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 یعلو حکومت در مصلحت

 یصرام نیالمسلم و حجةاالسالم

 :مقدمه

 جعفرر  امام حضرت  ع،یّتش مذهب سیرئ پاکش سالله و اسالم یگرام امبریپ والدت مبارک امیا کیتبر ضمن

 (.ع) صادق

 راتیترث   تحرت  بنده بحث یول شود یم ییها یساز هیشب ،یعلو حکومت با ارتباط در یمقدار امروزه گرچه

 در عنروا   نیهمر  بره  شیپر  سال  ده -که است یا مقاله به مربوط اش سابقه و ستین ها یساز هیشب گونه نیا

 .ندارد یفعل یها یساز فضا به یربط و شد مطرح -دیگرد یگذار نام یعل حضرت نام به که یسال

 را یمقدمات نکات بحث از قبل یول است یعلو حکومت در مصلحت بحث موضوع شده اعالم که همانطور

 .شوم بحث اصل وارد سپس و کرده ا یب

 رهیس و مصلحت

 آنکره  از شیبر  - یعلرو  رهیسر  از استفاده. شود روشن یمطالب رهیس از استفاده و مصلحت خود به راجع دیبا

 حرده  یعل مشکالت -دارند را خودشا  یدالل و یسند ادیز مشکالت که باشد اتیروا و گفتارها از استفاده

 :شود ا یب ابتدا در مطلب چند دیبا لذا دارد یا

 :مصلحت مساله اصل

 یاصرطالح  یمعنا. باشند یم یلغو یمعان ها نیا که است...  و منفعت سعادت،  ر،یخ  :یمعان یدارا مصلحت

 مررتب   نیّترد  و یدار نید با که است یموقع مصلحت دربارة یاساس مشکل یول است معنا نیهم به هم آ 

 .شود یم

 یحتر  و یفقهر  ،یکالمر  لحرا   بره  چره  یدار نید و ینید معارف با یارتباط چه مصلحت که است نیا سوال

 و اسرت  شرده  مطررح  سرنت  اهرل  اصول و فقه در دغدغه نیهم اساس بر میقد از سوال نیا دارد؟ یاخالق
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 جملره  از کررد  دایر پ را یماتیتقسر ... و اعتبرارش  عدم ای و عتیشر در اعتبارش آ ، تیاهم مصلحت، متعلق

 .الشرع بعد و الشرع قبل مصلحت نکهیا

 داند یم غرضمند چو  را یاله افعال که گردد یم بر موضوع نیا به و دارد یکالم شهیر الشرع قبل مصلحت

 از لرذا  اسرت  مربوط انسا  به بلکه شود ینم خدا به مربوط خداوند فعل یاصل غرض نکهیا به رسد یم بحث

 .شود یم بحث مصلحت

 مصرلحت  یگرر ید قسرم  یول است یابیدست قابل چقدر نکهیا و شود یم بحث احکام مصلحت از هم فقه در

 میا رفتهیپذ را ینید معارف و رسالت نبوت، ما. باشد یم گفتگو و بحث مورد  بخش، نیا که است الشرع بعد

 نیمترد  انسرا   کیر  یعنی است مطرح اش یفرد بعد یگاه مصلحت. میکن یم نگاه مصلحت به نهایا از بعد و

 ترا  باشرد  یشخصر  مصالح و مصلحت کسب یپ شهیاند و عقل با دیبا کند احکام تیرعا خواهد یم و است

 احکرام  نکره یا بره  توجره  با شود یم مطرح یاجتماع بعد در مصلحت هم یگاه. بخشد ساما  را اش یزندگ

 در مصرلحت  سروم  بعرد  یولر  هسرتند  بحرث  قابرل  هم با شرع و مصلحت پس. هست هم یاجتماع یشرع

 عتیشرر  بره  متعهرد  کره  یحکرومت  نیچن در. بداند عتیشر به متعهد را خودش که یحکومت است، حکومت

