
/  9و  8 یااپیپ  /1399بهار و تابستان  ،اول ۀشمار  پنجم، سال؛ 1398و زمستان  زییپا ،دوم ۀشمار  چهارم،سال « / مطالعات فقه معاصر» یدوفصلنامه تخصص
 127-105صفحات 

Semiannual Journal of Studies of Contemporary Jurisprudence/ Vol.8,9, Autumn and Winter 2019 & Spring and 

Summer 2020 

 

 
 
 

 گذاری مصلحت و قانون
 *الله صرامی سیف 

 

 چکیده
انیدب ثابیت و متغییر  احکیام ثابیت،       فقهای شیعه از دو گونۀ حکم و مصلحت سنن گفتیه 

شناسد  احکام متغیر نیز مصلحتی متغییر دارنید    مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی
ای هستند؛ به این دسته از احکیام، احکیام والییی و     گونه  مکانی بهکه در هر زمان و هر 

گویند  عموم فقهای شییعه، مصیلحت در مقیام اسیتنبام حکیم شیرعی را        حکومتی نیز می
هیای گونیاگون و فراوانیی دربیارۀ      اند، اما در مقابل، از سوی همین فقهیا، دییدگاه   نپذیرفته

گذاری و تقنین    مصلحتی که در مقام قانونمصلحت در مقام اجرا و امتثال ابراز شده است
پردازیم، همین مصلحت در اجرا یا امتثال است  موضوع مصلحت، بحثی پردامنیه   به آن می

طلبید  در ایین مقالیه تنهیا بیه اشیاره و از بیاب گشیودن          و فراتر از این نوشتۀ کوتاه را می
ضوابط مصلحت، ای به بحث، ضرورت مصلحت در تقنین، مرجع تشنیص مصلحت،  پنکره

و فراینید   -گذاری، باید قطعی باشد یا ظنی که آیا مصلحت در مقام قانون-اثبات مصلحت 
  ایم  عملی آن در جامعه را مطرح کرده

  گذاری، احکام شریعت، مرجع تشنیص مصلحت نظام مصلحت، قانون واژگان کلیدی:

                                                           

 Email: sarrami.sayfollah@isca.ac.ir دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *

 15/9/1400تاریخ تأیید:  3/7/1400تاریخ دریافت:



 

 

 

106 

 مقدمه

انهد.  هایی مأنوآ، روشن و بهدون پیچیدگی هردو واژ « گذاری قانون»و « مصلحت»
ری هه  گهذا مصلحت به ه ان معنای مرفی منفعت و خیر اسهت. در تعریهف قانون

کننهد و جعهل  های کلی حاک  بر ادارۀ یا کشور به قانون تعبیر می باید گفت از گزار 
گیهرد.  گویند که مع وً  در قوۀ مرننه صهورت می گذاری می هایی را قانون چنین گزار 

که موعوا ایهن نوشهته اسهت، « گذاری مصلحت و قانون»پیش از پرداختن به بحث 
کید بر اصل قانونمنوان مردم تذکر چند نکته به گهذاری  ه  زم است  نخستین نکته تأ

گهذاری تهاکنون،  براساآ مصلحت اسهت. روشهن اسهت کهه از آغهاز تهاریخ قانون
گذاری و ترنین بود  است و هرگز قانونی نوشته نشهد   مصلحت ه وار  در کنار قانون

است، مگر اینکه منصر مصلحت در آن رمایت شد  باشهد، البتهه چهه مصهلحتی و 
 -میالً -لحت چه کسی، بحث دیگری است. مراد اصل مصلحت است؛ هرچند مص

مصلحت یا پادشا  یا یا نظام حکومتی یا یا حزب حهاک  باشهد. نکتهۀ دوم در 
گذاری این است که ما این موعوا را براساآ فره امامیه پهی  بحث مصلحت و قانون

های کالن، ه را   و یتهای خرد و  در فره امامیه، و یت، ام  از و یت 1گیری . می
معنای مدم مفسهد  باشهد کهه برخهی از  با مصلحت است؛ هرچند این مصلحت، به

گهذاری، در واقهع  اند؛ بنابراین در بحث مصهلحت و رابطهۀ آن بها قانون فرها ه  گفته
ای که از بیان این نوا از مصلحت،  ترین فاید  کنی . مه  مصلحت اجرایی را بیان می

گذاری است. گا   ها از مصلحت در قانون گویی به برخی طرزتلری خانتظار داری  پاس

                                                           

و مفصولی اسوت و یبیعوی اسوت کوه در   ، ب   پردامنه«مصل ت در فقه امامیه»که پیداست  . چنان1
ها پویش موضووع  مجال کوتاهی چون ای  نوشته، امکان بیان جوام  و کاموآ آن ناواهود بوود. سوال

احکام  گذارل را که یکی از ابعاد مصول ت در فقوه امامیوه اسوت، در دو کتواب  مصل ت و قانون
، به تفصیآ بیان شد. بور ایو  گذاری در حکومت اسالمی منمبع قمنونو کتاب  صلحتحکومتی و م

ال بر ای  ب   پردامنه اسوت و بورال مطالعوف تفصویلی دربوارل  اساس ای  نوشته تنها دیباچه و مقدمه
یور خوا،، بایود بوه ایو  دو  بوه« گذارل مصل ت و قانون»یور عام و  به« مصل ت در فقه امامیه»

 باره نوشته شده است، مراجعه کرد. هال دیگرل که در ای  ها و مقاله کتاب و کتاب
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معنای درنوردیهههدن و  گهههذاری، بهههه بینی در قانون شهههود کهههه مصهههلحت تصهههور می
کهردن  کهردن دیهن و مرفی زیرپاگذاشتن احکام شرا است یها بهه بیهانی دیگهر، مرفی

اسهت حکومت اسالمی است. یکی از مواردی که مانع این توقع است، ه ین نکتهه 
گذاری و ترنین است، در واقع مصلحت در اجراست.  که مصلحتی که در مرام قانون

در اینجا منظور از اجرا، قوۀ مجریه نیست، بلکه تعبیر دیگر اصطالح امتیال، در فرهه 
و اصول است. این اجرا و امتیال احکام، م کهن اسهت در کشهوری در قهوۀ مجریهه 

دهد که موعوا بحث ما قوۀ مرننه است. مطلبهی باشد، یا در قوۀ قضاییه یا مرننه رخ 
که در اینجا باید به آن توجهه کهرد ایهن نکتهۀ مهه  اسهت کهه در بحهث مصهلحت و 

دههد  گهذاری لزومهًا آن چیهزی کهه در قهوۀ مرننهه رخ می گذاری، مراد از قانون قانون
نویسهی و  نیست. به بیان دیگر، بحث مصلحت و ترنین در فره امامیه، هرگونهه مررر 

شهود؛  شود. این بحث حتهی شهامل قهانون اساسهی هه  می جعل مررر  را شامل می
که در زمان تدوین و جعل قانون اساسی در ابتدای انرالب ه  بحث مصهلحت  چنان

