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  دهیچک

 هاآنکه از جمله  شودیمبا تتبع در آثار فقهای شیعه، وجوه مختلفی برای مصلحت مطرح 
است. مراد از این مفهوم، که در مقابل مصلحت فردی قرار دارد، « مصلحت اجتماعی»مفهوم 

داره مصالحی است که در حوزه جامعه وجود دارد و دارای مصادیقی چون برقراری نظم و ا
صحیح امور جامعه، باال رفتن سطح تحصیالت و فرهنگ در جامعه اسالمی و اموری از این 

که مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی  دهدیمقبیل است. بررسی متون فقهی نشان 
و در  ردیگیمقرار  الشعاعتحتدارد، ولی در مقام تعارض با مصالح اجتماعی معموالً  مؤثر

مواره مصالح نوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد. لکن مطلب حائز دیدگاه شرع ه
ذیل عنوان مصلحت اجتماعی قرار  توانینماهمیت آن است که هر تصمیم یا صالحدیدی را 

داد؛ مصلحت اجتماعی در نزد فقهای شیعه ضوابط و معیارهایی دارد که حدود آن را از سایر 
این مقاله تالش شده است تا ضمن تبیین حدود و ثغور  . درسازدیممسائل، مشخص و منقح 

ی مصلحت اجتماعی در فقه شیعه ارائه شود تا هاشاخصمفهوم مصلحت اجتماعی، ضوابط و 
 ی احتمالی از آن محدود یا مسدود شود.هاسوءاستفادهزمینه 
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 مقدمه
تتبع در تاریخ زندگی انسان در این کره خاکی حکایت از آن دارد که انسان همیشه در اجتماع 

و قرآن کریم نیز در بسیاری از آیات با بهترین بیان، از  کردهیمی زندگی جمعدسته طوربهو 
 (. این گرایش انسان به25؛ فرقان: ۱2 زخرف:؛ 1۱ )حجرات: این موضوع خبر داده است

ی فطری هایژگیوزندگی جمعی تا حدی بوده است که برخی فالسفه، گرایش به اجتماع را از 
و  انسان(، اما اجتماعی بودن ۱22 :1۱۳0؛ سبحانی، 127: 1۱۳5)طباطبایی،  اندبرشمردهانسان 
به زندگی جمعی، همواره محل تعارض منافع و مصالح فردی و جمعی بوده و به  هاآنعالقه 

ی به طول تاریخ پیدایش جامعه دارد. اصبغهمصلحت اجتماع، -دوگانه مصلحت فرد این ترتیب
تا نسبت خود را با این دوگانه  اندکرده تالشی حقوقی هاشهیاندهریک از مکاتب و  رونیازا

تاریخی مشخص کنند. با ظهور لیبرالیسم و حاکمیت آن بر عرصه اندیشه و عمل، مصلحت 
. با بروز پیامدهای فردگرایی و شدیمی شمرده زیربرنامهی و گذارونقانفردی، اولویت هرگونه 

توجه به جامعه، توجه به مصلحت جمع معطوف شد و چندی نیز خودنمایی کرد. رقابت 
همچنان ادامه دارد، این در  هابینشیی با تمام فراز و گراجمعفکری و عملی فردگرایی و 

 ی داشته است. اژهیوالح اجتماع همواره جایگاه حالی است که در مکتب اسالم، توجه به مص
دین آسمانی، اساس آیین خود را خیلی  عنوانبهبر پایه این ویژگی درونی انسان، اسالم نیز 

نبوده  اعتنایبصریح و روشن بر پایه اجتماع قرار داده و در هیچ شأنی از شئون خود به اجتماع 
خود را نیز در قالب اجتماعی بیان داشته و تا حد است. این دین الهی، تمام احکام و مقررات 

: 1۱۳5ممکن، روح اجتماع را در جمیع احکام و مقررات خود تنفیذ کرده است )طباطبایی، 
(. در فکر و اندیشه شیعی نیز، توجه به مصلحت اجتماعی از دیرباز مورد توجه بوده و 1۳0

ن مفهوم مصلحت، نوع نگاه این اند تا ضمن تبییعلما و فقهای این مذهب در تالش بوده
مباحث مذهب را به دوگانه مصلحت فرد و مصلحت اجتماع تبیین کنند، اما با توجه به اینکه 

صورت پراکنده در فقها بهمنسجم، تدوین نشده و  صورتبهمربوط به مصلحت اجتماعی 
مراه شده تبیین نظریه مصلحت با دشواری زیادی ه ،اندپرداختهبه آن ابواب مختلف فقهی 

صورت جدی و منسجم هنوز فقهای شیعه به نکهیابا توجه به (. 257: 1۱۳0 است )دارینی،
مقوله مصلحت اجتماعی در و  اندمباحث مصلحت را در تزاحم احکام اجتماعی مطرح نکرده

 باید با شجاعتی فقهی و حفظ اصول و مبانی شریعت،رو د، ازاینای جدید دارفقه شیعه چهره
شرعی با شرایط زمان  نیقوان قیترین کارکرد دلیل عقل در تطبعنوان مهمبه «مصلحتمباحث »

 .بررسی شوددوباره  و حکومتی، دیگشایی نیازهای جدو در مقام پاسخگویی و گره

در تحقیق حاضر ضمن دقت نظر در نگاه فقهای امامیه به مفهوم مصلحت اجتماعی، بازتاب 
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 نکهیابا توجه به قانون اساسی نیز بررسی شده است.  ننگهبااین نگاه در رویکرد شورای 
 یفیتعر ییروشمند از آن است تا در روشنا یفیشناخت هر موضوع معرفتی، در گرو ارائه تعر

مسائل  لیجامع از موضوع، شناخت آثار و احکام آن میسر شود و از بروز اختالف در تحل
ر، ابتدا تالش شده تا به معنایی کامل و رو در این نوشتاعمل آید، ازاینبه یریمرتبط جلوگ

، «مصلحت اجتماعی»جامع از واژه مصلحت دست یابیم و پس از آن ضمن تعریف مفهوم 
این رویکردها در نظرهای  ریتأثجایگاه این مفهوم در فقه امامیه تبیین شود و در بخش دوم نیز 

 شورای نگهبان تحلیل و بررسی شود. 