 نیر ا. دارد؟ آ  در را یگراه یجا چره  مصرلحت  و باشرد  داشته دیبا یرفتار چه مصلحت با ارتباط در هست

 .است بحث یاصل موضوع

 :بحث نهیشیپ

 عهیشر  فقره  اصرول  در یولر  شرده  مطرح یا مدرسه و منقح یبحث عنوا  به سنت اهل فقه اصول در مصلحت

 آ  بره  عمرالا  گرچره  اسرت،  نگرفتره  صورت کیکالس یبحث اند دانسته یم نیمعصوم اخبار تابع را خود چو 

 .اند شده ملتزم

 :جمله از است بخش چند در رهیس از استفاده یها چالش

 از نیا نه؟ ای است معتبر و حیصح ای است جعل ایآ ائمه رفتار ای واقعه فال  که شود ا بات: یسند بحث -1

 .است آ  متکفل یرجال یها بحث و بوده بحث مورد میقد
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 مرورد  در. دیر فهم دیر با را آ  دیر فهم دیر با را لفظ و سؤال کی که گونه هما  را واقعه کی: یداللت بحث -2

 عام و مجاز و قتیحق و قرائن و وضع با قول کی چو  است شتریب یلیخ ها چالش و اشکاالت فعل و رفتار

 چرالش  برا  میبفهم چگونه را آ  مدلول نکهیا و است رفتار کی صرفاا فعل یول دیفهم را آ  توا  یم خاص و

 .است مواجه

 تروا   یمر  فعرل  کیر  از انردازه  چه تا مثالا که هست فقه اصول در که بخش کی است قسم دو زین ها چالش

. اسرت  گرر ید جهت از یکیهرمنوت مباحث و جهت کی از یخیتار یها لیتحل گرید بحث. کرد  یریگ اطالق

 کرد؟ استخراج و رفت زما  آ  به دیبا و است نیمع مراد کی یبرا فعل آ  گفت شود یم ایآ

 اسرتفاده  رهیسر  از بتروا   تا شود حل دیبا که است مطرح یکیهرمنوت و یخیتار یلیتحل یها بحث یسر کی

 اگرر  کره  میشرنو  یم کنار و گوشه در اگر که است بحث نیا یها چالش و ایجغراف از استفاده من هدف. کرد

 .ستین یراحت نیا به شود یم یعلو حکومت با هیتشب

 و یشناسر  معرفت دارد اشکال یخیتار یها نقل در یول است فرض شیپ یکالم یها بحث در که سوم نکته

 اعتبرار  مرا  یبررا  رفترار  آ  ایآ میا بوده( ع) یعل امام زما  در مثالا. است افتاده اتفاق که است یا واقعه تیحج

 معصروم  نهرا یا مقرداد  و سرلما   مالرک،  مثرل  شرود  یمر  تمسرک  رفتارش به که یکسان اوالا چو  نه؟ ای دارد

 .باشند ینم

 یبرخر . اسرت  یحکرومت  و یاسیس امور در او رهیس که رایز است مطرح هم معصوم خود مورد در یحت اای ان

 یابر  ابرن .میکن رفتار میدان یم مصلحت و صیتشخ خود را آنچه دیبا استیس و حکومت امور در که معتقدند

 .باشد یم دهیعق نیا بر دیالحد

 :رهیس از استفاده یها روش

 :دارد وجود روش چند شود دنبال رهیس در یموضوع نکهیا یبرا
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 محور عیوقا -1

 برر  کره  میدهر  ینمر  را یاتیر ادب و طررح  کی یول میدار یسؤاالت خود شیپ از. میشو بحث وارد محور عیوقا

 رهیسر  وارد مرثالا  م،یکنر  یم ییها استفاده آ  اساس بر و کرده یبررس را رهیس بلکه میشو رهیس وارد آ  اساس