وی   سهخنان شههید  مطرح بود و در بسیاری از مباحث در مذاکرات قانون اساسی، به
تهوان موعهوا  و برخی دیگر از امضای مجلا خبرگان قانون اساسی، می بهشتی

دهد کهه  مصلحت در تدوین قوانین را یافت. مطالعۀ مذاکرات این مجلا، نشان می
بسههیاری از مباحههث دربههارۀ موعههومات قههانون، بههر سههر مصههلحت بودن/نبههودن آن 

مهادی کهه  موعومات بود  است؛ بنابراین، بحث مصلحت در قانون اساسی، قوانین
ها مطهرح اسهت؛ یعنهی ههر  نامهه شود، مرررات و حتهی آیین در مجلا تصویب می

شود، بحث مصلحت هه  در کنهار آن اسهت،  اصطالح حروقی که جعل می مرررۀ به
هرچند از نظر منطری، این بحث مام است، اما محور اصلی بحث ما در مصلحت و 

 شود. می است که در قوۀ مرننه تدوین  گذاری، قانونی قانون
با توجه به آنچه گفته شد، ابتدا جایگا  مصلحت در فره شیعه را بیان خواهی  کرد 

گههذاری؛  . عههرورت مصههلحت در کنههار قانون1و پهها از آن محورهههای پنجگانههۀ 
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گذاری  . عوابط مصلحت در قانون3گذاری؛  مرجع تشخیو مصلحت در قانون .2
بحههث اسههت و بسههیاری از در چههارچوب فرههه اسههالمی و امامیههه کههه هسههتۀ اصههلی 

. اثبههات 4دهههد؛  گههذاری را پاسههخ می های مربههوط بههه مصههلحت و قانون پرسههش
گهذاری، بایهد قطعهی باشهد یها  مصلحت، به این معنا که آیا مصلحت در مرام قانون

. فراینههد م لههی و میههدانی تشههخیو 5ظنههی؟ ظههّن آن معتبههر اسههت یهها غیرمعتبههر و 
 مصلحت خواهد آمد.

 

 ه شیعهجایگاه مصلحت در فق

مصلحت در فره، قدمتی به درازای فره دارد و در هر سه حوز  تشریع، اجرا و استنباط 
مطرح بود  است. در بعد تشریع بنا بر مشهور میان متکل ان و اصولیان شهیعه، ه هه 
احکام الهی، مبتنی بر مصال  هستند. هرچند فرهای شهیعه از منصهر مصهلحت در 

های مختلف و در میهان مسهابل فرههی از  مناسبت اند، اما به بابی خام بحث نکرد 
اند؛ ازج له شهیخ مفیهد، نخسهتین فریهه شهیعی اسهت کهه از منصهر  آن سخن گفته

گیری دربهار   مصلحت در فره و صدور حک  و یی استفاد  کرد. وی هرگونه تصه ی 
و جزیه هایی که با جهاد از کافران گرفته شد(،  )زمین« مفتوحه منو »های  منافع زمین

احتکار را مشروط به مصلحت دانست و برخی روایات را در قالب ه ین نظریه تفسهیر 
. شهیخ طوسهی نیهز بهرای حهل (288هه287و  274هه273ق، م1413)مفیهد،  کرد

در  ای از آنها را مصلحتی دانسته و نشهان داد  اسهت کهه اب هه تعارض روایات، پار 
ای زمان و مکهان را مهال: ه های اجت امی، سیاسی و قضایی، مصلحت گیری تص ی 

. افزون بر این، شیخ طوسهی در آثهار (212، م4ق، ج1390)طوسی،  بودند  داد  قرار 
و حاک  اسهالمی را  های امام معصوم سنجی فرهی خود موارد بسیاری از مصلحت

. بسهیاری (271، م7و ج 50، 27، 20، م2ق، ج1387)ه هو،  بیان کهرد  اسهت
 اند. حت از وجو  مختلف سخن گفتهدیگر از فرها نیز در باب مصل
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شود و خلط این دو قس ،  طورکلی مصلحت در فره امامیه به دو قس  ترسی  می به
جای احکهام  جای دیگهری و احکهام یکهی را بهه کردن هر کدام از آنهها بهه  جایگزین

انههد از   شههود. ایههن دو قسهه  مبارت های فراوانههی می دیگههری دیههدن، موجههب اشههتبا 
 تشریع و مصلحت در مرام اجرا یا امتیال. مصلحت در نظام 

یع:  مصلحت در مرام تشهریع خهود در بهر دو قسه  الف( مصلحت در مقام تشر
کهه در -است  نخست در مرام ثبوت است و آن مبارت است از اینکه شهارا حکه  

بینهد و  مصهال  یها مفاسهد را می -فره و معارف اسالمی شارا مردآ اسهالم اسهت
مصلحت در »کند؛ دوم در مرام اثبات یا  براساآ مصال  و مفاسد حک  را جعل می

اند؛ به بیان دیگر، در ه ین قس ی که  است و هردو در ه ین قس  اول «مرام استنباط
احکام، ثبوتًا تابع مصال  و مفاسدند، م کن است کسهی اثباتهًا مصهلحت را مبنهای 
استنباط حک  قرار بدهد، یعنی چون در تشریع اسهالمی، مصهلحت منبهع و مبنهای 

د. این قس  نخسهت کن حک  است، پا بر مبنای مصلحت در فره، حک  را استنباط 
از مصلحت است که مرام ثبوت آن تبعیت احکام از مصال  و مفاسد اسهت و مرهام 

 اثبات آن مصلحت در استنباط حک  است. 
این قسه ، مصهلحتی اسهت کهه بها فهرض  ب( مصلحت در مقام اجرا یا امتثال:

خواهی  بدانی  با چه مصلحت و تدبیری و با چه تعرلی بایهد  وجود حک  شرمی، می
آن حک  شرمی مفروض را اجرا کنی . در ایهن قسه  از مصهلحت، در پهی اسهتنباط 
حک  نیستی ، بلکه در پی آنی  که چگونه حک  مفروض موجود را امتیال کنهی . ایهن 
موعوا اگرچه گاهی در مباحث فردی ه  هست، امها بیشهتر از لحهاظ اجت هامی و 

احکهام شهرا را در جامعهه  حکومتی ن ود دارد. برای ن ونه، اگر حاک  شرا بخواهد
اجرا کند، به دلیل تزاح ات و مرتضهیات و تحهو ت مختلهف اجت هاا، بایهد ببینهد 

تواند حک  را اجهرا کنهد؛ زیهرا امتیهال و اجهرای حکه   چگونه و با چه مصالحی می
شرمی مانند حک  فردی نیست که تشخیو مصلحت آن ارتکازی باشد یها تهوجهی 
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ت فراوانی دارد. نکتۀ دیگری که در ایهن بحهث درخهور به آن نشود و این مسلله اه ی
وی   فرهه امامیهه، مصهلحت در مرهام  توجه و دقت است، این است که از نظر فره، به

