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چکیده
مصلحت را مي توان از جمله قواعد کاربردي در حوزه اداره جامعه قلمداد نمود که به واسطه 
مباحث نظري و کاربردهاي عملي آن مورد توجه بسیاري از اندیشه گران مسلمان بوده 
است. در این میان برخي از نویسندگان، مستند به ظهور و توسعه قاعده مصلحت در نظام 
سیاسي شیعي، معتقد شده اند که الگوي دیني حکومت شیعي به واسطه عنصر مصلحت، عرفي 
شده است. در این مقاله ضمن تحلیل گونه هاي مختلف مصلحت )فلسفي، کالمي و فقهي(، 
بنیادهاي نظري و الگوي کاربردي آن را در جمهوري اسالمي ایران، از حیث ماهوي و نتایج، 
همچنان شریعت مدار ارزیابي نموده و نشان مي دهد که چگونه مصلحت در فقه سیاسي شیعه 
تکوین و توسعه یافته و توانسته به مثابه یک اصل کاربردي در سطح حکومتـ  با رعایت 
اصول اصلي شریعت ـ مطرح شود. براي این منظور مباني، سیر تحول و نوع کاربرد آن در 

جمهوري اسالمي ایران بحث و بررسی شده است. 

واژگان کلیدی: حکومت. سیاست. عرفي گرایي. مصلحت. تشّیع.
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مقدمه
مهم شناخت درست حکومت و جامعه  است که بر اساس آن نظام اسالمي بتواند 
به نفع مسلمانان برنامه ریزي کند ... ] به همین دلیل است[ که اجتهاد مصطلح در 
حوزه ها کافي نمي باشد، بلکه ]اگر[ یک فرد اعلم در علم معهود حوزه ها باشد، ولي 
نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به طور کلي در زمینه اجتماعي و سیاسي 
فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیري باشد، این در مسائل اجتماعي و حکومتي 
مجتهد نیست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گیرد )امام خمیني، : ج 21، 47(. 
چنان که امام خمیني )ره( در عبارت باال تصریح کرده اند درك »مصلحت جامعه« رمز 
ورود به حوزه »سیاست و حکومت« به شمار مي رود و به همین سبب است که تالش براي 
تحدید، تعریف و شناخت و تحصیل آن، ضروري سیاست اسالمي به شمار مي آید که مي طلبد 

اندیشه گران و تحلیل گران مسلمان بدان توجه کنند. 
از جمله ارکان تلقي نو از سیاست، معرفي »قواعد حاکم بر مناسبات و معادالت« سیاسي است 
که داراي پیشینه علمي طوالني در تاریخ اندیشه سیاسي مسلمانان مي باشد. آنچه با عنوان کالن 
»قواعد فقه« از آن تعبیر شده داللت بر مجموعه اي از اصول محوري و مرکزي در اندیشه 
و عمل اسالمي دارد که طي سالیان گذشته و به همت بزرگان حوزه فقاهت معرفي شده اند 
)احمدي بهرامي، 1389(. با این حال نمي توان این واقعیت را نادیده انگاشت که حوزه هاي 
کاربردي قواعد مذکور محدود بوده و ظرفیت هاي باال و متنوع آنها چنان که شایسته و 
بایسته مي نماید، بررسي و معرفي نشده اند . نتیجه این امر عدم توسعه کاربردي قواعد مذکور 
در عرصه »ُحکمي« )استنتاج احکام( است که مي طلبد متناسب با جامعه مدرن معاصر به آن 
توجه گردد. معناي تحلیل باال آن است که مي توان ـ و باید ـ به بازتولید قواعد فقهي در 
حوزه هاي سیاسي، اجتماعي و اقتصادي اهتمام ورزید و از این طریق ضمن ترسیم مرزهاي 
گفتمان سیاست اسالمي، امکان شناخت و معرفي الگوي سیاست عملي اسالم را فراهم ساخت.  
»مصلحت« از جمله این قواعد است که اگر چه روایت سنتي از آن نزد متفکران اهل سنت 
مطرح بوده، اما فقه شیعي، آن راـ   به عنوان یک قاعده فقهيـ  مورد تأیید و اقبال قرار نداده 
است. پیروزي انقالب اسالمي و تأسیس حکومت اسالمي، نتایج مبارك متعددي در برداشته 
که از جمله آنها، تعریف »قاعده سیاسي مصلحت« توسط حضرت امام )ره( است. تحلیل 
مبادي، محتوا و کاربرد این قاعده حکایت از آن دارد که فقه سیاسي شیعه در عین التزام به 
اصول فقاهتي بر آمده از فقه جواهري، توانسته است »قاعده اي سیاسي« به نام »مصلحت« را 
عرضه بردارد که متفاوت از برداشت اهل سنت بوده و در »اداره سیاست و حکومت« نقش 

و تأثیر باالیي دارد. هدف از این نوشتار تحلیل و معرفي این قاعده سیاسي مي باشد.
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معناشناسي مصلحت
»مصلحت« از حیث لغت شناسي بر وزن »منفعت« و عموماً با همین معنا در منابع مرجع 
واژگان شناختي،  تعریف شده است. مصلحت در وجه مصدري به معناي »صالح« و »نفع« 
مي باشد و کاربرد آن به صورت »اسم« داللت بر یکي از مصادیق »منافع« دارد )الشرتوتي، 
1374: 222؛ بقال، 1376: 62(. به همین دلیل است که محمد سعید رمضان البوطي معناي لغوي 
مصلحت را چنین بیان مي دارد: »مصلحت به معناي صالح است و به معناي یکي از مصالح نیز 

به کار مي رود« )البوطي، 1992: 27(.
 در زبان فارسي معادل هاي مختلفي براي این معنا وضع شده که از آن جمله مي توان به خیر ،  
خوشایند،  لذت،  عالقه ،  بهبودي،  سود، منفعت،  علت و حکمت اشاره داشت. از این میان به 
نظر مي رسد، منفعت قابلیت بیشتري براي انتقال معناي لغوي »مصلحت« را داشته باشد؛ یعني 
همان معنایي که غزالي به عنوان معناي عمومي و مسلط مصلحت از آن یاد نموده است 

)غزالي، 1302: 140(.