 .میکن یم استفاده آ  از و هست مشورت بحث مینیب یم و شده یعلو

 طرح محور -2

 را خرود  طرح میکن یم یسع ره،یس و یخیتار عیوقا در رفتن با و کرده درست را یفرم و پازل طرح، ات،یادب

. میهسرت  روبرو مصلحت صیتشخ مرجع و منابع ضواب ، متعلق، ف،یتعر با مصلحت بحث در مثال. میکن پر

 .میکن یم پر مثالا یعل حضرت رهیس با را آ  خالء و کرده منسجم و وستهیپ هم به را نهایا

 میرینگ کامل را سؤاالت جواب است ممکن یاول در. دارد ییها بیآس و ها تیخاص روش دو نیا از کی هر

 ممکرن  را سرؤاالت  یبرخر  لذا و میکن استفاده ینکات از میخواه یم و میهست محور لفظ و محور عیوقا چو 

 .ابمین است

 نداشرته  یاعتبرار  مرا  یهرا  پاسخ است ممکن یول میندار یمشکل ما شده طرح همه سؤاالت چو  یدوم در

 .دارد اشکال نیا و شود یم لیتحم رهیس بر است امروز به مربوط که یاتیادب چو  باشد

 یبیترک روش -3

 را عیوقرا  اول. میکنر  یمر  اسرتفاده  و شرده  رهیس وارد مرحله دو در و نشده قانع مرحله کی به که معنا نیا به

 مقرام  در میر دار کره  یطرحر  اسراس  بر دوم مرحله در و میده یم گزارش را خود یها دغدغه و کرده میتنظ

 .میکن پر میا کرده که را یطراح میکن یم تالش ر لیتحم نه ر یبند جمع

 بره  مربوط عیوقا و رهیس بحث وارد ابتدا یعنی  است، سوم روش گرفته صورت جانب نیا  مقاله در که یکار

 و شرده  مراجعره  داشرته  قبرل  از طررح  بره  دوم مرحلره  در و کررده  داشرت  ادی را ینکات و شده یاصل مبحث

 روش و اسراس  نیا بر. است گرفته قرار طرح در ره،یس از شده استفاده نکات آ  و شده رهیس از یها استفاده

 .آموخت ییها درس مصلحت به راجع شود یم
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 یکسر  اگرر . میکنر  یبررسر  را( ع) یعلر  امرام  از یقبلر  یها حکومت در را مصلحت یخیتار سابقه است الزم

 از قبرل  یهرا  حکومت یخیتار یبررس به دیبا کند کشف را یعلو حکومت یشیاند مصلحت یفضا بخواهد

 عنوا  به را امبریپ حکومت چو   ست،ین یمعطل یجا یلیخ عثما  و امبریپ حکومت دو در گرچه. بپردازد او

 یشرورا  در یعلر  حضرت به را حکومت که یوقت است نیا آ  شاهد. دانستند یم حجت قرآ  هیشب و سنت

 برر  دگاهیر د نیر ا و کرنم  یمر  عمل سنت و کتاب اساس بر من دیفرما یم حضرت دهند یم شنهادیپ نفره شش

 یعلرو  حکومت لذا و دانستند یم حجت دانستند ینم حجت را امبریپ حکومت ایگو که غالب دگاهید خالف

 نیر ا از لرذا  برود  حجت یعل حضرت یبرا که میدان یم قرآ  مثل بلکه میدان ینم امبریپ حکومت خالف بر را

 .میگذر یم حکومت

 بره  مسرتند  یلر یخ عثمرا   و ابوبکر مثل او حکومت و دارد یاختالفات چو  میگذر یم هم عثما  حکومت از

 ییفضرا  در عمرر  و ابروبکر  حکومت یول حکومتش اواخر در  خصوصاا دارد یفراوان اشکاالت و ستین شرع

. است مطرح یلیخ یعل امام حکومت در مصلحت یبررس یبرا یحکومت مصلحت یفضا عنوا  به که است

