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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399بهمن  26: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت     

 1442رجب  2مصادف با:                            موضوع جزئی: پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت      

 12جلسه: 

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

در مورد پیشینه حضور مصلحت در فقه اهل سنت عرض کردیم تارۀ از این منظر که مصلحت حضور مستقیم در فقه اهل 

یم قمست درباره حضور ارد و أخری از این منظر که حضور غیر مستقیم دارد. تا اینجگیمیسنت دارد مورد بررسی قرار 

مصلحت  یدرباره ویژگی ها .مصلحت که برجسته ترین و آشکار ترین شکل آن مصلحت مرسله است، اشاراتی داشتیم

 دانندمرسله، اقسام مصلحت مرسله و اینکه در بین مذاهب اهل سنت مالکیه مصلحت مرسل را از ارکان فقه خودشان می

 ر در آن حضور قوی تر و فعال تری دارد، مذهب مالکی است.به طور کلی شاید مذهبی که این عنص مطالبی گفته شد.

چه بسا به  هاایناما حنفیه و شافعیه به مسئله مصلحت مرسل کمتر پرداخته اند و یا اساسا آن را نپذیرفته اند. بعضی از 

ذاهب اهل البته آنچه که به م صراحت نفی کردند مصلحت مرسل را به عنوان یک منبع و مبنا برای کشف حکم شرعی.

د روشن است و نیازی به توضیح ندارد که در بین پیروان یک مذهب اتفاق نظر وجود ندارد. آنچه که شومیسنت استناد 

است ولی چه  اکابر این مذاهب و بزرگانشان بر اساس نظرد، در حقیقت شومیبه عنوان نفی یا اثبات مصالح مرسله گفته 

 .یا پیروان این مذاهب، تفاوت های دیدگاهی هم وجود دارد برخی از مراتب پایین تر علمابین  بسا

 حضور غیر مستقیم مصلحت در فقه اهل سنت

اهیم وع اگر بخومبه هر حال حضور مصلحت به صورت غیر مستقیم در واقع یک مقداری دامنه وسیع تری دارد. در مج

منبع تا  7یا  6خودش محل اختالف است. از ریم، برشما ناهل سنت و مذاهب اربعه آنا فقه نباط را درتمنابع اجتهاد و اس

ه، قول صحابی، مصلحت مرسل، قیاس، نقرآن، سنت، اجماع، اجماع اهل مدی مثلامر به عنوان منابع ذکر کرده اند.  45

پیامبر، ین، اجماع اهل کوفه، اجماع عترت ، اجماع خلفای راشداستحسانبرائت، عادت، سد ذرایع، فتح ذرایع، استقراء، 

رف، اخذ به احتیاط، عموم البلوی، عمل به شبیهین، داللت اقتران، اجماع صحابه، اجماع خلفیه اول و دوم، رجوع به ع

احکام شرعی معرفی شده اند. عرض کردم  به عنوان مستند هاایننابع ذکر شده که عت... یک فهرست بلند باالیی از ممنف

بلند باالیی از این منابع ذکر شده است. در این میان برخی از عناوینی وجود دارد ولی یک فهرست  هاایناختالف نظر در 

ند. برخی از این منابع اصوال ارتباطی با مسئله ه افی شدرعکر شد به عنوان منبعی که متکی به عنصر مصلحت است مکه ذ

 مصلحت استوار شده اند. ر اساس و پایهب دیگرمصلحت ندارند اما بعضی 
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 دو زاویه در بحث

یم، در واقع از دو منظر کنمیآنچه که ما در اینجا به عنوان حضور غیر مستقیم عنصر مصلحت در فقه اهل سنت از آن یاد 

اهیم ببینیم آیا مفهوما مصلحت یا مصلحت مرسل مثال خومیانیم این را بررسی کنیم. تارۀ بحث مفهومی داریم یعنی تومی

و بحث در صدق عنوان و مفهوم شناسی است، به عبارت دیگر د یا خیر. ت یکی هستند، عرف یا عااستحسانبا قیاس، 

معتبر دانسته شده، این بر مبنای مصلحت استوار است یعنی  استحساناست؛ یعنی مثال اگر ها آنبحث در اعتبار  أخری

