
 

 

 

 

 

 

 ییگراواقعو  ییگراآرمان تعامل قواعد بررسی

 امامین انقالب در فقه سیاسی

 نسبعبدالهمدرضا مح

 محمد ترابی

 دهیچک

آیا باید صرفاً به  ،هایاستراتژ، این است که در اتخاذ یورزاستیسنظری ما در  یهاچالشیکی از 

 ةتوجه کرد؟ مقال «هست» چهآنبه منافع ملی و  تنها کهنیایا  ،اندیشید و اصول اخالقی هاآرمان

و  ییگراآرماننظری  در پرتو دو رویکرداست که  یشناختشهیاند پژوهشیک  حاصل حاضر

سیاسی  ة، به بررسی قواعد پیوند این دو مفهوم در نظام سیاسی ایران و با توجه به اندیشینیبواقع

 یهادادهتحلیلی و با استفاده از  ـ و با روش توصیفی پردازدیم یاخامنه اهللتیآامام خمینی و 

  هاآرمان پیوند   نظری   که قواعد   شودیمبه این پرسش پاسخ داده  یاکتابخانه

پژوهش حاکی از آن است که در  ةچیست؟ یافت امامین انقالبسیاسی  ةدر اندیش هاتیواقعو 

آرمانی و واقعی بر اساس قواعد  یهامؤلفهانقالب،  انفکری رهبر ةگفتمان انقالب اسالمی و منظوم

یافته و با کاربست  عنصر زمان و مکان، انتظام فقهی شیعی از جمله اجتهاد، عقل، مصلحت،

پدیدار  عقالنیت، ـ یکارمحافظهحقیقت و  ـ واقعیت، مصلحت ـ مفاهیمی دوگانه چون آرمان

فقه ، تبع آنبهگفت که گفتمان سیاسی انقالب اسالمی و  توانیم شده است. از این رهگذر

 ؛صرف ییگراواقعمحض و نه  ییگراآرماننه  یاخامنه اهللتیآو  سیاسی امام خمینی

 .استداخلی  یورزاستیس ةدر حوز نانهیبواقع ییگراآرمانیعنی  ،بلکه تلفیق این دو

 .امامین انقالب، فقه سیاسی، ییگراواقع ،ییگراآرمان: هادواژهیکل
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 مقدمه

و از  ردیگیمقرار  هاآرمان ریتأثتحت  سوکیهستند که از  ییهاشهیانددارای افعال و  هاانسان

را بر انسان تحمیل  ییهاتیمحدودکه  ردیگیمسوی دیگر در شرایط زمانی و مکانی خاصی قرار 

 دهندیم. بدین ترتیب برخی به رویکرد اول اصالت ردیگیمفاصله  ییگراآرمانو از صرف  کندیم

ویکرد . با توجه به دو ردهندیمپیش رو  یهاتیمحدودو  هاتیواقعو برخی دیگر اصالت را به 

که اصالت با کدام رویکرد است و آیا این دو قابل تفکیک هستند  شودیممذکور این پرسش مطرح 

اصالت داد و دیگری را حذف کرد یا امکان تلفیق  توانیمکه در این صورت فقط به یک رویکرد 

 اجتماعی شیعه، -در تاریخ تحوالت سیاسیدو رویکرد با هم وجود دارد؟ ناگفته هویداست که 

حکومتی شیعی به زعامت فقیهی عادل، تأسیس شد و نظام  بار نیاولپس از چهارده قرن و برای 

انقالب اسالمی ایران، مباحث تئوریک  یادههسیاسی جمهوری اسالمی شکل گرفت. در عمر چهار 

علم سیاست بوده است که گاه به مجهوالتی  ورانشهیاندو نظری مختلفی، محل تضارب آراء 

ماعی ایران، رفع تضاد میان اجت -. یکی از معضالت نظری در فضای سیاسیاندشدهبزرگ مبدل 

 یعرفاست و برای رفع این مهم، نظریاتی چون جدایی دین از سیاست،  ییگراواقعو  ییگراآرمان

 -استحاله فکری تبعبه، دگراندیشان سوکی... مطرح شده است. در  و یالقرامفقه و سیاست،  شدن

هستند و  گذارمیتصمنظام سیاسی از نهادها و فرایندهای  یهاآرمانعقیدتی، به دنبال حذف 

 (35: 1374، پورصالح) انددانستهرا مقصود خود  جدایی ساختاری نهاد دین از دولت و سکوالریسم

را تنها تکلیف و کنش سیاسی خویش  هاآرمان، پیگیری صرف کارانمحافظهدر جهتی دیگر، 

اجتماعی و منافع متغیر کشور را امری  ـیاسیسپنداشته و توجه به اقتضائات زمانی، تطورات 

، اما گاه از اندداشتهاز واقعیت را همراه  یاحصه. این نظریات، گرچه کنندیمناپسند تعریف 

نظام  یهاارزشاین میان، فهم قواعد ارتباط  . دراندنبودهغلط، تهی  ناقص و بعضاً یهاگزاره

افراطی  ییگراآرمانزیرا عدم درک قواعد به ؛ رسدیمپیش رو ضروری به نظر  یهاچالشسیاسی و 

. در برخی از این آثار شودیمماکیاولیستی و در نهایت ضعف حاکمیت سیاسی منجر  یهاروشیا 

مورد بررسی قرار گرفته است و در آثار دیگر  المللنیبروابط  ةنسبت آرمان و واقعیت در حوز

مورد توجه پژوهشگران بوده است ولی قواعد پیوند  ییگراآرمانو  یخواهآرمانمناسبات دو مفهوم 

