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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the jurisprudential perception of the concept of national 

interests in foreign policy with emphasis on two concepts of interest and nationality from the perspective of 

Imāmīya political Fiqh (jurisprudence). The method of study is descriptive analysis and it is designed using 

the Ijtihādi approach in Fiqh that is formed at the intersection of Nass (divine decree), wisdom, and time 

awareness in the theoretical framework of “Islamic rationality”. The results showed that Shi’ite political 

Fiqh in a utilitarian perspective to interrelate religion and the world, spirituality and materiality, and the 

fixed and changeable principles of human life believes that following interests in Islamic value system is 

not only an individual responsibility for Muslims but also an existential philosophy of Fiqh as the general 

jurisprudential regulations convey the same thing. Accepting “rational behavior and foundation”, recourse 

to “the behavior of the infallible Imams (s)” in encounter with human classifications, paying attention to 

“al-Farāgh district” (some issue for which no definite religious regulations can be stated), and “the 

distinction between transactions and prayers” in Fiqh are all considered as an introduction to explain and 

admit time and place requirement in modern and national classifications. Even if it is not helpful to explain 

some requirements in advance, religious rationality for the sake of urgency determines national 

classification and follows national interests within that framework. Furthermore, the moderating principles 

in political jurisprudence such as “narration of Vaz’”, “urgency”, Miysūr”, al-Aham fal-Aham” lead the 

Islamic government to admit national pluralities in addition to following the ideal of Islamic unity. 
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 چکیده
ملی در سیاست خارجی با تاکید بر دو مفهوم منفعت و ملیّت از منظر فقه سیاسی   هدف پژوهش حاضر تبیین ادراک فقهی مفهوم منافع

آگاهی شکل  گیری از رویکرد اجتهادی فقه که در تالقی نص، خرد و زمان تحلیلی و با بهره -ت. روش پژوهش توصیفیامامیه اس
گرایانه در  تدوین گردیده است. نتایج نشان داد که فقه سیاسی شیعه در منظری منفعت« عقالنیت اسالمی»گیرد، در چارچوب نظری  می

اصول ثابت و متغیر زندگی انسان، تعقیب منفعت در نظام ارزشی اسالمی را نه تنها رسالت فرد و پیوند دین و دنیا، معنویت و مادیات و 
، «سیره و بناء عقالئیه»کند و قواعد عام فقهی گویای این امر است. پذیرش  ی وجودی خویش معرفی می ساختار مسلمان، بلکه فلسفه

در فقه، « تفکیک معامالت از عبادات»و « منطقه الفراغ»شری، توجه به های ب در مواجهه با مرزبندی« سیره معصومین)ع(»توسل به 
گشا نباشد، عقالنیت  گفته راه است. حتی اگر تبیین اقتضائی پیش  مقدمات تبیین و پذیرش اقتضاء زمانی و مکانی در مرزبندی نوین و ملی

کننده در فقه سیاسی چون  پردازد و قواعد تعدیل یرچوب مملی در آن چا  دینی، از باب اضطرار به تبیین مرزبندی ملی و تعقیب منافع
، حکومت اسالمی را در عین تعقیب آرمان وحدت اسالمی، «االهم فاالهم»و قاعده « میسور»، قاعده «ضرورت»، قاعده «روایت وضع»

 سازد. به پذیرش تکثرهای ملی رهنمون می
 

  خارجی، فقه سیاسی، ملّیت، منافع ملی، منفعت.اضطرار، اقتضاء، فقه امامیه، سیاست  های کلیدی:  واژه

                                                           

 95/59/9311 تاریخ پذیرش:؛  20/50/9311 تاریخ دریافت: .5
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 . مقدمه0

تاسیس نظام جمهوری اسالمی در ایران ساخت سیاسی نوین و مبتنی بر مبانی اسالمی در قرائت فقه 
گیرد و همچون یک مکتب  امامیه را نتیجه داد. در این رویکرد دین همه مسائل فردی و اجتماعی را دربرمی

المللی است. بازیگر جدید برخاسته از این مکتب در نظام  تماعی، سیاسی و بینهای اج شامل تمام عرصه
ت  المللی، برخی ارزش الملل در عین انتقاد به ساختارها و الگوهای بین بین های متعارف را چون مرز و ملیِّ
اما محل ملی خویش را در منظری عقالنی تعریف و تعقیب کند.  پذیرد و تالش دارد بر این اساس منافع  می

- ملی را که براساس الگوی مدرن دولت ی ملی و مفهوم منافع  ها چالش آن است که این نظام سیاسی مرز
کند؟ ابهامی که از  ملت طراحی شده است، چگونه در نظام فکری و فقهی خویش هضم و بازتعریف می

 ساز شده است. فاتی را زمنیهملی و مبانی اسالمی اختال سنجی منافع  ابتدای انقالب تا به امروز در نسبت

  . ضرورت و اهمیت پژوهش3

خارجی و در  سیاست ی عرصه در «فقه سیاسی امامیه» در چارچوب «ملی  منافع» تالش در فهم مفهوم
دینی، موجب تولید الگوی  حکومت یک الگوی در مبانی اسالمی و ملی  منافع واقع مشخص شدن نسبت

دستیابی اهداف در سطح ملی و امت اسالم است و همچنین باعث منطقی و متعادل به منظور تأمین و 
گیران سیاست خارجی جمهوری  ایجاد فهمی مشترک از نسبت منافع ملی و مبانی اسالمی در میان تصمیم

شود و از نوسانات شدید سیاست  گیری سیاست خارجی پایدار و هدفمند می گردد، باعث شکل اسالمی می
نماید. در حوزه نظری، باید تالش کرد تا مفاهیم معمول و مؤثر  ا جلوگیری میه خارجی درپی تغییر دولت

گیری سیاست خارجی را متناسب با مبانی دینی و میراث علمی بومی بازطراحی و بازتعریف نمود.  در شکل
ها و الگوهای بومی و اسالمی سبب تکمیل ادبیات سیاست اسالمی است، لذا تالش  برداری از روش بهره
 شود از میراث فقهی شیعه در منظر فقه مضاف بهره برد. می

سو باید دقت  بازتعریف مفهوم منفعت در تراث فقه شیعه، از دو جهت دارای ضرورت است. از یک
 شناسی و شناسی، معرفت انسان در ادبیات رایج سیاست با منفعت مصداق و داشت که پذیرش معنا

های نظام  احساس تناقض و تضاد میان این مفهوم و سیاست بینی اسالمی، متفاوت و در بلند مدت جهان
گرایانه از تعریف  ی شعاری و شبه آرمان توان در رویکرد دینی را نتیجه خواهد داد و از سویی دیگر نمی

های ظاهرًا اخروی و غیر منفعتی را تعقیب کرد. هر  ملی پرهیز و صرفًا تعقیب آرمان مفاهیم منفعت و منافع 
ور خروج از عقالنیت سیاسی است و باید از افراط و تفریط مذکور اجتناب و تالش نمود در دو آفت مذک
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  منظری منطقی و بومی بازتعریف مفاهیم پایه سیاست از جمله منفعت را دنبال کرد.

