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يربنلايي فقله اسلالصي و دربردارنلد روح

صشترك تمام احكام اسا .اصام خميني به صراحا صلتحا را صبنای صدور
احكام حكوصتي صيدانسا تا بدانجا که جها رعايا اين اصل کتيلدی در
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قانونگذاری ،خاصه در ساحا خانواده ضروری اسا.
پژوهش حاضر بر آن اسا تا پس ا تبيين اص صلتحا بله عنلوان ابَراصل
حاکم بر نظلام قانونگلذاری اسلالصي ،و تأصل بلر انديشلههلای اصلام خمينلي،
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حفظ نظام خانواده (صهمترين بنياد جاصعه) ،اين اص را با رعايا ضوابط يلاد
شده بر فروعات صسائ خانواده تطبيق نملوده و بله تلدوين و اصلالح قلوانين
اقدام نمايد.
کلیهواژ ها :اص صلتحا ،نظام قانونگذاری اسالصي ،صللتحا جمعلي،
حقو خانواده ،قاعده اهم

بیان مسئله
فقه اسالمی با گذشت زمان ،تحوالتی را در خود دیده است کهه ش هأت گرفتهه از گتهترح زهوزة
روابط اشتانها بوده است .این تحوالت در منطق فقاهت یعنی علم اصول شیه تهأثیر عمیهق گذاشهته
است.
در غالب بحثهایی که در پیرامون ماهیت قواشین اسالمی گفته مهیشهود سه ن از وهاوداش ی
قواشین اسالم است و در عین زال س ن از این است که این واوداش ی بدین معنا شیتت که اسالم با
هیچ تحولی در وامعه هم واشی شدارد؛ لذا متئلهای که اشدی ة اشدی وران و اش ی ة آشهان را متووهه
خود کرده است تا زول آن محور قلم فرسایی کنند ،شحوة پاس

ویی دین و شناسایی ظرفیتهای

آن ،در مواوهه با چالش ها و زل معضالت اوتماعی در ابعاد گوشاگون است تا با غهور و تأمهل در
مباشی و معارف عمیق دین خاتم ،در این زوزه بهترین روشهن ریهها صهورت گیهرد و کامهلتهرین
پاسخها در رویارویی ابنای ب ر با متائل شو و بدیع دشیای مدرن در زوزههای م تلف ،داده شود.
لذا عرصة اوتهاد در فقه می تواشد با تعیین قاشوشمند ازکام شرعی ،هم پاس

وی وههت گیهری

قواشین خود در گذشته باشد و هم با زفظ پویایی ،شیاز آینهدة وامعهه دینهی بهرای ولهب ملهال و
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

تعیین وظهایف مکلفهین در ایهن وههت را تهأمین شمایهد .امها بایهد گفهت آشچهه در بررسهی سیتهتم
قاشوش ذاری اسالمی ،غالباً مورد تووه تحلیل گهران قهرار مهیگیهرد ش هاه معلهولگرایاشهه اسهت شهه
علتمداراشه؛ بر همین اساس عمدتاً شظر به متن چینش ازکام بها محوریهت ترسهیم تکلیهف صِهرف
دارد؛ اما شظر به بطن و بحث از علت و زکمت و غایت و ملهلحت و شیه تأمهل در ک هف اصهول
زاکم بر آن و قواعد متتند بدان ،مورد سهو و غفلت است .در زهالیکهه رمهوز دسهتیابی بهه شقها
قوت و می ان اشعطاف و شناوری قاشون با بررسی اسلوب قاشوش ذاری بر مبنای اصول و قواعد میتور
است.
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باورها ،فرهنگ ،آموزح و خاشواده در زیتت-محیط در ترابط زلقوی پایدارشد.

مقاله

این گ اره های سیتتم دار فقهی در خرده شظام فقه و زقوق اسالمی در کنار سیتتم اعتقادات و
ش اه کالن به سیتتم قاشوش ذاری اسالم ،به دور از افرا و تفریط ،ومود و التقا  ،کتمان و
اشحراف ،مطالبات دی ری شی دارد و آن ک ف مالکات و تنظهیم معهادالت ،دسهتیابی بهه اصهول و
پ تواشهها و منطق وعل ازکام ،بلیرت در تغییر پذیری بر مبنای شرایط و مقتضیات و  ...رموزی از
این قبیل است که فن اوتهاد پویا و پایای شیعی در زل معضالت بر آن استوار است.
بهویژه آشکه خاست اه فقه ومعی ،تووه تام به ملال ومعی در سایة تحقق اصول و قواعد و
میشماید که زاصل آن در قواعدی چون الضرر ،الزرج شی آشکار اسهت ،عهالوه بهر آشکهه سهایر
متون در مواردی بر آن استوار هتتند.
چ وش ی ومع بین رعایت ملال اوتماعی و زفظ اصول دین و کیان اسالم ،از مبازث قابهل
تووهی است که در مبحث «مللحت» وای گرفته و ضرورت طرح این بحث را دوچندان میکند.
با تووه به برقراری زکومت اسالمی شی  ،امام رازل راهبردهای اورایی و آیین شامة ایهن متهألة
فقهی را به گوشه ای وامع ارائه داد؛ بدین سان که مروع ت

یص مللحت ،م الفت آن بها ازکهام

شرعی و اهم و مهم را در ومهوری اسهالمی ایهران تعیهین کهرد ای هان دربهارة ملهلحت و ازکهام
زکومتی دیدگاه وسیعی داشت و آن را در چارچوب زمینههای معامالت محدود شمی ساخت.
از طرفی در مدشیت ودید عقوبات شرعی یعنی زدود و تع یرات با سؤاالت تازهای روبرو شد
که پاسخ آشها در مواردی با قاعدة مللحت ممکن بود .شظام اقتلادی وهان معاصر شی با منفعهت و
سود همراه شد که در شریعت اسالمی به دلیل ربوی بودن ،تحریم شده و از سوی دی هر معهامالتی
پدید آمد که در گذشته شبود و زکم فقهی آشها را محققین و فقهای معاصر با تووه به ملال زمان
و قواعد عامه بیان شمودهاشد.
در ازواالت ش لیه به ویژه متهائل مربهو بهه زقهوق زن و کهودر دچهار شهبهاتی در ار ،
طالق ،زضاشت و  ...شدیم که م کالتی از شوع خأل قاشوشی ،ظههور مواشهع اورایهی در راه عمهل بهه
ازکام منلوص و یا تبدل موضوعات و مفهاهیم عرفهی را پدیهد آورد کهه هم هی مهوارد یادشهده
ضرورت بهکارگیری اصل مللحت را آشکار میشماید .اهمیت ملهلحت در چهاره اشدی هی بهرای

( س)

زل معضالت اوتماعی ب ر در ابعاد گوشاگوشش ،در شظام والیی و زکومت دینی دوچندان اسهت؛
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مقاصد شرعی دارد و بر زاکمیت اصولی ری های چون عدالت ،تتهیل ،ازتان،کرامت و  ...تأکید
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زیرا زکومت اسالمی ،متئول پاس
زمان و مکان از طریق ارواع مت

ویی به شیازهای زمان و مکان با تووه به متغیرات و مقتضهیات

ابه به ثابتات محکم دین است (توکلی .)41 :4831

فلذا تبیین اصل مللحت و وای اه آن به لحاظ محوریهت و دخالهت آن در ت هریع و اسهتنبا
ازکام از منابع و تقنین در شظام قاشوش ذاری ،خاصه در سازت خاشواده ،ضروری است.
غالب تحقیقهات و مبهاز ی کهه در پیرامهون موضهوع ملهلحت طهرح شهده اسهت ،یها صهرفاً و
صددرصد در اسلوب مبازث فقهی(در قالب بحثهای ملهال مرسهله و استلهالح و  )...بهوده یها
بی تر به صورت پراکنده و زاشیهای از شقش مللحت در زکومت اسالمی س ن گفته شده اسهت
و بعضاً در شهایت به ذکر برخی از شموشههای تاری ی آن در زمان اهل بیت(علیهم التالم) اشجامیهده
است .ووود بح ی متتقل از اصل مللحت به عنوان اصلی که سایه بر همة اصهول و فروعهات فقهه
اسالمی دارد و کاربردیتهر از صهرف اصهطالح فقههی آن اسهت بهر ضهرورت اشجهام ایهن تحقیهق
میاف اید.

