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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1400فروردین  21 :تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت     

   1442شعبان  27مصادف با: جهت سوم: حضور مصلحت در          _موضوع جزئی: تنقیح موضوع بحث       

  18جلسه:                                       عرصه استنباط و انواع آن                           

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

بحث در تنقیح موضوع بحث یعنی قاعده مصلحت بود. عرض کردیم برای اینکه موضوع بحث به درستی تنقیح شود، 

 جهاتی را باید متعرض شویم. 

قرین یا شبیه باشد و یا تداخل پیدا کند  «مصلحت»اند به نوعی با اصطالح تومیکه  بود جهت اولی درباره اصطالحاتی

که گفتیم مسئله مصلحت هر چند ممکن است در برخی از این عناوین  هااینو امثال  نظیر ضرر، اضطرار، عسر و حرج

 هم یافت شود، اما منظور ما از مصلحت در اینجا همان معنایی است که اشاره کردیم. 

جهت دوم درباره اقسام مصلحت بود و اینکه مصلحت دارای اقسامی به اعتبارات مختلف است. چندین تقسیم برای 

قهرا این مطلب با توجه به بحثی که ما  این تقسیماتی اقسامی حاصل گردید.ذکر شد و به حسب هر یک از مصلحت 

 درباره مفاد قاعده و قلمرو و ادله قاعده خواهیم داشت تاثیر گذار است.

 جهت سوم: حضور مصلحت در عرصه استنباط و انواع آن

بحث ما به طور کلی درباره مصلحت در دو عرصه بیشتر سامان پیدا  این است که اشاره کردیمبه آن جهت سوم که ما قبال 

د. یعنی عرصه استنباط و البته به تعبیر برخی عرصه تطبیق و اجرا. چون برخی از اینکه در این مرحله هم کلمه کنمی

ین مجال کاری به مرحله اش دارند. در ادامه منظور من بیشتر روشن خواهد شد. لذا ما در احاستنباط را به کار ببرند، استی

در اصول فقه مورد بررسی  جعل حکم نداریم. مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، که در علم کالم و البته تا حدودی

از زاویه نگاه و دید شارع مورد توجه قرار  باراز بحث ما خارج است. چون مسئله مصلحت یک د،گیرمیی قرار و واکاو

رد و یا در متعلق تکالیف و احکام گیمیشارع در مقام جعل و تشریع مصلحت عباد را در نظر ییم گومیرد و ما گیمی

را شارع متعال در هنگام جعل حکم دخالت داده. قهرا ما اینجا کاری به مصلحت از آن  هااینمصالحی وجود دارد که 

تعلق تکلیفی در نظر گرفته، این مصلحت منظر نداریم. اگر فرض بفرمایید که شارع در هنگام جعل حکم مصلحتی را در م

اوال با صالح دید شارع انجام شده و ثانیا ما راهی برای کشف و به دست آوردن آن نداریم اال اینکه خود شارع در جایی 

به فقیه و تصریح کند. لذا مصالح مورد نظر شارع در مرحله جعل و و تشریع که در واقع مناط و معیار حکم شرعی است، 

رفتار انحراف گد و اساسا اگر ما بخواهیم حتی تالش کنیم که به این عرصه وارد شویم، چه بسا کنمیارتباطی پیدا ن مجتهد

و خطا شویم. مگر اینکه در جایی خود شارع این مطلب را تبیین و تصریح کرده باشد و طبیعی است که در آن فرض اگر 
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تسری حکم به سایر موارد مورد استفاده قرار بگیرد. لذا ما برای بنا و اند به عنوان متومیآن مصلحت ها تبیین شده باشد 

آوردیم، اساسا مصلحت در مرحله جعل و تشریع که تحت عنوان مصلحت وقتی بحث از قاعده مصلحت را به میان می

ظورمان از بحث ما خارج اند. ما من از دایره شودمطرح می های مربوط به متعلق حکم یا مصلحت های مربوط به جعل

مصلحت در اینجا مصلحتی است که مربوط به عرصه استنباط حکم است، یعنی آن چیزی که به فقیه یا حاکم شرع و یا 

د. استنباط کار فقیه است و ما میخواهیم ببینیم مصلحت در مرحله استنباط تاثیر دارد شومیمربوط اکم، ولی فقیه و یا ح

 یا خیر.

