
  

  ���و� �فا��م ��یاد�ن ع�وم ا�سا�ی اسال�ی

  �ص��ت
  

  

  

  

  

  :تاليف

  دکتر اصغر افتخاري

   دانشيار علوم سياسي دانشگاه امام صادق

  





  

  

  

 

  فهرست مطالب

  11  ......................................................................................................  ناشر سخن

  15  ..............................................................................................................  مقدمه

  17  ...........................................  مصلحت مفهومی شکافی البدکفصل اول: 

  19  .........................................................................................................  کلیات

  20  ........................................................................................  لغوي معناي .1-1

  20  .................................................................................اصطالحی ايمعن .2-1

  21  ..............................................................................  کالمی مصلحت .1-2-1

  22  ........................................................................  پسینی مصالح .اول رویکرد   

  22  ......................................................................  پیشینی مصالح .دوم رویکرد   

  23  ................................................................................  ترکیبی .سوم رویکرد   

  24  .............................................................................  فلسفی مصلحت .2-2-1

  24  .................................................................  »ذاتی مصالح« پیروان .اول گروه   

  25  .............................................................  »عرضی مصالح« پیروان .دوم گروه   

  26  ...............................................................................  فقهی مصلحت .3-2-1

  27  ...............................................................................................  مکاتب .3-1



6  مصلحت 

  27  ........................................................................  مرسله مصالح اعتبار .1-3-1

  30  .................................................................  مرسله مصالح اعتبار عدم .2-3-1

  42  ..............................................................................  )اول( فصل مطالب مرور

  45  .............  سنت اهل سیاسی فقه در مصلحت تحول سیر: دوم فصل

  47  .........................................................................................................  کلیات

  48  ............................................................  شناختی جامعه ـ تاریخی تحلیل .1-2

  49  ...........................................................................  فردي گرایی منفعت .الف   

  53  ................................................................................اجتماعی واگرایی .ب   

  56  .........................................................................  سیاسی محوري قدرت .ج   

  59  ...................................................................  مصلحت و خالفت مکتب .2-2

  59  ............................................  قدرت مصلحت و گانه سه خلفاي دوره .1-2-2

  60  ...............................................................  حکومت مصلحت و ابوبکر .الف   

  62  .........................................................................  حاکم مصلحت و عمر .ب   

  65  .......................................................................  قومی مصلحت و عثمان .ج   

  66  ....................................  سلطنت مصلحت و عباس بنی و امیه بنی دوره .2ـ2ـ2

  67  ........................................................  عربی سلطنت نظام و شام مکتب .الف   

  67  ...............................................................  )زورمداري( شمشیر .اول رکن      

  69  .............................................................................  ابزاري دین .مدو رکن      

  70  ...............................................................  والیتعهدي و وراثت .سوم رکن      

  71  ........................................................  ایرانی سلطنت نظام و کوفه مکتب .ب   

  71  ............................................................................  دینی وراثت .اول رکن      

  73  .............................................................................  الهی تفضّل .دوم رکن      

  75  ....................................................ملی مصلحت و ناسیونالیسم دوره .2 ـ2 ـ3

  76  ............................................................................................  ها نظریه .الف   



  7فهرست مطالب 

  76  ...............................................  خالفت ي نظریه احیاء و گرایان سنت .یک      

  78  ......................................................  اسالم ملی بازخوانی و نواندیشان .دو      

  78  .................................................................  عرفی گرایی ملی .1 رویکرد         

  82  ...............................................................  مذهبی گرایی ملی .2 رویکرد         

  83  ............................................................  جهانی اسالم و گرایان فراملی .سه      

  87  ................................................................................................  الگوها .ب   

  88  ................................................................  سلطنتی /پادشاهی .لاو الگوي      

  89  ..........................................................................  جمهوریت .دوم الگوي      

  92  ..................................................................  دینی گرایی عرفی :سرانجام .3-2

  92  ................................................................  مصلحت اصل تکوین .اول دوره   

  94  ..............................................  مصلحت کاربردي مرزهاي توسعه .دوم دوره   

  95  ...............................................  شارع فاهدا در مصلحت اندراج .اول حد      

  96  ...........................................  کریم قرآن با مصلحت تعارض عدم .دوم حد      

  97  .................................  نبوي سنت با مصلحت تعارض عدم .سوم حد      

  منجر برتر یا مشابه مصلحتی رفتن بین از به نباید مذکور مصلحت .چهارم حد      

  97  ...................................................................................................  .گردد       

  98  ..............................................................................  )دوم( فصل مطالب مرور

  101................  تشیع سیاسی فقه در مصلحت تحول سیر: سوم فصل

  103  .......................................................................................................  کلیات

  103  .....................................................................................  رحضو عصر .1-3

  104  ...................................  اسالمی مصلحت مقابل در جاهلی مصلحت .1-1-3

  104  ....................................................  جاهلی گفتمان در مصلحت ارکان .الف   

  104  .....................................................................  محوري منفعت .اول رکن      



8  مصلحت 

  104  ......................................................................  باوري تعصب .دوم رکن      

  105  ..........................................................................  تجاوزگري .سوم رکن      

  106  ........................................................................  تکثرگرایی .چهارم رکن      

  107  .....................................................  اسالمی گفتمان در مصلحت ارکان .ب   

  107  .................................................................  توحید و مصلحت .اول رکن      

  107  ..................................................................  ایمان و مصلحت .دوم رکن      

  108  ...............................................................  والیت و مصلحت .سوم رکن      

  108  ...........................................................  سعادت و مصلحت .چهارم رکن      

  109  ............................................................................  مصلحت اصول .2-1-3

  109  ......................................  ستنده قطعی اعتبار داراي ها مصلحت .اول گزاره   

  110  ..............................................  هستند کامل و جامع ها مصلحت :دوم گزاره   

  111  .................................................  هستند مند ضابطه ها مصلحت .سوم گزاره   

  114  ......................................  است »ترکیبی« مصالح تعیین روش .چهارم گزاره   

  118  ......................................................................  دهم تا چهارم هاي سده .2-3

  119  .................................................  مصلحت سلبی بعد و یکلین محقق .1-2-3

  121  ...............................................  مصلحت ایجابی بعد و صدوق شیخ .2-2-3

  124  ....................................................................  قمري هجري پنجم سده .3-3

  124  ...............................  سنجی مصلحت روش در بازنگري و مفید شیخ .1-3-3

  124  .........................................  اجتهاد روش در عقل نقش سازي برجسته .الف   

  125  .........................................................  مصلحت ماهیت در نگري امعج .ب   

  127  .................  مفید شیخ مصلحت نظریه نمودن عملیاتی و مرتضی سید .2-3-3

  129  ...................................................  قمري هجري دهم تا ششم هاي سده .4-3

  129  .........................................................................  طوسی شیخ عصر .1-4-3

  131  ...............................................................  طوسی شیخ از پس عصر .2-4-3



  9فهرست مطالب 

  133  .....................................................................................  صفویه عصر .5-3

  134  .........................................  مصلحت نمودن عملیاتی و کرکی محقق .1-5-3

  135  .................................................  گرایی اصول احیاء و بهبهانی وحید .2-5-3

  137  .......................................................................................  قاجار عصر .6-3

  138  ...................................................  کارکردي مصالح و الغطاء کاشف .1-6-3

  140  ....................................................  اضطراري مصالح و قمی میزراي .2-6-3

  141  ......................................................  واقعی مصالح و نراقی مالاحمد .3-6-3

  141  ............................................  اسالمی حکومت و فقیه والیت اصل .1 رکن   

  142  ...........................................................  عامه مصالح و مقلد سلطان .2 رکن   

  142  ...............................  روش مثابه به مصلحت و انصاري مرتضی شیخ .4-6-3

  144  ...............................  سنجی مصلحت مشروطه الگوي و نائینی عالمه .5-6-3

  146  ....................  سنجی مصلحت مشروعه الگوي و نوري اهللا فضل شیخ .6-6-3

  148  ...........................................................................  )سوم( فصل مطالب مرور

  151...................  مصلحت نظریه کمال و) ره(خمینی امام :چهارم فصل

  153  .......................................................................................................  کلیات

  154  ......................................................................  مصلحت و فقیه والیت .1-4

  154  ..............................................................  سیاسی مصالح فقهی بنیاد .1-1-4

