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  چکیده 

گذاري در اسـالم از مباحـث مهمـی اسـت کـه       احکام و فلسفۀ قانونی چرای

 نـاي تمـامی مـذاهب اسـالمی ابت   . همواره محل بحث علماي فریقین قرار گرفته اسـت 

با تأمل در آیات قرآن و سنت و آثـار فقهـا از   . اند احکام بر مصالح و مفاسد را پذیرفته

وم مصـلحت و  هـ شـرع و دو مف رسیم که میان مقاصـد   گذشته تاکنون، به این نتیجه می

حاضـر بـا مطالعـه در نظریـۀ مقاصـد و       ۀدر مقال. رابطۀ نزدیکی وجود دارد ،مفسدت

ی یگـو  تواند در جهت پاسـخ  رابطۀ آن با مصالح و مفاسد به یکی از مباحث مهم که می

گشا بوده و به فراگیري  به شبهات و حل مشکالت به ویژه در موارد سکوت قانون گره

هاي بـزرگ،   امروزه یکی از دغدغه. أیید و تأکید زند، پرداخته شده استشریعت مهر ت

و بـه   اسـت، هاي شگرف جهان پیرامونش  یافتن راهکار انطباق فقه اسالمی با پیشرفت

رسد راهکار مهم چنین انطباقی، اجتهاد جامع با توجه به اهداف دین و مقاصـد   نظر می

  .باشد شریعت می

ام، مقاصـد شـرع، تعلیـل احکـام، مصـلحت،      فلسفۀ احکـ  :کلیديهايواژه

  .تامفسدت، فقه اولوی
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  مقدمه 

هاي بحث اهداف و مقاصد شرع در قرآن و سنت قابل پیگیـري اسـت و    ریشه

نماید کـه ابتـدا     از آن اشاره خواهد شد؛ لکن ضروري می ییها در خالل مقاله به نمونه

  .به پیشینۀ آن در طول تاریخ فقه و فقها اشاره بشود

قرن دوم به بعد تالشهاي اندکی در زمینـۀ مقاصـد شـریعت شـروع شـده       از

ق به صورت .هـ 478الحرمین جوینی متوفاي سال  است، ولی این موضوع در آثار امام

پذیر بودن یا نبودن به پـنج   وي احکام را از حیث تعلیل. تر آمده است تر و منظم واضح

هـاي عمـومی، کمالیـات، مسـتحبات و     کند، مانند ضرورتها، نیازمندي دسته تقسیم می

چه خالی از هر گونه حکمـت   ناپذیر است و حکمت روشنی ندارد؛ اگر  آنچه که تعلیل

البرهان که در دو جلـد بـه همـت دکتـر       رجوع شود به کتاب. (و مصلحت هم نیستند

  .)عبدالعظیم الریب چاپ شده است

الحرمین اسـت، در   م هـ ق نیز که از شاگردان اما 505ابوحامد غزالی متوفاي 

ی و دنیوي تقسیم و آنگـاه تصـریح   نکتاب المستصفی نخست مصالح شریعت را به دی

امـوال مقصـود شـارع     دانسته است که حفظ جـان، عقـل، نـاموس و    قطعاً«کند که  می

: مقصود شرع از خلق پنج تا اسـت «: گویداو در جاي دیگر با اندك تغییري می. »است

  ).287، 1، ج 1417 ،غزالی(» موال آنان را حفظ کنددین، جان، عقل، نسل و ا

الدین  و سیف المحصول در کتاب) 606متوفاي (پس از وي فخرالدین رازي 

انـد   در کتاب االحکام فی اصول االحکام  نیز راه وي را ادامه داده) 631متوفاي (آمدي 

  .اند و حتی در مورد تقدم و تأخر مصالح و مقاصد دین بحث نموده

بر مقاصد دیـن  » حفظ عرض«مقصد ششمی را بنام ) 771متوفاي (کیابن سب

  .افزوده است

مصـالح بـر سـه قسـمت     « : نویسـد  مـی  القواعد و الفوائدشهید اول در کتاب 

، مصـالح  )تکفـل زنـدگی شخصـی   ( مصالح ضروري مانند نفقۀ انسان بر خـود  : است

ماننـد نفقـۀ نزدیکـان     و مصالح تمامیه) تکفّل زندگانی همسر(حاجیه مانند نفقه زوجه 
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مصـالح  . اند چون مـتمم اخـالق کریمـه اسـت     ؛ قسم اخیر را تامیه گفته)خویشاوندان(

محمـد بـن مکـی    (قسم اول بر قسم دوم و مصالح قسم دوم بر قسم سوم مقدم اسـت 

ابواسحاق ابراهیم بن موسـی غرنـاطی معـروف    . )138، 2تا، ج  بی، )شهید اول(عاملی 

در خصوص مقاصد شـرع بـه تفصـیل    گ مالکیه در قرن هشتم به شاطبی از فقهاي بزر

  .بحث نموده است

بـه موضـوع و    اسـت کـه   الموافقاتبین او کتابی به نام محصول ذهن روشن

این کتاب در چهار جلد و . مبانی و نتایج و لوازم مقاصد شریعت اختصاص داده است

ن مصـالح  یي تضـم نظریه شاطبی به اختصار چنین است که ادیان برا. پنج بخش است

او، بر خـالف رازي کـه احکـام و افعـال الهـی را      . ع شده استضآنی و آتی بندگان و

پذیرند و تکـالیف شـریعت یکسـره     داند، معتقد است احکام خدا تعلیل ناپذیر می تعلیل

به نظر فقهاي شیعه، احکام شرعی، در مقام ثبـوت، از  . براي حفظ مصالح بندگان است

کنند، ولی در مقام اثبات، آنچـه را کـه بـه نظـر      ت مییالمري تبعا مصالح و مفاسد نفس

آید، مادام که مفید علم نباشد، پشـتوانۀ اسـتنباط حکـم کلـی الهـی       انسان مصلحت می

و مصالح مرسله اگر به ظاهر دلیـل لفظـی و   ) 89،هـ ق 1418حکیم، (شود  قلمداد نمی

تـوان   ن منبع پـذیرفت ولـی نمـی   توان آن را به عنوا یا دلیل عقلی بازگردد، اگر چه می

دلیل مستقل در برابر کتاب و سنت و عقل به حسـاب آورد بلکـه اعتبـار آن، فـرع بـر      

  ).336، 1370جنّاتی، (اعتبار کتاب و سنت و یا دلیل عقل است

بنابراین در جایی که مصلحت قطعاً معتبر باشد، شکی در پذیرش و اسـتدالل  

  :کنـد کـه    از محقق قمی چنین نقل می ل العامهصوالاصاحب کتاب . به آن وجود ندارد

ه است، از ایـن جهـت کـه    نوعی از مصالح در شرع و به حکم قطعی عقل معتبر شد« 

همانند حفـظ دیـن، جـان،    . عقل مصلحتی خالی از مفسده را در آنها درك کرده است

منجر بـه  پس همانا شارع، صیانت از آنها را اعتبار کرده و آنچه را که . مال، عقل ونسل