1. مؤلفه هاي معنایي
اطالق مصلحت به منفعت در صورتي قابل توجیه مي نماید که به مؤلفه هاي معنایي ذکر شده 
براي مصلحت در گفتمان اسالمي توجه شود و از این طریق مصلحت با منفعت متعارف در 

گفتمان سکوالر یکسان ارزیابي نگردد. مهم ترین این مؤلفه ها عبارت اند از:
الف( محدود نبودن به حیات دنیوي: مصلحت از حیث افق زماني، عموم منافع دنیوي و اخروي 
را شامل مي شود. بر این اساس،  مصلحت ناظر بر »منافعي« است که در نسبت با مباني و اصول 
فهم مي شود و لذا منحصر به »خواسته هاي دنیوي و عیني افراد« نمي باشد ) البوطي 1992: 36(.2

ب( داشتن ماهیت هنجاري: اصل اولیه در منفعت، »عینیت« آن است،  به گونه اي که عموم 
مردم منفعت را با سود عیني یکسان تلقي مي کنند. به همین دلیل شاهد طرح و توسعه 
روزافزون مکاتب »نفع گرا« در جوامع انسانيـ  با حمایت شدید دستگاه هاي فلسفي مختلف 
ـ مي باشیم )Mill ;2007 ,Mulgan, 2010(. این در حالي است که رویکردهاي انتقادي،  
این گونه از نفع گرایي را حتي با معیارهاي مادي انگار حاکم بر جوامع انساني ناقص ارزیابي 
می کنند و معتقد به وجود طیف وسیعي از رفتارهاي نفع گرا هستند که با شاخص هاي مادي 

.)2006 ,Stein ;2006 ,West(قابل درك یا توجیه نمي باشند
از جمله مهم ترین رویکردهاي بدیل مي توان به اسالم اشاره داشت که با طرح مفهوم مصلحت 
در واقع ایده »هنجاري دیدن منافع« را توسعه داده است. از این منظر »منافع« در عین 
ارزشمندي،  از ارزش استقاللي برخوردار نیست و ماهیت هنجاري آنها، منافع را وابسته به  
ً  در  »مصالح« مي سازد؛ مصالحي که مبنا را بر ارزش ها و هنجارها گذارده و منافع را تماما 
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چارچوب آنها فهم مي نماید. در این خصوص مي توان به نظریه هاي فالسفه مسلمان استناد 
جست که با طرح مفهوم »غایت« و تفکیک غایات عقلي از غایات خیالي )تخیلي(، نشان 
داده اند که منافع صوري  شأن استقاللي ندارند )سعادت مصطفوي، 1387: 281-283(.  تمثیل 
ارائه شده از سوي خداوند متعال در این خصوص روشنگر است، آنجا که اعمال کافران 
را چونان سرابي مي پندارد که درعین واقعیت و مطلوبیت، از اعتبار و ارزش عاري هستند: 
 َ ْمآُن َماء َحتَّی إَِذا َجاءُه لَْم َیِجْدُه َشْیًئا َوَوَجَد اللَّ َِّذیَن َکَفُروا أَْعَمالُُهْم َکَسَراٍب بِقِیَعةٍ َیْحَسُبُه الظَّ »َوال

ُ َسِریُع الِْحَساِب« )نور: 39(. عِنَدُه فََوفَّاُه ِحَسابَُه َواللَّ
نتیجه آنکه »مصلحت« از حیث افق زماني و ماهیت هنجاري اش از منافع متفاوت و بر آن 
مقدم است؛ به عبارت دیگر، در دستگاه معرفتي پیشنهادي اسالم، منافع در چارچوب مصالح 
معنا و مفهوم مي یابند و این رویکرد با »اصالت نفع« رایج در گفتمان هاي سکوالر از حیث 

معنایي کامالً  متفاوت استـ  اگر چه در سطح واژگان شبیه مي نماید.3

2. گونه شناسي
متناسب با کالبد شکافي صورت گرفته در سطح لغت شناختي، مي توان سه تلقي متفاوت ـ 
اما مرتبطـ  از مصلحت را نزد اندیشه گران مسلمان سراغ گرفت. این تلقي ها اگر چه مباني 

مشترکي دارند،  اما از ارزش  کاربردي واحدي در گفتمان اسالمي برخوردار نیستند:
الف( مصلحت کالمي

هدف اصلي »علم کالم« اثبات معتقدات و مدعیات دیني و دفاع علمي از آنهاست و به همین 
علت متکلم بر خالف فیلسوف خود را متعهد به اصول اعتقادي خاصي که موضوع بحث 
است، مي داند و از همین ناحیه »کالم« از »فلسفه« متمایز مي شود )مطهري، بي تا: 178ـ 
179(. بر این اساس نوع خاصي از »مصلحت« شکل مي گیرد که به صورت ساده اي آن را 
مي توان در قالب این سؤال مطرح کرد: آیا احکام الهي مبتني بر مصالح پیشیني اند یا خود 

موجد مصالح هستند؟
در پاسخ به این سؤال سه رویکرد اصلي پدیدار شده که هریک گونه اي از مصلحت کالمي 

را بیان مي کند:
1( اشاعره و مصالح پسیني: به زعم اشاعره »شریعت« وزین تر از آن است که به »مصلحت« یا 
»مفسده« بتوان آن را محاسبه و ارزیابي کرد. شریعت بر بنیاد »تعبد« استوار است و هر آنچه 
شارع گوید »عین مصلحت« مي باشد )فاضل میبدي، 1376: 19ـ 34( و هر آنچه منع نماید  
عین »مفسده« است )شیخ، 1369: 37ـ  39(. به عبارت دیگر، مصلحت از حیث اصطالحي به 

خیر مبتني بر امر الهي داللت دارد و از حیث ماهیت، پسیني است. 
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2( معتزله و مصالح پیشیني: معتزله از حیث باور منتقد اشاعره بوده و وجود مصالح و مفاسد 
پیشیني را امري طبیعي ارزیابي مي کنند که احکام الهي نیز ناظر به همان هاست. »خداوند 
متعال نمي تواند ] سزاوار نیست[ در این جهان و نه در جهان آخرت با بنده کاري کند که به 

مصلحت مخلوق یا در راستاي عدالت محض نباشد« )شیخ، 1369: 23(.
شهرستاني نیز همین معنا را مد نظر دارد: »خداوند شایسته نیست از آنچه صالح است،  صرف 
نظر کند؛ و این را بر اصلي عقلي استوار مي سازد که رعایت آن مقتضاي حکمت الهي است« 

)شریف،  1362، ج 1، 284 ـ 285(.
3( تشیع و مصلحت اعتدالي: در کالم شیعي »مصلحت« با دو گزاره اصلي شناسانده مي شود:

اول. احکام دیني ثبوتاً و واقعًا  بر پایه تحصیل منافع و دفع مفاسد بنا شده است؛
دوم. ابتناي احکام بر مصالح یک سویه است.