  158  ...................................................................  الهی قوانین به علم :اول رکن   

  158  ....................................................................................  عدالت :دوم رکن   

  160  .....................................................................  سیاسی مصالح ظهور .2-1-4

  163  ..............................................................  مصلحت و اسالمی حکومت .2-4

  163  ....................................................  زمانه مصلحت و حکومت شکل .1-2-4

  164  ..........................................  عمومی مصالح و حکومت عملی اصول .2-2-4

  164  ......................................  مصلحت سازي نهادینه و حکومت ساختار .3-2-4



10  مصلحت 

  165  ...........................................................  نظام مصلحت تشخیص مجمع .3-4

  166  ................................................................  مصلحت روشی اولویت .1-3-4

  166  ............................................................  مصلحت تاریخی ضرورت .2-3-4

  172  ..........................................  نظام مصلحت تشخیص مجمع عملکرد .3-3-4

  173  ..................................................................  اختالف حل :اماقد دوره .الف   

  173  ................................................................  قانون وضع :ضرورت دوره .ب   

  174  ..................................................  قانونگذاري حق حذف :رجعت دورة .ج   

  175  ......................  )تاکنون 1376 از( کالن هايسیاست طراحی :تکامل دورة .د   

  175  ........................................................................  )چهارم( فصل مطالب مرور

  177...............................................................................................  گیري نتیجه

  181............................................................................  مآخذ و منابع فهرست

  193.......................................................................................................ها نمایه

 

  فهرست نمودارها

  34  ...سنت اهل رویکرد در دین اجتماعی گفتمان مکانیکی ساختار :1 شماره نمودار

  42  .....................................................  لفراغا منطقه گانه سه تفاسیر :2 شماره نمودار

  49  ......................  سنت اهل گفتمان در مصلحت مفهومی مرزهاي :3 شماره نمودار



  )1- 3). آیات شریفه 55(قرآن کریم. سوره مبارکه الرحمن (

  

  سخن ناشر

اي سترگ برگرفتـه از کـالم    این واقعیت که علم ماهیتی توحیدي دارد آموزه

ــ  » مقامی الـوهی «به مثابه » تعلیم«باشد، آنجا که خداوند متعال، بر  وحی می

لَّمانَ عا اإلِنسم لَم  لَمعو  ــ  )5). آیه شـریفه  99(قرآن کریم. سوره مبارکه العلق (ی

 فیهـا  یذْکَرَ أن اللّه مساجِد منَع ممن أظْلَم ومنْ ــ » اي الهی عطیه«به مثابه » علم«

همى اسعسی وا فخَرَابِه کلَئا أوکَانَ م ما أَن لَهخُلُوهدی إِالَّ یفنَخَآئ می لها  فنْیالـد 

زْيخ ملَهی ورَةِ فاآلخ ذَابع  یمظآیه شریفه 20(قرآن کریم. سوره مبارکه طه (ع .(

انـدوزي   ، تأکید ورزیده و بدین ترتیب، اُفقی تـازه را در مسـیر علـم   ـ   )114

  شود.  از آن تعبیر می» علم دینی«عنوان کالن  اسازد که امروزه ب مشخص می

اش، تاکنون تالش مسـتمر   حسب رسالت اولیه  اه امام صادقدانشگ

اي را در دو حوزه تعلیم و تربیت، جهت عملیاتی نمودن این آرمان  و گسترده

اي  اصیل و کاربردي اسالم، به انجام رسانیده که ثمره آن، پرورش نسل تـازه 

انسـانی  اي ارزنده از آثار در حوزه علوم  التحصیالن و انتشار مجموعه از فارغ
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آموزي را  باشد. با اینحال، باید توجه داشت که عرصه علم و علم اسالمی می

اي نیست و تالش براي توسعه مرزهـاي دانـش در افـق اصـول      حد و اندازه

  انتها است.  هنجاري دین، امري مستمر و بی

همزمـان بـا     معاونت پژوهشی دانشگاه امام صـادق بر این اساس، 

اي بـا   رشـته  ي نخستین در زمینه طـرح مباحـث میـان   ها عملیاتی نمودن طرح

 و اجـراي  تأکید بر معارف اسالمی در حوزه علوم انسانی، اقـدام بـه تـدوین   

تـري از تولیـد دانـش را در ایـن      اي نمود که سـطح عـالی   هاي تکمیلی طرح

مفـاهیم  «نماید. طرح تحقیـق، تولیـد و انتشـار مجموعـه      خصوص دنبال می

هاي راهبردي دانشگاه به شمار  ، از جمله پروژه»سالمیبنیادین علوم انسانی ا

کـل پـژوهش دانشـگاه     در دستور کار اداره 1389آید که از نیمه دوم سال  می

اکنـون خرسـند هسـتیم کـه ثمـرات ایـن جهـاد علمـی را          قرار گرفت و هم

  توانیم خدمت اساتید، دانشجویان و محققان ارجمند تقدیم نماییم.  می

، در پـی آن اسـت تـا    »نیادین علوم انسـانی اسـالمی  مفاهیم ب«مجموعه 

دینـی) را در ایـن حـوزه، بـه بحـث،       دینی و بـرون  ترین مفاهیم (درون عمده

بررسی و تحلیل گذارد؛ و در این خصوص از همیـاري تمـامی کارشناسـان    

آورد. در ایـن   برجسته و آگاه به علوم انسانی اسالمی اسـتقبال بـه عمـل مـی    

مورد  » اسالمی«گفتمان  چارچوبد بر اصول دینی و در طرح، مفاهیم با تأکی

واحد، مبانی و اصـول   یشود تا در قالب الگوی بررسی قرار گرفته و سعی می

  براي مخاطبان تبیین شود.  هامورد نظر و نحوه کاربست آن

، ضمن درخواست از تمـامی   معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق

 جهـت اري با دانشگاه، آمادگی خـود را  د و آگاه براي همکتعهپژوهشگران م

هـاي   ارتقاي متـون منتشـر شـده در چـاپ     با هدفدریافت نقدهاي سازنده 
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دارد. امید آن که شاهد تقویت و گسترش هر چه بیشتر ایـده   بعدي اعالم می

  باشیم.  در آینده نزدیک» علم دینی«

  

  »عالَمینَالْ رب اللّه تَبارك واألَمرُ الْخَلْقُ لَه أَالَ«

)54شریفه  ). آیه7( االعراف(قرآن کریم. سوره مبارکه 





  

  

  

  

  قدمهم

  )12و  11شریفه  ات. آی)2( البقره(قرآن کریم. سوره مبارکه 

رغم اتقـان و   را باید از آن دسته از مفاهیمی ارزیابی نمود که علی» مصلحت«

هـاي   اش، در مقام کاربرد عملی مورد سوء برداشت اعتبار معنایی و محتوایی

هاي فکري متفاوت و  گیري جریان بسیاري واقع شده و در نتیجه شاهد شکل

باشـیم.   مـی » رعایـت مصـلحت   و ـ » ورزي مصلحت«حتی معارضی در باب 

و » مصـالح «براي مثال در حالی که به گمان برخی به جز از طریق شناسـایی  

توان از استقرار و استمرار نظـام سیاسـی    ابتناي قدرت بر بنیاد مصلحت نمی

التزام بـه  «را نقطه مقابل » سنجی مصلحت«اي دیگر  مطلوب سخن گفت؛ عده

داننـد کـه راه را بـر     عی سیاست مخرب مـی ارزیابی نموده، آن را نو» حقایق

  سازد.  ساد قدرت و زوال نظام سیاسی هموار میف

شناختی از قبیـل آنچـه آمـد ـ از یـک سـو ـ و         مجادالت فلسفی ـ زبان 

پررنگ شدن نظریه مصلحت در گفتمان انقالب اسالمی ـ از سـوي دیگـر ـ     

ظـام  تـوان در تاسـیس مجمـع تشـخیص مصـلحت ن      که تجلی بارز آن را می

مالحظه نمـود؛ پژوهشـگر را بـه آنجـا رهنمـون شـد تـا از ارزش نظـري ـ          
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کاربردي مصلحت در گفتمان اسالمی پرسش نماید. انجام ایـن مهـم بـدون    

