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چكيده
مصلحت در چند حوزه اسالمى بحث مى شود: مصلحت به عنوان مالك و معيار اوامر و نواهى شرع، مصلحت به عنوان يكى از منابع 
استنباط، مصلحت به عنوان عنصرى در فقه سياسى و انديشه حكومت اسالمى و برخالف مسيحيت و به تبع آن، در ساحت انديشه 
ــه اسالمى از مصلحت  ــتر مورد توجه قرار گرفت، در انديش ــى بيش غرب كه مصلحت به عنوان عنصرى در حكمرانى و نظام سياس

بيشتر به عنوان يكى از منابع استنباط شريعت بحث مى گردد.
ــتنباط  ــت كه به عنوان منبع اس ــنى در باب مصلحت وجود دارد، مصلحتى اس ــيعه و س ــتر در جدل فقهى ميان ش بنابراين آنچه بيش
مى باشد، كه فقه شيعى به طور سنتى از آن دورى مى جويد و فقه اهل سنت آن را به عنوان يكى از منابع استنباط فقهى تحت عنوان 

مصالح مرسله معرفى مى كند.
ــله بخواهند حّجيت داشته باشند، بايد يكى از اين سه حالت وجود داشته باشد: بايد به باب  ــيعه، اگر مصالح مرس به نظر اصوليان ش
ــله را به دليل  ــند يا اينكه مصالح مرس ظواهر - مثل قياس اولويت و يا منصوص العلة - برگردند، بايد از مالزمات قطعى عقلى باش

سنت برگردانيم.
ــله بيان كرده اند، كه بنا به هر تعريفى، موضع و ديدگاه فقه اماميه در برابر آن فرق  ــنت دو تعريف از مصالح مرس ــمندان اهل س دانش
مى كند. اگر تعريف افرادى مانند ابن برهان در نظر گرفته شود، در اين صورت، مخالفت فقهاى اماميه با مصالح مرسله و اشكالهاى 
ــود، در اين صورت،  ــاطبى دقت ش ــوه مى كند، ولى اگر به تعريف علماى بزرگ آنها به ويژه متأخران همچون ش ــه جل وارده، موّج
ــدارد، بلكه همگى معتقدند، مصالحى كه موافق و  ــود، چون در اين باره هيچ اختالفى ميان مذاهب وجود ن ــت دگرگون مى ش وضعي

هماهنگ با اصول كلى اسالم هستند، معتبر و در غير اين صورت، نامعتبرند.

كليدواژه ها: مصالح مرسله، مصلحت، استنباط، مالزمات عقلّيه، سّنت، ظواهر، مقاصد شرع.

آينه تقريب مصالح مرسـله در 

45

تم 
هف

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-تاب
28

اره
شم



طرح مسئله
ــود: 1. مصلحت  ــالمى بحث مى ش ــت در چند حوزه اس مصلح
ــرع. 2. مصلحت به  ــار اوامر و نواهى ش ــوان مالك و معي به عن
ــه عنوان عنصرى  ــتنباط. 3. مصلحت ب ــوان يكى از منابع اس عن
ــالمى. اين پرسش كه آيا  ــى و انديشه حكومت اس در فقه سياس
ــرعى، مبتنى بر مصالح و  ــدور احكام الهى و اوامر و نواهى ش ص
ــد پيشينى هستند يا خير، مسئله مصلحت را وارد علم كالم  مفاس
ــاعره به آن  ــيعه و معتزله و اش مى نمايد، كه مكاتب مختلف از ش
ــام محمد باقر(ع)  ــه به عنوان نمونه از ام ــخهايى داده اند،1 ك پاس
ــت خوك و شراب را  ــيدند: خداوند چرا مردار، خون، گوش پرس
ــت اينكه خداوند اين  ــت؟ حضرت فرمودند: «عل حرام كرده اس
ــا را حالل، به خاطر  ــت و مابقى چيز ه ــا را حرام كرده اس چيز ه
ــت؛  ــه خداوند به امور حالل و دورى او از امور حرام نيس عالق
بلكه خداوند مردم را آفريد و علم داشته است به آنچه كه بدنهاى 
آنها به چه چيزى وابسته است. پس آنچه را كه به مصلحت آنان 
است، حالل نمود و علم داشت به آنچه كه براى آنها زيان داشت. 

پس آن را بر آنها حرام كرد».2
اما آنچه بيشتر در جدل فقهى ميان شيعه و سنى در باب مصلحت 
ــت كه تحت عنوان مصالح مرسله بحث  وجود دارد، مصلحتى اس
مى گردد و به عنوان منبع استنباط مى باشد، كه فقه شيعى به طور 
ــنت آن را به عنوان  ــد و فقه اهل س ــنتى از آن دورى مى جوي س
ــه البته اين نزاع  ــتنباط فقهى معرفى مى كند، ك ــى از منابع اس يك
ــه حكومتى نيز تأثير دارد. در اين مقام  ــى و انديش در فقه سياس
ــت و  ــتيم كه مصلحت چيس ــش هس ــخ به اين پرس به دنبال پاس
ــت و آيا مى توان در مقام استنباط مقررات  ــام آن چگونه اس اقس
ــله به عنوان منبعى مستقل بهره برد؟ ابتدا  ــرعى از مصالح مرس ش
از ترمينولوژى مصلحت و مصالح مرسله شروع مى نماييم و پس 
ــاحت فقه شيعى و  ــام مصلحت، موضوع را در دو س از ذكر اقس
ــى قرار مى دهيم و با رويكردى تقريبى بر  ــنت مورد بررس اهل س
ــتركى در  ــكاش مى نماييم كه مى توان به نقاط مش ــن مطلب كن اي
بحث مصالح مرسله با پيدا كردن نگاه متفاوت به موضوع رسيد.

بررسى واژه مصلحت در فقه اسالمى
صاحب نظران و نويسندگان كتابهاى لغت، تعريفهايى از مصلحت 

1 . ر.ك: مطالعات تطبيقى در فلسفه اسالمى، صص37-39؛ «شريعت 
ــدم تبعيت احكام از مصالح  ــت»، صص19-34؛ «تبعيت يا ع و مصلح
ــد»،  ــد واقعى»، صص9-32؛ «تبعيت احكام از مصالح و مفاس و مفاس

صص161-108.
2 . علل الشرايع، ص592. 

