
  

  

  

  نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه
  

  25/9/1389: دییتأ خیتار              16/8/1389: افتیدر خیتار

  

  سلیمانی فاطمه

  چکیده

انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را مالزم شرع  فقهاي شیعه از چشم  

بنــدي و  درجــه. انــد  مــالزم حکومــت اســالمی مــشروع پنداشــته ،و در دوره متــأخر

پیامـدهاي آشـکاري در      داراي   ،قات مصلحت در فقه سیاسی شـیعه      بندي متعل   ولویتا

 مـستلزم  ،درك پیامـدهاي امنیتـی  . حوزه امنیت سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت      

در ایـن راسـتا، دو نـوع رابطـه از     . حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت اسـت       

شینی یکی از متعلقـات بـه جـاي    اند، رابطه طولی مبتنی بر جان     یکدیگر تمیز داده شده   

گانـه سیاسـی،       سـه  سایر متعلقات که پیامدهاي امنیتی ناگوار آن معطـوف بـه مراجـع            

گر رابطه عرضی مبتنی   شناخت این آسیب رهنمون.باشد میامنیت ی اجتماعی و فرهنگ

ی را در لمهاي نظري و ع صلحت است که بایسته   گانه م   نشینی میان متعلقات سه     بر هم 

ـ       حتحوزه مصل  گـرا تجـویز    مین فـضاي امنیتـی تعـادل      ضاندیشی به منظور تأمین و ت

مند از شـرع   مند و زمینه این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویاي زمان   . کند  می

   .دهد  اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می مبتنی است، هسته

 

  ع امنیتقات مصلحت، مرجمصلحت، امنیت، فقه سیاسی، متعلّ :ها کلیدواژه

                                                                                                              
 علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوساستادیار   
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  مقدمه

نظـر   یکی از ابزارهایی که براي اجراي دسـتورات اسـالم در راسـتاي نیازهـاي زمـان مـد              

 شـده اندیشی به حکومت اسالمی تفـویض   باشد، اختیاراتی است که در چارچوب مصلحت      می

هـاي زیـادي را بیـرون از صـحنه           کـه سـال    ،فقه سیاسی اسالم و به خصوص فقه شیعه       . است

 در معـرض اتهامـاتی دال بـر تـصلب و            ، حکومت مـشروع طـی کـرده       اجتماعی و چارچوب  

 مدعی ضرورت ظهور نظام     ،فقه سیاسی شیعه  . ها و الزامات زمان قرار گرفت     ناسازگاري با نیاز  

و اجتماعی بشر است ي کردن اسالم به عنوان دین زندگی فرد اسالمی است که رسالت آن پیاده    

ن دستمایه حکومت و نظام اسالمی براي اجرا و  مهمتری،یلمهاي نظري و ع  اندیشی  و مصلحت 

  .نماید مصلحت ضروري میمفهوم تبیین رو،   و از ایناحیاي احکام اسالمی است 

انجامد که پاسـخ بـه آنهـا در بـستر       هاي فراوانی می    این مفهوم به طرح پرسش    تأمل درباره   

 کـه  ،نگیـز مـصلحت   ا  عـالوه بـر مفهـوم مجادلـه       . پـذیر اسـت     هاي دینی امکان    ها و فهم    قرائت

ال مهمـی کـه در ایـن راسـتا طـرح      ؤریشه با بسیاري از مفاهیم دیگر است، س  خانواده و هم   هم

اینکه مراد، مصلحت چه کسی یا چه چیزي است؟ به عبارت . گردد، موضوع مصلحت است می

قات مـصلحت   نسبت میان متعلّ ،مهمتر اینکه . قات مصلحت است   پرسش از چیستی متعلّ    ،دیگر

ق مقدم بر مـصالح سـایرین   به عبارت دیگر، مصلحت کدام متعلّ. توان ترسیم کرد    نه می را چگو 

گیرد،  توجه به بسط مفهوم امنیت که حوزه اطالق وسیعی را در بر می است؟ در فرازي دیگر، با

  . شوند قات مصلحت نیز مشمول ادراکات و استنباطات امنیتی واقع میمفهوم و متعلّ

در معرض تعابیر و تفاسیر متفاوتی قرار و در نتیجه، ی و نسبی است  امنیت نیز مفهومی ذهن   

نوسـان  بـه  ثبـات و تعـادل را   نظم، عوامل تأثیرگذار بر امنیت و ناامنی که اجزاء آن یعنی        . دارد

 ،در نوشـتار حاضـر، هـدف   . پژوهان قرار داشته اسـت     دارد، همواره در کانون توجه امنیت       وامی

  .  در فقه سیاسی شیعه استواکاوي نسبت مصلحت و امنیت

دهد، ماهیـت     واقعیتی که اهمیت بیشتري به جایگاه و مقام مصلحت در اندیشه اسالمی می            

 در سـطوح  ، سیاسی و اجتماعیامنیت در چنین ساختار. می استمحور نظام و جامعه اسال    دین

اس، بـر ایـن اسـ   . هاي بیـشتري اسـت   پذیري متضمن آسیب و   باالتري از حساسیت قرار داشته    

قـات   مـستلزم واکـاوي نـسبت متعلّ   ،هاي این نـسبت  بررسی نسبت مصلحت و امنیت و بایسته     
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کـه در پاسـخ بـه    اي   فرضـیه  .باشـد  امدهاي آن در حوزه امنیت میثار و پی  آ ،مصلحت و سپس  

قـات   رابطه عرضـی میـان متعلّ  شود، بر ضرورت    مون گذارده می  ک آز حماالت مطروحه به    ؤس

مـصلحت نظـام،   (گانـه مـصلحت    قـات سـه   این معنا که با استقرار متعلّبه. مصلحت تأکید دارد 

نشینی با محوریـت شـریعت در فقـه     در رابطه مبتنی بر هم   ) مصلحت عمومی و مصلحت شرع    

اي    به گونـه   ،ن یافته، مراجع و موضوعات امنیت     ه، امنیت در وجوه فراگیر خود تعی      سیاسی شیع 

  .گیرند  در معرض تأمین و تضمین قرار می،یهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگ موسع در بخش

 ،شـود و سـپس    مـی مفهـومی تحلیـل و تعریـف    این راستا، نخست مصلحت به لحـاظ        در  

شناسـی    پدیـده ،پـس از آن . شـود  گانه آن در فقه سیاسی شیعه به بحث گذارده می      قات سه متعلّ

گانـه آن    سـه امنیت طرح خواهد شد که مشتمل بر تعریف مفهوم امنیت و مراجع و موضوعات  

  ضــمن،در نهایــت. باشــد  مــی)متعلّقــات مــصلحت (در انطبــاق و ارتبــاط بــا موضــوع قبلــی

شناسی آن در حوزه  قات مصلحت در فقه سیاسی شیعه و آسیب   بندي متعلّ   سنجی و درجه   نسبت

   .شود می  مطالعه ، این دوصلحت و امنیت و راهکارهاي جمع امنیت، نسبت بایسته م

  

  ه سیاسی شیعه مصلحت در فق.الف

ورزي  انگیـز در حـوزه اندیـشه     ابهـام ،اي رایج و کهن و در عین حال    مصلحت به مثابه واژه   

نظـام  . اسـت ویـژه اندیـشه سیاسـی     به ،هاي مختلف دانش سیاست   حوزه سیاسی، دال مرکزي  

 متأثر از این مفهـوم کلیـدي بـوده          ،)شیعه(ویژه در حوزه فقه سیاسی      ه   ب ،اندیشگی اسالمی نیز  

  . نماید  ارائه میآنتوجه به مبناي فکري و اعتقادي  خود، تعبیري متفاوت از  که بااست 

  

   مفهوم مصلحت .1

ل سود و نفع براي انسان       م و به آنچه حا     )در برابر فسد  ( است صلح   ،مصلحتریشه لغوي   

 بـه تبعیـت از   ،توجه به هر دو جنبه ایجابی و سـلبی مـصلحت  . دشو یا جامعه باشد، اطالق می    

گر تعریفی نسبتاً جامع از مصلحت خواهد بود  ، رهنمون» فی علم االصول المستصفی«الی در   غز

  . »فع ضرر یا مفسدهدجلب منفعت و «از است اساس آن، مصلحت عبارت که بر 
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خانواده توسط اندیشمندان مانند خیر، صالح، سعادت، عالقه، خوشایند و  کاربرد واژگان هم

  .)1384:13افتخاري،(  و پیچیدگی مفهومی مصلحت دارد داللت بر تداخلمانند آنها،

ربرد نخست، مصلحت امري  در کا.توان به کار برد   کم دو گونه می     مفهوم مصلحت را دست   

ــسی   واضــافی اســت ــاي فایــدهاســت expediency ،آنمعــادل انگلی ــه معن و  1منــدي  کــه ب

 همگـان را  رد یـا    فبه  شدن    قابلیت اضافه  ،مصلحت. باشد میداشتن براي هدفی خاص      تمناسب

 با تقید به ایـن کـاربرد،   ،ريبریان با. ی یا عمومی را ندارد   دارد، ولی قابلیت اتصاف به خصوص     

  . کند دهنده امکانات رسیدن به هدف تعریف می مصلحت را به عامل افزایش

 به معناي منفعت و خیر interestاالطالق مصلحت است و معادل     کاربرد دوم، کاربرد علی   

: 1384میرموسـوي،  ( مصلحت در این معنا قابل اتصاف به خـصوصی و عمـومی اسـت       . است

  .شود  میگفتهکه به آن مصلحت عمومی نیز  )39-38

انداز مقاصد شـریعت و بـا رویکـرد فقهـی بـه مفهـوم                  از چشم  ،اندیشه و فرهنگ اسالمی   

در  به این معنـا کـه فقهـا بـه جـستجوي مـصلحت انـسان و اجتمـاع           ،ته است مصلحت پرداخ 

 فقـه  ،در ایـن معنـا   . انـد   هاي وحیانی بر محور نـصوص و شـریعت روي آورده            چارچوب داده 

. شده از سوي شارع است     با عنایت به اصول وضع    ) 14 :1384افتخاري،  ( »تئوري اداره جامعه  «

 زایـش  به ، در تعامل با الزامات زندگی سیاسی     ،چنین دیدگاهی در مورد شریعت و رسالت فقه       

ساختن شـریعت در برابـر نیازهـاي فزاینـده     پذیر  عنوان ابزاري براي انعطافمفهوم مصلحت به  

 با نگـرش   ،این نوع نگرش به مصلحت بر محوریت شریعت و عقالنیت شرعی          . شود  منجر می 

   . از اساس متفاوت است، عقل مستقل بشري غرب بر محورمطرح در اندیشه سیاسی 

  

   متعلّقات مصلحت.2

ق مصلحت چیست یـا   اینکه متعلّ .آن در عرصه جامعه است     تعیین   مفهوم مصلحت، مشکل  

اصـی   یـا گـروه خ    قشر خاص، حزب، طبقه، اجتماع، مردم، مصلحت حکومت، مرادکیست؟  

 سنتی آن درباره تعریف مصلحت، به این دشواري توجه قابـل       تعابیراست؟ در منابع اسالمی و      

                                                                                                              
1. Utility    



 89 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ... نسبت مصلحت و امنیت

ریت جامعـه   بـراي هـدایت و مـدی      شـده    توان براساس اهداف معین      اما می  ،اعتنایی نشده است  

   . مصلحت پرداختاسالمی به تعیین مصادیق

  

   مصلحت شرع.1-2

اي   از اعتبـار و اولویـت ویـژه   ،شرع به عنوان متعلَّق مصلحت در فقه سیاسی شیعه و سـنی     

بر این اسـاس، از   .آید برخوردار بوده، مبنایی براي شناسایی جایگاه سایر متعلّقات به شمار می         

مراتبی و طـولی، مـصلحت شـرع در رأس سـایر مـصالح جـاي                  سلسله رابطهدر  و  منظر شرع   

رسـد؛ مـصالح مربـوط بـه      بدین سان، مصلحت شرع از دو باب قابل طرح به نظر می       . گیرد  می

  .مصالح مربوط به مقاصد شرعو حفظ دین و شرع 

دارد دم شیعه، مصلحت در سلسله علل و مبادي احکام شریعت قـرار          قدر اندیشه فقهاي مت   

ق آنها براي انسان وجود و براساس آن، احکام خداوند تابع مصالح و مفاسدي است که در متعلّ     

