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چکیده
یکی از چالشهای نظری ما در سیاستورزی ،این است که در اتخاذ استراتژیها ،آیا باید صرفاً به
آرمانها و اصول اخالقی اندیشید ،یا اینکه تنها به منافع ملی و آنچه «هست» توجه کرد؟ مقالة
حاضر حاصل یک پژوهش اندیشهشناختی است که در پرتو دو رویکرد نظری آرمانگرایی و
واقعبینی  ،به بررسی قواعد پیوند این دو مفهوم در نظام سیاسی ایران و با توجه به اندیشة سیاسی
امام خمینی و آیتاهلل خامنهای میپردازد و با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از دادههای
کتابخانهای به این پرسش پاسخ داده میشود که قواعد نظری پیوند آرمانها
و واقعیتها در اندیشة سیاسی امامین انقالب چیست؟ یافتة پژوهش حاکی از آن است که در
گفتمان انقالب اسالمی و منظومة فکری رهبران انقالب ،مؤلفههای آرمانی و واقعی بر اساس قواعد
فقهی شیعی از جمله اجتهاد ،عقل ،مصلحت ،عنصر زمان و مکان ،انتظام یافته و با کاربست
مفاهیمی دوگانه چون آرمان ـ واقعیت ،مصلحت ـ حقیقت و محافظهکاری ـ عقالنیت ،پدیدار
شده است .از این رهگذر میتوان گفت که گفتمان سیاسی انقالب اسالمی و بهتبع آن ،فقه
سیاسی امام خمینی و آیتاهلل خامنهای نه آرمانگرایی محض و نه واقعگرایی صرف؛
بلکه تلفیق این دو ،یعنی آرمانگرایی واقعبینانه در حوزة سیاستورزی داخلی است.

کلیدواژهها:

آرمانگرایی ،واقعگرایی ،فقه سیاسی ،امامین انقالب.

 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی قم (نویسنده مسئول)mo.ab62@yahoo.com :

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی قم
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مقدمه
انسانها دارای افعال و اندیشههایی هستند که از یکسو تحت تأثیر آرمانها قرار میگیرد و از
سوی دیگر در شرایط زمانی و مکانی خاصی قرار میگیرد که محدودیتهایی را بر انسان تحمیل
میکند و از صرف آرمانگرایی فاصله میگیرد .بدین ترتیب برخی به رویکرد اول اصالت میدهند
و برخی دیگر اصالت را به واقعیتها و محدودیتهای پیش رو میدهند .با توجه به دو رویکرد
مذکور این پرسش مطرح میشود که اصالت با کدام رویکرد است و آیا این دو قابل تفکیک هستند
که در این صورت فقط به یک رویکرد میتوان اصالت داد و دیگری را حذف کرد یا امکان تلفیق
دو رویکرد با هم وجود دارد؟ ناگفته هویداست که در تاریخ تحوالت سیاسی -اجتماعی شیعه،
پس از چهارده قرن و برای اولین بار حکومتی شیعی به زعامت فقیهی عادل ،تأسیس شد و نظام
سیاسی جمهوری اسالمی شکل گرفت .در عمر چهار دههای انقالب اسالمی ایران ،مباحث تئوریک
و نظری مختلفی ،محل تضارب آراء اندیشهوران علم سیاست بوده است که گاه به مجهوالتی
بزرگ مبدل شدهاند .یکی از معضالت نظری در فضای سیاسی -اجتماعی ایران ،رفع تضاد میان
آرمانگرایی و واقعگرایی است و برای رفع این مهم ،نظریاتی چون جدایی دین از سیاست ،عرفی
شدن فقه و سیاست ،امالقری و  ...مطرح شده است .در یکسو ،دگراندیشان بهتبع استحاله فکری-
عقیدتی ،به دنبال حذف آرمانهای نظام سیاسی از نهادها و فرایندهای تصمیمگذار هستند و
جدایی ساختاری نهاد دین از دولت و سکوالریسم را مقصود خود دانستهاند

(صالحپور)35 :1374 ،

در جهتی دیگر ،محافظهکاران ،پیگیری صرف آرمانها را تنها تکلیف و کنش سیاسی خویش
پنداشته و توجه به اقتضائات زمانی ،تطورات سیاسیـ اجتماعی و منافع متغیر کشور را امری
ناپسند تعریف میکنند .این نظریات ،گرچه حصهای از واقعیت را همراه داشتهاند ،اما گاه از
گزارههای ناقص و بعضاً غلط ،تهی نبودهاند .در این میان ،فهم قواعد ارتباط ارزشهای نظام
سیاسی و چالشهای پیش رو ضروری به نظر میرسد؛ زیرا عدم درک قواعد به آرمانگرایی افراطی
یا روشهای ماکیاولیستی و در نهایت ضعف حاکمیت سیاسی منجر میشود .در برخی از این آثار
نسبت آرمان و واقعیت در حوزة روابط بینالملل مورد بررسی قرار گرفته است و در آثار دیگر
مناسبات دو مفهوم آرمانخواهی و آرمانگرایی مورد توجه پژوهشگران بوده است ولی قواعد پیوند
این دو مفهوم در حوزة سیاست داخلی با توجه به گفتمان انقالب اسالمی و اندیشة رهبری انقالب
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واکاوی نشده است .از اینرو نوشتار حاضر ،به دنبال بررسی و شناخت قواعد فقهی پیوند رابطة
آرمانها و واقعیات در نظام سیاسی جمهوری اسالمی با توجه به منظومه فکری امام خمینی
و آیتاهلل خامنهای است.