 :برشمرد گونه نیا توا  یم را ابوبکر حکومت در ینیب مصلحت از ییها نمونه

 در دوران خلیفه اولمصلحت 

 نبرد ردّه اهل با گفتند یم یبرخ مثالا. است بوده اختالف بود، چه مصلحت نکهیا. دانست ردّه اهل با نبرد -1

 اواخرر  از نهایا که برگشتند اسالم از واقعاا که یبرخ: بودند گروه سه ردّه اهل البته. نه گفتند یم یبرخ و شود

 ابروبکر  حکومرت  برا  هرم  سروم  گروه و پرداختند ینم زکات که یکسان گرید گروه. برگشتند امبریپ حکومت

 .یاسالم حکومت نه داشتند اشکال

 گرفرت  میتصم ابوبکر. شدند مرتد اعراب... گشت مستقر او بر خالفت یوقت: سدینو یم بار نیا در بهیقت ابن

 ... . بجنگد مرتدا  با

 .شد واقع آنها با جنگ و دیجنگ آنها با دیبا که دید مصلحت ابوبکر نقل نیا در

 صرحابه  نیبر  ارتبراط  نیر ا در. دارد را خودش خاص یها بحث که است قرآ  یآور جمع گرید مصلحت -2

 نظرر  یبرخر  یولر  اسرت  کررده  جمع است بوده یآور جمع قابل که یا اندازه به را قرآ  امبریپ که بوده بحث

 .شد عمل آ  به مصلحت عنوا  به و رفتیپذ هم ابوبکر و شود یآاور جمع که دادند
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 نبرود،  او سرنت  جرزو  امبریپ یبرا ینیجانش که دارند نیا بر دهیعق سنت اهل. خالفت ینیجانش مصلحت -3

 کرار  نیر ا: گفت که شد داده نسبت ابوبکر به. کرد فهیخل را عمر و کرده عمل مصلحت اساس بر ابوبکر یول

 .کنم یم خودم از بعد فتنه دفع یبرا را

 دوم فهیخل دوران در مصلحت

 بره  دوم فره یخل: سرد ینو یم دیالحد یاب ابن. شود یم مشاهده یفراوان یلیخ یها ینیب مصلحت دورا  نیا در

 زده یمر  صیتخصر ... و یشخص یرأ با را ینید متو  اتیکل و کرده یم عمل مرسله مصالح استحسا ، اس،یق

 فره یخل دورا  در هرا  ینر یب مصلحت. داد یم انجام را ینیب مصلحت از ییها نمونه خود دشمنا  با یو. است

 :کرد گزارش توا  یم بخش سه در را دوم

 مراه  در دیر د کره  شرد  مسجد وارد روز کی عمر. ندارد یحکومت مسائل به یربط که یفرد و یعباد امور -1

 ایر . آورد وجرود  بره  را حیتراو نماز و دیبخوان جماعت به و دیشو جمع گفتند و بودند متفرق یافراد رمضا 

 .نباشد امروز دانم یم مصلحت یول بوده امبریپ زما  در که دارد حیتصر خودش که را متعه بحث

 عنوا  به هیمعاو یرفتارها به که یوجود با خودش که شده نقل ادیز دوم فهیخل از هم نیا. یاسیس امور -2

 ینر یب مصرلحت  اساس بر نیا و کرد ابقاء را او و کرده نصب حکومت به را او یول داشته اشکال ینید یمبان

 .است گرفته صورت دوم فهیخل

 عمرر  کره  مرجرع  صرحابه  خصوصراا  اسرت  نره یمد از صرحابه  خرروج  ،یاسر یس امرور  در گرید بخش در -3

 .است داده یم گرید افراد به را حکومت و شوند خارج گذاشت ینم

 ریر غ نگفرتم  مگرر : گفت شد زده ضربه عمر به یوقت که است نقل. است نهیمد به عرب ریغ منع گرید نمونه