حکیم، همان، به نقل از میرزا ابوالقاسـم  (»شود، ترك نموده است فساد و تباهی آنها می

  ).92، 2قمی، ج
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نظر صاحب جواهر نیز این است که از اخبار و کالم اصحاب و ظـاهر قـرآن   

شود که همۀ معامالت و غیرمعامالت براي رعایت مصـالح مـردم و فوایـد     استفاده می

  ).342، 22ق، ج . هـ 1374نجفی، (شده است عتشریدینی و دنیوي آنان 

اندیشمندان شیعی در باب احکام حکومتی هم آن را تابع مصلحت دانسـته و  

تواند یک سلسله تصمیماتی بـر حسـب وقـت گرفتـه و      ولی امر مسلمین می: اند گفته

 االجرا و همانند مقـررات شـریعت   مقررات نامبرده الزم. طبق آنها مقرراتی وضع نماید

با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییـر اسـت ولـی    . داراي اعتبار است

باشـد کـه آنهـا را بـه      مقررات موضوعه قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی مـی 

وجود آورده است و چون پیوسته زندگی و جامعۀ انسانی در تحـول و رو بـه تکامـل    

ه و جاي خود را به احکام بهتر ددیل و تغییر پیدا کراست، طبعاً این مقررات تدریجاً تب

  ).98ق، .  هـ 1351عالمه طباطبائی، (دهد می

اگرچه خود شاطبی تعریف روشنی از مقاصد دیـن در موافقـات نـدارد، امـا     

شـیخ  . اند شور تونسی و عالل الفاسی مغربی آن را تعریف نمودهاعدیگران همچون ابن

مقاصـد کلـی تشـریع،    «: کنـد  را این گونه تعریف مـی عاشور، مقاصد کلی شریعت  ابن

معانی و حکمتهایی است که شارع، آنها را در همه یا بیشـتر تشـریعات خـود در نظـر     

بنـابراین،  . اي که اختصاص به نوع خاصی از احکام شریعت ندارد داشته است، به گونه

  ظـر شـارع  اوصاف شریعت، هدف کلی آن و معانی که به هنگام تشریع احکام، مورد ن

خورد، امـا در   اي که در برخی از احکام شریعت به چشم نمی بوده است و حتی معانی

عاشـور تونسـی،    ابـن (»گـردد  بیشتر احکام آن وجود دارد، داخل در ایـن تعریـف مـی   

1978،154.(  

کیفیتهاي مورد نظر شارع در محقق سـاختن  «: نویسد ایشان در جاي دیگر می

آنچه که براي حفظ مصالحشان در رفتارهاي خاص الزم مقاصد سودمند براي مردم یا 

که در این مقاصد هر حکمتی که در تشریع احکام مربوط به رفتارهاي انسـانی  .. است
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شود، مانند قصد حصول اطمینان در عقد رهن، ایجاد نظام  در نظر گرفته شده، وارد می

  ).3همان، ( »خانوادگی در عقد نکاح و رفع زیان مستمر در مشروع دانستن طالق

 :گویـد  چنـین مـی   رمهـا امک و ۀاالسالمی ۀالشریع مقاصد الفاسی در کتاب عالل

ر مقصود از مقاصد شریعت، غایت آن و اسراري است که شارع بـه هنگـام تشـریع هـ    

نـاظر بـه   » غایـت آن « ةواژ). 41 تـا، بـی الفاسی، (»یک از احکام خود وضع کرده است

  ).37، 1376ریسونی، (خاص یا جزئی است  مقاصد کلی و بقیۀ آن ناظر به مقاصد

مقصود کلی شریعت اسالمی، آباد کردن زمین، حفظ «نویسد  وي در ادامه می

نظام همزیستی در آن، استمرار صـالح آن بـه وسـیلۀ صـالح سـاکنان و پـرداختن آن       

اند، از قبیل عـدالت، درسـتی، صـالح در عقـل و عمـل و اصـالح        شدهبدانچه مکلف 

  ). 43همان، (» وردن خیرات آن و تدبیر منافع همگان استزمین، به چنگ آ

ی که ما نیز بعـداً بـه برخـی از آنهـا اشـاره خـواهیم نمـود،        تاو با بررسی آیا

کند که هدف از بعثت  بنابراین، مجموعۀ این آیات قرآنی بروشنی آشکار می«: گوید می

که صالح آنان به آن ها، راهنمایی مردم به چیزي است  پیامبران و فروفرستادن شریعت

  .)همان(»است و اداي تکلیفی است که بر آنان واجب شده است

 )1017، 2، ج1418( الفقـه االسـالمی و ادلتـه   الزحیلـی در کتـاب    هوهبدکتر 

مقاصد شریعت، معانی و اهداف مورد نظر شارع در همه یا بیشـتر احکـام   «: نویسد می

ارع در هر یک از احکـام خـود   ا همان غایت شریعت و اسراري است که شیآن است 

ــز همــان تعریــف . »وضــع کــرده اســت ــاً ذکــر نمــوده» عــالل«برخــی نی ــد  را عین ان

  ).  242عمرالمجیدي، (

همانـا اسـاس   «: نویسد قیم نیز بدون اشاره به معنی مقاصد در مورد آن میابن

گذاري شـده اسـت و آن    شریعت بر مصلحت و سود افراد انسان در معاش و معاد پایه

دگري و رحمت و حکمت است و هـر امـري کـه از عـدالت بـه سـوي سـتم و از        دا

تـا،   قـیم، بـی  ابـن (» مصلحت به مفسده و از حکمت به عبث گراید، از شریعت نیست

3/3.(  
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هـاي کلیـدي مباحـث     ایـن اصـطالحات از واژه  علت، حکمت، سبب، مناط و مالك 

  .روند مار میمربوط به مقاصد دین و فلسفۀ احکام و مفاسد و مصالح به ش

مـراد  . هاي مختلف به کار رفته اسـت  معانی متعددي دارد که در زمینه» علت«

کنـد و تقریبـاً متـرادف     از آن در این بحث چیزي است که مقصود شـارع را بیـان مـی   

معینی که مناط احکام شرعی  وها به صفت ظاهر  از این واژه. است» حکمت«اصطالح 

تـوان گفـت مقصـود     ر مورد ترخیص از جانب شارع میاند مثالً د است نیز تعبیر کرده

و ایـن حکمـت همـان علـت حقیقـی      . گیري بر مردم و رفع مشـقت اسـت   وي، آسان

هر جا دچار سـختی شـدید، مشـمول    «گوید  هاي شارع است لکن شارع نمی  ترخیص

گذارد و آنها  ها و عوامل خاصی می ، بلکه براي تحقق مشقت، نشانه»شوید ترخیص می

نامند و با بودن این علل  کند که اصولیان، اوصاف ظاهر منضبطه یا علل می ین میرا تعی

» ...گیــرد، ماننـد ســفر، بیمـاري، نــاتوانی، اضـطرار و اکــراه و     تـرخیص صــورت مـی  

