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  دهيچک
انـد،  ع شـده يتشـر  ياحکـام الهـ   آنهاکه بر اساس  ياهي. فارغ از مصالح اولاست ياسيم مهم فقه سياز مفاه يکي ،مصلحت

ـ وال ةيح نظريتشر ي، در راستاينيدا کرده است. امام خميپ يديکاربرد جد ،ياحکام حکومت ةمصلحت در حوز ت مطلقـه  ي
خـتن  ي، بـه ر »نظـام «همچون اخـتالل   ينيکه مراد فقها از عناو يدر حالاند. نظام اشاره کردهه، به عنصر مهم مصلحت يفق
باشـد، نـه    »يمصلحت دولت اسالم«، حضرت امامنزد » مصلحت نظام«رسد مقصود از يبه نظر ماست، » ينظام اجتماع«

 يبـرا  راحـل  از ابداعات امـام  ،ن معنايد بتوان گفت کاربرد مصلحت به اين لحاظ شايبد ؛يصرف مصلحت نظام اجتماع
بـه   يمشکالت دولت اسالم يراهگشا ،ن معنايکه مصلحت به ا يبوده است. در حال ياسالم يحل مشکالت نظام جمهور

  .باشد ياماتابه يدارا ـ صيارها و مرجع تشخين مفهوم، معييدر تع ـ يو عمل يجوانب نظررود، چه بسا از يشمار م
  .يسنجتي، ظرفمصلحت نظام، ياحکام حکومت، مصلحت، ت مطلقهيوال، ياسيفقه س، ياسيس فلسفة ها:واژهديکل

  
  مقدمه
ه بـر  يک طرف، با تکيد: از يفا نمايدوگانه ا ينقشتواند يم ،ياحکام حکومت يبه عنوان مبناعه، يش ياسيدر فقه س مصلحت

ـ از مرز احکـام اول  ،يقق اصل مصلحت و احکام حکومتتح يتوان در راستاچه بسا بن اصل يا ـ ه و ثانوي ه عبـور کـرد و از   ي
 يه بسـا بتوانـد عـامل   چداراست، و مرجع تشخيص مصلحت  ارهايف، معيکه در تعر يل ابهامين اصل به دليگر، ايطرف د
مختلـف مصـلحت    يمعانن ييپس از تبفوق،  يشدن به مدعاکينزد يبرا .محسوب شود يمدن د جامعةيتحد يدر راستا

مصلحت موجـود در سلسـله    اعم از: يشه اسالميمدرن غرب، و مصلحت در اند ةشيک و انديشه کالسي(مصلحت در اند
 فلسـفة نقـش مصـلحت در   تفاوت و  ه و مصلحت نظام)يعت، مصلحت اجرائيعلل احکام، مصلحت به عنوان منبع فهم شر

 ياسـ ي، و سـپس در فقـه س  ياسـ يفقه سو  ياسيس فلسفةحت در گاه مصليجا ابتدا، ياسالم ياسيس ةشياندغرب و  ياسيس
گـاه مصـلحت در   يتفـاوت جا  ،اول ، آن است کـه در درجـة  سهين مقايم کرد. غرض از ايخواهرا بحث  سنتاهلعه و يش

م که نقش دوگانه مصلحت مربـوط بـه   ين سؤال پاسخ دهيبه ا ،بعد تا در رتبة ميرا نشان ده ياسيو فقه س ياسيس فلسفة
 ز وجود دارد.ين سنتاهل ياسيا در فقه سيعه است يش ياسيسفقه 

  
  ياسالم ياسيشه سياندغرب و  ياسيس فلسفةمصلحت در گاه يتفاوت جا

ـ و نفـع   )Good( همچـون خيـر   يبا مفـاهيم  )Expediency( غرب، مصلحت ياسيس فلسفةدر   Public( يا مصـلحت عمـوم  ي

interest( کـارکرد   را بـه عنـوان   يمفهـوم مصـلحت عمـوم    »همپرسـه جمهـور  «، ن بـار ينخست يبرا دارد. يارتباط نزديك
ـ  ؛شتر وقت خود را صرف فلسفه خواهند کرديب )پاسداران( آنها« سد:ينوي. افالطون مکردمطرح  ،پاسداران ـ هـر   يول ک ي

عهـده  شـهر را بـه    يزمامـدار  ،د نمود و به خاطر مصلحت عامهنز به خود هموار خواهيرا ن ياسيس يبه نوبت رنج کارها
  ).٥٤٣، جمهور، قطعه١٣٨٠افالطون، ( »خواهند گرفت

  کند:يم يپاسداران معرفکارکرد عالقه به مصلحت شهر را مالک  نيهمچن يو



 ٢

ـ  آنهابالضروره  ،امور مناسبند يزمامدار يکه برا ين افراديان نگاهبانان هم بهتريگفتم: پس در م ش از يهستند که ب
زهوش و فعال باشند و کمال عالقه را يد تينان باين طور است. گفتم: ايت: همن قادر به حفظ کشور باشند؟ گفيريسا

مندبودن آنان هم که عالقيرا انتخاب کن يکسان ،ان نگاهبانانيد از ميپس ما با. خرج دهند... ه نسبت به مصالح شهر ب
 ،آنچه در صالح شـهر اسـت   به العمرم که ماداميو مشاهده نموده باش ،ده باشدي(شهر) به ثبوت رس به مصالح کشور

ن مختلف عمر يکنند که مخالف با مصلحت عامه باشد... الزم است که ما در سنينم يمت کاريچ قيهه عمل کنند و ب
ـ  ين اصل وفادار ميشه بديهم آنهام که ين حاصل کنيقيجه مشاهدات خود يم تا در نتينان برويا يدر پ چ يماننـد و ه
  .)٤١٢(همان، قطعه ا فراموش کننديشه عمل به مصلحت کشور را ترک يه اندشود کيموجب نم يديا تهديع يتطم

ارسطو هم مانند افالطون به محتوا و مضمون  .دانستيپاسداران م فةين وظيتررا مهم ين مصلحت عموميمأافالطون ت
مشـترک   يعنوان نفعـ به  اد مصلحت ـيجامعه بر بن زين يودگاه ياز دداد. يت ميش از شکل آن اهميب ،ياسيس يهانظام

ـ   ي، هـدف اصـل  يبر نفع عموم يخوب و مبتن ين اساس، زندگيبر ا ـ استوار است؛ن همه افراد  يب  شـود يمـ  ياجتمـاع تلق
  کند.يل طرح مياص ير مشترک را مفهوميمصلحت عموم و خ ،بين ترتيارسطو به ا .)١١٦، ص١٣٧١ارسطو، (