 .نشود داخل نهیمد به عرب

 برر  عمرر . برود  آ  خراطر  بره  هرم ( ع) یعل حکومت مشکالت و است ها نمونه از یکی هم اموال میتقس نظام

 .داشت اموال میتقس یبرا را یا نانهیب مصلحت خاص شکل... و کرد  جهاد و عجم و عرب نژاد اساس

 از نیر د ییجردا  کره  ینگراه . شرود  ا یر ب هرم  صحابه نگاه که است الزم ر دوم فهیخل نفوذ ر نکته نیا کنار در

 یبرخر  بره  صرحابه  چطرور  کره  دیر الحد یابر  ابرن  اسرتاد  بره  ردیگ یم اشکال یکس. کند یم یتداع را استیس
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 او جسرتند؟  یمر  تبررک  او یوضرو  آب از نکهیا با کردند ینم عمل یاسیس امور در( ص) اهلل رسول دستورات

 کره  بودنرد  براور  نیر ا بر صحابه. یدار لیتما معتزله به که است لیدل نیا به تو اشکال و استبعاد که دیگو یم

 و...  ستین روزه و نماز مثل یشرع عبادات همچو  نید معالم و ینید لیمسا از محکومت و خالفت مساله

 امبریر پ امرر  برا  فتنره  دفرع  یبررا  دنرد ید مصلحت( ص) امبریپ نص وجود با یعنی. کردند نیچن فتنه رفع یبرا

 است مواجه یجوّ نیچن با یعل حضرت. هست مصلحت به نسبت صحابه نگاه و دگاهید ن،یا. کنند مخالفت

 را حکومرت  یا جامعه نیچن در ستیبا یم یعل حضرت لذا و بوده استیس از نید کیتفک اساس بر نیا و

 .کند اداره

 یعلو حکومت در ینیب مصلحت

 :کرد یبررس توا  یم بخش دو در را بحث نیا

 مصلحت به توجه: اتیکل( الف

. اسرت  تیر حکم مهرم  بحث داشتند، را مصلحت اصل به توجه چگونه حضرت دهد یم نشا  که یا نمونه

 موافق بعد مرحله در و مخالف برهه کی در حضرت که شد ریدرگ مصلحت با جهت نیا از تیحکم مساله

 گرفتند اشکال حضرت بر خوارج لذا و نبوده نص اساس بر تیحکم که آمد  شیپ مساله نیا لذا و بودند آ 

 العقرده  ترک من جزاء هذا: گردد یم بر ینیب مصلحت به دیالحد یاب ابن ریتفس به که دادند جواب حضرت و

 یمر  ادامره  در حضررت . دیآ یم شیپ شیبرا یاشکال نیچن که کند ترک را قیو  امر که است یکس یجزا نیا

 -خَیْرراا  فِیرهِ  اللَّره   یَجْعَلُ الَّذِی -الْمَکْرُوهِ عَلَى حَمَلْتُکُمْ بِهِ أَمَرْتُکُمْ بِمَا -أَمَرْتُکُمْ حِینَ أَنِّی لَوْ اللَّهِ وَ أَمَا: ندیفرما

 -مَنْ إِلَى وَ بِمَنْ لَکِنْ وَ -الْو  ْقَى لَکَانَتِ تَدَارَکْتُکُمْ أَبَیْتُمْ إِ ْ وَ -قَوَّمْتُکُمْ اعْوَجَجْتُمْ إِ ِ وَ -هَدَیْتُکُمْ اسْتَقَمْتُمْ فَإِ ِ

 -مَعَهَا ضَلْعَهَا أَ َّ یَعْلَم  ه وَ وَ -بِالشَّوْکَةِ الشَّوْکَةِ کَنَاقِشِ -دَائِی أَنْتُمْ وَ بِکُمْ أُدَاوِیَ أَ ْ أُرِید 

 یولر  دیدیرسر  یمر  هرم  دلخرواه  جره ینت به دینهاد یم گرد  داشتم تیحکم مورد در که ینیب مصلحت به اگر