 سی آن از مفاهیم مشابه. مصلحت اجتماعی و بازشنا۱
پیش از هر بحث و گفتاری، ابتدا باید موضوع مورد بحث منقح شده و ضمن ارائه تعریفی 

ی مشخص شود، به همین سبب در این قسمت ضمن روشنبهجامع و مانع از آن، دامنه بحث 
بیان مفهوم لغوی و اصطالحی مصلحت اجتماعی، دامنه و حدود آن از سایر مفاهیم مرتبط 

 شود. یین میتب

 . معنای لغوی و اصطالحی۱-۱
، در داندیمی آن را روشن معنارد و دا روشنی از آنکس در ضمیر خود درک  مصلحت که هر

افق معنا های مشابه و همحوزه تعریف مانند بسیاری از مفاهیم با ابهام مواجه شده و با واژه
را  رار داده نشده، اصحاب لغتآن ق یبرا یحد و رسم منطق نکهیو با توجه به ا شده است

را در ترادف و همراهی با واژگان را واداشته است تا این مفهوم  هاآنی انداخته و دشواربه
 تبیین کنند.متضاد  میمشابه یا تقابل با مفاه

و « ادفس»و در تقابل با « صالح» یبه معنا« صَلَحَ»برگرفته از ریشه  «منفعت»بر وزن مصلحت 
، 1۱۳2طریحی،  ؛۱۱2: ۱ق، ج151۳منظور، ؛ ابن219: 2ق، ج151۳هری، جو) است« مفسده»

بر این اعتقادند  شناسزبانبرخی پژوهشگران (. 522: 2ق، ج1515؛ مرتضی زبیدی، 501: ۱ج
یا اسم مکان )به معنای جایگاه و مکان صالح( و یا مصدر میمی )به معنای « مصلحت»که: 

بوده و در این معنا مقابل « اصالح»مصدری آن صالح دیدن و حسن پنداشتن( است و وجه 
به معنای نیز « اصالح» ،در لغت(. ۳2: 1۱7۳؛ بقال، 222ق: 1510است )الشرتونی، « افساد»واژه 

راست نمودن و به راه آوردن امر و یا چیزی بعد از آنکه از راه به در شده و دچار فساد »
(. 122: 5ج ،ق1515زیبدی، مرتضی ؛ 217: 2، جق151۳منظور، ابن) آمده است« است دهیگرد

بیان کرده و در تعریف فساد، آن را خروج « فساد»راغب نیز در ذیل کلمه صالح، آن را متضاد 
و منابع نیز این  هاکتاب. در برخی (۱79ق: 1512، راغب) کندیمی بیان روانهیماز اعتدال و 
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: 2، ج1۱۳2، یحی؛ طر2۳2: ۳، ج1۱75)مصطفوی، آورده شده است « خیر»واژه در معنای 
 ،«لذت»مانند  ،واژگانی مشابهبا استفاده از  دیگر نیز یبرخ( و ۱52: ق1502، ؛ فیومی۱۳9

 اندداشتهسعی در تبیین مفهوم مصلحت  «علت» و«نعمت» ،«سود» ،«بهبودی» ،«عالقه»
د معنا دهخدا نیز این واژه به نیکی و علت آسایش و سو نامهلغت. در (۱7: 1۱۳5)افتخاری، 
آنچه موجب آسایش و سود  یعنیاست؛  هایکیمصالح، جمع مصلحت به معنای ن»شده است: 

و مصلحت دنیا و آخرت با آن توأم  ریباشد. مصالح معاش و معاد به معنی چیزهایی است که خ
 (. 1۳251: 12: ج1۱77)دهخدا،  «است

رخوردار است و اغلب معنای اصطالحی مصلحت نسبت به معنای لغوی آن از تنوع کمتری ب
دارند که بحث از مصلحت در حکومت اسالمی  نظراتفاقمحققان مسلمان بر این مطلب 

منفعتی که شارع حکیم برای بندگانش خواسته است. این منافع مشتمل بر »عبارت است از: 
و در این خصوص معموالً  (27: 1۱۳5)البوطی، « باشدیمحفظ دین، جان، عقل، نسل و مال 

منظور ما از مصلحت، صیانت از : »دهدیمغزالی مبنای همه تعاریف دیگر را شکل  تعریف
مصلحت نهفته است. پس  گانهپنجدین، جان، عقل، نسل و مال است که در هریک از اصول 

به تحصیل و تأیید این پنج اصل منتهی شود، مصلحت بوده و غیر آن را مفسده  آنچههر 
(. از نظر شهید 2۳۳ق: 1517 غزالی،« )داللت بر مصلحتی داردی که دفع آن امفسده، مینامیم

هر حکم : »سدینویم قواعداول مصلحت به معنای جلب نفع و دفع ضرر است و در کتاب 
)شهید « شودیمشرعی که غرض مهم و اصلی آن جلب نفع یا دفع ضرر باشد، مصلحت نامیده 

معنای جلب نفع و دفع ضرر دینی یا (. میرزای قمی نیز مصلحت را به ۱2: 2ق، ج1515اول، 
نیز مصلحت را به  جواهر (. صاحب92: 2، ج1۱9۳دنیایی تعریف کرده است )میرزای قمی، 

(. البته از دیدگاه فقهای شیعه این نفع ۱25: 1۱۳2)نجفی،  داندیمدنیوی و اخروی  دیفوامعنای 
است که شارع آن  و ضرر که در تعریف مصلحت لحاظ شده مطلق نیست، بلکه نفع و ضرری

، 1۱9۳را معتبر بشمارد یا عقل آن را با معیارها و مقاصد شریعت منطبق بداند )میرزای قمی، 
 (. 71: 1۳، ج1۱7۳)بحرانی،  دانندیم(، اگرچه برخی فقها نیز آن را در متعلق حکم 1۳2: 2ج

گرچه در هر آنچه ا ، این است که اوالًدیآیبرمگفته شد و آنچه از کالم فقیهان  آنچهبا توجه به 
و انجام مصلحت در راستای حکمت  ردنفع، خیر و سعادت وجود دا مفید مصلحت است،

 یها نیست، بلکه مصلحت دارای معنای اخصاز این واژه کدامچیاست، اما مصلحت به معنای ه
اطالق  صورت مجزّا، سعادت و حکمت بهریبه منفعت، خاین واژه و  ستهااز این واژه

ای دارای همه این و قضیه کننداین معانی با یکدیگر اجتماع  کهیو تنها درصورت شودنمی
(؛ ثانیاً ۱۳: 1۱92)ایزدهی،  آورد انیتوان از صدق واژه مصلحت سخن به ممی ،مفاهیم باشد
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بسیاری از احکام در عین حال که  ؛احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد است نه منافع و مضارّ
و به همین دلیل در بسیاری از واجبات  ندهست، مستلزم ضرر ظاهری نیز ندادارای مصلحت

زکات، خمس، حج و جهاد، ضرر مالی یا جانی وجود دارد، چنانکه در بخشی از  مانندشرعی 
 (.50۳-502: 5، جق1519 محرمات الهی منفعت مالی یا بدنی هست )فیاض،

 . مصلحت فردی و مصلحت اجتماعی۱-2
: نخستین وجه آن، شودیمها، دو وجه متفاوت و متمایز برای مصلحت مطرح با تتبع در آثار فق

همان مصلحتی است که در ورای احکام شرعیه و دستورهای دین اسالم نهفته است. در زبان 
(؛ 12: 1۱۳5رایج فقها مشهور است که احکام اسالم تابع مصالح و مفاسد است )علیدوست، 

(. براساس دیدگاه مشهور )تابعیت 12۱ق: 1512ازی، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد )ر
احکام تکلیفی وجوب، استحباب و اباحه، از مصالح و تابعیت احکام تکلیفی حرمت و کراهت 

