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بررسی گستره شریعت از منظر دیدگاههای رایج در
«مصالح و مفاسد واقعیه»
تاريخ تأييد4231/6/4 :

تاريخ دريافت4231/2/32 :

مهدی شجریان *

*

رفتارهای برخاسته از عمل به شرریعت ر از روی اجتهرا باشر یرا از روی
تقلی ر همواره با احتمال خطا و ع م مطابقت برا وروم موظروو مواجرهانر

ر

همین نقطه است که گستره شریعت رخ مینمای و شمول یا ع م شرمول ن برر
این رفتارها نمایا میشو

ر این توقیق با غایت تبیین این گستره ،ی گاههرای

رایج ر خصوص مصراو و مظاسر وا عیره برا رو
بررسی رار میگیر

تولیلری ر انتقرا ی مرور

ر همین راستا ،این نوشرتار تککیر

ار هرچ ر تصرویب

اشعری و معتزوی میتوان به صورت چشمگیری این گستره را فراخ نمای  ،ایرن
و ی گاه با اشکاالت ثبروتی ع یر های مواجره انر متقراب ن ن ریره «مصرلوت
تسهیل» موقق نایی ی به تضییق لمرو شرریعت مریانجامر از ایرن رو ر ایرن
نوشتار با تککی بر ی گاه شیخ انصراری مب ری برر «مصرلوت سرلوکیه» و ارائره
تقریری نوین از ن  ،ت

ش ه هم گستره شرریعت بره صرورتی فرراخ تصرویر

گر و هم از ورو اشکاالت ی گاه تصویب جلوگیری شو

واژگان کلیدی :لمرو شریعت ،تصویب ،تخطئه ،مصلوت تسهیل ،مصرلوت
سلوکیه
* دانشجوی دکتری فلسفه اسالمی دانشگاه باقرالعلوم

.
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مقدمه

روشن است که غاوب فتاوای فقهی برخاسته از تبعیت از امارات شرعیه و ظ رو
معتبری است که فقیه ننها را ر مقام اعتبار ،واج حجیت طعری انسرته اسرت
برای نمونه ،اخبار نحا ر که غاوب فتاوای فقهی مست به ننهاسرت ر ر جایگراه
س ی خو هرچ ظ ی شمر ه میشون  ،فقها به ویل ا وه طعیِ ائم بر حجیت
ننها ،همواره بر پایه ننها فتوا می ه و اجتها مریک ر از ررفری ،نیرات ررن
کریم و اخبار متواتر نیز عمومان ر جایگاه الوی خو نص نبرو ه ،فقهرا بره ویرل
اعتقا به حجیت طعی ظواهر ،به ظاهرِ ظ ی ننها عمل مینمای

روشن است که

این سیره اجتها ی فقها از حجیت برخور ار است و از یرباز کتب اصووی توت
ع اوی ی چو حجیة اخبار اآلحاد و حجیة الظواهر موققانره بره فراز از ایرن سریره
پر اختهان
عمل به این ظ و معتبر و حجیت ننها ،ربیعتان خطرای فریاوجملره مجتهر را
ربر ار  4یع ی هر مجته ی ممکن است ر مقام اجتها  ،ننچه را حقیقتران شرارز
متعاوی از ب گانش خواسته است ،کشف ن مای
ر این میا  ،شخص مجته و مقل ا او که به این فتوا عمل میک ر  ،ربیعتران
عین امر و نهی اوهی را امتثال نکر هان بلکه مجته به یافته غیرمطرابق برا «وروم
موظوو» عمل کر ه است و مقل انش از فتوای غیرصائب او تبعیت نمو هان
ر همین نقطه ،ه گرامی کره از م رر «گسرتره شرریعت» بره فرای ر اجتهرا
 .1البته عمل به «قطع» نیز در مواردی که «جهل مرکب» بوده است ،منطقاً می توانی انین نتی یه را
دربرداشته باش ؛ مثل اننکه فقیه با تحصیل اجماع ،قطع به موافقت معصوم ناب و بعی اً بیرای او ک ی
خالف شود؛ لیکن عمل به ظنون معتبره ی که رواج بی تری در مقام افتا دارد ی بیش از عمل به قطیع در
مظان انن خطا قرار دارد.
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مینگریم ،پرسش اصلی این توقیق خو نمایی میک  :نیا این رفتارها مریتوان ر
اخل ر « لمرو شریعت» و از مصا یق عمل به شریعت شمر ه شون ؟
ر این توقیق مرا از «رفترار ی ری» ،رفتراری اسرت کره حقیقتران مرور ارا ه
تشریعیِ شارز است هما ارا های که ر «ووم موظوو» و مرتبه علم شارز ثبرت
است و هر مجته ی ر مقام کشف ن به سراغ ا وه است باط حکم شرعی میرو
ب ابراین ،عمل به فتاوای غیرمطابق با وا ع فقها ،هرچ میتوان « ی ی» موسوب
شو زیرا نسبتی با ین بر رار کر ه و با رجوز به «عاوما و فقیها

ین» شرکل

گرفته است ویکن این مع ای وسیع از «رفتار ی ی» که شامل این نووه از رفتارها
شو  ،ر این توقیق م ن ر نبو ه است
برای توضی بیشتر میتوا پرسش اصلی توقیق را برا پرسرشهرای یگرری
تشری نمو  :نیا مطلق تبعیت از فتاوای مجته  ،ضامن « ی ری برو » رفتارهرای
برخاسته از این تبعیت است؟ مرز ی ی بو
گستره شریعت ن

