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   بر جايگاه مصلحت در فقه يدرآمد
 *يمصرّااهللا  سيف

  چكيده

رابطـه   دربـارة مهـم   يها پرسش يبر جايگاه مصلحت در فقه با هدف بررس يدرآمد لةمقا
واژگان و طرح موضـوع،   يدر اين مقاله، پس از توضيح برخ. است  فقه و مصلحت تدوين شده

در  يپرداخته شـده؛ سـپس مباحـث اصـل     يوسنّ به پيشينه كاربرد مصلحت در فقه و اصول شيعه
وسـيله شـارع    شرع كه بـه   جعل احكام پايةدر بخش اول، مصلحت، . سه بخش ادامه يافته است
 يراصـورت ابـز   در بخش دوم، مصلحت بـه . است يشود، مورد بررس يمقدس در نظر گرفته م

در همـين  . ده اسـت شـ  يبينجامـد بررسـ   يشـرع  يتشخيص و تعيين آن به استنباط حكم كلّ  كه
در بخـش  . رفتـه اسـت   يا سنّت اشاره مصالح مرسله در اصول فقه اهل  بخش، به مبحث معروف

و  يصـدور حكـم حكـومت    پايـة صـورت   بـه   ترين بخش مقاله اسـت، مصـلحت   سوم كه حساس
بخش اين اسـت    اين ياصل ةفشرده قرار گرفته و دغدغ يدر مديريت جامعه مورد بررس يابزار

 ادارةهـم بـه    يو فقهـ  يدينـ  يتوان از اين ابزار استفاده كـرد و بـه اصـول و مبـان     يمكه چگونه 
  .بود پايبند  جامعه

مصلحت، جعل احكام شرع، رابطه فقه و مصلحت، مصالح مرسله، حكم  :واژگان كليدي
  .ابزار مديريت جامعهحكومتي، 

                                                           
  .محقق و نويسنده *

 . 15/8/82: ييدتأتاريخ     10/6/82: تاريخ دريافت
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 ها طرح موضوع و پرسش. 1

مفهوم خير، صالح و منفعت كه از . اصول استآشنا و پركاربرد در فقه و  يمصلحت، عنوان
انسان را پوشـش دهـد؛ هـر     يها و آرزوها خواستهة تواند هم يشود م يم  واژه مصلحت فهميده

طـور   طور عام و دين اسالم بـه  به ياديان االه. است چند در مصاديق آن اختالف و اشتباه فراوان
انسـان رقـم    يادت ورسـتگار خير و صالح بشـر هسـتند كـه از طريـق آن، سـع      يخاص مدع

 .)االاللَّه تفلحوا  قولوا الاله(خورد  يم

اسالم جامـه عمـل    يها آيد كه دستورها و خواسته يدست م به يصالح، خير و سعادت وقت
ةً   يًمن ذَكَرٍ أَو أُنثَ منْ عملَ صالحا(بپوشد  بـاةً طَييح نَّهيِينٌ فَلَنُحؤْمم وه؛ بنـابراين،  )97 ص: )16(نحـل  ( و

، يهـا و معـارف اسـالم    آمـوزه ة در مجموعـ . يابند يمصلحت و عمل، ارتباط نزديك ومستقيم م
جا كه موضوع  شود، فقه است تا آن يم ها مرتبط كه با عمل و رفتار بيش از ساير شاخه يا شاخه
 يمنطقـ روشـن و   اند؛ از اين رو مصلحت و فقه هم ارتبـاط  فقه را از جنس افعال شمرده ياصل
حلقه اتّصال فقه و مصلحت، همان عمل و رفتار است؛ به اين گونه كه فقـه، اعمـال و   . يابند يم

 .كند تا انسان از رهگذر آن به خير و صالح دست يابد يم يسامانده رفتار را

كه گفته شـد، قابـل انكـار نيسـت،      الجمله چنان يرابطه فقه و مصلحت كه اصل آن ف دربارة
آيـا احكـام   : ها چنـين اسـت   ترين اين پرسش از مهم يبرخ. طرح است قابل يفراوان يها پرسش

انسـان قابـل درك    ياست؟ آيااين مصالح و مفاسد برا يشرع، تابع مصالح و مفاسد نفس االمر
احكام رعايت شـده   دارد؟ آيا مصلحت فقط در جعل يها آگاه است يا فقط جاعل احكام از آن

  توان مصالح را بـه دو قسـم   يكرد؟ آيا بر اين اساس م يجآن هم بايد مصلحت سن ييا در اجرا
 يهـا  توان با تفكيك گوناگون حوزه يآن تقسيم كرد؟ آيا م يمصالح جعل احكام و مصالح اجرا

 يها برا از حوزه يرا در برخ ياالمر عبادات از معامالت، مصالح نفس حوزة احكام مانند تفكيك
استنباط احكام شرع  پايةير قابل درك؟ اگر مصالح، ديگرغ يانسان قابل درك دانست و در برخ

واليـت   يواليـت كبـرا يعنـ    ويـژه  كـه در واليـات و بـه    يباشد، ضوابط آن چيست؟ آيا مصالح
  منـد اسـت؟ ضـوابط آن كـدام اسـت؟ مرجـع       شود، ضابطه يمطرح م يحكومت مشروع اسالم

 ....است؟ و ييا چه نهاد يتشخيص اين مصالح چه كس

 يا چند صد صـفحه  يبه اندازه پژوهش يها فرصت طوالن يق به اين پرسشپاسخ كامل و دق
كـه صـرفاً درآمـد و     ايـن  يدر اين نوشتار، بـرا . طلبد يگسترده م يعلم يتر و تواناي و شايد بيش
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گذرا به پيشينه مصلحت در فقه و اصول فقـه   ياين مباحث سامان دهيم، ابتدا نگاه يبرا يآغاز
اين مراحـل  . كنيم يتوجه م احكام شرع ياساس مرحلةآن در سه  يدهااندازيم؛ سپس به كاربر يم

و  وسـيله مجتهـدان   ها بـه  استنباط و استخراج آن مرحلةجعل و تشريع احكام،  مرحلةعبارتند از 
؛ بنـابراين، پـس از ايـن مقدمـه،     يشـرع  يها و احكام كلّ اجرا و امتثال خواسته مرحلةسرانجام 

 .خواهيم گرفت يپ يلاص  نوشتار را در چهار بخش

  پيشينه مصلحت در فقه. 2

مصـلحت   يبـه طـرح و بررسـ    يتـر  ، گرايش بيشيو عقيدت يفقه اهل سنّت به ادلّه تاريخ
سنّت، تـاريخ   از نويسندگان اهل يبرخ. به احكام شرع داشته است يدستياب يبرا يصورت راه به

 پايـة قرآن بـر   يآن اقدام به گردآور ترين اند كه مهم نوشته توجه به مصلحت را زمان خليفه اول
همچنين تضمين صـنعتگران بـر   . )113 ،ص2ج : 1995، يشاطب(مصلحت حفظ دين بوده است 

مردم در دست آنان، حكم قصاص چندنفر بـه جـرم قتـل     يمصلحت حفظ اموال و كاالها پاية
به و مصلحت بـين صـحا   پايةتشخيص حكم شرع بر  ياست كه برا يهاي يك نفر از ديگر مثال

 .)به بعد 308ص  :تا ، بيالبوطي ؛همان(تابعان درهمان قرون نخستين اسالم رواج داشته است 

احكام پيشين بود، با تدوين و تحول دانـش اصـول، بـه     ياستنباط و اجرا پايةمصلحت كه 
 »مصـالح مرسـله  «عنوان معروف اين منبـع،  . سنّت باز كرد خود را درمنابع فقه اهل يتدريج جا
كـه   يمصـلحت (اسـت   ييك قسم از اقسام مصلحت ازجهت اعتبار و عدم اعتبار شرع است كه
 يبر عدم اعتبار يا الغا يدليل شرع كه يبر اعتبار آن هست، مصلحت معتبر؛ مصلحت يدليل شرع

