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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399بهمن  4 :تاریخ     موضوع کل: قاعده مصلحت     

 1442جمادی الثانی  9مصادف با:               موضوع جزئی: معنای لغوی و اصطالحی مصلحت      

 6 جلسه:

 {  و اللعن علی اعدائهم اجمعین ارهینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته پیرامون محدوده کلی حضور مصلحت در عرصه علم فقه مطالبی ایراد شد. البته در جلسات قبل از آن 

هم به موضوع حضور عنصر مصلحت در عرصه بعضی از علوم مربوط به فقه یا غیر آن اشاراتی داشتیم. محصل آنچه که 

اند مورد بررسی قرار بگیرد. یکی در تومیشد این بود که مصلحت به طور کلی در سه ساحت در عرصه علم فقه گفته 

عرصه استنباط. دیگری در مرحله تطبیق؛ و سرانجام در مرحله اجرا. که البته مرحله تطبیق و اجرا هم قابل تداخل هستند. 

در عرصه علم فقه و کتب فقیهان تعیین کنیم، مهم این  به هر حال چه دو ساحت و چه سه ساحت برای حضور مصلحت

ت به عنوان یک قاعده فقهی. است که ما به این دو سه ساحت به طور تفصیلی بپردازیم چون موضوع بحث ما مصلحت اس

حث بدهیم پردازیم و ارجاع مینمید، شومیمباحثی که در علم کالم و نیز علم اصول فقه پیرامون مصلحت مطرح  لذا به

اهیم دقیقا معلوم شود که موضوع سخن و بحث در این جلسات چیست خومیاز آنها را به محل خودش. گفتیم که در واقع 

ع بحث تا حدودی روشن وور موضغحدود و ث با این مطالب م. باالخرهینکه ساحتی این مسئله را تعقیب میو ما در چ

 این قاعده. بیینتک مؤثری است در کمو این  شودمی

 معنای مصلحت 

مصلحت به چه معناست الزم است بعضی از مفاهیمی که به نوعی مرتبط با این بحث است را توضیح دهیم. اصال  ابتدالکن 

پس از  ی در فقه برای مصلحت وجود دارد؟آیا معنای اصطالحی خاص ت چه معنایی برای مصحلت گفته شده؟لغ در و

 حت ذکر کنیم.آن یک پیشینه ای را در فقه شیعه و اهل تسنن درباره مصل

 . معنای لغوی1

را  هااینتا برای مصلحت ذکر کرده اند که اشاردارای چند معنا است. یعنی لغوی ها چند معنا اما از نظر لغویین مصلحت 

 م.کنمیبیان 

 «صَلُحَ»برخی مصلحت را در مقابل مفسده و معنای آن را ضد یا نقیض مفسده قرار داده اند. در لسان العرب در ماده  .1

 1، یعنی کار او را به سامان رساند یا در حق چهار پا خوبی یا نیکی کرد.أصلَحَ الدابۀید: گومیاینچنین 

 نظیر این را صاحب تاجُ العروس در مورد معنای مصلحت ذکر کرده است. 
                                                            

 .517، ص 2العرب، ج . لسان  1
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ذکر کرده اند که مصلحت نوعا این معنا را برای مصلحت 4مجمع البحرین3، المصباح المنیر،2لسان العرب 1،در صحاح اللغۀ

 در برابر مفسده است و معنایش هم همان معنای ضد یا نقیض یا حتی بعضی گفته اند که مخالف مفسده است.

المصباح المنیر و طریحی در مجمع البحرین این در  فیومی برخی مصلحت را به معنای خیر هم تفسیر کرده اند مثال .2

 5گفته اند.معنا را برای مصلحت هم 

ذکر کرده باشند، معنای دیگری که برای مصلحت ذکر شده، منفعت است. البته اینکه مصلحت را به معنای مطلق منفعت  .3

در بعضی از کتب لغت ذکر شده است. مثال گفته  ا به معنای منفعت خاص گفته باشند،شاید کمتر باشد اما اینکه مصلحت ر

 6اند مصلحت عبارت است از آن منفعتی که اثرش باقی است.