 .، عادت، سد ذرایع و فتح ذرایع بر مصلحت استوار است، عرفاستحسانپایه حجیت و اعتبار 

و ما از این زاویه  فعال در این مقام و به عنوان حضور غیر مستقیم مصلحت در عرصه فقه اهل سنت مورد نظر استآنچه 

 منظر دوم است نه منظر اول.  اهیم بررسی کنیم،خومیپیشینه آن را 

ت مساوق و ، عرف، عاداستحساندر منظر اول بحث مفهومی است که آیا مثال مفهوما مصالح مرسله یا مصلحت با قیاس، 

 است. مقصود مرادف هستند یا خیر. این منظر مورد توجه نیست و بیشتر آن منظر دوم 

در کنار استصالح مثال اختالف نظر هم هست.  هاایندر مورد چند ر ه رد،گیمیاز منظر اول بحث هایی بعضا صورت 

 مرسل است یا همان است. از مصلحتآیا استصالح منبعی مستقل  صورت گرفته کهشده و یک بحثی  رکمصلحت مرسل ذ

از دید امامیه معتبر نیستند  که البته) منابع اجتهاد یا استنباطیند گومیرا جداگانه ذکر کرده اند.  هاایندر برخی از کتاب ها 

را دو منبع جداگانه ذکر  هااینرسله و استصالح؛ م ، عبارتند از مثال مصالح(و برخی از فرق اهل سنت آن را قبول دارند

یند استصالح واقعه ای است که هم مصالح و هم مفاسد در آن مورد ارزیابی قرار گومی هابین آنکرده اند و در فرق 

توجهی  دد. یعنی به مسئله مفاسشومیمصلحت اندیشی  هاآنرد اما مصالح مرسله فقط در اموری است که صرفا در گیمی

رد یا هم مصالح و هم گیمیی را گذاشته اند از حیث اینکه فقط مصالح مورد ارزیابی قرار د. بعضی چنین فرقشومین

 مفاسد.

بعضی فرق های دیگری را گفته اند، مثال گفته اند خود این مصلحت عبارت است از مصلحت مرسل، یعنی وقتی ما 

بار یا عدم اعتبارش در شریعت بیان ییم مصلحت مرسل، نظر به خود مصلحت داریم که رها شده و دلیلی بر اعتگومی

نشده است. اما استصالح عبارت است از خود استدالل و استنباط. این خودش محل بحث است که مصالح مرسله آیا 

د. اگر کسی گفت استصالح عبارت است از عملیات کنمیفرق  هااینصرفا همین مصلحت است یا استدالل و استنباط؟ 

استدالل و استنباط بر آن استوار است، طبیعتا ح مرسله عبارت است از مصلحتی که عملیات استدالل و استنباط و مصال

نیم بیمیپرداخته شده، یکبار به عنوان فعل مستنبط و مستدل  هاآنیک حقیقت و یک واقعیت اند لکن از دو زاویه به  هااین

یم و به آن کنمید نگاه کنمیستنبط بر آن اتکا ییم استصالح. یکبار هم به آن چیزی که مستدل و مگومیو به فعل او 

 ند.کنمیهر دو از یک واقعیت ولی از دو زاویه حکایت  هااینییم مصلحت مرسل. گومی
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ح را دو واژه حاکی از نظر مفهومی ما چه مصلحت مرسل و استصال ار نداریم اما عمده این است کهما فعال با این جهات ک

را دو منبع بدانیم و بگوییم  هااینکم بپذیریم و چه به عنوان یک منبع برای استنباط حرا  از یک حقیقت بدانیم و هر دو

رسله یا مم است. یعنی کسی که مصلحت مصلحت معلو نقشمتفاوت است، باالخره در این دو به وضوح  هااینمعنای 

ما سایر منابع اینچنین اعتراف کرده است. اداند در واقع به حضور مستقیم مصلحت در فقه منابع استنباط می استصالح را از

توار است ضمن صلحت اسمآیا قیاس بر پایه  دهیم.این واژه ها اگر فرصت شود توضیح می نیستند. ما درباره بعضی از

ان، سد ذرایع، سحاستصالح است. آیا عرف، عادت، استدانیم قیاس غیر از مصالح مرسله است، غیر از اینکه مفهوما می

اعتبار و ارزش این منابع  مصلحت هستند و با مصالح مرسله متفاوت اند، اما آیامتفاوت از مفهوما یع و... با اینکه فتح ذرا