رکن نخست همان است که شهید ثاني در ذیل »قواعد فقه« با عنوان اصلي »الشرع معلل 
بالمصالح« بیان داشته است )رحیمیان، 1378: 14( و مرحوم »مالنظر علي طالقاني« آن را 
در مناط االحکام )بحر ثابت ـ نحر اول( چنین معنا کرده است: »همانا احکام شرعي تابع 

]تحصیل[ مصالح و ]دفع[ مفاسد هستند« )همان(.
اما گزاره دوم را مرحوم جوهرچي چنین تشریح کرده است:

معني این سخن آن نیست که هر چیز ]خوب[ و پاکي نزد مردم، بایستي نزد شارع 
حالل باشد، بلکه بر عکس هر آنچه که حرام نشده از سوي شارع، طیب است و 
آنچه حرام شده است، خبیث ]است[، چرا که ما باید تابع شارع باشیم و نه اینکه 

شارع مقدس تابع ما... . )به نقل از: قرضاوي، 1989: 47ـ  48(.
ب( مصلحت فلسفي

غرض از فلسفه، علمي است که درباره مسائل کلي بحث مي نماید و در این مسیر، اثبات 
نظریه یا موضوع خاصي را دنبال نمي کند، بلکه کشف حقیقت را مالك دارد )مطهري، 
1367: 154(. به همین خاطر است که در بحث از »مصلحت« سؤال فلسفي را مي توان چنین 
صورت بندي نمود: آیا مصالح، ذاتي یا عرضي اند؟ نتیجه طرح این سؤال به شکل گیري بحث 
مهم »ُحسن و قبح ذاتي« منجر شده که تعبیري جدید از مصلحت را عرضه کرده است. دو 

گروه اصلي مرتبط با بحث حاضر عبارت اند از:
1( عقلیون و مصالح پیشیني: چنانچه ُحسن و قبح را امري عقلي بدانیم که مقدم بر احکام الهي 
بوده و از ناحیه دین هم تأیید یا نفي شده اند، در آن صورت مشخص مي شود که »مصلحت« 
قاعده اي »پیشا دیني« مي باشد که با فطرت »یا طبیعت« عجین مي باشد. ریسوني، در اهداف 
دین از دیدگاه شاطبي به این رویکرد توجه داده و با اشاره به آیه شریفه »اِن الل یأمر بالعدل و 
االحسان« و شأن نزول آن،  مدعي مي شود که »اخالق کریمه« مستند به ُحسن عقلي پیش از 
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اسالم هم مدنظر بوده و اصوالً اقبال به اسالم، به دلیل وجود چنین گرایشي نزد مردم در دوره 
قبل از ظهور اسالم بوده است )ریسوني، 1376: 319(. 

2( نقلیون و مصالح پسیني: مصلحت در این دیدگاه از ناحیه عقل تأیید اولیه نمي یابد؛ اگر چه 
عقل بعضًا  آن را تأیید مي نماید، اما این بدان معنا نیست که عقل اصواًل  چنین توان و عنایتي 
دارد. »مصالح« اصواًل  از ناحیه نقل معتبر، مشخص مي شوند و عقل سلیم موظف به درك و 
تأیید آن است. چنان که اشاعره تصریح دارند: »بدون ُحسن یا قبیح شناختن شرع، نه ُحسني 

در کار است و نه ُقبحي و همه امور مساوي هستند«  )ریسوني، 1376: 313(.
شیعه در این میان قائل به بناي احکام شرعي بر اساس مصالح و مفاسد نفس االمري است و لذا 
از اشاعره فاصله مي گیرد. البته این همراهي با »معتزله« کامل نیست و در »مصلحت فقهي« 

راهي متمایز را برمي گزیند.
ج( مصلحت فقهي

مهم ترین و کاربردي ترین حوزه مطالعاتي مصلحت به فقه اختصاص دارد که متکفل پاسخ گویي 
به این سؤال است: آیا در مقام استنباط احکام شرعي مي توان از مصلحت به مثابه مرجع و منبعي 
مستقل بهره برد یا خیر؟ در پاسخ دو مکتب اصلي شکل گرفته که عبارت اند از: اهل سنت و 
تشیع. ابتدا به بررسي اجمالي مکتب اهل سنت مي پردازیم و سپس دیدگاه شیعه را به تفصیل 
بیان می کنیم. مطابق نظر بزرگان اهل سنت، مصالح از حیث ماهیت شرعي به سه دسته اصلي 

تقسیم مي شوند که هر یک داراي ارزش فقهي متفاوتي است.
1( مصالح معتبر: مؤلف کتاب رفع الحرج في الشریعهًْ االسالمیهًْ، مصالح معتبر را موضوع 
»توجه شریعت« معرفي نموده و معتقد است تمامي فرق اسالمي بر اعتبار این »مصالح عالي« 
اتفاق نظر دارند. تأیید دیني این مصالح به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثبات شده است 

)تقوي، 1378: 19(.
2( مصالح غیرمعتبر: »مصلحت الغاء شده« )المصالح الملغاة( از حیث روشي مشابه »مصالح 
معتبر« هستند؛ بدین معنا که موضوع حکم )صریح یا غیرمستقیم( دین قرار دارند؛ با این 
تفاوت که نگاه دین نسبت به آنها »منفي« و نه »مثبت« است. وهبه زحیلي در الفقه االسالمي 
و ادلته آنها را چنین تعریف مي نماید: »مصالحي که شارع به نوعي عدم اعتبار آنها را تصریح 

داشته، مانند حرمت ربا و از این قبیل« )به نقل از: هاشمي، 1381: 14(.
3( مصالح مرسله: عبد الوهاب خالف مصالح مرسله را موضوع آن دسته از مصلحت هایي 
مي داند که در نفي یا اثبات آنها از سوي شارع، چیزي ارائه نشده است )شریعتي، 1380: 87(. 
این عام ترین معناي »مرسل« )رها شده( نزد اهل سنت مي باشد که توسط ابوحامد محمد غزالي 
بسط یافته است. به زعم غزالي،  این دسته از مصالح را مي توان شامل »ضروریات« )مواردي که 
قوام حیات فردي و اجتماعي بر آنها استوار است، مثل مصلحت دین، نفس،  عقل،  نسل و مال(، 
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حاجیات )مواردي که به تسهیل و بهتر شدن امور کمک مي نماید( و تحسینیات )مواردي که 
کمال و بهتر شدن را مي رسانند( دانست )غزالي، 1302، ج1، 139ـ 141(.

