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 و اهل سنت یعهش یاسیگفتمان مصلحت در فقه س
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 مقدمه. 1

در سططح ععطل    ویژه و به در سطوح مختلفهرچند مصلحت در فقه سیاسی شیعه از قدیم 

از سوی خدا و تشریع احکام شطرعی بطر اسطاس     احکام )مالحظه مصلحت و مفسده واقعی

گیطری نظطام سیاسطی     تا طرح رسمی نظریه والیطت فقیطه و شطکل    ،آن( مطرح بوده است

ی تأکید بر والیت مطلقه فقیه از سوی امام خمینط ویژه  بهعمهوری اسالمی بر اساس آن و 

گیری نهاد مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام، این عنصطر درون فقطه    شکل ،و در پی آن

 ،سیاسی شیعه چندان عایگاهی نداشت و در سطح اعرای شطریعت بطا تکیطه بطر حکومطت     

 موضوعیت پیدا نکرده بود.

های شیعه در ایران بعد از انقالب اسطالمی، فقطه    با پیدا شدن حکومتی بر اساس آموزه

مؤمنطان  رون متمادی در غیاب حکومتی شیعی به حطوزه زنطدگی خصو طی    شیعه که تا ق

همطاهنگی بطا وضطعیت    بطرای  تکانی اساسطی   اختصاص یافته بود، در شرایط عدید به خانه

پطیش پطای فقطه    بسطیاری  های  و چالشها  پرسش ،تکانی بدیع نیازمند بود. این خانه کامالً

نه ممکن بود و نطه مطلطوب.    ،نهاد و کنار آمدن با آنها در مدت زمان کوتاه می سنتی شیعه

در سه دهه بعد از انقالب اسالمی شاهد تحول تدریجی عظیمطی در فقطه سطنتی شطیعه ط      

چندان نزدیک هم این سیر  چوب آن ط هستیم و شاید تا آینده نه چند بدون عبور از چهارهر

 تحول ادامه داشته باشد.

گانه در مواعهه با دو مسئله اساسی دوهای  پرسشیاسی شیعه در شرایط عدید با فقه س

شطده در درون نظطام پیدیطده     واقطع  های حکومطت شطیعی    روست. از یک طرف با نیاز هروب

بطا   ،مبتنی بر دستاورد عقل تاریخی انسان مدرن مواعه اسطت و از سطوی دیگطر    اعتماعی 

مسئله حفظ هویت شیعی و لزوم تداوم خط تمایز با فقه اهطل سطنت. دربطاره مسطئله اول،     

ای برای راهبری تحوالت فقهی به شطکل مطنظم،    آیا نظریه :اساسی این است کهپرسش 

بخطش شطکل گرفتطه     های تحول، محدودکننده و ظرفیطت  منطقی، هماهنگ با دیگر حوزه

هطای   ای متناسط  بطا ضطرورت    توانسته اسطت بطه نظریطه    ،یو آیا تحوالت فقه سیاس است

 ،در فقه سیاسی شطیعه  «عنصر مصلحت»بازسازی درونی فقه در شرایط عدید تکیه کند؟ 

 ،مطرح شده است. امطا ططرح ایطن عنصطر    هایی  پرسشدر شرایط عدید در پاسخ به چنین 

این اسطت  آنها ترین  مهم ؛آورده است پدیدمسئله دوم  خصوصدر نیز دیگری های  پرسش

مصلحت در فقه شیعه که خود را با طرد عنا ری چون مصطالح مرسطله، قیطاس، سطد      :که

از فقه اهل سنت به شکل سنتی عدا کرده است، چه تفاوتی با مصلحت  ،ذرایع و استحسان
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 کند؟ در فقه اهل سنت پیدا می

در ادبیات فقهی اهل سطنت و  را ابتدا مصلحت  ،لیئنوشته حاضر با توعه به چنین مسا

و پس از آن با تأملی بیرونی در امکان ایجاد پیوندی  کند میارزیابی انتقادی و مطرح شیعه 

نظریه اباحه در کالم و مصلحت اعراییطه در فقطه سیاسطی شطیعه، راهکطاری      میان منطقی 

 دهد.  گفته پیشنهاد می یشباره بعضی از معضالت پدر

  اهل سنت یتعریف مصلحت از دیدگاه فقها. 2

استحسطان و سطد   ، مصالح مرسله، ای چون قیاس اهل سنت در منابع احکام شرعی به ادله
چند تک تک آنها مورد اعماع تمامی فطر  فقهطی رسطمی    هر، اند. این منابع ذرایع پرداخته

نیسطت و در چنطد و چطون بعضطی از آنهطا       مالکی و حنبلطی( اهطل سطنت   ، حنفی، )شافعی
 در مجمطوع بنیطاد اندیشطه مصطلحت سطنی را تشطکیل      ، اختالفاتی اساسی و فرعی دارنطد 

اسطتنبا   بطرای  هر یک از آنهطا را   ،سنیاندهد  می دهند. نگاهی گذرا به این ادله نشان می
 .اند دایره شریعت را از این طر  گسترانده ،تکالیف شرعی مطرح کرده

 الف( قیاس 

هاى مختلفى تعریف شده است، که برخى از آنها را یادآور  در ا طالح علمى به گونه قیاس
قیاس عبارت » .(711 :تا بی ،شافعی) «قیاس عبارت است از اعتهاد به معناى رأى» شویم: مى

بطه واسططه   است از حکم بر معلومى، همانند حکمى که براى معلوم دیگرى ثابطت اسطت،   
قیاس عبارت اسطت از برابطرى   » .(177 :2، ج 1713، شوکانی)« اشتراك آن دو در علت حکم

قیاس عبارت اسطت  » .(115 :2، ج 1742 ،الدین آمدی )سیف« میان فرع و ا ل در علت حکم
، 1915 ،مظفطر )« دادن یک حکم از موضوعى به موضوع دیگر که مشابه آن است  از سرایت

 .(88و  85، 81  :1725 ،ءذرقا ؛189: 2ج
شود و موع  علطم یطا    کننده  ادر مى قیاسبا این بیان، قیاس، عملى است که از فرد 

 سطب  ، و آندطه  دگطرد  مى ط  مستحدث و فاقد نص ط  به حکم شرعى در آن موضوعظن او 

وعود اشتراك و شباهت و قدر عامعى است که میان فرع ، دشو پیدایش این علم یا ظن مى

 .(251-255: 1، ج1915 ،)عناتی علیه( وعود دارد مقیسٌ/و ا ل )مقیس

 ب( مصالح مرسله

. انطد  هطای مختلفطی آورده   تعریف« ارسال»علمای اهل سنت با توعه به اختالف در معنای 

گوید: مصالح مرسله عبطارت از چیطزى اسطت کطه      محمد بن على شوکانى مى برای نمونه،

و طفى اسطت کطه بطا      ،مصالح مرسله ،به عبارت دیگر یا عزئى نباشد.مستند به ا ل کلى 
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عل  منفعت براى  سب  ،تشریع حکم مالئمت و مناسبت دارد و تشریع حکم بر اساس آن

. اندیشمند دیگطری از اهطل   (197: 2ج ، 1713شوکانی، ) دشو از آنها مىیا دفع ضرر ها  انسان

مصالح مرسله عبارت از مطلبى است که در شطریعت داراى ا طل کلطى     :سنت گفته است

 است؛ نقل شدهکه از عضدى گردد  بازمىتعریفى به  . این تعریف،(287 :1985 ،دوالیبی) نباشد

ا طلى   ،گوید: مصالح مرسله عبارت از چیزى است که بر اعتبطار آن در شطریعت   زیرا او مى

مصلحتى اسطت کطه در شطرع     ،گوید: مصالح مرسله رقاء مىذمصطفى  شاهد و گویا نباشد.

 .(144 : 1725، ءذرقا) گونه عام  گونه خاص و نه به  نه به ؛نصى بر اعتبار آن نباشد

 استحسانج( 

 .انطد  ارائطه داده آرا و نظریطات گونطاگونى    ،ا ولیان مذاه  اسالمى در تعریطف استحسطان  

ولى مجتهطد از تو طیف    ؛استحسان عبارت است از دلیلى که در ذهن مجتهد پسندیده آید

 ؛717 :2، ج 1719غزالطی:  ابوحامطد  : کن) یافته ذهنى خویش ناتوان باشد )یدرك و ال یو ف(

بطا  . این ا طالح شاید شبیه بیانی باشد که فقهای امامیه (151 :7ج  ،1742 الدین آمدی، سیف

قیطاس علطی   برابطر  اند. بعضی آن را قیطاس خفطی در    از آن یاد کرده« ذو  فقهی»عنوان 

به سب  دلیطل،   استحسان یعنى عدا ساختن حکم یک مسئله .(88 : 1725ذرقاء، )اند  دانسته

تحسطان  . اس(151: 7 ، ج1742الطدین آمطدی،    سطیف ) شطباهت دارنطد   آناز سایر مسائلى که با 

