
61 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399بهمن  25 :تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت     

  1442رجب  1مصادف با:   موضوع جزئی: پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت                       

  11جلسه: 

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

تعریف مصلحت  بهدر بحث از پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت به تعریف مصلحت مرسل رسیدیم. اشاره ای اجمالی 

مصالحی هستند که نص معینی بر  همرسل یا مصالح مرسله داشتیم و نتیجه این شد که مصلحت مرسل یا مصالح مرسل

ای از ادله غیر معین  یا عدم اعتبار آن از سوی شارع نرسیده ولی در عین حال شارع کلیت آن را در ضمن مجموعهاعتبار 

معتبر دانسته. البته ما فعال در مقام تبیین حضور مصلحت در فقه اهل سنت به عنوان برجسته ترین و آشکار ترین حضور 

دارد. یکی حضو مستقیم که اساسا به عنوان  حضورسنت . چون مصلحت به دو نحوه در فقه اهل باشیممیمصلحت 

که غیر مستقیم  رتوانیم بگوییم برجسته ترینش این عنوان است و دیگری هم حضومصلحت مرسل است و یا حداقل می

 آن را در ادامه اشاره خواهیم کرد.

 دو نحوه حضور مصلحت در فقه اهل سنت

به عنوان یک منبع و مرجع برای کشف حکم شرعی در قالب عنوان حضور مستقیم و آشکار مصلحت در فقه اهل سنت 

ریفی را از این مفهوم همین جهت ما تعدهد. به مصلحت مرسل یا مصالح مرسله، مهمترین بخش این بحث ما را تشکیل می

 این عنوان بدهیم.  دربارهو عنوان الزم بود ذکر کنیم و توضیحی 

 ویژگی های مصالح مرسله

تعریفی که ما ذکر کردیم و در جلسه گذشته هم به بعضی از تعاریف آن اشاره  مصالح مرسله بر اساس مرسل یا مصلحت

 کردیم، چند ویژگی و خصوصیت دارد.

ین نص معین منظور چیست؟ آیا منظور نص خاص عتبار یا عدم اعتبار آن نباشد. ایکی اینکه نص معینی نسبت به ا .1

تعبیر این مطلبی است که تعابیر خود اهل سنت نسبت به آن مختلف است. بعضی است یا اعم از نص خاص و عام است؟ 

ده اند. برخی گفته اند که هیچ نصی از سوی شارع بر اعتبار یا عدم اعتبار آن نرسیده باشد و کلمه معین رنص معین بکار ب

ی نه به نحو ؛ یعنی هیچ نصارددخاص و نص عام  نصر در ید هیچ نصی، طبیعتا این ظهوگومیرا ذکر نکرده اند. وقتی 

به جای نص معین نص  عده ای همتبار یا عدم اعتبار آن از سوی شارع نرسیده باشد. در کلمات خاص و یا عام، بر اع

یا مصالح مرسله مصلحتی است که نص خاص بر اعتبار یا عدم اعتبار آن  ه اند، یعنی گفته اند مصلحت مرسلخاص گفت

دانیم؟ عدم را چه می خره ما مالک و معیار مصلحت مرسل. این مطلب مهمی است که باالاز سوی شارع نرسیده باشد
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ورود نص معین یا عدم ورود نص یا عدم ورورد نص خاص؟ این یک عامل و مؤلفه بسیار تعیین کننده در مصالح مرسله 

 است. 

یعنی به طور مشخص  نص خاص، باشدنص خاص معلوم است، اینکه نص خاصی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وارد نشده 

همان چیزی که ما به دنبال کشف حکمش هستیم، بیان شده باشد. این دیگر قدر متیقن از مصالح مرسله است. در نگاه 

حداکثری نگاه  ند مصالحی که به طور خاص نصی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وارد نشده باشد.شومیحداقلی مصالح مرسله 

اکثری یعنی نه نص عام و نه نص خاص نسبت به آن مصلحت و آن موضوع در شرع کردیم. در نگاه حدرا هم عرض 

 وارد نشده باشد.

