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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399اسفند  23 :تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت     

 1442رجب  29مصادف با: جهت اول: معنای ضرر، اضطرار،         _موضوع جزئی: تنقیح موضوع بحث       

 16جلسه:                                                                ضرورت، حرج                           

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
عرصه ها و ما تا اینجا طی پانزده جلسه که مقداری هم طوالنی شد درباره معنای مصلحت به نحو اجمال و همچنین 

مصلحت در فقه دیم و عمدتا درباره پیشینه حضور رساحت های حضور مصلحت در علوم مختلف مطالبی را عرض ک

 عرض شد. _د آنچه که در این مقام الزم بو _ شیعه و فقه اهل سنت

 لزوم تمایز قاعده مصلحت از سایر قواعد

ما مفاد و قلمرویی دارد و قهرا باید از قواعد ییم قاعده مصلحت، حتگومیموضوع بحث ما قاعده مصلحت است؛ وقتی 

فقهی دیگر متمایز و ممتاز باشد. ممکن است ما برخی از قواعد فقهی دیگر را هم به نوعی بر پایه و اساس مصلحت 

عی با موضوع بتوانیم تعریف کنیم. مثال قاعده الضرر، قاعده ال حَرَج، قاعده تقیه، قاعده األهم فاألهم... همگی به نو

قواعد بتوانند در مقام استدالل ذکر شوند  ند وثیق و محکمی دارند. و حتی ممکن است برخی از اینمصلحت ارتباط و پیو

. چون باالخره از آن قواعدی است که نام برده شدیم، غیر کنمیاما آنچه که اینجا ما از آن به عنوان قاعده مصلحت یاد 

و نام برده شده. آنها هر کدام مفاد و قلمرو و مستنداتی دارند. ما اینجا داریم از یاد شده قواعد ه از آن یهدر کتب قواعد فق

ییم قاعده مصلحت، این غیر از آن قواعدی است که رگه ها یا رشحاتی گومییم، بنابراین وقتی کنمیقاعده مصلحت یاد 

 از مصلحت در آنها وجود دارد.

 تنقیح موضوع بحث

یم و مفاد قاعده را استنتاج کنمیدرباره چه بحث  تنقیح شود و مشخصا معلوم شود که مابرای اینکه بیشتر موضوع بحث 

 کنیم، الزم است نکات و جهاتی را در ابتدای این بحث متعرض شویم. چندین جهت در این مقام قابل ذکر است.

 جهت اول: معنای ضرر، اضطرار، ضرورت، حرج

ورت، ون ضرر، ضری همچاز واژه های و ضد آن یعنی مفسده واژه مصلحتیکی از جهات و نکات درباره تفاوت و تمایز 

باید مرز های اینها معلوم شود. ما درباره خود مصلحت قبال اجماال اشاراتی داشتیم که  اضطرار و چه بسا حرج است و

 معنای لغوی و عرفیم تفاوتی بین مصلحت در لغت به چه معناست و در اصطالح فقه هم چه معنایی از آن اراده شده. گفتی

معنای اصطالحی نیست. اینکه ما گمان کنیم شارع یا شرع معنای جدیدی را برای مصلحت ذکر کرده، اینچنین نیست.  و

اشاره شود. اجماال مصلحت از هر چند در برخی از کاربردهای مصلحت اختالفاتی وجود دارد که باید در جای خودش 

ابل فساد است. گفتیم اصالح در لغت به معنای راست کردن و به راه آوردن به معنای صالح و در مق «ص ل ح»ماده 
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چیزی است بعد از آنکه دچار انحراف و فساد شده. در لسان العرب هم به عنوان مؤید ذکر کرده که اصلح الدابۀ یعنی در 

 .است ت دیگر هم ذکر شدهغدر بعضی از کتاب های لمعنا نظیر همین 1حق این حیوان نیکی کرد و کار او را سامان داد.