عبارت است از ترك عمل به حکم دلیل و عدول از آن و مراععه به عادت، به منظور حفظ 

استحسان یعنى چیزى که مسلمانان آن را نیکو  .(282 :9، ج 1741ا بهانی: )مصلحت مردم 

گفته است: استحسطان یعنطى توعطه و     حنبل ابن. (151: 7 ، ج1742الدین آمدی،  سیف) شمارند

مالطک   .(53 :9، ج 1725شاطبی: ک: ن) التفات به مصلحت و عدالت و بیان حکم بر طبق آنها

: استحسان به این معناست که مجتهد هنگامى که در تطبیق عمومات است معتقد بن انس

یا مشقت و یطا منطع از   از عل  مضرت ط اضطرار قیاس  به آنده  ،کند بر مصادیق بحث مى

استحسطان   انطد:  برخی نیطز گفتطه   .(231 :1985 ،یبیدوالک: ن) مقید نشود بینجامد، ط  مصلحت

پسطندد و در رأى خطود بطه آن تمایطل پیطدا       یعنى چیزى که مجتهد با عقل خود آن را مى

 .(718: 2ج ، 1719غزالی، )ابوحامد  کند مى

 )و فتح ذرایع( د( سد ذرایع

اسطحا   ابو .انطد  دهکطر نظطر   اندیشمندان مذاه  اسالمى در معناى ا طالحى آن اخطتالف 

دادن چیطزى کطه داراى    از وسطیله قطرار   استشاطبى بر این اعتقاد است که ذریعه عبارت 

و  (893  :1725شطاطبی،  )براى رسیدن به چیطزى کطه داراى مفسطده اسطت      ،مصلحت است
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ما یتو ل به إلطى  »نویسد:  مى ،قری  به همین مضمون را محمد سالم مدکور یادآور شده

ء ممنطوع و   چیزى است که براى رسیدن به شطى  هذریع ؛نوع مشتمل على مفسدهء مم شى

مقدمات هطر حرامطى را حطرام و مقطدمات هطر       ،این گروه. «گیرد دار وسیله قرار مى مفسده

 .(271 م:1331 ،مدکور) دانند واعبى را واع  مى

یا حالل و که انسان را به حرام  اعم از آنها ؛شود ها مى ذرایع شامل همه وسیلهبا آنکه 

زیرا تمام اینها داخطل در عنطوان    ؛رساند یا مباح مىمستح   ،که انسان را به مکروه آنها یا

اسطت کطه احکطام در آنهطا متفطاوت      شطان  در متعلقات ،آنها میانو تنها تفاوت  هستندذرایع 

الذریعطه  : »استکرده اذعان  قرافى گیرد، دربرمیها را  چون ذرایع همه وسیله پسشود.  مى

ها )در عایى  همان گونه که سد وسیله ؛کما یج  سدها یج  فتحها و تکره و تندب و تباح

شود( واع  است، رفع موانع و آماده شدن )در عایى که سطب    که سب  پیدایش حرام مى

کطارگیرى آن  طورت پطذیرد. ذریعطه      ( نیز واع  است تا واع  با بهدگرد تحقق واع  مى

ست که وسطیله  و آن هنگامى ا شود زمانى مندوب و گاهى مباح مى ،)وسیله( گاهى مکروه

 .(217 :9تا، ج بی ،قرافی) «دگرد)ذریعه( مقدمه یکى از این احکام 

  عناصر سد ذرایع و فتح ذرایع -یک 

 :داردسه عنصر به قرار زیر سد ذرایع 

سطب  پدیطد نیامطدن چیطزى      ،پدید آمدن چیزى و تطرك  ب س ،فعل فعل یا ترك (1)

 شود. مى

 ذریعه باید وسیله انجام فعل دیگر یا ترك آن گردد. (2)

 ندارد. خاص مستقل از غایتش یذریعه حکم (9)

 اقسام ذرایع و حكم آنهادو ـ 

 اند: دهکرگانه ذیل منقسم  سهذریعه را به اقسام  ،برخى از علماى عامعه اهل سنت

هطا،   بطت مانند دشنام دادن بطه   ؛نظر دارند مندان بر سد آن اتفا شاى که اندی وسیله (1)
 .قرار گیردخدا مورد س ّ شود  چون موع  مى

 ،مانند فروختن انگور ؛نظر دارند اى که اندیشمندان بر عدم لزوم سدّ آن اتفا  وسیله (2)
که ست هاگرچه امکان این  ،سایه دیگران شدنمو مانند ه کننداگرچه با آن شراب درست 

 در نظر عرف سب  انجام عمل حرام نیست. موارد. این ارتکاب حرام گردد سب 

به  مانند نظر ؛اند دهکراختالف در لزوم سدّ و عدم سدّ آن اندیشمندان  که اى وسیله (9)
 .(همان) زن نامحرم، چون امکان دارد باعث ارتکاب حرام شود
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 اند: دهکرذریعه را به اقسام چهارگانه ذیل منقسم  ،اهل سنتبعضى دیگر از علماى 

 شود. انجام اعمال حرام مى سب اى که  وسیله (1)

قصد رسطیدن   ولى مکلف از آن ؛ى که براى رسیدن به چیزهایى مباح استا وسیله (2)

 نماید. حرام مىه ب

مفاسطد بطر آنهطا مترتط       ولى غالبطاً  ؛اى که براى رسیدن به امور مباح است وسیله (9)

مانند زنى که در عده شوهر مرده خود قرار  ؛نداشته باشداگرچه مکلف قصد حرام  ،دشو مى

 د.مانجا به مفاسد مى دارد و خود را زینت کند که غالباً

بطه مفسطده   لطیکن گطاهى    ؛انجام عمل مبطاح اسطت   ى که براى پدید آمدنا وسیله (7)

 .(قیم، پیشین )ابن یابد میو مصلحت آنها بر مفاسدشان رعحان د انجام مى

ماننطد   ،و برخى دیگر از آنطان  (همان) هستندعز قسم چهارم از محرمات  یادشده،موارد 

م: 1331مطدکور،  ) دانط  دانسطته نبقیه اقسام را از محرمات  ،غیر از قسم دوم مالکیان و حنبلیان

 .(915-911: 1ج، 1915، عناتی؛ 271

 مقاصد شرع و مصلحت  نقد و بررسی . 3

 گوید:  اند. غزالی می مصلحت را در پیوند با مقا د شرع نیز مورد توعه قرار داده اهل سنت،

 قرار ا ول این پایه بر هم شرع مقصود و شرع مقصود بر محافظت از است عبارت مصلحت

 این پاییبر و حفظ بردارندهدر چه هر ،ینو مال مردم. بنابرا نسل ،عقل عان، دین، حفظ: دارد

 و مفسطده  گطردد،  آنها در نقصی موع  و بکاهد آنها از چه مصلحت است و هر ،باشد ا ول

 (. 782-781 :1ج ، 1719 غزالی،)ابو حامد  است مصلحت آن از علوگیری

از عمله قیاس، مصالح مرسطله،   ،فقهای شیعه در گذشته و حال تقریباً تمامی ادله ظنی

دانند. شطیعه طبطق حطدیث     سد ذرایع و استحسان را برای استنبا  احکام شریعت باطل می

قاس إبلیس حیث قاس نفسه بآدم فقال خلقتنی من نار و خلقته مطن   ْنل مَوَّأً نّإ»معروف 

 د.دان قیاس را از ا ل معتبر نمی« طین

. شیخ طوسی دو استدالل کلی را بطا عزئیطات   دالیل شیعه بر ابطال قیاس متنوع است

عبادت با قیطاس عطایز باشطد، الزم اسطت      . دلیل اول این است که اگر عقالًکند میمطرح 

 االتباع گردد. در قرآن شرعاً نیز برای آن دلیل وعود داشته باشد، تا چنین چیزی شرعاً الزم

این است که هیچ دلیلی بر اعتبار قیاس وعود ندارد. دلیل دوم شیخ  ،، روایات و اعماعکریم

اعماع علمای شیعه بر نهی از تبعیت قیاس است  ،در شرع از قیاس منع شده است. دلیل ما
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)شطیخ طوسطی:    مبتنطی اسطت  کنندگان  بر وعود معصوم در بین اعماع ،و اعماع علمای شیعه

از ضطروریات   ،کند که عدم عمطل بطه قیطاس    محمدتقی حکیم بیان می .(115-118 : 1711

از عمل بطه قیطاس نهطی کطرده اسطت       مذه  شیعه است؛ چراکه اخبار متواتر از اهل بیت

اگر هم به وضعیت ا طل و   ،ا حاب قیاسکه  اند. بعضی اذعان کرده(948  :1718)حکیم: 

بر اساس اغل  د نخداوکه  حالی در ؛شناسند فرع در قیاس علم دارند، فقط ظاهر آنها را می

توعطه  ظاهر خود و آدم به قضیه شیطان که مانند ؛ کند حکم  ادر می آگاهی به باطن اشیا

و از باطن آدم و عظمت او در پیش خدا غفلت عست. دلیل دیگر این اسطت کطه هطر     کرد

حکمی ممکن است علل متنوع و گوناگونی داشته باشد که سرایت آن از مورد خودش بطه  

. گاهی چنین استدالل گیرد میوعود بعضی از آن علل  ورت دلیل به تنها  ،عاهای مشابه

و  ،زنی، هوا و هطوس  و پدیده گمانهگردد شریعت انکار شود  میسب  شده است که قیاس 
 .(99-91  :1749 ،)حر عاملیاموری از این قبیل عای یقین را بگیرد 

شمندان امامیه، استحسان را به عنوان منبع و پایه شناخت احکطام شطرعى   همدنین دان

و مردود است و بطراى  قیاس، اعتهاد از راه رأى  نیز چوناستحسان  معتقدندو  اند نپذیرفته

 اند: اثبات عدم اعتبار آن به وعوهى تمسک عسته

اکتفطا و   ،اسطالمى  هطای  آمطوزه هایى است کطه در   استحسان از بارزترین گمان (1)یک

إِنَّ : »اسطت  از سوره یونس آمطده  91اعتماد کردن بر آن ممنوع شمرده شده است. در آیه 
 کند. نیاز نمى انسان را از حق بى ،گاه ظن هیچ یعنى ؛«الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً

و  پطس هطر نقطد    ؛استحسان در مقایسه با قیاس از اعتبار کمترى برخوردار است (2)دو

عنوان منبع شناخت وارد شده، بر استحسطان نیطز     اشکالى که بر پذیرش و اعتبار قیاس به

 وارد است.