 . اهداف پژوهش2

هدف اصلی پژوهش حاضر بازتعریف مفهومی اساسی از منافع ملی در چارچوب فقه سیاسی به عنوان 
گیری از دانش فقه در توسعه دانش  کی از منابع بومی دانش سیاست اسالمی است. در کنار این هدف بهرهی

گیرد، از اهداف فرعی این پژوهش  بومی سیاست به عنوان روشی مستقل که در تالقی نص و عقل شکل می
با مفاهیم نوین بشری شود عقالنیت و کارکرد فقه و اندیشه اسالمی در مواجهه  باشد. همچنین تالش می می

و تحوالت انسان مدرن مورد بحث قرار گرفته و در نهایت طرحی منطقی و متعادل به منظور تأمین و 
 دستیابی به اهداف در سطح ملی و امت اسالمی، ارائه گردد.

  الت پژوهشسوا. 0

خارجی  ملی در سیاست  پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که: براساس فقه سیاسی امامیه، منافع
حکومت اسالمی چه معنایی دارد؟ برای پاسخ به این سوال اصلی، دو سوال فرعی نیز پاسخ داده خواهد 

که منفعت در فقه سیاسی چیست و چه جایگاهی دارد؟ و مفهوم ملیت و مرز ملی به عنوان  شد، نخست آن
 شود؟ مفاهیمی مدرن در فقه سیاسی چگونه فهم می

 پژوهش شناسی روش. 5

ای میان دو دانش فقه و دانش سیاست دارد.   حاضر از نوع بنیادی است و منظری میان رشتهپژوهش 
ی منابع فقهی، ناگزیر از مراجعه به اسناد  تحلیلی داشته و با توجه به عمده-پژوهش رویکردی توصیفی

منابع  ای است. آوری اطالعات برای این تحقیق اسنادی و کتابخانه مکتوب بوده و در نتیجه روش جمع
ی مستقیم قرار  فقهی و روایی دست اول امامیه از جمله کتب مرجع قواعد عام فقه امامیه مورد مراجعه

هایی که جمع آوری شده،  برد و بیشتر داده گرفت. همچنین پژوهش حاضر از رویکردی کیفی بهره می
دهند که  نشان می« نمضمو»و « معنا»اطالعات کیفی است، چرا که پژوهشگران سیاسی توجه بیشتری به 

آید )وایت،  های کیفی به شمار می هر دو نیز از جمله موضوعات کلیدی مورد ادعای طرفداران روش
(. در نهایت باید توجه داشت که ابزار و روش تشخیص و استخراج دانش فقه با 290-290م: ص9110

ت»یعنی فهم »تکیه بر روش اجتهادی است، اجتهاد  زمان »ی  ، با اضافه«خردورزی»به عالوه « وحی و سنِّ
گاهی گاهی عرضه شود، اجتهاد روی می«آ   )رشاد،« دهد ؛ آنگاه که نصوص دینی به ساحت خرد و زمان آ
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تحلیلی است که در سنت شیعی به کار رفته و  -(. روش اجتهادی نوعی روش توصیفی03-00: ص9390
 برداری قرار گرفته است. در این پژوهش نیز مورد بهره

  ینه تحقیقپیش. 6

خارجی تولید شده است، لکن آن دسته  سیاست ملی در منافع  آثار متنوعی پیرامون مفهوم در مجموع،
 ملی را در سیاست خارجی در رویکردی بومی بازتعریف و تحلیل نمایند از آثار که تالش دارند مفهوم منافع 

 باشند: می  به سه دسته کلی قابل تقسیمکه مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع پژوهش حاضر هستند، 

 در ایران «ملی  منافع»تبیین  .6-0

و  «ملت-دولت»ی  ملی براساس نظریه منفعت مفهومی دریچه از در تالش هستند که این دسته از آثار
سیاست بپردازند. تعداد قابل توجهی های  عرصه و اجتماعی و سیاسی مفاهیم تبیین یا از منظر اسالمی، به

. در دارند ملی در ایران و به ویژه در دوران جمهوری اسالمی  این آثار تمرکز بر تحوالت مفهوم منفعتاز 
 توان به منابع زیر اشاره کرد:  این زمینه می

ایران  اسالمی جمهوری ملی (، منافع9313معاصر )ازغندی،  ایران در ملی منافع و سازی ملت -دولت
(. درست است که این آثار در رویکردی بومی 9395کدامند؟ )تاجیک، (، منافع ملی ما 9390)کیانی، 

ملی را فهم کنند، اما منظر ایشان تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران است و  تالش دارند مفهوم منافع 
 بازتعریف مبانی مورد نظر پژوهش را مدنظر ندارند.

 ملی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  تبیین منافع .6-3

 گیری شکل در مؤثر های مؤلفه و خارجی جمهوری اسالمی ایران سیاست ثار این گروه عالوه بر تبیینآ
در این زمینه  .اند پرداخته ملی در سیاست خارجی ملی و جایگاه و نقش منافع  منافع  ی مطالعه به آن،
 توان به آثار زیر اشاره نمود:  می

 جمهوری خارجی (، سیاست9392ران )رنجبر،  ای  ی الم اس  ریو ه م ج  ی ارج خ  ت اس ی س در  منافع ملی
(. این گروه آثار 9393)معنوی،  (عربستان و ایران روابط بر نگاهی با)ملی   منافع بستر در ایران اسالمی

ی سیاست خارجی را نیز مدنظر دارند، اما برای بازتعریف  ارتباط بیشتری با پژوهش حاضر داشته و عرصه
اند، تا تحلیل  یشتر به تحوالت تابع سیاست خارجی ایران پس از انقالب اسالمی توجه نمودهمنافع ملی ب

 ملی به خصوص رویکرد فقهی. مبنایی مفهوم منافع 
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 مطالعات اسالمی و ایدئولوژیک پیرامون منافع ملی .6-2

معمواًل رویکردی مبنایی و گیرند و  می نظر در را ملی و مبانی اسالمی منفعت  میان این گروه نسبت آثار
ی نویسندگان، سیاست  اصطالحًا ایدئولوژیک دارند، البته در بسیاری از این آثار موضوع مورد مطالعه