 دو سطح در استنباط

ییم یک معنای عامی دارد. استنباط در واقع یک معنایش همان معنای متعارفی است که ما در گومیکه هم استنباط . 1

روی  که کسی حکم شرعی را از روی ادله کشف کند و به دست بیاورد از استدیم و عبارت از این ناو خو کتب دیدیم

مرحله و عرصه استنباط تاثیر دارد، آیا این معنایش این  ییم مصلحت درگومیکتاب، سنت، عقل و اجماع. طبیعتا وقتی 

ین چیزی نیست که بتوانیم تاثیر در استنباط دارد؟ ا هاآنقرآن، سنت، اجماع و عقل و در عرض است که مصلحت در کنار 

سنت، اجماع  مستقال و مستقیما در عرض قرآن،ملتزم شویم. ادله این مسئله را بعدا هم خواهیم دید که مصلحت  ما به آن

به عنوان مستند حکم شرعی قرار بگیرد. نظیر آنچه که در بین  تواندنیست و نمیو عقل موثر در استنباط و حکم شرعی 

 داشتیم. هاآنبعضی از فرق اهل سنت رایج است و ما اشاراتی به 

مصلحت را در عرصه استنباط پیگیری کرد؟ اینجا تاثیر مصلحت در عرصه استنباط در چند  د حضورشومیپس چطور 

 م.کنمیرا عرض  هااینجهت قابل پیگیری است که من 

و امتثال یا اجرا یک مرتبه دیگری که ممکن است بعضی اسمش را استنباط بگذارند و بعضی دیگر اسمش را تطبیق  .2

ام قییم در مگومیییم تطبیق و یا گومیاین مسئله. معنای استنباط معلوم است، اما وقتی بگذارند، چون اختالف است در 

امتثال، این شاید عمدتا معطوف به مرحله تزاحم مصلحت ها و اولویت هایی است که بین مصلحت ها وجود دارد. مثال 

که مبنای عقلی و شرعی هم دارد، مالک قاعده تقدیم اهم بر مهم  حسب اگر دو حکم شرعی با هم تزاحم کنند، طبیعتا به

مصلحت  ثیر گذاریااند مبتنی بر مصلحت باشد. اینجا تتومیترجیح یکی بر دیگری اهمیت از حیث عقل است که عمدتا 

 ؛م شرعی قبال استنباط شده و هر کدام هم مصالحی داشته اندکممکن است به نظر برسد در تطبیق حکم است و اال دو ح

د به این شومیرسد از آنجا که امتثال هر دو عمال ممکن نیست، یکی از این دو مقدم نوبت به امتثال مین وقتی لکن اال

این را از مصادیق استنباط به  به تطبیق. بعضی از این زاویه ممکن استد مربوط شومیدارد. این  دلیل که مصلحت اهم

بینیم آید، میمعنای متعارف و مصطلح ندانند. لکن اگر دقت کنیم این هم در واقع استنباط است، یعنی وقتی تزاحم پیش می

دیم اهم بر مهم است که قهمین قاعده ت هاآنفتوای دهند و مبنای ند و فتوا میکنمیبسیاری از فقها حکم شرعی را ذکر 

 ر یک عنصر مهمی به نام مصلحت استوار شده است. البته ب
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 خالصه

آید، اینجا بحث از مصلحت پس در جهت سوم تا اینجا ما بر این نکته تاکید کردیم که وقتی سخن از مصلحت به میان می

و در مرحله جعل و تشریع نیست؛ چه اینکه آن امری است مربوط به شارع و فقیه و مجتهد راهی به سوی آن مصلحت 

کشف و به دست آوردن و دست یابی به آن مصلحت ندارد اال به تصریح و بیان خود شارع به هر نحو و طریقی که ممکن 

 است. چون اینجا انحاء و طرقی برای بیان آن مصلحت توسط شارع قابل ذکر است.