رفتارهای مقل ا تا کجاسرت؟ نیرا

ر وسیع است که مطلرق رفتارهرای مقل انره را ربرگیرر یرا

ای که این گستره م طبق بر همه رفتارهای مقل انه نیست؟ ر تهافتهای رفتارهای
مقل انه ،نیا می توا تمام این رفتارهای بهظاهر مت ا ض را ی ی انست و لمررو
شریعت را تا فراگیری تمامی ننها گستر

ا؟

مثال روش ی از این تهافت ظاهری کره ر سرالهرای اخیرر نهرن بسریاری از
مت ی ا را به خو جلب کر  ،رؤیت ماه شوال و تشخیص روز عی فطر بو این
امر ر سال های اخیر مور اخت ف برخی مراجع ع رام وا رع شر و ر نتیجره،
تشکیک مقل ا را ر ی ی بو

یا نبو

افطار به نبال اشت به گونهای که هر

سته ر خصوص رفتار خو و رفتار مقل ا مرجع یگرر ،تشرکیک کر نر و از

بررسی گستره شریعت از منظر دیدگاههای رایج...

55
« ی ی بو

ن » ارمی ا ن اشت

برای رسی

به پاسخ صوی این پرسرشهرا ،الزم اسرت «جایگراه مصراو و

مظاس وا عیه» و م کهای احکام ر حروزه تشرریع مرور بررسری ررار گیرر
مقصو از این عبارت ،این است که حال که مرا از « ی ی بو

رفتار» را مطابقت

ن رفتار با «ووم موظوو» انستیم ،الزم است ببی یم خو ووم موظوو بر اسرا
چه م کی احکام شرز را نقش ا ه است یع ی علم اوهی به وانین شرز بر پایره
چه میزانی شکل گرفته است نیا مصاو و مظاس وا عیه ر شکلگیری این ن رام
انونی ر نظساالمر نقش اشتهان یا نه و نیا اساسان م کی برای این احکام وجو
ار یا نه؟ ب ابراین ،مسئله « ی ی برو

رفتارهرای مقل انره» برا مسرئله «جایگراه

مصاو و مظاس وا عیه» ر ن ام تشریع پیون میخور و برای رسی

بره پاسرخ

پرسشهای فوق ،الزم است این جایگاه بررسی شو
ر توقیق حاضر سه ی گاه رایج ر خصوص «مصاو و مظاسر وا عیره» ر
ن ام تشریع مور نق و بررسی اجماوی رار گرفته ،پاسخ به پرسش اصلی توقیق
بر اسا

هر یک از این ی گاهها بیا ش ه است

الف) تصویب اشعری و انکار مصالح و مفاسد واقعیه

اشاعره که فاعلیت خ اون را از است ا به علرت م رزه مری ان ر (فخر رازی ،ر

9111م:ر22رور )252و معتق ن افعال اوهی را غرضی نبال نمیک  ،ر نتیجه به ن
شعار معروف میرس که «اووسن ما حسّ ه اوشارز و اوقبری مرا بّوره اوشرارز»
(باقالنی ر:9832ر991؛رشه ستانی ر9121ق رج:2ر229؛رنیر رنر :رتاترایزنی ر9123ق رج:1ر

 )232ر این ی گاه ،م کات احکام نهت ها ابل کشف و ستیابی نیسرت اانکرار
حسن و ب عقلی) بلکه اساسان برای احکام م کاتی صررفن رر از امرر و نهری
شارز وجو ن ار اانکار حسن و ب ناتی)
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ان یشم ا اصووی (خوئی ر9125ق رج:8ر991؛رمکراامرشری زی ،ر 9831رج:8ر513؛ر

سبحانی:ر 9832رج:8ر )101افزو بر ن ریه فوق ،ن ریه «تصویب اشعری» را نیز بره
اشاعره نسبت می ه

ربق این ن ریه ،اشاعره معتق ن شارز به تع ا مجته ا ،

حکم و تشریع ار توضی ای که ،شارز ر حق جاهل اصرر یرا مقصرر ربراره
احکام ،اساسان هیچ حکمی ن ار و احکام مختص به عاوما است و حکرم شررز
برای او به تبع ویل یا اصل عملی که برای شخص ائم میشو  ،شکل مریگیرر
گویا تا بل از اجتها مجته و فتوای او بر اسا

«ا وه» و «اصول عملیه» ،ر ووم

موظوو هیچ حکمی ثبت نبو ه است و ت ها بع از فتوای مجته است کره حکرم
اوهی مطابق با این فتوا ر ووم موظوو شکل میگیر ب ابراین ،اگر هر مجتهر ی
حکمی مستقل و علی ح ّه صا ر ک  ،به تع ا این مجتهر ا  ،شرارز نیرز حکرم
می نمای و احکرام اوهری همرواره ترابع نرا و علروم مجتهر ا اسرت ر نتیجره،
مجته ا همیشه «مصیب» هست و به احکام وا عی ست مییاب

(مظا ر9838ق:ر

)818
نقد و بررسی

اگر با پذیر

این ی گاه به پرسش اصلی توقیق حاضر بازگر یم ،به یر گاه

وسیعی ست خواهیم یافت زیررا ربرق ایرن یر گاه ،الزم اسرت تمرام فتراوای
مجته ا و ر نتیجه ،تمام رفتارهای مطابق با ایرن فتراوا کره از خرو ایشرا یرا
مقل انشا سر میزن  ،همگی «رفتار ی ی» موسوب شون به گونرهای کره هریچ
برتری و ترجیوی میا این افعال وجو ن اشته باش برای نمونه ،اگر و فتروای
جمعناش نی ،همچو «وجوب تعیی ی نماز جمعره ر ورا غیبرت» و «حرمرت
نماز جمعه ر ورا غیبت» وجو اشته باش  ،تابعا این و فتوا به یک ان ازه و
به یک میزا از «رفتار ی ی» بهرهم هسرت و ر مقرام مقایسره ،ایرن و رفترار
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هیچک ام ی یتر از یگری نیست