بررسیهای مفهومی
آرمانگرایی(ایدئالیسم) بهعنوان یک مکتب فکری ریشه در خوشبینی عصر روشنفکری قرن
هجدهم ،لیبرالیسم قرن نوزدهم و ایدئالیسم قرن بیستم دارد (نقیبزاده .)1373:84 ،این مکتب به
آن دسته از تئوریهایی اطالق میشود که به ذهن یا روح اهمیت میدهند و قدرت مهم روح
انسان را فکر او میداند ،عالوه بر آن ،قدرت اراده یا آزادی اراده را نیز جزء قدرتهای روح میداند
(شریعتمداری )161 :1395 ،موضوع «ایدهآل» و تأکید بر هنجارهای اخالقی در حکمرانی ،در متون
سیاسی ما بر اهمیت آن تأکید شده است؛ مثالً آرمانگرایی فارابی در دو کتاب سیاست َمدَنیة و
آراءُ أهل المدینة الفاضلة ،با الهام از نظرات افالطون ،شهری ایدهآل طراحیشده که در رأس آن،
رئیس فرزانهای حکمرانی میکند.
واقعگرایی (رئالیسم) از ریشة التین به معنای واقعیت گرفته شده است .رئالیسم در معنای لغوی،
معادل واقعگرایی یا واقعیتگرایی است (زرشناس )132 :1383 ،تاریخ مکتب رئالیسم در علم،
واکنشی بود بر ضدّ مکتب رمانتیسم یا خیالبافی که از نیمة دوم قرن نوزدهم به اوج خود رسید
(نوذری )18 :1385 ،در مجموع میتوان گفت شاخصهای مهم واقعگرایی عبارتاند از اینکه قدرت،
مرکز ثقل و هستة اصلی سیاست است و واقعگرایی ،مساوی با منافع و حرکت در جهت به دست
آوردن منافع ،بدون در نظر گرفتن آرمانها و ایدههاست .در فلسفة سیاسی جدید و بهتبع آن،
سیاست در دوران جدید ،آرمانها را تابعی از امور رئال میسازد؛ این یعنی همان چیزی که گاه از
آن به واقعبینی در عرصة سیاست و مخالفت با آرمانگرایی و اتوپیاگرایی 1تعبیر میشود .پس
تبدیل شدن امر ایدهآل به امر رئال و جانشین شدن واقعیت بهجای اخالق و آرمان ،روح فلسفة
سیاسی مدرن است؛ اما رویکرد اسالم به آرمانگرایی در حال حاضر دارای تفاوت اساسی با رویکرد
غربی است و تأثیر خود را در تمام شقوق این تفکر نشان میدهد .بر اساس آموزههای اسالمی ،تمام
1. Utopia.
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آرمانهایی که در اسالم مطرح شده ،واقعی و عینی و دستیافتنی است؛ اما مکاتب جدیدی که
طی چند قرن اخیر در جهان غرب پیدا شده و آرمانهایی را مطرح کردهاند ،اغلب معترف بودهاند
که آرمان آنها از نوع ایدهآل است و توصیة آنها برای رسیدن به آن آرمان ،تنها یک توصیة روشی
است؛ یعنی بکوشید حتیاالمکان به آن سمتوسو بروید؛ هرچند معلوم است که همة آن آرمان،
سرانجام ،دستنیافتنی است؛ هرچند در مغرب زمین ،پس از سالها کشمکش بین آرمانگرایی و
واقعگرایی از دهة  1980تالش زیادی از سوی برخی صاحبنظران غیرمسلمان برای ایجاد آشتی
بین این دو مفهوم آغاز شد و مفاهیم نوینی چون «واقعگرایی رهاییبخش» از سوی ریچارد

