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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 0011فروردین  22 :تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت     

 0002شعبان  22مصادف با:                                                       _موضوع جزئی: تنقیح موضوع بحث       

  01جلسه:                                                    جهت چهارم: فرق علت، حکمت و مصلحت      

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 جهت چهارم: فرق علت، حکمت و مصلحت

 بگیرد. سه جهت تا اینجا ذکر شد. گی قراربحث جهات مختلفی باید مورد رسید عوموضبرای تنقیح  عرض کردیم

د و شاید از جهت دیگری شومیمل آن و در ادامه آن محسوب نوعی مکجهت چهارم که مرتبط است با جهت سوم و به 

پردازد، مربوط به مسئله تفاوت مصلحت با حکمت و علت و سبب است. ما باالخره عناوینی داریم که به همان مسئله می

د حکمت شومیگیرد. گاهی گفته های مختلف در رابطه با حکم مورد استفاده و استعمال قرار می این عناوین به مناسبت

، گاهی هم سخن از مصلحت است و این مصلحت هم تارۀ به عنوان یک د علت یا سبب حکمشومیگاهی گفته حکم، 

گیرد. به مورد توجه قرار میعلت یا حکمت حکم د و گاهی هم به عنوان شومیامری که در حکم اثر گذار است لحاظ 

 الزم است یک اشاره ای به همین عناوین و ارتباطی که با بحث مصلحت دارند بشود.همین منظور 

 م.کنمیدهم و ارتباطش را با موضوع بحث خودمان عرض من ابتدائا توضیح مختصری راجع به این عناوین می

 . حکمت1

لکن در برخی از کتاب هایی مانند مفردات  باشدمی، علم، آگاهی، برهان و... معرفۀ االشیاء، اتقانبه معنای حکمت در لغت 

ه هر حال بند؛ المنعٌ بسبب االصالح. ه احکمت را در لغت به یک معنا برگرداند ه تبیین واژه های قرآنی پرداخته اند،بکه 

 دوشمیت حکم شرعی از آن یاد ت مالک نیست و عمده معنایی است که در علم اصول و به عنوان حکمممعنای لغوی حک

 در برابر علت و چه بسا سبب.

د، ولی حکم دائر مدار آن نیست. شومیحکمت حکم شرعی عبارت است از آن چیزی که سبب جعل حکم بر این اساس 

ت یند علت عبارگومییر برخی دیگر حکمت عبارت است از علت جعل. در مقابل علت که علت حکم است. بیا به تع

علت حکم و حکمت عبارت است از علت جعل. تعبیرات دیگری برای حکمت یا علت هم گفته اند ولی عمده است از 

حکم هست، و اگر هم  ،مدار علت است به این معنا که اگر علت باشد حکم دائر مدار علت نیست ولی دائر این است که

ند کنمیاز حکمت چه تعبیری  ی مربوطهها نباشد، حکم هم نیست. اما در مورد حکمت اینچنین نیست. اینکه در کتاب

ند. علل الشرایع معموال ناظر به همان کنمیاز حکمت ها تعبیر به علل الشرایع مهم نیست. چون در بسیاری از کتاب ها 

 حکمت های احکام است.
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 . علت2

که حکم نفیا و اثباتا دائر مدار آن است. علت بر دو قسم  عناعلت همانطور که گفته شد در واقع علت حکم است به این م

است، علت ثبوتی و علت اثباتی. یا بنا بر برخی از تعابیر، علل واقعیه و معرفات. یا باز به تعبیر دیگر، علل حقیقیه و علل 

 که در اصطالح و تعبیر وجود دارد، این علت بر دو نوع است:مجعوله شرعی. صرف نظر از تفاوتی 

ح مصالیت هایی است که حکم در عالم واقع و به حسب لوح محفوظ بر اساس آن ادر واقع مصالح و غ :علت ثبوتی. 0

به خاطر وجود آن مصلحت ها و غایت ها حکم جعل کرده. این امری است که فقط  شارع جعل شده. یعنییات ها اغو 

یدا انیم به آن دست پتومین کرده باشد، ما ای از انحاء بیل نسبت به آن عالم و آگاه است و اگر آن را به نحواخداوند متع

 کنیم و اال قابل دستیابی نیست.