 سطب   ط  بنا بر نظریه تصطوی   ط  اعتبار استحسان به عنوان منبع و پایه شناخت (9)سه

زیطرا هطر مجتهطدى بطا در نظطر گطرفتن        ؛شود گویى مجتهدان در احکام فقهى مى تناقض

و بر آن حکم تشطریع کنطد.   تواند آن را از مسائل مشابهش عدا  مى ،هر مسئله یها ویژگی

 حکطم  عنطوان   این است که احکام فقهى به تعداد مجتهدان باشد و همه به ،الزمه آن پس

همه آنها حکطم  پذیرد  که آنها احکامى مختلف و متضادند و عقل نمىبا این ،خدا تلقى شود

 د.نشخدا با

 ،یطا اینکطه مطراد از استحسطان    بازگشت به ظاهر دلیل لفظى باشطد   ،هر گاه استحسان 
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 ،ولطى در چنطین فرضطى    ؛اشکال فطو  وارد نیسطت   ،ترین دلیل باشد خصوص اخذ به قوى

فطرع اعتبطار    ،بلکطه اعتبطار آن   ؛شود آن را دلیل مستقل در برابر کتاب و سنت قرار داد نمى

 .(913 :1ج، 1915، عناتی ؛111 :2ج، 1915مظفر، ) یا سنت است کتاب

 دو بینش وعود دارد: ،عنوان منبع شناخت حکم شرعى  باره سد ذرایع و فتح ذرایع بهرد

این نظریطه اندیشطمندان ا طولى     است.بینشى بر این عقیده است که از منابع شناخت 

حنفیه و مالکیه و شافعیه و حنبلیه و گروهى از اندیشطمندان امامیطه اسطت و در ا طل آن     

محمطد   رو، . ازایطن استهاى آنه ویژگیاختالفى بین آنان نیست و تنها اختالف در حدود و 

 : شته استنو سالم مدکور

عنوان منبع شطناخت    سد ذرایع و فتح ذرایع را به ،این است که بیشتر فقیهان مطل حقیقت 

شود  فرعى دیده مى زیرا در احکام شرعى  ؛ولى در حدود و مقدار آن اختالف دارند ،اند پذیرفته

کطه     طورتى  در ،نماینطد  المقدمه( را بر ذریعه )مقدمه( مترتط  مطى   حکم غایت )ذى ،که آنان

وگرنطه از مالطک بطن انطس      ؛طریق براى رسیدن به غایت تعیین شده باشطد  عنوان  ذریعه به

شود و نزدیک به همطین گفتطار    ا بحى مشهور است که براى احکام آنها ا ل قرار داده مى

قیم عوزى  تیمیه و ابن را، احمد بن حنبل شیبانى دارد و احمد بن حرانى حنبلى معروف به ابن

 دبایط  ،گیطرد  ل آنان معتقدند هر عملى که وسیله حرام قرار مىاند. در هر حا از او پیروى نموده

 موانع آن برطرف گطردد  دبای ،گیرد از آن علوگیرى شود و هر عملى که وسیله واع  قرار مى

 (.275-277 م:1331 مدکور،)

این  .آید نمى شمارمنابع شرعى به  از سد الذرایعبینشى دیگر نیز بر این نظریه است که 

المقدمطه(   حکم ذریعه )مقدمطه( از حکطم )ذى  . اند نظریه را برخى از محققان شیعه برگزیده

است و بر فرض که از  دبلکه حکم آن از راه دلیل خاص مخصوص به خو ؛شود نمیناشى 

آن امر ارشاد به حکم عقطل اسطت، نطه امطر      ،آن امرى  ادر شده باشد دربارهطرف مولى 

 ،المقدمه را انجام دهطد  ولى ذى ،گاه مکلف مقدمه را ترك کند هر که سترو ینااز .ویولم

المقدمه را انجام ندهطد و   و نیز اگر ذى کند نمیمؤاخذه و عقاب  ،مولى او را بر ترك مقدمه

 ط  که واعط  بطوده اسطت   ط المقدمه   بر ترك ذىتنها مولى مکلف را  ،امر آن را عصیان کند

 ،المقدمطه  اگطر چطه ذى   ؛دهطد  هاى متعدد قرار نمطى  نماید و او را مورد عقاب مىیک عقاب 

نطه ثطوابى    ،براى ذریعه )مقدمطه(  ،سخن کوتاه آنکه باشد.داشته مقدمات عدیده و فراوانى 

المقدمطه(   که همان غایطت )ذى  است، و عقاب تنها بر ترك امتثال واع  یاست و نه عقاب

 .(981-984 :1ج، 1915، )عناتی است
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چه در مسائل  ،عنوان منبع و پایه شناخت احکام الهى  فقهاى شیعه مصالح مرسله را به

مفاسطد   ،زیرا پطذیرفتن آن بطه ایطن عنطوان     ؛اند نپذیرفته ،عبادى و چه در مسائل معامالتى

 :عملهاز  ؛به دنبال خواهد داشت بسیاری

بطر کامطل   حال آنکه با در نظر گرفتن ادله قطعطى کطه    ؛اعتراف به نقص در تشریع (1)

 تواند چنین چیزى را اعتراف کند. هیچ کس نمى ،داردداللت بودن آن 

بطه   ،عنوان منبع شناخت  زیرا معتبر دانستن مصالح مرسله به ؛یتضاد در فقه اسالم (2)

از راه  ،دندر مططواردى کططه نططص خططاص نداشططته باشططدهططد  حططق مططىن امجتهططدیکایططک 

عصر در  تعدد آراى متخالف مجتهدان هم ،الزمه آن کهد نحکم تشریع کناندیشى  مصلحت

عنطوان    نمایند و ما باید همه آنها را به یک موضوع است که مطابق تشخیص خود ابراز مى

زیطرا در اسطالم    ؛با اینکه پذیرش همه آنها به این عنوان امکان نطدارد  ؛بپذیریم حکم الهى

 متهافت و ضد و نقیض نداریم. احکام واقعى 

هایى  مصالح مرسله از اظهر ظن و گمان ،چشم بپوشیم یادشدهبر فرض که از گفته  .9

از سوره  91خداوند در آیه است که در فقه اسالمى اعتماد به آن ممنوع شمرده شده است. 

گاه ظن و گمان انسان را از   یعنى هیچ ؛«إِنَّ الظَّنَّ ال يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»یونس فرمود: 

گردد، یا دلیل عقلطى بطاز  اگر مصالح مرسله به ظاهر دلیل لفظى  ،لىب کند. نیاز نمى حق بى

 ،توان آن را دلیل مستقل در برابر کتطاب  نمى پذیرفت،توان آن را به عنوان منبع  اگرچه مى

 یا دلیل عقل است فرع بر اعتبار کتاب و سنت ،بلکه اعتبار آن ؛آورد شمارسنت و عقل به 

 .(111: 2، ج1915مظفر،  ؛991 :1ج ،1915 ،)عناتی

تکالیف، کشف احکام شرعیه عدید خواهد کارگیری این منابع در مقام استنبا   هنتیجه ب

در لطوح   ونطد از سطوی خدا از قبطل   ،ای که به اعتقاد شیعه و اهل سطنت  شد؛ احکام شرعیه

تطوان بطا    چگونه مطی  :اشکال اساسی این است که ،اساس اینمحفوظ سرشته شده است. بر

ایطن  دلیطل  دقیقطاً بطه    ؟کطرد اند، احکام اهلل را کشف  ای که اساساً بر گمان استوار شده ادله

پذیرنطد و   را نمطی یادشطده  هیچ یک از منطابع   ،پاسخ است که علمای شیعه اشکال غیرقابل

هایی  استدالل ،ادله یقینی دست آورد.  توان به با ادله یقینی میتنها معتقدند احکام الهی را 

دلیلی که اعتبطار آن را اثبطات    ،نیستقطعی اگر یا هستند که یا محتوایشان قطعی است و 