بینی مبنای استنباط حکه  شهرمی قهرار داد  شهود( مهردود  استنباط )اینکه مصلحت
را  ای بینی ملیهه فرهه امامیهه، چنهین مصهلحت ک  مشهور و بلکه مج ع   است. دست

صهورت مرفهی و ظنهی،  توانی  به تعرهل خهود و به پذیرند. به این معنا که ما ن ی ن ی
مصلحت را مبنای حک  شرمی و استنباط حک  شرمی قرار دهی . هرچنهد احکهام، 

 -که احکام تابع مصال  و مفاسهدند -تابع مصال  و مفاسدند، ولی صرف این گزار  
و مفاسد، اسهتنباِط حکه  کنهی . در واقهع دهد که براساآ مصال   منطرًا نتیجه ن ی

شود، مصلحت در مرام اجهرا  آنچه که در فره امامیه، فراوان دربارۀ مصلحت دید  می
شود که مصلحت در مرهام اجهرا ه یشهه  و امتیال است. با ه ین توعی ، روشن می

که برای اجرای حک ، و یت دارد یا اجرای حکه   مالزم با و یت است، یعنی کسی
پردازد. پا از این اشارۀ کوتها   اندیشی، به اجرا می الحیت اوست، با مصلحتدر ص

 گانۀ بحث خواهی  پرداخت. به جایگا  مصلحت در فره شیعه، به بیان محورهای پنج
 

 . ضرورت مصلحت در تقنین1

ابتدا باید دید چرا با وجود اینکه در آنچه بیان شد عرورت مصلحت در ترنین، امری 
گهذاری اسهت، بهاز ایهن موعهوا را  ه وار  مصهلحت در کنهار قانونبدیهی است و 

ای . در  منوان یکی از محورهای مه  بحث در چارچوب فره امامیه انتخهاب کهرد  به
فرض و ادما این است که اسالم در منابع اصهلی خهود، در  واقع، در فره امامیه، پیش

ورد نیهاز اسهت، گذاری کهه بهرای حکومهت مه جامعه و حکومت و ازج له در قانون
چنینی، بایهد ایهن  دخالت کرد  است و احکام اجت امی فراوانی دارد. در مباحث این

فرض را نداشهته باشهی  کهه اسهالم در  فرض را در نظر گرفت؛ زیرا اگر این پیش پیش
صحنۀ اجت اا و حکومت و سیاست دخالت کرد  است و حرف دارد، ایهن مباحهث 
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گذاری ارتباطی ندارد؛ بنابراین، در بیان دلیل  به قانونبیهود  است و اسالم بدون اینها 
فهرض، آید که با توجه به این پهیش بحث از عرورت مصلحت، این پرسش پیش می

های مختلهف  های ادارۀ جامعه و حکومت و سیاسهت در صهحنه اگر اسالم در حوز 
م را اجت اا، قوانین و احکام مفصل و بلکه حداکیری دارد و حهاک  بایهد ایهن احکها

های ابتهدای  ها و گفتهه اجرا کند، دیگر چه جای مصلحت است؟ با مرور سهخنرانی
یابی  که مع وً  کسانی که  های منتهی به انرالب، درمی انرالب و پیش از آن در سال

کیهد کرد  حکومت اسالمی را مطرح کرد  انهد. ازج لهه امهام  اند، به این نکته هه  تأ
کید فراوان کهرد  البیعیز در کتاب و ن   یت  قی در کتاب  خ ینی ، بر این نکته تأ

اسالم برای جامعه و برای ت هام »است و از این نظر ه  سخن قابل دفامی است که  
خرد و کالن نیازهای جامعه احکام دارد و فرط باید این احکهام را اجهرا کهرد، یعنهی 

، 1388)امهام خ ینهی،  «خواهد که حکومت اسهالمی اسهت اسالم فرط مجری می
. در اصل ایشهان یکهی از ادلهۀ عهرورت (461، م2، ج1379؛ ه و، 21-20م

. (28-26و  21، م1388)ه و،  داند حکومت اسالمی را ه  نفا این احکام می
حال پرسش این است که وقتی این احکام هست و فرط باید آنها را اجرا کنی ، دیگهر 

تهۀ مه هی کهه مبنهای گهذاری چهه معنهایی دارد؟ نک گذاری و مصهلحت قانون قانون
اندیشی در ترنین است، ایهن اسهت کهه اسهالم هرچنهد در ه هۀ  عرورت مصلحت

فرض ما در ادارۀ جامعه، دخالهت حهداکیری هه   ها قانون دارد و براساآ پیش حوز 
دارد، اما به هر حال دینی است که احکام آن در زمانی صادر و جعل شد  است و در 

شد ، از زمان صدور تها بهه امهروز  ورت بستۀ بستهص واقع اصل و کلیات احکام آن به
منوان دین خات  وجود دارد، اما از سوی دیگر، نیازهای زندگی بشر مهدام در حهال  به

تحول و پیچیدگی است و نیاز به قوانین، نامحدود است. این نیازهای نامحهدود چهه 
که شهید مطهری ای است  تواند با این احکام ثابت داشته باشد؟ این نکته ارتباطی می

، 1، ج1373)مطههری،  بهه آن اشهار  کهرد  اسهت امالم   مقتضیات زما در کتاب 
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آیهد کهه  اندیشی به میدان می . اینجاست که پای مشرومیت مصلحت(211-184م
باید با توجه به احکام ثابت اسالم از سویی و مرتضیات زمان و مکان از سوی دیگر، 

و فردا نیست، یا دیروز بهود و امهروز نیسهت مصالحی که متغیر است و امروز هست 
دید  شود. نسبت این دو موعوا، در محهور بعهدی کهه موعهوا عهوابط تشهخیو 

طور که بیان  شد، اثبهات مشهرومیت  مصلحت است، روشن خواهد شد. پا ه ان
بینی در در: احکام ثابت و مرتضیات متغیر است. بهرای ه هاهنگی میهان  مصلحت

اندیشهی  زم  متغیر با پیچیهدگی زمهان و مکهان، مصلحتاحکام ثابت و مرتضیات 
بینی است که این رابطه را با حاک یهت حکومهت مشهروا  آید و در واقع مصلحت می

 کند. اسالمی که مفروض است، برقرار می
اندیشی در چارچوب فره امامیهه، ه هین اسهت.  اساآ بحث عرورت مصلحت

حداکیری است و شهامل ه هۀ مسهابل اگرچه این ادما در آن باشد که احکام اسالم، 
شود، اما این کلیات ثابت، برای مرتضیات و متغیرات موجود کفایت  خرد و کالن می

