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Abstract  
The purpose of the present study is to identify and explain the documentaries about public interest in Shi’ite 

political Fiqh (jurisprudence) using a descriptive-analytical method. In this regard, the generic and 

particular documentaries about the principle of public interest involving the Qur’anic verses, traditions, 

Sirah (biography of the Prophet), and so on were surveyed. Furthermore, with a practical outlook on the 

principle of public interest, its regulations in politics were discussed. The results showed that common sense 

with emphasis on the purposefulness of Shari’at (religious guidelines of Islam), holds that the goal of Godly 

legislations is to provide public interests; and that Islam as a religion responding to all individual, social, 

and political issues, cares about changeable rules as well as material and spiritual interests and corruptions, 

in addition to the fixed rules. Besides, the study of documentaries about public interest determined its firm 

relation to the performance of Islamic government in solving political, security, and economic problems.  
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 چکیده

در این راستا تحلیلی است  -هدف پژوهش حاضر تبیین و شناسایی مستندات مصلحت در فقه سیاسی شیعه با روش توصیفی
مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با نگاه کاربردی به ، سیره و قواعد دیگر، روایات، شامل آیات، مستندات عام و خاص مصلحت

نتایج نشان داد عقل سلیم با تأکید بر هدفمند بودن  ضوابط حاکم بر آن در نظام سیاسی مورد بحث قرار گرفت.، اصل مصلحت
اجتماعی ، نى که پاسخگوی تمامی مسائل فردییرا تأمین مصالح بندگان دانسته و اسالم به عنوان دغرض تشریع الهی ، شریعت

مصالح و مفاسد مادى و معنوى هم عنایت دارد. همچنین با واکاوی ، ریبه احکام متغ، عالوه بر تبیین احکام ثابت، و سیاسی است
مشخص ، امنیتی و اقتصادی، رفت از مشکالت اعم از سیاسی برون پیوند وثیق آن با عملکرد نظام اسالمی در، مستندات مصلحت

 شد. 
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 . مقدمه0

ر فراوانی در یرابطه شریعت و احکام آن با مقوله مصلحت است که تأث، یکی از مباحث مهم فقهی
ای دارد و از  نه دیرینهیشیپ« مصالح مرسله»با عنوان ، تاستنباط احکام دارد. این مسئله در فقه اهل سنّ 

(. ولی پیشینه و کاربرد مصلحت در فقه 533ص، 5ق: ج5053، ای برخوردار است )غزالی ت ویژهیاهم
عه به گونه دیگری رقم خورده و سابقه دیرپایی دارد. در روایات و منابع دینی از پیامبر اکرم)ص( و اهل یش

توان سراغ گرفت که در آنها مصلحت در راستای مقتضیات زمان و نیازها مورد  ی را میبیت)ع( موارد بسیار
، لزوم رعایت مصالح یتیم، موقوٌف علیهم در وقف لزوم رعایت مصالح ، مثل، استفاده قرار گرفته است

نیز رعایت مصلحت در گرفتن جزیه و... . همچنین فقیهان ، رعایت مصلحت در نوع رفتار با اسیران جنگ
از عنصر ، حدود و تعزیرات، حجر، بیع، مکاسب محرمه، جهاد، در ابواب گوناگون فقهی مثل وقف

مالزمه بین »و « ابتناء احکام شرعی بر مصالح و مفاسد»اند. البته این عنصر با عنوان  مصلحت سخن گفته
ایند اجتهاد به ویژه در ولی کاربرد انبوه این عنصر در فر، مورد عنایت قرار گرفته است« حکم عقل و شرع

 های فقه نادیده گرفته نشود.  امور اجتماعی موجب شده که نقش این مقوله در عرصه
گیری  به زعامت و رهبری امام خمینی و شکل، رانیس نظام جمهوری اسالمی ایتأس، در این میان

ند عنصر مصلحت در چ که هر چندان کرده است. چرا اهمیت توجه به این اصل را دو، نییگفتمان حکومت د
ولی با عنایت به ، تابع مصالح و مفاسد شمرده شده است، ای ارزشمند بوده و احکام مقوله، مکتب شیعه

رو ضرورت واکاوی  از این، اینکه این عنصر در عرصه اداره امور کالن نظام سیاسی تأثیر مضاعفی دارد
با ، نگری چون امام خمینی برجسته و جامع مقوله مصلحت به صورت جّدی مورد توّجه قرار گرفته و فقیهان

مؤلفه مصلحت را با نگرش فقه سیاسی مورد عنایت قرار دادند تا در عرصه ، های شریعت بازخوانی آموزه
 نمایان سازند. ، تدبیر امور کالن جامعه بر کارآیی فقه افزوده و کارآمدی شریعت را در عرصه سیاست

تواند موضوع احکام شریعت را  ترین اموری است که می مهم توان گفت مصلحت از می، بر این اساس
های گوناگون  تغییر دهد. به عنوان مثال در حوزه سیاست و تعامل با کشورهای دوست و همسایه در حوزه

در راستای ، شوند امنیتی و... با اینکه این کشورها عمدتًا جزو کشورهای پیشرفته محسوب نمی، اقتصادی
 قابل توجیه است.  مصلحت نظام اسالمی

باشد؟  ای برخوردار می پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که عنصر مصلحت از چه پشتوانه
همچنین باید روشن ساخت که ضوابط مصلحت کدام است؟ فرضیه پژوهش این است که مؤلفه مصلحت 
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، کالن جامعه لذا در عرصه تدبیر امور، از مستندات عام و خاص برخوردار است، مثابه یک اصل مسلم به
 ای به شمار خواهد رفت. مستمسک ارزنده

 شناسی . مفهوم2

به معنای صالح و در تقابل با فساد آمده است ، در لغت از ماده صلح« منفعت»مصلحت بر وزن 
ای  (. برخی مصلحت را با مجموعه153ص، .ق: ج5050، ؛ ابن منظور151ص، .ق: ج5052، )جوهری

( و در اموری 3.2ق: ص50.1، اند )عسکری افق دانسته سعادت و حکمت هم، نفع، از مفاهیم چون خیر
به کار رفته است. لذا دو اصل ، (111ص، 5ق: ج5023، گیرد )خوری شرتونی که برای سود بردن انجام می

