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  استصالح ِضابطه مند، نیاز ضروري فقه اسالمي
 
 ١مهریزيحسین ابویي

 استادیار دانشگاه یزد
 )٢٣/٤/١٣٨٨ : تاریخ پذیرش نهایيـ ١٤/٨/١٣٨٧ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

هم در میان خود مذاهب فقهي اهل  ،)مصالح مرسله( در مورد حجیت استصالح
ه بحث و اختالف نظر وجود دارد و هر کدام تسنن و هم میان اهل تسنن و امامی

هایي ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصالح به استدالل بر ادعاي خود،
 حاضر درصدد  اثبات این مطلب است ۀمقال. اندهایي دچار گشتهافراط و تفریط

که استصالح با ضوابطي که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت 
نیاز  نه عبادي باشد،  مسائل اجتماعي وۀکلي و در زمین ،ضروري، قطعي

 و . پاسخگویي به مسائل حکومتي استۀضروري فقه اسالمي، بخصوص در زمین
اینکه بعضي از اهل تسنن استصالح را یک منبع مستقل براي کشف و استنباط 

اي دیگر از آنها همراه با گروهي از امامیه آن را احکام فقهي دانسته و عده
مطابق بعضي از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا 

اند، استصالح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده مشهور امامیه،
چیزي .  فرع بر اصل نیاز ضروري فقه حکومتي پویا، به استصالح استایمسأله

 .گریز و گزیري از آن وجود ندارد که در عمل،
 

 .استصالح ـ مصالح مرسله ـ فقه پویا ـ دلیل عقل ـ سنت هاهکلید واژ
 

  طرح مسأله
 ي و شارع از احکام خود هدف و غرضاندمعلل ي، به غرض الهاینکه احکام شرعي در

 حکم، گاهي بر عقل پوشیده و فلسفه و غرضنهایت امر اینکه  . نیستي اختالف،دارد
نا به حکم عقلي و نیز نظر به حکمت یابد ولي بپنهان است و عقل برآن اطالع نمي

_____________________________________________________________ 
 Email: habuey@yazduni.ac.ir                                       ٠٣٥١ـ٨٢١٠٣١٠: ـ فاکس٠٣٥١ـ٨٢١٢٣٥٣: تلفن٭ 



  

 ١٣٨٨، پاییز و زمستان ١ دفترفقه و مبانی حقوق اسالمی،  دو فصلنامه                                                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٨

شود و خداي حکیم، به حکم نصّ  هیچ حکمي به عبث از خداوند صادر نمي،خداوند
 .)٦٢ـ٣/٥٩ نائیني، ؛٥/٢٤٢ رازي،(  عقل از عبث، منزه استلیاجماع و دلقرآن و

 ،)شیعه و معتزله(  در بحث از حسن و قبح عقلي و ذاتي، عدلیه،نیبر اافزون 
 و نفس ي واقعع نظر از امر و نهي شارع، در ذات افعال، مصالح و مفاسدمعتقدند قط

روند و حکم شارع دائر  وجود دارد که علل و مناطهاي حکم شارع به شمار ميياالمر
تنها اشاعره، قائل به حسن و قبح شرعي هستند به این . مدار آن مصالح و مفاسد است

ع، حسن و قبحي وجود ندارد و حسن و معني که در ذات افعال، قطع نظر از حکم شار
مطابق این نظریه یا باید منکر تبعیت احکام از مصالح و . قبح، معلول حکم شارع است

را اعتباري و تابع حکم شرع و قابل تغییر به  یا اینکه مصالح و مفاسد اشیاء مفاسد شد، و
 متقن رد دلیلهاي متکلمین و اصولیین آن را با مشهور حکم شرع دانست که ۀوسیل
ت احکام از مصالح ی به اصل تبعيبندی پاۀالزم )٣٠٢، کشف المراد عالمه حلي،( اندکرده

ع با عنوان نسخ یر مصلحت است که در دوران تشرییر حکم به تبع تغییتغ و مفاسد،
شتر با عنوان استصالح یع در اهل سنت بی و در دوران پس از تشر استگرفتهيصورت م

شتر با عنوان یه بیان امامیو در م )٣/٤ م،یابن ق :ـ نک( ردیگيمو اعمال مصلحت صورت 
 د اول،یشه :ـ نک (شوديا نقش زمان و مکان در اجتهاد از آن نام برده میگاه عرف یجا
١/١٥١.( 

 بر تبعیت احکام از مصالح و ، وارد شده است)ع(  اطهارۀدر روایات شیعه که از ائم
آنچه را « :اندنقل شده است که فرموده) ع(مام رضا چنانکه از ا. مفاسد تأکید شده است

نیاز  مصلحت بندگان و بقاي آنان در آن است و بندگان از آن بي کردهکه خداوند حالل
ن نیازي ندارند و موجب فساد و هالکت  نیستند و آنچه که از اشیاء حرام کرده مردم به آ

 دیگري از آن حضرت آمده  در روایت.)٦/٩٣ مجلسي،؛ ١٧/٣٤ ،يحرعامل( »آنان است
خداي متعال، هیچ خوراکي و آشامیدني را مباح نکرده جز به دلیل منفعت و « :است که

مصلحتي که در آن وجود داشته و هیچ چیز را حرام نکرده جز به دلیل ضرر و تلف و 
 .)١٦/١٦٥ نوري،( »فساد موجود در آن

 از موارد ياری مکلف در بسا فعلی ي متعلق احکام شرع،ه و اهل تسننیدر فقه امام
، ي تصرفات ولۀیا جواز کلینکه صحت و یاز جمله ا. د مصلحت شده استید به قیمق
ر تصرفات، منوط به وجود ید و فروش و سایاعم از خر...  وقف و يل و متولی، وکيوص

   .)٥/١٥٥ قدامه،ابن ؛١/٤٣٣ فخرالمحققین،( ن تصرفات استیمصلحت در متعلق ا
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ل یا مصلحت به عنوان دلین است که آیاستصالح و مصالح مرسله ا در يبحث اصل
دیدگاه امامیه در این مسأله چیست؟ و  ت دارد؟ی اعتبار و حجياستنباط احکام شرع

 وجود دارد؟ در ضمن يه و اهل تسنن امکان تصالح و سازگاریدگاه امامیان دیا مینکه آیا
 .شوده میپرداختله أن مسیاحل ج به یان چند نکته به تدریب

 
 استصالح و مصلحت در لغت و اصطالح علم اصول

ر و نفع و ضد مفسده آمده است و جمع آن مصالح به ی خيمصلحت در لغت به معنا
 ؛١/٣٨٣ ،يجوهر( ر و صالح وجود دارد به کار رفته استی آنچه که در آن خيمعنا