م در واقع غیر از منفعت ده اند. اما مصلحت همانطور که قبال هم گفتیرذکر ک آن راالبته بعضا معنای منفعت، خیر، و شبیه 

ارد. ولی حتما اما مصلحت یک معنای عام تری دمنطبق است امور مادی و ظاهری  است چه اینکه منفعت شاید بیشتر بر

سعادت باشد  منفعت، خیر ومعنای به نوعی متضمن  مصلحت و سعادت وجود دارد. اینکهدر دل معنای مصلحت نفع، خیر 

 . معانی بدانیم را به این آنغیر از این است که ما اساسا 

 را بارات فقهاعاز  برخیاین بحث اجماال گذشت و گفتیم در اصطالح فقها هم معنای دیگری برای مصلحت ذکر نشده. ما 

د ولی هر شوهر مصلحتی منفعت محسوب منفعت مالزمه نیست. ممکن است  بین مصلحت و هاآنبر طبق ذکر کردیم که 

ن ایجاد آنفعتی مصلحت نیست. چه بسایک موضوعی در آن مصلحت باشد اما در عین حال یک ضرر ظاهری از قِبَل م

 شود. و البته یک منفعت أخروی و ابدی در آن بتوانیم پیدا کنیم.

د. البته به کنمی منفعت اندیشی به معنای متعارف آن که انصراف به منافع و سود مادی دارد فرق به هر حال مصلحت با

یک معنای  لکهبکنیم اما منحصر در این امر نیست  عنوان مصلحت اطالق یمانتومیچیزی که دارای نفع مادی هم باشد 

اید توجه داشت که بدی ندارد. لذا از این جهت اختصاص به نفع ما رد وگیمیعامی دارد و امور مادی و معنوی را در بر 

 د نیست.شومی ییم مصلحت، لزوما منفعت اندیشی به معنای متعارف که در محاورات و گفتگو ها از آن یادگومیوقتی 

دانسته ضرر  به عالوه دفع ضرر هم ممکن است نوعی مصلحت باشد. چون برخی مصلحت را به معنای جلب منفعت یا دفع

ت. مثال اگر کسی ضررهای مربوط به و این دنیا نیس صرفا منافع وه داشت جلب منفعت یا دفع ضرر، باید توج . امااند

اینجا موجود  د اما مصلحت حفظ دینشومیگذرد، این ضرر دنیوی به او متوجه برای حفظ دین از جان یا مال خودش می

مصلحت  . هر چند دفع خسارت و ضرر از دینستنیمصلحت  اوق باسماست. لذا در مواقعی دفع ضرر به این معنا 

 شود.محسوب می

ضرورت  ،طراراض سده آیا به معنای ضرر است؟ ضرر،در مقابل مفسده است. حال مف اما مسئله مهم این است که مصلحت

اند؟ باق و مرادف و ضرورت بر هم منطبق اند؟ آیا مصلحت و اضطرار بر هم قابل انط آیا با هم فرق دارند؟ آیا مصلحت

 اگر ضرری دفع شود آیا این خودش یک مصلحت است؟ 

اژه عبارت است از: وچند این  لفظ و واژه را باید اجماال توضیح دهیم. مرزها مشخص شود، این چندبنابراین برای اینکه 

مصلحت در گوییم ی. وقتی مندشومیشمرده  یا مصلحت و همگی از مقابالت نفعضرر، اضطرار، ضرورت، حرج که اینها 

 مقابل مفسده است، یعنی مصلحت در مقابل ضرر، اضطرار، ضرورت و... است؟
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  . ضرر1

عنی اگر چیزی به آن نقص د. یشومینقصی است که بر چیزی وارد به معنای ضرر اسم مصدر و در مقابل نفع است. ضرر 

معنایی است که  ان و بدن باشد. ایناست بر مال، جیند ضرر پدید آمده. حال این ضرر و نقص ممکن گومی وارد شود،

 برای ضرر ذکر کرده اند. این معنا خیلی احتیاج به بحث و گفتگو ندارد.

