
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 

 بررسی جایگاه عنصر مصلحت در فقه امامیه

 

 حسین ورناصری

 

 

 

 

 

 

  5931زمستان



 چکیده

یح پس از توضدر این مقاله  نوشتار حاضر جایگاه عنصر مصلحت در فقه امامیه را مورد بررسی قرار داده است.

 فقه و اصول شیعه وسنّی پرداخته شده؛ سپس مباحثبرخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در 

اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اوّل، مصلحت، پایة جعل احکام شرع که به وسیله شارع مقدّس 

در نظر گرفته می شود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت به صورت ابزاری که تشخیص و تعیین آن 

نجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف مصالح مرسله در به استنباط حکم کلّی شرعی بی

اصول فقه اهل سنّت اشاره ای رفته است. در بخش سوم که حسّاس ترین بخش مقاله است، مصلحت به صورت 

پایة صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغة اصلی این بخش 

که چگونه می توان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به ادارة جامعه پایبند  این است

 .بود

 

 

 

 

 ، ابزار مدیریت جامعهجعل احکام شرعرابطه فقه و مصلحت، ، مصالح مرسله : مصلحت،واژگان کلیدی



 مقدمه

خیر و صالح بشر هست که از طریق آن، سعادت و به طور خاص مدّعی  م دین جامع و البته جاودانی استاسال

 ."افلحوقولوا الاله االاللَّه تُ" ورستگاری انسان رقم می خورد

ن  مَ" واسته های اسالم جامه عمل بپوشدصالح، خیر و سعادت وقتی به دست می آید که دستورها و خ

یم و عمل، ارتباط نزدیک ومستق بنابراین، مصلحت؛ "فَلَنُح یِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةًمِن ذَکَرٍ أَو  أُنثَی وَهُوَ مُؤ مِنٌ عَمِلَ صَالِحا 

ها مرتبط می با عمل و رفتار بیش از سایر شاخهای که ها و معارف اسالمی، شاخههیابند. در مجموعة آموزمی

اط و فقه هم ارتبین رو مصلحت اند؛ از اشمردهانسانی اصلی فقه را از افعال  شود، فقه است تا آن جا که موضوع

یابند. حلقه اتّصال فقه و مصلحت، همان عمل و رفتار است؛ به این گونه که فقه، اعمال و روشن و منطقی می

 .رفتار را ساماندهی می کند تا انسان از رهگذر آن به خیر و صالح دست یابد

های د، قابل انکار نیست، پرسشگفته ش دربارة رابطه فقه و مصلحت که اصل آن فی الجمله چنان که 

ها چنین است: آیا احکام شرع، تابع مصالح و مفاسد نفس ترین این پرسشاوانی قابل طرح است. برخی از مهمفر

ها آگاهی دارد؟ آیا درک است یا فقط جاعل احکام از آناین مصالح و مفاسد برای انسان قابل  االمری است؟ آیا

شده یا در اجرای آن هم باید مصلحت سنجی کرد؟ آیا بر این اساس می  مصلحت فقط در جعل احکام رعایت

توان مصالح را به دو قسم مصالح جعل احکام و مصالح اجرای آن تقسیم کرد؟ آیا می توان با تفکیک گوناگون 

االمری را در برخی از حوزه ها برای  زة عبادات از معامالت، مصالح نفسحوزه های احکام مانند تفکیک حو

نسان قابل درک دانست و در برخی دیگرغیر قابل درک؟ اگر مصالح، پایة استنباط احکام شرع باشد، ضوابط آن ا

آیا مصالحی که در والیات و هنگام تعارض مصلحت عام با یک فرع فقهی، باید چه راه حلی برگزید؟ چیست؟ 



مند است؟ ضوابط آن کدام طهمشروع اسالمی مطرح می شود، ضاببه ویژه والیت کبرا یعنی والیت حکومت 

 و... است؟ مرجع تشخیص این مصالح چه کسی یا چه نهادی است؟

تر یشای و شاید بها فرصت طوالنی به اندازه پژوهشی چند صد صفحهپاسخ کامل و دقیق به این پرسش 

 ین مباحث سامانو توانایی علمی گسترده می طلبد. در این نوشتار، برای این که صرفاً درآمد و آغازی برای ا

نگاهی گذرا به پیشینه مصلحت در فقه و اصول فقه می  و در همان جابه تعریف مصلحت پرداخته دهیم، ابتدا 

اندازیم؛ سپس به کاربردهای آن در سه مرحلة اساسی احکام شرع توجّه می کنیم. این مراحل عبارتند از مرحلة 

ها به وسیله مجتهدان و سرانجام مرحلة اجرا و امتثال خواسته جعل و تشریع احکام، مرحلة استنباط و استخراج آن

 .اصلی پی خواهیم گرفت فصلاین مقدّمه، نوشتار را در چهار  بنابراین، پس از ها و احکام کلّی شرعی؛

  



 فصل اول

 تعریف مصلحت .1

 و ضد آن فساد است. ابن منظور "منفعت"عنای گرفته شده و به م "صلح"ه مصلحت بر وزن مَفعَله از ماد

لسان العرب، عالمه ابن منظور،  ؛)"حاالصالح نقیض االفساد و المصلحة، الصال"نویسد: درباره این لغت می

شایستگی نای خیر و معراست نمودن و به راه آوردن مخالف تباه کردن است و مصلحت به (. ماده صَلَحَ

 ت.اس

مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، ماده  )؛"رفی االمر مصلحة أی خیو " در مجمع البحرین چنین آمده است:

 ت.در این کار مصلحت است یعنی خیر و منفعت اس( صلح

کتب فقهی و اصولی خویش در مقام تشریح معنای مصلحت همین معنی را فقهای شیعه و اهل سنت در 

ب صاح.ار برده اندگردد، به کبا توسعه بخشیدن به معنای منفعت، که منفعت دنیوی و اخروی را شامل 

 د:نویسمی )ره(جواهر

یفهم من االخبار و کالم االصحاب بل ظاهر الکتاب من انّ جمیع المعامالت و غیرها انّما شرعت لمصالح "

از ( 433،ص22؛)جواهرالکالم،ج"االناس و فوائدهم الدنیویه و االخرویه مما تسمّی مصلحةً و فائدة عرف

ها برای مصالح و شود که همه معامالت و غیر آنستفاده میه ظاهر قرآن ا، بلکروایات و سخنان فقیهان

 د.انشود، تشریع شدهچه در نظر عرف مصلحت و منفعت نامیده میهای دنیوی و اخروی مردم، یعنی آنمنفعت

 :نویسددر کتاب المستصفی در مقام تعریف مصلحت میابوحامد محمد غزالی 



مقصود ما از آن، جلب منفعت دنیوی و  .… ضررت از جلب مصلحت یا دفع صلحت در اصل عبارت اسم"

و  لعق، نسل، نفس، دینترین آن حفظ مقاصد آدمی نیست؛ بلکه مقصود حفظ مقاصد شرع است که مهم

 ".ها استانسان مال

جا که در فقه شیعه، هیچ گاه مصلحت پایه احکام کلّی الهی قرار داده نشده است، بنابراین فقها از آن

ل باب دیدند و تنها در مواردی مثلزومی برای بحث و بررسی کامل درباره مفهوم و ماهیّت مصلحت نمی