رهبری انقالب  ةشیاندسیاست داخلی با توجه به گفتمان انقالب اسالمی و  ةحوزاین دو مفهوم در 
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 ةرابطنوشتار حاضر، به دنبال بررسی و شناخت قواعد فقهی پیوند  رونیاواکاوی نشده است. از 

 امام خمینیو واقعیات در نظام سیاسی جمهوری اسالمی با توجه به منظومه فکری  هاآرمان

 است. یاخامنه اهللتیآو 

 مفهومی یهایبررس

قرن  یفکرروشنعصر  ینیبخوشیک مکتب فکری ریشه در  عنوانبه( سمیدئالیا)ییگراآرمان

. این مکتب به (1373:84 ،زادهبینق) قرن بیستم دارد سمیدئالیاهجدهم، لیبرالیسم قرن نوزدهم و 

 روح  و قدرت مهم دهندیمکه به ذهن یا روح اهمیت  شودیماطالق  ییهایتئورآن دسته از 

 داندیمروح  یهادرتق، عالوه بر آن، قدرت اراده یا آزادی اراده را نیز جزء داندیمانسان را فکر او 

متون  ، دریحکمرانکید بر هنجارهای اخالقی در أو ت «آلایده»موضوع  (161 :1395)شریعتمداری، 

و  ةَمدَنییاست سفارابی در دو کتاب  ییگراآرمان مثالً؛ آن تأکید شده است تیاهمسیاسی ما بر 

که در رأس آن،  شدهیطراحآل ، با الهام از نظرات افالطون، شهری ایدهالمدینة الفاضلةآراءُ أهل 

 .کندیمحکمرانی  یافرزانهرئیس 

واقعیت گرفته شده است. رئالیسم در معنای لغوی،  یمعناالتین به  ة( از ریشرئالیسم) ییگراواقع 

علم،  در سمیرئال تبکم خیتار (132 :1383 )زرشناس، است ییگراتیواقعگرایی یا معادل واقع

 دیرس خود اوج به نوزدهم قرن دوم ةمین از هک یبافالیخ ای سمیرمانت تبکضدّ م بر بود نشیکوا

قدرت،  کهنیااز  اندعبارتگرایی های مهم واقعگفت شاخص توانیمدر مجموع  (18 :1385)نوذری، 

گرایی، مساوی با منافع و حرکت در جهت به دست اصلی سیاست است و واقع ةهستمرکز ثقل و 

 آن، تبعبه و دیجد اسییس ةفلسفدر . هاستدهیاها و بدون در نظر گرفتن آرمان ،آوردن منافع

 از گاه هک زییچ همان عنیی نی؛ اسازدیمرئال  امور از یتابع را هاآرمان د،یجد دوران در استیس

. پس شودیم ریتعب 1ییاگرایاتوپ و ییگراآرمانبا  مخالفت و استیس ةعرص در ینیبواقع به آن

ة فلسف روح آرمان، و اخالق یجابهت یواقع شدن نیجانش و رئال امر به آلدهیا امر شدن لیتبد

 ردیکرو با اساسی تفاوت دارای حاضر حال در ییگراآرمان به اسالم ردیکرو؛ اما اسی مدرن استیس

 اسالمی، تمام یهاآموزه اساس بر .دهدیم نشان رکتف نیا شقوق تمام در را خود ریتأث و غربی است

                                                             
1.  Utopia. 
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 هکدی یاتب جدکم اما ؛است یافتنیدست و نییع و واقعی شده، مطرح اسالم در هک ییهاآرمان

 اندبوده اغلب معترف ،اندکرده مطرح را ییهاآرمان و شده دایپ غرب جهان در ریاخ قرن چند طی

 روشی ةتوصی تنها یک آرمان، آن به دنیرس یبرا هاآن ةیتوص و است آلدهیا نوع از هاآن آرمان هک

 آرمان، آن ةه همک است معلوم هرچند د؛یبرو وسوسمت آن به انکاالمیحت دیوشکب یعنی است؛

 و ییگراآرمان نیب شکشمک هاسال از در مغرب زمین، پس هرچند ؛است یافتنیندست سرانجام،

 آشتی جادیا یبرا رمسلمانیغ نظرانصاحب برخی سوی از یادیز تالش 1980 ةده از ییگراواقع

 1از سوی ریچارد اشلی «بخشییرها ییگراواقع»شد و مفاهیم نوینی چون  آغاز مفهوم دو نیا نیب

 .(198 :1385، ترینکلیل) ارائه شد 2از سوی آنتونی گیدنز «یشهرآرمان ییگراواقع»و 

 یاخامنه اهللتیآو  امام خمینی دیدگاهاز  هاتیواقعو  هاآرمانقواعد پیوند 

 . اجتهاد1

شرعی است؛ یعنی  ةر و تعقل در فهم ادلبردن تدبّ به کاراجتهاد به معنای صحیح و منطقی، 

فرآیند تکاملی  افزار نرم ،گفت که فقه توانیم جرئتبه. (167 :1384 ،)مطهری اهلیت و تخصص فنی

 اسالم  سازنظامافزار کننده نرمتبیین ةمثاببهانقالب اسالمی است و این مفهوم نیز 

اسالمی که تا پیش از انقالب اسالمی به محاق رفته بود،  ةجامع ةترین عامل ادارمهم عنوانبهو 

از  ش فقهیاین نگر اجتماع و حکومت درآمد و در مسیر تکامل و توسعه قرار گرفت. ةبه صحن