اشلی1

و «واقعگرایی آرمانشهری» از سوی آنتونی گیدنز2ارائه شد (لینکلیتر.)198 :1385 ،

قواعد پیوند آرمانها و واقعیتها از دیدگاه امام خمینی و آیتاهلل خامنهای
 .1اجتهاد
اجتهاد به معنای صحیح و منطقی ،به کار بردن تدبّر و تعقل در فهم ادلة شرعی است؛ یعنی
اهلیت و تخصص فنی (مطهری .)167 :1384 ،بهجرئت میتوان گفت که فقه ،نرمافزار فرآیند تکاملی
انقالب اسالمی است و این مفهوم نیز بهمثابة تبیینکننده نرمافزار نظامساز اسالم
و بهعنوان مهمترین عامل ادارة جامعة اسالمی که تا پیش از انقالب اسالمی به محاق رفته بود،
به صحنة اجتماع و حکومت درآمد و در مسیر تکامل و توسعه قرار گرفت .این نگرش فقهی از
مهمترین نوآوریهای امام خمینی در کنار ارائة تئوری انقالب بر مبنای فقه ،اجتهاد انقالبی
و انقالب در اجتهاد بود .در اجتهاد پویا که مقابل اجتهاد سنتی است ،مجتهد از رخدادهای جامعة
خود آگاهی کامل داشته و حکم هر واقعهای را در زمان مناسب آن استنباط میکند .در چنین
سازوکاری  ،شناخت موضوعات جدید ،بسیار مؤثر و توجه به مشکالت و نیازهای جامعه
و کوشش برای حل آنها اساسی است .امام خمینی تحول مهمی را در اجتهاد و فقاهت ایجاد
کردند؛ زیرا هرچند که ایشان ،انقالب اسالمی را با تکیهبر اجتهاد شیعه و بر بنیادهای فقه سنتی
و جواهری استوار کرد؛ اما همین انقالب با توجه به ابعاد اجتنابناپذیر فقه و سیاست

1. Richard Ashley
2. Anthony Giddens
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و حضور عملی فقه در عرصههای عمومی جامعه ،الجرم مقدمات انقالبی را در درون فقه
و اجتهاد سنتی بهتدریج فراهم کرد .از اینرو ،توجه به اجتهاد که گویای پویایی شریعت با حفظ
اصول و ثوابت شرعی (فقیهی )109 :1391 ،و نقش آن در مبانی پیوند آرمان و واقعیت مهم به نظر
میرسد .امام خمینی در اینباره میفرماید:
در حکومت اسالمی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقالب و نظام همواره اقتضا
میکند که نظرات اجتهادی -فقهی در زمینههای مختلف؛ ولو مخالف با یکدیگر ،آزادانه عرضه
شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد (امام خمینی ،1370 ،ج :21صفحه.)176

همچنین حضرت امام در این زمینه اظهار میدارد:
زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند .مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است،
بهظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ،ممکن است ،حکم

جدیدی پیدا کند (امام خمینی ،سال ،1370ج .)98 :21
ن نامعتبر ،اجتهاد را یک روش
در این میان ،آیتاهلل خامنهای ضمن رد تکیة اجتهاد شیعی بر ظ ّ
و یک اسلوب که در پی فهمیدن و کشف حقیقت است ،تعریف میکند
( )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2414و از بایستههای یک شناخت شرایط
و سؤالهای زمانه است ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2088آیتاهلل خامنهای
جایگاه واالیی برای کارکرد اجتهاد در سازة فکری آرمان  -واقعیت و تدبیر معضالت کالن را قائل
است و اجتهاد را بهمثابة ابزاری برای تفسیر درست و تعادلبخش به دیگر مفاهیم معارف اسالم
تلقی میکند .به این معنا که به بهانة تمسک به اصول ،تحجّر را نفی میکنیم و میگوییم نمیشود
به بهانة تمسک به اصول ،تحجّر و ایستایی را بر انقالب تحمیل کرد:
اصولگرایی وجود دارد؛ اما این ،تحجّر و جزماندیشی و نشناختن شرایط مختلف نیست ،از اینطرف،
به بهانة اجتهاد و تحوّل ،نباید به بدعتگذاریهای ناشیانه و تجدیدنظرطلبانه اجازة فعالیت و تحرّک
مضر و مخرّب داد (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3126

پس با توجه به توانمندی عنصر کلیدی اجتهاد در توجه به استلزامات نصوص دینی
و نیازهای زمانه با کشف انگارههای اسالمی و هماهنگی میان عناصر ثابت و متغیر ،کشاکش میان
آرمانها و واقعیات جامعه را میتواند هدایت میکند (سیدباقری.)16 :1388 ،
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 .2عقل
در اصطالح ،عقل ،قوهای است برای تنظیم معلومات برحسب روابط و مناسباتی معیّن ،مانند روابط
میان علت و معلول ،اصل و فرع ،نوع و جنس ،هدف و وسـیله و نظـایر آنها (فولکیه.)80 :1366 ،
در میزان و میدان اعتبار عقل ،تضادهای بسیاری بـوده اسـت ،معتزلـه ،عقـل را تنهـا اساس
حقیقت و واقعیت پنداشتند و ساحت فلسفه و دیـن را یکـی کردنـد و کوشـیدند ،ایمان را به زبان
تفکر محض ،تفسیر کنند (شریف .)316 :1362 ،شیخ مفید بر این باور است که حَسن یعنی چیزی که
انجام آن با عقل مالئم سازگار باشد (مفید .)26 :1414 ،آنچه به ادراک و فهم انسان بازمیگردد در
محدودة عقل نظری است و آنچه به جناح عملی انسان بازگشت میکند ،مربوط به عقل عملی
است .از این دیدگاه ،عقـل عملی ،همان قوهای است که کنش و رفتار آدمـی را کنتـرل مـیکنـد.
در راستای عقل عملی ،سه شاخه وجود دارد« :سیاست ُمدُن»« ،تدبیر منزل»
و «اخالق»؛ عقل عملی به تنظـیم و بـازنگری در کـنشهـای اجتمـاعی و غیراجتماعی آدمـی
میپردازد (جوادی آملی .)153 :1375 ،از اینرو میتوان گفت که مدرکات و آرای عقل عملی ،به تولید
حکم شرعی در «تدبیر ُمدُن» در نظام اسالمی توجه دارد .چنین عقلی با تحرکآفرینی
و انگیزهبخشـی بـه اجتهاد ،آن دانش را به پویایی و دگرگونی سوق میدهد .درک مقتضیات زمانی
و مکانی هر حکم ،با در نظر گرفتن عقل و برداشتهای عقلی به سرانجام میرسد (سیدباقری:1389 ،