 .شد جادیا تزلزل یعلو حکومت در لذا و دینکرد

 یخطرا  گفتند یم حضرت به که بود دیترد و کیتشک نیا خورج یها شبهه از یکی دیگو یم دیالحد یاب ابن

 .پزشک همانند کند ینیب مصلحت که دارد اریاخت یاسالم حاکم که دهد یم جواب حضرت و است  ابت تو
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 مصرلحت  هم نیهم و داشته وجود که است روشن شده ذکر که یموارد به توجه با مصلحت به توجه اصل

 یهرا  حروزه  در تیر وال چره  است زده گره هم با را مصلحت و تیوال شهیهم و کرده مطرح را عهیش فقه در

 .آ  موسع چه و محدود و یفرد

 های گذشته ب( نقد مصلحت اندیشی

 را مصرلحت  چرا که است قبل یها حکومت یها یشیاند مصلحت به امام نقد است مهم یلیخ که دوم نکته

 مصرلحت  با خواستند یم و دندید یم معارض ر سنت و  قرآ  ر یاسالم معارف و ینید یها گزاره با فضا آ  در

 ح کْمٍ فِی الْقَضِیَّةُ أَحَدِهِم  عَلَى تَرِد :  دیفرما یم باره نیا در حضرت. کنند لیتکم را ینید نصوص و خدا نید

 الْقُضَاةُ یَجْتَمِع   ُمَّ -بِخِلَافِهِ فِیهَا فَیَحْکُم  -غَیْرِهِ عَلَى بِعَیْنِهَا الْقَضِیَّةُ تِلْکَ تَرِد   ُمَّ -بِرَأْیِهِ فِیهَا فَیَحْکُم  -الْثَحْکَامِ مِنَ

 أَ -وَاحِردٌ  کِتَراب ه مْ  وَ وَاحِدٌ نَبِیُّه مْ وَ -وَاحِدٌ إِلَه ه مْ وَ جَمِیعاا آرَاءَه مْ فَی صَوِّب  -اسْتَقْضَاه مْ الَّذِی الْإِمَامِ عِنْدَ بِذَلِکَ

 عَلَرى  بِهِرمْ  فَاسْرتَعَا َ  -نَاقِصراا  دِینراا  اللَّره   أَنْرزَلَ  أَمْ فَعَصَوْه  عَنْه  نَهَاه مْ أَمْ -فَثَطَاع وه  بِالِاخْتِلَافِ تَعَالَى اللَّه  فَثَمَرَه م 

 ص الرَّس رولُ  فَقَصَّرَ -تَامّاا دِیناا س بْحَانَه  اللَّه  أَنْزَلَ أَمْ -یَرْضَى أَ ْ عَلَیْهِ وَ یَقُولُوا أَ ْ فَلَه مْ شُرَکَاءَه  کَانُوا أَمْ -إِتْمَامِهِ

 ذَکَررَ  وَ -ءٍ شَیْ لِکُلِّ تِبْیَا ٌ فِیهِ وَ قَالَ وَ -ءٍ شَیْ مِنْ الْکِتابِ فِی فَرَّطْنا ما یَقُولُ س بْحَانَه  اللَّه  وَ -أَدَائِهِ وَ تَبْلِیغِهِ عَنْ

 فِیرهِ  لَوَجَرد وا  -اللَّرهِ  غَیْرِ عِنْدِ مِنْ کا َ لَوْ وَ س بْحَانَه  فَقَالَ -فِیهِ اخْتِلَافَ لَا أَنَّه  وَ -بَعْضاا بَعْضُه  ی صَدِّقُ الْکِتَابَ أَ َّ

 ؛...کَثِیراا اخْتاِلفاا

 مصرلحت  بره  شما که است اختالف آ  در ای و شده نازل ناقص خدا کتاب ایآ که کردند یم انتقاد امام لذا و