آنچه مکتب اهل سنت را متمایز ساخته،  اعتبار بخشي به »مصالح مرسله« مستند به حجیت 
عملکرد خلفا، اجماع و اصل ضرورت حفظ دین است )البوطي، 1992: 288ـ 292؛ شریعتي، 

1380: 91ـ 92(.

سیر تحول مصلحت در فقه سیاسي
اگرچه مصلحت به مثابه منبع مستقل فقهي در فقه شیعي جایگاه مستقلي نداشته، اما در حوزه 
عمل سیاسي به مثابه یک قاعده مطرح بوده و از عصر حضور تا حال حاضر کم و بیش مدنظر 
بوده است. به منظور درك هرچه بهتر آنچه در دوره امام خمیني)ره( در بحث مصلحت به 
وقوع پیوست، الزم مي آید نگاهي اجمالي به بنیاد و سیر تحول تاریخي این کارکرد مصلحت 

داشته باشیم.

1. مصلحت در عصر حضور؛ جایگاه محوري رسول و امام
نبوت را مي توان انقالبي تمام عیار براي تغییر ماهیت »مصلحت جاهلي« ارزیابي کرد. از 
رهگذر تحلیل گفتمان جاهلي چنین برمي آید که »مصلحت« در گفتمان جاهلي مبتني بر 
»منفعت مادي« و »تعصب قبیله اي« فهم شده که از طریق »منازعه« و »اعمال سلطه« حاصل 
مي آمده است. با ظهور اسالم این معنا از مصلحت دستخوش تحول شد و مصلحت الوهي مبتني 

بر توحید، ایمان، والیت و سعادت شکل گرفت که به واسطه »عبادت« تحصیل مي شود.
نتیجه این تحول تعریف »مصالح عمومي« در چارچوب »مصالح فقهي« ارائه شده از سوي 
دین بودکه در عصر حضور از طریق »رسول« و »امام« تبیین و تعریف مي شد. در این الگو، 
وحي، رأي حاصل آمدة از مشورت، و تشخیص هاي شخص پیامبر اکرم)ص( و یا ائمه 
معصومین)ع( از حیث روشي حجیت داشته و هر چه از این ناحیه صادر مي شود، عین مصلحت 

ارزیابي مي گردد.

2. مصلحت در عصر غیبت؛ به سوي نظریه اجتهاد و مصلحت سنجي
با آغاز دوره غیبت کبرا شرایط تازه اي بر جامعه اسالمي حاکم مي شود که شیوه نیل به مصالح و 
مصادیق آن را به شدت تحت تأثیر قرار مي دهد. دلیل این امر قرار داشتن نبي یا امام در کانون 
نظریه تشیع براي تعریف و تحصیل مصالح است که به طور طبیعي »غیبت«، در آن تحولي 
بنیادین به وجود آورد. به همین علت است که متعاقب غیبت امام مهدي)عج( شاهد شکل گیري 

مکاتب و جریان هاي اعتقاديـ  سیاسي متفاوتي درون تشیع، هستیم )پاکتچي، 1385(.
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با این حال جریان اصلي و اصیل تشیع مستند به آموزه هاي ارائه شدة از سوي پیامبر اکرم)ص( 
و ائمه معصومین)ع( و عنایت خاصه الهي، به سمت استقرار و توسعه نظریه مترقي »اجتهاد« 
هدایت مي  شود که مسئله »مصلحت« و »مصلحت شناسي« را در عصر غیبت مدیریت 

مي نماید. مهم ترین مؤلفه هاي اجتهاد در بحث از مصلحت عبارت اند از:
الف( مصلحت نزد کلیني 

محمد بن یعقوب بن اسحاق کلیني رازي)329 ق( ـ مؤلف اثر گران سنگ کافي ـ بحث 
مشخصي در خصوص مصلحت ارائه کرده است. اگرچه آراي کلیني به دلیل نزدیکي به عصر 
حضور امام،  از اعتبار فقهي خاصي برخوردار است، اما همین »نزدیکي زمان« منجر شده تا 
مباحث در حد کلیات و به دور از احتجاجات عقلي متعدد و متداول در عصرهاي بعدي،  مورد 
توجه قرار گیرد )گرجي، 1379: 130؛ سبحاني، 1387: 105ـ 106(. شیخ کلیني بیشتر در مقام 
تبیین و بیان مواردي برآمده که جزو »مصالح« نیستند. مهم ترین ارکان موضوع مصلحت نزد 

کلیني عبارت اند از:
یک. عدم اولویت مصالح دنیوي نسبت به مصالح اخروي: این رکن را کلیني در بحث 
»همکاري با سلطان جائر« مدنظر قرار داده است، آنجا که هرگونه همکاریي را با سلطان 
جائر، »ضرري بزرگ و جبران ناپذیر« خوانده که با هیچ »منفعت احتمالي« نمي توان براي 
آن توجیهي یافت. دلیل کلیني در اینجا درخور توجه است که معتقد است زوال مصلحت ناشي 

از »رضایت الهي« راه را بر هرگونه »منفعت طلبي« سد مي کند )کلیني، 1377: 8/ 105(.
دوم. در وراي احکام الهي، مصلحتي وجود ندارد. کلیني تصریح دارد که »دین« بزرگ ترین 
و برترین مصالح را در خود دارد؛ لذا هرگونه انحرافي از احکام دیني ـ بنا به هر دلیل و به 
سبب هر منفعتيـ  باعث زوال مصالح واقعي مي گردد. از این منظر تمامي سیاست هایي که 
به حفظ دین منجر مي شوندـ  از مبارزه گرفته تا صلح و یا تقیهـ  حاوي مصالح هستند و غیر 
آن ـ از سیاست هاي خارج از گستره دیني ـ به زوال مصالح منجر مي شوند )کلیني، 1377: 

7/ 187 و 1/ 42(.
سوم. مصلحت و نافرماني سیاسي: اگرچه کلیني اصل استقرار حکومت دیني را ضرورت 
مهمي مي داند که باید در راه استقرار آن تالش نمود )کلیني، 1377: 1/ 42(؛ اما در صورت 
عدم وقوع این حالت و استقرار حکومت جائر، بر افراد واجب است تا از رهگذر عدم اطاعت 
فراگیر از حکومت ظلم، به تحصیل مصالح واقعي کمک کنند؛ به عبارت دیگر، افزون بر عدم 
همکاري، خودداري از انجام دستورهای حاکم ظالم را نیز ضروري مي شمارد )کلیني، 1377: 