 .)135استاد مطهری به این مسئله هم اذعان نموده است و میفرماید:
عقـل در فقـه اسـالمی ،مـیتوانـد کشف کنندة قانون باشد؛ قانونی را متناسب با شرایط
و مقتضیات ،تحدید کند ،یـا آن را تعمیم دهد؛ بهعالوه میتواند مددکار و ابزار استنباط از سایر
منـابع و مـدارک فقهـی مثل قرآن و سنّت و اجماع باشد (مطهری ،بیتا.)76 :

با وجود تفاسیر فوق ،ممکن است در حوزة سیاستورزی ،دو مفهوم محافظهکاری و واقعبینی
را که ممکن است هم معنای عقلگرایی معنا شود ،مورد بررسی و نسبتسنجی با عقل قرار میدهیم.
 .1 .2محافظهکاری
این مفهوم در سیر تاریخی ،نخستین بار در  1818میالدی برگزیده شد

(طباطبایی)43 :1385 ،

محافظهکاران با هرگونه طرح و اندیشة خیالی و انتزاعی برای ایجاد دگرگونیهای عمیق در جامعه و
سیاست مخالفاند و هرگونه تالش برای تحقق آرمان شهر را مصیبتبار شمرده
و پایبندی به امور مأنوس و ترس از آنچه تجربه نشده و بدبینی به آن ،جوهر محافظهکاری است
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(بشیریه )174 :1392 ،برخالف ادبیات مرسوم در سپهر سیاست ،آیتاهلل خامنهای عقالنیت معمول را از
محافظهکاری سیاسی تمیز داده و این دو را دارای تعریف واحدی نمیداند .رهبر انقالب ،محافظهکاری
را «طرفدار وضع موجود ،بیمناکی از هر تحول» ولی عقالنیت را «منشأ تحوالت عظیم» و شرط الزم
برای رسیدن به عدالت معرفی میکند ( )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3297از
اینرو میتوان گفت که پیروی از عقل سلیم ،امر قرآنی است و محافظهکاری و اکتفای به آنچه داریم
« ...قتلگاه انقالب» است ( )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3304نتیجه اینکه
آرمانخواهی مخالف محافظهکاری است؛ محافظهکاری یعنی شما تسلیم هر واقعیتی باشید و هیچ
حرکتی از خود نشان ندهید؛ این معنای محافظهکاری است

(http://farsi.khamenei.ir/speech-

 .)content?id=30255پس اوّ ًال ایستائی و خمودگی اجتماعی ،امری مردود تلقی میشود
و اینکه بهکارگیری تمام آرمانها و واقعیات مدنظر یک نظام سیاسی باید با معیار و میزان عقل دیده؛
اما عقلی که مبرای از تحجّر و تص ّلب بوده و در عین توجه به اصول ،مخالف تغییر و تطور نباشد.
 .2 .2واقعبینی
شاید یکی از متون قدیمی که بتوان رگههایی از اندیشة واقعگرا را در آن یافت ،سیاستنامة
خواجه نظامالملک طوسی باشد .سیاستنامه مجموعه است از بصیرتهای یک سیاستمدار
باتجربه (مشیرزداه )206 :1396 ،افزون بر این ،مالحظهکاری مورد نظر واقعگرایان ،مورد توجه خواجه
نیز قرار داد؛ هرگز نباید در هیچ شرایطی راه برونرفت و صلح و مصالحه بسته شود .او به دائمی
نبودن ائتالفها و ثابت نماندن دوستیها و دشمنیها نیز باور دارد (طوسی )298 :1369 ،از اینرو،
در رئالیسم (واقعگرایی) ،توجه به آرمان ،کمرنگ میشود و صرفاً کسب نتیجه ،هدف قرار میگیرد.
در بررسی منظومة کلمات و سخنرانیهای آیتاهلل خامنهای «واقعبینی» پرتکرار
و پررنگ است؛ بنابراین باید دید که مراد ایشان از واقعبینی چیست؟ مدل رئالیستی ماکیاول را
تأیید کردهاند؟ یا واقعبینی مرادف با محافظهکاری است؟ یا الگوی سومی را مدنظر دارند؟ پاسخ
اینکه؛ ایشان در گام اوّل واقعبینی ،از درجهبندی آرمانها سخن گفتهاند« :آرمانهای نظام
اسالمی یک منظومهای است ،یک مجموعهای است ،مراتب مختلفی هم دارد؛ بعضی از اینها
غاییتر و نهاییترند ،بعضی اهداف کوتاهمدتاند»