گرچه اختالف نظرهاي فراوانی میان فقهاي شیعه در خـصوص اصـل تبعیـت احکـام از                  ،دارد

 منبع مصلحت نهاز منظر فقه شیعه، ). 176-166: 1376عابدي، (مصلحت و مفسده وجود دارد 

شـود و حکـم آن توسـط اهـل      که موضوع مصالح مرسله را شامل می  تنباط حکم مستقل در اس  

یـک قاعـده   «مصلحت در حد و انـدازه  «، بلکه از سوي دیگر،  یید و توسط تشیع است    أتسنن ت 

توانـد    توسـط حکومـت مـی   ،به هنگام بروز تزاحم در مقام اداره امـور جامعـه      است که   » فقهی

   ).516-17: 1384افتخاري، ( »استفاده شود

کنـد و    عرف و عقالنیت را به وادي فقـه وارد مـی  ،برخی بر این باورند که عنصر مصلحت 

 اما بـا توجـه بـه    ،)75-166: 1377پور ازغدي، رحیم( سازد فقه را هموار می  1شدن فرایند عرفی 

تأسیسی آن، بنیاد مصلحت در فقـه        غلبه کارکرد توجیهی و امضایی مصلحت نسبت به کارکرد        

قاعده –ر عقل عرفی و مستقل بشري استوار نیست، بلکه ابتناء آن بر عقل شرعی سیاسی شیعه ب

 يباورنابنابراین، فارغ از باور یا      . به مثابه عقل قطعی غیرقابل مناقشه است       -تالزم عقل و شرع   

 است، دوگانگی عقـل  نههایشدن فقه شیعه، تناقضی که حل آن مستلزم تالش فق        به فرایند عرفی  

                                                                                                              
1 . secularization 
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نمـودن    عقـل اسـت یـا در عقالنـی     نمودن آیا مصلحت در شرعی   . نی است شرعی و شرع عقال   

  شرع؟ 

  

   مصلحت نظام.2-2

 به معناي رژیم سیاسی یا حکومت اسـت کـه وجـوب رعایـت     ،مفهوم نظام در این ترکیب 

 شناسـی، تباراز حیـث  .  اندیشه و فلسفه سیاسـی داشـته اسـت     اي دیرینه در    مصلحت آن سابقه  

 به معنی سیستم ،تر نظام با مفهوم کالن آن افزونیابی روز  یانگر ارتباط ب، و بسط این مفهومزایش

فقه سیاسی شیعه نیز کـه   . انجامیداوتمتفتضارب آراء به  ،جامعه بوده که کیفیت تعامل این دو 

 - و الزامات زندگی سیاسی ها مقتضاي نیازهدر سیر تطور خود، مفاهیم و مقوالت جدیدي را ب   

اسـالمی و حکومـت   ( قرار داد، در بستر انقالب اسالمی، مصلحت نظام      ه موضوع تفقّ  اجتماعی

تعبیـر حفـظ نظـام بـه     «.  که حفظ نظـام وابـسته بـه آنهاسـت    اندد   می اي  مهمهرا از امور    ) دینی

دم ق و پذیرش ت)60، 1378:قويت(» محافظت از کیان حکومت اسالمی در مقابل دشمنان اسالم  

اي ندارد، اما پـس از    پیشینه، در اندیشه و فقه سیاسی شیعه  ،یعتآن بر احکام اولیه و ثانویه شر      

آنچـه در حفـظ نظـام جمهـوري     «.  مورد اهتمـام واقـع گـشت     کداًؤ م ،ظهور جمهوري اسالمی  

شود و آنچه ضرورت دارد کـه   اسالمی دخالت دارد که فعل یا ترك آن موجب اختالل نظام می    

صـحیفه  ( »... استرجح ترك آن مستلزم ترك آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا           

کـام  حب ا و از چـارچ    خـارج  ،اندیشی حکومـت    ، مرحله مصلحت  رو  از این  .)188: 15ج  نور،

  .شده، آغاز گشت  تعیین فرعیه از پیش

اجراي احکام الهـی جـز بـه وسـیله      «چون ، نظام مصلحت اسالم وخلطدر این مراحل، با    

حفظ نظـام از  ... آید،   هرج و مرج الزم می،ورتص  حکومت ممکن نیست، چرا که در غیر این 

، )46: 1385 امـام خمینـی،  ( »باشـد  امور مسلمین از امور مبغوض مـی کد و اختالل    ؤواجبات م 

در ایـن راسـتا،   . به مصلحت نظـام وابـسته گـشت    )جامعه اسالمی(مصلحت اسالم و مسلمین     

یشه سیاسی قدیم، ترسیم نظـام   فقها به سیاق اند،اصلی فلسفه سیاسی اسالم و همچنین      دغدغه

به عبـارت دیگـر، فقـه سیاسـی شـیعه      . مطلوب و سپردن آن به فرد صالح و متشرع بوده است     

 ،رو  و از ایـن » ی بایـد حکومـت کنـد   چه کس«ال بوده است که ؤهمواره در پی پاسخ به این س    
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، »؟چگونه بایـد حکومـت کـرد    «ال محوري آن راؤمتفاوت از فلسفه سیاسی جدید است که س   

  . دهد تشکیل می

  

   مصلحت عمومی.3-2

در اندیشه سیاسی، مصلحت از ابتدا متصف به صفت عمـومی بـوده و در حـوزه عمـومی                   

. اسـت هـاي سیاسـی مطلـوب و نـامطلوب بـوده       بندي انواع نظام   و معیار صورت  تعریف شده   

ه ت کـ مسأله این اس«. کاهد است که از عینیت آن می     مصلحت  تنگناي تعریف در وجه عمومی      

بـودن،   دست یافت که به جاي مـبهم و مخـتص         ) عمومی(توان به تعریف مصلحت       چگونه می 

ــد    ــام باش ــی و ع ــت   ... عین ــی اس ــه عین ــوارد؛ آنچ ــشتر م ــوردار  ،در بی ــت برخ  از عمومی

  .گردد  اختالف آراء اندیشمندان نیز به همین موضوع برمی.)41: 1370هانتینگتون، (»نیست

 گرایی بر    جمع ؛ مصلحت را نفع و لذت فردي      ،گرایانه   رویکرد فایده  اساس  بر ،فردگرایی لیبرالی  

اساس رویکـرد    بر، و پراگماتیسم؛ مصلحت را حفظ منافع عمومی جامعه   ،گرایانه  اساس رویکرد نفع  

 قـرار دارد، روسـو      در میان اصحاب  . دنکن   می  خالصه ی مصلحت را در تأمین منافع عمل      ،انهپیامدگرای

 ،که حاصل جمع جبري منافع افراد نیست، از سایرین مانند هـابز و الك           » ومیه عم اراد«با طرح ایده    

  : دسو، غالباً تفاوت زیادي میان اراده همگانی و اراده عمومی وجود دارو از دیدگاه ر.گردد تمایز میم

 اراده عمومی به منافع مشترك توجه دارد، در صورتی که اراده همگانی منـافع خـصوصی               « 

 حـال اگـر از ایـن      .باشـد   هـاي شخـصی مـی       اي از اراده    رد و فقط مجموعه   گی  را در نظر می   

ند، حذف نمایید، آنچـه بـاقی      نک  هایی که یکدیگر را خنثی می       عالوهه   منهاها و ب   ،ها  مجموعه

باشـد    آنچه سبب عمومیت اراده است، بیشتر عالقه مشترکی می      .ماند، اراده عمومی است     می

  . )38-34 :1384روسو، ( »نه اکثریت آراي آنهاکند،  که افراد را به هم مربوط می

 از امـا  نه متفاوت به کار رفته،     در هریک از این رویکردها، مصلحت به دو گو         ،نکهآرغم    به

 . پدیـدار گـشته اسـت   ی بـه شـکل پیـشین     ، این مفهوم در تمامی ایـن رویکردهـا        ،منظر فلسفی 

 عقل قابل کشف است و همـین  دالهی وجود داشته که به مد لق امرمصلحت پیشینی قبل از تع  «

وارد » مـصلحت عمـومی   « است که به حوزه مباحث فلسفه سیاسی در قالـب            یمصلحت پیشین 

گفتـه، مـصلحت در فقـه سیاسـی       در حالی که مطابق مطالب پـیش    .)14: 1384حقیقت،  ( »شد



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ92

 اسـت کـه پـس از تعلـق امـر الهـی کـشف          ی امري پسین  ،طور اخص در فقه شیعه    ه  اسالم و ب  

 به عنوان معیاري براي تنظیم مناسبات ،مفهوم مصلحت عمومیبه همین دلیل است که    .شود می

 در ،البته.  نسبتاً نااندیشیده باقی ماند،در قلمرو فقه سیاسیگشت و ن فربهاجتماعی و نظام سیاسی 

شیخ محمد حسن نجفـی     (اندیشه فقهایی نظیر محقق کرکی، محقق سبزواري، صاحب جواهر          

 به مثابه معیار تمییز حکومت مطلوب از ، مفهوم مصالح عمومی،رتضی انصاريشیخ مو ) اصفهانی

مل، تعیین حدود و ثغور و مرجع تشخیص مـصلحت          أنامطلوب تلقی گشته، اما موضوع قابل ت      

به معناي هدایت امور جامعه متناسب با خواست اکثریت که در اندیـشه             » مصالح اکثري «. است

، به موضوع قابل )دمهقم: 1359انی، قطال(شود  انی دیده میقد طالفقهایی مانند آیت اهللا سید محمو

  .گردد گفته باز می مل پیشأت

  

  و چارچوب نظري آن امنیت.ب

مستلزم درك مفهوم امنیت و ابعاد و مراجـع آن          ، امنیت وشناخت رابطه و نسبت مصلحت      

 ،آناز رهگـذر  تـا  هاي اجتمـاعی اسـت    رهیافتاز گفته و با اقتباس  در چارچوب تعریف پیش  

  .مقدمات الزم براي آزمون فرضیه تکمیل گردد

  

   مفهوم امنیت.1

 ،ترین برداشت  هاي بشري است که در اولین و ضروري        ترین انگیزه  جویی از پرکشش   امنیت

از این روست که در اولین تعاریفی که از امنیت به عمـل  . با صیانت نفس پیوند ناگسستنی دارد  

 مفهـوم امنیـت   ،در این رویکرد . محور واقع شد  » نبود تهدیدات  «،لبیآمده، بر مبناي رویکرد س    

تعاریف جدیدتر بر مبناي رویکرد . اشارت دارد» هاي کمیاب نبود تهدیدات نسبت به ارزش   «به  

ها و  توان و امکان پیشبرد اهداف، ارزشدر آن، ایجابی، امنیت را به وضعیتی اطالق می کند که    

  ).119: 1380افتخاري، ( ها وجود داشته باشد خواست

انتظارات در یک .  از یک سو مبتنی بر انتظارات است،مطابق این رهیافت، مفهوم امنیت

سوي از .  شرط الزم ثبات سیستم است،شود و امنیت انتظارات رابطه شناختی با آینده درك می
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س، تلقی هر بر این اسا). 26: 1382خانی،  عبداهللا( مفهوم امنیت مبتنی بر رضایت است دیگر،

» چارچوب موجود جامعه« آن با 1»هاي ها یا اولویت داشته پیش« حاصل تالقی ،بازیگر از امنیت

 .شود هاي اجتماعی واقع می  و پویشباشد که مبناي ارزیابی روندها می

به منزله مهمترین عامل نارضایتی و  ،)1385 خانی، عبداهللا(ها  خواسته / ها شکاف داشته

 شناسانه امنی و در نتیجه، نوعی تهدید امنیتی است که مقتضی رویکرد آسیبدهنده نا افزایش

دارد، امنیت و ناامنی بر اساس » درون« که نگاهی معطوف به شناسانه در رویکرد آسیب. است

  . ندپذیر کشور که نقاط ضعف و آسیبشود   تحلیل میهایی ها، بسترها و موقعیت زمینه

 

   مراجع امنیت.2

 به معناي نفی وگردد   در سطح ملی طرح می،نوشتار به مقتضاي موضوعامنیت در این 

 از ضرورت اتخاذ ،تحلیل امنیت در سطح ملی. باشد اهمیت و جایگاه سایر سطوح تحلیلی نمی

  . گیرد ت میأدر مورد امنیت ملی نشزا  معطوف به مسائل دروندیدگاهی بسیط 

  

