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  دهيچک
کـه  يابه گونـه، اصلی خودش تعیبط مقتضاى بر ءیبودن ش«مصحلت عبارت است از علّامه طباطبائی  دگاهیاساس د بر

، مصـلحت ين معنـایـا». محروم شود.، خوب آثار فاسد و از هکاین بدون د؛شو آن مترتب بر، سته و درخوریشا ةفاید و خیر
 یعـت اصـلیطب يمقتضـا، »مصـلحت. «2مسـتمر اسـت؛  يامر وجـود، »مصلحت. «1ل به پنج مؤلفه است: یقابل تحل

در صـورت فقـدان مـانع و ، ایاش یعت اصلیطب ي. اثر اقتضا4فقدان مانع و قاسر است؛ ، عتیطب ي. شرط اقتضا3؛ ستایاش
ل ارائـه شـده از یـتحل ل دارد.یـبـه مصـلحت م، اءیاشـ یعـت اصـلی. طب5اسـت؛ یر و نفع درخور شأن اشیترتّب خ، قاسر

کـه  دشویم میمختلف تقس يهابه گونهمصلحت ، ودیبا اعتبار آن قرد و یپذیم يودیاست که ق یکل یعنوان، »مصلحت«
ثابـت «، »یعیو تشر ینیتکو«، »ب به ذات و عملمنسو«، »و مطلق ینسب«، »یو نسب ینفس« يهاند از مصلحتاعبارت
  ».يو معنو يماد«و» یو اجتماع يفرد«، »ریو متغ

  .ینسب، کمال، عتیطب، صالح، : مصلحتهاهدواژیکل
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۱۰۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  ن مسئلهيي. تب۱
ـأثیشـویرو مروبه یم و واژگانیبا مفاه، بشر بیفکنیم یو عمل يخ فکریبه تار ینگاهمیاگر ن ژرف در  يریم کـه ت

در گـرو برداشـت صـحیح از آنهاسـت. ، اند و آینـدة روشـن افـراد و جوامـعداشـته یتفکر و فرهنگ اسـالم
ـات فرهنگـی و ، یتوان با تحلیل صحیح معناشناختمصلحت از جمله واژگانی است که می نقـش آن را در حی
ـانی اسـالمیاین واژه تقریباً در همـۀ علـ يریکارگآیندة بشریت لمس کرد؛ چراکه دامنۀ به ز دامنـۀ یـو ن، وم انس

ـام ، مصلحتْ مبناي بحث از حکمت الهی، مثال در الهیات ياجرایی کردن آن محرز است. برا فعـل الهـی و نظ
ـالح  ياریژه در فقه اهل سنت بسیوبه، یاست. همچنین در فقه اسالم احسن از احکام با اسـتفاده از مـالك مص

ـاب تـزاحم  ياي است؛ بـرامصلحت داراي اهمیت ویژه نیز یعیشوند و در فقه شین مییمرسله تع نمونـه در ب
ـامیتشخ«ن هستند. یاز متزاحم یکیح یمعتقد به ترج، غالب فقها با توجه به مصلحت، احکام ـلحت نظ » ص مص
ـام حکـومت ياریاسـت کـه بسـ یاسیهاي فقه سترین بحثاز مهم ـاس آن تعیـین و تصـو یاز احک ب یبـر اس

و  یگواهی روشن بر نیاز به تبیین و تحلیـل معناشـناخت، کارگیري واژة مصلحتدر بهشوند. وجود اختالف یم
ـلحت را بـه گونـه، فکرمآبانروشن یمثال برخ ياین واژه است. برا یشناختگونه کننـد کـه یل مـیـتحل يامص

انجام م کـه سـریشـویجه رهنمـون مـین نتیل درست به ایشود؛ اما با تحل یشدن احکام اله یعرف، سرانجام آن
ـا توجـه بـه تفسـیرو بر آن شدنیاست. ازا یبودن احکام اله یت الهیتثب، ل مصلحتیتحل ـا ب  سـنگر گرانیم ت
  م.یبپزدازعلّامه طباطبائی  دگاهیمصلحت از د یشناختو گونه یل معناشناختیبه تحل زانیالم

  مصلحت ي. معنا۲
ۀ یـل آیـذعلّامه طباطبـائی  ،ن جهتیهمدانند و به یصالح م معناى را بهمصلحت  ةواژ، شتر اهل لغتیب

د و معتقـد اسـت کـه یـآیف صـالح برمیـدر صدد تعر مفردات راغبسورة شعرا با ارجاع به کتاب  83
 که خیـر يابه گونه، اصلی خودش تیطبع مقتضاى ء بریبودن ش« ن معناست:یبد، مقابل فساد صالح در

ن در یـا، محـروم شـود، خـوب آثار فاسد و از اینکه بدون گردد؛ برآن مترتب، سته و درخوریشا فایده و
، طباطبـائی(ر.ك.  »اشاصـلى تیـطبع ياز مقتضـا چیزى هر تغییر« از است است که فساد عبارت یحال

  ).288- 287ص، 15ج، ق1417

  مصلحت يل معناشناختي. تحل۳
ا یـ» صـالح«رسـد یبـه نظـر مـ، ن معنایل ایدر مقام تحل، »مصلحت«شده از ارائه يبا توجه به معنا

  چند مؤلفه است:  يدارا» مصلحت«



   ۱۰۵ شناختي مصلحت در الميزانتحليل معناشناختي و گونه

  استمرار  يو دارا يوجود يامر، . مصلحت۱ـ۳

اسـت از  يشود که صـالح و مصـلحت امـریروشن م، نۀ مقابلۀ صالح با فسادیح آنکه به قریتوض
ر اسـت؛ ییـنقـص و تغ، سنخ وجود و کمال که استمرار داشته باشد؛ در مقابلِ فساد که از سنخ عدم

اش و صالح عبـارت اسـت اصلى تیطبع ياز مقتضا، چیزى هر فساد عبارت است از تغییر چراکه
  اش؛اصلی تیطبع مقتضاى بر يزیاز بودن هر چ

  عتيطب يمقتضا، . مصلحت۲ـ۳

عـت و سرشـت یطب یعنیء است؛ یش یطبع اصل يمقتضا، که از سنخ وجود مستمر است ين امریا
عـت یطب«و » بـودن یمقتضـ«از  یلیمناسب است تحلنجا یمصلحت است. در ا یمقتض، ءیش یاصل
  ارائه شود.» یاصل

  بودن  يمراد از مقتض .۱ـ۲ـ۳

ر اقتضا به نحـو تمـام مشـروط یباشد و تأث» علت ناقصه«، زانیالمدر » اقتضا«رسد مراد از یبه نظر م
و  100ص ، 8و ج 191، 190 ص، 13ج؛ 136ص ، 7ج، ق1417، به فقدان مـانع اسـت. (طباطبـائی

، علـت از معلـول پیـدایش ن معناسـت کـه اگـریبه ا» اقتضا«نکه یح ای). توض136و  134ص، 16ج
، گفتـه »مقتضـى« را »علـت ذات« صـورت ایـن در، باشد ياژهیو کیفیت و حالت وجود بر متوقف
ــت ــت و حال ــرط« را الزم کیفی ــى »ش ــدم ــباح( نامن ــجاد15 ص، 2ج، 1370، مص ، 1361، ي؛ س

 ).569ص

  يعت اصليعت در طبيطب. مراد از ۲ـ۲ـ۳

بـه  مفـردات راغـبف مصلحت به نقل از یتنها در مقام تعرعلّامه  در همۀ آثار» یطبع االصل«واژه 
چنـد احتمـال در ، يگـر آثـار ویو د زانیـالمدر علّامـه  کار برده شده است. با مراجعه بـه عبـارات

  رسد:یبه نظر م» یالطبع االصل«واژة  يمعنا
اسـت؛ در مقابـل » یعـیفعل طب«دهندة است که انجام يزیچ، واژة الطبعاحتمال نخست: مراد از 

، 14ج ؛414، 184 ص، 1ج، ق1417، ییطباطبـا(ر.ك.  باشـد» يفعـل قسـر«دهندة که انجام يزیچ
، »یالطبــع االصــل«از واژة علّامــه  رســد کــه مــرادی). بــه نظــر مــ172ص، ق1416، همــو؛ 313ص
 يعـت فاعـل ارادیطب، یعیعت فاعل طبیرا عالوه بر طبیباشد؛ ز» یعیفعل طب«دهندة تواند انجامینم
  مصلحت است؛ یز مقتضین

۱۰۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 قریـبِ کـه فاعـلِ يزیـچ يبـه معنـا، ا باشدیعت اشیطب، احتمال دوم: ممکن است مراد از واژة الطبع
 مصـلحت یمقتضـ، ارادى و قسـرى، طبیعـى همـۀ حرکـات در »عتیطب«ن صورت یحرکت است. در ا

» یالطبـع االصـل«از علّامه طباطبائی  رسد مرادی. به نظر م )214- 213ص، ق1416طباطبائی، (ر.ك.  است
گونه کـه است و آن یعت اصلیطب يمصلحت مقتضا، شدهف ارائهیرا بر اساس تعریست؛ زیز نین معنا نیا
فاعـل  ،شـدهف ارائهیمطابق تعر، گریمانع تحقق مصلحت است. به عبارت د، فاعل قاسر، ان خواهد شدیب

    مصلحت؛ ینه مقتض، مانع مصلحت است، يحرکت قسر
. در واقـع باشـدارادى  و طبیعـى عت شـامل فاعـلِیتواند طبیم، احتمال سوم: مراد از اصطالح الطبع

 شـود.یز میـن يشامل فاعل اراد، یعیرا عالوه بر فاعل طبینخست است؛ ز ياعم از معنا، شدهارائه يمعنا
ک بـه واقـع اسـت؛ بـه نظـر ین معنا نزدی). هرچند ا190ص، 16ج ؛156 ص، 2ج، ق1417، همو(ر.ك. 

