مصلحت و نقش آن در
استنباط احكام شرعي و حكومتي
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تاريخ دريافت5932/2/51 :
تاريخ تأييد5932/4/53 :

چکيده
اماميه بر خالف اشاعره بر اين اعتقاد است که احکام شرعي دائرمدار مصلحت و مفسده
ملزمه است ،اما در خصوص امکان فهم اين مصلحت و مفسده در ميان فقهاي اماميه
اختالفاتي به وجود آمده است.
علماي شيعه کاربرد سندي مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعي منکرند و حتي
برخي قطع عقل به مصلحت و مفسده ،قبل از حکم شارع را به گونهاي که مستند فقيه در
استنباط حکم قرار گيرد ،انکار کردهاند .اما آنچه مورد قبول علماي اماميه است ،امکان
درک مناط قطعي مورد نظر شارع ،از سوي مجتهد ،پس از جعل حکم از سوي شارع است.
در خصوص دايره احکام شرعي ،فقهاي اماميه قائلند که هم احکام شرعي که فتاوي کاشف
از آن هستند و هم احکام حکومتي که از سوي حاکم مشروع صادر مي شوند ،در دايره
اطالق حکم شرعي قرار ميگيرند ،واضح است زماني که احکام الهي تابع مصالح و مفاسد
هستند ،احکام حکومتي صادره از سوي حاکم اسالمي نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود.
در نوشتار حاضر ،تشخيص مصلحت در دايره احکام حکومتي در دو حوزه اجراي احکام
شريعت و صدور احکام حکومتي براي اداره و تدبير امور اجتماعي ،سياسي و اقتصادي مدّ
نظر است که نيازمند ارائه اصول و قواعدي است که حکومت اسالمي را در صدور احکام
حکومتي مطابق موازين شرعي هدايت گر باشد .فتاوي فقهاء بر وجوب حفظ نظام و
حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعي ،لزوم تقديم مصلحت اقوي بر ضعيف(اهمّ و مهم)،
دفع افسد به فاسد ،تاکيد بر لزوم تقديم اهمّ بر مهم ،حکايت از نقش مهم و تاثيرگذار
مصلحت در صدور و امتثال و اجراي احکام شرعي و حکومتي دارد.
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واژگان کليدي :مصلحت و مفسده ،اجتهاد و استنباط ،حکم شرعي ،حکم حکومتي،
تشخيص مصلحت.
 .5برگرفته از پاياننامه دکتري :عبداهلل نظرزاده« ،روششناسي فقه سياسي شيعه با تأکيد بر انديشههاي امام
خميني(ره)» ،استاد راهنما دکتر نجف لکزايي ،دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،قم.
 .2عضو هيأت علمي پژوهشکده علوم و انديشه سياسي golnazar1382@yahoo.com
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نقش مصلحت به عنوان علت يا حکمت حکم شرعي در شريعت ،هرچند از امور مربوط به
شارع است ،لکن فهم آن و تشخيص موارد حکمت يا مبنا بودن آن به عنوان علت حکم ،از
موارد ضروري استنباط شرعي و اجتهاد است.
در بسياري از نصوص معتبر ديني ،پيش از بيان حکم يا پس از آن ،در همان دليل يا در
نصي مستقل ،وجه يا وجوهي از مصالح و مفاسد آن ذکر گرديده است .اين وجوه در
نهايت مصالحي است که به جامعه و افراد برميگردد؛ اما اين مصالح چه ارتباطي با آن
احکام دارند؟ آيا علت آن حکم هستند ،به گونهاي که حکم شرعي دائرمدار آن است و در
واقع موضوع حکم ،عنوان مذکور در دليل نيست ،بلکه وجهي که براي جعل حکم در همان
دليل يا در دليل ديگر ذکر گرديده ،موضوع واقعي حکم است؟ يا اينکه آنچه در دليل ذکر
شده ،حکمتِ حکم به شمار ميآيد و با اينکه مورد نظر شارع بوده و در جعل حکم تأثير
داشته ،ولي حکم شرعي دائر مدار آن نيست؟
البته علماي شيعه کاربرد سندي مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم قبول ندارند و حتي
برخي قطع عقل به مصلحت و مفسده ،قبل از حکم شارع را به گونهاي که مستند فقيه در
استنباط حکم قرار گيرد ،انکار کردهاند .آنچه مورد قبول علماي اماميه است ،امکان درک
مناط قطعي مورد نظر شارع ،از سوي مجتهد ،پس از جعل حکم از سوي شارع است.
اما بحث تبعيت از مصالح و مفاسد در صدور احکام حکومتي توسط پيامبر اکرم(ص) و
ائمه اطهار(ع) براي تدبير امور حکومت ،مردم و جامعه ،بسيار بديهي و غير قابل خدشه
است ،گرچه اين بخش از مصالح و مفاسد و مناطات احکام حکومتي ،به علت دور ماندن
شيعه از حکومت ،کمتر در فقه اماميه مورد تحقيق و تعمق و گسترش قرار گرفته است.
در هر صورت ،فتاواي فقها بر وجوب حفظ نظام و حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعي،
لزوم تقديم مصلحت اقوا بر ضعيف ،دفع افسد به فاسد ،مشروعيت احکام حکومتي ،تاکيد بر
لزوم تقديم اهمّ بر مهم ،حکايت از نقش مهم و تأثيرگذار مصلحت در صدور و اجراي
احکام شرعي (اعم از حکم شارع و احکام حکومتي) دارد.
برخي محجور ماندن بحث مصلحت در فقه سياسي شيعه را ناشي از دو عامل دانستهاند:
 .5در حوادث تاريخي صدر اسالم ،مصلحت انديشي هاي اهل سنت به انحراف
نظام اسالمي از دايره امامت ،و ورود استصالح به عنوان يک مرجع مستقل در
وضع احکام شرعي در ميان اهل سنت گرديد که مورد انکار شيعه قرار
گرفت.
 .2انتقاد برخي از روشنفکران ونويسندگان از سکوت نخبگان و عالمان در برابر
نظامجائربه بهانه مصلحت تلقي آنان از تقابل اين مصلحتانديشي علماء با ديانت

و ترسيم آن به عنوان منبعي جديداالحداث در مقابل اجتهاد ،در شکلگيري
فضاي طرد بحث مصلحت در فقه شيعه مؤثر بودند( .افتخاري 91: 5931 ،ـ )94