توجه به فقه، فلسفه و کالم سیاسی اصـوالً میسـر نبـود و بـه همـین خـاطر       

 پژوهشگر با استفاده از منابع معتبر اسالمی سعی نمود تا تصـویري جـامع و  

سه بعدي از مصلحت را طراحی و ارایه نماید. اقتضاي این تحلیل، طراحـی  

به انجام رسید.  گام نخستبراي شناخت مصلحت بود که در  دجدیاي  نظریه

در پی آن ـ و مستند به نظریه ارایه شده ـ دو روایت اصلی از مصلحت نـزد    

نیز اصول  . در پایانگرفته استاهل سنت و تشیع مورد بررسی تطبیقی قرار 

و قواعد هر یک از دو روایت مذکور و همچنین اندیشه سیاسی ـ اجتمـاعی   

  آورده شده است.  مصلحتامام (ره) در خصوص 

نگارنده امیدواراست، از این طریق گامی کوچـک در راسـتاي تبیـین و    

باشـد. بـدیهی اسـت کـه چنـین      هاي گفتمان اسالمی برداشته  تشریح قابلیت

قـرار  » تایید الهـی «ز حیث کمی اندك باشد ـ موضوع  هایی حتی اگر ا تالش

شاءاهللا) و ثمرات معرفتـی و کـاربردي در خـور تـوجهی خواهـد       گرفته (ان

الزم بـه  حداقل آن اسـت.  » علوم انسانی اسالمی«داشت که تقویت بنیادهاي 

ذکر است که مبادي پژوهشی اثر حاضر به صـورت مبسـوط در دیگـر آثـار     

ابراین محققـانی کـه مایـل بـه مطالعـه تفصـیلی در       نویسنده آمده اسـت. بنـ  

هـاي   تواننـد بـه کتـاب    خصوص مبادي نظري مصلحت در اسالم هستند می

) (که بـه قلـم رمضـان البـوطی     1384رمضان البوطی » (مصلحت و شریعت«

» مصلحت و سیاست«نگاشته شده و توسط نگارنده، ترجمه گردیده است) و 

  ) مراجعه نمایند. 1379افتخاري » (انتظام ملی«) و 1384افتخاري (

  »الْمصلحینَ أَجرَ نُضیع الَ إِنَّا«

)170شریفه  ه). آی7( االعراف(قرآن کریم. سوره مبارکه 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اولفصل 

  فی مفهومی مصلحتاکالبد شک





  

  

  

  

  کلیات 

 اللّـه  فَیضلُّ لَهم لیبینَ قَومه بِلسانِ إِالَّ رسولٍ من أَرسلْنَا وما«

(قرآن کریم. » الْحکیم الْعزِیزُ وهو یشَاء من ویهدي یشَاء من

  )4). آیه شریفه 14سوره مبارکه ابراهیم (

و ما هیچ رسولی را نفرستادیم، جز آن که به زبان قـومش  «

پس هر آن که  تکلم نماید تا براي آنها [امور را] تبیین نماید

گمراه و هر آن که را خواهد، هدایت نمایـد   را خدا خواهد

  ».و او عزیز و حکیم است

توان از جمله سازوکارها و الگوهاي مـوثر انتقـال    زبان و عناصر زبانی را می

» مارتین هایـدگر «اي که برخی از فالسفه همچون  گونه معانی ارزیابی نمود به

هیچ حقیقتـی در   هاي زبانی، اصوالً معتقدند که بدون توجه به زبان و ساخت

). این نظریـه بـین زبـان و حقیقـت     556: 1372خارج وجود ندارد (احمدي 

) کـه بـه بهتـرین    21-33: 1388نماید (نک. عابـدي   اي وثیق ایجاد می رابطه

وجهی ضرورت تامل و بازاندیشی در معناي مفاهیم را بـراي درك محتـواي   

افزون بـر معنـاي   سازد. در ارتباط با مصلحت نیز  مکاتب مختلف آشکار می
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شناختی متفاوت ـ اما مرتبط ـ     گیري سه جریان زبان لغوي اولیه، شاهد شکل

  عبارتند از:باشیم که  می

  . معناي لغوي 1-1

است و در وجه مصدري » منفَعت«شناختی بر وزن  از حیث لغت» مصلَحت«

به کار رفته است؛ چنان که منفعت نیز در شکل مصـدري  » صالح«به معناي 

اگر مصلحت به صورت اسمی به کار رود، بـر یکـی از    .داللت دارد» نفع« به

شـناس بـر ایـن     پژوهشگران زبـان مصادیق آن (یا همان مصالح) اشاره دارد. 

یا اسم مکان (به معناي جایگاه و مکان صالح) و یـا  » مصلحت«اعتقادند که: 

ري مصدر میمی(به معناي صالح دیدن و حسن پنداشتن) است و وجه مصد

باشـد   مـی » افسـاد «رسـاند. در ایـن معنـا واژه مقابـل آن      را مـی » اصالح«آن 

هاي متفاوتی  ). در زبان فارسی معادل62: 1376؛ بقال 222: 1374(الشرتوتی 

ارایـه شـده کـه    » مصـلحت «ـ که داراي ریشه معنایی واحدي هستند ـ براي  

علـت. در   عبارتند از: خیر، خوشایند، لذت، عالقه، سود، نعمت، حکمـت و 

را » منفعـت « -» المستصـفی «بـه تعبیـر غزالـی در     -این میـان شـاید بتـوان    

از حیث لغـوي ارزیـابی نمـود (غزالـی     » مصلحت«ترین معادل براي  نزدیک

1302 :140  .(  

  . معناي اصطالحی 2-1

متناسـب بـا معنـاي لغـوي آن ـ کـه عمـوم         » مصـلحت «مفهوم اصـطالحی  

  رتست از: عبا ،نویسندگان به آن اشاره دارند

منفعتی که شارع حکیم براي بندگانش خواسته است. این منافع مشتمل «

بر حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال ـ بـه ترتیـب اولویـت [گفتـه شـده] ـ        
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بندیی است که  ). مبناي این تعریف دسته27: 1992البوطی رمضان » (باشد می

  شود، آنجا که گفته است:  نقل می» غزالی«معموالً از 

ظور ما از مصلحت صیانت از دین، جان، عقـل، نسـل و   من«

گانـه مصـلحت    مال است که در هر یک از این اصول پـنج 

نهفته است. پس هر آنچه که به تحصیل و تاییـد ایـن پـنج    

ــر از آن را مفســده   ــی شــود را مصــلحت و غی اصــل منته

 »اي که دفـع آن داللـت بـر مصـلحتی دارد     نامیم؛ مفسده می

   ).140: 1302(غزالی 

در این معنا به سه صورت در گفتمان اسالمی به کـار رفتـه   » مصلحت«

اي خاصی تولید و عرضه  گران حوزه علمی است که هر یک از سوي اندیشه

  عبارتند از: » مصلحت«معانی تخصصی ترین  مهم شده است.

  . مصلحت کالمی1-2-1

دفاع علمی است که متعاقب ظهور اسالم و با هدف اثبات و » اسالمی کالم«

بـه  هـاي دینـی بـا روشـی اسـتداللی، بنیادگـذارده شـده؛ و مـتکلم          از آموزه

 یشود که خود را متعهد و موظف بـه دفـاع از اصـول    می قگري اطال اندیشه

). 178-179و  96-97تـا:   داند (مطهري، بی می ،خاص و از پیش تعیین شده

که تعلیمـات  تاکید نموده، آنجا » علم کالم«بر این ویژگی مهم » ابن خلدون«

ونـه  گنماید: تکالیف بدنی، تکالیف قلبی.  دین را به دو دسته اصلی تقسیم می

شود. گونه دوم  عرضه می» فقها«نظر دارد و از ناحیه » الهی عشرای«نخست بر 

شود که بنیاد فقه بر آنها است. با توجه بـه اهمیـت    اصول مبنایی را شامل می

بـا  » کـالم «واقـع شـوند.   » ایمـان «وع آید که موض گونه دوم تکالیف، الزم می

و صیانت از اعتقادات  ،عطف توجه به اصل ایمان و صیانت از آن پدید آمده

). به همـین خـاطر   1375نماید (نک. ابن خلدون  و استواري آنها را دنبال می
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را » علم کـالم «ي  فلسفه (Harry A. Wolfson)» هري اوسترین ولفسن«است که 