ویکن نمیتوا پاسخ پرسش توقیق را از این ی گاه است تاج کرر زیررا ایرن
ی گاه با توجه به نکات نیل ثبوتان ابل پذیر

نیست:

ا )1اشاعره «م کات احکام» و «حسن و ب عقلی» را انکرار مریک ر ترا ر
نتیجه ،شارز متعاوی را موکوم به حکم عقل و تابع ن موسوب نک

(مایندازنی ر

:9825ر 90رور911؛رفخ رازی ،ر9122ق:ر )139ر حاوی که ر ن ریه تصویب ،شرارز
مق

موکوم به نرای مجته ا است و گویا حاوت م ت رهای ار ترا مجتهر ی

حکم ک تا پس از ن  ،به تبعیت از او شارز نیز حکم نمایر چگونره اسرت کره
شارز نبای موکوم به حکم عقل و تابع حکم ن رار گیرر  ،امرا مریتوانر ترابع
فتاوای مت ا ض تمام مجته ا وا ع شو ؟
ا )2افزو بر ای که الزمه این ول ،نقص ر اوصاف کماویه اوهی است کره ر
نکته بل گذشت ،الزمه یگر این ول ،نقص ر شرریعت پیرامبر خراتم
میباش زیرا ر این ی گاه ،این شریعت از اسا

نیرز

از احکام وا عی تهی اسرت و

ت ها هویت ن  ،تکیی نرا و ی گاههای مجته ا است ر حراوی کره عقرل سرلیم
نقص ر شریعت خاتم را نمیپذیر کما ای که ا وه نقلی ر مثل نیه اکمال امائ ه:
 )3ر نیز با این مع ا م افات ارن
ا )3با پذیر

این ی گاه ،فلسظه اجتها برای است باط احکام شرز با چاوشری

بزرگ روبهرو میشو زیرا است باط و استخراج احکام شررز ،فررز برر وجرو و
ثبوت وا عی این احکام است وگرنه ،چ انچه بل از است باط ،احکام را از اسا
انکار ک یم ،مع ای موصلی برای است باط با ی نمیمان
ا )4با انکار احکام وا عیه ،فضرای م اسربی بررای هررج و مررج ر افترا براز
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میشو زیرا هر فتوایی به هما میزا اعتبار ار که سایر فتاوا واجر اعتبارنر
ر نتیجه ،انگیزه ای برای رش علم فقه با ی نمیمانر بلکره هرر غیرمتخصصری
انگیزه مییاب تا ر این جایگاه واال وار شو و از ررف خو

حکمی را برای

شرز موقق ساز
ا )8ر ی گاه تصویب اشعری ،احکام به عاوما به ننها از رریق ا وه و اصول
عملیه اختصاص ار

ر حاوی که روایات کثیری (ن :رمکاامرشی زی:،ر 9831رج:8ر

 )511مب ی بر اشتراک احکام اوهی بین جمیع امرت اسر می اعاومرا و جراه

)

وار ش هان تا جایی که ر اصول کافی (کلینی:ر9121ق رج:9ر )911برابی برا ع روا
«الردّ إلى الکتاب و السنّة و أنّه لیس شیء من الحالل و الحرام و جمیع ما یحتاج إلیه
إلّا و قد جاء فیه کتاب أو سنّة» وجو ار روشن است که با پذیر

این روایات،

نمیتوا احکام را تابع نرای مجته ا و ر حقیقت مختص به عاوما برشمر
ب) تصویب معتزلی و پذیرش مصالح و مفاسد واقعیه

معتزوه ر همان امامیه ر ر مقابل اشاعره احکام شرز را تابع مصاو و مظاسر
وا عیه و م کات نظساالمری می ان

(ن :رقاضیرعبردزجبباا ر9199ق:ر2-1؛رحلری ر

9180ق:ر )51ررف ارا این ان یشه ،نهت ها احکرام شررز را ترابع م کرات وا عیره
میشمارن احسن و ب ناتی) بلکه فیاوجمله عقل را نیز کاشف از این م کات
می ان

احسن و ب عقلی) (ن :رمطه :،ر 9832رج:9ر)15

عموم ع ویه هرچ

ر مسئله حسن و ب ناتی هماعتقا هسرت  ،ر مسرئله

اشتراک احکام بین عاوم و جاهل مسیرشا ج ا میشو
معتزوه هرچ

ر همین نقطه است کره

ر ابت ای مسیر از اشاعره ج ا گشته ،م کات نظس االمری احکرام

را میپذیرن  ،ر میانه راه از امامیه نیز ج ا و مان ر اشراعره ایرل بره «تصرویب»
میشون (صدا ر9122ق رج:2ر)95
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اوبته چ ا که ر البهالی مباحث اصووی معاصرا م ح ه مریشرو (سربحانی ر

101؛رمکاامرشی زی ،ر 9831رج:8ر513؛رخروئی ر9125ق رج:8ر )991رائرت
 9832رج:8ر ر
معتزوه از «تصویب» ان کی با رائت اشاعره تظاوت ار چراکه تصویب اشرعری
هر گونه حکم وا عی را بل از فتاوای مجته ا نظی میک

اما تصویب معتزوری

به وجو احکام وا عیه ر ووم موظوو تا بل از این فتاوا معتق است به عبارت
یگر ،تصویب اشعری فتوای مجته را «موجب توقق» حکم اهلل تلقی میک

اما

تصویب معتزوی معتق است اگر مجته علم به حکم اهلل یافرت ،همرا حکرم ر
اصل و امرارهای کره مطرابق برا ن

