
36 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399بهمن  5: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت     

  1442جمادی الثانی  10مصادف با:   پیشینه مصلحت در فقه شیعه                      موضوع جزئی:      

 7جلسه: 

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 پیشینه مصلحت در فقه شیعه

بحث در معنای لغوی و اصطالحی مصلحت گذشت و معلوم شد در اصطالح فقه مصلحت معنایی متفاوت از لغت و عرف 

یم؛ کنمیدنبال  شندارد. اما آنچه که الزم است درباره آن سخن بگوییم، پیشینه مصلحت در فقه است. ما این را در دو بخ

ور حضور مصلحت در علم ه عامه. به هر حال  دانستن سیر تطیکی پیشینه مصلحت در فقه امامیه است و دیگری در فق

انیم از مصلحت به تومیاند به ما کمک شایانی کند و مسیر را برای ما هموار کند که آیا اساسا ما تومیفقه و نزد فقیهان 

 یا خیر.نوان یک قاعده نام ببریم ع

وسعت و گستردگی بیشتری چه بسا این عنصر حضور دارد و آن را هم باید اجماال مرور  در فقه اهل تسنن هم با یک

حضورش در فقه شیعه خواهیم  کنیم. البته بدیهی است که در این مقام ما فقط یک مرور اجمالی بر پیشینه مصلحت و

 داشت.

یا مصادیق و مواردی را که به نوعی با این  ت در برخی از روایات این تعبیرممکن اس فقه شیعه به غیر از روایات )که در

این مسئله را در بسیاری از فروع فقهی مطرح کرده اند. یعنی ما رد  فقها ، از دیرباز(کم و بیش بیابیمرا تعبیر مرتبط است 

را مشاهده کنیم.  هاآنانیم دنبال کنیم و تومیی رپای این عنوان را در ابواب مختلف فقهی و در فروع مختلف فقهی بسیا

طول اعصار مختلف به میان نیامده مخصوصا در کتب قدما و تا به حال هم شاید  لحت شاید درالبته اسمی از قاعده مص

ست از این ا رپند ولی فقه ه اند یا ذکری از آن به میان نیاورده اغالب کتاب های فقهی به عنوان قاعده اساسا تصریح نکرد

عنوان و تأثیراتی که در احکام، در فتاوای بزرگان و یا در مقام اجرا و تطبیق داشته. ما با قطع نظر از اینکه این حضور 

اهیم گزارشی از پیشینه مصلحت در فقه امامیه خومیآیا در عرصه استنباط بوده یا در عرصه تطبیق یا اجرا بوده، فعال 

 اهیم داشته باشیم. خومییم. فعال مروری بدون پیش داروی کنمیاهیم کرد و از این استفاده بدهیم. البته بعدا قضاوت خو

 . شیخ مفید1

ا در این رابطه کسانی باشد که مسئله مصلحت را در فقه مطرح کرده و حکم و فتوایی راولین شاید شیخ مفید از جمله 

متعددی وجود دارد. جلسه گذشته عبارتی از شیخ مفید در مورد اراضی مفتوحۀ عنوۀ خواندیم. در  رداذکر کرده است. مو

کند. در مورد منافع این اند این اراضی را به هر کسی و به هر قیمتی واگذار تومیید امام گومیمورد این اراضی شیخ مفید 

اند به دیگران و در راه هایی تومیمنافعش را که امام  همین را ایشان میفرماید؛ یعنی هم اصل این اراضی و همهم  اراضی
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 یأخذُ الباقی بعد ذلک و یکون ارزاقکه به نوعی در آن مصلحت عمومی است صرف کند. عبارتی که بیان شد این بود که 

االسالم و إقامۀ الدین و وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحۀ  هلل و فی مصلحۀ ما ینوبه من تقویۀدین ا اعوانه علی

اند به عنوان رزق همکاران و یاری کنندگانش در دین خدا و کسانی که به او یاری تومیید بقیه آن را گومی العامۀ.

از چیزهایی  هااینو غیر  رسانند اخذ کند. و همچنین در مصلحتی که در نظر دارد از قبیل تقویت اسالم، اقامه دین، جهادمی

 1که در بردارنده مصلحت عامه است.