 نظر قرار گرفته است. برای مصلحت در تعاریف مد« سودمندی»و « خیر بودن»
، به کار رفته و احکام بسیاری به وجود یا عدم آن گره خوردهعنصر مصلحت در اصطالح فقیهان فراوان 

لکن در متون فقهی به خوبی تبیین نشده است. البته ممکن است این امر بدان جهت باشد که مفهوم آن نزد 
مصادیق متعددی ، دیدند. اما با توجه به اینکه در آثار فقیهان لذا نیازی به تنقیح آن نمی، فقیهان روشن بوده

توان به درک فقیهان از این واژه دست یافت. در همین راستا صاحب  می، صلحت مورد اشاره قرار گرفتهاز م
آن را در راستای منفعت مسلمانان و رفع نیازهای حکومت و ، جواهر ضمن ذکر برخی از مصادیق مصلحت

از ، رخی(. ب511ص، 5.ق: ج5020، معنا کرده است )نجفی، تقویت اسالم و اقامه دین، مسلمانان
اند  تعبیر کرده، موافق باشد، ا هر دویا اخروی و یوی یبه امری که با مقاصد انسان در امور دن، مصلحت

نظر قرار گرفته  ( و در دفع ضرر یا جلب منفعت نسبت به دین یا دنیا مد320ق: ص50.3، )محقق حلی
ف مصلحت آن یاك در تعرنقطه اشتر، نظر (. با وجود اختالف20.ص، 3 ق: ج5032، است )میرزای قمی

ن مهم در بیان حضرت یتوجه شده و ا« اخروی»و هم به جنبه « وییدن»هم به جنبه ، است که در معنای آن
ر یر الجائرة و المصلحة غیما عبٍد من عبادك سمع مقالتنا العادلة غیأ  »، ز انعکاس یافته استیعلی)ع( ن
واژه ، (. البته در گفتار برخی از فقیهان3.1: ص.5. خطبه، البالغه )نهج «این و الّدنیالّد  یالمفسدة ف

، ن معنای(. با توجه به ا3.ص، .5ق: ج5023، لییکار رفته است )اردب به« ضرورت»معنای  مصلحت به 
ف یتوان در یک تعر می، محدود خواهد بود. بنابراین، هیدر قالب احکام ثانو، ص مصلحتیگستره تشخ

ت منافع کالن جامعه اسالمی و در جهت پیشبرد اهداف یراستای رعا ری که دریکلی از مصلحت گفت: تدب
 شود. کار گرفته می شریعت به
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 شناسی گونه. 3

 . مصلحت کالمی3-0

هرچند در این رابطه ، نظر دارند متکلمان شیعه بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اتفاق
، کالم از حیثیت توصیفی نگاه شده استنظرهایی هم وجود دارد. اساسًا به مصلحت در حوزه علم  اختالف

زیرا احکام مبتنی بر مصالح واقعی بوده و شناخت این مصالح تنها از سوی شارع مقدس میسر است. بر 
توانند برای فهم احکام الهی به آن تکیه کنند و در حقیقت مصلحت به عنوان  مجتهدان نمی، این اساس

، قوانین اسالم در عین آسمانی بودن»این مطلب است که شود و نشانگر  قرینه خطابات شرعی محسوب می
(. باید 13.ص، 5.: ج5330، )مطهری« یعنی براساس مصالح و مفاسد بشر است، زمینی هم هستند

ن باورند یه بر ایخورد. عدل ان دانشمندان علم کالم درباره مقوله مصلحت به چشم مییدگاه در میافزود دو د
ار یبا مع، عتیلکن اشاعره معتقدند که شر، و مفاسد جعل شده است که احکام شرعی براساس مصالح

، سازگار نیست )اشعری، ن امر با تعبد که مبنای احکام شریعت استیچراکه ا، شود ده نمییمصلحت سنج
برای خداوند است و هر طور بخواهد ، ( و اراده مطلق31ص ،5ق: ج..50، ؛ خویی551تا: ص بی
، جایگاه شریعت، از دیدگاه اشاعره، (. به عبارت دیگر1ص، 53ق: ج50.2، رازیتواند رفتار کند )فخر  می

 باالتر از آن است که با معیار مصلحت مورد ارزیابی قرار گیرد. 

 . مصلحت فقهی3-2

گونه دیگری از ، توانست مستند جعل احکام شرعی قرار گیرد فارغ از مصلحت کالمی که نمی
به شمار ، های مطالعاتی مصلحت ترین حوزه توان گفت از کاربردی یمصلحت نزد فقیهان مطرح است که م

توان از عنصر مصلحت  می، آید. حال پرسش این است که آیا در مقام استنباط احکام شرعی و حکومتی می
مثابه منبع و  بهره برد. در پاسخگویی به این پرسش باید گفت هرچند مصلحت به، به عنوان مستند مستقل

های گوناگون و به صورت غیر مستقل  اما عنصر مصلحت در قالب راه، ه مورد توجه نبودهمرجع اصلی فق
آفرینی کند. به عنوان نمونه مصلحت حفظ کیان اسالم و عدم سلطه کفار  قادر است در فرایند استنباط نقش

زی در خصوص به عنوان حرام تغییر یابد. فتوای میرزای شیرا، شود که عنوانی مباح بر مسلمانان موجب می
چند استعمال تنباکو در شرایط عادی محکوم به اباحه  حرمت تنباکو در این راستا قابل ارزیابی است. هر

قتل مسلمان ، یا اینکه در شریعت، حرام اعالن گردید، ولی به دلیل رفع تسلط انگلیس بر کشور ایران، بود
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در این صورت اگر ، ر استفاده کردندلکن اگر کفار از مسلمانی به عنوان سپ، حرام شمرده شده است
قتل مسلمان از عنوان حرمت خارج شده و مّتصف ، مصلحت اسالم اقتضاء کند که این مسلمان کشته شود

(. بر این 30ص، 1 ق: ج5050، ؛ حلی50.ص ،5 ق: ج5305، شود )کاشف الغطاء به اباحه یا وجوب می
تواند موضوع احکام شریعت را تغییر دهد.  می ترین اموری است که توان گفت مصلحت از مهم می، اساس