حق او ثابت است وگرنه ،فتوای او بر اسا
حکم نبو ه« ،موجب انق ب» حکم اهلل میشو

روشن است که ربق این ی گاه نیز شارز به ع

مجته ا حکم میک ر برا

این تظاوت که بل از فتوای ایشا  ،حکم وا عی ثابتی نیز اشته است
نقد و بررسی

اگر از م ر «تصویب معتزوی» به پرسش اصلی این توقیرق ب گرریم ،پاسرخی
مشابه ننچه ر «تصویب اشعری» برای ما نمایرا شر  ،شرکل مریگیرر چراکره
صاحبا این ی گاه بای ملتزم شون رفتارهای یرن ارا اگرر مطرابق برا حکرم
وا عی بل از فتوای مجته ا باش  « ،ی ی» است و اگر مخاوف با ن  ،امرا مطرابق
با ی گاه یکی از مجته ا واج شرایط باش  ،باز هم « ی ی» است زیررا ریی ن
مجته که شرایط افتا را اشته است ،حکم وا عی را م قلب نمو ه اسرت و ای رک
ر حق او حکم وا عی شرعی کام ن مطابق با همین رفتراری اسرت کره از او سرر
میزن ب ابراین ،نگرانی و تر ی مت ی ا

ر تهافت ظاهری فتاوای مجته ا نبای

ا امه یاب و ایشا بای به این ارمی ا برس که گستره شریعت تا ن ح ی فراخ
است که هم رفتار ایشا و هم رفتار ن

ستهای را که کرام ن متهافرت برا ایشرا
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عمل میک  ،ربرمیگیر
هرچ این پاسخ نیز مان پاسخ بل به گستر

لمرو شرریعت مریانجامر ،

مب ای ن اتصویب معتزوی) ابل بول نیسرت و اشرکاالت متعر ی بره ن وار
است:
ا )1معتزوه به خ ف اشاعره ،احکام اوهی را تابع مصاو وا عیه می ان
ننکه ر ی گاه ایشا  ،این احکام با فتاوای مجته ا انق ب مییاب

حرال

برر ایشرا

الزم است که نسبت این انق ب را با ن م کاتی که ر احکام به صورت ثابت و
مسلّم پذیرفته بو ن  ،مشخص نمای

بره یگرر سرخن ،بایر از ایشرا پرسری :

چگونه احکام وا عی که م کات ثابتی پشتوانه ننها بو  ،با فتوای مجته بهیکباره
م قلب گر ی ؟

4

ا )2الزمه این ی گاه نیز اختصاص احکام وا عی اوهی به عاوما به این احکام
است ر حاوی که روایاتی که پیشتر به ننها اشاره شر  ،ر مقرام بیرا اشرتراک
احکام بین جمیع امت اس می ،واج عمومات و ار اتی هست کره برا یر گاه
معتزوه ابل جمع نخواه بو و روشن است تا و تی ویل طعی بر تخصریص و
تقیی این عمومات ر ست ن اریم ،الزم است به هما عمومات و ار ات اخذ
ک یم
ا )3الزمه ی گاه معتزوی این است که احکام وا عی شررز ترا برل از فتراوای
مجته ا  ،به «ع م یام اماره یا اصلی بر خ ف ننها» مقی نر

ر حراوی کره ایرن

 .1البته انقالب در حکم واقع به دلیل انقالب در مصالح و مفاس واقعیه ی در مواردی که عنیاونن
علت تامه حسن و قبح نبوده ،بلکه مقتض آن باشن ؛ مثل ص ق و کذب ی منع عقل بیه دنبیان نی ارد،
لیکن انن انقالب در ما نحن فیه چرا و چگونه محقق ش ه است ،مسئلهای است که بر معتزل پاسخ بیه
آن فرض است.
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م عا ر کلمات ایشا اثبات نش ه است و ب ابراین ،ابل بول نیست
ج) تخطئه امامیه و پذیرش مصالح و مفاسد واقعیه

امامیه ر مقابل ی گاه ان یشم ا عامه ،به «تخطئه» معتق اسرت و بره ویرل
اشکالهایی که بر ول به تصویب وار بو  ،این ی گاه را نمیپرذیر

ر نتیجره،

اوالن ،احکام شرز را تابع مصاو و مظاس وا عیه می انر احسرن و رب ناتری)

4

ثانیان ،احکام وا عی را مشترک بین عاوم و جاهل برمیشرمار و ر نتیجره ،معتقر
است مجته

ر مقام افتا ،یا حکم اهلل وا عی را کشف میک که ر این صرورت

و اجر به او اعطا میشو ااجری برای کشف حکم وا عی و اجری برای اجتهرا
و ت شی که مبذول اشته است) و یا این حکرم را کشرف نکرر ه اسرت و خطرا
می ک که ر این صورت ،ت ها از اجرر وم بهرره مریبرر « :ولمصریب اجررا و
ولمخطئ اجر واح » (خوئی ر 9125رج:9ر)282

به نبال پذیر

ول تخطئه ،اشکال معروفی که م سوب به ابن بره (زنصراا ،ر

 9831رج:9ر )10است ،مطرم می شو مب ی بر ای که :اگر مجته ا خطا میک ر و
حکم وا عی را ر برخی موار کشف نمیک  ،پس چگونره شرارز متعراوی کره
حکیم علیاالر ق است« ،امارات و ظ و معتبره» را ر مقابرل ایشرا ررار ا ه
است تا به ن عمل نمای ؟ روشن است که این امارات فیاوجمله مطابق با وا رع
ر این موار  ،اعتبرار ایرن

