
 

گذاري جمهوري  در نظام قانون« مرجع تشخيص آن»و « مصلحت نظام»مفهوم 

 1اسالمي ايران
 

 2زادهابراهيم موسيدکتر 

 

 چكيده
ي اي برخوردار است. مصلحت، اساساً زيربنابه دليل تبعيت احكام شرع از مصالح و مفاسد واقعي؛ مصلحت در فقه، از اهميت ويژه

دهد. مصلحتِ بسياري از احكام شرع ثابت و اليتغير است، اما احكامي هستند كه اسالمي را تشكيل ميتشريعات الهي و قانون گذاري 

به دليل وابستگي آنها به اوضاع و احوال و مقتضيات خاص، از مصلحتي موقت و قابل تغيير برخوردار هستند. مرجع تشخيص اين نوع 

كلي  باشد، كه با در نظر گرفتن مصالح عام وفقيه ميت، حاكم اسالمي يا وليمصلحت، پيامبر)ص( و ائمه معصومين)ع( و در دوران غيب

اسالم و شرايط خاص زماني و مكاني و از طريق ردّ فروع بر اصول ثابت، احكامي موقت تحت عنوان احكام حكومتيِ مبتني بر مصلحت 

 نمايند.صادر مي

 

 الفراغ، احكام حكومتي.منطقةمصلحت، اجتهاد، مصالح مرسله،  واژگان كليدي:
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 دانشگاه تهران استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي 1
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 مقدمه

( و 11/11/1811مبني بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام ) سره()قدسبا دستور تاريخي حضرت امام خميني

و نهادينه شدن اين مجمع در قانون  1811قانون اساسي در جريان بازنگري سال  111متعاقب آن، تصويب اصل

را  ايهاي فقهي، حقوقي، سياسي و قانون گذاري جايگاه ويژهزهدر حو« مصلحت»اساسي جمهوري اسالمي ايران؛ 

نظران در مجامع حوزوي و دانشگاهي آن را از زواياي مختلف  پردازان و صاحببه خود اختصاص داده و نظريه

نظران، متعاقب تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، به طرح اين سئوال بررسي كرده اند. برخي از اين صاحب

، همان نيست كه طي ساليان متمادي، فقهاي شيعه در آثار خويش از آن تبرّي «مصلحت»اند كه آيا اين پرداخته

اند و حال با تشكيل حكومت مبتني بر فقه شيعي در نظام جمهوري اسالمي ايران، به جسته و با آن مخالفت نموده

 اند؟ميّت بخشيدهآن گردن نهاده و حتي با تشكيل نهاد مربوطه، به آن صبغه قانوني و رس

هاي مختلف، مرجع تشخيص آن در فقه شيعه و رابطة آن اين مقاله با بررسي و تبيين مفهوم مصلحت از ديدگاه

نمايد كه جايگاه آن را در فقه شيعه و نظام قانون گذاري جمهوري اسالمي با نصوص و احكام شرعي، سعي مي

 ايران روشن نمايد.

 

 ـ تعريف مصلحت1

 ، ناگزير از توجه به معاني لغوي و اصطالحي«مصلحت»تعابير و تعاريف مختلف و متعدد از واژة  به دليل وجود

 باشيم تا با بررسي آنها به  تعريف نسبتاً جامعي دست بيابيم.اين واژه مي

( 151، ص1، ج1048شود. )شرتوني، مصلحت در لغت به معناي سود است و در برابر مفسده به كار برده مي

(. 111، ص1م، ج1444العرب، )لسان« بهبود بخشيدن و مصلحت به معناي شايستگي است»نويسد: عرب مياللسان

 اند.ديگر كتب لغت نيز به همين منوال مفهوم مصلحت را توضيح داده

ها است؛ يعني، آنچه موجب آسايش و سود باشد، مصالح معاش و معاد مصالح، جمع مصلحت به معناي نيكي

( يا 11501، ص11، ج 1815چيزهايي است كه خير و مصلحت دنيا و آخرت با آن توأم است )دهخدا، به معني 

مصلحت عبارت است از آنچه كه با مقاصد انسان در امور دنيوي يا اخروي و يا هر دو، موافق بوده، و نتيجه آن به 

 (.111تا، صباشد )محقق حلي، بيدست آوردن منفعت يا دفع ضرر مي

شود كه شارع حكيم براي بندگانش لحاظ نموده؛ اين اصطالح علماي دين اسالم، شامل منافعي مي مصلحت در

منافع به ترتيب عبارتند از: حفظ دين، جان، عقل، نسل و اموال، منفعت نيز شامل لذت يا وسيلة آن و برطرف كردن 

مصلحت به معناي »نويسد: باره ميين(. امام محمد غزالي در ا11، ص1011)بوطي، « آالم يا وسيلة رفع آالم است

جلب منفعت و دفع ضرر،... بوده و مراد ما از مصلحت، تأمين مقصود و هدف شرع است و مقصود شرع نسبت به 

 گانه باشد،باشد. پس آنچه در جهت حفظ اين اصول پنجخلق پنج امر حفظ دين، عقل، جان، نسل و اموال مي

 (.110، ص1، ج1018)غزالي، « شودد، مفسده ناميده ميمصلحت و آنچه موجب تفويت آنها باش

اي است كلي و داراي معنايي بسيار وسيع... مصلحت كلمه»گويد: مرحوم شهيد بهشتي در معناي مصلحت مي

اس ترين حكومت از اين نوع آن است كه اسكند. عاليبه اين ترتيب مصلحت حكومت نيز انواع گوناگون پيدا مي
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ها و همه نژادها در همه مادي و معنوي، اخالقي و ديني، براي همة افراد، همه طبقات، همه ملتآن مراعات مصالح 

 (.80)حكومت در اسالم، ص « ها باشدها و زماننسل

همچنين، مصلحت در كتب فقهي به همين معنا، به عالوه اين كه گستراندن معناي سود دنيوي و اخروي را 

يُفْهَمُ مِنَ االَخْبارِ وَ كاَلمِ االَصْحابِ، بِلْ »نويسد: گرفته است. صاحب جواهر مي گيرد، مورد استفاده قراردربرمي

وَ االُخْرَويّهِ مِمّا تُسَمّي  يةٍظاهِرِالْكِتابِ مِنْ اَنَّ جَميعَ الْمُعاماَلتِ وَ غَيْرِها اِنَّما شِرِّعَتْ لِمَصالِحِ النّاسِ وَ فَوائِدِهِمُ الدُّنْيَو

 (.808، ص11، ج1811)نجفي،  1«عُرْفاً ةًوَ فائِدًَ  مَصْلَحَة

توجه « دنيوي»با وجود اختالف نظر، نقطه اشتراك در تعريف مصلحت اين است كه در معناي آن، هم به جنبة 

و اين نكته در كالم موالي متقيان، حضرت علي)ع( نيز مشهود است. « ديني و اخروي»شده است و هم به جنبة 

( و حتي آن حضرت بر تقدّم مصالح ديني بر مصالح دنيوي 105، ص111ة دكتر شهيدي، خطبهالبالغه، ترجم)نهج

 (.1185البالغه، كلمات قصار، صتأكيد دارند )نهج

 بر اين اساس مصلحت از ديد اسالم؛ يعني، هر كاري كه به سود و صالح مادي و يا معنوي جامعه باشد.