(، مقاله 9391)خانی، « الملل بین روابط در منفعت و اخالق نسبت»خارجی نیست. از جمله: مقاله 
)احمدی « خمینی امام اندیشه در یرانا اسالمی جمهوری فراملی های مسئولیت و ملی منافع نسبت»

 (. 9391 )حقیقت،« فقه سیاسی شیعه و نقش دوگانه مصلحت»(، مقاله 9315طباطبایی و محمود، 
 سیاست ملی و منافع مطالعات های و حوزه بودهای  رشته میان  مطالعه، مورد مسئله که آنجایی از

 محسوب عرصه این در نوین پژوهشی دارد، توجه با رویکرد فقه امامیه و با روش اجتهادی مورد را خارجی
ی سیاست  ملی آن هم در عرصه گیری از ظرفیت فقه سیاسی برای تعریف مفهوم منافع  گردد. بهره می

 آید. ملی به شمار می خارجی، منظری متفاوت از آثار تولید شده در مطالعات منافع 

 مفاهیم پژوهش .7

 ملّی منافع  .7-0

ی از دو واژه   ول منافعمفهوم رایج و متدا یت»و « منفعت»ملِّ  از بسیاری مانندکه شده است  تشکیل « ملِّ
ترین  است. برخی از مهم  شده تعریف گوناگون و نیست روشن کامالً  مفهومی انسانی علوم در رایج مفاهیم

 توان چنین برشمرد: تعاریف موجود از منافع ملی را می
ی منفعت مفهوم ـ حفظ تمامیت ارضی: تی تعریف یک در ملِّ  امنیت رویکردی به ناظر کالسیک، و سنِّ

نماید )برونینگ،  حفظ را دولتی مرزی تمامیت نظامی، قوای دفاع طریق از دارد تالش که است محور
 (.00م: ص2553

ی شامل آن دسته از اولویت گیرندگان مرکزی: ی تصمیم ـ خواسته گیرندگان  هایی است که تصمیم منافع ملِّ
 (.00م: ص9139کنند )کراسنر،  ی یک نظام سیاسی تعریف می تبهر عالی

که توسط   منافع عمومی و منافع جامعه عبارت است از حاصل جمع منافع خرد و جزئی ـ خیر مشترک:
های مشترک و حاصل جمع منافع با هدایت منطق مفروض  شود. این اراده اجزاء متشکل جامعه دنبال می

 (.32: ص9331شوند )کلینتون،  مشترک منجر میگیری خیر  قوانین، به شکل
ی مجموعه  منافع  ی شرایط و امکانات یک جامعه: ـ مجموعه ی امکانات و شرایط پویایی است که تحقق  ملِّ
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سازد. این شرایط و امکانات، خود  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را میسر می  نیازهای امنیتی،
های فرهنگی و تاریخی یک  اجتماعی و ویژگی  ر اقتصادی، سیاسی،ملهم از وضع ژئوپولتیکی، ساختا

 (.95-99م: ص9199المللی است )پالنو و دیلتون،  جامعه و باالخره جایگاه آن در صحنه بین
ی برای همگی آن قطع نظر از هر یک از کشورها، منفعت  ـ قواعد عینی و مشترک: ها قابل تعریف به عناصر  ملِّ

قواعد عینی و  کشورهادر ارزیابی و شناخت سیاست خارجی  5مشترک است. مورگنتاعینی و در عین حال 
ی برحسب قدرت تعریف می  منافع»که  مشخصی دارد، مبنی بر این  (.90م: ص9105)مورگنتا، « شود ملِّ

 سیاست خارجی .7-3

وسیله  ی عمل که به سیاست خارجی هر کشور عبارت است از راهبرد یا رشته طراحی شده
المللی به منظور اهداف مشخص  ها و واحدهای بین گیرندگان یک دولت در مقابل دیگر دولت متصمی

 ها، گیری جهت اهداف، از ای مجموعه را خارجی سیاست (.0م: ص9199 شود )پالنو و دیلتون، اعمال می
 برای المللی بین سیاسی واحدهای سایر مقابل در حکومت یک که اند کرده تعریف ها روش ابزارها و
ی  منافع به دستیابی  خارجی (. سیاست990: ص9393کند )رضایی،  می دنبال خارجی عرصه در خود ملِّ
 در را خود پای یک گذاران سیاست که معناست این به مرز آید، اصطالح به شمار می «مرزی» فعالیتی
 نظام و ذارانگ سیاست. گذارند می جهانی یا بیرونی محیط در را دیگر پای و داخل یا درونی محیط

. کنند ایفا را واسط نقش متفاوت محیط دو میان کوشند می و دارند قرار پیوند نقاط این در گذاری سیاست
ی ترتیب، این به. شود می ساخته آن براساس سیاست که دهد می شکل ای زمینه پس داخلی محیط  عواملِّ

 سطح و آن، سرشت جمعیتی دیگران، ساختار با ارتباط در آن جغرافیایی موقعیت منابع پایه دولت، چون
 محیط. دهند می شکل داخلی درونی یا محیط به آن بنیادی های ارزش و آن، ایدئولوژی اقتصاد توسعه

 وجود مستلزم مستقیماً  سیاست اجرای. شود می اجرا سیاست در عمل که است جایی المللی بیرونی یا بین
شود )ایوانز و  می گذاری سیاست نظام وارد مجدد بازخورد شکل به ها آن های واکنش و گران بوده کنش سایر

دولت و  یک های سیاست و اهداف بنابراین، مقصود ما از سیاست خارجی بازتاب. (239: ص9399نونام، 
 های سازمان ها، دولت سایر با ارتباط در و الملل بین روابط عرصه در دولتی نهادهای وابسته و شبه

 باشد. می جهانی اتفاقات و حوادث بیگانه، افراد ها، نهضت المللی، بین
                                                           

1 Morgenthau 
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 فقه سیاسی .7-2

فقه سیاسی در تمام ادوار فقهی و در طول تاریخ، استمرار و تسلسل داشته و از زمان آغاز وحی و تشریع 
ظر (. از من93: ص9399زاده،  گاه منقطع نشده است )عمید زنجانی و موسی تا زمان فعلی ادامه یافته و هیچ

ماهیت، فقه سیاسی آن دسته از مباحث فقهی است که در خصوص اعمال قدرت در جامعه و لوازم آن 
کند. در دانش فقه، مباحثی با عنوان جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، امامت و خالفت،  بحث می

بهم، جمعه و آوری وجوهات شرعیه، دعوت به اسالم، مولفه قلو حسبه، نصب امرا و قضات، مأموران جمع
های دیگر، همکاری با  ها و مراسم عیدین، تولی و تبری، صلح و قرارداد با دولت جماعات، آداب خطبه