5/ 23 و 1/ 53(.
ب( مصلحت نزد شیخ صدوق 

محمد بن علي  بن  حسین  بن موسي بن بابویه )381 ق( معروف به صدوق،  که رئیس محدثان 
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شیعه و از جمله بزرگان جریان تقفه به شمار مي آید،  رویکرد اجتهادي شیعه به مصلحت را 
توسعه داده و تقویت کرده است. مالحظات شیخ صدوق در ثواب االعمال، من الیحضره الفقیه 
و المقنع و الهدایه آمده که مؤید دیدگاه هاي اجتهادي کلیني هم است )صدوق، 1377: 259ـ 

260؛ همچنین رك. جهان بزرگي، 1381: 125ـ 130؛ سبحاني، 1387: 141ـ 144(. 
مطابق نظر شیخ صدوق، مبناي مصلحت را این اصل مهم شکل مي دهد که در صورت وجود 
»امکان« استفادة از فرصت هاي موجود براي مصالح عالي مي توان به صورت موقت از این 
فرصت ها استفاده برد. شیخ صدوق این تجویز را با نقل وصیتي از پدرش چنین تبیین کرده 

است:
مرا پدرم چنین وصیت کرده که از اموري که به سالطین مربوط مي شود، دوري 
کن و سعي نما خود را از سیاست ایشان نگاه داري )پس اگر ضرورتي پیدا شد 
و چنین کردي( تالش نما که نیکي کني و نیاز کســي را بي پاسخ نگذاري )تا 

رضایت خدا را کسب کني( )صدوق، 1377: 122(.
اقدام شیخ براي حضور در دستگاه آل بویه و توجیهاتي که براي این کار ارائه داده،  حکایت 
از تأیید نظریه مصلحت سنجي در چارچوب احکام اولیه دارد. موضوعي که متعاقبًا  مورد توجه 

دقیق تر سایر فقها  قرار می گیرد و فروعات مختلف و بسیاري  مي  یابد.
ج( مصلحت سنجي نزد شیخ مفید

طرح و توسعه ابعاد مختلف مصلحت اگرچه توجه بسیاري از فقهاي بزرگ شیعي را به خود 
جلب نمود، اما پرسش از »روش مصلحت سنجي« بحث مهمي بود که شیخ مفید توانست آن 
را به نحو مناسب و کارآمدي طرح کند و پاسخ گوید. ابوعبدلل محمد بن محمد بن نعمان 
حارثي بغدادي )413ق( معروف به شیخ مفید از مشاهیر حوزه علم و تقواست که با اصالح و 
ارتقاي روش اجتهاد و مصلحت سنجي،  به غناي بحث حاضر کمک کرد. مهم ترین مالحظه 

ایشان،  توجه به جایگاه واالي عقل است که در مصلحت سنجي،  تحولي روشن ایجاد کرد.
تا قبل از شیخ مفید معموالً »روش اسنادي کامل« یا »روش اسنادي تعدیل شده« مورد 
توجه فقها بود تا از این دو طریق بتوانند  احکام و مصالح واقعي را جستجو نمایند. چنان که از 
عناوین این دو روش برمي آید،  ذکر سلسله اسناد مربوط به احادیث )در روش اسنادي کامل( 
یا تصرف جزئي در مقام بیان و التزام به صدور احکام در حدود دایره احادیث، منجر شده 
بود تا منزلت عقل کاهش یابد و به حاشیه برود. شیخ مفید ضمن نقد این روش ها،  اعتبار و 
نقش آفریني عقل را مورد توجه قرار داد و از این طریق سهم عقل در تعیین مصالح ارتقاء یافت 

)گرجي، 1379: 143ـ  146؛ سبحاني 1387: 150(.
رویکرد شیخ، توسط بزرگاني چون سید مرتضي و شیخ طوسي به کمال خود مي رسید که از 
آن مي توان به »عقل گرایي اسالمي« تعبیر کرد. قوت استدالل و استحکام نظري دیدگاه هاي 
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شیخ طوسي،  منجر شد تا ارکان و اصول این مکتب شکل گیرد و براي بیش از یک سده، در 
آن تغییري بنیادي پدید نیاید و صرفًا  با آمدن اندیشه گران و فقهاي برجسته دیگري تبیین و 

ارتقاي بیشتري بیاید )رك: پاکتچي، 1385(.
د( محقق کرکي و عینیت بخشي به ایده مصلحت

شیخ نور الدین ابوالحسن علي بن حسین بن عبد العال عاملي کرکي معروف به محقق کرکي 
از بزرگان تفقه در عصر صفوي است که به دلیل تشکیل حکومت اسالمي، در بحث از 
مصلحت به ابعاد عیني آن توجه درخور نموده است. مهم ترین افزوده هاي محقق کرکي در 

بحث مصلحت عبارت اند از:
اول. توجه به مصالح عمومي

محقق کرکي با وارد کردن مصالح عمومي به درون نظریه حکومت، ایده مصلحت را عینیت 
بخشید و آن را از یک ایده نظري به موضوعي عیني در عرصه سیاست و حکومت تبدیل 
کرد. وي، پس از تبیین مباني شرعي حکومت )محقق کرکي، 1349: 142 و محقق کرکي، 
1414: ج 12، 96(، در جامع المقاصد تصریح دارد که »فقیه)به اذن معصوم( والیت بر مصالح 

عمومي)مصالح العامه( دارد، لذا )حکمش( نافذ است« )محقق کرکي، 1414: 9/ 24(.
دوم. توجه به وصف »عمومي«

محقق کرکي در رسائل و جامع المقاصد،  افزون بر طرح ایده مصلحت عمومي، اقدام به توسعه 
حوزه مصالح کرده و از این طریق براي مصالحي که متوجه عموم مردم است در قیاس با 
مصالِح با قلمرو محدودتر،  اولویت قائل شده است. این اقدام محقق کرکي عماًل راه را بر 
نظریه هاي عرفي گراـ  که معتقدند حوزه هاي عمومي از قلمرو نفوذ گزاره هاي دیني خارج اند 