 ياصل به معنا ت درمصلح« :دیگوي ميغزال .)٢/٦٢٥ ،يحیالطر ؛١/٢٣٥ ،يروز آبادیف
ست چرا که ی مراد نين معنیاست لکن در علم اصول فقه، ادفع ضررا یجلب منفعت 

ل مقاصدشان یز در تحصیجلب منفعت و دفع ضرر از مقاصد خلق است و صالح آنان ن
  و است مقصود شرع بر محافظت و پاسداشتنجایاست بلکه مقصود از مصلحت در ا

عقل، نسل و مال  نفس، حفظ دین،:  عبارتند از کهاستپنج چیز از مردم  شرع مقصود
راستاي این پنج چیز و متضمن حفظ آنها باشد مصلحت و  مردم؛ پس هر چیزي که در

 به شمار  و دفع آن، مصلحتها باشد مفسده و تباهي آناز دست رفتنچه که موجب  هر
 .)١/٢٨٦ غزالي،( »رودمي

اصطالح عبارت است از در مصلحت « :دیگوي م»معارج االصول« در يمحقق حل
چیزي که انسان را در مقاصدش یاري کند چه مقاصد دنیوي و چه اخروي و چه هر دو 

 .)٢٢١ محقق حلي،(» باشد
ل صالح و مصلحت ی و تحصیيجوي پيض استفساد و به معنای نق،استصالح در لغت

 ي اصطالحفینکه تعریقبل از ا )١/٢٣٥ ،يروزآبادیف ؛١/٣٨٤ ،يجوهر( به کار رفته است
 .استصالح ذکر شود الزم است به اقسام مصلحت اشاره شود

 
 يا عدم اعتبار شرعی اقسام مصلحت بر حسب اعتبار و

ن الزم است  مصلحتي که قرینه و دلیلي ازشرع بر اعتبار آن رسیده است که رعایت آ. ١
وده  قصاص را مقرر فرم قتل را حرام ومانند مصلحت حفظ نفس که شارع به خاطر آن،

 و است و یا مصلحت حفظ مال که شارع به سبب آن اَکل مال به باطل را حرام دانسته
یا مصلحت حفظ عقل که به خاطر آن شارع،   است وحد قطع را بر سارق مقرر داشته
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  وجود نداردين نوع مصلحت اختالفیت ایدر حج . استکردهخمر و مسکرات را حرام 
 .)٢٢١ ،يمحقق حل :ـ نک(

 اقامه که برخالف شرع باشد و دلیل شرعي بر الغاي آن از طرف شارعمصلحتي . ٢
شده باشد مانند تسلیم شدن در برابر دشمن اگر چه ظاهر به نظر برسد که موجب 
مصلحت حفظ نفس است ولي به دلیل مصلحتي ارجح که همان کرامت و عزت امت 

وتمند، در کفاره و یا مصلحت اینکه ثر .اسالمي است ملغي و مردود شمرده شده است
با این توجیه که براي ثروتمند اطعام شصت  .روزه، منحصرا دو ماه پي در پي روزه بگیرد

برخالف روزه که سخت است و  .آسان است و بازدارندگي ندارد مسکین و یا عتق رقبه،
  اعتبار ساقط کرده استۀن مصلحت را از درجیبازدارندگي بیشتري دارد؛ لکن شرع، ا

 .)٢/٨٥ ؛ میرزاي قمي،٢٢١ ،يمحقق حل ؛١/٢٨٥ ،يغزال(
اعتبار یا الغاي اعتبار آن نرسیده  مصلحت مرسله یا مصلحتي که در شرع دلیلي بر. ٣
، رهاي از دلیل شرعي زی نمرسل به معناي رهابودن است و این قسم از مصلحت. است

ه نقل یب مالک مذهيشوایچنانکه از مالک، پ .ا عدم اعتبارش باشدیاست که دال براعتبار 
 خورديشود و شالق ميه میشده که متهم به سرقت، به جهت محافظت بر مال، تنب

نزاع واقع شده   مورد،ت این قسم از مصلحتی حج.)١/٢٨٤ غزالي،؛ ٢٢١ محقق حلي،(
تواند مستند نیست و به عبارت دیگر آیا مي  که الزم الرعایه هست یاين معنیاست به ا

د گفت استصالح در اصطالح علم اصول فقه عبارت یحال با ؟دتشریع احکام قرار گیر
 قی دقفی در تعرق مصلحت مرسله؛ی از طريافت حکم شرعیاستنباط و در :است از

معتقدند  برهان همچون ابنيان علما اختالف شده است گروهیمصلحت مرسله م
کشف  نباشد و صرفاً حق يا عام شرعیگونه نص خاص  چی بر هي است که متکيمصلحت

: اند گفتهيبیبرخي دیگر همچون معروف الدوال. مصلحت به عقل واگذار شده باشد
 که با ي آن مسأله امثاليعت برایدر شر  ونباشد متکي به نص خاصي  است کهيمصلحت
 در چهارچوب نصوص عام شریعت، مانند تنها و اس شود وجود نداشته باشدیآن ق

  .)٣٨١ حکیم، ؛٢٨٤ ،يبیدوال( گیردينصوص دال بر نفي عسر و حرج و ضرر جاي م
 

 ریاقسام مصلحت بر حسب مرتبه و درجه تأث
 قسم سه ر تاثیر آن در زندگي مادي و معنوي انسان بۀ بر حسب مرتبه و درجمصلحت

 :تقسیم شده است



 

  ه مند، نیاز ضروري فقه اسالمياستصالح ِضابط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١١

مصالح ضروري یا ضروریات که قوام زندگي مادي و معنوي انسانها به آنها بستگي . ١
شود و در دنیا آنها موجب اختالل زندگي مادي و کیفر اخروي ميدارد و از دست رفتن 

در آخرت، سلب نجات و سعادت را در پي دارد و شامل پنج مصلحت حفظ  هرج و مرج و
 . شودمال و عقل مي نسل، دین، نفس،

 که باعث رفع مشقت و رفع عسر شودحاجات یا نیازمندیها که شامل مصالحي مي. ٢
  مثال زده است بهيغزال. دست رفتن آنها اختاللي ایجاد نکندحرج است هرچند از  و

 در نکاح دختر و پسر نابالغ که اگرچه عدم رعایت آن موجب ،ي اذن ولتی رعالزوم
و ناسازگاري و کند  میشود ولي رعایت آن از ازدواجهاي نامناسب جلوگیرياختالل نمي

 .)١/٢٨٩ ،يالمستصف ،يغزال( برداختالفات خانوادگي را تا حدود زیادي از بین مي
مصالحي است که فقدان آن نه موجب ) اتیتحسین(یني یمصالح تحسیني و تز. ٣