ــد جوهرى3،  ــرب، مانن ــان بزرگ ع ــد: لغت شناس ــه كرده ان ارائ
ــور4 و مقرى فيومى5 با اندكى تفاوت، مصلحت را به خير  ابن منظ
ــتصالح (طلب  ــاد و اس تعريف كرده و گفته اند كه صالح، ضدفس

صالح كردن)، نقيض استفساد (طلب فساد كردن) است.
غزالى واژه مصلحت را از حيث معنا و وزن، معادل منفعت دانسته 
ــت: مصلحت، مقابل  ــت.6 دهخدا در لغت نامه خود نوشته اس اس
ــده، صواب، شايستگى و صالح است. مصالح جمع مصلحة؛  مفس
ــر كار، آنچه موجب  ــالح و خي ــه معناى ص ــا. مصلحت ب نيكيه
ــايش و سود باشد، مصالح معاش و معاد: چيزهايى كه خير و  آس
مصلحت دنيا و آخرت با آن همراه است. مصالح، ضدفساد، جمع 
ــت، آنچه خير و  مصلحت: كارهايى كه به خير و صالح مردم اس

مصلحت كار به آن مربوط است.7
برخى از نويسندگان تفاوتى را ميان مصلحت و منفعت گذارده اند.8 
ــالمى «مصلحت» معناى خاّصى ندارد و تتبع در متون  در فقه اس
ــيعه و سنى نشان از آن دارد كه مصلحت به معناى لغوى  فقهى ش
و عرفى آن به كار رفته است كه همان، منفعت، خير و ضّد فساد 

خواهد بود.
ــن، حجر، اجاره، قصاص، نكاح،  ــا در ابواب مكاتبه، بيع، ره فقه
ــف، زكات و ... اين واژه را در معنى «منفعت» به كار برده اند.  وق
ــد: «ولى بايد در  ــتات مى نويس به عنوان نمونه صاحب جامع الش
تصرف مال مولى عليه بر سبيل مصلحت كند»9 يا «با وجود تعذر 
ــات مؤمنان جايز  ــم در مال يتيم تصرف ثق ــى و تصرف حاك تول

باشد بر وفق مصلحت».10
ــان منفعت و  ــبق و رمايه با ترادف مي ــى در باب س ــيخ طوس ش
ــت: «قرار دادن جايزه ـ حتّى از بيت المال -  مصلحت نوشته اس
ــوى امام براى مسابقه جايز است، به دليل روايت و به دليل  از س
ــده است.  ــلمانان قرار داده ش اينكه بيت المال براى مصلحت مس
البته جواز اين كار از سوى غير امام مورد اختالف است، اما اقوا 
در نظر ما جواز اين عمل است؛ زيرا در اين كار «نفع مسلمانان» 
ــيخ انصارى در المكاسب با برابر كردن مصلحت و  است»11 و ش
ــد: «فللمالك تتبع العقود و رعاية  ــود و منفعت) مى نويس ربح (س

3 . الصحاح تاج اللّغة، ج1، صص383و384.
4 . لسان العرب، ج2، ص516.

5 . المصباح المنير، ج1، ص345. 
6 . المستصفى، ج1، ص286.

7 . لغت نامه، ج3، صص20و21. 
8 . فقه و مصلحت، ص88. 

9 . جامع الشتات، ج1، ص208.
10 . همان، ج2، ص454.

11 . المبسوط، ج6، ص292.

46

تم 
هف

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-تاب
28

اره
شم



مصلحة و الربح».12
شاطبى در تعريف مصالح دنيوى گفته است: «مصالح دنيوى مايه 
قوام زندگى انسان و فراهم بودن وسايل رفاه و رسيدن به تمامى 
خواستهاى اوصاف شهوانى و عقالنى است، به گونه اى كه شخص 

به طور كامل بهره مند از نعمت گردد».13
ــت: «مصلحت  ــى در تعريف مصلحت گفته اس ــام محمد غزال ام
ــود ما از  ــع ضرر و مقص ــب منفعت و دف ــت از: جل ــارت اس عب
ــرع است كه اين مقصود شرع از  مصلحت، حفاظت از مقصود ش
ــت: حفظ دين، نفس (جان)، عقل، نسل و مال مردم.  پنج چيز اس
ــد، مصلحت و  پس هرچه كه دربر دارنده اين اصول پنج گانه باش
هرچه كه اين اصول را از بين ببرد، مفسده اى مى باشد كه دفع آن، 

مصلحت است».14
ــت و دفع ضرر در تعريف اصطالحى  ــن، عنصر جلب منفع بنابراي
ــت نقش مؤثرى دارد، كه البته در چهارچوب نظام حقوقى  مصلح
ــروع محدود كرد. اين  ــن منافع را در منافع مش ــالمى، بايد اي اس
ــت كه هر منفعتى نمى تواند از ديدگاه شارع،  تحديد از آن رو اس
ــده نيست.  ــد، همچنان كه هر ضررى با اين نگاه، مفس معتبر باش
ــى ـ حتى به همراه درد و رنج فراوان ـ وجود دارد  گاه ضررهاي
ــيارى دارد (مانند جهاد در راه خدا)  ــه در عين حال، منافع بس ك
ــوى ديگر، برخى منافع زودگذر هست كه به دليل داشتن  و از س
زيانهاى فراوان، شارع از آنها نهى كرده است (مانند سود ناشى از 
ــن ربا). به هر حال، در اين نظام، مقصود از مصلحت، منافع  گرفت
دنيوى و اخروى است. همچنان كه صاحب جواهر مى نگارد: «از 
ــود  ــات فقها و از ظاهر قرآن اين گونه فهميده مى ش اخبار و كلم
ــح مردم و منافع و فوايد  ــه تمام معامالت و غير آن براى مصال ك
ــريع  ــودـ  تش ــوى و اخروىـ  كه عرفًا مصلحت ناميده مى ش دني

شده است».15

اقسام مصلحت در حقوق اسالمى
ــيم بندى كرد: 1.  ــح را چنين تقس ــوان مصال ــكل كّلى مى ت به ش
ــظ نَْفس 3. مصلحت حفظ  ــت حفظ دين 2. مصلحت حف مصلح
ــظ مال. چنان كه  ــل 5. مصلحت حف ــل 4. مصلحت حفظ نس عق
ــتند كه در سرلوحه تمام اديان  ــهور است، اينها مصالحى هس مش
آسمانى قرار دارند و هيچ دينى نازل نشده است مگر براى حفظ 
ــله را  آنها. غزالى مى گويد: «ما تعريف نظام الدين از مصالح مرس
قصد نكرده ايم؛ زيرا جلب منفعت و دفع ضرر هدفهاى مردم است 
ــد. ليكن  ــان مى باش ــت آوردن مقاصدش و صالح مردم در به دس

12 . المكاسب، ج2، ص48.
13 . الموافقات، ج2، صص16و17.