و گاهی نیز از درک آن عاجز است.  کندیماز مفاسد( گاهی انسان این مصالح و مفاسد را درک 
منافع همگان است؛ همان منافعی که اما نوع دیگر مصلحت، مصلحت عموم افراد جامعه یا 

تضمین آن در گرو حفظ نظام اجتماع است. به دیگر سخن، برداشت نخست از مصلحت در 
که دریافت ، درحالیردیگیموگو قرار مباحث فقه عبادی و مباحث کالمی، مورد بحث و گفت

. منظور دشویمدوم از مصلحت در ابواب فقه سیاسی و اجتماعی، مورد بحث و دقت نظر واقع 
 گونهنیاکار بستن عرصه به چراکهما از مصلحت اجتماعی، همین نوع از مصلحت است، 

مصالح، امور اجرایی و اجتماعی یا اموری است که مربوط به روابط انسان با اشخاص دیگر و 
اجتماع است. عنصر ممیز دیگر میان این دو مفهوم از مصلحت، این است که در مفهوم 

که مصلحت ، درحالیشودینممیان مصالح متعدد یا مصلحت و مفسده تصور  نخست، تزاحم
و آنچه در این میان  شودیمدر مفهوم دوم، همواره در تزاحم با مصالح دیگر فرض  کاررفتهبه

اهمیت زیادی دارد، تشخیص مصلحت اهم از میان مصالح متعدد است. گاه مصلحت اجتماع با 
و گاهی ممکن است میان دو مصلحت اجتماعی  ردیگیممصالح خصوصی در تزاحم قرار 

که در اغلب موارد، شاهد تزاحم میان مصالح خصوصی اشخاص با ؛ همچنانشودتزاحم واقع 
یکدیگریم. در واقع منظور از مصلحت اجتماعی، مصالحی است که در حوزه اجتماع مطرح 

، جلوگیری از سلطه کفار بوده و دارای مصادیقی چون حفظ شریعت اسالم، حفظ نظام اسالمی
بر کیان جامعه اسالمی، برقراری نظم و اداره صحیح امور جامعه، باال رفتن سطح تحصیالت و 

. پذیرش مفهومی به نام مصلحت (7۳: 2، ج1۱72گرجی، فرهنگ در جامعه اسالمی است )
الت قائلیم اجتماعی اوالً به معنای آن است که ما برای امور مربوط به عموم مردم و اجتماع اص

ی منافع جمعی دهسامانبه امکان  آنکه؛ ثانیاً میدانیمی فردی هامصلحتو آن را چیزی غیر از 
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براساس مصلحت اجتماعی باور داریم و عدم رعایت آن را مایه خسران و ضرر برای زندگی 
دارد، ولی در مقام  مؤثر. مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی میدانیمجمعی 
و در دیدگاه شرع همواره مصالح  ردیگیمقرار  الشعاعتحتبا مصالح اجتماعی معموالً  تعارض

 وفوربهنوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد؛ این نوع اولویت و تقدم در احکام شرع 
(. لحاظ مصلحت جمعی و اجتماع، نوعی نگرش عالی و 12: 1۱9۳)حیدری،  شودیمدیده 

به  توانیماست که اسالم به آن توجه ویژه داشته است و از آن جمله فراتر از مصالح فردی 
وضع مالیات شرعی برای گردش ثروت، زکات اسب، برنج و دیگر حبوبات و امکان افزایش 

نهی از اکل  میزان زکات، عده برای زن مطلقه، وضع حکم خضاب برای مردان و رفع آن،
 ات دفاعی و تشریح میت اشاره کرد. ی در مسابقبندشرطگوشت حمار در جنگ خیبر، 

 . نسبت مصلحت اجتماعی و مصلحت نظام۱-3
نیازها و  یمفاهیم و مقوالت جدیدی را به مقتضا در سیر تطور خود، فقه سیاسی شیعه که

مصلحت  در بستر انقالب اسالمی، اجتماعی موضوع تفقه قرار داد،-الزامات زندگی سیاسی
 داند که حفظ نظام وابسته به آنهاست.ای میا از امور مهمهر دینی( و حکومت ی)اسالم نظام

: 1۱7۳، )تقوی «محافظت از کیان حکومت اسالمی در مقابل دشمنان اسالم حفظ نظام به ریتعب»
 در اندیشه و فقه سیاسی شیعه، آن بر احکام اولیه و ثانویه شریعت، و پذیرش تقدم (۳0

 ،شد )خمینیتمام واقع همورد ا داًمؤک اسالمی، ظهور جمهوری اما پس از ای ندارد،پیشینه
 در اغلب را نظام مصلحت مفهوم توانیم فقهی، یهانوشته به نگاهی با (.1۳۳: 12ج ، 1۱۳۳

 فقها کالم در اخیر عنوان .(127: 1۱7۳کرد )کالنتری،  وجوجست «نظام حفظ» چون تعابیری
 از جلوگیری و اسالمی حاکمیت گهدارین آن از مقصود گاهی ؛رودیم کاربه معنی دو اغلب در

 حفظ» عنوان توانیم است و اسالم خارجی و داخلی دشمنان دست به آن شدندار خدشه
 میرزای رو، همین از. دانست این به نزدیک معنایی دارای یا معنی همین به نیز را «اسالم بیضه
 و دفاعیه قوه تهیه و ببا این در معموله حیل از تحذّر و اجانب مداخله از تحفظ» نایینی

 «وطن حفظ» دیگران بیان در و «اسالم بیضه حفظ» ،مداراننید زبان در را «حربیه استعدادات
 اسالمی جامعه درون در آراستگی نگهداری آن، از مراد گاهی و (2: 1۱۳2 نایینی،) است نامیده

 در معنی، این به ظامن حفظ. است اجتماعی نهادهای وها سازمان و مردم بین کردن سامانبه و
 در موارد بیشتر در نظام، حفظ اصطالح. درویم کاربه مرج، و هرج و یختگیگسازهم برابر

 است، آمده میان به بحثی «نظام اختالل» عنوان از فقها کالم در رفته و اگر کاربه دوم معنای
 ؛Regime نه باشد System ترجمه حالت، این در «نظام» رسدیم نظربه. معناست این بر ناظر

 امام .(12۳-127: 1۱7۳)کالنتری،  «سیاسی رژیم» نه است «اجتماعی نظام» معنای به بنابراین
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 تشکیل یهافلسفه از یکی را، دوم معنای به نظام حفظ و و مرج هرج از جلوگیری راحل،
نسخ احکام مالی، یا سیاسی و یا حقوقی،  اعم ازحکام الهی، ا» :سدینویم و دانسته حکومت

اقتضای  ،اند، بلکه تا روز قیامت ماندگارند و روشن است نفس ماندگاری این احکامنشده
دار اجرای آن باشد و نگهداری سیادت قانون الهی و عهده یبندکه پا کندیوجود حکومتی را م

هرج و مرج الزم  نکهینیست، تا ا ریپذاجرای احکام خداوند، بدون تأسیس حکومت، امکان
جمله  مؤکّد و از هم گسستگی امور مسلمانان از اتحفظ نظام از واجب نکهیبر ازوننیاید. اف