حرج است بلکه وجود مصلحت موجب بهسازي و  و عسرموجب اختالل زندگي و نه 
مانند . آراسته سازي زندگي انسان و منشأ لذّت و راحت بیشتر و آسایش زیادتر است

ل راحت زندگي، زیباسازي شهرها، گردش، ورزش، مسافرت و یوسا مصلحت لباس فاخر،
 .)١/٩٤ الزرقاء،( امثال آن

 
  حجیت استصالحۀلمسأ  در اهل تسننيدیدگاهها  وآرا

ارشاد «  دريشوکان .علماي مذاهب اسالمي در حجیت استصالح اتفاق نظر ندارند
 )٣٥٨ ،يشوکان :ـ نک(  در مجموع چهار قول را به اهل تسنن نسبت داده است»الفحول

انس و بنمالک. اندرفتهیاکثر اهل تسنن تمسک به مصالح مرسله را به طور مطلق نپذ
ن دو معتقدند که یروان ایو پ) هیه و حنبلیان مذهب مالکیشوایپ( حنبلاحمدبن

 استنباط ي براي شرعي وجود نداشته باشد راهي که نص و اجماعياستصالح در موارد
ت مصلحت مرسله ی در حجي مانند طوفي حنبلي از علمايعضب. روديحکم به شمار م

 ي و معامالت به شمار آورده و حتيوی دنيهااستی و آن را اصل و اساس در س کردهغلو
 که مصلحت مرسله با نصوص تعارض داشته باشد و جمع ممکن نباشد يدر موارد

 مذهب يشوای است که پين در حالی ا.)٧٣ خالف،(اند مصلحت مرسله را مقدم داشته
 از يروان او معتقدند که استنباط حکم شرعیو پ) يس شافعیمحمدبن ادر(ه یشافع
ع و بدعت در ی ندارد و استصالح مانند استحسان، تشريتیگونه حج چیق استصالح هیطر
به ابوحنیفه و پیروان او  )٧٤ خالف، ،١/٢٩٦ غزالي،(  و هوس استي از هويروین و پید
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ص (د به حجیت مصالح مرسله نیستند ولي عبدالوهاب خالف اند که معتقنسبت داده
. از چند وجه محل نظر و تأمل دانسته استآن را در این نسبت تشکیک کرده و  )٧٤

اند مبني بر اینکه استناد به چنانکه بعضي دیگر قول به تفصیل را به حنفیه نسبت داده
 ر شریعت نزدیک باشدمصلحت تنها در صورتي صحیح است که به معاني اصول ثابت د

 .)١٠٠ مدکور، ؛٤٨٥ زلمي،(
اعتبار مصلحت به اعتبار سه وصف است « :گویدمي )١/٢٩٦( »المستصفي« غزالي در

: دیگويل شده، میقائل به تفصسپس  او. »یعني باید ضروري و قطعي و کلي باشد
 و ا صرف)اتینیحاجات و تحس(ر باشد یت و تأثی دوم و سوم از اهمۀاگر در مرتبمصلحت 
 ل استنباط باشد مانند استحسان، حجتی از داليکی به ينکه آن مصلحت متکیبدون ا
مصالح ( اول ۀ اگر در مرتبي ول. نخواهد بودزی جا، و حکم مطابق آن مصلحتنیست
به حکم مطابق آن مصلحت  ست که اجتهاد مجتهد،ید نیباشد بع) اتیا ضروری يضرور

کفار در مانند اینکه  . از اصول استنباط نباشدينی به اصل معيمنجر شود اگر چه متک
م یو بدان  خود قرار دهنديگرفته و سپر دفاع ری از آنان را اسيجنگ با مسلمانان گروه

 در اینجا ،کنندي بر جبهه اسالم غلبه م،می نکنيرندازی مسلمان تيکه اگر به سمت اسرا
 از يریو جلوگ )يرورمصلحت ض( نی براي حفظ دي و کليمطابق مصلحت ضروري، قطع

ن در ی کفار بر مسلمينیقی از تسلط يریجلوگ و )يمصلحت کل( ضرر تمام مسلمانان
 دادن اسیران مسلمان، رهدف قرا تیر اندازي و ،)يمصلحت قطع( ير اندازیصورت عدم ت

 غزالي،( ستیک از منابع استنباط نیچ ی به هي است که متکين مصلحتی و اجایز است
امامیه در این فرض، نه از باب تمسک به منبع مصلحت، بلکه از  .)١/٢٩٤ المستصفي،

تیر اندازي بسوي ) س کفار به مسلمینترّتَ( باب دلیل خارجي یعني روایات با عنوان
 .)٢/٨٦ میرزاي قمي،( انداسیران مسلمان را جایز دانسته

 ت است که از مصلحت به عمل آمده اسيقبل ناظر به تقسیم ،ضروري بودن مصلحت
که قوام زندگي مادي و معنوي انسانها به آنها بستگي دارد و از دست رفتن  ين معنیبه ا

در  شود و در دنیا هرج و مرج وآنها موجب اختالل زندگي مادي و کیفر اخروي مي
آخرت، سلب نجات و سعادت را در پي دارد قطعي بودن مصلحت به این معني است که 

 در چیزي یا عملي مصلحت وجود دارد و صِرف ظن و به طور قطع و مسلم ثابت شود که
 و کلي بودن مصلحت .)٢/٥٤١ مکارم شیرازي،( احتمال مصلحت نباشد که حجت نیست
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به این معني است که نفع آن براي بیشترین شمار ممکن از مردم باشد نه اینکه منفعت 
 .آن محدود به فرد یا افراد معیني باشد

 
 ح ت استصالی طرفداران حجۀادل

ث الضرر و ی به سنت و حدي به حکم عقل و گاهيت استصالح گاهین به حجامعتقد
   .میکنياند که به طور خالصه آن را ذکر م صحابه احتجاج کردهۀری به سيگاه

 
 عقل ) الف

-ير اشاره میاند که به دو تقر را ارائه کردهي مختلفيرهایدر تمسک به حکم عقل، تقر
 .شود
 يه در راستایاحکام شرع: نکهیر عبارت است از این تقریر ا استدالل دۀ خالصـ١

 عقل، قابل درک است به ۀلین مصالح به وسیاند و اع شدهی تشر،تحقق مصالح بندگان
 که از آن يعت به آن امر شده و قبح اموری که در شري که عقل، حسن امورين معنیا

جانب   ازيد که در آن نص حادث شويان رو اگر واقعهیکند؛ از اي شده را درک مينه
ا نفع ی نسبت به ضرر و ،شرع وارد نشده باشد و مجتهد حکم خود را براساس درک عقل