 آید. اندیشی پیش می کند و بر ه ین اساآ مشرومیِت مصلحت ن ی
 

 . مرجع تشخیص مصلحت2

ای ه  به آن شد که اصل  بحث مرجع تشخیو مصلحت ترریبًا روشن است و اشار 
گونه کهه در دور  حضهور،  تشخیو مصلحت، با صاحب و یت است. ه انمرجع 

، افهزون بهر ابهالغ احکهام الههی، و دیگهر امامهان ملی ، امهامپیامبر اکرم
اند، صاحب و یت در ههر  احکامی را براساآ مصلحت و نیازهای زمان صادر کرد 

و  کهرمتوانهد بهه چنهین کهاری اقهدام کنهد. در حکومهت رسهول ا ای نیز می دور 
احکام بسیاری براساآ مصلحت صهادر شهد  اسهت، ماننهد  امیرال دمنین ملی

؛ 83، م9تها، ج )بیهرهی، بی نضهیر دستور قطع و سوزاندن درختان در جنگ با بنی
،  )حههویزی یهها دسههتور تخریههب مسههجد عههرار( 387، م9ج ، 1376طبرسههی، 
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و موعهوا  البته و یت تنها مربهوط بهه حکومهت نیسهت 1..(267، م2ج ق، 1415
مصلحت در ه ۀ مسابل مرتبط با و یت در فره، ماننهد قهّی  بهر صهغیر، نکهاح فرزنهد 

)امهام خ ینهی،  غیربالغ، تصرف پدر در مال فرزند صغیر و دیگر موارد، مطهرح اسهت
. در احکام فردی، اجرای حک  برای ههرکا در (703و  606-605، م2، ج1379

اجت امی، در اینکه چه کسهی صهالحیت دارد صالحیت خودو است، ولی در احکام 
برای اجرای احکام در صحنۀ اجت اا، جای بحث است. فریهان شیعه افزون بهر اینکهه 

های م هومی حهاک   انهد مرجهع در مصهلحت های فرهی خود، تصری  کرد  در کتاب
؛ 65و  32، م3و ج 278، م1ق، ج1408)ر.:  محرههق حلههی،  اسههالمی اسههت

، در م ههل (316، م33و ج 291-290، م32؛ ج14، م21ق، ج1404نجفههی، 
اند. بها توجهه بهه گسهتردگی حهوز   نیز احکام بسیاری را براساآ مصلحت صادر کرد 

توانهد ه هه مصهال  را  تنهایی ن ی شناسهی، صهاحب و یهت بهه حکومت و مصلحت
رو، با واگهذاری ایهن صهالحیت بهه اشهخام یها نهادههایی کهه  تشخیو دهد؛ ازاین
اندیشههِی ایههن افههراد یهها نهادههها  هههای  زم را دارنههد، مصلحت تخصههو و توانههایی

 ، 2، ج1379خ ینهی،   )امهام گیهرد درسهتی سهامان می یابهد و کارهها به می مشرومیت
  تواند و یهت خهود را ؛ بنابراین، صاحب و یت در نظام اسالمی، می(666-665م

مجلا شهورای  در چارچوب قانون اساسی و با سازوکار مشخصی که دارد، به -میالً -
 اسالمی واگذار کند. 

 
 گذاری . ضوابط مصلحت در قانون3

اندیشهی بهرای  هستۀ اصلی بحث، عوابط مصلحت است. به بیهان دیگهر، مصلحت
 گذاری با چه عوابطی خواهد بود؟  قانون

                                                           

َمْ  َحاَرَب اللَه َو . »1 َاُذوْا َمْسِجدًا ِضَرارًا َوُکْفرًا َوَتْفِریقًا َبْیَ  اْلوُمْؤِمِنیَ  َوِإْرَصادًا لِّ ِذیَ  اتَّ َرُسوَلُه ِم  َقْبوُآ َوالَّ
ُهْم َلَکاِذُبوَن َوَلَیْ ِلُف َّ ِإْن َأَرْدَنا ِإَّلَّ   (.107)توبه، « اْلُ ْسَنٰی َواللُه َیْشَهُد ِإنَّ
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شهدن دیهن را ترسهی  مصهلحت بهه  طور که بخشی از پرسش دربهارۀ مرفی ه ان
تهری از  داد، بخهش مه  ر مرام اجرا پاسخ میمصلحت در مرام تشریع و مصلحت د

اندیشهی در  که مصلحت این پرسش را بحث عوابط پاسخ خواهد داد و آن این است 
چیز در اختیار مصلحت  گذاری، براساآ فره امامیه، به این معنا نیست که ه ه قانون

توجهه  قرار بگیرد، بلکه تحت عوابطی خواهد بود. برای بیان این عوابط، ابتهدا بایهد
گذاری در اسالم، یعنی منابعی که مج ومۀ قهوانین کشهور  کرد که اصوً  منابع قانون

 شود.  اسالمی از آنها گرفته شد  است، به منابع پایه و منابع پیرو ترسی  می
منابع اصلی که اساآ اسالمیت قوانین نظام اسهالمی را تهأمین  الف( منابع پایه:

اند از  قرآن و سهنت و مرهل قطعهی. ایهن براسهاآ  مبارتاند که  کنند، منابع پایه می
فرض و ادمایی است که در جای خود قابل اثبات است و بنابر آنچه گفتهه  ه ان پیش

شد براساآ این ادما، قرآن و سنت بیشترین توجه را به اجت هاا، جامعهه و مسهابل و 
ی مج ومۀ قوانین نیازهای جامعه دارند. معنای این ادما این است که منابع اصلی برا

   1اسالم، مبارت است از خود قرآن و سنت و مرل قطعی.
منابعی است که یا از منابع اصلی تراوو شد  است، یا در کنترل  ب( منابع پیرو:

اند، اج هاا، بنهای مرهال یها خبهر  . ن ونۀ منابعی که از سنت تراوو شد 1آن است  
شهود، فرمهی از  اصلی تهراوو میکه از منابع « بنای مرال»یا « اج اا»واحد است. 