ـ سد مي کند )محقق کرکي، 1414، ج 2و3: و محقق کرکي، 1349، ج 3، 6 و 12ـ 11(.
نتیجه آنکه محقق کرکي، اوالً براي ایده مصالح عمومي جایگاهي درخور درون نظریه 
حکومت اسالمي ترسیم مي کند، و ثانیًا  وصف عمومي را »درون دیني« تا »غیردیني« 
تعریف و معنا مي نماید و از این طریق مصالح عیني را متناسب با ارزش هاي دیني،  تعریف 
عملیاتي مي کند. این نظریه متعاقبًا  توسط بزرگاني چون مقدس اردبیلي، فیض کاشاني و محقق 

سبزواري بسط و توسعه یافت.4
هـ( عالمه مجلسي؛ شاخص سازي مصلحت

مولي محمد باقر مجلسي)1110 ق ( صاحب اثر ارزشمند بحاراالنوار،  در بحث از مصلحت با 
توجه به آشنایي که با نظام قدرت و مقتضیات آن داشت، گام بزرگي را برداشته و با طرح 
ایده »مصلحت به مثابه معیاري براي ارزیابي« توانست به تکوین هویت قاعده مصلحت کمک 
درخور توجهي نماید. عالمه مجلسي با شاخص قراردادن مصلحت، نظام هاي سیاسي را چنین 

دسته بندي کرده است:
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اول. نظام هایي که مبتني بر مصالح دین و دنیاي مردم هستند و از آنها به »والیت حقه« تعبیر 
مي شود. اصل در این نظام ها »پذیرش« و »همکاري« است.

دوم. نظام هایي که توجه به مصالح دنیوي مردم دارند ولي بر اصول حقه دیني نیستند. با توجه 
به بنیاد منفعت گرایانه این نظام ها امید به اصالح آنها و هدایت شان وجود دارد. اصل در این 

نظام ها، همراهي با هدف دعوت و هدایت است.
سوم. نظام هایي که از هر دو دسته مصلحت بي بهره اند و بناي خویش را بر ظلم و ستم گذارده اند. 

در این موارد باید از ایشان به دور بود )مجلسي، 1362: 491ـ  501(.
چنان که مالحظه مي شود، طرح مصلحت به عنوان یک معیار و شاخص براي گونه شناسي 
نظام ها و اظهار احکام عملي دینداران، از جمله اقدامات ارزنده عالمه مجلسي است که ارزش 

راهبردي مصلحت را آشکار و اطالق عنوان »قاعده« را به آن توجیه مي نماید.
و( کاشف الغطا؛ کاربردي ساختن قاعده مصلحت

شیخ جعفر کاشف الغطا، معروف به شیخ اکبر و از اکابر علماي امامیه، از فقهاي برجسته اي 
است که کاربرد عملي قاعده مصلحت را در زمان خویش به نحو بایسته اي نشان داده است. 
کاشف الغطا  با طرح نظریه »سلطان مأذون« عمالً  مشخص ساخت که قاعده مصلحت توان 
آن را دارد تا مبناي صدور حکم شرعي قرار گیرد و از این طریق »مصالح عامه« را صیانت 
و تأمین نماید. او در رساله »جهادیه«  با اشاره به اینکه در صورت اضطرار و در خطر قرار 
گرفتن مسلمانان باید نسبت به حفظ آنها اقدام نمود و به صرف نبودن »حکومت مشروع« 
توجه نکرد،  عمالً  مصلحت را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن »تبعیت از سلطان« را 

واجب مي داند.
اگر مجتهد ]ماذون[ من هستم و از جانب امام ]معصوم[ نیابت دارم که به فتحعلي شاه 
اجازه مي دهم تا هر آنچه الزم است براي آماده سازي و تقویت لشکریان اسالم 
در مبارزه با لشــکریان کفر انجام دهد... به کلیه مسلمانان که اطاعت از پیامبر 
اکرم)ص( را بر خود فرض مي دانند،  واجب است تا از دستورهاي او اطاعت کنند 

تا تهدید دشمن دفع گردد. )به نقل از: حائري، 1367: 332(.
چنان که مالحظه مي شود،  کاشف الغطا  با »ماذون ساختن سلطان«، مشکل »شرعّیت« را حل 
می کند و با استناد به مصلحت، اطاعت از سلطان را واجب مي نماید. همین رویکرد را میرزاي 

قمي و با تمسک به نظریه »عدم ید« تأیید کرده است.

امام خمیني )ره(؛ مصلحت به مثابه قاعده راهبردي حکومت اسالمي
عالي ترین سطح کاربردي مصلحت را مي توان در اندیشه و عمل امام خمیني )ره( مشاهده 
کرد، آنجا که از مصلحت به مثابه اصلي راهبردي در مقام تصمیم گیري براي حکومت اسالمي 
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تعبیر مي نماید. طرح این اندیشه مبتني بر دیدگاه مترقي،  شجاعت فردي و مقتضیات زماني 
و مکاني اي بود که امام خمیني)ره( در آن قرار داشتند و توانستند به بهترین وجهيـ  ضمن 
لحاظ نمودن اصول فقه جواهري و نیازهاي سازمان حکومتي، از مصلحت به مثابه یک قاعده 
راهبردي سخن بگویند. در ادامه بنیاد نظري و کاربردي این قاعده را تحلیل و تبیین مي نماییم.

1. بنیاد نظري قاعده راهبردي مصلحت
مباني نظري مصلحت راهبردي را مي توان از حیث تاریخي در اندیشه مالاحمد نراقي)1245ق( 
سراغ گرفت. او با طرح این نظریه که اختیارات فقیه هم سنگ اختیارات رسول اکرم| و ائمه 
معصومین)ع( است، راه را بر تفکري راهبردي باز نمود که امام خمیني)ره( برجسته ترین 
شخصیت آن به شمار مي آید. مهم ترین مالحظات نظري این نظریه در حد بحث مصلحت 

عبارت اند از:
الف( والیت مطلقه و مصلحت

مطابق دیدگاه نراقي، مصلحت از جمله مقوالت مهم و حیاتي اي است که دین نمي تواند در 
قبال آن سکوت کند؛ به عبارت دیگر اهمیت مصلحت آن را در زمره مقوالتي قرار داده که 
دین حتمًا  در خصوص آن نظر و راهکار خاص دارد. از آنجا که این مصالح با امر حکومت 
مرتبط هستند، اصل فقاهت که براي حل مسئله حکومت ارائه شده، حوزه مصالح را نیز پوشش 

