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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399بهمن  18: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت     

  1442جمادی الثانی  23مصادف با:  جمع بندی               _موضوع جزئی: پیشینه مصلحت در فقه شیعه       

 9جلسه: 

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ  آهل  علی محمد والّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

ور عنصر فقه شیعه داشتیم، مروری سریع بر حض اشاره ای اجمالی و گذرا به پیشینه مصلحت درکه  گذشته در دو جلسه

پایانی آن بحث، . در ادامه و بخش نمودیمو مطالبی عرض  کردیمبعضی از کتب فقها  لحت در ابواب مختلف فقهی و نیزمص

حضور عنصر  پردازیم چونبه والیت و حکومت میبه رویکرد برخی از فقیهان به مسئله مصلحت در عرصه های مربوط 

، بیشتر به عنوان مبنای بحث ما و مطالبی که در ادامه خواهیم گفت داشته باشد مصلحت در این ساحت و در این عرصه

 مد نظر است.

 کالم فقیهانو والیت در پیوند مصلحت 

کتب فقهی چند نمونه ای را ذکر کنیم، و تصانیف از درست است که این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته و اگر بخواهیم 

یا به عنوان قید و شرط حکم اولی واقعی یا به عنوان ثانوی که است که مصلحت  این موارد معدود است اما مسئله مهم

 با مسئله والیت و حکومت دارد، در فقه مطرح شده است. یوندی کهپد و شومیموجب برخی احکام ثانوی 

قرائت حداقلی از والیت فقیه و چه در قرائت حداکثری از والیت فقیه، توجه به مسئله  در مسئله والیت و حکومت چه در

با  اطرتبوقتی پای ا و نکردهبه مسئله والیت فقیه  نیم. حتی در برخی از کلمات که اشاره ایبیمی بیشتر مصلحت را

 نیم که با مسئله مصلحت یا ضرورت مطرح شده است.بیمیآمد، سالطین جور به میانی می و حکومت ها

لکن  ،اند نقش ایفاء کندتومیای مسئله موضوع و ضرورت در هر  ست کسی بگوید این مطلب خاصی نیست چونممکن ا

عنوان مصلحت چه شخصی یا عمومی، به هر حال  اهیم عرض کنیم همین ها که به عنوان ضرورت مطرح شده یا بهخومی

 ان و فقیهان ما بوده است.مورد نظر بزرگ

 . کلینی1

در عصر محدثین بزرگوار مانند مرحوم کلینی و شیخ صدوق شاید به روشنی نتوانیم عبارتی پیدا کنیم که به این مسئله 

کلینی در آثار خودشان دنبال کرده اند یا مرحوم شیخ اشاره شده باشد، اما با توجه به رویه ها و روش هایی که مرحوم 

 دهد.صدوق، باالخره توجه به این امر خودش را نشان می
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او بگوییم که کن است م کلینی داشته مسئله را ارزیابی کنیم، ممرویکرد اجتهادی که مرحو جه بهمثال اگر بخواهیم با تو

ا و نوشته چنین هانیم از این گفته تومیاست و ن ولی اثبات آن مشکل عنایتی داشتهمصلحت مسئله  نحوه رویکرد بهدر 

 نتیجه ای بگیریم.

 . شیخ صدوق2

ید: گومیشیخ صدوق در زمان خودش در دستگاه آل بویه حضور پیدا کرده و البته برای این امر توجیه هم داشته است. 

است آنها نگه دوری کن و تالش کن خودت را از سی دشومیپدرم به من وصیت کرده که از اموری که به سالطین مربوط 

 1رورتی پیش آمد و چنین امری اتفاق افتاد، سعی کن احسان کنی و نیاز کسی را بدون پاسخ نگذاری.داری و اگر ض

ی الظاهر در آن مجموعه عل اما اصل همکاری و حضور ،رت اشاره به مسئله ضرورت کردهدرست است که در این عبا

احسان  د که تالش کنکنمیباشد مخصوصا توصیه ای که در ذیل وصیت پدرش نقل  مستندمسئله مصلحت اند به تومی

ا مسئله حکومت، ب اطتبردر ااین  هک کنی و نیاز کسی را بدون پاسخ نگذلری تا رضایت خدا کسب شود، حاکی از این است

 بوده است. هر چند این در مورد حکومت جور باشد.