  ).41هـ ق،  1376ریسونی، (

توان این دو واژه را عـین هـم    اگرچه علت با حکمت ترادف دارد، لکن نمی

م را بداند و این علت در مورد دیگري عیناً موجود باشد، اگر مجتهد علت حک. داست

مـثالً، اگـر   . اما در مـورد حکمـت ایـن اجـازه را نـدارد     . تواند حکم را سریان دهد می

باشـد، حتـی در مـواردي کـه     » جلوگیري از اختالط نسب«براي مطلقه » عده«حکمت 

داشـتن را    نگـه  وجوب عدهتوانیم  پذیرد، نمی یقین داریم چنین اختالطی صورت نمی

عالوه براین، احکام . زیرا همۀ وجوه مصالح و موانع براي ما روشن نیست. منفی نمایی

اند و چه بسـا تـرك برخـی     دینی به حسب مصالح نوعی و به نحو احتیاطی جعل شده

 هـی  لحکمـۀ ا«: انـد  افراد موجب ترك کل مصـلحت شـود در تعریـف حکمـت گفتـه     

یع الحکم، اي ما قصد الیه الشارع مـن جلـب نفـع او    للشارع من تشر ةالمقصود المصلحۀ

  ). 42عبدالوهاب خالف، ( »دفع ضرر

رود، امـا برخـی    نیز در یـک معنـی بکـار مـی    » سبب«اگرچه تسامحاً علت و 

زوال خورشید . سبب معرف وجوه حکم است ولی علت معرف تشریع حکم: اند گفته
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نچـه غفلـت از یـاد خـدا را     چنا. سبب تحقق و وجود نماز است نه علت تشریع نمـاز 

برخی نیز نسبت بین علت و سبب را . اند علت ممنوعیت بیع هنگام نماز جمعه دانسته

  ).652و  651، 1هـ ق، ج 1418، الزحیلی هوهب. رك(اند  تباین ذکر نموده

همان معرف و عالمت حکم شـرعی  شود،  سبب و علتی که در فقه مطرح می

سبب هر وصف ظاهر منضبطی است که دلیـل  : ویدگ شهید اول نیز در قواعد می. است

کـه از وجـود آن     کنـد، بـه طـوري    اثبات حکم شرعی داللت میبر بر معرف بودن آن 

  ).39، 1تا، ج شهید اول، بی(آید  وجود و از عدم آن عدم الزم می

از این روسـت  . اند قید انضباط را براي خارج کردن حکمت از تعریف آورده

مدار آن قرار نداده است؛ یعنی حکمت را امـاره حکمـش قـرار     که شارع حکم را دایر

ق، . هـ 1418حکیم، (نداده و حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آن نیست، بر خالف علت

  ).297و  296

امر ظاهري که حکم بـدان منـوط اسـت،    «:معتقد است االصول العامهصاحب 

ـ  شـود و اگـر    ده مـی اگر تحقق حکمت حکم بواسطۀ آن معقول باشد، علت حکم نامی

مانند شهود هالل رمضان . وجه این ارتباط معقول نباشد سبب حکم نامیده خواهد شد

  ). 310همان،(»شود که سبب وجوب روزة آن ماه می

شاطبی که به دنبال تبیین نظریۀ مقاصد و رابطۀ آن با مصالح و مفاسد بود، از 

مـراد از علـت، حکمتهـا و    «: ها غفلت نکرده و به توضیح آن پرداختـه اسـت   این واژه

مصلحتهایی است که اوامر یا اباحه بدان تعلق گرفته و نیز مفاسدي اسـت کـه نـواهی    

قصـر و   نعلـت مبـاح دانسـت   ) یعنی دفع مشـقت (پس مشقت . بدان تعلق گرفته است

و سفر سـببی اسـت کـه    ) یعنی سفر علت و مشقت حکمت است(افطار در سفر است

همـان مصـلحت و مفسـده     شده و حاصل آنکـه علـت  باحۀ قصر و افطار وضع ابراي 

همـین  . چه آشکار باشد چه پنهان، مضبوط باشد یا غیر مضبوط –نه مظنۀ آنها  -است

قاضـی در حالـت خشـم نبایـد     « : فرماید که می) ص(را در مورد سخن ختمی مرتبت

خشم سبب است و پریشانی خاطر که مانع از استیفاي حجتها . گوییم می» قضاوت کند
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عالوه بر آن، گاه در این جا واژة سبب بر خود علت به دلیل ارتباط . ت، علت استاس

تـا،   شاطبی، بـی ( »شود، هر چند در اصطالح مناقشه وجود ندارد میان آن دو اطالق می

  ).265، 1ج 

قابل توجه این است که شاطبی، علت را به مصـلحت و مفسـده تفسـیر     ۀنکت

، »تعلیـل «مقاصد احکام توجه تام دارد و اصطالح کند و این از آنروست که وي به  می

یعنی تعلیل احکام شریعت به جلـب مصـلحت و دفـع مفسـده، از همـین جـا ناشـی        

  .شود می

گرفتـه اسـت    به جـاي تعلیـل هـم بهـره    » تقصید« واژةوي در جایی دیگر از 

  ). 424، 3همان، ج (

معـرف حکـم    علـت امـر ظـاهر منضـبط    «: نویسد میعلت دکتر زحیلی نیز در تعریف 

زیـرا ربـط حکـم بـه آن      .است، چیزي که وجوداً و عدماً برآن بناگـذاري شـده اسـت   

  ). 1651، 1ق، ج .هـ 1418لی، یالزح(» کند مقصود را از تشریع حکم محقق می

وي آنگاه علت جواز قصر و فطر در نماز و روزه را، سفر و دفـع مشـقت را   

ان « : کنـد کـه    ولیان را نقـل مـی  و این عبارت مشهور اصـ . کند حکمت آن معرفی می

  .»الحکم یدور مع علته المع حکمته وجوداً و عدماً

علل و اسباب شرعی را از قبیـل    گونه که اشاره شد، بیشتر فقهاي امامیه، همان

معـرف در اینجـا آن   «: انـد  و در تعریف معـرف گفتـه  . دانند نه علل واقعی معرفات می

یگر است و مـراد، آن معنـاي مرسـوم در    چیزي است که وجودش کاشف از موجود د

» تسیجز انتقال از موجودي به موجود دیگر معتبر ن» اینجا«بنابراین . علم منطق نیست

  ). 429، 2اصفهانی، ج (

قـول فقهـا کـه    « : کنـد  سخن فوق را تأیید مـی  البیعامام خمینی نیز در کتاب 

 1415خمینـی،   سويمو(» اند علل شرعی از معرفات هستند صحیح و متقن است گفته

  ).190، 4هـق، ج 
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است نه علـت ثبـوت   ) مسکر(معرف موضوع » الخمرحرام النه مسکر«قضیۀ 