 های مشروع برای کشف احکام شرعیه را قرآن تنها منبع ،اساس اینیقینی است. بر ،کند می

دانند. از همین عاست کطه ایطن سطؤال     اعماع و عقل خطاناپذیر بدیهی می ،روایات ،کریم

مصطلحت در اندیشطه    ،دهنطد  نمطی یقینطی ارزشطی   اگر شیعه به ادله غیر :کهشود  میمطرح 
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توان درون این اندیشه عایگطاهی بطرای آن بطاز     سیاسی شیعه به چه معناست و چگونه می

 ؟کرد

 مصلحت از نگاه فقهای شیعه نقد و بررسی . 4

 : کرددیگر تفکیک توان از هم سه مقام را می ،سنجی مصلحت با شریعت در نسبت

خداوند احکام را  ،ی خداست. بر اساس اعتقاد شیعهمقام تشریع احکام از سو ،مقام اول

 مصالح و مفاسد معیار فعل تشطریعی   ،. بنابراینکرده استبر اساس مصالح و مفاسد تشریع 

که خدا قرار گرفته است و اعتقاد بر این است کطه بخشطی از مصطالح و مفاسطد      ،نه انسان

 ؛ ولیها نیز مکتشف است و بخش دیگر مخفی است احکام موعود در شریعت برای انسان

 تعبد به همه احکام الزم است. ،با این حال

را  مقام استنبا  است. در مقام استنبا  احکام شرعی، فقهای شطیعه منطابعی   ،مقام دوم

بلکطه بطا    ،های غیریقینی نه از راهاحکام خدا را، اند که با تکیه بر آنها بتوانند  استخدام کرده

تنها چهار دلیل مرعع استنبا  قطرار گرفتطه   نظر، به دست آورند. از این تکیه بر ادله قطعی 

 ،ایطن چهطار منبطع    اعتبطار  ،به نظر علمای شطیعه  .، روایات، اعماع و عقلکریم است: قرآن

کردن به دالیلی که نه محتوای قطعطی شطرع را     در این مرحله تکیه ،قطعی است. بنابراین

د مرعع استنبا  احکام شرعی توان بردارند و نه دلیل قطعی بر اعتبار آنها وعود دارد، نمیدر

وسیله استنبا   «گمان»که مصلحت در وعوه مختلف آن  رفاً به شکل  آنجا د. ازقرار گیر

 مصلحت عایگاهی ندارد. ،و در این مقاممردود است احکام الهی است، 

 ،اول اینکطه  :چهار استثنا وعطود دارد  ،با این حال، در زمینه استنبا  مبتنی بر مصلحت

هر عا چنان مصلحتی  ،گاهی مصلحت حکم در دلیل شرعی اخذ شده است. در این  ورت

شطده، بطه مطوارد     مطوارد تصطریح   حکطم شطرعی    ،عطود داشطته باشطد   به مثابه دلیل حکطم و 

سری یک «دلیل اولویت»شود. همدنین در موارد خا ی با  نشده نیز توسعه داده می تصریح

رسد. در اینجا نیز در واقع مصلحت استنباطی، مبنای یک حکم مشخص  امور به اثبات می

م ثانویه بطا توعطه بطه مصطالح مسطتنبطه      گیرد. استثنای سوم این است که در احکا قرار می

مقا طد   ،کند. نکتطه آخطر اینکطه    نی از زبان شرع از قبیل اضطرار، احکام اولیه تغییر میمعیّ

بدبینی به دلیل به  ،مورد توعه قرار گرفته 1ندرت شرع نیز در میان فقهای شیعه، هر چند به

                                                 

 توعه مورد را شرع گانهپنج مقا د بار نیخرآو  نیاول یاول برا دیتنها شه ر،یحق نیناقص ا قیاساس تحق بر .7
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 این مبحث در عمل مبنای استنبا  احکام شرعی قرار نگرفته است.  ،بحث مصالح

است. منظور این است که در مقام اعرای احکام شرعیه )در ضطمن  مقام اعر ،مقام سوم

شود. طرح  می تشکیل سازمان حکومت و با تأسیس نظام سیاسی( به عنصر مصلحت توعه

بطر چطه    ،ام شطرعی در عامعطه  مصلحت در این مرحله به این  ورت است که اعرای احک

انطد.   معیاری استوار است. بسیاری از فقها یکی از معیارهای مهم را مصلحت معرفی کطرده 

معتقطد  ی ئحکم حکومتی است. عالمطه طباطبطا  مصلحت در این مرحله مربو  به  ،بنابراین

و رعایطت   تصمیماتی هستند که ولی امر در سطایه قطوانین شطریعت    ،احکام حکومتی است

بطه   ،کند و طبق آنها مقرراتطی وضطع نمطوده    حس  مصلحت وقت اتخاذ می بهموافقت آنها 

بطا   هسطتند؛ مانند شریعت دارای اعتبار  ده،وباالعرا  د. مقررات نامبرده الزمنک موقع اعرا می

قابل تغییطر و در ثبطات و بقطا،     ،ولی مقررات وضعی ،اند این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت

عای خود را بطه بهتطر از    کنند ودریجاً تبدل پیدا توانند ت میمقررات  .هستند تابع مصلحت

 .(181-118 :تا بی ،یئطباطبا) دهندخود 

 :گفته استتری ارائه کند. او  یکی از نویسندگان معا ر تالش کرده است تعریف عامع

وضع قوانین و مقررات  ،های عزئی ها و دستورالعمل احکام حکومتی عبارت است از فرمان»

کلی و دستور اعرای احکام شرعی که از سوی رهبری مشروع عامعطه بطا توعطه بطه حطق      

او سطپس   .«گطردد  رهبری و با لحاظ مصلحت عامعه در حوزه مسائل اعتماعی  طادر مطی  

عزل و نص  والیان و قضات و عامالن بر  طدقات را مثطال    ،یهای عزئ برای دستورالعمل

ایطن قطوانین در چطارچوب     ،اوالً :گفته اسطت درباره وضع قوانین و مقررات کلی . زده است

 ،ثانیطاً  .انطد  تسطهیل اعطرای آنهطا ععطل شطده     بطرای  قوانین کلی شرعی هستند و در واقطع  

                                                                                                                   

 است:  نیچن نهیزم نیاو در ا . عبارتستا داده قرار

 و العقل، و ن،ي: النّفس، و الديو هالرابعة: ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة،  لةيالوس
(. فحفظ النّفس الخمس اتي)الضرور يه و بحفظها، إال عيتشر أتي لم يالت المال، و النسب،

 مي. و حفظ العقل بتحرالمرتد قتل و بالجهاد، ني. و حفظ الدالدفاع أو ة،يبالقصاص، أو الد
 ميتحر و البهائم، و الذكران انيإت و الزنا، مي. و حفظ النسب بتحرهايعل الحدّ و المسكرات

 و قيالطر قطع و انة،يالخ و السرقة، و الغصب، مي. و حفظ المال بتحرذلك على الحد و القذف
 (. 98: 1تا، ج بیاول،  دیشه) هايلع ريالتعز و الحدّ
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 رسطول خطدا  اند؛ مطثالً   چنین اختیاراتی را در زمان حکومت خود داشته معصومان

امطام  یطا اینکطه    شده قبطل از عاهلیطت و رباهطای آن دوره را باططل کطرد      های ریخته خون

انطد.   خمس را تحلیطل کطرده   گاهی ائمهیا  فرمودها زکات تعیین  برای اس  علی

معصوم نیز تفویض شده است. برای این مطورد   چنین اختیاری از سوی معصوم به غیر ،ثالثاً

در خصطوص   ،و باالخره اینکه است  کردهنیز شواهدی از حاکمان تحت امر معصوم مطرح 

که گرچه احکام شرعیه دارای مصطلحت    چنین استدالل کرده ،دستور اعرای احکام شرعیه

آنهطا را بطه مرحلطه اعطرا      ،یهیهنگام اعرا با توعه به مصلحت اعرارهبری  هستند،تشریعیه 

 و یطه یتطا او طبطق مصطالح اعرا   اختیاراتی به رهبری داده شده  ،آورد و در مرحله اعرا میدر

عفطو  توانطد از حطدود الهطی     رو، او می . ازاینبهره برداز آن اختیارات  ،شرایط زمان و مکان

 ،ه دهطد ئط برای خراج انطدازه ارا  ،المال را تقسیم کند بیت ،مقدار عزیه را تعیین نماید ،نماید

-153 :1984 ، طرامی نطک:  )...  زکات و کیفیت مصرف آن را مشخص کند و همدنین مقدار

115). 