 تئوری انقالب بر مبنای فقه، اجتهاد انقالبی  ةدر کنار ارائ امام خمینی یهاینوآورترین مهم

 ةو انقالب در اجتهاد بود. در اجتهاد پویا که مقابل اجتهاد سنتی است، مجتهد از رخدادهای جامع

. در چنین کندمیای را در زمان مناسب آن استنباط آگاهی کامل داشته و حکم هر واقعه خود

 ، شناخت موضوعات جدید، بسیار مؤثر و توجه به مشکالت و نیازهای جامعه یسازوکار

تحول مهمی را در اجتهاد و فقاهت ایجاد  اساسی است. امام خمینی هاآنو کوشش برای حل 

ه سنتی اجتهاد شیعه و بر بنیادهای فق برهیتککه ایشان، انقالب اسالمی را با  هرچندزیرا ؛ کردند

 ناپذیر فقه و سیاست اما همین انقالب با توجه به ابعاد اجتناب ؛و جواهری استوار کرد

                                                             
1. Richard Ashley 

2.  Anthony Giddens 
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 عمومی جامعه، الجرم مقدمات انقالبی را در درون فقه  یهاعرصهو حضور عملی فقه در 

شریعت با حفظ  ییایپو یایگو هک توجه به اجتهاد ،رونیافراهم کرد. از  جیتدربهو اجتهاد سنتی 

و نقش آن در مبانی پیوند آرمان و واقعیت مهم به نظر ( 109 :1391 )فقیهی، اصول و ثوابت شرعی

 :دیفرمایم بارهنیادر  . امام خمینیرسدیم

در حکومت اسالمی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقالب و نظام همواره اقتضا 

ولو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه  ؛مختلف یهانهیزمفقهی در  -که نظرات اجتهادی کندیم

 .(176: صفحه21، ج ،1370خمینیامام )شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد 

 دارد:در این زمینه اظهار می حضرت امام نیچنمه

که در قدیم دارای حکمی بوده است،  یامسئلهکننده در اجتهادند. زمان و مکان دو عنصر تعیین

حکم  ،همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است ظاهربه

  .(98 :21ج ، 1370سال، امام خمینی) پیدا کند جدیدی

 روشاجتهاد را یک  ،نامعتبر اجتهاد شیعی بر ظنّ  ةضمن رد تکی یاخامنه اهللتیآدر این میان، 

 کندیمتعریف  ،کشف حقیقت استفهمیدن و پی در  که اسلوب کیو 

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2414 )یک شناخت شرایط  یهاستهیباز و ا 

 یاخامنه اهللتیآ(. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2088) ه استزمان یهاسؤالو 

قائل را و تدبیر معضالت کالن واقعیت  - فکری آرمان ةسازکارکرد اجتهاد در ی برای جایگاه واالی

به دیگر مفاهیم معارف اسالم  بخشتعادلابزاری برای تفسیر درست و  ةمثاببهو اجتهاد را  است

 شودینم مییگویمو  میکنیمبه اصول، تحجّر را نفی  تمسک ةبه بهان . به این معنا کهکندیمتلقی 

 :به اصول، تحجّر و ایستایی را بر انقالب تحمیل کرد تمسک ةبه بهان

، طرفنیااز  ،اندیشی و نشناختن شرایط مختلف نیستگرایی وجود دارد؛ اما این، تحجّر و جزماصول

فعالیت و تحرّک  ةناشیانه و تجدیدنظرطلبانه اجاز یهایگذاربدعتاجتهاد و تحوّل، نباید به  ةبه بهان

 (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3126) مضر و مخرّب داد

 با توجه به توانمندی عنصر کلیدی اجتهاد در توجه به استلزامات نصوص دینی  پس

کشاکش میان  اسالمی و هماهنگی میان عناصر ثابت و متغیر، یهاانگارهو نیازهای زمانه با کشف 

 .(16 :1388 )سیدباقری، کندیمهدایت  تواندیمجامعه را  اتیواقعو  هاآرمان

 



 1396پاييز و زمستان ، 6ة شمار، ديشنامة واليتان تخصصي –دوفصلنامة علمي 

 

10 

 . عقل2

ن، مانند روابط یّمع یروابط و مناسبات برحسبم معلومات یتنظ یاست برا یاقوه ،در اصطالح، عقل

 .(80 :1366 )فولکیه، هاآنر یله و نظـای، نوع و جنس، هدف و وسـفرع و اصلمعلول،  ان علت ویم

اساس  بـوده اسـت، معتزلـه، عقـل را تنهـا یاریبس یدان اعتبار عقل، تضادهایزان و میدر م

مان را به زبان یا ،دندیوشـکو  ردنـدک یـیکـن را یت پنداشتند و ساحت فلسفه و دیقت و واقعیحق

حَسن یعنی چیزی که  هکن باور است ید بر ایخ مفیش. (316 :1362 )شریف، نندکر یر محض، تفسکتف

در  گرددیبازمو فهم انسان  کبه ادرا چهآن .(26 :1414 )مفید،انجام آن با عقل مالئم سازگار باشد 

 یعمل ، مربوط به عقل کندمیانسان بازگشت  یجناح عمل به چهآناست و  یمحدودة عقل نظر

 .کنـدیمـنتـرل کرا  ینش و رفتار آدمـکه کاست  یاقوههمان  ،یعمل دگاه، عقـلین دیاست. از ا