توان  البته این بدان معنا نیست که مصلحت به عنوان دلیل مستقل در عرض ادّله شرعی قرار گیرد. بلکه می
مثابه دلیل مستقل در کنار ادّله  به، ولی در این صورت، از مصلحت در اصل کشف حکم بهره جست

لحت متجسد در قالب یك نص یا یك درك عقلی خواهد بود که به بلکه مص، آید چهارگانه به شمار نمی
  (...3: ص5312، شود )علیدوست مجعول شرعی کشف می، واسطه آن

ولی در ، مثابه مستند مستقل در عرصه استنباط مورد عنایت نبوده چند مقوله مصلحت به هر، باید افزود
کم و بیش به عنوان یک اصل ، ل حاضراز عصر حضور تا حا، سنجی حوزه عمل سیاسی در قالب مصلحت

نگری چون  (. به ویژه در عصر فقیه دوراندیش و جامع52.: ص5310، زایی مهم مورد توجه بوده است )لک
قاعده مصلحت به شکل رسمی در نهاد قدرت قرار گرفت و از یک نظریه ساده و با کاربردی ، امام خمینی

: .531، مجمع تشخیص مصلحت تغییر یافت )افتخاریبه رکن قانونی در نظام سیاسی به نام ، اندک
باشد. امام  های اسالمی می ( که کارکرد این نهاد نظارت بر مصالح عمومی در چارچوب ارزش15ص

نظام جمهوری اسالمی ایران را تابلوی ، امروز جهان اسالم»دارند:  خمینی در این زمینه چنین اظهار می
ای است که مقاومت در  مصلحت نظام و مردم از امور مهمه، دانند تمام نمای حل معضالت خویش می

، )امام خمینی« های دور و نزدیک زیر سؤال برد مقابل آن ممکن است اسالم پابرهنگان زمین را در زمان
 (.011ص، 2.: ج5301

 ات مصلحت. مستند0

نوان پشتوانه توانند به ع مصلحت در فقه سیاسی شیعه از مستندات عام و خاص برخوردار است که می
شناخت و تبیین ، اندیشی در عرصه فقه و سیاست مد نظر قرار گیرند. به این ترتیب مناسب برای مصلحت

در متون هر یک برای فهم نقش مصلحت در فرایند استنباط احکام شرعی و حکومتی مؤثر خواهد بود. 
زنند که  مصالح و مفاسد مهر تأیید می ادّله فراوانی وجود دارد که بر ابتنای احکام بر، دینی و منابع شریعت

 شود: به برخی اشاره می
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 . روایات0-0

روایات متعددی در متون دینی و جوامع روایی ، در راستای اثبات پیوند وثیق میان مصلحت و شریعت
 وارد شده است که برخی از آنها عبارتند از:

گوشت ، خون، مردار، داوندچرا خ، گوید: به امام صادق)ع( عرض کردم مفضل بن عمر میالف( 
خوک و شراب را حرام فرموده است؟ حضرت در پاسخ فرمود: دلیل اینکه خداوند اینها را بر بندگانش حرام 

، رغبتی او به اموری که حرام کرده عالقه او به انجام اموری که حالل نموده و بی، و غیر اینها را حالل فرمود
های آنها با چیست و چه چیزی آنها را به  با علم به اینکه قوام بدننیست. بلکه خداوند مردم را خلق کرد و 

، دانست که چه چیزی برای آنها ضرر دارد همان چیز را بر آنان حالل و مباح فرمود و می، رساند صالح می
این مطلب نمایان ، (. با دقت در این روایت5ح، .0.ص، 1ق: ج5023، آن را بر آنها حرام کرد )کلینی

ها یا ضرر و  ه غذاهای حالل و حرام در شریعت اسالم براساس مصلحت و نفع به بدن انسانشود ک می
 اند.  مّتصف به حالل و حرام شده، فساد

ای که محمد بن سنان از ایشان درباره پیوند احکام و مالکات جعل آن  ب( امام رضا)ع( در پاسخ نامه
گونه گمان  ادآور شده بودی که گروهی از مسلمانان ایندر آن ی، ات به من رسید اند: نامه گونه فرموده این

مگر پذیرش بدون شرط آن. کسی که ، دارند که خداوند تبارک و تعالی چیزی را حالل و حرام نکرده است
ن باشد که آنها اعتقاد یرا اگر چنیز، در گمراهی قرار گرفته و به زیانی آشکار افتاده است، ن اعتقادش باشدیا

حّتی ترك نماز و روزه و رها ، م حالل متعّبد سازدیل حرام و تحریخداوند بندگانش را به تحلد یبا، دارند
در آن برای بندگان ، ... ما اینگونه یافتیم که آنچه را خداوند حالل کرده  ك استیکردن آنچه از اعمال ن

ستند و آنچه را که حرام یآن ن نیاز از شان به آن بستگی دارد و همه به آن احتیاج داشته و بییصالح بوده و بقا
 (..11ص، . : ج5301، شود )صدوق فناء و هالك بشر می، بندگان به آن نیاز نداشته و موجب فساد، کرده

مگر به ، الرضا آمده: خداوند تبارک و تعالی هیچ خوردنی و آشامیدنی را مباح نفرمود ج( در کتاب فقه
تلف و فساد ، مگر به این جهت که در آن ضرر، ام نکردجهت مصلحتی که در آن نهفته است و چیزی را حر

 (.511ص، .1ق: ج5023، ؛ مجلسی511ص، 51 ق: ج5020، وجود دارد )نوری
لکن مجموعه ، تواند به تنهایی مورد عنایت باشد ناگفته نماند این روایت به جهت ضعف سند نمی

ورد توجه قرار گیرند و حداقل به عنوان اندیشی م توانند به عنوان مستند برای مصلحت روایات یاد شده می
 تواند قابل ارزیابی باشد. مؤید می
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د( در روایتی از معصوم)ع( نقل شده: همانا خون موجب بد خلق شدن شخص و سخت دل شدن و کم 
رود که او فرزند و  کند که بیم آن می ای در او اثر می حتی به گونه، شود گران مییعاطفه شدن او نسبت به د