14 . المستصفى، ج1، ص278.
15 . جواهر الكالم، ج22، ص344.

ــت، مقصود  ــارع اس قصد ما از مصلحت، محافظت بر مقصود ش
شارع از مردم پنج چيز است كه عبارتند از: حفظ دين و نفس و 
ــل و مالشان. هر چيزى كه اين اصول پنج گانه را دربر  عقل و نس
داشته باشد، مصلحت و هر چيزى كه اين اصول پنج گانه را دربر 

نداشته باشد، مفسده و دفع آن مصلحت مى باشد».16
ــيم بندى ديگر از مصالح17 عبارت است از: 1. مصالح معتبر:  تقس
ــهادت داده و آن را حّجت  ــار آن ش ــارع بر اعتب ــته اى كه ش دس
ــكر؛ چون شارع، مصلحت  مى داند. مانند: حرام بودن هر نوع مس
ــته است يا معتبر دانستن مصلحت حفظ  حفظ عقل را معتبر دانس
ــطه تشريع  ــارع اين مصلحت را به واس جان و نفوس مردم كه ش
حكم قصاص لحاظ كرده است. 2. مصالح غيرمعتبر: دسته اى كه 
ــرع بر بطالن و بى اعتبارى آنها گواهى داده و اين مصلحت را  ش
باطل دانسته است. براى نمونه، گروهى به خاطر مصلحت برطرف 
ــفاى او قطع اميد شده، به  ــدن رنج و عذاب از مريضى كه از ش ش
اباحه قتل اين مريض حكم كرده اند، در حالى كه اين مصلحت بر 
»؛ «نفسى را  َم اهللاُ ِإالَّ بِالَْحقِّ اساس آيه: «َوَال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ
كه خدا حرام كرده، جز به حق، نكشيد»18 باطل است. 3. مصالح 
ــرع نصى بر بطالن يا اعتبار و حجيت  ــله: دسته اى كه از ش مرس

آن نيامده است.
ــد: «پس  ــام مصالح مى نويس ــالف در بيان اقس ــاب خ عبدالوه
ــارع، احكامى را براى تحقق و رعايت آنها تشريع  مصالحى كه ش
ــى را ارائه داده  ــريع نموده، داليل ــوده و براى اعتبار آنچه تش نم
است، در اصطالح اصوليها مصالح معتبره، از جانب شارع ناميده 
مى شود. مانند حفظ زندگى مردم كه شارع، قصاص قاتل عمدى 
ــرد و زن دزد و براى  ــراى حفظ مال مردم، حد م ــاب و ب را ايج
ــت.  حفظ آبروى آنها، حد قذف و حد زناكار را واجب نموده اس
پس هريك از اين امور، يعنى قتل عمد و سرقت و دزدى و قذف 
و زنا وصف مناسبى هستند. به اين معنا كه تشريع حكم براساس 
ــب، مصلحتى را كه از جانب شارع معتبر است،  اين وصف مناس
ــارع حكم را براساس همين وصف بنا  ــد؛ زيرا ش تحقق مى بخش
ــب از جانب شارع معتبر شمرده  ــت و اين وصِف مناس نموده اس
شده است و اما مصالحى كه بيّنه ها و عوارض بعد از منقطع شدن 
وحى اقتضا مى كند و شارع احكامى را براى رعايت و تحقق آنها 
تشريع نكرده و دليلى هم از جانب شارع بر اعتبار و عدم اعتبار 
ــت، به اين قسم مناسب مرسل يا به عبارت ديگر  اقامه نشده اس
ــت كه اقتضا  ــود. مانند مصلحتى اس ــله گفته مى ش مصلحت مرس
ــمى تثبيت  ــطه امر اطمينان آور رس مى كند كه ازدواجى كه به واس

16 . المستصفى، ج1، ص286.
17 . ر.ك: المستصفى، ج1، صص284ـ286؛ المصلحة المرسلة حقيقتها 

و ضوابطها، ص30.
18 . انعام، 150.
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ــده باشد، اگر مورد انكار قرار گيرد، اين ادعاى ازدواج مورد  نش
پذيرش قرار نخواهد گرفت».19

ــه گونه  ــه اعتبار مراتب اولويت به س ــگاه ديگر مصالح را ب از ن
ــت كه  ــيم بندى مى كنند:20 1. مصالح ضرورى: مصالحى اس تقس
ــارع،  ــت و بدون آنها در مقاصد پنج گانه ش ــزى از آنها نيس گري
ــالل پديد مى آيد،  ــل و ناموس) اخت ــظ جان، مال، دين، نس (حف
ــرب خمر. 2. مصالح  ــرقت و ش ــد: حرمت كفر، قتل، زنا، س مانن
حاجى: مصالحى است كه براى رفع نيازها و حاجتها الزم هستند، 
ــا در مقاصد  ــا رعايت نكردن آنه ــتند كه ب ــى به گونه اى نيس ول
ــود. مباح بودن شكار، شكسته  ــارع اختالل ايجاد ش پنج گانه ش
ــاره و ... از اين  ــافر، احكام بيع، اج ــيله مس خواندن نماز به وس
ــمار مى روند. 3. مصالح تحسينى: مصالحى است كه  دست به ش
رعايت آنها سبب بهتر شدن زندگى انسان مى شود. برطرف كردن 
ــت، ستر عورت، آداب خوردن و آشاميدن و ... را مى توان  نجاس