دبيري مصلحت عبارت است از ت»توان گفت: ر امور حكومتي ميبنابراين در  تعريف نسبتاً جامع از مصلحت د

كه دولت اسالمي به منظور رعايت منافع معنوي و مادي جامعه اسالمي و در راستاي اهداف شرع مقدّس، اتخاذ 

 (.8، ص1811)هاشمي، سيدحسين، « كندمي

                                                      
شود كه همانا همة معامالت و بقية احكام شرعي براي مصلحت مردم و منافع و سخن اولياي دين و همچنين ظاهر قرآن چنين فهميده مي از اخبار 1

 شود.اند، منافعي كه عرفاً مصلحت و فايده ناميده ميدنيوي و اخروي آنها تشريع و وضع گرديده
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 ـ جايگاه مصلحت2

اي برخوردار است. همچنان كه در گاه ويژههاي سياسي و اجتماعي از اهميت خاص و جايمصلحت در نظام

 گيرد، زيرا هر انساني بر اساس علّت غاييها در گستره ماديات و معنويات مورد توجه قرار ميرفتارهاي فردي انسان

هاي خود، مصالح فردي و اجتماعي و خانوادگي و كند و در انگيزهو انگيزه خاصّي به ظهور رفتار معيني اقدام مي

رو شود به مصلحتي كه از اهميت ها روبهدهد و آنگاه كه با تزاحم مصلحتادي و معنوي را مدنظر قرار ميهمچنين م

 سازد.آورد و مصلحت كمتر را فداي آن ميبيشتري برخوردار است ، رومي

اهميت مصلحت در نظام واليي و حكومت ديني مضاعف است. با اين كه طبق روايات، همة احكامي كه مورد 

(، اما حكومت اسالمي متضمن احكام 58، ص1ق، ج1811بشر است در كتاب و سنت بيان شده است )كليني،  نياز

(. 1، ص1814ثابت و متغير و مسئول حل بحران احكام ثابت دين و متغيرات زمان و مقتضيات متحول است )مؤمن، 

ر ابتدا رابطة يه هستيم. به همين خاطر در زيبراي تبيين جايگاه مصلحت نيازمند بررسي رابطة آن با احكام اوليه و ثانو

 شود.مصلحت با احكام اوليه و ثانويه بررسي و سپس به بيان جايگاه آن پرداخته مي

 ـ رابطه مصلحت و احكام اوليه2ـ1
و تغييرناپذيرند؛ زيرا بر اساس مصالح كلي و دائمي وضع « ثابت»هاي احكام اوليه اين است كه از ويژگي

با توجه به اين ويژگي؛ يعني ، ثابت و تغييرناپذير بودن آنها، مصلحت كه بر مبناي حكم حكومتي است، اند. گرديده

تواند از احكام اوليه به شمار آيد، زيرا احكام حكومتي مبتني بر مصلحت، محدود و مشروط به بقاي مصلحت نمي

ائي، شود )عالمه طباطببار ساقط مياست و به محض آنكه مصلحت از بين برود، حكم حكومتي نيز از درجه اعت

 (.118، ص1811

الشرايط به مقام واليت و حاكميت، حتي در موارد اختيارات البته نفس جعل واليت و انتصاب فقيه جامع

( و به تعبير حضرت امام خميني)ره(، حكومت كه 11، ص1811آملي، حكومتي، از احكام اوليه است )جوادي

(. اما توجه 114، ص14نور، جا...)ص( است، يكي از احكام اوليه اسالم است )صحيفهولاي از واليت مطلقه رسشعبه

به اين نكته ضروري است كه اگر چه نفس جعل واليت و حكومت براي فقيه، از احكام اوليه است، ولي اين امر 

حت، از احكام بر مصلشود كه احكام حكومتي، موقتي و غيردائم باشد. بنابراين، احكام حكومتي مبتني مانع نمي

 شوند.اوليه محسوب نمي

 ـ رابطه مصلحت و احكام ثانويه2ـ2

ق، 1011به كار رفته است )محقق اردبيلي، « ضرورت»هر چند در كالم برخي از فقها واژة مصحلت به معناي 

ا دايره م( و در اين معنا تشخيص مصلحت، به معناي تشخيص ضرورت است كه با احكام ثانويه تناسب دارد، ا18ص

ني، با وجود باشد؛ يعتر از عناويني چون ضرورت، اضطرار و ساير عناوين احكام ثانويه مياختيارات مصلحت، گسترده

عدم تحقق ضرورت و صرفاً به اين جهت كه اعمال چنين اختياري پيشرفت جامعه اسالمي را در پي خواهد داشت، 

جب مصلحت، از آن نهي كرد. مثالً براي آسايش و راحتي مردم ـ بدون توان به عمل مورد نظر فرمان داده و يا به مومي

كشي، اقدام هاي مسكوني در مسير خياباناين كه به حد اضطرار رسيده، يا موجب ضرري باشد ـ به تخريب ساختمان

 و در هاي احكام ثانوي اين است كه به صورت عَرَضي(. از سوي ديگر، از ويژگي88، ص1811يزدي، گردد.)مصباح
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شود كه به حكم سابق محكوم بوده و به صورت موقت، به دليل پديد آمدن حالت مواردي خاص، بر اموري عارض مي

جديد از قبيل ضرر، عسروحرج، ضرورت و... حكمي جديد پيدا كرده است، مثالً خوردن گوشت حيوان مردار به 

ر پي داشته باشد، به عنوان ثانوي حالل است )مكارم عنوان اَوّلي حرام است، ولي در شرايط اضطراري كه خطر جاني د

 (.504ق، ص1018شيرازي، 

نظم و  شود كه از سوي مسئولين كشور براي برقراريبنابراين در حالي كه احكام حكومتي به مقرراتي گفته مي