 . اضطرار 2

دن به سوی چیزی و وادار کردن به لجاء است، یعنی کشانطرار مصدر باب افتعال به معنی اواژه دیگر اضطرار است. اض

گاهی هم به  دارند. البتهمفعول است. آنوقت اشتقاقاتش هم معنای متعدی چیزی. این معنا متعدی است و طبیعتا نیازمند 

 د و آن هم احتیاج است.کنمیآید. یعنی یک معنای اسمی و الزم پیدا معنای الزم می

 خواهیم ببینیم آیا اضطرار در واقع همان ضرر است؟ یا غیر از ضرر است؟ حال می

ید: اضرار و اضطرار بر دو قسم است، گاهی گومیو اضرار و اضطرار را در ردیف هم قرار داده راغب اصفهانی در مفردات 

که به سبب  اهی به سبب یک عامل درونی. آنجاد و گشومیاین به سبب یک عامل بیرونی و خارج از ذات مضطر محقق 

نند کسی که در اثر غلبه شهوت د. ماشومیبر دو قسم است، گاهی این باعث هالکت مضطر نخود عامل درونی است 

د مانند کسی که شومیمرتکب شرب خمر یا قمار شود. ولی گاهی اضطرار به نحوی است که منجر به هالکت مضطر 

ه یک عامل ط. احتیاج کأن گاهی به واساست احتیاج این اساس همان د. اضطرار برشومیگرسنه است و نیازمند اکل میته 

بته این بر اساس معنای به واسطه یک عامل درونی. خود عامل درونی هم بر دو قسم است. البیرونی است و گاهی هم 

به همان معنای  چه بسادی هم ما برای اضطرار ذکر کردیم. اضطرار در آن معنا عیک معنای مت طرار است. چونالزم اض

 اضطرار یک نحوه احتیاج و تنگنا وجود دارد.در به هر حال  ضیق و تنگنا باشد.

حال در اصطالح فقهی و فقها هم اضطرار تقریبا به همین معنای عرفی به کار رفته است. همانطور که ما در مورد مصلحت 

وت از معنای لغوی و عرفی گفتیم، در مورد اضطرار هم چنین است. البته ضرر هم همینطور است و اینها معنایی متفا

 ندارند.

 اشکال

اگر اضطرار در بین فقها به همان معنایی است که در عرف و لغت وجود دارد، پس  ماند کهفقط جای یک سوال باقی می

 یییم که فقها برای اضطرار تفسیر هابینبین فقها و حتی در بین روایات اختالف وجود دارد. ما می تفسیر اضطرارچرا در 

چیزی قرار دادند، و در جایی دیگر امری دیگر را به عنوان  راای حرام غذ غودر جایی اضطرار مسمتفاوت کرده اند. 

حرام آنجایی است که انسان خوف تلف و هالکت نفس  غید اضطرار مسوگومیای حرام ذکر کردند. یکی مثال غذ مسوغ

ز بینیم برخی این را تقلیل دادند و گفتند حتی خوف مرض یا ضعفی که موجب جا ماندن کاروان اداشته باشد ولی می

 حرام است.  هم مسوغ غذایبشود، این مسافرت
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یگر تطبیق دبه خصوص در باب اکل میته اشاره شده که این در جایی تطبیق شده بر خوف تلف و جایی بر این مطلب 

ر کرده اند که قدر استفاده از آن غذا را هم ذکبرخی در روایات هم این مطلب آمده است. شده بر خوف مرض و ضرر. 

فقیهان  نزدطرار باالخره سوال این است که اگر اض ند و از حالت ضعف خارج شود.ککه بدنش قوامی پیدا  در حدی باشد

ر عبارات فقها بینیم که هم در لسان روایات و هم دبه همان معنایی است که در نزد عرف معروف است، پس چرا ما می

 پیش آمده. این برای چیست؟ ارتکاب حرام هست اختالف ازه اضطراری که مسوغدر مورد حد و اند

 پاسخ

آنچه که  بایی متفاوت این است که اضطرار در بین فقها و در فقه معنا عنوان پاسخ به این سوال ذکر کرد به توانمیآنچه 

ت، در واقع بیشتر به ندارد. ولی مراتبی که بعضا در کلمات فقها ذکر شده، یا در برخی روایا ،اهل لغت و عرف گفته اند

تیم اضطرار در گف ی اضطرار روشن است. همانطور کهخاطر اختالفی است که در مصداق معنای اضطرار دارند و اال معنا

کل میته یعنی ناچار ا. اضطرار به منظور استا لغت یعنی اینکه کسی به سوی چیزی کشانده شود. در بین فقها هم همین معن

کشانده شدن و الجاء به  احتیاج به اکل میته یا نیازمندی و مالک اکل میته. ولی در اینکهبه شدن، کشانده شدن یا احتیاج 