 ه و جلوه دارد:هم دو وجاستنباط  به مرحله استنباط ود شومیمربوط این بحث پس 

و مستندی در  تنباط به معنای متعارف، یعنی مصلحت تاثیر گذار در استنباط است، آنهم نه به عنوان یک منبعیکی اس

کیفیت  د. آنوقتشومیطالحا به آن استنباط گفته صعۀ. منظور از استنباط هم همان چیزی است که ابرعرض منابع و ادله ا

 یم.کنمیض استنباط به معنای متعارف را عرتاثیر گذاری مصلحت در 

چون در واقع در  مرتبه اول نیست. متفاوت است با آنلحت در استنباط است که البته از قبیل صمرتبه دوم تاثیر گذاری م

یند گومیگذارند تطبیق و امتثال و اجرای حکم و اینجا را دیگر نافتد که بعضی اسم این را میحیطه تزاحم این اتفاق می

یند استنباط ندارد و فقط در تطبیق نقش دارد. تطبیق هم فرآیند مصلحت هیچ تاثیری در گومیاستنباط. لذا به طور کلی 

 م.کنمیییم حداقل یکی از مهم ترین مصادیقش مربوط به باب تزاحم است که بعدا نمونه هایش را عرض گومیکه 

که مصلحت حداقل در این  چه استنباط، باالخره خیلی محل اختالف نیست وم، چه اسمش را تطبیق بگذاریماین مرتبه د

استقراء کنید در فتاوای فقیهان از قدیم و جدید در کتب باالخره اگر شما  دارد و این را همه قبول دارند. اثر شأن و سطح

ت کرده اند که اسمش را تطبیق موارد بسیاری وجود دارد که فقیهان فتوای خودشان را مبتنی بر همین امر و مصلح انیهقف

 گذاشته اند.

عمده در مرتبه اول است که چگونه ممکن است مصلحت در عرصه استنباط و به معنای متعارف استنباط تاثیر گذار باشد 

یید مصلحت موثر است در استنباط و از طرفی هم گومیوال کند که شما از طرفی کسی اینطور س یعنی چه؟ ممکن است

تاب، سنت، عقل و اجماع بع و سند مستقلی برای فهم و به دست آوردن حکم شرعی نیست، یعنی از قبیل کیید منگومی

 ا چطور با هم قابل جمع است؟هایننیست. 

 انواع حضور مصلحت در عرصه استنباط

 انیم ذکر کنیم.تومیاینجا در واقع چند جلوه و چند فرد و مصداق کلی است که 

بَل موضوع حکم است. یعنی مصلحت در فهم موضوع و شناخت تغییرات ت در استنباط از قِیکی تاثیر گذاری مصلح .1

ع تاثیر گذار باشد. مثال خرید و فروش خون در گذشته حرام بوده به این دلیل که برای خون منفعت محلله ای وموض

کردند. حال اگر استفاده می محرمه ای از آن متوقع بود و همگی در آن مسیر از آن شد و صرفا یک منفعتتصویر نمی

خون دارای منفعت محلله شود، این تغییری که در شناخت این موضوع، بهره مندی از این موضوع و استفاده از این موضوع 
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قبال منفعت، فایده و مصلحتی برای مردم نداشت و  بر اساس مصلحتی است که در آن وجود دارد. چون د،شومیایجاد 

ت. اما االن شرایط تغییر کرده و یک منفعت محلله ای برای آن استفاده نیسشد که هیچ منفعت حاللی از آن قابل گمان می