حکم براي خمر، زیرا علت بودنِ چیزي براي ثبوت یک حکم به طـوري کـه ترتیـب    

حکم بر موضوع به واسطۀ آن علت باشد، بدون تحقـق مبـادي تصـویري و تصـدیقی     

  .حکم، معقول و متصور نیست

از ناحیۀ شارع جعل و بعد از جعل هم هـیچ واقعیتـی جزوعـاء اعتبـار      حکم

پس سبب و مسبب و علیت و معلولیت در احکام باطل است و اینکه فقها علل . ندارد

همچنین فقهاي امامیه اجازة . اند، سخنی صحیح و متقن است شرعی را معرفات دانسته

فهـم علـت کـاري بـس دشـوار       زیرا .اند کشف احکام را از طریق علت و مالك نداده

این موضوع بررسـی  (.م تشریع احاطه ندارداست و عقول ما بر مصالح و مفاسد در نظا

زیرا سریان دادن از مواردي بـه مـوارد دیگـر    «  :در کتاب البیع آمده است.) خواهد شد

ناچار باید به خاطر فهم و شناخت علت و تمـام موضـوع باشـد یـا بـه خـاطر ظهـور        

  ). 369و  368، 2هان، ج(» به خاطر الغاء خصوصیت از نظر عرفو یا .... لفظ

 یعنی مناط و مالك حکم. اند مناط و مالك را هم اعم از علت و حکم دانسته

  ).297و  296ق .هـ1418حکیم، (ممکن است از نوع علت یا حکمت باشد 

 »... ۀحکمواعلۀکان مناطهما ... « : ه اشاره شده استتکندر کتاب البیع به این 

  ).190، 4، ج ق.هـ1415خمینی،  موسوي(

  .به معناي علت بیشتر استعمال شده است» مالك«و » مناط«هاي  البته واژه

  

  مکتب تعلیل و تعبد و ارتباط آن با نظریۀ اهداف شریعت

اي است که واژة  نظریۀ مقاصد با توجه به اهداف دین، روي دیگر همان سکه

به این معنی که اهداف دین بـدون اعتقـاد بـه    . تتعلیل در احکام بر آن نقش بسته اس

از این رو بهتر آن است هر چنـد  . فایده است پذیر و تعلیلی بودن احکام بحثی بی علت

تـا موضـوع بهتـر فهمیـده      یمی به تعبد و تعلیل در احکام نمـای یا به طور مختصر اشاره

  .شود
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  تعبد یا تعلیل در احکام 

عت از یو موقعیـت آن نسـبت بـه شـر     میزان کارآیی عقل در احکـام شـرعی  

جامعیـت فقـه در    مباحث مهمی است که علماي فقه و اصول، مخصوصاً آنانکه عمـالً 

اند، بـدان   ی به سؤاالت جدید بر حسب مقتضیات زمان و مکان را ثابت کردهیپاسخگو

بحث از مالکات احکام اگرچه از مباحث کلیدي و مهم است، . اند اهمیت فراوانی داده

گاه واقعـی خـود را نیافتـه و تنـدبادهاي افـراط یـا تفـریط        یر کتب اصول فقه جااما د

شاید یکی از علل این مسـئله ایـن   . به بالندگی نرسد ثموجب شده است تا این مباح

  . قرابت و اصطکاك دارد... باشد که بحث مالکات با مباحثی چون قیاس و 

ریعت مفتاح است، آیا احکام شرعی تعبدي است یا تعقلی؟ عقل نسبت به ش

  ؟...یا مصباح یا میزان و 

  :توان استخراج نمود با بررسی آثار علما نظریات زیر را می

همـان،  . ك.ر(مشهور اینست که اکثر فقهاي شیعه در احکام شرعی قائل به تعبد هستند

کند که از نظر وي صـرف   احکامی را ذکر می دئوافالقواعد و الشهید اول در ). 84، 3ج

  ).104 تا،بی، عاملی(آنها حاکم است و راهی براي فهم علت آنها وجود ندارد تعبد در 

شاطبی . نه تنها علماي شیعی بلکه علماي سنی مذهب نیز همین نظر را دارند

دکتـر  ). 87، 1شـاطبی، همـان، ج    (کنـد  عقل را در احکام شرعی تابع نقل معرفـی مـی  

پیشوایان مذاهب اسالمی نسـبت  تعبدي بودن در عبادات را به همۀ  ،صبحی محمصانی

پیشوایان کلیه مذاهب اسالمی بر این اصل معتقدند که در عبـادات تعبـد بـه    « : دهد می

محمصانی، (» اند فرمان شرع، ضروري است و احکام عبادات به ادلۀ شرع شناخته شده

  ).160، ص  1358

سـط  کسانی هم که قائل به درك مصالح و مفاسد احکام یا مالکات احکام تو

اند که امکان یافتن منـاط   اند، قدر مسلم، آن را به ابواب معامالت نسبت داده عقل شده

و دسترسی به مصالح و مفاسد احکام، وجود دارد و البته ایـن فهـم بـا تـدقیق و بـذل      
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دانند و عقل را از راهیـابی  ا تعبد محض میرکسانی که عبادیات . شود اجتهاد میسر می

  :شمرند دالیلی دارند که از آن جمله است  یبه مالکات آنها عاجز م

  ؛ ...بشر و  دشواري فهم مناطات و استکشاف مالك به  علت عدم تسلط علمی -

احتمال اینکه اثر مطلوب در برخی عبادات مربوط به پیـدایش روح تعبـد و تسـلیم     -

  .محض در فرد بوده باشد

به معناي ناهماهنگی ذکر این نکته نیز الزم است که غیر تعلقی بودن عبادات 

عقل و دین نیست و تعبدي بودن آن هم به این معنا نیست که تعقل مطلقاً در آنهـا راه  

اگرچه اصل در عبادات عدم تعلیل است اما آنها هم در واقع امر و نزد خداونـد  . ندارد

متعال، تعلیل خاص خود را دارند و ادعا تنها اینست که بشر قدرت دستیابی کامـل بـه   

عنداهللا را ندارد به عبارت دیگر، تمـامی عبـادت در اصـل تشـریع و وجوبشـان       تعلیل

  .کند معلل هستند و این مطلب را ایات و روایاتی چند ثابت می

همانگونه که اشاره شد در میان اکثر عالمان سنی نیز این نظریـه مـورد قبـول    

تـا،   طبی، بـی شـا ( دهد شاطبی این قول را به مالک ابن انس نسبت می. واقع شده است

وي در کتاب دیگر خود االعتصام، پس از آنکه کـاربرد مصـالح مرسـله در    ). 304، 2ج

گوید عبادات بر اساس تحکیم و تعبد محض  کند، می عبادات را به طور جدي نفی می

  ).129، همان(بنا شده و هیچ راهی براي دخالت فکر و نظر نیست

 وحیگرفت که عقل فقط در کنار  توان نتیجه با نظر به مجموع آراء و ادله می

تواند علل را درك کند وگرنه این عقل کـه   و با مدد جستن از سخن خداوند متعال می

  .یابی به همۀ علل شرعی را ندارد مورد نظر است به تنهایی توان راه

راه کلی ایـن کشـف   . شکی نیست که کشف مبانی فقه اسالمی راههایی دارد

یعنی، چـون در فـالن مسـأله مصـلحت ملزمـه      . طریق لمییا به طریق انّی است یا به 