 د؟یآور یم رو آ  عرض در یها ینیب

 کنرار  به منجر ینید مصلحت اگر دیفرما یم و داند یم شرک حد در را نید مقابل در ینیب مصلحت حضرت

 .شود یم شرک حد در یکار شود ینید نصوص گذاشتن

 عررض  در ایر  و نیر د مکمل عنوا  به مصلحت که بوده اساس نیا بر ها، یشیاند مصلحت از حضرت انتقاد

 .است شده یم مطرح نید

 یاهرداف  آ  اسرت،  یشیاند مصلحت یکل اهداف آورد، دست به توا  یم حضرت کالم از که را یسوم نکته

 یاجررا  احکرام؛  یاجررا  از: عبارتند که میبفهم دیبا را کردند ا یب کرد  حکومت اهداف یبرا حضرت که را
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 و امرت  در اصالح: دارد یگرید ریتعب در. است من یاصل هدف عدالت: دیفرما یم خود امام که...  و عدالت

 .نید برگرداند 

 یعلرو  رهیس از که ییها تیمحدود پنجم نکته و است مصلحت صیتشخ در مشورت به مربوط چهارم نکته

 .آورد دست به توا  یم یشیاند مصلحت مورد در

 باشرد،  خشرونت  ینفر  یبرا دیبا مصلحت بلکه باشد نید عرض در مصلحت دینبا که بودند معتقد حضرت

 انجرام  دیر با کره  اسرت  اسالم حکم یاجرا نیع خشونت یگاه. باشد نید چهارچوب از خارج که یخشونت

 ال لکنّرى  و أودکرم،  یقیم و یصلحکم بما لعالم إنّى و:  دیفرما یم حضرت لذا ستین نگونهیا یگاه یول شود

 مصرلحت  و اصرالح  به هم ریتعب و بوده صحابه به خطاب حضرت ریتعب نیا ،  نفسى بإفساد إصالحکم أرى

 .دیشو اصالح شما تا کنم خراب را خودم باشم ینم حاضر دیفرما یم حضرت. است

 بفسراد  صرالحکم  متحرباا کنت ما و فیال هو صحکمی یالذ ا  علمت: ندیفرما یم یگرید یجا در حضرت

 .ینفس

 مرتهم  ایر  شرود  فاسد حاکم یول شود جادیا  جامعه صالح باشد قرار اگر نکهیا آ  و دیآ یم شیپ یسوال نجایا

 خراطر  بره  ایر  اندازد یم فساد به را حاکم خود یول است مردم صالح که کند یکار حاکم یعنی شود فساد به

 جمرع  مصرلحت  یفدا فرد مصلحت که دارد اشکال ایآ دارد؟ اشکال نیا ایآ ،یگرید لیدل هر ای و جاه حب

 شود؟

 فسراد  موجرب  تااینها شود فاسد حاکم اگر که ندارد توجه مستشکل و دیگو یم حاکم عنوا  به دارد حضرت

 پرس . باشد نظر مد دیبا مدت دراز مصلحت بلکه داشت نظر در را یفعل مصلحت فق  دینبا. شود یم جامعه

 .شود یم مردم فساد باعث مدت دراز در بود  حاکم و حکومت حفظ با حاکم فساد

 .است خشونت ینف مصلحت، در نکته کی

 یحتر  ریزب و طلحه هیقض در. هست هم حکومت حساس یجاها در که است تهمت به اخذ ینف گرید نکته

 یفساد چه است ممکن ت،یموقع آ  با دو نیا ییرها که بود روشن یشخص هر یبرا بلکه یعل امام یبرا نه

 یاترامرون  عباس ابنی: دیگو یم کن یزندان را نهایا دیگو یم که عباس ابن به جواب در حضرت. آورند بار به

 .دهم عقوبت و جزا را نشده انجام که یکار که باشم ینم یکس من کالا؛.... بالظلم
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 اسرت  ممکرن  بعرداا  کره  عنوا  نیا به کرد یزندان و گفت توا  ینم. است ینیب مصلحت تیمحدود نکته نیا