این دو در واقع  خرهباال خص از کاروان در مسافرت جا بماند، اختالف است.اکل میته، آیا خوف تلف است یا ضعفی که ش

ده بین فقها شل مختلفی است که باعث اضطرار چیست، طبیعتا ناشی از عواماینکه حد ولی  ند.کنمییک امر را بیان 

یست. گرسنگی احتیاجی ی ناداختالف پیش بیاید. و اال هیچکدام از اینها منظورشان از احتیاج و نیاز، احتیاج معمولی و ع

آیا ه غذا پیدا کرد، د یعنی در واقع احتیاج به غذا پیدا کرده. حال اگر کسی احتیاج بشومی است به غذا، کسی که گرسنه

ست، طبیعتا به احتیاج کدام ازند. ولی در اینکه حد این ییم اضطرار؟ هیچ کسی این حرف را نمیگومیمطلق احتیاج را 

یگری خوف مرض دیکی خوف تلف را ذکر کرده و وجود دارد که مثال  شده اختالف دوارمسئله خاطر روایاتی که در این 

 داشته باشد.طرار وجود ضرا. لذا اینطور نیست که ما اختالف دیدگاه در معنای ا

امل مؤثر عیک  تفاوت ها به این حد نیست که باعث شود بگوییم یک اصطالح خاصی در باب اضطرار وجود دارد.لذا 

ا ممکن است حد حتیاط طبیعتو اینکه برخی محتاط تر اند و از باب ااست مقام تطبیق  دیگر در این اختالف مربوط به

و احتیاطی که بعضا  گردد به مقام تطبیقارتکاب حرام را محدود تر و ضیق تر بدانند. یعنی اصل این اختالف بر می مسوغ

 دانند.تر می حدودارتکاب حرام را م ن جهت دایره و محدوده اضطرار مسوغبین برخی از فقیهان وجود دارد و به همی

 . ضرورت3

ضطرار یا ا ته شداست که درباره اضطرار گفتیم. گف ییم. ضرورت هم در واقع به همان معنایک واژه ضرورت هم داری

مصدر است به معنای الجاء و وادار کردن و یا اسم است به معنی احتیاج. ضرورت اسم مصدر است برای اضطرار. آنطور 

یند ضرورت اسم مصدر است برای اضطرار. یعنی گومی1از کتاب های دیگر لغت گفته اند. که در لسان العرب و برخی
                                                            

 .360. المصباح المنیر، ص 388، ص 12. تاج العروس، ج 483، ص 4. لسان العرب، ج  1
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د ضرورت. اگر اضطرار به معنای اسمی باشد، یعنی همان احتیاج، طبیعتا شومی ،حاصل وادار کردن و الجاء و کشاندن

 هستند.اضطرار به یک معنا  ضرورت به همان معنا و مرادف با همان خواهد بود. ولی این دو واژه، یعنی ضرورت،

ن ضرورت و اضطرار ی بیاین نظر باشند؛ باالخره اختالفاتی هم در اینجا هست. بعضمعنایش این نیست که همه بر  اینالبته 

شدید باشد به  احتیاج انسان خیلی یند ضرورت غیر از اضطرار است یعنی اگر حاجت و نیاز وگومی تفاوت قائل اند و

ن است که اختالف ای اضطرار به این حد نیست. اما واقعولی  د ضرورتشومیفراری وجود نداشته باشد، نحوی که هیچ راه 

رورت اسم مصدر برای هل لغت هم گفته اند که عبارت بود از اینکه ضتی که گفتیم و اواآن تف مگراینها نیست ماهوی بین 

 د.شومیاضطرار است و حاصل آن محسوب 

 . حرج4

. اگر در معنای مصدری به کار است سختی که به معنای شدت، ضیق وهم داریم ) به معنای اسم مصدری( البته لفظ حرج 

 1اسم مصدری آن همان شدت و ضیق است. رود به معنای سخت گرفتن است. معنای

از نقصان  ضرر همانطور که گفتیم عبارت استو حرج عبارت است از ضیق و شدت.  که این استبین حرج و ضرر  فرق

 ... در مال، جان، دین، آبرو

 لذا باید توجه داشت که بین اینها فرق وجود دارد.