اینجا مثال حکم به جواز وجود دارد. اگر  مان منفعت و مصلحتی است که در آنپیدا و کشف شده است که اساسش هم ه

ع تغییری است که در این موضع از حیث کشف فواید و فروش خون شود، اینجا دلیل تغییر حکم شرعی در واق خرید و

ت موقت فراهم رو مصلحتی که در این یافت شده و یا مصلحتی که در این موضع ولو به صو منافع جدید برایش پیدا شده

ع است. وشده، این تاثیر گذاری مصلحت در عرصه استنباط از طریق فهم و شناخت موضوع و تغییرات مربوط به موض

ونه های قطعی مدعای خودم را به عنوان نم هااینخواهم زنم و نمید. بنده فقط مثال میشومیوعی ماهیتا منقلب یک موض

 ذکر کنم.

این تغییر کند و اگر شد ولی مثال اگر شطرنج در زمانی آلت قمار بود و استفاده برد و باخت به معنای قمار از آن می یا

یک معنای بلکه  ببینیممصلحت را عموما در عروض یک امر موقت، گذرا و ثانوی  دالبته نبایشود )مصالحی در آن یافت 

االن مثال اگر اینجا مصلحتی ایجاب کرده، مصلحت به معنای  کند.ان برایش تصویر کرد( حکم آن تغییر میتومیع تری یوس

در عرصه استنباط واقع تاثیر گذاری یجاد شده، این در اعام خودش تاثیر گذاشته در این موضوع و تغییری در این موضوع 

ع است. یعنی یک بخشی از آن مربوط به فهم واست ولی از مجرای تغییر موضوع و فهم موضوع و شناخت تغییرات موض

فهم کاملی حاصل شده است. البته من هر  ولی حاالدرست موضوع است. شاید تا به حال فهم کامل از موضوع نبوده، 

 .منظور استکه فهم موضوع و شناخت تغییرات موضوع از حیث مصلحتی که در آن وجود دارد یم، بلگومیتغییری را ن

در خود حکم شرعی  که در فرض قبلی گفته شداز مسئله موضوع  ا مصلحت ممکن است به طور کلی فارغگاهی اساس .2

ع تحت یک عنوان کلی است. یعنی مثال مصلحت باعث ویک تغییری ایجاد کند. البته این در واقع از باب اندراج موض

د این عنوان تحت یکی از عناوین کلی قرار بگیرد و ممکن است در شرایطی آن عنوان کلی که این موضوع مصداقی شومی

بیع السالح لغیرالمسلم )فروختن سالح به کافران(؛ فروش سالح به کافران یک  کلی بوده جابجا شود. مثال از آن عنوان

عنوان کلی است. ما بگوییم فروش سالح به کافران حرام است یا جایز است؟ بعضی کال گفته اند حرام است و بعضی گفته 

اند جایز و طبیعتا هر کدام هم به دلیل یک عنوانی این حکم را صادر کرده اند. اما برخی این را به طور کلی دایر مدار 

د ما باید همیشه مصلحت را در نظر بگیریم. مثال امام )ره( معتقد نیگومی مصلحت اسالم و مسلمین قرار داده اند. یعنی

، بلکه بتوانیم آن را جاری بدانیم که در همه مکان ها و زمان ها ندارد لسالح للکفار یک حکم واحد قطعیاست که بیع ا

در جایی هم ممکن است  این در شرایط مختلف متفاوت است. یک جایی ممکن است بیع السالح به کفار ممنوع باشد و

باشد، جایز نیست. اما اگر چنین خطری احساس مجاز باشد. در جایی که باعث تقویت کفار و خطر از سوی کفار می

إن هذا االمر من شئون م این عبارت را خوانده ام: کنمیقبال هم فکر  ید.ت کند، آنجا جایز است. عبارت امام را دقشومین