دانسـته اسـت   » بـاور «و » اعتقـاد «مبتنی بر اصـالت   متفاوت از سایر علوم و

  ).  62-63: 1368(ولفسن 

بندي  توان در قالب این سوال جمع از منظر کالمی بحث مصلحت را می

آیا صدور احکام مختلف مبتنی بر مصالح هستند و یا این که مصـالح  «نمود: 

بـه   در علم کالم سه رویکـرد اصـلی نسـبت   ». برآمده از احکام الهی هستند؟

  موضوع احکام الهی و مصالح پدیدار شده، که عبارتند از: 

  رویکرد اول. مصالح پسینی 

شـریعت و   کـه معتقدنـد  بنیاد اصلی این رویکرد توسط اشاعره گذارده شده 

» مفسـده «و یـا  » مصلحت«تر از آن هستند که بتوان آنها را با  احکام آن وزین

» تعبد«. ایشان اصل را بر درآوردسنجیده و از این طریق احکام را به محاسبه 

گذارده و معتقدند که احکام الهی را باید به صرف تعبد گردن نهاد؛ و از این 

شوند (شیخ  و مفاسد در پس نواهی، آشکار می ،طریق مصلحت در پس اوامر

  ).  19-34: 1376؛ فاضل میبدي 39-37: 1369

  رویکرد دوم. مصالح پیشینی 

الح و مفاسد به شکل پیشـینی وجـود   صفلسفی که: ممعتزله با بیان این اصل 

هستند؛ از » مفاسد«و دافع » مصالح«کننده  اند که تامین دارند و احکام نیز چنان

  اند. بر این اساس:  رویکرد اعتزالی فاصله گرفته

تواند [=سـزاوار شـأن الهـی نیسـت] در ایـن       خداوند نمی«

بـه   جهان و نه در جهان آخـرت، بـا بنـده کـاري کنـد کـه      

(شیخ » مصلحت مخلوق یا در راستاي عدالت محض نباشد

1369 :23 .(  
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بر همین وجه از ساختار فکري معتزله تاکید نمـوده، آنجـا   » شهرستانی«

. ایشان بر این باورند که خداونـد را  شناساند که وجه بارز معزله را چنین می

تحلیل را او این سازوار نباشد که از آنچه صالح بنده است، صرف نظر کند. 

  ). 284-285: 1362الدین  تایید نموده است (ولی» حکمت الهی«مستند به 

  رویکرد سوم. ترکیبی

دو  ،متعلق به شیعه است که در بحث از مصـلحت کالمـی  » رویکرد ترکیبی«

  پذیرد:  رکن زیر را به صورت توامان می

د بنا ل منافع و دفع مفاساحکام دینی ثبوتاً و واقعاً بر پایه تحصی نخست.

  . شده است

(صـارمی   مصالح [و دفع مفاسد] یک سویه اسـت ابتناي احکام بر دوم. 

1383 :66 .(  

، »الشرع معلل بالمصـالح «و با اشاره به قاعده » قواعد فقه«در زیر شهید ثانی 

رکن نخست را چنین توضیح داده است: احکـام شـرعی تـامین مصـالح و دفـع      

: 1374توان تصور نمـود (نـک. رحیمیـان     ینمایند، لذا خالف آن را نم مفاسد می

آیـد کـه بـر اسـاس آن احکـام       شـمار مـی   ). این تفسیري عمومی نزد شیعه به14

  شوند:   گانه اصلی متناسب با نوع مصالح و مفاسد تعریف می پنج

نماید مگر آن که مصلحتی برتـر   ینمخداوند به کاري امر «

ند، مگر آن ک در آن براي بندگان باشد و [از کاري] نهی نمی

اي بـزرگ در آن بـراي بنـدگان بـوده [باشـد]. و       که مفسده

گـر آن مـوردي را کـه مفسـده غیـر      مشـود    مستحب نمـی 

مابقی موارد که نه مصلحت ملزمه را راجحـه  شدیدي دارد. 

و یامفسده شدید یا غیر شدید برایش نیست، مبـاح واقعـی   

  ).47: 1989(القرضاوي » قرار داده است
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سـازد، میـزان    شیعه را از اشعریون رادیکال متمـایز مـی   اما رکن دوم که

بر این نکته مهم  است. دیدگاه ایشان داللت» مصالح و مفاسد پیشینی«حجیت 

دارد که، امکان و نوع دسترسی انسان به مصالح و مفاسد محدود اسـت. بـه   

سویه، نفی  داند. منظور از یک ي بین این دو را یک سویه می همین خاطر، رابطه

ف یوس«است. » احکام الهی«به » مصالح درك شده«رتباط مبتنی بر حرکت از ا

   این نکته را از قول بزرگان شیعه چنین تبیین نموده است:» القرضاوي

معنـی ایـن سـخن [کــه احکـام شـریعت تـابع مصــالح و       «

مفاسدند]، آن نیست که هر چند [خوبی] و پاکی نزد مـردم  

برعکس: آن چه که حرام بایستی نزد شارع حالل باشد. بلکه 

نشده از سوي شارع، طیب [و خوب] است. و آن چه حرام 

. چرا که ما بایستی تابع شارع باشیم و نه تشده، خبیث اس

  ). 47-48: 1989(القرضاوي » این که شارع مقدس تابع ما

  . مصلحت فلسفی2-2-1

ترین مسائل هسـتی و از آن حیـث کـه بـر      فلسفه علمی است که درباره کلی

در پـی  کند. از ایـن حیـث فلسـفه     صادیق مختلف صادق هستند، بحث میم

و در پی کشف حقیقت است. بر ایـن اسـاس    نیستموضوعی خاص  اثبات

بنـدي نمـود:    تـوان چنـین صـورت    را می» مصلحت«سوال فلسفی مربوط به 

هایی که به این سوال داده شـده را   پاسخ» اند؟ مصالح اموري ذاتی یا عرضی«

  دو گروه اصلی تقسیم نمود: توان به  می

  » مصالح ذاتی«گروه اول. پیروان 

» نفـس االمـري  «گران بر این باورند که مصـالح و مفاسـد    این دسته ازاندیشه

 ،آمـد)  یهستند و لذا مقدم بر احکام شرع (چنان که در حوزه مصلحت کالم
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توان به آنها دست  مختلف ـ از جمله عقلی ـ می  هاي  روشوجود دارند و به 

حسـن و  «گذار این نحله فلسفی هستند، در ذیل بحث  یافت. معتزله که بنیان

مطـابق نگـرش معتزلـه،    انـد.   ، این ایده را طرح و برجسته سـاخته »قبح ذاتی

ها اموري خنثی نیستند که پس از صدور احکام دینـی وجـه مثبـت یـا      پدیده

شـبکه   ها با توجـه بـه سـاخت درونـی و     منفی بگیرند. بلکه بالعکس، پدیده

باشند (نک. رسیونی  می» مفسده«و » مصلحت«موضوع  ،شان تعامالت بیرونی

1376 :320-315  .(  

  »مصالح عرضی«پیروان گروه دوم. 

در جریان نقد معتزله به گروهی به نام اشاعره اشاره دارد که » احمد رسیونی«

آن  انـد کـه مطـابق    اي تازه رسیده به ایده» مصالح ذاتی«گذر نقد ماهوي  از ره

تابعی از حکم الهی و نه مقتضاي هویت اجتماعی آنهـا  » مصلحت و مفسده«

  حسن اشعري در این باره گفته است:والبشود. ا ارزیابی می

چیزي حسن نیست مگر این که شـرع بـراي آن قائـل بـه     «

بیح نیست مگر این که شرع آن حسن شده باشد و چیزي قَ

بیح شناختن شـرع،  را تقبیح کرده باشد. اما بدون حسن یا قَ

بیحـی و همـه امـور مسـاوي     نه حسنی در کار است و نه قَ

  ). 313: 1376سونی ی(اشعري؛ به نقل از: ر» هستند

تـوان   دارد و مـی  ها شیعه در این خصوص رویکردي مخالف با اشعري

چنین ادعا نمود که در خصوص مصلحت فلسفی، ادله و توضیحاتی که ارایه 

سازد. بدین معنا که مصالح و  اه معتزله بیشتر نزدیک میرا به دیدگ ، تشیعداده

و نه ـ و از این حیث مصالح و مفاسد را ذاتی  پذیرد میاالمري را  مفاسد نفس

مختـار  «تـوان بـه    دالیل ارایه شـده، مـی  ترین  مهم داند. از جمله میـ عرضی  

پـذیري   مسـئولیت «انسان اشاره داشت که مقتضاي آن » عاقل بودن«و » بودن



26  مصلحت 

است. بدین معنا که اگر مصالح و مفاسد به شکل پیشینی وجود نداشته » فرد

انسان ارزشی قائل شـد. افـزون بـر آن    » اختیار«توان براي  باشند، آن گاه نمی

افراد (دادن پاداش یا مجازات نمودن) نیـز هنگـامی معنـا دارد کـه     » عقوبت«

پذیرفته شده باشد  ، پیش از آن»بد«از » خوب«عقل و توان انسان براي تمییز 

آید اول انسان مومن شود و سپس مصلحت و مفسـده را درك   و اال الزم می

  ).  141-158: 1367نماید (نک. الفاخوري و الجر 

  . مصلحت فقهی3-2-1

مباحث مربوط به مصـلحت را درون خـود جـاي داده    ترین  مهم حوزه فقهی

 اسان دینتخصصی صورت گرفته از سوي کارشنمجموع تالش » فقه«است. 