مفهوم مصلحت
 .1تعريف لغوي
مصلحت در لغت به معناي الصَّالحُ (ابن منظور4 545،ق ،ج )153 :2و ضدّ الفساد( ،راغب اصفهاني،
 )413:،5915خير و نيکي (طريحي ،5931 ،ج )913 :2آمده است ،و جمع آن مصالح است.
مصلحت در معناي آنچه که باعث صالح و خير است ،کارهاى خير و سودمند که شخص
براى خود يا بستگانش انجام ميدهد (مهيار ،)198 :5931 ،استعمال شده است؛ لذا دو رکن «خير
و پسنديده بودن» و «سودمندي براي انسان» براي مصلحت در تعاريف مد نظر قرار گرفته
است.
 .2تعريف اصطالحی
مصلحت در اصطالح عبارت است از :جلب منفعت و دفع ضرر (لنگرودي.)511 :5938 ،
غزالي مصلحت را چنين تعريف ميکند :مصلحت عبارت است از محافظت بر مقصود شرع،
مقصود شرع هم بر پايه اين اصول قرار دارد :حفظ دين ،جان ،نسل و مال مردم .بنابراين هر
چه که دربردارنده حفظ و برپايي اين اصول باشد ،مصلحت است و هر چه از آنها بکاهد و
موجب نقصي در آنها گردد ،مفسده و جلوگيري از آن مصلحت است (غزالي5924 ،ق ،ج:5
 .)212رکن اين تعريف «مقصود شرع» است؛ از اين رو در مواردي که عرف يا عقل به
مصلحتي واقف ميگردند و به آن حکم ميکنند ،حجيت آنها تنها از طريق ايجاد مالزمه با
شرع قابل اثبات است.
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تقسيمات مفهومی مصلحت
مصلحت از منظرهاي گوناگون و بر محورهاي مختلف تقسيم شده است که شناخت و
تبيين هر يک براي فهم اختالفات موجود در نقش مصلحت در استنباط حکم شرعي و
حکومتي مؤثر است:
 .1مصالح ضروري
مصالح ضرورى مصالحي است که مقصود اصلى شريعت حفظ آنهاست که عبارتاند از:
حفظ دين ،نفس ،نسل ،عقل و مال انسانها.
اين مصالح از آن جهت ضرورىاند که حيات بشرى و سعادت زندگى دنيوى و اخروى
انسان در گرو وجود آنهاست ،به گونهاى که فقدان آنها موجب اختالل در نظام زندگى
انسانى مىگردد ،لذا حفظ اين مصالح بر همه چيز مقدم است (طباطبايى حکيم5451 ،ق919 :؛ جناتي،
994 :5938؛ زحيلي5452 ،ق.)311 :
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از بحثهاي مهم در اين نوع مصلحت ،حفظ نظام ،امنيت اجتماعي و ملي و  ...است که به
صورت مستقيم ،حفظ موارد پنج گانه فوق به آنها بستگي دارند .در جامعهاي که نظام
سياسي قدرتمند حاکميت نداشته باشد و نظم و امنيت متزلزل باشد ،چگونه ميتوان از حفظ
دين ،جان ،مال ،نسل و عقل دم زد .شايد همين علت تن دادن فقها و انديشمندان اهل سنت
به حکومت ظلم و امپراتورهاي ظالم عرب و ترک بوده باشد.
صدور احکام حکومتي در چارچوب و جهت حفظ امنيت واقعي جامعه و مردم و نيز
مرزهاي ملي و حفظ نظام از رواترين احکام شرعي است که حاکم اسالمي مشروع صادر
ميکند .البته اصول و ضوابطي در صدور احکام حکومتي بايد رعايت شود که در بحث
حجيت مصلحت ،از آن سخن به ميان خواهد آمد.
 .2مصالح حقيقی
مصالح حقيقى در برابر مصالح وهمى مى آيد و آن در جايى است که يک کار به طور
حقيقى جلب منفعت يا دفع ضررى نمايد و تشريع حکم طبق آنها به مصلحت و نفع شخص
و يا جامعه باشد؛ مانند الزام به ثبت رسمى معامالت مربوط به زمين در اداره ثبت و اسناد
که باعث کاهش دعاوى مربوط به زمين مى گردد و نوعى امنيت و ثبات در معامالت
ايجاد ميکند (زحيلي5452 ،ق.)12 :
 .3مصالح شخصی( مصالح فردي)
مصالح شخصى در برابر مصالح عام قرار دارد و عبارت است از مصالح مربوط به افراد يا
گروه هاى خاص ،در برابر مصالح مربوط به عموم يا بيشتر افراد جامعه.
در مصالح مرسله آنچه واجب است رعايت مصالح عموم است و در تعارض ميان مصلحت
اشخاص و مصلحت عموم ،مصلحت اشخاص ناديده گرفته مىشودِ مانند اينکه اگر خانه
شخصى در مسير خيابانى که براى عموم مردم آن شهر الزم است قرار گيرد ،مصالح جامعه
مقدم مىگردد و منزل وى تخريب مىشود (همان.)32:
 .4مصالح تحسينی
مصالح تحسينى نوعى از مصالح هستند که رعايت آنها ،بهبود و بهتر شدن زندگى را در پى
دارد ،ولى عدم رعايت آنها باعث سختى و دشوارى در زندگى انسان نمى شود؛ مانند به
دست کردن انگشتر و استعمال بوى خوش ،که نه وجود آنها براى زندگى انسانها
ضرورت دارند و نه سبب رفع مشقت و حرج مى گردند (غزالي5924 ،ق ،ج235 :5ـ238؛ جناتي،
991 :5938؛ زحيلي5452 ،ق ،ج5829 :2؛ طباطبايى حکيم5451 ،ق.)914 :

مصالح مرسله
مصالح مرسله از مصالحى استکه نزد بعضى از مذاهب اهلسنت براى استنباط احکام شرعى
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پذيرفته شده است.
مرسله در لغت به معناى غير مقيد آمده ،زيرا ارسال ،ضد تقييد است .در معناى اصطالحى
مرسله اختالف است .برخى مىگويند :معناى مرسله اين است که اين مصلحت بر اساس
هيچ نصى شرعي نيست؛ يعنى هيچ دليل شرعى بر اعتبار آن اقامه نشده و تنها عقل است
که اين مصلحت را تشخيص مى دهد .بر اساس اين ديدگاه؛ مصلحت مرسله آن است که
عقل آن را براى حفظ مقاصد شرع الزم مىبيند.
برخى ديگر گفتهاند :ارسال يعنى اينکه هيچ نص خاصى بر اعتبار آن اقامه نشده است،
بلکه اصول و قواعد کلى شرعي شاهد بر اعتبار آن هستند ،بنابراين مصالح مرسله،
مصالحى هستند که عقل آنها را بر اساس اصول و قواعد کلى شرعى براى حفظ مقاصد
شرع الزم مى بيند و هيچ نص خاصى بر اعتبار آن وجود ندارد (نمله5424 ،ق212 :؛ فيض،
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293 :5934؛ مکارم شيرازي ،5931 ،ج192 :2؛ بحرالعلوم584 :5932 ،؛ ميرزاي قمي5931 ،ق232 :؛ بوزهره،