(http://farsi.khamenei.ir/speech-

)content?id=23346؛ و در مرحلة دوم «فهم دقیق واقعیات» را مطالبه میکنند
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()http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23810؛ البته آیتاهلل خامنهای از اساس ،طرح
تقابل دو مفهوم آرمان و واقعیت را نفی و آن را خطای محاسباتی میداند.
بعضیها اشتباه میکنند که در مقابل آرمانگرایی ،واقعبینی را مطرح میکنند .این خطای بزرگی
است؛ چون آرمانگرایی ،خودش واقعیتها را در جامعه میسازد .یک مجموعه با آرمان
و دارای هدفهای بلند میتواند واقعیتها را طبق آرمان خود شکل دهد و به وجود آورد .دنیا
اینطور پیش رفته است .آرمانها را کنار بگذاریم ،به بهانة واقعبینی؟! این کمال غفلت است.
آرمانگرایی

به

وجود

آورندة

واقعیتهای

شیرین

و

مطلوب

است

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

البته عملگرایی با واقعگرایی محض تفاوت دارد .استدالل ای.اچ.کار این است که آنچه
واقعگرایی محض عرضه میکند ،چیزی نیست جز مبارزة عریان بر سر قدرت

()carr, 1001: 87

که در آن ،جایی برای آرمانها باقی نمیمانند .استدالل کار را میتوان در اندیشة آیتاهلل خامنهای
شبیهسازی کرده و نمونة عینی برایش آورد:
یکوقت مثالً فرض کنید قضیة غزه پیش میآید ،یکمشت جوان دانشجو میگویند این
صهیونیستهای خبیث سر بچههای غزه دارند بمب میریزند ،برویم پدرشان را دربیاوریم ،راه
میافتند میروند فرودگاه .خب این احساسات ،احساسات مقدس و پاکی است؛ اما رفتن غلط است.
احساس ،خوب ...رفتن به غزه آنوقت نه ممکن بود نه جایز بود؛ اگر هم ممکن بود جایز نبود ...آن
احساس ،احساس خوبی است؛ اما تصمیمی که بر اساس یک احساس گرفته بشود ،یک مطالعة
دقیق ،موشکافانه و عالمانه پشت سرش نباشد ،آن تصمیم ،لزوماً تصمیم درستی نیست .گاهی اوقات
تصمیم غلطی است (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20686

نکتة مهم دیگر ،تعریف و تفکیک «واقعیت» از «توهّم واقعیت» ،آسیبی است که
استراتژی نظام سیاسی را دستخوش دگرگونیهای غیراصولی میکند؛ لذا «واقعیت
را ببینیم ،نه آنچه که با شگردهای دشمنان بهعنوان واقعیت به ما القاء میشود»
( )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23346عدم مرزبندی صحیح،
لغزشگاهی به نام «واقعیتپنداری» را ایجاد میکند ،طوری که «چیزهایی را که
واقعیت ندارد ،انسان واقعیت تصور کند»
.)content?id=20534

(http://farsi.khamenei.ir/speech-
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 .3مصلحت
مصلحت هم در فلسفة سیاسی و فقه سیاسی و هم در حوزة اندیشة سیاسی دینی و غیردینی،
نقش کلیدی را دارا است (حقیقت )1395:125 ،در جایگاه مصلحت عمومی همین بس که محور
مدینة فاضله و نظام سیاسی مطلوب است و بر این اساس بود که افالطون و ارسطو حکومتها را
به اقسام ششگانهای تقسیم کرده ،نوع مطلوب را از نوع نامطلوب تمیز دادند .ضابطة عمده نیز،
شیوههای فرمانروایی در فلسفة سیاسی افالطون ،مصلحت عمومی و غایت هر فرمانروایی آرمانی
چنانکه ارسطو نیز بر آن بود ،تأمین مصلحت عمومی برای نیل به سعادت است که جز از مجرای
عمل به فضیلت امکانپذیر نمیتواند باشد (طباطبایی.)75 :1373 ،
دیدگاه تحصلّی (پوزیتویستی) بر مادیات مبتنی بوده و مصلحتگرایی و منفعتمحوری در
آن ،صرف ًا در راستای معیارهای مادی و منافع زودگذر دنیوی تعریف میشود .برخی استفاده از
عنصر مصلحت در فقه را به معنای عافیتطلبی و استفادة ابزاری از آن به جهت تأمین اهداف و
غایات ،تلقی کرده و استفاده از آن را در راستای منطق یوتیلیتیسم میدانند (ایزدهی.)33 :1392 ،
در فقه شیعی مصلحت در حوزة عمل سیاسی بهمثابة یک قاعده از عصر حضور تا حال حاضر مدنظر
بوده است (عمید زنجانی ،1384 ،ج )33 :9و این مفهوم در حوزة فقه ،به حوزة مادیات
و منافع ،سعادت و دوراندیشی مادی اطالق نمیشود؛ بلکه مصلحت در فقه یا فقط به جنبههای
اخروی و معنویات دارد یا اینکه عالوه بر امور مادی ،آن جنبهها را نیز در برمیگیرد .مطابق این
منطق ،به منافع مادی اگر در تضاد با معنویات باشند ،عنوان «مصلحت فقهی» صدق نمیکند
(ایزدهی.)37 :1392 ،
امام خمینی تأکید زیادی بر رعایت مصالح عمومی و منافع عامه توسط حاکم اسالمی
دارند (امام خمینی )106 :1370 ،در رویکرد آرمانگرایی واقعبینانه ،مصلحت بهقدری بااهمیت
است که کارایی و گرهگشایی در نظام سیاسی اسالم ،وابستگی عمیقی به این عنصر دارد .برای
تبیین بهتر این مفهوم و نقش آن در رویکرد آرمانگرایی واقعبینانه ،باید میان دو مفهوم مصلحت
و ضرورت تمیز قائل شد و از رابطة عموم و خصوص مطلق سخن گفت؛ یعنی هر ضرورتی مصلحت
است؛ اما هر مصلحتی لزوماً ضرورت نیست .برای نمونه از نظر امام خمینی در عصر غیبت،
ولیفقیه میتواند در صورت ضرورت و مصلحت ،حکم اوّلی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع
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بحران ،دوباره آنها را حاکم گرداند و این مصلحتاندیشی فقط در حوزة احکام حکومتی
تحققپذیر است .از اینرو به کارگزاران حکومت مینویسد:
مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن ،موجب شکست اسالم عزیز میگردد...
مصلحت نظام و مردم ،از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسالم پابرهنگان
زمین را در زمانهای دور و نزدیک ،زیر سؤال ببرد و اسالم آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با
پشتوانة میلیاردها دالر توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند (امام خمینی:1370 ،
.)176