تزاحم و تقدیم مصلحت اهمّ و یا احکام حکومتی و مباحث مربوط به مسئله والیت و سرپرستی، از عنصر 

حث گونه بمصلحت نامی به میان آمده است و درباره نحوه تشخیص و مصلحت و ضوابط مربوطِ به آن هیچ

نیز اشاره شد، به )ره( م صاحب جواهرمستقلّی مطرح نشده است؛ بلکه این قضیّه همان طوری که در کال

ام تشریع احکع گذاشته شده؛ در حالی که اهل سنّت عنصر مصلحت را از ابتدا پایه و منب عقالو  عرفعهده 

ها مباحث فراوانی در باره این مبنا و ضوابط مربوط به تشخیص آن یافت اند و در فقه آنقرار دادهالهی 

 شود.می

 پیشینه مصلحت در فقه .2

تری به طرح و بررسی مصلحت به صورت راهی ، گرایش بیشقه اهل سنّتف به ادلّه تاریخی و عقیدتی

را زمان  مصلحت است. برخی از نویسندگان اهل سنّت، تاریخ توجّه به برای دستیابی به احکام شرع داشته

 .ترین آن اقدام به گردآوری قرآن بر پایة مصلحت حفظ دین بوده استاند که مهمخلیفه اوّل نوشته

همچنین تضمین صنعتگران بر پایة مصلحت حفظ اموال و کاالهای مردم در دست  (114،ص 2ج ،االعتصام)

هایی است که برای تشخیص حکم شرع بر پایة به جرم قتل یک نفر از دیگر مثال چندنفر آنان، حکم قصاص



به 403 ص،ضوابط المصلحه) .مصلحت بین صحابه و تابعان درهمان قرون نخستین اسالم رواج داشته است

 د(بع

ای جمصلحت که پایة استنباط و اجرای احکام پیشین بود، با تدوین و تحوّل دانش اصول، به تدریج 

است که یک قسم از اقسام  "همصالح مرسل" ان معروف این منبع،خود را درمنابع فقه اهل سنّت باز کرد. عنو

مصلحت ازجهت اعتبار و عدم اعتبار شرعی است )مصلحتی که دلیل شرعی بر اعتبار آن هست، مصلحت 

یل ملغا، و مصلحتی که نه دلمعتبر؛ مصلحتی که دلیل شرعی بر عدم اعتبار یا الغای آن وجود دارد، مصلحت 

 د.(غادارد، مصلحت مرسل نامیده می شوبر اعتبار و نه دلیل بر ال

یه وآله لی اهلل عل)صکاربرد مصلحت در فقه شیعه، داستان دیگری دارد. در روایات گوناگون از پیامبر اکرم 

ها مصلحت برای نیازها در آن ی را می توان سراغ گرفت کهموارد بسیار (علیهم السالم)و امامان معصوم  (وسلم

هایی که طیّ جنگ با کافران به دست مسلمانان فته است؛ از جمله صرف درآمد زمینو مقتضیات زمان به کار ر

افتاده در مصالح مسلمانان، لزوم رعایت مصالح موقوفٌ علیهم به وسیله متولّی وقف، لزوم رعایت مصالح یتیم 

رفتن رعایت مصلحت در گ ت در ارتباط با نوع رفتار با اسیران جنگ،به وسیله سرپرستان او، رعایت مصلح

اند؛ از جمله در ابواب فقهی مکاسب ب گوناگون فقه از مصلحت سخن گفتهفقیهان نیز در ابوا جزیه و...

محرّمه، بیع، حجر، وقف، جهاد، حدود و تعزیرات. به طور معمول، هر جا سخن از والیت و تولّی بر امر یا 

 .فقه مطرح شده، رعایت مصلحت یا عدم مفسده مورد تولّی هم مطرح شده است کسی در

مصلحت در کاربرد شیعی آن، از سطح مباحث فقهی، به تدوین و تنظیم اصولی آن در کتاب های رایج 

و متداول اصول فقه نرسیده است. شاید عمده دلیل این نکته که تفاوت طرح مسألة مصلحت را نزد شیعه و 



رقم می زند،عدم حجّیت مصلحت به صورت پایة استنباط حکم شرعی نزد شیعه باشد؛ البتّه سنّیان سنّی هم 

قیاس که نزد غالب اهل سنّت رواج و اعتبار  ه اتفّاق نظر ندارند؛ امّا اصوالنیز همگی بر اعتبار مصالح مرسل

احکام حکومتی و ) .فراوان دارد، نزد بسیاری از آنان پایگاه گرایش به مصالح مرسله شده است

 (.111،صمصلحت

  



 مصلحت پایة جعل و تشریع احکام شرعیفصل دوم: 

 مقصود این است که. بر اساس مصالح و مفاسد، وضع شده استاحکام اسالم  فقهای شیعه، بنابر نظر

جعل احکام به وسیله شارع مقدّس بر پایة جلب مصلحت و دفع مفسده است. احکام برای انسان جعل می شود؛ 

پس مقصود از جلب مصلحت و دفع مفسده پایة آن ها هم با انسان لحاظ می شود؛ بنابراین، جعل احکام شرعی 

ر د کالمی آن( عدلیه، ها است. خصوصیت باور شیعه )یا در تعبیربر پایة جلب مصلحت و دفع مفسده انسان

بودن مصالح و مفاسدی است که در جعل احکام لحاظ شده. قول مقابل که به اشاعره نسبت داده  "یفس االمرن"

می شود به انکار نفس االمری بودن مصالح و مفاسد مربوط است؛ امّا این که به صورت سربسته و اجمالی، احکام 

 ت.انکار هیچ مسلمانی نیسشرع، تأمین کننده سعادت بشر یعنی جلب مصالح و دفع مفاسد برای او است، مورد 

توضیح این که شیعه می گوید: مصالح و مفاسد واقعی و نفس االمری برای انسان، جدا از جعل و خواسته تشریعی 

ها ی، باعث جلب آنشارع وجود دارد که در نظام علّی و معلولی تکوینی عالم، انسان می تواند با انجام رفتارهای

استه تشریعی شارع، مصلحت ؛ امّا قول مقابل بر آن است که جدا از جعل و خوها از خود شوددفع آن به خود یا

ها فعالً )انجام دادن( و همان است که شارع در رفتار انسانای وجود ندارد. مصلحت و مفسده انسان و مفسده

 .ترکاً )انجام ندادن( می خواهد

می معروف در کالم شیعه است که می تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس االمری، از نتایج گزاره کال

ست. گوید: افعال خداوند متعالی هدفمند است و فعل خرافی )بدون غرض، غیرهدفدار( برای او محال ا

ا توضیح آن گزاره و بحثی که دربارة آن در کالم شیعه وجود دارد، ابتنای تبعیت ( ب400، ص2)انوارالهدایه، ج 

 :در تجریداالعتقاد می نویسدرحمه اهلل روشن می شود. خواجه نصیرالدین  احکام ازمصالح و مفاسد بر آن گزاره



 ."و نفی الغرض یستلزم العبث و ال یلزم عوده الیه"

 :در شرح آن می گوید رحمه اهلل مرحوم عالّمه حلّی

تعالی مهی اختالف کرده اند. معتزله بر این باورند که افعال خداوند مان دربارة هدفمند بودن افعال المتکلّ