كه نه دليل بر اعتبار و نه دليل بر الغادارد، مصـلحت   يآن وجود دارد، مصلحت ملغا، و مصلحت
 .)شود يمرسل ناميده م

 يصل در روايات گوناگون از پيامبر اكرم. دارد يكاربرد مصلحت در فقه شيعه، داستان ديگر
توان سراغ گرفـت كـه در    يرا م يموارد بسيار عليهم السالم اهللا عليه وآله وسلم و امامان معصوم

 يهاي صرف درآمد زمين نيازها و مقتضيات زمان به كار رفته است؛ از جمله يها مصلحت برا آن
جنـگ بـا كـافران بـه دسـت مسـلمانان افتـاده در مصـالح مسـلمانان، لـزوم رعايـت             يكه طـ 
وسـيله سرپرسـتان او،    وقف، لزوم رعايت مصالح يتـيم بـه   يوسيله متولّ موقوف عليهم به مصالح

.... رفتار با اسيران جنگ، رعايت مصلحت در گرفتن جزيه و با نوعرعايت مصلحت در ارتباط 
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مكاسـب   ياند؛ از جمله در ابواب فقه گفته بواب گوناگون فقه از مصلحت سخنفقيهان نيز در ا
سـخن از واليـت و    طور معمول، هر جـا  به. محرّمه، بيع، حجر، وقف، جهاد، حدود و تعزيرات

 .است  شده  هم مطرح يدر فقه مطرح شده، رعايت مصلحت يا عدم مفسده مورد تولّ يبر امر يا كس يتولّ

آن در  ي، بـه تـدوين و تنظـيم اصـول    يآن، از سطح مباحث فقهـ  يشيعمصلحت در كاربرد 
كه تفـاوت طـرح    هنكتشايد عمده دليل اين . اصول فقه نرسيده است  رايج و متداول يها كتاب
 پايـة صـورت   زند،عـدم حجيـت مصـلحت بـه     يهم رقم مـ  يمصلحت را نزد شيعه و سنّ مسألة

نظـر   مرسـله اتفّـاق   بر اعتبار مصـالح  يان نيز همگنزد شيعه باشد؛ البتّه سنّي ياستنباط حكم شرع
از آنـان   يسنّت رواج و اعتبار فراوان دارد، نزد بسـيار  ندارند؛ اما اصوالً قياس كه نزد غالب اهل

 .)119و مصلحت، ص  يبنگريد از اين قلم، احكام حكومت(گرايش به مصالح مرسله شده است  پايگاه

  يرعجعل و تشريع احكام ش پايةمصلحت . 3

مقصود . است ياالمر شيعه، تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس ياز مشهورات كالم ييك
. جلب مصـلحت و دفـع مفسـده اسـت     پايةوسيله شارع مقدس بر  احكام به اين است كه جعل

ها هـم بـا    آن پايةمقصود از جلب مصلحت و دفع مفسده  شود؛ پس يانسان جعل م ياحكام برا
هـا   جلب مصلحت و دفع مفسده انسان پايةبر  يد؛ بنابراين، جعل احكام شرعشو يانسان لحاظ م

بـودن مصـالح و    »ياالمـر  نفـس «عدليه، در )آن ييا در تعبير كالم(خصوصيت باور شيعه . است
شـود بـه    يداده مـ  قول مقابل كه به اشاعره نسبت. است كه در جعل احكام لحاظ شده يمفاسد

، يكه به صورت سربسته و اجمـال  مفاسد مربوط است؛ اما اين بودن مصالح و ياالمر انكار نفس
او است، مورد انكار  يجلب مصالح و دفع مفاسد برا يكننده سعادت بشر يعن شرع، تأمين احكام

 يبـرا  ياالمر و نفس يمصالح و مفاسد واقع: گويد يكه شيعه م توضيح اين.نيست يهيچ مسلمان
ـ   ارعش يانسان، جدا از جعل و خواسته تشريع  يتكـوين  يو معلـول  يوجود دارد كه در نظام علّ

ها از خود شود؛ اما  ها به خود يادفع آن ، باعث جلب آنيتواند با انجام رفتارهاي يعالم، انسان م
وجـود   يا شارع، مصلحت و مفسـده  يقول مقابل بر آن است كه جدا از جعل و خواسته تشريع

و  )انجـام دادن (هـا فعـالً    شارع در رفتار انسـان مصلحت و مفسده انسان همان است كه . ندارد
 .خواهد يم )ندادن  انجام(تركاً 

معروف در كالم شـيعه   ي، از نتايج گزاره كالمياالمر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس
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 )بدون غرض، غيرهدفدار( يهدفمند است و فعل خراف يخداوند متعال افعال: گويد ياست كه م
كـه   يبا توضيح آن گزاره و بحث. )300، ص 2ج  ش، 1372، يخمين  امام(. او محال است يبرا

تبعيت احكام ازمصالح و مفاسد بر آن گزاره روشـن   يآن در كالم شيعه وجود دارد، ابتنا دربارة
 :نويسد يرحمه اهللا در تجريداالعتقاد م خواجه نصيرالدين. شود يم

 .الغرض يستلزم العبث و ال يلزم عوده اليه يو نف

 :گويد يدر شرح آن م يرحوم عالّمه حلّم

معتزله بر اين باورند كه افعـال خداونـد   . اند اختالف كرده يهدفمند بودن افعال االه دربارةمتكلّمان 
محال است كه : گويند يدهد؛ اما اشاعره م يهدفمنداست و خداوند، كار بدون فايده انجام نم يمتعال

 يبرهان بر صحت نظر معتزله اين است كـه هـر فعلـ   . صد شودو مقا افعال خداوند، معلَّل به اغراض
 يخداوند متعال يقبيح است، برا يعبث، امر جا كه نباشد، عبث خواهد بود و از آن يغرض ياگر برا

آيد؛ پس افعـال خداونـد    يم محال خواهد بود؛ بنابراين اگر افعال خداوند هدفمند نباشد، محال الزم
انجام  يغرض يكه افعال خود را برا يره عبارت از اين است كه هر فاعلهدفمند است؛ اما دليل اشاع

دهد كه بخواهد  يغرض انجام م يفعل را برا يدهد، ذاتاً فاعل ناقص خواهد بود؛ زيرا در صورت يم
از . باتحقّق آن غرض، نقص خود را برطرف كند؛ پس هدفمند بودن فعل، با نقص فاعل مالزم است

او محـال   يهدفمند بودن افعال هم برا يمحال است، الزمه آن يعن يد متعالجا كه نقص برخداون آن
. اين دليل مردود است؛زيرا بين هدفمند بودن فعل و نقص فاعل، تـالزم برقـرار نيسـت   . خواهد بود
فاعل است كه غرض و نفع فعل به خود فاعـل   مالزم با نقص يكه هدفمند بودن فعل وقت توضيح آن

كه غرض فعل به غير فاعل بازگردد، هدفمندبودن فعل مالزم با نقص فاعـل   يتبرگردد؛ اما در صور
نفع خودش  نفع خود جهان، نه يجهان را برا يخداوند متعال: شود ينخواهد بود؛ از همين رو گفته م

 .)توضيح اين قلم يبا اندك ،331ص : م 1979/ ق  1399 عالمه حلي،(. آفريد

گفتـه ايـن    پيش يكالم مسألةبر  ياالمر لح و مفاسد نفستبعيت احكام از مصا يتوضيح ابتنا
كـه در تفـويض    يبنابر بحثـ (  وسيله خداوند، با واسطه معصوم شرع به  است كه جعل احكام

بـر   يمبنـ  يطبق بـاور كالمـ  . گيرد ياو صورت م يياب واسطه و )است جعل احكام به معصوم
هدفمند خواهـد بـود،    يازافعال االه است ي، جعل احكام كه مصداقيهدفمند بودن افعال االه