 «ها، بدون وجود والی و برقراری حکومت، نشایدامور ناخوشایند است و برآوردن این هدف
 .(5۳1: 2ج ،1۱۳۳ خمینی،)

 اند،تمتفاوبا هم  یاتا اندازه «مصلحت نظام»و  «حفظ نظام»ن دو عنواکه گفتیم، طورهمان
به آن، جامعه اسالمی  ییاعتنایکه در صورت ب شودیچراکه عنوان نخست، در مواردی مطرح م

اما عنوان مصلحت نظام، در بسیاری  ،شودیو هرج و مرج و فساد م یختگیگسدستخوش ازهم
 آنکهیاست، ب ها به سود و صالح جامعه، پیوسته به اموری است که نگهداشت آناز موارد

 گونهنیو فساد در جامعه شود. صدور حکم برابر ا یختگیگسها، سبب ازهمبستن آنکار نبه
مواردی است که  شتریاست و حوزه این امور نیز، ب مصالح، از جمله اختیارهای حاکم اسالمی

ها نرفته است و در ردیف امور مباح، قرار دارند، ولی روی آن یا حرام حکم الزامی واجب
، آن امور از سوی حاکم اسالمی، روا، یا ناروا اعالم کندیاقتضا ممصلحت جامعه اسالمی 

کاالها، جلوگیری از احتکار در جاهایی که سخن  یاند. مانند ناروایی خروج و ورود پارهشو
 حفظ برای امور، گونهنیا کهیدرصورت و ... یگذارروشن از قرآن و سنت، وجود ندارد، نرخ

 (.225: 1۱7۳النتری، ک)د نداشته باشن بایستگی نظام
اگرچه در سالیان اخیر، عنوان مصلحت نظام به عنوانی پرتکرار در ادبیات فقهی و سیاسی ما 

حفظ »هم شامل که  کنندیماز آن را اراده  عامآن، معنایی  کنندگاناستفادهتبدیل شده است و 
 اسالمی جامعه درون در آراستگی»و هم  شودیم« اسالمی و جلوگیری از نفوذ اجانب حاکمیت

از مصادیق بارز ترجیح مصالح اجتماعی و و آن  ردیگیبرمرا در « کردن امور جامعه سامانبه و
تتبع و نگاه به آثار و  (، اما25۳: 1۱۳0عمومی بر مصالح فردی و خصوصی است )دارینی، 

از آن از مصلحت نظام اغلب همان معنای دوم  هاآنی فقها بیانگر آن است که مراد هانوشته
از  آنچهاست که به معنای مصلحت جامعه است، اگرچه امروزه این مفهوم دچار تغییر شده و 

کشور »یا « رژیم سیاسی»در معنای « نظام»، آن است که دشویمادبیات سیاسی و کالمی مستفاد 
، مصلحت نظام سیاسی «مصلحت نظام»و متعاقب آن، منظور از  رودیمکار به« و دولت اسالمی

 شور است. و ک
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  هیامام فقه در یاجتماع مصلحت یارهایمع و ضوابط .2

 رغمبهسند و دلیل استنباط و  عنوانبهفقهای امامیه با وجود اختالف در پذیرش عناصر اجماع 
(، در عدم پذیرش 1۳۳: 1۱7۳تفاوت دیدگاه در تفسیر برخی اسناد چون عقل )بحرانی، 

دارند.  نظراتفاقنبع و سند کشف و استنباط حکم، م عنوانبهو مفاهیمی شبیه آن « مصلحت»
در استنباط ایشان کاربرد  گاهچیهکه صرف مصلحت  کندیمیی در آثار فقهای شیعه ثابت جویپ

مدارک  عنوانبهکه قرآن، سنت معصومین )ع(، اجماع و عقل  گونهآننداشته است و  ۱استقاللی
ی از این گروه، این انگاشتهو اگر در متن و  دیآینم حساببه، روندیمشمار و ادله اجتهاد به

و مقرب حکم بوده است یا  دیمؤ عنوانبهیی برای این عنوان یا مشابه آن ذکر شده، کارا
تسامحی بیش در تعبیر نیست و دلیل اصلی حکم، امر دیگری خواهد بود، وگرنه باور قطعی 

ی نخواهد امسئلهحکم در هیچ  همه فقیهان امامیه است که صرف مصلحت و امثال آن، سند
  (.۱7: 1۱۳7 بود )علیدوست،

ق( معروف به شیخ مفید، نخستین فقیهی است که  51۱-۱۱۳محمد بن نعمان تلعکبری )
 5۳0-۱۳2) شیخ طوسی(. 2۳۳-275ق: 1510مصلحت را در فقه شیعه پی نهاد )شیخ مفید، 

از  بیشتری مصادیقود، تالش کرد تا در آثار و تألیفات خ ق(. با استقبال از این اندیشه فقهی،
ج ق، 1507زد و به این ترتیب نقش بسزایی در گستراندن آن ایفا کرد )طوسی، آن را روشن سا

ل، )شهید اوی عامل یمحمد بن مک(. 212: 5ق، ج1۱90؛ طوسی، 212-2۱5-25۱-255 :2
صلحت در فقه ساختن مفهوم م مندنظامدیگر فقیهی است که در تنقیح، توسعه و ( ق 7۱5-7۳۳

شیعه، تالش بسیار کرد و از این لحاظ از جایگاه رفیعی برخوردار است. شهید اول توانست با 
و با طرح بردارد  ی مصلحتمندسازقاعدهی در مؤثری هاگامی از آثار فقهای پیشین، ریگبهره

مه ی که هاگونهبهبررسی کند؛  گون آن رااجدید و گون یای، زوایآن در ضمن قواعد فقه
، ق1515، اولفقهای دیگری که بعد از ایشان آمدند، ناگزیر از مراجعه به آثار وی بودند )شهید 

 عنوانبه(. پس از این بود که مصلحت 50۳ـ  502، 152، 151 :1ج، 1۱72؛ همو، ۱7، ۱0 :2ج 
: 1ج ق، 1509ی فقهان دیگر نیز راه یافت )محقق کرکی، هانوشتهو دلیلی متعارف در آثار و 

؛ نجفی، 202 -201 :1۱۳۱؛ وحید بهبهانی، 122، 10۳، 5۳ :1ج  ق،151۱؛ شهید ثانی، 52-5۳
 (. 225-221 :21ج ، 1۱۳2
که مالحظه شد، مصالح عمومی و فردی، هر دو، در فقه امامیه در چارچوب قوانین گونههمان

ی در تعارض مصالح فردی با مصالح اجتماع کهیدرصورت، اما اندشدهاسالم به رسمیت شناخته 
 شودیمگیرد و مصلحت اجتماعی مقدم آن قرار می الشعاعتحتقرار گیرند، مصلحت فردی 

(. در شریعت اسالم و متون فقهی، موارد بسیاری از ترجیح ۱12: 7، ج1۱7۳ی، احمدیعل)
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ضمان صاحبان حرف نسبت به تلف یا  توانیم. شودیممصالح اجتماع بر مصالح فرد مشاهده 
ی کاالی دیگران از گذارمتیقه از اموال دیگران در اختیار دارند، تحریم احتکار، جواز اتالف آنچ