غييرند، اما ت تأمين مصلحت عمومي و در رابطه با مصالح مقتضيه صادر شده و به شرايط زمان بستگي دارند و قابل

گردند، آمدي صادر مياحكام ثانوي، احكامي هستند كه در رابطه با رخدادي گذرا، يا به جهت رفع غائله و پيش

گردد؛ يعني،با يخود ملغي ممانند: فتواي تنباكو و غير آن كه جنبة رسميّت و قانوني پيدا نكرده و با رفع غائله خودبه

 (.110، ص1811يابد )معرفت، نيز پايان مي پايان يافتن مقتضي آن، حكم صادره

گفتار معروف  دهد وتوان گفت، مصلحت اساساً زيربناي تشريعات الهي را تشكيل ميبا توجه به مطالب فوق مي

فرمايد: مي 10ناظر به همين حقيقت است. خداوند در سوره انفال آيه  1«االحكام الشرعيه الطاف في االحكام العقليه»

هادن ؛ يعني انسان در گرويدن به شريعت و گردن ن«ذين آمنوا استجيبوا هلل و للرسول اذا دعاكم لما يحييكميا ايها ال»

حكام تواند در سايه اين ارسد كه ميبخش ميرسد. به يك زندگي سالم و اطمينانبه احكام شرع، به حيات خود مي

 (.10، ش1811احساس زنده بودن كند )معرفت، 

و « ليهاو»يت است كه مصلحت عنوان و جايگاه مستقلي داشته و تحت هيچ يك از عناوين به دليل همين اهم

 گيرد.قرار نمي« ثانويه»

 

                                                      
ارك فهمد و ادمندي است كه ميان عقل و شرع وجود دارد؛ يعني آنچه را كه عقل ميمضمون اين گفتار، حكايت از مالزمه و همبستگي نيرو 1

 كند.كند، ناگزير شرع انور هم همان را يا مطابق آن را ادارك ميمي
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 ـ نقش مصلحت در احكام شرعي3

توان يافت كه مصلحت مبنا و اساس آن نبوده باشد. به عبارت ديگر هر حكم شرعي هيچ حكم شرعي را نمي

 ر وضع گرديده است.باشد كه به آن منظوداراي مصلحتي مي

احكام شرع، تابع مصالح و مفاسدي است كه در متعلق احكام هست؛ يعني، امر، متعلقي دارد كه آن، مصلحت 

شايد مصلحت در خود امر »شود اي كه گاهي گفته ميدارد و نهي، متعلقي دارد كه آن مفسده دارد. و اين جمله

زنند كه شايد امر، امر امتحاني باشد، در جواب بايد مثال مي 1«انياوامر امتح»كالم درستي نيست و اين كه به « باشد

جا تحقق پيدا كند، اما در امر امتحاني، آن عمل مورد توجه نيست، آن گفته شود كه ممكن است امر امتحاني يك

اشند، بعمل، مطلوب آمر و مطلوب حاكم نيست. بنابراين در احكام و اوامر شارع، متعلق امر كه مصالح و مفاسد 

مطلوب شارع هستند. امر و نهي، دال بر آن مصلحت و مفسده است، نه اين كه امر، خودش موجب مصلحت باشد. 

اسدي توانند كشف كنند، آشنا كنند، و با مفيكي از كارهاي انبياء اين است كه مردم را با مصالحي كه خودشان نمي

واجب »بنابراين، واجبات احكام به خاطر اين است كه آن  توانند به آن مفاسد برسند، آشنا كنند.كه خودشان نمي

مفسده دارد. مكروه هم مقداري مفسده « حرام شده»مصلحت دارد و محرماتش به خاطر اين است كه آن « شده

 (.18، ش1811الطرفين است )استادي، كمتر و مستحب نيز قدري مصلحت كمتر و مباح هم متساوي

رع، اي توجه نشده باشد؛ يعني قبل از تعلّق حكم شادر آن به مصلحت يا مفسده توان يافت كههيچ حكمي را نمي

 افعال و اشياء داراي مصالح و مفاسدي هستند و اين امر، موجب جعل حكم مناسب با آن شده است.

 كردمسازد، امر اي مردم، شما را از هر آنچه به بهشت نزديك و از جهنم دور مي»اند: پيامبر اكرم)ص( فرموده

، 11ق، ج1811)حر عاملي، « سازد، نهي كردمو از هر آنچه كه شما را به آتش جهنم نزديك و از بهشت دور مي

 (.05ص

از امام باقر)ع( سئوال شد: چرا خداوند متعال مردار، خون، گوشت خوك و شراب را حرام كرده است؟ حضرت 

خداوند نسبت به امور محرّمه  اين جهت نبوده كه در پاسخ فرمودند: حرام نمودن و حالل شدن بعضي از امور به

ده نسبت به ها را آفريميل بوده و نسبت به امور حالل رغبت و ميل داشته است. بلكه خداوند كه انسانرغبت و بيبي

دارد، آگاه بوده است. در نتيجه آنها را بر وي مباح و نيازهاي ضروري بدن او و آنچه كه براي او نفع و مصلحت 

ل كرد و نسبت به آنچه كه باعث ضرر و زيان اوست نيز آگاه بوده، در نتيجه آنها را بر وي حرام ساخته است حال

 (.181، ص1ق، ج1041)صدوق، 

خداوند، هيچ خوردني و آشاميدني را حالل نكرد، مگر به اين جهت »فرمايند: در حديثي ديگر امام رضا)ع( مي

چيزي را حرام قرار نداد، مگر به سبب زيانبار بودن يا سبب مرگ شدن  كه در آنها سود و مصلحت بندگان است و

 (.11، ص8)مستدرك الوسائل، ج« و فسادانگيزي آن

ت هايي است كه در موضوع آنها يافها و مفسدهبنابراين تشريع و قانون گذاري احكام شرعي بر اساس مصلحت

                                                      
دستور داده  امنظور از اوامر امتحاني، احكام و دستوراتي هست كه شارع مقدس به منظور ارزيابي ميزان عبوديّت و فرمانبرداري بندگان به آنه 1

 ها بوده باشد يا صرفاً براي آزمايش و امتحان بندگي صادر گرديده باشند.نظر از اينكه تابع مصالح و يا مفاسدي براي انساناست، صرف
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 گردد.مي

 ـ انواع مصلحت4

شند از باشد. احكام برحسب اين كه احكامي ثابت يا متغير باثابت و متغير ميمنظور تقسيم مصلحت، به مصالح 

 مصلحتي ثابت و متغير برخوردار هستند.