 نتیجه

ند. عمده این شومیمفسده، ضرر، اضطرار، ضرورت، حرج الفاظی هستند که در مقابل مصلحت یا منفعت استعمال  الفاظ

مورد م. در صلحت و منفعت را اشاره کردیاست که مصلحت طبق تعریفی که کردیم اعم از منفعت است. کاربرد های م

د مگر شومین اطالق آنهاد در حالی که منفعت بر شومیمنفعت غیر مادی، منفعت أخروی، منفعت معنوی اطالق مصلحت 

 رود.معانی به کار نمی آناوصاف در  این اینکه توصیف کنیم آن را به این اوصاف و اال بدون

اهیم به عنوان یک قاعده خور احکام یا موضوعات تاثیر گذار است و این را مید ییم مصلحتگومیما وقتی بر این اساس 

این را ما  ینها است.ابیح المحذورات و امثال تمعرفی کنیم، این غیر از قاعده تقیه و ال ضرر و عسر و حرج و الضرورات 

ین قاعده یک اداشته باشیم که آید باید توجه بحث تاکید کردیم که وقتی بحث از قاعده مصلحت به میان می ابتدای

المحذورات. اینها  بیحعده ال حرج، از قاعده الضرورات تد از قاعده الضرر، از قاکنمیرا متمایز  آنچارچوبی دارد که 

ضمن مصلحت هم ه معرفی شدند اما در عین حال همگی به نوعی متیهفق همه قواعدی هستند که در فقه به عنوان قواعد

صلحتی مالضرر مصلحت وجود دارد، ولی این هستند. در دل الحرج مصلحت هست، در دل تقیه مصلحت هست، در دل 

 ییم متفاوت با آنهاست. گومیکه ما 
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حکم ثانوی د حتما مصلحتی در آن هست. شما فرض کنید ضرورت باعث یک شومیچون هر ضرورتی که در فقه مطرح 

دل آن مصلحتی نهفته است. بعضی از امور و موارد هستند که هم مصلحت دارند و هم ضرورت  صورت در شود، در هر

مبتنی بر مصلحت ست که صرفا مواردی هیم. اما کنمیند. مانند آنچه که به عنوان احکام ثانویه ما از آن یاد شومیمحسوب 

انیم این ادعا را بکنیم. یعنی انطباق تومیاست اما ضرورت فقهی هم نیست. بر همین منوال در باب اضطرار و ضرر هم 

ند. شومید، در یک مصادیقی اینها مجتمع شومیکامل مفهومی وجود ندارد اما در عین حال در مواردی این انطباق پیدا 

دهد که اساسا مسئله مصلحت، حتی خود مفهومش کامال متفاوت است با آن الفاظ و واژه ها. لذا مصلحت این نشان می

رد، وقتی شکل گیمیصلحت شکل ور که با ضرر، ضرورت و اضطرار متفاوت است هر چند مآال آنها هم بر پایه همانط

 رد کامال متفاوت با آنهاست.گیمیقاعده هم به خودش 

این نکته ای بود که گفتیم برای تنقیح موضوع بحث الزم است به آن اشاره شود. ما چند نکته اینطوری داریم که باید قبل 

 ورود به ادله انشاءاهلل درباره اینها بحث کنیم. از

 سوال:

در مرحله جعل ما قبال گفتیم که یک مصلحتی  خیر، این بحث غیر از آن مصلحت موجود در متعلق احکام است. استاد:

و  مصلحت در مجعول است یا) واقعیه و اختالفاتی که آنجا هست که بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد داریماحکام 

پس آن مربوط به مرحله جعل است که چه بسا بسیاری از آن مصالح برای ما قابل فهم  یا در جعل( به آن مربوط است.

که مربوط به بندگان  یمصلحت های سها نداشته باشیم. اما برخی از احکام صرفا بر اساو درک نباشد و ما دسترسی به آن

و... است و یا بعضی جهات دیگر. این مصلحت  لضرر از نفس، جان ما حال این مصلحت یا دفع تحقق پیدا میکنند. است،

د که یک حکمی ثانوی جعل شود و یا در موارد اهم و مهم. باالخره وقتی دو حکم متزاحم که کنمیبه طور خاص اقتضا 

د و البته این به مالک شومیرد، طبیعتا آنکه مصلحت دارد مقدم گیمیدر برابر این مکلف قرار  قابل امتثال همزمان نیستند

یم. یکبار مصلحت کنمیمطرح آن را که بعدا در اقسام مصلحت  بحثی است ،مصلحت چیست حال اینکهعقل هم هست. 