یا چیزی که در اینجا ذکر شده چیست؟ نص خاص که معلوم است. اما نص عام به باالخره منظور از نص معین یا نص 

. اگر در موردی ال و یا ال حرج داریمد الضرر و ال ضرار این معنا است که مثال یک قاعده کلی یا یک روایتی کلی مانن

د به آن بگوییم مصلحت مرسل. مصلحت عدم شومیضرر و ال ضرار به عنوان یک نص عام حکمی را معتبر کرد، دیگر ن

مصالح مرسله نیست. اگر  ءتحمل ضرر طبق این تعریف که ما نص معین را اعم از نص عام و خاص بدانیم، دیگر جز

تحمل ضرر در  عدمکسی به عموم الضرر استناد کند برای اینکه حکمی را که موجب ضرر است بردارد. مصلحت  فرضا

ییم گومید چون مستند به آن نص عام است و ما طبق تعریفی که گفته شده شومیاین موارد یک مصلحت مرسل محسوب ن

از سوی شارع وارد نشده باشد.  هاآنعدم اعتبار مصالح مرسله مصالحی هستند که نص عام یا نص خاصی بر اعتبار یا 

عدم عسر و حرج اقتضا رج شود، بگوید مصلحت ه ممکن است این حکم موجب عسر و حیا مثال کسی از باب اینک

مستند کند به مصلحت عدم عسر و حرج. این مصلحت هم دیگر جزء مصالح  د که این حکم چنان باشد و حکم راکنمی

 گیرد. پس منظور از نص عام این است.د. چون این مصلحت در دایره همان نص عام قرار میشومیمرسله محسوب ن

از  هاآنحال اگر ما گفتیم مصالح مرسله یعنی مصالحی که نص معین به معنای نص خاص و عام بر اعتبار یا عدم اعتبار 

 این دیگر جزء مصالح خاص باشد،مستند به نص سوی شارع نرسیده، اگر در مواردی مصلحتی وجود داشته باشد که 

 هاایناردی مصلحتی مستند شود به مانند الضرر و الحرج، ومرسله نیست؛ یعنی اعتبارش از آن ناشی شده باشد. اگر م

 لح مرسله نیستند.اصهم جزء م

شد. این که نه به نحو خاص و نه به نحو عام از سوی شارع بیان نشده با هستند مصالح مرسله مصالحی سبر این اسا

ها نه موضع نفی دارد و نه موضع اثبات، نه در قالب روایتی خاص مصالح رها شده که شارع نسبت به آنمصالح مرسله یا 

 ند مصالح مرسله.شومی هااینو نه در قالب روایتی عام حکم آن را نه نفیا و نه اثباتا بیان نکرده باشد. 

تعدادی از ادله و در مواضع مختلف، بیان کرده باشد. ما از طرفی را در ضمن  نکته دوم این است که شارع کلیت آن .2

رخی از تعاریف این در بییم مصلحتی که نه نص خاص و نه نص عام بر اعتبار یا عدم اعتبارش بیان نشده باشد. گومی

بیان شده باشد.  چارچوب کلی مصلحت در ضمن مجموعه ای از ادله و در مواضع مختلف کلیت و ویژگی ذکر شده که
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به آن بدست آورده باشد. این نکته در بعضی  از موارد پراکنده امضای شارع را نسبت و یعنی اینکه فقیه در مواضع مختلف

 1از تعاریف نیست اما در برخی از تعریف ها ذکر شده است.

یم، معنایش  این است این را بپذیر ناسازگاری وجود دارد. اگر ما هاایناین یک نکته مهمی است. کسی گمان نکند که بین 

صلحت عدم که درست است نه در نص عام و نه به صوت خاص و جزیی نباید این مصلحت ذکر شده باشد. لذا گفتیم م

ی هم برای ح مرسله خارج اند. ولی در عین حال یک چارچوب کللاعدم تحمل عسر و حرج از دایره مص تحمل ضرر یا

مرسله الزم است  شد. البته این محل اختالف است که آیا این چارچوب کلی برای این مصالحباید وجود داشته با هااین

 دانند.دانند و برخی هم الزم نمییا خیر. برخی این را الزم می

یا عدم اعتبارش بار یی که این قید را در تعریف ذکر کرده اند، معتقدند که درست است نص عام و خاص نباید بر اعتهاآن

تفاده کرده سز ادله ااکلیت آن را در ضمن مجموعه ای . باید باالخره ما اما معنایش بی ضابطگی نیست داشته باشد،وجود ن

امر مهم در مصالح  زگاری با تصرفات شارع را ما باید به عنوان یکاتعبیر دیگر س هنگی با شارع یا بهباشیم. این هما

ند به مقاصد الشریعۀ، کنمیکلی یا سازگاری تصرفات شارع تعبیر  مرسله در نظر بگیریم. اینکه برخی از این چارچوب

اشند و اصال که مصالح مرسله باید در چارچوب مقاصد الشریعۀ ب این درست است یا خیر؟ یعنی آیا منظور این است

در واقع  مرسله مقاصد شریعت نسبت به این مصالح جنبه تعیین مرز ها و حدود مصالح مرسله را دارند یا اصال مصالح