فرومات سنت است و باید مورد تأیید شهارا مرهدآ، یعنهی مرجهع اصهلی احکهام 
کههه منبعههی در فرههه اسههالمی اسههت و در « خبههر واحههد»اسههالم باشههد؛ ه چنههین 

اثبات  -با شرایط حجیت-گذاری ه  بسیاری از احکام اجت امی با خبر واحد  قانون
. قس  دوم منهابع پیهرو، منهابعی 2شود؛  راوو میشود، منبعی است که از سنت ت می

است که تحت کنترل سنت )منابع پایهه( اسهت؛ بهه ایهن معنها کهه اگرچهه بهه دلیهل 
عرورت، باید جزء منابع باشد، ولی چون تحت کنترل منبع اصلی است، منبع پیهرو 

                                                           

 توضیح داده شده است.  گذاری در حکومت اسالمی منمبع قمنون. ای  ب  ، به تفصیآ در کتاب 1
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ای کهه بهرای  گونه منابع است. با توجهه بهه نکتهه از این« مصلحت»نام گرفته است؛ 
اندیشی گفته شد، مصلحت مطلق نیست، بلکهه براسهاآ منهابع  رورت مصلحتع

اسالم احکهام و اههداف گونهاگون بهرای ادارۀ »فرض که  پایه و اصلی و طبق آن پیش
اندیشی شود؛ بنابراین، جایگا  مصلحت در میهان منهابع  باید مصلحت« جامعه دارد

کنترل منابع اصلی اسهت. بها گذاری، مبارت است از یکی از منابع پیرو که در  قانون
پهردازی . عهوابط مصهلحت  این مردمهه، بهه بحهث اصهلی عهوابط مصهلحت می

 اند از  مبارت
 

یعت در قانون3-1  گذاری . توجه به اهداف شر

منوان  عابطۀ نخست برای وعع قانون در نظام اسالمی، این است که مصلحتی که به
از فرومات مراصد و اههداف کلهی  کند، باید فرمی گذاری به آن توجه می منبع قانون

داری و ادارۀ جامعه باشد؛ به بیان دیگر، اههداف و مراصهد شهارا  شارا در حکومت
منوان جامعههه اسههالمی و تحههت حکومههت  مرههدآ در ادارۀ جامعههه و پیشههبرد آن بههه

گذاری باید ایل این اهداف صورت بگیهرد. برخهی  اسالمی، باید مدون باشد و قانون
انهد. در فرهه  مدالت، امنیت، رفا  م ومی و نظ  م ومی بسیار کلیاز اهداف، مانند 

داری مهردم در جامعهه  اسالمی یکی از اهداف کلی حکومهت، تهداوم و تعهالی دیهن
های حروقی دیگر ه  باشهد(. دلیهل  اسالمی است )هرچند که م کن است در نظام

کسانی که چون   »فرماید ای مانند این آیۀ شریفه است که می هدف بودن این امر ادله
دهنهد و بهه کارههای  دارنهد و زکهات می در زمین به آنان توانایی دهی ، ن از برپها می

دارند، و فرجهام ه هه کارهها از آِن  خوانند و از کارهای ناپسند باز می پسندید  فرا می
داری در صهحنۀ اجت هاا؛  داری و تعهالی دیهن و ایهن یعنهی تهداوم دیهن 1«.خداست

                                                           

َکٰوَة َوَأَمُروْا . »1 َلٰوَة َوَءاَتُوْا الزَّ اُهْم ِفی اْْلَْرِض َأَقاُموْا الصَّ نَّ کَّ ِذیَ  ِإن مَّ ِبواْلَمْعُروِف َوَنَهْوْا َعوِ  اْلووُمنَکِر َوِللوِه الَّ
ُمورِ   (.41)حج، « َعاِقَبُة اْْلُ
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گهذاری اسهت، بایهد  نخست این است که مصلحتی که مبنای قانونبنابراین، عابطۀ 
فرعهی گهرفتی   فرا یا مشتق از اهداف کلی اسالم باشد. این عابطه را از ه ان پیش

گهذاری و مصهلحت بهر مبنهای فرهه امامیهه، بها ایهن  که گفته شد؛ اینکه اساسًا قانون
احکهام و اههداف، فرض است که فره دربارۀ ادار  و سعادت جامعهه، در قالهب  پیش

سخنی برای گفتن دارد و بخشی از این سخنان، مراصد و اهداف کلهی اسهت کهه در 
اختیار حاک  و حکومت اسالمی است و باید آن اهداف را پیاد  کند. به بیهان دیگهر، 
برای پیاد  کردن این اهداف در قوۀ مرننه، باید مصالحی را رمایت کرد. در اینجا  زم 

توجه شود و آن اینکه حوزۀ احکهام حکهومتی و حهوزۀ اجهرا، بها است به نکتۀ مه ی 
بهودن   حوزۀ فراهت و استنباط احکام از منابع معتبر، دو حوزۀ مسترل است. مسهترل

به این معنا نیست که به یکدیگر ارتباطی ندارند، بلکهه م کهن اسهت چیهزی کهه در 
و یهت مشهروا  که براساآ-حوزۀ استنباط احکام معتبر نیست، در حوزۀ حک رانی 

معتبر باشد. بهه بیهان دیگهر، مها در مرهام اسهتنباط  -)هر کسی و با هر مبنایی( است
حک ، بر این باوری  که استنباط حک  کلی از مراصد شرا، امتبهار نهدارد، امها ایهن 
لزومًا به این معنا نیست که در حوزۀ حک رانی ه  امتبهار نهدارد. شهارا مرهدآ، از 

هو فریه، خواستار ایهن اسهت کهه براسهاآ ه هین  حاک  ب ا هو حاک  و نه حاک  ب ا
اندیشهی کنهد و ایهن احکهام را در جامعهه تحرهق  اهداف و مراصد کلهی، مصلحت

 بخشد.
 

 نبودن مصلحت با احکام شرع  . مخالف3-2

عابطه دوم، این است که مصلحت نباید با احکام معین شهرمی در جامعهه مخهالف 
شود، باید با تابلوی احکام  گذاری رمایت می قانونباشد، یعنی مصلحتی که در مرام 

های اجت اا سنجید  شود. این عابطه نبایهد بها عهابطۀ اول اشهتبا   شرمی در صحنه
شود؛ چون در عابطۀ اول، مصلحت باید فرمی از فرومات اههداف باشهد، ولهی در 
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ا در پوشانی با احکام نداشهته باشهد، امه طور نیست. م کن است اصاًل ه  اینجا این
تواند با احکام مخهالف باشهد. ماننهد ایکهه وقتهی در مجلها شهورای  نگا  اول ن ی

تواند میاًل با حرمت ربا یا حرمت شرب خ هر  شود، ن ی اسالمی قانونی تصویب می
های گوناگون است، ناسازگار باشد. دلیهل ایهن  یا احکام مختلف دیگری که در حوز 

اسالمی، باید براسهاآ چهارچوب فرهه  گذار حکومت عابطه ه  این است که قانون
گههذاری را رمایههت کنههد و ایههن چههارچوب بههه او اجههازۀ  امامیههه، مصههلحت در قانون

دههد. پرسشهی کهه در اینجها پهیش  بینی، ناسازگار با احکام خهام را ن ی مصلحت
آید این است که م کن است احکام شرا با ه  تزاح اتی داشته باشند، یا برخهی  می

احکام تزاح  داشهته باشهند. بهرای میهال، فهرض کنیهد کهه اجهرای از اهداف با این 
مدالت، با فالن حک  خام شرمی متزاح  شد  است. این تزاح هات چگونهه حهل 

 شود؟ پاسخ این سدال در عابطۀ سوم نهفته است. می
 
 داشتن اهم بر مهم  . مقدم3-3

امهر  در ابتهدای ومهه  اسهت. سنجی، شهناخت اه  ترین معیارهای مصلحت از مه 
مه  بین  و مه  بین مراصد و اهداف شرا باشد یا اه  و کند که رمایت اه  تفاوتی ن ی