 روشـن شـد،  وگو بـا اشـاعره    رحمه اهللا در گفت يتر از عالّمه حلّ كه پيش يهدف آن، برابر بيان
 .ها جعل شده است آن يشود كه احكام برا يم يهاي است كه در نتيجه آن جعل، عايد انسان ينفع

فرصـت و تفصـيل فـراوان    تبعيـت احكـام از مصـالح و مفاسـد،      يو فلسف يكالم يگير يپ
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 :جا ضرورت دارد در اين هنكتمقاله خارج است؛ اما تذكر دو  طلبد كه از چارچوب اين يم

غرضـمند   يهـا  از شاخه ياالمر تبعيت احكام شرع از مصالح و مفاسد نفس مسألةكه  اين. 1
بـه   )لشـرائط ا مجتهد جـامع (انسان  يامكان دستياب دربارةرا  يمهم نكتةاست، يبودن افعال االه

شـود بـه مـا     يمالكـات يـا مناطـات احكـام يـاد مـ       ها به از آن يمصالح و مفاسد احكام كه گاه
شود و منظور علـل   يم مالكات و مناطات احكام گفته يالزم است توجه شود كه گاه. آموزد يم

در ايـن صـورت، مجتهـد    . توان استنباط كـرد  ياحكام است كه از ادلّه شرعيه م ةمستنبطه شرعي
كـه لزومـاً بـه     يابد، نـه ايـن   يرا كه شارع جعل كرده است، در م يحكم يدرواقع، موضوع اصل

جا كه فاعل يا جاعـل احكـام شـرع خداونـد      از آن. رسيده باشد ياالمر مصلحت و مفسده نفس
به طور كامـل آگـاه اسـت،     )جعل احكام غرض(است، آن كه به مصالح و مفاسد احكام  يمتعال

و  ياالمـر  بين تبعيت احكام از مصالح و مفاسـدنفس  يهيچ تالزم. وند استباالصاله، خود خدا
كـه متأسـفانه در    يخلطـ . انسان از آن مصالح و مفاسد وجـود نـدارد   يامكان يا ضرورت آگاه

مناطـات و مالكـات احكـام     ياسـتنباط احكـام شـرع از رو    دربـارة ها  ها و گفته ازنوشته يبرخ
 يدر جهـت اسـتدالل بـرا    يگاه. است يناش هنكتهمين   گيرد، از مغفول واقع شدن يصورت م

شود كه احكـام شـرع،    ياستفاده م مالكات و مناطات از اين مقدمه يامكان استنباط احكام از رو
و  »و مفاسـد  تبعيت احكام از مصـالح «كه بين  ياست؛ در حال ياالمر تابع مصالح و مفاسد نفس

بـين تبعيـت احكـام از مصـالح     . وجود نـدارد  يتالزم »ها انسان به آن يو آگاه يامكان دستياب«
كننده آن احكام به مصالح و مفاسد مالزمـه وجـود دارد؛ البتّـه     جاعل و تشريع يومفاسد و آگاه
ها هر چند  آن يمصالح و مفاسد احكام و در نتيجه استنباط احكام از رو انسان به يامكان دستياب

 .اثبات شود يديگر ةلّادبا  الجمله و به نحو موجبه جزئيه ممكن است يف

آن را اثبـات   ياالمـر  تبعيـت احكـام از مصـالح و مفاسـد نفـس      مسألةمنظور اين است كه 
به احكام شرع از طريق  يامكان دستياب زمينةبخواهد  يهست، اگر كس كه يا يگانه نكته. كند ينم

اثبات كند كـه احكـام   الزم است ابتدا  يطور طبيع را فراهم آورد،به ياالمر مصالح و مفاسد نفس
شود كـه گـزاره تبعيـت     يم اين ينتيجه نهاي. بنا شده است ياالمر شرع بر مصالح و مفاسد نفس
امكـان   از مقدمات استدالل بـه  يا توانستند مقدمه يفقط م ياالمر احكام از مصالح و مفاسد نفس

اين سخن اين اسـت   الزمه. ، قرار گيرديمصالح و مفاسد نفس االمر يبه احكام از رو يدستياب
تواند ادعا كنـد   يباشد، هرگز نم ياالمر منكرتبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس يكه اگر كس

 .ببرد يبه احكام شرع پ ياالمر نفس مصالح و مفاسد يتواند از رو يكه م
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جعل و تشريع حكم، بـه چهـار صـورت متصـور      پايةصورت  مصلحت و دفع مفسده به. 2
مفسده، يا به خود حكم يا به متعلّـق آن مربـوط اسـت در صـورت      يا دفعاست؛ زيرا مصلحت 

متعلّق حكـم باشـد و ممكـن اسـت خـودش       دوم، مصلحت يا دفع مفسده ممكن است خودش
نيـز ممكـن اسـت     در صـورت اول . متعلق حكم نباشد؛ بلكه بر تحقّق متعلّق حكم مترتّب شود

ايـن صـورت را   (اسـت، محقّـق شـود    مصلحت يا دفع مفسده با خود حكم كه مجعول شـارع  
 .)آيد يم يامكان وقوع ندارد و توضيح آن به زود ياند و در جعل احكام شرع تصورصرف دانسته

باشد كه بر اطاعت حكم مترتّب شـود؛ بنـابراين، چهـار صـورت ذيـل       يممكن است چيز
 :آيد يم يدر پ يفرض يها متصور است كه با مثال

 .ياللَّه تعال يمتعلّق حكم است؛ مانند امر به سير و سلوك ال مصلحت يا دفع مفسده، خودش. 1

امر بـه  . شود يمصلحت يا دفع مفسده، خودش متعلّق حكم نيست؛ بلكه بر متعلّق حكم مترتّب م. 2
 .شود ياللَّه يا پرهيز از فحشا بر آن مترتّب م يال مانند قرب ينماز، مصالح نماز كه با تحقّق

اين صـورت اسـت كـه گفتـه شـده      . شود يبا جعل خود حكم محقّق م مصلحت يا دفع مفسده،. 3
  .نيست يآن درجعل احكام شرع يامكان وقوع

 :نويسد يرحمه اهللا در اين باره م يمحقّق نائين

است، نادرست است؛ زيـرا در ايـن صـورت الزم     ياين باور كه بگوييم مصلحت در خود امر شرع
كـه   ياست، محقّق شود در صـورت  يجعل حكم شرع مجرّد فعل شارع كه همان آيد مصلحت به يم

شـارع   يانبعاث و انزجارمكلّف است و مصلحت يا دفع مفسده با امتثال امر و نهـ  يحكم شرع، برا
 ؛)توضيح اين قلم يبا اندك 59، ص 3 ج: ق 1406نائيني، (شود  يوسيله مكلّف حاصل م به

درست است؛ اما در احكـام   ييفاحكام تكل دربارةبايد توجه داشت كه اين سخن فقط  يول
كـه شـارع    نفس جعل شـارع مصـلحت دارد، نـه ايـن     يخود حكم يعن توان گفت كه يم يوضع
حاصل شود؛  يرا جعل كرده باشد تا در اثر اطاعت مكلّف درآن يا مترتّب بر آن، مصلحت يچيز
آن، روابط  يدارد كه ط ها، خودش مصلحت مثال، جعل ملكيت و زوجيت در روابط انسان يبرا

االصـول   در مصـباح  ياللَّه خـوي  شايد منظور مرحوم آيت(. شود يها منظّم و سامان يافته م انسان
االصول،  مصباح: بنگريد. ، همين باشد»در احكام وضعيه، مصالح تابع خود احكام است«كه  ازاين