: 1۱۳۳سوی حاکم و نوع اختیارات حاکم و ... را حاکی از این نوع ترجیح دانست )علیدوست، 
حاکم : »سدینویمدر بیان یکی از اختیارات حاکم « بیع»برای مثال شیخ مفید در مبحث (. 251

محتکر را به بیرون آوردن غلبه خود و فروش آن در بازار مسلمانان وادار کند... و  تواندیم
(. شیخ ۳1۳ق: 1510)مفید، « ، نرخ بگذاردداندیمکه مصلحت  گونهآنبر جنس او،  تواندیم

امام و جانشین او، هنگام ورود به »آورده است:  المبسوط طوسی نیز در بخش جهاد کتاب
( یا 27: 2، جتایب)طوسی، « براساس مصلحت مسلمانان، جعل قرارداد کنند توانندیمدارالحرب، 

اینکه شیخ مرتضی انصاری در زمینه مشاغلی که واجب کفایی و به مصلحت مسلمانان است، 
برای کسانی که  المالتیبچیزی از  تواندیمولی مسلمانان مصلحت ببیند،  کهیدرصورت: دیگویم

(. شهید مطهری نیز در جهت 21: ۱ق، ج1510، مقرر فرماید )کاشانی، دکننیمبه این شاغل اقدام 
توجیه مبانی مالیات، بر این باور است که اگر نیازهای عمومی جامعه یا ضرورت تعدیل ثروت 
ایجاب کند که مالیات تصاعدی وضع شود، باید این کار انجام گیرد یا اگر مصلحت جامعه 

یا گروهی سلب مالکیت کرد. حاکم اسالمی برای مصلحتی از یک مالک  توانیماسالمی باشد، 
 (.۳۳-۳2: 1۱75چنین کارهایی را انجام دهد )مطهری،  تواندیم تربزرگ

شده دارای چه معیارها و که مصلحت اجتماعی گفته شودیممطرح  سؤالجا این اما در این
و آن را مشروع  هر حکمی صادر کرد توانیمضوابطی است و آیا به استناد این مصلحت، 

، باید هاپرسشبه این  پاسخجلوه داد؟ و معیارها و موازین تشخیص این مصلحت چیست؟ در 
برای  توانیمخاص نویسندگان شیعی،  طوربهگفت با تتبع در آثار فقها و نویسندگان اسالمی و 

به  ، عمل کرد که در ادامههاآنمصلحت، ضوابط و معیارهایی را در نظر گرفت و براساس 
 این ضوابط اشاره خواهد شد.  نیترمهمبرخی از 

 توجه توأمان به مصالح دنیوی و اخروی. 2-۱
است که هم  ی، مصلحتنگاه شیعیمصلحت در که در تعریف مصلحت نیز بیان شد، طورهمان

 هدنیا باشد و هم حسن ههم حسن ؛هاآن مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرت
و منهم من »کند: مؤمنان را چنین بیان می هسبحان در کتاب خود، شعار جامعآخرت که خدای 

(. چیزی 201ه: بقر« )رقنا عذاب النا یقول ربّنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی اآلخرة حسنة و
مصلحت واقعی انسان است که هم به سود دنیا و هم به سود آخرت وی باشد. اگر چیزی به 

نیست و وحی الهی واقعی آسیب برساند، مصلحت  او ی به آخرتسود دنیای انسان باشد، ول
کند به انسان مانند منافع دنیوی باخبر است، وی را راهنمایی و ترغیب می یکه از مصالح اخرو
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چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی برای او در پی 
)جوادی  ح دنیوی وی را در برداشته باشدهرچند به حسب ظاهر، مصال ؛کندمی ینه ،دارد

(. مطابق این منطق، به منافع مادی اگر در تضاد با معنویات باشد، عنوان 5۳۳: 1۱79آملی، 
فقها معتقدند که مصلحت همکاری اقتصادی با  رونیازا؛ کندینمصدق « مصلحت فقهی»

، در کنندینمالمی تضمین کشورهای اسالمی که پیشرفته نیستند و منفعت زیادی برای نظام اس
به سود بیشتری منجر شود، از  تواندیمکه  افتهیتوسعهمواردی از ارتباط با کشورهای کفر 

اولویت برخوردار است و در راستای مصلحت اسالم و نظام اسالمی قرار خواهد داشت 
 (.۱7: 1۱92)ایزدهی، 

 جامعه تیاداره و هدا های عام و فراگیر اسالم برایاهداف و انگیزه . توجه به2-2
مصالح با استناد به مصلحت اجتماعی، عملی را انجام داد که  توانیممطابق این ضابطه، زمانی 

دار و به سمت تحقق هرچه بهتر و بیشتر اهداف متعالی اسالم در جهت سعادت جهت مذکور
آمده سوره حج  51ی در آیه شریفه خوببهاین موضوع  (؛95: 1۱۳۱)صرامی،  باشدی جامعه انسان

مُنکَرِ الَّذِینَ إِن مَکَّنَّاهُمْ فی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالَةَ وَآتَوُا الزَّکَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْ»است: 
ها جایگاه و قدرت دهیم، به اقامه نماز، پرداخت زکات، کسانی که اگر به آن؛ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ وَ
اقامه «. همه چیز از آن خداوند است پردازند و سرانجامها میها و بازداری از بدیمان به نیکیفر

سعادت و کمال انسانی اوست؛  هپای وخداوند  شگاهینماز، محور تکامل بندگی انسان در پ
یکی از محورهای و  نخستین هدف برای صاحبان قدرت مشروع در جامعه سبب،بدین

است که هدف آن اقامه نماز است. محور دیگر در جهت  یه، هر محورسنجی در جامعمصلحت
)صرامی،  گیرد که از عوامل اساسی برپایی قسط و عدل در جامعه استپرداخت زکات قرار می

مصداق  عنوانبهفریضه عبادی شخصی و زکات نیز  نیتریعال عنوانبه(. در واقع، نماز 92: 1۱۳۱
ت جامعه قرار گرفته است. در ادامه نیز با استفاده از تعابیر بارز عبادات اجتماعی، محور حرک

 . ندکیمصریح مشخص  طوربهدامنه اهداف نظام اسالمی را « منکر» و «معروف»

 . عدم مخالفت با شریعت2-3
ی که تعارضی با اگونهبه، باید با روح شریعت سازگار باشد؛ شودیممصلحتی که تشخیص داده 

له شرعی نداشته باشد. ازآنجا که شناخت مقاصد شریعت در گرو از نصوص و اد کیچیه
ست، باید پذیرفت که اگر هاآنشناخت شریعت و تحلیل احکام شرعی و درک ادله تفصیلی 

و محکم، با کتاب الهی یا نصوص شرعی تعارض پیدا کند، از درجه  معتبرمصلحتی، هرچند 
قع ازآنجا که مصلحت زاییده شریعت است و (. در وا105: 1۱۳1، زادهلیوکاعتبار ساقط است )
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منظور تأمین اهداف غایی شریعت و جامعه اسالمی، و از بین رفتن مشکالت ناشی از تزاحم به
نباید در تقابل با شریعت قرار  گاهچیهبرخی احکام و اداره مطلوب جامعه وضع شده است، 

