مطالعات فقهي و فلسفي
سال پنجم ،شماره  ،02زمستان 3131
صفحات  03ـ 7

بررسي نقش مصلحت از نگاه فريقين


مجتبی محمدی ،سید محمد شفیعی مازندرانی

(تاریخ دریافت5031/80/80 :؛ تاریخ پذیرش)5031/81/80 :

چکیده
واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد كه در عین ظاهری ساده و زودفهم ،دارای پیچیدگیهایی است كه گاهی بین اندیشمنددان
در مفهوم و مصادیق آن اختالف نظر پدید می آید .مصلحت ،اختصاص به فقه اسالمی ندارد ،در مكتبهمای رربمی نیمن عدصمری مهمم،
كارآمد و حتی گاهی زیربدایی به شنار میرود .در تفكر اسالمی ،از مصلحت در دو حوزه مستقل سخن به میمان ممیآیمد؛ حموزه كالممی
(مثل ایدكه آیا صدور احكام مبتدی بر مصلحت اولی است؟) و حوزه فقه (ماندد آنكه آیا میتوان از مصلحت در استدباط قوانین شرعی بهره
برد؟) .در این پژوهش كوشیدهایم ،مصلحت را در حوزه فقه امامیه و اهل سدت بررسی كدیم .امید است با تبیین این موارد ،گامی به سوی
روشن شدن برخی از زوایای مصلحت از دیدگاه فقهی برداشته باشیم.

کلیدواژگان
فقه ،فقه امامیه ،فقه اهل سدت ،مصالح مرسله ،مصلحت.

 نویسنده مسئول :کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهm.mohamadi57@gmail.com :

 استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
دین مبين اسالم با تنظيم و تدوین قوانين جامع و همهجانبه ،تمامی نيازهاي دنيوي و اخروي انسان
را پاسخ گفته و از این راه ،سعادت و صالح انسان را در دو جهان تأمين کرده است .این قوانين در
قالب احكام و قوانين اولی ،ثانوي و حكومتی از سوي پيامبر گرامی اسالم صلیی ا لیيله و آلله و
اهلبيت لصمت و طهارت لیيهم السالم بيان شده است .استنباط و تشخيص احكام اولی و ثلانوي
در طول زمان ،همواره به وسيیه مجتهدان و فقيهلان اسلالمشلنا

صلورت گرفتله اسلت .احكلام

حكومتی اسالم نيز گرچه کم و بيش در آثار و کتابهاي آنان مورد بحل

و بررسلی قلرار گرفتله،

ولی به دليل نبود حكومت اسالمی تا پيش از شكلگيري نظام جمهوري اسالمی ایران ،گستردگی و
جامعيت کمتري داشته است.
اما اهل سنت پس از غصب حكومت حضرت امير داراي حكومت و مناصلب سياسلی جامعله
شدند و از همين رو براي اداره جامعه قوانينی را تاسيس کردند .تا بتوانند نظلام جامعله اسلالمی را
اداره وحفظ کنند.
براي اثبات این گفته بدلت هاي ایجاد شده در دین گویاي این مطیب است.
فقهاي اهل سنت از آنجا که قيا

و استحسان و  ...را در اداره نظام کافی نمی دانستند مصلال

مرسیه را مطرح کردند.
آنچه مهم است ،چگونگی شناسایی مصیحتهاي مهمتر و تصميمگيلري بلر اسلا

آنهلا بلا

حفظ مبانی اسالمی است .امروزه حاکم اسالمی با وجود پيچيلدگی و گسلتردگی شلرایي سياسلی،
اجتمالی ،اقتصادي و فرهنگی جامعهها ،به تنهایی توان شناسایی این مصال را ندارد و از مشلورت
کارشناسان آشنا به مبانی دینی و مصال جامعه اسالمی سود میجوید.
یكی از اهداف این سطور آنست که با بررسلی مصلیحت از دیلدگاه ملهاهب فقهلی و روشلن
ساخت زوایاي پنهان آن ،جویندگان حقيقت را به سر منزل مقصود شارع مقد
جایگاه ویژه آن واقف گرداند.

ببلرد .و ملا را بله
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واژه شناسي مصلحت
مصلحت در لغت ،عرف و نصوص ديني

صاحبنظران و نویسندگان کتب لغت ،تعریفهاي مختیفی از مصیحت ارائه کردهاند:
جوهري (الجوهري ،ج  ،1صلص  383و  ،)383ابلن منظلور (ابلن منظلور ،ج  ،2ص  )615و
مقري فيومی (مقرّى فيومى ،ج  ،1ص  )336با اندکی تفاوت ،مصیحت را به خير تعریلف کلرده و
گفتهاند که صالح ،ضد فساد و استصالح (طیب صالح کردن) ،نقيض استفساد (طیب فساد کلردن)
است.
ابن منظور در «لسان العرب» مینویسد:
صی  :الصَّالح :ضدّ الفساد؛ صَیَ یصْیَ ُ ویصْیُ صَالحاً وصُیُوحاً؛
«صالح در مقابل فساد است  ...اصالح ،نقيض اِفساد و مصیحت لبارت از شایسلتگی اسلت و
شایستگی در مقابل فساد است .گفته میشود :صی الشیء یصی صیوحاً مثل دخل یدخل دخوالً».
(ابن منظور ،ج ،2صص  615ل .)615
در «اقرب الموارد» نيز آمده است( :الشرتونی ،ماده صی )
«مصیحت ،چيزي است که بلر انجلام کلاري مترتلب ،و سلبب و انگيلزه صلالح و شایسلتگی
میگردد .گفته میشود امام مصیحت را در آن میداند ،یعنی آن شیء ،چيزي است که بر شایسلتگی
بار میشود و المالی که انسان قصد میکند که سلبب نفعلش ملیشلود از قبيلل شایسلتگی ناميلده
میشود».
از آنچه گهشت مشخص شد مصیحت از نظر وزن و لغت ،هماننلد منفعلت در مقابلل مفسلده
است.
مصلحت در اصطالح