 :)43، ص 2ج 

ـ   يم للمالكات فما هو المشهور من مذهب العدليه من تبعية االحكا يهذاكله بناء عل  يمتعلقاتها و امـا عل
ـ     يالكفاية ف اليه صاحب نفسها كما مال يتابعةللمصالح ف القول بكونها  يبعض كلماته و كمـا هـو الحـال ف

 ؛...االحكام الوضعيه مثل الملكية و الزوجيه ونحوها فاالشكال مندفع
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ح و دفـع مفاسـد   انسـان در جلـب مصـال    يالبتّه در احكام وضعيه نيز سرانجام، فعل اختيار
قـرار   ياست كه شارع، آن احكام وضعيه را موضـوع احكـام   يوقت دخالت آن يدخالت دارد؛ ول

 .دهد كه متعلّق به رفتار انسان باشد

شـود؛ ماننـد اوامـر و     يمترتّـب مـ   يمصلحت يا دفع مفسده بر نفس اطاعت حكم شـرع . 4
. خـود اسـت   يديت عبد به موالها مربوط به اظهار اطاعت و عبو آن كه مصلحت يامتحان ينواه

رحمــه اهللا  يمحقــق نــائين: چهــار صــورت مــذكور در مــتن برگرفتــه از ايــن دومنبــع اســت (
 .)301تا  299، صص 2رحمه اهللا انوارالهدايه ج  يخمين و امام 59، ص 3ج : فوائداالصول

تشـريع احكـام    پايـة صـورت   گوناگون اخذ مصلحت به يها توجه و عدم غفلت از صورت
شـود احكـام، تـابع مصـالح و      يگفته مـ  يوقت. اشتباهات خواهد شد ياعث پرهيز از برخشرع ب

گفتـه   پيش يدليل كالم. تواند قابل وقوع باشد يما ه است، هر يك از صورت ياالمر مفاسد نفس
است؛ زيـرا ايـن    يسازگار ها قابل كند و با هر يك از آن يها را تعيين نم يك از اين صورت هيچ

 يهـا  توانـد بـا هـر يـك از صـورت      يافعـال خداونـد اسـت كـه مـ      يمند ر غرضب يدليل مبتن
 ياالمـر  توان از قول به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس يهماهنگ باشد؛ بنابراين نم پيشين

ت در حشايد مصل. دارد ياالمر در متعلّق خود مصلحت نفس يشرع نتيجه گرفت كه همه احكام
 .اشدنفس اطاعت و اظهار عبوديت ب

  يمصلحت و استنباط احكام شرع. 4

 يمصلحت در فقه به جايگـاه مصـلحت در اسـتنباط حكـم شـرع      ياز بررس همرحلدومين 
اسـتنباط و   پايـة توان مصـلحت را   يجا اين است كه آيا م در اين يپرسش اصل .شود يمربوط م

 ياصول فقه عبارت ديگر، آيا مصلحت به صورت منبع به. پنداشت يشرع ياستخراج احكام كلّ
، حجيـت واعتبـار الزم را دارد يـا نـه؟     ياسـتنباط احكـام شـرع    يهمچون قرآن و سـنّت بـرا  

  سنّت در اصول فقه مطرح بوده اسـت  تر اشاره شد، اين بحث از ديرباز بين اهل كه پيش همچنان
ايـن بحـث را تحـت عنـوان     . از منابع احكام، حجيـت دارد يانـه   يصورت يك كه آيا مصالح به

جا به صورت فشرده به تعريف و نقل و نقد ادلّه حجيت  در اين. اند مطرح كرده »لح مرسلهمصا«
 .پردازيم يمصالح مرسله م
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  تعريف مصالح مرسله

سنّت، بر سر تعريف دقيق آن  رغم شهرت و سابقه ديرينه مصالح مرسله در اصول فقه اهل به
مناسـب  : شـود  يهـم خوانـده مـ    يرديگ يكه به اسام اختالف است؛ همچنان  نظران نزد صاحب

الثبـوت و   المصـلحه، مسـلم   ، ضـوابط يبوط: بنگريد( مرسل، مرسل غريب، مناسب مرسل مالئم
در مصـلحت مرسـل، دليـل      كـه  چه مورد اتّفاق اسـت ايـن   آن. )الفقه بكر، اصول يمحمد خضر

در  ف اسـت و چه مايه اخـتال  آن. آن وجود ندارد )عدم اعتبار(خاص بر اعتبار يا بر الغا  يشرع
چـه   حجيت هم تأثير گذاشته، ضرورت داخل بودن مصـلحت مرسـل اسـت در آن    ةادلّ يبررس

اين مقاصد يا مصالح عبارتند از مصلحت دين، نفس، عقـل،  . شود يخوانده م يشرع يمقاصد كلّ
 )به بعد 116و مصلحت، ص  يهمين قلم، احكام حكومت: تربنگريد تفصيل بيش يبرا(نسل و مال 

  در حجيت مصالح مرسله اقوال

چهار قول را گـزارش   ،آن ياز رو ياثبات حكم شرع يدر حجيت مصالح مرسله برا يبرخ
از اصـول   يكه مصلحت با اصـل  يحجيت مطلقاً،عدم حجيت مطلقاً، حجيت در صورت: اند كرده

كه مصـلحت   يو حجيت در صورت )شرع يداخل بودن درمقاصد كلّ(شرع مناسبت داشته باشد 
اهميت به اين سه قسم تقسـيم   ، مصلحت را بر اساس ترتيبيو تزيين يدر مقابل، حاج(ضرور 

ـ  ي، قطعـ )112ت، ص حو مصـل  ياحكـام حكـومت  : بنگريـد : كنند يم  ،يشـوكان (باشـد   يو كلّ
 .)212 ارشادالفحول، ص

  ادلّه موافقان حجيت يبررس

جـا   در ايـن . اند استدالل كرده يا اثبات نظر خود به ادلّه يموافقان حجيت مصالح مرسله برا
تفصـيل   يبرا(كنيم  يكه بر هر يك وارد شده، اشاره م يها همراه با نقد تر ازآن به دو نمونه مهم

 .)به بعد 141 و مصلحت، ص ياحكام حكومت: تر، بنگريد بيش

پـيش از  : اهللا عليه وآله وسلم، تابعـان و پيشـوايان مـذاهب    يصل عمل صحابه پيامبر اكرم. 1
همين تاريخچه با . سنّت مورد اشاره قرار گرفت ين، تاريخچه تمسك به مصالح مرسله نزد اهلا

 يكبـرا . قرار گرفتـه اسـت   حجيت مصالح مرسله يتر، دستمايه استدالل برا تفصيل و تبيين بيش
صـورت منـابع    اين استدالل، حجيت عمل صحابه و اجماع است كـه نـزد اهـل سـنّت بـه      يكلّ

 389الحكيم، االصول العامـه، ص   يمحمدتق: بنگريد(خود ذكر شده است  يجادر  يمعتبرشرع
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در منبع اخير به تفصيل سابقه تمسك به مصالح مرسـله  . )المصلحه ، ضوابطيطودر و رمضان الب
، يمالــك، ابوحنيفــه، شــافع(ســنّت  اهــل از عصــر صــحابه تــا زمــان پيشــوايان مــذاهب عمــده

 .شود القا  يصورت امر مسلّم تالش شده حجيت آن بهآورده، و سرانجام  )...و حنبل ابن

خدشـه  . اسـتدالل مخـدوش اسـت    ياين دليل در يك بحث مقارن از حيث كبـرا و صـغرا  
بر حجيت قـول يـا عمـل صـحابه،      يو نقل يدليل قابل قبول عقل از آن رو است كه هيچ يكبرو

داشـته باشـد، اقامـه     يه وآلـه وسـلم  اهللا عل يصل با قول يا عمل پيامبر اكرم يا كه مالزمه بدون اين
ايـن   ي؛ امـا خدشـه صـغرو   )به بعد 439االصول العامه للفقه المقارن، ص : بنگريد(نشده است 