مه  بین مراصد و احکام باشد. در هر صهورت،  و خود احکام شرا باشد یا حتی اه 
باید ترجی  اه  به مه  رمایت شود. دلیل این عابطه، ه ان ترسهی ی اسهت کهه در 

اندیشهی در  شهد و آن ایهن اسهت کهه مصلحت ابتدای سخن و در بخش مردمه گفته
گههذاری، مصههلحت اجراییههه و مصههلحت امتیالیههه اسههت، نههه مصههلحت  مرههام قانون

ها در مرام امتیال، ه ان باب تزاح  است که دربارۀ امتیال  تشریعیه. تزاح  مصلحت
به حک ی است که مکلف بر انجام هر دو قدرت ندارد. باب تزاح ، بابی اسهت کهه 

انهد. برخهی  گذشته در اصول فره، به تفصیل یا اج ال، به آن توجهه کرد  ها از اصولی
 اند. از نگا  امام خ ینهی مانند مرحوم نابینی این بحث را با تفصیل و تنری  آورد 
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تهر مرهدم  نیز در تزاح  میان مصال ، بنا به تشخیو حاک  اسهالمی مصهلحِت مه 
ای ن ونه امهام خ ینهی بهر ایهن است و این مصلحت، مرید به احکام اولی نیست. بر

حک  اّولی « الّناآ مسّلطون ملی امواله »که طبق قامد  -باور است که در مالکیت 
در صورتی که مصلحت مسل انان اقتضها کنهد،  -آن تسلط مردم بر اموال خود است

، 10، ج1389)امههام خ ینههی،  توانههد مالکیههت را محههدود کنههد حههاک  اسههالمی می
در تعارض مصلحت م ومی و اسالم با مصلحت شهخو، . به نظر ایشان (481م

. به ههر حهال قهانون (467، م18)ه ان، ج مصلحت م ومی و اسالم مردم است
شد  )مصلحتی کهه در  تزاح  دربارۀ مصلحت امتیالیه و اجراییه، با ه ان معنای گفته

لیل گذاری مطرح است( نیز جاری خواهد بود و به ه ین د منوان مبنای قانون اینجا به
ومه  میان مراصد با ه ، مراصد با احکام و احکام با ه   زم اسهت تها  رمایت اه 

 این مصلحت، مصلحت معتبری باشد. 
 

 . رعایت کارشناسی3-4

بینی اسهت، مبهارت اسهت از رمایههت  عهابطۀ چههارم کهه هسهتۀ اصههلی مصهحلت
 گهذار کارشناسی و خبروّیت در هر حوزۀ مصلحت؛ یعنی صرف اینکهه کسهی قانون

کند که براسهاآ اهنیهت خهود  است یا حتی بر ادارۀ جامعه و یت دارد، کفایت ن ی
اندیشهی  هایی کهه مصلحت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دیگر حوز  برای حوز 

شود، تشخیو مصلحت بدهد. برای تشخیو مصلحت، شناخت موعوا  زم  می
هنگهامی کهه  است و اات مصلحت مبهارت اسهت از کارشناسهی. بهه بیهان دیگهر،

در ایههن حههوزۀ خههام اقتصههادی یهها سیاسههی یهها فرهنگههی، مصههلحت »پرسههی    می
پاسخ این پرسش، مال: و معیاری است که کارشهناآ ههر حهوز  بهرای « چیست؟

 کند. ها بیان می پیشرفت اقتصاد یا پیشرفت اهداف شارا مردآ در دیگر حوز 
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 . اختصاص مصلحت به حوزه مشروع دخالت حاکم3-5

طورکلی در  گهذاری و بهه نج  این است که اصوً  زمینهۀ مصهلحت در قانونعابطۀ پ
کهه در  ای است که دخالت حاک  در آن، مجاز و مشروا باشد. چنان حکومت، حوز 

کنی   گهذاری را بیهان مهی مردمه ه  گفته شد، در اینجا تنها بحث مصلحت در قانون
های ترنهین و  ه ۀ حوز پای و یت و حکومت، در  که مصلحت اصوً  ه  درصورتی

هها، در بخشهی اسهت کهه در اختیهار  اجرا و قضاست. مصلحت در ه هۀ ایهن حوز 
حک ران است و دخالت حاک  در آن مشرومیت دارد. از نظهر برخهی از فرهها ماننهد 

شناسههی حههاک  اسههالمی گسههترد  اسههت و قل ههرو  ، حههوز  مصلحتخ ینی امههام
گیرد.  نظامی، فرهنگی را دربرمی مصلحت، ه ه مسابل اقتصادی، سیاسی، قضایی،

سنجی کند و در موارد تهزاح ،  تواند مصلحت ها می حاک  اسالمی در ه ه این زمینه
 .  (452-451، م20)ه ان، ج با رمایت اه  و مه ، احکام حکومتی صادر کند

گویی  مصلحت باید در حهوزۀ اختیهارات حهاک  باشهد، بهه ایهن  هنگامی که می
اندیشهی کهرد و آن را  تهوان مصلحت وزۀ فردی یها مبهادی ن یمعناست که میاًل در ح

گذاری قرار داد. برای میال، رفتار خام فردی یا رفتار مبهادی شخصهی،  مبنای قانون
گیهرد؛ بنهابراین، عهابطۀ پهنج  ایهن اسهت کهه  گهذاری قهرار ن ی هرگز مبنهای قانون

طور  ه شود کهه بهههایی مانند حوزۀ اجت امی در نظر گرفت مصلحت تنها باید در حوز 
کامل در اختیار صالحیت و اختیارات حکومت اسهالمی اسهت. دلیهل ایهن عهابطۀ 

خود پیداست و آن این است که حکومهت تنهها در زمینهۀ اختیهارات  پنج  ه  خودبه
های صرفًا فهردی اختیهاری نهدارد؛ وقتهی اختیهاری  خود، صالحیت دارد و در زمینه

 1ت.بینی ه  نیس ندارد، پا زمینۀ مصلحت

                                                           

مصالحت و منامبع و  احکام  حکاومتی. دربارل تفصیآ ایو  پونج ضوابطه، نگواه کنیود بوه دو کتواب 1
 از نویسنده. اسالمی گذاری در حکومت قمنون
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 . اثبات مصلحت4

شهود، اثبهات مصهلحت  محور چهارم که بحث مه ی است و گاهی به آن توجه ن ی
گهذاری  است. اثبات مصهلحت یعنهی آیها  زم اسهت مصهلحتی کهه در مرهام قانون

وجهود  گذار باید بهه  شود، حت ًا قطعی باشد؟ به بیان دیگر آیا قانون تشخیو داد  می
گذاری خود، بها عهوابطی کهه  ونمصلحت، قطع داشته باشد تا بتواند آن را مبنای قان

ام، منفهی اسهت و  گفته شد، قرار دهد؟ پاسخی که من در پ وهش خود به آن رسهید 
معتردم قطع  زم نیست، بلکه در سط  کالن و گسترد ، مرفًا، اصاًل م کن نیسهت. 