از اين دسته مصالح نام برد.
از جمله تقسيم بنديهاى ديگر مصالح، تقسيم آن به مصالح دنيوى 
ــل تكليف به  ــالت) و مصالح اخروى (مث ــل تكليف به معام (مث
ــامل همه مردم  ــا)21 و نيز به مصالح عام (كه ش ــا و عبادته باوره
ــيارى مى شود) و مصالح خاص (كه شامل افراد كمى  يا افراد بس

مى گردد) است.22

مصلحت در فقه اهل سنت
ــنت، مصالح مرسله است كه ارتباط  يكى از منابع اجتهادى اهل س
ــمت مى خواهيم  ــت دارد. در اين قس ــى با بحث مصلح تنگاتنگ
بدانيم كه مصالح مرسله چيست؟ شرايط و ضوابط آن كدام است 
ــد؟ در ادامه بحث، به  ــت آن كدامن ــت و عدم حجي ــه حجي ّ و ادل
ــله در فقه اهل سنت با نقش مصلحت در فقه  تفاوت مصالح مرس

اماميه مى پردازيم:
1) چيستى مصالح مرسله

ــت. علماى  ــى رها بودن و آزاد بودن اس ــله در لغت به معن مرس
ــالف دارند و با توجه به  ــنت در معناى اصطالحى آن اخت اهل س
ــح كرده اند، مفهوم  ــال بودن مصال ــله و ارس تعريفهايى كه از مرس

مصالح مرسله هم دگرگون مى شود:
ــال  ــله بودن يا ارس گروهى مانند ابن برهان بر اين باورند كه مرس
ــت كه مصلحت بر هيچ نص و متن شرعى متكى  به اين معنى اس
ــرعى رهاست. به نظر  ــت و به طور كلى از قيد و بند نص ش نيس

19 . مصادر التشريع االسالمى فيما النّص فيه، صص84و85.
20 . المستصفى، ج1، ص287.

21 . الموافقات، ج2، ص26.
22 . ضوابط المصلحة فى الشريعة االسالمية، ص22.

ــله، مصلحتى است كه هيچ نص شرعى  اين گروه، مصلحت مرس
ــف آن را  ــت كه حق كش در مورد آن وجود ندارد و تنها عقل اس
دارد و به تعبير خود ابن برهان، «مصلحت مرسله آن چيزى است 
كه به هيچ اصل كلى يا جزئى مستند نيست».23 صبحى صالح، از 
ديگر طرف داران اين نظريه مى گويد: «مصلحت مرسله، مصلحتى 

است كه از هر قيدى رها است، مگر قيد نفع عام».24
ــاطبى، دواليبى و امام محمد غزالى بر اين  گروهى ديگر مانند ش
ــت كه دليل خاص شرعى در  ــله آن اس باورند كه مصلحت مرس
ــمار نصوص عام شرعى  موردش نداريم، ولى به طور عام در ش
قرار دارند. به عبارت ديگر، ارسال به معناى بى اعتمادى به هيچ 
ــال، خود، در چهارچوب كلى  ــرعى نيست، بلكه اين ارس نص ش

شرعى قرار مى گيرد.
ــاس مصالحى  ــتصالح، بنا كردن حكم براس دواليبى مى گويد: اس
است كه تحت قواعد عام (شرعى) هستند و اين قواعد عام مانند 
ــاِن»25 و حديث نبوى  ْحَس اين مواردند: «ِإنَّ اهللا َيْأُمُر بِالَْعْدِل َواْإلِ

«الضرر و الضرار».26
ــاطبى در االعتصام مى نويسد: مصالح مرسله به اعتبار مناسبى  ش
برمى گردد كه اصل (شرعى) معين بر اعتبارش نيست؛ يعنى شاهد 
ــرعى خاصى براى آن نيست و قياس هم نمى باشد، به گونه اى  ش

كه اگر به عقول عرضه شود، آن را قبول نمايند.27
ــد،  ــارع نباش ــى نيز مصالحى را كه داخل در مقاصد كلى ش بوط
ــله مى داند. از آنها به عنوان مرسله  خارج از تعريف مصالح مرس
ــته است كه علما بر عدم حجيّت اين  غريب نام برده و اظهار داش
ــله را چنين تعريف  ــل غريب اتفاق دارند. پس مصالح مرس مراس
ــرع باشد، بدون  ــت: «هر منفعتى كه داخل در مقاصد ش كرده اس

آنكه شاهدى بر اعتبار يا الغاى (بى اعتبارى) آن باشد».28
به نظر مى رسد نظر گروه دوم صحيح تر باشد؛ زيرا چنانچه بوطى 
ــو عام، متكى  ــرعى ول ــت، مصالحى كه به هيچ نص ش ــه اس گفت

نباشد، حجيّت ندارد.
مهم ترين اقوال اهل سنت درباره مصالح مرسله چنين است:

ــده و نظر  ــت. از مالك چنين نقل ش 1. به طور مطلق، حجت اس
طوفى نيز همين است.29

ــى از بزرگان  ــى باقالن ــت. قاض ــور مطلق، حجت نيس ــه ط 2. ب

23 . اصول العامه للفقه المقارن، ج2، ص382.
24 . المصلحة المرسلة حقيقتها و ضوابطها، ص34.

25 . نحل، 90.
26 . اصول العامه للفقه المقارن، ج2، ص382.

27 . المصلحة المرسلة حقيقتها و ضوابطها، ص34.
28 . همان.

29 . همان، ص181.
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اهل سنت،30 شافعى31 و حنفيها32 بر اين عقيده هستند.
ــتقل در برابر ادله ديگر شرعى نيست. بوطى، غزالى  3. دليلى مس

و حنابله بر اين عقيده اند.
4. همراه با شرايطى معتبر است. اين نظر را بيشتر علماى اهل سنت 
از جمله بوطى،33 غزالى،34 شافعى بنا بر نظريه ديگرش،35 حنفى، 

جوينى36 و مالك بنا بر يك ديدگاه37 پذيرفته اند.
2) معيارها و ضوابط مصالح مرسله

ــدون هيچ قيد و  ــنت ب ــالف برخى كه گفته اند علماى اهل س برخ
ــرعى استفاده  ــتنباط احكام ش ــله در اس ــرطى از مصالح مرس ش
ــد، خود آنان ضوابطى را در اين باره عنوان كرده اند. براى  مى كنن
ــد: «مصلحت بايد به حفظ  ــتصفى مى نويس نمونه، غزالى در المس
مقاصد شرع برگردد و مقاصد شرع هم با كتاب و سنت و اجماع 
ــود. پس هر مصلحتى كه به حفظ مقاصد پنج گانه  ــناخته مى ش ش