شود  (. از این روایت استفاده می001ص، . : ج5301، دوست یا همسرش را به قتل برساند )صدوق پدر و
زند و ممکن است که در  که محظورات در شرع برای این است که به بدن و روح انسان آسیب جدی می

ممکن  طبیعت بشر از خوی انسانی به خوی حیوانی تغییر پیدا کند. البته، صورت ارتکاب آن چیز ممنوع
 ولی با توجه به تضافر و، قابلیت استناد نداشته باشند، است این روایات به تنهایی به دلیل ضعف سند

زیرا نصوص فراوان و در حد تضافر از ، پوشی کرد توان از ضعف سندی آنها چشم تعدد این روایات می
تا:  بی، ه است )سبحانیامامان اهل بیت)ع( وارد شده بر اینکه احکام شریعت براساس مالکات جعل شد

 (.110ص

 . سیره معصومان)ع(0-2

کارگیری مصلحت  اعمال و به، نقش اساسی بر عهده دارد، در عرصه حکومت و اجرا، عنصر مصلحت
نجا یص موارد کاربرد آن است. در ایح مبانی و تشخیدر گرو شناخت صح، در نظام سیاسی و مقام اجرا
 گیرد. معصومان)ع( مورد بررسی قرار میره یموارد اعمال مصلحت در س

 . سیره نبوی)ص(0-2-0

غنائم ، اسراء، های گوناگونی را در برخورد با رزمندگان روش، های مختلف پیامبر اسالم)ص( در جنگ
، به عنوان مثال با اینکه حضرت در جنگ با یهودیان بنی قریظه برخورد سختی را داشتند، جنگ برگزیدند

در عین ، ولی در زمان فتح مکه، ه و زنان آن را به اسیری گرفته و اموال آنان را تقسیم کردندمردان آنان را کشت
به اصحاب دستور دادند که ، دادند سر می« روز کشتار مردان»حال که برخی از اصحاب شعار یوم الملحمه 

های  اس گزارش(. براس21.ص، .ق: ج5021، را فریاد بزنند )ابن اثیر« روز رحمت»شعار یوم المرحمه 
خانه ابوسفیان محل امن اعالم شد و اینکه هر کس وارد ، پس از فتح مکه به دستور حضرت، تاریخی

(. طبیعی است برخورد 021-020ص، .تا: ج بی، ماند )ابن هشام در امان می، مسجد الحرام شود
ت حاکم یابد و در عصر حاضر ممکن اس حضرت در فتح مکه در جهت مصلحت مسلمانان توجیه می

برخی از امور منطبق بر مصلحت را ، اسالمی با مبنا قرار دادن روش و سیره پیامبر)ص( در نظام سیاسی
انجام دهد. به عنوان مثال کمک مستشاری جمهوری اسالمی ایران به دولت سوریه در همین راستا قابل 
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فیری کشور سوریه بوده و های تک چراکه در حال حاضر جبهه و خط مقدم مقابله با گروه، ارزیابی است
 شود.  کمک به این کشور از مصادیق مصلحت نظام اسالمی محسوب می

 . سیره علوی0-2-2

یکی از موارد اهتمام به عنصر مصلحت عرصه حکومت و سیاست است که حاکم اسالمی برای اداره 
، در شرایط خاصاز اجرای برخی از احکام و حدود ، های احتمالی مطلوب جامعه و حفظ نظام از آسیب

نشینی  نماید. در سیره علوی )در دورة خانه کند یا اجرای حکم را به مجال دیگری موکول می پوشی می چشم
هایی در این  و در دوره حکومت( مصلحت به عنوان یک اصل مهم مورد توجه بوده است که در ادامه نمونه

 گذرد. خصوص از نظر می
اشتن حق مسلم خویش یکی از اموری است که مبتنی بر مصلحت ـ همکاری با خلیفه اول و نادیده انگ

هایش بدان اشاره نموده است و به علل گوناگونی چون حفظ وحدت  ها و نامه بوده و حضرت بارها در خطبه
اشاره کرده که همه این امور در ذیل مصلحت ، نابودی اسالم، ارتداد گروهی، مسلمانان و عدم ایجاد تفرقه

 (..1: نامه 30،  1، 3،  خطبه، البالغه گیرد )نهج م اسالمی جای میمسلمانان و نظا
سال حق مسلم وی  1.رغم اینکه  ـ التزام به اصل مصلحت در عرصه سیاست: حضرت علی)ع( علی

های گوناگون به غصب حق خویش  داری کردند. حضرت در مناسبت سلب گردید و سه فرد دیگر حکومت
بلکه فراتر از ، خلفای معاصر خود را به دلیل ظلم به حق خویش تضعیف ننموداما حکومت ، تاکید داشتند

، پرداخت همکاری داشتند. به عنوان نمونه در عصر دو خلیفه به قضاوت می های مختلف با آنها آن در حوزه
م هنگا، (515ص، .تا: ج بی، یا به سلمان اجازه داد که از سوی خلیفه دوم استاندار مدائن شود )یعقوبی

؛ 11ص ،3ق: ج5023، شد )ابن کثیربیت المقدس در مدینه جانشین او   شرکت خلیفه دوم در جنگ
(. در خصوص اسیران جنگ جمل در منابع تاریخی آمده که پس از ورود 120ص، 3ق: ج5303، طبری

ق)ع( حضرت مجرمان و اسراء را آزاد نمودند. امام صاد، سپاه حضرت علی)ع( به بصره و پایان یافتن جنگ
گاه بودند که پس از ایشان حکومت در دست  در بیان مصلحت این حکم چنین می فرماید: چون حضرت آ

گیری کرده و آنها را اسیر نماید؛ شیعیان در آینده با مشکل مواجه  دیگران خواهد بود و اگر امروز سخت
راوی »صادر نمودند:  فرمان آزادی و عفو اسرا را، شوند و لذا با توجه به رعایت مصلحت شیعیان می
فرمود: نفع روش حضرت علی)ع( نسبت به اهل بصره برای  گوید: از امام صادق)ع( شنیدم که می می
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گاه بود به اینکه حکومت به دست  چرا، تابد؛ بیشتر است شیعیانش از آنچه آفتاب بر آن می که آن حضرت آ
آنان نیز در آینده با شیعه اینگونه رفتار ، بگیرداهل بصره خواهد افتاد و اگر آن روز حضرت آنها را به اسارت 