که بحیی در اصول فره با منوان دلیل انسداد مطهرح اسهت و در پاسهخ بهه ایهن  چنان
یکی « ظن مطلق مجتهد برای استنباط احکام، حجت است یا خیر؟ آیا»پرسش که  

کنند، دلیل انسهداد اسهت. ایهن  از د یلی که برخی برای حجیت ظن مطلق اقامه می
بهه  قوانینسال اخیر و از زمان مرحوم صاحب 150دلیل را فرها و اصولیون متأخر در 

ها  رد ه  این است که یکی از پایهپذیرفتند. بیشتر دلیل آنها برای  بعد ترریبًا آن را ن ی
که از اس  آن پیداسهت، انسهداد بهاب احکهام  و بلکه هستۀ اصلی دلیل انسداد، چنان

است؛ یعنی از طرق خام میل خبر واحد یا اج اا که امتبار آن ثابت شهد  اسهت، 
توان به ه ۀ احکاِم مورد انتظار رسید؛ زیرا را  رسیدن بهه احکهام منسهد اسهت.  ن ی
ین، براساآ این دلیل و مردمات دیگری که در اینجا جهای تفصهیل آن نیسهت، بنابرا

 ظن مجتهد حجت است. 
اگرچه در استنباط احکام شرا پذیرفتی  که ظن مجتهد، حجهت نیسهت، امها در 

ام که هرچند دلیل انسهداد در  که به آن اشار  شد، ثابت کرد  گذاری منابع قانو کتاب 
بینی بهرای  ارد و حجت نیست، ولی در مرهام مصهلحتمرام استنباط حک  کارایی ند

کهه یکهی از  گذاری اتفاقًا به دلیهل انسهداد، ظهّن مطلهق، حجهت اسهت. چنان قانون
عوابطی که بیان شد هستۀ اصلی تشخیو مصلحت اسهت، رمایهت کارشناسهی و 

ههای  منوان پشهتیبان کارشناسهی در حوز  خبرویت است. آیها امهروز ملهومی کهه بهه
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های مختلف سیاسهی، اقتصهادی،  از ملوم انسانی و تجربی و در حوز مختلف، ام  
فرهنگی هستند، مالکشان قطع است؟ هر کسی چنین سهخنی بگویهد پیداسهت کهه 
هین تسلطی به ملوم رایج ندارد. برای ن ونه، فرض کنید فردی نزد پزشکی بهرود و او 

آیها »بپرسهد کهه  دارویی را برای بی اری او معرفی کند. اگهر بی هار سه اجت کنهد و
، در «طور قطع یرین دارد که این داروی الف برای بی اری ب مهدثر اسهت؟ پزشا به

وجهه اسهت. دربهارۀ  داری است؛ زیرا ایهن سهخن بی این صورت حت ًا پرسش خند 
درصهد 70 -میالً  -کنند و اگر دارویی برای یا بی اری داروها، تجربه و آزمایش می

ایهن داروی الهف، داروی »گهوی    شناِآ پزشا میجواب میبت داد  باشد، مِن کار
ههای مختلهف ملهوم  و در ت هام حوز « ظّن »درصد یعنی 70«. این بی اری ب است

آید، کارشهناآ لزومهًا بهه  چنین است. هنگامی که پای کارشناسی و م ل به میان می
گویی  باید کارشناسی شود، به معنهای رسهیدن بهه قطهع  رسد. ما ه  که می قطع ن ی

ای کهه  دهند؛ بنابراین، ه ان نکتهه ست؛ وگرنه ملوم ه  کارایی خود را از دست مینی
گفتی  را   دادی  و مهی در استنباط حک  شرمی، از طریق دلیل انسداد به آن پاسخ مهی

رسیدن به احکام، منسد نیست، در اینجا برخالف آن است. به بیان دیگر، اگر کسهی 
ش ار و متنومی که باید در جامعهه تشهخیو بخواهد در حوزۀ کارشناسی مصالِ  پر

گذاری است(، ادمای قطع کند، بایهد  داد  شود )و اکنون بحث ما تنها در حوزۀ قانون
طورکلی دِر ادارۀ کشور را ببندد و این یعنی انسداد. در مین حال باید بهه ایهن نکتهه  به

اریه  کهه توجه کرد که با توجه به مردمات دیگر انسهداد کهه الهف( مله  اج هالی د
احکامی هست و باید آنها را امتیال کرد؛ ب( از طرفی را  به آن احکهام نهداری  و ج( 

توانی  در این احکام احتیاط کنی ؛ بنابراین در اینجا ترجی  با ظن است. اقتضای  ن ی
ترین ظهن بها بیشهترین  مرلی دلیل انسداد، یعنی حداکیر تالو برای رسیدن به قهوی

. عهرورت مها 1دلیل انسداد در بین چند  بدیت مرلی است   احت ال. به بیان دیگر
. مدم تشهخیو قطعهی ه هۀ مصهال ؛ 3. عرورت تشخیو مصال ؛ 2نحن فیه؛ 
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کشاند و این ظن، یعنهی  ظن می  مدم امکان احتیاط. بنابراین  بدیت، ما را به این  .4
ن تهالو خهود را گذار باید بیشهتری با ترین ظن. با ترین ظّن، یعنی مجتهد یا قانون

برای کسب با ترین ظن و با ترین اط ینان نسبی دربارۀ آن کارشناسی داشته باشهد. 
گویی  انسداد در اینجا کارایی دارد، از اینجاست، نه اینکه بایهد بهه ههر  پا اینکه می

ظنی امت اد کرد. خود مرتضای دلیل انسهداد ایهن اسهت کهه بیشهترین تهالو بهرای 
حت مظنون و با ترین درجۀ ظن به دست بیاید. اینکه چطهور آوردن آن مصل دست به

ههای میهدانی و  توان به آن ظن رسید و چطور باید کارشناسان را ج ع کرد، بحث می
   طلبد. جامعی را می

 
 . فرایند عملی و میدانی تشخیص مصلحت5

محور پنج  فرایند م لی و میدانی تشخیو مصلحت است؛ یعنی اینکه با ه ۀ این 
هایی که بیان شد، در میهدان م هل چهه سهازوکاری بهرای تشهخیو  بط و مال:عوا

مصلحت وجود دارد؟ بحث سازوکار تشهخیو مصهلحت، صهرفًا فرههی نیسهت و 
بحیی اجرایی و میدانی است و در هر شرایطی از زمان و مکان، باید بهترین سازوکار 

ساسی ج ههوری برای تشخیو مصلحت در نظر گرفته شود. برای ن ونه، در قانون ا
تصههویب شههد، سههازوکار تشههخیو مصههلحت در  1358اسههالمی کههه در سههال 