 . شیخ مفید3

ست. اما درمورد خیلی روشن نیاو در مقام فتوا نمونه هایی ذکر کرد، هرچنداز رفتار کلی توان میدر مورد شیخ مفید 

والیت به  وبعضی از بزرگان مانند محقق ثانی، عالمه مجلسی، نراقی، کاشف الغطاء، به طور خاص در باب حکومت 

 م و بعد جمع بندی خواهیم کرد.کنمیمسئله مصلحت توجه کرده اند. بنده نمونه هایی را عرض 

 . محقق ثانی4

البته با اذن امام معصوم و به همین  ،د که فقیه بر مصالح عمومی والیت داردکنمیمحقق ثانی در جامع المقاصد تصریح 

ه یعنی بر مصالح العامۀ والیت دارد؛ این والیت بر مصالح عام مبه اذن امام معصو فقیه یدگومی 2جهت حکمش نافذ است.

 دد به همان مسئله حکومت.گرمییعنی بر  له والیت است آنهم برمصالح عامه،چه؟ اوال مسئله، مسئ

د که کأن تشخیص نکته مهمی دار مصالح عامه د. والیت داشتن برکنمیخود ایشان در مورد مصالح بر عامه بودن تاکید 

به طور  رد.گیمیرار چیزی است که در حوزه اختیارات فقیه ق الش اعمال و فراهم کردن زمینه های آناین مصالح و به دنب

احیه حکومت به زیسند به جهت ارتباطی که با حکومت داشتند و اعتباری که از نکلی عالمانی که در دوران صفویه می

 آنها داده شده بود، به طور طبیعی بیشتر در معرض این موضوع قرار گرفتند.

 

 

                                                            
 .122. المقنعۀ و الهدایۀ، ص  1

 .24، ص 9. جامع المقاصد، ج  2
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 . عالمه مجلسی5

ن یک معیار برای به عنوا و آن راه مجلسی در کتاب عین الحیاۀ به وضوح درباره مصلحت مطالبی را فرموده مرحوم عالم

یم کرده است. . ایشان والیات و حکومت ها را به سه دسته تقسو نظام ها و والیات مطرح کرده استسنجش حکومت ها 

البته همراهی  ت حقه است ومردم است، همان والی یامصلحت دین و دنی حکومت ها و والیاتی که مبتنی بر :یدگومیوی 

 رش و همکاری با این حکومت و والیت، یک اصل است مگر اینکه دلیلی بر خالفش پیدا شود.یو پذ

شده اند. در دوم والیات و حکومت هایی که به مصلحت دنیایی مردم توجه دارند ولی بر اساس اصول دینی استوار ن

 ها است. دعوت و هدایت این حکومت ها و نظام ،یت ها هم اصل همراهی است البته هدفحکومت ها و وال اینگونه

مصلحت دنیا  گذاشته شده اند و مصلحت دین و مت ها و والیت هایی است که بر اساس ظلم و ستم بناسوم حکوقسم 

 1 است.کومت ها، دوری و عدم همراهی اصل در مورد این ح یدگومیرند. ایشان گیمیرا در نظر ن

نوان یک مالک عدنیا است. ولی اینکه توجه به مصالح دین و دنیا به مصلحت هم سخن از مصلحت دین و هم به هر حال 

ئل شده د، حاکی از اهمیتی است که برای مسئله مصلحت قاشومیبرای سنجش لزوم همراهی و حرمت همراهی مطرح 

 اند.