 حضرت فرمودند: امام زمان، خواهند کرد و در ادامه از حضرت در مورد سیره و روش قائم)ع( سؤال شد
گاه حکومت به دست دشمنان نخواهد افتاد  زیرا هیچ، به غیر از سیره حضرت علی)ع( عمل خواهد نمود

گانه و تغییر روش  مطهری سکوت آن حضرت در برابر خلفای سه (. شهید511ص، 1 ق: ج5023، )طوسی
گونه نگاشته  در راستای مصلحت اصل اسالم ارزیابی کرده و در این خصوص این، او در برابر معاویه را

ام نکرد؟ یام نکرد؟ چرا در زمان خالفت عمر قیطالب)ع( در زمان خالفت ابوبکر قیچرا علی بن اب»است: 
ستاد؟ در یمحکم ا، عت کردندیولی بعد از عثمان که آمدند با او ب، ام نکردیت عثمان قچرا در زمان خالف

ه هم غاصب بود. برای یمعاو، طالب)ع( همان طوری که ابوبکر غاصب بودیصورتی که از نظر علی بن اب
زه مبنی بر اینکه آن اقدامی که حفظ حو، گری استیمطلب د، نکه آنچه که در نظر اسالم اصالت داردیا

 (.510ص، 5.: ج5330، )مطهری« گری مقدم استیبر هر اقدام د، اسالم با آن بشود
سپاه اسالم در آستانه ، نیان جنگ صفیـ پذیرش صلح مبتنی بر مصلحت در عرصه جنگ: در جر

با حلیه و نیرنگ از ساده لوحی مسلمانان استفاده کرد و با بردن ، عاص  بن روزی بر لشگر شام بود. عمرویپ
خود را از شکست حتمی نجات دادند و خواستار صلح و عمل به قرآن شدند. گروه ، ها زهیقرآن بر سر ن

خواستار صلح و ترك جنگ ، ب خوردند و با اعمال فشار بر حضرتیفر، ادی از سپاه امیرالمؤمنین)ع(یز
 شدند. حضرت براساس مصلحت و حفظ نظام با این صلح موافقت کرد. حتی حضرت نخست برای

ولی چون گروهی با آن مخالفت کردند و ابوموسی اشعری را ، ابن عباس را برگزید، مذاکره با معاویه
با نمایندگی ابو موسی مخالفت ، حضرت برای رعایت مصلحت و حفظ جبهه مسلمانان، پیشنهاد دادند
مجبور شد  ،براساس مصلحت مسلمانان، نیی(. پس از انقالب امام خم501ص، .تا: ج بی، نکرد )یعقوبی

توان  (. با عنایت به ادّله فوق می11ص، 5. : ج5301، لی موافقت کند )امام خمینییبا صلح در جنگ تحم
ادعاء نمود که احکام در شریعت بر مصالح و مفاسد گره خورده است و این امر نزد فقیهان مسّلم بوده و از 

 شود. مرتکزات شریعت محسوب می

 بیت)ع( اهل. سایر 0-2-3

اندیشی در سیره عملی امامان معصوم)ع( در راستای هدایت مطلوب جامعه مورد توجه بوده   مصلحت
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است. البته برای آن بزرگواران در عصر خویش همانند پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( زمینه حکومت و 
جستند.  ولی در حد ممکن از والیت خویش در جهت پیشبرد اهداف اسالمی بهره می، قدرت فراهم نشد

 کردند شامل: خی از مواردی که ائمه)ع( از عنصر مصلحت استفاده میبر
هدایا و ، های تاریخی آمده که اهل بیت)ع( در شرایط خاصی و در راستای مصالح شیعیان ـ در گزارش

امام کاظم)ع( را به حضور خود طلبید و ، نمودند. در تاریخ آمده که هارون جوائز حاکمان جائر را أخذ می
بهائی را به آن حضرت اعطاء کرد. حضرت در مورد دلیل پذیرش  کریم نمود و هدایای گرانایشان را ت

فرماید: به خدا سوگند اگر فرزندان ابوطالب نیاز به ازدواج نداشتند و در اثر  می، ای که خلیفه به او داد جایزه
، 5 ق: ج5303، کردم )صدوق من این هدایا را قبول نمی، شد عدم ازدواج آنها نسلشان منقرض نمی

 (.33ص
نظر قرار داده و از او  مصلحت را مد، ـ امام کاظم)ع( در مورد علی بن یقطین که از یاران آن حضرت بود

های شیعیان  در جهت رفع گرفتاری، خواهد که در دربار خلیفه عباسی بماند و در سایه آن موقعیت می
امام اینگونه فرمود: برای ، دستگاه خالفت دوری کندکوشش نماید و در روایت آمده هنگامی که خواست از 

کند )حّر  خداوند تبارک و تعالی افرادی در کنار سلطان وجود دارد که به وسیله آنها از دوستانش دفع شّر می
(. حضور شخصیتی مانند علی بن یقطین در دربار حکومت 3.1..ح، .51ص، 53ق: ج5021، عاملی

زیرا ، در همین جهت بود، بل توجیه است و اصرار حضرت برای ماندن اواندیشی قا جائر به مالک مصلحت
الشرایط است.  گردید. البته تشخیص مصلحت بر عهده حاکم شرع جامع توسط او از شیعیان شّر دفع می

امامان ، در راستای مصلحت»گوید:  صاحب جواهر از فقیهان برجسته شیعه در این خصوص می
کردند که در شرایط خاص  زراره و محمد بن مسلم و دیگر راویان توصیه میمعصوم)ع( به افرادی مانند 

 (.50ص، 55ق: ج5020، )نجفی« مطابق دیدگاه عامه حکم صادر نمایند

 و مهمّ . اهم0-3ّ

تواند به عنوان مبنا و مستند برای  یکی از قواعد کاربردی و اساسی است که می قاعده اهّم و مهّم 
در گستره فقه به حدی  و مهّم  تزاحم مصلحت اهّم   د عنایت قرار گیرد. ضابطهاندیشی در فقه مور مصلحت