بيتا213:؛ مظفر ،5924 ،ج.)512 :2
عدهاي معتقدند مصالح مرسله يا دليل مصلحتانديشي با دليل عقلي چندان تفاوتي ندارد« :و
القول بحجيتها (أي حجية المصالح المرسله) ال يجعلها دليالً مستقالً في مقابل دليل العقل بل
هي نفس ما عرضناه سابقاً في دليل العقل» (طباطبايى حکيم5451 ،ق.)915 :
بسياري از علماي اهل سنت مصلحت ومفسده را دقيقاً به معناي حسن و قبح به کار ميبرند.
مفسده و مصلحت نيز که احکام شرعي تابع آن هستند مانند حسن و قبح گاهي ذاتي هستند
و گاهي به وجوه و اعتبارات ابتنا دارند همانند بحثي که در حسن و قبح عقلي وارد شده
است (فيض923 :5934 ،ـ.)924
بررسي و شناخت چيستي و پيدايش مصالح مرسله در اصول فقه ،بهويژه از ديدگاه علماي
اهل سنت ،ميتواند در انتخاب دقيق ابزارها و تدوين سازوکارهاي مشروع استنباط بهويژه
در چهارچوب صدور احکام حکومتي ،به حکومت اسالمي ياري رساند.
واژه مصالح مرسله نزد محققان دو معنا دارد:
معناى عام و بى قيد؛
معناى خاص و با قيد (مقيد).
معناى عام آن ،تشريع حکم براى فروع و مسائل جديد براساس رأى و مصلحت انديشى
است ،اگر چه برخالف نص کتاب يا سنت باشد.
معناى خاص آن ،تشريع حکم براساس رأى و مصلحت انديشى است ،در صورتىکه
برخالف نص کتاب يا سنت نباشد.
آغاز طرح مسئله مصالح مرسله به معناى عام آن به اوايل قرن اول هجرى (حدود سال
دوازدهم) و به معناى خاص آن ،به نيمه قرن دوم هجرى بازمىگردد .پيش از زمان مذکور،
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مصالح مرسله به عنوان منبع حکم شرعي بين دانشمندان مطرح نبوده است .در هر حال،
معناى عام و خاص آن هم اکنون ميان انديشمندان اسالمى طرفدارانى دارد و از آن گاهى به
استصالح و گاهى به استدالل تعبير مىگردد (جناتي.)999 :5938 ،
نخستين کسى که مصالح مرسله به معناى عام را به عنوان منبع احکام شريعت به صحنه
استنباط و اجتهاد وارد نمود ،ابوبکر ،خليفه اول بود و بر همين اساس ،جنگيدن با کسى که
زکات نمىپرداخت را تجويز نمود و نيز قصاص را از قاتل مالک بن نويره منع نمود .بعد از
او خليفه دوم اين شيوه را پيش گرفت ،به طوري که سيوطي در تاريخ الخلفاء مينويسد:
خليفه دوم در اسالم اولين حاکمي است که بسياري از ابداعات و نوآوريها را براساس
مصلحت ايجاد کرد.
شيوه برخى ديگر از خلفا و پيشوايان اهل سنت ،همچون عمر بن عبدالعزيز ،قاضى
ابويوسف حنفى ،محمد بن حسن شيبانى و احمد بن ادريس مالکى نيز به اين گونه بوده
است .مالک بن انس نخستين کسى بود که مصالح مرسله به معناى خاص را به عنوان منبع
شناخت احکام شريعت به صحنه استنباط و اجتهاد وارد ساخت و برخى از علماى هم
عصرش از وى تبعيت کردند(خضري5321 ،م.)922 :
حتي برخي فقها مصلحت شناسي را معادل سياست قلمداد کردند .ابن عقيل مينويسد:
«السياسه کل فعل يکون معه الناس اقرب الي الصالح و ابعد عن الفساد و ان لم يضعه
الرسول و ال نزل به وحي» (فيض923 :5912 ،ـ.)924
شرايط حجيت مصالح مرسله
برخى از علماى اهل سنت اعتبار مصالح مرسله را مشروط به شرايط خاصى ميدانند .براى
مثال فقهاى مالکى وجود امور زير را در اعتبار مصالح مرسله شرط دانستهاند:
 )5مسئله از مسائل معامالتى (آنچه که مرتبط به زندگانى روزمره انسانهاست)
باشد.
 )2مصلحتى که از راه عقل تشخيص داده مىشود بايد با روح شريعت سازگار
بوده و با منابع شناخت احکام (کتاب ،سنت و اجماع) ناسازگار نباشد.
 )9مصلحت از مصالح تحسينى نباشد ،بلکه از مصالح ضرورى يا حاجى
(نيازمندىهاى زندگى آدمى) باشد (غزالي5924 ،ق ،ج.)231 :5
غزالى مصالح مرسله را به عنوان منبع شناخت احکام به گونه مطلق نپذيرفته ،بلکه تنها
مصالح را با داشتن سه شرط حجت دانسته است:
5ـ ضرورى باشد .از نظر غزالى چنان که گذشت ،مصلحتى ضرورى است که غرض از آن
حفظ يکى از مقاصد پنج گانه مهم شرعى باشد ،بنابراين اگر مصلحت «مصلحت حاجى»
باشد ،غزالى آن را حجت نمىداند (جناتي.)993 :5938 ،
2ـ قطعى باشد .به وجود آن مصلحت در مسئله مورد نظر ،يقين وجود داشته باشد.

9ـ کلى باشد .يعنى مصلحتى باشد که نفع آن به همه مسلمانان برسد ،نه فقط منافع شخص
خاص يا عده مخصوصى را تأمين کند (طباطبايى حکيم5451 ،ق.)912 :
برخي از فقهاي معاصر اهل سنت در اين باره بيان ديگري آوردهاند (زحيلي5452 ،ق.)32 :
معتقدان به مصالح مرسله براى جواز عمل به آن سه شرط گذاشتهاند:
 .5مصلحت هماهنگ با مقاصد شارع باشد؛ يعنى با يکى از اصول شرعى و يا با نص و دليلى
قطعى تعارض نداشته،بلکه هماهنگ با مصالحى باشد که شارع قصد بهدستآوردن آن را دارد.
 .2از مصالح حقيقى باشد؛ يعنى معقول باشد و وهمى نباشد و واقعاً باعث جلب منفعت يا
دفع ضررى گردد.
 .9از مصالحى باشد که نفع آن به عموم مردم برسد ،نه به شخص خاصى.
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تعريف مفاهيم مرتبط
 .1حکم حکومتی و فتوا
صاحب جواهر(ره) معتقد است« :فتوا يعني خبر دادن از آن حکم شرعي که نزد خداوند
ثابت است و به موضوع کلي تعلق ميپذيرد ،مانند اينکه ميگوييم مالقي بول و خمر،
نجس است» ؛ اما اگر فقيه از حکمي خبر دهد که به موضوع جزئي و خاص تعلق
ميپذيرد ،مانند اينکه بگويد «اين ظرف نجس است»  ،فتوا محسوب نميشود؛ هرچند به
طور مسامحي بدان فتوا گويند .در مقابل ،حکم عبارت از انشايي است که براي نفوذ
بخشيدن و اجرايي کردن حکم شرعي يا وضعي يا هر يک از آنها ،در موردي خاص از
سوي حاکم و نه از سوي خداوند متعال ،صادر ميشود (نجفي ،بيتا ،ج.)588 :48
تعريف صاحب جواهر از حکم ،شامل حکم حکومتي به معناي قوانين و دستورها و آيين
نامههاي اجرايي نميگردد ،زيرا حکم منحصر به اجراي احکام شرعي (اعم از تکليفي و
وضعي) توسط حاکم شده است ،نهايت مسئلهاي که در خصوص احکام حکومتي قائل
ميشود حکم به رؤيت هالل براي اثبات اول ماه و ديگر حدودي است که مخاصمه و
دعوايي بر سر آن صورت نگرفته است.
تعاريف ديگري نيز در اين زمينه ارائه شده است ،از جمله« :احکام حکومتى از انواع احکام
است و آنها احکام جزئى و اجرايىاند که از جانب پيامبر(ص) و معصومان(ع) در منصب
حکومت و به منظور اجراى احکام کلى الهى صادر مىگردند».
فقها سه منصب (غير از منصب نبوت) براى پيامبر(ص) و به تبع ايشان براى ساير
معصومان(ع) برشمردهاند:
5ـ منصب تبليغ احکام دين؛
2ـ منصب حکومت ؛
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9ـ منصب قضاوت .
رسول اکرم(ص) احکام کلى الهى را که مربوط به همه شئون زندگى انسانهاست و از
جانب خداوند صادر شده به مردم ابالغ مىکند ،اما از آنجا که اجراى همه احکام جز از راه
به دست گرفتن حکومت ميسر نيست ،پيامبر(ص) و برخى از معصومان(ع) براى اجراى
آنها بعد از تشکيل حکومت ،فرمانها و دستورهايى صادر مىکردند ،مانند حکم به جنگ و
صلح و اجراى احکام (حدود و تعزيرات) که از شئون حاکم و حکومتدارى است .اين
احکام جزئى را احکام حکومتى مىگويند که در واقع در طول احکام الهى قرار گرفته
است ،نه در عرض آنها (مکارم شيرازي،5931 ،ج.)214-211 :9
تفاوت حکم حکومتي و حکم استنباطي از نظر حجيت در اين است که قواعد حجيت در
منزلت اداره جامعه ،قواعدش خيلي پيچيدهتر است؛ اصالً در فقه حکومتي دستگاه تفقه
ديگري الزم است و با تفقه کنوني نميتوان حکومت را اداره کرد (اسالمي ،بيتا.)29 :
عالمه طباطبايي(ره) عنصر مصلحت را نيز به تعريف حکم حکومتي اضافه کرده وتعريف
جامع تري ارائه ميکند« :احکام حکومتي تصميماتي است که ولي امر در ساية قوانين
شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ ميکند وطبق آنها مقرراتي
وضع نموده و به اجرا ميآورد» (طباطبايي،5913 ،ج.)513 :5
عالمه در جاي ديگر بر الزماالجرا بودن احکام حکومتي مقيد به شرايطي ،تصريح مي کند:
در ساية قوانين شريعت و رعايت و موافقت آنها ،ولي امر ميتواند يک سلسله
تصميمات مقتضي بحسب مصلحت وقت گرفته ،طبق آنها مقرراتي وضع
نموده ،به موقع اجرا در بياورد .مقررات نامبرده الزم االجرا و مانند شريعت
داراي اعتبار ميباشند ،با اين تفاوت که قوانين آسماني ثابت اند و غير قابل
تغيير ،و مقررات وضعي قابل تغيير در ثبات و بقاء تابع مصلحتي هستند که آنها
را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و روي
به تکامل است ،طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدل پيدا کرده ،جاي خود را به بهتر
از خود خواهند داد (طباطبايي.)19 :5945 ،
انبيا و معصومان(ع) و فقها در طول تاريخ ،دستورها و احکامي صادر کردهاند که براساس
مصالح و نيازهاي متغير زمان صورت پذيرفته است .بسياري از آنها در حالتي بوده که
صادرکننده در منصب حاکميت و دولت هم نبوده است؛ البته با مباني و اصولي صادر شده
اند که معلوم ميشود چارچوب قابل قبولي براي انتساب به شرع و شريعت در آنها هست.
بر اين اساس ميتوان ادعا کرد که احکام حکومتي ،احکامي اجرائي هستند که ميتوانند در
طول احکام و قوانين ثابت و کلي الهي قرار گيرند و تأمينکننده اهداف و خواستههاي
کليتر اسالم همچون مجموعهاي از معارف و دستورها باشند.