ير و تبديل بيني شده است و قابل تغيمصلحت بسياري از احكام، مصلحتي ثابت و دائم است و براي هميشه پيش

 «.م الي يوم القيامهحالل الي يوم القيامه و حرامه حرا )ص(حالل محمد»نيست: 

را انكار نكنيم و معتقد باشيم در زمان رسول خدا )ص( بعضي از « نسخ»احكام اسالم ابدي است. اگر اصل 

احكام، نسخ شده، قطعاً بعد از رسول خدا نسخي در كار نيست. چون واجب، بايد مصلحت داشته باشد و حرام بايد 

دارد و حرام ابدي، مفسده ابدي دارد، هر حكمي كه ابدي  مفسده داشته باشد، پس واجب ابدي، مصلحت ابدي

يك « حرم الربا»است، چه حكم اولي چه حكم ثانوي، چه حكم واقعي و چه حكم ظاهري، مصلحت ابدي دارد، 

 يك حكم ابدي است، بايد تا ابد هم مصلحت« ا... البيعاحل»حكم ابدي است، بايد تا ابد هم مفسده داشته باشد. 

 (.18، ش1811د. بنابراين، حكم ابدي، مصلحت ابدي الزم دارد )استادي، داشته باش

در مقابل، مصلحت ديگري نيز وجود دارد كه خاصيت ثبات و دوام را ندارد و به پيشامدها و رويدادهاي مربوط 

لحت، صبه زمان و مكان بستگي دارد. لذا، هرگونه تشريعي كه بر وفق اين مصالح صورت گيرد، همانند خود اين م

كه عالم به  «ولي فقيه»دوام و ثبات نخواهد داشت. اين گونه تشريعات كه به مصالح مقطعي وابسته است به نظر 

(. قوانين مربوط به اين گونه مصالح مقطعي، از احكام 10، ش1811احوال زمان است، بستگي دارد )معرفت، 

قيهان و شرع مقدس، وضع چنين قوانين را به ف شوند كه به نظر و صالحديد فقيه بستگي داردحكومتي محسوب مي

ـ احكام ثابت كه از 1توان احكام شرع را به دو دسته اساسي تقسيم كرد: رو ميهر دوره واگذار كرده است. از اين

آمده بستگي دارند. همين ـ احكام متغير كه به اوضاع  و احوال پيش1روي مصالح يا مفاسد ثابت برخاسته است.  

ام سازند؛ زيرا اين گونه مصالح هستند كه احكصالح متغير هستند كه محدوده واليت فقيه را مشخص مياحكام و م

مربوط به آن به نظر فقيه بستگي دارد. ولي مصالح و احكام ثابت از محدوده واليت فقيه بيرون است )معرفت، 

 پيشين(.

بيني ح پيشبيني شده و مصالصلحت پيشبنابراين اسالم براي تشريع، دوگونه مصلحت در نظر گرفته است، م

مصالح  فقيه دارد؛ يعني يك نوعبيني نشده، مالك احكام است اما بستگي به تشخيص ولينشده. مصالح پيش

ين مربوط وضع فقيه قوانبيني نشده هست كه به نظر كارشناسان واگذار شده كه طبق اين مصالح، زيرنظر وليپيش

اد سبيل در اينجا يعني، راه خدا، كه مخصوص جه«. ا...وانفقوا في سبيل»فرمايد: يفه ميشود، مثالً خداوند در آية شر

فرمايد: انفقوا، يعني بودجه الزم را بايد مردم تهيه كنند تا دولت در ابعاد مختلف نيرومند باشد. هم نيست. آيه مي

ة ادي و ساير ابعاد مطرح است. آينيرومندي دولت و حكومت عدل اسالمي در بعد نظامي، سياسي، فرهنگي، اقتص

گويد: بايد مردم براي تقويت بنيه دولت از بذل مال دريغ نكنند، تا اينجا را آيه قرآن گفته است. اما ماليات شريفه مي

چقدر است؟ بر چه اجناسي است؟ بر چه اشخاصي بايد باشد؟ و... اين ديگر به فقيه واگذار شده است كه طبق 

 اش ازدولت و نحوه توزيع ماليات را بر افراد يا كارها مشخص كنند. اگر دولت بودجهمصلحت، مقدار نياز 
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كند گيرد اما اگر كسر بودجه داشته باشد به همان اندازه ماليات وضع ميشود، ماليات نميهاي طبيعي تأمين ميثروت

 )همان(.

 ها و رويكردهاي مصلحتـ عرصه5

ي و بينتي مورد توجه قرار گرفته است كه دليل آن وجود جهانهاي متفاومصلحت با رويكردها و نگرش

باشد، مسلماً رويكرد ناظر بر مصلحت با نگرش غيرديني و الئيك با نگرش ديني و اسالمي شناسي متفاوت ميهستي

 پردازيم:يكسان نخواهد بود كه در اين قسمت به بررسي اين رويكردها مي

 هاي غربيـ مصلحت در نظام5ـ1

هاي غربي و سكوالر به معناي سودگرايي مادي است كه در تحقق آن، عقل معيشتي و خِرد در نظام مصلحت

سازند. يكي از مكاتب غربي كه اساس قوانين و مقررات را بر دانند و اصل حيات ديني را منتفي ميجزئي را كافي مي

كتب اصالت است. مكتب ديگر، م« گماتيسمپرا»گرايي يا پندارد، مكتب مصلحتمبناي حفظ مصالح و منافع مادي مي

هاده ها را زير حكومت و سلطه لذت و رنج نباشد. او معتقد است: طبيعت، انساننفع است كه بنيانگذار آن بنتام مي

مان متوجه به جلب هاي زندگيهاي خويش را مديون اين دو مفهوم هستيم. همه هدفها و داورياست. ما تمام انديشه

هاي خود و تأمل مفهوم متعارف آن دو است. لذا قانون گذار در تصميم« لذت»و « رنج»ت و مقصود از و دفع آنهاس

 (.111، ص1، ج1815دربارة آثار اجتماعي و فردي آنها، بايستي به محاسبة مصالح و مفاسد بپردازد )كاتوزيان، 

ه است. در ديدگاه غربي، ب مصلحت از ديدگاه ماديون، صرف منفعت است كه در نظام فردگرايي لحاظ شده

شود و آن معيار ارزش قرار هاي نهايي كردارها توجه ميها و تصورها، به نتايج و ثمرهجاي گفتگو دربارة آرمان

راين آيد، بنابگيرد. به نظر آنان، ميزان تميز حق از باطل، ثمرة عملي است كه از اجراي حكمي به دست ميمي