در زبان لربی استصالح نيز به معناي طیب اصالح است .همانند استفسار که به معناي طیب تفسير
میباشد (خالف ،ص  )86و اما در اصطالح فقها ،مصال مرسیه لبارت از است منفعتلی کله منشلأ
صدور حكم میشود .البته در واقعهاي که نص و اجمالی در آن نباشلد و مقيلد بله التباریلا للدم
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التبار نگردد .برخی همانند خضري در کتاب «اصلول الفقله» ،از مصلال مرسلیه بله استصلالح ،و
لدهاي همانند صاحب «ارشاد الفحول» از آن به استدالل یاد میکنند (الحكيم ،ص .)382
فقهاي شيعه ل برخالف لیماي اهل سنت ل تعریف ویژهاي براي مصیحت ندارند .شاید این امر
افزون بر زیرساختارهاي فقه شيعی که مصیحت را به لنوان ابزار استنباط در فقه اهل سنت ارزیابی
کردهاند ،با روشن بودن این واژه ارتباط داشته باشد.
برخی دانشمندان لیوم اسالمی مصیحت را اینگونه تعریف میکنند:
مصیحت لبارت است از :جیب منفعت و دفلع ضلرر و مقصلود ملا از مصلیحت ،حفاظلت از
مقصود شرع است که این مقصود شرع از پنج چيز است :حفظ دین ،نفس(جان) ،لقل ،نسل و مال
مردم .پس هرچه که در بردارنده این اصول پنجگانه باشد ،مصیحت و هر چه که ایلن اصلول را از
بين ببرد ،مفسدهاي میباشد که دفع آن ،مصیحت است (غزالی ،ج اول ،ص .)258
البوطی نيز در تعریفی کوتاه و مناسب میگوید:
منافعی که شارع حكيم براي بندگانش لحاظ نموده ،به ترتيب اهميت ،لبارتنلد از :حفلظ دیلن،
جان ،لقل ،نسل و اموال آنان( .البوطى ،ص )25
بنابراین ،لنصر جیب منفعت و دفع ضرر در تعریف اصطالحی مصیحت نقش مؤثري دارد کله
البته باید این منافع را در منافع مشروع محدود کلرد .ایلن تحدیلد از آن روسلت کله هلر منفعتلی
نمیتواند از دیدگاه شارع ،معتبر باشد ،همچنانکه هر ضلرري بلا ایلن نگلاه ،مفسلده نيسلت .گلاه
ضررهایی ل حتی به همراه درد و رنج فراوان ل وجود دارد که در للين حلال ،منلافع بسلياري دارد
(مانند :جهاد در راه خدا) و از سوي دیگر ،برخی منافع زودگهر هست که به دليل داشتن زیانهلاي
فراوان ،شارع از آنها نهی کرده است( .مانند سلود ناشلی از گلرفتن ربلا) بله هرحلال ،مقصلود از
مصیحت هم منافع دنيوي و هم اخروي است.
تاريخچه مصلحت
بعد از پيامبر ل صیّی ا لیيه و آله ل رفته رفته رجوع به مصیحت شكل گرفت و ماننلد بسلياري از
موضوعهاي دیگر از لحاظ زمانی ،در دامن سياست پرورش یافت و از آن جا به فقه سلرایت کلرد.
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البته این سخن به معناي نفی رجوع پيامبر ل صیّی ا لیيه و آله ل و لدم توجّه ایشان به مصلیحت
نيست ،بدون تردید پيامبر لظيم الشأن اسالم ل صیی ا لیيه و آلله ل در صلدور فلرامين و احكلام
کیی و جزیی مربوط به حكومت و مصال اسالم و مسیمين ،لنصر مصیحت را مطمل نظلر قلرار
میدادند .بر این گفته لالوه بر حد

قطعی و تصری بیشماري از لالمان دین ،فرمایش معصوم ل

لیيه السالم ل نيز گواه است (نهج البالغه ،شماره  ،15صص 1903و .)1906
بنابراین منظور از رجوع به مصیحت بعد از پيامبر ل صیّی ا لیيله و آلله ل رجلوع محسلو ،
شایع و آشكار در قالب اجتهاد یا ادّلاي آن است ،به گونهاي که اخه به مصیحت به لنلوان منبعلی
مستقل از قرآن و سنّت مطرح باشد .خیفایی که بعد از پيامبر ل صلیّی ا لیيله و آلله ل بلر مسلند
خالفت تكيه زدند ،هنگامی که نمیتوانستند از کتاب و سنت ،حكم شرلی را به دست آورنلد ،بله
مصیحت متوسل میشدند .گاه در لرصه حكومت ،طبق آن حكم مشی میکردند و گاه نيز طبق آن
فتوا میدادند؛ یعنی هم لمل خیيفه و هم صدور حكم حكومتی و هم فتوا با تمسّل

بله آن انجلام

میگرفت .به همين دليل ابوبكر نخستين کسی بود که مصال [مرسیه] را به لنلوان منبلع شلناخت
احكام شریعت به صحنه استنباط وارد کرد .وي از این طریق جنگ با مانع زکات را جایز شلمرد و
قصاص را از قاتل مال

بن نویره برداشت .بعد از آن لمر به این امر استمرار بخشليد و در هملين

راستا در مورد طالق ،سهمی از زکات کله بلراي تلأليف قیلوب بله غيلر مسلیمانان داده ملیشلد،
(الحدادالزبيدي ،ج ،1ص  )153فروش ام ولد (شرف الدین الموسلوي ،صلص  226و  ،)225زنلا،
تعزیر و دیه لاقیه احكامی بر خالف نص ،تشریع کرد.
ابن ابی الحدید معتزلی با اشاره به وجود دو نظریه «نصگرا» و «مصلیحتگلرا» بعلد از پيلامبر
ل صیّی ا لیيه و آلهل میگوید:
«حضرت لیی ل لیيه السالم ل نصگرا بود و در چهارچوب کتاب و سنت باقی میماند .لكلن
در رأ

مصیحتگرایان لمر بود که به مصیحت بیهلي قيلد و بنلدي رجلوع ملیکلرد .او حتلی

مصیحت را بر نصوص هم مقدم میکرد .وي بر پایه همين مصلیحت بله تحلریم تمتلع و متعله و
خواندن نماز تراوی به صورت جمالت و  ...حكم کرد( ».ابوزهرة ،ص .)353
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البته نصگرا بودن امام لیی ل لیيه السالم ل و چرخش بر محور قرآن و سنّت پيامبر ل صیّی ا
لیيه و آله ل به معناي نادیده گرفتن مصیحت در کارایی ابزاري و حتی استقاللی آن در قالبی چلون
لقل ،از سوي امام ل لیيه السالم ل نيست .ایشان ل بدون تردید ل چه در زمان خالفلت و حكوملت
خویش ،و چه قبل از آن ،تا وقتی که مورد مشورت قرار میگرفتنلد ،لنصلر مصلیحت را در جلاي
خود ،مورد نظر قرار داده و بر اسا

آن اظهار نظر کردهاند (ابن قدامة ،ج  ،5ص .)110

پر واض است که اخه به این مصیحت و پایه قرار دادن آن در اصدار حكم در نهایت لمل بله
قرآن و سنّت است .آن چه لمل حضرت را از لمل برخی مدليان مصیحتاندیش جلدا ملیکلرد،
بیضابطهگی و خودرأیی برخی صحابه بود که بیهي حساب و کتابی به آن را مصیحت و اقتضاي
لقل معرفی میکردند ،تمس

جسته و آن را در کارهاي خود سند قرار میدادند! کاري که که یكی

از نمونههاي آن را پيامبر ل صیّی ا لیيه و آله ل سالها قبل از رسميت یلافتنش« ،بلدلت» معرفلی
کرده و درباره آن میفرمایند:
اي مردم ،نماز مستحبی را در شبهاي ماه رمضان به جمالت خواندن «بدلت» است  ...و هلر
بدلتی گمراهی است و مسير گمراهی به آتش ختم میشود( .محمدبن حسن الحلر العلامیی ،ج ،6
ابواب نافیه شهر رمضان ،باب  ،19ص  ،102حدی

اول).