نیست و حکم وا عی را بیا نمیک

پس نیا میتوا

امارات را به شارز حکیم نسبت ا

ر حاوی که عمل به ننها فیاوجمله موجرب

تظویت مصاو وا عیه یا اوقا ر مظاس وا عیه است؟ برای مثال ،فرض ک ی حکم

 .1هرچن جمع از اخبارنان عقل را قادر بر ک

انن مالکات نمی داننی  ،امیا اصیولیان امامییه،

حسن و قبح عقل و کاشفیت ف ال مله عقل را از انن مالکات واقعیه م پذنرن .
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وا عی نماز جمعه ر عصر غیبت وجوب باش حال اگر امارهای مان خبر واح
بر استوباب ن ا امه شو و مجته بر اسا

ن فتوا ه و به نبرال ایرن فتروا،

خو او و مقل انش ا ام به ا امه نماز جمعره ن مای ر  ،ربیعتران مصرلوت وا عیره
موجو ر نماز جمعه از تمام ایشا فوت می شو حال سؤال این اسرت کره :از
م ر ک می و اعتقا ی ،چگونه میتوا رضایت به ایرن تظویرت مصرلوت را بره
شارز حکیم نسبت ا ؟
نووه پاسخ به این شربهه ،ر سرنوشرت بورث ر ایرن توقیرق مرؤثر اسرت
چ ا که ر ا امه این امر به وضوم نمایا میگر
روشن است که اشاعره و معتزوه ر بال این شبهه ر مقام پاسخ برنمرینی ر
زیرا اساسان بر اسا
اسا

مبانی ننها ،اشرکال وار نیسرت توضری ای کره ،اشراعره از

م کر مصاو و مظاس وا عیه هست و «تظویت مصاو و مظاسر » ر نگراه

ایشا  ،ساوبه به انتظای موضوز است امصاو و مظاس ی نیست تا سخن از تظویت
یا اوقا ر ن به میا نی ) از ررفی ،معتزوه نیز هرچ مصاو و مظاس وا عیره را
میپذیرن  ،با ول به تصویب و انق ب این مصاو و مظاس  ،ر حقیقت تظویرت
مصلوت ر نگاه ایشا ساوبه بره انتظرای مومرول مریگرر امصراو و مظاسر
موجو ن  ،اما عمل به امارات موجب تظویت مصاو یا اوقا ر مظاس نمریشرو )
ب ابراین ،این اشکال ر حقیقت به مبانی امامیه وار است و الزم اسرت برا رت
تمام به ن پاسخ ا ه شو
ر مقام پاسخ به این اشکال ،به و ن ریه مشهوری که ر نووه پاسخ به سؤال
اصلی توقیق اثرگذار هست  ،اشاره میک یم
 .1مصلحت تسهیل محقق نایینی

از عبارات موقق نرایی ی ر اجوود اتقریيویا (نرائینی ر 9832رج:2ر )15بره سرت

88

بررسی گستره شریعت از منظر دیدگاههای رایج...

می نی که ایشا معتق است ر موار ی که مکلظا به امارات غیرمطابق برا وا رع
عمل میک  ،ب و شک مصاو وا عیه از ایشا فوت میشو و ر مظاس وا عیه
اوقا میشون ویکن این تظویت مصلوت و اوقا ر مظس ه ،هیچ م افاتی با حکمت
شارز متعال ن ار به یگر سخن ،ایشا الزمه عمل به امارات را اوقا ر مظاس و
تظویت مصاو می ان اما این و را م زم با ع م حکمت شارز لم ا نمیک
زیرا معتق است شارز ر این موار «مصاو نوعیه» را بر «مصاو شخصیه» مق م
کر ه است
توضی این عبارت ن است که اگر شارز متعرال بره ویرل اوقرا ر مظسر ه و
تظویت مصلوت از بعضی از افرا مکلظا  ،امارات را حجت رار نمی ا  ،ربیعتران
بای به جای حجیت «امارات» و ظ و معتبره ،صرفان « طع» را حجت رار می ا
ر حاوی که ستیابی به تمام احکام شرز به صورت طعی ،امری اسرت کره اگرر
مستویل نباش  ،طعان مستصعب است وذا بر شارز حکیم الزم اسرت بره ن امرر
ااوقا ر مظس ه یا تظویت مصلوت از بعض مکلظا ) تن ه تا عموم مکلظرا

ر

این حرج ع یم وا ع نشون زیرا فعل حکیمانه ن است که ر موار تزاحم میا
مصاو شخصیه و مصاو نوعیه ،مصراو نوعیره مقر م شرون و تقر یم مصراو
شخصیه ر این موار  ،عین بریحکمتری اسرت ر همرین راسرتا موقرق نرایی ی
مینویس :
فإنها (مصلحۀ التسهیل) من المصالح النوعیۀ المهمۀ التی یکون رعایتها مقدمۀ
على رعایۀ المصالح الشخصیۀ التی تفوو حییانوا عنود ال مول ااةموارق ی تقودی
المصالح النوعیۀ على المصالح الشخصیۀ ال مانع عنه ال هو یاقع فی الشرع کثیورا
کما فی یک الشارع اجواز قتل المسلمین إذا تترس اه الکفار فوی الحورف فوإن
یکمه اجواز قتله ی ان کان فیوه تفویوا المصولحۀ الشخصویۀ إال انوه ال یو ای
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االمصلحۀ النوعیۀ الثااتۀ فی إعالء کلمۀ اإلسالم ی غلبۀ المسلمین (نائینی،2831 ،
ج.)56 :1