. مسئله بیع سالح از شئون حکومت و امراً مضبوطا بل تابع لمصلحۀ الیوم و مقتضیات الوقتۀ و الدولۀ و لیس الحکوم
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دولت است و این یک امری که ضابطه مند باشد نیست، بلکه تابع مصلحت الیوم و مقتضیات الوقت است. یعنی مصلحت 

 1.حکم آن و مقتضیات زمان معیار است برای

ال بدّ فی بیعه من مراعات مصالح االسالم و المسلمین و مقتضیات الیوم و االمر فیه ففرماید: در تحریر میایشان یا مثال 

در این حتما باید مصالح اسالم و مسلمین مراعات شود و امرش هم موکول است به نظر  المسلمین. یموکولٌ إلی نظر وال

 2والی مسلمین.

ط آن تاثیر اموری است که مصلحت در عرصه استنباخواهیم گفت که خود حکم ولی و حکم حکومتی، یکی از البته ما 

 دارد.

 ست.یکی از سطوح و عرصه های تاثیر مصلحت در استنباط در واقع مربوط به خود فتوا و حکم ا به هر حال

ی فقیه و تواسطح سوم و عرصه سوم از تاثیر گذاری مصلحت مربوط به حکم حکومتی است. حکم حکومتی غیر از ف .3

رد. منظور از حکم حکم است و این غیر از فتوا است که جنبه اخبار دا ست. حکم حکومتی در واقع انشاءاستنباط فقیه ا

ر یک امری د و ممکن است در رأس و صدر یک حکومتی باشد و یا نه حتی دکنمی انشاء حکومتی یعنی حکمی که فقیه

ه تعاملی که با و در یک شرایطی به واسط عیت هم ندارند اما نسبت به جامعه اسالمی و شیومکمثال ح غیر از حکومت.

فقهای ما ی که د. ما نظائر این را داشتیم حتی وقتکنمیحکومت وقت دارد و یا به دالیل دیگری یک حکمی را انشاء 

 چنین احکامی داشتند. خودش، اما نداشتند به معنای مصطلح حکومت در اختیار

د؛ یرگیم. تارۀ حکم حکومتی بر مبنای تقدیم اهم بر مهم صورت میکنمیدر مورد این مطلب ما بعدا به طور مفصل بحث 

د. اینجا تقریبا ابتناء پیدا شومیرند و به واسطه آن مصلحت اهم حکمی صادر گیمییعنی مثال مصلحت اهم را در نظر 

دم شده بر مصلحت بر مهم. پایه این هم مصلحت است، یعنی مصلحت اهم مقاهم تقدیم د این حکم بر همان قاعده کنمی

چرخد. چه بسا حاکم مهم و این باعث شده که حکم انشاء شود و صادر شود. اما حکم حکومتی همواره بر این مدار نمی

حکمی را بر اساس مصلحت انشاء کند، بدون اینکه تزاحمی در کار باشد. اینطور نیست که حکم حاکم همیشه به واسطه 

؟ مگر مپس چه داعی داریم که قاعده ای به نام مصلحت ابداع کنیید اگر این است، تزاحم باشد تا بعد کسی بیاید و بگو

د و همین نقش را بر عهده ندارد؟ پس چرا قاعده ای به نام مصلحت درست کنمیهمان قاعده تقدیم اهم بر مهم کفایت ن

سبت به مصالح دارای اهمیت کمتر. کنیم؟ از جمله قواعد فقهی همین تقدیم اهم بر مهم است، یعنی اولویت مصالح مهمتر ن

از مسئله تزاحم هم هست، اینجا است که  د بر اساس مصلحت است و این فارغکنمیگاهی حکمی که حاکم انشاء  لذا

قاعده تقدیم اهم بر مهم. لذا چه بسا قاعده مصلحت در مواردی با قاعده تقدیم اهم د از کنمیقاعده مصلحت افتراق پیدا 