موارد ذكر شده، روشن نيست كه در اين مـوارد نظـر    يو رواي يبر فرض ثبوت تاريخ است كه
بـه طـور مسـلّم هنـوز     كه در آن زمـان   توضيح اين. بوده است صحابه و تابعان به مصالح مرسله

رفتارهـا و  . نبـوده اسـت   يشـرع  اثبـات احكـام   يمصالح مرسله، منبع شناخته شده و مدون برا
توان بر اساس مصالح مرسله توجيه كرد، شايد در نظر صحابه وتابعان،  يكه امروزه م يگفتارهاي

 .برآمده از ادلّه شناخته شده مانند كتاب و سنّت بوده است

 ياثبـات مصـالح مرسـله بـه دليـل عقلـ       يسنّت برا اهل يها ياز اصول يبرخ: يدليل عقل. 2
 :چنين است كنند كه خالصه آن يتمسك م

قابل استنباط از كتاب، سـنّت   يكه احكام شرع ياست؛ در حال يجهان نامتناه يحوادث و رخدادها
و همـه   هـا  همـه دوران  يديگر، شريعت اسالم برا ياز سو. است يصحيح، محدود و متناه و قياس

شـريعت بـه    يپاسـخگوي  يجز اين نيسـت كـه بـرا    يدراين صورت، راه. حوادث عالم حكم دارد
داشـته   يهمه وقايع، حكم شـرع  يتا بتوانيم برا را بگشاييم يانديش نامحدود، باب مصلحت ينيازها
 .)266، ص 2ج : تا بياللَّه عبدالشكور،  محب(باشيم 

 :اند گفته ياز خود عالمان سنّ يدر پاسخ اين دليل، برخ

 شود؛ ينامحدود بودن وقايع، دليل بر حجيت مصالح مرسله نم

چه از قياس صـحيح قابـل اسـتنباط اسـت، احكـام       زيرا از عمومات و اطالقات كتاب و سنّت و آن
را از ايـن منـابع اسـتنباط     ياز حوادث نتوانيم حكم يمورد ياگر برا. شود يم استنباط يبسيار زياد

است كه حكم آن مورد رااز ديدگاه شريعت مباح بدانيم؛ زيرا ادلّه شـرعيه بـه مـا     يكنيم، همين كاف
االصول العامـه،  : همان و نيز بنگريد( آن اباحه است ينيافتيم، حكم شرع ياند كه هر كجا حكم گفته
 .)388ص 

  ادلّه مخالفان حجيت مصالح مرسله يبررس

را هم بر عدم حجيت اقامـه   يا نقد ادلّه موافقان، ادلّه مخالفان حجيت مصالح مرسله، ضمن
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 ياحكـام حكـومت  : تر، بنگريد تفصيل بيش يبرا(شود  يتر آن اشاره م مهم اند كه به دو نمونه كرده
 .)به بعد 144و مصلحت، ص 

آن جميـع وقـايع و    يتمسك به مصالح مرسله، اعتراف به نقص شريعت و عدم فراگيـر . 1
پذيرش حجيت مصالح مرسله به اين معنا است كه فراتر از احكـام   دارد؛ زيرا يحوادث را در پ

آيـد، نيازمنـد    يدست م به يانديش مصلحت پايةكه بر  يموجود در كتاب و سنّت به احكام ديگر
در . )توضيح يفيه، بااندك النص به نقل از مصادر التشريع فيما 400االصول العامه، ص (هستيم 

 :اند گفته پاسخ به اين دليل

 پايـة طرفداران مصالح مرسله با اقامه ادلّه خود بر حجيت مصالح مرسـله حكـم اسـتنباط شـده بـر      
 .)401 همان، ص(آورند  يشمار م از شريعت و احكام جامع آن به يجزئ مصالح مرسله را

شود؛ بلكه حداكثر اسـباب   يرا سبب نم يمصالح مرسله اغلب علم و قطع به حكم شرع. 2
طرفداران حجيت مصالح مرسله  يحال، با رد ادلّه اقامه شده از سو. آورد يم آن را فراهمظن به 

در ظنون،  يشود؛ زيرا اصل اول يعدم حجيت آن اثبات م خود بر حجيت اين ظنّ خاص، خودبه
ي مـنَ  إِنَّ الظَّنَّ الَ يغْن«مطابق آيات و روايات،مانند آيه شريفه  ياين اصل اول. عدم حجيت است

ممكن . )403العامه، ص  االصول(خود اثبات شده است  ي، در جا)36: )10(يونس ( »الْحقِّ شَيئاً
كـه   سيره عقال هميشه بر اين امر مستقر بوده اسـت : است به اين استدالل چنين پاسخ داده شود

تمال وجود كنند و به مجرّد اح يها مفيد است، به آن اقدام م آن يبرا يتشخيص دهند عمل يوقت
بـر ايـن سـيره     ياز طرف شارع مقـدس ردعـ  . كنند ينم ي،از انجام آن خودداريواقع يا مفسده

است كه رضايت  يهمين كاف. فراوان بوده است يكه سيره، موردابتال يصورت نگرفته؛ در حال
مقالـه مصـلحت و    ياقتباس ازسيدحسن مرعش(دست آوريم  شارع مقدس را بر آن به يو امضا

 .)23، ص 6ايران،شماره  ياسالم يجمهور يدادگستر يو حقوق يآن، مجله قضاي يفقه يها هپاي

آن است؛  ياستنباط احكام شرع از رو يبر حجيت مصالح مرسله برا ياين پاسخ، خود دليل
هـا اسـتناد بـه شـارع،      كه در آن يامور شرع دربارةاوالً آيا اين سيره . رسد يم به نظر ناتمام يول

هـا   است كه نفع و ضرر در آن يامور دربارةگيرد يافقط  يست، مورد عمل قرار ما يمحور اصل
 در اختيار خود انسان است؟

را دارد، با سبك و سنگين كردن مصـالح و مفاسـد آن    يا كه قصد معامله يمثال، انسان يبرا
 رسد كه در مجموع، مصلحت آن برتر اسـت؛ هـر چنـد ايـن     ينتيجه م خود، به اين يمعامله برا
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. بـر تـرجيح مفسـده آن هـم وجـود دارد      يموهوم است و در كنار آن، احتمال يظنّ يگير نتيجه
مظنون اسـت كـه البتّـه     ، سيره بر عمل كردن به مصلحتيدر چنين موارد: ممكن است بگوييم

رسد احتمال دوم مقـرون بـه صـواب اسـت؛      يبه نظر م. هم بايد داشته باشد يباالي يدرجه ظنّ
 يكه در آن استناد بـه شـارع، محـور اصـل     يعقل خود در امور شرع يمقتضا چراكه عاقالن به

احتمـال  . كنند يدر امور خود هستند، عمل نم يگير كه درمقام تصميم ياست همچون امور عرف
مورد بحـث   مسألةاست تا نتوانيم در  ي،كافيبر تشخيص احكام شرع يعدم شمول سيره عقالي

 .به آن تمسك كنيم

وجود دارد، بايد گفت كه اين سيره نه تنها  همسألكنيم كه سيره مورد ادعا در  ثانياً اگر فرض
روايـات فـراوان و   . مورد ردع صريح شارع مقـدس قـرار گرفتـه اسـت     مورد امضا نيست، بلكه

تشخيص احكام شرع باز  يآن برا يها يسنج عقل خود در مصلحت يكه ما را از پيرو يصريح
 :خوانيم يم يطور نمونه، در روايت خواهد بود؛ به يداشته، رادع چنان سيره فرض

جـامع  (... هاللَّه عزوجل اليصاب بالعقول الناقصه و اآلراء الباطله و المقـاييس الفاسـد   ان دين
بـا همـين مضـامين نقـل      يمفصـل و طـوالن   بيدر با اين روايت. 334، ص 1احاديث الشيعه ج 