ان علت حکم بیان کرده است. این ممکن است وآن نشانه و عالمت و معرفی است که شارع آن را به عن . علت اثباتی:2

 د.کنمیاز حکم مترتب بر آن  نحو قطعی کشفیک وصفی باشد که به 

این است که علل، یا علل مجعوله شرعیه هستند و یا علل حقیقیه.  از علل اثباتی و علل ثبوتیصاحب فصول تعبیر 

 منظورش از علل حقیقیه همان علل ثبوتی است و منظورش از علل مجعوله شرعیه همان علل اثباتی است.

فات. مثال در مورد تعلیل حرمت خمر به ید علل واقعیه و معرگومیامام )ره( در این مورد تعبیرش متفاوت است. ایشان 

اینکه اسکار را به عنوان معرف موضوع 1اسکار میفرماید: اسکار معرف موضوع است، نه علت ثبوت حرمت برای خمر.

 رسد شارع حکم را مترتبآن وصفی که به خاطر آن به نظر می ینعلت اثباتی دارد، یع قرار داده، چه بسا اشاره به همان

 د.شومیعرف م اثباتی است که از آن تعبیر بهاهد بگوید این علت ثبوتی نیست، بلکه علت خومیکرده است. بر آن موضوع 

ید: منظور از علت حکم عالمتی است که برای حکم قرار گومییا مثال نظیر همین را غزالی در المستصفی بیان کرده و 

رار دهد و دستور به پیروی و تبعیت از این عالمت داده شده و شارع ممکن است سکر را عالمتی برای تحریم خمر ق

 1دهد.

است که حکم به خاطر آن جعل شده. حال یا مصلحت  مصلحتیعلت در واقع همان  به هر حال معنای علت معلوم است.

 اند علت ثبوتی باشد یا علتتومیو  دشومیدر متعلق است و یا مصلحت در خود جعل بوده که از آن تعبیر به علت هم 

 .اثباتی

 . سبب3

اند متفاوت از سبب باشد. اصطالح سبب اعم از علت است. یعنی اگر تومی حال این دو، یعنی علت و حکمت به هر

بخواهیم فرق بین سبب و علت را بگوییم، شاید گویا ترین فرق همین اعم بودن از سبب است. چون سبب یک حکم 
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کار تی که اسییند علت؛ مانند سببگومیگاهی در عالم واقع یک مناسبت روشنی با حکم دارد که در این صورت به آن 

د، شویمبلکه صرفا یک مالزمه بین این دو مشاهده  بت روشن و واضح بین این دو نیست،برای خمر دارد. ولی گاهی مناس

ل رمضان سبب وجوب روزه در اول ماه مبارک ند اینکه رؤیت هالیند سبب. مانگومیمالزمه بین سبب و حکم که به آن 

ید: سبب عبارت است از هر وصف ظاهری  که دارای ضابطه باشد و دلیل داللت کند بر گومیاول د. شهید شومیرمضان 

اینکه آن سبب معرف اثبات حکم شرعی است به گونه ای که از وجود و عدمش، وجود وعدم حکم الزم آید و حکم 

الثبات حکم شرعی بحیث یلزم من  ف ظاهر منضبط دلّ الدلیل علی کونه معرفاکلّ وصدون آن اساسا محقق نشود. ب

سپس میفرماید: یک قسم دیگر از سبب آن وجوده الوجود و من عدمه العدم و یمتنع وجود الحکم بدونه من االسباب. 

مثل  ؛ع و نفس االمر این مناسبت وجود داشته باشداست که یک مناسبت ظاهر و روشنی در آن نباشد ولو به حسب واق

 زوال شمس که سبب وجوب نماز ظهر است. یا حدث که باعث وضو و غسل است.

ما ال تظهر فیه المناسبۀ إن کان مناسبا فی نفس االمر کالدلوک و الحدث الموجب للوضوء و در ادامه ایشان میفرماید: 

 0فیه المناسبۀ و یختص باسم العلۀ کالنجاسۀ الموجبۀ للغسل و الزنا الموجب للحد.منها ما تظهر در آخر میفرماید:  الغسل.