تبیین جایگاه اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسالمی
اصول و روح شناسی فقه ،هم زمان با لفظ مداری و تأکید بر قواعد داللت ،شیازمند تأمل در منطقه
فراغ و زوزة عدم شص ،تحلیل متون تأویل پذیر ،رفهع تعارضهات ثابهت و متغیهر و تبیهین اههداف و
مقاصد شرعی است؛ این امر متتل م طرح تئوری های کالن در سیاست ،زقوق ،اخهالق و خهاشواده
است (شاکری گلپای اشی .)7 :4838

با بیان این ضرورت ،میتوان گفت در دهههای اخیر تالح عالمان اههل سهنت وههت گ هوده
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

شدن باب اوتهاد 4و شفی تئوری تقلید از یک سو و ایجاد زکومهت اسهالمی – شهیعی در ایهران از
سوی دی ر ،زمینههای علمی ه عملی است که معناشناسی شو و روح شناسی متفاوتی را در عملیات
 . 1حا آنكه فقه اه سنا ا آغا تكوين عتمي و استداللي خود ،با صسئتة خالفلا بله صثابله فرعلي ا فلرو فقله ،يلا
بعضا بخشي ا کالم ،صواجه بود اصا هيچ گاه به طور جدی به صوجه سا ی نظريه سياسي و نظريه خالفا نپرداخا؛ يلرا
تا ظهور اجما به صثابه يكي ا صنابع و صآخذ استنبا فرو فقهي و سا صاندهي اصلو فقله ا سلوی شلافعي ،راه درا ی
در پيش بود تا با استناد به اجما  ،نظريه خالفا صحمتي اصولي -فقهي صييافا؛ اصا ايلن تقتيل گرايلي بلا انسلداد بلا
اجتهاد و طرح نظريه تقتيد صجددا اوج گرفا .فقه شيعي نيز که سالياني صتمادی را بيرون ا صحنة اجتماعي طلي کلرده
بود ،به اعتزا و انزوای اجباری کشانده شد .بدين ترتيب عمتيات اجتهاد ،صتمرکز بر نص و ظواهر شد که تأصالت لفلظ
صدارانه صبتني بر لفظ و قواعد داللا را صيطتبيد (شاکری گتپايگاني .)1-3 :1636
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زقوق اسالمی اشجامید؛ بدین ترتیب هم سویی محققان زقوق اسالمی با وریان تفکهر فقههی فهوق

مقاله

اوتهاد و استنبا زکم ایجاب کرده است و در شهایت به شفی تحلیل غیر سیتتمی از فروع فقهی در
الزم است؛ زیرا به ظهور هرچه بی تر عقالشیت سیتتمی فقه کالن اسالمی میاشجامد ،4تفکهری کهه
اینک معقول و منقول ،ثابت و متغیر را با هم در افقهای عقالشی زاصل از زاکمیت اصول عدالت،
سمحه و مللحت در عملیات اوتهاد و استنبا

زکم ،دخالت میدهد (شاکری گلپای اشی .)7-3 :4838

در این شاکله سیتتمی ،درر روح و معنای ازکام ،برقراری ارتبا منظم میان سلتلة ازکام و
هماهن ی میان آشها و تدوین قواعد و شظریههای فقهی و در شهایهت ،رسهیدن بهه مقاصهد شهریعت و

پیشینه رجوع به مصلحت
رووع به مللحت به عنوان یک منبع متتقل از قرآن و سنت ،بهتدریج بعد از پیامبر شکل گرفت و
ماشند بتیاری از موضوعات دی ر از لحاظ زماشی ،در دامن سیاست شکل گرفت و از آشجها بهه فقهه
سرایت کرد.
خلفایی که بعد از پیامبر بر متند تکیه زدشد ،هن امی که شمیتواشتتند از کتهاب و سهنت زکهم
شرعی را بهدست بیاورشد به مللحت متوسل میشدشد .گاه در عرصه زکومت طبق آن زکم م ی
میکردشد و گاه شی طبق آن فتوا میدادشد .یعنی هم عمل خلیفه و هم صدور زکم زکومتی و ههم
فتوا با تمتک به آن اشجام میگرفت (علیدوست.)25 :4831

در مورد سیرة اصحاب گفته شده است« :از صدر اسالم برخی صحابه با اعتماد بر ملال مرسله
و استلالح به اوتهاد پرداختند بر همین اساس ابوبکر دستور به ومع قرآن داد و قلاص را از خالد
بن ولید برداشت ،عمر سه طالق را در مجلس وازد و با یک ومله شافهذ داشتهت و از اوهرای زهد

 . 1شيخ الشريعه اصفهاني به دنبا روايا «عتينا القاء االصو  »...صيگويد« :وقتي اين دسته ا روايات ،پي در پلي صلا را
به استو و صنظوصه صعارف الهيه رهنمون صيسا د صي بينيم شاکتة صعارف دينلي ،صلورتي هرصلي دارد کله در رنس آن
کتمات جاصعي اسا که فروعاتي صنشعب و احكاصي ا آن صتفر صيگردد .فقيهان اين اصلو و جواصلع را گرفتله و بله
سبب شناخا حسا شده در تفريع آن ،احكام شرعي را صيشناسند و ا اينجاسا که صردصي علاصي صلأصور رجلو بله

( س)

آنان هستند».
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اهداف دین ،هم ی بر شناخت اصول زاکم بر ازکام شریعت استوار میگردد.
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سرقت در سال قحط و گرسن ی ولهوگیری شمهود و ع مهان اذان دوم بهرای شمهاز ومعهه قهرار داد»
(زکیم .)872 :4143
(ع)

آشچههه عمههل زضههرت علههی را از عمههل برخههی مههدعیان ملههلحت اشههدیش وههدا مههیکههرد،
بیضابطهگی و خودرأیی برخی صحابه بود که بیهیچ زتاب و کتابی بهه آشچهه آنرا ملهلحت و
اقتضای عقل معرفهی مهیکردشهد ،تمتهک وتهته و آن را در کارههای خهود سهند قهرار مهیدادشهد
(شهجالبالغه خطبه .)71-72 :43

اهل سنت به دلیل سند اش اری مللحت در فقه بها همهین عنهوان یها عنهاوینی چهون استحتهان،
عرف ،سد ذرایع و قیاس که هر یک به شوعی از اهتمام به ملهلحت خبهر مهیدههد ،شهاگ یر بودشهد
مبازث گتتردهتری در مقایته با مبازث امامیه از مللحت فقهی ارائه دهند.
غ الی از ومله محققینی است که مللحت را به طور وامع مورد بررسی قرار داده است .عالوه
بر غ الی ،ب رگاشی چون شاطبی در موافقات ،ابن قیم در اغاثه اللفهان و  ...با تعابیر م ابه ،از مللحت
س ن گفتهاشد.
در چند سال اخیر شی اشدی منداشی چهون دکتهر ازمهد ریتهوشی ،محمهد ومهال بهاروت ،دکتهر
یوسف قرضاوی ،دکتر طه وابر علواشی در کتاب مقاصد الشریعه و  ...بحث مللحت و مقاصهد دیهن
را مورد تووه قرار دادهاشد .دکتر ریتوشی بحث مقاصد شرع را با شظریه مللحت پیوشد میزشد و بهه
شتایج قابل تووهی میرسد .وی عالوه بر کتاب نظریه المقاصد عند االمام الشااطیی در مقالههای تحهت
عنوان االجتهاد بین النص و المصلحة و الواقع به تبیین شظریات خویش پرداخته است.
اما بحث از مللحت در اصول فقه امامیه زضور چ هم یری شداشهته و شهدارد .امامیهه بهه دلیهل
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