گویند )عمید زنجانی،  طور مستقیم یا غیر مستقیم مطرح شده که به آن فقه سیاسی می حاکمان و نظائر آن به
 (.359، ص2: ج9315

معنوی مومنان، تأمین حقوق شهروندان، به داد  اهدافی چون بسترسازی و تمهید حیات مادی و
سازی نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در فقه سیاسی  مظلومان، محرومان و مستضعفان رسیدن و سالم

توان گفت که موضوع این شاخه فقهی، علم به احکام شرعی موضوعات سیاسی و  وجود دارد. بنابراین، می
باشد  ر، متعلق فقه سیاسی مسائل سیاسی، حقوقی و اجتماعی میهای سیاسی است. به عبارت بهت پدیده

 (.399-392: ص9313زاده،  )موسی

 . اصول عام فقه سیاسی حاکم بر مفهوم منفعت در سیاست خارجی8

فهم معنای منفعت از موضوعات عام و کالن در فقه سیاسی بوده و از دایره مسائل فقهی خرد که ناظر به 
گردند، خارج است. در  د و به نوعی استفتائی موردی از مقام فقهی محسوب میهستن  شرایط ویژه خویش

هستند و   فقه امامیه، برخی مبانی و قواعد عام حاکم بر تمامی ابعاد فقه بوده و مبنایی عام در ابواب مختلف
مختلف باشند. قواعد فقهی، احکام عام فقهی هستند که در ابواب  به نوعی روح حاکم بر مسائل فقهی می

(. قواعد عام فقه، حوزه فقه فردی و فقه سیاسی 23، ص9ق: ج9095گردند )مکارم شیرازی،  فقه جاری می
نماید و حدود و مرز عملکرد ایشان را مشخص و برخالف مسائل فقهی که با تحول در  دهی می را جهت

کی و اجماعی در میان فقهای باشند. مبانی فقه امری اشترا می  موضوع متغیر هستند، دارای ثبات و پایداری
 شوند.  شیعه بوده و از ناحیه مستندات و منصوصات مستحکم حمایت می

ی سیاست خارجی است و پرداختن به  ملی در عرصه  موضوع مورد پژوهش در این تحقیق مفهوم منافع
های کالن حکومت  گیری ی تصمیم این امر مبتنی بر مطالعه اصول و مبانی عام فقهی که معیار و ضابطه
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رد عاقالنه باشد. این قواعد عام فقهی در چارچوب قواعد شرعی و فقهی بوده و رویک اسالمی است، می
 گذاری شده است. علمای شیعه در جهت حفظ و تأمین منافع جامعه اسالمی پایه

 اصل مصلحت .8-0

کار بردن این اصل در مستحدثات و وقایع روز  پذیری را منجر شده و به مصلحت، روزآمدی و انعطاف
راهم آمدن دهد. این اصل موجب ف به تعقیب منافع جامعه اسالمی در شرایط گوناگون نتیجه می

 هایی همچون عزت برای جوامع اسالمی در عرصه سیاست خارجی است. مطلوبیت
به چشم « نقیض افساد»ی مصلحت تعاریف بسیاری ارائه شده که در اکثر این تعاریف، معنای  از واژه

مصلحت عبارت است از شایستگی و شایستگی در »نویسد:  منظور در لسان العرب می خورد. ابن می
(. الصحاح جوهری نیز صالح را ضد فساد 090، ص2ق: ج9090منظور،  )ابن« باشد ساد میمقابل ف

در این کار »(. در مجمع البحرین نیز چنین آمده است: 393، ص9: ج9330تعریف کرده است )جوهری، 
(. تعریف اصطالحی 020، ص2ق: ج9330 )طریحی،« باشد مصلحت است، یعنی خیر و منفعت می

از اخبار و سخن »ی با معنای لغوی اهل لغت ندارد. صاحب جواهر معتقد است: فقها تفاوت چندان
ی اعمال و دادوستدها، برای سودهای دنیایی و  شود که همه فقیهان، بلکه ظاهر قرآن کریم استفاده می

تا:  )نجفی، بی« اند شود، تشریع شده آخرتی مردم، یعنی آنچه از دید عرف سود و مصلحت نامیده می
مصلحت در جامعه اسالمی، مصلحتی است که هم »(. همچنین باید توجه داشت که 320، ص22ج

 (.000: ص9312)جوادی آملی، « حسنه دنیا و هم حسنه آخرت باشد
شیعه و عدلیه بر این باورند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسدند و براساس مصالح و مفاسد 

کنند  وجوب، استحباب، کراهت، اباحه و حرمت تقسیم میموضوعات در الزام و عدم الزام، احکام را به 
( و اوامر الهی از مصالح و نواهی از مفاسد نشأت گرفته است )موسوی، 10: ص9391 )خسروپناه،

گذاری اصلی به نام مصلحت، هر اقدام و عملی را که  (. بنابراین، فقه شیعه با پایه993-915ق: ص9099
کند و در مقابل، هر  معنوی جامعه اسالمی گردد، تایید و حمایت میمنجر به کسب و جلب منافع مادی و 

داند. بدیهی است شرایطی که منافی و  عملی را که خالی از منافع و مصالح جامعه اسالمی باشد، بیهوده می
ت تابد و در فهم منافع نیز از واژگانی چون سود و منفع ی منافع جامعه اسالمی باشد را نیز برنمی تهدیدکننده

 گرایی فقه است.  کند که گویای منفعت دنیایی و اخروی و منافع عرفی یاد می
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 . اصل وجوب حفظ نظام و حرمت اختالل نظام8-3

موردی  اختالل نظام یکی از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسالمی به شمار آمده است و در هر
اند )عمید  اثر دانسته منتفی و به عنوان ثانوی، بیکه حکمی از احکام اسالم موجب اختالل نظام گردد، آن را 

(. این قاعده مقدم بر سایر امارات، اصول و قواعد است، هنگامی که عقل 905، ص2ق: ج9029زنجانی، 
شود و  کند، موجب قطع به حکم شرعی می شود، حکم می بر لزوم اجتناب هر آنچه موجب اختالل نظام می

رسد و همچنین در هنگام  ها نمی ها و اصول نوبت به دیگر حجتقطع هم دارای حجیت ذاتی است و 
دهنده  یابد. بررسی آراء فقها حول این قاعده نشان تعارض با دیگر مسائل فقهی و اصولی این قاعده تقدم می

اند و لزوم عمل به این قاعده در نظر ایشان مفروض بوده است )امام  قاعده را پذیرفته  آن است که ایشان این
(. معیار قاعده اختالل نظام 290، ص2ق: ج9095؛ مکارم شیرازی، 000، ص2ق: ج9029خمینی، 

تأمین منافع جامعه اسالمی است و این اصل نیز همچون اصل مصلحت در روح خود، تعقیب منافع 
 جامعه اسالمی را مفروض دارد.