 . کاشف الغطاء6

لی خودش به آن به مسئله مصلحت توجه کرده و در برخی آثار علمی و حتی رفتار عم از جمله کسانی که از این زاویه

در زمان فتحعلی شاه جمله ای دارد توصیه هایی هم ف الغطاء است. ایشان در برابر هجوم روس ها پرداخته، مرحوم کاش

ه است. بر اساس آنچه که نقل نسبت به فرماندهان و مسئوالن جنگ کرده است که در کتاب کشف الغطاء به آن اشاره شد

دهم تا آنچه که دارم، به شاه اجازه می مأذون هستم و نیابتاگر من مجتهدم و از جانب امام  :یدگومیشده، ایشان اینطور 

برای تقویت لشکر اسالم در مبارزه با کفر الزم است انجام دهد و به همه مسلمانان که اطاعت از پیامبر را بر خود الزم 

در کتاب کشف  ویوی کنند تا تهدید دشمن رفع شود. م و بر آنها واجب است از دستور های او پیرکنمید امر داننمی

 2.دکنمیالغطاء مبنای لزوم پیروی از سلطان را مسئله مصلحت و دفع تهدید دشمن ذکر 

به طور کلی  ولیاهم احصاء کنم همه آنچه را که در این کتاب و توسط مرحوم کاشف الغطاء ذکر شده خومیبنده نمن 

ر ابواب دیگر این امر از زوایه حکومت و مصلحت بسیار برجسته تر از حضورش در عرصه های دیگر فقهی و د هتوجه ب

 است.

 

 

                                                            
 .501تا  491. عین الحیاۀ، ص  1

 .401، 397، 394کشف الغطاء، ص .  2
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 . نراقی7

د ب شریف عوائدر کتا ته و مسئله را مطرح کرده است. ایشانمرحوم نراقی هم در مواضع متعدد به این امرعنایت داش

اختیارات فقیه  وبیشتر به مقوله والیت  به مسئله مصلحت توجه کرده چونح بیشتر و روشنی افزون تری وبه وضاالیام 

 در چند موضع از کتاب عوائد به این مسئله توجه داشته است.او پرداخته است. 

نگرد که او مصلحت های عمومی از این زاویه می به آنقائل است و ختیارات گسترده ای را مرحوم نراقی که برای فقیه ا

 در این امر دارد. یاند تشخیص دهد و صالحیت بیشترتومیو دینی مردم را بیش از دیگران 

وط به آنها مصلحت د که فقیه باید در تصرفات مربکنمیدر مورد والیت بر یتیم، سفیه و آنهایی که کسی را ندارند، تاکید 

را در نظر بگیرد. دیگران هم این را گفته اند؛ اینکه هر نحوه و تصرف تنها با مالحظه مصلحت جایز است را دیگران هم 

در چند موضع این مطلب اند اختیارت خودش را اعمال کند، تومیفقیه تنها با رعایت مصلحت  وی معتقد استگفته اند 

 1از کتاب عوائد مطرح شده است.

، به دفعات به دلیل ولی فقیه قائل شدهاختیارات به خاطر طرح نظریه والیت فقیه و گستردگی که ایشان برای  امام )ره(

به چند نمونه از این  من که کرده استاز پیروزی انقالب داشتند، بر این مسئله تاکید  مواجهه ای که با مسائل مختلف بعد

 م. کنمیزاویه اشاره 

ای خودش ح کردند، در جف بین دو نهاد مطرد رفع تزاحم بین دو حکم و رفع اختالرااینکه امام این را صرفا برای مو البته

سب قانون و خیص مصلحت به حقدام به تشکیل یک مجمعی به نام تششاید به مناسبتی بررسی کنیم. اما اصل مبنای ا

است. بنده بیشتر به م با ترتیب و مکانیزمی حل کنند، بحثش جدو شورای نگهبان را آنه اینکه اختالف بین دو نهاد مجلس

 اهم بپردازم.خومیافکار و اندیشه های امام که در آثار ایشان مطرح است  انعکاس این مسئله در

 . شیخ انصاری8

توقیع  خود شیخ بعد بیاناست. در بحث والیت فقیه  پرداختهلحت مصبه شیخ انصاری در کتاب مکاسب در چندین موضع 

د که اگر توقیع داللت بر والیت فقیه داشته باشد، منظور این است که در مصالح عمومی کنمیتصریح در مکاسب  شریف

 2باید به فقیه مراجعه کرد. باز چارچوب یا معیار رجوع به فقیه را مصالح عمومی قرار داده است.