شـان را شـامل    حکمی مردم در زنـدگی دنیـوي   هاينیاز گویی به براي پاسخ

شود که از طریق ارجاع فروع به اصول و استنباط حکـم شـارع، حاصـل     می

). از این منظر فقـه تئـوري اداره امـور    10-15تا:  آید (موسوي خمینی، بی می

 یاربردي و عملـ فرد و جامعه از ابتدا تا به پایان اسـت کـه آن را علمـی کـ    

). مصـلحت در حـوزه فقـه در    98: 21، ج 1361خمینـی  موسـوي  سازد ( می

آیا در مقام استنباط احکـام شـرعی   «عیت یافته است: وقالب این سوال موض

توان از مصلحت به مثابه مرجعی مستقل ـ در کنار سـایر منـابع اسـتنباط      می

کتب اصلی (تشـیع و  در پاسخ به این سوال دو م». احکام ـ بهره برد یا خیر؟ 

  تسنن) حاصل آمده است: 
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  . مکاتب3-1

اي دیرینه دارد،  در فقه سیاسی اهل سنت سابقه» مصالح مرسله«اگر چه بحث 

اما این به معناي عدم توجه فقه سیاسی شیعه به عنصر مصـلحت نیسـت. در   

  گیرد:  این قسمت دو مکتب اصلی در این موضوع مورد بحث قرار می

  صالح مرسله اعتبار م .1-3-1

  توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود:  مطابق ادعاي اهل سنت مصالح را می

  یک. مصالح معتبر

آن دسته از مصالحی اسـت کـه توسـط شـارع     » مصالح معتبر«منظور از 

اند. این دسته از مصـالح مـورد    مورد توجه قرار گرفته و مستند به حکم الهی

می بوده و بـه صـورت مسـتقیم (تاییـد     هاي اسال ها و گروه تایید تمامی فرقه

باشـد. بـه همـین     الهی) و یا غیر مستقیم (عقل انسانی) اعتبارشان پذیرفته می

دهند (نک. تقـوي   خاطر است که فقهاء آنها را مرجع استنباط احکام قرار می

1378 :19 .(  

  دو. مصالح غیر معتبر

مـواردي را  قـرار دارنـد و   » مصالح معتبر«این دسته از مصالح در مقابل 

شوند که شارع به صـراحت آنهـا را نفـی نمـوده اسـت (المصـالح        شامل می

مصـالحی  «این مصالح را چنین معرفی نموده اسـت:  » ه زحیلیوهب« ).الملغا

که شارع بر غیرآن تصریح داشته است؛ مانند تحریم ربا در حـوزه معـامالت   

  ).  1381:14(هاشمی » اقتصادي

  سه. مصالح مرسله

، آن دسته ازمصالحی اسـت کـه   »رها شده«یا » مصالح مرسله«منظور از 

اعتبار یا عدم اعتبار آنها اصوالً از سوي شارع موضوع بحث نبوده و به همین 
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). ایـن دسـته از مصـالح    87: 1380شوند (شـریعتی   خوانده می» مرسل«دلیل 

به فزونی دارند. مصالح مرسله از حیث  روبسیار زیاد بوده و با گذشت زمان 

  شوند:  حکمی به سه دسته اصلی تقسیم می

گویند که قوام حیات فردي یا اجتماعی  الف. ضروریات؛ مصالحی را می

به آنها است. لذا تامین و صیانت از آنها به حکم عقل ضروري است. غزالـی  

  داند.  و مال را از این جمله می مصالح دین، نفس، عقل، نسل

داره بهتر امور فردي و اجتماعی گویند که ا ب. حاجیات؛ مصالحی را می

امور است » روان نمودن«شود. به عبارت دیگر ارزش آنها به  به آنها میسر می

نقش  آیند ولی در بهبود امور ه شمار نمیب» ضروري«و از این حیث اگر چه 

  اصلی دارند. 

را » کمـال «و » بهتر شـدن «گویند که فقط  نیات؛ مصالحی را مییج. تحس

تـرین رده   ینو به همین خاطر است که غزالی آنهـا را در پـای   دهند نتیجه می

دهد. شهید اول در  و ضرورت تامین آنها ـ قرار می  مصالح ـ از حیث اهمیت 

ـ یعنی مصـالحی کـه ضـروري    » مصالح تمامیه«از آنها به » القواعد و الفوائد«

ي ماننـد زیـاد   ، یاد نموده اسـت. دهند نیستند ولی نوعی بهبودي را نتیجه می

نفقه که اگر چه اصل آن ضروري است، اما افزایش آن، به حوزه تحسـینیات  

). 139-141 :1ج  ،1302؛ غزالـی  288-292: 1992البوطی رمضان رسد ( می

توضیح توجیه عمومی براي اعتبار مصالح مرسله را جهت استنباط حکم این 

ار این که براي اعتبهم سازد. ادله خاصی  فراهم می -مطابق نظر اهل سنت -

  مصالح در فقه اهل سنت آمده، عبارتند از: 

  . بقاي دیندلیل اول

با طرح مبانی فلسفی و کالمی مصلحت و اشاره به » عبدالوهاب خالف«

توجه به اصول دینـی میسـر نیسـت؛    این که مصلحت واقعی به جز از طریق 
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 دهد: ثابـت و متغیـر. در حـالی کـه     می زگونه از مصالح را از یکدیگر تمییدو

تصریح شده، متولی تامین مصالح ثابت هسـتند؛ مصـالح    تواجبات و محرما

» متغیـر  مصـالح «مرسله ناظر بر شرایط و مقتضـیات زمـانی و تـامین کننـده     

 مصالح مرسله امکان حضور و استمرار حیات دین راباشند. به این ترتیب  می

ـ توانـد   سازند و عدم توجه به آنهـا مـی   فراهم می در زندگی روزمره  ه دلیـل ب

شـود   منجـر مـی   سانی، به حاشیه رفتن دین و حذف آنتوسعه ابعاد حیات ان

  .  )91: 1380(نک. شریعتی 

  . حجیت عملکرد خلفاء دلیل دوم

از آن جا که اهل سنت براي عملکرد خفاء حجیت قایل هسـتند، التـزام   

به مصالح مرسله ـ مبنی بر صدور احکامی از سوي ایشان مسـتند بـه      خلفاء

در این  الح ـ به منزله اعتبار و حجیت مصالح مرسله تلقی شده است.این مص

هـاي متعـددي از عمـر،     اهل سنت به تصـمیم  فقهايخصوص نویسندگان و 

اند که مطـابق تفسـیر    ابوبکر و عثمان در زمان تصدي حکومت، اشاره داشته

آنها، موید اعتبار مصالح مرسله است. براي مثال انتخـاب ابـوبکر از طریقـی    

فت؛ انتصـاب عمـر در مقطـع بعـدي بـه      براي خالتا آن زمان، یر متعارف غ

خالفت، و یا نحوه تصدي حکومت توسط عثمان و مواردي از این قبیل کـه  

اما  اند برخوردار نبوده در سنت نبوي يهیچ یک از سابقه رسمی و معتبر

انـد.   خلیفه معتبر شـده گروهی خاص و یا شخص اندیشی  مستند به مصلحت

تجـویز  «، »سـهمیه مولفـه قلـوبهم   «توان بـه قطـع    مله مصادیق دیگر میاز ج

، و ... اشاره داشت که عمر از »اجراي سه طالق در یک مجلس و به یک بار

  ). 91: 1380تی الح مرسله چنین کرده است (نک. شریعباب مص
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  . اجماع دلیل سوم