است و خداوند، کار بدون فایده انجام نمی دهد؛ امّا اشاعره می گویند: محال است که افعال خداوند،  هدفمند

معلَّل به اغراض و مقاصد شود. برهان بر صحّت نظر معتزله این است که هر فعلی اگر برای غرضی نباشد، عبث 

وند متعالی محال خواهد بود؛ بنابراین اگر افعال خواهد بود و از آن جا که عبث، امری قبیح است، برای خدا

خداوند هدفمند نباشد، محال الزم می آید؛ پس افعال خداوند هدفمند است؛ امّا دلیل اشاعره عبارت از این است 

صورتی فعل را  که هر فاعلی که افعال خود را برای غرضی انجام می دهد، ذاتاً فاعل ناقص خواهد بود؛ زیرا در

بودن فعل، با  دهد که بخواهد باتحقّق آن غرض، نقص خود را برطرف کند؛ پس هدفمندانجام میبرای غرض 

از آن جا که نقص برخداوند متعالی محال است، الزمه آن یعنی هدفمند بودن افعال هم  ست.نقص فاعل مالزم ا

فاعل، تالزم برقرار نیست. برای او محال خواهد بود. این دلیل مردود است؛زیرا بین هدفمند بودن فعل و نقص 

توضیح آن که هدفمند بودن فعل وقتی مالزم با نقص فاعل است که غرض و نفع فعل به خود فاعل برگردد؛ امّا 

در صورتی که غرض فعل به غیر فاعل بازگردد، هدفمندبودن فعل مالزم با نقص فاعل نخواهد بود؛ از همین رو 

، با 441ص ،کشف المرادای نفع خود جهان، نه نفع خودش آفرید. )گفته می شود: خداوند متعالی جهان را بر

 (اندکی توضیح

توضیح ابتنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس االمری بر مسألة کالمی پیش گفته این است که 

و  (ستا بنابر بحثی که در تفویض جعل احکام به معصوم) ومبا واسطه معص جعل احکام شرع به وسیله خداوند،



است  احکام که مصداقی هی، جعلمی مبنی بر هدفمند بودن افعال الاسطه یابی او صورت می گیرد. طبق باور کالو

 در گفت وگو با اشاعرهرحمه اهلل هی هدفمند خواهد بود، هدف آن، برابر بیانی که پیش تر از عالّمه حلّی ازافعال ال

 .ها جعل شده استیی می شود که احکام برای آنهاکه در نتیجه آن جعل، عاید انسان روشن شد، نفعی است

کالمی و فلسفی تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد، فرصت و تفصیل فراوان می طلبد که از چارچوب این بررسی 

 :مقاله خارج است؛ امّا تذکر دو نکته در این جا ضرورت دارد

ی ههای غرضمند بودن افعال الشاخهصالح و مفاسد نفس االمری از این که مسألة تبعیّت احکام شرع از م .1

 الح و مفاسد احکام کهنکتة مهمّی را دربارة امکان دستیابی انسان )مجتهد جامع الشرائط( به مص است،

شود به ما می آموزد. الزم است توجّه شود که گاهی ه مالکات یا مناطات احکام یاد میها بگاهی از آن

احکام است که از ادلّه شرعیه  منظور علل مستنبطه شرعیةمالکات و مناطات احکام گفته می شود و 

ت، ستوان استنباط کرد. در این صورت، مجتهد درواقع، موضوع اصلی حکمی را که شارع جعل کرده امی

به مصلحت و مفسده نفس االمری رسیده باشد. از آن جا که فاعل یا جاعل  در می یابد، نه این که لزوما

ی است، آن که به مصالح و مفاسد احکام )غرض جعل احکام( به طور کامل احکام شرع خداوند متعال

مری نفس اال آگاه است، باالصاله، خود خداوند است. هیچ تالزمی بین تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد

لطی که متأسفانه در برخی و امکان یا ضرورت آگاهی انسان از آن مصالح و مفاسد وجود ندارد. خ

ها دربارة استنباط احکام شرع از روی مناطات و مالکات احکام صورت می گیرد، از فتهها و گازنوشته

مغفول واقع شدن همین نکته ناشی است. گاهی در جهت استدالل برای امکان استنباط احکام از روی 

؛ تمالکات و مناطات از این مقدّمه استفاده می شود که احکام شرع، تابع مصالح و مفاسد نفس االمری اس



الزمی ت« امکان دستیابی و آگاهی انسان به آن ها»و « تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد»در حالی که بین 

ین تبعیت احکام از مصالح ومفاسد و آگاهی جاعل و تشریع کننده آن احکام به مصالح و . بوجود ندارد

ط احکام ر نتیجه استنبااحکام و د مفاسد مالزمه وجود دارد؛ البتّه امکان دستیابی انسان به مصالح و مفاسد

 .ها هر چند فی الجمله و به نحو موجبه جزئیه ممکن است با ادلّة دیگری اثبات شوداز روی آن

منظور این است که مسألة تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس االمری آن را اثبات نمی کند. یگانه نکته ای 

بی به احکام شرع از طریق مصالح و مفاسد نفس االمری را فراهم که هست، اگر کسی بخواهد زمینة امکان دستیا

به طور طبیعی الزم است ابتدا اثبات کند که احکام شرع بر مصالح و مفاسد نفس االمری بنا شده است.  آورد،

 نتیجه نهایی این می شود که گزاره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس االمری فقط می توانستند مقدّمه ای از

مقدّمات استدالل به امکان دستیابی به احکام از روی مصالح و مفاسد نفس االمری، قرار گیرد. الزمه این سخن 

این است که اگر کسی منکرتبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس االمری باشد، هرگز نمی تواند ادّعا کند که می 

 .بردتواند از روی مصالح و مفاسد نفس االمری به احکام شرع پی ب

مصلحت و دفع مفسده به صورت پایة جعل و تشریع حکم، به چهار صورت متصوّر است؛ زیرا مصلحت  .2

یا دفع مفسده، یا به خود حکم یا به متعلّق آن مربوط است در صورت دوم، مصلحت یا دفع مفسده 

 قممکن است خودش متعلّق حکم باشد و ممکن است خودش متعلق حکم نباشد؛ بلکه بر تحقّق متعلّ

حکم مترتّب شود. در صورت اوّل نیز ممکن است مصلحت یا دفع مفسده با خود حکم که مجعول شارع 

است، محقّق شود )این صورت را تصوّرصرف دانسته اند و در جعل احکام شرعی امکان وقوع ندارد و 



هار ، چممکن است چیزی باشد که بر اطاعت حکم مترتّب شود؛ بنابراین(.توضیح آن به زودی می آید

 :صورت ذیل متصوّر است که با مثال های فرضی در پی می آید

 .مصلحت یا دفع مفسده، خودش متعلّق حکم است؛ مانند امر به سیر و سلوک الی اللَّه تعالی .1

مصلحت یا دفع مفسده، خودش متعلّق حکم نیست؛ بلکه بر متعلّق حکم مترتّب می شود. امر به نماز که  .2

 .مانند قرب الی اللَّه یا پرهیز از فحشا بر آن مترتّب می شود با تحقّق نماز، مصالحی

این صورت است که گفته شده امکان وقوعی ؛ ه، با جعل خود حکم محقّق می شودمصلحت یا دفع مفسد .4

