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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399بهمن  19: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت      

 1442جمادی الثانی  24مصادف با: عوامل رجوع اهل سنت    _موضوع جزئی: پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت       

 10جلسه:                                                    تعریف مصالح مرسله  _به مصلحت      

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

ه شیعه داشتیم و در یکی دو جلسه هم پیرامون پیشینه مصلحت اشاره ای به پیشینه مصلحت در فق در سه جلسه گذشته

 خواهیم داشت.بحث در فقه اهل سنت 

د که به موضوع مصلحت در فقه اهل سنت هم اشاره ای اجمالی داشته باشیم هر کنمیبه هر حال نظم منطقی بحث اقتضا 

دارد و خودش رأسا به عنوان یک منبع برای چند با توجه به نگاه ویژه ای که در فقه اهل سنت نسبت به مصلحت وجود 

در استنباط حکم شرعی مالک و معیار قرار گرفته، اجتهاد و استنباط شناخته شده یا در قالب برخی از عناوین دیگر 

د، اشاره ای به این مسئله کنمیطبیعتا بحث های بیشتری را در این رابطه باید سامان داد. اما در حدی که این مقام اقتضا 

 خواهیم داشت.

قهرا قبل از اینکه مصلحت به عنوان یک عامل مؤثر در کشف و استنباط احکام شرعیه وارد در عرصه فقه و فقاهت شود، 

 از دیدگاه اهل سنت در رفتار و سلوک و سیره خلفا باید آن را جستجو کرد.

 خلفا و مصلحت

که پیامبر در آن موارد بر اساس  اگر بخواهیم مواردی م. باالخرهپردازیما به عنصر مصلحت در زمان پیامبر دیگر نمی

بحث از ادله جداگانه  رداید احصاء کنیم، در واقع برا صادر کرده  رعی یا حکومتی با انحاء مختلفشمصلحت حکمی ش

رسیدگی شود. ولی قطعا اهل سنت معتقدند ریشه رجوع به مصلحت از زمان خلیفه اول بوده و از آن زمان شکل گرفته 

نوع رویکرد خلیفه اول هم به مصلحت در واقع رویکرد استکشاف و استنباط حکم شرعی از مصلحت و بر اساس  ست.ا

 ر داد.ساس مصلحت یا انشاء کرد و یا تغیینید در مواردی حکم شرعی را بر ابیمیمصلحت بوده. لذا شما 

ینکه قاتل مالک ابن نویره را از قصاص رهایی یا ا مثال حرب با مانعین از زکات در زمان خلیفه اول جایز شمرده شد.

 نوان ثانوی مورد توجه قرار بگیرد.انست به عتومی هااینبعضی از  بسیار است هرچندموارد  داد.

د که خلیفه کنمیتصریح ابن ابی الحدید  حوی کهری از رجوع به مصلحت ذکر شده به نموارد بیشت در زمان خلیفه دوم

 ند.کنمیداشت. آنگاه نمونه هایی را ذکر ان بود و حتی او مصلحت را بر نصوص هم مقدم میدوم در رأس مصلحت گرای

شود، میه نمازی که در شب های ماه رمضان به صورت جماعت خواند یعنیتحریم متعه، تحریم تمتع، یا نماز تراویح مثل 
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مواردی است که از خلیفه  هااین. قلوب برای تألیف اختصاص سهمی از زکات به غیر مسلمانانبیع ام ولد، دیه عاقله و 

 این موارد بر اساس مصلحت حکمی را انشاء کردند.  ند که در همهکنمیدوم نقل 

موارد زیادی از اجتهاد های خلفا که بر اساس مصلحت صورت  )عبدالحسین شرف الدین(در کتاب النص و االجتهاد 

گرفته را جمع آوری کرده است. برخی از این مصلحت ها شاید اقتضای عمل بر اساس آن بوده است و منفعتی برای عموم 

بر خالف مسلمین داشته و مخالفتی هم با نصوص معتبر شرعی در آن نبوده، اما در برخی از موارد بر اساس مصلحت آنهم 

 و فتوایی داده شده است. انشاء شدهنصوص معتبر شرعی حکمی 

لذا از دیدگاه اهل سنت ریشه اساسی و اصلی تکیه به مصلحت )به معنای عامش نه خصوص مصالح مرسله چون این را 

هت و کتب فقهی عرصه فقادر پس از آن و گردد بر میزمان خود پیامبر و سپس عمدتا زمان خلفا  یم( بهکنمیبعدا اشاره 