ی هاآموزهعت و برآمده از ی درخت شریهاشاخهگیرد. به بیان دیگر، مصلحت شاخساری از 
ی در امری منجر به تقابل با شریعت شود، مشروعیت ورزمصلحتچنانچه  رونیازاآن است و 

که شیخ طوسی، روابط با اهل  روستنیازا(. ۱۳: 1۱92خود را از دست خواهد داد )ایزدهی، 
ده است و ذمه را مقید به مصلحت اسالم کرده و مفاد آن را در ذیل احکام شریعت جای دا

با احکام شریعت در تضاد باشد، از  کهیدرصورتی در این امر، شیاندمصلحتمعتقد است 
(. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که 22: 2، ج1۱7۳اعتبار خارج است )شیخ طوسی، 

با ظاهر اولیه و  تواندینمعدم تعارض با نصوص شرعی به این معنا نیست که مصلحت 
 بساچه(؛ در واقع 11۳: 1۱۳1، زادهلیوکن از کتاب و سنت ناسازگار باشد )برداشت آغازی

مصلحتی با ظاهر احکام شریعت در تضاد باشد، اما با اصل شریعت و روح آن سازگاری داشته 
باشد. طبیعتاً تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصلحت با روح شریعت، نیازمند برخورداری 

 و تسلط به مباحث مختلف است.  از تخصص باال در علوم اسالمی

 . مشروع بودن عمل2-۴
، خود به اهداف یابیدر فرهنگ دین اسالم به هیچ مسلمانی اجازه داده نشده است که برای دست

غیر از اهداف، خود ابزار و  ، چراکههرچند مقدس و مشروع باشد، از ابزار نامشروع بهره بگیرد
های درخشانی از نمونه )ع(زندگی ائمه معصومین  در. وسایل نیز باید مشروع و مقدس باشند

نمونه در آغاز جنگ صفین،  رایخورد. بمخالفت عملی با این سیاست شیطانی به چشم می
علی )ع(، اجازه  نیرالمؤمنیامبا تسلط بر رودخانه، با هدف فشار بر سپاه لشکریان معاویه، 

ایید که لشکریان ایشان با شکست سپاه استفاده از آب را به لشکر ایشان ندادند، اما دیری نپ
معاویه، بر نهر مسلط شدند و اگرچه لشکریان ایشان نیز انتظار مقابله به مثل و بستن آب به 

ها مانع استفاده آن» :ندفرمود با خودداری از این امر،امام  روی سپاه دشمن را داشتند، اما
و هرگز کسی را در تنگنای  زنمینمکارها که روش جاهالن است دست  گونهنینشوید. من به ا

شکست سپاه معاویه هدفی (. در واقع اگرچه ۱27ق: 1515)سید رضی، « دهمیقرار نم یآبیب
، اما ساختیمو این شکست، تاریخ جامعه اسالمی را دگرگون مقدس و خوب بود 

انیان علی )ع( هدف را سبب مشروعیت وسیله ندانستند و به این ترتیب به جه نیرالمؤمنیام
نیز باید صاحب هدف و « لهیوس»بینی توحیدی و فرهنگ اسالمی، در جهان اعالم کردند که

است، برساند. بر همین مبناست که « قرب الهی»اندیشه را به کمال و هدف خود که همانا 
بر ، نفرهششهنگام تعیین خلیفه در شورای لحظات جامعه اسالمی و به نیترحساسایشان در 
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همه  نیست. یگرلهیصداقت پایدار و استوار است و هرگز در فکر دروغ و ح راستگویی و
بهتر از هر انسانی خدعه و نیرنگ را  )ع(آنچه گذشت، در حالی است که امیرالمؤمنین 

نیست؛ اما فریبکاری و  تررکیبه خدا قسم! معاویه از من ز»ایشان:  و به تعبیر خود دانستیم
مردمان بودم؛ ولی  نیتررکیر مکر و فریب ناپسند نبود، من از ز. و اگکندیخیانت و معصیت م

، گناه است و هر گناه، ناسپاسی. و برای هر فریبکاری پرچمی است که با آن در ییوفایهر ب
 هایو در سخت شومیمکر غافلگیر نم لهیوس. به خدا قسم! من بهشودیروز قیامت شناخته م

 (.۱1۳ق: 1515، )سید رضی« گردمیناتوان و عاجز نم
برای حق » :سدینویمدر نتیجه این تعالیم است که شهید مطهری، فیلسوف و اندیشمند معاصر، 

 شود همهباید از حق استفاده کرد. حتی اگر بدانیم یک حرف ناحق و نادرست، باعث می
ازی به . اسالم نیدهدیگنهکاران توبه کنند، در عین حال، اسالم به ما چنین کاری را اجازه نم

. و حق بردیروش نادرست و دروغ در راه خود ندارد. حق را با باطل آمیختن، حق را از میان م
 مختلف یهاجنبه از دین بر که هاییراه از یکی …که همراه باطل باقی بماند نداردتاب این

ایلی طورکه هدفمان باید مقدّس باشد، وسهمان .کند، رعایت نکردن این اصل استربه وارد میض
 (.111-110: 1۳، ج1۱۳9)مطهری،  «س باشددباید مق میکنیهم که برای آن استخدام م

 مهم  مراعات اصل اهم و. 2-۵

دلیل آن، سیره عقال و عمل  نیترمهم اصل یا قاعده اهم ومهم، از اصول و قواعد عقلی است و
نیز به آن تصریح یا ت( )قرآن و سناگر در منابع نقلی در مواجهه با موارد تزاحم است و  هاآن

 ، جنبه ارشادی دارد نه تعبدی و مولوی(202ق: 1522)مکارم شیرازی،  اشاره شده است
مد در او ابزاری کار شیعی . این قاعده عقلی از اصول کلیدی در فقه(21: 1، ج1۱77)مطهری، 

 نظر دارندفقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول تقدیم اهم بر مهم اتفاقو  ن استادست مجتهد
شهید اول نخستین فقیه شیعی است که با صراحت این  رسدیمنظر به(. ۳۳ :2ج تا،)مطهری، بی
ی عام در ارتباط با مصلحت بررسی اگونهبهکار برده و آن را ضمن قواعد فقهی و قاعده را به

به دارد شان غلها بر مفسدهمختلفی از مصادیقی که مصلحت آن یهاکوشیده است نمونهکرده و 
(. ۳9: 1۱۳1)حسینی،  ارائه دهد ،ها مساوی استیا به عکس آن است یا مصلحت و مفسده آن

 جایی یعنی؛ هاستدر مقام عمل به آن کاممهم مربوط به موارد تزاحم مالکات اح و قاعده اهم
اخذ اهم و ترک  رو باید بهو ازاینتواند به دو حکم شرعی اهم و مهم عمل کند مکلف نمیکه 