اختیاراتی را بر اساس مصلحت اعرایی برای حاکم فقیطه   ،امام خمینی بر همین اساس

 است:  مطرح کرده

آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ  یاتاحتکار بر اساس آنده در روا حرمتِ

 یطاز و روغن نباتى است که طبقات مختلطف عامعطه بطه آن ن    یوانىن حغچهارگانه و در رو

ولى حکومت اسالمى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حطق دارد از احتکطار    ؛دارند

در  طورتى کطه    ،مالى بطر محتکطر   یرکند و اعراى تعز یرىمردم هم علوگ یاعاتاحت یرسا

 (.1421  :2 ج  ،1727، خمینی)امام  حاکم  الح بداند، اشکال ندارد

 ست:ایشان در عای دیگر تصریح کرده ا

 یاتمال ،حس  استطاعت مالى و درآمدشانبر« اهل ذمّه»است که بر  والىحاکم و  یفهوظ

 یطات مال یعنى، جخرا یندنهم. یردمتناس  بگ یاتمواشى آنها مال از مزارع و یا سرانه ببندد

کار  ینآورى کند. او در تصرف دولت اسالمى است، عمع هرا که مال اللَّ یعىبر اراضى وس

و بطا هطرج و    اسطت  یشطى اند و مصلحت یرمنظم و حساب و کتاب و تدب یالتمستلزم تشک

مالیطات  چنطین  که است اسالمى حکومت متصدیان عهده به این. یستشدنى ن مرج انجام

و بطه   آورى کننطد  سپس عمطع  ،کرده یینرا به اندازه و به تناس  و طبق مصلحت تع یىها

 (.91 : 1743، خمینی)امام  دبرسان ینمصرف مصالح مسلم

های اهل سنت در  باره مصلحت در مقایسه با آموزهچند آموزه شیعی در ،از آنده گذشت
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کطه مربطو  بطه     ،مصلحت گاهی نه مربو  به انسان ،این باب قابل توعه است: اول اینکه

ای از قطوانین پیشطین، ازلطی و     افعال تشریعی خداست؛ مصلحتی که معیار تشریع مجموعه

مطذهبان   ثابت از سوی خدا برای همگان قرار گرفته است. چنین مصلحتی از سوی اشعری

انکار  ،دانند از اهل سنت که افعال تشریعی خدا را مانند افعال تکوینی او معلل به علتی نمی

بطا   ،در عر طه اسطتنبا  احکطام شطرعیه    را مصطلحت   ،فقهای شیعه ،است. دوم اینکه شده

آور  ادلطه گمطان   ،دهند و در نتیجه ه میئهای متفاوتی که عالمان اهل سنت از آن ارا تعریف

 ایطن  سطوم  . نکتهاند کردهنفی و انکار گیرند، یکسره  می یقینی را معیار استنبا  در نظرغیر

 ینکه موع  بدعت در د ،احکام یعتشر ینه برا ،مصلحت برای انسانی مرععیت کهاست 

توان اذعان نمطود کطه    می ،است. بنابراین شده شمرده مجاز احکام اعرای برای بلکه ؛گردد

احکام بیرون از مصالح و مفاسدی که معیار تشریع ط سب  تازه   ،مصلحت ،در نگرش شیعه

مططرح  پرسطش  برای بسط دایره احکام شرعیه نیست. البته ایطن   ط  از سوی خدا شده است

کند  که تعلیق می ،بعضی از احکام را نه اعرا ،آنجا که ولی فقیه بر اساس مصالح :است که

نماید یا قوانین و مقرراتی را بیطرون از احکطام    نظر می در حق بعضی  رفاعرای آنها  از یا

کند، چگونه قابل توعیه است و چرا در چنین مطواردی   رعیه مصرحه در شریعت وضع میش

پرداز والیطت   نظریهدر مقام امام خمینی سخنان پاسخ عمومی که از  ؟آید بدعت پیش نمی

حطاکم   ،زمطانی و مکطانی   های موقتی  این است که مصلحت 1،آید دست می  مطلقه فقیه به

. از طرف کندطور موقت احکام شرعیه را به شکل کلی یا عزئی تعلیق   دارد به فقیه را وامی

در  ،نمایطد  قواعد و قوانینی که او با کمک گرفتن از کارشناسان تأسیس و اعطرا مطی   ،دیگر

همین قواعطد   ،چارچوب کلی احکام شرعی قرار دارد و بیرون از آن نیست. به عبارت دیگر

اعتقاد  ،ساز عملی شدن احکام شرع است. با این حال زمینه ،ون اینکه تشریع بدعت باشدبد

بر این است که این قواعد و قوانین  ادره نیز مانند بقیه احکطام شطرعیه، حکمطی شطرعی     

 شود و الزام شرعی در این موارد نیز وعود دارد. تلقی می

الطاعه  حق ،عمهوری اسالمی مورد توعه قرار گرفتهکه بیشتر در یادشده دیدگاه مبنای 

، ا ل را بر فراگیری احکام شرعیه گذاشته و مورد قبطول  االباحه ةاصالاست که در مقابل 

هرچند بطا تکیطه بطر ا طل     . این دیدگاه (74-93  :1741) در: بخشی از علمای شیعه است 

                                                 
 :)نطک  اسطت  داده قطرار  بررسطی  مطورد  را خمینطی  امام فقیه مطلقه والیت تفصیل به ،مستقلی مقاله طی نگارنده. 1
 . (1931 یعی،شف
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با توعیهاتی که وعطود   ،ضمن تن دادن به عنصر مصلحتتوانسته  ،اعتهاد زمانی و مکانی

طرح  ،عدیدهای  پرسشگرفتن  با در نظر ؛ ولیکندتمایز و هویت شیعی خود را حفظ  ،دارد

توانطد بطه    االباحه نمی ةاصالبدون در نظر گرفتن مبنای  ،مصلحت در این محدوده کوچک

 گو باشد. ل پاسخئهمه مسا

هطای تطاریخی اسطت، نکتطه      های انسطان  عر ه تغییر دایمی با اراده ،عامعهکه  آنجا از

 هرچند به شکل شیعی آنط اساسی این است که تکیه بر ابزارهای اعتهاد و بسط شریعت  

های مختلف اعتماعی اسطت و تطالش    سازی زندگی بشر در حوزه در دد شرعی تا وقتی ط

بالتبع این فرایند در پروسه  ،روعیت آن را تضمین کندمش ،سازی امور کند تنها با شرعی می

هم ط گرایانه   تنها به شکل نخبه ،اداره عامعه ناچار رو، به گردد و ازاین پذیر می اعتهاد امکان

در عر ه نظر که مجتهدان مشغول استنبا  احکام تغییرپذیر شرعی برای زندگی بشطر در  

ط   اسطت و هم در عر ه عمل که حاکم شرعی مشغول تدبیر عوامع بشطری  هستند عامعه 

عدید انسطان در دنیطای عدیطد    های  پرسشاز قابل توعهی بخش  و  ورت خواهد گرفت

اراده آزاد اگر بشر به اسالم گردن نهد، آیا  :از قبیل اینکههایی  پرسش ؛د ماندپاسخ خواه بی

چه اعتباری خواهد  های سیاسی و اعتماعی چه بهتر زندگی خود در عر ه در اداره هروی 

پشت کردن به تجربه تاریخی بشر در و  داشت؟ آیا انسان در دنیای عدید با پذیرفتن اسالم

ابطل فسطخ و نقطض از    غیرقو  رسیدن به استقالل نسبی در یافتن حقو  باال اله، دایمطی 

سوی هیچ منبع انسانی و غیرانسانی، خود را از استقالل تاریخی محروم خواهد ساخت؟ آیا 

منقول معتبر است و بیطرون   فقط اراده در دایره شریعتِبا پذیرفتن دین، مجبوریم بپذیریم 

؟ آیا که فردی خاص خواهد بود ،نه عمع ،و نماینده این اراده هم دشاعتبار خواهد  از آن بی

پذیرد،  ساختن ابعاد مختلف عامعه با دست انسان ماقبل شرعی، هنگامی که شریعت را می

هایی است که اعتهاد  اعتبار ذاتی خود را از دست خواهد داد؟ سؤاالتی از این دست، پرسش

 در پاسطخ بطه چنطین   دی بطه آن نطداده اسطت.    عهای  پاسخ ،مصطلح در سنت فقهی شیعه

سؤاالتی است که در پژوهش حاضر با طرح نظریه اباحه و ارتبا  دادن نظریه مصلحت بطا  

کنیم راهی برای بسط دستگاه فقهی هماهنگ با عقل مدرن در ضمن حفظ  آن، تالش می

 عو کنیم.و هویت فقهی شیعه عست

 های سازگاری مصلحت شیعی با عقل مدرن اباحه و ظرفیت. 5

 ،معناهای مختلفی دارد: در ا ول فقه در طرح ا طول عملیطه   ،هاباحه در ادبیات دینی شیع
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و در هنگام شک در تکلیف، با اعرای برائت، از اثبات تکلیطف پرهیطز   اند که  استدالل کرده

مبطاح بطودن را    ،فقدان تکلیفدر این موارد مؤمنان تکلیف ندارند. کنیم  استنبا  می ،نتیجه

محدود به مواردی است که در دایره شطریعت قطرار    ،در پی خواهد داشت. حیطه این اباحه

 ،نطائینی )کنطیم   مطی  گرفته و به عای اثبات حکم الزامی شرع، حکم غیرالزامطی را اسطتنبا    

 .(923-928 :9، ج 1741

گاه احکام تکلیفیه  یا وضیعه. آناند  احکام یا تکلیفیهاند:  هنگام تقسیم احکام شرع گفته