ب و شک این ن ریه« ،تظویت مصاو وا عیه و اوقا ر مظاسر وا عیره ربراره
بعض مکلظا » را میپذیر چ ا که م ظر ،شراگر موقرق نرایی ی بره ایرن نکتره
تصری کر ه است:
حنّ غرضنا من مصلحۀ التسهیل مصلحۀ نوعیۀ قد ال ت ود لشوخ

مون قاموا

عنده اةمارق ،ی تلک المصلحۀ النوعیۀ مقدّمۀ فی مقام الم ایمۀ عند الشارع علوى
مصلحۀ الواقع التی قد تفو على شخ

المکلّف (مظفر.)201 :2833 ،

نقد و بررسی

اک و نوبت ن ش ه که از م ر ی گاه موقق نایی ی و مصرلوت تسرهیل بره
مسئله این توقیق بازگر یم به ن ر مری رسر برا یر گاه موقرق نرایی ی ،لمررو
شریعت ان کی مو و تر از لمررو شرریعت برر اسرا
می گر

یر گاه اصروویا عامره

زیرا ر این ی گاه« ،خطای بعض مکلظا » پذیرفته و اوقرای ایشرا

برخی مظاس و تظویت برخی مصاو از ننها تص یق میشو
را که این مکلظا بر اسا

ر

ر نتیجه ،رفتارهایی

امارات شرعیة غیرمطرابق برا وا رع انجرام مری ه ر ،

نمیتوا «رفتار ی ی» ر به مع ایی که ر این نوشتار م ن ر است ر به شمار نور
برای نمونه ،ر مثاوی که پیشتر گذشت ،و تی گروهی از مکلظا به حکم فقیهی،
نماز جمعه را ر عصر غیبت انجام ا ن و گروهی یگر به حکم فقیه یگری ن
را ترک کر ن  ،ر ای جا ت ها رفتار یک گروه حقیقتان ی ی است و گروه یگرر بره
تصری موقق نایی ی ،از مصلوتی وا عری مورروم شر ه و ر مظسر های وا عری
گرفتار نم هان
بر اسا

این ی گاه ،بسیاری از احکام فقهی که شخص به ن عمل میک  ،با

بررسی گستره شریعت از منظر دیدگاههای رایج...

85

این احتمال ااوقا ر مظاس و تظویت مصاو ) روبهروست وذا اگر شخص به ایرن
مب ای علمی توجه ک  ،همواره ر نگرانی و اضطراب به سر میبرر و بره ای کره
نیا حقیقتان «رفتار ی ی» را که ر گستره شریعت رار ار  ،انجام ا ه است یا نه،
هرگز ارمی ا حاصل نمیک

ر هر صورت ،ر خصروص ایرن یر گاه نیرز ر

صرفن ر از پاسخی که به پرسش ما می ه ر نکته ابل م ح های وجرو ار
توضی ای که« ،اوقا ر مظاس و تظویت مصاو از اشخاص» وزومان حکیمانه نیست
بلکه حکیمانه بو

ن متو ف بر این است که هیچ راه گریزی از این امر وجرو

ن اشته باش به عبارت یگر ،ه گامی میتوا این امر را غیرم رافی برا «حکمرت
اوهی» برشمر که ابت ا ثابت شو این مسئله ،از مصا یق «تزاحم» است ،به گونهای
که جمع بین مصاو شخصیه و نوعیه ممکن نباش وگرنه ،با وجو امکا مصاو
شخصیه ،بر «حکیم مطلق» الزم است هم مصاو شخصریه را ترکمین ک ر و هرم
مصاو نوعیه را موقق ساز برای نمونه ،ر مثاوی که خو ایشا بیا فرمو  ،ت ها
ه گامی « تل مسلمین» جایز است که غلبه بر کظار ،راهی جز تن ا

به این امرر

ن اشته باش اما ر فرضی که میتوا مث ن با هزی ههای ماوی بیشتر یا اسرتم ا از
رتهای یگر و

ب و تل مسلمین به این مهم نایل ش  ،هرگز ر این موار

تل مسلمین جایز نیست و موکوم به «غیرحکیمانه بو » است
با این همه ،ر عبارات موقق نایی ی ویلری برر «عر م امکرا ترکمین مصراو
شخصیه» ر ما نون فیه بیا نش ه است و همین امر سرخ ا ایشرا را ر مورل
تر ی رار می ه بهویژه با توجه به ن ریه مختار ایرن نوشرتار کره ر ن ثابرت
میشو تکمین «مصاو شخصیه» ر عین توظر برر «مصرلوت نوعیره عمرل بره
امارات» ممکن است روشن است که ربق این ی گاه ر چ ا که ر ا امره تبیرین
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میشو ر فرض تزاحم موقق نایی ی م تظی میگر
 .2مصلحت سلوکیه شیخ انصاری

با مراجعه به عبارات شیخ ر فیائد االصوول (زنصراا ،ر 9831رج:9ر992ربر ربدرد)ر

میتوا

ر مقام اصطیا ن ریه او ،این گونه بیا نمو که شیخ انصاری به خر ف

«مصلوت تسهیل» ،ر حرق اشرخاص نیرز اوقرا ر مظاسر و تظویرت مصراو را
برنمیتاب و معتق است تک تک افرا مکلف با عمل به امارات شرعیه ،مصلوت
وا عیهای را احراز میک