سندشااش اری مللحت ،عدا لت و مفاهیم دی ر همتان و همتو در استنبا ازکام شهرعی و رد ههر
گوشه استلالح و استحتان و اشحلار منابع و اسناد ک ف به قرآن ،سنت معلهوم(علهیهم التهالم)،
اوماع و عقل ،ووهی برای ل وم پرداختن به مبازث مهرتبط بها ملهلحت شدیهده و در ایهن بهاره بهه
ضرورت و در زد ل وم ،مباز ی پراکنده در البه الی برخی فروع فقهی ارائه دادهاشد .لکن از آشجها
که زضور و اعتبار مدرکات عقل عملی در فقه امامیه شمهیتواشهد وهدا از زضهور ملهلحت باشهد،
میتوان مباز ی که عالمان امامیه از عقل عملی ارائهه دادهاشهد بهه زتهاب ملهلحت گذاشهت و آن
مبازث را در پروشده مبازث مربو به مللحت قرار داد.
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مقاله

تعریف اصول
که در یک وامعة معین ،از سوی وودان عمومی پذیرفته شده است (صادقی .)58 :4831

بعضی آن را در مقاصد و غایات شظام و مکتب وتهتجو مهیکننهد .در اینجها منظهور از «اصهل»
گ ارههایی است که به فهم و تبیین تعدادی دی ر از گ ارهها و ش ان دادن وهت گیریهای کالن،
به ما کمک میکند و از موضعگیریها س ن میگوید و چه بتا ازکام و قواعد شظهام اسهالمی بهر
پایة آشها طرازی میشوشد شه اینکه قواعد برای دستیابی به آشها وضع میگردد.
چون باور و ایدهای دارد ،بر پایة آن قواعدی را مقرر میدارد (زکمتشیا  4831ج.)51 :5

هر امر شظام مندی دارای اصولی است که شناخت آن ،به آسهاشی شهناخت گه ارهههای داخلهی
یک شظام شیتت؛ ولی امکان شناسایی آشها در صورت تلری و تأکید یا تکهرار ملهادیق و گهاه از
طریق تبیین مجموعهای از گ ارههای مووود در آن امکاشپذیر میباشد .به عبهارت دی هر ،شهناخت
اصول از دو راه ممکن است:
 .4به صرازت از مفاهیم مووود در آن شظام ،قابل است راج هتتند .5 .از اصطیاد مجموعهای از
گ ارهها و از البالی مفاهیم به عنوان قدر م ترر آشها قابل فهم و استنتاج است که با پذیرفتن آشها
میتوان مجموعهای از گ

ارههای آن شظام را قاعدهمند کرد (سبحاشی .)411-413 :4835

اصلهای مووود در قرآن شی برخی ماشند آیة « قالَ رَبُّنَا الَّذی أَعْطى کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُهم هَهد »
(طه )21:که اشاره به تناسب تکوین و ت ریع دارد ،به طهور متهتقیم قابهل اسهت راج هتهتند و بنها بهر
توضی عالمه طباطبایی میتوان شتیجه گرفت تمام ازکام در روابط اوتماعی من أ تکوینی دارشد و
برخی غیر متتقیم از مجموع آیات قابل است راج میباشند .شباید توقع داشت که این اصول صریحاً
در کتاب و سنت مطرح شده باشند.
همین اشدازه که موارد و ملادیقی در قرآن به عنوان شموشه ذکر شده است ،بهرای اثبهات مهدعا
کافی است .این سبک در موارد دی ری غیر از اصول هم دیده میشود بدین معنا که وقتهی چیه ی
را به قرآن شتبت می دهیم ،به این معنا شیتت که به شکل دقیق در قرآن مورد بحث واقع شده است؛
بلکه منظور این است از البالی آیات میتوان آن را است

راج شمود (ملباح ی دی .)884 :4831

اصل مصلحت در نظام قانونگذاري اسالمي و تطبيق آن در حقوق خانواده با رويكردي به انديشههاي امام خميني
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با تأمل در این اصول می توان به اوج زکمت در شظام هتتی پی برد و تفاوت میان ش رح الهی
و آموزههای ب ری را در زوزههای م تلف به خلوص اخالق دریافت .شکته قابل مالزظه در این
موضوع ،ش رح مووود و زاکم بر این زوزه از مبازث میباشد که زهوزة مبازهث اخالقهی را بهه
طور کلی منفک از مبازث فقهی ش ریتهته و در دو فضهای کهامالً وداگاشهه بهه آن مهیپهردازد .در
زالی که قرآن خود در ارائه این مطالب هیچ تفکیکی بین گ ارههای اخالقی و فقههی شکهرده و بها
یک سبک و سیاق به آشها پرداخته است.

اصل مصلحت
بنابراین ،چناشچه اشاره شد :ازکام شریعت به روح و معنی تووه دارد ،شه به قالهب و شهکل .اصهول
زاکم ،متائل و موارد دربردارشدة روح م ترر تمام ازکام است که هرزکمی از ازکام ،به شوعی
باید در تأمین و رعایت آشها مؤثر باشد (شفایی  .)83 :4838شهید مطهری ،ایهن اصهول را زیربنهای فقهه
اسالمی شیعی برمیشمرد « :اصل عدل و اصل تبعیهت ازکهام از ملهال و مفاسهد شفهس اومهری و
بالطبع ،اصل زتن و قب

عقلی و اصل زجیت عقل » (مطهری بیتا :ج .)23 :4

لذا با تووه به مباشی و اصول ،شمی توان تردید کرد که فقه شیعه از آغاز ،پیوشدی شاگتتهتنی
با مللحت داشته است و فقهای شیعه ،ازکام یا متعلقات آشها را پیرو ملال یا مفاسد شفس االمری
داشتتهاشد .آیات قرآن کریم 4و ازادیث بیشماری از معلومین (علیهم التهالم) شیه بهر ایهن اصهل
تأکید دارشد5؛ بنابراین مباشی عمیق ،ثمره و اش ی ة ت ریع الهی و رسیدن به زیهات طیهب ،سهعادت
اشتانها و مللحت آشها شیتت (علیدوست  )53 :4831لذا هماش وشه که خداوشهد زکهیم ،فعهل و عمهل
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

بدون غرض و هدف و مللحت اشجام شمیدهد؛ زیهرا ایهن کهار بها زکمهت بالغهه او منافهات دارد،

( .1بقره171،114 ،36 :؛ نساء6،43،73،137 :؛ صائده3،41 :؛ اعراف37 ،73 :؛ هود33 :؛ نح .) ... ،46 :
 .4در روايتي ا حضرت عتي( ) به اصام حسن( ) داريم« :فانه لم يأصرك اال بخس و لهم يفهك اال عن قبيح»
(نهجالبالغه :ناصه  )61و روايا اصام صاد

(

) که صيفرصايند «و ک شيء يكون لهم فيه اللالح صن جهة صن الجهات

فهذا کته حال بيعه و شراؤه و اصساکه و استعماله و هبته و عاريته .و نصا وجوه الحرام صن البيع و الشراء فك اصر يكون
فيه الفساد صما هو صنهي عنه صن جهة اکته و ...نو شيء يكون فيه وجه صن وجوه الفساد نظير البيع بالربا( ».ابنشعبه :1262
.)666
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مقاله