همچنین امام خمینی در جواب مهندس بازرگان مینویسد:
جاسوسی ،جاسوسی فاسد خوب نیست؛ اما برای حفظ اسالم و برای حفظ ناموس مسلمین واجب

است .دروغ گفتن هم واجب است ،شرب خمر هم واجب است (امام خمینی.)116 :1370،
آیتاهلل خامنهای با تقسیمبندی مصلحت به مصلحت شخصی و مصلحت مقدس ،تعابیر
مختلفی از «مصلحت» داشتهاند؛ گاهی یکی از ویژگیهای حرکت دانشجویی را «آرمانگرایی در
مقابل مصلحتگرایی» ( )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2982میدانند و در
موضعی دیگر «مصلحتاندیشی بد ،منفی و ضد ارزش نیست  ...مصلحت هیچ اشکالی ندارد؛ ما به
آن ایراد نمیگیریم» ( )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3203پس مصلحت و
حقیقت جداناپذیرند« :حقیقت خود یکی از مصلحتها و خود مصلحت هم یکی از حقایق ،اصالً
حقیقت و مصلحت از هم جدا نیستند» (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7571
آیتاهلل خامنهای دنبالهروی آرمانها را نافی مصلحتاندیشی محسوب نمیکند:
هیچ منافاتی وجود ندارد بین انجام دادن وظایفی که جوانی و آرمانگرایی به انسان دیکته میکند
و بین مالحظة مصالح مدیریتی کشور ،مالحظة قانون ،مالحظة تدبیر و درایت مدیریتی در کشور؛
یعنی میتوان آرمانگرا بود ،به احساسات جوانی هم پاسخ داد و بر اقتضای جوانی
و آرمانگرایی عمل کرد (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20686

یکی از مفاهیمی که در مصلحتگرایی مورد توجه خاص قرار میگیرد ،عناصر زمانی
و مکانی میباشند .کسی که رهبری یک حکومت را به دست دارد ،همیشه و در همه حال،
نمیتواند از یک ابزار و وسیله برای رسیدن به هدف خود استفاده کند؛ مثالً حضرت علی نیز
با مقتضیات زمانی و مکانی آشنایی داشتند و در موقع لزوم نیز از آن بهره میبرند .بهطور مثال،
در باب زکات آمده است که زکات به  9چیز (شتر ،گاو ،گوسفند ،طال ،نقره ،گندم ،جو ،خرما
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و کشمش) تعلق میگیرد .در حالیکه حضرت علی در زمان خود ،بر اسبان نیز زکات بستند؛
زیرا تشخیص دادند که این کار ،الزم است .از اینرو ،زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهاد
است .مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است .بهظاهر ،همان مسئله ممکن است در روابط
حاکم بر یک نظام ،حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی ،موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است ،موضوع جدیدی شده است که
حکم جدیدی میطلبد (امام خمینی ،1386 ،ج .)289 ،21
تأثیر زمان و مکان در فتوای فقهی ،چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما بر آن تکیه کنند،
ابواب جدیدی از مسائل اسالمی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد
( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3392آیتاهلل خامنهای ضمن اعتقاد به
«راهبرد» و «اصل اساسی تغییرناپذیر» بودن آرمانها ،نقش عنصر زمان در آرمانخواهی را با
مثالی تاریخی اینچنین ابراز میکند:
شما خیال نکنید در صدر اسالم در زمان پیامبر مکرم و خلفای آن حضرت مردم به نهایت آرمانها
رسیدند نه مهم این است که یک کشور حرکت بکند (http://farsi.khamenei.ir/speech-

.)content?id=28598
رابطة آرمان و تحوالت زمان از دیگر مسائلی است که رهبر انقالب آن را مورد توجه قرار میدهد:
آرمان های عالی ،تغییرناپذیرند؛ وسایل تغییرپذیر است ،تحوّالت روزمره تغییرپذیر است؛ اما آن
اصول که همان آرمان های اساسی است ،تغییرناپذیر است؛ یعنی از اوّل خلقت بشر تا امروز ،عدالت
یک

آرمان

است؛

هیچوقت

نیست

که

عدالت

از

آرمان

بودن

بیفتد

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791
پس تأخیر در حصول آرمان و توجه به زمان در عدم یأس یک ملت مهم است (همان).