ولو ما فرض کنیم در مواردی با  هااینتداخل داشته باشد، اما مساوی نیستند، منطبق نیستند، انطباق کلی ندارند. بر مهم 
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ده اهم و مهم اعقق قاعده مصلحت هستند اما مصداق مصدا هااینیم که اما در عین حال ما مواردی را دار هم متداخل اند،

 ند.شومیمحسوب ن

که اساسا  تدای امر الزم دیدیم اشاره کنیم،ع بحث در ابوما منظور تنقیح موض جهت سومکه در  فتحصل مما ذکرنا کله

گذاریم، ییم مصلحت و عنوان قاعده بر آن میگومیبحث ما در قاعده مصلحت مربوط به عرصه استنباط است. ما وقتی 

یا در متعلق، یا در جعل، جکمی  کاری به عرصه تشریع و جعل نداریم، کاری به مصلحتی که شارع بر اساس آن مصلحت

را جعل کرده نداریم. چه اینکه اساسا فقیه شأن کشف آن مصالح را ندارد مگر آنکه خود شارع به آن مصالح تصریح کرده 

اند نقش آفرینی کند. تومیخواهیم ببینیم مصلحت در فرآیند و عرصه استنباط چه تاثیری دارد و چگونه پس ما می باشد.

که باید هم اصل )اند نقش آفرینی کند تومیییم مصلحت در فرآیند استنباط گومیبا اینکه رض کردم که ما را هم عاین 

ییم یک دلیل و منبع مستقلی در عرض کتاب، سنت، گومیاما در عین حال  را اثبات کنیم و هم قلمرو آن را( نقش آفرینی

عرض کردیم به نظر ما استنباط یک دامنه هم باط د. در عرصه استنشومیاجماع و عقل برای حکم شرعی محسوب ن

رد و هم آنجایی که فقیه در دروان امر بین دو حکم شرعی گیمیوسیعی دارد که هم استنباط به معنای متعارف را در بر 

 ند.گذارکند، این هم در واقع استنباط است، هر چند برخی اسم آن را تطبیق می اختیارد یکی از این دو را شومیناچار 

اند نقش آفرین باشد که البته باید اثبات کنیم. وتاما به هر حال مصلحت در استنباط حکم در هر دو سطحی که گفتیم می

دارد. البته کامال روشن است و نیازی به بحث ن هم معنای دوم یعنی در مقام تزاحم ثیر گذاری مصلحت در استنباط بهتا .4

به این معنا است که تصورش مشکل نیست. اما در مورد نقش آفرینی مصلحت در  ندارد،نیاز به بحث ییم گومیاینکه 

استنباط در غیر مورد تزاحم، عرض کردیم این تارۀ تاثیر گذاری از راه فهم موضوع و شناخت تغییرات موضوع است، و 

در رابطه با  ثۀو ثالشد اخری درباره خود حکم است بدون اینکه از طریق موضوع بخواهد این تاثیر گذاری را داشته با

حکم حکومتی آنهم در غیر موارد باب تزاحم که بعدا خواهیم گفت که یکی از عمده ترین میدان های تاثیر گذاری 

بریم مربوط است به حکم حکومتی و مربوط است به حاکم و فقیه، هر چند مصلحت که ما از آن به عنوان قاعده نام می

ر حکم حکومتی و حکم سلطانی و حکم ولی فقیه هم در استنباط فقیه بما أنّه فقیهٌ منحصر در آن نیست. مصلحت در غی

 اند داشته باشد.تومینه بما أنه ولی و حاکمٌ تاثیر گذاری دارد و 

ممکن  ایم برای اینکه از همین ابتدای امر یک سری از مطالب روشن شود و ابهاماتی بعضکنمیاین نکات را ما عرض 

 پدید آید انشاءاهلل توجه داشته باشید که در طول بحث گرفتار مشکل نشوید. ناذهن آقای است در

 بحث جلسه آینده

د، البته با یک بیان دیگر ولی در عین شومیجهت چهارم که به دنبال جهت سوم است و مکمل آن به یک معنا محسوب 
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