 .آن درجعل احکام شرعی نیست

 :در این باره می نویسدرحمه اهلل محقّق نائینی 

شرعی است، نادرست است؛ زیرا در این صورت الزم می آید این باور که بگوییم مصلحت در خود امر 

مصلحت به مجرّد فعل شارع که همان جعل حکم شرعی است، محقّق شود در صورتی که حکم شرع، برای 

 .ودسیله مکلّف حاصل می شانبعاث و انزجارمکلّف است و مصلحت یا دفع مفسده با امتثال امر و نهی شارع به و

 با اندکی توضیح این قلم( 91، ص 4ج ،)فوائداالصول

ولی باید توجّه داشت که این سخن فقط دربارة احکام تکلیفی درست است؛ امّا در احکام وضعی می توان گفت 

که خود حکم یعنی نفس جعل شارع مصلحت دارد، نه این که شارع چیزی را جعل کرده باشد تا در اثر اطاعت 

خودش  ها،ل ملکیّت و زوجیت در روابط انسانشود؛ برای مثال، جع مکلّف درآن یا مترتّب بر آن، مصلحتی حاصل

شاید منظور مرحوم آیت اللَّه خویی در ود.)ان ها منظّم و سامان یافته می شمصلحت دارد که طیّ آن، روابط انس



ل، و، همین باشد. بنگرید: مصباح االص«در احکام وضعیه، مصالح تابع خود احکام است»مصباح االصول ازاین که 

 (34، ص 2ج 

هذاکله بناء علی ما هو المشهور من مذهب العدلیه من تبعیة االحکام للمالکات فی متعلقاتها و اما علی القول 

بکونها تابعةللمصالح فی نفسها کما مال الیه صاحب الکفایة فی بعض کلماته و کما هو الحال فی االحکام الوضعیه 

 ل مندفع...؛مثل الملکیّة و الزوجیه ونحوها فاالشکا

البتّه در احکام وضعیه نیز سرانجام، فعل اختیاری انسان در جلب مصالح و دفع مفاسد دخالت دارد؛ ولی دخالت 

 .آن وقتی است که شارع، آن احکام وضعیه را موضوع احکامی قرار دهد که متعلّق به رفتار انسان باشد

ود؛ مانند اوامر و نواهی امتحانی که مصلحت یا دفع مفسده بر نفس اطاعت حکم شرعی مترتّب می ش .3

مصلحت آن ها مربوط به اظهار اطاعت و عبودیت عبد به موالی خود است. )چهار صورت مذکور در 

و امام خمینی رحمه  91، ص 4محقق نائینی رحمه اهلل فوائداالصول: ج : متن برگرفته از این دومنبع است

 (401تا  211، صص 2اهلل انوارالهدایه ج 

و عدم غفلت از صورت های گوناگون اخذ مصلحت به صورت پایة تشریع احکام شرع باعث پرهیز  توجّه

ز مری است، هر یک ااز برخی اشتباهات خواهد شد. وقتی گفته می شود احکام، تابع مصالح و مفاسد نفس اال

د و با هر کنیک از این صورت ها را تعیین نمی تواند قابل وقوع باشد. دلیل کالمی پیش گفته هیچها میصورت

ک تواند با هر یمندی افعال خداوند است که میاست؛ زیرا این دلیل مبتنی بر غرضها قابل سازگاری یک از آن

توان از قول به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد نفس االمری ن نمیهای پیشین هماهنگ باشد؛ بنابرایاز صورت



ه همه احکام شرعی در متعلّق خود مصلحت نفس االمری دارد. شاید مصلحت در نفس اطاعت و نتیجه گرفت ک

 .اظهار عبودیّت باشد

  



 مصلحت و استنباط احکام شرعیفصل سوم: 

ود. شمربوط می دومین مرحله از بررسی مصلحت در فقه به جایگاه مصلحت در استنباط حکم شرعی

جا این است که آیا می توان مصلحت را پایة استنباط و استخراج احکام کلّی شرعی پنداشت. پرسش اصلی در این

به عبارت دیگر، آیا مصلحت به صورت منبع اصول فقهی همچون قرآن و سنّت برای استنباط احکام شرعی، 

قه اهل سنّت در اصول فتر اشاره شد، این بحث از دیرباز بین همچنان که پیشحجیّت واعتبار الزم را دارد یا نه؟ 

. این بحث را تحت عنوان خیر مطرح بوده است که آیا مصالح به صورت یکی از منابع احکام، حجیّت دارد یا

مطرح کرده اند. در این جا به صورت فشرده به تعریف و نقل و نقد ادلّه حجیّت مصالح مرسله  "مصالح مرسله"

 م.می پردازی

 تعریف مصالح مرسله

و سابقه دیرینه مصالح مرسله در اصول فقه اهل سنّت، بر سر تعریف دقیق آن نزد صاحب به رغم شهرت 

نظران اختالف است؛ همچنان که به اسامی دیگری هم خوانده می شود: مناسب مرسل، مرسل غریب، مناسب 

این  اتّفاق است(. آن چه مورد محمد خضری بکر ،اصول الفقهو  البوطی؛ضوابط المصلحه،: مرسل مالئم )بنگرید

که در مصلحت مرسل، دلیل شرعی خاص بر اعتبار یا بر الغا )عدم اعتبار( آن وجود ندارد. آن چه مایه اختالف 

است و در بررسی ادلّة حجیّت هم تأثیر گذاشته، ضرورت داخل بودن مصلحت مرسل است در آن چه مقاصد 

تفصیل  ایاز مصلحت دین، نفس، عقل، نسل و مال )برکلّی شرعی خوانده می شود. این مقاصد یا مصالح عبارتند 

 (به بعد 111احکام حکومتی و مصلحت، ص  تربنگرید:بیش



 اقوال در حجیت مصالح مرسله

زارش کرده اند: برخی در حجّیت مصالح مرسله برای اثبات حکم شرعی از روی آن، چهار قول را گ

صلحت با اصلی از اصول شرع مناسبت داشته باشد ، حجّیت در صورتی که معدم حجیّت مطلقا ،حجیّت مطلقا

لحت ینی، مصحسمصلحت ضرور )در مقابل، حاجی و ت )داخل بودن درمقاصد کلّی شرع( و حجّیت در صورتی که

وجود (112را بر اساس ترتیب اهمیّت به این سه قسم تقسیم می کنند: بنگرید: احکام حکومتی و مصلحت، ص 

 .داشته باشد

 مصالح مرسله موافقان حجیّتبررسی ادله 

تر اند. در این جا به دو نمونه مهمای استدالل کردهسله برای اثبات نظر خود به ادلّهموافقان حجّیت مصالح مر

متی و کام حکوها همراه با نقدی که بر هر یک وارد شده، اشاره می کنیم )برای تفصیل بیش تر، بنگرید: احآناز

 .د(به بع 131مصلحت، ص 

، تابعان و پیشوایان مذاهب: پیش از این، تاریخچه تمسّک به صلی اهلل علیه وآله وسلمعمل صحابه پیامبر اکرم  .1

مصالح مرسله نزد اهل سنّت مورد اشاره قرار گرفت. همین تاریخچه با تفصیل و تبیین بیش تر، دستمایه 

 استدالل، حجّیت عمل صحابه واستدالل برای حجّیت مصالح مرسله قرار گرفته است. کبرای کلّی این 