  «ر منزلیتدب»، «ندُاست مُ یس»: داردوجود  شاخه سه، یعقل عمل یراستادر 

 یآدمـ یراجتماعیغو  یاجتمـاع یهـاکـنشدر  یم و بـازنگریبه تنظـ یعقل عمل ؛«اخالق»و 

د ی، به تولیعقل عمل یات و آراکمدرگفت که  توانیم رونیا. از (153: 1375 )جوادی آملی، پردازدیم

  ینیآفرتحرکبا ی عقلچنین  دارد.ام اسالمی توجه در نظ «ندُر مُ یتدب»در  یم شرعکح

 یات زمانیمقتض ک. دردهدیمسوق  یو دگرگون ییایاجتهاد، آن دانش را به پو بـه یبخشـزهیانگو 

 :1389سیدباقری، ) رسدیمبه سرانجام  یعقل یهابرداشتم، با در نظر گرفتن عقل و کهر حی انکو م

 :دیفرمایمله هم اذعان نموده است و ئاستاد مطهری به این مس .(135

 ط یرا متناسب با شرا ینندة قانون باشد؛ قانونک شفک توانـدیمـ، یعقـل در فقـه اسـالم

ر یار و ابزار استنباط از ساکمدد تواندیم عالوهبهم دهد؛ یتعم ـا آن رایند، کد یات، تحدیو مقتض

 .(76 :تایب )مطهری، باشدمثل قرآن و سنّت و اجماع  یفقهـ کمنـابع و مـدار

 ینیبواقعو  یکارمحافظهدو مفهوم  ،یورزاستیسة در حوز با وجود تفاسیر فوق، ممکن است

 .میدهیمسنجی با عقل قرار مورد بررسی و نسبت ،معنا شود ییگراعقل یمعنا هم را که ممکن است

 یکارمحافظه .1. 2

 (43: 1385 )طباطبایی، میالدی برگزیده شد 1818این مفهوم در سیر تاریخی، نخستین بار در 

عمیق در جامعه و  یهایدگرگونو انتزاعی برای ایجاد  خیالی ةشیاندبا هرگونه طرح و  کارانمحافظه

 شمرده  باربتیمصرا  شهر آرمانو هرگونه تالش برای تحقق  اندمخالفسیاست 

است  یکارمحافظهتجربه نشده و بدبینی به آن، جوهر  چهآنو ترس از  مأنوسو پایبندی به امور 
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عقالنیت معمول را از  یاخامنه اهللتیآادبیات مرسوم در سپهر سیاست،  برخالف (174: 1392)بشیریه، 

 یکارمحافظه ،. رهبر انقالبداندینمداده و این دو را دارای تعریف واحدی  سیاسی تمیز یکارمحافظه

و شرط الزم  «تحوالت عظیم منشأ»ولی عقالنیت را  «بیمناکی از هر تحول طرفدار وضع موجود،»را 

( از http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3297) کندیمبرای رسیدن به عدالت معرفی 

 داریم چهآنو اکتفای به  یکارمحافظهقل سلیم، امر قرآنی است و گفت که پیروی از ع توانیم رونیا

 کهنیا( نتیجه http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3304) است «انقالب قتلگاه»... 

یعنی شما تسلیم هر واقعیتی باشید و هیچ  یکارمحافظهاست؛  یکارمحافظهمخالف  یخواهآرمان

-http://farsi.khamenei.ir/speechاست ) یکارمحافظهحرکتی از خود نشان ندهید؛ این معنای 

content?id=30255). ّشودیمامری مردود تلقی  ،ایستائی و خمودگی اجتماعی الً پس او  

 ؛میزان عقل دیدهمعیار و یک نظام سیاسی باید با  مدنظرو واقعیات  هاآرمانتمام  یریکارگبهو اینکه 

 .و در عین توجه به اصول، مخالف تغییر و تطور نباشد ب بودهر و تصلّ اما عقلی که مبرای از تحجّ

 ینیبواقع .2. 2

 ةناماستیس ،را در آن یافت گراواقع ةاز اندیش ییهارگهشاید یکی از متون قدیمی که بتوان 

 مداراستیسیک  یهارتیبصمجموعه است از  نامهاستیسالملک طوسی باشد. خواجه نظام

مورد توجه خواجه  ،انیگراواقعمورد نظر  یکارمالحظهافزون بر این،  (206: 1396)مشیرزداه،  باتجربه

و صلح و مصالحه بسته شود. او به دائمی  رفتبروننیز قرار داد؛ هرگز نباید در هیچ شرایطی راه 

، رونیااز  (298: 1369)طوسی،  نیز باور دارد هایدشمنو  هایدوستو ثابت نماندن  هاائتالفنبودن 

. ردیگیمکسب نتیجه، هدف قرار  رفاًو ص شودیمرنگ (، توجه به آرمان، کمییگراواقعدر رئالیسم )

 پرتکرار  «ینیبواقع» یاخامنه اهللتیآ یهایسخنرانکلمات و  ةدر بررسی منظوم

چیست؟ مدل رئالیستی ماکیاول را  ینیبواقعبنابراین باید دید که مراد ایشان از  ؛و پررنگ است

دارند؟ پاسخ  مدنظراست؟ یا الگوی سومی را  یکارمحافظهمرادف با  ینیبواقع؟ یا اندکردهیید أت

نظام  یهاآرمان» :اندگفتهسخن  هاآرمان یبنددرجه، از ینیبواقعل  ؛ ایشان در گام اوّکهنیا

 هانیااست، مراتب مختلفی هم دارد؛ بعضی از  یامجموعهاست، یک  یامنظومهاسالمی یک 

-http://farsi.khamenei.ir/speech)« اندمدتکوتاه، بعضی اهداف ترندیینها و ترییغا

content?id=23346)کنندیمرا مطالبه  «فهم دقیق واقعیات»دوم  مرحلةدر  ؛ و 
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(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23810)از اساس، طرح  یاخامنه اهللتیآالبته  ؛