شود؛ حـال ینم، همانند عقول و وجود حضرت حق یشامل مجردات تام، ن معنا از مصلحتیرسد ایم
  ز هست؛یوجود حضرت حق ن يمقتضا ییمجردات تام و به معنا يآنکه مصلحت مورد بحث مقتضا

که شامل مجردات تام  يااست؛ به گونهیقت و ذات اشیهمان حق، الطبعاحتمال چهارم: منظور از واژة 
ن معناسـت؛ یهمـ، از الطبـععلّامه  رسد منظوریشود. به نظر میز مین - جلّ و عال- حضرت حق  یو حت

ذات «مانند  يشامل امور، شانیدگاه ایت دارد و براساس دیجامع، ایاش» ذات«و » قتیحق«ف به یچراکه تعر
، یالهـ» فعـل«و » ذات«مصـلحت داشـتن  ياست که اقتضا یهیشود. بدیم» جامعه«و » یالهفعل «، »یاله

، اسـت» مصـلحت«ن یاو عـ» عـتیطب«را یمخلوقات است؛ ز» فعل«و » ذات«متفاوت با مصلحت داشتن 
رو مصلحت داشتن ذات و وجود او نیافتن مصلحت هستند. ازایعت مخلوقات که خواهان یبرخالف طب

، ن نکتـهیـمخلوقات باشد. با توجه بـه ا ير برایمصلحت و خ» یمقتض«وجود و ذات او  ن است کهیبه ا
 يبخـش در اعطـایت فاعـل هسـتیـن معناست کـه فاعلیبه ا، مصلحت يبرا» عتیطب«و » ذات« ياقتضا

 یعـیز تمـام باشـد. طبیـت قابل نین است که قابلیمشروط به ا، ن اعطایتام است؛ منتها ا، ریمصلحت و خ
جـاد کـرده یاست که خـود آن را ا یاز موانع یناش، رسدینم» کمال«و » مصلحت«به  یمخلوق اگر، است
  ).234ص، 20ج؛ 187ص، 8ج ؛12- 10ص، 5ج ؛166ص، 1ج، همان(ر.ك.  است

  »يالطبع االصل«در » ياالصل«. مراد از ۳ـ۲ـ۳

باشـد. » يالقسـر«در برابـر ، »وطبعـه یلو خلّ« يبه معنا» یالطبع االصل«در » یاالصل«د یق، رسدیبه نظر م
گر اسـت و ید یبدون دخالت عامل، یئیاز ذات خود ش یگاه ناش، ء داردیش یکیکه  ينکه آثاریح ایتوض



   ۱۰۷ شناختي مصلحت در الميزانتحليل معناشناختي و گونه

ئ یرون از ذات شـیب، یاز عامل یآن آثار را دارد و گاه ناش، حرکت خود یعیر طبیء در مسیدر واقع آن ش
از  یناشـ، کـه آثـار یدهـد. در صـورتیر مییتغ حرکت خود یعیر طبیء را از مسیکه ش يااست؛ به گونه

الطبـع «واژة ، باشـند یاز عامل خـارج یناش، که آثار یو در صورت» یالطبع االصل«واژة ، ء باشندیذات ش
، نیبـه جهـت جاذبـۀ زمـ، آن یعـت اصـلیاست کـه طب يزیچ، مثال سنگ يرود. برایبه کار م» يالقسر

ر یسنگ از مسـ، آسمان پرتاب کند يسنگ را به سو، یخارجن است؛ اما اگر عامل ییحرکت به سمت پا
طبـع «ن یکنـد. بنـابرایبه سمت بـاال حرکـت مـ، شود و مقسور فاعل قاسریخود خارج م یعت اصلیطب

 ص، 1ج، همـان(ر.ك.  حرکت بـه باالسـت، سنگ» يطبع قسر«ن و ییحرکت به سمت پا، سنگ» یاصل
  ).172ص، ق1416، ؛ همو313ص، 14ج؛ 414، 184

  . فقدان مانع۳ـ۳

د وجـود داشـته باشـد. یـز نبایـن یمانع، یعالوه بر وجود مقتض، مستمر يتحقق آن امر وجود يبرا
آن » یوجـود مقتضـ«، ا فاعل بالطبعی یعیشود که فاعل طبیروشن م، حات گذشتهیبا توجه به توض

، جـهی. در نتفقـدان مـانع اسـت يبـه معنـا، ا فاعل بالقسری يو فقدان فاعل قسر، است يامر وجود
کـه  یمسـتمر اسـت و فقـدان عامـل خـارج يو فاعل آن امر وجـود یمقتض، ءیش یعت اصلیطب

مسـتمر اسـت.  يشرط آن امر وجود، شودیو عدم استمرار آن امر م یعت اصلیر از طبییموجب تغ
 آثـاره مـن فیحـرم یفسـد أن غیـر مـن«شود: یبرداشت معلّامه  ن بخش کالمیشده از ال ارائهیتحل

عمل زشت و گناه را مـانع صـالح و ، باور و اعتقاد باطلعلّامه طباطبائی  ،ن اساسیبر هم». ۀالحسن
  ).357ص، 20ج، ق1417، همو(ر.ك.  شمردیمصلحت در انسان برم

  امد مصلحت يپ، ستهير و نفع شاي. خ۴ـ۳

درخـور شـأن ر و نفـع یـترتّـب خ، ا و فقـدان مـانع و قاسـریاشـ یعت اصلیطب يامد و اثر اقتضایپ
، مطلـوب را آن، خـود طبیعـت حسـب بـر شیئى هر که است چیزى »ریخ«نکه یح ایاست. توضیاش

 .اسـت مـردد امـر چنـد از میـان همان انتخاب فاعـل، ن جهتیابد و به همیمى مقصود و محبوب
اسـت کـه هـدف انسـان را  يریـخ، یقـیا حقیـ یر ذاتیاست. خ يریو غ یدو گونۀ ذات ير دارایخ

دن بـه هـدف یرسـ ياست که واسـطه بـرا يریخ، يریر غیدارد و خ یکند و ارزش ذاتین میتضم
(ر.ك.  اسـت» يریـارزش غ« ياسـت و دارا یقـیو حق یر ذاتـیصال به خیا يبرا يالهیانسان و وس

  ).133 ص، 3ج، همان

۱۰۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

مـرادف ، ن واژهیـا ارائه نشده است و معمـوالً یف روشنیتعر، زانیالما منفعت در یاز واژة نفع 
، سـورة بقـره 219ۀ یـل آیـر ذین مفسـر شـهیـان شده است. منتهـا ایو مقابل ضرر ب، ا حُسنیر یخ

 ين دو واژه بـر امـوریـخالف ضرر اسـت و ا، کند که نفعیان مین بیر را چنیان نفع و خیتفاوت م
 يشـونند کـه دارایاطالق مـ ير و شرّ بر اموریدارند؛ حال آنکه خ يریشوند که ارزش غیاطالق م

  ).197ص ، 2ج، همان(ر.ك.  اندیش ذاتارز
» نفـع«شـود کـه واژة ین برداشـت مـیز چنـیرند نیگیقرار م» نفع«که در قرآن متعلق  ياز امور
 یَنْفَـعُ ال یَـوْمَ یُبْعَثُـونَ یَـوْمَ تُخْزِنِـی وَال«ۀ یمثال متعلقِ نفع در آ ياست. برا» يریارزش غ«مشعر به 

 ياوسـیله ) مال و فرزنـدان اسـت کـه در دنیـا88(شعرا: » سَلِیمٍ بِقَلْبٍ هَاللّ تَىأ مَنْ اإِلّ بَنُونَ وَال مالٌ
له اسـت؛ ین دو وسـیـا يریـانگر ارزش غیهستند. در واقع واژة نفع ب يماد مقاصد به رسیدن براى

شـمار به يانسان نخواهند داشت؛ چـرا کـه از اسـباب اعتبـار يبرا ين دو در آخرت سودیاگرچه ا
  ).289 ص، 15ج، همان(ر.ك.  روندیم

 یعـت اصـلیطب يامـد و اثـر اقتضـایپ«ن عبـارت کـه یا يمعنا، شدهحات ارائهیبا توجه به توض
در ، جـاد مـانعیا بـدون ایرا اگر اشـیشود؛ زیروشن م» استیر و نفع درخور شأن اشیترتب خ، ایاش
ارزش  ياز آن آثـار دارا یشـود کـه برخـیبر آنها مترتب مـ يآثار، خود حرکت کنند یعیر طبیمس
ب آن اسـت کـه در یعـت درخـت سـیطب يمثال مقتضـا ياند. برايریارزش غ يدارا یو برخ یذات

ۀ ین حـال مـردم از سـایب سالم از آن برداشت شود و در عـیوة سیبهار شکوفه دهد؛ در تابستان م
ۀ یاز سـاآن درخـت اسـت و اسـتفاده  یر ذاتـیـخ، بیوة سـیـآن درخت استفاده کنند. در واقـع م