رورت دارد كه در زندگي انسان مؤثر باشد و بر آن، آثار عملي و نفع و جلب گفتگو و تحقيق فقط در اموري ض

د مصلحت آفرين باشهاي بشر و بهبود زندگي او سودمند و لذتاي كه براي رفع نيازمنديسود مترتب گردد. قاعده

بت و و هيچ مالك ثاگيرد. لذا همة حقايق نسبي هستند بار باشد در زمرة امور باطل قرار ميو حق است و اگر زيان

 (.181، ص1818مطلق در اين باب وجود ندارد )فروغي، 

 ـ مصلحت از ديدگاه اهل سنت5ـ2

به عنوان يكي از منابع استنباط « مصلحت»از ديدگاه برخي از مذاهب اهل سنت و در رأس آنها مذهب مالكي، 

از منابع شرعي، در فقدان نص معين ياد به عنوان يكي « مصلحت»و اجتهاد، به رسميّت شناخته شده است. آنها از 

 اند.كرده

 يابي بپردازد و برابر با ديدگاه خود،بر اساس اين ديدگاه، فقيه حق دارد در فقدان نص در امري، به مصلحت

 شود:گونه تقسيم ميبه سه« مصلحت»حكم آن را تشريع نمايد. بر اساس نظريه علماي اهل سنّت، 

مصالحي كه شارع به معتبر بودن آنها، تصريح نموده است. مثالً تصريح شارع به حد  الف ـ مصالح معتبر:

 شرب خمر براي حفظ عقل.

مصلحتي كه شارع به الغاء آنها تصريح كرده است. مثل مصلحت ربا براي رباخواري  ب ـ مصالح غيرمعتبر:

 كه از سوي شارع منع شده و بر لغو آن تصريح گرديده است.
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مصلحتي كه شارع مقدس به الغاء و اعتبار آنها تصريح ننموده كه اين گونه مصالح را در  سله:ج ـ مصالح مر

گويند. مصلحتي كه دليل خاصي نه بر وجوب رعايت آن و نه بر حرمت آن از سوي مي« مصالح مرسله»اصطالح 

 (.11، ص1811شارع رسيده باشد )مرعشي، 

 نوع است: خود از نظر درجه اهميت بر سه« مصالح مرسله»

 گردد.مصالحي كه عدم توجه به اين مصالح موجب اختالل نظام و هرج و مرج مي«: مصالح ضروريّه»ـ 1

مصالحي كه اگر چه عدم مراعات آنها موجب اختالل نظام نگردد، اما بتوان با تحمل «: مصالح حاجيّه»ـ 1

 نوعي مشقت، از آنها چشم پوشيد.

كه عدم مراعات آنها نه موجب اختالل نظام اسالمي است و نه موجب يعني مصالحي «: مصالح تحسينيه»ـ 8

گردد. مانند قناعت در امور مشقت و حرج، بلكه صرفاً به منظور حفظ مكارم اخالق و آداب پسنديده مقرر مي

 (.81، ص1810زندگي )عميدزنجاني، 

وي يص نصوص قرآن و سنت نببه نظر برخي از فقهاي اهل سنت، مصالح به ويژه در باب معامالت، موجب تخص

(. برخي ديگر از فقهاي اهل سنت، در خصوص قلمرو مصلحت مرسله، تا به آنجا 11، ص1818الهدي، است )علم

وسوم سوم امت را براي اصالح دتواند حتي يكاند كه حاكم اسالمي، بر اساس عمل به مصالح مرسله ميپيش رفته

(. بنابراين، از ديدگاه اهل سنت، مصالح مرسله از منابع 118، ص 1040 الحديد معتزلي،ديگر به قتل برساند )ابي

رود هر چند كه در احكام حكومتي نيز كاربرد داشته باشد و در نتيجه حكم استنباط احكام شريعت به شمار مي

ت اعمال بمبتني بر مصالح مرسله، نوعي تشريع و قانون گذاري است كه توسط همة فقها و در همة احكام اوليه و ثا

 گردد.شود و جزء احكام ثابت تلقي ميمي

 ـ مصلحت در فقه تشيع5ـ3

مصلحت در مكتب فقه تشيع با گفتمان مصلحت در فقه اهل سنت تفاوت دارد. با اين كه فقهاي شيعه از ديرباز 

ند. اهل تاند، اما جايگاهي متفاوت با مصلحت اهل سنت براي آن قائل هسبه عنصر مصلحت در فقه عنايت داشته

رو باب مصالح مرسله را در فقه گشودند )مرعشي، مجاز دانسته و از اين« ماالنص فيه»سنت، مصلحت را در حوزة 

(، ولي فقهاي شيعه از جمله امام خميني)ره( عنصر مصلحت را به عنوان روشي براي رسيدن به هدفي 1، ش1811

استفادة روشي نيز از ناحية شارع مقدس، همچون عناصر داري مورد استفاده قرار دادند و اين تر در حكومتمهم

ديگري مانند اضطرار، ضرورت، عسروحرج، تقيه، اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و... تأييد گرديده است )مؤمن، 

اي را به حاكم اسالمي در صدور احكام حكومتي داده است و سيره (؛ يعني، شارع مقدس چنين اجازه18، ش1814

سول اكرم)ص( و امير مؤمنان)ع( و ساير پيشوايان دين نيز، مؤيد اين ادعا است)سيدبحرالعلوم، عملي حضرت ر

 (.114، ص8، ج1048

« عقل»ق انديشي از طريمصلحت مرسله، فقط در صورتي، از ديدگاه شيعه، داراي اعتبار است كه منشأ مصلحت

الت عقل، از نظر درجه حجيّت نيز مختلف باشد، باشد؛ چرا كه در اين گونه موارد ممكن است به اعتبار ميزان دخ

بنابراين، اگر فهم مصلحت كامالً از طريق عقل باشد، در اين صورت، از نظر شيعه، داراي حجيّت است؛ زيرا در 
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 (.041اي براي سئوال و استفهام وجود ندارد )حكيم، صمقابل حكم عقل، ديگر زمينه

مصلحت بايد از نصوص و قواعد عمومي اسالم استنباط شده باشد. به عقيدة گروه ديگري از فقهاي شيعه، 

ملحق نمود و اجتهاد در اين گونه موارد از قبيل « سنت»مقتضاي اين برداشت آن است كه بايد مصالح مرسله را به 

از  معين شده هاياست؛ يعني، تطبيق كبراي قضيه بر صغراي آن، پس از اين كه صغراي قضيه از راه« تنقيح مناط»

طرف شارع به دست آمده باشد و در اين فرض، الزم نيست كه چنين مصلحتي، در شرع، ذاتاً و به خصوص مورد 