به عنوان یک منبع برای استنباط به طور جدی مورد توجه قرار مصلحت  از این زمان بود که .اهل سنت وارد شده است

ر چه م اگصالح مرسله مخالف اند، گزاف نگفته ایبگوییم جمع زیادی هم با منی هم پیدا کرد؛ یعنی اگر اگرفت. البته منکر

ت مانند استحسان، د پذیرش بسیاری از اهل سنت اسرتجلی مفهوم و واقعیت مصلحت در برخی از عناوین دیگر که مو

قابل انکار  و... غیر از مصالح مرسله بدانیم( قیاسبنا بر اینکه ما استصالح را )رایع، عرف، استصالح سد ذرایع، فتح ذ

شرعی در بین مذاهب اهل سنت، مبتنی بر مصلحت است. لذا ما وقتی  بخشی از منابع استنباط حکم نیست. به هر حال

د، شومیمعنا و مفهوم مصلحت بر آن منطبق که  ف وسیعی از اموریییم پیشینه مصلحت در بین اهل سنت، یک طیگومی

شرعی، همگی را  رایع در دایره منابع احکامذ گیرد. از عمل خلفا و اصحاب گرفته، تا وارد کردن فتح و سددر بر میرا 

 گیرد.در بر می

 که با مصالح مرسله به عنوان منبع . مثال برخی از کسانیاست مصالح مرسله هماناقسام مصلحت در واقع  یک قسم از

استنباط حکم شرعی مخالف اند، اما در عین حال به برخی دیگر از اموری که به عنوان منبع حکم شرعی شناخته شدند 

 دانند. را معتبر و حجت می هاآنند و کنمیآورند و اتکا روی می

 را در ادامه و به مرور متعرض خواهیم شد. هااینعلی أیحال 

موافق اند و برخی مخالف اند.  هاایندر بین مذاهب پنجگانه اهل سنت، موضع فقیهان این مذاهب یکسان نیست. برخی از 

د، کامال متفاوت است. شومیآنوقت خود موافقین چند گروه و چند دسته هستند. لذا تعریفاتی که از مصالح مرسله ارائه 

طبق یک نگاه به حداقل ها اتکا شده و آن را محدود به موارد معدودی کرده و طبق یک نگاه دایره وسیعی را در بر 

 بحث از تعریف به آن خواهیم پرداخت. گیرد که ما درمی

 ریشه های رجوع به مصلحت

بپردازیم، باید ببینیم که علت روی آوردن  ما به ورود این عنصر در حوزه مذاهب فقهی و کالمی اهل سنت قبل از اینکه

ه است. خود اهل سنت به مصلحت در این حد چه بوده است. اساس مصلحت حتما مورد توجه همه فقها و مسلمانان بود
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بوده است. امیرالمؤمنین بنا بر آنچه هم اینچنین توجه داشته است. در بین خلفا  مصلحتپیامبر مکرم اسالم در مواردی به 

 یشیعه با زاویه اتکا ی، ولی زاویه اتکابعضا بر این اساس عمل کردهش های تاریخی و کلمات حضرت آمده رکه در گزا

انیم به عنوان یک تومیدر مباحث آینده روشن خواهیم کرد. آنچه را که اجماال  هم اهل سنت متفاوت است که این را

حضور مصلحت در فقه اهل سنت ذکر کنیم، این است که باالخره بین حضور مصلحت در فقه شیعه و  بینتفاوت جوهری 

چیزی است که  و کشف حکم شرعی است. مصلحت یک منبع مستقلی در عرض قرآن و سنت برای استنباط هاآناز دید 

 را به این نحو بپذیریم.  توانیم آنما نمی

ه مصلحت لئمسمصالح مرسله و امثال آن که در عمق و باطنشان  امر دخیل بوده که اهل سنت به عوامل مختلفی در این

با هم منجر به این نتیجه شد. البته  هااینکه مجموعه  مکنمیرا در اینجا اشاره  عامل. من چند وجود دارد روی بیاورند

قرار گرفته مصلحت و یا بعضی از امور دیگری که در عداد چیست بحث هایی هم داریم که اصال تعریف مصالح مرسله 

 یم. اما مجموع این عوامل باعث این امر شده. کنمیرا بعدا عرض  که ما آن دان

ی بود و همه مسلمین بر این عقیده بودند که اسالم کامل ترین اعتقاد به خاتمیت و جامعیت دین اسالم، این مسئله مهم .1