که این مصلوت وا عیه ،جبرا ک ه مصاو فوتشر ه

از ایشا است برای مثال ،اگر واجب وا عی ر روز جمعه ،نماز ظهرر برو  ،امرا
شخص با عمل به اماره ،این واجب وا عی را ترک کر و نمراز جمعره را بره جرا
نور  ،هرچ مصلوت نماز ظهر از او فوت میشو  ،اما مصلوت یگری نصیب
او میگر که اگر بیشتر از مصلوت فوتش ه نباش  ،کمتر از ن نیست
نگارن ه معتق است میتوا ن ریه شیخ را ر بیانی نوین اینگونه تقریر کرر :
مؤ ای امارهای که خ ف با وا ع بو ه است ،ر حقیقت مع و به و ع وا است
امث ن اماره مخاوف با وا ع ،نماز جمعه را ر ورا غیبت واجب نمو که ر این
مثال ،مؤ ای اماره ،هما فعل خارجی نماز جمعه است) :اول ،ع روا مرکخون ر
وسا اماره مث ن این فعل خارجی مع و به ع وا «نماز جمعره» اسرت و از ایرن
ن ر ،این فعل کرام ن خراوی از مصرلوت اسرت و هرگرز نمریتروا ن را واجر
مصلوت انست زیرا ربق فرض ،واجب وا عی جمعه بو ه است و وم ،ع روا
«سلوک رریق اماره» ،یع ی این فعل خارجی افزو بر ای کره نمراز جمعره اسرت،
سلوک رریق اماره و عمل به انو شارز و سرسپر گی ر مقابل خواست او نیرز
میباش
شیخ معتق است این عمل خارجی ،از ناحیه این ع وا

وم واجر مصرلوت
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میگر و این مصلوت ،جبرا ک ه مصلوت فوتش ه از مکلف مریشرو بره
عبارت یگر ،مرا شیخ از «مصلوت سلوکیه» ،ر حقیقت همرا «انقیرا » اسرت
یع ی فعل مطابق با اماره خ ف وا ع ،هرچ فی ح نظسه فا ر مصرلوت برو ه
است ،از ن ن ر که عب با این فعل خو  ،ر مقام انقیا موال گام بر اشته و تسلیم
خو را ر بال انو او به م صه ظهور رسان ه است ،چ ین عب ی مستوق مر م
و ثواب است و فعل او از این ناحیه واج ارز

میگر

هرچ شیخ ر مقام توضی مصلوت سرلوکیه ،ن را عی ران «انقیرا » نخوانر ه
است ،از برخی عبارات او ر مباحرث یگرری از فیائود االصوول مطراوبی اسرتظا ه
میشو که این م عا از ننها ابل ستیابی است که به و مور ن اشاره میک یم:
اوف) ر بوث تجری و تی به نق نگر

صاحب فصول (ن :رحرائ ،رزصراهانی ر

9122ق رص )32میپر از  ،مینویس :
فاذا ل یکن هذا الف ل الّذى تحقّق التجرّى فى ضمنه ممّا یتّصف احسن حی قبح
ل یؤثّر فى اقتضاء ما یقتضى القبح ،کما ال یؤثّر فى اقتضاء ما یقتضی الحسون لوو
فرض حمره اقتل کافر فقتل مؤمنا م تقدا کفره ،فانّه ال اشکال فى مدیه مون ییو
االنقیاد ی عدم م ایمۀ یسنه اکونه فى الواقع قتل موؤمن (انصوار  ،2835 ،ج:2
.)56

حاصل ای که ،اگر موال عب

را به تل کافری امر ک و او به خطا مرؤم ی را

ر که به کظر او معتق بو ه ر به تل رسان  ،هرچ فعلی که انجام ا ه اسرت ،ر
حقیقت سرشار از مظس ه وا عیه بو ه است ،ر عین حال این عب سزاوار رب به
موالست و فعل او هرچ
نمیشو

ر وا ع تل مؤمن است ،موجب ع م حسن این فعرل

ر این عبارت ،بهروش ی نمایا است کره شریخ ایرن فعرل خرارجی را

مع و به و ع وا ا تل مؤمن و انقیا ) انسته و ر عرین حرال ،از ن ن رر کره
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ع وا

وم ر ن ظهور یافته است ،ن را حسن برمیشرمار بره همرین ترتیرب

میتوا

ر مسئله «مصلوت سلوکیه» نیز سخن ران و مررا شریخ را از «سرلوک

رریقه اماره» ،هما انقیا و تسلیم ر برابر انو موال به شمار نور
ب) ر مقام تبیین ارشا ی بو

اوامر احتیاط مینویس :

فاعله یستحقّ المدح من یی ترکه لما یحتمل حن یکوون ترکوه مللواوا عنود
المولى ،ففیه نوع من االنقیاد ،ی یستحقّ علیه المدح ی الثواف (همان ،ج.)201 :1

ر این عبارت نیز «انقیا » موضوز و سبب م م و ثواب انسته ش ه است به
گونهای که فاعل احتیاط از باب تسلیم و انقیرا ی کره بره نبرال ن برو ه اسرت،
مستوق م م است و شیخ از همین جهت ایل بره اسرتوباب احتیراط مریشرو
روشن است که ر ما نون فیه نیز میتوا «سرلوک رریرق امراره» را مرتبرهای از
انقیا برشمر و ر نتیجه ،ن را واج مصلوت انست
با توجه به مطاوب فوق ،تظاوت ی گاه شیخ انصاری و موقرق نرایی ی نمایرا
ش زیرا نایی ی معتق است ر عمل به امارات مخاوف با وا ع ،مصاو وا عیره از
شخص فوت میشو تا «مصلوت نوز مکلظا » ر عمل به امارات موقق گرر
ویکن متقاب ن شیخ معتق است حتی از اشرخاص و ترک ترک افررا مکلرف نیرز
مصاو وا عیه فوت نش ه است ،بلکه عب به ویل «سلوک رریق اماره» و انقیا و
تسلیمی که ر برابر انو موال اشته اسرت ،موجبرات ررب خرویش را فرراهم
ساخته ،از این رریق مصلوتی وا عی را احراز نمو ه است
مسئله تحقیق از منظر دیدگاه شیخ