شـهر   ـ   ک طرف، با مفهوم دولـت يداشت که از  يگاه مهميجال ين دليبه ا ،ونان باستاني ياسيس ةدر فلسفمصلحت 
اخـالق در   ةو فلسـف  ياسـ يس ةفلسف ،نيو بنابرا ؛شديف مينه تعريدر مد يلت اخالقيگر، فضيو از طرف د گره خورده بود
  کردند.يدا ميطول هم معنا پ

را  ياسيس يهال نظاميو تحل است بحث کردنديبه عنوان مالک س ين بار از مصلحت عمومينخست يونان برايفالسفه 
ـ ي ياسيس در تداوم فلسفة ياديتا اندازه ز يفاراب ياسيس هرچند فلسفةبر آن اساس قرار دادند.   يونان قابل فهم است، ول

ـ يو فضـ اخـالق   ةدر طول زمان رنگ باخت و فلسف ياسالم ياسيس شةيدر اند يعنصر مصلحت عموم بـدون   ،يلت اخالق
  دا کرد.يت پيموضوع ،ياسيس فلسفةتنگاتنگ با ارتباط 

كـه   شـت شـريعت ندا  ،تعريـف شـد؛ چراكـه مسـيحيت     يعمـوم  غرب، مصلحت از ابتدا در حوزة يسياس ةدر انديش
 فلسـفة در  ،نيشريعت فربه شد و بنابرا عكس، در عالم اسالم مصلحت در حوزةبر ؛مصلحت در آن حوزه نيز مطرح شود

ل بـود  يـ ن دليبه همـ  ؛الزم داده نشد اهميت يغرب ـ به مصلحت عموم يونان و يسياس ةخالف فلسف اسالم ـ بر  يسياس
جا كه از آن س جامعه مورد توجه قرار نگرفت.يسش و تأيدايپ يمصلحت به عنوان مبنار و يکه در عالم اسالم، مفهوم خ

اين بحـث   يابفار ياسيس شةيدر اند يمطرح بود، حت» د؟بايد حكومت كن يچه كس« يسؤال اصل ،قديم يسياس در انديشة
  بايد به فقها و فقه واگذار شود. يو مصداق يئبه وجود آمد كه مسائل جز

تغييـر يافـت و   » چگونه بايد حكومت كـرد؟ «به سؤال » بايد حكومت كند؟ يچه كس«سؤال  ،جديد يسياس فلسفةدر 
ـ مهم ا ةن حفظ شد. اما نکتيزممستقل در مغرب يعنوان رشته علم به يسياس فلسفةشأن   ياسـ يس فلسـفة کـه   ن اسـت ي
ن مصـلحت بـه عنـوان مفهـوم     يارد؛ بنـابرا د ياسـ يخود را به فقـه س  يتر شد و جافيف و نحيدر طول زمان نح ياسالم
  د.يفا نمايا ينتوانست نقش مهم ،استيس يمحور
ـ و جد») ؟يچه کسـ «ت سؤال يم (با محورين دوران قديز بيجز با تما ،غرب ياسيس فلسفةگاه مصلحت در يجا د (بـا  ي

س بـا  يا پـول يهمان مصلحت شهر  يک، مصلحت عموميکالس ياسيس فلسفةدر ست. يسر نيم») چگونه؟«ت سؤال يحورم
وند يپ يجهان ـ و آن يبا سعادت اخرو ا،که در قرون وسط يتقدم دارد؛ در حال يو بر نفع فرد ،است يجهان ـ  نيا يفيتعر

  خورد.
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توانـد  يشـهر اسـت کـه مـ     ـ دولت در محدودة يموکراساست و ديف سيونان و تعري ياسيس شةياند يمحورسعادت
 ،مـدرن  ن مصـلحت در جامعـة  يتـأم  يالزم بـرا  يهـا شرطشيحداقل پ د.يک و مدرن را آشکار نمايشه کالسيتفاوت اند

و  ياسـ يس ييت، تکثرگراياکثر يو رأ يساالر، مردميو عموم يخصوص ک حوزةي، تفکيمدن يو برابر ياز: آزاد نداعبارت
 يارتباط ضرور ،ايتاليا يهاياتحاد جمهور يبرااست مدرن، ين متفکر سي، به عنوان اولياوليماک .يمشارکت ياسيفرهنگ س

رتو) بر اساس مصلحت و شوکت دولت يلت (ويفض را ابداع نمود.» مصلحت دولت«است و اخالق را گسست و مفهوم يس
  :ياوليبه اعتقاد ماکنه برعکس.  ،شوديف ميتعر يجمهور

ـ واجـد اهم  يجمهور يهافقط در دولت ،ر عموميو خ ر عموم استيبلکه خ ،ستين رفاه فرد ،مت شهرهاعظ ةيما ت ي
ا آن فـرد  ين يا ياگر برا يحت ؛آورندير عموم به جا ميخ يها هر کار را فقط برادولت ،را آن گونهيز ؛شوديدانسته م

ـ ياد است که ميز يقدر به ،برندير عموم سود ميکه از خ يکسان ةرا عديز ؛انبار باشديز  بـر  يتوانند آن کار را حت
شاه  يشتر اوقات آنچه برايدهد: بيم يرو ين امر در دولت پادشاهيل به انجام برسانند. عکس ايقل ل عدةيخالف م

کـه   ياانبار است. در جامعـه يشاه ز يبرا ،ده دارديجامعه فا يرساند و آنچه برايان ميبه جامعه ز ،سودمند است
ن اسـت کـه آن   يا ،ديآيد ميپد يين جابجايکه از ا ين شريترکوچک ،رديگيرا م يآزاد يجا يستبدادحکومت ا

ب زوال يجامعه در سراش ،شتر موارديو در ب ؛ابد و نه قدرتشييش مينه ثروتش افزا کند؛يشرفت نميگر پيجامعه د
  .)١٩٩، ص١٣٧٧ماکياولي، ( افتديم

ـ    ،افـراد  يمصالح خصوصـ  ،يواز نظر اند. بحث شناخته نيا يديمتفکر کلگر يدز يهابز را ن ن مصـلحت  يمأالزامـاً بـه ت
ـ و هـابز در ا  ياوليدگاه ماکيد يتفاوت اساس. شودينم يآنان منته يعموم بـر   ياوليـ سـنت ماک آن اسـت کـه    ،نـه ين زمي