  است. يریارزش غ يشود و دارایگران مید دیا همان نفع است که عایآن  يریر غیخ، درخت

  ل به مصلحت و نفرت از مفسدهيم، ايعت اشي. طب۵ـ۳

 یش دارد و از امـر عـدمیل و گـرایم، که مصلحت باشد ين امر وجودیبه ا، ایعت و سرشت اشیطب
 ن نکتـه اشـاره کـرده اسـتیـدر مواضع گونـاگون بـه ا زانیالممتنفر است. نگارندة ، که فساد باشد

  ).150، ص، 2همان ج(ر.ك. 
و در مقـام جویـد مینش مخلوقـات یش را در فطـرت و نـوع آفـریل و گـراین میل ایدلعلّامه 

ن سـنت یـاعلّامـه  دگاهیـکند. البته بر اساس دیاو اشاره م يهاشیو گرا» عت انسانیطب«ح به یتوض
، 3ج و 347ص ، 1ج، همـان(ر.ك.  شـعور متفـاوت اسـتيرذیشـعور و غيدر موجودات ذ، یاله

  ).  110ـ109ص



   ۱۰۹ شناختي مصلحت در الميزانتحليل معناشناختي و گونه

عـت یطب يکـه مقتضـا يمسـتمر يشده مصلحت عبارت است از امـر وجـودل ارائهیبنا بر تحل
بـرآن ، قیـسـته و الیشا نفـع و خیـر، عت نشودیر طبیموجب انحراف مس یاست و چنانچه مانعیاش

  ش دارد.یگرا، »مصلحت« یعنی، مستمر ين امر وجودیبه از یا نیعت اشیشود. طبیم مترتب
مصـلحت  یمقتضـ، یتک موجـودات عـالم هسـتعت تکیو طب یعت کل عالم هستیاساس طبنیبرا

عـت یکه موجـب انحـراف طب یدر نظام احسن است و هر عمل ین همان عدل و حکمت الهیهستند و ا
، 4ج، همـان(ر.ك.  دیـآیشـمار مظلم به، شود یتک موجودات عالم هستعت تکیو طب یکل عالم هست

و  198 ص، 11و ج 187، 38 ص، 8و ج 298ص ، 7و ج 49- 47ص، 7و ج 82ص، 6و ج 133 ص
  ).234 ص، 20و ج 307 ص، 15ج

  مصلحت يشناس. گونه۴
ن یـرد. با افـزوده شـدن ایپذیم یطیود و شرایاست که ق یکل یعنوان، شده از مصلحتل ارائهیتحل

کـه از  یبـه اقسـام، ن بخشیشود. در ایم میتقس یبه اقسام گوناگون، یآن عنوان کل، طیود و شرایق
  م.یکنیاشاره م، شوندیبرداشت م زانیالمسنگ کتاب گران

  و مطلق يو مصلحت نسب يو نفس يمصلحت نسب
و مصـلحت  یو نسـب یبه مصـلحت نفسـ، گرید يبا امر یسنجسه و نسبتیمصلحت به اعتبار مقا

از  يریو مطلـق و جلـوگ یواژگـان نسـب يروشن شـدن معنـا يشود. برایم میو مطلق تقس ینسب
  م:ین دو واژه ارائه کنیدربارة ا یحیمناسب است؛ توض، مغالطه

در  یاسـت. اگـر واژة نسـب یگاه در مقابـل واژة مطلـق و گـاه در مقابـل واژة نفسـ یواژة نسب 
از یـانتـزاع آن ن يشود که برایاطالق م یه مفهومن واژه بین صورت ایدر ا، باشد یمقابل واژة نفس

ن صـورت یـدر ا، در مقابل واژة مطلق باشـد یم؛ اما اگر واژة نسبیباالتر دار یا هدفیگر ید يبه امر
  شود:یواژة مزبور به دو مفهوم اطالق م

نگـاه  يدر برابـر واژة مطلـق بـه معنـا، عالم است ياز اجزا یناظر به برخ يبه معنا یاول: نسب
  ؛ یبه عالم هست یکل

در مقابـل واژة مطلـق ، ق اشـخاصیو سـال یمکان، یط زمانیوابسته به شرا يبه معنا یدوم: نسب
ط بـه ینکـه در هـر شـرایق اشـخاص و ایو سـال یمکـان، یط زمـانیبه شرا یعدم وابستگ يبه معنا

  رود. یسان به کار مکی ییمعنا

۱۱۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  يو نسب ي. مصحلت نفس۱ـ۴
و مصـلحت  یاست در برابـر مصـلحت نفسـ یاصطالح یشده مصلحت نسبارائهحات یبنا بر توض

ح دو قسـم مصـلحت ینجـا بـه توضـیز بـه دو معناسـت در ایـو خود واژة مصلحت مطلق ن، مطلق
    م.یپردازیم یو مصلحت نسب یمصلحت نفس

از ، نشـده اسـت یو مصلحت نسـب یم مصلحت نفسیح به تقسیتصر، چند در عبارات عالمههر
 يم را بـراین تقسـیـتـوان ایرسد کـه مـیبه نظر م، به مصلحت دارد ییقرابت معنا، حسن آنجاکه

نکـه احکـام و افعـال یبـر ا یاست مبنعلّامه طباطبائی  ریتعب، ن ترادفیز آورد. شاهد این» مصلحت«
و متصـف بـه حسـن هسـتند. در واقـع احکـام  یمنطبق بر مصالح واقع، همچون افعال انسان یاله

اتصـاف حسـن ، جـهیشوند. در نتیمتصف به صفت حسن م، بودند یپس از آنکه تابع مصالح واقع
، 7ج، همـان(ر.ك.  اسـت یو نسـب یاتصـاف مصـلحت بـه نفسـ ۀبعد از مرحلـ، یو نسب یبه نفس

بـه بحـث حسـن ، »اسناد حسن و قبح بـه خداونـد«ل بحث یذ، ن مفسر قرآنین ای). همچن120ص
  ).14ص، 5ج، همان(ر.ك.  کند.یاشاره م یو حسن نسب ینفس

م یشـوین معنـا رهنمـون مـیبه ا، »یحسن نسب«و » یحسن نفس«ل یذعلّامه  با توجه به عبارات
انتـزاع آن  يبـرا، حـد نفسـه یفـ، عت آنیا طبیء یاست که خود ش یمصلحت» یمصلحت نفس«که 
سه شود که مصـداق بـارز آن حضـرت یمقا يگریا هدف دیا مفهوم ینکه با امر یبدون ا، است یکاف

اند؛ ماننـد مصـلحت کـل یمصلحت نفسـ يدر پرتو او دارا یحق است و در واقع همۀ مصالح نفس
ا مصـلحت یـ یمصـلحت نسـب، ا سـنگ. در مقابـلیعالم مانند انسان  يعت اجزایا طبی یعالم هست

سـه بـا امـر یست و در مقایانتزاع آن بسنده ن يبرانفسه حدیء فیاست که خود ش یمصلحت، یاسیق
دن بـه هـدف یل در رسـیاز افعـال بـد یکه بـه فعلـ ید؛ مانند مصلحتیآیگر به دست مید یو هدف

ن یر بـیـمخ، دن بـه مقصـدیانجـام مسـافرت و رسـ يگونه که انسان بـراشود؛ همانینسبت داده م
، دن بـه مقصـدیهدف مدنظر و نسبت به رس سه بایاما در مقا، خود است يا خودرویقطار ، مایهواپ

نسـبت  يسـوار يمسـافرت بـا خـودرو، رونیابه صرفه است. ازدارد؛ چراکه مقرون يخودرو برتر
 يسـه بـا امـریعـدم مقا، یمصلحت نفس یکل یژگیمصلحت است. و يدارا، گریل دیبد يبه کارها

  گر است. ید یا هدفیسه با امر یمقا، یگر است و مصلحت نسبید
م یتقسـ، باشـد یو نسـب یم مصـلحت نفسـیمرداف بـا تقسـ، رسدیکه به نظر م يگریم دیتقس

  است. يریو غ یمصلحت به ذات



   ۱۱۱ شناختي مصلحت در الميزانتحليل معناشناختي و گونه

  نوع اول ي. مصلحت مطلق و نسب۲ـ۴
 یبه مصلحت مطلق و مصـلحت نسـب، قت فعل و حکم خداوندیحق يل معنایدر ذی یطباطباعلّامه 

 یمصلحت مأخوذ از کل نظام حاکم بـر عـالم هسـتن اعتقاد است که اگر یپردازد و بر اینوع اول م
ماننـد ، از اجـزا و انـواع موجـود در عـالم یمصلحت مطلق و اگر مصلحت برگرفته از برخـ، باشد

مصـلحت نـوع ، یرد. حال اگر در مصـلحت نسـبیگیشکل م یمصلحت نسب، ا سنگ باشدیانسان 
هـا را از انسـان یا قوم خاصـیثابت و اگر مصلحت امت  یمصلحت نسب، انسان در نظر گرفته شود

 یمصـلحت نسـب، میریـدر نظـر بگ، کنندیم یزندگ ياژهیو یو فرهنگ یمکان، یط زمانیکه در شرا
ن نـوع یـن بـاور اسـت کـه همـۀ اقسـام ایـبـر ا زانیـر المیتفسـرد. البته صاحب یگیر شکل میمتغ

  ).121- 119 ص، 7ج، همان(ر.ك.  اند.یقیحق، مصلحت

  نوع اول يمصلحت مطلق و نسب يهايژگي. و۱ـ۲ـ۴

  تیمحور حقان، الف) مصلحت
حق مطلق اسـت کـه موافـق بـا مصـلحت مطلـق  یت است؛ حکم در صورتیمصلحت محور حقان