بل اعتماد نیستند هم بیان نفع که بعضا گفته اند معنای سود و شبیه به این، در بعضی از کتاب هایی که خیلی قاالبته معنای 

ر مقابل مفسده به بیان شده ذکر کنیم، همین چند معنا است که د شده است. اگر بخواهیم آنچه را که در کتاب های لغت

 ه گفته اند.معنای خیر یا نفع خاص، چیز هایی هستند ک

. مثال در أقربُ الموارد مصلحت شودمی مشاهده گفته شدبا آنچه  معنای متفاوتیدر برخی از کتاب های لغت جدید  .4

ما یترتبُ  المصلحۀگفته چیزی است که مستلزم این معانی و مفاهیم است. را به این معانی که گفتیم تفسیر نکرده بلکه 

 تعاطاهنه ما سُمّیَ ما یلصالح و معلی الفعل و یبعث علی الصالح یُقال رأی االمام المصلحۀ فی ذلک أی هو ما یُحمَلُ علی ا

و  د و باعث صحتشومیمترتب  مصلحت عبارت است از آن چیزی که بر کاری7االنسان منَ االعمال الباعثۀ علی نفعه.

لذا کارهایی  شودمیمصلحت را در این امر دید. یعنی چیزی که سبب صالح  شود که اماممید. مثال گفته شومیدرستی آن 

ن است که خود منفعت . ظاهر این سخن آشودمیدهد، مصلحت نامیده را که انسان برای نفع بردن و سود بردن انجام می

ان گفت تومیآنها مصلحت است. لذا  دهد تا سود ببرد و منتفع شود،کارهایی که انسان انجام می آنمصلحت نیست، اما 

 است. هااینمصلحت طبق این دیدگاه چیزی است که مستلزم نفع یا خیر و امثال 

واسع و مجال  احتیاج به وقت این است که بی قرار دهیم و داوری کنیم، واقعرا با دقت مورد ارزیا هااین اگر بخواهیم

ان گفت که مصلحت به معنای سود و نفع و مرادف آن نیست. یعنی اینطور نیست که بگوییم تومیبیشتر دارد اما اجماال 

ال بیاییم مثشاید اینچنین نباشد. اینکه  در کتاب های لغت هممصلحت و منفعت یک معنا دارند و مرادف آن هستند. حتی 

                                                            
 .519، ص 2ج. صحاحُ اللغۀ،  1

 .335، ص 3. لسان العرب، ج  2

 .472. مصباح المنیر، ص  3

 .121، ص 3. مجمع البحرین، ج  4

 .389، ص 2. مجمع البحرین، ج 345. مصباح المنیر، ص  5

 .206. فروغ اللغۀ، ص  6

 .656، ص 1. أقربُ الموارد، ج  7
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به سمت و سوی مادی بکشانیم و یکی را اعم از مادی و معنوی یا خصوص معنوی  تفکیک کنیم و یکی را هااینبین 

این را هم قبال نقل کرده باشیم که  آیدقرار دهیم، از کلمات بعضی ها ممکن است بتوانیم این را استفاده کنیم. به نظر می

با خلق کامل  ه سه طریق است. اولاز سوی خداوند بالح انسان اصید گومیصالح و مشتقات آن ماده  ،مثال در مفردات

و نیکوی او؛ کمال و حسن خلقت انسان. دوم رفع فساد از خلقت انسان. سوم تشریع مطابق مصلحت در حق انسان. یعنی 

نیم که اینجا تارۀ مصلحت در کمال خلقت بیمیقانون گذاری و قرار دادن احکامی که مطابق با مصلحت انسان است. پس 

ضد یا  شودمی مقابل فساد، اینجا شودمید. اینجا کنمیت و ثالثۀ دور کردن فساد از او تحقق پیدا و أخری بر حسن خلق

ند بین مصلحت و مفسده تقابلی وجود دارد. این تقابل بیمید، کنمینقیض فساد. کار برد های این واژه را که انسان نگاه 

ما گفتیم مصلحت نقیض مفسده یا خیر جای بحث دارد. اگر  شودمیآیا به گونه ای است که واسطه ای بین آنها تصویر 

انیم واسطه ای بین تومیوجود ندارد. اما اگر گفتیم ضد مفسده است،  هاایندیگر اینجا امکان تصویر واسطه بین  است،

منظورشان از  لغویین گفته اند مصلحت نقیض مفسده است، یا باید حمل کنیم بر اینکه برخیتصویر کنیم. لذا اینکه  هااین

گفتند نقیض. چون باالخره مواردی وجود ید مینقیض، نقیض به معنای دقیق منطقی نیست، یا بگوییم اشتباه کرده اند و نبا

نه مصلحت باشد و نه مفسده. نه اصالح باشد و نه  دارد که بین مصلحت و مفسده ممکن است فرضی را تصویر کنیم که

طبیعتا  ضد مفسده که اگر ضد بود، شودمیمصلحت  عبیر دقیق برای مصلحت بکار ببریم،افساد. بله اگر ما بخواهیم یک ت