 يادر جامعـه  يمـوم ، مفهوم مصـلحت ع يان باريدگاه براياز دتمرکز دارد.  يعيمصلحت دولت، و سنت هابز بر حقوق طب
 يو اجتمـاع  يمـدن  يهـا يگردآوردن ثروت و حفـظ آزاد  ،معهود دولت فةيشود که در آن وظيرد و شکوفا ميگيشکل م

  .)٢٥٠، ص١٣٧٤ن، يکوئنت( ينيد يا سازگاريلت يدن به فضيبخشباشد، نه تحقق
د: نخست سـنت حـق   يگويسخن م مدرن ياسيس فلسفةسم، از دو گونه يمدرن منتقدلسوف يلئو اشتراوس، به عنوان ف

اشـتراوس،  ( شـود يشناخته م ياوليمکتب مصلحت دولت که با ماک يگريکه با هابز آغاز شد و د يعيا طبي يهمگان يعموم
ک يکالسـ  ياسـ يس فلسـفة بـه   ،جـه يرا نشـان دهـد و در نت   باالکرد يهر دو رو کاستيدارد  يسع او. )٢١٠-٢٠٩، ص١٣٧٣

  د.يبازگشت نما
خـورد،  يک) به چشـم مـ  يکالس فلسفةو بازگشت به  يعيش (مصلحت دولت، حقوق طبيغرب سه گرا که در يحال در

ـ کرده است.  يرو به افول را ط يروند ،ياسالم ـ ياسيو کالم سـ  ياسيس فلسفةمصلحت در  و  يعيو شـ  يمتکلمان معتزل
 يانعطـاف و سـازگار   ينه را برايزم اند، هرچندعت از مصالح و مفاسد را مطرح کردهيت احکام شريکه تبع ياصول يفقها
فـراهم  ـ  عنوان مصالح مرسله زير ـ  مسلمانان ةروزمر يازهاياز ن ين برخيمأت و يو مکان يط متحول زمانيبا شرا عتيشر

اگـر   .)٦٦-٣٦ ، ص١٣٨٤ميرموسـوي،  (شوديم يابيارز يمصلحت عموم خصوصمستقل در  يملأت يبرا يمانع يول ،دنسازيم
شـده از افالطـون و   (وام گرفته ي) با مفهوم مصلحت عموميفاراب يندگي(به نما يک اسالميکالس ياسيس فلسفةم يقبول کن

 ،ياسيسپرده شد و اخالق س يبه بوته فراموش ياسيس شةيزوال اند ين مهم در راستايااما داشت،  ينسب يارسطو) همخوان
گاه مصـلحت در آن  يجابه شکل جداگانه است که  ياسي، فقه سياسالم ياسيس شةيگر انديبخش د دا کرد.يپ يشکل فرد

  م.يريگيم يرا پ
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  يعه و سنيش ياسيمصلحت در فقه س
، يو نـوع  يتـوان بـه مصـلحت فـرد    يمصـلحت را مـ  متفـاوت دارد.   يدو معنا ،ياسيو فقه س ياسيس فلسفةمصلحت در 
ـ ( يم كردتقس يو غيرضرور ي، مصلحت معتبر و غيرمتعبر، و مصلحت ضروريو اخرو يمصلحت دنيو ، ١٣٧٤اكر ميبـدي،  ف

  شود.يو مصالح جامعه بحث م ياز مصلحت نوع ،يو فقه سياس يسياس فلسفةن، در مباحث ي. همچن)٣٢٣-٣٢١ص
سلسـله علـل   رسد: مصلحت موجود در يبه نظر م يضرور ياسالم شةيمختلف مصلحت در اند يدر نظر گرفتن معان

ـ يامام خم ياسيشه سيو مصلحت نظام (در اند هياجرائ مصلحتعت، يبه عنوان منبع فهم شراحکام، مصلحت  در فقـه   .)ين
شود: ضروريات (دين، جان، نسل، عقل و مـال)،  ياز نظر اهميت به سه دسته تقسيم م دوم) ي(به معنا ، مصلحتسنتاهل

ـ  از مصلحت است كه بدون آن امور پنجگانه ياحاجيات (مرتبه شـود) و  يهمـراه مـ   يو تنگـ  يبـا سـخت   يپابرجاست، ول
 ١١٠ق، ص١٤١٢رمضان البوطي، ( که تحصيل آن مناسب مكارم اخالق و محاسن آداب و عادات است) يتحسينيات (موارد

تماس فـراوان بـا حكومـت و     ،گري، و از طرف دمعصومان ييبه منابع روا محدود يدليل دسترس به سنتاهلفقه  .)به بعد
بـا كمـك از قيـاس، مصـالح مرسـله و استحسـان،        يحل مشكالت حکومت يبرا ه استکرد يسع ،خير طول تاراست ديس

  ر كند.خود را پ يقانون يخألها
زند و هرچـه حمايـت از   يتعريف مصلحت را به اهداف شارع در حمايت از دين، جان، عقل، نسل و مال گره م، يغزال

 يتلق ياعت است و اصل جداگانهيمصلحت همان مقاصد شر، يدگاه ويدخواند. از يموارد فوق محسوب شود، مصلحت م
ـ  (ديـن، نفـس، عقـل، نسـل، و مـال) و     ات يم مصـلحت بـه ضـرور   يپس از تقس يشاطب ١.)١٣٦٨(غزالي،  شودينم ات حاجي

 يابتداي يصرف امر و نه دهد:يشناخت مقاصد شريعت توضيح م ي، چهار شيوه و جهت را براها) و تحسينياتي(نيازمند
لـو  «با استناد به  يو .)٤٠٩-٣٩٣ص ،]تـا يب[، يشاطب( رعسكوت شا و ،يو تبع يمقاصد اصل، يتوجه به علل امر و نه ،و صريح

مسـتلزم  را  يدينـدار  ،شـود) يمرتفع مـ  ياگر عقل معدوم شود، تدين و ديندار( )١٧همان، ص( »عدم العقل الرتفع التدين
 يضـرور  از مقاصد يحفظ دين كه يك ،از اين رو ؛گردانديرا ميسر م يديندار ،وجود عقل داند؛ همچنان کهيموجود عقل 

بر اين اسـاس شـريعت    ؛كنديپيدا م يارتباط تنگاتنگ ،ديگر شريعت يبا حفظ عقل به عنوان مقصد ضرور ،شريعت است
  داند.يتدين م نبوده، حفظ آن را الزمة و فكر انسان متدين يبه دنبال حذف عقل از زندگ

 شود:يبه سه دسته تقسيم م ،ز نظر اهميتا، سنتاهلدر فقه مصالح 

 د.نكنيامور پنجگانه (دين، جان، نسل، عقل و مال) را حفظ م هستند که يمصالحات يضرور روريات:الف) ض