 .نه سبب حکم. یا زنا که علت حد استد، اینجا نجاست علت حکم است شومیمیفرماید نجاست باعث غسل 

 .استان در فرق بین سبب و علت در اینجا ذکر کنیم، این است که سبب از علت اعم تومیآنچه که اجماال 

 منظور از مصلحت در بحث و تفاوت آن با حکمت و علت

اما در عین حال علت، حکمت و سبب با مصلحت یک تفاوتی هم دارند. ضمن اینکه در ابتدای بحث هم اشاره کردم که 

لت هم خودش یک مصلحتی باشد. ما اینجا وقتی داریم از مصلحت عممکن است حکمت خودش یک مصلحتی باشد و 

 ییم باید معلوم باشد که دقیقا منظور ما از مصلحت چیست.گومیسخن 

عمده این است که فرق این دو با مصلحت معلوم شود البته سبب هم تقریبا  لکنحکمت و سبب گفته شد  باتفاوت علت 

. دد با تفاوتی که اشاره شد. اما مسئله این است که چه مرزی بین مصلحت، حکمت و علت وجود دارشومیملحق به علت 

اینجا بیاناتی بعضی از مؤلفین دارند که چه بسا این بیان ها، بیان های کاملی نباشد. این را برخی سعی کرده اند در قالب 

انع وجوب را مامثال آن بعضی از مثال ها تبیین کنند که مثال اگر خداوند متعال در برخی از موارد سفر، مرض، یا ناتوانی و 

نباید روزه  انید روزه نگیرید و یاتومیده که مثال در صورتی که ناتوان بودید یا بیمار بودید، دانسته؛ یعنی ترخیص دا روزه

حکمت  ید که گاهی چیزی به عنوانه ااینجا به حسب ظاهر حکمتش ممکن است تسهیل بر مکلفین باشد. شما دیدبگیرید. 

د، وشمیعنوان حکمت یا مصلحت تسهیل از آن یاد د. اما آنچه که به شومییا مصلحت تسهیل در کتاب های ما از آن یاد 

رد که آن دا و سختی پیش آمد، مصلحت تسهیل اقتضا شارع نظرش این است که هر کجا گرفتاری معنایش این است که

                                                           
 .11القواعد و الفوائد، ص .  1
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ین انیم به این ملتزم شویم. عرض کردم که بعضا در اتومیحکم برداشته شود و ترخیص شامل مکلفین شود. به نحو کلی ن

 رسد.اشکال به نظر می مثال ها

د بر اینکه حرمت کنمیداللت   الخمر حرام ألنه مسکرٌیند خمر حرام شده و علت حرمت خمر اسکار است. گومییا مثال 

 د کهشومییند حکمت مترتب بر حرمت خمر، دفع آثاری است که بر اسکار مترتب گومیمعلل شده بر اسکار. بعضی 

جب شرارت است و در این یک مصلحتی هست و آن عبارت است از حفظ و ایمنی قل است که موع زوالمهمترین آن 

 آید.می پدیده دنبال زوال عقل از مفاسدی که ب

حکمت، علت و سبب مربوط به آن فرضی است که ن است که اهم در اینجا عرض کنم ایخومیآنچه که من به هر حال 

د. یعنی خداوند بر اساس آنچه کنمید و حکم را جعل کنمیاظ یک اموری را لح عیو تشر در مرحله جعل خداوند متعال

که ما از ادله دریافتیم، اموری را به عنوان علت حکم قرار داده. البته به حسب واقع احکام معلل به علل هستند. این علل 

ت به جعل اسیا مربوط به متعلق حکم است، و یا مربوط به جعل. این علل خودش در حقیقت مصالحی است که مربوط 

ت د و منظور از  مصلحشومید و از این علت مصلحت اراده شومیو یا مربوط به متعلق. پس اینجا گاهی تعبیر به علت 

 متعلق حکم.  است که مرتبط با جعل است یا واقعیه ای یهم مصلحت ها

ایی است که به نوعی مورد ، اینهم آن مصلحت هاستحکمت هم با همان توضیحاتی که دادیم منظور همان علل الشرایع 

ه آن مصلحتی که حکم بعلت یا  کم دائر مدار آن باشد.نظر شارع به هنگام جعل حکم است منتهی به نحوی نیست که ح

ی است که حکم دائر مدار آن خاطر آن جعل شده، چه مصلحت مربوط به متعلق و چه مصلحت مربوط به جعل، به نحو

هست و اال فال. اما در مورد حکمت، حکمت هم نقش دارد در حکم، ولی این به  یعنی اگر مصلحت ها باشند، حکم است

اندازه ای نیست که حکم دائر مدار آن باشد. بنابراین حکمت هم مصلحتی است که این مصلحت ها حتما مورد نظر شارع 

شرعیه. عمده این است که  علل مجعولهگذاریم علل اثباتی، یا معرف، یا برای جعل حکم بوده. حال ما اسم اولی را می

است و اختیارش به دست  مربوط به مرحله جعل و تشریع (همانطور که در جهت سوم بحث گفتیم)علت، هم حکمت، هم 

خودش در حقیقت یک مصالحی  هااینشارع احکامش را بر اساس این علت ها و حکمت ها جعل کرده و  شارع است.