بلکه این عنصر در حل مسائل ، توان آن را از ارکان پویایی فقه برشمرد از اهمیت برخوردار است که می
 ،تأمین اهداف غایی، رفت از مشکالت خاص و تسهیل امور زندگی مؤمنان گشا بوده و در برون گوناگون راه
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ها و  های فراروی تقابل میان آرمان های ناشی از مشکالت ادارة شایسته امور مردم و چالش ضرورت
 نماید. در این راستا فقیهی چون شیخ انصاری در کتاب مکاسب به فرایند اهتمام به اهّم  ها رخ می  واقعیت

ا شرعًا آن یکه عقاًل ، دمصلحتی در کار باش، بت نمودن کسییدارد که اگر در غ اشاره کرده و اظهار می
ن صورت واجب است که بر طبق یدر ا، تر از مصلحت احترام مؤمن باشد تر و با اهمیت بزرگ، مصلحت

، 5ق: ج5051، ن است )انصارییز حکم همیگر گناهان نیهمان طور که در د، عمل کرد مصلحت اهّم 
، با اهّم  م مصلحت مهّم ن است که در صورت تزاحیضابطه کلی در محرمات چن، (. بنابراین.30ص
چشم پوشید. به عنوان نمونه اگر « مهّم »از « اهّم »حکم کرد و با اهتمام به  بایست مطابق مصلحت اهّم  می

از آنجا که ، میا در اموال آنان تصرف کنینکه در خانه مردم وارد شده و یق موقوف باشد بر اینجات غر
نکه نگاه یا ایو ، شود ز مییا تصرف در اموال آنان جایورود در خانه مردم و ، است مصلحت حفظ نفس اهّم 

ا واجب یبه طور یقین حالل ، ولی اگر معالجه کسی بدون نگاه میسور نیست، کردن به نامحرم حرام است
شود. باید افزود که این قاعده در علم اصول مورد بحث قرار گرفته و مورد قبول همگان است و برخی از  می

(. مطابق این معنا و 121ق: ص..50، اند )مکارم شیرازی یکی از قواعد فقهی یاد کرده فقها از آن به عنوان
مثابه یک پشتوانه و مستند مهم  توان ادعاء کرد که این قاعده به منطقی که این قاعده بر آن استوار است می

 اندیشی در حوزه فقه خواهد بود. برای مصلحت

 . ضرورت و اضطرار0-0

تواند در فرایند گذار از احکام اولیه به ثانویه و تعیین تکلیف افراد نقش  که مییکی دیگر از اموری 
رفت از شرایط غیر عادی و در  ضرورت و اضطرار است. این عنصر در راستای برون، اساسی ایفا نماید

ای به عنوان راهکاری مهم مد نظر بوده و جزء راهکاره، شرایطی که مکلف قدرت انجام حکم اولی را ندارد
 آید.  اندیشی شریعت به حساب می مصلحت

چه بسا ، اش وسیع است دائره، نویسد: ضرورت از جهت مورد از اضطرار امام خمینی می، در این راستا
مثل اینکه ترک آن کار سبب وارد شدن ضرر ، لکن ضرورت مقتضی آن است، انسان به چیزی اضطرار ندارد

، شود )امام خمینی موجب هتک حرمت شخص محترمی میبه سرزمین مسلمانان یا رهبر اسالمی یا 
مثل ، گیرد (. باید افزود که عمدتًا ضرورت و اضطرار در امور فردی مورد استفاده قرار می00ق: ص50.2

حالل شمرده شده و رعایت این اصل در ، به دلیل حفظ جان، اینکه امر حرامی مانند خوردن گوشت مردار
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ها انعکاس یافته است. البته ضرورت تنها به امور فردی و عبادی  وردنیبرخی از آیات قرآن در امور خ
های  بلکه در حوزه کالن و عرصه حکومت اسالمی و تأمین اموری چون نیازمندی، اختصاص نداشته

ضرورت وجود نظام سیاسی قابل انکار ، امنیت و... مورد توجه است و مطابق همین منطق، اجتماعی
زیرا عمدتًا مصالح ، اندیشی پیوند وثیقی دارد توان گفت ضرورت با مصلحت یم، نیست. به این ترتیب

شود. البته ممکن است در برخی از اوقات مصلحت  ها جعل می احکام شریعت براساس ضرورت
در فقه شیعه معمول ، چون تغییر احکام در سایه اضطرار، خاستگاهی غیر از ضرورت داشته باشد. بنابراین

س آن شریعت در اکثر احکام خویش مشّقت بسیار و تحمل سختی را از بندگان برداشته لذا براسا، بوده
 است.

 . عسر و حرج0-5

اندیشی در فقه سیاسی مورد عنایت  تواند به عنوان مستند و پشتوانه مصلحت از جمله قواعدی که می
واعد در حوزه استنباط ترین ق ترین و کاربردی قاعده عسر و حرج است. این قاعده از اساسی، قرار گیرد

شود و در نگرش فقهی فقیهان در راستای اداره نظام سیاسی مطلوب به عنوان یک عنصر  محسوب می
راهگشا برای احکام شریعت مورد توجه قرار گرفته است. شارع در جعل احکام به اذیت و فشار بندگان 

مالحظه مصلحت مکلفان و  با، سبب عسر و حرج مکلف شود، راضی نبوده و اگر حکم شرعی الزامی
دارد. هرچند برخی از فقیهان ِصرف عسر و حرج و هر سختی را  آن را برمی، براساس قاعده مصلحت

ای باشد که قابل تحمل نباشد  بلکه بر این باورند که باید به گونه، دانند موجب رفع تکلیف الزامی نمی
ل  »برخی از آیات چون  تواند مستند به (. این قاعده می550ص، 1ق: ج5020، )نجفی ل  ع  ع   یُکْم فِ یما ج 

جیالد   ر  ُه ِبُکُم الْ یری»( و 30)حج:  « ِن ِمْن ح  ْفسًا یال »( و 501، )بقره «ُد ِبُکُم اْلُعْسریریْسر  و  ال یُد اللا ُه ن  ُف اللا ل  ک 
ها ِإالا  وارد و ابواب گوناگون فقه از ( و نظایر این آیات گردد. همچنین روایات بسیاری در م01.، )بقره «ُوْسع 