ـ  ينظرهـا  ينـاقص و رأ  يهـا  دين خداونـد عزوجـل از طريـق عقـل    .   )است شده ـ  يب و  هپاي
 .نادرست قابل دسترس نيست يها سنجش

  يمديريت جامعه و صدور احكام حكومت پايةمصلحت، . 5

مـديريت و   يعام و لغو يسوم از كاربرد مصلحت، در مورد مديريت جامعه به معنا مرحلة
 يه بـه معنـا  را كنار مديريت جامعـ  يكه صدور احكام حكومت اين. است يصدور احكام حكومت

: بنگريـد (آوريم، از آن رو است كه اساساً صدوراين احكام، برابر تعريف برگزيده آن  يپيشين م
 ي، بـرا )فرماييـد   به غلطنامه ضميمه كتاب توجـه  ـبه بعد   46و مصلحت، ص  ياحكام حكومت

 و ضـوابط  ياحكام حكـومت  پايةبر  يمديريت جامعه است؛ بلكه مديريت جامعه در نظام اسالم
منحصـر   يبايد توجه داشت كه برابر تعريف برگزيده، احكام حكـومت (. گيرد يصدورآن انجام م
در تعريـف  . بودن واليت و حكومت نيست يبر انتصاب يلزوماً مبتن يا يرهبر يبه صدور از سو

ـ    يبرگزيده، احكام حكومت اسـت كـه در    يتصـميم  يشامل هر نوع جعـل، انشا،تصـويب و حتّ
ـ  يها متصديان و كارگزاران مشروع، بر اساس خواسته يز سوجامعه ا ادارةجهت  رد و كـالن  خُ
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اسالم و كارگزاران مشروع و مورد  يها اگر قيد خواسته. پذيرد يجامعه صورت م ادارةاسالم در 
و چـه   يچـه اسـالم   يدر هـر حكـومت   يرا از اين تعريف برداريم، احكـام حكـومت   پسند اسالم
صـدور احكـام    مرحلـة عنايـت اسـت كـه مصـلحت در      بايسـته . )لزوماً وجود دارد يغيراسالم
. فراوان قرار گرفتـه  يها ها وچالش جامعه است كه در روزگار ما مورد پرسش ادارةو  يحكومت

محوريت فقه شيعه درمحتوا، بلكـه   يايران با ادعا ياسالم يدر حقيقت، پس از تشكيل جمهور
 .جامعه پيدا شد ادارةكاربرد آن در  يت و چگونگساختار آن بود كه رفته رفته توجه به عنصر مصلح

كـه   همچنان يجامعه در نظام اسالم ادارةت در لحاز مبنا، معيار، جايگاه و نقش مص يناآگاه
ـ  جامعه منجر شود، ممكـن اسـت گمانـه    ادارةدر  يو انسداد رفتار يتواند به جمودفكر يم  يزن

خطـر جمـود   . را تقويـت كنـد   يزمان و مكاندر هر  آن يفقه و عدم امكان اجرا يناكاراي دربارة
احكـام اسـالم    كـه چه را  آن كنند بايد ياست كه گمان م ي، متوجه كسانيو انسداد رفتار يفكر
مـدون اسـت، كوركورانـه و بـدون توجـه بـه مقتضـيات         يطور كه در متون فقه دانند، همان يم

 .ومناسبات گوناگون و پيچيده جهان خارج به اجرا درآورند

نـوع ديگـر كـه پنـدار     . جامعـه اسـت   ادارةبه جايگاه مصلحت در  يتوجه ييك نوع ب اين
را در جامعه به دنبال دارد، بر ايـن بـاور    يفقه اسالم يبر اجرا يپافشار  ثمر بودن يو ب يناكاراي

از  يچشمپوشـ  يبـه معنـا   يجامعه در نظام اسـالم  ادارةدر  يگراي نادرست بنا شده كه مصلحت
ـ  مصلحت كه بر اين باور هستند يكسان. است يو احكام اسالماصول، موازين  را كـه در   يگراي

 يعرفـ «داننـد كـه از آن بـه     يمـ  ياز آن نيست، گـام نهـادن در فراينـد    يجامعه هم گزير ادارة
اين فرايند سرانجام به كنار نهادن فقه بـه صـورت يـك مجموعـه ثابـت      . كنند يياد م »فقه شدن

ديـن از سياسـت نباشـد، هماننـد و در حكـم آن يـا        ياگر عين جداي كه يانجامد؛ كنار نهادن يم
 .االفق با آن خواهد بود قريب

 يتشـخيص مصـالح   يدر گرو بيان ضوابط و معيارها همسألحلّ  يرسد كليد اصل يبه نظر م
شـود   يروشـن مـ   يشود؛ البتّه پاسخ جامع و كامل وقت يآن بنا م پايةبر  ياست كه احكام حكومت

هـم   يتشـخيص مصـلحت در نظـام اسـالم     ، منـابع و مرجـع  يمفصل به مبان يرسكه در يك بر
مصـلحت   ضـوابط تشـخيص   ييعنـ  يپرداخته شود؛ اما در اين مجال فقط به همـان كليـد اصـل   

ـ    يپردازيم كه ضمن آن، به مبان يم پـرداختن بـه    يو منابع مصلحت هم اشاره خواهـد شـد؛ ول
آن بـا   يو روابـط نهادهـا   يومـت اسـالم  مصلحت كه سخن را به سـاختار حك  مرجع تشخيص

 .)به بعد 219و مصلحت، ص  ياحكام حكومت: بنگريد(طلبد يديگر م يكشاند، فرصت يديگر م يك
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با حكم  )يحكم حكومت پايةصورت  به(با بيان ضوابط تشخيص مصلحت، نسبت مصلحت 
 .ها و اهداف شريعت هم روشن خواهد شد خواسته و كالً يشرع يكلّ

  يدر صدور احكام حكومت مصلحت يارهاضوابط و معي

 يبررسـ  يصـدور احكـام حكـومت    يمصلحت بـرا  يكه در آن، ضوابط و معيارها يا صحنه
، خـود را  ياسـالم  يهـا  بنا شده بر اسـاس خواسـته   ينظام حكومت شود، از اين قرار است كه يم

صـحنه بـه   در ايـن  . دانـد  يها واحكام اسالم مـ  اهداف، خواسته ياجرا يحق برا يموظّف و ذ
هـا   آن خواسـته  ياجـرا  اسالم، حقّ تشخيص مصلحت يها خواسته يتناسب وظيفه و حقّ اجرا
 يتحـت چـه ضـوابط    ياكنون پرسش اين اسـت كـه نظـام اسـالم    . هم به او واگذار شده است

ديدگاه نگارنده در پاسخ به اين پرسش با ارائـه  . و بايد به حق و وظيفه خود عمل كند تواند يم
ديگر با تفصيل و توضيح مقدمات و آثار آن آمده  يضوابط در جا اين. شود ييان مضوابط ذيل ب

در  يبعد و همين قلم، منابع قانونگـذار  به 213و مصلحت، ص  ياحكام حكومت: بنگريد(است 
 .)به بعد 255، ص يحكومت اسالم

 :دشو يها نيز به اختصار اشاره م آن يها به ادلّه توجيه جا ضمن ارائه آن در اين

و هـدايت جامعـه    هادار يعام و فراگيـر اسـالم بـرا    يها مصالح بايد در اهداف و انگيزه. 1
تـر   دار و به سمت تحقّق هـر چـه بهتـر و بـيش     به عبارت ديگر،مصالح بايد جهت. داخل باشد
آيـات و   يدليـل ايـن ضـابطه از رو   . باشد ياسالم در جهت سعادت جامعه انسان ياهداف متعال

بيان شـده، قابـل    يمتعدد يها حركت جامعه، اهداف و انگيزه يها برا كه در آن يروايات فراوان
در جامعـه   يانديشـ  كند كه مصلحت يدر حقيقت، اين آيات و روايات هم اثبات م. اثبات است