ه ادیان و پیامبرش خاتم پیامبران است. یعنی بعد از آن دینی نخواهد آمد، لذا این دین به عنوان دین و پایان دهنده هم

 مۀ باید پاسخ دهد.کامل ترین دین است. معنای کامل ترین دین یعنی اینکه نیاز ها و احتیاجات بشر را إلی یوم القیا

 پاسخ داده هاایندیگر این است که تا زمانی که پیامبر در قید حیات بود، با مراجعه به پیامبر مسائل و مشکالت  عامل .2

کردند یا مسائل جدیدی که سابقه ای نداشت با مراجعه به که به طور عادی به آن ابتال پیدا میشد. حال یا مسائلی می

راهشان را از عترت جدا کردند و روایات  هااینعد از رحلت پیامبر از آنجا که شد. بپاسخش داده میشد و حل میپیامبر 

به عنوان مکمل و مبین و شارح قرآن نپذیرفتند، به  ند و عترت را در کنار قرآن،اهل بیت عصمت و طهارت را نپذیرفت

 طور طبیعی از بخش بسیاری از احکام شرعی دستشان کوتاه شد. 

المؤمنین را یا طبق نظر بعضی مبین شرع امیر ،دانست، بعد از پیامبرمی (ع که خودش را پیرو اهل بیت )علیهم السالمتشی

المؤمنین بسیاری طه ای، طبیعتا با مراجعه به امیردانستند در حیدانست، یا مفسر شرع، و یا اساسا خود او را شارع میمی

رویه ای که بعد از رحلت پیامبر در پیش گرفته شد مخصوصا اینکه شد. اما یاز سواالت و پرسش های آنان پاسخ داده م

حسبنا کتاب اهلل گفته شد و دستور داده شد به اینکه روایات تدوین نشود و نباید جمع آوری شود آنهم با این استدالل که 

ر سر ما هم بیاید، جلوی تدوین ممکن است منجر به اشتباه در قرآن شود و همان بالیی که بر سر یهود و نصاری آمد ب

یات رسول خدا و روایات مربوط به اهل بیت هم گرفته شد. لذا دور بودن از روایات، دور بودن از احادیثی که در ارو

باشد، خودش  هاآنانست پاسخگوی بسیاری از نیاز های تومیرسید و واقع از پیامبر از طریق اهل بیت )علیهم السالم( می

یم اما اینکه آنچه که جایگزین گومیعال دارم اجمالش را ف. من رای جایگزین کردن مسئله مصلحت گردیدب عامل دیگری

 اشاره خواهم کرد.  را در ادامهشد چه بود 



58 

 

مسئله مهمی بود. یعنی وقتی جامعه اسالمی مخصوصا گسترش پیدا کرد با فرهنگ ها و با هم  ه با مسائل جدیدجهموا .3

به طور طبیعی رفت و آمد ها و ارتباط  عد از آن پیش آمد،فتوحاتی که در زمان خلیفه دوم و بملت های دیگر آشنا شد و 

شد که این تعامل منشأ سواالتی می ها بین مردم، موجب پدید آمدن سواالت، پرسش ها و مسائل نو پیدا شد. طبیعتا

 نیازمند پاسخگویی بود.

عات وحاکمان را مواجه با موضورود به عرصه حکومت؛ چون ورود به عرصه حکومت، را ضمیمه کنیم به  هااینهمه  .4 

بست ها و  . یعنی به هر حال حاکم اسالمی در اداره جامعه قهرا با موانع، بنساده نیست هاآند که حل کنمیو مسائلی 

به عنوان یک حکم شرعی و یا حکم )د که خودش به تنهایی الزامی را برای اخذ به مصلحت شومیمشکالتی مواجه 

د. این عامل کنمی، ایجاب (حکومت که مشکالت مردم را حل کند و یا چیزی را برای مردم به عنوان منفعت تأمین کند

 حت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.صلخودش به تنهایی کافی بود برای اینکه مسئله م

شود. این امور  توجه مجموع این امور با هم سبب شد که به مسئله مصلحت به عنوان منبع استنباط حکم شرعی بیشترلذا 

هل بیت )علیهم ااشتند اما روایات ددر مورد شیعیان نبود؛ یعنی درست است که شیعیان به خاتمیت و جامعیت اسالم اعتقاد 

مشکالت و مسائل خودشان را بپرسند  هاآنانستند با مراجعه به تومیبودند و  هاآن دسترسخود اهل بیت در السالم( و 

امیر المؤمنین در مصدر حکومت بود، دیگر که  سال و چند ماه(4) بعالوه اینکه غیر از مدت کوتاهی و پاسخ بگیرند.