نرسد. ما راه دستیابی را هم  است ح ممکن است به دست ما برسد و ممکناست که مورد توجه شارع بوده و این مصال

 عرض کردیم چیست، اما این اساسا مربوط به آن مرحله است. 

 ها د بر مصلحت، این مصلحتشومیمنطبق  هست( هااینبا تفاوتی که بین ) اگر جایی سخن از علت و حکمت است پس

حکمت، اساسا مربوط به جعل و تشریع است و تنها به دست شارع  اعلت، مصلحت مساوق ببا  مساوقیعنی مصلحت 

 هایناانیم تومیآن مصلحت ها را که یا در قالب علت، و یا در قالب حکمت است بیان نشود، نیان شود و اگر باند تومی

 در جای خودش گفته شده. را کشف کنیم، هر چند راه هایی وجود دارد که
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حکم نیست، منظور سبب حکم نیست، مصلحت خودش به  حکمتور علت حکم و ظیگر منیم مصلحت، دگومیاما وقتی 

عنوان یک عامل که تاثیر دارد در استنباط فقیه به همان دو معنایی که در جهت سوم گفتیم و به انواعی که در جهت سوم 

و انواع چهارگانه ای برای فرض ذکر کردیم  ت برای استنباط دو معنا و مصداقاشاره کردیم. ما در جهت سوم در حقیق

باط اند مصلحت در عرصه استنتومیحضور مصلحت در عرصه استنباط ارائه نمودیم. انواع چهارگانه را گفتیم که چگونه 

صلحتی ک مییم، در واقع کنمیاهیم عرض کنیم آن مصلحتی که در این قاعده از آن بحث خومیحضور پیدا کند. حال اینجا 

یر د، غشومیه که به عنوان حکمت حکم شناخته د، غیر از آنچشومیبه عنوان علت حکم شناخته غیر از آنچه که  است

د است. منظور از مصلحت در اینجا یعنی همان معنای متعارف لغوی با شومیاز آنچه که به عنوان سبب حکم شناخته 

به اساس دین و کیان اسالم باشد و  چارچوب هایی که در شرع برایش ذکر شده. خیر، منفعت و... که ممکن است مربوط

چیزهایی هستند که ما  هااین و نسل باشد، ممکن است مربوط به عرض و آبرو باشد و... یا ممکن است مربوط به جان

شئون  که مربوط به یکی از این است اینجا مصلحتی در منظور از مصلحت ن کنیم. لذایرا بیشتر تبی هاآنباید در آینده 

عمومی بودن، نوعی بودن و یا شخصی بودن، دنیوی و اخروی بودن، چیزهایی هستند که در موارد مختلف  است و فردی و

ه کردیم که ما در بحث از قاعده مصلحت اساسا کاری به مرحله جعل و تشریع ردر جهت سوم هم اشامتفاوت است. 

اند نقش وتمیلحتی که در عرصه استنباط نداریم. به مصلحتی که در سطح جعل و تشریع حضور دارد کار نداریم. آن مص

ییم در عرصه استنباط مصلحت مد نظر ما است، روشن است گومیما وقتی  بحث مورد توجه ما است.آفرینی کند در این 

که مصلحت در عرصه استنباط کاری به علت حکم ندارد، کاری به حکمت حکم ندارد. بله، اگر علت حکم کشف شود، 

م شود و حکم را از مورد منصوص تسری دهد به سایر موارد. اما حکمت حکم اینچنین نیست و اند موجب تعمیتومی

یر اسرد، آن را تسری دهیم و در انیم به واسطه حکمتی که در یک حکم وجود دارد و یافتن آن حکمت در سایر مواتومین

انیم تویمدودی که به نحو قطعی کشف کنیم، چیزهایی است که به شارع مربوط است و ما تا ح هااین موارد هم ثابت کنیم.