   مرجع  سیاسی امنیت.1-2

ایدئولوژي (  ایده حاکمیت ،تر حکومت یا به عبارت دقیقمرجع، ، 2 در بخش امنیت سیاسی

 قالب نهادها  به عنوان شکل غالب سازمان سیاسی است که در،)دهنده حاکمیت و قواعد تشکیل

بر همین . دستور کار امنیت سیاسی شامل ثبات سازمانی نظم اجتماعی است. گردد متجلی می

 به ، اندیشه دولت،تر و به طور مشخصازمانی دولت اساس، آماج تهدیدهاي سیاسی را ثبات س

با این . دهد تشکیل میبخش آن  بخش و نهادهاي تجلی ویژه هویت ملی و ایدئولوژي سامان

معطوف به مشروعیت داخلی واحدهاي سیاسی است که عمدتاً به  ،وصف، تهدیدهاي سیاسی

به عبارت دیگر،  .گردد  برمیکننده دولت ها و موضوعات تعریف ها و سایر اندیشه ایدئولوژي

در این راستا، هر آنچه . کانون اصلی تمامی این تهدیدهاي سیاسی، حاکمیت دولت است

شناسایی، مشروعیت و اقتدار حاکم را زیر سؤال برد، تهدیدي وجودي علیه حاکمیت محسوب 

                                                                                                              
1. Priorities  
2. Political Security 
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ابعاد  بلکه از حاکمیت خود در ،بر این اساس، حکومت نه تنها از موقعیت سیاسی. می شود

 اهمیت رو   از این، حاکممشروعیت دولت یا رژیم.  (Buzan,1998:146) کند داخلی دفاع می

هاي کننده قدرت رهبري کارآمد، برداشت جامعه از مناسب و مفیدبودن سیاستدارد که تعیین

  .) Azar, 1988: 67-10 1 (و یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی است ملی

  

   مرجع اجتماعی امنیت.2-2

 یعنی ملت است ، جمعی  هویت، مرجعدهنده و سازمان، مفهوم 1ر بخش امنیت اجتماعید

 پیچیدگی و درهم تنیدگی ،نکته شایان توجه در این زمینه. تواند مستقل از دولت باشد که می

باشد،  گرایان می کید جامعهأاین مرجع که محل اصلی ت. امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی است

 تهدید علیه ،همانگونه که تهدید علیه حکومت. معادل حکومت قائل استبراي جامعه وزنی 

 مراد از هویت ،البته. است تهدید علیه هویت آن  نیزباشد، تهدید علیه جامعه اقتدار آن نیز می

 در عین ارتباط نزدیک با سایر ، هویت فرهنگی.اجتماعی است - هویت سیاسی ،در این سطح

  .ر موضوع بحث خواهد بوداي دیگ  در طبقه،وجوه هویتی

مین عدالت اجتماعی، أ اصول امنیت ملی را مبتنی بر ایجاد رضایت عمومی، ت،گرایان جامعه

کردن مالحظات مربوط  نقطه عطف این رویکرد، دخیل. دانند وردن نیازهاي جامعه میآرفاه و بر

ن منافع مردم و میأاي که بدون ت محوري در مفهوم امنیت ملی است، به گونه به مردم و مردم

 مبتنی بر این ،مفهوم تازه پدیدارشده از امنیت. شود  مستقر نمیکسب رضایت آنها، امنیت اساساً

: 1387ربیعی، ( ضروري است  کامالً،تلقی است که تحقق عدالت اجتماعی براي نیل به امنیت

ق و مین حقوأهاي اجتماعی را باید در عدم ت این اساس، خاستگاه چالش بر). 122-121

  .هاي اجتماعی مردم جست و جو نمود توجهی نهاد سیاسی به خواسته بی

هاي  تفاوت باشد و یا در زمینه مین حقوق اجتماعی مردم بیأاگر نهاد سیاسی نسبت به ت

رش و ناامنی را فراهم آورده است گفته تبعیض قائل شود، زمینه خیزش و شو پیش

که از جایگاه (  عدالت و آزادي اجتماعی بدین سان، استقرار). 161-143: 1387احمدي،(

                                                                                                              
دراینجا منظور از امنیت اجتماعی، امنیت جامعه ایران است که مرجع آن هویت ملی ایرانی و ایران می باشد، نه . 1

  .باشند  مرجع آن افراد می که Social Securityامنیت در جامعه ایران، یعنی 
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 ابزار ،شده هاي متعارف و پذیرفته در محدوده ،)باشد اي در دین اسالم نیز برخوردار می ویژه

  . آید رایی و انسجام جامعه به شمار میگ هم

  

   مرجع فرهنگی امنیت.3-2

هاي   هویت فرهنگی مسلط و هژمون است که مشتمل بر ارزش،مرجع در امنیت فرهنگی

ها و آداب و رسومی  ها، عقاید، ایدئولوژي  مجموعه نگرش،هاي فرهنگی ارزش. فرهنگی است

ها در  این ارزش.  سنجیده و مطلوب است،است که بیشتر افراد جامعه قبول دارند و از نظر آنها

 در ذهنیت افراد جامعه رسوب کرده و به صورت ،نشست رفتاري  به عنوان ته،هاي متمادي سال

بر این اساس، فرهنگ با ). 50: 1384میري آشتیانی، (وي رفتاري بهنجار درآمده است الگ

ها، باورها و  ها مرتبط است که قابلیت هاي ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان حوزه

امنیت فرهنگی با چگونگی و شیوه زندگی افراد . کند اي را در آنها ایجاد می هاي ویژه شخصیت

 کارامدترین عنصر و ،فرهنگبر این اساس، ). 20: 1377ازکیا،(یابد  عمیق می یک ملت پیوندي

  . دهد  که پشتوانه آن را عقیده و اندیشه تشکیل میاجتماعی استتحوالت زیربناي دیگر 

 جامعه هرشناختی  ترین الیه امنیت هستی ترین چهره و درونی  برجسته،امنیت فرهنگی

 بر نوعی احساس تداوم در رویدادها، حتی آنهایی که به ،شناختی یا وجودي امنیت هستی. است

 ،شناختی بنابراین، امنیت هستی. طور مستقیم در حوزه ادراك شخصی قرار ندارند، داللت دارد

جتماعی و مادي کنش در هاي ا نشان از نیاز فرد به اطمینان از تداوم هویت خود و دوام محیط

  ). 32: 1384، بخشیان(دارد اطراف خود 

 ،اي به عادات فرهنگی مشخصی گره خورده باشد ـ مانند ایران ـ اگر هویت ملی جامعه

ریزي عادات و در  هرگونه عامل یا منبعی که این عادات را در معرض تغییر قرار دهد و به پی

و فرهنگ معارض شناخته شده  خردههاي جدید هویتی منتهی گردد،   برسازي نشانه،نتیجه

   .آید  فرهنگی به شمار میچالشی در حوزه امنیت

 فرهنگی در راستاي - یکی از مهمترین تحوالت اجتماعی،)ي معارض(ها فرهنگ رشد خرده

 در زمانی که فرهنگ ،به ویژه.  استگریزي و دگرپذیري ، خوديپذیري و تمایزپذیري تفکیک

ا دگر ها ر فرهنگ گونگی خود را از دست داده و سایر خرده مسلط، استعداد فراگیري و سقف
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ها از درون جایگاه، پایگاه و  فرهنگ تجلی خرده). 39: 1384، بخشیان(خود تعریف کرده است 

هبی سامان ذهاي م  به ویژه در جوامعی که بر محور ارزش،اجتماعی –خاستگاه اقتصادي 

ي پذیر این فرایند تفکیک ). 302- 301: 1382هبیج، ( یابد ، معنا و پیامدهاي خاصی میاند یافته

 محور و خصوصاً باشد، در جوامع دین برخوردار میمایزپذیري که از ویژگی خاص ت -

بر اصالت تنها منبع و ایدئولوژیک که متکی و مبتنی بر منشاء و خاستگاه فرهنگی الهی بوده 

شناختی و وجودي  اي در حوزه امنیت هستی کید دارد، مفهوم و پیامدهاي ویژهأالیزال معنایی ت

  .آورد اتی را در وجوه هویتی فرد یا اجتماع به بار مییابد که تغییر می

  

  مراجع امنیت / قات مصلحتنسبت متعلّ. ج

 که هریـک از ایـن   ست به این معنا،قات مصلحت و مراجع امنیتگانه از متعلّ  سه بندي  طبقه

 ، مرکز و محوري دارند و چنانچـه ایـن محـور نباشـد، مـصلحت و امنیـت                 ،ها  مفاهیم و پدیده  

در قات مصلحت   بندي متعلّ   بر این اساس، درجه   .  سست و لرزان خواهند بود     ،دوشهمواره مخ 

قات فوق و مراجع واکاوي نسبت بایسته متعلّه  الزم،هاي آن    شناخت آسیب  ،فهم فقهی و سپس   

رود، راهکارهـاي جمـع بـین ایـن      آنچه از این رهگذر انتظار حصول بدان مـی        . باشد  امنیت می 

، تـر   در سـطحی دقیـق  ، مراد از نسبت مصلحت و امنیت،بدین سان. باشد  قات و مراجع می متعلّ

  . مصلحت و امنیت ملی است نسبت، امنیت و سپسقات مصلحت و مراجع  متعلّنسبت

  

  گانه مصلحت در فهم فقهی قات سهبندي متعلّ سنجی و درجه  نسبت.1

در ) 1: ترسیم نمـود توان در چهار وجه  گانه مصلحت در جامعه اسالمی را می   قات سه رابطه متعلّ 

مـصلحت  ) 2 مصلحت شرع و مصلحت نظام تأمین گردد و مصلحت عمومی مغفول بمانـد،    ،جامعه

لحت نظـام و شـرع و هـم    هـم مـص  ) 3عمومی تأمین گردد و مصالح نظام و شـرع مغفـول بمانـد،        

. نه مصلحت نظام و شرع تأمین گـردد و نـه مـصلحت عمـومی            ) 4 تأمین گردد و     مصلحت عمومی 

ـ               ت مطلوب واضح اس  هـا و   یاندیـش  ق در مـصلحت ترین جوامـع آنهـایی هـستند کـه هـر سـه متعلّ
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یـک   هیچدر آنها،  جوامعی هستند که ،ترین  ملحوظ گردند و نامطلوب ،اندیشانه  هاي مصلحت   سیاست

  .قات در معرض تأمین مصلحت قرار نگیرداز متعلّ

ت مـصلحت سـخن گفـت؟    قـا ر میـان متعلّ م و تأخّتوان از تقد   پرسش این است که آیا می     

       ین بـه صـواب    قـر  ر از نظر زمانی باشد، پرسش    م و تأخّ  احتماالً پاسخ آن است که اگر این تقد

    به عنـوان مثـال،   . ق دفاع شودق از میان سه متعلّم یک یا دو متعلّنیست و دلیلی ندارد که از تقد

م برنامه داشـت و در   باید براي مصلحت شرع و نظا،توان بر این باور بود که در یک مقطع      نمی

 دولت اسـالمی    دلیل این امر آن است که     .  به مصلحت عمومی اندیشید یا بالعکس      ،مقطع دیگر 

ق را در دستور کار قرار دهـد و تنهـا نکتـه          همزمان می تواند تأمین مصلحت براي هر سه متعلّ        

عمومـاً در   . دگـذار   مـی گفته تأثیر     قات پیش  زمان و مکان بر متعلّ     ،ست که البته  ا نشایان توجه آ  

 ،، ممکن است مصلحت نظام بیش از مصلحت عمومی مورد اهتمام قـرار گیـرد       شرایط اضطرار 

اسـت   ممکـن  ،اضـطرار  عمومی و یا در شرایط عادي و غیر    البته نه به بهاي غفلت از مصلحت      

 بازهم به معناي غفلـت از      بیشتر مورد تأکید باشد که     مصلحت عمومی نسبت به مصلحت نظام     

شـأنی  و رتبی ر م و تأخّر، تقد م و تأخّ   اگر منظور از تقد    در عین حال،  . باشد   نمی مصلحت نظام 

گانـه بـاالتر اسـت؟     قات سـه یک از متعلّ    پرسش آن است که جایگاه، ارزش و شأن کدام         ،باشد

ال ؤ بـه ایـن سـ   ، آراء رایج نه نافذ فقهـی   ،اساس آراء غالب و نافذ فقهی و همچنین        توان بر   می