تصريح واقع شده باشد؛ زيرا در الحاق آن به سنت همين مقدار كافي است كه داخل در مفاهيم كلي سنّت قرار 

 (.811ـ818گيرد )پيشين، صص

دگاه تشيع، مصالح مرسله در صورتي معتبر است كه خود، منبع مستقل توان دريافت كه از ديبا اين بيان مي

استنباط احكام نباشد، بلكه يا به سنّت و يا به حكم عقل بازگشت كند؛ پس در فقه شيعه، مصلحت از منابع مستقل 

كومتي حآيد، مگر آن كه به نوعي با حكم عقل يا سنت منطبق باشد و تنها در احكام استنباط شرعي به حساب نمي

رود نه در همة احكام، و همچنين متغير بوده كه با انتفاي موضوع مصلحت، حكم آن نيز از درجة اعتبار به كار مي

 (.118، ص1818ساقط خواهد شد، و تنها از اختيارات حاكم اسالمي است و نه هر فقيهي )خسروپناه، 

حليل الفراغ مورد تت را با نظريه منطقهالزم به ذكر است كه يكي از فقهاي شيعه )مرحوم شهيد صدر( مصلح

فقيه  باشد، براي ولياند؛ بنابر اعتقاد ايشان، در حوزه مباحات كه نص شرعي بر حرمت يا وجوب آنها نميقرار داده

اي به آنها بدهد. پس هرگاه و حاكم اسالمي اين امكان وجود دارد كه با امر يا نهي خود يك صفت و عنوان ثانويه

، 1041شود )شهيد صدر، شود و اگر امر نمود واجب ميمي  فعل مباحي را منع نمود، آن فعل حرام ميحاكم اسال

 (.115ص

د شود و شارع با توجه و بدون قصنقصي محسوب نمي« الفراغمنطقه»افزايد: در نظام تشريعي اسالم، سپس مي

اند، بر حسب ع و حوادثي كه داراي حكم اباحهاهمال، اين محدوده را براي ولي امر معين كرده، تا بتواند به وقاي

 (.18م، ص1818مقتضيات زمان، يك صفت تشريعي ثانوي اعطا كند )شهيد صدر، 

تواند باشد، چون كه اوالً، حكم اباحه مانند حكم وجوب و حرمت رسد اين ديدگاه چندان مقبول نميبه نظر مي

برد. فعل آن در مرحله انتخاب، مصلحت آن را از بين نميالطرفين بودن ترك و خود داراي مصلحت است و متساوي

طور كه در استحباب و كراهت هم حق انتخاب وجود دارد و معناي مباح بودن يك حكم اين است كه مكلف همان

در انتخاب طرف فعل يا ترك آزاد است و همين حق انتخاب و آزادي، مصلحت دارد. ثانياً بسياري از مشكالت در 

تي به تعارض مصالح عمومي با برخي از واجبات و محرمات مربوط است و معضالت در محدوده مسائل حكوم

اي نداريم جز اين كه براي (. بنابراين چاره18، ص1811مباحات، نسبت به مجموع مشكالت نادر است )هاشمي، 

 متوسل به تئوري حضرت امام خميني)ره( شويم.« مصلحت»تحليل 

يني)ره( در اين بود كه در عصر غيبت، عنصر مصلحت را در ساختار حكومت ويژگي تئوري حضرت امام خم

اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است مصلحت نظام و مردم از امور مهمه»اسالمي نهادينه كرده و فرمودند: 

 (.14/111)صحيفه نور، « هاي دور و نزديك زيرسئوال ببرداسالم پابرهنگان را در زمان
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اي را بر اين گمان انگاشت كه گويا انديشه سياسي امام و واليت مطلقه فقيه به سوي عرفي هم، عدهاين اقدام م

شدن و سكوالريزم گام نهاده و برخي را چنان مشوش ساخت كه گويا امام به مصالح مرسله اهل سنت روي آورده 

 (.10پور، است )صالح

آن چيزي كه تا به حال »مان پاسخ داده و فرمودند: گيري شفاف و روشن به هر دو گاما حضرت امام با موضع

ها بايد مصروف اين بشود كه فقه به همان وضعي كه اسالم را نگه داشته است، همان فقه سنتي بوده است و همة همت

ه اي درست كرد كه اين، آغاز هالكت حوزبوده است محفوظ باشد. ممكن است اشخاصي بگويند كه بايد فقه تازه

بنابراين، امام خميني)ره( التزام به فقه جواهري و (. 51، ص 14)صحيفة نور، ج « آن بايد دقت بشود است و روي

برداري از عنصر مصلحت را قابل جمع دانست و سكوالريزاسيون و عرفي تأسيس مجمع تشخيص مصلحت و بهره

نيز در  شارع است و منافع دنيوي شدن فقه شيعه را طرد كرد. نتيجتاً، مصلحت در فقه شيعه به معناي تأمين اهداف

رار مبناي احكام حكومتي ق« مصلحت»گيرد. پس مصلحت با شريعت تقابلي ندارد و راستاي آن مدنظر قرار مي

امر )ولي فقيه( در چارچوب قوانين شريعت و رعايت گيرد و احكام حكومتي نيز تصميماتي هستند كه وليمي

لحت آورد. نهايتاً مصكرده و طبق آن مقرراتي را وضع و به اجراء درمي موافقت آنها، بر حسب مصلحت وقت اتخاذ

بايد با اصول كلي اسالم هماهنگ بوده و خود منبع تشريع و منبع مستقل براي احكام نبوده و صرفاً در احكام 

صلحت م حكومتي به كار رفته و فقط از اختيارات حاكم اسالمي باشد نه هر فقيه ديگري. به عبارت ديگر تشخيص

توسط حاكم اسالمي، بايد با روح قوانين اسالم سازگار و با اصول و مباني شرع هماهنگ باشد و يا الاقل در آن، 

 مخالفت با اصول اسالم احراز نشود.