بر پایه مصلحت  ،د محدوده اش مورد اختالف استفقه اهل سنت هر چن ستوار است؟ بسیار از منابعباز بر محور مصلحت ا

در  ن جهت اگر مثالبه واسطه مصلحت است. به همیدر فقه اهل سنت  ی از این منابعلذا ارزش و اعتبار برخ است.استوار 

، (ندکنمی استحسانمخصوصا با توجه به تعریفی که برخی از ) تکیه شود استحسانیک مذهبی از مذاهب اهل سنت بر 

 در واقع یعنی به رسمیت شناختن مصلحت در استنباط حکم منتهی غیر مستقیم.این 

بر پایه و مدار مصلحت  هاایندارند،  هااینقی هایی که برخی درباره عرف، عادت، سد ذرایع، فتح ذرایع و امثال همچنین تل

قع به حضور مصلحت استوار است لذا اگر کسی سد و فتح ذرایع، عرف، عادت و... را به عنوان منبع پذیرفت، یعنی در وا

 اخته.نش اعتراف کرده و آن را به رسمیتدر فقه اهل سنت 

دعا آشکارتر شود که م تا انشاءاهلل این مکنمیمن اشاره ای اجمالی به این مسئله  ،ه این مطلب روشن تر شودکبرای این

 ، نفس ذکر برخی ازباالخره ما چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه بعضی از بزرگان فقهای اهل سنت بپذیرند و چه نپذیرند

 مصلحت در دایره کشف و استنباط احکام شرعیه است. از کردن پایاین منابع، به معنای ب

 . حضور غیر مستقیم در مذهب مالکی1

ند. البته ما فعال به کنمیو در استنباط حکم به آن تکیه  رسما برای مصلحت نقش قائلند هاآنه گفتیم که یکدر مورد مال

 :د از جملهو غیر مستقیم هم حضور داره باالخره مصلحت به نحیکقیم آن کاری نداریم. اما از نظر مالحضور مست

مالک در ه بر این مسئله تاکید کردند و آن را بیان کردند. خود یکبسیاری از فقیهان و اصولیین مال .استحسانقالب در 

 1االلتفات إلی المصلحۀ و العدل. ستحساناالاست؛ نوعی توجه به مصلحت و عدل  استحسانید: گومی استحسان تعریف

به معنای توجه  ستحساناعلم تلقی و قلمداد کرده است. وقتی  را نُه دَهُم استحساناز کتاب ها آمده که مالک یا در بعضی 

حی و مفهومی به مصلحت و عدل باشد، معلوم است که نه تنها اعتبارش به مصلحت است، بلکه حتی شاید از نظر اصطال

 د.کنمیقلمداد  استحسانهم این را به عنوان جزیی از اجزای مفهومی 

                                                            
 .361. اصول العامۀ للفقه المقارن، ص  1
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د و شومییا مثال در مورد عرف و عادت اعتقاد مالکیه بر این است که عرف و عادت بر ظواهر و محکمات قرآن مقدم 

إن  زند به این دلیل که مصلحت در موافقت با عرف و عادت و مفسده و حرج در مخالف آن است.آن را تخصیص می

. فقط یک تسهیل علیهم و رفع الحرج عنهم مادامَ العرف صالحا ال فاسداالمن باب  العرفَ له سلطان علی النفوس فمراعاته

اند ظواهر قرآن را تخصیص بزند تومیگذارد که این عرف، عرف صالح باشد و مخالف شرع نباشد. عرف صالح شرط می

 1و بر محکمات مقدم باشد، بر عموماتی که در قرآن ذکر شده است.

دانند، عرف و عادت را به عنوان منبع استنباط می استحسانوقتی  هاآنمین مقدار کافی باشد که در مورد مالکیه شاید ه

صلحت نه تنها به عنوان فته اند که مریدانند طبیعتا پذمی ند و آن را مقدم بر ظواهر و محکمات قرآنکنمیرا اینچنین معنا 

هم حضور در  عناوین دیگر و دالیل و مستندات دیگر بقال ستند احکام شرعی است، بلکه درخودش مستقیما مبنا و م

 عرصه کشف و استنباط حکم دارد لکن حضورش در این موارد غیر مستقیم است.