اند نه این باشد و نه تومیکنیم و بگوییم که اگر یکی نبود، لزوما دیگری وجود ندارد. فرض  هااینانیم واسطه بین تومی

 فاعشان ممکن است.آن. همانطور که در مورد ضدین گفته شده که اجتماعشان ممکن نیست اما ارت

خواهیم گفت که در  به این معنا استعمال شده وعرف کثیرا  ل مفسده است و در بین لغویین وپس مصلحت به نوعی مقاب

اصطالح و کتب فقیهان هم اگر چه اقدام به تعریف این واژه نکرده اند، اما کاربست ها یا استفاده هایی که آنها از این واژه 

د که در بین فقیهان هم معنای خاصی برای مصلحت که متفاوت با معنای لغوی باشد وجود کنمی داشتند، تقریبا معلوم

 ندارد.

به هر حال از نظر لغوی تقریبا معنای مصلحت معلوم است که در مقابل مفسده است و به معنای راست کردن، به راه آوردن 

باشد. البته همانطور که گفتم معنای خیر در شده است میو درست کردن چیزی بعد از آنکه گرفتار فساد شده و از راه به 

بسیاری از  ردر نیست هرچند باید توجه کرد که ترادفی اینجا در کا هم اگر گفته شده، اما هااینو نفع و اشباه و انظار 

انیم اینجا تویمبا هم مشترک اند و به جای یکدیگر هم ممکن است به کار روند اما قطعا ترادف مفهومی ن هااینموارد 

 بیان کنیم. هااینبرای 

در مورد منفعت شما کشد. اگر بخواهم به استعماالت لغوی به مواردی که در این رابطه وجود دارد اشاره کنم طول می

روند اما در عین حال تفاوت هم در بین جای یکدیگر به کار می منفعت و مصلحت خیلی به ،نید که در استعماالتبیمی

اهم این خومیالبته درست است که این نظر یک لغوی نیست اما ) دکنمیجود دارد. مثال آقای خویی تصریح و هااین
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احکام شرعی تابع  شودمیمصلحت از سنخ مصلحت و مفسده از سنخ ضرر نیست؛ به همین جهت گفته تفاوت را ببینید( 

نند خمس، زکات و جهاد، ضرر مالی یا جانی دارند، مصالح و مفاسد است نه منافع و مضار. لذا بعضی از احکام شرعی ما

البته ایشان در 1 مصلحت و مفسده را از سنخ ضرر و نفع نباید دانست. گویدایشان میاما در عین حال مصلحت اند. لذا 

 یزی که لغویین گفته اند این مطلب را مطرح کرده اند.اینجا نه به عنوان فقیه، ولی بر مبنای آن چ

ه مصلحت و مفسده اگر بخواهیم شواهدی هم بر این تفاوت ذکر کنیم، این شواهد وجود دارد. یعنی شاهد بر اینکه مسئل

ه اند و نه در کتب منفعت و منقصت یا ضرر و نفع است. همانطوری که گفتم نه لغوی ها خیلی این را برجسته کردغیر از 

 هااینفعت، سود و کلی مصلحت است. لذا اگر جایی به معنای خیر، من است. به هر حال این معنای دهفقهی ما پذیرفته ش

یا  ت اخروی در کار بودهانیم استفاده کنیم ولی یا به عنوان اینکه خیر اخروی یا منفعتومیهم بیاید قطعا ترادف مفهومی ن

ین تقریبا یک اخیر است.  ه این اعتبار است که گفته شده مصلحت به معنای منفعت یامستلزم منفعت یا خیری بوده، ب

 توضیح کلی است در مورد معنای مصلحت در لغت.

 . معنای اصطالحی2

خاصی را بیان  یاناینطور نیست که معنیم. یعنی بیمیخاصی برای مصلحت ن معنایاما در کتب فقهی و در اصطالح فقه ما 

تفاوت با نظر اهل میا به این دلیل که نظری کرده باشند. اساسا شاید تعریف هم نکرده اند. حال یا به دلیل وضوحش و 

. بله، ملتزم شده اند لغت نداشته اند. همان معنایی که لغویین و عرف برای مصلحت قائل بودند، فقیهان هم به همین معنا

دیق ست. یعنی مصامصلحت ها ا از د و نمونه هاییرنیم، ذکر موابیمیکتب قدما تا متأخرین  آنچه که ما در کتب فقهی و

مونه هایی را از در بحث از پیشینه و تاریخچه مصلحت در فقه شیعه بعضی از عبارات و ن صلحت ها را ذکر کرده اند.م

ریف این مفهوم م به تعگفته اند ولی اقدامصلحت را مصداق را ذکر خواهیم کرد که شیخ طوسی تا شیخ مفید و سایرین 

 نکرده اند.