 محل اختالف و بحث هااین؟ کشف احکام شرعیهغیر از مقاصد شریعت است و خودش منبع مستقل و جدایی است برای 

مباحث آینده هنگام  خواهم به بررسی بپردازم. ما درم و نمیکنمیاست. من فقط برای آشنایی با زوایای بحث دارم اشاره 

رسی قرار خواهیم داد. ، این را مورد بر(هم بپردازیم هاایند به ادله کنمیکه قاعدتا بحث ما اقتضا ) هااینبررسی ادله 

ام تطبیق و اجرا، باالخره اگر بخواهیم برای مصلحت نقشی قائل باشیم یا در حوزه استنباط و کشف حکم شرعی یا در مق

 م.بررسی ادله به نتیجه برسی باید ادله را ذکر کنیم و بعد از

ب کلیت آید این است که مصالح مرسله باید در چارچوأیحال ویژگی دومی که از بعضی از تعاریف بدست میعلی 

و سازگاری هماهنگی  ها( قرار گرفته و بین آندر ضمن ادله معینی بیان نشده هااینکه )مقاصد شارع و تصرفات شارع 

 باید وجود داشته باشد.

لح مرسله الزم است به آن توجه شود، این است که در تعریف گفته شد دلیلی یا نصی نکته سومی که در مورد مصا .3

ییم نص معینی، گواهی، دلیلی بر اعتبار یا عدم گومیمعین بر اعتبار یا عدم اعتبار آن از سوی شارع نرسیده باشد. اینکه 

لیل ظنی و غیر قطعی هم دست یا شامل اعتبار آن از سوی شارع نرسیده باشد، آیا منظور از این دلیل، دلیل قطعی ا

مصلحتی است که دلیلی از سوی شرع بر اعتبار یا عدم اعتبارش قائم نشده باشد.  مصلحت مرسلییم گومید؟ ما شومی

                                                            
 .39، ص 2. الموافقات فی اصول الشریعۀ، ج  1
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د؟ باز در اینجا بین خود اهل سنت هم اختالف است؛ بعضی شومیاین دلیل آیا قطعی است یا شامل دلیل ظنی هم حال 

یند در تعریف که گفته شده نص گومیدلیل قطعی است. یعنی  ،از نبودن دلیل بر اعتبار یا عدم اعتبار معتقدند که منظور

معین یا دلیل معینی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن از سوی شارع نرسیده باشد، یعنی اگر مثال دلیل ظنی بر اعتبار باشد، این 

است که دلیل قطعی بر اعتبارش نباشد. اگر در جایی دلیل  یا مصالح مرسله آن زء مصالح مرسله است. مصلحت مرسلج

 دلیل د جزء مصالح مرسله. یعنی اگرشومیمصلحت مرسل نیست. اما اگر دلیل ظنی باشد، قطعی بر اعتبار باشد، آن جزء 

ظنی بر  ظنی بر اعتبار چیزی قائم شده باشد، اشکالی ندارد و طبق این نظر این جزء مصالح مرسله است. اگر هم دلیل

 د.شومیعدم اعتبارش باشد، آن هم جزء مصالح مرسله محسوب 

ظنی بر اعتبار یا عدم اعتبار قائم شود، دیگر آن مصلحت  دانند، یعنی معتقدند اگر دلیلل برخی ظن را کافی میلکن در مقاب

د مصالح مرسله مصالحی هستند که دلیلی برا اعتبار یا عدم اعتبار شومید. وقتی گفته شومیاز دایره مصالح مرسله خارج 

 دانند محقق، اعم از دلیل قطعی یا ظنی است. پس اگر ظنونی که اهل سنت آن را معتبر میع نرسیدهاز سوی شار هاآن

وضوعی است که ار محقق شود، دیگر جزء مصالح مرسله نیست طبق نظر دوم. این هم مشود، ظنی بر اعتبار یا عدم اعتب

 .هااینمحل بحث و اختالف است در بین 

 ف دقت شود و اینکهیلح مرسله این بود که هم به ارکان این تعراصبه ویژگی های سه گانه در تعریف مغرض ما از اشاره 

سه ویژگی اصال مصالح مرسله چه هستند و اختالفاتی که در جهات سه گانه وجود دارد. تقریبا مالحظه فرمودید که در هر 

د بود و نبودش شومیاختالف نظر وجود دارد. اینکه منظور از نص معین یا دلیل معین چیست؟ منظور از آن دلیلی که گفته 

ابطه و قاعده ای قرار بگیرد یا خیر؟ یا هر چیزی چارچوب، ض مهم است چیست؟ دوم اینکه آیا این مصلحت باید در یک