 .4احکام حکومتی
حکم حکومتی دستوری است از سوی حاکم برای عمل کردن به یک حکم شرعی تکلیفی
و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایی بودن ،حکم حاکم در طول احکام شرعی است (بهرامی،

بیتا .)93 :محقق نائینی ،با نامیدن احکام حکومتی به «الزامات قانونی» ،معتقد است این احکام که
از ناحیة مأذونین خاص یا عام ولیّ امر در زمان غیبت ،صادر میشود ،الزماالجرا بوده و لذا مخالفان
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این الزام را بیاطالع از مقتضیات اصول مذهب برمیشمرد (نائینی .)135 :1424 ،از اینرو ،تصمیمات
ولیّ امر مسلمین ،برحسب مصلحت وقت و وضع مقررات طبق آنها و اجرای آنها ،مانند شریعت،
دارای اعتبار و الزماالجرا است؛ با این تفاوت که قوانین

آسمانی ،ثابت

و الیتغیّر است و مقررات وضعی ،قابلتغییر و تابع مصلحت موجده است (طباطبایی )98 :1373 ،از
جمله احکام حکومتی پیامبر میتوان به خراب کردن مسجد ضرار ،قطع درختان یهودیان
بنینضیر ،منع ازدواج موقت برای عمار یاسر و سلیمانبنخالد ،منع خوردن گوشت حیوانات اهلی
برای مدتی اشاره کرد (بهرامی ،بیتا)93 :؛ بنابراین احکام حکومتی در فقه سیاسی مانند احکام اوّلی
و ثانوی ،منبع شرعی و حقوقی است و مکانیسم مناسبی در حفظ ارزشها
و هنجارهای اخالقی و برخی واقعیات را در عرصة مدیریت کشور فراهم میکند .امام خمینی
اهمیت حکم حکومتی را بهصراحت و مستدل بیان کردهاند:
اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیة الهیه است ،باید عرض کرد ،حکومت الهیه
و والیت مطلقة مفوضه به نبیّ اسالم یک پدیدة بیمعنا و بیمحتوا باشد و اشاره میکنم به
پیامدهای آن که هیچکس نمیتواند ملتزم به آنها باشد  ...باید عرض کنم حکومت ،شعبهای از
والیت مطلقة رسولاهلل است و یکی از احکام اوّلیة اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه
حتی نماز ،روزه و حج است (امام خمینی ،1370 ،ج.)170 :20

آیتاهلل خامنهای «نظر به همة احکام فقهی با نگرش حکومتی یعنی مالحظة تأثیر هر حکمی
از احکام در تشکیل جامعة نمونه و حیات طیبة اسالمی»
)content?id=29678

را

از

مهمات

جامعه

و

(http://farsi.khamenei.ir/speech-

«نقطة

مقابل

تحجر»

میداند

( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2843در نتیجه حاکم اسالمی با اجتهاد علمی
خویش و قوة تدبیر و تدبر در مسائل اجتماعی ـ سیاسی ،احکام الزم حکومتی را صادر کند تا
کاربستی دقیق و الگوی مناسبی از آرمانگرایی واقعبینانه ارائه دهد؛ یعنی در اجرای راهبردهای
نظام انعطافهای الزم را پذیرفته و بنبستهای واقعی را در پیشبرد آرمانها در محاسبات خویش
مهم بداند.
 .1 .4اصل حفظ نظام
فقها از دیرباز حفظ حکومت اسالمی را از واجبات مسلم دینی دانستهاند .دلیل آنهم این است که
حکومت در بینش فقهی اسالم از جایگاهی واال برخوردار است و ادلة وجوب ایجاد و حراست آن بر
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(عمید زنجانی،