پای مصلحت به میان آمده.  هاایندر بحث از مقدار جزیه، در مصارف جزیه، در تقویم چیزهایی که احتکار شده، در همه 

ه را در اند جزیتومی. داند تعیین کنداند به اندازه ای که مصلحت میتومید که مقدار جزیه را امام کنمیشیخ مفید تصریح 

 درهمه  هااین 2اند کاالهایی که احتکار شده را قیمت گذاری کند.تومیاست صرف کند. مصارفی که مصلحت مسلمانان 

  ه بیان شده است.عنمق

 . شیخ طوسی2

در کتاب مبسوط در ابواب مختلف فقهی و به مناسبت به مسئله مصلحت اشاره کرده است. بنده بخواهم  شیخ طوسی هم

رد اشاره قرار دهم زیاد است. یکی در مورد خمس که مصرفش در مصلحت های را نقل کنم و همگی را مو هااینعبارات 

 3مسلمین است.

است. مثال گفته اند که اگر بخواهد با کفار آتش بس  هاآنبا دیگری در کتاب جهاد و در مورد صلح با کفار و آتش بس 

 4برقرار کند، این دایر مدار مصلحت است.

 5گیرد یا خیر، این هم دایر مدار مصلحت شده است.در مورد توزیع و تقسیم غنائم که آیا غنائم به نساء و بردگان تعلق می

 6حت در آن ذکر شده است.برای جنگ، این هم مقتضای مصل غاۀدر مورد امحال به ب

اینکه برخی از کسانی که در جنگ و حرب شرکت نداشته اند بتوانند از غنائم برخوردار شوند، باز بر مدار مصلحت قرار 

 7گرفته.

 8ند آزاد شوند.د برای اینکه مسلمانانی که اسیر ایا مثال اینکه برخی از اموال از بیت المال به کفار داده شو

                                                            
 .272. مقنعۀ، ص  1

 .616بحث احتکار، ص  .273ص بحث جزیه . مقنعۀ،  2

 .34، ص 2. مبسوط، ج  3

 .50، ص 2. مبسوط، ج  4

 .9، ص 2. مبسوط، ج  5

 .271، ص 7. مبسوط، ج  6

 .72، ص 2. مبسوط، ج  7

 .50، ص 2مبسوط، ج  8
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یخ طوسی را شکتاب مبسوط  ح به اعداء دین و موارد بسیار دیگری که بیان شده که اگر بخواهیمالدر مورد فروش س

وارد بسیار زیادی میا فتوا دایر مدار مصلحتی شده،  حکم هاآنمورد بررسی قرار دهیم و احصاء کنیم مواردی را که در 

 . وجود دارد

 . محقق حلی3

 .کرده است ین مسئله توجهاز کسانی است که به ا هم مرحوم محقق حلی

والیته مراعاتا للمصلحۀ  المصلحۀ تولیۀ من لم یستکمل الشرایط إن عَقَدت العاشرۀ اذا اقتضت :میفرمایددر کتاب شرایع وی 

 د اتفاق افتاد.ند که در زمان امیر المؤمنین برای بعضی از قضات این مورکنمیسپس موردی را ذکر  فی نظر اإلمام.

اند تومیدر مورد قضات شرایطی است. علم و عدالت از شرایط اصلی قضاوت است. میفرماید اگر مصلحت اقتضا کند، 

  1یا نیست به واسطه مراعات مصلحت متولی این امر شود.کسی که شرایط در او مه

اشاره خواهم کرد. مثال  ادامه یا نباشد، دیگران هم گفته اند که من درهه تولیت قضاۀ که اگر شرایط مئلمسنظیر این را در 

 به این مسئله اشاره کرده. مرحوم عالمه در تذکرۀ

 :وارد دیگری هم این را بیان کردهمحقق البته در م

الجزیۀ ال حد لها بل تقدیرها إلی االمام بحسب األصلح و ما قدّره علیٌ )علیه  فی کمیۀید: گومیمثال در کمیت جزیه 

ید جزیه مقدار معین ندارد و مقدار آن موکول به نظر امام است ولی گومی 2فی تلک الحال. السالم( محمولٌ علی المصلحۀ

 او باید با لحاظ مصلحت بیشتر تصمیم بگیرد و آنچه که امیر المؤمنین مقرر فرمود بر پایه مصلحت آن زمان بود.