 . اصل عدالت8-2

اصل »ی بسیاری از تکالیف شرعی بوده و اجتماعی در فقه امامیه شرط الزم برا -این قاعده فقهی
شود. عدالت در  های اسالم است که باید بررسی کرد که چه چیز بر آن منطبق می عدالت از مقیاس

ی معلوالت. در واقع نه این است که آنچه دین گفته، عدل  باشد، نه در سلسله ی علل احکام می سلسله
  (.253، ص0: ج9392هری، )مط« گوید است، بلکه آنچه عدل است، دین هم می

قبول والیت و منصب توسط سلطان را بر مبنای عادل و یا جائر بودن وی « النهایه»شیخ طوسی در 
پذیرفتن والیت و منصب از سلطان »داند:  می« اجرای عدالت»ترین معیار را  بندی نموده و اصلی تقسیم

نهد، جایز، بلکه مطلوب و  به جای خود میکند و هر چیز را  عادلی که امر به معروف و نهی از منکر می
(. محدث شهیر عالمه 300ق: ص9055)طوسی، « ی وجوب برسد راجح است و چه بسا به مرتبه

بدان که عدل ملوک و امراء از اعظم مصالح ناس است و »نویسد:  می« عین الحیاه»مجلسی در کتاب 
کثر ناس به طور ایشان بوده، و عدل و صالح فجور و فسق ایشان مورث اختالل امور اکثر عالمیان و میل ا

(. امام خمینی 292، ص2: ج9392)مجلسی، « ایشان موجب صالح جمیع عباد و معموری بالد است
ی یک رژیم سالم سیاسی و عدالت امیرالمومنین)ع( را الگوی جاودان برای همه حاکمان  عدالت را الزمه

ر ارتباط با دول و معاشرت و معامالت با مردم و دادرسی و عدالت به معنای واقعی این است که د»داند:  می
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ای که برای مالک اشتر و در  قضا و تقسیم درآمد عمومی، همچون حضرت امیرالمومنین)ع( طبق برنامه
(. بدیهی 09: ص9310)امام خمینی، « حقیقت برای همه والیان و حکام تعیین فرموده است، رفتار کند

ی اسالمی را نتیجه خواهد داشت و همچون روح حاکم بر  روندان جامعهاست اجرای عدالت منفعت شه
مداران، از منظری عقلی و شرعی مسیر معاشرت مردم با یکدیگر و حکومت با مردم و  رفتار سیاست

 شود. ساز مصلحت و منافع حقیقی می کند و مقدمه ها را با یکدیگر تنظیم می حکومت

 . قاعده نفی سبیل8-0

های کالن حکومت اسالمی به خصوص در تعامل با  گیری ی اساسی که در تصمیماز جمله قواعد
بیگانگان و در عرصه سیاست خارجی حکومت و جامعه اسالمی نقشی جدی دارد، قاعده نفی سبیل است. 
خدای تعالی در شریعت اسالمی، هیچ حکمی که موجب سلطه کفار بر مسلمین گردد را قرار نداده و 

بنابراین، حرام است که مسلمین در معامالت و ارتباطات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  تشریع نکرده است.
و فرهنگی بین ایشان و کفار، عملی را انجام دهند که موجب تسلط کفار بر مسلمین شود. امام خمینی در 

داند )امام  و روایت مشهور نبوی می« نفی سبیل»دلیل و مبنای اصلی و عمده این قاعده را آیه « البیع»کتاب 
و خداوند »سوره مبارکه نساء اشاره مستقیم به این قاعده دارد:  909(. آیه325، ص2ق: ج9029خمینی، 

یابد و چیزی  اسالم برتری می» فرمایند: پیامبر اکرم)ص( می«. هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است
ن قاعده ضامن حفظ منافع فرد و جامعه ای (.330، ص0ج ق:9093)ابن بابویه، 2«یابد بر او برتری نمی

رو در  کند، از این مسلمانان در ارتباط با غیر است و مالک روابط را حفظ منافع طرف اسالمی تعیین می
 ساز تأمین منافع و متناسب با منافع فردی و جمعی مسلمانان است. صورت اجرای دقیق، مقدمه

 . اصل رعایت احکام شرعی8-5

رفتار و تصمیمی اعم از فردی و جمعی مبتنی بر رعایت دستورات شریعت  در جامعه اسالمی هر
مقدس است و خداوند حکیم در سایه عمل به این احکام، فرد مسلمان و جامعه اسالمی را به مصلحت 

احکام شرعی تابع و »سازد، چرا که یکی از مسلمات اعتقادی اسالمی این است که  خویش رهنمون می
ها وجود دارد، حکم شرعی  ها است، پس هر جا که حکمت ها و مفسده مصلحتها،  دائرمدار حکمت

: 9333ها وجود ندارد، حکم شرعی هم وجود ندارد )مطهری،  مناسب هم وجود دارد و هر جا که حکمت
 (.03، ص25ج
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گذاری کنند، بلکه از  االمر خوانده، از این جهت نیست که خود قانون شرع مقدس، والیان امر را اولی
هت عمل و اجرای احکام شرعی است. امام خمینی تشکیل حکومت اسالمی را فی حد ذاته دارای اعتبار ج

احکام اسالم باشد. در حقیقت فلسفه  ی داند، بلکه زمانی حکومت اسالمی ارزشمند است که اجراکننده نمی
، حکومت (. بنابراین00: ص9310وجودی حکومت اسالمی، اجرای احکام شرعی است )امام خمینی، 

کند و مجموع قواعد و اصول فقهی موجب نیل، تشویق، تضمین  اسالمی در چارچوب احکام شرعی اقدام می
شوند. رویکرد فقه سیاسی شیعه رویکردی فعال و حقیقی نسبت به  و تأمین منافع جامعه و فرد مسلمان می

 داند. افع شهروند مسلمان میسازی برای رسیدن به من تامین منافع است و رسالت و هدف خویش را زمینه

 . ملیّت در چارچوب فقه سیاسی9

ت»سوال دیگر پژوهش حاضر فهم چارچوب تعقیب منافع ملی، یعنی  است. آیا ملیت که هویتی « ملیِّ
ملت بوده، مورد پذیرش فقه امامیه است؟ این مفهوم با مفهوم امت  -مدرن و برخواسته از الگوی دولت
می، به ظاهر در تناقض یا تضاد است یا خیر؟ فقه سیاسی شیعه در اسالمی و حکومت جهانی اسال