 .داندیمو آن را خطای محاسباتی  تقابل دو مفهوم آرمان و واقعیت را نفی

. این خطای بزرگی کنندیمبینی را مطرح ، واقعییگراآرمانکه در مقابل  کنندیماشتباه  هایبعض

 یک مجموعه با آرمان  .سازدیمرا در جامعه  هاتیواقعگرایی، خودش است؛ چون آرمان

آورد. دنیا  به وجودرا طبق آرمان خود شکل دهد و  هاتیواقع تواندیمبلند  یهاهدفو دارای 

 این کمال غفلت است. ؟!بینیواقع ةرا کنار بگذاریم، به بهان هاآرمان طور پیش رفته است.این

 شیرین و مطلوب است یهاتیواقع ةآورند به وجودگرایی آرمان

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3213). 

 چهآنای.اچ.کار این است که  استداللمحض تفاوت دارد.  ییگراواقعبا  ییگراعملالبته 

 (carr, 1001: 87) عریان بر سر قدرت ةچیزی نیست جز مبارز ،کندیممحض عرضه  ییگراواقع

 یاخامنه اهللتیآ ةدر اندیش توانیم. استدالل کار را مانندینمباقی  هاآرمانبرای  ییجا، آنکه در 

 عینی برایش آورد: ةکرده و نمون یسازهیشب

این  ندیگویمجوان دانشجو  مشتکی ،دیآیمغزه پیش  ةفرض کنید قضی مثالً  وقتکی

راه  ،میاوریدرب، برویم پدرشان را زندیریمغزه دارند بمب  یهابچهخبیث سر  یهاستیونیصه

رفتن غلط است. ؛ اما مقدس و پاکی است احساساتفرودگاه. خب این احساسات،  روندیم افتندیم

نه ممکن بود نه جایز بود؛ اگر هم ممکن بود جایز نبود... آن  وقتآنرفتن به غزه  ...خوب احساس،

 ةاما تصمیمی که بر اساس یک احساس گرفته بشود، یک مطالع ؛احساس، احساس خوبی است

نیست. گاهی اوقات تصمیم درستی  لزوماً آن تصمیم،  ،و عالمانه پشت سرش نباشد موشکافانه دقیق،

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20686) تصمیم غلطی است

 ، آسیبی است که«واقعیت توهّم»از  «واقعیت»مهم دیگر، تعریف و تفکیک  ةنکت

واقعیت »؛ لذا کندیم یراصولیغ یهایدگرگونژی نظام سیاسی را دستخوش استرات

« شودیمواقعیت به ما القاء  عنوانبهکه با شگردهای دشمنان  چهآنرا ببینیم، نه 

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23346)  ،عدم مرزبندی صحیح

چیزهایی را که »طوری که  ،کندیمرا ایجاد  «پندارییتواقع» نامه لغزشگاهی ب

-http://farsi.khamenei.ir/speech) «واقعیت ندارد، انسان واقعیت تصور کند

content?id=20534). 
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 . مصلحت3

، ینیردیغسیاسی دینی و  ةاندیش ةسیاسی و فقه سیاسی و هم در حوز ةهم در فلسفمصلحت 

محور  کهدر جایگاه مصلحت عمومی همین بس  (1395:125)حقیقت،  استنقش کلیدی را دارا 

را  هاحکومتفاضله و نظام سیاسی مطلوب است و بر این اساس بود که افالطون و ارسطو  ةمدین

عمده نیز،  ةتقسیم کرده، نوع مطلوب را از نوع نامطلوب تمیز دادند. ضابط یاگانهششبه اقسام 

آرمانی  ییفرمانرواسیاسی افالطون، مصلحت عمومی و غایت هر  ةدر فلسف ییفرمانروا یهاوهیش

مین مصلحت عمومی برای نیل به سعادت است که جز از مجرای أآن بود، ت ارسطو نیز بر کهچنان

  .(75: 1373 )طباطبایی، باشد تواندینم ریپذامکانعمل به فضیلت 

محوری در و منفعت ییگرامصلحت( بر مادیات مبتنی بوده و )پوزیتویستی دیدگاه تحصلّی

برخی استفاده از  .شودیمدر راستای معیارهای مادی و منافع زودگذر دنیوی تعریف  آن، صرفاً 

ابزاری از آن به جهت تأمین اهداف و  ةو استفاد یطلبتیعافعنصر مصلحت در فقه را به معنای 

 .(33: 1392 )ایزدهی، دانندیمیوتیلیتیسم  غایات، تلقی کرده و استفاده از آن را در راستای منطق

 مدنظر حاضر حال تا حضور عصر از قاعده یک ةمثاببه یاسیس عملة حوز در قه شیعی مصلحتدر ف

 مادیات  ةفقه، به حوز ةدر حوز و این مفهوم (33: 9ج، 1384عمید زنجانی، ) است بوده

 یهاجنبه بلکه مصلحت در فقه یا فقط به ؛شودینم و منافع، سعادت و دوراندیشی مادی اطالق

. مطابق این ردیگیبرمرا نیز در  هاجنبهبر امور مادی، آن  هعالو کهنیات دارد یا امعنوی و اخروی