برنگردد، جزء مصالح غريب است كه باطل است».38
از آنجا كه اين بحث - يعنى شرايط و ضوابط مصالح مرسله - در 
ــناخت جايگاه استصالح و مصالح مرسله مؤثر است، در اينجا  ش

ديدگاههاى برخى از دانشمندان بزرگ اهل سنت را مى آوريم:
ــت:39 وقتى مى توان از مصالح مرسله  امام محمد غزالى معتقد اس
ــتفاده كرد كه: 1. ضرورى باشد؛ يعنى مصلحت بايد در حفظ  اس
ــت مقاصد پنج گانه مهم شرعى (دين، عقل، جان، نسل  و پاسداش
ــد. به عبارت ديگر،  ــد. 2. قطعى و حتمى باش و مال)، مؤثر باش
ــد؛ يعنى به گونه اى باشد كه  ــد. 3. كلى باش مصلحت موهوم نباش
ــود آن به همه يا بسيارى از مسلمانان برسد و مصلحتى جزئى  س

و شخصى نباشد.
بوطى نيز اين شرايط را براى مصلحت شرعى بيان كرده است:40 
ــل و  ــرع (حفظ دين، عقل، نفس، نس 1. آن مصالح در مقاصد ش
ــظ اين اصول پنج گانه  ــال) بگنجد. بنابراين، هرچه متضمن حف م
باشد، داراى مصلحت است و به جز اين، مفسده به شمار مى آيد. 
ــد. بنابراين، مصلحتى كه  2. آن مصلحت نبايد با كتاب مغاير باش
ــود. 3. مصلحت نبايد با  ــت، باطل مى ش برخالف قرآن مجيد اس
ــد. 4. مصلحت بايد با قياس همخوانى داشته  سنت در تضاد باش

30 . همان، ص324.
31 . الموافقات، ج2، ص111.

32 . اصول العامه للفقه المقارن، ج2، ص385.
33 . همان، ج2، ص171.

34 . المستصفى، ج1، ص296.
35 . اصول العامه للفقه المقارن، ج2، ص385.

36 . همان.
37 . المصلحة المرسلة حقيقتها و ضوابطها، ص100.

38 . المستصفى، ج1، ص310.
39 . همان، ج1، ص296.

40 . ضوابط المصلحة فى الشريعة االسالمية، صص110ـ218.

ــد. 5. مصلحت نبايد سبب تفويت مصلحت مهم تر يا مساوى  باش
ــد. 6. رعايت مصلحت سبب حفظ موارد ضرورى يا  با خود باش
ــختى و مشقت (حرج) باشد. 7. بايد قطع يا ظن به تحقق  رفع س
ــاس مصالح مشكوك يا  ــيم. بنابراين، براس ــته باش مصلحت داش
موهوم نمى توان حكم كرد. 8. مصالح ضرورى، حاجى و تحسينى 
ــر هردو از ضروريات  ــوند و اگ به ترتيب بر يكديگر مقّدم مى ش
ــد،  ــند، هركدام كه متعلقش از كليات پنج گانه در اولويت باش باش
مقّدم مى شود و اگر از جهت متعلق هم مساوى بودند، هركدام كه 

افراد بيشترى را شامل شوند، مقّدم خواهند بود.

مصلحت و فقه اماميه
در فقه شيعى مصلحت به عنوان سر سلسله علل و مبادى احكام 
شريعت و مصالح و مفاسد مى باشد و سعى شده است تا برخالف 
ــف و  ــت به عنوان منبعى براى كش ــنت، هرگز مصلح فقه اهل س
ــتنباط احكام فقهى معرفى نگردد؛ اما اين به معنى خالى بودن  اس

تراث فقهى شيعى از بحث مصلحت نيست.
ــيعه كه بحث مصلحت را در قالب مسائل  ظاهراً نخستين فقيه ش
ــد (د 413ق) در كتاب المقنعه  ــيخ مفي فقهى بنيان گذارى كرد، ش
است. علت اين امر نيز وضعيت خاص سياسى و اجتماعى زمان 
ــيخ مفيد بود؛ زيرا حكومت وقت – آل بويه - كه شيخ مفيد با  ش
آن ارتباط داشت، با موضوعهايى همچون ماليات، جزيه و ... رو 
ــه رو بود. بنابراين، آنان در تصميمهاى خود مصلحت را در نظر  ب

مى گرفتند.41
ــائلى همچون زمينهاى مفتوحة عنوة، وقف و  ــيخ مفيد در مس ش
ــئله اشاره كرده است. مثًال درباره  احتكار، حدود و ... به اين مس
ــهود، شهادت  ــد: «اگر زنا كننده بعد از آنكه ش حّد زانى مى نويس
ــد را بر او  ــد او را عفو كند يا ح ــد، امام مى توان ــد، توبه كن دادن
ــالم  ــب مصلحتى كه در اين امر و براى اهل اس اجرا كند. بر حس
مى بينند».42 يا در مورد وقف مى نگارد: «هرگاه مسلمانى، چيزى 
ــر مصلحتى وقف كند، ولى آن مصلحت از بين برود، آن چيز  را ب

در راه خير وقف مى شود».43
ــد: قصاص، وقف،  ــى نيز در بحثهاى گوناگونى مانن ــيخ طوس ش
اجاره و ...، از مصلحت و مصلحت انديشى سخن به ميان آورده و 
ــت كه مصلحت بايد در چهارچوب احكام شرعى  بر اين باور اس
ــود. از منظر شيخ طوسى،  ــد و مسئله اهم و مهم مراعات ش باش
ــه بر همه مصالح  ــت ك ــالم، مهم ترين مصلحتى اس حفظ اصل اس

ديگر بايد مقّدم گردد.44

41 . «سير مصلحت در فقه شيعه»، صص88و89.
42 . المقنعه، ص777.