 . حضور غیر مستقیم در مذهب حنفی2

اکید بیش از حد حنفیه همانطور که گفتیم هرچند حضور مستقیم مصلحت را در عرصه فقه و فقاهت نپذیرفته اند، اما ت

ه فقه و به معنای پذیرفتن حضور غیر مستقیم مصلحت در عرص (و عرف استحسانبر پذیرش عالوه )بر قیاس  هاآن

 استنباط حکم شرعی است.

عرف و عادت  هاآننند حنفی ها البته مانند مالکی ها مصلحت را مستقال و رأسا منبع حکم شرعی قلمداد نکرده اند اما ما

این است که اگر ما عرف  هاآناست. دلیل  ماهر روایتی با عرف ناسازگار باشد، عرف مقدیند اگر ظگومیرا پذیرفته اند و 

است و دیگر  و مصلحتی که در نفی و حرج مکلفان وجود دارد، کامال آشکار آید.نکنیم عسر و حرج پیش می مرا مقد

ر اساس و پایه مصلحت بیات، اد بر ظاهر رونکنمیند و آن را مقدم کنمینیازی به توضیح ندارد. بنابراین اگر به عرف تکیه 

 است.

 لب نیکو و خوبیقلب و ذهن مجتهد مطااوقات در  ید: گاهی ازگومیاینچنین  استحسانحنیفه در مورد مثال خود ابویا 

 ، این خواهباشد به این معنا استحسانالبته در جاهایی که نصی وجود ندارد. اگر  دهدد و طبق آن فتوا میشومیمنعکس 

دهد، این همان مصالحی اند منطبق شود بر مصلحت. یعنی آن مطالب نیکو که بر اساس آن مجتهد فتوا میتومییا نا خواه 

 دین، نفس یا نوع باشد. مصلحت ممکن است مصلحتد. این شومیکه است که در ذهن مجتهد مستقر 

ند، اما کنمیا رأسا به عنوان منبع استنباط ذکر ناز دید حنفیه که به ظاهر به مصلحت توجه ندارند و مصلحت ر به هرحال

ه بیشتر از سایرین و شاید به شکل افراطی فحنیابودانند. االتر از همه قیاس را معتبر میو عرف و ب استحساننید که بیمی

بن تا منبع اند اما  دو هاایند با مصالح مرسله. یعنی کنمیبر مسئله قیاس اتکا کرده است. این قیاس به حسب ظاهر فرق 

                                                            
 .3234. العرف، بین الفقه و القانون، مجلۀ مجمع الفقه االسالمی، ص  1
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گردد به س بر میابخشی از اعتبار و اهمیت و حجیت قی ش این است که باالخرهمصلحت است. حداقل مایه قیاس،

ی ها و توضیحاتش یا نظیر آن برگردد پذیرفته اند. این ریزه کار ساعضی مصلحت را به شرط اینکه به قیبالبته مصلحت. 

 یم.شومیهیم اصل این مسئله را تبیین کنیم و لذا وارد جزییاتش ناخومیما فعال  ش.دبماند در جای خو

 . حضور غیر مستقیم در مذهب شافعی3

ر مذهب د که استحسانحتی  حت به عنوان خودش مورد توجه نیست؛یم که مصلکنمیدر مذهب شافعیه هم این را مشاهده 

کردیم که یک بابی منعقد شده در کتاب االم شافعی در مذهب شافعی مقبول نیست. عرض  اما مالکی و حنفی پذیرفته شده،

برخی از را هم نپذیرفته اند. البته  هااینلحت و... اما در عین حال سد ذرایع، عرف، مص ،ستحسانبه عنوان باب ابطال اال

حجاز و ند که او تا زمانی که در کنمیحتی در مورد خود محمد بن ادریس شافعی نقل ده اند. رکشافعیه به عرف اخذ 

کرد و در استنباط هم به  فت روش خودش را عوضکرد اما وقتی به مصر رکرد به عرف تمسک نمیعراق زندگی می

ند در آن و حدودش توسعه داد هاآند اما در ادامه پیروان سای یک مذهب مطلبی را گفته انگاهی از رؤ1عرف تکیه کرد.

 را جابجا کردند.