اميرمؤمنان نيز سوگمندانه از این لمیكرد یاد کرده و در نكوهش از آن میفرمایند:
چيزي از یكی میپرسند و او به رأي خویش پاسخ میدهد .همان را از دیگري ملیپرسلند و او
پاسخی دیگر میگوید و چون به کسی رجوع میکنند که این دو را به کار گمارده اسلت ،رأي هلر
دو را درست میداند( ،الزرکشی الشافعی ،ج ،6ص  )5در حالی که خدا و نبلی و کتلاب واحدنلد.
[پس این اختالف براي چيست؟] آیا خداونلد دسلتور اخلتالف داده اسلت و اینلان از او اطاللت
میکنند یا خداوند از اختالف نهی فرموده و اینان نافرمانی ملیکننلد و یلا پروردگلار دیلن ناقصلی
فرستاده و از اینان در اتمامش کم

خواسته است و یا در قانون نهادن شری

اویند و حلق دارنلد

نظر دهند و آفریدگار از این کار خشنود باشد و یا خداونلد دیلنش را کاملل فرسلتاده و پيلامبر در
تبیيغش کوتاهی کرده است؟ خداوند سبحان میفرماید« :در قرآن چيزي را فرو نهشتيم و هر چيزي
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بيانش در آن هست بی هر گونه اختالف»( .نهج البالغه خطبه  ،18صص  53و  .)56به هر حال ،تا
آن جا که ما یافتيم ،اولين بار ابولبدا محمدبن نعمان ،معروف بله شليخ مفيلد بلا طلرح لقلل در
ليست اسناد کشف و مخالفت با استاد نص گراي خلویش یعنلی شليخ صلدوق ل قلد
پرداختن به برخی از مباح
از بح

سلرّه ل و

مربوط به حضور لقل در کنار سایر اسناد کشف ل با واسلطه ل خطّلی

مصیحت در فقه کشيد و جستوجو از آن را به آیندگان واگهاشت( .شيخ مفيد ،ص.)185

ایشان در کتاب تصحي االلتقاد ل که منسوب به وي و شلرح رسلاله التقلادات شليخ صلدوق
است ل اندیشه استاد محدّث خویش را نقد کرده و از این که وي به ظواهر احادی

مختیف لملل

ص مخلالف در لقلل پلاي
کرده ناراضی است .وي در مقابل بر تثبيت لقلل و تقلدیم آن بلر نل ا
میفشارد .مولف کتاب تارخ فقه و فقها (گرجی ،صص  136و  )233به صراحت مینویسد:
ان وجدان حدیثاً خیالف احكام العقول ،طرحناه لقضیة العقول بفساده.
بعد از شيخ مفيد ،شاگرد وي سيد مرتضی لیم الهدي در نگاشته اصولی خلویش الهریعلة اللی
اصول الشریعة با طرح بح

«لبادت در شرع تابع مصال است ،هر چند نملیتلوان ایلن الطلاف و

مصال را جز از طریق سند نقیی شناخت» (الموسلوي ،ج  ،2صلص  652ل  )659بله گوشلهاي از
مباح

مربوط به مصیحت اشاره کرد .این روند با تكامل کند و تدریجی ادامه پيدا کلرد تلا اینكله

ابولبدا محمدبن مكی لامیی طرحی نسبتاً جامع درباره مسائل مرتبي بلا مصلیحت در انلداخت.
ایشان در کتاب القوالد و الفوائد افعال خداوند را هدفدار دانسته و آن را در جیب منفعت مكیّفلان
و دفع ضرر از آنها منحصر میکند (شهيد اول ،ج  ،1قالده  ،3صص  33و .)33
مقاصد شارع را در پنج امر یعنی حفظ نفس ،دین ،لقل ،نسب و مال میداند (هملان ،قاللده ،5
ص  )38و بر این بنيان ،بسياري از مباح

بعدي کتاب را سامان میدهد.

بعد از شهيد اول ،هر چند حضور مصیحت در فقه اماميه به حيات خلود ادامله داد ،لكلن از آن
بحثی در خور ذکر از سوي لالمان این گروه به منصّه ظهور نرسيد.
اهل سنت به دليل سندانگاري مصیحت در فقه با همين لنلوان یلا لنلاوینی چلون استحسلان،
لرف ،سدّ ذرایع و قيا
مباح

ل که هر ی

گستردهتري در مقایسه با مباح

به نولی از اهتمام به مصیحت خبر میدهد ل نلاگزیر بودنلد
اماميه از مصیحت فقهی ارائه دهند .به همين دليل مسلائل
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مطرح شده از سوي لالمان اهل سنت در این باره ،هر چند با حلهف مكلررات حجليم آن تالشلی
چشمگير و متناسب با مقدار نياز و پاسخگوي همه پرسشهایی که در ارتباط با این موضلع وجلود
دارد ،نيست ،لكن در جاي خود و در مقایسه با مباح

اماميه در این باره ،حجيمتلر و گسلتردهتلر

است.
مصلحت در مذاهب
فهد در حضور میكه بریتانيا صیيب به سينه میاندازد و بن باز در پاسلخ بله سلؤال از حكلم

«می

شرلی این لمل و اینکه آیا این لمل موجب کفر میشود ،گوید:
«ال ،هذه امور عادیة ینظر فیها اولو األمر مبا تقتضیه املصلحة ،اذا كان من املصلحة االسالمیة قبوول هوذه اماملوة
او هذه اهلدیة كان ذلك جائزاً»
این لمل موجب کفر نمیشود و از امور لادي است [شرع مقلدّ