 .كند يبايد درجهت اهداف معين باشد و هم آن اهداف را تعريف و مشخّص م

لزوم هدفمند بودن مصالح بـه   يابطه است؛ يعنشود، اصل ض يچه به موضوع ما مربوط م آن
ها خارج از قلمرو و حوصله اين  آن يآمده است؛ اما تعيين و احصا ياسالم كه در منابع يصورت

 :شود يها اشاره م از آن ياصل ضابطه به برخ نمونه و اثبات يمقاله است؛ بنابراين برا

از سرزمين خود، به واسطه ايمان بـه  كه مظلومانه و به ناحق  يكسان دربارةدر سوره حج . أ
 :فرمايد يم يضمن وعده پيروز اند، پروردگار رانده شده

 .لْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِالَّذينَ إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصالَةَ وآتَوا الزَّكَوةَ وأَمرُوا بِالْمعرُوف ونَهوا عنِ ا

هـا و   يها جايگاه و قدرت دهيم، به اقامه نماز، پرداخت زكات، فرمـان بـه نيكـ    كه اگر به آن يكسان
 .همه چيز از آن خداوند است پردازند و سرانجامِ يها م ياز بد يبازدار
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سـعادت و كمـال    پايـة انسان در پيشگاه خداوند اسـت كـه    ياقامه نماز، محور تكامل بندگ
صاحبان قـدرت مشـروع در جامعـه، بـا تعبيـر       ين هدف براسبب،نخستي او است؛ بدين يانسان

در  يمصـلحت سـنج   ياز محورهـا  يپس يكـ  شده است؛ ي، معرّف»مكَّنَّاهم في الْأَرضِ«لطيف 
محور ديگر درجهـت پرداخـت زكـات    . است كه هدف آن اقامه نماز است يجامعه، هر محور

و »معـروف «رواج . جامعـه اسـت   قسـط و عـدل در   يبرپـاي  يگيرد كه از عوامل اساسـ  يقرار م
 .است شده ياز اهداف ديگر است كه در آيه شريفه معرّف »منكر«از  يجلوگير

عليـه السـالم هـدف از حكومـت در اسـالم، رواج       يالبالغه به نقل از امـام علـ   در نهج. ب
 :استبيان شده  يحدود االه يمظلومان و برپاي يامنيت برا سرزمين، يدين، عمران و آباد يها آموزه

شَي اسالَ الِْتم لْطَانٍ وي سةً فنَافَسنَّا مي كَانَ مكُنِ الَّذي لَم أَنَّه لَمتَع إِنَّك منْ   اللَّه لَكـ طَامِ ونْ فُضُولِ الْحم ء
ـ  ظْلُومنَ الْمأْمفَي كي بِالَدف الَحنُظْهِرَ الْإِصو كيننْ دم مالعالْم نَرِدنْ      ل طَّلَـةُ مـعالْم تُقَـام و كاد بـنْ ع ونَ مـ

 كودد131، خطبه 189صالح، ص  يصبح(ح(. 

دهد، هم لزوم داخل بـودن   يرا نشان م يانديش گفته، هم اصل لزوم مصلحت پيش يها نمونه
 اين سه البتّه از هـم . سازد يكند و هم آن اهداف را مشخّص م يمعين را بيان م مصالح در اهداف

پرهيـز   يهم به صورت منسك نيامده، برا يكه درمنابع اسالم جداناپذيرند و شايد يك علّت اين
نتوانـد بـا تمسـك بـه      يكه كس ثمره تأكيد بر عدم تفكيك اين است. ها بوده است از تفكيك آن

خـودقرار   ييـا گروهـ   يدر جهت منافع شخصـ  )مثال يبرا(آن را  ،يانديش اصل لزوم مصلحت
خـارج   يانديش هست، هدف آن هم معين شده و مصلحت يانديش م اگر مصلحتدر اسال. دهد

 .بر مشروعيت ندارد ي، دليلياسالم از اهداف معين

ـ  . 2 اسـت كـه    يشـرع  يضابطه دوم، عدم مخالفت مصالح تشخيص داده شده با احكـام كلّ
صـلحت  ترسيم شده بـر م  يفرض و فضا پيش. شود ياسالم استنباط م يصورت احكام اجتماع به

ايـن اسـت كـه     يجامعه و صدور احكـام حكـومت   مديريت پايةصورت  به يسوم، يعن مرحلةدر 
اسالم در صحنه اجتماع و  يها احكام و خواسته ياجرا يحق برا ي، مأمور و ذيحكومت اسالم

يك جنبه از اين پـيش فـرض، خـود را در ضـابطه اول كـه لـزوم محـور و        . جامعه است ادارة
اكنون با اين فـرض كـه در   . اسالم است، نشان داد يو اساس يكلّ يها استهقرار گرفتن خو هدف

هــا اســت،  آن يمــأمور اجــرا يوجــوددارد كــه حكومــت اســالم يمعينــ ياســالم، احكــام كلّــ
اسـت بـه صـورت قـوانين      حكومت بايد در چارچوب اين احكام كـه ممكـن   يانديش مصلحت

 .هم تنظيم شده باشد، قرار گيرد ينظام اسالم يحقوق
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ـ        اصل اين ضابطه با توجه به پيش آن  دربـارة  يفـرض گفتـه شـده، قابـل انكـار نيسـت؛ ول
كــه رونــد  يهــا در اذهــان كســان از آن ياســت كــه بســيار قابــل طــرح يفراوانــ يهــا پرســش
كه آيا مقصود از  از جمله اين شود؛ يكنند، مطرح م يرا دنبال م يدر نظام اسالم يانديش مصلحت
فقيه يـا   است كه در فقه موجود و مدون آمده است؟ بنابر نظر كدام يام، احكيشرع ياحكام كلّ

 يمشهور؟ مشهور معاصران؟ مشهور گذشتگان؟ چگونـه و بـه چـه ترتيبـ    : كدام دسته از فقيهان
كه مقصود، استنباط جديد است؟ استنباط كـدام فقيـه يـا     دست آورد؟ يا اين توان مشهور رابه يم

ـ    يبرا يشرع تنباط احكامكدام دسته از فقيهان؟ آيا اس يرا بـرا  يصحنه اجتمـاع، ضـوابط خاص 
يـا ضـوابط مقـرّر در     )مانند تأكيد بر رعايت عنصر زمـان و مكـان دراجتهـاد   (طلبد؟  ياجتهاد م

ـ      ا اصول فقه موجود، پاسخگو است؟ كدام اصول فقه موجود؟ اصـول فقـه طويـل و عـريض ب
كردن اين ضـابطه،   يكه آيا عمليات تر؟ يا اين يفتر و عر فراوان يا اصول فقه ساده يعقل يها قّتد

 ندارد؟ يجامعه را در پ ادارةها و روند  منسدكردن تصميم  محدود كردن و بلكه

برون رفت از آن با مالحظه و رعايت اين ضـابطه وجـود دارد يـا عمـالً بـه از       يبرا يراه
ـ هـا   از اين پرسش يدست رفتن آن تن داده خواهدشد؟ البتّه بسيار ضـابطه اول هـم بـه     ارةدرب

ضابطه اول، نقش ديـن و شـريعت را در    جا كه از آن يتر مطرح است؛ ول تر و كالن يكلّ يصورت
تـر   بـيش  يتفسيرها تر و قابل منعطف يطور طبيع تر و به يكلّ يخيل يبه صورت يمصلحت انديش

 .نمايد يتر گلوگير و حاد م آن كم دربارةها  كند، اشكاالت و پرسش يبيان م

پيشـين   يهـا  فراخ و امكانات بسيار الزم است تا بتوان بـه پرسـش   يها با فرصت يپژوهش
ها كه به پندار دست و پـاگير بـودن ايـن ضـابطه      دسته اخير از پرسش دربارةچه  آن. پاسخ گفت
توجه به قاعده اهم ومهم است كه در اصول فقه مطـرح شـده و   : توان گفت يشود، م يمربوط م