حاکمیت شبه مقاطعی و در بعضی از نقاط مانند مصر و مناطق دیگر فرصتی برای حاکمیت پیش نیامد. البته بعد از آنهم در 

به مسئله پیدا کردند و اال نوعا به خاطر دور بودن از مسئله حکومت، کمتر این مسئله مورد توجه قرار گرفت و نیاز 

 مصلحت کمتر پیش آمد.

به شیعه این تمکن و  اهل سنت از آن برخوردار نبود در حالی که ساز و کار اجتهاد، خودش ساز و کار مهمی بود که .5

داد که در برخورد با مسائل و موضوعات جدید بتواند از همان منابع، یعنی قرآن و سنت و در مواقعی از این قدرت را می

ابتدا مورد توجه قرار  عقل و اجماع بهره بگیرد. این امکان برای شیعه فراهم بود چون مسئله اجتهاد ضابطه مند از همان

القاء االصول و علیکم التفریع، کردند. علینا گرفت. خود ائمه )علیهم السالم( اصحابشان را به اجتهاد ترغیب و تشویق می

کردند و لذا برخی از اصحاب ائمه )علیهم السالم( فقیهانی بودند که در به هر حال خط روشنی بود که اهل بیت دنبال می

مسئله حکومت که برایشان  ار اجتهاد و استنباط پرداخته بودند و پاسخگوی نیاز های شرعی مردم بودند.آن دوران به ک

پیش نیامده بود و چندان نیازی از آن حیث نبود. اما با توجه به داشتن منبعی غنی و عدم تصدی حکومت که الزاماتی را 

ما مالحظه میفرمایید که وقتی اهل سنت باب اجتهاد را به روی ایجاد کند، قهرا به این عنصر کمتر پرداختند. ا هاآنبرای 

شدند، طبیعتا ناچار شدند به مصلحت متوسل دیدند و از طرفی هم هر روز با مسئله ای مواجهه میخودشان مسدود می

پای  و گاهی هم اساسا به عنوان فتوا. این شد کهشوند و این توسل به مصلحت یکوقت در حیطه امور حکومتی بود، 

مصلحت به دایره فقه اهل سنت باز شد. البته در همان دوران امیرالمؤمنین در همان چند سالی که حکومت در اختیارش 
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ن مصلحتی که برخی نتهی فرق عمده این است که آبود، آنجا بدیهی است که این مسئله مورد توجه امیرالمؤمنین بوده، م

با مصلحت مورد نظر علی گرفتند کردند و براساس آن تصمیم میادر میکردند و حکم شرعی صاز خلفا به آن تکیه می

ضابطه مند و در چارچوب روشن است، دیگری مصلحتی است که  این یک مصلحتکامال از یکدیگر متفاوت است.  )ع(

 را ندارد. یچارچوب و ضابطه روشن

 بود.این اشاره ای اجمالی به ریشه ها و علل رویکرد خاص اهل سنت به مصلحت 

 تعریف مصالح مرسله

از مصلحت  باید دید که اساسا مصلحت در منطق آقایان به چه معنا است. مصلحت مرسله چیست و چه تعریفیابتدا 

دید آمد و اال از مرسله دارند. چون عنوان مصالح مرسله به مرور و در ادامه ورود مصلحت در کتاب های فقه و اصول پ

لذا  دوین شد.تبعدا توسط عالمان و فقیهان  هااینشد. یا مصالح مرسله شناخته نمی هبه عنوان مصلحت مرسلاول که 

را به درستی بفهمیم.  هااینفرق  ره ای هم به عناوین دیگر خواهیم کرد تاالبته اشا نیاز به توضیح اجمالی دارد و مصالح

 یک عناصر رئیسی هم در مصالح مرسله هم وجود دارد که باید اجماال توضیح دهیم.

 خود لفظ مصالح مرسله از نظر لغوی معنایش روشن است. مصالح معنایش معلوم است.