صول االاجماع است که نزد اهل سنّت به صورت منابع معتبرشرعی در جای خود ذکر شده است )بنگرید: 

ضوابط المصلحه(. در منبع اخیر به تفصیل سابقه تمسّک به مصالح مرسله از عصر  و 431العامه، ص 

و...( آورده، و  وحنیفه، شافعی، ابن حنبلصحابه تا زمان پیشوایان مذاهب عمده اهل سنّت )مالک، اب

 .سرانجام تالش شده حجّیت آن به صورت امر مسلّمی القا شود



این دلیل در یک بحث مقارن از حیث کبرا و صغرای استدالل مخدوش است. خدشه کبروی از آن رو است که 

هیچ دلیل قابل قبول عقلی و نقلی بر حجّیت قول یا عمل صحابه، بدون این که مالزمه ای با قول یا عمل پیامبر 

به بعد(؛ امّا  341االصول العامه للفقه المقارن، ص  داشته باشد، اقامه نشده است )بنگرید:صلی اهلل علیه وآله وسلم اکرم 

خدشه صغروی این است که بر فرض ثبوت تاریخی و روایی موارد ذکر شده، روشن نیست که در این موارد نظر 

صحابه و تابعان به مصالح مرسله بوده است. توضیح این که در آن زمان به طور مسلّم هنوز مصالح مرسله، منبع 

 توان بر اساسفتارهایی که امروزه میمدوّن برای اثبات احکام شرعی نبوده است. رفتارها و گ شناخته شده و

 .مصالح مرسله توجیه کرد، شاید در نظر صحابه وتابعان، برآمده از ادلّه شناخته شده مانند کتاب و سنّت بوده است

ه لیل عقلی تمسّک می کنند کدلیل عقلی: برخی از اصولی های اهل سنّت برای اثبات مصالح مرسله به د .2

 :خالصه آن چنین است

حوادث و رخدادهای جهان نامتناهی است؛ در حالی که احکام شرعی قابل استنباط از کتاب، سنّت و 

قیاس صحیح، محدود و متناهی است. از سوی دیگر، شریعت اسالم برای همه دوران ها و همه حوادث 

نیست که برای پاسخگویی شریعت به نیازهای نامحدود،  عالم حکم دارد. دراین صورت، راهی جز این

ج ، لم الثبوتمسباب مصلحت اندیشی را بگشاییم تا بتوانیم برای همه وقایع، حکم شرعی داشته باشیم )

 (.211، ص 2

 :در پاسخ این دلیل، برخی از خود عالمان سنّی گفته اند

نامحدود بودن وقایع، دلیل بر حجّیت مصالح مرسله نمی شود؛زیرا از عمومات و اطالقات کتاب و سنّت و آن چه 

از قیاس صحیح قابل استنباط است، احکام بسیار زیادی استنباط می شود. اگر برای موردی از حوادث نتوانیم 



از دیدگاه شریعت مباح بدانیم؛ زیرا  ورد راحکمی را از این منابع استنباط کنیم، همین کافی است که حکم آن م

اند که هر کجا حکمی نیافتیم، حکم شرعی آن اباحه است )همان و نیز بنگرید: االصول ما گفته ادلّه شرعیه به

 (.433العامه، ص 

 بررسی ادله مخالفان حجیّت مصالح مرسله

اند که به هم بر عدم حجّیت اقامه کردهی را اه، ضمن نقد ادلّه موافقان، ادلّهمخالفان حجّیت مصالح مرسل

 (.به بعد 133تر آن اشاره می شود )برای تفصیل بیش تر، بنگرید: احکام حکومتی و مصلحت، ص دو نمونه مهم

تمسّک به مصالح مرسله، اعتراف به نقص شریعت و عدم فراگیری آن جمیع وقایع و حوادث را در پی  .1

به این معنا است که فراتر از احکام موجود در کتاب و سنّت به دارد؛ زیرا پذیرش حجّیت مصالح مرسله 

به  300احکام دیگری که بر پایة مصلحت اندیشی به دست می آید، نیازمند هستیم )االصول العامه، ص 

 :نقل از مصادر التشریع فیما النصَّ فیه، بااندکی توضیح(. در پاسخ به این دلیل گفته اند

اقامه ادلّه خود بر حجّیت مصالح مرسله حکم استنباط شده بر پایة مصالح طرفداران مصالح مرسله با 

 .(301مرسله را جزئی از شریعت و احکام جامع آن به شمار می آورند )همان، ص

مصالح مرسله اغلب علم و قطع به حکم شرعی را سبب نمی شود؛ بلکه حدّاکثر اسباب ظن به آن را  .2

اقامه شده از سوی طرفداران حجّیت مصالح مرسله بر حجّیت این ظنّ فراهم می آورد. حال، با ردّ ادلّه 

به خود عدم حجّیت آن اثبات می شود؛ زیرا اصل اوّلی در ظنون، عدم حجّیت است. این  خاص، خود

در  (،41 ،)یونس« نَ ال حَقِّ شَی ئاً إِنَّ الظَّنَّ الَ یُغ نِی مِ»مانند آیه شریفه  اصل اوّلی مطابق آیات و روایات،

(. ممکن است به این استدالل چنین پاسخ داده شود: 304جای خود اثبات شده است )االصول العامه، ص 



، به ها مفید استکه وقتی تشخیص دهند عملی برای آنسیره عقال همیشه بر این امر مستقر بوده است 

کنند. از طرف اری نمیاز انجام آن خودد ای واقعی،ند و به مجرّد احتمال وجود مفسدهآن اقدام می کن

ابتالی فراوان بوده است. همین  شارع مقدّس ردعی بر این سیره صورت نگرفته؛ در حالی که سیره، مورد

کافی است که رضایت و امضای شارع مقدّس را بر آن به دست آوریم )اقتباس ازسیدحسن مرعشی مقاله 

، ص 1مهوری اسالمی ایران،شماره مصلحت و پایه های فقهی آن، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ج

24.) 

مام ولی به نظر ناتاین پاسخ، خود دلیلی بر حجّیت مصالح مرسله برای استنباط احکام شرع از روی آن است؛ 

محور اصلی است، مورد عمل قرار ها استناد به شارع، سیره دربارة امور شرعی که در آن آیا این رسد. اوّالمی

 ها در اختیار خود انسان است؟اموری است که نفع و ضرر در آنرة فقط دربا گیرد یامی

برای مثال، انسانی که قصد معامله ای را دارد، با سبک و سنگین کردن مصالح و مفاسد آن معامله برای خود، به 

این نتیجه می رسد که در مجموع، مصلحت آن برتر است؛ هر چند این نتیجه گیری ظنّی است و در کنار آن، 

ال موهومی بر ترجیح مفسده آن هم وجود دارد. ممکن است بگوییم: در چنین مواردی، سیره بر عمل کردن احتم

به مصلحت مظنون است که البتّه درجه ظنّی باالیی هم باید داشته باشد. به نظر می رسد احتمال دوم مقرون به 

ستناد به شارع، محور اصلی است صواب است؛ چراکه عاقالن به مقتضای عقل خود در امور شرعی که در آن ا

کنند. احتمال عدم شمول سیره عقالیی گیری در امور خود هستند، عمل نمیهمچون امور عرفی که درمقام تصمیم 