به .  بنا کرده است،ح و معتبر از جانب شارعی حکمش را براساس صح،دآن واقعه بنا کن
ل باب استصالح و حکم براساس مصلحت جز در معامالت و امثال آن که قابل ین دلیهم

 يست و در عبادات چون معنا و مفهوم و حکمت احکام عبادی است مفتوح نيدرک عقل
  معتبر،عتیپس استصالح براساس شر. آن راه ندارد ست استصالح دری نيقابل درک عقل

 .)١٣/١٨٧ سبکي، ؛٧٥ خالف،(ست ین نید و بدعت در دی جدي و قانون گذاراست
ست مگر یل تمام و کامل نن استدالیا: اندپاسخ گفته ت استصالح درین حجامخالف
 ۀیت استصالح برپایل طرفداران حجی؛ چنانکه دلي قبول حسن و قبح عقليبر مبنا

 یيعقل اگر چه توانا.  عقل بنا شده استۀلیقبح به وس اعتراف به امکان ادراک حسن و
ا قبح و ی را يادراک حسن و قبح افعال را دارد و اگر به طور قطع، حسن و مصلحت فعل

ن ادراک قطعاً حجت و کاشف از حکم شارع است  چرا که ی را درک کند ايعلمفسده ف
 عدم جزم و قطع عقل، يلکن اشکال اصل. و خالق عقل و عقالست زخود از عقالیشارع ن

 يا مقتضی شودين صادر ما که از مکلفيشتر افعالی ب.نسبت به درک حسن و قبح است
ار نادر است که یبس اء را هم ندارد و اقتضيا حتی) یيحسن و قبح اقتضا(ر است یتأث
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ز ی نيقبح ذات  حسن ويهامثال  باشد ويقبح ذات  حسن وين دارااافعال صادره از مکلف
 کاشف يکند و تنها حسن و قبح ذاتير آن تجاوز نمی از نظاياز مثال عدل و ظلم و اندک

ازمند یقبح است ن  حسن وي که مقتضي افعالياز حکم شارع مطابق آن فعل است ول
ن غالباً ی احراز شود و اير مقتضیط تحقق و عدم وجود موانع است تا تأثیاحراز شرا

ست و یط و حاالت مختلف نیست چون عقل، قادر به احراز کامل مصالح در شرای نيقطع
 .)٣٨٧ حکیم،(  از مصالح را اصالً عقول درک نکننديچه بسا بعض

احکام  توجه به استصالح درت که ن اسیر دوم از استدالل به حکم عقل ای تقرـ٢
نیازها و مطالبات مردم است که با  جدید، شرط همسویي فقه و شریعت با دگرگوني در

کند و این تغییر مصالح، تغییر و تبدل در گذر روزگار، نیازها و مصالح مردم تغییر مي
اعث مصالح زمان خودش بوده ب جمود بر متون دیني که مبتني بر و طلبداحکام را مي

 ۀ کافيبرا  و بودهي است و عموميع آسمانیشود فقه و شریعت اسالم که خاتم شرامي
ط ی شرايازهای نياعصار بعدي نیاید و پاسخگو ع شده به کار زندگي مردم دریمردم تشر

 .)٧٥ ،همانجا خالف،(  مختلف نباشديهاها و مکاند و زمانیجد
 و يم کلیاگر با مفاه عت اسالم،یکام شراح: اندر، گفتهی تقر اینپاسخ به  درمخالفان

نکه شارع، باب اجتهاد را باز گذاشته، ی آن مخصوصاً با توجه به اۀیه و ثانوین اولیعناو
 مصالح بندگان و يق داده شود پاسخگویق تطبی با مصاديمالحظه گردد و به خوب

ر ییتغ کان درم ر زمان ویقت تأثی ندارد و در حقیيچ گونه نارسای آنان است و هيازهاین
 مفهوم ، مثاليبرا. کندير نمیی تغيم کلین مفاهی خود ايم است ولین مفاهیق ایمصاد

 و کسب قدرت مسلمانان تا سرحد توان در برابر دشمنان ي دفاعي وجوب آمادگيکل
 يق آمادگین مصادیکند و اير نمیی تغ،کرده است  ترساندن آنان که قرآن به آن امريبرا

کن یاسب بوده است ل سپر و زه ویر و نی شمشۀلی به وسينزول وحاست که در زمان 
 بمب افکن و امثال آن يمای هواپموشک و ق، به توپ و تانک و بمب وین مصادیامروز ا

 .)٣٨٨ م،یحک(افته است یر ییتغ
 
  صحابه ۀریس) ب
 اصحاب ي برايحوادث) ص(  که بعد از وفات رسول خداين است که هنگامیل ایر دلیتقر

 ي آن حوادث احکاميدند برایش آمد آنها مطابق آنچه که مصلحت دیحضرت پآن 
 از شارع بر اعتبار مصلحت اقامه يلینکه الزم است دلی اۀع کردند و هرگز به واسطیتشر
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ن برداشت کردند که هرآنچه مطابق درک عقل یع را متوقف نکردند بلکه چنی تشر،شود
ز مصلحت است و آن مصلحت را یهمان چا دفع ضرر شود یآنها، موجب جلب منفعت و 

چنانکه ابوبکر قرآن را در .  دانستندي کاف، را برآن بنا کنندينکه احکام شرعی ايبرا
 د ویکردند جنگي مي که از پرداخت زکات خودداريو با کسان  گردآوردي واحدۀمجموع

 س، و یک مجلک عبارتید دفع کرد و عمر سه طالق را در یقصاص را از خالد بن ول
 را متوقف ساخت و حکم قصاص جماعت يذ حد سرقت در سال قحطیواقع ساخت و تنف

 نماز جمعه يک نفر صادر کرد و عثمان اذان دوم را برای اشتراک در قتل ۀرا به واسط
 مدکور،(به مصالح مرسله است  ت شارع،یل رضای دل، صحابهۀرین سیو، ا.... د کرد و یتجد
 .)٩٦ـ٩٤

ن تصرفات یا  بري صحابه گاهۀریاستدالل کنندگان به س :انده در پاسخ گفتمخالفان
ت مصالح مرسله ی حجي براي استحسان و گاهي براياس و گاهیت قی حجيصحابه، برا

 ،اندنیل که مفهوماً متبای چند دليک واقعه برایتوان به ياند و چگونه ماستدالل آورده
 ۀاما مناقش. مناقشه است الل قابلن استدی اي و کبرايان حال صغریاستدالل کرد؟ با ا

 ۀری از صحابه، سيا چند واقعه از افرادیک ینکه به مجرد نقل یل ای به دليادر صغر
ن افعال در ین است که مجموع ایره ایط سی از شرايکیرا یابد زیيصحابه تحقق نم