  .وجود دارد پس شارع مقدس، حکم به وجوب آن کرده است

کنـد کـه مبنـا و     عقل حکم می یعنی. روش عقلی نیز از جمله آن راهها است

مالك حکمی از احکام و یا همۀ احکام بر  قاعده و اصلی خاص استوار است و ما بـا  
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توجه بـه  . یمنمای توانیم مالك بعضی افعالش را کشف لی میتوجه به صفات خداي تعا

. هاي احکام در آیات و روایات یکی دیگر از راههاي کشف مالکات احکام است علت

ولی در ایـن راه نیـز    فتاز این طریق ممکن است به علت قطعی احکام الهی دست یا

ه، در واقـع علـت   شدتوجه داشت که بسیاري از اموري که به نام علل احکام بیان  باید

توان آنهـا را بـه عنـوان     تامه حکم نیست و، به اصطالح، حکمتهاي احکام است و نمی

مخصوصاً در میـان فقیهـان امامیـه چنـین     . مالك قطعی احکام تلقی نمود و تعمیم داد

زیـرا بسـیاري از   . حتماً علت تامۀ حکم باشد نیست که هر نکته که دلیل شرعی آمده،

. شـود، شـاید حکمـت حکـم باشـد      ر علت تامه حکم محسوب میچیزهایی که به نظ

یقینی براي فقها کار سختی است، آنها اجازة کشف احکـام  چنین بنابراین چون نیل به 

  .اند که صرفاً عقل آن را درك نموده باشد، به خود نداده» علت و مالك«را از طریق، 

ا در احادیـث  توان منکر این مسئله شد کـه توجـه بـه ایـن حکمتهـ      البته نمی

راههاي دیگري نیز وجود دارد، مانند تنقیح مناط، . تواند بسیار مفید و راهگشا باشد می

  .ها استقراء و جز این

: دانـد  به نقل از اصولیان، طرق اثبات علت را نُه  چیـز مـی   زحیلی ۀوهبدکتر 

حیلی، ز(» نص، اجماع، ایماء، سبر و تقسیم، مناسبت، شبه، طرد، دوران و تنقیح مناط«

  ). به بعد 270انصاري ،  .ك.ر و نیز 661، 1، ج1418

اهتمام بزرگان شیعه در نگارش به هر حال عبادات نیز خالی از علل نیست و 

، »علل الصوم«، »علل الفرائض و النوافل«، »علل الشرایع«، »العلل«کتابهایی تحت عنوان 

ن گواه بر عقیدة آنها بـه معلـل   و جز اینها خود بهتری» اسرار الصاله«، »اسرار العبادات«

  .بودن عبادات است

اند و جـزء بـه    برخی در مبحث تعلیل احکام عبادي، راه افراط را پیش گرفته

 ءجزء احکام همچون علت جایگزینی تیمم به جاي وضو با آب، علل مفطـرات وضـو  

المین العـ  اند ابن قیم در اعالم الموقعین عن رب سل و روزه و غیره را تعلیل نمودهغو 

بیان او در مورد تعلیل احکام در قرآن نقل خواهـد  . (این شیوه را در پیش گرفته است
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کنـد و معتقـد    اما وي نیز سرانجام به عجز عقل در درك علل واقعی اعتراف مـی .) شد

است که شارع در احکام عبادات، اسراري را مـورد نظـر قـرار داده کـه عقـل اگرچـه       

درك کند ولی از درك آن بـه نحـو تفصـیلی عـاجز     ممکن است به نحو اجمال آن را 

  ). 107، 2تا، ج ابن قیم، بی(است

چنانکه اشاره شد، حتی اگر نتوانیم علـت روشـنی بـراي جزءجـزء عبـادات      

بیابیم، صرف امتثال امر خداوند متعال خود باالترین مصلحت است و از ایـن روسـت   

  .شود اتیان نمیب واج که در واجبات تعبدي بدون قصد امتثال امر و قصد قربت

باشد، بلکه تعبد خود نوعی  آنچه مهم است عدم منافات بین تعلیل و تعبد می

از تعلیل مصلحتی است که هیچ حکمی از احکـام الهـی فاقـد ایـن تعلیـل مصـلحتی       

و شاطبی در ) 22قرق (اساسی از دید محققینی چون قرافی در فروق  ۀاین نکت. نیست

  .انده استپنهان نم) 2/310(موافقات 

بیان  این مطلب هم شایسته است . البته نظریۀ تعلیل، منکران فراوانی نیز دارد

که محققان، تأثیر علم کالم بخصوص کالم اشعري در اصول را یکی از علـل قـول بـه    

ایــن دیــدگاه کــه اشــاعره افعــال الهــی را معلــل . انــد عــدم تعلیــل در احکــام دانســته

  .در اصول نیز وارد شده است) بعد کالمی بحث مصلحت(دانند نمی

کند که خداونـد فعلـی را بـراي     رازي در تفسیر خود این نکته را بیان می فخر

خواهد با رسیدن به آن اغـراض،   و میادهد، چرا که اگر چنین باشد،  غرضی انجام نمی

کمال یابد و کسی که به واسطۀ غیرخود به کمال برسد، بذاته نـاقص اسـت و ایـن در    

او آنگـاه چهـار   ). 142، 2ق، ج .هــ  1411رازي،  فخر(د متعال محال استمورد خداون

  . کند دلیل بر ادعاي خویش ذکر می

اهریه هم از جمله کسانی هستند که از تعبد محض نسبت به شریعت دفـاع  ظ

را بـه هـدم تفکـر     االحکـام بخصوص ابن حزم اندلسی که بخشی از کتـاب  . اند نموده

باب سی و نهـم  « : گوید وي در عنوان این بخش می. تگرایی اختصاص داده اس تعلیل

رود که قیاس و تعلیل  او تا آنجا پیش می. »در ابطال قول به علل در تمامی احکام دین
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 شمرد و از اینکه بـراي حکمـی از احکـام شـریعت علتـی را      احکام را دین شیطان می

سـأل عمـا   الی«شـریفۀ  آیـۀ  ) 584، 8جزء  تا،بی حزم،ابن(جوید  اثبات کند، بیزاري می

  . حزم استاز مهمترین ادلۀ ابن» یسالون یفعل و هم

کنـد   حزم اشاره میشیخ محمد ابوزهره به اختالط کالم با اصول از جانب ابن

و معتقد است وي بین افعال خداوند متعال و احکـام او خلـط مبحـث نمـوده و منـع      

اگرچه برخی . سؤال را که راجع به افعال الهی است، به احکام الهی منتقل نموده است

دانند و در افعال خداوند به وجـود نـوعی    نیز احکام خداوند را برگرفته از افعال او می

معتقد است کـه   المقاصد عنداالمام الشاطبی ۀظریندکتر ریسونی در . قدنداز احکام معت

خداونـد،  در سؤال از علل احکام شرعی و مثل آن سؤال از اسرار و حکمتهـاي افعـال   

ال بـر مبنـاي اسـتفهام، یعنـی طلـب      ؤـسـ این . گرفتن استسؤالی براي فهمیدن و فرا