 .آيد يم يوم در پصورت ضابطه س به

رعايت اهـم و مهـم   . سومين ضابطه در تشخيص مصالح، رعايت قانون اهم و مهم است. 3
 »امتثـال « مرحلـة مربوط بـه   ،تزاحم در اصطالح. تزاحم مطرح شده است در اصول فقه، در باب
 ي، بلكه عقلـ يعقالي ياين قاعده مبنا. است »جعل« مرحلة كه مربوط به ياست برخالف تعارض

ايـن ضـابطه در تشـخيص     يبه كارگير. در مقام عمل قابل انكارنيست يهيچ عاقل يدارد و برا
، ياصـطالح اصـول فقهـ    سوم كه در اين مقاله مطرح شد نيز متناسب با همان مرحلةمصالح در 

جامعـه و   ادارةسـوم در مقـام    مرحلـة كه مصـلحت در   توضيح اين. بلكه عين رعايت آن است
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اجرا يا امتثال است؛ اما مقتضيات اجـرا و   مرحلة، همان همرحلاين . است يصدورحكم حكومت
چـه   حاصـل آن . يكسان پنداشت يامتثال در صحنه جامعه رانبايد با مقتضيات آن در صحنه فرد

شود، اين است كه پس ازفرض در دست داشتن مطلوب شارع، هنگام  يدر باب تزاحم مطرح م
مطلـوب در آن جـا    يها خواسته نتوانيم به همه ير در جايشارع، اگ يها خواسته يامتثال و اجرا

كـه فقــط   يدر صــحنه عمـل فـرد  . گويـد  يعمـل كنـيم، عقـل حـاكم در مقــام امتثـال چـه مـ       
باب تزاحم اين  يقواعد عقل ييك فرد پيش رو است، نتيجه اجرا يبرا يمشخّص و معين احكام

شـود؛ امـا در    يتقـدم داده مـ  و  يخود او برتـر  يبرا يفرد برحكم ديگر يبرا ياست كه حكم
در صحنه . است يحكومت و دولت اسالم حقّ است، دستگاه يصحنه جامعه آن كه مكلّف و ذ

جامعـه هـم عقـل     رود؛ اما آيا در صـحنه  ي، اين عقل فرد است كه در مقام تزاحم به كار ميفرد
 كند؟ ييك فرد است كه عمل م

اصالت را سرانجام به جايگاه يك فـرد  ، يحكومت اسالم يمشروعيت و شرع ياگر در مبنا
بدهيم، در اينجا نيز بايددر نهايت عقل همو را معيار قرار دهيم؛ هر چند ممكن است آن فرد در 

هـا و   يها واختيارات خود را متناسـب بـا نيازهـا، توانـاي     جامعه، صالحيت يجايگاه رهبر يا ول
به جامعه داديم، را سرانجام ا اگر اصالت گوناگون واگذارد؛ ام يها ها به افراد و دستگاه تخصص
 ياز سـو . تعريـف كنـيم   يتشخيص در كاربرد قانون اهم و مهـم، يـك عقـل جمعـ     يبايد برا

ديگر،در تطبيق قانون اهم و مهم در صحنه جامعه بايد به اهميت و اولويـت حقـوق عامـه كـه     
و  ي، صـنف يو بر حقوق فـرد و مانند آن قابل درك است  يملّ تحت عنوان مصالح جامعه، منافع

 .مبذول داشت يتقدم دارد، توجه كاف يقشر

از ضوابط تشخيص مصلحت بايـد   يصورت يك سوم كه در تطبيق قانون اهم و مهم به نكتة
شارع  يكلّ يها اهداف و خواسته ياست كه اين قانون را بايد هم برا مورد توجه قرار گيرد، اين

ل مطرح شد، مدـ    يبـرا  نظر قرار داد و همكه در ضابطه او كـه در   يشـرع  يرعايـت احكـام كلّ
ـ  يضابطه دوم بود؛ اما در مقايسه اين دو سنخ با هم يعن ، يواحكـام شـرع   ياهداف و اصول كلّ

مقـدم   يممكن است ابتدا به نظر آيد كه اهداف و مقاصد عامه شرع، همواره بـر احكـام شـرع   
فقـط يـك قرينـه و     يشرع يها دن در مطلوببو يرسد هدف و مقصد كلّ يبه نظر م ياست؛ ول

در مقام تـزاحم بـا آن رقـم زنـد؛ امـا       يشرع يتواند ترجيح آن رابر حكم كلّ يمعيار است كه م
از  يدارند كه ممكن است برخ يچنان اهميت ياز احكام معين شرع يتوان تصور كرد كه برخ يم

 .الشعاع خود قرار دهند اهداف را تحت
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در حقيقـت،  . اسـت  ير تشخيص مصالح، رعايت خبرويـت و كارشناسـ  ضابطه چهارم د. 4
خيـر، صـالح    يمصلحت به معنا. شود يم يمصلحت از همين ضابطه ناش تشخيص يپيكره اصل

كه خير انسان تشخيص داده شود،  اين يبرا يبشر گوناگون حيات يها در جنبه. و سعادت است
اين تشخيص اگربه خيـر و صـالح جامعـه     .به كار رود يو تخصص يعلم يبايد حداكثر تواناي
 يا بايد در قالب تشخيص نخبگان و بهترين متخصصـان هـر زمينـه    يطور طبيع مربوط باشد، به

 .باشد... و ي، اقتصادي، فرهنگي، سياسيگوناگون اجتماع يها اززمينه

ت نسـب  يبايد توجه داشت كه دو ضابطه اخير از ضوابط پيش گفته، با اسالميت نظام اسالم
تشخيص مصـالح خـود    يبرا يا در هر جامعه ياست كه هر دستگاه مديريت يطبيع. ندارد يلزوم

بندد و ثانياً بر اساس قـانون اهـم و مهـم تـزاحم      ياوالً دانش و خبرويت جامعه خود را به كارم
 .كند يمصالح را رتق وفتق م

هـم   يت در نظام اسالمتوان به مبنا و منبع تشخيص مصلح يگفته م از توجه به ضوابط پيش
مصـلحت در نظـام    يضابطه اول گذشت، روشـن شـد كـه مبنـا     دربارة چه ضمن آن. اشاره كرد

صـورت اهـداف حركـت جامعـه      به ياسالم است كه در منابع ياهداف ي، حركت به سوياسالم
مـان  منبع آن با توجه به ضابطه اول و دوم،نخستين منبع، ه دربارةتعيين شده است؛ اما  ياسالم

كتاب، سنّت، اجماع و عقل اسـت؛ امـا نگـاه بـه ايـن منـابع در جايگـاه منـابع          يمنابع فقه يعن
فهم اهـداف   ياست؛ بلكه افزون بر آن، برا يشرع يتشخيص حكم كلّ ينه صرفاً برا مصلحت،

 .خواهد يحركت جامعه را به سمت آن م است كه اسالم يو متوسط يعال

هـا،   و استفاده از آن يشر است كه بايد با نهايت برخوردارب يتخصص يها منبع ديگر، دانش
تـوان   يم يگير در يك نتيجه. دهد، به درك مصالح نائل آمد يدانش اجازه م جا كه پيشرفت تا آن
اهداف از پـيش تعيـين شـده     يبه سمت و سو يبشر يها دانش يمصلحت جامعه از رو: گفت
خورد و در  يو مهم صيقل م  قانون اهم يو ط يرعشود و با توجه به احكام ش يمتولّد م ياسالم

جامعـه اسـت، در جهـت تحقّـق و      ادارةكـه ابـزار    يترين عنصـر احكـام حكـومت    جايگاه مهم
 .گيرد يقرار م  عمل
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