همچنان محال است که ازکام الهی -چه تکلیفی و چه وضعی -بدون غرض یعنی ولب ملهلحت
در تعریف از مللحت باید گفت« :مراد از مللحت ،دفع ضرر و یا ولب شفع برای دین و دشیها
است» (قمهی  4873ج)35 :5؛ برخی مللحت را منحلهر در مهوارد پهنج گاشهه داشتهتهاشهد« :مهراد مها از
مللحت ،محافظت بر مقلود شرع است و مقلود شرع در میان خلق پنج تاست و آن اینکه دین و
شفس و عقل و شتل و مال ای ان را برای ان زفظ شماید؛ هر چی ی که متضمن ایهن اصهول پنج اشهه
باشد ،مللحت است و هر آشچه این ها را از بین ببرد مفتده و دفع آن ملهلحت اسهت» (غ الهی :4147

به بیاشی دی ر ،مللحت زقیقتی است که بر فعل م روع مترتب میشود که با اشجام آن فعهل و
در شتیجه اتلاف به آن زقیقت ،کمال یا وصول به هدف زاصل میشهود (تهوکلی  .)34 :4831بهرای
مللحت تقتیمات م تلفهی شمهوده اشهد از آن وملهه تقتهیم بنهدی م ههور ملهال بهه ضهروریات،
زاویات و تحتینیات ،تقتیم مللحت به ش لی و شوعی( ... ،شاکری گلپای اشی  )4834شهید اول در
القواعد و الفوائد ،ملال را به سه گوشه تقتیم میکند« :ملال ضروری همچون ه ینة آدمهی بهرای
خودح ،ملال زاوی م ل ه ینه زووهاح و ملال تکمیلی ماشند ه ینة خوی اوشدح؛ زیرا فراهم
کردن ه

ینة آشان تتمیم مکارم اخالق به زتاب میآید( ».شهید اول  4111ج .)483 :5

شهید اول در همین کتاب القواعد و الفوائد طرزی شتبتاً وامع درباره متائل مرتبط بها ملهلحت
بیان کرد .با فاصلة چهل سال بعد از شهید اول فاضل مقداد ،صری ترین فقیه شیعی در زمهان خهود،
مللحت را به عنوان عنلر زکم سهاز معرفهی کهرده و در قاعهده دوم کتهاب نضاد القواعاد الفقهیاه

میشویتد« :از آشجا که در علم کالم ثابت شده است افعال خدا وهتدار و دارای ههدف م ه ص
میباشد ،شاگ یر باید گفت هدف خداوشد از شریعت آن بوده اسهت کهه ملهال بنهدگاشش تهأمین
گردد( ».فاضل مقداد .)7 :4118

بعد از شهید اول و به تبع ای ان فاضل مقداد ،هرچند زضور مللحت در فقهه امامیهه بهه زیهات
خود ادامه داد لکن از آن بح ی درخور ذکر از سوی عالمان این گروه به منلة ظهور شرسید؛ گرچه
در میان قدما و چه در میان متأخرین ،معلل بودن شریعت به ملال امری مورد قبول بهود .ب رگهاشی
چون سید مرتضی ،شهید اول و ثاشی ،شیخ اشلاری ،آخوشد خراساشی و ...بر تبعیت ازکام از ملال
در آثار خویش تأکید شمودهاشد (وکیلزاده .)444 : 4834

اصل مصلحت در نظام قانونگذاري اسالمي و تطبيق آن در حقوق خانواده با رويكردي به انديشههاي امام خميني
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شهایت آشکه در افق معنایی تأمالت فلتفی  -کالمی زقوق اسالمی ،آغازگری و بنیادین بهودن
مللحت ،به وضوح م هود است و به م ابة تئوری عام و تعمیم پذیر بر  -تمامیت فقه  -مورد اتفاق
اصولیون و فقیهان اسالمی است (شاکری گلپای اشی . )417 :4832

استاد مطهری در کتاب اسامم و مقتضایات زماان در مهورد تبعیهت ازکهام از ملهال و مفاسهد
میشویتد « :قواشین اسالمی ،به اصطالح امروز در عین اینکه آسهماشی اسهت ،زمینهی اسهت یعنهی بهر
اساس ملال و مفاسد مووود در زشدگی ب

ر است ( »...مطهری  4877ج.)57 :5

شیخ محمد عبده در بیان وواز یا عدم وواز تعدد زووات در علر زاضر میگوید:
شر جوا تعدد وجات ،تحقلق علدالا اسلا و بلا خلوف ا علدم تحقلق
عدالا(که فرضي کاصال طبيعي اسا) نبايد به اين کار اقدام کرد؛ افلزون بلر
اين ،صفاسدی که بر تعلدد وجلات –هرگلاه بله عنلوان يلك اصل و اصلری
طبيعي صطرح شود ،نه يك استثنا و خالف قاعده -صترتب اسا ،ا قبي پيلدا
شدن اختالف و دشمني بين نان و فر ندان ايشان ،باعث صيشلود تلا حكلام
بتوانند ا اين عم صنع نمايند.
بر اين بنيان ،بر عالمان ديني اسا که در اين صسلأله تجديلدنظر نماينلد؛ الرا
که ايشان بر اين باورند که دين برای صلتحا آدصيان آصده اسا و ا اصو
دين ،صنع ضرر و ضرار اسا؛ پس هرگاه بر عمتلي صفسلدهای صترتلب گلردد
که در گذشته انين نبوده اسا ،نبايد شك کرد که بايد به تحو حكلم آن
عم نسبا به گذشته و بر طبق اقتضلای عللر حاضلر حكلم کلرد؛ اراکله
پيشگيری ا صفسده بر جتب و ايجاد صلتحا صقدم اسا (رشيدرضلا بليتلا ج
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

.)624 - 676 :2

با این بیان :تووه به مقاصد کالن شریعت و مللحت بندگان در اسهتنبا و تفتهیر شلهوص
مبین ازکام؛ زضور ودی ازکام زکومی و والیی که بر اساس صالزدید زهاکم اسهالمی و فقیهه
وامع ال رایط اش ا میشود؛ تقدیم اهم بر مهم و مهم بر غیر مههم از وههت مهالر و ملهلحت در
ت ازم ازکام؛ زضور اعتقهادات عقهل پتهند در بهر خهی فتهاوا؛ زضهور قواعهدی چهون «الضهرر»،
«الزرج» در سرتاسر ابواب فقه و دهها شموشه دی ر در فقه امامیه ،زکایهت از زضهور وهدی اصهل
«مللحت» در قاشوش ذاری اسالمی منفک از ضرورت بهکارگیری آن در شظام قضا و اوهرا را دارد
(علیدوست )82 :4831؛ لذا لن هرودی بیهان مهیدارد« :اسهاس قاشوش هذاری در زقهوق اسهالم ،رعایهت
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مقاله

ملال

و مفاسد است؛ این ادعا ،اعتقاد بتیاری از علمها و همهة فرقههههای اسهالمی اسهت» (وعفهری

تووه به دامنة وسیع استناد به مللحت در فعالیتهای استنباطی و قاعدهمند ش دن این بنای مهم
اوتهادی ،هم منظور از شوظهوری قاعدة مللحت و هم اهمیت پرداختن به آن را ش ان میدههد .بهه
هر طریق ،دکتر فتحی درینی سرّ استمرار دین اسالم و ت ریع آن را رعایهت ملهال مهردم در همهة
زمانها و مکانها میداشد.
در اشدی ه و فرهنگ اسالمی ،از چ هم اشهداز مقاصهد شهریعت و بها رویکهرد فقههی بهه مفههوم
چارچوب دادههای وزیاشی بر محور شلوص و شریعت روی آوردهاشد .در ایهن معنها ،فقهه ،تئهوری
ادارة وامعه با عنایت به اصول وضع شده از سوی شارع است (افت اری .)41 :4831