مي دهد )نراقي، 1417: مقدمه(.
ب( سلطان مقلد و مصلحت عامه

در صورتي که تأسیس اصل حکومت اسالمي بنا به دالیلي ممکن نباشد،  مي توان در حد مصالح 
عامه با حکومتي که در اصول عملي خود را مکلّف به رعایت عدالت مي داند،  همکاري کرد 
)حائري، 1367: 333(. سلطان مقلد یعني کسي که موضوع نصب الهي نیست، اما به دلیل تقلید 

از فقهاي جامع الشرائط در مسیر عدالت قرار دارد )نراقي، 1380(.
چنان که مالحظه مي شود، طرح نظریه والیت مطلقه فقیه زوایاي تازه اي از مصلحت سنجي را در 
مقام اداره امور جامعه مطرح مي سازد که بدون درك معنا و مفهوم واقعي فقیه جامع الشرائط،  
نمي توان آن را فهم کرد. به همین دلیل است که حضرت امام )ره(  در نخستین گام نظریه 
والیت مطلقه فقیه را به عنوان نظریه مبنایي جمهوري اسالمي در ایران مطرح مي سازد و از 
این طریق فصل تازه اي را در تعریف،  شناخت و کاربردي کردن مصلحت باز مي کند. در 

این نظریه حکومتي، چند مفهوم محوري وجود دارد که بنیاد مصلحت بر آنها استوار است:
اول. فقه: امام خمیني)ره( فقه را »تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا 
گور« مي دانستند )امام خمیني، 1361، ج21: 98(؛ بنابراین نه تنها معارض با مصلحت نبود، 
بلکه مصالح از درون آن و با استفاده از روش هاي فقهي،  شناسایي و مدیریت مي شدند )امام 
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خمیني، 1361، ج21: 98(.
دوم. مقتضیات زماني و مکاني: مالحظات مربوط به زمان و مکان در مکتب امام خمیني)ره( 
وارد دستگاه فقهي شده و دیگر به عنوان حوزه اي جدا از تفّقه فرض نمي شوند. به همین علت 
است که فقه جواهري به عنوان مبناي اصلي براي تفّقه مورد توجه قرار گرفته )امام خمیني، 
1361، ج20: 56(، اما رمز پویایي آن در توجه به مقتضیات زماني و مکاني دانسته مي شود. 
این مالحظه فقه جواهري را در ارتباط مستقیم با مصالح جاري جامعه قرار مي دهد و واقع گرا 

مي سازد )امام خمیني، 1361، ج 21: 47(.
سوم. والیت انتصابي)به نصب عام(: والیت در نظریه والیت فقیه امام خمیني)ره( در عصر 
غیبت،  مبتني بر اصل »نصب عام« ]و نه خاص[ است که از ناحیه الهيـ  در قالب عالم عادلـ  
مشخص شده است. این نصب عام،  از آن حیث که حکومت را به قدرت الهي متصل مي سازد،  
حاوي مصالح حقیقي مي باشد )امام خمیني، 1361، ج10: 29(. نظریه والیت فقیه نزد حضرت 
امام)ره( کمال و ارتقاي خود را تجربه کرده و به نظریه اي سیاسي تبدیل مي شود که در آن 
مصالح دیني و مصالح عمومي )در قالب مردم ساالري دیني( به صورت توأمان و در ارتباط با 

هم،  معنا و کاربردي مي شوند.

2. بنیاد عملي قاعده راهبردي مصلحت
تفکر راهبردي حضرت امام)ره( منجر شد تا قاعده مصلحت به شکلي نهادي و در سازمان 
سیاسي قدرت، تعریف و عملیاتي شود و بدین ترتیب از یک نظریه ساده و با کاربردي 
محدود،  به نهادي رسمي و قانوني تبدیل گردد. این موضوع حکایت از تجربه  اي منحصر به 
فرد در حوزه سیاست و حکومت اسالمي دارد که از درون الگوي اجتهادي شیعه سر برآورده 

است.
مجمع تشخیص مصلحت را مي توان نهاد ناظر بر مصالح عامه در چارچوب ارزش هاي دیني 
به شمار آورد که در تعامل با مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان نسبت به کاربردي 
کردن قاعده مصلحت  ـ مطابق روایت ارائه شده از سوي امام خمیني)ره( ـ اقدام مي نماید. 
عدم توجه به بنیاد نظري مصلحت منجر به آن شده که برخي آن را گامي براي »عرفي گرایي 
فقه شیعه« ارزیابي نمایند )صالح پور، 1372: (، حال آنکه قاعده مورد نظر امام)ره( مبتني بر 
اختیارات داده شده به فقیه جامع الشرائط در چارچوب نظریه نصب عام مي باشد که تفسیري 
مترقي از مصلحت و مبتني بر شریعتمداري را ارائه مي کند. از این منظر مالحظات عملیاتي 

مصلحت عبارت اند از:
الف( مصلحت اندیشي در تزاحم دو حکم

از حیث عملي،  قاعده مصلحت در حوزه رفع تزاحم دو حکم کاربرد دارد و از سازوکارهایي 
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است که امکان تحصیل مصالح عمومي را به حکومت اسالمي مي دهد. آیت الل هاشمي 
رفسنجاني،  این مبنا را چنین تبیین نموده است:

مجلس که تشکیل شد خیلي زود به نقطه اي رسیدیم که از ابتداء  هم فکر آن را 
مي کردیم. وقتي که به لوایح و طرح هاي مهم شهري و تجارت خارجي و مسائل 
مهم برخورد کردیم، این مسئله را لمس کردیم. آن وقت ها تقریبًا  همه هفته 
طرح و یا الیحه اي این گونه مي آمد ... شوراي نگهبان هم طبق موازین خودشان 
و فتواهایي که در اختیارشان بود ]علي رغم تصویب مجلس[ برخي موارد را رد 

مي کردند« )هاشمي رفسنجاني، 1381: 8(.
در این خصوص مي توان به مصادیق مهمي چون »قانون اراضي شهري« و »قانون بیمه 
بیکاري« اشاره کرد که هر کدام بحث هاي اختالفي بسیاري را در پي داشت. خالصه کالم 
آنکه تزاحم رخ داده بین دو نهاد اصلي مجلس و شوراي نگهبان، زمینه اولیه طرح و کاربرد 