 .کافی است تا نتوانیم در مسألة مورد بحث به آن تمسّک کنیم بر تشخیص احکام شرعی،



دارد، باید گفت که این سیره نه تنها مورد امضا نیست،  ثانیاً اگر فرض کنیم که سیره مورد ادّعا در مسأله وجود

از پیروی عقل خود در  بلکه مورد ردع صریح شارع مقدّس قرار گرفته است. روایات فراوان و صریحی که ما را

های آن برای تشخیص احکام شرع باز داشته، رادع چنان سیره فرضی خواهد بود؛ به طور نمونه، مصلحت سنجی

 :خوانیم در روایتی می

، 1)جامع احادیث الشیعه ج  صاب بالعقول الناقصه و اآلراء الباطله و المقاییس الفاسده...اللَّه عزوجل الیُ ان دینَ

(. دین خداوند عزوجل از طریق این روایت در بابی مفصّل و طوالنی با همین مضامین نقل شدهاست 443ص 

 .نادرست قابل دسترس نیست هاینظرهای بی پایه و سنجشو های ناقص و رأی عقل

  



 پایة مدیریت جامعه و صدور احکام حکومتیفصل چهارم: مصلحت، 

مرحلة سوم از کاربرد مصلحت، در مورد مدیریت جامعه به معنای عام و لغوی مدیریت و صدور احکام 

ت آن رو اس حکومتی است. این که صدور احکام حکومتی را کنار مدیریت جامعه به معنای پیشین می آوریم، از

به بعد به  31که اساساً صدوراین احکام، برابر تعریف برگزیده آن )بنگرید: احکام حکومتی و مصلحت، ص 

غلطنامه ضمیمه کتاب توجّه فرمایید(، برای مدیریت جامعه است؛ بلکه مدیریت جامعه در نظام اسالمی بر پایة 

ه داشت که برابر تعریف برگزیده، احکام حکومتی باید توجّ. احکام حکومتی و ضوابط صدورآن انجام می گیرد

منحصر به صدور از سوی رهبری یا لزوماً مبتنی بر انتصابی بودن والیت و حکومت نیست. در تعریف برگزیده، 

تصویب و حتّی تصمیمی است که در جهت ادارة جامعه از سوی  ،ءاحکام حکومتی شامل هر نوع جعل، انشا

اگر  ؛ی پذیردهای خُرد و کالن اسالم در ادارة جامعه صورت م، بر اساس خواستهمتصدیان و کارگزاران مشروع

های اسالم و کارگزاران مشروع و مورد پسند اسالم را از این تعریف برداریم، احکام حکومتی در هر قید خواسته

 لة صدور احکامبایسته عنایت است که مصلحت در مرح .چه غیراسالمی لزوماً وجود دارد حکومتی چه اسالمی و

در حقیقت،  است. های فراوان قرار گرفتهها وچالشحکومتی و ادارة جامعه است که در روزگار ما مورد پرسش

پس از تشکیل جمهوری اسالمی ایران با ادّعای محوریت فقه شیعه درمحتوا، بلکه ساختار آن بود که رفته رفته 

 .ة جامعه پیدا شدتوجّه به عنصر مصلحت و چگونگی کاربرد آن در ادار

تواند به ناآگاهی از مبنا، معیار، جایگاه و نقش مصلحت در ادارة جامعه در نظام اسالمی همچنان که می

زنی دربارة ناکارایی فقه و عدم امکان فکری و انسداد رفتاری در ادارة جامعه منجر شود، ممکن است گمانه جمود

اجرای آن در هر زمان و مکانی را تقویت کند. خطر جمود فکری و انسداد رفتاری، متوجّه کسانی است که گمان 



می کنند باید آن چه را که احکام اسالم می دانند، همان طور که در متون فقهی مدوّن است، کورکورانه و بدون 

 .بات گوناگون و پیچیده جهان خارج به اجرا درآورندتوجّه به مقتضیات ومناس

این یک نوع بی توجّهی به جایگاه مصلحت در ادارة جامعه است. نوع دیگر که پندار ناکارایی و بی ثمر 

بودن پافشاری بر اجرای فقه اسالمی را در جامعه به دنبال دارد، بر این باور نادرست بنا شده که مصلحت گرایی 

پوشی از اصول، موازین و احکام اسالمی است. کسانی که بر این  ه در نظام اسالمی به معنای چشمدر ادارة جامع

دانند که از ی از آن نیست، گام نهادن در فرایندی میزیرگرایی را که در ادارة جامعه هم گباور هستند مصلحت 

انجامد؛ قه به صورت یک مجموعه ثابت میکنند. این فرایند سرانجام به کنار نهادن فیاد می« عرفی شدن فقه»آن به 

 .کنار نهادنی که اگر عین جدایی دین از سیاست نباشد، همانند و در حکم آن یا قریب االفق با آن خواهد بود

به نظر می رسد کلید اصلی حلّ مسأله در گرو بیان ضوابط و معیارهای تشخیص مصالحی است که 

لبتّه پاسخ جامع و کامل وقتی روشن می شود که در یک بررسی مفصّل احکام حکومتی بر پایة آن بنا می شود؛ ا

به مبانی، منابع و مرجع تشخیص مصلحت در نظام اسالمی هم پرداخته شود؛ امّا در این مجال فقط به همان کلید 

اصلی یعنی ضوابط تشخیص مصلحت می پردازیم که ضمن آن، به مبانی و منابع مصلحت هم اشاره خواهد شد؛ 

گر یداسالمی و روابط نهادهای آن با یکپرداختن به مرجع تشخیص مصلحت که سخن را به ساختار حکومت  ولی

 .به بعد( 211کشاند، فرصتی دیگر می طلبد)بنگرید: احکام حکومتی و مصلحت، ص می

 الحکومتی( با حکم کلّی شرعی و کبا بیان ضوابط تشخیص مصلحت، نسبت مصلحت )به صورت پایة حکم 

 .ها و اهداف شریعت هم روشن خواهد شدتهخواس

 



 مصلحت در صدور احکام حکومتیضوابط و معیارهای 

ای که در آن، ضوابط و معیارهای مصلحت برای صدور احکام حکومتی بررسی می شود، از این صحنه

اجرای اهداف، های اسالمی، خود را موظّف و ذی حق برای قرار است که نظام حکومتی بنا شده بر اساس خواسته

های اسالم، حقّ تشخیص داند. در این صحنه به تناسب وظیفه و حقّ اجرای خواستهاحکام اسالم می ها وخواسته

ها هم به او واگذار شده است. اکنون پرسش این است که نظام اسالمی تحت چه مصلحت اجرای آن خواسته

دگاه نگارنده در پاسخ به این پرسش با ارائه ضوابط تواند و باید به حق و وظیفه خود عمل کند. دیضوابطی می

: احکام بنگرید)ین ضوابط در جای دیگر با تفصیل و توضیح مقدّمات و آثار آن آمده است . اذیل بیان می شود

 (.به بعد 299منابع قانونگذاری در حکومت اسالمی، ص  به بعد و 214و مصلحت، ص حکومتی 

 :ها نیز به اختصار اشاره می شودادلّه توجیهی آنها به در اینجا ضمن ارائه آن

های عام و فراگیر اسالم برای اداره و هدایت جامعه داخل باشد. به عبارت مصالح باید در اهداف و انگیزه الف.