باید  بر آید یعنی کسانی که ولی ندارند اند به دنبال تحقق مصالحتومیفقیه  گوید:میله،  ن ال ولیَّمَ در مورد السلطان ولیُّ

 3این اقدام را انجام دهد. هاآنبر اساس مصلحت 

                                                            
 .506، 557، 560. عوائد االیام، ص  1

 .556، ص 3. مکاسب، ج  2

 .560، ص 3. مکاسب، ج  3
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ت فقیه باید در چارچوب مصلحت باشد یا حداقل مفسده ای اد که اساسا تصرفکنمیدر جایی دیگر به نوعی تصریح 

این در صلحت الزم است یا صرف عدم وجود مفسده کافی است. نداشته باشد. این خودش بحثی است که آیا مراعات م

داند اما به هر حال این یک عقیده ای است که خیلی ها اختالف است. البته خود شیخ شاید عدم مفسده را کافی میمورد 

البته  1چارچوب مصلحت قرار داد و بدون آن کاری صحیح نیست. تصرفات فقیه را به طور کلی باید در دارند که اساس

 اهیم وارد آن شویم.خومیین مکاسب هم در اینجا مطالبی را گفته اند که نححشین و شارم

 . امام )ره(9

آنچه که  .مکنمیض تاکید کرده است. من چند نمونه را عرامام به وضوح بر مسئله مصلحت در مورد اختیارات فقیه حاکم 

مت ها و ت و حکومت برای فقیه و یا مطلق حکوم، بررسی مسئله مصلحت از زاویه والیکنمیاین جلسه تعقیب  در

همان پیشینه مصلحت  یه به مسئله مصلحت خواستیم بپردازیم. عنوان کلی بحث هموااین ز سالطین ولو غیر فقیه، بیشتر از

 در فقه شیعه است.

دهد و یا مالش را بگیرد اند همسر کسی را طالق تومیدر کتاب البیع این را فرموده که اگر بگوییم امام معصوم )ره(  ماما

انیم بگوییم. آنوقت در ادامه هم در مورد والیت تومیو بفروشد هرچند مصلحتی در کار نباشد، درباره فقیه چنین چیزی ن

ه مصالح عمومی همه مسلمانان و یا قشر خاصی از اوقاف در زمراین والیت از آن رو است که  :حاکم اوقاف میفرماید

  2مصالح مسلمانان از وظیفه های حاکم است. آنان است و پاسداری از

بحثی  یناالح مسلمانان چیست؟ ی از مصالح مسلمانان است. حال مصید وظیفه حاکم پاسدارگومیایشان به صراحت 

مومی است؟ عاست که ما در طی بحث های آینده باید به آن بپردازیم که متعلق این مصلحت چیست؟ آیا مصلحت های 

اکم یوی است؟ آیا هم مصلحت های دنیوی است و هم أخروی؟ این چیزی است که در مورد حدنآیا مصلحت های 

 اسالمی ایشان میفرماید.

به عنوان یک امر الزامی عقلی و  این 3طبق امیال و مصالح ملت عمل کنند، حکومت ها باید بر میفرماید: ایشانهمچنین 

 عقالیی نسبت به هر حکومتی مطرح شده است.

والیات  وو مبنا در مورد حکومت ها به معنای عام  سصلحت و رعایت مصلحت به عنوان یک اصل و اساپس مسئله م

وال از این مصالح دارد که ا والیت از این رو؛ یعنی فقیه مصلحت است ،و الیت فقیه مطرح شده است. مدار و نیز حکومت

رکتش مصالح حچوب ردهد امور را پیش ببرد و اساسا چاپاسداری کند. به عالوه اینکه بر اساس مصالحی که تشخیص می