مصلحت را فراهم ساخت.
ب( روش هاي کاربردي کردن قاعده مصلحت

حضرت امام )ره( با استفاده از قاعده راهبردي مصلحت، نسبت به حل تزاحم اقدام نمودند. در 
این خصوص اولین و مؤثرترین روش استفاده از اختیارات حکومتي ولي فقیه و حل و فصل 
این مسائل بود که نمونه آن را در قانون اراضي شهري، با تأیید رأي مجلس شوراي اسالمي 

مي توان مالحظه کرد.
اگرچه مقام والیت بهترین فصل الخطاب بود، اما تعدد مسائل موضوع مصلحت مانع از آن 
مي شد که رهبري مستقیمًا  و پیوسته به این کار اهتمام ورزند؛ لذا اصالح روش و ایده »نهادي 
نمودن« آن مطرح شد که امام )ره( با تأیید اختیار مجلس شوراي اسالمي براي حل این گونه 
نمایندگان مجلس در موضوعات اختالفي، اولین اقدام  ـــــ2

3
از تزاحم ها،  در صورت کسب رأي

نهادینه سازي مصلحت سنجي را برداشتند. 
این روش از سوي فقهاي شوراي نگهبان و پاره اي دیگر از کارشناسان نقد شد و ریسک آن 
در تضعیف جایگاه اصول شریعت، باال ارزیابي گردید )شریعتي، 1380: 159 ـ 160(. در 
نتیجه حضرت امام )ره( اقدام به تأسیس نهادي تازه کردند. اصل 112 قانون اساسي،  این نهاد 

را تعریف و معرفي نموده است:
مجمع تشــخیص مصلحت نظام براي تشخیص مصلحت در مواردي که مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي را شوراي نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسی 
بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمین نکند 

و... به دستور رهبري تشکیل مي شود.
چنانچه مالحظه مي شود، تأسیس مجمع اقدامي راهبردي در سطح مدیریت ملي محسوب 
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می شود و از این حیث قاعده مصلحت را در قیاس با سایر قواعد فقهي، متمایز و برتر مي سازد، 
چرا که با نهادینه کردن این قاعده به آن شأني راهبردي در گستره ملي مي دهد؛ تجربه اي 
منحصر به فرد که فقه سیاسي مشابه آن را در موارد اندکيـ  چون تأسیس شوراي نگهبانـ  

تجربه کرده بود.

نتیجه گیري
مصلحت در اندیشه و عمل امام خمیني)ره( ، بسان ابزاري براي حل و فصل تزاحم دو حکم 
در سطح راهبردي مطرح مي باشد که امکان تعیین تکلیف مصداق را در فضاي »حرمت ـ 
حلیت«، »حرمتـ  حرمت« و »حلیتـ  حلیت« مي دهد. در این تلقي چند مالحظه اساسي 

وجود دارد:
نخست. مصلحت در حوزه تزاحم دو حکم موضوعیت مي یابد.

دوم. سطح آن راهبردي است؛  بدین معنا که از حکومت و اختیارات حکومتي سخن مي گوید.
سوم. گزینه هاي انتخابي براي تعیین مصادیق بسیار عام بوده و مي تواند به انتخاب یک گزینه 
مشروع در مقابل گزینه مشروع دیگر)حلیتـ  حلیت(، یا ترجیح یک گزینه غیر مشروع در 
مقابل گزینه مشروع)حرمتـ  حلیت( و یا ترجیح یک غیر مشروع کم ضررتر نسبت به امر 

غیر مشروع دیگر)حرمتـ  حرمت( منتهي  شود.
چنان که بیان شد، این تلقي راهبردي از مصلحت با توجه به نظریه والیت مطلقه فقیه قابل 
درك است؛ اگرچه تبارشناسي قاعده مصلحت حکایت از آن دارد که عناصر مفهومي، 
روشي و کاربردي مصلحت به تدریج در فقه شیعي شکل گرفته و در نهایت در فقه شناسي 

امام خمیني)ره( به کمال خود رسیده است.

پی نوشت ها
ــــــــــــــــــــــــــ

قرار . 1 توجه  مورد  قارون«  »بهره مندي هاي  از  بحث  در  علم الهدي  الل  آیت  را  معنا  این 
نتایج  از  فارغ  مصلحت  اما  ندارد؛  مصلحت  بر  داللت  منفعت  که  داده   نشان  و  داده 
.)235 269ـ   :1389 است)علم الهدي،  آن  واقعي  معناي  به  منفعت  متضمن  آن   عیني 

نشده[  مشخص   1 پاورقي   ]جای 

این موضوع را به صورت مبسوط و در قالب یک نظریه در مقابل سکوالریسم )عرفي گرایي(، . 2
با عنوان »شرعي شدن« )شرعي سازي( پیش از این آورده ام. مطابق این نظریه رویکرد تحلیلي 
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ما به جهان پیرامون مان باید از منظر »انتظار شارع از انسان« یا همان »انتظار خالق از مخلوق« 
باشد. بر این اساس هیچ زاویه و سطحي از حیات را نمي توان سراغ گرفت که از درخواست ها 
و آموزه هاي شریعت اسالمي عاري باشد؛ لذا راهبرد مؤثر، تالش براي شرعي سازي پدیده ها 
تا سکوالر نمودن آنهاست )رك: افتخاري، 1386: 3ـ 39(. این نظریه را در بحث مصلحت به 

صورت مصداقي نیز بررسي کرده ام. )رك: افتخاري، 1384: 84ـ 92(.
نسبت بین زبان و حقیقت پیچیده بوده و چنان که تحلیل هاي مربوط به نظریه هاي عینیت . 3

باوري در حوزه زبان شناسي نشان مي دهند،  نمي توان به سادگي ادعا کرد که »زبان« سازنده 
»واقعیت« خارجي مي باشد و یا اینکه بالعکس »زبان« محصول »عینیت« مي باشد؛ به عبارت 
دیگر، دیالکتیک بین زبان و عینیت ما را به آنجا رهنمون مي شود تا براي الفاظ به ظاهر یکسان،  
معاني متفاوتي را متناسب با نحوه تعامل آن زبان با محیط ذهني و عیني پرورانده آن قائل شویم 

)رك: عابدي، 1388: 152ـ 203(.
هر یک از این بزرگان در بحث خود نوآوري هایي دارند که مجال پرداختن به آنها در اینجا . 4

نیست؛ اما از حیث رویکرد و اصول اولیه تمامًا  متأثر و رهرو محقق ارزیابي مي شوند )رك. 
افتخاري، 1384؛ سبحاني، 1387 و پاکتچي، 1385(.
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