در ملورد آن نظلر خاصلی

ندارد] و حاکم اسالمی به اقتضاي مصیحت آن را انجام میدهد؛ بر این اسا

هر گلاه انجلام ایلن

لمل ل هر چند با مجامیه و ظاهرسازي ل یا قبول این هدیه به مصیحت اسلالم بلوده باشلد ،جلایز
است.
این اظهار نظر مورد نقد و تند مقبل الوادلی از شاگردان بنبلاز قلرار گرفتله اسلت( .اللوردانی،
صص  196و  )195طبيعی است که مصیحت به این معنا و حضور مصیحتاندیشی بله ایلنگونله،
محور گفت و گو در این بح

نيست .آن چه در این مقلام مطمل نظلر ملا اسلت ،بررسلی نحلوه

حضور مصیحت مكیّفان به معناي واقعی آن ل که مخالف معيارهاي شرلی نبوده ،بیكه مورد نظر و
مقصود او است ل در مهاهب فقهی معروف اسالمی است.
مصلحت و امامیه

فقيهان اماميه ،با وجود اختالفی که در پهیرش برخی لناصر ،چون اجماع بله لنلوان سلند و دليلل
استنباط (بحرانی ،ص  )158و لییرغم تفاوت دیدگاهی کله در تفسلير برخلی اسلناد چلون لقلل
دارند( ،لیيدوست ،ص  )103در لدم پهیرش «مصیحت» و مفاهيمی شبيه آن به لنوان منبع و سند
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کشف و استنباط حكم ،اتفاق نظر دارند .پیجویی در آثار فقهاي شيعه ثابلت ملیکنلد کله صلرف
مصیحت هي گاه در استنباط ایشان کاربرد استقاللی نداشته است و آنگونه که قرآن ،سنت معصلوم
ل لیيه السالمل ،اجماع و لقل به لنوان مدار و ادلّه اجتهاد به شمار میروند ،به حساب نمیآیلد،
و اگر در متن و نگاشتهاي از این گروه ،این کارایی براي این لنوان یا مشابه آن ذکر شده ،به لنوان
مؤید و مقرّب حكم بوده است یا تسامحی در تعبير بيش نيست و دليل اصلیی حكلم املر دیگلري
خواهد بود .به لنوان مثال محقق بحرانی دليل جواز سود بلردن در تجلارت بیكله اسلتحباب آن را
مصیحت بینياز شدن شخص از دیگران و خلودداري از درخواسلت کمل

از ملردم در گهرانلدن

زندگی میداند؛ در حالی که ل بنا بر تصری خود ایشان ل این مطیب در اخبار ،نيلز ملورد تصلری
قرار گرفته است( .بحرانی ،ج  ،18ص  )25وگرنه باور قطعی همه فقيهان اماميه اسلت کله صلرف
مصیحت و امثال آن ،سند حكم در هي مسألهاي نخواهد بود.
البته لدم پهیرش مصیحت به لنوان سند کشف در اجتهاد شليعه بله معنلاي کلم رنلگ مانلدن
حضور این لنصر در اجتهاد ایشان نيست .فقيهان اماميه در پهیرش «لقل لمیی» به لنوان یكلی از
اسناد معتبر کشف ،اتفاق نظر دارند .این در حالی است که مبناي در لقلل و داوري آن ،سلنجش
مال ها و مصیحتها است و این وجود مصیحت یا مفسده در انجام لمل است که پایله و اسلا
براي در لقل به حسن فعل یا قب آن میگردد (کاشف الغطاء ،ص  )113و به دليل مالزمله بلين
در لقل و حكم شرع ،حكم شرلی ثابت میشود (مظفر ،ج  ،2ص .)296
حضور جدّي احكلام حكلومی و والیلی کله بلر اسلا

صلالح دیلد حلاکم اسلالمی و فقيله

جامعالشرایي انشا میشود؛ تقدیم اهمّ بر مهم و مهم بر غير مهلم از جهلت ملال و مصلیحت در
تزاحم اجراي احكام؛ التقاد به تبعيت احكام از مصلیحت و مفسلده در متعیلق حضلور التبلارات
لقل پسند در برخی فتاوا؛ سخن از مصیحت و مفاهيم مشلابه در بسلياري از مسلائل فقهلی؛ قبلول
واجبات نظاميه و بدیهی شمردن حفظ نظام انسانها؛ لزوم پایبندي بله اصلالحات و مقلررات غيلر
مردود از نظر شارع حتی اگر از ناحيه حاکم جامعالشرایي نباشد؛ حضور قوالدي چلون «الضلرر»،
«الحرج» در سرتاسر ابواب فقه؛ لزوم افتا بر اسا

شریعت سهیه سمحه و دهها نمونه دیگر در فقه
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اماميه ،حكایت از حضور جدّي لنصر «مصیحت» در اجتهاد اماميه دارد ،به گونهاي که اگر فقه این
طایفه را «فقه المصال » و اجتهادش را «اجتهاد المصال » بنمایيم ،حرفی به گزاف نگفتهایم! تعجلب
از کسانی است که به دليل لدم ذکر واژه «مصیحت»« ،لدالت» و امثال آن در ردیف اسلناد کشلف،
جا براي بح
امر بال
برخورد ی

از این مفاهيم در اصول و فیسفه فقه باز نكرده و آن را غير ضروري دانستهاند! ایلن

گردیده که گاه موضع فقيهان در برخورد با تأثير مصیحت در احكام متفاوت گردد ،بیكله
فقيه در دو مورد کامالً مشابه و متّحدالموضوع هماهنگ نباشد ،بدون اینکله تعبلد یلا

دليل خاصی در مسأله وجود داشته باشد! (خمينی ،صص  31و .)32
به هر حال ،با مرور بر آن چه گهشت معیوم شد این مفهوم و امثال آن بله واسلطه و در قاللب
در

لقل لمیی ،کاربرد استقاللی در اجتهاد دارد ،چنان که به وفور در تفسير و توسيع یلا تضلييق

نصوص شرلی یا موضوعسازي و موضوعزدایی براي احكام؛ برخلی از مصلادیق کلارآیی ابلزاري
مصیحت است ،با این توضي که توجّه به مصیحت بال