این مصلحت هم تارۀ مصلحۀ االسالم است، أخری مصلحۀ  در مقنعه شیخ مفید چند نمونه را به عنوان مصلحت گفته اند. .1

 ید: تقویۀگومیشیخ مفید در مقنعه د. کنمییعنی مضاف الیه مصلحت فرق  ین است، ثالثۀ مصلحۀ العامۀ است؛المسلم

ید گومیو غیر ذلک مما فیه مصلۀ العامۀ. یعنی مضاف الیه مصلحت عامه است.  م و اقامۀ الدین و فی وجوه الجهاداالسال

و موارد دیگری که در این جهت مشترک اند که در آنها مصلحت عموم مردم به چشم  یت اسالم، اقامه دین، انواع جهادوقت

  2رد.خومی

غور بالد اسالمی، حمایت حفظ حدود و ثد. کنمیدر جواهر برخی از مصادیق مصلحت های عمومی را اینچنین ذکر  .2

 بسط یدید امام اگر گومی فتوحۀ عنوۀگنجد. در مورد زمین های م.. در مصالح عمومی میاز مجاهدان، ساختن پل و..

                                                            
 .409، ص 4. محاضرات، ج  1

 .288. مقنعۀ، ص  2
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مومی مثل حفاظت از مرز و حدود عنوۀ را در این موارد صرف کند. در مصالح ع ۀمفتوح یاند زمین هاتومیداشته باشد 

ید یعنی هر آنچه که منفعتش گومیر هم غور بالد اسالمی، کمک به مجاهدان فی سبیل اهلل و همچنین ساختن پل. در آخو ث

که منفعتش به مسلمانان برسد.  د یعنی هر چهکنمیبرد جزء مصالح عامه. مصالح عامه را معنا به مسلمانان برسد. این را می

ت مثال حفاظت از مرز ها طبیعتا با آن سخن که برخی فرموده بودند که مصلح این منافع، منافع دنیایی است مانند پل. یا

اند مصلحت تومیو مفسده به معنای منفعت و ضرر نسیت. اگر بگوییم تباین کلی دارند درست نیست ولی در مواردی 

 1منطبق شود بر منفعت.

ه از سوی امام ن جایزداهد موارد مصلحت را ذکر کند، در بحث مسابقات و اینکه آیا قرار داخومیشیخ طوسی وقتی  .3

د یگومیولی ایشان ه؟ تواند این کار را بکند یا نمید که غیر امام کنمیمطرح برای مسابقات صحیح است یا خیر، بحثی را 

ایزه قرار دهد حتی از جاند انجام دهد یعنی تومیید این کار را غیر امام هم گومی. ن فیه نفعا للمسلمینو االول أقوی أل

یعنی از  مسلمین.ألن فیه مصلحۀ للید گومیرای مسابقه. چون اساسا بیت المال برای مصلحت مسلمین است. بیت المال ب

أیضا عندنا. و قال  و إن کانَ مخرجُ ذلکم غیر المام، جازاند بدهد چون در این مصلحت مسلمانان است. تومیبیت المال 

. در باال فرمود ألن فیه رای اینکه در این کار منفعت مسلمین استب بعضهم ال یجوز. و االول أقوی ألن فیه نفعا للمسلمین.

اند تومییر امام هم اند این کار را بکند چون در آن مصلحت مسلمین است. اینجا میفرماید غتومیمصلحۀ للمسلمین؛ امام 

ته و مصداق گفته ار رفاین کار را انجام دهد چون برای مسلمین منفعت وجود دارد. اینجا مصلحت در معنای منفعت به ک

 شده. این واژه تعریف نشده.

یان خواهیم کرد. عرض کردم مصادیقی که در کتب فقهی برای این منظور ذکر شده زیاد است که در بحث بعد انشاءاهلل ب

ده این را بیان کر البته این محصور به کتب فقهی نیست و در غیر کتب فقهی هم چه عالمان شیعه و چه عالمان اهل تسنن

 .یمکنمیاند. این بخشی را که مربوط به اهل تسنن است را بعدا بیان 

تیار ولی امر مرحوم عالمه طباطبایی در بحثی که تحت عنوان مرجعیت و روحانیت دارند، یکی از اموری که در اخ. 4

ما با این )موافقت آنها،  اند در سایه قوانین شریعت و رعایتتومیعبارت ایشان این است که ولی امر داند. است، این می

نماید. طبق آنها مقرراتی  اتخاذ. یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت (کار نداریم که محدوده اش کجاست