احکام حکومتي ،احکام اوليه و ثانويه نيستند ،بلکه در طول احکام کلي شريعت قرار دارند.
حکم حکومتي بر چند قسم است (صرامي41 :5918 ،؛ صدر ،5932 ،ج:)13 :5
قسم اول :احکامي که صرفاً اجراي احکام اوليه يا ثانويه را ميطلبد.
قسم دوم :قوانيني که حکومت اسالمي براي اداره جامعه در سايه قوانين و احکام کلي،
همچنين اهداف و تعاليم اسالمي وضع ميکند.
قسم سوم :فرمانها و دستورهاي جزئي ،مانند عزل و نصبها و حکم به ثبوت هالل از
سوي حاکم اسالمي.
با توجه به مباحث فوق ،ميتوان تعريفي نسبتاً جامع براي حکم حکومتي پيشنهاد کرد که
عبارت است از:
فرمانها و دستورالعملهاي جزئي ،وضع قوانين و مقررات کلي و دستور اجراي
احکام و قوانين شرعي که رهبري مشروع جامعه ،با توجه به حق رهبري ،که از
جانب خداوند متعال يا معصومان(ع) به وي تفويض گرديده است و با لحاظ
مصلحت ،براي تنظيم حيات انسانها صادر ميکند (صرامي.)43 :5918 ،
 .2فتوا و قانون
اگر قانون را از ديدگاه اسالمي «مجموعه قواعد و مقرراتي بدانيم که از سوي رهبري
مشروع جامعه براي اداره جامعه و با توجه و عنايت به احکام حکم الهي و اهداف و تعاليم
اسالمي بر پايه مصلحت آن جامعه وضع ميگردد» ،اين قانون بخشي از احکام حکومتي
خواهد بود .گرچه در متون فقهي ما فرق حکم با فتوا بيان شده است ،تفاوت فتوا با احکام
حکومتي که قانون به معناي پيشگفته هستند بر محورهاي زير قابل تبيين است:
5ـ فتوا نظري است که مجتهد از روي منابع اجتهاد به دست ميآورد در فتوا مجتهد خبر
ميدهد که حکم و قانون الهي که من با تمام کوشش خود (اجتهاد) توانستم به آن برسم،
چنين است ،ولي قانون از مقوله انشاء ،ايجاد و وضع است که رهبري جامعه اسالمي براي
اداره جامعه صادر ميکند.
2ـ اطاعت از قانون براي اداره جامعه اسالمي بر همه مسلمانان واجب و الزم است ،چه مقلد
رهبر يا رئيس جامعه باشند چه نباشند ،اما فتوا فقط براي مقلدين حجيت و اعتبار دارد.
9ـ در صورت تزاحم فتوا با قانون وضع شده از سوي رهبري مشروع که عالوه بر لحاظ
احکام کلي شريعت ،مصلحت جامعه اسالمي نيز در نظر گرفته ميشود ،فتوا نقض ميگردد؛
ولي هيچگاه قانون به وسيله فتوا نقض نميگردد (همان.)15 - 12:
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اهداف دين و مصلحت
جامعه اسالمي بر اساس جهان بيني توحيدي متکي بر وحي بنيان شده است و هدف زندگي
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در خداجويي و تقرب به خدا تعريف ميشود؛ لذا بايد جامعه اسالمي به گونهاي مهندسي
شود که انسان به چنين هدف وااليي نايل گردد.
مصلحت انسان در جامعه اسالمي بر اساس ارزشهاي الهي سامان مييابند .در تعارض ميان
مصلحتهاي دنيايي چون لذتجويي و فايدهگرايي با مصلحتهاي معنوي نظير تقوا،
خويشتنداري و ايثار ،مشکلترين و پيچيدهترين کار عقل در ارزيابي و اولويتسنجي
مصلحتهاست و تعاليم الهي در ميان افراط و تفريط هاي موجود در انديشه بشري راهي
براي تعديل ميان اين دو نوع مصلحت نشان ميدهد.
آيه  13سوره نساء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي األمْرِ مِنْکُمْ) بر
اين اصل داللت دارد که اطاعت پيامبر(ص) و اولي االمر در عرض اطاعت از خداست و
بي شک احکام مورد اطاعت در خصوص پيامبر و اولي االمر غير از احکام مورد اطاعت از
خداست .احکام مورد اطاعت در خصوص پيامبر و اولي االمر غير از احکام مورد اطاعت
فقره اول يعني احکام الهي است ،زيرا در غير اين صورت تکرار نامطلوبي در آيه بهوجود
ميآيد که معناي آن چنين است :احکام الهي را چه از جانب خدا يا توسط پيامبر(ص) و يا
اولي االمر اعالم گردد اطاعت نماييد ،و اين در حالي است که در هر سه مورد حکم يا
احکام صادرشده ،يکي است و قهراً ماهيت اطاعت در هر سه مورد نيز به معناي اطاعت از
خداست.
اطاعت از پيامبر(ص) و اولي االمر در حقيقت درباره احکامي است که از اين دو ناحيه در
زمينه کيفيت پياده سازي احکام الهي صادر ميگردد و ممکن است اين احکام همان احکام
اوليه يا منطبق با احکام ثانويه و حتي اوامر حکومتي بر اساس تشخيص مصلحت باشد.
مصلحتي که پيامبر(ص) و اولي االمر در صادر کردن اوامر و احکام حکومتي خود رعايت
ميکنند ،بي ترديد در تحليل نهايي از اهداف و مصالح کلي شريعت الهي خارج نيست و
اگر برخورد جزئي با برخي از احکام الهي داشته باشد در کل و در راستاي اهداف کلي،
چهارچوب مقاصد شريعت و اصول کلي آن قرار ميگيرد و نهايتاً از محدوده شرع بيرون
نيست (طباطبايي ،5934 ،ج.)451 :4
در صورتي که احکام مربوط به مسائل و گزاره هاي سياسي و اجتماعي ،خارج از شريعت،
فقه و اجتهاد در نظر گرفته شوند ،نمي توان به «فقه المصالح» و عمليات استنباط در اين
گزارهها ،اجازه حضور داد و يا از «حکم حکومتي» به عنوان يکي از نمودهاي حضور
مصلحت در فقه ياد کرد ،چرا که با چنان پيش انگارهاي ،چنين حکمي وجود نخواهد
داشت تا نمود و عينيت فقه و مصلحت باشد.
بنابراين مراد از اجتهاد در بحث از مصلحت ،تنها عمليات کشف حکم اولي يا ثانوي شرعي
نيست ،بلکه صدور احکام حکومتي معتبر نيز داخل در اجتهاد مورد نظر است ،چنانکه فقه
سياسي نيز قضاياي حاصل از حکم حاکم را در بر ميگيرد؛ از اين رو اگر بحث از تقليد به