میشود تا فقيه از الفلاظ خاصّلی کله در

دليل ذکر گردیده الغاي خصوصيت کند؛ چنان که گاه همين توجّه بال

تضييق میشود؛ همچنلين

مصیحت میتواند لمیی را موضوع حكم خاصّی کند یا حكم را از آن سیب کند؛ نظير آنچه فقهلا
در جواز امان دادن به سرباز کافر ،قبول حكومت و والیت جائر ،ارتزاق قاضی از بيت المال ،امر به
معروف و نهی از منكر ،معامالت ارز و اخراج آن از کشور ،بيع مصحف بله کلافر ،اخله خلراج از
مردم و صدها نمونه دیگر ،نظر دادهاند و جواز یا وجوب و صحّت همه این مكارها را مشروط بله
مصیحت کردهاند .از این رو به راحتی میتوان لقل را از گروه ادلّه چهارگانه اجتهاد حلهف و واژه
«مصیحت» یا شبيه آن را جایگزین کرد ،بدون این که تغييري در اجتهاد به وجود آیلد؛ البتله چلون
ابزار در مصیحت ،لقل است ،ما این جایگزینی را توصيه نكلرده و هلمرأي بلا اندیشله و کلرده
مشهور ،ذکر لقل را در مجموله اسناد مناسبتر میدانيم.
آنچه گهشت شواهدي بر حضور مصیحت و امثال آن در فقه و متون فقهی اماميه بلود و االّ بلا
توجه به حضور گسترده این مفاهيم در نصوص مورد قبول این طایفله و تبعيلت فقله و اجتهلاد از
نصوص ،حضور پررنگ این لنصر را در نظام استنباط شيعه بهتر میتوان در کرد.
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اهل سنت و مصلحت

اهل سنت به سه دليل ناچار بودند حضور مصیحت را در فقه جديتر از اماميه بگيرند:
 .1این گروه ل بر خالف نصوص و ادلّه معتبر نزد خود ل از سنّت امامان معصلوم از اهلل بيلت
پيامبر ل صیّی ا لیيه و آله ل چندان بهره نبرده ،و بلالطبع بلا فقلر جلدّي اسلناد و ملدار
استنباط مواجه شدند ،از این رو ناگزیر بودند به منابعی چون قيا  ،استحسان و استصلالح
(اخه به مصیحت در استنباط) در حدّ گسترده و گاه ظنّی گلرایش پيلدا کننلد و دليلل ایلن
مطیب منابع استنباط مورد استفاده اهل سنت است.
 .2اهل سنّت در طول تاریخ اسالم به طور غالب بر جوامع حاکم بوده و فقه آنها مرجع ملردم
بوده است و به طور طبيعی فقيهان این گروه با حوادث و مسائل زیلادي مواجله بلودهانلد،
بدون این که قدرت استنباط احكام این حوادث را از قرآن کلریم و کیيلات سلنّت نبلوي ل
صیّی ا لیيه و آله ل داشته باشند؛ از این رو جا را براي منلابع زیلادي ،از جمیله اخله بله
مصیحت باز کردند.
 .3اصول فقه اهل سنت از بح

جدي و اساسلی در ملورد «اصلول لمیيله» تهلی اسلت و بلر

خالف اماميه که بخش لمدهاي از مباح

خود را به این مسأله اختصلاص داده و از نتلایج

آن در فقه بهره بردهاند ،این گروه چنين نكرده و غير منقّ  ،مباحثی را در این زمينله لنلوان
کرده و خأل موجود از این ناحيه را با طرح منابع دیگر ل از جمیه اخله بله مصلیحت ل پلر
کردهاند .البته تحقيق فوق به معناي یكسانانگاري نگاه و برخورد مهاهب فقهی اهلل سلنت
به لنصر مصیحت در اجتهاد نيست ،این گروه ل حداقل ل در اظهار نظر و ابراز لقيلده هلم
که شده با یكدیگر اختالفهایی دارند ،از این رو به برخورد هر ی

از ملهاهب چهارگانله

معروف اهل سنت با حضور مصیحت و اخه به مصلال در اسلتنباط ،اشلاراتی بله اجملال
خواهيم داشت.
مذهب مالکیه و مصلحت

حضور مصیحت (و مفاهيم مشابه چون لدل) در فقه مال

و مالكيه با کارایی اسلتقاللی و ابلزاري
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آن ،با لنوان و قالب «مصیحت»« ،استحسان» و «لرف» چشمگير است؛ (جعليي ،دور پلنجم ،للدد
پنجم ،جزو چهارم ،ص  )3109تا جایی که استدالل به مصال مرسیه از ارکلان و سلتون فقله ایلن
فرقه قیمداد شده است (سيد احمد ،دور پنجم ،لدد پنجم ،جزو چهارم ،ص  .)3296تتبلع در آثلار
مال  ،ابووليد سیيمان بن خیف ،محمد بن لبدا (ابن لربی) اندلسی ،احمد بلن ادریلس قرافلی،
محمد بن محمد لبدري فاسی (ابن حاج) ،ابراهيم بن لیی (ابن فرحون) یعمري ،ابواسحاق ابراهيم
شاطبی و دیگر فقيهان و اصوليين مالكی از این حضور حكایت میکند .مال

استحسان را نُه دهلم

لیم میداند (العنبكی ،صص  165و  )165و این در حالی است که وي استحسان را بلا «توجّله بله
مصیحت و لدل» معنا میکند( .الحكيم ،ص « )351لرف» و «لادت» در فقه مالل

جایگلاه ویلژه

دارد( ،قطب مصطفی سانو ،ص  )59تا جایی که آن را بر تخصيص ظواهر و محكمات قلرآن قلادر
میداند ،در حالی که به التقاد وي ،این قدرت براي لرف و للادت بله دليلل وجلود مصلیحت در
موافقت با آن و مفسده و حرج در مخالفت بلا آن اسلت( .جعليي ،دور پلنجم ،للدد پلنجم ،جلزو
چهارم ،ص  )3109البته پهیرش مصیحت به این شدّت در فقه مالكيله بله معنلاي اطلالق و قبلول
بدون قيد و شرط آن نيست؛ آن چه فقه مالل

بلدان معلروف اسلت پلهیرش «مصلیحت مرسلل»

(مصیحت در جایی که نصّی نباشد) است .طبق این مبنا بود که قيد «مرسلیه» در زملان مالل
مباح

شد .به نظر میرسد چيرگی و حاکميت فقه مالل

در بخشلی حسلا

وارد

و نسلبتاً وسليع از

جهان اسالم و روبه رو شدن این گروه با حوادث مختیلف و سلعی در حللّ فقهلی آنهلا ،در ایلن
گرایش مؤثر بوده است.
مذهب حنفیه و مصلحت

ابوحنيفه و به تبع وي حنفیها براي «مصیحت» در کلاربرد اسلتقاللی آن جایگلاهی قائلل نيسلتند،
(قطب مصطفی سانو ،ص  )59لكن حضور گسترده لرف ،استحسان و قيا