شروطی پذیرفته  و آن را با حدود و ی هستند، به مقاصد شریعت پرداختهن فقه شافعجوینی و محمد غزالی که از عالما

ستوار است. اند، مقاصد شریعت که در کلمات جوینی و غزالی به خصوص بیشتر مطرح شده، بر اساس و مدار مصلحت ا

. ما در صلحت استدرست است که مفهوما مقاصد شریعت غیر از مصلحت و مصالح مرسله است، اما باز تکیه گاهش م

مین مرحله راجع هتوضیح اجمالی در  است و هااینبحث از مفهوم  خواهیم پرداخت. یکی در هاایندو مرحله به بعضی از 

بیشتر این مسئله روشن  هااینو اعتبار سنجی  هاایندهیم و سپس اگر فرصت بود در بحث ارزیابی می هااینمفهوم  به

عنصر مصلحت  عت چیست و آیا دلیلی بر اعتبارش هست یا خیر و تا چه مقدار متکی بهد که اصال مقاصد شریخواهد ش

 است. این هم در مورد شافعیه.

مصلحت را رأسا به  با اینکهپس اگر بخواهیم یک ارزیابی کلی داشته باشیم، شافعیه یا خود محمد بن ادریس شافعی 

قرار بگیرد،  اند اعتمادا علی المصلحۀ منبع استنباطتومییز هایی که عنوان منبع استنباط نپذیرفته اند، بلکه برخی از آن چ

اما اینکه خود شافعی بعدا روشش عوض شد یا اینکه مانند غزالی و جوینی بعدا به مقاصد شریعت را هم نپذیرفته اند  هاآن

البته گنجند. نمی هاآنع استنباطی در دایره مناب هاایندر شافعیه اینطور است که در  به هر حالپرداختند بحثی دیگر است 

ت است از اینکه حکمی که در اصل است بر فرع جاری شود به دلیل رقیاس عبا گویندمیشافعیه به قیاس تکیه کرده اند 

اند متکی به مصلحت باشد. اینکه مثال در خود این تومیعلتی که از حکم متعلق به اصل استنباط شده. این با وسائطی 
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 یلحاظ شده، برخی گفته اند که این قیاس را آنقدر توسعه داده اند که شامل مصلحت هم شده است. یعنقیاس مصلحتی 

 اند مبتنی بر مصلحت باشد هر چند همه انواع قیاس اینچنین نیست.تومیقیاس ها بخشی از 

 در مذهب حنبلی . حضور غیر مستقیم4

ها بیشتر بر ظاهر مذاهب اهل سنت باشد. حنبلی رقه ها و به مصلحت ضعیف تر از سایر ف در میان حنابله شاید اتکا

در  هااینانیم بگوییم که تومیو به نوعی جمود بر ظواهر نصوص داشتند. در یک نگاه کلی و اجمالی  نصوص تکیه کرده

بود لذا بر اکتفا بر نصوص شرعی  هاآنواقع نسبت به مصلحت شاید سخت ترین دیدگاه و نگاه را داشتند چون بنای کلی 

کنند. البته بعضی از پیروان این مذهب و از فقهای حنابله در ادامه  استناد مصلحت است که با این دیدگاه نتوانند به بدیهی

و سخن گفته،  راه هایی را برای تکیه به مصلحت باز کردند. مثال یکی از معروف ترین فقیهانی که در این رابطه مطلب دارد

ید اگر امر دایر باشد بین مصلحت و نص گومیآید وقتی سخن از مقاصد شریعت به میان مینجم الدین طوفی است. وی 

ند، اما کنمیمعتبر شرعی، مصلحت مقدم بر نص است. با اینکه از حنابله است و حنبلی ها اتکای به نصوص و ظواهر 

 ست.امصلحت مقدم  هااینید در دوران بین گومی

انیم بگوییم که مصلحت فی الجمله در فقه اهل سنت نقش مؤثری دارد و به تومیور قطع به ط اجماالنمونه ها زیاد است 

عنوان منبع استنباط و استکشاف حکم شناخته شده یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم. یا استقالال و یا آلیۀ، 

، بحثی است که بعدا خواهیم از دید ما مردود هست ار و ارزششاینکه اعتبالبته یا به عنوان استقاللی و یا به عنوان ابزاری 

بعضی از مفاهیمی که نام برده  دربارهگفت. در بحث پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت فقط یک توضیح اجمالی الزم است 

                                                                   و سپس وارد بحث مبانی و ادله شویم.داده شود شد 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                                                                                 