 ن جهت کلی و سیر کلی است.آ ملت و امت باشد. این،

                                                            
 .536تا  534، ص 3. مکاسب، ج  1

 .150تا  141، ص 3. بیع، ج  2

 .226، ص 15. صحیفه نور، ج  3
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 یک موردیدهد. حتی در قرار می با این گستردگی اختیاراتی که برای فقیه قائل اند، باز معیار و مدار را مصلحتایشان 

اند اعمال تومیچوب احکام اسالم اختیارات دارد و در چارچوب احکام اسالم رکه تعبیر شده بود به اینکه فقیه در چا

والیت کند، ایشان اشکال گرفتند و گفتند که خیر، این در چارچوب احکام اسالم نیست. ولی اینکه در چارچوب مصلحت 

قبل از او مرحوم نراقی فرموده،  امری است که امام فرموده است. عمال کند حکومت و والیتش را،اند اتومیاختیار دارد و 

در محدوده اختیارات فقیه با یکدیگر اختالف رأی و نظر دارند، اما اساس اینکه  هااینصاحب جواهر، محقق ثانی هرچند 

 ی نیست.مصلحت است، تردید ، بر مدارچارچوب اختیارات فقیه و حاکم

 جمع بندی

و چارچوب  رامصلحتی که به عنوان مدار، معیبا توجه به اینکه باید بعدا معلوم کنیم. این )ییم مصلحت گومیفی الجمله 

مثل اب فقهی بعضا به عنوان شرط و قید حکم اولی واقعی مطرح شده است. بودر سایر ا (است، چیستمطرح والیت فقیه 

عرصه ها گاهی مصلحت به عنوان مغیر حکم حضور دارد.  ولی در مال یتیم منوط به مصلحت شده است.  تصرفاتکه این

اند متولی امر قضا شود، این یک سنخ از حضور تومیرا بعدا خواهیم گفت. اینکه کسی که شرایط قضاوت را ندارد 

اگر مصلحت اقتضا کند کسی که شرایط  مصلحت در عرصه فقه است. بدون این شرایط قضاوت جایز نبود اما میفرماید

مصلحت اصل، اساس و مدار همه اختیارات و حدود والیت فقیه گفته شد اند متولی امر قضا شود. تا اینجا تومیندارد 

ز حضور مصلحت است. در جایی قید و شرط حکم اولی است و در جایی هم به عنوان ثانوی در سه سطح ا هاایناست. 

دهد، و در جایی هم اساسا به عنوان متن، محور  و مدار برای حکم است که در واقع ارد و تغییر میگذاحکام تاثیر می

د که مصلحت در کنار حکم اولی قرار بگیرد به عنوان کنمی. این فرق ید حضور مصلحت در عرصه حکم حکومتشومی

را به دنبال خودش قرار دهد، یا مصلحت قید حکم اولی، یا مصلحت به عنوان یک امر ثانوی و به عنوان ثانوی حکمی 

رد. البته این براین مبنا است که ما حکم حکومتی را از احکام گیمیبه عنوان امری که در حکم حکومتی مدار و معیار قرار 

 ثانوی ندانیم.

دانند، میق برخی از انظار غیر از حکم ثانوی است؛ درست است که برخی این را از اقسام حکم ثانوی بحکم حکومتی ط

اگر ما این را به عنوان حکم مستقلی غیر از حکم  یغیر از حکم ثانوی است. آنوقت در حکم حکومت یاما حکم حکومت

د یک معیار و مدار در متن این حکم. لذا مجموعه آنچه را که در فقیه شیعه مطرح شده را شومیثانوی بدانیم، مصلحت 

 . است سه سطح در گذشته فقیه شیعه و تاریخچه فقه شیعه حضور داشتهدر این مصلحت نیم بیمیاگر بررسی کنیم، 

از آن زاویه ای هم که اول بحث تقسیم کردیم که امکان بررسی حضور مصلحت در مرحله جعل و تشریع، در مرحله  ما

انشاءاهلل دنبال خواهیم  انیم این را ردیابی کنیم، از آن زاویه هم بحثی دارد که بعداتومیدر مرحله تطبیق و اجرا استنباط، 

 کرد.
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