گرایانه این  بینی آرمان ها و واقع چارچوب عقالنیت سیاسی با در نظر گرفتن مقتضایات زمان، ادراک اضطرار
 کند.  مفهوم را تبیین می

 ت. تبیین اقتضائی ملی9-0ّ

و بر   مکانی و زمانی را مورد نظر قرار داده فقه سیاسی شیعه در چارچوب عقالنیت اسالمی، اقتضائات
طور که گفته شد، وحدت اسالمی بر  ی شرعی را مشخص و فهم کرده است. همان همین اساس وظیفه
های سیاسی  های اصیل توحیدی بنا شده، لکن در مقابل، اغلب کثرت ر از جمله ارزشمبانی ثابت و الیتغیِّ 

دهد که به منظور فهم آنان باید به امور  ص زمانی و مکانی رخ میو اجتماعی به سبب شرایط و اقتضائات خا
غیر ثابت و متغیر توجه کرد. ملیت، مرز و دولت ملی و در نهایت تعقیب منافع در چارچوب آن، از جمله 

باشد. شریعت مقدس این امور  ها در دنیای امروز می اقتضائات زمانی متغیر است که مبنای تکثر ملت
 شناسد:  داند و براساس مبانی عقالنی و وحیانی به رسمیت می ابتات جدا میمتغیر را از ث

  و بناء عقالء  سیره. 9-0-0

عقل منبعی مستقل برای استنباط احکام شرعی بوده و ابزاری است که در تبیین و تفسیر منطقی سایر 
( و برهمین 33-30: ص9399گیرد )علیدوست،  منابع و حل تعارض موجود بین آنها مورد استفاده قرار می
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به حجیت سیره  باشد. فقهای شیعه قائل اساس است که سیره عقالء نیز مورد احترام و دارای حجیت می
عقالء به دلیل امضای معصوم هستند، چون شارع خود از عقالء و به تعبیری رئیس العقالء است. البته بناء 

، 2ق: ج9390آور است )مظفر،  عقالء زمانی دلیل است که منجر به یقین شود، زیرا که کسب یقین حجیت
جتماعی، به دلیل آنکه یکی از های نوین ا (. در موضوع مورد بحث و مسئله مرز و چارچوب939ص

های اصلی سیره عقالء، مصلحت و حفظ نظام بوده و از آنجا که شارع رئیس العقالء است،  خاستگاه
بنابراین مصلحت و حفظ نظام مورد تایید و امضای وی نیز هست، بر همین اساس در این موضوع نیز سیره 

های چندگانه در باب خاستگاه سیره، یکی از  احتمال باشد. میرزای نائینی درپی ذکر عقالء قابل استناد می
به عنوان « فطرت»ها را حفظ نظام حیات انسانی نامیده و همان را متعین دانسته است. حتی زمانی که از  آن

فطرت یا همان »شود، حفظ نظام عمومی را مدنظر دارد:  سخن گفته می« سیره عقالنیه»یکی از منشاءهای 
وند متعال در نهاد انسان به ودیعت گذاشته است، سبب پیدایش بسیاری از مرتکزات ذهنی که خدا

گردد. فطرت باعث ایجاد بینش و گرایش خداباوری و خداپرستی  ها در وجود انسان می ها و گزینش گرایش
« بنای عقالء»تواند منشاء پیدایش  که برای حفظ نظام عمومی مفید قلمداد شده، می« فطرت»است. این 

 (.923، ص2: ج9390؛ امام خمینی، 912، ص3ق: ج9029نائینی، « )باشد
 تواند مورد پذیرش فقها و اصولیینی که بنای عقالء و سیره عقالنیه را یم مرزهای ملی و سرزمینی نوین 

های سرزمینی موجود عمل معین عقلی است که فطرتًا به  چرا که مرز دانند، باشد. واجد حجیت مستقل می
های سیاسی امروزین، حاکم و بسیار  جایی که در تمامی نظام بوده و از آن  ستی خویشفکر حفظ نظام زی

تواند از باب سیره عقالء مورد توجه و پذیرش قرار گیرد. امام  تکرار گردیده و شمول همگانی دارد، می
حیای وجوه خمینی به عنوان یکی از فقهای مؤثر در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر که اقدام جدی برای ا

اند و از این اصل برای  اجتماعی و سیاسی اسالم نمود، بر جایگاه و نقش عقل و سیره عقالنی توجه داشته
اند. ایشان در  ها استفاده کرده ملت - پذیرش حدود مرزی و ساختارهای نوین اجتماعی و الگوی دولت

پذیرد  نفال، ساختار سیاسی دولت را میی ا و در مبحث انفال و ذیل توضیح و تفسیر مفاد آیه« کتاب البیع»
ها  داند و آن را مطابق اعتبار عقالیی و موافق چارچوب دولت و انفال را در زمان فعلی در اختیار دولت می

 (.20، ص3ق: ج9029کنند )امام خمینی،  تعبیر می

 سیره معصومین)ع( در پذیرش مرزهای بشری .9-0-3

های بشری آن روزگار  حکومت اسالمی در مدینه، پذیرش مرز مکرم اسالم)ص( در دوران در سیره نبی
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یک روز مرزداری در راه خدا، از »اند:  هویدا و آشکار است، رسول اکرم)ص( در تحسین مرزداری فرموده
یک ماه نماز و روزه بهتر است، و هر کس در حال مرزداری در راه خدا از دنیا برود، تا رستاخیز، ثواب 

کند:  (. رسول اکرم)ص( به اصحابش سفارش می305: ص9332)پیشوایی، « شود ه میمجاهدان به او داد
)شیث خطاب، « وقتی به سرزمین پادشاهان رسیدید، شب وارد نشوید و صبر کنید تا در روز وارد شوید»

گاه اصرار به ادغام  آید، این است که اسالم هیچ (. آنچه از سیره پیامبر)ص( به دست می903ق: ص9051
ها یا اعتراف به  ای در جامعه دیگر نداشته، بلکه پیامبر)ص( فقط خواستار اسالم آوردن ملت هجامع

 حاکمیت اسالم بوده است.
تواند  داری در بیان و عمل ائمه اطهار)ع( نیز می در کنار این سیره و پذیرش حدود بشری، جایگاه مرز

های جهاد اسالمی بوده که در کتب  ی از شاخههای بشری باشد. مرزداری یک ای بر اهمیت جایگاه مرز اماره
( و به عنوان عملی 21، ص90ق: ج9051حدیثی و فقهی در ذیل جهاد بحث شده است )حرعاملی، 

بافضیلت معرفی شده و ارزش و ثواب مرزداری در احادیث بسیاری مطرح شده است. امام باقر)ع( و امام 
« شت، مرزدار اسالم اجر مجاهدان را خواهد داشتروز گذ 05اگر مرزداری از»فرمایند:  صادق)ع( می