گرفتـه  یمطلق است که از سنت و نظام حاکم بـر مطلـق عـالم هسـت یباشد و مصلحت در صورت
باشـد و  یبا مصـلحت نسـباست که موافق  یحق نسب ین امر و حکم در صورتیشده باشد. همچن

عـالم ماننـد انسـان  ياز اجـزا یبر برخـ ياست که از سنت و نظام جار یمصلحت، یمصلحت نسب
  ).119ص، 7ج، همان(ر.ك.  مأخور باشد

    ینفس فعل اله، ب) مصلحت و حق
  روشن شد که: ، که آمد یحاتیبا توض
 يو جـار ياست که از عالم واقع و نظـام سـار يامر، ی. مصلحت و حق اعم از مطلق و نسب1

  بر آن گرفته شده است؛
 بـه يزیـانجـام و قـوام هـر چ، را آغـازیـاسـت؛ ز یفعل اله، بر آن ي. عالم واقع و نظام جار2

  است؛ ینندة عالم هستیاوست و او آفر
 يدارا، هماننـد افعـال انسـان ینکه افعال الهینه ا، اندیهمان فعل اله، جه مصلحت و حقیدر نت

  ).120ص، 7ج، همان(ر.ك.  مصلحت و حق باشند
  نیاعتبار و اتباع احکام و قوان، مالك اذعان، ج) مصلحت

و  ين فـردیاعـم از احکـام و قـوان يدر جامعـۀ بشـر ين جاریپرواضح است که احکام و قوان

۱۱۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ن یح چنـیدر مقـام توضـعلّامـه  انـد.یتـابع مصـالح واقع یهمگ ییو عقال یشرع، یعقل، یاجتماع
  سند:ینویم

  مختار است؛ يموجود، . انسان1
  کند؛ین میاش را تأمیزندگ يازهایاش را کامل و نوجودي نواقص، ییار رفتارهایبا اخت ي. و2
، اسـت مطلوب انسـان سعادت با گر مخالفید یموافق و برخ، افعال انسان از یبرخ . ازآنجایکه3

، داشـتن آن دارد مصـلحت بـه اذعان و ایمـان که را مصلحتى جانب خود کارهاى در ناچار است
    ت کند؛یرعا، ح دادهیترج

، انسـان را بـه اذعـان و اعتبـار و وضـع قـوانین، يمان به مصلحت داشتن کارین اذعان و ایجه: اینت
 را واجـب از آنهـا يرویـو پ را الزم ت آنهـایـدارد تا رعایات) وامیاجتماعى (اعتبار سنن و احکام

 یاعـم از احکـام، »اتیـاعتبار«البتـه  .برسـد مطلـوبش سعادت و مصلحت به ن گونهیبشمارد و بد
  همان).(ر.ك.  سبحان اعتبار شوند. يخدا يا از سویاند که خود انسان آنها را اعتبار کند یعمل

  یثبوت واقع يدارا، د) مصلحت
 بـه کـه داردمـى آن بـر را انسـان، از آنها يرویات و لزوم پیو اعتبار یاذعان و اعتبار به احکام عمل

 یدر ظرفـ ق کند کـه مصـالحیو تصد، اعتراف، خارج و ذهن دو عالم از جدا، مصالح یثبوت واقع
 اگـر کـه ياگذارنـد؛ بـه گونـهمـى باقى مخالفى و موافق آثار، خارج عالم در دارند و ژه واقعیتیو

 سـعادت بـهشـوند و یم مصـلحت داراى، باشـند واقعـى مصـالح بـا مطابق انسان يکارها و افعال
 بـه را انسـان، باشـند حقیقى و واقعى مفاسد موافق داشته و مخالفت مصالح آن با اگر و انجامندمى

  .  کشانندیم شرّ و ضرر
در ، هسـتند یات بـه طـور کلـیو اعتبار یکه مالك احکام عمل یدر واقع مصالح و مفاسد واقع

 یمصـلحت مفهـوم یعنـیرنـد؛ یگیذهـن و خـارج شـکل مـ ير از ظرف و وعایغ ییظرف و وعا
ن باور اسـت کـه مصـالح و یلسوف متأله بر این فیشود. ایاست که از ظرف خارج انتزاع م یفلسف

 ییرایهرگـز پـذ دارنـد کـه ثبـوتى، مفاسد و صفات (حسن و قبح) و احکام (وجـوب و حرمـت)
  ).121ص، همان(ر.ك.  نیست تغییر و زوال

  نوع دوم ي. مصلحت مطلق و نسب۳ـ۴
 یبـه عـالم هسـت ینوع اول است؛ چراکه نگاه کل یرمجموعۀ مصلحت نسبیز، مصلحتم ین تقسیا

 يبـرا طباطبـابیعلّامـه  را مد نظر دارد. هرچنـد یاز موجودات عالم هست ياژهیتنها نوع و، نداشته



   ۱۱۳ شناختي مصلحت در الميزانتحليل معناشناختي و گونه

بـا مراجعـه بـه صـفات مصـالح و ، مبسوط ارائه نـداده یحیتوض، ین نوع مصلحت مطلق و نسبیا
د کـه مصـلحت یـآین به دست مـیچن، زانیالمگر عبارات یقبح باشند و د و مفاسد که همان حسن

ق اشـخاص نباشـد و در یو سـال یمکان، یط زمانیاست که وابسته به شرا یمصلحت، مطلق نوع دوم
 یباشد؛ مانند مصلحت عدالت و مصـلحت نسـب یسان و ثابتکی یحکم يدارا یهمۀ جوامع انسان

ق اشـخاص باشـد و همچـون یو سـال یمکان، یط زمانیه شراوابسته ب است که یمصلحت، نوع دوم
، 5و ج  67ص، 1ج، همـان(ر.ك.  است که در آداب و رسوم اقوام مختلـف وجـود دارد. یمصلحت

  )347ـ346 ص، 12و ج 12-10ص
    برد. یر پیم مصلحت به ثابت و متغیتوان به تقسیم، فین تعاریبا دقت در ا 

  نوع دوم يمصلحت مطلق و نسب يژگي. و۱ـ۳ـ۴

ر ییـتغ، طیر شـراییـبا تغ، اگر مصلحت یعنیاند؛ مین تقسیخاستگاه ا، ریینخست: ثبات و تغ یژگیو
  شکل خواهد گرفت؛  یمصلحت نسب، ر کندییاگر تغ ان است ویمصلحت مطلق در م، نکند
اسـت: لحـاظ اول  ینوع دوم به دو لحـاظ نسـب یم مصلحت به مطلق و نسبیدوم: تقس یژگیو 

؛ لحـاظ دوم ینـه بـه کـل عـالم هسـت، توجه شده اسـت یاز عالم هست یتنها نسبت به بخشنکه یا
کـه همـان  يگـریسـه بـا امـر دیمقا، نـوع دوم یهم در مصلحت نسب، نکه هم در مصلحت مطلقیا

مصـلحت ، کـه اگـر آن کمـال ثابـت باشـد يابه گونـه، کانون توجه است، است یکمال نوع انسان
م مصـلحت بـه ین تقسـیـرد. در واقـع ایـگیشکل م یمصلحت نسب، در باشیمطلق است و اگر متغ

  ز هست؛ین یدر مقابل مصلحت نفس یرمجموعۀ مصلحت نسبیز ینوع

  . مصلحت ذات و مصلحت عمل ۴ـ۴
شـمرد و واژة صـالح یمنسوب به ذات و عمل انسان بر مـ یگاه مصلحت را عنوان ییطباطباعلّامه 

ل یـکـه تحل ییکند و گاه نقش مصـلحت را بـه همـان معنـایذات و صالح عمل را بر آن اطالق م
را دربـارة علّامـه  دگاهیـد، دهند. در ادامهیو انسان مدنظر قرار م یدر افعال اعم از افعال اله، میکرد

  م.یکنین مییمصلحت منسوب به ذات و عمل انسان تب

  . مصلحت ذات۱ـ۴ـ۴
ّ  لْحِقْنِـیأوَ حُکْمـاً لِی هَبْ رَبِّ«ۀ یل آیذ ییطباطباعلّامه  ف یـپـس از تعر، )83: (شـعرا» الِحِینبِالصـ

۱۱۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 و ذات در ف صـالحیـبـه تعر، بر اساس اسناد صالح در قرآن به ذات انسان و عمل انسـان، صالح
 بـراى اسـت کـه واجـد اسـتعداد تـام ياکند که ذات انسان به گونهین اشاره میچن عمل در صالح

اعـم از ، یچ مـانعیو هـ باشد ستۀ آن استیشا که یسعادت و خیر افاضۀ هر الهى و رش رحمتیپذ
  نداشته باشد.، یت و آمادگین قابلیافتن ایت یفعل يبرا »باطل عمل« یا »باطل اعتقاد«

قـه االمـر یحق یالنظـر فـ اصـابۀ« ياز لوازم موهبـت حکـم بـه معنـا، شده از صالحارائه يمعنا
ن اسـت کـه یـا، از لوازم اعتقادات حق و عمل مطابق با آنها یعنیاست؛ » العمل به یف يواتقان الرأ
 بـراى کامـل یآمـادگ، کـه انسـان یگر تـا زمـانیصالح و مصلحت باشد؛ به عبارت د يانسان دارا

، ییطباطبـا(ر.ك.  و عمـل داشـته باشـد. يسالمت رأ يتواند داراینم، الهى را ندارد رحمت قبول
  ).287، 15ق. ج1417