 وَ یَغْردِر   لَکِنَّره   وَ مِنِّری  بِرثَدْهَى  م عَاوِیَرةُ  مَرا  اللَّرهِ  وَ: دیفرما یم حضرت. است غدر ینف بعد نکته. بدهند انجام

 غَرادِرٍ  لِکُرلِّ  وَ -کُفَرَةٌ فُجَرَةٍ کُلُّ وَ فُجَرَةٌ غُدَرَةٍ کُلُّ لَکِنْ وَ -النَّاسِ أَدْهَى مِنْ لَکُنْت  الْغَدْرِ کَرَاهِیَةُ لَا لَوْ وَ -یَفْج رُ

 مرن  از معاویره  خردا  بره  سوگند» بِالشَّدِیدَةِ أُسْتَغْمَزُ لَا وَ بِالْمَکِیدَةِ أُسْتَغْفَلُ مَا اللَّهِ وَ -الْقِیَامَةِ یَوْمَ بِهِ ی عْرَف  لِوَاءٌ

 من نبود زشت خیانت و نیرنگ اگر و آالید، مى گناه به را خود و کند، مى خیانت و غدر او امّا نیست، زیرکتر

 رسرتاخیز  روز در است، خداوند نافرمانى گناهى هر و است، گناهى غدرى هر لیکن بودم، مردم زیرکترین از

 و مکرر  برا  مرن  سروگند  خردا  بره  شود، مى شناخته بدا  که است پرچمى شکنى پیما  و کننده غدر هر براى

 در اش شره یر کره  هیر معاو ینر یب مصرلحت .« . گرردم  نمرى  نراتوا   سختى برابر در و شوم، نمى غافلگیر نیرنگ

 .بود دوم فهیخل حکومت

 یبند جمع

 اسرالم، : اول مصرلحت  بره  آورد دسرت  بره  را مصرالح  بیر ترت متعلق، هم که گفت توا  یم خالصه طور به

 خراص  احکرام  ت،یر امن عردالت،  مصرلحت  ن؛یمسلم حکومت حفظ: سوم ن؛یمسلم حرمت و دوم مصلحت

 یفقه

 یاسرالم  یجمهرور  در آمرده  شیپ که یزیچ هما  رد،یگ یم قرار نص مقابل در که میبشکاف مصلحت: سؤال

 رهیسر  از. باشرد  کرار  نیقوان طبق میکن موظف را دار ؟؟؟ کار نکهیا یول است اصل کی که مال بر سلطه مثل

 مرا  برود  نرص  مقابرل  در تیر حکم مثالا شود؟ یم دییتا مقدار چه میکن استفاده را یکار نیچن میخواه یم امام

  مصلحت و زهایچ

 .کنند رفتار مصلحت به و بزنند کنار را نص حضرت که افتی توا  یم را ییها مالک چه

 نداشرته  نصروص  با یمخالفت که است نیا آنها از یکی که کرد مراجعه مصلحت ضواب  به دیبا پاسخ در( ج

. گذاشت کنار را نص نیا ،یگرید نص خاطر به یعنی باشد مهم و اهم دیبا بود مخالف اگر نکهیا گرید باشد

 نراقص  خردا  نید و ستین یتعارض دیبگو خواهد یم حضرت و باشد ینم مصلحت و نص نیب تعارض پس

 .شود یم برداشته تعارض موضوعاا پس. شود لیتکم بخواهد یشیاند مصلحت با که نبوده
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 کامرل  بحرث  دیر زد یمر  امبریپ زما  از مثال چند شود یم اگر. نشد ادا شما فیتعر با را مصلحت یمعنا( س

 .شد یم

 حجرت  رسرول  حضرت رفتار گرا ،ید خالف بر هم یعل حضرت یبرا و بوده یعلو حکومت موضوع( ج

 .کردم اشاره اجمال به هم مصلحت یمعنا با رابطه در است بوده