 (. 35، ص90ق: ج9051)حرعاملی، 

  منطقه الفراغ .9-0-2

گذاری اسالم  ، بخشی از نظام قانون«حوزه غیر منصوص»و یا « قلمرو ترخیص»یا « منطقه الفراغ»
چون میرزای نائینی الفراغ از سوی فقهایی  ی منطقه است که شارع مقدس در آن حکم الزامی ندارد. نظریه

طرح گردید و توسط شهید محمدباقر صدر تکامل یافت. شهید صدر وجود این قلمرو را در نظام 
پذیری شریعت  داند، بلکه وجود آن را برای انعطاف گذاری اسالم، عیب و نقصی برای شریعت نمی قانون

د براساس مصلحت جامعه توان داند. ولی امر می اسالمی در شرایط زمانی و مکانی مختلف الزم می
گذاری کند و حکم ثانوی به موضوعی بدهد که ذاتًا مباح است. برای مثال، کشت زمین از  اسالمی قانون

نظر شرعی اواًل و بالذات عملی مباح است، اما ولی امر حق دارد آن را براساس شرایط منع کند )صدر، 
 (.320ق: ص9052

اتی است که شارع پیرامون آن حکم الزامی نداده است، موضوع ملیت و مرزهای ملی از جمله موضوع
حال در صورتی که نظریه منطقه الفراغ را صحیح بدانیم و معتقد باشیم در این حوزه نصی وجود ندارد و اگر 

 توان استدالل کرد. مصلحت هم ایجاب کند، مرزهای ملی را لحاظ کنیم، به این نظریه می
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 اداتتفکیک حوزه معامالت از عب .9-0-0

پردازد و این رابطه غیرقابل تغییر است، پس احکامشان  احکام عبادی به تنظیم رابطه خداوند و انسان می
باشد، ولی شارع در معامالت در واقع عرف موجود در جامعه را امضاء کرده و در مواردی آن را تقیید  ثابت می

موجود در جامعه موجب تغییر در موضوعات کرده است، بنابراین، جنبه امضایی دارند و تغییر عرف و عادت 
ها خواهد شد. در واقع در موضوعات عرفی، شارع برخی از عادات  عرفی و در نتیجه باعث تغییر احکام آن

رایج در عرف را در چارچوب حدود و مصالح الهی امضاء و تایید و برخی را به طور کلی رد و برخی را تقیید 
 (.10-10ق: ص9099کرده است )مغنیه، 

با توجه به اینکه موضوع معامالت، عرفی و امضایی است، امکان دسترسی به مناط احکام معاملی که هدف 
و غایت آن تنظیم روابط اجتماعی براساس موازین عدل و قسط است، وجود دارد. پس با دسترسی به مناط قطعی 

منافع (. تعریف 00-09: ص9391، نباط کرد )مهدویتوان بر مبنای آن حکم موضوعات جدید را است احکام می
های متغیر بوده که  ملی و تشخیص منافع ملی و همچنین چارچوب ملیت و مرزهای ملی، از جمله عرصه

توان براساس اقتضائات مکانی و زمانی در این موضوع متغیر که  حکمی ثابت پیرامون آن صادر نشده است و می
  ود را پذیرفت و احکام را براساس آن تنظیم نمود.حوزه ارتباطی بندگان با یکدیگر است، عرف موج
 تمبانی تبیین اقتضائی ملیّ -0 نمودار شماره

 

 ت. تبیین اضطراری ملی9-3ّ

کند و  پذیر می گذاری اسالم، قواعدی وجود دارد که اجرای احکام اسالمی را انعطاف در نظام قانون
کننده نیز در پذیرش  کند. این نوع قواعد تعدیل گویای منطقی است که اقتضائات زمانی و مکانی را فهم می

شاید آرمان جامعه اسالمی  برداری است، چرا که مرزهای بشری اقتضائی از باب اکراه و اضطرار قابل بهره
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توحید بشری و نبود افتراقات و ایجاد امت واحده اسالمی باشد، لکن اضطرارًا و براساس اکراه موجود در 
 گیرد. نظم امروزین بشر پذیرفته و در چارچوب آن تعامالت شکل می

 روایت وضع .9-3-0

خطا، نسیان، اکراه، جهل، شش چیز از امت برداشته شده است: « وضع»روایت مشهور به  براساس
(. از این شش مورد و دیگر نظایر، به عناوین 233، ص23 ق: ج9051)حرعاملی،  3ناتوانی و اضطرار

 شود که موجب رفع حکم اولی در شرایط مخصوص به خود هستند. ثانویه تعبیر می

 قاعده ضرورت .9-3-3

های کفر  سرزمین اسالم از سرزمینپرواضح است که در حال حاضر مرز عقیدتی به عنوان حدفاصل 
های  الملل نیست، در شرایط حاکم، موضوع مرزبندی های اسالمی و حقوق بین ی دولت مورد توجه قاطبه

ملت امری غالب بر نوع ارتباطات انسانی است، پس در این شرایط پذیرش آن  -ملی و پذیرش واحد دولت
موجب عسر و حرج و خسارت بر مسلمانان و جامعه  به نوعی ضرورت تبدیل شده، زیرا که عدم پذیرش آن

کند، حتی اگر از نظر  ، مشروعیت پیدا می«الضرورات تبیح المحظورات»اسالمی خواهد شد. پس، از باب 
ار محدود و یهای ملی به هیچ وجه مورد پذیرش نباشد، پس شناسائی به معنای بس بندی شریعت، تقسیم

ز براساس یح المحظورات، و نیطرار، و به حکم الضرورات تبك اضیمحتاطانه، و تنها در چارچوب 
ق: 9029ز و محدود برقرار سازد )عمید زنجانی، یآم اطیتواند روابطی بس احت الضرورات تقدر بقدرها، می

 آورد. القرای جهان اسالم را فراهم  ( و مقدمات تأمین منافع جامعه اسالمی و ام305، ص3ج

وحدت جامعه انسانی آرمان بلند اسالم است، برخی شرایط حاکم بر جهان در عین حال امت اسالمی و 
سازد که در  اسالم و تفوق الگوی تمدن غربی بر نظام سیاسی در سراسر جهان، مسلمان عاقل را رهنمون می

 حد ضرورت باید مرزهای ملی را بپذیرد و تا جایی که برای او ممکن است آرمان امت اسالمی را تعقیب کند.