 خاص حاصل شود و ي بر فعليگردد و اجماع عمل سلوک خاص صحابه از آنان صادر
 يم به تصرفات فردی از تمام صحابه مشکل است و اگر بخواهین اتفاق نظریچناحراز 

چ کس اعتقاد به عصمت صحابه یرا هیت ندارند زیلیت دلیم صالحیصحابه استدالل کن
 . کندين آنان تجاوز نماز از خود صحابه و مقلدیاجتهاد صحابه نحجیتِ ندارد و 

ن تصرفات صحابه، ی ا، است که به فرضل قابل مناقشهین دلی استدالل به اياما کبرا
اس، یق(ن ادله یت ای بر حجيلیتواند دلي نميارهین سیره محسوب شود مثل چنیس

ن نشده یین تصرفات بر زبان خود صحابه تبیرا علت ایباشد ز) استحسان، مصالح مرسله
 آنان ن افعال از صحابه، ادراک مصالح از جانبیا  صدورۀزیا انگیم آیدانينم است و ما
 ر؟ یا خیبوده است 
ن تصرفات ینکه اکثر ای است مخصوصاًی مجمل شده و قابل تمسک نۀرین رو سیو از ا
 .)٣٩٠ م،یحک( و فاقد اعتبار است ي، مخالف با نصوص قطعياجتهاد

 
 ث الضرر یحد) ج 

  :که فرمودند) ص(امبر یسخن پ: اندل گفتهین دلیر ایت استصالح در تقریطرفدارن حج
را ضرر همان ی مفاسد است زيت مصالح و نفی اثبات رعاي مقتض،»الضرار  والضرر«
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 ، آن، اثبات نفعۀ کرده است الزمي که شرع، مفسده را نفيمفسده است پس هنگام
ن ین ای بياگرند و واسطهیکدیض ینکه ضرر و مصلحت، نقی اي مصلحت است برايعنی

 .)٩٠ طوفي،(ست یدو ن
ن پنداشته که نسبت ین استدالل چنی در استدالل کننده ا:انددر پاسخ گفتهمخالفان 

ضرر (ن دو ی از ايکی يل بر انتفاین دلیبه هم. ن ضرر و مصلحت، نسبت تناقض استیب
 در. ض، محال استیاند چرا که ارتفاع دو نقگر را مترتب کردهی ثبوت د،)مصلحت و

ن ضرر یرود و بيتر نما بدن فرایا عرض و آبرو یمال   از نقص در، ضرري که معنايصورت
به . شوندين محسوب نمیضین دو نقین، ایواسطه متصور است بنابرا) نفع(مصلحت  و

اش اضافه شده و نه ضرر هی که در تجارتش نه سود برده و به سرمايعنوان مثال تاجر
 .ی تحقق یافته و نه منفعتی نسبت به او نه ضرر،اش کم شده استهیکرده و از سرما

 آنها واسطه و شق ثالث وجود دارد و يکه برا شوندين محسوب مین دو ضدیپس ا
ف ی صرفاً رافع تکل،ث الضررین حدیبنابرا. ستی نيگری مستلزم ثبوت ديکی یانتفا
 از موضوعات آن احکام برداشته شده است نه ي که احکام ضررين معنی است به ايضرر

ن ی اثبات چنيبرا  باشد ويگری دي حکم شرعۀث مذکور مشرّع و اثبات کنندینکه حدیا
 .)٣٩٢ حکیم،(گر رجوع کرد ی دۀد به ادلی باياحکام
 
  مخالفان حجیت استصالحۀادل

ن استدالل یچن مخالفت خود  بر، موافقانۀت استصالح پس از رد ادلین حجامخالف
 :  اند کهکرده
خواهد بود ات جامعه اسالمي قضمرا و زمامداران، اُاي در دست این قاعده حربه ـ١

که به آساني مقاصد خود را اگرچه به زیان مسلمانان و جامعه اسالمي باشد با ادعاي 
هاي نامشروع خود برسند و احکام دین را مصلحت، لباس شرعي بپوشانند و به خواسته

 .)٥/٢٢ ابن تیمیه،(  خواستهاي خود قرار دهندۀبازیچ
استصالح بي  لیلِ مخالفان،این د: اندت استصالح در پاسخ گفتهیطرفداران حج

ط و یشرافراهم بودن  با داند که موافقان نیز آن را قبول دارند وضابطه را باطل مي
گفته و  »يالمستصف« در يچنانکه غزال )کلي بودن قطعي، ضروري،(در مصلحت ضوابط 

چنانکه عبدالوهاب خالف گفته،  ،در تعارض با احکام منصوصه نبودن ،يکل ،يقیحق ای
هواي نفس در صدور احکام بر مبناي مصلحت   احکام و پیروي از گرفتنبازیچه قرار مانع
 .)٨٨ خالف، :ـ نک( نگراني نیست شود و از این جهت جاي ترس ومي
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١٧

حال اگر مصالح مردم .  مردم استيازهای نۀ هميعت اسالم، کامل و پاسخگوی شرـ٢
 از داشت خداوندی کرده نیيما آن راهنيع و به سوی که خداوند تشريشتر از احکامیبه ب
سوره   از٣٦ ۀیآ در چرا که خداوند کردينم آن فروگذار کرد و ازيان میم آن را بیحک

پندارد که آیا انسان مي :»يترک سدیحسب االنسان ان یا«: دیفرمايمامت ی قمبارکه
 .)٧٨ ،همان( بیهوده رها شده است؟

ت استصالح، پاسخگو بودن یه حجن بان استدالل گفته شده، معتقدیدر پاسخ به ا
 بودن نصوص خاص، به يکنند بلکه تنها وافي مردم را انکار نميازهای نسبت به ن،عتیشر
 ۀ در زمري در مقابل، عقول را مانند نصوص، به طور مساويند ولنکيم انکار را ازهاین نیا

 مصالح و به کشف ، عقوليابیدانند و راه ي مردم ميازهایوسائل ادراک مصالح و ن
 ندارد اگر چه نصوص به يعت نقصیپس شر.  استيت الهیق هدای مردم، از طريازهاین

 .)٤٠١ حکیم،(ستند ی ني کافیيتنها
 که اعتبار آنها از طرف شارع معلوم است و يشود به مصالحيم می مصالح تقسـ٣
 نی مشخص است و مصالح مرسله مردد ب، اعتبار آنها از طرف شارعياغ که اليمصالح

 ح بالمرجح است وی ترج، از دو قسم فوقيکی و الحاق مصالح مرسله به اندن دو قسمیا
 از يت مصالح مرسله بدون شاهدین استدالل به حجی بنابرا، ندارديتیچ گونه اولویه