تعداد اندکی از علماي اهل سنت در خصوص اعتبـار مصـالح مرسـله،    

به این مضمون کـه مصـالح مرسـله از حیـث عقلـی       ؛اند ادعاي اجماع نموده

داراي اعتبار بوده و نیازي به مستند نقلی صـریح نـدارد. دلیـل ایـن امـر بـه       

گـردد کـه بـدون     هاي هر عصر و زمانه و توان عقلی انسان باز مـی  ضرورت

، عمالً کارایی خود را (منظور عقل اسـت) » مصالح مرسله«حجیت بخشی به 

  ). 92: 1380دهد (شریعتی  از دست می

  . عدم اعتبار مصالح مرسله2-3-1

تشیع در خصوص مصالح مرسله و ادعاي حجیت فقهی بیان شـده از سـوي   

است کـه داللـت بـر نفـی آن دارد.      متفاوتاهل سنت داراي رأیی صریح و 

  نویسد:  می در این باره» الدین سید عبدالحسین شریف«

، مصلحت را در تخصیص عام و یـا  جماعطور ا ما امامیه به«

دانیم، مگر آن که نص خاص مویـد آن   د عام معتبر نمیتقیی

مصلحت باشد که در این صورت اعتبار موجود در اینجـا ـ   

چه ایجابی و چه سلبی ـ متعلق به آن نص است و نه از آن  

  ). 93: 1380(به نقل از: شریعتی » مصلحت

مصـالح مرسـله بـه صـورت اسـتقاللی      آید،  چنان که از این کالم بر می

گیرند و در صورت همراه شدن بـا نصـی مویـد     مبناي حکم شرعی قرار نمی

آن، مورد توجه خواهند بود. این رویکرد داراي چند رکن توجیهی است کـه  

  آنها عبارتند از: ترین  مهم نماید. در نهایت راي شیعه را تایید می

  له هاي مؤید مصالح مرس الف. نقد استدالل

هاي ارایه شده از سوي پیروان مصـالح مرسـله از آن حیـث در     استدالل

  نماید که:  خور نقد می
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افـرادي کـه   اعتبار بخشی براي رفتار و احکام بیان شده از سـوي  اول. 

داراي دو شرط اساسی علم و عصمت نیسـتند ـ آن هـم در سـطح اسـتنباط      

ابعی چون نـص ـ مـورد    احکام و قرار دادن این الگوهاي رفتاري در کنار من

گران شـیعی و حتـی اهـل سـنت آن را معتبـر       نقد بوده و بسیاري از اندیشه

دانند. به همین خاطر است کـه در تفکـر شـیعی، امامـت بـا دو ویژگـی        نمی

 قول و فعل ائمهمذکور مطرح شده و از این حیث در مقام استنباط حکم، 

  ).  70-72: 1384یابد (نک. افتخاري  حجیت می

بررسی تحلیلی مصادق بیان شده در تایید مصالح مرسله، حکایـت   دوم.

(یعنـی دربـاره آنهـا در دیـن سـخن      » مسکوت عنهـا «از آن دارد که ویژگی 

نیامده)، صحت ندارد؛ و این موضوعات بـه صـورت غیـر مسـتقیم مشـمول      

ضـوابط  «در » محمد سـعید رمضـان البـوطی   «اند. براي مثال  احکام الهی بوده

 سـهمیه  الغـاي «، »سه طالق در یک مرحلـه «بررسی مبانی حکم به » 

 سایر مصادیق تاریخی ارایه شده در حجیت مصـالح مرسـله  و » مولفه قلوبهم

ها، مؤید و بنیـان شـرعی از نـص     پرداخته و مدعی شده که همه این استنباط

در ایـن صـورت فلسـفه وجـودي     ). 128-144: 1992البوطی رمضان دارد (

  گردد. ی میمصالح مرسله نف

سوم. در ارتباط با ادعاي اجماع فقهاي مسلمان، مشخص است کـه بـا   

م حجیت مصالح مرسله، چنین اجمـاعی  دتوجه به تصریح فقهاي شیعه بر ع

در حوزه اسالمی وجود ندارد و اما اگر این اجمـاع مربـوط بـه حـوزه اهـل      

  : شود و آن هم این که باشد، در آن صورت مالحظه بعدي مطرح می تسنن

هـایی   چهارم. در میان مکاتب فقهی اهل سنت نیز هستند افراد و گـروه 

که قایل به حجیت مصالح مرسله نیستند و این امر به نقـض وجـود اجمـاع    

هـاي اصـلی در    دیـدگاه » الحجـر المحـیط  «شود. براي مثال صاحب  میمنجر 
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به چهار دسته تقسیم نمـوده  » مصالح مرسله«حوزه اهل سنت را در موضوع 

شـود (بـه نقـل از:     اعتبار مطلق تا عدم اعتبار مطلق را شامل مـی  از ت کهاس

ها، آنچه کـه   گذشته از میزان صحت یا سقم این دیدگاه). 26: 1380شریعتی 

  بدیهی است، اجماعی در این زمینه وجود ندارد. 

گانه مصلحت در اندیشه فقهی اهل  هاي سه پنجم. عدم تفکیک بین گونه

اجماع سخن به میان آید که واقعیـت خـارجی   از وجود سنت، منجر شده تا 

تصویر کالمی و بعضاً فلسـفی  » علم الفقه«در » احمد النمر«ندارد. براي مثال 

موجود از مصلحت را با ایده فقهی مصالح مرسله در هم آمیخته و سـپس از  

وجود موضعی واحد در میان تمامی فقهاي اسالمی سخن گفته است. این در 

سفی به مصـلحت  لشد که اشتراك نظر فقها در رویکرد کالمی و فبا حالی می

یک گروه واحد قـرار دهـد ـ     در تواند بزرگان شیعه و اهل سنت را ـ که می

به معناي وحدت نظر آنها در رویکرد فقهی به مصلحت نیست ـ چنان که در 

 اهـل سـنت در   رویکـرد عالم خارج شاهد فاصـله گـرفتن فقهـاي شـیعه از     

). خالصه کـالم، بـا   93: 1380فقهی هستیم (نک. شریعتی  مصلحت موضوع

» الشـریع االسـالمی  «النمـر  » علم الفقـه «بوطی، » ضوابط «مراجعه به 

شود که  احمد فراج، مشخص می» اصول الفقه االسالمی«محمد اسماعیل و یا 

نیـز   )نزد اهل سنت (با تاکید بر مصالح مرسله» مصلحت فقهی«در خصوص 

  اي وجود ندارد.  یاجماع قطع

  » مصالح مرسله«ب. نقد فلسفه وجودي 

گذشته از انتقاداتی که بر بعد نقلی مصالح مرسله وارد آمد، وجود وجه 

توان براي نقد حجیت این مصالح مطـرح سـاخت کـه از آن بـه      دومی را می

نماید. بـه منظـور درك    نگارنده تعبیر می» نقد فلسفه وجودي مصالح مرسله«

آید تا سـاختار منطقـی تفکـر اهـل سـنت در حـوزه        نقد، الزم می معناي این
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روابط و مناسبات اجتماعی (به معناي عام آن که سیاست، اقتصاد، فرهنگ و 

شود) مورد بررسی و تحلیـل قـرار گیـرد. در ایـن خصـوص       ... را شامل می

هاي  ارتوان دو ساختار متفاوت را شناسایی نمود که محقق از آن به ساخت می

  نماید.  لب و پویا یاد میمتص

  مکانیکی  ساختار اول.