مثال اگر نجات دادن جان فردی که در حال غرق  . برای(21: 1۱۳۳ )علیدوست، اقدام کندمهم 
شدن یا سوختن یا خطر دیگری است، جز با تصرف در مال دیگران بدون اذن و رضایت مالک 

و بلکه واجب  حامکان ندارد، تصرف مزبور که در شرایط عادی حرام است، در فرض مزبور مبا
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نجات جان او  کهینه است لمس کردن بدن زن نامحرم توسط مرد درصورتشود. همین گومی
از خطر متوقف بر آن باشد. تشریح بدن مسلمان برای کشف علت بیماری خاصی و نجات 

از راه تشریح بدن غیرمسلمان  کهیبیماران از خطر مرگ و بیماری یا جلوگیری از آن درصورت
های مصلحت فرد برای مصلحت عموم، مثالغرض مزبور قابل تحصیل نباشد، فدا کردن 

. (1۱9: 1ج، 1۱77مطهری، ) اسالمی است دیگری از قاعده اهم و مهم و نقش آن در اجتهاد
مصلحت اجتماع را بر مصلحت فرد، مقدم ساخت  توانیممطابق این ضابطه تنها در صورتی 

 باشد و گریزی هم از آن نباشد.  ترمهمکه مصلحت اجتماع 
بیان  نیرالمؤمنیامدر عنوان پیشین و در نگاه به سیره  آنچهرد که میان این مطلب با باید دقت ک

گاهی در پیمودن مسیر هدف، بین مصلحت یک حکم با مصلحت شد، تعارضی وجود ندارد؛ 
ماندن از انجام دیگری  آید؛ یعنی انجام دادن یکی، مستلزم بازوجود میحکمی دیگر، تزاحم به

صورت، اگر یکی از آن  نیآن دو، مقدمه انجام دیگری خواهد بود. در ا است یا ترک یکی از
تر از دیگری باشد و تزاحم بین اهم و مهم باشد، نباید اهم را فدای مهم کرد؛ بلکه به دو، مهم

زیرا حکم اهم، مصالح بیشتری دارد و تقدیم اهم  ،حکم عقل و وحی، باید مهم فدای اهم شود
آن عمل و اگر برای دستیابی به هدف، راهی جز . در واقع، است بر مهم، حکم بدیهی عقلی

ه باشد و تنها طریق دستیابی به آن هدف، انجام آن عمل وجود نداشت وسیله نامشروع و ممنوع
، باید میان ممنوعیت وسیله و فسادی که در اثر نرسیدن به هدف و توسل به آن وسیله باشد

«. قیغر غصبی برای نجات ورود به خانه»رداخت؛ مانند ، به مقایسه و اهم و مهم پدیآیپیش م
نخست، ورود بدون  آنگاه که کسی در چاه منزل همسایه در حال غرق شدن باشد، در مرحله

این ورود، منوط به عبور از دیوار یا شکستن در  اگر ژهیوبه ؛خانه جایز نیستصاحب اجازه
جز ورود به منزل، حتی از راه شکستن درب منزل باشد. هدف، نجات انسان است و اگر راهی 

در  شکستن درب خانه ارزیابی و مقایسه کرد. آن نبود، باید میان نجات آن شخص و مفسده
. ولی شودیانجام کار ممنوع، جایز م ،«الضرورات تبیح المحظورات» این شرایط با اجرای قاعده

طریق اقدام کرد. پس، هدف، وسیله را  وجود دارد، باید از آن خطریضرر و باگر راه مباح، کم
زیرا آن هدف و مصلحت اهم، جز از این راه ، توجیه نکرد، بلکه تزاحم میان اهم و مهم است

 .این راه جایز شده است روازایننبود،  ریپذامکان

 . ضرورت و تناسب2-۶
قرار از دیگر ضوابطی که در جهت تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد، باید مورد توجه 

اند و است. اگرچه ضرورت و تناسب دو مفهوم متفاوت« تناسب»و « ضرورت»گیرد، رعایت 
نظر ، بههاآندو ضابطه جدا در نظر گرفت، اما با تأمل در معنای  عنوانبهرا  هاآن توانیم
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با یکدیگر پیوستگی دارند که الجرم باید در کنار هم طرح شوند.  آنچناناین دو،  رسدیم
این ضابطه، تقدیم مصلحت اجتماع بر مصلحت افراد، در جایی است که اوالً مصلحت مطابق 

ی زندگی باشد؛ به این معنا که مصلحت اجتماع متوقف بر آن عمل هایازمندیناز ضروریات و 
، در حد داندیمباشد. در واقع عقل که مالک دست برداشتن از حکم را وجود ضرورت 

. ندیبینم، ولی بیش از آن عذری برای ترک حکم کندیمضرورت، ترک حکم را تجویز 
کرده یا از حدود  نظرصرفعلت ضرورت موقتاً از انجام حکمی ، اگر حاکم اسالمی بهرونیازا

(. بر این 1۳0: 1۱7۳احکام کلی اولی و ثانوی تجاوز کرد، باید به ضرورت اکتفا کند )مخلصی، 
کلی از اعتبار خارج است، زیرا لزوم مصلحت، اساس، مصلحت در موارد تکمیلی و تزیینی به

چه در فقه و چه در حکومت، در راستای حفظ امر بایسته و برداشتن تکالیف دشوار است و 
(؛ ثانیاً بین آن مصلحت و آن 219: 1۱۳0دلیلی بر استثنای موارد تکمیلی وجود ندارد )صرامی، 

تناسب با میزانی باشد که حالت عمل باید تناسب باشد: یعنی جواز تخطی از حکم، باید م
ضرورت را برطرف کند. هر فعل حرام یا ترک فعلی که به حکم ضرورت مباح شده است، تنها 
در حدی رواست که با آن زیان و ضرر دور شود یا هدف مشروع در جنگ محقق شود و هر 

قرآن کریم رو ، ازاین گرددیبازم« حرمت»اقدامی که بیش از آن انجام گیرد، به اصل یعنی 
اَلشَّهرُ الحَرامُ بِالشَّهرِ الحَرامِ والحُرُمتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعتَدی عَلَیکم فاعتَدوا عَلَیهِ بِمِثلِ : »دیفرمایم

های حرام های حرام را در مقابل ماهماه؛ نمَا اعتَدی عَلَیکم واتَّقوا اللّهَ واعلَموا اَنَّ اللّهَ مَعَ المُتَّقی
حرمت آن را نگاه نداشته و با شما قتال کنند شما نیز قصاص کنید. هر که قرار دهید، که اگر 

به قدر ستمی که به شما رسانده است، و  دیبه ستم بر شما دست دراز کند او را از پای درآور
 (195)بقره:  .«از خدا پروا کنید و بدانید که خدا با پرهیزکاران اس

، اباحه یا عدم مسئولیت تا جایی است که ماندیمدر اسالم چون ماهیت حرام بودن عمل باقی 
. شودیمتناسب برقرار است؛ پس به محض عبور از مرز تناسب به هر شکل، اباحه نیز برداشته 