 سوی امامان معصوم)ع( در این زمینه نقل شده است:
ـ در حدیثی از امام رضا)ع( نقل شده که فردی از ایشان سؤال کرد: آیا خداوند امری فراتر از توان افراد 

پروردگار تو در حالی که فرموده: ، دهد کند؟ امام فرمود: چطور چنین کاری را انجام می به آنها تکلیف می
 (.53ح، 55ص، 1ق: ج5023، دارد )مجلسی به بندگان ظلم و ستم روانمی

ـ در روایتی آمده که شخصی از امام صادق)ع( در مورد وضو گرفتن با انگشتی که ناخنش شکسته و 
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سؤال کرد: حضرت در پاسخ فرمود: این مورد و نظایر آن از کتاب خداوند ، پانسمانی روی آن قرار گرفته
پس بر آن مسح »، «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»فرماید:  خداوند می، شود جل استفاده میعزو
 (.30ص ،5: ج5312، )شیخ طوسی« کن

گیرد.  ها را در برمی بلکه همه شئونات زندگی انسان، قاعده عسر و حرج به امور فردی اختصاص ندارد
عدم تشکیل نظام سیاسی نسبت به اداره ، گیرد می یکی از اموری که ذیل عسر و حرج در حوزه اجتماع قرار

فقیهان ، شود امور مردم است. البته عالوه بر اینکه ادّله حّجیت این قاعده شامل همه موارد عسر و حرج می
های  این قاعده را به همه عرصه، نیز در خصوص رعایت مصلحت به جهت عدم تحمیل حرج بر بندگان

تواند  محقق اردبیلی بر این باور است که امام یا نایب او می، د. در این راستاان فردی و اجتماعی تعمیم داده
ق: 5023، عزل نمایند )اردبیلی، فرد دارای شرایط قضاوت یا والی از سوی امام)ع( را به جهت مصلحت

 داند. اندیشی را مستلزم عسر و حرج می انعزال بدون مصلحت، (. ایشان در ادامه1.ص، .5ج
های اجتماعی  گستره قاعده یاد شده از اموری فردی و شخصی فراتر رفته و به تمام عرصه، ترتیببه این 

کند. قاعده حرج در  رفت از مشکالت و معضالت اجتماعی نقش اساسی ایفا می یابد و در برون راه می
در بخش  فقیهان، مطابق همین منطق، تأثیر بسزایی دارد، عرصه تغییر احکام و رویکرد آن به مصلحت

 اند. ای داشته اجتماع به عسر و حرج اهتمام ویژه

 . ضوابط مصلحت5

توانند ماهیت  مطابق قرائت فقه شیعه محدود به ضوابطی است که می، مصلحت در گستره فقه سیاسی
مصلحت در شریعت را از مصالح غیر شرعی متمایز سازند. نکته اساسی و ضابطه مهم در عرصه عمل به 

منطبق با شریعت  بایست می، و مهّم  مقتضای قاعده اهّم مصلحت در فقه شیعه آن است که عالوه بر لحاظ 
آنگونه که مصلحت ، که برای رسیدن به یک هدفی از ابزارهای نامشروع استفاده شود باشد و چنین نیست

ید: هدف وسیله را توجیه می مادی یا مصلحت سکوالر می  که در منطق اسالم وسیله  کند. در حالی گو
در مقام اجرا ضوابط و ، سنجی در فقه شیعه باید موجه و مشروع باشد. مطابق همین منطق مصلحت

 اندیشی سکوالر متمایز کرده است.  ای خاصی دارد که آن را از مصلحته شاخصه
که   چرا، شناسی است شناسی و مکان زمان، های مصلحت که باید مورد عنایت قرار گیرد یکی از سنجه

بلکه اساسًا مصلحت در جهت تأمین اغراض ، عنصر مصلحت با مقوله زمان و مکان پیوند وثیقی دارد
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شورای نگهبان »فرماید:  کند. امام خمینی در این راستا می کان خاصی معنا پیدا میشریعت در زمان و م
ای پر یار مهم در دنیکی از مسائل بسیچرا که ، رندیمصلحت نظام را در نظر بگ، رهاین گیخودشان قبل از ا

، 5.ج: 5301، )امام خمینی«  ها است یریگ مینقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصم، آشوب کنونی
اندیشی را تغییر دهد. به عنوان مثال در  تواند مقتضی مصلحت زمان و مکان می، ( و در واقع53.ص

نقش زمان و مکان تأثیر فراوانی دارد ، در مسئله فروش سالح به دشمنان، اندیشی درست شناخت مصلحت
 (. 01: ص.531، )ر.ک.: ایزدهی

گاه  باشد. روشن است هر نای بر شورا و مشورت میابت، اندیشی های فرایند مصلحت یکی دیگر از مالک
فکری و مشورت با  مصلحت باید با هم، امور کالن جامعه و نظام سیاسی باشد، اندیشی متعلق مصلحت

نظران عملیاتی گردد. البته آیات و روایات فراوانی در منابع شریعت بر رعایت  افراد متخصص و صاحب
کید دارند. همچنین از ضوابط مقوله مصلحت میبه ویژه در امور مهم ت، اصل مشورت توان به رعایت  أ

اما ، شود اشاره کرد. مصلحت که نوعًا در تزاحم دو امر به کار گرفته می، نگری و اولویت جامعه بر فرد جامع
یا اکثر مردم و ، بایست مصلحت ملی حکومت می، در تزاحم میان مصالح ملی و توده مردم با قشر خاص

شما »فرمایند:  ای در همین راستا به نمایندگان مجلس می الله خامنه می را در نظر بگیرد. آیتجامعه اسال
م به یگو یبنده نم، نیای و محّلی. بنابرا د بر آن مسئله و مصلحت منطقهیح بدهین مصلحت ملی را ترجیا