در فقه این گلروه ،از

حضور مصیحت خبر میدهد .حنفیها در ناهمگونی لرف و ظهور روایت لرف را مقدم میدارنلد
و لهر خویش را در این تقدیم «لزوم لسر و حرج با منع لمل به لرف» قرار ملیدهنلد (جعفلري
لنگرودي ،ج ،3ص 2632؛ واژه .)0330
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و پر واض است که نفی لسر و حرج به دليل مالحظه و رلایت مصلیحت مكیّفلان اسلت .در
اینباره گفته شده است:
وي (ابوحنيفه) استحسان و لرف را از منابع تشریع میدانست ،وللی بلراي مصلیحت جایگلاه
مستقیی قائل نبود و آن را چيزي نهفته در استحسلان و للرف ملیدیلد؛ یعنلی بخشلی از آن را در
استحسان و بخشی دیگر را در لرف قرار میداد .به لبارت دیگر ،او معتقد بود که با رجوع به ایلن
دو ،در واقع رجوع به مصیحت ،خود به خود صورت گرفته است .به ایلن صلورت کله للرف در
مواردي در پی مصیحت است و در ارتباط با استحسان نيز با مبنا قرار دادن این تعریف کله گلاه در
قیب و ذهن مجتهد ل در موارد لدم نص ل مطالبی نيكو منعكس میشود و طبق آن فتوا میدهد ،به
منبع بودن آن براي تشریع قائل شده بود و التقاد داشت کله برخلی از آن چله بلر قیلب ملنعكس
میشود ،مصیحت است .بنابراین لرف یا استحسان الزاماً به مصیحت برنمیگردد ،وللی بخشلی از
آنها به مصیحت نظر دارد .یكی از نویسندگان لرب (البوطی ،ص  )331میگوید:
ظ املصلحة فی فقهه یكمن فی دلیلنی  ...هما االستحسان و العرف
حّ
بهره مصیحت در فقه ابوحنيفه در دو دليل نهفته است؛ استحسان و لرف.
به هر حال ،به دليل لوامیی که در گهشته براي حضور مصیحت در فقه سنّی برشلمردیم ،ایلن
لنصر در فقه حنفيه در کارایی استقاللی و ابزاري آن حاضر است.
مراجعه به آثار فقها و اصوليين این گروه از گهشتگان چون محمد بن احمد سرخسی ،مسلعود
بن احمد کاشانی ،لبدالرحمان بن سیيمان (داماد افندي) ،اسعد بن محمد نيشلابوري کرابيسلی و از
متأخران چون زین الدین بن ابراهيم (ابن نجيم) و محمد امين افندي (ابن لابدین) بر ایلن حضلور
داللت میکند.
به لنوان نمونه ابن نجيم قالده ششم از قوالد کتاب خویش را حكومت للرف و للادت قلرار
داده و می نویسد:
العووادة حم ّكمووة و ااوولها قولووه – علیووه الصالةالسووالم « -مووا راه املسوولمون حسوونا فهووو عنوود حسوون» و اعلوون ان
اعتبار العادة و العرف یرجع الیه يف الفقه يف مسائل كثرية حيت جعلوا ذلك ااال...
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لادت محكّم است و ریشه دار آن فرمایش پيامبر است که فرمودنلد« :آنچله را مسلیمين نيكلو
ببينند نزد خداوند هم نيكوست»؛ بدان لحاظ لرف و لادت در بسياري از مسلائل فقله الزم اسلت،
به گونهاي که این مالحظه ی

اصل به شمار میرود (ابن لابدین ،ص )191

مذهب شافعیه و مصلحت

شافعی ل و به تبع وي شافعيان ل از «مصیحت» و لناوینی همسان یا همسو با آن ،به لنوان اسلتنباط
و کشف حكم بهره نبردند ،هر چند جمعی از ایشان چون ابوالمعالی جلوینی و محملد غزاللی بله
تفصيل از مقاصد شریعت بح

کردند( .قطب مصطفی سانو ،ص  )59غزالی در کتاب المستصلفی

شرع»
من لیم االصول ،ج  ،1ص  231می نویسد« :من استصلح فقد ّ
هر کس در اجتهاد اخه به مصیحت نماید تشریع کرده و [و به غير ملا انلزل ا حكلم کلرده ]
است.
«استحسان» یا «لرف» هم که حضورش میتوانست به نولی از حضور «مصیحت» خبلر دهلد،
در ليست منابع اجتهاد شافعيان نمیبينيم .این لدم حضور تلا حلدّي اسلت کله محملدبن ادریلس
شرع.
شافعی ل مؤسس این مههب فقهی ل گفته است :من استحسن فقد ّ
وي به این گفته هم اکتفا نكرده و کتاب ابطال االستحسان را نوشته است( .الشافعی ،ج  ،1بلاب
االستحسان ،صص  233و  )236به تعبير یكی از نویسندگان لرب ،شافعی در ایلن کتلاب نله تنهلا
استحسان را هدف نقد قرار داد ،بیكه غير از قرآن ،سنت پيامبر ل صیّی ا لیيله و آلله ل ،اجملاع و
لقل ،منابعی چون «لرف»« ،سد ذرایع» و «مصلیحت» را هلم هلدف ردّ خلویش قلرار داده اسلت.
(ابوزهرة ،ص .)295
در مورد «لرف» نيز هر چند گفته شده است :شافعی در فقهش از لرف بهره نبرد ،املا لالملان
شافعی بهره بردند؛ (شمّام ،دور پنجم ،لدد پنجم ،جزو چهارم ،ص  .)3355دليلل ایلن ملدلا للدم
حور لرف در منابع کشف حكم نزد شافعی است .شافعيه قلرآن ،سلنت رسلول ا  ،اجملاع ،قلول
اصحاب با نبود مخالف ،قيا
مصطفی سانو ،ص .)59

و استصحاب را از ادله کشف و استخراج حكم دانسلته انلد (قطلب
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همچنين گفته شده است :شافعی تا وقتی در حجاز و لراق زیست میکرد از لرف بهلره نبلرد،
اما با رفتن به مصر روش فقهی خویش را لوض کرد و از لرف در اجتهلاد اسلتفاده کلرد( ،اللدبو،
دور پنجم ،لدد پنجم ،جزو چهارم ،ص  )3188لكن با توجه به خیي کلارایی اسلتقاللی منلابع بله
کارایی ابزاري آنها در بيشتر نگاشتهها و کیمات( ،محمدي ،ص  )251معیوم نيست کله شلافعی و
شافعيه در نهایت حضور لرف را در ردیف منابع استنباط (کارایی استقاللی) پهیرفته باشلند ،تلا از
این طریق به کارایی استقاللی مصیحت در استنباط ل ولو در قالب لرف ل پایبند شده باشند.
بر این بنيان ،تنها از دو راه میتوان کارایی استقاللی مصیحت را به شافعيه نسبت داد:
راه اول حضور لقل در ليست منابع ،استنباط بر مههب شافعيه است؛ (ابوزهرة ،ص  )295زیلرا
ل همانگونه که در گهشته بيان کردیم ل در صحنه بودن لقل چيزي جز حضلور مصلیحت نيسلت.
بدون تردید لقل مهکور در منابع استنباط ،لقلل لمیلی اسلت کله بلر اسلا