م کنمیرا ارائه  من یک معنای عمومی و یا معنای عرفی ،مصلحت های رها شده مرسله یعنی رها شده؛ مصالح مرسله یعنی

 ت است.نیم که چقدر متفاوبیمییم، کنمیرا نقل  یم و نظر اندیشمندانشومیاما وقتی وارد عرصه این تعریف 

مصالح رها شده است، یعنی مصالحی که رها شده از حیث حجیت و عدم حجیت. یعنی چیزی آن معنای عرفی  به هر حال

این عنوانی است که در اوائل تاریخ اسالم بین عالمان مصطلح شد و کم کم  اعتبار یا عدم اعتبار آن مطرح نشده. درباره

ذکر شد و دلیل برایش ذکر کردند. مصالح رها شده یعنی آن مصالحی که اعتبار یا عدم اعتبارش در شرع  هاآندر کتابهای 

الح مرسله رسیده یک طور بیان نشده است. این یک توضیح کلی است. اما این وقتی در دست موافقان و قائلین به مص

معنا شده، وقتی در دست منکران قرار گرفته، جور دیگری معنا شده. این خودش مشکله ای است که منکران و موافقان 

یی که مخالف اند با هاآناثبات کنند توافق ندارند.  هند آن را انکار کنند یا تأیید واخومیمصالح مرسله بعضا بر سر آنچه 

. مصلحت چیزی است که اصلی از اصول له اصلٌ من اصول الشریعۀ باالعتبارهو الذی لم یشهد  :یندگومیمصالح مرسله، 

 د.کنمیاجب نقل حمدی و بیضاوی و ابن آاین را البته از قول  1شریعت بر اعتبار آن یا حجیت آن وجود ندارد.

هیچ شاهدی و هیچ اصلی از اصول شریعت آن را ید گومیولی وقتی  را ارائه کرده اندتعریف  هرچند برخی مخالفان این

د، ممکن است منظور این باشد که در شریعت چیزی که حتی او را رد کند هم وجود ندارد. یعنی دلیلی بر کنمیتایید ن

اعتبارش قائم نشده، اما اینکه دلیلی بر عدم اعتبارش هم قائم نشده و یا ساکت است، ممکن است از این تعریف هم بدست 

                                                            
 .61، ص الفقه االسالمیمرونۀ المصالح المرسلۀ و أثرها فی .  1



60 

 

شاهد آن نیست  که واقعا هیچ اصلی از اصول شریعت به هر حال برخی گفته اند که مصلحت مرسله یعنی مصلحتی اید.بی

 د.کنمیو اعتبار آن را تایید ن

اکت است سیند منظور از مصالح مرسله مناسبت ها و مصالحی است که نص معین شرعی نسبت به آن گومییک عده هم 

ه؛ مناسبت و مصلحتی که یند این از ناحیه شرع تایید نشدگومید. مخالفان کنمیو نه رد  دکنمیرها شده، نه آن را تایید و 

ه و به همین جهت هم یند مناسبت و مصلحتی که شرع نه آن را تایید کرده و نه رد کردگومیایید نکرده. موافقان تآن را 

 ود دارد.یند مصالح مرسله و رها شده. پس یک چنین اختالفی وجگومیبه آن 

 وجود دارد. بسیاریاین تعاریف را ذکر کنیم، تعریف های  همهاگر بخواهیم 

آن چیزی که نه دلیلی از شرع  یند:گومی، (فارق از مخالفت یا موافقت) ی که مصالح مرسله را تعریف کردندیهاآنبیشتر 

ما لم یشهد له من الشرع بالبطالن و ال یند: گومیغزالی در شفاء الغلیل بر رد آن داریم و نه دلیلی بر اعتبار آن. این را 

التعلق ید: گومیدر جای دیگری  وینص معینی بر بطالن یا اعتبار آن چیز از شرع وارد نشده است.  1.باالعتبار نصّ معین

استشهاد  ید استدالل بمجرد المصلحۀ بدون اینکه به یک اصل معینیگومی 2.بمجرد المصلحۀ من غیر استشهادٍ بأصلٍ معین

 . شود، یعنی اصل معینی از شرع بر اعتبار آن قائم شده باشد

عینی از شرع بر آید که خیلی تعیین کننده است که باالخره اینکه نص مویژگی هایی از مجموع این تعاریف به دست می

نه تایید شده  شد وآن وارد نشده باشد و یا نرسیده باشد چیست؟ منظور از این نص معین چیست؟ اینکه نه رد شده با

 هااینل آن است؟ کرد، خارج از این تعریف است یا داخد چیست؟ اینکه اگر نصی نبود اما عقل آن را تایی منظور باشد

 مواردی است که در جلسه آینده درباره آن گفتگو خواهیم کرد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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