چنین دیدگاهی در مورد شریعت و رسالت فقه در تعامل با ال امات زشدگی ،بهه زایهش مفههوم
مللحت به عنوان اب اری برای اشعطاف پذیر ساختن شریعت در برابر شیازهای ف اینده منجر میشود.
این شوع ش رح به مللحت بر محوریت شریعت و عقالشیت شرعی ،با ش رح بر محور عقل متتقل
ب ری ،از اساس متفاوت است.
بدین ترتیب بر مبنای تفتیر مللحتی ،بتیاری از تعارضات بین مللحت/شص قابل زهل اسهت.
الزم به ذکر است عدم پذیرح مللحت به عنوان سند ک ف در اوتهاد شهیعه بهه معنهای کمرشهگ
ماشدن زضور این عنلر در اوتهاد ای ان شیتت .چناشچه ذکر شد فقیههان امامیهه در پهذیرح «عقهل
عملی» به عنوان یکی از اسناد معتبر ک ف زکم شرعی ،اتفاق شظر دارشد .ایهن در زهالی اسهت کهه
مبنای درر عقل و داوری آن ،سنجش مالرها و ملهلحتهها اسهت و ایهن ووهود ملهلحت یها
مفتده در اشجام عمل است که پایه و اساس برای درر عقل به زتن فعل یا قب آن میگردد و به

« . 1سر استمرارية صالحیة االسالم ديناً و تشريعاً لکل زمان و مکان و ديمومة توجیهاته و نجاعة اسالیبه ف ی معالج ة
النفس االنسانیة؛ سر ذلک ان اصول العامه و فروعها المقطوع بها ،تتعلق بالمصالح االنسانیة الثابتة م

مطال

الفط رة و

حاجاتها الدائمة» (دريني  1263ج.)237-233 :4
« شريعا اسالصي برای حفظ صلالح اجتماعي و صيانا نظاصي که اساس جاصعه اسا و  ...بعضي ا افعا را جلرم تتقلي

( س)

صيکند و بر آن کيفر قرار صيدهد» (عوده  1614ج. )11 :1

اصل مصلحت در نظام قانونگذاري اسالمي و تطبيق آن در حقوق خانواده با رويكردي به انديشههاي امام خميني

مللحت پرداخته شده اسهت ،بهه ایهن معنها کهه فقهها بهه وتهتجوی ملهلحت اشتهان و اوتمهاع در
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دلیل مالزمة بین درر عقل و زکم شرعی ،زکم شرعی ثابت میشود .4البته این ملال و مفاسهد
باید عام و مورد تطابق آرای همة عقال باشد تا م مول قاعدة مالزمه گردد.
بهو منابع چهارگاشه ،سایر عناصر ،کاربرد آلی در امر اسهتنبا دارشهد .امها بها تووهه بهه شهدت
ارتبا مفهوم مللحت با کارکرد عقل می توان شتیجه گرفت مللحت به واسهطه و در قالهب درر
عقل عملی ،کاربرد استقاللی در اوتهاد مییابد .عقل ،ابه ار درر ملهلحت اسهت و ملهلحت بهه
وفور در تفتیر و توسیع یا تضییق شلوص شرعی یا موضوعسازی و موضهوع زدایهی بهرای ازکهام
(که کارکرد اب اری است) به کار میرود.
با این توصیف ،اگر فقه اسالمی را به م ابة هرمی ترسیم کنیم و این هرم را از رأس تا قاعده بهه
مناطق و الیههایی تقتیم شماییم ،بر رأس این هرم «مللحت» به عنوان ابراصلی به غایت ،پیچیهده و
تأویل پذیر واقع شده که اصول دی ری همچون سمحه ،عهدالت ،ازتهان ،ابازهه و آزادی ،زرمهت
زریم خلوصی ،کرامت و زرمت اشتان ،خواششهایی تأویلی از این اصل بنیادین و کالن هتتند و
با ظهور زضوری سریاشی در تمامی هرم تا قاعده ،مناطق دی ر را تحدید عقالشی میکنند و ههویتی
منطقی می ب

ند؛ بنابراین می ان اعتبار و م روعیت ازکام فقهی ،وابتته به می ان زضهور و سهریان

مللحت و اصول و قواعد متفرع بر آن در بطن این ازکهام اسهت .الیهة بعهد از رأس ههرم ،منطقهة
محدود شص تأ ویل شاپذیر است که زوزه ت ریع رئوس ثابتات ازکام در ووه کالن و هویتی م الی،
متعالی و الهامی از ت ریع مبتنی بر آن اصول و قواعد است .الیة بعد از شص ،منطقة متن تأویل پذیر
و به تبع ،ازکام اختالفی و اوتهادی مبتنی بر آن اصول و قواعد کلی و متلم  .ملهم از آن ،ت هریع
ثابتات و کالن یعنی شص م الی و تأویل شاپذیر در کلیات ازکام است .قاعهده ههرم ،منطقهة فهراغ و
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

زوزه سیالن وقایع و شوازل است که ووه م ترر آن با منطقة متن تأویل پذیر که آشها را بهه م ابهة

 . 1استاد صطهری صيفرصايد« :صقررات اسالم بر اساس يك صجهوالت و صرصو ات خارج ا حيطة انديشه و فكر و عق
نيسا ،بر اساس يك ستسه صلالح و صفاسد در ندگي بشلر اسلا .قاعلده « کل صلا حكلم بله العقل حكلم بله الشلر »
صي خواهد بگويد اسالم يك دين صنطقي اسا ...پيش بيني هايي در سيستم قانونگذاری اسلالصي شلده اسلا کله هملان
پيشبينيها ،يك تحرك ديناصيسمي در قوانين اسالصي بهوجلود آورده اسلا .کشلف ديناصيسلم در قلوانين اسلالصي بله
شكتي که اين کشف ا خود اسالم انجام شود ا صهمترين وظايف صاسلا و بهتلرين راه حل صشلك اسلا» (صطهلری
.)71 :1636
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مقاله

زوزه و منطقة وازدی ،تعین می ب

د ،م روعیت اوتهاد و استنباطات مبتنی بر آن اصول کهالن و

اما ووه افتراق منطقه فراغ و شوازل از منطقه متن تأویل پذیر و اختالفی ،خالی بودن قاعده ههرم
و زوزه زواد و شوازل از شص و متن متاب و سنت و سیره است که عالوه بر سریان سازوکارهای
استنباطات فقهی و اوتهادی ،رد سیاست شرعی مبتنی بر ملال عالم ،پرکنندة این منطقه و وقایع و
شوازل از ازکام و سیاسات مبتنی بر آن سازوکارها است .اصولیان اسالمی اعم از شیعه و سنی(البتهه
با تأویالت م تلف و مباشی متفهاوت چناشچهه ذکهر شهد) ،تمهام هویهت فقهه اسهالمی و م هروعیت

هرم قانونگذاری اسالمی و جایگاه کالن اصل مصلحت

مصلحت در اندیشه امام خمینی
در فقه شیعه «مللحت» ،از مهمترین ویژگیهای تلمیمگیری رهبهری م هروع زکومهت اسهالمی
است ،بنابراین رهبران زکومت همهواره بایهد در همهة قاشوش هذاریهها ،چ هوش ی اوهرای قهواشین،
ب

نامهها و دستور العملها و ...مللحت وامعه اسالمی را مد شظر خهود سهاخته و از قلمهرو آن پها

اصل مصلحت در نظام قانونگذاري اسالمي و تطبيق آن در حقوق خانواده با رويكردي به انديشههاي امام خميني

استنباطات اوتهادی را بر این اصل استوار میداشند.