دو  انطد.  دو قسم الزامی و سه قسم غیرالزامی ،از این پنج قسم که اند را بر پنج گونه دانسته

ها و  ها، مستح  شامل مکروه ،بردارد و سه قسم دیگرها را در ها و واع  قسم الزامی، حرام

مباح »لذا  ؛اند مشترك ،ندارندبرآور را در که حکم الزامنظر یر از این . سه قسم اخستها مباح

مکروه و مسطتح   برابر در مقابل، قسم سوم که مباح در  ؛شوند نامیده می «ی اعمادر معن

همطو،   ؛13-11االولطی،   ةالحلق  ،  1748 ، طدر )شطود   نامیده می «ی اخصامباح در معن»، است

اخطص  ی اعطم و  احطال مبطاح در معنط    هطر   . بطه (18-55، م1313 ،حکیم؛ 11-15، الثانيه ةالحلق

و عطز بطا    سطت ا  تفصطیل بیطان شطده    ای است که در دایره شریعت به مجموعه احکام ویژه

شطرع بطه   چنین مباحی، مباحات در دایره توان درباره آنها داوری کرد.  تصریحات شرع نمی

 .آیند شمار می
که در شریعت  است نه حکمی شرعی ،، اباحه در علم کالمیادشدهاما برخالف دو نوع 

پرسطش  درباره این  است داوری عقالنیبلکه  ؛منقول )قرآن و روایات( به آن پرداخته شود
کنطد،   هطا را تعیطین مطی    وظیفه و حقو  انسان ،آیا خداوند که در کرسی تشریع :که اساسی
د باشطند و  نم ها همیشه وظیفه انسانیا اراده کرده است ها را آزاد از تکلیف قرار داده  انسان

 انطد  که به اباحه اعتقاد دارند، مدعی آنها است؟نیازمند بیان تفصیلی شرعی  ،فقدان تکلیف
و اراده خدا بر ایطن  تقدیر نموده  ،بودن را برای بشر در عر ه تشریع  خداوند رها از تکلیف

انطد، آزادانطه خطود سرنوشطت      طور که آزاد آفریده شطده   ها همان قرار گرفته است که انسان
های عقلی، حسی ط   توانمندی مانند ،را رقم بزنند و خود با تکیه بر امکانات تکوینی یشخو

گونطه   دست خود بسازند و هر  عامعه را بهتاریخ و ، دستاموری از این  ی وتجربی، احساس
اسطتثنایی از ایطن قاعطده بطزر       ،الزام پیشین از انسان برداشته شده است و وعود شریعت

 1است.

                                                 
ای است که به دوره قبل از ورود شریعت منقول اختصاص ندارد؛ برای اینکه مسطئله،   گونه  این  ورت مسئله به .1
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بطه   انبیا تثعضمن تقسیم رفتارهای انسان قبل از ب القواعد تمهیددر کتاب شهید ثانی 

هطا و غیطره( تصطریح     انند خطوردن میطوه  اختیاری )م اضطراری )مانند تنفس هوا و غیره( و

که درباره قسم اول )رفتارهای اضطراری( لزومی به بحث وعود ندارد؛ برای اینکطه   کند می

 رفتارهای اختیطاری، معتقطد  در خصوص اما  ؛باره قابل تصور نیست  این گونه منعی در هیچ

درباره این رفتارها سه دیدگاه وعود دارد: دیدگاه اول این است که همه این رفتارهطا  است 

نسبت داده  الذريعةمرتضی در کتاب  . این دیدگاه را مصحح کتاب به سیدهستند« مباح»

 نظطر  ند. شارح کتاب اینا تکابراالاند چنین افعالی محظور و ممنوع است. کسانی هم گفته

نه اباحه  ،را به معتزله بغداد نسبت داده است. دیدگاه سوم این است که ما درباره این افعال

یکی از دو  ورت آزادی  ،هرچند در واقع حکم این رفتارها ؛دانیم و نه محظور بودن را نمی

از تکلیف و داشتن تکلیف منعی است و یا ا الً در واقع حکمی درباره این نوع افعال وعود 

د که استدالل دیدگاه اول این است که خداوند بندگان را بطا  ده د. شهید ثانی ادامه میندار

گیری از  اگر برای او بهره ،بنابرایند شد، آفریده است. نمند خواه از آنها بهرهمجموعه آنده 

است که وقتی آن این مواه  عبث خواهد بود. دلیل دیگر این مواه  حالل نباشد، خلقت 

 ،ها مفسطده و ضطرری وعطود نطدارد و از ططرف دیگطر       در خوردن میوه  مثالًبه اثبات رسید 

منافعی برای آن در ظاهر وعود دارد، پس ارتکاب چنین عملی )خوردن میوه( نیکو خواهطد  

تصرف در ملک خدا بطدون   ،اند که چنین رفتاری استدالل کرده ،بود. معتقدان به ممنوعیت

لحاظ عقلطی    اند که اذن به از این استدالل عواب داده. استلذا زشت و ممنوع  ؛ستوااذن 

بطه همطین دلیطل،    زند و  گیری ضرری به مالک نمی احراز شده است؛ برای اینکه این بهره

چنین رفتارهایی مانند این است که شخصی از سایه دیوار دیگری بدون اذن لفظطی بهطره   

 . است  کردهترین فایده این مبحث را بررسی  گاه شهید مهم بگیرد. آن

مثل زمطان حاضطر کطه    ط  زمانی پیدا شدای در  ترین فایده این است که اگر حادثه مهم

های مختلف در حطال   طور روزمره در حوزه  پایانش به هزاران تغییر در زندگی با حوادث بی

ای معتقدند این حادثه  عده ، ورت  این وعود نداشت، درو فتوایی در آن باره ط   وقوع است

                                                                                                                   
عیت بطرای انسطان اسطت کطه     مسئله زمانی نیست که قبل و بعد از شریعت تفاوت کند؛ بلکه مسئله، تصویر دو وضط 

که حکم به آزاد بودن از   دهد؛ البته در  ورتی بار بیرون از دایره شرع قرار می بار خودش را در دایره شرع و یک یک
شود )برای نمونه، نک: شیخ طوسی،  تکلیف قابل اثبات باشد. این نکته از نحوه طرح مسئله در زبان علما روشن می

 ( بر این نکته تصریح کرده است. 121: 1985می )نک: (. رضا اسال148: 1 ، ج1711
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ذیل همین بحطث )وضطع رفتارهطای     ،داشتن تکلیف الزامی یا خالی بودن از تکلیفنظر از 

ای در ایطن   البته عدهگیرد.  از ورود شریعت و بعثت رسوالن( قرار میپیش بشر در وضعیت 

 ؛اقبل بعثت برگردیممالزم نیست در این حوادث مستحدثه به بحث وضعیت اند  موارد گفته

گونه  انسان در این موارد هیچگوییم  شویم و می بلکه در این موارد به فقدان حکم معتقد می

است. گاهی ممکن  از پیامدهای دیگر این بحث، درباره اقدامات پیامبرتکلیفی ندارد. 

معتقطد  « حظر و منع»بر کار گمارد. انجام چنین کاری، اگر به ا ل شخصی را  ایشانبود 

عایز  ،معتقد باشیم« اباحه»اما اگر به ا ل  ؛است« شرعی»ی التزام به عواز اباشیم، به معن

-11، 1917 ،ثانیشهید ) 1بودن این رفتار بر اساس برائت ا لیه و ا ل اباحه اولیه خواهد بود

 حکم شرعی حالل.نه وعود  ،(578تا،  بی ،نویسندگان؛ عمعی از 18

 کرده است:تصریح  االعتقاداتشیخ  دو  در کتاب 

 رخصطت  موضوع و حالل چیزها همه که است این ط اباحه و حظرباب ط   ینما در ا اعتقاد که

 .(153 : 1911 ، دو  یخ)ش شود وارد نهی آنها از چیزی در تا است

 باره معتقد است:شیخ مفید در این 

: نطد ا قسم دو( شریعت حتی دیگری چیز هر گرفتن نظر در)بدون  عقل منظر از چیزها تمامی

. قسم دوم آنهاست که نطه  باشند می ممنوع به همین دلیل،و  اند قبیح عقلی لحاظ به که آنها

 یهمطان امطور عطاد    ،امور ین. ایستعقل معلوم ن یمحظور بودن و نه مباح بودن در آنها برا

 یخبا مفسطده همطراه باشطد )شط     یزن یهمراه با مصلحت و گاه یدر مواقع تواند یهستند که م

 (. 179 : 1719: یدمف

هر چیزی که نص و تعیطین  »قاعده این است که بگوییم  ،اما بعد از وارد شدن شریعت

منع و آن تا وقتی   هبکردن  آن مطلق است )یعنی عایز است عمل ،در حظر و منعش نشده

 ه،کطه ممنطوع بطود    حدود را ثبت فرموده و آنده را از اشطیا  ،زیرا شرایع ؛حظری پیدا نشود(

                                                 
مردد شد بین اینکه رفتار عبادی  حضرتکه اگر رفتار  کرده استنیز تصریح  شهید ثانی در باب فعل پیامبر .1