الزم هم نیست چارچوب داشته باشد؟ سوم اینکه آیا این دلیل و ا عدم اعتبارش نباشد که از ناحیه شارع دلیلی بر اعتبار ی

د. سه ویژگی مهم هم در این تعریف وجود دارد که هر سه محل شومیدلیل قطعی باشد یا شامل دلیل ظنی هم حتما باید 

 کرد. بحثجای خودش  ستقال درف است و باید این را ماختال

 اقسام مصلحت

شکار ترین ییم برجسته ترین و آگومیاین یک جهت دیگر هم باید در این رابطه به آن توجه داشته باشیم. ما عالوه بر 

صالح مرسله است. مصالح مرسله در مقابل دو ملحت در فقه اهل سنت به صورت مستقیم مصداق و نمونه حضور مص

 عتبر.بر، و دیگری هم مصالح غیر مدسته از مصالح دیگر است، یکی مصالح معت

عینی اعتبارش مورد پذیرش قرار گرفته و نص مآن دسته از مصالحی هستند که مستند به حکم الهی است و  :مصالح معتبر

 بر اعتبار آن قائم شده است.
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مصالح  هاآنه را نفی کرده که در اصطالح ب هاآنآن دسته از مصالحی هستند که شارع به صراحت  :مصالح غیر معتبر

ده است. پس شنند مصلحتی که در ربا وجود دارد، این مصلحت ربا صریحا توسط شارع نفی اد. مشومیملغات هم گفته 

 گیرد.مصالح مرسله در واقع در مقابل دو دسته از مصالح معتبر و غیر معتبر قرار می

 اقسام مصالح مرسله

ین را هم باز اره ای شده است. امصالح مرسله خودش دارای اقسامی است که در کلمات غزالی به انواع و اقسامش اش

 م اختالف است. در آن اختالف نیست و در چه محدوده ای هم که معلوم باشد مصالح مرسله در چه محدوده ای کنمیذکر 

 ید مصالح مرسله سه دسته اصلی دارد:گومیایشان یک تقسیم بندی کلی برای مصالح مرسله کرده و 

 ینیات. تحس3، . حاجیات2، . ضروریات1

عقال الزم  هانآاست و تأمین یا صیانت از  هاآنضروریات عبارت است از مصالحی که قوام حیات فردی یا اجتماعی به 

اقسام مصالح ضروریه  هاایند؛ مصالح دین، نفس، عقل، نسل و مال. کنمیاست. سپس ضروریات را به پنج قسم تقسیم 

 هستند.

 آیند.مینو روان شدن امور نقش دارند هرچند ضروری به شمار  مشکالتکاهش حاجیات عبارتند از مصالحی که در 

گیرند مانند زیادی کمال است و لذا از نظر اهمیت در پایین ترین مرتبه قرار می هاآنکه نتیجه  هستندینیات مصالحی تحس

 هاآنست، به کمال ا مصالحی که نتیجه آن آن از تحسینیات است.ولی زیادی نفقه. مثال اصل نفقه از ضروریات است 

پذیرد. پذیرد اما گویا در قسم سوم آن را نمیالبته غزالی مصلحت مرسل را در قسم اول و دوم می .گویندتحسینیات می

ید مصالح مرسله است. لذا اگر مصلحتی در گومیپذیرد و میدر حوزه حاجیات، روریات و ضدر حوزه  رایعنی مصالح 

ای حکم شرعی مستند کرد و این را مبن هاایند حکم شرعی را به شومیمحدوده پیش بیاید، قابل قبول است و این دو 

 1پذیرد.ینیات ایشان این را نمیقرار داد. اما در تحس

ا اینجا یک تحث ما پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت است. کلی باین توضیحی کلی در مورد مصلحت مرسل بود. عنوان 

ریشه ها و عوامل  داشتیم، یه هاآندر عقاید و رفتار و درباره حضور مصلحت در زمان خلفا )خلیفه اول و دوم(  توضیحی

ین مصالح احضور پر رنگ مصلحت در میان اهل سنت اشاره کردیم و به بحث مصالح مرسله رسیدیم. توضیحی درباره 

مصلحت مرسل  میان اهل سنت عمدتا بر پایه و مدار دادیم و دلیلش هم این بود که حضور مصلحت به طور مستقیم در

ور غیر مستقیم الح مرسله نمود پیدا کرده است و بعد از آن البته به حضدر قالب مص . حضور مستقیم آناستوار است