ن إال أن یعینه االمام )علیه السالم( إلقتضاء فرضه علی الکفایۀ و ال یتعیّ: یدگومیفرموده است.  نظیر این را در باب جهاد

سانی تعیین کند. ید جهاد واجب کفایی است نه عینی؛ مگر اینکه بر اساس مصلحت امام آن را بر عهده کگومی المصلحۀ.

 3د.شومیی د و واجب عینکنمیمصلحۀ بگوید فالنی باید برود جهاد یا این افراد باید بروند جهاد، تعین پیدا یعنی اگر امام ل

که آقایان گفته  تفکیک مواردیپس محقق حلی در موارد مختلفی مسئله مصلحت را مطرح کرده است. البته ما فعال بدون 

رصه است را عاینکه مربوط به کدام  ز حضور مصلحت در فتوا و حکم شرعی لکندهیم ااند، داریم گزارشی اجمالی می

ده که نمونه هایی بعدا عرض خواهیم کرد. عالمه باز در مواضع مختلف و در کتاب های متعدد به مسئله مصلحت اشاره کر

 م.کنمیرا عرض 

 

 . عالمه حلی4

                                                            
 .63، ص 4. شرایع، ج  1

 .299، ص 1. شرایع، ج  2

 .278، ص 1. شرایع، ج  3
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المصلحۀ. فإن طلبوا امانا اذا طلب المشرکون االمان جاز لالمام أمنهم مع  :الثالث عشر :در تحریر االحکام میفرمایدعالمه 

 1.و أهلهم آمنون و إن طلبوه ألهلهم خاصۀ فهم آمنین علی انفسهم.النفسهم ففعل االمام کانو 

د شومیفته ممکن است شما بگویید این مصلحت در واقع شرط است مانند آن چیزی که در مورد تصرف در مال یتیم گ

ربوط به مواضع م ا هم سخن از مصلحت است و ما در بعضی ازکه تصرف در مال یتیم معَ المصلحۀ جایز است. آنج

ما باید با غبطه یند تصرف ولی در اموال طفل حتگومیاین زیاد مطرح است که به طور کلی  تصرفات این شرط را داریم.

رط شبرای او همراه باشد. آن مصلحت شرط تصرف است. اینجا هم ممکن است کسی بگوید این مصلحت و مصلحت 

اهیم بگیریم خومیی که نتیجه نهای اند به ما درتومیامان دادن به کفار است. به هر حال ولو این یک شرط باشد، باز  جواز

 کمک کند که این را عرض خواهم کرد. اما همه مواردی که اینجا ذکر شده جنبه شرطی ندارد.

ت اقتضا کند آتش بس و هدنه اگر مصلح المدۀ.المصلحۀ الهدنه وجب ذکر  الثانی اذا اقتضت :یدگومیدر تحریر همچنین 

 2ذکر مدت الزم است. را،

أن یبیع بالدین و یأخذ الرهن مع المصلحۀ کالمولی علیه ال بدونها و کذا السابع المکاتب یجوز  :یدگومینیز در کتاب بیع 

 3العبد المأذون له فی التجارۀ.

 4اذا کان للیتیم مالٌ علی غیره، فصالحه ولیه علی بعضه جاز مع المصلحۀ. :الثالث عشر

اذا حاصرَ  در کتاب تذکرۀ فرموده است: 36ئله مرحوم عالمه این را مطرح کرده اند از جمله این که در مسهم در تذکرۀ 

اما بتضرر المسلمین باالقامۀ  النصرافمن المصلحۀ ااالمام حصنا لم یکن له االنصراف اال باحد امور خمسۀ... الرابع أن یری 

لون إنشاءاهلل قافه السالم( إنا منهم شیئا فقال )علی)ص( حاصرَ اهل الطائف فلم ینل  أو بحصول الیأس منه کما رُوِیَ أن النبی

ین محاصره منصرف شود از امیفرماید که اگر امام یک قلعه و موقعیتی را در محاصره بگیرد نباید  36عالمه در مسئله  داً.غ

همین است که ذکر شد. اینکه مصلحتی در انصراف از این محاصره ببینید.  هاآنمگر به یکی از این پنج امر که یکی از 