ميان ميآيد ،مفهومي اعم از تقليد اصطالحي (به معناي پيروي از فقيه در حکم اولي و
ثانوي الهي) و پيروي از حکم حاکم مد نظر قرار ميگيرد.

تبعيت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی
در خصوص تابعيت احکام شرعي از مصالح و مفاسد ملزمه ،دو ديدگاه در ميان انديشمندان
مسلمان وجود دارد :عدهاي همچون اشاعره ،اين تابعيت را نفي کردهاند و جمعي در اثبات
آن کوشيدهاند .بحث اساسي ما در اين نوشتار ،بر اين مبنا سامان يافته که اگر احکام
حکومتي را جزء احکام شرعي برشماريم ،آن گاه بحث نفي يا اثبات تابعيت احکام شرع از
مصالح و مفاسد ،درباره احکام حکومتي نيز جاري خواهد بود يا خير؟ به نظر ميرسد مانعي
که اشاعره در خصوص عدم الزام خداوند به رعايت مصالح و مفاسدي که بشر آنها را
درک کرده ،تصور نمودهاند ،در مورد احکام حکومتي که از جانب حاکم اسالمي صادر
ميشود ،مصداق ندارد و در اين خصوص بايد مصالح و مفاسد در صدور احکام حکومتي به
دقت رعايت شود.
سؤال بسيار اساسي که بر بحث مالزمه تأثير زيادي دارد ،اين است که «آيا احکام تابع
مصالح و مفاسد واقعي هستند؟»
اشاعره معتقدند الزم نيست احکام شرعي تابع مصالح و مفاسد واقعي باشند؛ البته به نظر
ميرسد نکته مرکزي اعتقاد اشاعره اين است که حسن و قبح تابع اراده الهي هستند ،يعني
«الحسن ما حسّنه الشارع» و «القبيح ما قبّحه الشارع» .لذا آنچه نزد ما قبيح يا حسن است
هيچ ارتباطي به حسن و قبحي که نزد شارع است ،ندارد ،از اين رو انسان نه از طريق فطرت
و نه از طريق عقل ،هيچ راهي به شناخت قصد و نيت خداوند متعال و به تبع آن ،هيچ راهي
به شناخت مقاصد شريعت و حکمت احکام ندارد؛ حتي برخي از اشاعره قائلين به تابع
حکمتبودن احکام الهي را شايسته لعن و نفرين ميدانند (زمخشري5483 ،ق ،ج.)558 :9
اما «عدليّه» غرض و مقصد دين و شريعت را تأييد ميکنند ،زيرا وقتي خداوند متعال در
کتاب حکيماش براي ارسال رسل و انزال کتب و حتي گاه براي برخي از دستورهاي
جزئي دين هدف و حکمت ارائه ميدهد ،چگونه ميتوان تصور علت غايي براي کارهايش
را با «الوهيتاش» ناسازگار دانست.
 .1ادله عقلی تبعيت احکام از مصالح
قاعده«الواجبات الشرعيه الطاف فيالواجبات العقليه» به مسئله تبعيتاحکام از مصالح ومفاسد
واقعي اشاره دارد و معناي قاعده چنين است« :واجبات شرعي و احکام الهي الطاف خداوند
متعال در تحصيل مصالح و مفاسدند که از آنها به واجبات عقلي تعبير ميشود» (انصاري ،بيتا:
239؛ خراساني ،5483 ،ج ،)292 :2بنابراين احکام شرعي در عالماثبات بر وجود مالک در عالم واقع
و ثبوت گواهي ميدهد .برخي از صاحبنظران قاعده را اينگونه تبيين کردهاند که «احکام
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شرعي الطاف الهي و مقرّب به احکام عقلياند؛ بنابراين هر جا حکمي از شارع وجود دارد،
عقل پيشتر آن را ارائه داده است» (اصفهاني،5933 ،ج.)592 :2
به تقرير حضرت امام(ره) برخي در جايگاه مصلحت در احکام شرعي معتقد بودند که
موضوع حکم همان مصلحت و مفسدهاي است که در موضوعات وجود دارند (مانند «إنّ
الصلوة تنهي عن الفحشاء و المنکر» (عنکبوت( )41:)23که در واقع موضوع حکم همان «تنهي
عن الفحشاء و المنکر» است نه خود نماز ،اما چون عنوان اول قانونمند نبود و ضابطه
مشخصي نداشت «نماز» واجب شد ،يعني عنوان «نماز» طريق است به مأموربه واقعي که
عنوان اول است)(امام خميني ،5929 ،ج.)284 :5
اما در احکام وضعي مانند ملکيّت و زوجيّت ،به اين دليل که به عين خارجي تعلق ميگيرند
و مصلحت و مفسده براي آنها متصور نيست ،لذا مصلحت در جعل خود اينهاست نه متعلق
آنها (غروي تبريزي،5931 ،ج.)41-11 :5
به طور کلي ،عدليه براساس عقل و نقل درباره لزوم وجود مصلحت و مفسده پيشين در
متعلق امر و نهي ،چند نظريه ارائه کردهاند:
5ـ مشهور معتقدند متعلق امر و نهي ،بايد پيش از تعلق امر و نهي خداوند متعال ،از مصلحت
و مفسده برخوردار باشد.
2ـ برخي اين مسئله را الزامي ندانسته ،بلکه وجود مصلحت را در نفس جعل حکم (امر يا
نهي) و عمل به آن را کافي شمردهاند.
9ـ تفصيل ميان احکام ظاهري شرعي که مصلحت در خود احکام است ،نه آنکه از قبل در
متعلق وجود داشته باشد ،گرچه لزوم مصلحت در متعلق احکام واقعي قابل پذيرش است.
 .2ادله نقلی تبعيت احکام از مصالح
از ديدگاه نقل ،سه دسته دليل نقلي را از آيات قرآن کريم و روايات ميتوان در مورد نقش
مصلحت و مفسده در حکم شرعي تفکيک کرد.
الف) آيات و رواياتي که پس از بيان حکمي از احکام الهي به مصلحت و مفسده نهفته در
متعلق آن اشاره دارند؛ مانند:
اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّالة إِنَّ الصَّالة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (عنکبوت( ،)41:)23خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(توبه( ،)589:)3يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاألنْصَابُ وَاألزْالمُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (مائده(.)38:)1
در خصوص روايات نيز برخي محققان کتاب مستقل در اين زمينه تأليف کردهاند (آقابزرگ
تهراني5489،ق ،ج954 :51ـ )952و رواياتيکه به حکمت يا مصلحت و مفسده موضوعات و احکام