اگر از م ر ی گاه شیخ به مسئله توقیق بازگر یم ،گستره شریعت را فراخترر از
ی گاه «مصلوت تسهیل» مییابیم چراکه شریخ انصراری ر ایرن یر گاه ،تمرام
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رفتارهای مجته انه و مقل انهای را که مطابق برا حکرم وا عری نبرو هانر  ،واجر
مصلوت وا عیه ای از س خ «سلوک رریق اماره» و «انقیرا ر برال رانو مروال»
انسته است ر این ی گاه ،نگرانی و اضطراب مکلظا از بین میرو و همرواره
ین میتوان ر برا عمرل بره

ارمی ا خارر برای ایشا وجو ار که نیل انو

امارات و فتاوای مراجع تقلی ر و وو بهحسرب ظراهر ،متهافرت و غیر ابرلجمرع
باش ر ر م ار ین و انو شریعت حرکت ک

و برا همرا فعلری کره انجرام

می ه  ،موجبات رب شخص خویش را به خ ای متعال فراهم سازن
به یگر سخن ،الزمه ی گاه مصلوت سلوکیه ن است که فتاوای فقیه ،سبب
تام رب به خ ای متعال لم ا شو زیرا این فتاوا اگر مطابق برا وروم موظروو
باش  ،ب و شک واج مصاو وا عیه و موجب رب هست و اگر مخاوف با ن
باش نیز کمتر از حاوت بل نبو ه ،بلکه با همین رفتارهرای غیرمطرابق برا حکرم
وا عی ،تک تک افرا مکلف به واسطه انقیا و سلوکی که انجام ا هان  ،به مقرام
رب اوهی نایل می شون این ی گاه حضور فقه را ر عرصره زنر گی شخصری
افرا پراهمیتتر و پرجلوهتر میساز و بر اثر ن هر مکلظی امجته یا مقلر ) برا
ارمی ا و سکو بیشتری به ستورات فقهی تن می ه
این ی گاه ر عین حال که فقه را برای مکلظا پراهمیتتر میک  ،بهخر ف
ی گاه تصویب اشعری ،فقیه را ر کشف حکم وا عی بیانگیزه نمیساز چراکه
«انقیا » و تی حقیقتان موقق میشو که فقیه فوص از ا وه نمای و ر فرای وسیع
و را تفرسای اجتها  ،به صورت روشم به حکمری کره شرارز بره ن راضری
است ،نایل نی وگرنه ،چ انچه ب و توظ بر «اصول اجتها » به فتوایی برس و
به ن عمل ک  ،رفتار او سلوک رریق اماره و انقیا شمر ه نمیشو زیرا عمل به
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اماره بل از فوص از راین م ظصله موتمله ن  ،حجت نیست
این ی گاه ر عین حال که از مزایای فروق برخرور ار اسرت ،برر «رریقیرت
امارات» نیز پایب است و هرگز به «سببیت امارات» که ر ی گاه اصروویا عامره
مطرم است ،رجوز نمیک

4

نتیجهگیری

ا )1ی ی بو

«رفتارهای مقل انه و مجته انه» و ر نتیجه « ،لمررو و گسرتره

شریعت» پیون عمیقی با «تبعیت احکام از مصاو و مظاس وا عیه» ار
ا )2اشاعره با «انکار حسن و ب ناتری» و ر عرین حرال یر گاه «تصرویب
اشعری» ،گستره فراخی را برای شریعت تصویر میک
مقام اثبات ابل پذیر

ویکن این و یر گاه ر

نبو ه ،مبت به اشکال هست

ا )3معتزوه نیز با «پذیر

حسن و ب ناتی» و ر عین حال ی گاه «تصویب

معتزوی» ،مان ر یب خو گستره شریعت را فراخ میک ر وریکن یر گاه اخیرر
ایشا نیز ابل پذیر
ا )4امامیه با پذیر

نیست و مبت به اشکالهایی است
«حسن و ب ناتی» و «تخطئره» ،برا پرسشری جر ی ر

خصوص لمرو شریعت ر رفتارهای مکلظا مواجه میشو کره ر مقرام پاسرخ
بای از ی گاههای موجو نیل ی گاه امامیه بهره بر
ا )8ی گاه «مصلوت تسهیل» نیل ی گاه امامیه ،بهناچار گسرتره شرریعت را

 .1هرچن بسیاری از اصولیان بع از شیخ« ،مصلحت سلوکیه» را قرائت دنگری از «سیببیت امیاره»
پن اشته ،آن را به دن گاه معتزله ارجاع دادهان و ثبوتاً ناممکن تلق کردهان  ،نگارن ه بر انن بیاور اسیت
که انن اشکان بر دن گاه شیخ وارد نیست .در عین حان ،از آن نظر که بررسی تفصییل انین اشیکان و
پاسخ به آن از عه ه انن تحقیق خارج بود ،به آن پرداخته ن

.
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ر خصوص برخی از افعال مکلظا مو و میساز که « ی ی نبرو » و «فقر ا
مصاو وا عیه» را ر ننها ر پی ار ویکن این ی گاه نیز با اشکالهایی مواجره
است
ا )8ی گاه «مصلوت سلوکیه» نیل ی گاه امامیره ،گسرتره شرریعت را فرراخ
می نمای و مطلق رفتارهای مکلظا  ،اعم از مجته انه و مقل انه را ضامن رب بره
مقام اوهی معرفی میک و نگرانی مت ی ا را ر تهافت ظراهری فتراوای فقهرا از
بین میبر و ارمی ا خارری ژرف برای مجته و مقل
به ارمغا مینور

ر عمل به فتاوای فقهری
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