گویی بـه   قات مصلحت در راستاي پاسخبندي متعلّ  به درجه ،ن قسمت نوشتار  در ای . پاسخ گفت 

 .شود اساس آراء غالب و نافذ فقهی پرداخته می  بر،شده ال طرحؤس

 حجتی مشابه قرآن و سنت، در صورت نبود ، که براي عقل و اجماع ،اصولیون در فقه شیعه   

کید دارنـد،  أارچوب اصول دین تاي در آن دو قائلند و بر حجیت عنصر عقل در چ          لهأحکم مس 

مـصلحت  « به ویژه مفهوم  ،این امکان را براي فقها فراهم کردند که نسبت به موضوعات جدید           

توان به مکتب محقـق کرکـی اشـاره     در تبیین این معنا می.  با دقت بیشتري برخورد کنند    ،»عامه

 ایـشان و پیـروان ایـن    تـالش . آید ذون به شمار می  أ سلطان کارگزار از فقیه م     ،داشت که در آن   

که از ناحیه نصب الهی و صـدور احکـام   » مصالح واقعی«مکتب بر آن بود که ضمن پاسداشت  

شوکت در راستاي اهداف عـالی جامعـه اسـالمی     شوند، بتوانند از قدرت سالطین ذي    تعیین می 

بـا  مکتبی کـه    . اهللا بهبهانی نیز در همین چارچوب شایان توجه است         مکتب آیت . کمک بگیرند 
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را » مصلحت عامـه « توانست مفهوم ،گري تقویت جایگاه عقل در فقه شیعی و مبارزه با اخباري         

  .)380-377: 1384افتخاري،  ( به صورت اصل عقالنی حاکم سازد،در درون فقه حکومتی

  :بندي کرد توان مصالح جامعه را چنین درجه  می،بر پایه فهم فقهی نافذبدین سان، 

بـر همـه دیگـر    کـه   و حفظ اصول اسالم – به عنوان مجموعه – مصلحت حفظ اسالم    -1

  .)170: 1380صرامی، ( باشد و حتی احکام ثابت اسالمی مقدم میمصالح 

 نسبت به مصلحت حفـظ اسـالم و اصـول آن در درجـه               ، مصلحت حفظ نظام اسالمی    -2

  .)همان(1باشد منظور از نظام اسالمی، حکومت اسالمی مشروع می. تر قرار دارد پایین

 ،و کیـان اسـالم  به معناي وجـود  (م  مصلحت حفظ نظام اسالمی و مصلحت حفظ اسال  -3

  .باشند همزاد یکدیگر بوده، قابل تفکیک نمی)  به بهاي تعطیلی موقت اصولیحت

هاي ظاهري جامعه مقـدم   هاي دینی بر مصالح مربوط به پیشرفت   رزشا مصلحت حفظ    -4

  .)171: همان( است

 بر مصالح مربـوط بـه گـسترش جامعـه     ،وط به اداره داخلی جامعه بعضی از مصالح مرب  -5

  .)همان( اسالمی مقدم است

مـصلحت  . اي طـولی اسـت       رابطه ،قات مصلحت  میان متعلّ  شده ترسیمبر این اساس، رابطه     

 ، در تـالزم ایـن تعبیـر کلـی    .گیرند شرع در رأس و سایر متعلقات در طول و ذیل آن جاي می          

) حکومت اسالمی(قام واالیی به عنصر مصلحت در حوزه نظر و عمل تعابیري وجود دارد که م  

  :بندي متعلقات است هاي مختلف فقهی در باب رتبه ها بیانگر قرائت این دیدگاه. کنند اعطا می

که پـس از تـشکیل   ) ره(نظریه والیت فقیه مال احمد نراقی، عالمه نائینی و امام خمینی         -1

حکومـت کـه   «از منظـر امـام خمینـی،    . لقـه گـشت   متصف به مط   ،حکومت جمهوري اسالمی  

اي از والیت مطلقه رسول اهللا است، یکی از احکام اولیه اسـالم اسـت و مقـدم بـر تمـام            شعبه

 ).170: 20صحیفه نور، ج ( »باشد می، حتی نماز و روزه و حج هرعیاحکام ف

کـام اسـالمی و   شناسی اح نظریه ادراکات اعتباري عالمه طباطبایی که با عنایت به گونه          -2

قابل تغییر و نسخ نیست، ولـی  احکام ثابت تابع فطرت است و لذا       « معتقد است    ،بندي آن  طبقه

                                                                                                              
ي تـشکیل نظـام    خلفا برا  در برابر حکومتحضرت و عدم قیام    )ع( ساله حضرت علی   25 استناد به حکومت     .1

  .اسالمی
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احکـام و   ،از ایـن دیـدگاه  . »شود احکام حکومتی مقطعی و به حسب مصلحت وقت گرفته می      

بـاط   ثابت و احکام و قوانین نـاظر بـه ارت  ،قوانین ناظر به فرد انسان و ارتباط او با جهان خارج        

. گردند، متغیر و پویا هستند انسان با جامعه و احکام و قوانین اجتماعی که در جامعه متحقق می   

الـب سودرسـانی متقابـل در    ق در ،بر همین اساس، عالمه طباطبایی مصلحت را در معنـاي اول     

نفعت خود از طریق بـه   سود و مرايتالش انسان ب(ل استخدام صاجتماع سیاسی با اتکا به دو ا 

مطـرح  )  سـود همـه را خواسـتن   ،براي سود خـود (و اصل اجتماع   ) وردن دیگران آتخدام در اس

 براي سود ، در نهایت،داند، چراکه انسان   ایشان برایند این دو اعتبار را اعتبار عدالت می        . کند می

ها و روابط میـان اعـضاي اجتمـاع متعـادل             نسبت ،نخواهد که در آ    همه، عدل اجتماعی را می    

مصلحت در معناي دوم، احراز مـصلحت از  . اي که مصلحت عمومی را دربردارد    نه به گو  ،است

 .)126-121: 1384مقدم،  یزدانی (طریق عقالنیت جمعی اجتماع است

در شـرح کتـاب     آن را   کـه    حداکثري آیـت اهللا سـید محمـود طالقـانی            مصالحمکتب   -3 

هدایت و « آیت اهللا طالقانی به ،ر این اثرد. المله عالمه نائینی تبیین نموده است     االمه و تنزیه   بیهتن

 بـه مثابـه مفهـوم محـوري مـصالح           ،»تدبیر امور جامعه بر اساس خواست اکثریت اعـضاي آن         

خواهان  و مشروعه) عالمه نائینی(خواهان  کند و به تضارب آرا میان مشروطه حداکثري اشاره می

ه عالمـه بـه مـصلحت حکومـت،         در این شرح، ارکان دیـدگا     . پردازد می) اهللا نوري  شیخ فضل (

گیـري نـائینی    عنـصر مـصلحت در نتیجـه   . شود مصلحت والیت و مصالح غیرممکنه تقسیم می   

سیس حکومت مبتنی بر والیت أ به این معنا که با توجه به غیرمحتمل بودن ت،تجلی آشکار دارد  

الح مـردم  یید بر مـص أفقیه، الگوي مشروطه از غصب کمتري برخوردار است، چراکه بنیاد این ت 

خواهـان را بـا      اندیـشی مـشروطه    اهللا نـوري کـه مـصلحت       شیخ فـضل  ). 1359طالقانی،  (است  

اندیشی اسالمی که بر حرمت اصول اولیه شریعت و وجوب اطاعت از خـدا، رسـول                 تحلصم

داللت دارد، بـر الگـوي حکـومتی    ) فقها(اهللا، ائمه معصومین و نائبان عام ایشان در دوره غیبت    

بودن مشروطه و اسـتبداد بـا میـزان مـشروع معلـوم       وقتی مخالف« زیرا ،نماید میکید  أمشروع ت 

 »باشـد ... گشت، پس چاره منحصر است که کردار و گفتار هر دو باید موافق بـا شـرع احمـد        

 ).134: 1374نژاد،  زرگري(
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 در محـدوده امـور مبـاح تحدیـد     منطقه الفراغ شهید صدر که احکام حکومتی را صرفاً         -4

 عبـارت از هـر   ،به موجب نص قرآن کریم، حدود و قلمرو آزادي و اختیـارات دولـت     . کند می

 یعنی ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقـدام  ،عمل تشریعی است که به طور طبیعی مباح باشد       

. مشمول حرمت یا وجوب صریح را به عنوان دستور ثانویه ممنوع یا واجب االمـر اعـالم کنـد         

 مباح ولی امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که طبیعتاً   بنابراین، آزادي عمل    

 ).18: 1384حقیقت، (اعالم شده باشد 

اجتماعی اسالمی و   -هاي سیاسی    لفهؤ به عنوان حکومتی با م     ،سیس جمهوري اسالمی  أبا ت 

بـه   گفته در صحنه عمل سیاست متعین گـشت و     مبتنی بر والیت مطلقه فقیه، اولین نظریه پیش       

ات کاالت و تشکیؤ در معرض آزمون، س، به عنوان نخستین تجربه حکومت اسالمی شیعی،طبع

. ه اسـت قـرار گرفتـ  سنجی متعلقات مـصلحت    بندي و نسبت    در زمینه درجه    خصوصاً ،متعددي

ویر آن است، وجود رابطه طولی یا عرضی نکه نیازمند تدقیق فقیهانه به منظور تمهمترین ابهامی  

   .نشینی است گانه مصلحت و بایستگی رابطه عرضی مبتنی بر هم ت سهمیان متعلقا

  

  مراجع امنیت / قات مصلحتشناسی متعلّ  آسیب.2

  در فقه سیاسی فربه گشت و،یویژه پس از انقالب اسالمه مصلحت در اندیشه اسالمی و ب    

 متکامـل و  اي مترقیانـه،  کـرد، اندیـشه   در مقایسه با اندیشه مقابل آن که بـر تـصلب تأکیـد مـی      

 اجتماعی بردارد و بـا زدودن   تواند بارهاي سنگینی را از نظام   این اندیشه می  . بخش است   رهایی

با این حال، آنچه در عمـل از ایـن اندیـشه    .  نقش مهمی در پویایی جامعه ایفا نماید ،ها  تکروي

تـوجهی بـه آنهـا ممکـن اسـت موجـب         کنـد کـه بـی        را گوشزد مـی    یهای  سیبآتجلی یافت،   

  .گرایی در این گفتمان مترقی گردد یلتقل

قات به سـطح سـایر   گرایی هریک از متعلّ مهمترین آسیب که دامنگیر مصلحت است، تقلیل     

اي طولی است که به جانشینی یکی به جاي دیگران و بـه بهـاي آنهـا              اساس رابطه  قات بر متعلّ

 مـرز ظریـف بـین    طلبـد، تعیـین و ترسـیم      موضوع مهمی که اهتمام فقهی را می      . شود  ختم می 

در صـورت   . ساختن آن بـا مـصلحت عمـومی اسـت          مصلحت نظام و مصلحت شرع و مرتبط      

ها و حتـی تهدیـدهاي وجـودي را تجربـه          چالش ،دن این رابطه، مراجع امنیت ملی     ش مخدوش
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گانـه   قات سهاین اساس، پیامدهاي امنیتی ناشی از رابطه طولی و جانشینی متعلّ   بر. خواهند کرد 

  :بندي کرد توان به شرح ذیل طبقه مصلحت را می

  

   پیامدهاي امنیتی سیاسی.1-2

 قواعـد و ) ایـدئولوژي ( ایـده  ، مهمتـرین مرجـع   ، در بخش سیاسی   ،همانگونه که اشاره شد   

. باشـند  مـی  هـا   بـه عنـوان نمادهـاي عینـی ایـده     ،دهنده حاکمیت و ساختارها و نهادهـا   تشکیل

 آن را پـارادوکس    ماهوي که خصیصه بارز و      کین نظام سیاسی اسالمی است    ر رکن   ،ایدئولوژي

تنیدگی پیچیده مصلحت نظـام و مـصلحت    درهم. دهد گرایی تشکیل می   گرایی و تقلیل    گسترش

 کـه  روسـت   ظرافـت رابطـه از آن  . توان در این مقوله جستجو کرد     اسالم را به بهترین وجه می     

ري از آنها در راستاي زندگی گی  به هنگام بهره ، همانند بسیاري از مفاهیم مذهبی     ،اصل مصلحت 