مصلال موجلود در

پدیدهها و کارها ،داوري و به حسن و قب افعال حكم میکند ،فالل فعل حَسَن را مستحقّ ملدح و
ثواب و فالل فعل قبي را الیق ذمّ و لقاب میشمرد .لكن نكتلهاي کله صلحّت ایلن راه را ملورد
تردید قرار میدهد ،لدم ثبوت حضور لقل در منابع کشلف اجتهلاد در فقله شلافعی و تابعلان وي
است؛ این حضور هر چند مورد اشاره برخی قرار گرفته است ،لكلن ملورد تردیلد جلدّي و انكلار
برخی از گزارشگران از منابع اجتهاد اهل سنت است( .قطب مصطفی سانو ،ص  )59البته شل

در

این حضور به شافعيه اختصاص ندارد ،بیكه تتبع در آثار فقهی اهل سنت از حضور کمرنگ یا لدم
حضور لقل در کنار منابع دیگر خبر میدهد! جاي بسی شگفتی است که این مهاهب ،امثال للرف،
استحسان ،مههب صحابی ،اجماع اهل مدینه و لناصري از این ضعيفتر را در خانواده منابع جلاي
داده است ،ولی از لنصر لقل غفیت ورزیدهاند!
راه دومِ حضورِ مصیحت در منابع استنباط شافعيه ،کارایی استقاللی «قيلا » در ملههب فقهلی
این طایفه است (بورکاب ،ص .)156
توضي این که قيا

در این مههب فقهی لبارت است از :یكسان انگاري فرع (مقيس) با اصل

(مقيس لیيه) در لیّتی که از حكم متعیق به اصل استنباط شده است.
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براي این لیّت که موجب سرایت و تعیّق حكم اصل به فرع ملیشلود شلروطی ذکلر شلده ،از
جمیه شرط مناسبت موضوع با حكم است و از این شرط به «مصیحت» تعبير شده است؛ (العنبكی،
صص  111و  )113بر این بنيان برخی معتقدند قيا

شافعی در بردارنلده استحسلان و استصلالح

(مصال مرسیه) دیگران است .در این باره گفته شده است:
شافعی قيا

را به قدري توسعه میداد که مصیحت را هم فراگيرد.

در تحیيل این نكته میتوان گفت بعد از پيامبر اکرم ل صیّی ا لیيه و آلله ل در واقلع دو چيلز
جایگزین سنت شد :مصیحتگراي افراطی و لمل به قيا  .این نلوع مصلیحتگرایلی افراطلی را
خود سنّيان از بين بردند ل البته تا حدودي نه به طور کامل که در تفكر مال
ولی قيا

توانست راه خود را ادامه دهد تا آن که قرن دوم فرا رسيد.

در این قرن ،قيا

وضعيتی افراطی پيدا کرد و این دیدگاه افراطی را ابوحنيفه ایجاد کلرد .ائمله

ل لیيهم السالمل در مقابل قيا
سنت باقی نمیماند .قيا
قيا

نمود برجسته یافتلل

افراطی حنفی مقاومت کردند و اگر مقابیه ایشلان نبلود ،چيلزي از

ابوحنيفه با قيا

شافعی از این نظر متفاوت بود کله در قيلا

شلافعی،

لریضتر و توسعه یافتهتر بود و مصیحت را زیر چتر خودش قرار ملیداد؛ در مقابلل قيلا

ابوحنيفه از نظر نوع ،تند بود؛ زیرا دستآویزي براي ردّ پارهاي از احادیل

شلده بلود و از طلرف

دیگر ،نولی پرکاري در استنباط حكم پيدا کرده بود .از این دو نظر هم بود که بله قياسلی افراطلی
بدل شده بود (مبیغی ،ش  ،11ص .)56
به نظر میرسد ،پهیرش این راه و انتساب استصالح و جاي دادن به مصیحت در منابع اسلتنباط
از طریق قيا  ،بر فرض که در حقّ برخی از فقيهان شافعی صادق باشد ،در مورد همه آنها صادق
نيست .به لنوان مثال محمد غزالی از اليان این مههب فقهی ،قيا

را اصیی مسلتقل از استصلالح

میداند و حضور مصیحت را در منابع معتبر استنباط به شرطی میپلهیرد کله بله مقاصلد الشلریعة
برگردد و به یكی از منابع معتبر سهگانه یعنی قرآن ،سنّت و اجماع مستند باشد و گرنله از «مصلال
غریبه» است و استناد به آن در اجتهاد ناروا خواهد بود (غزالی ،ج ،1صص  339ل .)328
واض است که انكار اند مصیحت در قيا

و ارجاع مصیحت به یكی از منابع فلوق و مقيلد
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کردن آن به اتخاذ از این منابع چيزي جز انكار کارایی استقاللی مصیحت در ایلن اندیشله نيسلت.
افزون بر آن چه گهشت ،فردي چون لیی بن احمد بن حزم ظاهري بلا اطلالع گسلتردهاي کله از
اصول فقه و شافعيه داشته ،شافعی و جميع پيروان وي را منكر قيا
به ابطال قيا

دانسته و خود نيز بله تفصليل

پرداخته است.

کالم را در این قسمت با سخن ابولیی مردودي از ناميان فقهاي شافعی به پایان ملیبلریم .وي
میگوید:
مههب فقهی شافعی بر پنج قالده استوار است .1 :یقين با ش
میرود؛  .3مشقت رافع لسر و بال

کنار نمیرود؛  .2ضلرر از بلين

یسر است؛  .3امور تابع مقاصد و نيتها است؛  .6بهلرهبلردن

از لرف (جعيي ،دور پنجم ،لدد پنجم ،جزو چهارم ،ص .)3919
مراد مردودي از قالده اول استصحاب یا قالده ش سازي است ،در قانون دوم به «الضلرر» یلا
قالده ضمان و در قالده سوم به «نفی حرج» نظر دارد .قالده دوم و سوم همسان با التبار مصحیت
و قالده پنجم همسو با التبار آن است.
مذهب حنابله و مصلحت

احمدبن حنبل و پيروان وي در امر استنباط ،به ایستایی بر ظاهر نصوص شرلی و لدم لبلور از آن
معروفاند؛ بنابراین ل در نگاه اول ل به نظر میرسد که این گروه حضور مصیحت را در اجتهاد بلر
نتابد و به آن چه آن را «نصّ شرلی» میداند بسنده کند (شمّام ،دور پنجم ،لدد پنجم ،جزو چهارم،
ص .)3355
لكن گزارشگران از منابع و ادلّه استنباط از حضور مصیحت در فهرست منابع اجتهاد این گلروه
خبر دادهاند ،چنانکه گفتهها و رویه فقهی ایشان نيز از این حضور حكایت دارد.
قطب مصطفی سانو منابع فقهی حنابیه را قرآن ،حدی