ی که با یا آنجاامّ ، زی امکان نداردین چیکه خب چن، دیاعتنائی کن ای بی های منطقه کلی به خواست
)مقام معظم « دیت کنیگذاری رعا حتمًا مصلحت ملی را در قانون، ای دارد ك معارضهیمصلحت ملی 

 (. 51/3/5311، رهبری
شناسی دقیق است که توسط افراد خبره و کارشناس انجام  موضوع، یکی دیگر از ضوابط مصلحت

باید از اشخاص خبره و ، نطبق با ظلمدر تشخیص عمل مطابق با عدل یا م، گیرد. به عنوان مثال می
شناسی  تواند موضوع به آسانی می، زیرا کارشناس به جهت احاطه کافی به موضوع، کارشناس کمک گرفت

، بر این اساساندیشی حکم کرد.  توان طبق مصلحت شناسی می دقیقی انجام دهد. پس از موضوع
 شود که منضبط به ضوابط یاد شده باشد. میدر صورتی به کار گرفته ، مصلحت شیعی در مرحله اجرا

شود و در روایات  معمواًل جانب صداقت مقدم می، باید افزود که در تزاحم مصلحت با صداقت
در تقدیم صداقت دانسته شده است. لکن در عرصه حکمرانی ممکن است در ، اسالمی راه رهایی و نجات

آنگونه که در شریعت در موارد خاصی ، دکاری صورت گیر پنهان، ای براساس مصلحت خصوص مسئله
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کاری در  نجات آن و... کذب از روی مصلحت مجاز شمرده شده است. البته پنهان، مثل حفظ آبروی مؤمن
 طلبد.  داستان دیگری دارد که بررسی آن فرصتی جداگانه می، حوزه مسائل امنیتی و در برابر دشمن
با احکام ، نکه احکام تابع مصالح و مفاسد استشود که مناسبت ای در اینجا این پرسش طرح می

حکومتی در چیست؟ در پاسخ باید گفت: به طور کلی احکام ثابت در شریعت تابع مصالح و مفاسد 
گشایی از برخی معضالت در نظام  به مصالح متغیر مربوط بوده و برای گره، لکن احکام حکومتی، است

میرزای شیرزای در تحریم تنباکو که براساس مصالح مسلمانان و شود. مانند فتوای  کار گرفته می به، سیاسی
تواند  حکومت می»(. به عقیده امام خمینی 5.0: ص5333، صادر شد )امام خمینی، به عنوان ثانوی

در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم ، قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است
در مواقعی که مخالف ، ض مهم الهی استیکه از فرا، تواند از حج د و حکومت میجانبه لغو کن كی، باشد

  (..01ص، 2.: ج5301، )امام خمینی« ری کندیموقتًا جلوگ، باشد صالح کشور اسالمی می
که  چرا، گفتنی است که تشخیص معصومین)ع( از مصلحت با تشخیص غیر معصوم متفاوت است

هی نیازی به مشورت نداشتند و اگر در مواردی هم مشورت معصومین معصومان به جهت اتصال به وحی ال
نه به مالک ، صرفًا از باب مشورت موضوعی و به جهت امر دیگر بوده است، های تاریخی آمده در گزارش

(. اما غیر معصوم گرچه ممکن است براساس مبانی و 35ص، .ق: ج5335، طریقیت به واقع )شیخ مفید
تواند عین صواب و مطابق با واقع باشد. لذا  لکن نمی، ی قطعی دست یافته باشدادّله اجتهادی به نظر

رسد.  امری ضروری به نظر می، مشورت با اصحاب اندیشه و کارشناسان خبره برای تشخیص مصلحت
ن» ل وجوه    م  ف مواقع  اْلخطاء  استْقب   (.125: ص533حکمت ، البالغه )نهج «اْلراء عر 

 گیری . نتیجه6

فراگیر در دانش فقه مورد عنایت و استدالل اندیشمندان قرار گرفته و در   مثابه قاعده مصلحت بهاصل 
 فقه سیاسی شیعه به عنوان دلیل حاکم در عرصه مدیریت نظام سیاسی مورد توجه بوده است.

  سان ابزاری برای حل و فصل تزاحم در سطح راهبردی از پشتوانه به، مقوله مصلحت در عرصه عمل
ورزی سامان یافته که در احکام خود   حکمی برخوردار است. اساسًا شریعت اسالم بر پایه مصلحتم

ن دستاورد یتر ها را به طور جدی مد نظر قرار داده است. مهم وی و اخروی انسانیمصالح دن
ك یای که اگر مصلحت  باشد. به گونه ت احکام آن از مصالح و مفاسد مییتبع، اندیشی در اسالم مصلحت
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 یابد.  ز تغییر مییقطعًا حکم آن ن، ر پیدا کندییحکم تغ
ره معصومان مورد استناد قرار گرفت که آن ذوات مقدسه بر طبق یدر این پژوهش مواردی از س

نظر کرده و مطابق  اعم از مصالح مسلمانان یا خصوص شیعه از احکام اولیه صرف، مصلحت
تواند با در نظر  حاکم شرعی در نظام سیاسی نیز می، سکردند. بر این اسا ورزی حکم صادر می مصلحت

ست یبا ر حکم میییص مصلحت و تغیگذر از احکام اولیه را مد نظر قرار دهد. البته تشخ، گرفتن مصلحت
ز حاکم شرع و سایر کارگزاران حکومت باید براساس یالشرایط انجام گیرد و در مقام اجرا ن ه جامعیتوسط فق

 یند. مصالح نظام عمل نما
و عسر و حرج  قواعد دیگری چون اضطرار و اهّم و مهّم ، باید توجه داشت عالوه بر مستندات یاد شده

اندیشی در فقه محسوب شوند. البته این قواعد ناظر به  تواند به عنوان پشتوانه مناسب برای مصلحت می
افراط و تفریط در رعایت تواند از  تبیین این قواعد می، ورزی است. بنابراین گستره و حدود مصلحت

مد نظر داشتن معیارهایی چون ، مصلحت جلوگیری کند. همچنین در عمل به مصلحت در نظام سیاسی
، اولویت جامعه بر فرد و مقدم داشتن مصالح ملی، مشورت با متخصصان، شناسی زمان و مکان

 الزم و ضروری است.، شناسی دقیق موضوع
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