همراه  يو تنگ يبا سخت ي، ولمانديم يفوق باق امور پنجگانه ،كه بدون آن هستنداز مصلحت  يترنييپا مرتبة ب) حاجيات:
 ماند.يپابرجا م يسختمتعلَق مصلحت بهشود، و يا يف در حرج واقع م، مكلّيمصلحت حاج بدونشود. يم

بـدون  گرچـه متعلَـق مصـلحت     ،آنهـا و كامالً مطلوب از مصالح است كه با نبودن  ينهاي مرتبة ج) تحسينيات يا تزيينيات:
 .)البوطي، همان( ماند، اما تحصيل آن مناسب مكارم اخالق و محاسن آداب و عادات استيپابرجا م يسخت

 ،يطه جابر العلـوان  و يشيخ عبداهللا دراز، احمد ريسون محمد عبده، رشيد رضا،همانند  يگريران دمتفک، يعالوه بر غزال
در  يكليـات شـريعت و قواعـد فقهـ     اجـراي  يبرا يفقه يراهكارها صدد ارائة فقه مقاصد، در ينظر يهابا تكيه بر بنيان

                                                        
كه به حفظ  يشود؛ پس هر مصلحتيما مصلحت را به حفظ مقاصد شريعت برگردانديم. مقاصد شريعت با كتاب، سنت و اجماع شناخته م«. ١

نداشته باشد،  يباشد كه با رفتارها و تصرفات شارع، سازگار ياز مصالح غريب شود، برنگردد ويكه از كتاب، سنت و اجماع فهميده م يمقصود
شده باشد، برگردد كه مقصود بودنش از كتاب، سنت، و اجماع دانسته  يكه به حفظ مقصود شرع يو هر مصلحت؛ باطل و غير قابل قبول است...

 ».شوديله ناميده مشود، بلكه مصلحت مرسيقياس ناميده نم يول از اين اصول خارج نيست؛
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متغير را با اصـول و كليـات شـريعت تطبيـق      يد دنيانانتوياند. از نظر آنان، اين راهكارها مروزانه مسلمانان بوده يزندگ
نماينـد. تـالش ايـن انديشـمندان، نمايـانگر       يمسـلمانان امـروز بازسـاز    يرا برا يشرع ياجتماع يسياس يو زندگ ؛دنده

روزمـره حيـات    يتوان زنـدگ يم ،»مصالح و مقاصد شريعت«از شريعت است كه با در نظر گرفتن معيار  يعقالن يبرداشت
  .)٨٩-٧٠ ، ص١٣٨٤(ميراحمدي،  را تنظيم نمود يجمع

 ،عهيشـ  ياصـول  يفقهـا ر شده اسـت.  يبا موضوع مصلحت درگبه شکل عملي ر ياخ يهاتنها در سال ،عهيش ياسيفقه س
دند، هرگـز مصـلحت را بـه عنـوان     يد آنها يو مصالح و مفاسد عتياحکام شر يچون مصلحت را در سلسله علل و مباد

در  ،ياسـ يو قرائت اسالم س يانقالب اسالم يروزيپ .(ميرموسوي، همـان)  نکردند ييعت شناسايم شرکشف احکا يبرا يمنبع
از بـه  يـ ن نکرد و بـه هنگـام ن  يتدو يليتفص يمبانمصلحت  رةدربا ،عهيفقه ش شود.يمحسوب م ينقطه عطف مهم ،نين بيا

م در مـورد اخـتالف   ياتخـاذ تصـم   يابـر  »ص مصلحت نظـام يمجمع تشخ«ل يتشکروبرو شد.  يمتفاوت يهابا قرائت ،آن
  ن بحث را دوچندان نمود.يا يالزم برا يمبانن ييضرورت تب ،نگهبان يو شورا ياسالم يمجلس شورا

 نـون افت، اکييت ميهو» ريغ«شد و در تقابل با آن يم يتلق سنتاهلبر فقه  ياهيحاش يخيعه که به لحاظ تاريفقه ش
مصـلحت در فقـه    يبرا ياند ضوابطکرده يسع يبرخ ک شد.يث مصالح مرسله نزدو بح سنتاهلبه فقه  ياديبه مقدار ز

اً مصلحت تصورشده يثان باشد؛» مقاصد عامه شريعت«شده تحت پوشش ند: اوالً مصلحت تشخيص دادهينما يعه معرفيش
ـ اهم و مهم رعا ثالثاً قاعدة نداشته باشد؛ يمخالفت )تاب و سنتك( يبا نصوص شرع در فهـم مصـلحت،    ت شـود و رابعـاً  ي

/ ٢٥٦-٢١٤ص، ١٣٨٠، يصـرام ( بشـود  يو مكـان  يبا توجه به مناسبات و شرايط گوناگون زمان يرعايت خبرويت و كارشناس
ـ جد يهـا ن نوع کوششيا. )١٨٥-١٨١ ، ص١٣٨٤ ،وهم  ياسـت؛ هرچنـد اوالً بـه نـوع     تمجيـد در خـور   ،عهيد در فقـه شـ  ي

  ن ببرد.يابهامات را از ب ، نتوانسته همةخود ياً به خوديانشود و ثيمحسوب م سنتاهلاز فقه  يبردارگرته
ـ هنگام تزاحم را مشـخص کن  ويژهبهص مصلحت، يتشخ يارهايمع ،د به شکل کاملنتوانيباز نم ،موارد فوق د و مـرز  ن

مصـلحت  ن نامتقار ةسيمقا ،ديفزايآنچه ممکن است بر ابهامات فوق ب د.نيروشن نما ،نين بيدر ارا ه يفق ينقش مردم و ول
ارهـا و  يمعشدن هابرماس) قبل از مشخص يکنش ارتباط ةيغرب (همانند نظر ياسيشه سيبا اند ،عهيش ياسيس شةيدر اند

  .)١٦٤-١٣٧ ، ص١٣٨٤(ر.ک به: شفيعي،  ص مصلحت استيمرجع تشخ
  

  عهيش ياسيمصلحت در فقه س ةنقش دوگان
كـه   ياولـين فقيهـ   در جايگاهـ نيز  يحت دانسته است. نراقرا مصل يو قضاي يمعيار احكام حكومت يطور كل به ،شهيد اول

صاحب جواهر،  به گفتة .دانديرا مصلحت م يواليت فقيه را در شكل جديد آن مطرح نمود ـ معيار تصرفات حاكم اسالم
  .)١٠٨-٩٨، ص٧، ج١٣٧٤(حسيني،  شود يتواند قاضيم ، از باب مصلحتكه شرايط قضاوت ندارد يکس