به  آمدي، ؛٢/٨٥ میرزاي قمي،(نع است تطرف شارع که اعتبار آن را مشخص کند مم
 .)٩٠ نقل از خالف،

ح است که اعتبار مصلحت ی صحين استدالل در صورتی ا:شده استدر پاسخ گفته 
ا عدم اعتبار مصلحت یمتعرض اعتبار  را نصوص،یق نصوص مشخص شود زیتنها از طر

ل عقل، از جانب شارع معتبر شناخته یآنجا که مصالح مرسله به دل  ازي ولندستیمرسله ن
 گریند به عبارت دشوي در عرض آن دو قسم، محسوب مي پس قسم ثالث،اندشده

 .)مصالح مرسله(شود يق عقل مشخص میا از طریق نصوص، و یطر ا ازیمصلحت معتبر 
ست یح بالمرجح نین الحاق مصالح مرسله به مصلحت معتبر از نظر شارع، ترجیبنابرا

 .)٤٠٢ حکیم،(
نکه در اکثر مسائل مطرح شده در باب یا ن سؤال که چرا با وجودی با فرض اي غزالـ٤
ف اصول موهومه و ی بازهم استصالح را در رديت مصالح شده ولیصالح، قائل به رعااست

 محافظت و پاسداشت يعنیمصلحت : دیگوي م،اس آوردهیحه همچون قینه اصول صح
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حکم  د ویآيدست مه اس بی سنت و اجماع و ق،ق کتابین مقاصد از طریا مقاصد شرع و
 سنت و اجماع ،ظ مقصود شرع از کتاب حفي که در راستايگریهر مصلحت د يبر مبنا

  باشد که مناسبت با تصرفات شرع ندارديابهیده نشود و از مصالح غریاس فهمیو ق
ن چهار اصل ی در مقابل ايع و بدعت و باطل است و استصالح به عنوان اصل پنجمیتشر

 .)٣٥٤ المنخول، :ـ نک ؛١/١٤٣ المستصفي، غزالي،( ندارد ياعتبار
 که از مقاصد ي شناخت مصلحت هیچ دلیلي مبني بر اینکهکهن گفت توايدر پاسخ م
شود وجود ياس حاصل میق کتاب، سنت، اجماع و قیکند صرفاً از طري ميشرع، پاسدار

کند و الزمه آن ادراک حکم شارع به ي مصالح مفاسد را درک م،که عقل  چرا،ندارد
مفاسد  قل، نسبت به مصالح ونکه مانند اشاعره منکر ادراک عیله عقل است مگر ایوس
 حکیم،( در علم کالم است یي مبنايالهأن مسیم که ای بدانيقبح را شرع م و حسن ویشو

٤٠٢(. 
شود و حداکثر ظن به ي نميمصالح مرسله غالباً موجب علم و قطع به حکم شرعـ ٥
وجود د شارع باشد یین ظن، ظن خاص و مورد تأینکه ای بر ايلیکند و دليجاد میآن را ا

 متعال ي خداۀکه به فرمود ست چرای نفسه حجت نيندارد و ظن بما هو ظن هم که ف
 .)٣٩ زنجاني،( »ئاًی من الحق شيغنیان الظن ال «ونس یشش سوره مبارکه   وي سۀیدر آ

 
  استصالحۀنظر امامیه در خصوص مسأل

طوري که ه باند احکام، غافل نبوده  از نقش مصلحت درامامیهچنان که گفته شد فقهاي 
اند آن را به مصلحت یا ، هرجا والیت را مطرح کرده»والیت «ۀبه عنوان مثال در مسأل

 ي وقف ولچه وصي یا متو اند چه والیت پدر و جد پدري ود کردهیالاقل عدم مفسده مق
امثال آن؛ ولي مشهور نزد شیعه این است که استصالح از منابع استنباط احکام فقهي 

 يل عقلی آن هم از باب دل،يط خاصیه با شرای متأخر اماميفقها  ازيعضاگر چه ب .نیست
کتاب   دريرازیچنانکه مکارم ش. اند آن را حجت دانسته،ل سنتیات دلیا از باب صغری
 درک کند و علم ي را که عقل به طور قطعيمصلحت« :دیگويم )٢/٥٤١( »انوار االصول«

 ي که عقل به صورت ظنيد حجت و مصلحتدا کنی موانع آن پیط و انتفایبه حصول شرا
له در کتب اصولي شیعه مطرح نشده و در أن مسیرو ا از این .»ستیدرک کند حجت ن

 .)٢٠٥ـ٢/٢٠٦ مظفر،( بعضي از آنها هم که مطرح شده به چند صفحه اکتفا شده است
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ه اي را به شیعموضع میانه» المقارن للفقه صول العامهاال« کتاب  حکیم دريدمحمدتقیس
 که از مصالح مرسله به عمل يف مختلفیبا توجه به تعار: دیگوينسبت داده است و م

 الحاق مصلحت ،يبیف معروف الدوالیمانند تعر ،فین تعاری از اي بعضيآمده است مقتضا
که چرا . شوديات سنت محسوب میمرسله به سنت است و مصالحه مرسله از صغر

 يستند ولی ني خاصي به نص شرعيچه متکنکه مصالح مرسله اگر یح دارد برایتصر
ن یعت وجود دارد و ایضمن قواعد و نصوص عام شر شوند که دري ميمصالح داخل در

 مصلحت مرسله در ،نیبنابرا. دیآين نصوص عام، به دست میق اجتهاد در ایمصالح از طر
ت سنت مورد اتفاق یشود بلکه داخل در سنت است و حجيمقابل سنت محسوب نم

 که از مصالح مرسله ف ابن برهانیمانند تعر گریف دیتعار ي بعضي به مقتضاي ول.است
ن نوع یت ای در حج.شودي عقل درک مۀلیصورت گرفته، مصلحت منحصراً به وس

 عقل، در مقام جعل حکم از جانب ۀلیاگر ادراک مصلحت به وس: د گفتیمصلحت با
 ي به قطع منتهير حجتت هیرا حجی حجت است زين مصلحتی باشد چنيشارع، قطع

ت مصلحت یلکن حج.  وجود ندارديزی آن چي است و ماورايت قطع ذاتیو حج شوديم
دهد بلکه ينم  در مقابل عقل، قراريل مستقلین فرض، مصالح مرسله را به عنوان دلیدر ا

 مستقل است که در يل عقلیت دلین همان حجیل عقل خواهد بود و ایات دلیاز صغر
 ۀلیوسه  اگر ادراک مصلحت بيول. شوديت آن اثبات میه، حجیقلمبحث مستقالت ع