( س)
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فراتر شنهند .امام خمینی در مورد رابطة والیهت فقیهه و ملهلحت طرزهی شهو دراشهداخت و از منظهر
امامخمینی مللحت به معنای منافعی است که به وامعه اسالمی برمیگردد و گتترة وسیعی دارد به
گوشهای که منافع دشیوی و اخروی و فرهن ی و اقتلادی را در بهر مهیگیهرد .در تهاریخ فقهه شهیعه
ای ان ش تتین فقیهی است که موفق به ت کیل دولهت شهد و آرای سیاسهی امهام در له وم تأسهیس
زکومت اسالمی در علر غیبت ،او را به عنوان بروتتهترین شیروی مذهبی شهضهت اسهالمی شهیعه
شاخص ساخته است.
ای ان مللحت دین و مردم را به هم پیوشد میزشد به گوشهای که تأکید بر والیت به شفی مردم و
تأکید بر مردم به شفی والیت شمیاشجامد .امام با تأسیس مجمع ت

یص مللحت شظام در کنار شهاد

شورای ش هبان بلکه فراتر از شورای ش هبان ش ان دادشد که مللحت ل وماً از شلوص و ازکام اولیه
و چارچوب ازکام فرعیة شرعیه قابل استنتاج شیتت بلکه گاه ممکن است مللحت گذرا از ازکام
فرعیة شرعیه باشد و به عبارت دی ر برای «عقل» درکنار «شقل» وای اه ویهژهای قائهل شهده و آن را
منبع و مروع ت

یص مللحت قرار داد.

از دیدگاه امام خمینی شی امام و سرپرست متلماشان میتواشد کاری را که بهه صهالح متهلماشان
است اشجام دهد؛ ماشند ثابت ش هداشتن قیمتها ،محدود کردن تجارت یا غیر آن 4.ای ان در وهای
دی ری با اشاره به اهمیت مللحت شظام ،به کارگ اران زکومت ه دار میدهد:
صلللتحا نظللام ،ا اصللور صهمللهای اسللا کلله گللاهي غفتللا ا آن ،صوجللب
شكسا اسالم عزيز صيشود...صلتحا نظام و صردم ،ا اصور صهملهای اسلا
که صقاوصا در صقاب آن صمكن اسا اسالم پابرهنگان صين را در صانهلای
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

دور و نزديك ،ير سؤا برد و اسالم آصريكايي صستكبرين و صتكبلرين را بلا
پشتوانة صيتياردها دالر توسط ايادی داخ و خارج آنان پيلرو گردانلد (اصلام

خميني  1637ج .)232-237 :46در اسالم صللتحا نظلام ا صسلائتي اسلا کله
صقدم بر هرايز اسلا ،و همله بايلد تلابع آن باشليم (اصلام خمينلي  1637ج :41
.)667

« . 1لالصام ل عتيه السالم ل و الي المستمين ان يعم صا هو صالح المستمين؛ صن تثبيا سلعر نو ص نعة نو حللر تج ارة او
غيرها؛ صمّا هو دخي في النظام و صالح للجامعة» (اصام خميني  1241ج  1و.)444 :4
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مقاله

تقدیم قاعده اهم بر مهم
فقه(تتبع رخص شرعی ،زکم زکومتی و والیی و  )...تأثیر قاشوشمند ملهلحت بهر ازکهام ثاشویهه و
زکم زکومتی ،زیلههای شرعی و منطقةالفراغها ،رخص شرعی ،بیش از پهیش آشهکار مهیگهردد.
همچنین پرداختن به فروعات اصل همچون اصل مللحت زفظ شظام  ،تقدیم مللحت اهم بر مهم
 ...از مهمترین مبازث مبنایی در شناخت وای هاه و ماهیهت اصهل ملهلحت در شظهام قاشوش هذاری
اسالمی است.
و رعایت این قاعده باشد ،عالمان اصولی ،در باب (ت

ازم) از این معیار بحث کرده اشهد (مظفهر 4813

ج. )541 :8امام خمینی ،در صدور ازکام زکومتی به این قاعده اهمیّت ویژهای میدهد .گاه با آشکهه
عمل به مللحت اهمّ ،برای او هماشند (شوشیدن وام زهرآلود) بود (امام خمینی  4832ج.)38 :54

اصل مصلحت در حقوق خانواده
با این بیان و در تطبیق ملال با یکدی ر ،بالشک زفظ مللحت ومعی و تقدم آن بر منافع فردی
اولویت یافته و یکی از اصول زاکم بر سیتتم قاشوش ذاری اسالم را ت کیل میدهد .در دیهن مبهین
اسالم روابط ومعی اشتاشها و ونبه ههای ومعهی زشهدگی آشهها از ابعهاد م تلهف مهورد تووهه اسهت
و این تووه به شظام ومعی هم در تفکر سیاسی ه بین الملل اسالم زاکم است ،که پیروان ادیان را به
متئله ای م ترر و یکتان دعوت کرده تا همه به یک کلمة وازد برسند «قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا

 . 1اصام خميني در بخشي ا

پيام خود به (صجمع تشخيص صلتحا نظام) يادآور صيشود:

«تذکری پدرانه به اعضای عزيز شورای نگهبان صي دهم که خودشان قب ا اين گيرها ،صلتحا نظام را در نظر بگيرند،
ارا که يكي ا صسائ بسيار صهم در دنيای پرآشو کنوني ،نقش صان و صكان در اجتهاد و نو تلميمگيریها اسلا.
حكوصا فتسفة عمتي برخورد با شرك و کفر و صعضالت داختي و خارجي را تعيين صليکنلد .و ايلن بحثهلای طتبگلي
صدارس ،که در ااراو تئوريهاسا ،نه تنها قاب ح ّ نيسا ،که صا را به بن بسلتهايي صليکشلاند کله صنجلر بله نقل
ظاهری قانون اساسي صيگردد .شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد که خالف شرعي صورت نگيلرد ل
و خدا آن رو را نياوردل بايد تم ام سعي خودتان را بنماييد که خدای ناکرده اسالم در پيچ وخمهای اقتلادی ،نظلاصي،

( س)

اجتماعي و سياسي ،صتهم به عدم قدرت ادار جهان نگردد» (اصام خميني  1637ج.)413 :41

اصل مصلحت در نظام قانونگذاري اسالمي و تطبيق آن در حقوق خانواده با رويكردي به انديشههاي امام خميني

پیشداشتن اهم بر مهم :شاید مهمّ ترین و اساسی ترین مرزله در سنجش مللحتها ،شهناخت
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إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلّا شَعْبُدَ إِلّها اللَّههَ وَ ال شُ ْهرِرَ بِههِ شَهیْئاً وَ ال یَتَّ ِهذَ بَعْضُهنا بَعْضهاً أَرْبابهاً»...
(آل عمران )11 :و هم در بین امهت اسهالم زهاکم اسهت « وَ اعْتَلِهمُوا بِحَبْهلِ اللَّههِ وَمیعهاً وَ ال تَفَرَّقُهوا»
(آلعمران ،)418:لذا لحاظ مللحت ومعى و اوتماع ،شوعى ش هرح عهالى و فراتهر از ملهال فهرد
است که اسالم به آن تووه ویژه داشته اسهت « .کُتِهبَ عَلَهیْکُمُ الْقِتهالُ وَ هُهوَ کُهرْه لَکُهمْ وَ عَتهى أَنْ
تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَتى أَنْ تُحِبُّوا شَهیْئاً وَ هُهوَ شَهر لَکُهمْ وَ اللَّههُ یَعْلَهمُ وَ أَشْهتُمْ ال تَعْلَمُهون»
(بقره.)541:

در این مجال به مهمترین آشها اشاره خواهد شهد :وضهع مالیهات شهرعى بهرا گهردح ثهروت،
زکات اسب ،برشج و دی ر زبوبات و امکان اف ایش مقدار زکات ،محهدودیت در شههادت و ار
زن ،شرایط س ت در شهادت برخى ورایم سن ین ،عهده بهرا زن مطلقهه ،ابازهه فهروح خهون و
مجتمه ساز و . ...
در خلوص بهکارگیری اصل م بور در شظام خاشواده باید گفت :با عنایت به وای اه خاشواده
به عنوان طبیعیترین وازد تولید م ل و فراگیرترین وازد اوتماعی؛ مههمتهرین سهند دیهنشناسهی،
قرآن کریم ،اصل ورود خیرات و برکات را بر این کاشون بی بدیل ،رعایت ملهال عهام شتهبت بهه
ملال فرد میشمارد تا در پرتو آن تحکیم بنیان خاشواده محقق شود .لذا صریحاً میفرمایهد « :فَهِِنْ
کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَتى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَ یرا» (شتاء )43:و اگر آشها را خوح شداریهد
بداشید چه بتا چی