ع یک مصلحت خاصی قاین در وا لذادین است، یکبار مصلحت حفظ جان است و یکبار هم مصلحت حفظ مال است 

بیشتر مربوط به احکام اولیه است. مصالح واقعیه در متعلقات ورای آن مصالح و مفاسد واقعیه هست. چه بسا آن مصالح 

یم چون گومیمن دارم قدر متیقن را  مربوط به احکام ثانویه است. البته احکام مربوط به احکام اولیه است. این مصالح

یان کشید یا د پای این مصلحت را به مشومیاختالف است که آیا در احکام اولیه هم  اینجا یک نقطه ای است که محل

خیر. ولی قدر متیقن این است که مصلحت های مربوط به احکام ثانویه، مصلحت های مربوط به احکام حکومتی 

ورای بحث مصالح موجود در  ید(، اینها مصلحت هایشومیحکم ثانوی محسوب نحکم حکومتی )بنابراینکه بگوییم 

و جعل ت مربوط به حلصلحت ها است. ما گفتیم اصال مصم ییم مصلحت منظور اینگومیمتعلق احکام است. لذا وقتی 

بحث تبعیت را در اینجا کاری نداریم. و این مصلحت ها را هم که اینجا بخواهیم بحث کنیم، در واقع اگر مربوط به احکام 
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دیگر د که آن چه مصلحت هایی است که آن باز خودش بحثی کنمیحکومتی یا احکام ثانویه باشد یک وادی دیگری پیدا 

کشف احکام و لی برای قخود مصلحت را به عنوان یک منبع مستدارد. البته یک بحثی هم وجود دارد که اهل سنت 

 اند درتومیفی الجمله بحث سر این است که آیا مصلحت خودش  استنباط پذیرفته اند ولی ما این را نپذیرفتیم. بنابراین

 چیزی است که باید دنبال کنیم.این باشدیا خیر،  منبعی برای کشف و استنباط حکم ،عرض سایر منابع

 سوال:

استاد: خیر، مصلحت ظاهری نداریم. مصلحتی که امروز یک نفر را از مرگ نجات دهد کجا ظاهری است؟ اصال مصلحت 

ظاهری و واقعی نداریم. حکم واقعی و ظاهری داریم که حکم واقعی یک مصلحتی دارد و تابع یک مصلحتی است، حکم 

 مصالح واقعی اند.ی هم تابع یک مصلحتی است، ولی هر دو ظاهر

 سوال:

ییم مصلحت ذاتی و مفسده ذاتی که مربوط به احکام اولیه گومیبه یک معنا. یکبار  است استاد: مصلحت هر دو واقعی

ند. االن اینکه نباید اکل کنمیر حاالت و احوال تغییر یییم مصلحت هایی که بنا به شرایط و در تغیگومید. اما یکبار شومی

این حکم تابع این مفسده است. حال  آن مفسده واقعی ذاتی حرام است میته کند، میته یک مفسده ذاتی دارد و به خاطر

د از این میته تناول کند تا نمیرد. این هم یک کنمید، این مصلحتش اقتضا شومیهمین در حال مردن است و دارد تلف 

ست و یا به تعبیر دیگر مفسده اکل اولی این مصلحت چون اهم از مسئله مفسده موجود در آن میته مصلحت واقعی است، 

 شود. هر دو هم مصلحت است و هر دو هم واقعی است.یمیته، این مصلحت بر آن مقدم م

ه ای است ییم آیا یعنی صرفا یک قاعدگومیما پرسش های زیادی را مطرح کردیم که اساسا این قاعده مصلحت که ما 

که در مقام تطبیق و در حوزه احکام ثانویه و حکم حکومتی فقط جریان دارد؟ محدوده اش این است؟ یا این یک قاعده 

اند جریان پیدا کند؟ این نقطه خیلی حساس و صراطی است که از شمشیر تومیای است که حتی در حوزه احکام اولیه هم 

 تیز تر و از مو باریک تر است.
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