احكام فرعيـه دانسـت. بـه     را مقدم بر واال اعطا نمود و آن يمقام ينصر مصلحت در حكومت اسالمبه ع يامام خمين
از احكام اوليه اسالم است و مقدم بر تمـام احكـام    ياست، يك اهللاز واليت مطلقه رسول ياحكومت كه شعبه، ياعتقاد و

احکـام   يکه ناظر به مقام اجـرا ه يئمصلحت با مصلحت اجرا ين معنايبدون شک، ا حج است.نماز و روزه و  يفرعيه، حت
هـم در مقابـل    ،راحلدگاه امام يد. )٧٠(همان، ص ن) تفاوت داردياست (همانند صرف درآمد خراج در مصالح عامه مسلم

ـ احکـام فرع  رةيرا در دا يرد که احکام حکومتيگيمشهور فقها قرار م يمبنا ـ اله ةي در مقابـل نظريـه   و هـم   ٢دانـد، يمـ  هي

                                                        
دوم معنا ندارد و واليت فقيـه در   يخروج واليت فقيه از احكام اوليه و ثانويه به معنامعتقد است:  يعيش يهمانند اکثر فقها يرازي. مکارم ش٢

 ).٥٥٠، ص١٣٨٣، ياست (مكارم شيراز يچارچوب احكام فرعيه اله
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ـ يبه نظر امـام خم  .كنديصرفاً در محدوده امور مباح تحديد م را يشهيد صدر كه احكام حكومت منطقةالفراغ ، ين
خـود بـا    يتوانـد قراردادهـا  يحكومـت مـ  ن يو بنابرا مصلحت محدود به شرع باشد، دست حكومت بسته خواهد شداگر 

  :يكجانبه لغو كند گران را به شکليد
 يهـا بـر خـالف گفتـه    يكلتيار است، بهاخ يدارا يام حكومت در چارچوب احكام الهكه اينجانب گفتهتعبير به آن

اينجانب است. اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومـت الهيـه و واليـت    
اليت مطلقه از و يابايد عرض كنم كه حكومت كه شعبه.  محتوا باشد...ييك پديده ب اسالم يمطلقه مفوضه به نب

(امـام خمينـي،    نماز روزه و حج است ياز احكام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حت ياست، يك اهللارسول
  .)١٧١-١٧٠، ص١، ج١٣٦١

 يتعزيـرات)، احكـام الزامـ    و حدود و ي(همانند قوانين قضاي يو ثانو يمربوط به احكام اولاحکام حکومتي ممكن است 
در صورت تـزاحم احكـام    يو والي ي)، احكام حكومتيو رانندگ يمباحات (مثل مقررات راهنماي ةدر حوز يو تحريم يوجوب

در چارچوب احكام ثانويه (مثل عنـوان   يطور موقت) يا احكام حكومت كردن حج بهاوليه با مصالح جامعه (همچون تعطيل
با اين تفاوت كه در احكـام   و ثانويه هر دو تابع مصالح هستند؛احكام اوليه  .)٧٤، ص١٣٧٩وپناه، خسر( اضطرار و ضرر) باشد

مقيـد بـه احكـام اوليـه و      يجا كه مصلحت در امر حكومتاست. از آن يبه حكم ثانو يثانويه، مصلحت در تبديل حكم اول
بنـابراين در   ؛نيز اقـدام كنـد   يشخيص مصلحت ابتدايتواند عالوه بر عناوين ثانويه، به تيم يثانويه نيست، حكومت اسالم

 ياسـالم  ينگهبـان و مجلـس شـورا    يكه بين شـورا  يعالوه بر موارد ،ايران، مجمع تشخيص مصلحت ياسالم يجمهور
از  ينگهبـان مصـوبات   يـ چـون شـورا  پردازد. در حالت اول ينيز به تشخيص مصالح نظام م ابتدادر اختالف وجود دارد، 

امـا   ؛شماردبرا مجاز  تواند آنيـ مجمع تشخيص مصلحت ماست  را خالف اسالم تشخيص داده  ياسالم يمجلس شورا
فقيه بتواند بر آن اساس حكومـت را  يكند تا وليتمهيد م يحاكم اسالم ياحكام حكومت يبرا يمجمع مبناي ،در حالت دوم

كه با قيـد ضـرورت بتـوانيم    شكست خورديم در اين عمالً« :ه استصريحاً اظهار داشت يرفسنجان يهاشم اکبراداره نمايد. 
جـا  خاطر اين بـود كـه مـا آن    كه بعدش مجمع تشخيص مصلحت آمد، بهو اين نگهبان حل كنيم؛ يمان را با شوراحمصال

  .)١٥٣٧، ص٣مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج( »شكست خورده بوديم
ينـد  ابـه فر  يگـردد ـ اسـت كـه برخـ      يـ كه بـر مـدار مصـلحت مـ     يتبودن احكام حكوميشايد با توجه به غيرقطع

 يعـامل  ،يصلحت در فقـه شـيعه و سـن   عنصر م ،. بر اين اساس)٢٤، ش١٣٧٤پور، صالح( اندداده يفقه شيعه رأ ٣شدنيعرف
ـ کـه احکـام اول  ؛ چراسازديشدن را در فقه هموار مييند عرفاكشد و فريعرف و عقالنيت را به ميان م ياست كه پا ه و ي

کـه ممکـن اسـت     ياسـتدالل فقهـ   .دهنديص ميا اشخاص تشخيرند که شخص يگيقرار م يالشعاع مصلحتتحت ،هيثانو
ـ ه ندارد، بايقت شرعيجا که مصلحت حقعه است. از آنيمصلحت در فقه ش يمبنابودن يعرفد کند، ييفوق را تأ يمبنا د ي

 .)١٠٩-٩٩ ، ص١٣، ش١٣٨٤زاده، يميراحمد( د نموديتأکآن  يبر عناصر عرف

اگـر بگـوييم امـام معصـوم      كه دانديو غيرمعصوم در بحث مصلحت را در اين م معصوم يتفاوت اساس ،يامام خمين
تـوانيم  يفقيـه نمـ   ةدر كار نباشد، دربار يمالش را بگيرد و يا بفروشد، گرچه مصلحت را طالق دهد يا يواند همسر كستيم

                                                        
شدن) را با ارتباط ديـن و سياسـت يـا    يد بحث حاضر (عرفيبنابراين نبا ؛»secularism«است، نه  »secularization«شدن، معادل ي. عرف٣