را خوح شمىدارید و خدا در آن مللحت فراوان قرار مىدهد .اشاره به اینکه

تأمل و تووه به راهکارهای اصولی در بعضی شاخوشایندی ها در زشدگی م ترر ،مووهب سهرازیر
شدن خیرات و عنایات پروردگار اسهت کهه الزمهة آن چ هم پوشهی زن و مهرد از منهافع و ملهال
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

ش لی است«وَ مَنْ یُوقَ شُ شَفْتِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون» (ز ر )3:لذا کارگردان هتهتی کهه خهود
مظهر عدل و رزمت و زکمت است ،از خلیفة خود می خواهد که این وظیفه را به شهکلی صهحی
در زشدگی خود پیاده کند.
با این شیوه و مغفول ماشدن خودسریها و هوسراشیهای ش لی ،مللحت خهاشواده و زفهظ
تحکیم بنیان آن را بر ملال خود تروی داده و به آشچه مقلد شریعت است رهنمون خواهد شد.
اصولی همچون اصل معروف ،اصل امنیت و محبت و مودت ،اصل تراضی و م ورت ،اصل
کرامت و قواعد الضرر ،الزرج ،والیت زاکم بر ممتنع و تتهیل  ...هم ی از ومله اصول و قواعد
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ای اعضای خاشواده در چ م پوشی از ملال ش لی در موازشه با ملال

ومع خاشوادهاشد.

مقاله

منتج و یها در همپوشهاشی بها اصهل کهالن ملهلحت در شظهام خهاشواده اسهت کهه چهراغ روشهن ر و
اما در خلوص زقوق خاشواده ،این بحث مغفولعنه قاشوش ذار بوده است؛ لذا ضروری است
با تووه به ملال خاشواده ،این کالن اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات متائل خهاشواده
تط بیق شموده و به تدوین و اصهالح قهواشین اقهدام شمایهد؛ اشهاره قاشوش هذار در مهواردی بهه رعایهت
مللحت ،در واقع لحاظ مللحت ومعی شبوده است و صهرفا ملهلحت مهوردی را در شظهر داشهته
است ،به عنوان م ال:
مادة  4431ق.م« :طفل صغیر تحت والیت قهری پدر و ود پدری خود میباشد ،»...والیهت پهدر و
ود پدری بر فرزشد ،تا کبیر و رشید شدن او ادامه خواهد داشت .طبق ماده  4438ق.م« :همهین کهه
طفل کبیر و رشید شد ،از تحت والیت خارج میشود».
بر اساس ماده  4541تبلره  4ق.م «سن بلوغ در پتر پاش ده سال تمام قمری و در دختر شهه سهال
قمری است .ظاهراً مقلود از «کبیر شدن» طفل ،رسیدن او به سن بلوغ است .به مووب مهاده 4438
ق .م ،برای خروج از تحت والیت ،عالوه بر کبیر شدن ،رشد شی الزم است.
با تووه به این مقررات ،میتوان گفت که هرگاه فرزشد پتر به پاش ده سال ی و فرزشد دختهر بهه
شه سال ی برسند ،از تحت والیت خارج میشوشد و در امور غیر مهالی ،مهیتواشنهد بهه طهور متهتقل
تلمیم ب یرشد .با ووود این ،در مورد دختران باکره ،اگرچهه بهه سهن بلهوغ رسهیده باشهند ،ازدواج
آشان ،موقوف به اوازه پدر یا ودپدری است(ماده  4118ق.م) (ههدایت شیها  4831ج)17 :8؛ البتهه شفهوذ
تلمیمات ولی در مورد ازدواج صغیر و صغیره ،م رو به آن است که ازدواج برای آشها مفتهده-
ای شداشته باشد .زتی برخی گفتهاشد که صرف «عدم مفتده» کفایت شمیکند بلکه باید «مللحت»
شی

ووود داشته باشد (امام خمینی  4154ج 5و  115 :4م .)43

قاشون مدشی شی به تبعیت از فقه امامیه ،رعایت مللحت مولیعلیه را در تمام اصالزیههای ماده
 ،4114لحاظ کرده است .سال  ،4873در مجلس شهورای اسهالمی تالشهی بهرای تغییهر مهاده 4114
صورت گرفت؛ اما در شورای ش هبان خالف شرع ت
شظام ارواع شد.

یص داده شد و به مجمع ت

یص مللحت

اصل مصلحت در نظام قانونگذاري اسالمي و تطبيق آن در حقوق خانواده با رويكردي به انديشههاي امام خميني

در بحث محدود شدن اختیار ولی قهری در ازدواج فرزشد شابالغ ،در زهال زاضهر ،بها تووهه بهه

( س)

111
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در واقع علت م الفت با مجلس ،ل وم اوازه دادگاه برای ازدواج پیش از سهن مقهرر در قهاشون
بود .ال ام به تحلیل اوازه دادگاه ،برای پی

یری از سوء استفاده ازتمالی ولی بوده اسهت (ههدایت

شیا  4831ج .)13 :8در مقدمه توویهی ملهوبه مجلهس کهه در مهتن اروهاع شهده بهه مجمهع ت ه یص
مللحت شظام م اهده میشود ،چنین آمده است «:با تووه به وضعیت بعضهی اولیها و ک هرت اوالد
ممکن است که بچههای ان را به افرادی بفروشند که واقعاً مووب تضییع زق مهولیعلیهه شهود .در
این طرح ،تلری شده است که این مللحت را دادگاه ت

یص بدهد که اگر ولی خواسهت ایهن

بیازتیاطی را کند یا رعایت مللحت مولیعلیه خود را شکنهد ،دادگهاه زهداقل ایهن رعایهت را در
مقولة این فرد اشجام دهد ،لذا بر شظریه خویش ملر هتتند» (مؤذشیان .)521 :4831

با این توصیف باید گفت :قاشوش ذار صرفاً مللحت موردی را در شظر داشته اسهت و همچنهین
در موارد دی ر (شکاح زود هن ام دختر و پتر) ،ماده  4114ق.م :رعایت مللحت طفل را همراه بها
اذن ولی قرار داده است ،مادة 4413ق.م :رعایت مللحت طفل را در بحث زضاشت او لحاظ شموده
است ،در الیحة آیین دادرسی کیفری آمده است :کودر شهیرخوار را از مهادری کهه محکهوم بهه
زبس یا تبعید شده است شباید ودا کرد ،م ر اینکه مللحت طفل اقتضا کند و . ...
مجمع ت ه یص ملهلحت شظهام پهس از اصهالزاتی در عنهوان و مهتن مهادة م بهور ،در تهاریخ
 4834/1/4ماده وازده زیر را تلویب کرد« :ماده ( )4114قهاشون مهدشی موضهوع مهاده ( )51قهاشون
اصالح موادی از قاشون مدشی و تبلره آن ملوب  4871/3/41به شرح ذیل اصالح مهیشهود :عقهد
شکاح دختر پیش از رسیدن به سن  48سال تمام شمتی و پتر پیش از رسیدن به سن  42سهال تمهام
شمتی منو به اذن ولی است ،به شر رعایت مللحت با ت

یص دادگاه صال » .همانطور کهه

سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

دیده میشود ،م الفت شورای ش هبان ،به دلیل مغایرت ملوبه مجلس با ازکهام اولیهة شهرع بهوده
است؛ اما مجمع ت