تر اهداف متعالی اسالم در جهت سعادت جامعه و به سمت تحقّق هر چه بهتر و بیشدار مصالح باید جهت دیگر،

های برای حرکت جامعه، اهداف و انگیزهها آیات و روایات فراوانی که در آن دلیل این ضابطه از روی. شدانسانی با

 کند که مصلحت اندیشی دراین آیات و روایات هم اثبات میمتعدّدی بیان شده، قابل اثبات است. در حقیقت، 

 د.ص می کنآن اهداف را تعریف و مشخّجامعه باید درجهت اهداف معیّن باشد و هم 

آن چه به موضوع ما مربوط می شود، اصل ضابطه است؛ یعنی لزوم هدفمند بودن مصالح به صورتی که در منابع 

 وها خارج از قلمرو و حوصله این مقاله است؛ بنابراین برای نمونه ی آناسالمی آمده است؛ امّا تعیین و احصا

 د:شوها اشاره میاثبات اصل ضابطه به برخی از آن



اند، سطه ایمان به پروردگار رانده شدهدر سوره حج دربارة کسانی که مظلومانه و به ناحق از سرزمین خود، به وا .1

 :ضمن وعده پیروزی می فرماید

 .ال مُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ال أُمُورِ الَّذِینَ إِن مَکَّنَّاهُم  فِی ال أَر ضِ أَقَامُوا الصَّالَةَ وَآتَوُا الزَّکَوةَ وَأَمَرُوا بِال مَع رُوفِ وَنَهَو ا عَنِ 

ها یز بدها و بازداری اماز، پرداخت زکات، فرمان به نیکیها جایگاه و قدرت دهیم، به اقامه نکسانی که اگر به آن

 .پردازند و سرانجامِ همه چیز از آن خداوند استمی

پایة سعادت و کمال انسانی او است؛ بدین  اقامه نماز، محور تکامل بندگی انسان در پیشگاه خداوند است که

شده  ، معرّفی«مَکَّنَّاهُم  فِی ال أَر ضِ»نخستین هدف برای صاحبان قدرت مشروع در جامعه، با تعبیر لطیف  سبب،

 است؛ پس یکی از محورهای مصلحت سنجی در جامعه، هر محوری است که هدف آن اقامه نماز است. محور

گیرد که از عوامل اساسی برپایی قسط و عدل در جامعه است. رواج رار میدیگر درجهت پرداخت زکات ق

 .از اهداف دیگر است که در آیه شریفه معرّفی شده است« منکر»و جلوگیری از «معروف»

های دین، عمران و آبادی ف از حکومت در اسالم، رواج آموزههدعلیه السالم . در نهج البالغه به نقل از امام علی 2

 :هی بیان شده استت برای مظلومان و برپایی حدود الامنی سرزمین،

تمَاسَ شَی  ءٍ مِن  ُفضُولِ ال حُطَامِ وَ لَکِن  لِنَرَِد ل طَانٍ وَ الَ ال اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَع لَمُ أَنَّهُ لَم  یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِی سُ

، غه)نهج البالإِص الَحَ فِی بِالَدِکَ فَیَأ مَنَ ال مَظ لُومُونَ مِن  عِبَادِکَ وَ تُقَامَ ال مُعَطَّلَةُ مِن  حُدُودِکَال مَعَالِمَ مِن  دِینِکَ وَنُظ هِرَ ال 

 .(141، خطبه 131ص 



های پیش گفته، هم اصل لزوم مصلحت اندیشی را نشان می دهد، هم لزوم داخل بودن مصالح در اهداف مونهن

ناپذیرند و شاید یک علّت این  سازد. این سه البتّه از هم جداهم آن اهداف را مشخّص میی کند و معیّن را بیان م

یک ها بوده است. ثمره تأکید بر عدم تفکیک آنک نیامده، برای پرهیز از تفکفّکه درمنابع اسالمی هم به صورت من

یا  ال( در جهت منافع شخصیاین است که کسی نتواند با تمسّک به اصل لزوم مصلحت اندیشی، آن را )برای مث

قرار دهد. در اسالم اگر مصلحت اندیشی هست، هدف آن هم معیّن شده و مصلحت اندیشی خارج  گروهی خود

 .از اهداف معیّن اسالمی، دلیلی بر مشروعیت ندارد

 ماعیاحکام اجت ضابطه دوم، عدم مخالفت مصالح تشخیص داده شده با احکام کلّی شرعی است که به صورت ب.

شود. پیش فرض و فضای ترسیم شده بر مصلحت در مرحلة سوم، یعنی به صورت پایة مدیریت اسالم استنباط می

های ذی حق برای اجرای احکام و خواستهجامعه و صدور احکام حکومتی این است که حکومت اسالمی، مأمور و 

وم محور ود را در ضابطه اوّل که لزاسالم در صحنه اجتماع و ادارة جامعه است. یک جنبه از این پیش فرض، خ

های کلّی و اساسی اسالم است، نشان داد. اکنون با این فرض که در اسالم، احکام و هدف قرار گرفتن خواسته

ها است، مصلحت اندیشی حکومت باید در چارچوب که حکومت اسالمی مأمور اجرای آن دارد کلّی معیّنی وجود

 .قوانین حقوقی نظام اسالمی هم تنظیم شده باشد، قرار گیرداین احکام که ممکن است به صورت 

اصل این ضابطه با توجّه به پیش فرض گفته شده، قابل انکار نیست؛ ولی دربارة آن پرسش های فراوانی قابل 

کنند، دیشی در نظام اسالمی را دنبال میطرح است که بسیاری از آن ها در اذهان کسانی که روند مصلحت ان

شود؛ از جمله این که آیا مقصود از احکام کلّی شرعی، احکامی است که در فقه موجود و مدوّن آمده مطرح می 

است؟ بنابر نظر کدام فقیه یا کدام دسته از فقیهان: مشهور؟ مشهور معاصران؟ مشهور گذشتگان؟ چگونه و به چه 



ام دسته است؟ استنباط کدام فقیه یا کدترتیبی می توان مشهور رابه دست آورد؟ یا این که مقصود، استنباط جدید 

از فقیهان؟ آیا استنباط احکام شرعی برای صحنه اجتماع، ضوابط خاصّی را برای اجتهاد می طلبد؟ )مانند تأکید 

بر رعایت عنصر زمان و مکان دراجتهاد( یا ضوابط مقرّر در اصول فقه موجود، پاسخگو است؟ کدام اصول فقه 

عریض با دقّت های عقلی فراوان یا اصول فقه ساده تر و عرفی تر؟ یا این که آیا موجود؟ اصول فقه طویل و 

 راهی ها و روند ادارة جامعه را در پی ندارد؟حدود کردن و بلکه منسدکردن تصمیمعملیاتی کردن این ضابطه، م

 آن تن داده خواهدبرای برون رفت از آن با مالحظه و رعایت این ضابطه وجود دارد یا عمالً به از دست رفتن 

جا نتر مطرح است؛ ولی از آتر و کالنارة ضابطه اوّل هم به صورتی کلّیها دربشد؟ البتّه بسیاری از این پرسش

تر فتر و به طور طبیعی منعطمصلحت اندیشی به صورتی خیلی کلّیکه ضابطه اوّل، نقش دین و شریعت را در 

 .ها دربارة آن کم تر گلوگیر و حاد می نمایداشکاالت و پرسشتر بیان می کند، و قابل تفسیرهای بیش

پژوهشی با فرصت های فراخ و امکانات بسیار الزم است تا بتوان به پرسش های پیشین پاسخ گفت. آن چه 

دربارة دسته اخیر از پرسش ها که به پندار دست و پاگیر بودن این ضابطه مربوط می شود، می توان گفت: توجّه 

 .است که در اصول فقه مطرح شده و به صورت ضابطه سوم در پی می آید ومهمّ ه اهمّبه قاعد

در اصول فقه، در باب  سومین ضابطه در تشخیص مصالح، رعایت قانون اهمّ و مهمّ است. رعایت اهمّ و مهمّ ج.