 ـ تشخيص مصلحت6

ه به شود كاز مباحث بسيار اساسي و مهم در فقه و كالم اسالمي محسوب مي« مصلحت»دهنده مرجع تشخيص

 كنيم:اهميت آن، اين موضوع را در دو دورة عصر حضور معصوم)ع( و عصر غيبت بررسي ميدليل 

 ـ در عصر معصومين)ع(6ـ1

اي براي گونه نقصي ندارد، لذا زمينهاز آنجا كه قوانين دين اسالم بر اساس كتاب و سنت، تكميل گرديده و هيچ

مين)ع( باقي نمانده است و آنچه كه در روايات، دربارة تشريع حكمي از احكام الهي در قوانين ثابت از ناحيه معصو

برخي از اختيارات اميرالمؤمنين)ع( در قرار دادن زكات براي غيرموارد محصور و يا از بعضي از ائمه)ع( توسعه 

موارد خمس وارد شده، از جمله احكام اجرايي و حكومتي است كه جنبة كلي، دائمي و ثابت ندارد )مكارم شيرازي، 

 (.511، ص1018

قلمرو واليت به معناي حكومت، در اجراست نه در اصل قانون گذاري و تشريع، زيرا قانون گذاري، واليت 

باشد و قلمرو واليت انبياء و اولياء در محدوده اجراي قوانين كلي و تطبيق آن تشريعي است كه مختص خداوند مي

 (.11، ص1811بر امور جزئي و تعيين مجريان قانون است )جوادي آملي، 

با اين كه بر اساس ديدگاه فقهاي شيعه، براي معصومين)ع( در قوانين ثابت و غيرحكومتي، حق تصرف و 

تشخيص مصلحت وجود ندارد، اما در قوانين حكومتي براي آنان چنين اختيار و تصرف و تشخيص مصلحت ثابت 

« ي بودنموقت»باشد، لذا و مكان خاص خود مي شده است؛ چرا كه قوانين و احكام حكومتي اصوالً تابع شرايط زمان
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هاي قوانين حكومتي است. آيات و روايات متعددي وجود دارد كه به صراحت بر از ويژگي« قابليت تغيير»و 

بوده و  اليداختيارات حكومتي معصومين)ع( داللت دارد. بر اساس اين ادله، معصومين)ع( در امور حكومتي باسط

ول و اطيعوا اهلل و اطيعوالرس»هاي آنان، تكاليفي جز اطاعت ندارند. از جمله در آية شريفه يممؤمنان در مقابل تصم

النبي اولي »( اطاعت رسول خدا)ص( در كنار اطاعت خداوند مطرح شده است. يا آية 58)نساء/« اولي االمر منكم

ر نازل شده است )مكارم شيرازي، ( كه در مدينه و در عصر تشكيل حكومت پيامب1)احزاب/« بالمؤمنين من انفسهم

(، داللت دارد بر اين كه در تمام اموري كه انسان نسبت به خويش داراي اختيار است، 118، ص11، ج1818

پيامبر)ص( با عنوان حاكم اسالمي از اولويت برخوردار است. همچنين در روايات متعددي، اختيارات حكومتي و 

 اي معصومين)ع( مورد تصريح واقع شده است.گيري در مسائل جامعه اسالمي برتصميم

ق، 1811، )كليني« فما فوّض اهلل الي رسوله)ص(، فقد فوَّضه الينا»در روايتي از امام صادق)ع( نقل شده است كه 

(، مطابق اين روايات هر آنچه كه از جانب خداوند به پيامبر اسالم)ص( واگذار شده، به ائمه معصومين)ع( 8، ص1ج

 رديده است كه قدر متيقن از اين اختيارات، همان اختيارات حكومتي است.نيز واگذار گ

انّ االئمه منا مفوّض اليهم فما احلّوا فهو حالل »كند كه: در روايت ديگري، ابوحمزه ثمالي از امام باقر)ع( نقل مي

يامبر)ص( در مسائل (. بر پايه اين روايت، ائمه)ع( مانند پ818ق، ص1040)حسن صفار، « و ما حرّموا فهو حرام

حكومتي اختيار مطلق دارند و مقصود از اين كه حالل و حرام نمودن امور بر عهده آنان است اين نيست كه خالف 

احكام كتاب و سنت اختيار امر و نهي را دارند، بلكه منظور اين است كه حاكم اسالمي در مقام اجراي احكام دين 

حضرت  شود. مثالً وقتي بهي مقدم كند و اين نسخ احكام دين محسوب نميتواند حكمي را بر احكام ديگر اسالممي

ند: اين دستور فرمايكنند در پاسخ ميكنند كه چرا بر اساس سنّت پيامبر محاسنشان را رنگ نميعلي)ع( اعتراض مي

يدهاي ريش سفبه اقتضاي عصر پيامبر صادر گرديد؛ زيرا در آن زمان عدة مسلمانان اندك بود و در لشكر اسالم 

زيادي وجود داشتند به اين جهت پيامبر)ص( دستور داد تا براي جلوگيري از تقويت روحيه دشمن چنين كنند و 

 .1480البالغه، صاكنون ديگر چنين اقتضايي وجود ندارد )نهج

تي، مبنابراين، اصل اختيارات حكومتي معصومين)ع( و در نتيجه وجوب اطاعت از آنان در مسائل سياسي و حكو

 به راحتي قابل اثبات است.

 ـ در عصر غيبت6ـ2

تنها در اصل الشرايط منتقل شده است و نهاز ديدگاه فقهاي شيعه، اختيارات حكومتي معصومين)ع( به فقيه جامع

يابت عامه نام شيعي، در واليت عامه و نانتقال اين اختيارات ترديدي نيست، بلكه به اعتقاد بسياري از فقهاي صاحب

( و منظور از اين اصطالحات 511ش، ص1818يه از جانب معصومين)ع( نيز ترديدي وجود ندارد. )شيخ انصاري، فق

الشرايط منتقل گرديده است آن است كه همه اختيارات حكومتي معصومين)ع( در عصر غيبت، به فقيه جامع

 (.18، ص11م، ج1811جواهر، )صاحب

)ع( فقيه همان اختيارات حكومتي معصومينارات حكومتي وليوقتي كه چنين موضوعي پذيرفته شده و اختي

توان باشد، مسلماً در مسائل نوظهور كه سابقه مشخص فقهي ندارد، از طريق ردّ فروع بر اصول ثابت اسالمي، مي

شود. اين راهكار در ميان فقهاي راهكار ارائه داد و تشخيص مصلحت نيز تا حدّ امكان در همين محدوده اعمال مي
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اي برخوردار است و مرحوم عالمه طباطبائي و استاد شهيد مطهري بر مسأله ردّ فروع بر اصول شيعه از مقبوليت ويژه

 (.88، ص1811و شهيد مطهري،  111، ص0، ج1811ثابت، تأكيد دارند )عالمه طباطبائي، 

ي، ص احكام حكومتاي برخوردار است تشخيدر عصر غيبت، آنچه كه براي حاكميت اسالمي، از اهميت ويژه

متغير و مسائل نوظهور و تفكيك آن از احكام ثابت و تغييرناپذير اسالمي است كه در صورت اثبات موقتي بودن 

انديشي حاكميت اسالمي و تغيير در آن ممكن است. در بخش قوانين ثابت احكام از طريق قرائن و شواهد، مصلحت

ان وضع گرديده است، همان گونه كه تغيير در آنها از طريق كه بر مبناي نيازهاي فطري و تغييرناپذير انس

بود؛  فقيه نيز ممنوع خواهدانديشي براي معصومين)ع( ممنوع است به طريق اولي در زمان غيبت براي وليمصحلت

 زيرا با فرض ثبات و دوام اين احكام سازگار نخواهد بود.