43 . سلسلة ينابيع الفقهيه، ج12، ص51.
44 . «سير مصلحت در فقه شيعه»، ص91.
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ــت مصلحت را به  ــه حّلى (د 726ق) توانس ــن ميان، عالم در اي
ــيخ را نقد و  ــرى تعميم دهد و ديدگاه ش ــاى جديد ديگ مصداقه
ــيخ و نظريه او چندان  ــرو و روش ش ــالح كند، ولى «از قلم اص

فاصله نگرفت».45
در نهايت، نخستين فقيهى كه بابى مستقل را به مصلحت اختصاص 
ــهيد اول (د 786ق)  ــت و انواع آن را تبيين كرد، ش داد و مصحل
است كه در القواعد و الفوائد، قاعده 64 را به مصلحت اختصاص 

داد و تصريح كرد: «الشرع معّلل بالمصالح».46
ــاى بعدى نيز هركدام در بابهاى گوناگون فقه از مصلحت نام  فقه
ــى كرده اند. در  ــكام را منوط به وجود مصلحت ــرده و برخى اح ب

ادامه، يادآورى چند نكته ضرورى است:
ــالمى معتقدند كه احكام صادره  ــه طور كلى همه مذاهب اس 1. ب
ــت47 و روايتهاى  ــارع، براساس مصالح و مفاسد اس ــوى ش از س
ــيارى رسيده است كه در آن معصومان(ع) اوامر و نواهى الهى  بس

را دائرمدار مصالح و مفاسد معرفى كرده اند.
ــنت و اماميه در اين زمينه، در آن  ــاوت ميان ديدگاه اهل س 2. تف
ــت با استقراى احكام شرعى به اين  ــت كه اهل سنّت معتقد اس اس
ــده  ــيده اند كه اين احكام براى مصالح بندگان وضع ش نتيجه رس
ــى به اين نتيجه  ــيعه با تكيه بر ادلّه نقلى و عقل ــت،48 ولى ش اس

رسيده اند.
ــد در  ــكام تابع مصالح و مفاس ــا معتقدند كه اح ــهور علم 3. مش
ــتند؛ يعنى با قطع نظر از تعلق حكم، اشيا و افعال،  متعلقشان هس
ــد ذاتى يا عرضى دارند و اين امر  به خودى خود، مصالح و مفاس
سبب جعل حكم مناسب شده و احكام پنج گانه تكليفى و وضعى 

در اين جهت شكل مى گيرد.49
چنانچه گفته شد، بسيارى از فقهاى گران قدر شيعه، عنوانى مستقل 
ــت كه  ــراى مصلحت در نظر نگرفته اند، ولى اين به آن معنا نيس ب
ــد، بلكه در البه الى  ــته باش ــى نداش مصلحت در فقه اماميه نقش
ــه عنصر مصلحت را بيابيم. البته  ــاى فقهى مى توانيم توجه ب كتابه
ــتقل به مصلحت در فقه  احتمال دارد اختصاص نيافتن عنوان مس
شيعه به اين سبب باشد كه فقهاى شيعه معموًال از واژه مصلحت، 
ــتنباط مى كردند كه اهل سنت آن را حّجت  ــله را اس مصالح مرس

مى دانستند و فقهاى اماميه مردود مى شمردند.
4. بنابراين، اين ادعا50 كه امام خمينى(ره) اولين فقيه شيعى است 

45 . همان.
46 . القواعد و الفوائد، ج1، ص218.

47 . عقل و استنباط فقهى، ج1، ص196.
48 . الموافقات، ج2، ص6.

ــام،  ــت نظ ــخيص مصلح ــع تش ــى مجم ــى و حقوق ــى فقه 49 . بررس
صص33ـ37.

50 . «فرايند عرفى شدن فقه شيعى»، ص21.

ــه عنصر مصلحت،  ــرده و اينكه توجه ب ــه از مصلحت بحث ك ك
ــدن فقه شيعى مى شود، نادرست است؛ زيرا پيش  باعث عرفى ش
ــئله  ــه الى فروع فقهى خود، مس ــيعه در الب ــان، فقهاى ش از ايش
مصلحت را طرح كرده اند و حتى شهيد اول در القواعد و الفوائد، 
عنوان مستقلى را به مصلحت اختصاص داده است. افزون بر آن، 
ــده از بيرون حوزه دينى نيست، بلكه  مصلحت، عنصرى وارد ش
مصلحت، عنصرى دينى است كه در قرآن و روايتها و سيره عملى 
معصومان به آن توجه شده است. بنابراين، در صورتى كه شرايط 
و ضوابط آن رعايت شده و تشخيص مصلحت از سوى فقيهان و 

كارشناسان دينى باشد، سبب عرفى شدن فقه شيعى نمى شود.
براى نمونه به چند فرع فقهى كه فقهاى بزرگوار در آنها به عنصر 

مصلحت توجه كرده اند، اشاره مى كنيم:
عالمه حلى در مورد حكم جهاد مى نويسد: «جهاد واجب نيست، 
ــر آنكه امام به اقتضاى مصلحت، آن را بر فردى معين واجب  مگ

كند».51
صاحب جواهر مى نگارد: «شكى نيست كه بر امام مستحب است 
ــيم كننده از جمله  ــب كند؛ زيرا نصب تقس ــيم كننده اى نص كه تقس

مصالح عام است».52
ــد: «اگر كسى چيزى را در راه نيكى وقف  شيخ طوسى مى نويس
كند، ولى به طور دقيق، طريقه مصرف را مشخص نكند، آن چيز 

براى فقرا و مساكين و در راه مصالح مسلمانان است».53
ــتثنيات از حرمت غيبت مى نويسد:  ــيخ انصارى نيز درباره مس ش
ــد، كه به  ــته باش ــى در غيبت كردن وجود داش ــرگاه مصلحت «ه
ــنونده يا فرد ديگرى برگردد، عقل يا شرع  غيبت كننده يا غيبت ش
داللت مى كند بر آنكه اين غيبت مهم تر از مصلحت احترام مؤمن 

است».54
ــالح به دشمنان اسالم مى گويد:  امام خمينى(ره) درباره فروش س
ــئون حكومت است و  ــالم از ش ــمنان اس ــالح به دش «فروش س
ــت، بلكه تابع مصلحت روز و مقتضيات زمان  ــخصى نيس امر ش

است».55

نگاه فقه شيعى به مصالح مرسله
در مباحث پيشين به اين نتيجه رسيديم كه بيشتر علماى اهل سنت، 
مصالح مرسله را معتبر مى دانند و به عنوان يكى از منابع استنباط 
احكام شرعى از آن استفاده مى كنند. اهل سنت به دليل دسترسى 
ــتند و در اخبار  ــه منابع روايى معصومان(ع) داش محدودى كه ب

51 . سلسلة ينابيع الفقهيه، ج9، ص201.
52 . جواهر الكالم، ج40، ص326.