ویژگی بارز این ساختار آن است که حوزه کاربرد مصالح دینی ـ چنـان   

گونـه   اند ـ مشخص و معین بوده و تصـور هـیچ    شارع بوده ارادهکه موضوع 

مستند به احکـام الهـی دو دسـته از    و رود. بر این اساس  انعطافی در آن نمی

 .»مصالح ملغا«و » مصالح معتبر«داشته باشیم که عبارتند از: توانیم  مصالح می

اند. پرسش اصلی در این  معرفی شده» نهی«و » امر«که به صورت  این مصالح

ارتباط آن است که: اگر جامعه اسالمی تحت تاثیر تحوالت زمانی، فنآوري و 

مـر  اواصریح اي روبرو شود که در ذیل  اجتماعی با مسائل و موضوعات تازه

د، آن گـاه تکلیـف دینـی ایـن موضـوعات و حکـم آنهـا        گنجـ  و نواهی نمی

) چیست؟ به عبارت دیگـر هسـته مرکـزي مصـالح (اعـم از معتبـر و ملغـا       

باشد که حیـات   مشخص و غیر قابل کاستی یا فزونی است؛ این در حالی می

اجتماعی انسـان بـه شـدت متحـول بـوده و پیوسـته موضـوعات آن رو بـه         

توان فاصله بـین مصـالح معتبـر و     در چنین حالتی چگونه می دارد. گسترش

هـا ـ از سـوي     ـ از یک سو ـ با مصالح عمومی حیات اجتماعی انسـان    ملغا

، حفـظ و  ریق انسجام درونی گفتمان اجتماعیدیگر ـ را پر نمود تا از این ط 

  تقویت گردد؟ 

اي است که اهل سـنت بـراي حـل ایـن      عنوان عمومی» مصالح مرسله«

توان چنین اظهار داشـت کـه مصـالح     اند و بر این اساس می مشکل ارایه داده

اند تاگسسـت مـذکور را پوشـش داده و منطـق تحـول دینـی را        مرسله آمده
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توان مسـتند بـه عقـل     براي این منظور مصالح و مفاسد را می تقویت نمایند.

 انسانی شناسایی و به صورت ایجـابی و سـلبی در تکمیـل مصـالح معتبـر و     

  ). 1ملغاه، عنوان نمود (نگاه کنید به نمودار شماره 

  

   :1نمودار شماره 

  در رویکرد اهل سنت ساختار مکانیکی گفتمان اجتماعی دین

  

الفقـه السیاسـی    فـی «در » فرید عبـدالخالق «توان به تحلیل  براي مثال می

شت اشاره دا» شورا«از » االسالمی: مبادي دستوریه الشوري، العدل و المساوا

  گوید:  که مبتنی بر فقه مصالح مرسله است. وي درباره فلسفه شورا می

ابوبکر حتی در مقام قضاوت [که جاي بیان حکم صـریح  «

جسـت. پـس    ماند]، به شورا تمسک مـی  الهی است، در می

آمـد و او حکـم آن را در قـرآن     اي پـیش مـی   چون مسـاله 

ــردم و 1یافـــت [ و ســـنت نمـــی[کـــریم]  ــان مـ ] بزرگـ
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کــرد و از ایشــان مشــورت  شــان را جمــع مــی انبرگزیــدگ

کردند، به همـان   گرفت. پس چون بر حکمی اجماع می می

کرد ... و این  کرد و عمر نیز بر همین سیاق عمل می امر می

روشـی طبیعـی بـود کـه بـر مقتضـاي زنـدگی سیاسـی ـ          

(نـک. ابـن خلـدون     »برد اجتماعی، حکومت از آن بهره می

1375 :80 .(  

در گسـتره تـدبیر مـردم    » مصـالح عامـه  «آن است که  ،سیرمعناي این تف

از عبادات و اعتقادات که اصل صریح شـرعی دارد،   است و از حیث ماهیت

). ایـن همـان برداشـت    212: 1375شـوند (نـک. ابـن خلـدون      متفاوت مـی 

زده شـده کـه     اي است که از مصالح مرسله صورت گرفتـه و گمـان   عمومی

ها را در مقام اداره جوامع دینی  از عرفی حکومتتواند به بهترین وجهی نی می

ها بسیار است که تماماً بر بنیاد معرفتی مذکور  برآورده سازد. از این قبیل مثال

» مصالح«رسد که بدون پذیرش این گونه از  اند و چنین به نظر می توجیه شده

و  افتـد  مداري از اداره امور عادي جامعه عقب مـی  (مرسله) اصوالً حوزه دین

  شود.  به انزوا و یا حذف دین منجر می

  انداموار دوم. ساختار

ساختار انداموار را داریم که اصـوالً بنیـان پیـدایش گسسـت      ،در مقابل

نماید. از این منظر مصالح دینی  درون گفتمان اجتماعی دین را نقد و نفی می

گـوي  شود که نتواند متناسب بـا شـکل متحـول ال    اي ایستا ارزیابی نمی مقوله

مصـالح مـاهیتی زنـده و     این اجتماعی خود را بازسازي نماید؛ بلکه بالعکس

اي (موضـوع مسـکوتی) درون حیـات     پویا دارنـد و لـذا هـیچ جـاي خـالی     

گیرد که الزم باشد با مفاهیم رابطی (چون مصالح مرسله  اجتماعی شکل نمی

ظریـه از  و یا غیر آن)، در پی تدارك آن برآییم. الزم به ذکر اسـت کـه ایـن ن   

نظریـه حضـور فراگیـر    «مستندات قویی برخوردار بوده و نگارنده با عنـوان  
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 ایــندر ). 81-85: 1384از آن تعبیــر نمــوده اســت (نــک. افتخــاري » دیــن

به عنوان فقیهی عامل و عالم به مباحث سیاسی ـ  امام خمینی (ره) خصوص 

ماعی دین را گونه شأن اجت این» والیت فقیه و جهاد اکبر«اجتماعی در کتاب 

  نمایند:  تبیین می

رب هــیچ خبــري نبــود و ســاکنانش در غــآن روز کــه در «

... سـتان  وپ بردند و آمریکا سرزمین سـرخ  توحش به سر می

مملکـت پهنـاور ایـران و روم محکـوم بـه اسـتبداد و        بود،

اشرافیت و تبعیض و تسـلط قدرتمنـدي بودنـد و اثـري از     

خداي تبارك و تعـالی  حکومت مردم و قانون در آنها نبود؛ 

قـوانینی فرسـتاد کـه انسـان از      به وسیله رسـول اکـرم  

آیـد. [اسـالم] بـراي همـه امـور       عظمت آنها به شگفت می

قانون و آداب آورده است ... هیچ موضوع حیاتی نیست که 

اسالم تکلیفی براي آن مقرر نداشـته و حکمـی دربـاره آن    

هر چه بشر نیاز نداده باشد ... در این نظام حقوق [اسالمی] 

شـامل همـه    ،دارد، فراهم آمده است ... قرآن مجید و سنت

دستورات و احکام است که بشـر بـراي سـعادت و کمـال     

و  8-9تـا:   خمینی، بی موسوي» (خود [به آنها] احتیاج دارد

29-28 .(  

توان ادعا نمود کـه هرگونـه تحدیـدي در حـوزه نفـوذ       بدین ترتیب می

شود  ارزیابی می» توحید«ي تفسیر ناقص و نامطلوب هاي دینی، به معنا گزاره

نمایـد کـه بـا آن چـه در قـرآن کـریم بـر آن         را ارایه می» اهللا«و تصویري از 

مـا را بـه پـذیرش    » توحیـد «تصریح رفته، متفاوت خواهد بود. نتیجه آن کـه  

اصل حضور فراگیر اهللا در تمامی عناصـر، زوایـا و سـطوح حیـات فـردي ـ       

شـود و ایـن بـاور بـا اصـل تغییـر و تحـول در زمینـه          میاجتماعی رهنمون 
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اجتماعی و پیدایش موضوعات جدید در حیات فردي ـ اجتماعی انسان هیچ 