دارای اعتبار است. در ادامه  شریعتنامبرده الزم االجرا بوده و مانند  قرراتنموده و به موقع اجرا بیاورد. م را وضع

مقررات با مقررات شریعت چون آنها غیر قابل تغییر اند و این مقررات قابل تغییر اند و در ثبات  ید فرق دارد اینگومی

تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده و چون پیوسته زندگی جامعه انسان در تحول و رو به تکامل است، پس 

 2واهند داد.این مقررات تدریجا تبدل پیدا کرده و جای خود را به بهتر از خود خ
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رات وضع کند و به موقع اجرا صمیمات مقتضی را اتخاذ کند و مقراند به حسب مصلحت تتومیید ولی امر گومیدر اینجا 

چیست؟ این مصلحتی که بر اساس  و قوانین شریعت است. این مصلحتمثل احکام شریعت هم  هاایندر بیاورد و اعتبار 

فع آنچه که به نفع مردم و عامه مسلمین است. این ن هم دارد، یعنیوضع کند و اعتبار  اند چنین قوانینی راتومیآن ولی امر 

است اخروی باشد. لذا در اصطالح دانشمندان و فقیهان و به هر حال در کتب فقهی  ممکن است دنیوی باشد و ممکن

 نیم.بیمیمعنای خاصی غیر از آنچه که برای مصلحت گفته شده ن

 ت در لغت و اصطالحتفاوت بین معنای مصلح

بعضی از اهل لغت گفته اند سازگار نیست.  آنچهند که با کنمیالبته بعضی از فقیهان گاهی معنایی را برای مصلحت ذکر 

ند کنمیغویین کسانی هستند که تصریح در بین لا را نشان دهم یا اثبات کنم. باالخره اهم این تفاوت هخومیبنده دیگر ن

ی منفعت است. حداقل اند مصلحت به معنکنمیی منفعت نیست. در بین فقیهان کسانی هستند که تصریح امصلحت به معن

 ند. البته این تفاوت ها بعضا وجود دارد.کنمیبه همین بیانی که عرض کردیم که در زمره مصادیق مصلحت منفعت را ذکر 

همان معنا به رسمیت شناخته شده و در بین فقیهان هم  لغت ذکر شده ومعنایی برای مصلحت در عرف  ولی به طور کلی

لکن این د، کنمیمعنای دیگری غیر از آن ندارند و اصطالح خاصی غیر از آنچه که در عرف و لغت است انسان مشاهده ن

معنایش این نیست که به طور کلی همه لغویین و فقیهان توافق کامل دارند. بین خود اهل لغت هم در این جهت توافق 

ای منفعت بدانند خود داری کرده اند و حتی ن. بعضی از لغویین به طور کلی از اینکه مصلحت را به معکامل وجود ندارد

 ند به اینکنمیریح فرمودید که بعضی تصند که به معنای منفعت نیست. در حالی که در بین فقیهان مالحظه کنمیتصریح 

ن جهت دقت به خرج داد و این واژه ها را با همان معنای ای منفعت است. به نظر بنده نباید خیلی در اینمصلحت به مع که

نظور فقیهان از مصلحت معلوم است و لذا گاهی بر منفعت و گاهی دقیق خودش بگوییم مورد استفاده قرار گرفته است. م

ا در معنای ند. معنای مورد نظر لغویین هم همانطور که عرض کردم معلوم است. اینکه گفتم بعضی این رکنمیبر خیر اطالق 

که مثال شیخ طوسی مصلحت  شودمیمنفعت به کار برده اند یک نمونه اش را عرض کردم. در ابواب مختلف فقهی مالحظه 

فرمایید مالحظه می سوطمنفعت به کار برده است. مثال در بیع، در کتاب رهن، در اجاره، در زکات و .... در مب یرا در معنا

 م است. که استعمال شده لکن معنا معلو

کتب فقهی داشته باشم که ها در لغت و درباره معنای مصلحت و کاربرد های آنبه هر حال بنده خواستم یک توضیح کلی 

در لغت و عرف گفته شده در اصطالح ما معنا و مفهوم خاصی غیر از آنچه که  نای مصلحت به طور کلی چیست ومع

ذکر شده، از این باب نیست  هااینخیر و گاهی به معای منفعت و امثال نیم و اگر هم در کتب فقهی گاهی به معنای بیمین

بر خالف لغویین سخنی گفته باشند. چون فقیهان بیشتر به دنبال ذکر  دبه معنای منفعت بدانند و بخواهن که مصلحت را

 مصادیق مصلحت بوده اند.
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