 احتمال وجود ين صورت که عقل، مصلحت را درک کند ولی نباشد به ايعقل، قطع
ند و ک شارع، ممانعت ۀلیوسه  نسبت به آن مصلحت را بدهد که از جعل حکم بيمزاحم

کم است چنانکه ط جعل حی از شرايا عقل احتمال بدهد که آن مصلحت، فاقد بعضی
ل یاج به دلیت مصالح مرسله احتین صورت قول به حجیدر ا ؛اندنگونهیغالباً مصالح ا

را ظن یز.  را اثبات کند وجود نداردين نوع مصلحت ظنیت ای که حجيلیخاص دارد و دل
ت شده باشد که ی آن جعل حجينکه از طرف شارع برایست مگر ای حجت ن"بماهوظن"

ن مصلحت ی ا حجیتاثبات بر يلیشود و دلير میتعب» ظن خاص«اصطالحاً از آن به 
ت آن ی با قطع به عدم حجيل، مساویک دلیت ی شک در حجيوجود ندارد و حتظني 
ت ی قائل به حج امامیهشود کهيان روشن مین بیبا ا. ت، به علم استیرا قوام حجیاست ز

 ستندینحکام شرعي به عنوان یک منبع مستقل براي استنباط و کشف امصالح مرسله 
 .)٤٠٥ـ٤٠٣ م،یحک( شودي عقل درک مۀلیوسه طور قطع، به  که بيمگر آن مصالح
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 دگاه ید ن دوی بيه و اهل تسنن در مصالح مرسله و امکان سازگاریدگاه امامی ديکینزد
 فقه اسالم وجود داشته است یيایراه پو  که همواره سريها و موانع از آفتيکیمتأسفانه 
ن افراط یش ایز کمابیله نأن مسیدر ا.  استيروان مذاهب فقهی از پيط بعضیفرافراط و ت

ان موافقان و ی ميادی چنان که گفته شد نقاط اشتراک زي ول،ط وجود داشته استیو تفر
معلل به غرض  ،ينکه احکام شرعیاز جمله ا .ت مصالح مرسله وجود داردیمخالفان حج

 به عبث از خداوند يچ حکمی دارد و هيو غرض و خداوند از احکام خود هدف است ياله
ت بر یاز جمله وال  از موارد،ياریا جواز فعل مکلف در بسیصحت و  زی ن وشود؛يصادر نم

ف یتعار  ازينکه مصالح مرسله بنا به بعضید مصلحت است و اید به قی مقن،یصغار و مجان
 مذاهب يمام در تسنت ،شود که بدون شکيات سنت محسوب می از صغراهل تسنن،

 مستقل يل عقلیق دلیمصالح مرسله از مصاد ،گری دفیار تعيحجت است و بنا به بعض
 ، معتقدند چون مصلحتزی نهی امامرود کهي به شمار ميدر مبحث حسن و قبح عقل

ل یمصلحت، از باب دل  باشديشود اگر درک عقل، قطعيله عقل، درک میصرفاً بوس
 م،یحک(  باشديل مستقلیالح مرسله خود دلنکه مصی مستقل حجت است نه ايعقل

 البته  از مواردي هم را در بعضيه، مصلحت ظنی معاصر امامي از فقهاي بعضي حت.)٤٠٣
مصالح مرسله و  «ۀ در مقاليریهللا تسختیاند؛ چنانکه آ حجت دانستهيود خاصیبا ق

ه یاول و کشف از حکم يل حجت، درمقام صدور فتویتحص: دیگويم» ت آنیامکان حج
ل ید از طرف شارع، دلین صورت که بای الزم است به ايه، امری توسط فقي دائميشرع
د در مقام ین رو بایاز ا. ستیده باشد و ظن مطلق حجت نی بر اعتبار اصل رسيقطع
ز کرد مگر ی بر مصالح مرسله پرهي مبتني، از صدور فتوايه شرعی در احکام اوليفتو

 بداند که يط را حاصل و موانع را منتفیه باشد و شرادی رسيه به مصلحت قطعیآنکه فق
 که براساس ي و حکومتیيتواند در اوامر والي حاکم شرع مي ول.د استین امر، بعیا

 مصلحت است ي و منوط به بقايص داده و موقتیامر تشخ ي است که وليمصالح شرع
ادر کند و در  صیي، حکم والي بر اساس ظن عرفي و اداري و حکومتيدر مسائل اجتماع

 که پس از قطع  کردرا مکلفحاکم توان ينم وست یالزم ن،  تحقق قطع،نگونه مسائلیا
ن اگر حاکم یبنابرا. کنديت می کفاي را صادر کند، بلکه ظن عرفيبه مصلحت، دستور

 را به گمان یيا فتوای اسالم بداند ي را هماهنگ با مقاصد اجتماعينیشرع، قانون مع
ن موارد به یگر مقدم دارد در تمام ای ديصالح جامعه است بر فتواهاشتر به ینکه بیا

ل بر یدل .د از او اطاعت کنندیگران بای، ديامر شرع يل فرمان خداوند به اطاعت از ولیدل
 ، امري استوار است و ولي بر ظن عرفیي واليهان است که اساس صدور فرمانین امر ایا
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٢١

ص مصالح ی تشخي برايشتریاز کارشناسان ب تر وگران از دانش گستردهینسبت به د
 يکند موقت و منوط به بقاي صادر م،تی والي که به مقتضایيهابرخوردار است؛ و فرمان

 است که به نظر يشوند بلکه فرمانيماً به اسالم نسبت داده نمی مستقو است مصلحت
 ).٤٠ـ٣٩ تسخیري،( هماهنگ است يم اسالمی با تعاليحاکم شرع
 ي، در مسائل حکومتيدن به مصلحت قطعینکه رسیا: د گفتیدگاه باین دی اۀدربار

 يعنی خود ي و فلسفيق علمی دقي است که علم و قطع را به معناي در صورت،د استیبع
 علم يعلم و قطع را به معنا  اگريم ولی در آن نباشد بدانيچ احتمال خالفی که هينیقی

 ـ سکون نفس باشد ي که مقتضيزینان و چی مجرد اطميعنی يا قطع عرفی يعاد
م ی بدان ـکنند همراه باشديکه عقال به آن اعتنا نم  از خالف،ياگرچه با اندک احتمال

ن یا .می استناد کنيست به ظن عرفیست و الزم نید نی بعيدن به مصلت قطعیآنگاه رس
ه همچون ی اماميانات فقهای گفته است در ب)٢/٨٦،٨٨ (ف از علم، چنانکه مظفریتعر
 .ز وجود داردیان نی از اخباريبعضو  يخ طوسیش ،يد مرتضیس