شرعي اشاره کردهاند را در يک اثر جمعآوري و مدون نمودهاند.
ب) ادلهاي که صرف تعبدي بودن احکام را رد کردهاند ،از جمله روايتي از امام رضا(ع)
در پاسخنامه محمدبنسنان ميفرمايند:
جاءني کتابک ،تذکر أن بعض اهل القبله يزعم ان اهلل تبارک و تعالي لم يحل
شيئاً و لم يحرمه لعله اکثر من التعبد لعباده بذلک ،قد ضلّ مَن قال ذلک ضالالً
بعيداً و خسراناً مبيناً ،النه لو کان ذلک لکان جائزاً أن يستعبدهم بتحليل ما حرّم
و تحريم ما أحلّ حتّي يستعبدهم بترک الصالة و الصيام و اعمال البرّ کلها( ...فقه
الرضا5482،ق ،ج)214 :93؛ نامهات به دستم رسيد .يادآور شدهاي که برخي از اهل
قبله معتقدند خداوند تبارک و تعالي تنها به دليل «تعبد» اموري را حالل و
اموري را حرام ساخته است .در صورتي که هر کس اين را بگويد گمراه و
زيانکار است .اگر چنين بود جايز بود که خداوند متعال بندگانش را به تعبد در
حالليت آنچه حرام کرده بود و حرام بودن آنچه حالل کرده بود وادار کند.
حتي آنها را به ترک نماز و روزه و همه اعمال نيک متعبد سازد.
ج) آيات و رواياتي که به مصلحت و مفسده در متعلق حکم تصريح يا اشاره نکردهاند ،بلکه
حکمتهايي را براي حکم ذکر کردهاند؛ از جمله آياتي از قرآن کريم که به حکمت
برخي احکام الهي اشاره دارند:
 .5وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَه الَّتِي کُنْتَ عَلَيْهَا إِال لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ (بقره(:)2
)549؛
 .2فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ (نساء()528:)45؛
 .9لَيَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيکُمْ وَرِمَاحُکُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ
(مائده()34:)1؛
 .4قال الصادق(ع) « :أنه ليس شيء فيه قبض او بسط مما امراهلل به او نهي عنه اال و فيه هلل
عز و جل ابتالء و قضاء» (امام خميني)982 :5932 ،؛
 .1قال علي بن الحسين(ع) « :ثم امرنا ليختبر طاعتنا و نهانا ليبتلي شکرنا» (صحيفه سجاديه ،دعاي
اول ،فقره .)22
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حجيت مصلحت در فقه شيعه
در خصوص مصالح و نظر شرع نسبت به اعتبار يا الغاء آن ،مي توان تقسيم بندي زير را
ارائه کرد (فيض993 :5912 ،ـ:)992
5ـ مصالح معتبر شرعي :مصالحي که شارع آنها را الزم شمرده و حکمي براي هر يک از
آنها وارد کرده است.
2ـ مصالح ملغاشده شرعي :مصالحي که قاعدتاً بايد مورد توجه قرار ميگرفتند ،ولي به علت
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تعارض با مصالح بزرگتري لغو شدهاند؛ مثل تساوي دختر و پسر که در مورد ارث به
علت مصالح بزرگتري لغو شده است که آن مصلحت رعايت و ارزشگذاري به وظايف
و تکاليفي است که در خصوص زوجه و نفقه و زندگي به زوج واگذار شده است.
9ـ مصالح مرسله :مصالحي هستند که مطلق هستند ،معتبر يا ملغا نيستند و شارع ايجاباً يا سلباً
قيدي به آنها نزده است.
عنصر مصلحت نه تنها در وضع و اجراي قوانين متغير نقش مهمي دارد (از سوي شارع)،
بلکه در اجراي قوانين ثابت و صدور فرمانها و دستورهاي جزيي و احکام حکومتي(از
سوي حاکم) نيز محوريت دارد .از اين منظر ،دو قسم براي مصلحت قابل تصوير است:
«مصلحت در وضع» که به مصلحت جعل قوانين ثابت و مقاصد کلي شرع بر ميگردد.
«مصلحت در اجرا» که اسالم تحقق خواستهها و اهداف خود را از انسان عاقل و آگاه
ميطلبد .انسان مکلف است در هر موقعيتي شرايط و مصلحت را بسنجد و از آن ميان
خواسته اسالم را عملي سازد.
حکومت اسالمي در جامعه ،مسئول اجراي احکام ،خواستهها و اهداف کلي و جزئي اسالم
است .بايد با روشنايي عقل و علم در شرايط گوناگون خواستههاي اسالم را تشخيص دهد و
در راستاي عمليساختن آنها بکوشد ،به عبارت ديگر ،مي توان مصلحت را به شکل زير
تقسيم کرد (صرامي:)38 -35 :5918 ،
مصلحت تشريعيه ،که مصدر تشخيص مصلحت ،خداوند متعال است؛
مصلحت اجرائيه ،که مصدر تشخيص آن حکومت اسالمي است.
بحث اساسي در تشخيص مصلحت و صدور حکم حکومتي در نوع دوم يعني مصلحت
اجرائيه است؛ به اين بيان که حاکم اسالمي براي تحقق اهداف و احکام شرعي در جامعه و
تدبير امور مردم بر اساس مصلحت اجرائيه ،حکم حکومتي صادر ميکند.
در يک جمع بندي کلي از مباحث گذشته مي توان ويژگيهاي اساسي مصلحت شرعي که
بايد در صدور احکام شرعي ،اعم از حکم و فتوا ،مد نظر باشد ،در محورهاي زير ارائه کرد:
5ـ راه و روش درک و فهم آن ،منابع و اسناد کشف شريعت در اسالم ،عقل
قطعي و نص معتبر يعني قرآن ،سنت معصوم و اجماع است .مصلحت نيز که
پايه و مبدأ حکم شرعي است وقتي شرعي و منسوب به آن است که يکي از
منابع فوق بر آن داللت کند .البته از آنجا که اجماع در مذهب اماميه وقتي
معتبر ،قابل مالحظه و کاشف است که بر حکم شرعي منعقد گردد ،و اجماع بر
تحقق مصلحت در موردي خاص ،اجماع بر حکم نيست .اين دليل از صحنه
بيرون رفته و راه فهم مصلحت مورد نظر شارع به قرآن و سنت و عقل قطعي
منحصر مي شود.