ضـمن  يکنـد. ویاشاره م» صالح ذات« يگر به معناید یانیبه ب، سوره بقره 130ه یل آیذعلّامه 
 یکنـد. معـانین مییمختار خود را تب يمعنا، آنها یو نقد و بررس» ذات صالح« يارائۀ چند معنا برا

. 2؛ »عـام الهـی رحمـت مطلق« يبرا یستگی. صالحیت و شا1ن قرارند: یاند از امطرح شده عبارت
 گـرفتن قـرار« يبـرا یسـتگی. صالحیت و شا3؛ »خاص الهی رحمت« يبرا یستگیصالحیت و شا

ا یـ یدخـول در رحمـت الهـ« يبـرا یسـتگی. صـالحیت و شا4؛ »خـدا تیـسرپرستى و وال تحت
 55ۀ یـجاثیـه و آ سـورة 30ۀ یـر از آیـاخ يعذاب اسـت. معنـا از عمومى امنیت که همان» بهشت
چهـارم  يمعنـا، لسـوف متألـهین فیـ). ا305 ص، 1 ج، همـان(ر.ك.  دیـآیبه دست م دخان سورة

  کند.یار مین معنا را اختیداند و همیم یصالح ذات يجامع و مانع را برا

    يمصلحت ذات يهايژگيو

  ن قرارند:یکند که بدیان میصالح ذات ب يرا برا یژگیدر ادامه چند وعلّامه 
ن یـکنـد. شـاهد ایبـه خـود مـا همان دخول در بهشت را مسـتند ی یصالح ذات، الف) خداوند

  انبیاست؛ سورة 72و  75ات یآ یژگیو
بـه ، از راه عمـل و اراده بـه دسـت آورد یآدمـ کـه سـتین کرامت و موهبتى، ذاتى صالح ب)

ن یـشـوند. ایکه در برابر عمل و اراده بـه انسـان داده مـ یاله يهاها و موهبتگر کرامتیخالف د
د؛ چراکـه اشـاره بـه یـآیبـه دسـت مـ »فِیها یَشاؤُنَ ما لَهُمْ«ق.  سورة 35، ياز بخش آخر آ یژگیو

اشـاره » مَزِیـدٌ لَـدَیْنا وَ« ن عبارتیشود. همچنینصیب اشخاص م راه عمل از که هایى داردموهبت
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مـافوق  ییهـاموهبت بلکـه، شـوندنمـى کسـى نصـیب راه عمل و اراده از دارد که هایىبه موهبت
  است؛» ییکمال نها«همان » یصالح ذات«رسد که ین به نظر میاند. چنت اشخاصیاراده و مش

 پیغمبــران از یکـى نکـه حضـرت ابـراهیمیح ایاسـت. توضــ مراتبـى داراى یذاتـ ج) صـالح
کنـد کـه او یاز خداوند درخواست مـ، بود از صالحان این دنیو در ا امامت مقام داراى اولوالعزم که

ســبحان  يخــدا کنــد. ملحــق حضــرت محمــد و آل او یعنــی، خــود از شیپــ صــالحان را بــه
ن اجابت اشـاره شـده؛ از یه به ایکرده است که در چند آ در آخرت اجابت را میدرخواست ابراه

 سورة عنکبوت.  27ۀ یسورة بقره و آ 130 ۀیجمله آ
 حضرت محمد وخانـدان مطهـرش و است مراتبى داراى ذاتى ن روشن شد که صالحیبنابرا

  ).306ص، 1ق. ج1417، ییطباطبا(ر.ك.  آن هستند مراتب باالترین داراى

  . مصلحت عمل ۲ـ۴ـ۴
مصـلحت «ا یـ» صـالح عمـل«روشن دربـارة  يریتفس یمعتقد است که از کالم اله ییطباطباعلّامه 
    شود.می روشن شیمعنا، شده ذکر آن براى که ییهایژگید؛ اما با آثار و ویآیبه دست نم» عمل

  مصلحت عمل يهايژگيآثار و و. ۱ـ۲ـ۴ـ۴

؛ 22: (رعـد باشـد؛ سـبحان را داشـته خـداى يت و خشـنودیجلب رضـا يت برایصالح، . عمل1
جلـب  مصلحت است کـه بـه منظـور یدر صورت، عمل صبر و انفاق، اتین آی). مطابق ا272: بقره
  پروردگار باشد؛ تیرضا

 )؛80: (قصص داشته باشد؛ دادن را ثواب براى صالحیت، . عمل2
را داشـته  خـدا بـه سـوى پـاك و درسـت يکمک به باال بردن باورها براى صالحیت، . عمل3

 )؛10: باشد (فاطر
 و سـتگىیشا معنـاى بـه »عمـل صـالح« کـه شودیاستفاده م، ن آثار به عمل صالحیاز انتساب ا

 سـوىبـه  اعتقـادات پـاك رفـتن بـاال در کننده ياری، بوده کرامت لباس به تلبس براى عمل لیاقت
 عمـل و، صـورتمنزلـۀ به سـبحان خـداى عطـاى، سورة اسـرا 20ۀ یسبحان است. مطابق آ خداى
 ).305ـ304 ص، 1 ق. ج1417، ییطباطبا(ر.ك.  است مادهمنزلۀ به صالح

م کـه یرسـیجـه مـین نتیـبـه ا، شده از مصلحت ذات و مصلحت عملف ارائهیبا دقت در تعر
ق یاسـت و مصـلحت عمـل از مصـاد یمصلحت ذاتـا یق مصلحت مطلق یمصلحت ذات از مصاد

۱۱۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

عـت و یطب ياسـت کـه مقتضـا یمصحلت، ی؛ چراکه مصلحت ذاتيریا مصلحت غی یمصلحت نسب
، سـتین ییهـدف نهـا يریـمصـلحت غ، ء است. در مقابلیحرکت هر ش ییا و هدف نهایذات اش

، ا فعـلیـمـل گونـه کـه مصـلحت عشود؛ همـانیباالتر انجام م یدن به مصلحتیبلکه به منظور رس
  ت حرکت است؛یا غایکه همان کمال  یدن به مصلحت ذاتیرس ياست برا يالهیوس

  يعيو تشر يني. مصلحت تکو۵ـ۴
به صورت علّامه طباطبائی  شود.یم میتقس یعیو تشر ینیمصلحت به لحاظ ظرف تحقق به دو گونۀ تکو

ر و یمانند خ، واژگان مرادف یبرخاند؛ اما از ف نکردهیرا تعر یعیو مصلحت تشر ینیح مصلحت تکویصر
رسـد کـه ین بـه نظـر مـیچنـ، یعیو فساد تشر ینیواژگان فساد تکو یعنیز با شناخت واژة مقابل آنها ین

ن بـه نـوع ین است که در آن موجودات عالم تکویهمان مصلحت مربوط به عالم تکو ینیمصلحت تکو
ذات آنهاسـت  يکه مقتضا یبه کمال، حرکت خودر یکه در مس يااند؛ به گونهینش و فطرت خود باقیآفر

نۀ یبه قر یعیات در مقابل ممات است و مصلحت تشریو ح، بودن در مقابل نبودن ینوع، برسند. در واقع
 ياریـاً مربوط به افعـال اختین است؛ ثانیع دیاست که اوالً هدف از تشر یمصحلت، یعیتقابل با فساد تشر
 هـا اصـالحانسـان یاخالق و ملکـات نفسـان، مصلحت يدارا ياریافعال اختۀ یدر سا بندگان است؛ ثالثاً

رسد. بـه طـور خالصـه یم يو اخرو يوید و به سعادت دنیگرایبه اعتدال م بشري جامعۀ شود؛ رابعاًیم
ح و عـدم دخـل و یصـح يریـگکارکه با بـه یع احکام الهیعبارت است از مالك تشر یعیمصلحت تشر

ن دو یـنخواهد داشت و در ا يزیچ، کلمۀ جامعه وحدت اخالق و جز صالح يدامیپ، تصرف آن احکام
   ).135 ص، 3ج ؛98 ص، 2ج، همان(ر.ك.  ا و انسانیت نهفته استیدن، ات دینیح، عنصر

  يعيمصلحت تشر يژگي. و۱ـ۵ـ۴

    ياریبه افعال اخت یعی. اختصاص مصلحت تشر1ـ1ـ5ـ4
گونـه کـه همـان، انـدین الهیع قـوانیمـالك تشـر، یمصالح و مفاسد واقع، ان شدیگونه که بآن

، یاز روش و مـنش عقـال در اوامـر و نـواهعلّامـه طباطبـائی  هستند. یین عقالیع قوانیمالك تشر
(ر.ك.  نه فاعـل مضـطر و مجبـور، متوجه فاعل مختار است يایعیرد که هر حکم تشریگیجه مینت

  ).111-108ص، 95ص، 1ج، همان
 یعیمصلحت تشرق ی. مصاد2ـ1ـ5ـ4

سـبحان  خـداى نکه اگر بنا بـودیبر ا یمبن، جاد شدیدر دل مسلمانان ا ياشبهه، ر قبلهییان تغیدر جر
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ن حکـم را یـاول ا روز همـان از چـرا، ر دهـدییـتغ کعبـه يبه سو المقدسقبلۀ مسلمانان را از بیت
پاسـخ  نیشـبهه چنـ بـه ایـن، یعیق مصـلحت تشـریمصـاد انیـب حضرت رسول ع نکرد؟یتشر