صـادر   لحانوها از انبیاء و صـا وج این گونه سؤاالت و پرس. گیرد فهمیدن، صورت می

توانـد مـانع    چنان که می آن. شده است و یاد و بیان آن در قرآن کریم فراوان آمده است

حزم بناي آن را نهاد و جمهور علماي جدیـد و قـدیم را بـا آن    ها که ابن فهمیاین کج

   ).292، 1376ریسونی، (فریفت، گردد

این آیه، همانـا محاسـبه و طلـب     رسد، که منظور از سؤال در آنچه به نظر می

بیان سبب فعل است و این که شخص ممکن است از انجام بعضی افعال کـه مرتکـب   

وهـم  (و عتاب و خطاب نجات یابد و مراد از  شده است عذرخواهی کند و از مالمت

  . اثبات بندگی در برابر خداست) لونأیس

ابطی دارد، با بیان این نکته که تعلیـل نیـز همچـون مصـلحت حـدود و ضـو      

گوییم هیچ حکم شرعی وجود ندارد مگر این که سؤال از حکمت آن جایز اسـت،   می

اگر به . اي جایز است این کار جستجوي علت آن نیز به هر وسیلهاز همانگونه که پس 

شویم و اگـر نرسـیم    کنند، بدان معتقد می چیزي رسیدیم که ادلۀ معتبر بر آن داللت می

تعقـل و   بـه  خداوند خـود مـا را  . شویم تسلیم می –باشد  چههر  -به حکمت خداوند

افـال ینظـرون   «، )82آیۀ ،نساء( »اقال یتدبرون القرآن«: فرماید او می. تدبر امر کرده است
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الی االبل کیف خلقـت و الـی السـماء کیـف رفعـت و الـی الجبـال کیـف نصـبت و          

  ).20-17غاشیه، (» االرض کیف سطحت الی

ـ   انـد، شـریعت بتمامـه عـدل و رحمـت و       ر نمـوده آن گونه که بزرگـان تعبی

ملخـص کـالم آن کـه مـا یقـین داریـم تمـامی احکـام         « مصلحت و حکمت است و 

و آنهـا عبارتنـد از حکمتهـا،    . شریعت، مشتمل بر اهداف و مقاصد ویژه خـود هسـتند  

به همین جهت بر علماي ما واجب است که علل تشریع و مقاصد . مصلحتها و منفعتها

  ).48 ،1978عاشور،ابن(» ها و چه پنهانشان را شناسند، چه آشکار آنآن را باز

معناي تعبد، نفی هر گونه پرسش نیسـت، بلکـه عبـادت همـراه بـا دانسـتن       

معناي تعلیل در عبادات این نیست که از جانب خـود  . حکمت آن جذابیت بیشتر دارد

تسـلیم   افتیم در برابـر آن نیتراشی نماییم یا تا وقتی که علت عبادات را  براي آنها علت

نشویم، بلکه بایستی با اعتقاد به وجود مصلحت در آنهـا، از حکمتهـا و مصـالح آنهـا     

رسانیم کـه آنچـه مـا را     این بحث را با یادآوري این مطلب به پایان می. نیزغافل نمانیم

در موضوع بحث مصلحت و مفسده به بحـث تعلیـل و مقاصـد دیـن کشـاند، رابطـۀ       

زیرا بحث در مسألۀ تعلیل و اهداف شریعت همان . بین آنها وجود دارد عمیقی بود که

  .بحث جلب مصالح و دفع مفاسد است

 ،سـالم اال التشـریع فـی   فلسفۀمعامالت، بنا به نقل صاحب کتاب  ۀاما در حیط

قدند که قوانین مـدنی و امـور   تجز داوود ظاهري و پیروان او، همۀ مذاهب اسالمی مع

ــول ال  ــامالتی، معقـ ــت   معـ ــردم اسـ ــافع مـ ــالح و منـ ــر مصـ ــی بـ ــی و مبتنـ  معنـ

تواند به مصالح و مفاسد دسترسـی پیـدا    عقل در این امور می). 1358،160محمصانی،(

نیاز به تدقیق و بـذل اجتهـاد و    -همانگونه که قبالً گفتیم -و البته کشف مالکات. کند

بنـابراین   .)147 ،1،1414صدر، ج(ا داردهشناسایی عناصر مشترکه و خاصه و تطبیق آن

  .نیاز به بحث بیشتر در این مورد وجود ندارد
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  راههاي شناخت مقاصد و اهداف شارع

شاطبی در اینجا به عربی بودن آیات الهی اشـاره دارد و معتقـد اسـت چـون     

قرآن به طور کلی به زبان عربی نازل شده است، بنـابراین تنهـا از طریـق همـین زبـان      

اگر کسی در فهم زبان عربی مبتـدي باشـد در    ه نظر اوب .توان آن را فهمید است که می

فهم شریعت هم  مبتدي خواهد بود و اگر در فهم عربی متوسط باشد در فهم شریعت 

  ).324، 4همان، ج ( هم متوسط خواهد بود

اوامـر و   .شناخت مقاصد شرع از طریق اوامر و نواهی شرع هم ممکن اسـت 

ه است که با در نظر گرفتن حجیت ظواهر، نواهی بخشی از مباحث الفاظ در اصول فق

البته احترام به ظواهر نصـوص و معطـل نگذاشـتن    . گیرد مورد استفادة عالمان قرار می

علل و و آنها امري الزم است، ولی نباید در این  مورد غلو و جمود به خرج داده شود 

اه با مبالغـه  پس عمل به ظواهر همر. ها و مصالح ثابت نیز نادیده انگاشته شوند حکمت

گونـه کـه نادیـده     هدف شارع دور اسـت، همـان   ومقصود از گیري بیش از حد،  و پی

پس اگر فرد به مقتضاي آنچـه از علـت امـر و نهـی     . گرفتن آنها نیز افراط خواهد بود

فهمیده است عمل نماید، به اقتضاي سنتهاي قـومی حرکـت نمـوده اسـت و عمـل او      

  .ور آن بوده استموافق با قصد شارع در ورود و صد

آشـکار  . یکی دیگر از راههاي شناخت مقاصد شـرع، سـکوت شـارع اسـت    

کنـد و ایـن بـه خـاطر      است که گاهی شارع در مورد بعضی امور و احکام سکوت می

کـه بـاب اجتهـاد و    اسـت  به همین جهت . عدم وجود اسباب و لوازم آن احکام است

این نوع از سکوت شارع نیست، در این بحث مقصود ما . قیاس باز گذاشته شده است

ا وضع قانونی با وجود اینکه یبلکه مراد عبارت است از سکوت شارع از دادن حکمی 

آنچه مقتضی و موجب حکم بوده موجود بوده و با این حـال در زمـان بیـان احکـام،     «

سکوت در ایـن نـوع   . حکمی بیش از آنچه در آن زمان مطرح بوده، مقرر نداشته است

خواهد بر آن چیزي اضافه یـا کـم    آن است که شارع تصریح کرده که نمی موارد مانند

کند؛ چرا که از آن جهت که مقدمات و مقتضیات موجب تشریع حکم عملـی موجـود   
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بوده ولی با این حال، شارع حکمی تشریع ننمـوده و چیـزي کـه بـر آن داللـت کنـد       