یص مللحت شظام این ماده را به علت ت

یص ضرورت و مللحت تلویب

کرده است.
در عین زال مواردی ووود دارد که قاشوش ذار این مهم را با هدف قاشوش ذاری اسالمی لحاظ
شنموده است؛ یکی از آن موارد ،به عنوان م ال :بحث داوری در ماده  57قاشون زمایهت از خهاشواده
ملوب سال  4835است که بنابر آیه  82سوره شتاء ،موضوع داوری در قهرآن در کلیهة اختالفهات
خاشوادگی است زال آشکه قاشوش ذار موضوع داوری را صرفاً در بحهث طهالق الزم داشتهته اسهت،
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در قاشون در هن ام تلمیم زووین بر طالق است به و

طالق توافقی( ...هدایت شیا  4833ج.)588 :8

مقاله

داوری در قرآن یک تدبیر پی

یراشه است و با بروز ش اشههای اختالف شکل مهیگیهرد امها داوری

نتایج پژوهش
 .4اصل مللحت ،ابر اصل زاکم بر فقه اسالمی و ساری در ساختار هرمی فقه و شظام قاشوش هذاری
از رأس تا قاعده است که تأمل در این اصل ،ماهیت متمای شظام قاشوش ذاری و به دشبال آن تقنین را
در ابعاد م تلف زیات اشتاشی آشکار میشماید.
ولی فقیه با لحاظ ملال عام ،به کارگیری تتبع رخص شرعی ،بهره گیری از زیل سازگار بها روح
شریعت ،اعمال قاعده اهم بر مهم و دی ر ظرفیتهای شوین کارآمد شمودن فقه اسالمی ،محملهای
بهکارگیری اصل مللحت در شظام قاشوش ذاری اسالمی است.
 .8ملحوظ داشتن اصل مللحت ،مقدم داشتن مللحت ومعی بر زقهوق افهراد در خهاشواده از
سازوکارهای ودی قاشوش ذاری اسالمی در تحکیم بنیادهای خاشواده و سهازماشدهی روابهط اعضها،
مبتنی بر زدود و ارزحهای اسالمی است.
پیشنهادات پژوهش:
 .4گذر از مطالعات شظری صرف و تبیهین تهأثیر ابهر اصهل ملهلحت بهر شهیوهههای تقنهین در شظهام
قاشوش ذاری اسالمی
 .5ترسیم شاکلة سیتتمی فقه اسالم با رویکرد به اصل مللحت؛
 .8تبیین محوریت اصل مللحت در شظام خاشواده با تأکید بر تقدم مللحت ومعی؛
 .1اصالح و بازش ری زقوق خاشواده با لحاظ اصل مللحت.

منابع
-



ابنشعبه ،زتن بنعلی )4111( .تحف العقول من آل الرسول صلیاهلل علیهم ،قم :مؤسته ش ر اسالمی.
افت اری ،اصغر )4831( .مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسممی ،تهران :اشت ارات داش

اه امام صادق.

( س)



نهج الیمغه
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 .5توسل به ازکام ثاشویه با لحاظ ضرورت مبتنی بر مللحت ،اصدار زکهم زکهومی از شازیهة
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امام خمینی ،سید روح اهلل )4832( .صحیفه امام ،تهران :مؤستة تنظیم و ش ر آثار امام خمینی ،چاپ چهارم.



ههههههههههههههههههه 4154( .ق) تحریرالوسیله ،تهران :مؤستة تنظیم و ش ر آثار امام خمینی ،چاپ اول.



توکلی ،اسداهلل )4831( .مصلحت درفقه شیعه وسنی ،قم :مرک اشت ارات مؤسته آموزح و پژوهش امام
خمینی.



وعفری لن رودی ،محمدوعفر )4871( .دانشنامه حقوق اسممی ،تهران :امیرکبیر.



زکمتشیا ،محمود )4831( .فلسفة حقوق خانواده ،تهران :شورای فرهن ی ه اوتماعی زشان ،چاپ اول.



زکیم ،سید محمدتقی4143( .ق) اصول العامه للفقه المقارن ،قم :مجمع العالمی االهل البیت  ،چاپ دوم.



درینی ،محمدفتحی4113( .ق) دراسات و بحوث فی الفکر االسممی المعاصر ،بیروت :دار قتیبه للطباعه و الن ر و

(ع)

التوزیع.


رشیدرضا ،محمد( .بیتا) تفسیر المنار (تقریرات درس محمد عیده) ،تعلیق و تلحی سمیر ملطفی رباب،
بیروت :دارالمعرفة.



سبحاشی ،محمدتقی )4835( .الگوی جامعه شخصیت زن مسلمان ،قم :دفتر مطالعات و تحقیقات زشان.



شاکری گلپای اشی ،طوبی( .تابتتان و پایی « )4838معناشناسی ثابت/متغیر ،شص/رأی در سیاست شرعی»،
مجله فقه و حقوق خانواده(ندای صادق سابق) ،شماره  81و .82



ههههههههههههههههههههه  )4834( .جزوه درسی فلسفه حقوق اسممی ،ترم یک دکتری مطالعات زشان ،داش

اه تربیت

مدرس.


ههههههههههههههههههههه  )4832( .سیاست جنایی اسممی ،تهران :داش



شفایی ،عبداهلل )4838( .فقه و زندگی ،کاوشی نو در فقه اسممی ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی زوزه.



شهید اول ،محمد بن مکی عاملی4111( .ق) القواعد و الفوائد ،قم :کتابفروشی مفید ،چاپ اول.



صادقی ،محتن )4831( .اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه ،تهران :ش ر می ان.

اه امام صادق(ع).

سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931



علیدوست ،ابوالقاسم )4831( .فقه و مصلحت ،تهران :سازمان اشت ارات پژوه



عوده ،عبدالقادر )4875( .التشریع الجنائی االسممی ،با ترومه :قربان شیا و سایرین :تهران :ش ر وهاد داش

اه فرهنگ و اشدی ه اسالمی.
اهی

شهید به تی.


غ الی ،محمدبن محمدبن محمد4147( .ق) المستصفی فی علم االصول ،بیروت :دارالکتب العلمیه.



فاضل مقداد ،ومال الدین مقداد بن عبداهلل4118( .ق) نضد القواعد الفقهیه علی مذهب االمامیه ،قم :اشت ارات
کتاب اشه آیت اهلل مرع ی شجفی.



قمی ،میرزا ابوالقاسم )4873( .قوانین االصول ،با شرح علی ق وینی ،تهران :علمیه اسالمیه.



ملباح ی دی ،محمدتقی )4831( .نقد و بررسی مکاتب اخمقی ،تحقیق و ش ارح ازمد زتین شریفی ،قم:
مرک اشت ارات آموزشی و پژوه ی امام خمینی ،چاپ اول.



مطهری ،مرتضی( .بیتا) مجموعه آثار ،قم :اشت ارات صدرا.



ههههههههههههههههههههه  )4877( .اسمم و مقتضیات زمان ،تهران :صدرا.
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مظفر ،محمدرضا )4813( .اصول الفقه ،قم :اشت ارات دفتر تبلیغات زوزه علمیه قم.



مؤذشیان ،محمدرضا )4831( .مجموعه نظرات شورای نگهیان درباره مصوبات مجلس شورای اسممی ،تهران:

مقاله



ههههههههههههههههههههه  )4831( .پانزده گفتار ،تهران :صدرا.

مرک تحقیقات شورای ش هبان.


وکیل زاده ،رزیم )4834( .مصلحت و جایگاه آن در حقوق اسمم ،تبری  :داش



هدایت شیا ،فرج اهلل )4831( .فلسفه حقوق خانواده ،تهران :روابط عمومی شورای فرهن ی اوتماعی زشان.



ههههههههههههههههههههههه  )4833( .فلسفه حقوق خانواده ،تهران :شورای فرهن ی – اوتماعی زشان.

اه تبری .
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