بینی شد  بود که مجلها شهورای اسهالمی بها درنظرگهرفتن  گذاری، چنین پیش قانون
رفهت و پها از  کرد. این قانون بهه شهورای نگهبهان می مصلحت، قانون را تدوین می

شهد،  سی، تبدیل به قانون میبررسی مخالفت یا مدم مخالفت آن با شرا و قانون اسا
کند و در بسیاری از موارد  اما در م ل، مشخو شد که چنین سازوکاری کفایت ن ی

بار   توان آن را در آثاری که دراین آید؛ بنابراین، با مردماتی که می نظر پیش می اختالف
نوشته شد  است مشاهد  کرد، نخست بحث عرورت مطرح شد؛ یعنی در مهواردی 

عروری وجود دارد، نیاز به تأیید شورای نگهبان نیست و قانون با تأییهد که مصلحت 
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تدریج مشخو شهد  شود. به دوسوم ن ایندگان مجلا شورای اسالمی، تصویب می
کند؛ بنابراین، مرجع تشخیو مصهلحت کهه در واقهع تها  که این را  ه  کفایت ن ی

ور رسه ی جزبهی از ط پیش از بازنگری در قانون اساسی ه  م اًل وجود داشهت، بهه
گذاری براساآ مصلحت در کشور شد. این امر به این معنا نیست که  سازوکار قانون

گهذاری در کشهور براسهاآ  تا پیش از تأسهیا مج هع تشهخیو مصهلحت، قانون
هه  مسهیر  1368که گفته شد تا پیش از بازنگری در سال  مصلحت نبود، بلکه چنان

ای کهه مصهلحت در  گونهه شهد؛ به میگذاری در م ل براساآ مصلحت طهی  قانون
شهد و سهپا در شهورای نگهبهان تأییهد  مجلا شورای اسهالمی تشهخیو داد  می

شد، اما هنگامی که مشخو شهد ایهن سهازوکار بهرای تشهخیو مصهلحت در  می
کند، مرجع تشخیو مصلحت به این مج ومه اعهافه شهد  گذاری کفایت ن ی قانون

های مهادی  م کن است با قوانین و تص ی تا در صورت اختالف یا بروز مشکلی که 
 حل نشود، مشکل را برطرف کند. 

های  بینی شد  است و درنهایت در سال نکتۀ مه  دیگری که در این سازوکار پیش
های کلی اسهت کهه مرهام معظه  رهبهری ابهالغ  شکلی تک یل شد، سیاست اخیر به

کردند. مشکلی که وجود داشت این بود که براساآ عهابطۀ نخسهت، مصهلحت در 
این مراصد و اههداف  گذاری، باید داخل در مراصد و اهداف کلی شارا باشد. قانون

کلی کجاست؟ آیا در قرآن و روایات آمد  است یا در جایی تدوین شد  است؟ بهرای 
تشخیو مصلحت در جامعۀ اسالمی باید این اهداف تدوین شود. بهه ه هین دلیهل 

های  درسهتی سیاسهت گهذاری، به برای تک یل سازوکار تشخیو مصلحت در قانون
ه مهدۀ مج ع تشخیو مصلحت گذاشته شد. به کالن تدوین شد و البته تطبیق آن ب

های کلی عروری است و باید در این سازوکارها  نظر من تدوین و ابالغ این سیاست
احکهام حکهومتی   وجود داشته باشد. این عرورت را ه  از زمهان نگهارو کتهاب 
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در اوایل دهۀ هفتاد در اهن داشت  و مبنای نظری آن را ه  در کتهاب بیهان  مصلحت
 ام.  کرد 

 

 گیری نتیجه

گذاری است و از ابتدا وجود داشهته اسهت.  که گفته شد، مصلحت ه زاد قانون چنان
گذاری، مصلحت  های قانون نه در کشور ما یا در فره شیعه و سنی، بلکه در ه ۀ نظام

ای  نگهاهی گهذرا بهه  گذاری است. در این مراله، کوشید  ه وار  ه زاد و ه را  قانون
تههرین محورهههای آن از منظههر فرههه شههیعه  گههذاری و مه  قانونموعههوا مصههلحت و 

اند  احکهام  طورکلی در فره شیعه از دو گونۀ حک  و مصلحت سخن گفته بیفکنی . به
ثابت و متغیر، و مصلحت ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت نیز دارند کهه 

غیهر، مصهلحت کند و ثابهت اسهت. امها احکهام مت در هین زمان و مکانی تغییر ن ی
ای اسهت. مصهلحت ثابهت ه هان  متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی بهه گونهه

مصال  در مرام تشریع الهی احکام هستند. مصال  متغیر در طهول و بهرای امتیهال و 
اجرای احکام ثابِت مبتنی بر مصال  ثابت هستند. مصال  متغیر مبنای احکام و یی 

یعه که تشخیو مصلحت تشریعی را بهرای مرهام و حکومتی هستند. م وم فرهای ش
های  اند، دربارۀ مصلحت در مرام اجرا و امتیال دیهدگا  استنباط حک  شرمی نپذیرفته

گذاری و ترنین بهه آن معترهدی ،  گوناگون و فراوانی دارند. مصلحتی که در مرام قانون
مصلحت با ه ین مصلحت در اجرا یا امتیال است. برای تبیین این موعوا و نسبت 

گذاری، ابتدا به جایگا  مصلحت در فره شیعه اشار  شد و پا از آن محورهای  قانون
. عهرورت 1انهد از   پنجگانۀ این موعوا به اختصار گفته شد. ایهن محورهها مبارت

مصلحت در ترنین، که به دلیل لزوم ه اهنگی بین احکام ثابت و مرتضیات متغیر با 
. مرجهع تشهخیو مصهلحت، کهه صهاحب 2آید؛ یپیچیدگی زمان و مکان،  زم م

. عوابط مصلحت که هستۀ اصلی بحث اسهت و مبهارت اسهت از  3و یت است؛ 
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نبودن مصهلحت بها احکهام شهرا،  توجه بهه اههداف شهریعت در تشهریع، مخهالف
داشتن اه  بر مه ، رمایت کارشناسی و اختصام مصلحت به حوز  وظهایف  مردم

بات مصلحت، که طبهق آن ظهّن مبتنهی بهر دلیهل . اث4و اختیارات حکومتی حاک ؛ 
کند و معتبر است، مگر اینکه انسهداد در حهوزۀ اسهتنباط احکهام،  انسداد کفایت می

. فراینهد م لهی و میهدانی تشهخیو مصهلحت یها 5کارایی ندارد و حجت نیسهت؛ 
سازوکار تشخیو مصلحت در حکومت اسالمی که ابتهدا تنهها برمههدۀ مجلها و 

 و بعدها مج ع تشخیو مصلحت نیز به آن اعافه شد. شورای نگهبان بود
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