 دهیم که منظور از حضور غیر مستقیم مصلحت چیست.مصلحت خواهیم پرداخت. البته توضیح می
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 د مصالح مرسلهاختالف نظر اهل سنت در مور

. در مورد مصلحت مرسل اتفاق نظر ندارندالبته آخرین نکته ای که الزم است اشاره شود این است که خود اهل سنت هم 

کلیت توجه اهل سنت به مصلحت و اینکه بیشتر از تشیع به این مقوله پرداخته اند و برایش نقش قائل بودند، تردیدی در 

آن نیست و ما به ریشه ها و عواملش هم اشاره کردیم. اما در این میان مالکی ها به مصلحت مرسل در کشف احکام 

را از منابع استنباط قلمداد کرده و ضمن اینکه مصلحت را به مرسل و مصلحت  1انسمالک بن شرعی استناد کرده اند. 

 غیر مرسل تقسیم کرده، اعتبار مصلحت مرسل را پذیرفته است.

 2ند. محمد بن ادریس شافعیه استندات احکام شرعیه نپذیرفتا اساسا مصلحت را به عنوان یکی از مدر مقابل شافعی ه

طی منعقد کرده و در کتاب األم  «استحسانابطال »یک بابی به نام باب  ت،کی از مذاهب اربعه اهل سنت اسکه رئیس ی

 3.است ان پرداختهسن صفحه به ابطال استحچندی

وجه کرده اند. حنفی ها تا حدودی به مصلحت مرسل توجه کرده اند و حنبلی ها هم به نوعی دیگری به مسئله مصلحت ت

 روهگته و این داش حضور مستقیم در فقه اهل سنت. ، کهه مالکی استاما شاید پر رنگ ترین توجه به مصالح مرسله در فق

حو عام و یا به ا به نبه آن توجه کرده اند. اینکه خود مالک چرا بیش از سایرین به مصالح مرسله ی هااینتر بیشاز همه 

داشت و  طلز تسدر آن روی از دنیای اسالم شاید ریشه اش این باشد که فقه مالکی در بخش وسیع ،هنحو کلی توجه کرد

از همان  «رسلم»اینکه کلمه البته در . کنندخود مواجهه با حوادث مختلف بیشتر باعث شد که به مصلحت مرسل توجه 

ست. اما برخی بر این ابتدا به عنوان یک قید در کنار مصلحت قرار گرفته باشد و مورد توجه قرار گرفته باشد، اختالف ا

ت این بلکه حقیق ان،فقه اهل سنت شد. البته نه با همین عنو مرسله از زمان خود مالک وارد در اساس قیدعقیده اند که 

ظش ذکر شده باشد، رها شدگی یا رها نشدگی. مسئله مرسل بودن یا نبودن، ماهیت و حقیقتش بدون اینکه لفیعنی  مسئله؛

ر ادبیات فقهی اهل دل از قرن چهارم به بعد وارد د. البته لفظ مرسشومیاز آن زمان )زمان خود مالک( رد پایش مشاهده 

 سنت شد. اما اصل و ماهیت و حیقتش از زمان خود مالک مطرح بود.

همین در فقه اهل سنت در قالب مصلحت مرسله از قرن پنج به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفت. حضور مستقیم مصلحت 

و نهایتا شاطبی در قرن هشتم در الموافقات  8ابن تیمیه، 7آمدی، 6زی،فخر را 5ابو حامد غزالی، 4مصالح مرسله است. جوینی،
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نیم مصالح مرسله در میان بخشی بیمیآییم فی اصول الشریعۀ بیشتر به مصالح مرسله پرداختند. یعنی هر چه جلو تر می

 د.شومیاز اهل سنت حضور پر رنگ تری دارد و استناد به آن 

 .قهی یا ادبیات اصولی اهل سنت استری از حضور مصلحت در ادبیات فحضور غیر مستقیم هم یک جنبه دیگ

حکم  ف حکم و استنباطتن مصلحت به عنوان منبع و مرجع کشقرار گرف ور غیر مستقیم یعنی حضور مصلحت وحض

هم ممکن  هاآنعنوان و قالب است.  حکم شرعی مستند به آن شود لکن در قالب های دیگر، چندشرعی است. اینکه 

 شد. به مصلحت برگردد ولو عنوان مصلحت به ظاهر در این الفاظ و واژه ها ذکر نشده با ت بعضی ماالًاس

لحت در فقه اهل سنت بود. یک بخش دیگر هم هست گفتیم تقریبا مربوط به حضور مستقیم مص ما آنچه را که تا به حال

 انشاءاهلل در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.حضور غیر مستقیم مصلحت است که آن که باید به آن بپردازیم 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