2ـ مصالح شرعي در يک تقسيم کالن به مصالح قابل درک و غير قابل درک
تقسيم ميشود ،اغلب انديشمندان اسالمي به جز اشاعره بر تبعيت احکام از
مصالح و مفاسد در متعلق يا بر ضرورت وجود مصلحت در اصل جعل و تشريع
پاي ميفشارند .اما اينکه مصلحت و مفسده در متعلق يا مصلحت در جعل لزوماً
قابل درک باشد ،هيچ دليلي وجود ندارد .اين خصوصيت در تقسيم مصلحت
مربوط به مصالح مورد نظر شارع پس از حکم شرعي بر آمده از قرآن و سنت
و عقل است ،نه مصالح واقع در رتبه مقدم بر حکم شرعي ،وگرنه واضح است
که مصلحت شرعي واقع در رتبه موضوع و علت حکم ،قابل درک شرعي
است واال منسوب به شارع نخواهد بود و نبايد در سلسله علت حکم قرار گيرد.
9ـ دنيوي صرف و مادي محض نبودن ،اين ويژگي نيازي به بحث ندارد،
هرچند اعمال آن از سوي فقيه يا حاکم در استنباط حکم يا اجراي آن امري
ظريف و دقيق است (عليدوست.)39 :5911 ،
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منبع تشخيص مصلحت
منبع تشخيص مصلحت عبارت از عامل تعيين کنندهاي است که سودمندي را در يک پديده
و يا عمل و گفتار انساني مشخص ميسازد و ميتوان از آن به عنوان عامل يا پايگاه
شناخت مصلحت نيز ياد نمود ،و از آنجا که مصلحت همواره امري جزئي(موردي) نسبي و
ناپايدار است ،از شناخت آن به تشخيص ،تعبير مي شود.
مصلحت بر اساس ضوابطي تشخيص داده ميشود که معموالً از منابع خاصي به دست
مي آيد .اين منابع عمده تشخيص مصلحت عبارتاند از .5 :شرع .2 ،عقل .9 ،علم.4 ،تجربه،
 .1عرف (عميد زنجاني :5914 ،ج.)231 ،3
اگر اين اصل پذيرفته شود که مصلحت و مفسده ،زيربناي تکوين و تشريع احکام در
شريعت اسالم است ،خواه ناخواه اصول فقه که به عنوان ابزار اجتهاد و استنباط فقهي به کار
ميرود ،الزاماً بايد جزء به جزء در راستاي مصالح و مفاسد ارزيابي شود و در هيچ مورد
نمي تواند از اين حوزه علمي خارج شود.
از آنجا که فلسفه هر علمي ،حالت استکشافي در مسائل آن علم دارد ،فلسفه فقه نيز قاعدتاً
ميبايست ازچنين حالتي برخوردار ميبود،که با علم بهمصلحت ومفسده،استکشافحکم
انشايي ايجابي يا حکم انشايي سلبي ممکن ميبود .در فقه شيعه چنين حالتي نيز رخ نداده
است ،و جزء در مواردي که فقها به عنوان تنقيح مناط ،مذاق شرع ،شمّ الفقاهه و نظاير آنها
مطرحکرده،از مصالحومفاسد بعنوان وسيلهاي براي حکم سازي استفاده نکردهاند (همان.)222:
سؤال مهميکه در تبيين نقش مصلحت در استنباط واجراي احکام شرعي مطرح است اينکه
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آيا مصلحت نسبت به احکام شرعي مانند دليل خاص نسبت به دليل عام است و همچنان
که دليل خاص مقيِّد دليل عام و مفاد آن بر مفاد دليل عام مقدم است ،دليل مصلحت نيز
مقيّدِ دليل مبين احکام اولي شرعي و مقتضاي آن مقدم بر اقتضاي دليل احکام الهي است؟
از روية شارع ،معصومين(ع) و فقهاي اسالمي که متکفل استنباط احکام شرعي از اسناد
معتبر هستند ،چنين برميآيد که شارع مقدس با تشريع احکام ثانوي و مشروعيت بخشيدن
به احکام حکومتي و امثال آن ،اين رابطه تقييدي بين مصلحت و احکام شرعي را در مرحله
اجراي احکام پذيرفته است .چنانکه فتواي فقيهان به وجوب تقديم اهمّ بر مهم در قالب
وجوب حفظ نظام انسانها ،لزوم مالحظه مصلحت و طرح گسترده مبحث تزاحم و امثال آن
حاکي از اتخاذ اين مبنا در دايره استنباط است (عليدوست 483 :5911 ،ـ .)482
البته جعل احکام ثانوي از قبيل نفي عسر و حرج ،نفي ضرر ،رفع يد از واجبات و محرمات
اولي در زمان اکراه و اضطرار ،نسيان از سوي شارع در واقع بسط تشريع از احکام اولي الهي
به ثانوي و حکومتي است؛ لکن تقيد اجراي احکام اولي به مصلحت بعد از بسط تشريع که
به صالحديد نهاد يا نهادهاي تشخيص مصلحت صورت ميگيرد ،عمدتاً در دو مبحث يعني
مبحث تزاحم در اصول فقه و مبحث حکم حکومتي در فقه سياسي خود را نشان ميدهد که
البته حق مطلب به ويژه در احکام حکومتي ادا نشده است.
برخي انديشمندان معيارها و سنجههاي فهم و درک مصالح شرعي را بر محورهاي زير
برشمردهاند (همان424:ـ :)411
 .5درک قطعي عقل؛
 .2صراحت يا ظهور نص معتبر و مناسبات حکم و موضوع؛
 .9الغاي خصوصيت ،تخريج و تنقيح مناط قطعي؛
 .4استقراء.

ضوابط تشخيص مصلحت
در خصوص چگونگي ضابطهمندسازي و سامانمندي تشخيص مصلحت ،شرايط خاصي به
شرح زير ضرورت مييابد:
5
اول) تشخيص حرکت در مسير کلي شرعي
دوم) عدم مخالفت با احکام کلي شرعي
سوم) رعايت قانون اهم و مهم
چهارم) مرتبط با امور ضروري و حاجي فرد و جامعه
اما در خصوص روشهاي اجرايي تشخيص مصلحت بر اساس منابع شرعي و عقلي،
مي توان از راههاي زير نام برد:
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 .5استفاده از نظريات کارشناسان و متخصصان؛
 .2تشکيل شورا؛
 .9شناخت عرف تخصصي؛
 .4حکميت.

نتيجه گيري
جايگاه مصلحت از ديدگاه فقه شيعي در استنباط سه صورت اساسي دارد:
اول ،هرگاه مصلحتي خودش موضوع حکم شرعي باشد(علت حکم) ،واضح است که با از
بين رفتن آن مصلحت ،حکم آن نيز منتفي ميشود و هرگاه دوباره آن مصلحت محقق
شود ،حکم آن نيز فعليت مييابد؛ اما اين انتفا يا پيدايش حکم در مرحلة فعليت است ،نه
درمرحلة جعل شرعي (در موضوع يا عنواني که حکم شرعي وجود داشته باشد) .بر اين
اساس ،حکم شرعي اسالم هيچ تغييري نميکند و همواره اين موضوع داراي آن حکم
است ،چه موضوعش تحقق يابد ،چه منتفي گردد.
دوم،در فقه شيعي حاکم اسالمي ميتواند براساس مصالح زمانه ،حکمي واليي برخالف حکم
ثابت يک موضوع جعل کند؛ ولي اين حکم حکومتي به هيچ وجه حکم ثابت آن را تغيير
نميدهد؛ بعبارت ديگر،در فقه شيعي ،مصلحت يکي از مصادر حکم حکومتي است ،نه حکم
شرعي(.نظير حکم حکومتي حضرت علي (ع) بر اخذ زکات از اسب در جنگ صفين).
سوم ،بسياري از موارد تعارض احکام شرعي(تکليفي يا وضعي) با احکام حکومتي ،از باب
تزاحم در مقام اجرا و امتثال است .در اين موارد حکم حاکم مشروع بر اساس مصلحت يا بر
اساس اولويت دادن به مصلحت برتر يا اهمّ ،تعيين کننده امتثال حکم يک طرف تزاحم
خواهد شد ،در مثال مشهور «تعطيلي حج در صورت ترتب انجام آن بر تضعيف نظام
اسالمي» حکم حاکم در هنگام تزاحم ميان مصلحت انجام امر واجب حج براي مکلفين با
مصلحت حفظ اقتدار و تماميت نظام اسالمي بر تعطيلي حج ،به دليل اهميت برتر مصلحت
حفظ نظام تعلق ميگيرد؛ در حالي که هيچ يک از مصالح فوق تغيير نکرده است و حکم
حاکم نيز به تغيير حکم اولي شرعي وجوب حج تعلق نگرفته است.
به طور کلي تدبير امور جامعه و حکومت مبتني بر مصلحت مي باشد و مصالح کلي انسان و
جامعه نيز متخذ از مقاصد و اهداف کلي دين است .تدبير چيزي جز رعايت مصلحت نيست
و سياست نيز در مفهوم کلي مصداق تدبير است و به همين لحاظ است که اصطالحاتي
همچون سياست اقتصادي و سياست اجتماعي و حتي سياست علمي و پژوهشي در بخش
هاي سياستگذاري رايج است ،در تمامي اين موارد در حقيقت اين مصلحت معيشتي فردي
و اجتماعي انسان است که از ابعاد مختلف اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و علمي -پژوهشي
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محور تدبيرها قرار ميگيرد.
چنانکه گفته شد ،تزاحم احکام نيز هيچگاه بين ماهيت دو حکم تحقق نمي يابد ،بلکه اين
تزاحم در مرحله اجرا و تنفيذ احکام امکان پذير است و تزاحم احکام يکي از بارزترين
جلوههاي بروز نقش مصلحت در تعيين اولويت و تشخيص اهم يا ارائه راهکار رفع تزاحم
احکام است.