 غیـر را از گردنـد؛ ب) مؤمنـانیانسـان بازم تکامـل و : الف) به تربیـتیعیتشر دهد که مصالحیم
(ر.ك.  سـازند.یمتمـرد مشـخص و جـدا مـ عاصـیان را از بـرانکنند؛ ج) فرمانیک میتفک مؤمنان
  ).328- 327و325 ص، 1ج، همان

در سـه مصـداق آنهـا را  است که حضـرت رسـول یمصالح، ع احکامین پشتوانۀ تشریبنابرا
ن یـیتب یبـه نـوع، ن سـه مصـداق بـه تکامـل انسـان بـودهیـان کرده است و در واقع بازگشـت ایب

  است. ینیبه مصلحت تکو، یعیبازگشت مصحلت تشر
  قیۀ حقایم عواطف بر پایتحک، یعی. مصلحت تشر3ـ1ـ5ـ4

و  حقیقـى مصـالح و حکمـت، آن زیربنـاى و دیـن عیتشـر اسـاس، ییطباطباعلّامه  دگاهیمطابق د
 از کیـهـیچ در و عاطفـه دیـن نـه، اسـت تعقل دین اسالم وهمى؛ چراکه عواطف نه، است یواقع

جامعـۀ  نظـام اصـالحگر کـه عقلـى احکـام بـر احکام عواطف و احساسات، عت اسالمیاحکام شر
 معتبـر را دسـته احکـامى آن اسالم تنها، یعاطف احکام انیاند و از مفرض نشده مقدم، است یانسان

(ر.ك.  اسـت عقـل حکـم پیـروى به نیز آن بازگشت داند و در واقعیم معتبر را آن عقل که شمرده
  ).186 ص، 5ج، همان

   دن به کمالیرس ين راه برایترستهیشا، یعی. مصلحت تشر4ـ1ـ5ـ4
معـاد انسـان نقـش دارنـد؛  معـاش و در اند کهیمفاسد واقع و بر اساس مصالح یاله یاوامر و نواه

از مفاسـد  يو دور ین مصـالح واقعـیتـأم، دن بـه کمـالیرسـ ين راه برایترستهیکه شا ياگونهبه 
ن بـاور ید و بـرایـجویتمسک م یبه روش عقال در جامعه انسان، لیدر مقام تعلعلّامه  است. یواقع

قــرار داده  يگــذاررا مــالك قــانون یمصــالح و مفاســد واقعــ، اســت کــه خداونــد هماننــد عقــال
  ).149ص، 2و ج 148 ص، 1ج، ؛ همو94ص، 1ج، است.(ر.ك: همان

  ۀ فنایما، ۀ بقا و ترك آنیما، یعی. مصلحت تشر5ـ1ـ5ـ4
 از پرسـید جنـاب آن از، آمـده صـادق امام نزد يکه کافر روایت شده حکمبنهشام از توحید در
 کـه کـردیم اثبـات آنکـه از پـس مـا: فرمـود صادق امام د؟یکنمى اثبات را رسل و انبیا راهى چه

ر یحکیم و مشـاهده ناپـذ او صانعى و دارد وجود عالم مخلوقات تمامى انسان و مافوق آفریدگارى
 پـس، خـود مباشـرت دارد مخلوقـات با او مباشرت دارند و نه او است و نه مخلوقات با با حواس
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 و مصـالح سـوى بـه را خلـق آنـان تـا، باشـد داشـته خـود خلـق در سفرایى باید شود کهیم ثابت
(ر.ك.  کننـد هـدایت، شـودمـى موجـب فنایشـان تـرکش و اسـت مایۀ بقایشـان آنچه و منافعشان

  ).168 ص، 1 ج، ق1407کلینی،  ؛77تا، ص طبرسی، بی؛ 148ص، 2ج، ق1417، ییطباطبا
  یت اصول اخالقیۀ رعایدر سا، یعین مصلحت تشری. تأم6ـ1ـ5ـ4

اخالقـى را  معـارف و فقهـى احکـام میـان تفرقـه جواز سورة بقره عدم 229ۀ یاز آ ییطباطباعلّامه 
 باطـل، دیـن و ظـواهر یاحکام فقهـ به بسنده کردن به عمل شان معتقد است کهیکند. ایاستظهار م

حـرف.  نـه، اسـت عمـل دین است؛ چراکه اسالم دین غرض بردن بین از و یتشریع مصالح کردن
بسنده کـردن بـه اجسـاد و ظـواهر ، دهیسقوط رسان و انحطاط از درجه این را به آنچه که مسلمانان

 عمـل بـه، یبـه احکـام فقهـ ن صـرف عمـلین است. بنـابرایاز روح و باطن د یگردانين و روید
 معـارف و فقهـى ان احکـامیـم تفرقـه اسـالم اسـت و در واقـع روح ده گـرفتنیناد و دین ظواهر

  ).237، 236ص، 2ق. ج1417، ییطباطبا(ر.ك.  است شریعت مصالح ابطال، اخالقى
 يو ارشاد يمالك احکام مولو، یعی. مصلحت تشر7ـ1ـ5ـ4

لُوهُنّ فَـال« ین باور است که نهیات مربوط به طالق بر ایل آیذ زانیر المیتفسصاحب  ُ ۀ یـدر آ» تَعْضـ
 یممـانعت نبایـد، مطلقـه زن اینکـه خـانوادة بـر دارد داللـت آیه است و يارشاد ياینه، سورة بقره 232

است و در صـدد  ارشادى حکمى، ن حکمیبا شوهرش داشته باشند. در واقع ا بردهنام زن ینسبت به آشت
ن دو یـازدواج ا، هین آیان ایپا خداوند در کند؛ چراکه ارشاد آشتى این منافع و مصالح به را مردم است که

  ).239ص، 2ق. ج1417، ییطباطبا(ر.ك.  شمردیبرم ترنزدیک طهارت و پاکیزگى را به
 ین و کتب آسمانیت دیومیمالك ق، یعی. مصلحت تشر8ـ1ـ5ـ4

ن یـانگر ایـبـه کـار رفتـه و ب یا کتب آسمانیا قرآن ین یصفت دمنزلۀ به میواژة ق ياریات بسیدر آ
 ینیر هسـتند؛ چراکـه متضـمن احکـام و قـوانیکنندة امر خامیق، یا کتب آسمانین ینکته است که د

رهنمـون  یت را بـه کمـال و سـعادت واقعـیانـد و بشـرع شـدهیهستند که مطابق مصالح بشر تشر
برآمـدن از عهـدة تـأمین همـۀ  يبـه معنـا، یت دین و کتب آسمانیومیق، گریشوند. به عبارت دیم

، 8و ج 417ص، 7و ج 457، 328ص، 2ج، همـــان(ر.ك.  مصــالح دنیــا و آخــرت بشــر اســت
  ).478ص، 20و ج 49-48ص ، 13و ج 315-313ص

  مالك نسخ احکام، یعی. مصلحت تشر9ـ1ـ5ـ4
ز تـابع یـنسخ احکام را ن، داندیم یع احکام را تابع مصالح واقعیتشرعلّامه طباطبائی  ازآنجاکه
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 سـنخ از نـه، گویىتناقض سنخ از نه، ن باور است که نسخیشان بر ایکند. ایمصلحت اعالم م
 روزى، مصـداق یک که معنا به این مصداق است؛ در اختالف از بلکه ناشى، حکم در اختالف

بـه علـت عـدم ، حکـم آن بـا دیگـر انطبـاق دارد و روزى یوجود مصلحتسبب به ،حکمى با
گر اسـت. در واقـع ید یمنطبق بر حکم، گرید یمصلحتسبب به ست؛ بلکهیمنطبق ن، مصلحت

 هاشتر خانوادهیب که، اسالم دعوت آغاز در مثال يشه در تبدل مصلحت دارد. برایر، نسخ حکم
 هـاخانـه در را ایشان، زنان زناى از جلوگیرى براى که بود این در مصلحت، بودند به زنا مبتال

به  را خود جاى مصلحت آن، حکومت یافتن قدرت و اسالم گسترش پس از ولى کنند؛ زندانى
 کننـد سنگسـار، محصـنه يدر زنـا و بزنند تازیانه، غیرمحصنه زناى در که گر دادید یمصلحت
  ).67ص، 1ج، همان(ر.ك. 