مرفوع (که با سیسلیه سلند صلحي بله

پيامبر ل صیّی ا لیيه و آله ل برسد) ،فتاواي اصحاب ،حدی

مرسل و ضعيف ،قيا  ،استصحاب،

مصال مرسیه و سدّ ذرایع میداند (معجم مصطیحات اصول الفقه ،ص .)51
نجم الدین طوفی از فقهاي این فرقه در اخه به مصیحت و مقاصد شرع تا بدان حدّ پيش رفتله
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که در ناسازگاري مصیحت و نصّ معتبر شرلی در معامالت ،مصلیحت و اقتضلاي آن را بلر نلصّ
مقدّم میکند! وي گوید:
هر گاه در معامالت ،جمع ادله نقیی قطعی با مصیحت متعهّر گردد ،مصیحت مقدم است ،البتله
در لبادات ل که کيفيت انجام آن جز از طریق شرلی معیوم نمیگردد ل باید به نصّ یا اجماع اخله
کرد (العنبكی ،ص .)03
حضور «قيا » در این مسی

فقهی ،با وسعت و مجالی که این گروه به آن در استنباط احكام

دادهاند ،از کارایی استقاللی مصیحت ل هر چنلد در قاللب و بلا لنلوان «قيلا » لل خبلر ملیدهلد
(بورکاب ،ص .)133
در این باره گفته شده است:
ابن حنبل از قيا

توسعه یافته شافعی تبعيت کرد ،و این یكی از مواردي است کله احملد بلن

حنبل از شافعی تأثير پهیرفته است (مبیغی ،ش  ،11ص .)56
آن چه بيان شد ،گزارشی کوتاه از کارایی استقاللی مصیحت در فقه حنابیه بود.
در مورد کارایی ابزاري مصیحت ،در این مههب ل چون سایر مهاهب فقهی ل نباید تردید کلرد.
به لنوان نمونه ابن قدامه ،ابن رجب و ابن قيم از اليان این گروه ،للرف را در اجتهلادات خلویش
تحكيم کردهاند؛ ابن قيم در ألالم الموقعين تا آن جا پيش رفته است که؛ توجه نكلردن بله قصلد و
لرف متكیم را جنایت بر بشریت و شریعت خوانده است! (جعيي ،دور پنجم ،للدد پلنجم ،جلزو
چهارم ،ص  )2055پر واض است که حضور لرف به نولی از حضور مصیحت خبلر ملیدهلد و
چنان که در سابق بيان کردیم ،مال التبار لرف و مناط کارایی آن در فقه ،مصیحت مكیّفان است.
تحقيقی که گهشت به وضوح از حضور مصیحت و مفاهيم همسان و همسوي با آن در مهاهب
مختیف فقهی خبر میدهد ،و اگر نزاع و اختالفی هست یا ادّلا شده ،در جزیيلات و حواشلی ایلن
حضور است .یكی از نویسندگان با نظارت بر مهاهب فقهی چهارگانه سنّيان میگوید:
التبار مصیحت در فقه مورد وفاق همگان است ،لكن در این که منبلع و اصلیی مسلتقلّ باشلد،
اختالف است :بدین ترتيب که حنفيه و شافعيه آن را در «قيا » جاي داده ،مالكيله و حنابیله آن را
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سندي مستقّل دانسته و به منبعی دیگر میحق نكردهاند؛ هر چند شلروطی را بلراي التبلار آن قلرار
دادهاند (ابوزهرة ،ص .)298
این سخن هر چند کامل و جامع نيست ،لكن در تصری به التبار مصیحت نلزد همگلان قابلل
تصدیق است.
آن چه گهشت گزارشی اجمالی از حضور مصیحت در مهاهب مختیف فقهی منسوب به اسالم
بود.
نتیجه
دین مبين اسالم که دین پيامبر خاتم است .دینی است جامع و کامل که براي تمام دنياي بشر برنامه
دارد و پاسخگوي نيازهاي آنان است.
البته ناگفته پيداست که براي پی بردن به نيازهاي جدیلد ،نيازمنلد تحقيلق و تفحلص در متلون
فقهی و روایت است.
یكی از موضولاتی که در متون فقهی دیده می شود «مصیحت» است .با توجه بله واژه شناسلی
مصیحت به نظر میرسد تتبّع در متون لغوي در ارتباط با این واژه مثل تتبّع در بسياري از واژههلاي
دیگر ،حاصیی جز تثبيت همان معنلا و مفهلوم لرفلی آن نلدارد .از دیلدگاه الهلی ،هلر سلودي را
نمیتوان مصیحت به شمار آورد ،بیكه آن چيزهایی مصیحت هستند که شارع آنهلا را ملورد توجله
قرار دهد؛ برخی از این مصال  ،اموري هستند که حفظ مقاصد پنجگانه (دین ،نسل ،لقلل ،جلان و
مال) را بر دوش دارند.
مصیحت اندیشی به معناي منفعتگرایی و معيشتاندیشی ،با قربانی کلردن حقيقلت و اصلول
ثابت و مقاصد کالن دین ،در هي مههب فقهی اسلالم ،حضلور لیملی و التقلادي نلدارد و هلي
فقيهی چنين نسبتی را به مههب فقهی مورد باور خویش نمیدهد.
از آن جا که مصیحت از مصال و مفاسد حقيقی احكام پيلروي ملی کننلد .بلا تغييلر مصلال
شرلی حكم نيز تغيير می کند .از آنجا که مصیحت به لنوان قيد متعیق احكام شرلی در فقه اماميه
کاربرد دارد و دالییی نيز بر التبار آن هست.
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اما در مهاهب اهل سنت مصال مرسیه را به لنوان دليل استنباط حكم شرلی پهیرفته اند .وللی
در فقه اماميه مصال مرسیه از درجه التبار ساقي است .با مداقه در فقله اهلل سلنت در ملی یلابيم
مصیحت مورد نظر تشخيص ظنی است و هيچگاه مقاصد شلریعت از مصلال ظنلی حاصلل نملی
گردد .و دليل کافی بر مصیحت ظنی مورد قبول اهل سنت وجود ندارد .اما در فقه اماميه بلا توجله
به دليل برخورداري از روایات و ادله قوي ،نيازي به مصال مرسیه ظنی غيرمعتبر نيست.
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