دیدگاه اول این است که معتقد شویم چنطین رفتارهطایی عطادی اسطت؛      :شده استطرح مدو دیدگاه است یا عادی، 

. دیدگاه دوم این است که بگوییم رفتار عبادی است؛ ( استعدم التشریع اصالة)ا ل اولی عدم تشریع برای اینکه 

مططالبی در کتطاب    (.291 :1917شهید ثانی، ک: نبرای بیان امور شرعی مبعوث شده است ) برای اینکه پیامبر

کطه بطر اباحطه     ،ظرحنه بر  ،ذکر شده است که شرع و به طریق اولی عقل هغنیبن زهره در از سید  الفقهیه الجوامع
 داللت دارند.
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 ابه ایطن معنط   ؛پس الباقی دیگر محظور نخواهد بود .«است تمیز داده را ارتکاب و فعل آن

م و محرّوقتی  اح  شریعت برای ما محرمات را تعیین کرد و تمیز داد، باید بقیه غیر»که 

 . (153 :1911)شیخ  دو ، « حالل باشد

معناست که تصویر وضعیت انسانی   روشن است که ا ل طرح این مبحث بدین  کامالً

 ،عد از ایطن  طورت  مورد پذیرش علمای شیعه قرار گرفته است و ب در بیرون از دایره شرع، 

 آن با وضعیت قبلی مورد بحث قرار گرفته است. ورود به دایره شریعت و ارتبا 

و خطالی  « اص الة االباح ه  »بر بسیاری بر این اعتقاد است که اخبار نیز کاشف الغطاء 

بودن واقعه از احکام چهارگانه ط چه رسد به خالی بودن از عواز مطلق در موارد غیرضرری  

و در مواردی که تصرف در حق بشطر پطیش نیایطد ط داللطت دارد. چنطین اعتقطادی ماننطد         

)کاشطف   1استدانسته خورشید در وسط روز نمایان است و  دو  آن را از اعتقادات امامیه 

 .(138-131 :، الجزء االول1913، ءالغطا

الغطاء این است که تأمل در حال  احبان خانه و  طاحبان بطرده ایطن     استدالل کاشف

ها  ها، راه ها، پوشیدنی فرشکردند و است که اگر آنها برای مهمانان و بردگان خود سفره باز

برای استفاده از بعضی از آنها فرمطان   ،از آنگذاشتد و پس در اختیار آنها و آداب و رسومی 

دادند و برای عدم استفاده از بعضی دیگر نهی  ادر کردند و درباره الباقی سکوت کردند ط  

چه رسد به اینکه درباره الباقی بر مباح بودن تصریح نمایند ط تردیدی در مباح بودن الباقی  

بلکه همه ادیان بر ایطن   ،ره مسلماناناست که سیآن وعود نخواهد داشت. استدالل دیگر 

نحوه پوشیدن و نوشیدن  ،های مختلف نشست و برخاستشان بوده است که آنها در  ورت

 های مناس  و سخن گفطتن بطه   گیری از حیوانات به شیوه و خوردن از انواع مختلف و بهره

اند. دلیل  و نکرده کردند شکل روزمره، به پیامبران و بعد از آنها به عالمان خود مراععه نمی 

مضطاف بطر اینکطه ایطن      ؛قرار گرفتن در حرج کامل است ،دیگر این است که چنین چیزی

 .(138 :)همان روشن و بدیهی است ،که اهل بصیرت و تأمل باشد اعتقاد بر هر کس

ای بیطرون از دایطره احکطام شطرعیه را      مالاحمد نراقی از عمله فقیهانی است که حطوزه 

                                                 
سطید  ک: نط االباحه استدالل کرده است ) اصالةو برای گیری  الحظر عبهه اصالةبرابر نیز آشکارا در مرتضی  سید .1

خطاطر فقطدان     را بطه  االباحة اصالةای هم  (. عده141  :1745 همو،؛ 899و 821 ،811 ،573 :2، ج1978 ،مرتضی

 ،)اسطالمی  انطد  عسطته بعضی هم به استصحاب برائت ا لیه تمسک اند.  دلیل، دلیل بر فقدان تکلیف، استنبا  کرده
1985: 121.) 
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 . کرده استو بر آن اذعان ترسیم 

و طرح خود آورده مدعای ای بیشتری بر ه استدالل ،فقیهان دیگر در مقایسه بانراقی ط که  

 :نویسد میمسئله نیز در زبان او از  راحت بیشتری برخوردار است ط 

مبطاح   یطن از فرمان  اح  شرع به مبطاح بطودن اسطت و ا    یناش یگاه ،مکلف داشتن اختیار

از نبطود و فقطدان    یناشط  ،داشتن مکلف یاراخت یزن یاست و گاه یهخود از احکام شرع ،بودن

حکم عقطل اسطت و    یکه اقتضا ،ینه از احکام شرع ،یمباح بودن یناست و چن یحکم شرع

 (.918 :1915 ،نراقی) است یاباحه عقل یاز دو معنا یکیاباحه  ینا

 ،ای وعود نطدارد  شده شناخته آنجا که حکم شرعی  ،در استدالل به فقدان تکلیفایشان 

 کند:  میاستدالل 

در  یفطی و تکل یاباحه حکم ،مخالف اعتراف به که بعثتی از قبل دوره در شخصی رفتار از اگر

 یدهاختصطاص دارد، پرسط   یامتمرحله بعثت تا ق ینبه اول یفآن زمان وعود ندارد و زمان تکل

 گردد می روشن نکته این از. است العنان آزاد و مطلق یشخص یناست که چن ینشود، پاسخ ا

 روشن تکلیفی که مواردی در آن ماندن باقی و تکلیف ثبوت برای قطعی ینقل دلیل ا الً که

 (.913 :)همان ندارد وعود نیست، شرع سوی از

 خطدای  کطه  دارد ضطرر  چطه . ندارد وعود عا همه در تکلیف ثبوت برای عقلی دلیل گونههیچ

 . همطان یدننما یینحکم تع یبعض یو برا یدنما ییناز کارها تع یبعض یحکم را برا ،سبحان

و  «ییطد نگو یطز شطما ن  ،از آندطه خطدا نگفتطه    ؛اهلل سکت عما اسکتوا» مشهور حدیث که طور

 حا طل ... به آن داللطت دارد.  « نکرده است یانرا ب یخدا امور ء؛یاو سکت عن أش» یثحد

از  یولط  ؛نماید تکلیف اموری به را بندگانش همه یا بنده عقالً خدا است ممکن که است این

نداشطته   یفطی بندگان حکطم و تکل  ،امور یباشد که در باق ینا یجهامور سکوت کند و نت یباق

 )همان(. باشند

بطه دو   یهر  طاح  حکمط   در خصوص یاز هر شخص یاست که هر عمل ینا یاساس نکته

او در آن  یبطرا  یاحکم وعود ندارد  ، اح  حکم در آن عمل یبرا یا: گردد یم یمقسم تقس

. قسم اول با دشو می یمتقس یشرع گانهخود به احکام پنج ،حکم وعود دارد. قسم دوم ،عمل

 عمطل، در عدم اسطتحقا  ثطواب و عقطاب بطر      است ط از احکام خمسه  یکی کهط حکم اباحه  

 شطأن  است،شأن فعل مباح  ،عقاب و ثواب استحقا  عدم که طور همان زیرا ؛است همسان

 (.914 :)همان باشد می نیز حکم فاقد فعل

 ینکهاما مجرد ا ؛...( و را اش کند )وعوبش را، اباحه بیانآن را خمسه آن است که خدا  احکام
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 ینجادر کار باشد، پس در ا یانیب ینکهاز آن ندارد، بدون ا یاست و سخط یراض یخدا به فعل

 (.911 :)همان یفیوعود دارد و نه تکل ینه حکم ،واقع در

در عالم خلقت از انسان فراوانی رسد که افعال  به اینجا میاستدالل خود نراقی در ادامه 

زند که تردیدی در فقدان حکم در این امور وعود ندارد. مثالً خداوند به  و غیر انسان سر می

دیوانگان احاطه دارد. بطه تمطامی اقطدامات، حرکطات و     و  تمامی کارهای حیوانات، کودکان

بلکطه بطه    ،انسان قبل از بعثتکه ا الً شریعت را نشنیده و به تمامی کارهای  سکنات آن

در عین  ؛یا مورد رضایت خداست یا نیست ،باالخره این افعالسکنات عمادات احاطه دارد. 