پینوشتها
ــــــــــــــــــــــــــ
 .5اهداف کلي شرع عبارتاند از :حفظ دين ،نفس ،عقل ،نسل و مال.

منابع
ــــــــــــــــــــــــــ
 .5ابن منظور ،محمدبن مکرم ،لسان العرب ،الطبعه الثالثه ،دارصادر ،بيروت5454 ،ق.
 .2ابوزهره ،محمد ،اصول الفقه ،بي جا ،بي نا ،بي تا.
 .9اسالمي ،رضا ،اصول فقه حکومتي ،ص .29
 .4اصفهاني ،محمدحسين ،نهايه الدرايه ،قم ،انتشارات سيدالشهداء(ع) .5934 ،
.1

.2
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.51
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افتخاري ،اصغر« ،مصلحت بمثابه روش» ،مجموعه مقاالت کنگره امام خميني و حکومت
اسالمي (احکام حکومتي و مصلحت) ،ج  ،3تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)،
زمستان .5931
امام خميني ،روح اهلل ،تهذيب االصول ،قم ،انتشارات اسماعيليان.5929 ،
امام خميني ،روح اهلل ،چهل حديث ،تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،چاپ چهارم،
.5932
انصاري ،مرتضي ،فرائد االصول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي ،بي تا.
بحرالعلوم ،محمد ،االجتهاد اصوله و احکامه ،بيروت ،دارالزهرا(س) 5932 ،ق.
جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ،مکتبهاي حقوقي در حقوق اسالم ،تهران ،نشر کتابخانه گنج
دانش.5938،ش.
جناتي ،محمد ابراهيم ،منابع اجتهاد (ازديدگاه مذاهب اسالمى) ،تهران ،انتشارات کيهان.5938 ،
خراساني ،محمدکاظم ،کفايه االصول ،قم ،نشر موسسه آل البيت(ع) 5483 ،ق.
خضري ،محمد ،اصول الفقه ،قاهره ،مکتبه التجاريه الکبري ،الطبعه الخامسه5321 ،م.
خويي ،ابوالقاسم ،التنقيح( ،تقريرات علي غروي تبريزي) ،بيروت ،دارالهادي5458 ،ق.
راغب اصفهاني ،حسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق صفوان عدنان داودي،
دارالعلم دارالشاميه ،دمشق بيروت5452 ،ق.
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زحيلي ،وهبه ،اصول الفقه االسالمى ،بيروت ،دارالفکر5452 ،ق .
زحيلي ،وهبه ،الوجيز فى اصول الفقه ،دارالفکرالمعاصر دمشق5452 ،ق.
زمخشري ،محمود بن عمر ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،بيروت ،دار الکتاب العربي،
الطبعه الثالثه5483 ،ق.
صحيفه سجاديه ،ترجمه مهدي رضايي اصفهاني ،مجموعه گنجينه ،نشر معارف (نهاد نمايندگي
ولي فقيه در دانشگاهها).
صدر ،محمد باقر ،دروس في علم االصول ،قم ،دارالعلم.5932 ،
صرامي ،سيف اهلل ،احکام حکومتي و مصلحت ،مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،چاپ اول.5918 ،
طباطبايي ،محمد حسين ،بررسي هاي اسالمي ،قم ،بوستان کتاب.5913 ،
طباطبايي ،محمدحسين ،الميزان ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي.5934 ،
طباطبايي ،محمدحسين ،بحثي درباره مرجعيت و روحانيت ،تهران ،شرکتسهاميانتشار.5945 ،
طباطبايى حکيم ،سيدمحمدتقى ،االصول العامه للفقه المقارن ،قم ،المجمع العالمي الهل
البيت(ع)5451 ،ق.
طريحي ،فخرالدين ،مجمع البحرين ،تحقيق احمد حسيني ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات
مرتضوي.5931 ،
طهراني ،آغابزرگ  ،الذريعه الي تصانيف الشيعه ،بيروت ،داراالضواء ،الطبعه الثالثه5489 ،ق.
عاملى ،شهيد اول ،محمد بن مکى ،القواعد و الفوائد ،قم ،نشرکتابفروشى مفيد ،چاپ اول،
5488ق.
عليدوست ،ابوالقاسم ،فقه و مصلحت ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
اسالمي ،چاپ اول.5911 ،
عميد زنجاني ،عباسعلي ،فقه سياسي(قواعد فقه سياسي ،مصلحت) ،جلد نهم ،تهران ،انتشارات
اميرکبير ،چاپ اول.5914 ،
غروي تبريزي ،علي ،التنقيح ،چهارم ،انصاريان.5931 ،
غزالي ،محمد بن محمد ،المستصفى من علم االصول  ،بيروت ،دارصادر5924 ،ق.
فقهالرضا(ع) ،مشهد ،انتشارات مؤسسه آل البيت(ع)  ،چاپ اول 5482 ،ق.
فيض ،عليرضا ،ويژگيهاي اجتهاد و فقه پويا ،تهران ،انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي.5912 ،
فيض ،عليرضا ،مبادى فقه واصول ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ هفتم.5934 ،
قرآن کريم ،ترجمه ناصر مکارم شيرازي ،قم ،نشر دارالقران الکريم ،چاپ دوم.5939 ،
قرضاوي ،يوسف ،في فقه االولويات ،بيروت ،نشر موسسه الرساله ،چاپ اول5422 ،ق.
مظفر ،محمد رضا ،اصول الفقه ،قم ،انتشارات اسماعيليان.5924 ،
مکارم شيرازي ،ناصر ،انواراالصول ،قم ،انتشارات نسل جوان.5931 ،
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مهيار ،رضا ،فرهنگ ابجدي عربي ـ فارسي ،اسالمي.5931 ،
ميرزاي قمي ،ابوالقاسم ،قوانين االصول ،تهران ،نشر کتابفروشي علميه اسالميه5931 ،ق.
نجفي ،محمد حسن ،جواهر الکالم ،بيروت ،داراحياء التراث العربي ،الطبعه الثالثه ،بي تا.
نمله ،عبدالکريم ،الجامع لمسائل اصول الفقه و تطبيقها علي المذهب الراجح ،الطبعه السادسه،
رياض ،مکتبه الرشد5424 ،ق.
نهج البالغه ،ترجمه و شرح سيد علي نقي فيض االسالم ،تهران ،نشر فقيه ،چاپ پنجم.5933 ،