 ش به اصل موجودیت آنها و نق،رویه و نابجاي آن  متاع ارزشمندي است که مصرف بی،عمومی

  .درسان  آسیب می،قات سیاسی و شرعی مصلحت مشروع به متعلّیبخش مثبتشان در انسجام

طفی  پذیرش عاپایه نیاز ثبات و اثربخشی نظام سیاسی است که بر     پیش ،مشروعیت سیاسی 

پذیرش قواعد در بعد عاطفی . شود  جامعه تعریف می   قواعد اساسی قدرت از جانب شهروندان     

نفـع  «و » حقانیـت « با قبول  ،با تعلق و تعهد شهروندان نسبت به نظام سیاسی و در بعد عقالنی            

 از یـک    ، خصوصیات نظام سیاسی   چون. شود  قواعد از جانب شهروندان شناسایی می     » عمومی

دهد و از سوي دیگر، خود تحـت   مل سیاسی شهروندان را تحت تأثیر قرار می ذهنیت و ع   ،وس

قات مصلحت به سطح    گرایی متعلّ   شود، هرگونه تقلیل    تأثیر عمل سیاسی شهروندان بازتولید می     

بخـش نظـام سیاسـی       و معنا به عنوان منبع مشروعیت      هاید  گرایی در حوزه     به تقلیل  ،قیک متعلّ 

گرایی، شـاهد    گرایی و تقلیل    ت دیگر، ایدئولوژي در چرخه گسترش     به عبار  .هی خواهد شد  منت

  .استگرا خواهد بود که متضمن چالش معنادار در حوزه امنیت سیاسی  غلبه وجه تقلیل

 به این معنا کـه  ،گویی نظام سیاسی است  معطوف به خصوصیت پاسخ    ،سو  ها از یک    آسیب

جانشینی مصلحت نظـام بـه جـاي    –انشینی قات مصلحت بر مبناي رابطه ج  گرایی متعلّ   با تقلیل 

در چنـین   . گیـرد   ان حکومت و مـردم شـکل مـی        مینوعی دوگانگی ادراکی     -مصلحت عمومی 

گـردد و مـشارکت    گویی نظام سیاسی در برابر جامعه محدود مـی   توان و ظرفیت پاسخ  ،یفضای
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اگـرد،  ایـن فر  .  در جهت ایجاد تحول بدل خواهد شد       ی به مشارکت تهییجی و تعارض     یتأسیس

دهـد   آمیز سوق می آمیز و غیرخشونت نترلی اعم از خشونتکحکومت را به اتخاذ سازوکارهاي   

ها از سـوي   آسیب. ناپذیر آن خواهد بود جامعه نتیجه اجتناب/که تولید و بازتولید شکاف دولت     

  ارتباط تنگاتنگی میان کارکرد و،امروزه. دیگر، معطوف به کارایی و عملکرد نظام سیاسی است 

به عبـارت دیگـر، بـا    .  از طرف دیگر وجود دارد،کارآیی نظام سیاسی از یک طرف و بقاي آن        

 مشروعیت سیاسی تابعی از کارآیی سیاسـی، اقتـصادي و       ،شدن منابع مشروعیت و اقتدار     متنوع

 و یبـا اختـصاص  . آیـد   بخش مهمی از امنیت ملـی بـه شـمار مـی     ،اجتماعی گشته و این پیوند    

ت یعنـی مـصلح   (قـات مـصلحت     ظام سیاسی در چارچوب یکی از متعلّ      محدودشدن کارکرد ن  

هاي مختلف مخـدوش شـده، تـصویر     هاي خود در حوزه ویژه کارایی آن در عمل به کار     ،)نظام

 این همان الگوي مصلحت دولتی است که در .گردد عمومی از عملکرد نظام سیاسی متحول می   

اي از مصالح ویـژه آن   شود که وجود پاره دولت داراي ماهیتی مستقل از جامعه ارزیابی می     «،آن

گیـرد و   در ارتباط تنگاتنگ بـا مـصلحت قـرار مـی      » قدرت سیاسی  «،بنابراین. کند را توجیه می  

اي قـرار   الح ویـژه صقـدرت سیاسـی در خـدمت مـ    ... شود  شارح و مفسر قدرت می     ،مصلحت

  ).99: 1384افتخاري، ( »لتی نام داردگیرد که مصالح دو می

  

   پیامدهاي امنیتی اجتماعی.2-2

یابـد کـه جامعـه در سـطوح           می همانگونه که اشاره شد، امنیت اجتماعی در شرایطی ارتقا        

 تـوان  ،گرایی و همبستگی اجتماعی قرار داشته باشد تا نظام سیاسی بر ایـن مبنـا   مطلوبی از هم  

چرا که در شرایط مبتنی بـر انـسجام   . یابدام ساختاري را بازجتماعی به انسج تبدیل همبستگی ا  

ثر در ایجـاد  ؤهـاي مـ    هاي الزم براي حداکثرسازي همکاري و مشارکت گـروه          اجتماعی، زمینه 

گرایی، زیرساخت رفتارهاي جمعـی مـشترك بـه شـمار             قابلیت انسجام . گردد  امنیت فراهم می  

تماعی و ایجاد انگیزش تحرك در آنها در پرتو دهی نیروهاي اج به عبارت دیگر، سازمان. آید می

  .ق امنیت اجتماعی دانستتحقثر در ؤهاي م توان از شاخص انسجام ساختاري را می

اعی بـه الگوهـاي رفتـاري    اساس قاعده کلی، تعامل ساختار سیاسـی و نیروهـاي اجتمـ        بر

 ،گرانه  تمخالفگرانه یا      اعم از حمایت   ،ش جمعی نگیري هرگونه ک    شکل. بخشد  ن می جوامع تعی 
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 بازتابی از روحیه عمومی شهروندان در ،امر واقع اجتماعی. باشد انعکاس نوع تعامل یادشده می  

کیفیت آن بسته به کیفیت تعامل میـان  . باشد هاي دولت یا مخالفت با آن می        حمایت از سیاست  

 نقطه  ،ینزند و ا    قات مصلحت است که رضایتمندي یا نارضایتی اعضاي جامعه را رقم می           متعلّ

 ماننـد   ، شدت نارضایتی به عالوه و منهاي عوامل دیگر        ،بنابراین«. آغازین امنیت و ناامنی است    

توانـد باعـث     مـی ،یافتـه و منهـاي قـدرت مـدافع     هـا، تهدیـدات شـدت      پذیري  به عالوه آسیب  

 »دارشـدن نظـام اجتمـاعی یـا ثبـات سیاسـی گـردد        دیدن اجـزاي امنیـت ماننـد خدشـه       صدمه

نـاع یـا عـدم    قهاي اجتماعی در صورت عدم ا       در سطحی فراتر، خواسته    .)1385 ی،خان عبداهللا(

و ی چـون اغتـشاش، شـورش        ئهـا    مستعد آنند که در قالب     ،گویی مناسب از سوي دولت     پاسخ

 .)8-40: 1381زراعتـی رضـایی،    ( ظهور یابند که حتی امنیت نظام را نیز به خطر افکند           طغیان

اعـم از    معیـار تمییـز انـواع حکومـت          ،یاري از فقهاي شـیعه    ست که در آراء بس    ا این در حالی  

محقق . باشد می) البته با تعابیر خاص خود(ناقصه، مصالح عمومی    /نامطلوب و فاضله   / مطلوب

 میزان رعایت مصالح عمومی را معیار عملکرد فقها و مالکی براي نزدیکی یـا دوري       ،سبزواري

پیش از آن نیز محقق کرکی قائـل بـه   ). 367: 1384افتخاري، (داند  آنها از حکام و سالطین می     

این بود که فقیه به علت اذنی که دارد، باید نسبت به مصالح عمومی حساس باشد و وظیفه مهم 

تر حیات   چه در بعد کلی و چه در ابعاد جزئی، آن است که مصلحت مردم،او در سطح اجتماع  

 مضمون آرا و عقاید فقهـاي       ،عمومیضرورت توجه و تحصیل مصالح      . مین کند أاجتماعی را ت  

-358: 1384 افتخاري،( باشد دیگري چون مقدس اردبیلی، فیض کاشانی و عالمه مجلسی می         

380.(  

 پیونـد  ، از آن اسـت کـه بحـث آنهـا پیرامـون مـصلحت           حـاکی  ،مطالعه آثار فقهاي شـیعه    

 جامعـه   ت دین و   نهاد را معیار مصلح    الشرایط دارد و وجود این     والیت فقیه جامع  ناگسستنی با   

فارغ از اختالف نظر فقها در خصوص تلقی والیت فقیه بـه عنـوان مـصلحت        . کنند ارزیابی می 

 آن است که بنیاد ،اي که همگی فقها بر آن اشتراك نظر دارند ممکنه یا مصلحت غیرممکنه، نکته

 در نیازهـاي انـسان  « بر مصالح جمعی استوار است و        اساساً ،)چه فقیه و چه سلطان    (حکومت  

 در هر سـطحی محقـق   ،زندگی اجتماعی مقتضی آن است که حکومت شکل بگیرد و این مهم        

توان  مل است و نمیأشود که با عدالت نسبیت و سنخیتی داشته باشد، شایسته توجه و درخور ت
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این مفهومی است که بـه روشـنی در اندیـشه مـال           . )404همان،  ( »یکسره آن را رد و نفی کرد      

به زعم وي، آنچـه در بحـث حکومـت اهمیـت دارد، اصـل              . اي دارد  ه ویژه احمد نراقی جایگا  

 تـصویري جدیـد از      ،نراقی بر اساس این اصل    . عدالت به مثابه محور مشروعیت سیاسی است      

ـ         . کند مشروعیت آن ارائه می   حکومت و    کننـده مـصالح     مینأاز این دیدگاه، هر حکـومتی کـه ت

لی مشروع از دیـدگاه  صوالیت فقیه که الگوي ا از نوع  حتی اگر است و   مطلوب عمومی باشد، 

فیرحـی،  ( داراست ،اي از عدالت شیعه است، نباشد، مراتبی از مشروعیت را به دلیل اجراي رتبه  

 به معنـاي رعایـت   ،هاي حکومت داشتن عدالت در سیاست از این رو، ملحوظ   ). 27-13: 1381

ده مصلحت نظام سیاسی نیـز    کنن مینأمصلحت عمومی است که با تقویت مشروعیت سیاسی، ت        

  .است بلکه تضمین امنیت اجتماعی ،مین امنیت سیاسیأ تفقطنتیجه این فراگرد، نه . باشد می

عـدم اهتمـام بـه      تـوان اسـتالل کـرد کـه           می ،فقهی موجود و  هاي نظري    با اتکا به پشتوانه   

اسـی را   توان نظام سی،اندیشانه هاي مصلحت ها و سیاست   یاندیش  مصلحت عمومی در مصلحت   

و  دچار فرسایش کـرده  ،یافته رك سازمانحدهی نیروهاي اجتماعی پراکنده و ایجاد ت    در سازمان 

ها و نیروهاي   با بروز شکاف میان گروه    ،در یک سطح  . کشاند  انسجام اجتماعی را به ضعف می     

هـاي راضـی و ناراضـی از حکومـت و در            شدن آنها در قالب قطب     اجتماعی و عموماً دوقطبی   

یگر، با از هم گسیختگی و پیوندهاي ارگانیک دولت و ملت، انسجام اجتمـاعی و بـه       سطحی د 

در چنـین شـرایطی، هـر نـوع تحـرك      . گرایـد   همبستگی سیاسی به ضعف و زوال می       ،تبع آن 

همانگونـه کـه انـسجام      . باشـد   دهی حاکمیت مـی     خارج از هدایت، کنترل و سازمان      ،اجتماعی

گـردد، تحـرك اجتمـاعی در       د و انفعال جامعه منجر می      به رکو  ،سیاسی بدون تحرك اجتماعی   

بر این . انجامد  عدم تعادل امنیتی می،ثباتی و در نهایت شرایط فقدان انسجام ساختاري نیز به بی  

گرایانـه بـه مـصلحت عمـومی، بـا ناکارآمدسـاختن انـسجام          اساس، رویکرد و سیاست تقلیـل     

  ور نیروهاي اجتماعی به چـالش کـشیده  ثؤدهی م ساختاري، ظرفیت نظام سیاسی را در سازمان 

. نمایـد  شده حاکمیت ایجاد می هاي تعریف  نوعی تحرك اجتماعی معارض با خواسته،در مقابل 

 زیرا همانگونـه کـه حکومـت     ،گردد  ساز ناامنی در وجوه سیاسی و اجتماعی می         امري که زمینه  