53 . سلسلة ينابيع الفقهيه، ج12، ص62.
54 . المكاسب، ج1، ص129.

55 . كتاب البيع، ج2، ص152.
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ــرف ديگر، تماس  ــدند و از ط ــالم و صحابه متوقف ش پيامبر اس
ــت در طول تاريخ پيدا كردند، سعى  فراوانى با حكومت و سياس
ــا كمك از قياس، مصالح  ــكالت حكومتى ب كردند براى حل مش
ــله و استحسان، تالش كنند تا امور حكومتى خود را سامان  مرس

دهند، اما فقه شيعى بر اين ابزارها نقد فراوانى دارد.
ــله  ــيعى، در نقد مصالح مرس ــته ش ــرزاى قمى، اصولى برجس مي
ــله به طور قطع به عقل برگردد، به  ــد: «اگر مصالح مرس مى نويس
ــود و اگر چنين نباشد، حّجت نيست».56 در اينجا  آن عمل مى ش
ــت كه  ــرعى قرار مى گيرد، قطع و يقين اس نيز آنچه منبع حكم ش
ــتنباط  ــى در اس ــله نقش حجيت ذاتى دارد، نه اينكه مصالح مرس
ــته باشد. بنابراين، وى مى افزايد: «مصالح مرسله معتبر  حكم داش

نيست؛ زيرا دليلى بر حجيت آن نيست».57
به نظر اصوليان شيعه،58 اگر مصالح مرسله بخواهند حجيت داشته 
باشند، بايد اين سه حالت وجود داشته باشد: 1. به باب ظواهر - 
مثل قياس اولويت و يا منصوص العلة - برگردند. 2. از مالزمات 
ــند؛ يعنى هرگاه عقل به وجود مصلحتى، يقين و  قطعى عقلى باش
قطع پيدا كند و اين قطع با هيچ يك از ادلّه شرعى مخالفتى نداشته 
ــد، براساس مالزمه بيان حكم شرع و حكم عقل، مى توان به  باش
ــله را به دليل  ــرعى پى برد. 3. مصالح مرس وجود يك حكم ش
ــخيص  ــن صورت كه آن را به معناى تش ــنت برگردانيم، به اي س
مصداقهاى احكام شرعى بدانيم. اگر به هيچ كدام از اينها برنگردد، 
ارزشى نخواهند داشت، بلكه وارد عمومات نهى از پيروى از ظن 
ــته  ــك داش مى گردند و همين مقدار كه در حجيت اين مصالح ش
باشيم، در قطع به نداشتن حجيت آن كفايت مى كند؛ زيرا حجيت 
ــك و ترديد در حجيت، دليلى  ــت و ش به قطع و علم، پايدار اس

كافى در حجيت نداشتن آن به شمار مى رود.
ــيم بندى  آيت اهللا حكيم در كتاب اصول العامه للفقه المقارن، تقس
ــيعه دارد.  ــله و حجيت آن نزد فقهاى ش ــى از مصالح مرس زيباي
ــت: اگر مراد از ارسال در مصالح مرسله، داخل  ايشان معتقد اس
بودن آن در نصوص و قواعد عامه باشد (نه اينكه به هيچ اصل و 
نصوص متكى نباشد) همچنان كه طوفى و دواليبى بر اين معتقدند، 
ــنت برگردد.  ــى اين مصلحت، حجت خواهد بود كه به س هنگام
ــله را دليلى مستقل در برابر كتاب  بنابراين، نمى توان مصالح مرس
و سنت قرار داد (بلكه چنان كه در باال بيان كرديم، از باب سنّت، 
حجت است)، ولى اگر مراد از ارسال، تكيه نكردن بر هيچ نص و 
ــرعى باشد، تنها عقل مى تواند آن را درك كند. پس اگر  قواعد ش
ــد، اين  اين ادراك عقل، كامل و با توجه به همه متعلقات آن باش

56 . قوانين االصول، ج2، ص92.
57 . همان، ج2، ص93.

ــص61و62؛ قوانين االصول، ج2،  ــله»، ص 58 . ر.ك: «مصالح مرس
صص92و93؛ اصول الفقه، ج2، صص205و206.

ــت؛ زيرا اين ادراك، قطع است و حجيت  ادراك عقل، حجت اس
قطع، ذاتى آن است و اين سبب نمى شود مصالح مرسله را دليلى 
ــتقل در برابر عقل بدانيم، بلكه اين قطع عقل است كه حجت  مس
ــمار مى رود. ولى اگر ادراك عقل از مصلحت، ادراك كاملى  به ش
نباشد، احتمال حضور مزاحم براى آن وجود دارد، به گونه اى كه 
ــاس مصلحت جلوگيرى كند يا احتمال بدهد  از جعل حكم براس
ــل حكم را ندارد، حجيت  ــرايط جع كه اين مصلحت بعضى از ش
ــت كه نزد ما ادلّه اى كه  ــله محتاج دليل اس اين نوع مصالح مرس
ــت آن را ثابت كند، وجود ندارد؛ زيرا ادراك ناقص عقل از  حجي
ــت ذاتى ندارد. افزون بر آن همين كه در حجيت  مصلحت، حجي
اين مصالح شك كنيم، براى حجيت نداشتن آن كافى است؛ زيرا 
حجيت متقوم و وابسته به علم است. بنابراين، روشن شد كه شيعه 
ــه آن هم از روى جزم و  ــله را نمى پذيرد، مگر آنك مصالح مرس

يقين به عقل برنگردد و غير آن حجت نيست.59
ــه اين بحث به برخى ديگر از تفاوتهاى ديدگاه فقه اماميه  در ادام