تلـف  خهـاي م  گونه«نیازمند تعریف » عدم تعارض«تعارضی ندارد. درك این 

در عرصه حیات است. بد فهمی رخ داده در این خصوص منجر » حضور اهللا

و یـا  » گـري  افراطـی «، »تصـلب «مـتهم بـه   » فراگیـر  حضور«ي  شده تا نظریه

؛ 101-104: 1380گـردد (نــک. فیاللـی انصــاري   » معـارض علـم و دانــش  «

)؛ اوصافی که بر تفسیر نگارنـده از ایـن نظریـه،    187-198: 1380 عبدالرازق

شود که درك  اهمیت طرح این بحث از آنجا ناشی میباشد.  قابل اطالق نمی

  سازد. نی مشخص میما را از حوزه مصالح دی

شود که حضـور فراگیـر الهـی در     با مراجعه به فقه اسالمی مشخص می

: 1384باشـد (افتخـاري    عرصه مناسبات فردي و جمعی به سه صـورت مـی  

85-83  :(  

  صورت اول. حضور تعینی

منظور از حضور تعینی، مجموع تصریحات به عمل آمده از سوي شارع 

شـود.   مطـرح مـی  » باید ـ نباید «شکل  لب وجوب و یا نهی است که بهدر قا

الهی اولین و آشکارترین تجلی حضور اهللا در حیات اجتماعی هستند احکام 

نمایند. ایـن بخـش از فقـه االجتمـاع،      دهی می که نحوه تعامل افراد را سامان

مورد توجه بسیار بوده و متناسب با نیازهاي جامعه اسالمی در طـول تـاریخ   

عنـاوینی چـون آیـات االحکـام سیاسـی، اقتصـادي،       رشد و نمو نموده و با 

شود، حضور حکمی از  فرهنگی و ... مطرح شده است. چنان که مالحظه می

جمله محورهاي مورد وفاق دینداران بوده و اگر چه در میزان و قلمـرو ایـن   

حضور اختالف نظر وجود دارد، اما اصل ارایه احکام الهی بـراي اداره امـور   

گـران مسـلمان و فقهـاي     بـوده و عمـوم اندیشـه    تاییـد  جامعه اسالمی مورد

  اند.  اسالمی بر آن تاکید داشته
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  صورت دوم. حضور تخییري

» هـا  اولویـت «اي از  خداوند متعال در موارد متعددي ضـمن بیـان پـاره   

اي خاص را بـه   نسبت به تصریح حکم خاصی اقدام ننموده و انتخاب گزینه

وارد حضور الهی بـه ترسـیم قلمـرو و    عهده مخاطب گذارده است. در این م

اند؛ اگر چه  رو از ناحیه شارع تایید شده هاي پیش حدود است و این که گزینه

 .دهـد  معنا می» وجوب تخییري«یکی از آنها معین نشده است. در این موارد 

بدین معنا که انتخاب یک گزینه از موارد بیان شـده توسـط شـارع، واجـب     

باشـد. در   برگزیده شـود بـه اختیـار مخاطـب مـی     است اما این که کدام یک 

اي از موارد نیز برخی از وجوه داراي ترجیح براي اقدام و یا ترك هستند  پاره

  شود.  که از آنها به مستحب و مکروه تعبیر می

  صورت سوم. حضور اصولی

 حضـور فراگیـر  «ي  منظور از حضور اصولی که معموالً منتقدین نظریـه 

ـ » دین د، وضـع اصـول و مبـانی از سـوي شـارع و سـپس       بدان توجه ندارن

واگذاري تحلیل، استنباط و اقدام بر عهده مخاطب است. در این مـوارد اگـر   

هـاي   اي به صراحت نیامـده (حضـو تعینـی) و یـا گزینـه      چه وجوب یا نهی

، امـا در نهایـت فـرد مسـلمان     مختلفی بیان نشده اسـت (حضـور تخییـري)   

و تحلیل نمایـد کـه در نهایـت عمـل او از      پذیرفته که چنان موضوع را فهم

قلمرو اصول موضوعه و اولیه اسالمی بیرون نرود. به عبارت دیگر تفسـیر و  

 قرار داشته باشد و با آن مخالف» این اصولچارچوب کالن «عمل او باید در 

آیـد تـا دو مفهـوم     الزم مـی » حضور اصـولی «باشد. در ارتباط با ن معارضیا 

از آنچه نگارنده در اینجا بیان داشـته ـ بیـان و تشـریح      نزدیک ـ اما متفاوت 

  شوند: 
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  الف. مسائل مستحدثه

منظور از مسائل مستحدثه آن دسـته از موضـوعاتی هسـتند کـه بنـا بـه       

هـا   ماهیت موضوع و یا شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و یا نوع اولویـت 

آید، مسائل  تلقی برمیاند. چنان که از این  اي اهمیت یافته در هر عصر و دوره

و یا  »تخییري« ،»حضور تعینی«عنوان  سهمستحدثه در نهایت در ذیل یکی از 

بـراي   گیرند و از ایـن حیـث، مسـائل مسـتحدثه معارضـی      قرار می »اصولی«

  . آیند نمیه شمار ب» نظریه حضور فراگیر دین«

  ب. منطقه الفراغ

دیـن بـه آن اسـتناد    ي حضور فراگیر  مهمترین مفهومی که در نقد نظریه

ها از این مفهوم به شدت متفاوت و  شده، مفهوم منطقه الفراغ است. برداشت

بعضاً متعارض است که راه را بر کاربرد آن در مقابل نظریه حضـور فراگیـر،   

هـاي ارایـه    سازد. این در حالی است که بررسی انتقـادي برداشـت   هموار می

از حیث ماهیت منطبـق و مؤیـد   » منطقه الفراغ«شده، حکایت از آن دارد که 

. در ادامه تفاسیر ارایه شده از منطقه الفراغ ارایـه  است» حضور فراگیر«نظریه 

  شوند:  و تحلیل می

  کمی. منطقه الفراغ ح1تفسیر 

» منطقه الفـراغ «به موضوع » اقتصاد اسالمی«اهللا صدر در ذیل بحث  آیت

ابت و تغییر ناپذیر، و ثوجه پرداخته و با بیان این مطلب که اسالم داراي یک 

وجهی متحول و متغیر است؛ راه را براي طرح مفهوم منطقـه الفـراغ همـوار    

» منطقـه الفـراغ  «آید کـه   اهللا صدر چنین برمی . از توضیحات آیتساخته است

اي است که در آن زمینه حکمی مشخص از سوي شارع نیازمده است.  حوزه

از بابـت  فـرد  موارد اباحه، مواردي کـه  شمارد:  لذا مصادیق آن را چنین برمی

والیتش حق دارد در آن دخل و تصرف کند، و باالخره مواردي که از ناحیـه  
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آید کـه احکـام اولیـه      الزم می» هاي فوري ضرورت«و یا » اهم و مهم«قاعده 

  ).  378-379: 1987اجراء نشوند (الصدر 

در یعنی فارغ از اهللا ص شود، منطقه الفراغ براي آیت چنان که مالحظه می

بندیی که نگارنده در صـفحات پیشـین ارایـه     (مطابق تقسیم» حضور حکمی«

نمود). این تفسیر اگر چه دیندارانه است اما از حیث کاربردي به تفسیر اهـل  

و بـه همـین    )،40-46: 1410شود (الصدر  زدیک میسنت از مصالح مرسله ن

اي شیعی از مصالح  زخوانیدلیل است که برخی از نویسندگان آن را نوعی با

  ).  70-80: 1378اند (نک. نصري  مرسله ارزیابی نموده

  . منطقه الفراغ عرفی2تفسیر 

در پـی آن  » منطقـه الفـراغ  «هاي نواندیش دینی با طرح  برخی از جریان

انتظار بشر از دین را اصالح و تحدید نمایند. بزعم ایشان ماهیت اند تا  برآمده

ائل را حـل و فصـل   نان است که نیامده تـا همـه مسـ   الم چو فلسفه دین اس

نماید. چرا که خداوند متعال با ارائه دین خاتم و دادن عقل به انسان، مسـیر  

را به او نمایانده و ابزار الزم براي پیدا نمودن راه را نیز به او داده اسـت. بـر   

این اساس گذشته از موارد معین و محدودي که احکام شرعی به تصریح در 

آیـد تـا    ص آمده است، سایر موارد از مصادیق تدبیر عرفی است و الزم مین

ــق بررســی ــی، و   مســلمانان از طری ــه و تحلیــل عقالن هــاي متعــارف، تجزی

گیري؛ خود راه  اي براي تصمیم سازوکارهاي تعریف شده در هر دوره و زمانه

زه اسـالمی را بـه حـو   این تفسیر منطقـه الفـراغ، جامعـه     خویش را بیابند. با

شود و از این حیـث حجیـت آن تاییـد و مسـلم فـرض       رهنمون می» عرفی«

ي حضـور   گردد. این تفسیر از منطقه الفراغ در تعارض صـریح بـا نظریـه    می

فراگیر دین قرار دارد و به همین خاطر است که تفاسیري نادرست و مخالف 

  گردد.  اسالم ارزیابی می فلسفهبا 