 کندینمصدق « مصلحت فقهی»با معنویات باشند، عنوان  منطق، به منافع مادی اگر در تضاد

 . (37: 1392 )ایزدهی،

توسط حاکم اسالمی  و منافع عامه تأکید زیادی بر رعایت مصالح عمومی امام خمینی

 تیبااهم یقدربه، مصلحت نانهیبواقع ییگراآرماندر رویکرد  ( ،1370 :106)امام خمینی دارند

به این عنصر دارد. برای  عمیقیبستگی وا ،در نظام سیاسی اسالم ییگشاگرهو  ییکارااست که 

مصلحت مفهوم  ، باید میان دونانهیبواقع ییگراآرمانتبیین بهتر این مفهوم و نقش آن در رویکرد 

عموم و خصوص مطلق سخن گفت؛ یعنی هر ضرورتی مصلحت  ةو از رابط و ضرورت تمیز قائل شد

عصر غیبت،  در از نظر امام خمینی برای نمونهاما هر مصلحتی لزوماً ضرورت نیست.  ؛است

لی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع ضرورت و مصلحت، حکم اوّ در صورت تواندیم هیفقیول
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احکام حکومتی  ةفقط در حوز یشیاندمصلحترا حاکم گرداند و این  هاآنن، دوباره بحرا

 :سدینویمبه کارگزاران حکومت  رونیااست. از  ریپذتحقق

... گرددیماست که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسالم عزیز  یامهمهمصلحت نظام از امور 

است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسالم پابرهنگان  یامهمهمصلحت نظام و مردم، از امور 

دور و نزدیک، زیر سؤال ببرد و اسالم آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با  یهازمانزمین را در 

 : ،1370خمینیامام ) میلیاردها دالر توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداندة پشتوان

176). 

 :سدینویمدر جواب مهندس بازرگان  همچنین امام خمینی

اما برای حفظ اسالم و برای حفظ ناموس مسلمین واجب  ؛جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست

 .(،1370 :116خمینیامام ) است. دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است

تعابیر  شخصی و مصلحت مقدس، مصلحت مصلحت به یبندمیتقسبا  یاخامنه اهللتیآ

در  ییگراآرمان»حرکت دانشجویی را  یهایژگیو؛ گاهی یکی از اندداشته «مصلحت»از  مختلفی

در  و دانندیم (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2982) «ییگرامصلحتمقابل 

... مصلحت هیچ اشکالی ندارد؛ ما به  منفی و ضد ارزش نیست بد، یشیاندمصلحت» موضعی دیگر

و  پس مصلحت( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3203)« میریگینمآن ایراد 

 و خود مصلحت هم یکی از حقایق، اصالً هامصلحتحقیقت خود یکی از » حقیقت جداناپذیرند:

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7571) «حقیقت و مصلحت از هم جدا نیستند

 :کندینممحسوب  یشیاندمصلحترا نافی  هاآرمان یرودنباله یاخامنه اهللتیآ

 کندیمبه انسان دیکته  ییگراآرمانوظایفی که جوانی و  انجام دادنتی وجود ندارد بین هیچ منافا

؛ تدبیر و درایت مدیریتی در کشور ةمالحظ قانون، ةمالحظ مصالح مدیریتی کشور، ةمالحظو بین 

 بود، به احساسات جوانی هم پاسخ داد و بر اقتضای جوانی  گراآرمان توانیمیعنی 

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20686) عمل کرد ییگراآرمانو 

  یصر زماناعن، ردیگیممورد توجه خاص قرار  ییگرامصلحتیکی از مفاهیمی که در 

که رهبری یک حکومت را به دست دارد، همیشه و در همه حال،  یکس .باشندیمی و مکان

نیز  حضرت علی مثالً؛ از یک ابزار و وسیله برای رسیدن به هدف خود استفاده کند تواندینم

مثال،  طوربه. برندیمبا مقتضیات زمانی و مکانی آشنایی داشتند و در موقع لزوم نیز از آن بهره 

 چیز )شتر، گاو، گوسفند، طال، نقره، گندم، جو، خرما  9زکات آمده است که زکات به  در باب
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در زمان خود، بر اسبان نیز زکات بستند؛  که حضرت علی. در حالیردیگیمو کشمش( تعلق 

 اجتهاد در کنندهنییتع عنصر دو انکم و ، زمانرونیااز  .زیرا تشخیص دادند که این کار، الزم است

روابط  در است نکمم مسئله همان ،ظاهربه. است بوده یمکح یدارا میقد در هک یامسئله .است

 یاسیس ،یروابط اقتصاد قیدق شناخت با هک معنا بدان؛ ندک دایپ یدیجد مکح نظام، یک بر مکحا

است، موضوع جدیدی شده است که  ردهکن فرق میقد با ظاهر نظر از هک لاوّ موضوع ،یاجتماع و

  .(289 ،21ج  ، ،1386خمینیامام ) طلبدیمحکم جدیدی 

 نند،ک هکیت آن بر ما بزرگوار یفقها اگر هک است یزیچ فقهی، یفتوا در انکم و زمان ریتأث

 و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد یاسالم مسائل از یدیجد ابواب

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3392) .ضمن اعتقاد به  یاخامنه اهللتیآ

را با  یخواهآرمان، نقش عنصر زمان در هاآرمانبودن  «ریرناپذییتغاصل اساسی  »و  «راهبرد»

  :کندیمابراز  نیچننیامثالی تاریخی 

 هاآرمانشما خیال نکنید در صدر اسالم در زمان پیامبر مکرم و خلفای آن حضرت مردم به نهایت 

-http://farsi.khamenei.ir/speech) رسیدند نه مهم این است که یک کشور حرکت بکند

content?id=28598).  