تمرکزنـد، تهدیـدي   مه بر محور مـصلحت عمـومی      را ک تحرکات اجتماعی با مطالبات سیاسی      

هاي حکومت را کـه مبتنـی بـر مـصلحت      ند، شهروندان نیز ماهیت و سیاست  بی امنیتی تلقی می  



 105 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ... نسبت مصلحت و امنیت

بر این اساس، نوعی رویه . پندارند هاي خود می ها  و داشته  تهدیدي علیه خواسته  باشد،   نظام می 

و گـسترش   تـداوم  ،گیرد که با تعمیق دوگـانگی و تـضاد ادراکـی    سازي متقابل شکل می    امنیتی

هـاي در    رقابـت « تبـدیل تعـامالت و       بـراي در چنـین فـضایی، زمینـه اجتمـاعی الزم           . یابد  می

  .دوش  فراهم می2»هاي برسیستمی رقابت« به تقابالت و ،1»سیستمی

  

   پیامدهاي امنیتی فرهنگی.3-2

هاي مذهبی و شرعی است کـه مبنـاي           ارتزاق فرهنگ در جامعه اسالمی، آموزه      منبع اصلی 

 ،اندیـشی  هرگونـه تـصمیمی در راسـتاي مـصلحت    . آید مصالح از مفاسد به شمار می     تشخیص  

قات مربوطه صورت نگیـرد، چـه بـسا      داشتن تمامی جوانب و مصلحت متعلّ      چنانچه با ملحوظ  

بنیـان هرگونـه نظـر و عمـل         . داشته باشد  بر ناپذیر براي تمامی آنها در      جبرانزیان و خسارتی    

  . دهد  و احکام اسالمی تشکیل میفهم دینی از وضعیت جامعهو اندیشانه را قرائت  مصلحت

ی اجتمـاع  - مـدیریت سیاسـی   ، مستظهر به نهاد پویاي اجتهاد بوده و بر این مبنا   ،فقه شیعه 

هـاي پویـا از نیازهـاي     رسـالت آن را تمهیـد فهـم    رو،    از این  .دار است   جامعه اسالمی را عهده   

 اجتهاد پویـا در حـد و   ،)ره(از دیدگاه امام خمینی. دهد فرهنگی تشکیل می   -اجتماعی  متحول  

ن أتوجـه بـه شـ      هـایی کـه بـی      در برخورد با دیـدگاه     ،ایشاناندازه اداره جامعه معاصر است و       

پرداختند،  حکومتی تشیع در عصر حاضر و با نوعی تصلب به بیان دیدگاه و استنباط احکام می          

مجتهد بایـد بـه مـسائل    «به تعبیر ایشان،   . کردند آنها را عاجز از اداره جامعه و تدبیر قلمداد می         

بول نیست که مرجـع و    قابل  قزمان خود احاطه داشته باشد، براي مردم و جوانان و حتی عوام             

  ).518: 1384افتخاري،  (»کنم مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی

ب و قاعده مصلحت را      چارچو ،مزین به قید اسالمی   نگونه که دیده شد، جامعه و نظام        هما

 اما ،باشد به کالم دیگر، مصلحت شرع مقدم بر سایر مصالح می. بر شریعت مستقر ساخته است

 معطـوف بـه جامعـه    ،اي از مصالحی که شرع تعیـین کـرده    بخش عمده،همانگونه که گفته شد 

بـه  اي که بر سیماي مذهب تزیین گشته، از مصالح شـرع              بنابراین، وجود جامعه  . اسالمی است 

                                                                                                              
1. Competition in system  
2. Competition against system  



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ106

هـا و مـضامین    اي محور موجودیت و هویـت آن را اسـالم و آمـوزه    چنین جامعه . آید  شمار می 

مـذهبی و هویـت    - در نظام ارزشی تشتترو، هرگونه تغییر و    از این . دهد  اسالمی تشکیل می  

شود، چـرا کـه ظرفیـت و تـوان جامعـه را در        به معناي ناامنی فرهنگی تلقی می ،محور شریعت

  .کشد ي هویتی خود به چالش میها حفظ بنیان

 مـستلزم   ،)گرچه مالزم یکدیگرند  ( انگاري مصلحت نظام اسالمی و مصلحت اسالم       یکسان

 مـرز ظریـف و     هرگونه غفلت از ایـن    . هاي موجود در این رابطه است       توجه فقیهانه به ظرافت   

ـ      ،نشاندن آن در مقام استعالیی     منزلـه  ه  بدون توجه به الزامات مترتب بـر مـصلحت عمـومی، ب

در چنین شرایطی که مـصلحت شـرع تـأمین       . بود خواهد   مراجع امنیتی  بندي اختالل در مفصل  

 چرا که با تغییـر  ،سالمی نیز به شدت مخدوش خواهد شدنخواهد شد، امنیت فرهنگی جامعه ا 

هاي هویتی، تعریف جامعه از کیستی و چیستی خود متحول شده و این تحول ضرورتاً رو   بنیان

سـازي   پذیري و درونـی   روایت جامعه،در فضاي ناامنی فرهنگی.  مترقیانه نخواهد بودبه جلو و 

جامعه است، دچـار  ي و رفتارهاي ر ایستا يکننده بایدها و نبایدها    ها و هنجارها که تعیین      ارزش

 هنجاري میان حال و گذشـته، بایـد و نبایـدهاي     –هرگونه شکاف ارزشی    . دشو ناپیوستگی می 

. شـود  دهد و گسلی ژرف را میان آنها موجب می        هاي مختلف قرار می     وي نسل متفاوتی را فرار  

هـاي خـود کـه      ویژهبخشیدن به یکی از کـار  ر جهت تعین این فرایند، نظام سیاسی اسالمی را د      

 بـا   ،نتیجـه آنکـه   . سازد  هاي فراوانی مواجه می     سازي بر محور مذهب است، با دشواري        فرهنگ

فرهنگـی و   - کـاهش ضـریب همبـستگی اجتمـاعی      ، جامعـه  دگرگونی فرایندهاي باورپذیري  

 ،گردنـد  هاي متصور و محتمل تبدیل مـی      به گزینه  ،اجتماعی –همچنین کاهش انسجام سیاسی     

قـات مـصلحت، منـابع هـویتی     چرا که تهدیدات حاصله از رابطه مبتنی بر جانشینی میـان متعلّ       

   .کند یر و دگرگونی ناخواسته میجامعه اسالمی را که ناشی از فرهنگ مذهبی است، دچار تغی

  

  مراجع امنیت /قات مصلحت نسبت بایسته متعلّ.3

وف به هدفی خاص براي      معط »مصلحت دولتی  «،دولتی و حکومتی آن   مصلحت در مفهوم    

 »دولـت مـصلحتی    «،امـر همگـانی   مـصلحت در مفهـوم      .  خاص کـوچکی اسـت     فرد یا گروه  

رو،   ازایـن .  نه آحاد اعـضاي جامعـه اسـت     معطوف به عموم جامعه و     )100: 1384افتخاري،  (
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گـردد کـه عمومـاً     تحویـل مـی   مـصلحت کـارگزاران نظـام     به،در معناي مضیق  مصلحت نظام   

 ،مصلحت عمـومی این در حالیست که . باشد محور می حکومت از نوع مصلحت قدرت است و 

) گرایانه خاص(مصلحت در سازگارنمودن مصلحت نظام از نوع اول        .  است امر همگانی از نوع   

 مـصلحت قـدرت سیاسـی بـه       ،فرایندي که طی آن   . است) گرایانه  عام( مصلحت از نوع دوم      اب

سان،  بدین. گردد   به معناي قدرت سیاسی برآمده از اجتماع تبدیل می         ،مصلحت اجتماع سیاسی  

اي   قـات مـصلحت در رابطـه      نـشین شـده، متعلّ       مالزم و هم   ،مصلحت نظام و مصلحت عمومی    

 فراتر ،)ره( از دیدگاه امام خمینی این همان مصلحت است که.قر خواهند شدمست) افقی(عرضی

  .بوده، حتی بر احکام نیز اولویت دارد» تبعیت احکام شرعی از مصلحت و مفسده«از باور به 

کـه اگـر     چـرا ،شـمارد  وجود چنین اولویتی است که توجه به مقوله مصلحت را مجاز مـی       

 از ناحیـه شـارع   ،حقیقی باشد که در درون احکام الهـی     مصلحت به معناي عام آن و مصالحی        

امام . لحاظ شده است، دیگر جایی براي اختالف نظر وجود ندارد و همگان به آن اعتراف دارند

» مـصالح نظـام  «خمینی با اتکا به همین رویکرد در جریان بروز اختالف نظر، اولویت را از آن              

تـوان    نکته مهمـی اسـت کـه نمـی       ،امعه اسالمی کید داشتند که مصلحت نظام و ج      أدانستند و ت  

از این دیدگاه، مصالح نظام به تنهایی محلی از اعراب       ). 470 :همان(نسبت به آن غفلت ورزید      

مین أبه عبارت دیگر، در صورت ت     .  دارد  اقتضاي مصلحت نظام را    ،ندارد، بلکه مصلحت جامعه   

مین أ مصلحت جامعه اسالمی نیز ت)به معناي حفظ موجودیت و کیان نظام سیاسی(مصالح نظام 

در بستر بر پایه این رویکرد، تفاوت و مغایرت مصالح عمومی و مصالح نظام سیاسی           . گردد می

طلبد کـه    می، چراکه اهمیت حفظ نظام به عنوان مهمترین امر واجب         ،باشد اسالمی متصور نمی  

ـ را مصالح عمومی حکومت اسالمی سیاستی را که   تفـسیر ایـن   . نمایـد کنـد، اتخـاذ    مین مـی أت

محـور    که تعریفی عام و حکومت   ،انگارانه از مصلحت نظام و مصلحت عمومی       رویکرد یکسان 

گرایانـه و   مفهوم مصلحت دولتی است، تفسیري تقلیل بخش  و تداعینماید از مصلحت ارائه می 

  بـه منظـور  ، تعریف عام و حکومتی امام خمینی از مـصلحت         در واقع، . باشد دور از صواب می   

ایـن قرائـت کـه     .باشـد  و مصالح عمومی مـی مین منافع أرساندن به حکومت اسالمی در ت  یاري

امـر  « در جایگـاه  ،دارد، مصلحت را همانگونه که اشاره دارد    » دولت مصلحتی «داللت بر مفهوم    

از این دیدگاه، مصلحت از حیث ماهوي توسط دولـت تعیـین نـشده و در     «. نشاند می» همگانی
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ـ  » حکومـت « تـصویر  از این رو،یابد و  نا و مفهوم می  عمخارج از دولت     ثر از آن أمتناسـب و مت

بودن مصلحت نسبت بـه      »بیرونی« ،بدین ترتیب، مهمترین شاخص این رویکرد     . گیرد شکل می 

 پیش از آنکه عامل تعریف منافع باشـد، کـارگزار تحـصیل منـافع           ،قدرت است و اینکه قدرت    

  .)همان( »شود شده، ارزیابی می تعیین

مصلحت قات بندي متعلّ گرچه از دیدگاه صرفاً عقلی، احتماالت بسیاري در خصوص درجه 

 مصلحت نظام به تنهایی صحیح نیـست، زیـرا صـدور حکـم              ، منظر فقهی  شود، اما از     می حطر

 متوقف بر وجود نظام و حکومت اسالمی نیست، بلکه احکام ،حکومتی و استنباط حکم شرعی

شد، با نظام و حکومت اسالمی برپا  بدون اینکه،طول تاریخ شیعهحکومتی و شرعی بسیاري در 

آمد، حکم حکومتی     که رهبري مشروع در جامعه اسالمی به وجود می        همین. شته است جریان دا 

شود،  ر مصلحت جامعه اسالمی داخل می دیمصلحت نظام اسالم . توانست مصداق پیدا کند     می

.  اسـالم ناند و دی    نان آن را تشکیل داده    که مسلما ي  ا جامعه:  دارد چرا که جامعه اسالمی دو قید     

 ،به نظـر و ر بوده ه اسالمی از جامعیت بشري برخوردا  قات مصلحت، جامع  بنابراین، از بین متعلّ   

توجـه    با،مراد از رعایت مصلحت جامعه اسالمی این است که حکومت اسالمی      . آید  ارجح می 

ـ  هاي مجموعه دین اسالم و با    به قوانین و خواسته    اگون توجه به نیازها و مقتضیات متغیر و گون