ید مثال ببیند اگر بخواهد در آنجا بماند و ادامه بدهد محاصره را، مسلمین متضرر گومید و کنمیآنوقت مصلحت را هم ذکر 

اند از بیت المال جایزه تومیفتیم مثال در بعضی از تعابیر در بحث از جایزه که غیر امام در جلسه گذشته هم گ ند،شومی

اند ألن فیه نفعا للمسلمین. در مسابقات بخاطر اینکه نفع تومیقوی این است که بدهد یا خیر، شیخ طوسی فرمود أ قرار

با هم متداخل هستند. اینجا هم  هااینایی است که نفع غیر از مصلحت است، ولی در جاه است، باالخره درست مسلمین

اگر ببینید  جایز است. برای اومنصرف شود تکلیف به ادامه و استمرار حصر  واقعا مصلحت ببیند که ازید اگر امام گومی

                                                            
 .152، ص 2. تحریر، ج  1

 .217، ص 2. تحریر، ج  2

 .475، ص 2. تحریر، ج  3

 .544، ص 2. تحریر، ج  4
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بمانند در ید ببیند که اگر گومید؟ شومیمصلحت در انصراف به چه چیزی محقق  راف مصلحت دارد این کار را بکند.انص

آنجا برای مسلمین ضرر داشته باشد. یعنی تضرر المسلمین خودش یک مالک است برای اینکه از ادامه آن حصر دست 

 1اند دست بردارد و ادامه ندهد.تومییا مثال مأیوس شود از آن کار، باز هم  بردارند.

اگر بخواهیم چندین جلسه یک به یک مواردی را که همه فقها در این رابطه ذکر کرده اند را بیان کنیم، باز هم وقت کم 

دنه که چند نمونه مشترک است و در کتاب های مختلف آمده است. مثال در بحث آتش بس و مها هااینآوریم. بضی از می

اذا کان بالمسلمین قوۀ و رأی االمام المصلحۀ فی  :میفرماید 206در مسئله باز در تذکرۀ مرحوم عالمه و  را قبال خواندم،

 2دهد.این مدتی است که برای این قرار می هادن أربعۀ اَشهر فما دون اجماعا.المهادنۀ 

 شده است.در تذکرۀ در باب نکاح طفل مسئله مصلحت مطرح باز 

یجوز أخذ د که کنمیبعد از قول ابن جنید نقل  لجزیه مع المصلحۀ.الرابع قد بینا أنه یجوز استسالف ا :در منتهی میفرماید

 ید استسالف الجزیۀ جایز است.گومیمع المصلحۀ  3ها سلفا و بعد انقضاء السنۀ.

 . شهید ثانی5

المصلحۀ تولیۀ من لم یستکمل  ضتقتالعاشرۀ اذا اید: گومی خواندیم که قبال در مسالک در ذیل عبارت شرایعشهید ثانی 

این را قبال  تفق لبعض القضاۀ فی زمان علی )علیه السالم(.اتا للمصلحۀ فی نظر االمام کما االشرایط انعقدت والیته مراع

 4هم خواندیم و هم عبارت محقق در شرایع است و هم عبارت شهید است در مسالک در ذیل این عبارت.

أن کان قاصرا فی بشرایط القضا مام تولیۀ من لم یستکمل المصلحۀ عند اال اذا اقتضتد: یگومیاینجا در مسالک اینطور 

ستکمل شرایط قضا نیست و مبا اینکه  ، یعنیدها المنع و الثانی الجوازالعلم أو العدالۀ، ففی جواز تولیته عندنا وجهان. أح

 االصل فی الشرع. ۀ الکلیۀ التی هیوجود المصلح نظرا إلی :اند متولی امر قضا شودتومیدر علم و عدالت قصور دارد، 

 د المصلحۀ. ید نظرا إلی وجوگومییا نیست اما در عین حال متولی شود؟ جایز است با اینکه شرایط در او مهچرا 

آیا مصلحت مسلمین است یا مصلحت  کدام است؟تفسیر کنیم که این مصلحت کلی چیست و متعلق مصلحت اهیم خومیما ن

 مسائلی است که بعدا مطرح خواهد شد. ولی اینجا مشخصا در مقابل قائلین به منع هااین؟ م استوصلحت عماسالم؟ م

اۀ ثالثۀ قد المشروط و لقول النبی )ص( القضاحدها المنع لفقد الشرط المقتضی و لفاولش این است:  هوج ،این را فرموده

کسی که حق را  لذا آن نۀ مَن عرف الحق و قضا به.الذی فی الجو جعل  :یدگومیسپس  إثنان فی النار و واحد فی الجنۀ.