 قاعده میسور .9-3-2

دهد،  از دیگر قواعدی که پذیرش الگوی مرزهای ملی و ملیت را براساس رویکردی عاقالنه نتیجه می
قاعده میسور است، این قاعده تا آنجایی که ممکن باشد هدف و آرمان شریعت را براساس ظرفیت بالفعل 

شود، اسقاط بعض  لیف معسور میکند، براساس این قاعده، در زمانی که عذری سبب سقوط تک تعقیب می
(. براساس این قاعده باید 031، ص9ق: ج9095شود )مکارم شیرازی،  عمل، موجب سقوط باقی عمل نمی
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آرمان نهایی را تعقیب، لکن به دلیل عسر، میسور را که ایجاد حکومت دینی در مرزهای پذیرفته شده ملی 
 رف شدن عسر پیگیری کرد.است را تعقیب نماییم و آرمان نهایی را بعد از برط

 قاعده االهم فاالهم .9-3-0

دلیل دیگر برای پذیرش مرزهای ملی، قاعده االهم فاالهم است، شارع مقدس براساس این قاعده 
داند. تعقیب و رسیدن به مرزهای عقیدتی یک امر مهم است، لکن حفظ اصل  تر می اولویت را بر امور مهم

باشد، در نتیجه تالش برای نظام سیاسی ایجاد شده در مرزهای ملی و  میتر  نظام اولیه اسالمی امری مهم
تامین منافع آن که امر اهم است، بر ایجاد نظام جهانی اسالمی و بر تعقیب منافع آن که امری مهم 

  باشد، اولویت دارد. می
 مبانی تبیین اضطراری ملیت -3 نمودار شماره

 
 گیری نتیجه .01

های کالن نظام در سیاست خارجی را مشخص  گیری تصمیم ملی جهت  افعهای سیاسی من در نظام
ملت شاکله مفهومی منافع ملی را  -ی دولت براساس نظریه« ملیت»و « منفعت»کند. دو مفهوم پایه  می

ی ایدئولوژی  دهند. با پیروزی انقالب اسالمی و تأسیس نظام سیاسی ایدئولوژیک در ایران، دوگانه می  شکل
ملی در   های سیاسی غیر ایدئولوژیک از جمله منافع ملی خودنمایی کرد و مفاهیم متعارف در نظامو منافع 

های غیر دینی منفعت بر پایه ماتریالیسم، منافع مادی  نظام جدید، محل چالش قرار گرفت، چرا که در نظام
ی مشخص ، در چارچوب مرزهای مل«خارج»و شبه معنوی را مشخص و ملیت نیز براساس فهم از 

های ملی و مرزهای  شود. لکن در نظام دینی و ایدئولوژیک، نسبت منفعت و مبانی دینی و نسبت مرز می
های دانشی که باید به این سوال پاسخ دهد،  ایدئولوژیک و امت اسالمی محل سوال است. از جمله بستر

مهوری اسالمی ایران بوده و باشد، فقهی که مبنای بسیاری از اصول نظام سیاسی ج فقه سیاسی امامیه می
 قانون اساسی بعد از انقالب نیز توسط دانشمندان این حوزه نگاشته شده است. 

مبانی پذیرش اضطراری  
 ملیت

 قواعد تعدیل کننده

 روایت وضع

 قاعده میسور

 قاعده ضرورت

 قاعده االهم فاالهم
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سوال اساسی که در این پژوهش از منظر فقه سیاسی امامیه مطرح گردید، آن است که منفعت را چگونه 
ی این دو مفهوم، فهم فقه بند تعریف کرده و در نسبت با مفهوم ملیت چه رویکردی دارد که از دریچه جمع

سیاسی شیعه از منافع ملی استخراج گردد. شیعه در تالقی عقل و نص و در مسیر عقالنیت اسالمی، میان 
دنیا و آخرت، مادیات و معنویت و اصول ثابت و متغیر زندگی انسان، ارتباط برقرار کرده و این خرد دینی، 

و اجتماعی بشر است. براساس چارچوب نظری عقالنیت  ای بر فهم و روزآمدی مفاهیم پایه سیاسی دریچه
 اسالمی، در زمین فقه سیاسی، مفهوم منافع ملی، مطالعه و تحلیل گردید. 

فقه سیاسی در منظری کالن و در چارچوب قواعد عام و حاکم فقه سیاسی، چون اصول و قواعد 
، «ایت احکام شرعیرع»و « نفی سبیل»، «وجوب حفظ نظام و حرمت اختالل نظام»، «مصلحت»

ی اسالمی در  گرایانه دارد و خود را موظف به حفظ منافع شهروندان مسلمان و جامعه رویکردی منفعت
طلبی در چارچوب  داند و به صراحت منفعت ی با غیر می های زیستی به خصوص در مواجهه تمامی عرصه

 کند. عقالنیت اسالمی را مأموریت خویش ترسیم می
های ایدئولوژیک  چارچوب ملیت است، با این چارچوب مدرن چگونه با مرزبندی در گام بعدی سوال

 وران متأخر به اقتضائات زمانی و مکانید درفقه سیاسی امامیه  شود و یا در تضاد دائمی است؟ همنشین می
توجه  های اجتماعی از جمله مرز و چارچوب در استخراج احکام شرعی در چارچوب عقالنیت اسالمی

را  ملیت مقدس شریعتبر همین اساس در عین تعقیب آرمان وحدت بشری و اسالمی، و  کرده استبسیار 
و سیره عقالئیه امروز  پذیرفته است. ،به عرف و سیره جاری در بین مردم سپرده و نه باالصاله بلکه بالعرض

در دوران ، همچنین سیره معصومین از جمله نبی مکرم اسالم)ص( به عنوان یک معیار مستقلعرف 
پذیری شریعت اسالمی در شرایط زمانی و  حکومت اسالمی در مدینه، نظریه منطقه الفراغ، بر انعطاف

ای بر  گذراد و همچنین تفکیک حوزه معامالت از عبادات، همگی بستر و زمینه یمکانی مختلف صحه م
 ملی است. پذیرش اقتضائی ملیت به عنوان چارچوب تعقیب منافع 

گذاری اسالمی مانند  کننده در نظام قانون فوق را نیز در نظر نگیریم، براساس قواعد تعدیل اما اگر مبنای
حفظ اصل نظام را بر آرمان نهایی امت اسالمی ، «مهم»بر « اهم»و ترجیح قاعده ضرورت و قاعده میسور 

پذیرفته و تامین براساس عرف موجود   ، اضطرارًا، احکام و منافع را در حیطه مرز و ملیتدهیم برتری می
کنیم. هر دو منظر پذیرش اقتضاء و درک اضطرار، گویای  منافع را در چارچوب مرزهای ملی تعقیب می

  ی فردی و جمعی زندگی بشری است.  عقالنیت اسالمی در تعقیب مفاهیم کالن دینی در عرصه
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