رحلة ربوط به ماست برخالف تعارضی که م« امتثال»تزاحم مطرح شده است. تزاحم در اصطالح، مربوط به مرحلة 

این قاعده مبنای عُقالیی، بلکه عقلی دارد و برای هیچ عاقلی در مقام عمل قابل انکارنیست. به . است« جعل»

کارگیری این ضابطه در تشخیص مصالح در مرحلة سوم که در این مقاله مطرح شد نیز متناسب با همان اصطالح 

مصلحت در مرحلة سوم در مقام ادارة جامعه و صدورحکم اصول فقهی، بلکه عین رعایت آن است. توضیح این که 



باید ن حکومتی است. این مرحله، همان مرحلة اجرا یا امتثال است؛ امّا مقتضیات اجرا و امتثال در صحنه جامعه را

 شود، این است که پسحاصل آن چه در باب تزاحم مطرح می. با مقتضیات آن در صحنه فردی یکسان پنداشت

ر در جایی نتوانیم به همه های شارع، اگرع، هنگام امتثال و اجرای خواستهت داشتن مطلوب شاازفرض در دس

جا عمل کنیم، عقل حاکم در مقام امتثال چه می گوید. در صحنه عمل فردی که فقط های مطلوب در آنخواسته

 حم این است که حکمیاحکام مشخّص و معیّنی برای یک فرد پیش رو است، نتیجه اجرای قواعد عقلی باب تزا

برای فرد برحکم دیگری برای خود او برتری و تقدّم داده می شود؛ امّا در صحنه جامعه آن که مکلّف و ذی حقّ 

است، دستگاه حکومت و دولت اسالمی است. در صحنه فردی، این عقل فرد است که در مقام تزاحم به کار می 

 ست که عمل می کند؟رود؛ امّا آیا در صحنه جامعه هم عقل یک فرد ا

اگر در مبنای مشروعیت و شرعی حکومت اسالمی، اصالت را سرانجام به جایگاه یک فرد بدهیم، در اینجا نیز 

ها یگاه رهبر یا ولیّ جامعه، صالحیتبایددر نهایت عقل همو را معیار قرار دهیم؛ هر چند ممکن است آن فرد در جا

های گوناگون واگذارد؛ امّا اگر ها به افراد و دستگاهها و تخصّصناییود را متناسب با نیازها، تواواختیارات خ

اصالت را سرانجام به جامعه دادیم، باید برای تشخیص در کاربرد قانون اهمّ و مهم، یک عقل جمعی تعریف کنیم. 

در صحنه جامعه باید به اهمیّت و اولویت حقوق عامّه که تحت عنوان  در تطبیق قانون اهمّ و مهمّ از سوی دیگر،

مصالح جامعه، منافع ملّی و مانند آن قابل درک است و بر حقوق فردی، صنفی و قشری تقدّم دارد، توجّه کافی 

 .مبذول داشت

رار گیرد، توجّه قبه صورت یکی از ضوابط تشخیص مصلحت باید مورد  نکتة سوم که در تطبیق قانون اهمّ و مهمّ

های کلّی شارع که در ضابطه اوّل مطرح شد، مدّنظر را باید هم برای اهداف و خواسته این است که این قانون



قرار داد و هم برای رعایت احکام کلّی شرعی که در ضابطه دوم بود؛ امّا در مقایسه این دو سنخ با هم یعنی 

بتدا به نظر آید که اهداف و مقاصد عامّه شرع، همواره بر احکام اهداف و اصول کلّی واحکام شرعی، ممکن است ا

شرعی مقدّم است؛ ولی به نظر می رسد هدف و مقصد کلّی بودن در مطلوب های شرعی فقط یک قرینه و معیار 

 یاست که می تواند ترجیح آن رابر حکم کلّی شرعی در مقام تزاحم با آن رقم زند؛ امّا می توان تصوّر کرد که برخ

 .از احکام معیّن شرعی چنان اهمیّتی دارند که ممکن است برخی از اهداف را تحت الشعاع خود قرار دهند

ضابطه چهارم در تشخیص مصالح، رعایت خبرویت و کارشناسی است. در حقیقت، پیکره اصلی تشخیص د. 

 های گوناگونجنبه خیر، صالح و سعادت است. در مصلحت از همین ضابطه ناشی می شود. مصلحت به معنای

حیات بشری برای این که خیر انسان تشخیص داده شود، باید حدّاکثر توانایی علمی و تخصّصی به کار رود. این 

 نبه خیر و صالح جامعه مربوط باشد، به طور طبیعی باید در قالب تشخیص نخبگان و بهتری تشخیص اگر

 .سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... باشد های گوناگون اجتماعی،ای اززمینهمتخصّصان هر زمینه

باید توجّه داشت که دو ضابطه اخیر از ضوابط پیش گفته، با اسالمیت نظام اسالمی نسبت لزومی ندارد. طبیعی 

ه عه خود را بدانش و خبرویت جام ای برای تشخیص مصالح خود اوّاله هر دستگاه مدیریتی در هر جامعهاست ک

 .کندفتق می تزاحم مصالح را رتق و س قانون اهمّ و مهمّبر اسا کارمی بندد و ثانیا

توان به مبنا و منبع تشخیص مصلحت در نظام اسالمی هم اشاره کرد. از توجّه به ضوابط پیش گفته می

ضمن آن چه دربارة ضابطه اوّل گذشت، روشن شد که مبنای مصلحت در نظام اسالمی، حرکت به سوی اهدافی 

اسالمی به صورت اهداف حرکت جامعه اسالمی تعیین شده است؛ امّا دربارة منبع آن با توجّه است که در منابع 

نخستین منبع، همان منابع فقه یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل است؛ امّا نگاه به این منابع  به ضابطه اوّل و دوم،



 افزون بر آن، برای فهم اهدافدر جایگاه منابع مصلحت، نه صرفاً برای تشخیص حکم کلّی شرعی است؛ بلکه 

 .خواهدسالم حرکت جامعه را به سمت آن میعالی و متوسّطی است که ا

ا که ها، تا آن جنهایت برخورداری و استفاده از آنمنبع دیگر، دانش های تخصّصی بشر است که باید با 

توان گفت: مصلحت جامعه از دهد، به درک مصالح نائل آمد. در یک نتیجه گیری می پیشرفت دانش اجازه می

روی دانش های بشری به سمت و سوی اهداف از پیش تعیین شده اسالمی متولّد می شود و با توجّه به احکام 

ترین عنصر احکام حکومتی که ابزار ادارة جامعه خورد و در جایگاه مهمصیقل می شرعی و طیّ قانون اهمّ و مهمّ

 .ردگیاست، در جهت تحقّق و عمل قرار می
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