 قانون اساسي جمهوري ١١٢اصل  سازوکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در
 ين شده است در راستایه تدوی امامي و اصولي فقهياسالمي ایران که بر اساس مبان

 مي،توجه به مصالح کلي جامعه اسالمي و پذیرش عنصر مصلحت در احکام اسال
ان مجلس ی حل اختالفات مۀفین مجمع هم وظیا. بخصوص احکام عمومي جامعه است

 ي کليهااستی را برعهده دارد و هم سي نگهبان قانون اساسي و شوراي اسالميشورا
ها در از آنجا که مصلحت. کندي مدشنهاینظام را که به مصلحت جامعه باشد به رهبر پ

صورت ه طلبند،  فقه اگر بخواهد بناسب با خود را ميحکم مت گذر زمان، تبدل پذیرند و
اي جز بهادادن به مصلحت  چاره،خدمت رفع نیازهاي جامعه اسالمي گام بردارد پویا در

حداقل  موارد فقدان نص یا  و دري، کليهم مصلحتي که ضابطه مند، ضرور ندارد آن
براي تشکیل مجمع  )ره(در قسمتي از فرمان امام خمیني . غیر متعارض با نص باشد

 :تشخیص مصلحت نظام آمده است
اي است که گاهي غفلت از آن موجب شکست اسالم مصلحت نظام از امور مهمه«

امروز جهان اسالم، نظام جمهوري اسالمي ایران را تابلوي تمام نماي حل  گردد،عزیز مي
ومت در اي است که مقامصلحت نظام و مردم از امور مهمه. داندمعضالت خویش مي

زمانهاي دور و نزدیک زیر سؤال  مقابل آن ممکن است اسالم پابرهنگان زمین را در
 .)٢/١٧٦ ،فه نوریصح ،)ره(امام خمیني ( »....ببرد
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٢٢

ب مذاهب ی در جهت تقريانه و معتدلیدگاه میم، دیحکيدمحمدتقیسدگاه ید
د و ی نسبتا جديدگاهیاگر چه د ن راستا وی در هميریت هللا تسخی است و نظر آياسالم

 يدر جهت رفع معضالت عمل  ویي توأم با واقع گرايول ل است؛یقابل بحث و جرح و تعد
 . است يحکومت اسالم

 
 نتیجه

این مسأله نیز مانند بعضي از دیگر مسائل اختالفي با اهل تسنن،  واقعیت این است در
ت ی حج دريبیدوال و معروفيحنبلي چون طوف گروهي؛افراط و تفریط شده است

مصلحت را بر نص  اند و در مقام تعارض،ش گرفتهیافراط را در پو استصالح راه غلو 
چون گروهي   ودانندي از کتاب و سنت مياند و گاه آن را ناسخ نص شرعمقدم داشته

حالي که اگر واقعیت را در نظر  در ،)٤/٤٧٢ ابن حزم،( اندمطلقا از آن منع کردهه یظاهر
نظر  ت استصالح براي مصلحت دری از موافقان حجيرایطي را که بعضبگیریم و قیود و ش

تعارض با نص   درعت هماهنگ باشد، یبا روح شراند مالحظه کنیم از جمله اینکه گرفته
 باشد نه امور  و حکومتيمربوط به امور اجتماعيو کلي باشد  نباشد، ضروري و قطعي و

عرف مخصوصاً از آنجایي که با  ،ح حجیت استصالۀ مسأل،عبادي و فردي، در آن صورت
 بلکه گریز و گزیري از آن وجود ندارد نمایدخورد بیشتر موجّه ميزمان و مکان پیوند مي

چنانکه  استصالح است؛ مندي ازجزئي و مربوط به کیفیت بهره نظر بیشتر و اختالف
 بوطي، ؛٤٨٨ زلمي،( اندزلمي و بوطي از فقهاي اهل تسنن بر این نکته تأکید کرده

 مخالف نیستند ، استصالحنفس با ،مخالفان حجیت استصالح حقیقتاً بسیاري از و ؛)٣٥٤
ز یه نیشتر امامیب. اندمندي در حدود و ثغور آن را خواستار شدهبلکه انضباط و ضابطه

 باشد ملحق به سنت  شریعتقواعد عام معتقدند که اگر مصالح، مستفاد از نصوص و
شود و اگر مستفاد از نصوص نباشد ادراك مصلحت،  حسوب مياز صغریات آن م است و

منحصر به عقل خواهد بود که اگر درك عقل، قطعي باشد حجت است ولي اگر ظني 
حجت نیست و در مواردي که حجت است نیز دلیل مستقلي نیست که در برابر  باشد

  شیرازي،مکارم ؛٣٨٦ حکیم،( عقل قرار گیرد بلکه از صغریات دلیل عقل خواهد بود
ه، ضرري به اصل جایگاه استصالح یالبته دلیل مستقل نبودن مصلحت نزد امام .)٢/٥٤١

 تحقق قطع را در ،ي و حکومتیي در احکام وال،نیا از  فراتري و بعضکندوارد نمي
ن به ی بنابرا)٤٠ـ٣٩ تسخیري،( دانندي مي را کافي ظن عرف، ندانستهي ضرور،مصلحت

و تمامي مذاهب   دو طرف مشهود استيهادگاهین دی بيزگار امکان تصالح و سايروشن
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٢٣

 و انددر عمل، استصالح را مورد توجه قرار داده اسالمي، اگر چه با نامهاي مختلف،
 .  باشدیينکه محتوای است نه اي لفظيک دعواین ین طرفی بياصطالحاً دعوا
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 ؛ق. هـ ١٣٨٤قاهره، 
 ؛ تايب قم، ان،یلی اسماعيمؤسسه مطبوعات ،اصول الفقه ،المظفر، محمد رضا. ٣٠
 ؛الطبعه الثالثه ه،یالجامعه السورمطبعه ، علم اصول الفقهيالمدخل ال ،محمد ،يبیدوالمعروف. ٣١
 ق؛. هـ ١٤١٦ قم، انتشارات نسل جوان، چاپ دوم، انوار االصول، ،ناصر کارم شیرازي،م. ٣٢



 

  ه مند، نیاز ضروري فقه اسالمياستصالح ِضابط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٢٥

 ،يچاپ سنگ ن االصول،یقوان ،يالنیرزا ابوالقاسم بن حسن گیم ،)يمحقق قم( ي قميرزایم. ٣٣
 ق؛.هـ ١٣٠٣  جا،يب
لنشر مؤسسه ا ،ي خراساني کاظميرات محمدعلیتقر ،فوائد االصول ،نیمحمدحس ،ينینائ. ٣٤

 .ق. هـ ١٤٠٤ ،قم ،ياالسالم