داشتن   ملحوظ .)77: 1380صرامی،  ( م شرعی و حکومتی نماید    جامعه، مبادرت به صدور احکا    

ایگـاه اجتمـاعی قـدرت سیاسـی و      بـه تعمیـق پ  ،مصلحت جامعه اسـالمی در صـدور احکـام      

  .انجامد  مصلحت نظام میبخشی وامبازق

نظام سیاسی و جامعه که مبناي قرارداد اجتمـاعی عـام اسـت،             قابل  تبر این اساس، سودرسانی م    

 هریـک سـود و منـافع خـود را     ،جامعـه و نظـام سیاسـی   . ریـزد  اساس مصلحت و امنیت را پی می     

 هـم داراي ایـن نیـاز    ،هر دو آنهـا . پندارند  سود و منافع خود می    خواهند و یکدیگر را در خدمت       می

 ،تـرین گزینـه   مناسـب رو،   و از ایـن   باشـند     ن یکدیگر می  متقابل و هم داراي قریحه به خدمت گرفت       

برنـد، بـه یکـدیگر بهـره         از یکـدیگر بهـره مـی      که  مصالحه و تراضی است مبنی بر اینکه به میزانی          

سودرسانی حکومت متضمن مصلحت عمومی اسـت و  . )121-138: 1380مقدم،  یزدانی( رسانند  می

  . متضمن مصلحت نظام،سودرسانی جامعه به حکومت
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 ، بنابراین، نقطه ثقل ایـن دو .باشند نظام اسالمی و جامعه اسالمی متصف به صفت دینی می    

 را  اتـصال نظـام سیاسـی و نظـام      در این شرایط، حلقه واسط و نقطـه       . دیانت و شریعت است   

طـراف از فرهنـگ مبتنـی بـر      اال یمرضـ ارائه قرائـت و فهمـی       . دهد  فرهنگ مذهبی تشکیل می   

ـ  مـصلحت شـرع را     ،رضـی ع در یک رابطه     شریعت و مذهب، نه تنها     مین أمـی دارد و تـ  اس پ

صورت، یعنی   در غیر این. سازد نشین می کند، بلکه مصلحت نظام و مصلحت عمومی را هم       می

 بـدون التفـات بـه اقتـضائات نهـاد      ،ها و مضامین مذهبی ارائه قرائتی یکسویه و مضیق از آموزه 

یابـد،    مـصلحت نظـام تقلیـل مـی       به حت عمومی  اجتهاد در فقه شیعه، ضمن اینکه مصل       پویاي

 امنیت سیاسی به مفهـوم      ،در چنین شرایطی  . گردد  مصلحت نظام جانشین مصلحت عمومی می     

 اما به دلیـل تعـارض   ،گردد مدت تأمین می حفظ موجودیت و تداوم بقاي نظام سیاسی در کوتاه 

این . گیرد  و فرهنگی قرار میهاي جامعه، در تعارض با امنیت اجتماعی ها و داشته آن با خواسته 

اجـزاء  . سـازد   مواجـه مـی  جوديگونه، امنیت سیاسی را در بلندمدت با تهدید و         نسبت تعارض 

نی هـاي زمـا   اند که بـروز نقـصان در هریـک از آنهـا، در طیـف                 چنان در هم تنیده    ،امنیت ملی 

 ،ر وجـوه فراگیـر آن  سازد و از این رو، تأمین امنیت ملـی د           متفاوت، سایر اجزا را نیز متأثر می      

در چنین . باشد نشینی مصلحت نظام و مصلحت عمومی بر محور فرهنگ مذهبی می مستلزم هم

ـ  از ،اي، وابستگی متقابل امنیتی میان نظام سیاسی و نظام اجتماعی      مجموعه وع مثبـت خواهـد   ن

منی هریـک  در نتیجه، ناا.  به این معنا که امنیت هر یک از آنها در گرو امنیت دیگري است          ،بود

قـات  داشتن مصلحت تمامی متعلّ  از این رو، ملحوظ   .  خواهد شد  منتهیاز آنها به ناامنی دیگري      

 در رابطه عرضی میـان آنهـا بـا         ،اندیشی در سطوح نظري و عملی        مصلحت گانه در هرگونه    سه

 در اي را است کـه اهتمـام ویـژه   محوریت شریعت و فهم شرعی از ضروریات فقهی و سیاسی   

االطـراف بـراي آن    این نگرش و راهبرد جامع. طلبد  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می    هاي  حوزه

بخش نزدیک  سازي بر مبناي امنیت اطمینان  است که نظام سیاسی بتواند خود را به محور امنیت         

کـه  تنفس فضاي امن براي حکومت و جامعه       . ها را مدیریت کند     نماید، نه اینکه همواره ناامنی    

ـ      دو متعلق می  متضمن مصالح هر     دهـد،   مین و تـضمین  قـرار مـی   أباشد و آنها را در معـرض ت

  :باشد اتی به شرح ذیل میظمستلزم مالح
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   مشروعیت ساختاري در پرتو تعامل سیاسی.1-3

 مـصلحت نظـام را   ،ها و ضوابط اصلی مشروعیت حکومت اسالمی و در نتیجه  یکی از پایه  

هـاي اجتمـاعی     ارزش وهاي مردم     کی با ارزش  دهد که ارتباط نزدی     تشکیل می » خواست مردم «

هـاي    بـا ارزش شود که منطبق نظام زمانی از نظر مردم مشروع و موجه تلقی می  «بنابراین،  . دارد

ــوده  ــاکم ب ــاعی ح ــع( »اجتم ــور،  رفی ــازنده و   ،)448: 1376پ ــل س ــر تعام ــی ب ــرد مبتن  رویک

تـصور و بـاور مـردم ممکـن         همچنانکه  .  کارگزاران نظام باشد     راهنماي عمل  ،جویانه مشارکت

مـشروعیت  است تحت تأثیر عوامل مختلف دچار دگرگـونی شـود، برداشـت و تعبیـر آنهـا از       

هـاي   آن در قالـب ، شرط استمرار مـشروعیت تـوان بازتولیـد    بنابراین .یابد  سیاسی نیز تغییر می   

قـی  در شرایطی که حکومت اسالمی از منـابع تلفی      . ها و تمایالت جامعه است      ی خواست مقتض

 بلکـه در الوهیـت   ،ع مشروعیت خود را نه صـرفاً در جامعـه  بارتزاق مشروعیت کرده، مبنا و من    

 اسـت  مقتضی ایجاد رابطه متناسب و متوازن میان این منابع        ،کند، مصلحت سیاسی    جستجو می 

این معنایی است که هدف واضـعان قـانون اساسـی جمهـوري     . باشد که ضامن بقا و امنیت آن  

منبـع  (اي متـوازن از منبـع اجتمـاعی قـدرت سیاسـی           یل داده است؛ ارائه آمیزه    اسالمی را تشک  

اراده خداوند و اراده مردمی که در طـول آن  «؛ )منبع پیشینی (و منبع الهی قدرت سیاسی    ) پسینی

بخـشی بـه    زایی ساختاري از راه تنوع  رو، مشروعیت    از این  ).161: 1386سلیمانی،  ( »قرار دارد 

بخشی به معنـاي    تنوع.  ضروریات راهبردي تأمین امنیت نظام سیاسی است        از ،منابع مشروعیت 

 بـه  آنهـا پسینی نیست، بلکه تـوان تلفیـق مـوزون میـان          پیشینی یا   منابع  یکی از   حذف یا طرد    

  .باشد  اجتماعی حاکم میوهاي سیاسی   در جهت انطباق ارزش،اکم بر جامعهحاقتضاي شرایط 

هنجارهـاي    بـر  ،هنجارها و قواعد مـورد اقبـال عمـوم        ادراکی که    -در چنین فضاي ذهنی     

یابد، تعامل میان منـافع و مـصالح جمعـی بـا منـافع و مـصالح انفـرادي                 شخصی ارجحیت می  

رسانی نظام به جامعه و تعامل سیاسـی   در سایه بهره. گردد اي متصور بدل می   به گزینه  ،)خاص(

 با حفظ ضوابط و -» ت در سیستمیرقاب «-چارچوب سیستمدر هاي سیاسی نیز  این دو، رقابت

  .یابند ین مین نظام تعارکا
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  مندي اجتماعی  انسجام ساختاري در پرتو رضایت.2-3

امنیـت اجتمـاعی در     . دهد  انسجام اجتماعی ماهیت و محتواي امنیت اجتماعی را شکل می         

ه، امنیت گفت  چرا که مطابق مطالب پیش،این نوشتار بر محور رضایتمندي اجتماعی استوار است

 مـشروط بـر آن   ،معنایـابی امنیـت  . هاي بازیگران قابل طرح است      ها و خواسته    در فضاي داشته  

هاي آنها در ارتبـاط   ها و خواسته اي از بازیگران با یکدیگر مرتبط بوده، داشته     است که مجموعه  

سـاختاري  روست که انسجام      از این  .)260-264: 1382خانی،   عبداهللا( با هم معنا و تعین یابند     

. مقوالتی است که ارتباط ارگانیک متقابل دارندتماعی به مثابه مستلزم امنیت سیاسی و امنیت اج

دهی نیروهاي اجتماعی در قالـب مجموعـه امنیتـی          سازي و سازمان    در این شرایط، امکان فعال    

مستلزم تی باشد، ضرورتاً سبراي اینکه الگوي روابط و فرایند مجموعه مبتنی بر دو. فراهم است

.  اسـت یلـ هاي نظري و عم یاندیش در مصلحتات مربوط به مصلحت عمومی    ظمراعات مالح 

امنیتـی،   ه منـافع و اهـداف بـازیگران سیاسـی و اجتمـاعی در مجموعـ          سان، نتیجه تعامل    بدین

 بلکـه  ،گیري نه تنهـا امنیـت اجتمـاعی     سرآغاز شکل،مندي اجتماعی خواهد بود و این   رضایت

مندي از انطباق میان قدرت با حفظ منافع و کسب اهـداف   رضایت«. باشد  یامنیت سیاسی نیز م   

جهت حفـظ منـافع و کـسب    چنانچه بازیگران اجتماعی همواره از توانایی الزم   . شود ناشی می 

  .)1385 خانی، عبداهللا( »شود اهداف برخوردار باشند، رضایتمندي حاصل می

نشینی مـصلحت      ساختاري از طریق هم     انسجام ، مجموعه امنیتی  هرسان، ویژگی مهم     بدین

سی  نهادهاي سیا  ،این ویژگی . دیگر است عمومی و مصلحت نظام در رابطه عرضی در کنار یک         

ها و نیروهاي اجتماعی را در راسـتاي اهـداف    پشتوانه رضایت جامعه، گروهبه سازد  را قادر می  

وم آن از ط به بازتولید مدا منو، رضایت اجتماعی  ياستمرار قابل اتکا  . نظام سیاسی بسیج نمایند   

پایه اقتباس و  مند و تدریجی بر آگاهی در فرایندي زمانطریق ایجاد و تقویت خودفهمی و خود

هـاي   ست که نه تنهـا بـه خواسـته     ااین فرایندي. پذیري است پذیري و فرهنگ    یادگیري، جامعه 

س قاعـده فرمانـدهی     اسـا  دهد، بلکه بـر     عمومی پاسخ داده و آنها را در معرض تأمین قرار می          

نسجام ساختاري در این شرایط که ا. سازد ها را نیز فراهم می      خواسته» هدایت«اجتماعی، امکان   

ـ  بـه    ،آفرینی اجتماعی و یا مجال بروز دادن به تحرکات اجتماعی          كگردد، تحر   حاصل می  وام ق

م و مجموعه  چرا که در قالب ساختار منسج  ،گردد  متقابل امنیت دولت و امنیت جامعه منتج می       
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ك عملیاتی  اختارهاي اجتماعی آماده براي تحر    هاي مختلف، نظام سیاسی از س       همبسته از گروه  

 تحرك، طـرح  برايگو   مستعد، پذیرا و پاسخبرخوردار بوده، نظام اجتماعی نیز از بستر سیاسی       

ن  ممکـ ،بخـشی متقابـل   ایـن قـوام  . باشـد   منتفـع مـی  ،ها ها و یا حفظ داشته    مطالبات و خواسته  

   .ق سیاسی مصلحتو اجتماعی مصلحت در متعلّعمومی ق گردد مگر با جذب متعلّ مین

  