. یعنی یم، معلوم استکنمیدر اینجا داریم بحث استفاده کنیم و حکم شرعی را استنباط کنیم. اما مصلحتی که ما  هاآناز 

 اند مؤثر باشد.تومیخیر و منفعت و فایده ای که برای دین، عقل، نسل، جان و آبروی افراد 

از این به هر حال شد که چرا گفتیم این جهت مکمل جهت سوم است و مرتبط با آن است.  پس در جهت چهارم معلوم

ا که مثال گاهی چیزی ر کهدقت کنیم  ته و خیلی بایدفاست که در آن خلط و اشتباه و جابجایی زیاد صورت گرمواردی 

دهند به یک سری از موارد دیگر د که در مقام فتوا این را تسری شومید و باعث شومیعلت انگاشته  حکمت حکم است

آید که چیزی را که علت است حکمت پنداشته شود و باعث شود یک انجمادی در مقام و عکسش هم گاهی پیش می

 فتوا و استنباط پدید بیاید.

باالخره علت ها و حکمت ها همیشه یا عین مصلحت اند و یا آمیخته با مصلحت هایی هستند. در قاعده مصلحت نظر به 

د، یا مصلحت دین، مصلحت اسالم، مصلحت نظام اسالمی، شومید این مصالح است، یعنی چیزی که مصلحت محسوب خو
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. یا مصلحت نوع و نسل بشر، مصلحت آبرو، مصلحت جان، مصلحت شوداسالمی با تعابیری که از آن میمصلحت کیان 

مال، حفظ مال و حفظ جان، حفظ آبرو و دین، مصلحت هایی هستند که بسیار مورد توجه است و ما در زمره اقسامی که 

آیند از عمده ترین مصلحت ها است. عمده این است که این مصلحت ها چه نقشی در فر هااینذکر کردیم در جهت دوم، 

و تا چه حدی این تاثیر گذاری وجود  دارد؟ اگر نقش دارد محدوده اش کدام استاستنباط دارد؟ آیا اساسا نقش دارد یا ن

دارد و قابل استفاده است در مقام استنباط؟ لذا این جهت هم تبیین شد تا موضوع بحث در قاعده مصلحت به خوبی واضح 

 و روشن شود. 

 مروری بر بحث های پیشین

ا بحث هایی که تا اینجا داشتیم، مالحظه فرمودید که عمدتا جنبه مقدماتی داشت. یعنی بخشی از آن مربوط به تفکیک م

در مذاهب مختلف اسالمی  مرز های حضور مصلحت در دانش های مختلف بود. یک بخشی مربوط به مرز های مصلحت

عنایت  هانآرتبه پیشین و در مرحله جعل و تشریع به  دربا آنچه های مصلحت و یک بخشی هم مربوط به تبیین مرزبود. 

از فرق و مذاهب اسالمی که مصلحت را به عنوان یک منبع و دلیل بر احکام شرعی  . البته بخشیو توجه صورت میگیرد

لی کند، نقش استقاللی برایش قائل اند. چون مالحظه فرمودید که بعضی از مذاهب و فرق اسالمی هم به طور ه اقرار داد

یی هم که قبول دارند برایش یک نقش استقاللی هاآنقبول ندارند مصلحت را به عنوان یک منبع و مستند حکم شرعی؛ اما 

 یم.کنمیقائل اند. اما ما قطعا اینچنین نگاه ن

این بحث های مقدماتی تقریبا در باب مصلحت تمام شد، اما تازه در آغاز راه هستیم. ادله مشروعیت استفاده از مصلحت 

ت حباید توضیح دهیم که اصال منظور ما از قاعده مصل مصلحت راقاعده اوال ما مفاد یعنی  باید بررسی شود.در استنباط، 

ه این ادله تبیین کنیم کهم باید بگوییم و سپس حد داللت این ادله را باید  ه قاعده رالدبا توضیحاتی که دادیم چیست. ا

هرکدام تا چه حدی داللت دارند بر آن مفاد و قاعده و بعد قلمرو قاعده. سپس یک سری از نکاتی وجود دارد که اگر 

د که مطالبی هستن هایناد که کنمیشاره مرز خاصی امحدوده و  بیین حجیت و مشروعیت قاعده در یکتبیین شود به ت

 در ادامه انشاءاهلل بیان خواهیم کرد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