قدس است و آنچه در روايات بر ابدي بودن حالل و حرام قانون گذاري در اين دسته از قوانين، بر عهدة شارع م

شود، خدا تأكيد شده، به همين نوع از قوانين ثابت مربوط است. البته آنچه دربارة ثابت بودن اين احكام گفته مي

نفسه قابل تغيير نيستند، اما در مقام تعارض با ساير احكام ممكن است در مقصود آن است كه احكام يادشده، في

( و 114، ص14، ج1811نور، قام اجراي قانون اهم بر مهم، مرجوح واقع شده، براي مدتي مسكوت بماند )صحيفهم

اين هرگز به معناي نسخ احكام دين نيست. نسخ احكام دين حتي توسط معصومين)ع( ممكن نيست تا چه رسد به 

م ورت دائم است. ولي تقديم يك حكفقيه. اصوالً نسخ يك حكم به معناي دست برداشتن از آن حكم، به صولي

حكومتي مبتني بر مصلحت بر ساير احكام اسالم، تا زماني است كه مصلحت باقي باشد، و پس از رفع موضوع 

 گردد.مصلحت، حكم شرعي مجدداً به اعتبار سابق بازمي

حكم الهي است  1مقصود از تقديم و ترجيح احكام حكومتي بر ساير احكام شرع، نه به معناي تقييد و تخصيص

برخي از احكام الهي بر بعضي ديگر از احكام شرع است. بنابراين  8بلكه به معناي حكومت 1و نه به معناي نسخ آن،

ترجيح و تقديم برخي از احكام بر بعضي ديگر، از باب ترجيح اهم بر مهم است در مقام اجراي احكام و نه در مقام 

، 1811بر اين است كه عمل به هر دو ممكن نيست )جوادي آملي، تشريع آن؛ زيرا در تزاحم دو حكم، فرض 

 (.84ـ81صص

بدون ترديد، منشأ اين قبيل اختيارات بر اساس مفهوم واليت مطلقه فقيه است كه در عصر غيبت از معصومين)ع( 

ياراتي را تهاي وسيع امامت و رهبري جامعه اسالمي چنين اخگردد؛ چون مسئوليتالشرايط منتقل ميبه فقيه جامع

                                                      
گويند: اكرم العلما و التكرِم فساقَهُم )علماء را احترام بيرون كردن بعضي از افراد عام است از شمول حكم عام. مثل اينكه مي تخصيص: 1

ي را اكرام لبگذاريدف اما علماي فاسق را خير(. در اينجا عموم اكرم العلماء به وسيلة التكرم فساقهم تخصيص خورده و نتيجه اينكه بايد هر عالم عاد

 (181، ص 1815كرد. )فيض، 
رعي است شدر لغت به معني لغو كردن، برطرف ساختن و نيز به معني نقل كردن است. و در اصطالح به معني، برداشتن حكم ثابت كلي  نسخ: 1

 (115با دليل شرعي ديگري پس از آن، به هنگام پايان يافتن مدّت آن و منتفي شدن مصلحت و مالك قانونگزاري آن. )پيشين، ص

مراد از حكومت، اين است كه يكي از دوليل، ديگري را ناظر و مفسّر باشد، يعني يك دليل به حال و وضع دليل ديگر، نظر داشته باشد. و  8

و  يكند كه دليل حاكم، موضوع دليل ديگر را معننامند و فرق نميمضمون آن را شرح و تفسير كند. دليل ناظر را حاكم و دليل منظور را محكوم مي

ه آن جو خمر است( اين دليل ديگر، ناظر ب)آب« الفقّاع خَمر»و دليل ديگر گويد « الخمر حرام»تفسير كند، يا محمول آن را. مثالً هرگاه دليلي گويد 

 (141دهد. )پيشين، صكند و توسعه ميدليل نخست است كه موضوع آن را تفسير مي
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 (.810، ص1811كند )عميدزنجاني، اقتضاء مي

 

 گيري نتيجه

ه توان ترديد كرد كه فقه شيعه از آغاز، پيوندي ناگسستني با مصلحت داشتبا توجه به مباني و اصول اسالمي نمي

ن برداشت از اند، و ايدانستهاالمري است و فقهاي شيعه، از ابتداء احكام يا متعلقات آن را پيرو مصالح و مفاسد نفس

اند گيرد. به نحوي كه از ديرباز فقهاي شيعه، به مصلحت توجه كردهآيات قرآن و روايات معصومين)ع( سرچشمه مي

 كدام از فقها و اصوليون شيعه،اند. با وجود اين ، هيچهاي خود از آن بهره جستهو در بسياري از فتاوي و برداشت

نت كه اند، برخالف فقهاي اهل سستقل و منبع استنباط در كنار ديگر منابع نپنداشتهمصلحت را مصدر فقهي م

و  اند و آن را دليلي از ادله شرعي شمردهگشوده و آن را معتبر دانسته« مصالح مرسله»اصوليان ايشان، بابي به نام 

ر الح مرسله را بر اجماع، سنت و ديگاند. حتي، برخي از ايشان، در مقام تعارض، مصاحكامي را بر آن استوار دانسته

 اند.ادله شرعي مقدم دانسته و آن را ناسخ نصوص تلقي كرده

، مقدم اندآنچه كه فقهاي شيعه به ويژه حضرت امام خميني)ره( بر آن پاي فشرده و به آن اهتمام خاص داشته

اشت ست. ليكن بايد توجه ددانستن مصلحت حفظ نظام اسالمي و اصل شريعت، بر مصلحت اجراي احكام فرعي ا

هاي فكري و فقهي امام خميني)ره( يا فقهاي معاصر و يا ابداع نظام جمهوري كه اين مهم را هرگز نبايد از ويژگي

اسالمي دانست؛ زيرا موضع همه فقها در همة اعصار، از آغاز تاريخ فقه تاكنون همين بوده و هست كه هر فقيهي، 

 دانند.هم، چنين حكم كرده و احكام حكومتي را مقدم بر ساير احكام ميبه هنگام رخداد تزاحم اهم و م
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