د که وقتی شرط نباشد، مشروط هم نباشد. وقتی کنمینشناسد و حکم به آن کند، جایش در جهنم است. قاعده هم اقتضا 
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و علی پس مشروط هم نباید باشد. این وجه منع است  دالت گذاشته اند و این شروط نیست،برای قضاوت شرط علم و ع

خود  1وجود المصلحۀ الکلیۀ التی هی االصلُ فی الشرع.ید وجه دوم جواز است نظرا إلی گومیالقاعده هم است. اما 

د برای جواز. در مقابل آن قاعده و روایت یعنی روایت داریم و قاعده شومیمصلحت کلی در دین اصل است و این مبنا 

 له مصلحت مطرح شده است.د اما در مقابل، مسئکنمیهم همین را اقتضا 

ه استناد مصلحت بیم در مواردی فقیهان گومیاهم ارزیابی کنم که کدام یک از این دو وجه درست است بلکه خومیبنده ن

 چنین فتاوایی را داده اند.

 . صاحب جواهر6

ندیم. یعنی همین ریم از جمله همین مطلبی که در مسالک از قول شهید خواخومیبه موارد متعددی بر  هم در جواهر

اذا اقتضت المصلحۀ تولیۀ القضا مثال من لم عبارتی که صاحب شرایع دارد، در ذیلش صاحب جواهر این را دارد که 

للمصلحۀ فی نظر یستکمل الشرایط بأن کان قاصرا فی العلم و العدالۀ إنعقدت والیته فی أحد الوجهین أو القولین مراعاتا 

بعض الشرایط و ربما  السالم( و هو شریح المعلوم انتفاءتفق لبعض القضات فی زَمَن علی )علیه االمام )علیه السالم( کما ال

هو خیرۀ الفاضل فی المحکی من تحریره لالصل بل  کمامنع من ذلک بل هو أحد الوجهین أو قولین أیضا. بل لعله أقویهما 

د کنمیفاوت استف ولی این را هم ایشان تأکید گرچه صاحب جواهر نشرش متۀ إلی آخر. یاالصول و الطالق دلیل الشرط

 2د با اینکه بعضی از شرایط نیست کسی متولی قضا بشود.شومیکه طبق نظر برخی مراعاۀ للمصلحۀ 

 یر حکم باشد.د که در مسئله قضاوت مصلحتی نیست که بخواهد مقتضی تغیکنمیتصریح  دیگر نیز در جواهر در مواردی

و بعضی هم  محقق صاحب شرایع، عالمه، شهید ثانی، صاحب جواهر بعضی ها نقل کرده انداز شیخ مفید، شیخ طوسی، 

 خودشان معتقد بودند.

یجوز شراء المعیب إال اذا اقتضت ال  :یدگومی 11مسئله را خدمت شما عرض کنم. در مسئله هم این  روۀ مرحوم سید عاز 

المصلحۀ، حکم عدم جواز شراء معیب  تکن ن یعنی لو لمشراء معیب جایز نیست مگر مصلحت اقتضا کند. ای المصلحۀ.

 3ید یجوز. این خیلی روشن و واضح بیان شده است.گومیصلحت اقتضا کند، ماست. اما اگر 

 .تفق فله الرد أو األرش علی ما تقتضیه المصلحۀو لو ا :در ادامه میفرماید

باید  ذالبهانی دارد. وحید بهمحقق اردبیلی دارد، مرحوم نمونه نقل کنم زیاد است.  اگر بخواهم از صاحب جواهر همالبته 

یع و برخی کتاب های بانند راه گشا باشند. خود امام )ره( در کتاب تومیاز این نمونه ها را ذکر کنم چون  مقدار دیگری

 ذکر خواهم کرد.ا ردیگرشان به نحو واسع تر و گسترده تر از فقهای پیشین به این مسئله پرداخته اند که نمونه هایی 
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