  :دهدیمآرمان و تحوالت زمان از دیگر مسائلی است که رهبر انقالب آن را مورد توجه قرار  ةرابط

اما آن  ؛تغییرپذیر است روزمرههای عالی، تغییرناپذیرند؛ وسایل تغییرپذیر است، تحوّالت آرمان

های اساسی است، تغییرناپذیر است؛ یعنی از اوّل خلقت بشر تا امروز، عدالت اصول که همان آرمان

 وقت نیست که عدالت از آرمان بودن بیفتدیک آرمان است؛ هیچ

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791).  

 .)همان( ک ملت مهم استس یأخیر در حصول آرمان و توجه به زمان در عدم یأپس ت

 ومتیکح امک. اح4

  یتکلیف ی شرع عمل کردن به یک حکم  یحاکم برا یاست از سو یدستور یحکم حکومت

)بهرامی،  است یبودن، حکم حاکم در طول احکام شرع یو تفاوت آن با فتوا این است که در اجرای

، معتقد است این احکام که «الزامات قانونی»به  یحکومت، با نامیدن احکام ینینائمحقق  .(93 :تایب

بوده و لذا مخالفان  االجراالزم، شودیمامر در زمان غیبت، صادر  مأذونین خاص یا عام ولیّ ةاز ناحی
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 ماتیتصم ،رونیا. از (135: 1424 ،ینینائ) شمردیبرماصول مذهب  اتیمقتضاز  اطالعیباین الزام را 

 ،عتیشر مانند ،هاآن یو اجرا هاآن طبق مقررات وضع و وقت مصلحت برحسب ،نیمسلم امر یّول

  ثابت ،ین آسمانیقوان هک تفاوت نیا با است؛ االجراالزم و اعتبار یدارا

از  (98 :1373 )طباطبایی، استمصلحت موجده  تابع و رییتغقابل ،یوضع مقررات و است ریّتغیال و

به خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان  توانیم پیامبر یجمله احکام حکومت

 یخالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلبنعمار یاسر و سلیمان ی، منع ازدواج موقت برارینضیبن

 لیام اوّکاح مانند اسییس فقه در ومتیکح امکبنابراین اح؛ (93: تایب، )بهرامی برای مدتی اشاره کرد

  هاارزش در حفظاست و مکانیسم مناسبی  حقوقی و شرعی منبع ثانوی، و

 خمینی امام. کندیممدیریت کشور فراهم  ةو هنجارهای اخالقی و برخی واقعیات را در عرص

 :اندکردهو مستدل بیان  صراحتبهاهمیت حکم حکومتی را 

 ه ید عرض کرد، حکومت الهیه است، بایاله ةیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیاگر اخت

به  کنمیمباشد و اشاره  محتوایبو  معنایبة دیک پدی اسالم یّ مفوضه به نب ةت مطلقیو وال

از  یاشعبهد عرض کنم حکومت، یبا ... باشد هاآنملتزم به  تواندینم کسچیه که آن یامدهایپ

ه یاسالم است و مقدم بر تمام احکام فرع ةیلاز احکام اوّ  یکیاست و  اهللرسول ةت مطلقیوال

 .(170: 20ج،  ،1370خمینیامام ) حج استو نماز، روزه  یحت

تأثیر هر حکمی  ةمالحظیعنی  یحکومتاحکام فقهی با نگرش  ةهمنظر به » یاخامنه اهللتیآ 

-http://farsi.khamenei.ir/speech)« اسالمی ةنمونه و حیات طیب ةاز احکام در تشکیل جامع

content?id=29678 داندیم «مقابل تحجر ةنقط»( را از مهمات جامعه و 

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2843) در نتیجه حاکم اسالمی با اجتهاد علمی .

 سیاسی، احکام الزم حکومتی را صادر کند تا ـ تدبیر و تدبر در مسائل اجتماعی ةخویش و قو

یعنی در اجرای راهبردهای  ؛ارائه دهد نانهیبواقع ییگراآرمانکاربستی دقیق و الگوی مناسبی از 

در محاسبات خویش  هاآرمانرا در پیشبرد  واقعی یهابستبنالزم را پذیرفته و  یهاانعطافنظام 

 مهم بداند.

 اصل حفظ نظام .1. 4

 این است که همآندلیل  .انددانسته ینید مسلم واجبات از را یومت اسالمکح حفظ ربازید از فقها

 بر آن حراست و جادیا وجوب ةادل و است برخوردار واال یگاهیجا از اسالم یفقه نشیب در ومتکح
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 عمید زنجانی، ) ومت استکح برابر در دماء حرمت زوال آن شاهد نیاتریگو هک دارد ادله تقدم ةهم

توسط فقهای « حرمت اختالل نظام»و « ضرورت حفظ نظام» ةقاعد ،در فقه شیعه (680 :1389، 1ج 

امامیه مطرح شده و مبنای صدور حکم و اجرای آن در موارد مختلفی قرار گرفته است. حضرت 

فقه  ةترین فقهای معاصر است که توجه فراوانی به جایگاه این قاعده در منظوماز برجسته امام

اجتماع  ةاجرای احکام در عرص ةصدور احکام فقهی و نیز مرحل ةفراوانی در مرحل ةشیعه داشته و بهر

و حفظ آن  اندداشتهکید أحفظ اصل نظام ت بارها بر بنیانگذار کبیر انقالب، .از این قاعده برده است

اهمیت حفظ اصل نظام . (153 :19 ج ،، 1370خمینیامام ) دانندیماز اهمّ واجبات عقلی و شرعی  را