زیاده بر آنچه در آن  این خود به وضوح صراحت دارد بر این که هرچیز. نیاورده است

زمان مطرح بوده، بدعت و زاید خواهد بود و مخالفت با آنچه کـه مـورد نظـر شـارع     

و قصد شارع همین بـوده   فشود که هد شود؛ زیرا چنین فهمیده می بوده محسوب می

» است که در حد و مرز حکم موجود آن زمان عمل شود، نه زیـادتر از آن ونـه کمتـر    

مربـوط بـه    –بـویژه   -شن است که این طریقۀ شناخت اهداف رو). 410، 2همان، ج(

از . مورد عبادات است و به نحو اخص به موضوع بدعت در دین و عبادات تعلق دارد

خواهد ریشۀ بدعتها را بزند و راه بـر   می هاین جهت است که او با تصریح به این قاعد

در اینجا این قاعـده را   وي. روي هجوم بدعتها بر عبادات و حدود و سنن آن را ببندد

کند، ولی در کتابش االعتصـام بـه بـدعتها و     به عنوان مالك و محور اساسی مطرح می

کند و  پردازد و به شکل طوالنی، نظر استادش ابوسعید بن لب را رد می بدعتگزاران می

 شـاطبی، (نمایـد   فقات بیان کرده است، تقریباً با همان نص تکرار مـی اآنچه را در المو

  ).به بعد 36، 2ج تا،بی

هـاي دیگـر    این امر نیز واضح است که این طریقه نسبت به روشـها و طـرح  

از . داراي میدان محدودتري است و به همین جهت، اهمیت آن نیز از همه کمتر اسـت 

عاشور آن را وانهاده و قائل بدان نشده است، بلکه حتـی آن   همین روست که شیخ ابن

هاي شناخت اهداف شارع پرداخته، ذکـري   در مورد راه جا که به تلخیص کالم شاطبی

در این جـا بـه خـاطر اختصـار کالمـش، تلخـیص آن را       .  از آن به میان نیاورده است

  :شود هدف شارع از چند جهت شناخته می: آوریم می

امر و نهی ابتدائی صریح؛ امر از آن جهت امـر اسـت کـه مقتضـی فعـل      : اول

نهی نیز به همـین  . زمان امر واقع گردد ت که فعل دردر واقع هدف شارع آن اس. است

  .گونه مقتضی خودداري و ترك فعل است

توجه به علل امر و نهی؛ مانند نکاح که براي مصـلحت بقـاي نسـل و    : دوم 

  .اند شده عبیع که براي مصلحت سود بردن از مبیع وضع و تشری
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تبعـی بـوده   این که شارع در تشـریع احکـام، داراي اهـداف اصـلی و     : سوم 

است؛ بعضی از آنها منصوص است و بعضی با اشاره بیان شده است و بعضـی نیـز از   

کنیم که هر آنچـه داراي ایـن    اند و ما بدان استدالل می موارد منصوص استقراء گردیده

ریح نشده باشد و مطلوب و مورد نظر صشأن و خصوصیت باشد و بر آن تنصیص و ت

اسـتقراء هـم نقـش مهمـی در     ). 1978،19 ن عاشور،اب(» شارع بوده، مقصود وي است

، شـاطبی (» اسـتقراي مفیـد قطـع   «فهم مقاصد شریعت دارد، البته به تعبیر خود شاطبی 

  .نه هر استقرایی) 29، 1، جتابی

توانـد مـورد اتکـا قـرار      و آنچه که می« : نویسد او در جایی از کتاب خود می

کردیم و دریـافتیم کـه اصـوالً شـریعت      گیرد این است که ما احکام شریعت را استقرا

  .)همان( »براي حفظ مصالح بندگان خدا وضع شده است

کند  ، با برخی بدعتها مبارزه میاالعتصام وي حتی در کتاب دیگر خود، یعنی

شـمرد، چـرا    و علت عدم کارآیی قاعدة مصالح مرسله در حوزة عبادات را استقراء می

برد کـه   وي عباداتی را نام می. قف بر حکم شارعکه احکام عبادات توقیفی است و متو

با تمامی ایـن  . توان استدالل عقلی و تعلیل مبتنی بر مصلحت را اقامه نمود در آنها نمی

شود که قصد و هدف شارع این بوده است که هیچ یک از عبـادات را   دالیل آشکار می

ات کاري جز توقـف در  بنابراین در مورد عباد. به رأي و نظر بندگان خود واگذار نکند

  ). 135-131، 2ج ،همان(ماند  حد و مرزهاي شرعی آنها براي ما باقی نمی

و پـر گرفـت،    به هر حال نظریۀ مقاصد در میان عامه که توسط شـاطبی بـال  

ریـزي شـده بـود ولـی توجـه بـه روح        پایـه ... ن جوینی و غزالـی و وتوسط کسانی چ

 المـدخل الفقهـی  یی که نویسـندة کتـاب   تر است، تا جا ثار شاطبی پررنگآشریعت در 

  :نویسد می العام
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بزرگترین کتابی است که در اصول فقه و اهداف شـریعت    الموافقاتکتاب « 

  ).119، 1م، ج1952 ،الرزقاء(» شناسیم می

  

  برخی قواعد مربوط به بحث مقاصد از دیدگاه شاطبی 

یـا و هـم در   وضع احکام و شرایع تنها براي حفظ مصالح مردم، هـم در دن  -1

  . 6، ص 2ج : آخرت است

شـود کـه    به طور قطعی ثابـت مـی   -کلی و جزئی -شریعت ۀبا استقراء ادل -2

  . 51-49، ص  2ج : شارع در پی حفظ مصالح ضروري، حاجیات و تحسینیات است

، 2ج : دین، جان، نسل، مال و عقل : گانه عبارتند از مجموع ضروریات پنج -3

  .10ص

، 4ج : ت در قرآن و تفصیل آن در سنت بیان شـده اسـت  اصل این ضروریا -4

  . 27ص

، 2ج : اهداف ضروري در شریعت براي حاجیات و کمالیات اصـل هسـتند   -5

  . 16ص

هـایی هسـتند، آنچنانکـه اگـر      گانـه مکمـل   اي از این مراتب سه در هرمرتبه -6

  .12، ص 2ج: شود موجود نباشند، به حکمت اصلی آنها خللی وارد نمی

شـرطی دارد و آن شـرط ایـن     -از آن باب که مکمـل اسـت   -اي هلتکمهر  -7

است که حفظ و رعایت آن منجر به باطل شدن اصـلی کـه در پـی تکمیـل آن اسـت،      

  .13، ص 2ج: نشود

توان به عنـوان یکـی از    مجموع حاجیات و مجموع کمالیات، هر یک را می -8

  .23، ص2ج : افراد ضروریات اعتبار نمود 

شود کـه طاعـت و معصـیت، بـر حسـب میـزان        ع فهمیده میاز وضع شار -9

ها عبـارت   شود و دانسته شد که بزرگترین مصلحت مصلحت ناشی از آن ارزشیابی می
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. گانۀ ضـروري کـه در هـر آیینـی معتبـر دانسـته شـده اسـت         است از جریان امور پنج

  .299-298، ص 2ج: بزرگترین مفاسد آن است که در این ضروریات اخالل کند

بــراي بســتن راه مفاســد بــر حســب میــزان هــر مفســده، نســبت بــه آن   -10

  .104، ص1ع، ج : شود گیري یا تساهل می سخت

در اهداف شرع دوري از نواهی بـیش از انجـام اوامـر مـورد تأکیـد قـرار        -11

  . 272، ص4ج : گرفته و دفع مفسده ازجلب مصلحت اولی است

بـدون توجـه بـه اهـداف     تعبد است،  -نسبت به مکلف -اصل در عبادت -12

، ص 2و  ج  300، ص2ج: و اصل در احکام عادي توجه بـه اهـداف اسـت     موردنظر،

135.  