مکلف نیستند و به هیچ حکم پیشین از سوی خدا محکوم  ،یک از این مجموعه  هیچ ،حال

 در خصطوص های مکلف نیز  هیچ منعی نیست که الباقی انسان ، ورت  این باشند. در نمی

بنطا    . منظور این است کطه ا طالً  (912-911 :)همانبعضی از کارهایشان بدون تکلیف باشند 

تطا   رف رضایت و عطدم رضطایت ط      خالی از دایره حکم نباشد ،هیچ فعلی از افعالنیست 

ی امعنط  .نیستکافی بر وعود حکم در همه موارد ععل حکم  ورت نگرفته است ط   وقتی

امطا   ؛این است که ما در بعضی از کارهایمان مکلفیم و احکطامی مقطرر داریطم    مکلف بودن

باشد که ما در همه عا حکمطی داشطته باشطیم، هطیچ دلیطل       ااینکه مکلف بودن به این معن

 .(911 :)همانوعود ندارد مدعا عقلی بر این 

در  ،انطد و بطاالتر اینکطه    این مبنای کالمی را پذیرفتطه  ،فقهای شیعهبیشتر که  آنجا از 

اند، استلزامات چنین مبنایی نیز باید در فقه مورد توعه قطرار   های فقهی بدان پرداخته کتاب

های عدیطد   تردیدی نخواهد بود که اعتهاد در حوزه ،گیرد. اگر نتایج اباحه را عدی بگیریم

ل عدید زندگی به عنطوان یطک   ئخواهد شد و مساآغاز که از بیرون فقه  ،نه از فقه ،زندگی

مورد قبول خواهد  ،های پیشین دینی برخورد نکرده است با ارزش تا وقتی ،واقعیت مشروع

که  ،نه برای استخراج احکام پیشین الهی ،بود و حجیت خواهد داشت. اعتهاد در این فرایند

های پیشین دینطی   حوزه عمومی با ارزش اعی تنها برای ر د کردن تقابل هنجارهای اعتم

 است.

با توعه به آنده از مبحث اباحه تقدیم شطد، مسطتدل گردیطد کطه مصطالح مربطو  بطه        

طور ذاتی، مصالح پسینی، سیال و بیطرون از    موضوعات سیاسی و اعتماعی، در اساس و به

همه و  نداده است پیشینی است و شریعت بنا را به تشریع احکام پیشینی قرار احکام شرعی 

 بود.مدعا ن یبرای اثبات هم ،خر بیان شدأای که از فقیهان متقدم و متادله

امری اقتضایی است  ،ممکن است کسی ادعا کند که اباحه مورد بحث در این پژوهش
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البته مخفطی  مدعایی تواند بالفعل چنین نتایجی را به دنبال داشته باشد. پاسخ چنین  و نمی

ای که ا طل و قاعطده   ،نه امری اقتضایی ،کالمی، اباحه و نیست. در ادبیات فقهی، ا ولی

مسدود ها باره حوادث و پدیدهدررا دلیل  بی گونه  دور حکم الزامی  هر یاولی است و علو

 سازد. می
رایج و مصطلح است که هیچ  ،باز ممکن است کسی ادعا کند که در میان علما و فقها

نهایتاً بطرای همطه چیطز بایطد حکطم       ،الی از حکم نیست و ما از منابع معتبر شرعیامری خ
شرعی پیدا کنیم. قول به اباحه در برابر این نگره مشهور، ضعیف و مطردود خواهطد بطود و    

ای با اعتهاد ا طالحی سازگار نیست. پاسطخ چنطین اشطکال احتمطالی از آندطه       چنین ایده
گطردد کطه تمطام بحطث مقالطه حاضطر       تأکید میبیشتر، توضیح روشن است. برای  ،گذشت
در امطوری کطه مربطو  بطه     « اعتهاد ا طالحی»خواهد این نتیجه را مستدل نماید که  می

ای خارج از دایره شرع است، باید مورد بازنگری قرار گیرد و چنان اعتهادی در چنین حوزه
 سیاسطی  شناسطی  عامعطه کتاب  کافی نخواهد بود.  اح  این قلم در ابتدای آخرین فصل

است کطه در امطور سیاسطی، بطه اعتهطاد       مفصل بحث کرده ارتباطی کنش بر مبتنی ایران
 ،بخشی از آن مفصل این است که در امور سیاسی و اعتمطاعی خال ة ارتباطی نیاز داریم. 

ند. چنطین  ا که غیرمستنبطه ،نه مستنبطه ،همه مستحدثه و بنابراین موضوعات فقهی تقریباً
کننطد و گرانبطار از    ها و نبایدهای مناس  و مرتبط را حمل میموضوعاتی، درون خود، باید

انطد. شطناخت ایطن موضطوعات )در ا ططالح فقهطی       عرفی های سیاسی و اعتماعی  ارزش
کار دارد( برای کسانی کطه بطه شطکل تخصصطی      و موضوعاتی که با عرف دقی با آنها سر

پذیر نیست؛ دقیقاً مانند استنبا  احکطام الهطی    اند، امکاننخوانده های عدید انسانی رارشته
 ،اساس اینکه برای عموم مردم که تخصصی در دانش فقه ندارند، خارج از طاقت است. بر

و در چنطین   ،پذیر اسطت و نطه مطلطوب    نه امکان ،ها با اعتهاد مصطلحاعتهاد در این حوزه
فقیطه،  مجتهدان فقیه با مجتهدان و متخصصان غیر یعنی ارتبا  ،اعتهاد ارتباطی ،مواردی

فقیطه،  کار مجتهطدان غیر  ، ورت معقول و منطقی خواهد یافت. در فرایند اعتهاد ارتباطی
فقهی، سلبی خواهد بود؛ یعنی آنان یک امر متعارف دقیطق را بیطان    ناثباتی و کار مجتهدا

پیشطینی در ضطمن    یح شرعی خواهند کرد و فقیه تنها متر د این خواهد بود که حکم  ر
 یک امر متعارف نقض نشده باشد. 

 نتیجه . 6

ابتنای مصطلحت در فقطه   به شکل منطقی نتایج ذیل به دست خواهد آمد.  از آنده گذشت،
 شیعه بر اباحه، نتایج و پیامدهای مشخصی را دربرخواهد داشت: 
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های مبتنطی بطر    نتیجه اول این است که بر اساس نگرش کالمی شیعه، تأمالت و اراده

از ورود شرع معتبر بوده است، بعد پیش که  طور  همان ،ها در گستره تاریخ مصلحت انسان

پایان آن )فرهنگ و تمدن(  ها و نتایج بی ر خواهد بود. اراده آزاد انساناز ورود شرع نیز معتب

 بلکه ا ل محدود بودن شرع و استثنا ؛تنها با التزام به شرع و مقتضیات آن منافاتی ندارد نه

یکطی از   ،عمطل بطر اسطاس مصطلحت     ای اسطت.  مؤید چنین قضیه ،بودن آن از ا ل اباحه

تن دادن به فرهنگ و تمدن، به مثابطه   ،مصادیق روشن اراده آزاد بشر است و باالتر اینکه

 ترین مصلحت است. میراث تاریخی گذشتگان بر آیندگان، خود بزر 

کطه  کرد چنان باز و وسیع مطرح توان آن نتیجه دوم این است که حوزه مصلحت را می

های مختلف  ها در حوزه ریعت، همگان بتوانند در ساختن مصلحتپایمال شدن شدغدغة  بی

اساساً عقالنیت تاریخی پسین  ،زندگی اعتماعی حضور فعاالنه داشته باشند و از این طریق

 پذیر بشر از منظر دین نیز اعتبار پیدا کند.و تغییر

یطابی حطوزه    دستاورد دیگر این است که با محدود شدن حوزه قبلطی شطرعی و وسطعت   

هطای اعتمطاعی ط    شدن مصحلت اعرایی بطه خواسطت    ماقبل شرعی و در نتیجه، با وابسته

شطود. طبطق    گونه اسطتبداد فطردی در عر طه حکمرانطی زدوده مطی      تاریخی همگانی، هر

استدالل، فقیه برخوردار از حکومت سیاسی، در تعلیق کلی و عزئی احکطام شطریعت یطا در    

دنطین در  طدور فطرامین کلطی و     عرای آن و همگذاشتن قواعد و مقرراتی برای تسهیل ا

عزئی بیرون از دایره منصوص شرعی، نه  طرفًا بطه تشطخیص فطردی خطود یطا گروهطی        

خواهطد داد. اگطر هطم در عمطل     که به خواست، اراده و تقاضای همگان گوش فرا ،برگزیده

اعتبطار  اند، در واقطع  طی سازوکاری عقالیی در مقام مرعع تشخیص نشسته گروهی خاص

 برآمده از وابستگی آن به خواست همگانی است و امری تعبدی نیست. ،چنین مقامی

حطوزه بیطرون از    ،اساس اندیشه اباحطه کالمطی   که بر آنجا از ،کهنکته اساسی دیگر این

گونطه ادلطه    آن بطا  سنجی در بیرون شریعت نیطز  گونه مصلحت شرع دارای اعتبار است، هر

اهل سنت، مانند استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایطع و قیطاس، تفطاوت     نزدمطرح  شرعی

برای استنبا  احکام شریعت مططرح   ای را مستقیماً اهل سنت چنین ادله ؛ زیراخواهد یافت

اند و ما لیس من الدین را وارد  اند و به نظر شیعه دچار بدعت در دین و شریعت گشته کرده

گرایی در نگرش شیعی مبتنی بطر اباحطه مطا قبطل شطرع،       مصلحت ،در مقابل ؛اند آن نموده

 سازد. موضوع می  گیری بدعت در دین را بی اشکاالتی از قبیل شکل
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