ی در کالم فقها نیز پیداست. برای مثال شیخ طوسی تخریب منازل مسکونی خوببهاین مطلب 
ه بدون این عمل، فتح و پیروزی که ظن غالب برود ک داندیمدشمن را فقط در صورتی جایز 
 (.11: 2، ج1۱۳7بر دشمن ممکن نباشد )طوسی، 

 وجه به فرد در عین تقدم مصالح اجتماعی بر مصالح فردیت. 2-۷

برای آن حیثیت  دیبر حیثیت اجتماع افراد، بابرای جامعه که متشکل از افراد است، عالوه
اینکه هویتی مستقل و متفاوت با  برمستقلی نیز فرض کرد. جامعه بر این اساس، عالوه

های آن نیز با احتیاجات مجموعه افراد متفاوت خواهد یابد، نوع نیازمندیمجموعه افراد می
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گرچه در  اجتماع کالن مصلحت غالب افراد آن و اکثریت جامعه بر مصلحت ا رونیبود؛ ازا
)و  مستقل تیتر جامعه با هوبس سیاسی در اما با عنایت به اینکه نظام، دارد حیتوده اندکی ترج

)مانند امنیت،  های جامعهبایست نیازمندیو در مرحله اول می گیردمینه توده افراد( شکل 
در موارد تقابل میان مصلحت یک فرد بلکه  رونید، ازاشوقانون( رفع  و آسایش، آزادی، رفاه

شود، بلکه تقدیم  باید مصلحت جامعه مقدم داشتهتعدادی از افراد با مصلحت جامعه، می
مصلحت جامعه در نهایت به نفع خود این افراد نیز خواهد بود؛ برای نمونه هرگاه حفظ امنیت 
جامعه مستلزم ایجاد محدودیت برای افرادی باشد و مصلحت تأمین امنیت در تقابل با 

ه کل ب تیمصادیقی از آزادی برای افرادی خاص قرار داشته باشد، با عنایت به اینکه نفع امن
مصلحت  رونیبه هرج و مرج خواهد انجامید، ازا تیجامعه اختصاص دارد و جامعه بدون امن

به خود این  تیشود، بلکه فواید این امنیت در نهاها مقدم داشته میتأمین امنیت بر آن آزادی
 (.59-5۳: 1۱92)صرامی،  نیز بازگشت خواهد کرد دافرا

ح عمومی در اسالم بر مصالح فردی اولویت دارد، اما اگرچه ضابطه کلی این است که مصال
انگیزه و  عنوانبهولی باید توجه داشت که اسالم به مصالح فردی نیز اهتمام ورزیده و بر آن 

عامل تکامل اشخاص تأکید دارد و به همین سبب است که اعمال قواعدی مانند الضرر، الحرج 
 (.12۳، 1۱90ی و پناهی بروجردی، الهرحمت) شودیمو نفی اکراه شامل موارد شخصی نیز 

 

 گیرینتیجه
با ، شودفقهای شیعه و سنی دیده می اتینظر نیبی زیادی کیتقارب و نزد در تعریف مصلحت،

 اما فقهای شیعه،، داننداین تفاوت که فقهای اهل سنت مبنای مصلحت را مصالح مرسله می
تشخیص مصادیق احکام کلی شرعی  را به معنای آن و دهندبه سنت ارجاع مییا مصلحت را 

که هرگاه عقل به وجود  صورتنیبد ؛گردانندییا مصلحت را به دلیل عقل برم کنندلحاظ می
 شرعیه نبود و مقتضی جعل حکم بود، هاز ادل کیچیمصلحتی قطع پیدا کرد که مغایر با ه

 بر مصالح مرسله،رو مصلحت مبتنی ازاین تواند براساس آن به وضع حکم بپردازد.شک مییب
دلیل مستقل  شود و حال آنکه از نظر شیعه،از نظر اهل سنت دلیل معتبر شرعی محسوب می

 . به سنت و عقل رجوع کند، دارای اعتبار استصرفاً چنانچه شود و محسوب نمی
مصالح عمومی و فردی، هر دو، در فقه امامیه در چارچوب قوانین اسالم به رسمیت شناخته 

مصالح فردی با مصالح اجتماعی در تعارض قرار گیرند، مصلحت  کهیدرصورتما ، ااندشده
. در شریعت اسالم و متون شودیمگیرد و مصلحت اجتماعی مقدم قرار می الشعاعتحتفردی 

 هاآنکه از جمله  شودیمفقهی، موارد بسیاری از ترجیح مصالح اجتماع بر مصالح فرد مشاهده 
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حرف نسبت به تلف یا اتالف آنچه از اموال دیگران در اختیار دارند،  به ضمان صاحبان توانیم
ی کاالی دیگران از سوی حاکم و نوع اختیارات حاکم و ... گذارمتیقتحریم احتکار، جواز 

 اشاره کرد.
اگرچه در سالیان اخیر، عنوان مصلحت نظام به عنوانی پرتکرار در ادبیات فقهی و سیاسی ما 

حفظ »هم شامل که  کنندیماز آن را اراده  عامآن، معنایی  کنندگانستفادهاتبدیل شده است و 
 جامعه درون در آراستگی»و هم  شودیم« اسالمی و جلوگیری از نفوذ اجانب حاکمیت
از مصادیق بارز ترجیح مصالح و آن  ردیگیبرمرا در « کردن امور جامعه سامانبه و اسالمی

ی هانوشتهتتبع و نگاه به آثار و  و خصوصی است، امااجتماعی و عمومی بر مصالح فردی 
از مصلحت نظام اغلب همان معنای دوم آن به معنای  هاآنفقها بیانگر آن است که مراد 

 مصلحت جامعه است. 

برای  توانیمخاص نویسندگان شیعی،  طوربهبا تتبع در آثار فقها و نویسندگان اسالمی و 
، «توجه توأمان به مصالح دنیوی و اخروی»در نظر گرفت؛ مصلحت، ضوابط و معیارهایی را 

عدم مخالفت با »، «ی عام و فراگیر اسالم برای هدایت جامعههازهیانگتوجه به اهداف و »
توجه به فرد »، «ضرورت و تناسب»، «مراعات اصل اهم و مهم»، «مشروع بودن عمل»، «شریعت

عیارهایی هستند که در آثار فقها و ، از جمله ضوابط و م«در عین تقوم مصالح اجتماع
 اختصاربهاندیشمندان اسالمی در خصوص مصلحت اجتماعی بیان شده است که در این مقاله 

تا حدود زیادی راه  تواندیمپرداخته شد. شناخت این ضوابط و معیارها  هاآنبه 
امعه را ی کالن جهایریگمیتصمی احتمالی از مفهوم مصلحت اجتماعی در هاسوءاستفاده

محدود یا مسدود سازد و مانع از آن خواهد شد که افراد سالیق و ترجیحات شخصی خود را 
امری را  توانیمتحت عنوان مصلحت اجتماعی به دیگران تحمیل کنند؛ در واقع فقط زمانی 

ی شهروندان هایآزادمصلحت اجتماعی بیان کرد و آن را مستمسک تحدید حقوق و  عنوانبه
 ه ضوابط مذکور در آن موضوع رعایت شده باشد.قرار داد ک
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