است يسا) و نهاد سيا کليت ين (روحانيت نهاد دبن از نسيناست و همچين و سياز نسبت د ييگراي) خلط نمود. در عرفيگراييسم (عرفيسکوالر
 يا نهاد مقدس را عرفيک دانش ياست که ممکن است  ييشدن، سخن بر سر سازوکارها و روندهايکه در عرف يشود؛ در حالي(دولت) بحث م

 د.يرمقدس) نماي(و غ
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مصـلحت   آن است كه تنها تصرفات فقيه در قلمـرو  ،مفروض كالم فوق .)١٥٠و  ١٤١صص، ١٣٧٣امام خميني، ( چنين بگوييم
  است. اساس مصلحت بوده نيز بر و ائمه رسد تصرفات پيامبرينظر م كه به يلدر حا اعتبار دارد؛

نبودن بـا حكومـت در طـول    دليل درگير شيعه به ياست كه فقه سياس ياز جمله مباحث ،مصلحت يضوابط و معيارها
جـا كـه مرجـع    له را زير سؤال بـرده اسـت. از آن  ئآن پرداخته و به همين دليل ابهامات موجود، اصل مستاريخ، كمتر به 

ـ  يبا توجـه بـه سـازوكارها    يشود ويفقيه فرض شده، تصور م يول ،يتشخيص مصلحت در حكومت اسالم ياصل  يدرون
و احكـام   يبا مبان ي، و همچنين آشنايجامعه خود و جهان يو اقتصاد يو اجتماع يبه مسائل زمان و شرايط سياس ي(آگاه

نظران، نصيحت، امر به معروف و ، مشورت با صاحبيكارشناس يها(همانند تشكيل گروه يبيرون يشريعت) و سازوكارها
  .)٨٩-٨٤ص، ١٣٧٤تقوي، ( نمايديرا تعيين م ي) مصالح امت اسالميگيريو رأ يپرساز منكر و همه ينه

دوم  ياول مقيـدنبودن بـه احكـام اوليـه و ثانويـه، و معنـا       يمعنـا  :دو معنـا دارد  ،»واليـت مطلقـه فقيـه   «اطالق در 
ـ  يراه را براتواند يم ،هيه و ثانويبر اساس مصلحت و فرارفتن از احکام اول يحکم حکومتبودن است. يراقانونف شـدن  يعرف

شدن در عالم غرب تفـاوت دارد؛ چراکـه   يفند عريند با فراين فرايمعتقدند ا ي. برخآماده کند يو عمل يفقه در ابعاد نظر
ـ ( دارد يو صور يت ابزاري، و در غرب ماهيو ماهو يشکل ارزش ،ت در اسالميعقالن -١٢٠، ص ١٣ش، ١٣٨٤مقـدم،   ييزدان
ـ ) و عقالني(در مصـلحت اسـالم   يت ارزشـ يعقالن نيشدن بتفاوت قائلرسد ي. به نظر م)١٣٦ (در  يو صـور  يت ابـزار ي
کـه بـا   د؛ چرايگشاياز مشکل نم يگره ،يعيدر فقه ش يسازيمعنادانستن عرفيا بي يمنتفن يهمچن ،غرب) ياسيس شةياند

ـ توانـد مع ياست کـه مـ   يو فرد ين عقل شخصيچه بسا تصور شود هم ،توجه به ابهامات موجود در بحث مصلحت ار و ي
  ست.يچ يو ماهو يت ارزشيار عقالنيعمست يعالوه بر آن، در عمل مشخص ن ؛ه باشديه و ثانويمرجع گذار از احکام اول

عنـوان   بـه  يكنند كه قانون اساسيدانند، چنين استدالل مياو را مقيد به قانون م يفقيه و احكام حكومتيكه ول يكسان
همچـون فرمـان    ،ياحكـام حكـومت   يخصوص برخ در يصرامگيرد. يبه عهد قرار م يمشمول اصل لزوم وفا ،يمل يميثاق

گـرفتن از متخصصـان قابـل بحـث و     را با توجه بـه مشـورت   ينظر حاكم اسالم ،يمقطع يهابيانيهعزل و نصب و صدور 
  .)٨٠-٧٩صرامي، همان، ص( تكيه كرد يتوان به تصميمات شخصيمعتقد است نم يگذار؛ اما درخصوص قانوندانديم يبررس

تقـوا و   بايـد بـه احكـام شـريعت و     يهبـر اسـالم  توان گفت هرچند ريم ،عهيش ياسيبه لحاظ استنباط در حوزه فقه س
گذاشـتن معيارهـا و مرجـع تشـخيص مصـلحت      مبهم ،)يبيرون ي(و حت يدرون يسازوكارها ، اما الزمةبند باشديعدالت پا

 يبـه همـين دليـل، آرا    ؛در اين خصوص وجود ندارد ينيست. هدف از تشخيص مصلحت، رسيدن به واقع است و تعبد
توان ادعا کرد همواره يم ،عهيش ياسيبه فقه س يرونياما با نگاه ب ؛رسدينظر م راهگشا بهبه عنوان تنها مرجع،  ،كارشناسان

ص مصلحت وجود دارد و هـم در  يتشخ يارهاين ابهام هم در جهت معيا کرده است. ينيابهام بر سر مصلحت سنگ ةيسا
  .)٣٤-٢٦، ص ١٣ش، ١٣٨٤قت، يحق( آن دهندةصيمرجع تشخ
 چند تعريف امكان دارد: ،»مصلحت نظام«در اصطالح  يطور كل بهاست. » حت نظاممصل«گر، مراد از يابهام د

 .يستنجا مد نظر نيکه در ا، باشد ي، مصالح اسالم و نظام الهمراد از آن .١

خواهـد بـود.    »ياختالل نظام زندگ«متضاد آن  ،كه در اين صورت ،مردم باشد يمربوط به نظام معيشت مقصود، مصالح .٢
ـ بـه م  يبحث» اختالل نظام«از عنوان کالم فقها اگر در و  ؛چندان مورد اختالف نيست ،»مصلحت نظام«از اين تعريف  ان ي

؛ »regime«باشـد، نـه    »system«ترجمه  ،در اين حالت» نظام«رسد ينظر م بهاست.  »نظام«از  فين تعريه ابناظر آمده، 
  .»ياسيم سيرژ«است، نه » ينظام اجتماع« ين به معنايبنابرا
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] ياسـالم [مصـالح مربـوط بـه حكومـت      ،بنابراين مصلحت نظام ؛باشد »ميرژ« ، ترجمةاحتمال سوم آن است كه نظام .٣
و در مقام تزاحم بر منافع افراد و مصالح خُرد  شوديم ي، امر اهم تلقيدر مقابل مصالح جزئ يحفظ حكومت اسالم ٤.است

هـا و  يتوانـد بـر آزاد  يتا چه حد مـ  يلح حكومت اسالمست مصاياما معلوم ن. يابديباب تقدم اهم بر مهم تقدم پيدا م از
ـ را تعطيـل نماي  ياحكام اسـالم  ند اکثرنها بتوايسنجن تصور كرد مصلحتتواي. نمدمنافع افراد تقدم داشته باش آنچـه   .دن

گران) تفاوت يو د ياوليمدرن آن (نزد ماک ير هم با معناياخ يدر معنا ياسينکه مصلحت نظام سيرسد ايمسلم به نظر م
  دارد.