 ا جزءیاعم از کل ، يا. تابع مصالح بودن احکام در هر مرتبه10ـ1ــ5ـ4
 و کنیمیمـ فـرض حقیقـت آن واجد را حقیقتى فاقد امر، مصلحتى علت به، اتیازآنجاکه در اعتبار

 مصـلحت آنچـه زیـحقیقـت ن آثـار از، سـازیمیمـ مترتب هم فرضى امر این بر را حقیقت آن آثار
 یمقتضـ اگـر و آن آثـار را ۀهمـ، آثار بود همۀ یمقتض مصلحت کنیم؛ اگرمى مترتب، کندیم اقتضا
 از مرکـب کـه شـارع مقـدس در نمـاز، مثـال يکنیم. بـرایم مترتب را از آثار یبعض، بود آن بعض
، اعتبـار کـرده اسـترکوع را رکن ، شودیمتفاوت م، یاست و آثار آن به حسب هر جزئ جزء چند

ن رفـتن یموجـب بطـالن نمـاز و از بـ، يا عمـدی ياعم از سهو، اد شودیا زیکه اگر کم  يابه گونه
، 18ج، همــان(ر.ك.  نکـرده اســت» تشــهد«ن اعتبــار را دربـارة یـشـود؛ امــا ایهمـۀ آثــار نمـاز مــ

 .)317ـ316ص
 ینیبه مصلحت تکو یعی. بازگشت مصلحت تشر11ـ1ـ5ـ4

بـر اسـاس ، ین معناست که همـۀ احکـام الهـیبه ا ینیبه مصلحت تکو یعیتشربازگشت مصلحت 
 یعیعمل بـه احکـام تشـر، دن به سعادتیاند و تنها راه رسنش انسان وضع شدهیفطرت و نوع آفر

، هسـتند یکـه تـابع مصـالح واقعـ یعت و فطرت است. در واقع با عمل بـه احکـام الهـیمطابق طب
ر یـابـد. بـه تعبییرسند و انسان به سرمنزل مقصود بار میت میفعل به یبالقوة فطرت آدم يهاآموزه
، نیسـت بشـرى جوامـع بـه بخشـیدن نظـام براى تنها الهى تشریع احکام، دارلسوف نامین فیخود ا
 بـه هـدف مـورد نظـر از خلقـت تکوینى ت رساندن هدایتیو به نها بشر خلقت تکمیل براى بلکه

  ).300ص، 3ج، همان(ر.ك.  عالم است
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 دیـن، ن اسـالمیـاسـت؛ چراکـه د ینیمصـلحت تکـو يدر راسـتا یعیمصحلت تشـر، در واقع
ا یـ جهـل پـردة پـس در اسـت کـه يايفطر آثار يدر صدد احیا، یعیاست و با احکام تشر فطرت

 يو مقتضـا ینیت تکـویهـدا مطـابق، اسـت آنچـه حـالل، رونیـگرفته اسـت؛ ازا قرار غفلت بشر
و  یعقـل عملـ .نش انسـان اسـتیبر خالف فطـرت و نـوع آفـرو آنچه حرام است ، یفطرت آدم

 کـه گوشـتى هـر کند که از خوردنیحکم م یآدم مثال عقل ياند. بران برداشتیحاکم بر ا، فطرت
انسـان حکـم  یبـاطن ن احساسـات و عواطـفیم. همچنـیز کنـیـپره، دارد روحـى یا جسمى ضرر

ماننـد گوشـت ، میاجتناب ورز، داندمى پلید را آن بشر طبیعت که گوشتى هر خوردن کند که ازیم
 در تکـوین بـه تصـرف، احکـام ایـن ریشۀ شود. یرخدا قربانیغ يکه برا يسگ و گوسفند، خوك

(ر.ك.  در ادامـه خواهـد آمـد، ینیبـه تکـو یعیشتر بازگشت مصـلحت تشـریح بیگردد. توضیبازم
  .)187 ص، 5ج، 1417طباطبائی، 

از بـه احکـام یـعـدم ن يبـه معنـا، ینیبه مصلحت تکـو یعیمسئله بازگشت مصلحت تشر
، بـوده» زیـعقل گر«، بخش انسانکمال يهااز آموزه ياریست؛ چرا که بسین یانیو وح یعیتشر

علّامـه  امر ثابت شده اسـت و، ین و وحیاز بشر به دیها را ندارد. در واقع نعقل توان حلّ آن
ن مسئله یبه ا، اجتماعی یل بحثیدر ذ» نبوت«طباطبائی در عبارات مختلف از جمله در مسئله 

عـدالت « يکمـال خـود بـه سـو يدر راسـتا، يعت جامعه بشـریکنند که هر چند طبیاشاره م
، بـه دنبـال آنسـت ینیکه جامعه به طور تکـو یکند؛ اما مصلحت و کمالیحرکت م» یاجتماع

 يجامعـه بشـر يبه مصالح و کماالت معنو یابیدست ياست و برا یکمال و مصلحت جسمان
؛ 198ص؛ 151 - 150ص، 2ج؛ 185ص ، 1ج، ق1417، طباطبـائی(ر.ك.  ازمند به نبوت استین

  .)317ص ، 9 ج

  ينيمصلحت تکو يژگيو

 ت خلقت یغا، ینی. مصلحت تکو1
ده اسـت کـه رو بـه یـآفر يارا به گونـه یموجودات عالم هست، خداوند متعال، ان شدیگونه که بآن
ه یـتعب، از بـودهیـن يله و ابـزارین راستا حضرت حق هر وسـیکمال و مصلحت دارند و در ا يسو

مشـروط ، ن اسـتیت خلقـت عـالم تکـویهمان غا، ینیمصلحت و کمال تکو، نیکرده است. بنابرا
  منحرف نشود؛، است» یعدالت کل«خود که همان  یر اصلیاز مس یکه عالم هستنیبه ا
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 یعیتشر مرجع مصلحت، ینی. مصلحت تکو2
  ان شد؛یب یعیمصلحت تشر يهایژگیح آن در ویتوض

 است تحول ناموس تابع، ینی. مصلحت تکو3
 متحـول دیگـر موجـودى به تواندمى آنکه مگر، ن نیستیدر عالم تکو موجودى که هیچنیح ایتوض
، آیـدینمـ وجـود بـه موجـودى هـیچ نیگردد؛ همچن متحول او صورت به دیگر موجودى یا شود
 موجـودى شـدن فنـا بـا مگـر، مانـدنمى باقى موجودى هیچ و دیگر موجودى شدن معدوم با مگر

ن یـاسـت. ا تبـدل و تبـدیل عـالم، ده شـدهیـکه بر اساس مصـلحت آفر ماده عالم، بنابراین دیگر.
ها بـا تجربـه بـه اثبـات و انسان واناتیح، اهانیگ، زمینى مرکب موجودات ل و تبدل دریند تبدیفرا
 يو در راسـتا یخلقـت مطـابق مصـالح نـاموس و تکوین ل و تبدل در نظامیتبد نیده است. ایرس

  ).186 ص، 5ج، ق1417، طباطبائی(ر.ك.  است ینیهدایت تکو
اسـت؛  يریـغ یمصـلحت، »یعیمصـلحت تشـر«م که یرسین نکته میشده به احات ارائهیبا توض

کـه هـدف  یکمال و مصلحت واقعـبه ، تابع مصالح یف شرعیها با انجام افعال و تکالچراکه انسان
ت یـابنـد. در واقـع افعـال از آن جهـت کـه مـا را بـه کمـال و غاییدسـت مـ، از خلقت آنها بوده

  اند.مصلحت و ارزش يدارا، رسانندیم

  ري. مصلحت ثابت و متغ۶ـ۴
م یر تقسـیـبـه ثابـت و متغ، طیگـر شـرایو د یو مکـان یط زمانیت و شرایمصلحت به اعتبار موقع

مصـلحت ثابـت ، ر نکندییق اشخاص تغیو سال یمکان، یط زمانیر شراییکه به تغ یمصلحتشود. یم
ر ییـرا ثبـات و تغیشوند؛ زیده میر نامیمصلحت متغ، ر کندییط تغیر شراییکه به تغ یاست و مصلحت

با مصـلحت مطلـق و ، ن دو نوع مصلحتیاست و در واقع ا یمصلحت مطلق و نسب يهایژگیاز و
  ند. تداخل دار ینسب

ر بـر دو یـشـود کـه مصـلحت ثابـت و متغین برداشت میچن، شورا 13ۀ یل آیذعلّامه  از سخن
مصـلحت  يگـریمطـرح اسـت و د یان الهـیـکـه در اد يریمصلحت ثابت و متغ یکیگونه است: 
ن یـن و عدم تفرقه در اصـل دینکه اقامۀ دیح ایشود. توضیان مین اسالم بیکه در د يریثابت و متغ

 بـر خـدا را کـه شـرایعى مجمـوع، اندمردم موظف یعنیمان و عمل به احکام آن است؛ یا يبه معنا
بـه ، نداشـته باشـند وظیفـه تفرقـه ایـن دارنـد و در انجـام پا به کامل طور به، کرده است نازل انبیا
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 الهـى احکـام از یکنند. در واقع برخـ رها را برخى و دارند پا به را دین احکام از یبرخ که ياگونه
 بـاقى دنیـا در مکلفـى و عاقـل کـه بشـر یتا هنگـام، هستند ادیان ن همۀیو مشترك ب، یآسمان که

 در دیگر از احکام وجود دارنـد کـه برخى. است واضح آنها اقامۀ وجوب و، اندباقى آنها هم، باشد
 کوتـاه يعمـر حقیقـت در احکـام گونهاین اند.شده نسخ بعدى شریعت در و اندن بودهیشیپ شرایع
 شـدن آشـکار آنها شدن نسخ معناى و اندبوده خاص یزمان در و مردم از اىژة طایفهیو و اندداشته
 ز تـایـن شـدهنسخ حکم پس شده باشند. باطل احکام آن اینکه نه، است احکام آن عمر روز نیواپس

 هـم زمـان آن اهـل و طایفـه آن باید و بوده معین یزمان و معین ياطایفه ژةیو منتها، حق است ابد
 اسـت کـه تنهـا واجـب دیگـران بر اما و باشند کرده عمل آن به هم باشند؛ داشته حکم آن به ایمان

  ).31 ص، 18ج، همان(ر.ك.  ستیبه آن واجب ن عمل باشند و داشته ایمان آن به
 يامـر، نیـرا اصـل دیـمصلحت ثابـت اسـت؛ ز، ن باشدیناظر به اصل د ین اگر مصلحتیبنابرا

را یـر اسـت؛ زیـمصـلحت متغ، ع باشدیناظر به احکام شرا یر است و اگر مصلحتیرناپذییثابت و تغ
  شوند.یر مییط گوناگون دستخوش تغیع مختلف در شرایاحکام در شرا