ض قلمداد ئفرا ةالهی و باالتر از هم یاضهیفرمهم است که آن را  قدرآنامام خمینی  ةدر اندیش

  واسطهیبمهم فقهی  ةاین قاعد .(329: 15ج  :، 1378خمینیامام ) کنندیم

و داللت حفظ نظام بر جهاد و مرابطه و  کندمیتطبیق  اشرمجموعهیزمستقیم بر واجبات  طوربهو 

 . (21 :1379محقق داماد، ) استامور کشور از مصادیق آن  ةادارمشارکت در 

 مکح به صدور المصلحه مادام ،یومتکح و ییوال امکاح قلمرو در نظام حفظ ةقاعد استناد به

 وارد لطمه یاسالم و نظام نید اصل به هاآن انجام هک واجبات از یبرخ یحت و شودیم مبادرت

 االجراالزم ،افکندیم مخاطره به را ن مصلحتیا تیرعا هک محرمات از یبرخ و شودمی ممنوع ،آوردیم

)آرمان بزرگ( و دیگر احکام شخصی  ین اگر بین حفظ نظامابنابر؛ (9:37ج ، 1384، عمید زنجانی) شودیم

مقدم است؛ زیرا حفظ نظام از ضروریاتی است که  هاآنیا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام بر 

ظف است در ؤاسالمی م ة، حاکم جامعرونیاراضی به ترک آن نیست. از  وجهچیهبهشارع مقدس 

مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با امور دیگر، حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البته تا جایی که با 

مشاهده است و قابل  یاخامنه اهللتیآ ةشیانددر این نگرش اساس اسالم و عدالت در تضاد نباشد. 

ایشان  ،رونیااز . اندداشتهحفظ نظام عنایت  ةلئبا واقعیات به مس هاآرمانوند یمکانیسم پ ایشان در

معروفی باالتر از دانسته، طوری که  حفظ نظام اسالمیایجاد نظام اسالمی و را  هامعروف نیتربزرگ

 ،کهنیانتیجه  (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236) وجود ندارد مسئلهاین 

واقعیتی است که باید برای آن تالش کرد و  نیترمهمآرمان بودن،  نیتربزرگحفظ نظام در عین 

 قبول کرد. ریرناپذییتغراهبردی  عنوانبهرا  ، حفظ کلیت نظاممختلفدر تزاحمات منافع 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2994
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2994
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 گیرینتیجه

بسیاری  ،مطلوب ریغبا توجه به خصلت صلب و  ،ها را درک و فهم نکندواقعیت ،گراآرمان اگر انسان  

گرایی تبدیل بینی اگر به واقعغلتد و واقعها در دام رویکرد غیرمنطقی و افراطی فرو میاز واقعیت

 ها و اندیشه انفعال و سازش با واقعیت ،شودحاصل می چهآنشوند،  ها فراموشآرمان و شود

 میزان بلکه ؛نیست مفتاح لذا آرمان، ؛ها خواهد بوداین واقعیت تنگ  و تصمیم و عمل در چارچوب 

 ازباشد.  داشته کاربرد امر پایان تا ابتدا از که چیزی دهدیم را معنی این بودن است. مصباح مصباح و 

 و است مضر نه آرمانی ةجامع ةنقش طرح   هک است نیا قتیحق زین اسالمی شمندانیاند نظر از ،رونیا

 مناسب خوب است.  طریق ةو ارائ ینیبواقعبه رعایت  مشروط لغو، نه

 ییگراواقعداده شود که قواعد پیوند و زیست ابعاد  پاسخ سؤالپژوهش تالش شد به این  ایندر 

در چیست؟  یاخامنه اهللتیآ امام خمینی و ةدر گفتمان انقالب اسالمی و اندیش یخواهآرمانو 

ساخت »، «راهبرد»، «لمؤلفه اوّ»ن، آرما امامین انقالب، ةاندیشمدعی شد که در  توانیمپاسخ 

شود؛ زیرا کاستن از آرمان، نبایستی از نظر دور  مطلقاًکه  شودیممحسوب  «حقیقی و باطنی نظام

 ناگفته هویداست که توجه ؛ اما شودیم «نابودی سیرت دین» منجر به

که عدم توجه  بساچهچشم پوشید و  هاآناز  توانینمواقعیات جامعه امری بدیهی است و  ةمحاسبو 

 یستیزهم امامین انقالبمنجر به سستی و زوال حاکمیت شود. از نظر  نظام، یهایکاستبه موانع و 

 .استاین دو مفهوم مهم  متالئُ  ةنحوو اجتهاد در  امری ممکن ،واقعیت ـ آرمان

 هاتیواقعو  هاآرمانگفت فقه شیعه دارای پتانسیل باال برای ارتباط بین  توانیمدر مجموع 

فراهم  نانهیبواقعنظام را به شکل  یهاآرمانامکان پیگیری  ،از این توانایی یبرداربهرهکه  است

امام در گفتمان انقالب اسالمی طولی است و  ینیبواقعو  ییگراآرمان ةرابط. در واقع، کندیم

د تا با استفاده از قواعد نتالش دار ورزاستیس ماییعز عنوانبه یاخامنه اهللتیآو  خمینی

 یورزاستیس ةو سازش برقرار کند و الگویی جدید در عرص تالئم هاتیواقعو  هاآرمانفقه شیعه بین 

زیرا که غفلت از این تالزم موجب انحراف از چارچوب فقه  ؛دنمعضالت عملی کشور ارائه کن و حلّ

 .شودیمانحطاط گفتمان انقالب اسالمی  شیعی و
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