در م. يکنينقش مصلحت در آن اشاره مو  يدولت اسالم ياست خارجيشدن بحث مصلحت، به مورد سيمصداق يبرا
سـکوالر، تنهـا بـر اسـاس      يهـا گر دولتي، همانند ديا دولت اسالمين شبهه وجود دارد که آيا ياست خارجيخصوص س

دولـت  شناخته شده است. » يمصالح مل«وجود دارد که در قالب  يگريد يارهاينکه معيا ايرد يگيم ميتصم» يمنافع مل«
ـ  يهـا مدرن) و مسئوليت يهاگر دولتي(همانند د ين دو ضد جمع کند: منافع مليب دارد يسع يمدرن اسالم (بـه   يفرامل

  را در نظر دارد). ياست و مصالح امت اسالم ياسالم ين لحاظ که دولتيا
نسبت بـه مسـلمانان و    يمل يبدون در نظر گرفتن مرزها يكه دولت اسالماست  يوظايف ةكلي ،يفرامل يهامسئوليت

 يهـا تيو مسئول ينه تنها مرز منافع مل ،رانيا ياسالم يجمهور. ، صفحات متعدد)١٣٧٦(حقيقت،  ها برعهده داردنعموم انسا
 ياسـت خـارج  ي، سياز نظر زمانشد.  يدوگانگ يز دچار نوعيمشخص نکرد، بلکه در عمل ن يخود را به شکل نظر يفرامل

ـ    يهادر سالکه  يدر حال ٥،فشرديم يپا يفرامرز يهانخست بر آرمان ةدر ده ياسالم يجمهور و  يبعد بـه منـافع مل
 ،ر نبـود ياخ يهادر سال يا مصالح اسالمي يف منافع مليشدن تعرمشخص ين سخن به معنايمشغول شد. ا يمسائل داخل

 ياختالف دولت اسـالم ف نامشخص وجود داشت. به اعتقاد نگارنده، يبا تعر يفرامل يهاتيز مسئولين دوران نيبلکه در ا
فكـر جلـب   نبايـد صـرفاً بـه     يامت اسالم يو ضرور يفوروارد مخصوص آن است كه در تنها در  ،سکوالر يهابا دولت

در  يبا توجه به شرايط خاص دولت اسـالم  ياسالم يكارشناسان آشنا به سياست و مبان ،اما در ديگر موارد ؛منفعت باشد
ـ     )Universal( جهانشـمول  ياعنوان قاعده ـ و نه به هر زمان و مكان و  يرا بـا مصـالح دولـت اسـالم     يــ مـرز منـافع مل

  نمايند.يتبيين م يفرامل يهامسئوليت
  :ينيمام خمبه اعتقاد ا

                                                        
ن اصطالح ابتدا يرسد اير به نظر ميسوم به کار رفته است. در نقل قول ز يدوم و هم به معنا يهم به معنا ،ينيدر کلمات امام خم» نظام. «٤

دخالت دارد کـه فعـل يـا تـرک آن موجـب       ياسالم يآنچه در حفظ نظام جمهور« دوم به کار رفته است:  يمعنا سوم و سپس به يبه معنا
پـس از   شود و آنچه ضرورت دارد که ترک يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يـا تـرک آن مسـتلزم حـرج اسـت،     ياختالل نظام م

و پـس از رفـع    ،بودن آن مادام که موضوع محقق اسـت با تصريح به موقت يماسال يمجلس شورا يتشخيص موضوع به وسيله اکثريت وکال
 ،نمـود  و بايد تصريح شود که هر يک از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز آن؛ ياجرا مجازند در تصويب و شود،يموضوع خود به خود لغو م

 ).١٨ص ،١٥ج ،١٣٦١ امام خميني،» (شوديم يو تعزير شرع يشود و تعقيب قانونيمجرم شناخته م

ـ  يفرامل يهابر آرمان يتا حد زياد ،انقالب يپس از پيروز يهادر سال يمثال، امام خمين راي. ب٥ ـ   « كـرد: يتأكيد م كنـيم كـه   يمـا اعـالم م
ناپـذير نيـاز   و آسـيب  يعنوان يك دژ نظـام  و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و كشور ايران به يهميشه حام يايران برا ياسالم يجمهور

كفـر و شـرك آشـنا     يهـا  مبارزه عليه نظام يهااسالم و همچنين به اصول روش يو تربيت يعقيدت يبازان اسالم را تأمين و آنان را به مبانسر
 .)٢٣٨، ص٢٠، جهمان، ي(امام خمين» سازديم
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كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و  يرا كه خود با مردم بسته است، در موقع يشرع يتواند قراردادهايحكومت م
كه جريان آن مخالف اسالم اسـت، از آن   ييا غيرعباد يرا چه عباد يتواند هر امريو م اسالم باشد، يكجانبه لغو كند

  .)١٧١، ص٢٠امام خميني، همان، ج( كند يكه چنين است، جلوگير يمادام
دليل ايشان عام است و  ؛ هرچنديالمللبين يبا مردم است، نه قراردادها يحكومت اسالم يظاهر كالم امام، قراردادها
بـه آن دليـل اسـت كـه      كنيم،يم يرا مقدم بر احكام شريعت تلق يگيرد. اگر حكم حكومتيهر دو نوع قرارداد را در بر م

ـ   يول بر مصلحت رضايت دارد؛ د بناموقت احكام خو يشارع به تعطيل بـدون قيـد و شـرط     يمسلم است كه او بـه تعطيل
خواهـد  يها حكم كرده (اوفوا بـالعقود) و نمـ  خداوند به تحكيم پيمان دهد.يرضايت نم ،مصالح است يكه حاو ياحكام دين

در نقـض يـك قـرارداد بـه      يزودگذر آن را سست نمايد. اينكه حكومت اسالمو  يظاهر» منفعت«اساس  يك طرف بر
اما نه تنها در درازمدت بـه ضـرر خواهـد     ،مشخص دست يابد، هرچند ممكن است در ظاهر به مصلحت او باشد يسود