عت اسـالم یاحکـام در شـر ین معنا که برخیشوند؛ به این اسالم مطرح مین احکام در دیگاه ا
ل یـر را در ذیـمصـلحت ثابـت و متغعلّامه  ند.ریمصلحت متغ يدارا یمصلحت ثابت و برخ يدارا

قـبح  و سـورة نحـل و در ضـمن بحـث حسـن 101ۀ یـسورة بقـره و آ 106ۀ یمانند آ، ات نسخیآ
  ).346-347ص، 12و ج 12ـ10ص ، 5و ج  381، 67ص، 1ج، همان(ر.ك.  کندیمطرح م

  يو اجتماع ي. مصلحت فرد۷ـ۴
شـود. اگـر مصـلحت انسـان در یم میتقس یو اجتماع يبه فرد، به لحاظ گسترة موضوع، مصحلت

و در  يو اگـر مصـلحت انسـان را بـه صـورت فـرد، یمصلحت اجتماع، میریاجتماع را در نظر بگ
  شود.یده مینام يمصلحت فرد، میط خاص خودش در نظر داشته باشیشرا

سـو بـه ، دارد يعت افراد رو به کمـال و مصـلحت فـردیکه طب همچنانعلّامه  دگاهیبر اساس د
کمال نوع و مصلحت نوع نیز دارد و اساسـاً کمـال فـرد در بعضـى از مـوارد از کمـال نـوع مجـزا 

ت مصـالح یـن است کـه رعایرد ایار قرار گیکه همواره باید رعایت شود و مع ینیست؛ اما اصل ثابت
ن حـق یـت ایـرعا ییاست و تـا جـا یو عموم یۀ حفظ مصالح اجتماعیدر سا یو خصوص يفرد
، یو خصوصـ يرو در جـایى کـه مصـلحت فـردنیـح است که مزاحم حق عموم نباشـد. ازایحص
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رعایـت مصـلحت جمـع مقـدم بـر رعایـت ، مـزاحم مصـلحت عمـوم باشـد، مانند مالکیت فردى
 ).656ص ، و مرزبان وحى و خرد 183ص ، 4ج، همان(ر.ك.  مصلحت فرد خواهد بود

تنهـا بـا ، یجامعـه بـه مصـلحت و سـعادت واقعـدن ین باور است که رسیبر ا ییطباطباعلّامه 
ق ارسـال رسـل یـاز طر یعیت تشـریازمنـد هـدایسـت و نیر نیپذتحقق، نوع انسان ینیت تکویهدا

از ، شود که عـالوه بـر عقـلیمحقق م یدر صورت یواقع یمصلحت اجتماع، گریاست. به عبارت د
  ).151-150ص، 2ج، ق1417، طباطبائی(ر.ك.  ز استفاده کندین یوح يآموزها

 انـد و بـه منظـور تکمیـلیبالقوة فطرت آدم يبخش آموزهاتیفعل، یعیتشر يآموزها، در واقع
 ).300ص، 3ج، همان(ر.ك.  اندوضع شده یتکوین و به هدف رساندن هدایت بشر خلقت

مطـرح ، قـبح و ل بحث حسـنیذ، ن دو گونه مصلحت را به طور مفصلیا، لسوف بزرگین فیا
  ).12- 11-10ص، 5و ج  381 ص، 1ج، همان(ر.ك.  است کرده

مصـلحت نـوع ، یرسـد اگـر در مصـلحت اجتمـاعیشده به نظر مـحات ارائهیبا توجه به توض
شـود؛ یق مصلحت مطلق نـوع دوم محسـوب مـیاز مصاد یکی یبه نوع، انسان در نظر گرفته شود

اگـر در مصـلحت  سـت ویط نیثبـات اسـت و تـابع شـرا ين صـورت مصـلحت دارایکه در اچرا
باشـد کـه در  يابـه گونـه یبلکـه مصـلحت اجتمـاع، مصلحت نوع انسان در نظر نباشد، یاجتماع

نـوع  یق مصـلحت نسـبیاز مصـاد یکی ین صورت مصلحت اجتماعیدر ا، ر کندییژه تغیط ویشرا
ط خـاص در نظـر گرفتـه یشـه در شـراید؛ اما ازآنجاکه مصـلحت فـرد انسـان همیآیمشمار به دوم

  نوع دوم خواهد بود. یق مصلحت نسبین مصلحت از مصادیا، شودیم

    يمعنو و يماد . مصلحت۸ـ۴
از  یاسـت کـه ناشـ ازمنـد قـوانینىین، حکومـت يحیات خـود و برقـرار حفظ يبرا بشرى جامعۀ
 حسـب بـر طبقات همۀ، جامعه در موجود طیشرا طبق بر اند تاجامعه افراد غریزة و اجتماع فطرت

جامعـه  مختلـف طبقـات، راسـتا این در ند.یمایبپ کمال به سوى را خود راه، شاناجتماعی موقعیت
 ن مزبـور بـر اسـاسیانـد. قـواناجتماعى عـدالت کـردن برقـرار در صدد، گوناگون يهايهمکار با

رشـد و تکامـل  يبـرا يکـه اجتمـاع مـاد يااند؛ به گونهشده وضع معنوى و مادى منافع و مصالح
همچـون ، يبـه مصـالح و کمـاالت معنـو، ارتقـا يبرا ياست و اجتماع معنو يماد ازمند مصالحین

  از دارد.یخیرخواهى ن و عهدبه وفاى، از جمله صدق در گفتار، یل اخالقیفضا
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بـه مصـلحت ، ید که مصلحت به اعتبار نوع کماالت انسانیآیبه دست م ین بحث اجتماعیاز ا
مـالك ، یو کمـاالت روحـان يکه مصالح معنو يانهبه گو، شودیم میتقس يو مصلحت معنو يماد

، 1ج، همـان(ر.ك.  ين مـادیع قـوانیمالك تشر، ياند و مصالح مادیو اخالق ين معنویع قوانیتشر
  ).187ـ186ص 

  يريجه گي. نت۵
اسـت  يو مسـتمر يامر وجـود، ن واژهیم که ایدیجه رسین نتیبه ا، مصلحت یل معناشناختیبا تحل

موجـب انحـراف ، یش دارد و چنانچـه مـانعیا به آن گرایعت اشیطب، ا بودهیعت اشیطب يکه مقتضا
  شود.یم بر آن مترتب، ستهیشا فایدة و خیر، ا نشودیعت اشیر طبیحرکت مس

مصـلحت  يحکـم جـنس را بـرا، مسـتمر يد که امر وجودیآین به دست میچن، لین تحلیبا ا
حکـم ، سـتهیشا نفـع و ز فقدان مانع و خیریحکم فصل را و ن، اء بودنیعت اشیطب يو مقتضا، دارد

تـک موجـودات عـت تـکیو طب یعت کل عالم هسـتیطب، شدهل ارائهیا شرط را. بنا بر تحلیعرض 
کـه موجـب  ین همان عدل در نظام احسن است و هـر عملـیاند و امصلحت یمقتض، یعالم هست

شـمار به ظلـم، شـود یتـک موجـودات عـالم هسـتعت تکیو طب یعت کل عالم هستیانحراف طب
ۀ خـود حرکـت یـنش اولیعت و نوع آفریدر نظام احسن بر طبق طب يکه اگر هر موجودد؛ چرایآیم

  د.یبه مقام سعادت خواهد رس، کند
، شـدیوجود به کـار گرفتـه مـ يمقتضا، عتیطب يواژة مقتضا يرسد اگر به جایالبته به نظر م

اسـت و  یمشـترك لفظـ، عـتیرا واژة طبیـگرفت؛ زیتر از مصلحت در ذهن شکل مواضح ییمعنا
 یر دارد؛ اما واژة وجـود مشـترك لفظـیح و تفسیاز به توضیف مصلحت نیعت در تعریفهم مراد طب

کـه  يمسـتمر يف مصـلحت بـه امـر وجـودیـتعر، گـریروشن دارد. به عبارت د ییست و معناین
  ست. مصلحت ا يشده براف ارائهیتر از تعرروشن، است يوجود هر موجود يمقتضا

 یپوشـانهـم، از اقسام مصلحت یم شد که برخیمتوجه خواه، مصلحت یشناسبا دقت در گونه
هـا متفـاوت م مصـلحتیچند لحـاظ و مـالك تقسـهر، گر هستندیکدیرمجموعۀ یز یدارند و برخ

ر پوشـش مصـلحت یـز، مات آنینـوع اول و تمـام تقسـ یمصلحت مطلق و نسب، مثال ياست. برا
ن نـوع یـمات ایکـه در همـۀ تقسـاسـت؛ چرا یقرار دارنـد کـه در مقابـل مصـلحت نفسـ ياینسب

، نـوع دوم ین مصـلحت مطلـق و نسـبیسـه مـدنظر بـوده اسـت. همچنـیسنجش و مقا، مصلحت
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بـا توجـه بـه بازگشـت  یعیو تشر ینیا مصلحت تکوینوع اول است.  یرمجموعۀ مصلحت نسبیز
 یپوشـانو مصـلحت مطلـق اسـت. هـم یت ذاتـرمجموعۀ مصلحیز، ینیبه تکو یعیمصلحت تشر
ر با مصـلحت مطلـق یز مصلحت ثابت و متغیو ن یبا مصلحت مطلق و نسب يریو غ یمصلحت ذات

ن اقسـام متفـاوت یـم در ایچنـد لحـاظ و مـالك تقسـاند؛ هریشـانپوهمق یگر مصادیاز د یو نسب
 است.
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