  هنجاري -سازي نظام ارزشی   اصالت فرهنگی در پرتو بازتولید و درونی.3-3

 آنها را حول محور دین و     ،همانگونه که اشاره شد، اتصاف نظام و جامعه به صفت اسالمی          

تعریـف  .  مصلحت هر دو منوط به مـصلحت دیـن اسـت         رو،  از این . آورد   گرد هم می   ،مذهب

گانه قرار  نشینی سه  بر هممبتنیمصلحت نظام و جامعه بر محور دین و شریعت، آنها را در رابطه 

 چرا که مذهب ،گردد ق دیگر مستقر می حلقه واسط دو متعلّبه عنواندهد که شریعت در مرکز  می

سازي از باال واقع شود و هم محور جوشش         رهنگهاي ف   ها و سیاست    تواند هم مبناي برنامه     می

  .پذیري فرهنگی از پایین فرهنگی و جامعه

ـ  منوط به تفقّه بر مبناي اجتهـاد پویا        ،سازوارگی و دوسویگی این رابطه     ست تـا فهمـی از      ی

داشـتن مـصلحت نظـام و     فهمـی کـه بـا ملحـوظ    . یابنده باشـد   گردد که گسترش    شریعت ارائه   

سالم، به اجمـاع و اتـئالف نظـام سیاسـی و نظـام اجتمـاعی منتهـی         بر پایه ا  مصلحت عمومی 

  . در معرض تأمین و تضمین قرار دهد،وجوه فراگیر خوددر گردد و امنیت ملی را  می

 متضمن بازتولیـد نظـام   ،ها و مضامین شرعی و مذهبی هاي پویا و بهنگام از آموزه       ارائه فهم 

هـا در    فرهنگی است که در قالب نـوآوري       -عی   بازتولید هنجارهاي اجتما   ،ارزشی و به تبع آن    

هـاي     تحـوالتی در حـوزه     ،فراگرد بازتولید . باشد  شده نظام فرهنگی موجود می     محدوده پذیرفته 

 نظـام فرهنگـی موجـود     » در«تغییر از نوع تغییـر       اما معرفتی را موجب خواهد شد،       –فرهنگی  

 نظام اساس فرهنگ و معانی اصلی  بدین ترتیب، .  نظام فرهنگی موجود   »یرتغی«خواهد بود و نه     

ها از معانی و  گردد، بلکه با حفظ اصالت فرهنگ، تفاسیر و برداشت      فرهنگی حاکم متحول نمی   

  .ندپذیر  با شرایط متحول جامعه تکامل میسازگارو  پویا  به شکل،مضامین
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هـا و  براي اینکه هنجار. باشد  سازي نیز می     متضمن درونی  ،هنجاري –بازتولید نظام ارزشی    

د، بایـد از چنـد   نپذیري شو  سازي و جامعه     درگیر فراگرد درونی   ،هاي فرهنگی در جامعه     ارزش

  :ویژگی برخوردار باشند

پشتوانه نظري و .  کري نهفته در عناصر فرهنگی استاولین ویژگی، قدرت نظري و ف) الف

فرهنگـی،  توان توجیه و تعیین عناصر . مهمترین عامل در جذب مخاطب فرهنگی است    ،يفکر

نظـران در تقویـت      ها، هنجارهـا و باورهـا بـه اهتمـام اندیـشمندان، فالسـفه و صـاحب                  ارزش

هـاي   هـم از داده   لدر شرایطی کـه جامعـه م      . داردبستگی  هاي نظري و فرانظري فرهنگ        شالوده

وحیانی اسالم بوده و اسالم داراي شریعت است، بر فقهاست که فرهنگ مبتنی بـر شـریعت را        

  .ري و فرانظري بپروراننددر ابعاد نظ

عـاطفی آن بـراي      -  فرهنگ، کشش احـساسی    هرمندي   ثر در قدرت  ؤم دومین ویژگی ) ب

فرهنگی که بتواند احساسات و عواطف مخاطب خـود را مجـاب سـازد، قـدرت     . جامعه است 

  .جذب باالیی دارد

ـ    هرچنانچه  .  ویژگی مهم دیگر است    ،گویی به نیازها   پاسخ) ج ه روز  فرهنگ بـه نیازهـاي ب

 زمینه جذابیت خود را فراهم سـاخته  ،هاي مختلف پاسخ دهد، در اصل  مخاطب خود در عرصه   

  .است

 اقتضاي حفظ و تقویت ،قات بلکه مصلحت سایر متعلّ، شرعمصلحتنه فقط بر این اساس، 

 ،ها و هنجارهاي عـام و همچنـین    گسترش ارزش،ها و هنجارهاي خاص و در عین حال   ارزش

 فرصـت   ،هنگ با ابتنا بر مذهب     فر ،در چنین فضاي امنی   . جویی را دارد    بهینهگزینش عقالنی و    

  . هویت اسالمی خود را حفظ خواهند کرد،جامعه و نظامو   یافتهتنفس

  

  گیري نتیجه

آید، اما فربگی آن بـا         به شمار می   یاز مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی و فقه اسالم        مصلحت

انـداز    یر مصلحت از چـشم    فست. هاي اساسی دارد    تفاوت ،فربگی رایج در اندیشه سیاسی غرب     

رغم اینکـه     به. مصلحت در فقه سیاسی منتهی گشت     متعلّقات   مناقشه تعیین    بهمقاصد شریعت   

 مصلحت همواره در اتصاف به صفت عمومی طرح شده و مـصلحت       ،در اندیشه سیاسی غرب   
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یص مصالح و مفاسـد نظـام     تشخ ،جامعه معیار تمییز حکومت سالم از فاسد و بر همین اساس          

 مـصلحت عمومـاً   ،تر در فقه سیاسی اسـالم  طور مشخصه سیاسی بوده، در اندیشه اسالمی و ب 

  .مدار در چارچوب شریعت یافت  فضیلتتعبیري

ـته       گري  صديتفقه سیاسی که هیچگاه تجربه       را ، مـصلحت شـرع    سیاسی حکومـت مـذهبی را نداش

در ) به معناي مـصلحت جامعـه اسـالمی   (مصلحت عمومی .  داده استقراراندیشی   محور اصلی مصلحت  

سطح کالن و با این خصوصیت که حکومت مشروع در مصدر و مقام تـشخیص آن قـرار گرفتـه باشـد،                   

 را در استخراج احکام شـرعی از نـصوص   تفقّهتدریج که فقهاي متأخر شیعه رسالت ه  ب. منظور نبوده است  

نـد، ضـرورت تـشکیل حکومـت اسـالمی بـر مبنـاي        سـازي کرد  دینی و صدور احکام حکومتی مفهـوم      

نمـود، کیفیـت    آنچه در اندیـشه فقهـا بـدیع مـی      . مورد اهتمام فقیهانه واقع گشت    مصلحت جامعه اسالمی    

ـیس   دغدغه. بوده استبرقراري نسبت میان مصلحت نظام سیاسی و مصلحت جامعه اسالمی         اي که با تأس

چالشی کـه در ایـن زمینـه    .  شدت تحت تأثیر قرار دادی را بهلمطوح نظري و عس ،نظام جمهوري اسالمی  

قـات مـصلحت   میـان متعلّ ) عمـودي (سویگی و رابطه طـولی  نسبت به یک این   لغزش   ،  کند  خودنمایی می 

. قـات منتهـی گـردد     قات به جـاي دیگـر متعلّ       یکی به دیگري و جانشینی یکی از متعلّ        تحویل است که به  

  .سازد ثبات و تعادل را متأثر مینظم، امنیت یعنی  يه شروع ناامنی است که اجزا نقط،اینجا

 یعنـی رهـایی از      ،بیلاساس رویکرد س    مفهوم امنیت بر   ،رسد در اندیشه اسالمی     به نظر می  

 مراجـع امنیـت در وجـوه سیاسـی،     ،به تناسـب بحـث نوشـتار حاضـر    . شود تهدید تعریف می  

واکـاوي  . شـوند  ی طرح مـی اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر نظام سیاسی، جامعه و منابع فرهنگ 

نـسبت مبتنـی   . قات مصلحت استنسبت مصلحت و امنیت، ابتدائاً مستلزم واکاوي نسبت متعلّ     

انگاري مصلحت نظام و مصلحت شـرع و   ت مصلحت که شائبه یکسان  قابر جانشینی میان متعلّ   

 مـصلحت   ی آن در نسبت با    تزئین مصلحت نظام بر سیماي مصلحت شرع و در نتیجه، جانشین          

 خـصوصاً  ،گانه فوق   امنیت را در مراجع سه     ،طور مستقیم ه  سازد، ب   مومی را به ذهن متبادر می     ع

بودن باب اجتهاد در فقه شیعه که آن      توجه به مفتوح    با .سازد   متأثر می  ا بلندمدت تمدت   در میان 

ـ     ها و فهم تئه قرائسازد، ارا  پویا و بهنگام بدل می  را به نهادي   ضیات هـاي ایـستا و فـارغ از مقت

همانگونه که فهـم دینـی ایـستا بـه رابطـه      . باشد میالذکر   ناقض غرض نهاد فوق   ،زمان و مکان  

تهـی گـشته،   سازي وجوه امنیتـی من   ناامن،قات مصلحت و در نتیجه طولی و جانشینی میان متعلّ    
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 اسـاس   بـر .هاي زمانی مختلف مواجه سـازد       ف موضوعات را با تهدید وجودي در طی       چه بسا 

تـوان نتـایج    پروردگی برخوردار است، مـی  زمینهو پروردگی  یا که از خصیصه زمان   فهم دینی پو  

 مفـسر نـوعی رابطـه عرضـی       ،مندي  مند و زمینه    چنین قرائت زمان  . متفاوتی را به نظاره نشست    

 نظـام سیاسـی و جامعـه از ماهیـت       چـون . باشد  قات مصلحت می  نشینی میان متعلّ    مبتنی بر هم  

دهد، رسالت فقهـا در سـطح         اشتراك آنها را دین اسالم تشکیل می      و وجه    اسالمی برخوردارند 

 گفته را حول محور شـرع گـرد   ق پیشهاي مذهبی است که دو متعلّ    ارائه فهمی از آموزه    ،نظري

ایجاد چنین اجتماعی که در فضاي امنیت تنفس کند، مستلزم تداوم پویایی نهـاد فقـه   . هم آورد 

نگـر   اندیـشانه جـامع    مـصلحت هـاي  سیاستبراي نظري هاي    سیاسی به منظور تأسیس پشتوانه    

اند   داشته دینیاي طوالنی در استخراج احکام شرعی از نصوص      فقهاي شیعه که سابقه   . دباش  می

گویی به الزامات و نیازهاي جامعه اسالمی بـوده           گویاي تالش آنها در پاسخ     ،و شواهد تاریخی  

رسـالتی کـه معطـوف بـه        . انـد  فی یافتـه   رسالت مـضاع   ،است، امروز با حاکمیت نظام اسالمی     

سازي و سازوارگی مصلحت نظام اسالمی و مصلحت جامعه اسالمی بر محور شریعت  نشین هم

داشـتن   بـا ملحـوظ   . گـردد   گانه تأمین می    قات سه  مصلحت متعلّ  ،اسالمی است که از رهگذر آن     

الهام از نـصوص  اندیشانه حکومت که در کنار        قات در نظر و عمل مصلحت     مصالح تمامی متعلّ  

یـت نظـام سیاسـی از    باشد، نه تنها امن     و اقتضائات اجتماع نیز می    اجتماع  دینی، ملهم از قدرت     

منـدي اجتمـاعی در      ایی ساختاري، بلکه امنیت اجتماعی از طریـق رضـایت         ز طریق مشروعیت 

 مهامنیت در ه. گیرد   در معرض تأمین و تضمین قرار می       ،امل با ساختارها و نهادهاي سیاسی     عت

 دین ،بخش  مهمترین منبع هویت ،گراست و در کشور اسالمی       هویت ،وجوه سیاسی و اجتماعی   

سازي نظام ارزشی، امنیـت    حفظ هویت مذهبی در پرتو بازتولید و درونی    بنابراین، . است اسالم

ایـن نـسبت   . سـازد  فرهنگی را که بنیان امنیت نظام اسالمی و جامعه اسالمی است، تـأمین مـی   

  .باشد گانه مصلحت می قات سهبندي متعلّ تلزم قرائت فقهی پویا از درجه مس،بایسته
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