با فقه اهل سنت در مورد مصالح مرسله مى پردازيم:
1. يكى از شرايط استفاده و استناد به مصالح مرسله نزد اهل سنت، 
ــد، در حالى كه علماى شيعه  ــت كه قياس ممكن نباش زمانى اس

هيچ اعتبارى براى قياس در نظر نمى گيرند.
ــح از ضروريات،  ــه انواع مصال ــنت هم ــتر علماى اهل س 2. بيش
ــتصالح مى دانند، در  ــمول حكم اس ــينات و حاجيان را مش تحس
ــرايط  ــرورى را آن هم در ش ــيعه مصلحت ض ــى كه فقه ش حال

ويژه اى، سبب جعل حكم شرعى مى داند.
ــنت، همه احكام  ــزد متقدمان اهل س ــله ن 3. قلمرو مصالح مرس
ــيعه،  ــت، ولى نزد ش ــى، ثانوى و حكومتى اس ــه گانه كلى اول س
ــد، تنها در حوزه  ــخيص مصلحتى كه مى تواند منبع حكم باش تش

حكم حكومتى است.
ــل ادراك مى كند - چه گمانى  ــنت هر آنچه عق 4. در فقه اهل س
ــد و چه يقينى - مى تواند منبعى براى استنباط احكام شرعى  باش
ــد، در حالى كه بيشتر علماى شيعه - مگر اخباريها - بر اين  باش
ــتنباط  باورند كه مدركات عقلى قطعى، يكى از منابع اجتهاد و اس
است، نه مدركات غيرقطعى و استحسان و قياس و مصالح مرسله 

جزء مدركات عقلى غيرقطعى هستند.
ــنت، حكمى را كه براساس مصالح مرسله صادر  5. فقهاى اهل س
مى كنند، حكم اولى و هميشگى مى دانند، ولى در فقه شيعه، حكم 

براساس مصلحت، حكمى غيردائمى است.
6. يكى از شرايط مصالح مرسله نزد اهل سنت آن است كه نصى 
ــيم، در حالى كه مورد مصلحت  ــرعى در مورد آن نداشته باش ش
ــت كه نص شرعى وجود دارد، ولى  در فقه اماميه زمانى معتبر اس

ــا تلخيص و  ــص402ـ405، ب ــه المقارن، ص ــه للفق ــول العام 59 . اص
تصرف.
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ــالم و  در تزاحم ميان مصلحت اهم و مهّم يا مصلحت نظام و اس
ــرعى، ولى فقيه و حاكم، مصلحت اهم و مصلحت نظام  احكام ش

را برمى گزيند.

نتيجه گيرى
ــت،  ــله آمده اس ــان كه در بخش تعريفهاى مصالح مرس 1. همچن
ــمندان اهل سنت دو تعريف از آن بيان كرده اند، كه بنا به هر  دانش
ــر آن فرق مى كند.  ــدگاه فقه اماميه در براب ــى، موضع و دي تعريف
ــود، كه معتقد  اگر تعريف افرادى مانند ابن برهان در نظر گرفته ش
ــچ اصل كلى يا  ــت كه به هي ــله آن چيزى اس بود مصلحت مرس
ــت، در اين صورت، مخالفت فقهاى اماميه با  ــتند نيس جزئى مس
مصالح مرسله و اشكالهاى وارده، موّجه جلوه مى كند. ولى اگر به 
تعريف علماى بزرگ آنها به ويژه متأخران همچون شاطبى دقت 
ــود، آنها بر اين باورند كه ارسال و اطالق اين مصالح به سبب  ش
ــرعى درباره آن نداريم، ولى به طور  ــت كه دليل خاص ش آن اس
ــمار اصول كلى اسالم قرار مى گيرند. در اين صورت،  كلى در ش
ــود؛ چون در اين باره هيچ اختالفى ميان  وضعيت دگرگون مى ش
ــد مصالحى كه موافق  ــدارد، بلكه همگى معتقدن مذاهب وجود ن
ــر و در غير اين  ــتند، معتب ــالم هس و هماهنگ با اصول كلى اس

صورت، نامعتبرند.
ــنت، مصالح مرسله را  ــكال مطرح شود كه اهل س 2. اگر اين اش
ــرار مى دهند و با  ــنّت ق ــرعى و در كنار قرآن و س ــزء ادله ش ج
ــيعه وجود ندارد، بايد در نظر  ــتراكى با فقه ش اين وجود نقطه اش
ــريع در كلمات ايشان به معناى حقيقى  داشت كه: «اصطالح تش
ــت، نيست، بلكه به معناى مجازى  آن، كه مخصوص خداوند اس

است».60 بنابراين انديشمندان معاصر اهل سنت نيز بر اين باورند 
ــتقل  ــتصالح را به منزله دليل مس ــافعيان، اس ــه: «حنفيان و ش ك
ــت،  ــله يكى از ادلّه اس نمى پذيرند ... اين ادعا كه مصلحت مرس
ــخن است كه نصوص قرآن و سنت ناقص  مترادف با گفتن اين س

است».61
3. اگر مصالح مرسله به سنت، عقل يا باب ظواهر برگردد، اعتبار 
ــا هم، هم نوا  ــنت ب ــيعى و اهل س ــن مورد نيز فقه ش دارد و در اي
ــا معتقدند: «نزاع  ــن، همچنان كه برخى از فقه ــند. بنابراي مى باش
ــيعه و سنى در مسئله مصالح مرسله يك نزاع لفظى بوده است  ش
ــأ اين نزاع براساس آن بوده كه دقت كافى در كلمه ارسال  و منش
به عمل نيامده و اصحاب (فقهاى اماميه) خيال مى كردند، مقصود 
ــتند كه مندرج تحت  ــنت از مصالح مرسله، مصالحى هس اهل س
هيچ گونه دليل خاصى يا عامى قرار نگرفته باشد و فكر مى كردند 
ــت ... اّما با دقت در  ــله عمل به ظن اس كه عمل به مصالح مرس
ــنت معلوم مى گردد كه مراد از ارسال، عدم  كلمات برادران اهل س

وجود نص خاص در يكايك موضوعها است».62
4. بايد حق داد كه برخى از سخنان علماى اهل سنت (مثل تعريف 
ابن برهان)، افراطى گرى افرادى مثل طوفى، ارجاع ندادن مصالح 
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