  نداده است. يرأ يبود، بلكه شارع مقدس به جلب چنين منافع
  جهینت

از  ،ابهامـات گونـه   ايـن ن يتـر هـم مروبرو است.  ييهابا ابهام شيعه سياسيتوان گفت مصلحت در فقه یمدر مجموع، 
  :عبارت است از ،مقاله حاضر ةيدگاه فرضيد
  ؛ک و مدرن غربيکالس ياسيس فلسفةک کاربرد مصلحت در يتفکعدم  ـ

  ؛غرب و اسالم ياسيس فلسفةمصلحت در ن ينگذاشتن بـ تفاوت
  ؛ياسيفقه س و ياسيس فلسفةکاربرد متفاوت مصلحت در  ـ
  ؛ران و جهان اسالميدر ا ياسيس شةيبه دنبال زوال اند يرفتن مصالح اجتماعهيبه حاش ـ
  ؛سنتاهلعه و يش ياسيمصلحت در فقه س يارهايمع يهاتفاوت ـ
  ؛»يمنافع مل«و » منفعت«با » يمصالح مل«و » مصلحت«: خلط ياسالم ةشيدر اند» مصلحت«مفهوم  يکژتاب ـ
  ؛عهيش ياسيدر فقه س ويژهبه، (و حفظ نظام) ص مصلحتيتشخ يرهاايابهام در مع ـ
  ؛يمصالح نظام اجتماع يمصلحت دولت، و مصلحت نظام به معنا ين مصلحت نظام به معنايز مشخص بييعدم تم ـ
  ؛مصلحت و منفعت يارهايبودن معيا تعبدي ي، و عقليا اخروي يويابهام در دن ـ
  ؛ا مردمي، کارشناسان )هيفقيولکم (حاص مصلحت: يابهام در مرجع تشخ ـ
  شدن موارد فوق.قبل از روشن آن، ي، و تحول مفهوماسالم و غرب ياسيس شةيدر اند» مصلحت«مفهوم  ةسيمقا ـ

ـ از دوگانه در مقام عمل منجر شود.  يريتواند به تأثيابهامات فوق م توانـد  يک طـرف عنصـر مصـلحت دولـت مـ     ي
عه يشـ  ياسيرسد فقه سيبه نظر م سوق دهد. يمحور -ت فرد به نهاديعه را از محوريمشکالت نظام را حل کند و فقه ش

، ١٣٨٩حقيقـت،  ( ن تحول به شکل کامـل رخ نـداده اسـت   يت نهاد است؛ هرچند ايت فرد به محوريدر حال گذار از محور
اسـت دولـت   يود سعت چه بسا باعث شـ يشدن شررمقدسيو غ يعرفالبته،  .)٢٠٠٩ ,see. Haghighat/ ٢٠٧-١٩٣، ص٢٩ش

ـ ي؛ همان گونـه کـه امـام خم   عت گذر کنديه شريه و ثانوياحکام اول يهاتيدر دوران مدرن از محدود ياسالم  يمعنـا  ين
ـ نن احتمال يگر، اي. از طرف دنمودند يمعرف يه شرعيه و ثانويبر احکام اول يت مطلقه را تقدم احکام حکومتيوال وجـود  ز ي

  د شود.يا تحديد يتهد يت جامعه مدنيها و فعاليآزاد دودةمح ،ل ابهامات فوقيدارد که به دل
ـ ياز حکومـت د  ياز ابهامات فوق، به اعتقاد نگارنده، اگر قرائت يآمدن بر برخفائق يبرا ـ در گـرو اثبـات مرجع   ين ت ي

باشـد، فاقـد    يت عقـل بشـر  يـ رش اعتبـار و حج يعـدم پـذ  ه جـ ينتدر و  ياسـ يس ين در زنـدگ ين و نهاد ديد يانحصار



 ١٠

» ياسالم مشروطة« يالگوبرعکس،  است مدرن خواهد بود.يدر س يتحقق عنصر مصلحت عموم يالزم برا يهاطشرشيپ
و مجلـس شـورا    يو قـانون اساسـ   يو عقل بشـر  لفراغةامنطق ييو شناسا يو برابر يدو اصل آزاد که بر ينيئنا

(ميرموسـوي،   را داراست ـ ف دولتيوظا ياصل يبه عنوان مبنا ـ ين مصالح عموميت تأميه و ظرفيط اولياست، شرا استوار
مشروط به در نظر گـرفتن تفـاوت مفهـوم مصـلحت در      ،جاد کردنديو امثال او ا ينيئکه نا يتي. البته استفاده از ظرفهمان)
م مـدرن اسـت.   يسـنت در مقابـل مفـاه   » يسـنج تيـ ظرف«، و توجـه بـه   ياسـ يغـرب و اسـالم و فقـه س    ياسيس فلسفة

ـ م مـدرن بـه د  يمفاه يهاصشاخ ةارائ« ،يسنجتيظرف ـ م ين، و بررسـ ي ـ زان برتـافتن  ي از  يکـ ي. اسـت  »ا برنتـافتن آن ي
وجـود نـدارد. از طـرف     يم مدرن و سـنت ين مفاهيب يم تفاوت چندانيآن است که فکر کن ،نهين زميج در ايرا يهامغالطه

ـ ا ،شـنهاد کـرده  يکه نگارنـده پ  يم وجود دارد. راه حل سومين دو دسته مفاهين ايب يوار محکميتوان گفت ديگر، نميد ن ي
 يزان سازگارين ارائه کرد و ميرا به د آنها يهاتوان شاخصيم يستند، ولين نيدر خود د م مدرنياست که هرچند مفاه

  د.يآن را سنج يا ناسازگاري
رن در م مـد ين (عدم وجود مفاهيم مدرن با دين مفاهيت طرح دارد: تبايله قابلئچند مس» يسنجتيظرف«در اصطالح 

ـ ها بـه د ن شاخصيا م مدرن، امکان ارائةيمفاه يف شاخص برايم مدرن، امکان تعرين و مفاهيد يريپذاسين)، قيد ن و ي
  .)١٣٨-١٣١، ص ٣٨، ش١٣٨٦(ر.ک به: حقيقت،  مشخص يزانين به ميها از جانب دا برتافتن آن شاخصيبرنتافتن 
غفلـت از   ياست كه گاه يامصلحت نظام از امور مهمه« اشاره كرد كه: امامحضرت توان به اين سخن ي، مانيدر پا

  ».گردديموجب شكست اسالم عزيز م ،آن
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