ج  )680 :1389 ،1در فقه شیعه ،قاعدة «ضرورت حفظ نظام» و «حرمت اختالل نظام» توسط فقهای
امامیه مطرح شده و مبنای صدور حکم و اجرای آن در موارد مختلفی قرار گرفته است .حضرت
امام از برجستهترین فقهای معاصر است که توجه فراوانی به جایگاه این قاعده در منظومة فقه
شیعه داشته و بهرة فراوانی در مرحلة صدور احکام فقهی و نیز مرحلة اجرای احکام در عرصة اجتماع
از این قاعده برده است .بنیانگذار کبیر انقالب ،بارها بر حفظ اصل نظام تأکید داشتهاند و حفظ آن
را از اه ّم واجبات عقلی و شرعی میدانند (امام خمینی ،1370 ،ج  .)153 :19اهمیت حفظ اصل نظام
در اندیشة امام خمینی آنقدر مهم است که آن را فریضهای الهی و باالتر از همة فرائض قلمداد
میکنند (امام خمینی :1378 ،ج  .)329 :15این قاعدة مهم فقهی بیواسطه
و بهطور مستقیم بر واجبات زیرمجموعهاش تطبیق میکند و داللت حفظ نظام بر جهاد و مرابطه و
مشارکت در ادارة امور کشور از مصادیق آن است (محقق داماد.)21 :1379 ،
به استناد قاعدة حفظ نظام در قلمرو احکام والیی و حکومتی ،مادام المصلحه به صدور حکم
مبادرت میشود و حتی برخی از واجبات که انجام آنها به اصل دین و نظام اسالمی لطمه وارد
میآورد ،ممنوع میشود و برخی از محرمات که رعایت این مصلحت را به مخاطره میافکند ،الزماالجرا
میشود (عمید زنجانی ،1384 ،ج )9:37؛ بنابراین اگر بین حفظ نظام (آرمان بزرگ) و دیگر احکام شخصی
یا اجتماعی تزاحم واقع شود ،حفظ نظام بر آنها مقدم است؛ زیرا حفظ نظام از ضروریاتی است که
شارع مقدس بههیچوجه راضی به ترک آن نیست .از اینرو ،حاکم جامعة اسالمی مؤظف است در
مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با امور دیگر ،حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البته تا جایی که با
اساس اسالم و عدالت در تضاد نباشد .این نگرش در اندیشة آیتاهلل خامنهای قابل مشاهده است و
ایشان در مکانیسم پیوند آرمانها با واقعیات به مسئلة حفظ نظام عنایت داشتهاند .از اینرو ،ایشان
بزرگترین معروفها را ایجاد نظام اسالمی و حفظ نظام اسالمی دانسته ،طوری که معروفی باالتر از
این مسئله وجود ندارد ( )http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236نتیجه اینکه،
حفظ نظام در عین بزرگترین آرمان بودن ،مهمترین واقعیتی است که باید برای آن تالش کرد و
در تزاحمات منافع مختلف ،حفظ کلیت نظام را بهعنوان راهبردی تغییرناپذیر قبول کرد.
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نتیجهگیری
اگر انسان آرمانگرا ،واقعیتها را درک و فهم نکند ،با توجه به خصلت صلب و غیر مطلوب ،بسیاری
از واقعیتها در دام رویکرد غیرمنطقی و افراطی فرو میغلتد و واقعبینی اگر به واقعگرایی تبدیل
شود و آرمانها فراموش شوند ،آنچه حاصل میشود ،انفعال و سازش با واقعیتها و اندیشه
و تصمیم و عمل در چارچوب تنگ این واقعیتها خواهد بود؛ لذا آرمان ،مفتاح نیست؛ بلکه میزان
و مصباح است .مصباح بودن این معنی را میدهد که چیزی از ابتدا تا پایان امر کاربرد داشته باشد .از
اینرو ،از نظر اندیشمندان اسالمی نیز حقیقت این است که طرح نقشة جامعة آرمانی نه مضر است و
نه لغو ،مشروط به رعایت واقعبینی و ارائة طریق مناسب خوب است.
در این پژوهش تالش شد به این سؤال پاسخ داده شود که قواعد پیوند و زیست ابعاد واقعگرایی
و آرمانخواهی در گفتمان انقالب اسالمی و اندیشة امام خمینی و آیتاهلل خامنهای چیست؟ در
پاسخ میتوان مدعی شد که در اندیشة امامین انقالب ،آرمان« ،مؤلفه اوّل»« ،راهبرد»« ،ساخت
حقیقی و باطنی نظام» محسوب میشود که مطلقاً نبایستی از نظر دور شود؛ زیرا کاستن از آرمان،
منجر

به

«نابودی

سیرت

دین»

میشود؛

اما

ناگفته

هویداست

که

توجه

و محاسبة واقعیات جامعه امری بدیهی است و نمیتوان از آنها چشم پوشید و چهبسا که عدم توجه
به موانع و کاستیهای نظام ،منجر به سستی و زوال حاکمیت شود .از نظر امامین انقالب همزیستی
آرمان ـ واقعیت ،امری ممکن و اجتهاد در نحوة تال ُئم این دو مفهوم مهم است.
در مجموع میتوان گفت فقه شیعه دارای پتانسیل باال برای ارتباط بین آرمانها و واقعیتها
است که بهرهبرداری از این توانایی ،امکان پیگیری آرمانهای نظام را به شکل واقعبینانه فراهم
میکند .در واقع ،رابطة آرمانگرایی و واقعبینی در گفتمان انقالب اسالمی طولی است و امام
خمینی و آیتاهلل خامنهای بهعنوان زعمایی سیاستورز تالش دارند تا با استفاده از قواعد
فقه شیعه بین آرمانها و واقعیتها تالئم و سازش برقرار کند و الگویی جدید در عرصة سیاستورزی
و حلّ معضالت عملی کشور ارائه کنند؛ زیرا که غفلت از این تالزم موجب انحراف از چارچوب فقه
شیعی و انحطاط گفتمان انقالب اسالمی میشود.
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