تسلیم بودن نسبت به اوامـر خداونـد متعـال،    : اهداف کلی تعبد عبارتند از -13

تنها در مقابل او خضوع کردن، جالل و جبروت او را به بزرگی شـناختن و توجـه بـه    

  .301، ص2ج: او

هـاي بنـدگان خـدا     عت وضع شده است براي آنکه هواها و خواسـت شری -14

لـذات و   خداوند نیز براي بنـدگان خـود در  . تابع خواست و هدف شارع مقدس باشد

اي که بـه مفسـده یـا مشـقتی منجـر نگـردد،        استفاده از نعمات به میزان کافی، به گونه

  .377، ص1ج : وسعت قائل شده است

شـود جـزء    لفت بـا هـوا و هـوس ناشـی مـی     سختی و مشقتی که از مخا -15

هایی نیست که از جانب شارع مورد توجه قرار گرفتـه باشـد و بـه     ها و مشقت سختی

همین جهت به موجب آن رخصتی نسبت به فعل حـرام یـا تـرك واجبـی داده نشـده      

  .153، ص 2و ج  337، ص 1ج: است

ورد نظر قـرار  شارع تکلیفی را که همراه با رنج و سختی و مشقت باشد، م -16

  .121، ص2ج : دهد نمی
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بحثی در این نیست که شارع با وجود مشـقتی کـه ممکـن اسـت همـراه       -17

تکلیف باشد، خواستار تکلیف است، ولی مقصود وي خود مشقت و سـختی نیسـت،   

  .124-123، ص2ج: گردد میمصالحی است که به مکلف بازاصلی بلکه مقصود 

، آن چنانکه براي مکلف ایجاد فسادي اگر مشقت بیش از حد عادي باشد -18

  .156، ص2ج : اهد بودوکلی در پی رفع آن خ وردینی یا دنیوي نماید، شارع به ط

هـاي معمـولی و عـادي باشـد، شـارع اگرچـه        اگر مشقت در حد سـختی  -19

  .156، ص2ج: دهد ولی در پی رفع آن نیز نیست مشقت را هدف خود قرار نمی

به همین جهت، هدف شارع . ، استثنا استاصل، عزیمت است و رخصت -20

، 1ج: گیـرد  به قصد اول، عزیمت است، و رخصت به قصـد ثـانی مـوردنظر قـرار مـی     

  . 353-351ص

پـس اگـر   . شـرع، اعتـدال بـین تشـدید و تخفیـف اسـت      اصل در احکام  -21

مشاهده شود که به یکی از آن دو طرف مایل است، به خاطر مقابله و برخورد بـا میـل   

  .167و  163، ص2ج: لوجود استا ست که در مکلفان وجود دارد یا محتملدیگري ا

دهـد،   اهداف مکلف در اعمالی که انجام مـی . ارزش اعمال به نیات است -22

  .323، ص2ج: و اعتبار است چه عبادات و چه امور عادي، مورد توجه

  .344، ص2ج: ها و اهداف، روح اعمال هستند نیت -23

کالیف در پی چیزي باشد که تکلیـف بـراي آن وضـع    هر کس در انجام ت -24

  .333، ص2ج: نشده است، عملش باطل خواهد بود

هرکس براي رسیدن به مصلحتی روشی نامشروع اتخـاذ کنـد در طریقـی     -25

  .349، ص1ج: خالف آن مصلحت گام برداشته است

هدف قراردادن مشقت و سختی باطل است؛ چرا که این عمل با هـدف و   -26

و رع مخالف است و خداوند متعال ناراحتی و عذاب جانها را به عنوان سـبب  قصد شا

اي براي تقرب به خود، یا رسیدن به آنچه نـزد او اسـت، بـه رسـمیت نشـناخته       وسیله

  .341، ص1؛ ج14و  192ص ،2ج: است
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تواند به دنبال تحمـل مشـقت بـراي اجـر بیشـتر باشـد، ولـی         مکلف نمی -27

از . اجر فراوانـی اسـت  داراي باشد که به خاطر زیادي مشقت تواند به دنبال عملی  می

  .128، ص 2ج : آن باب که عملی ارزشمند است

تواند بر مبناي ظن و حدس موردي و نـاقص تعیـین و    اهداف شارع نمی -28

  . 80، ص1ج: تبیین گردد

امر به هر فعلی مستلزم قصد شارع به وقوع آن فعل است و نهی مسـتلزم   -29

  .122، ص 3و ج  393، ص 2ج: جلوگیري از وقوع منهی عنه استبه قصد او 

مدح هر فعلی دلیل قصد شارع است بر وقوع آن فعـل و ذم آن دلیـل بـر     -20

  .242، ص2ج: قصد شارع برعدم وقوع آن است

منت نهادن و نعمت در اختیار گذاردن، دلیـل اسـت بـر قصـد شـارع بـه        -21

  .126و  117، ص1ج: همراه با شکر بر آن استفاده از آن نعمت و لذت بردن از آن،

اي شـرعی باشـد،    هر آنچه که موجب تکمیل یا تقویت مقصود و خواسته -22

  .397، ص 2ج: تبعاً مقصود و مورد نظر است

آن گاه که شارع بـا وجـود انگیـزة سـخن گفـتن در امـري، در مـورد آن         -23

ر آن حدي کـه مقـرر   کند بر قصد او به توقف د کند این سکوت داللت می سکوت می

  .361، 1؛ ج410، ص 2ج: نماید دارد و تشریع می می

اگر از حکمی شرعی، حکمتی مستقل بـراي تشـریع آن فهمیـدیم، دیگـر      -24

آید که در آنجا حکمت دیگر و مصلحت دوم و سوم و یا بیش از آن موجود  الزم نمی

  .311، ص2ج: نباشد

ناخت کامل اهداف دین است و به هر حال شرط اول رسیدن به رتبۀ اجتهاد، ش

لغزش دانشمند در بسیاري ازموارد به خاطر غفلت از اهداف شرع، در موضوعی است 

  .170، ص 1ج: 170، ص1ج: که به اجتهاد در آن پرداخته است

  :کند نیز تأکید می و مکارمها ۀاالسالمی ۀالشریع مقاصدصاحب کتاب 
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و پر کـردن آنچـه کـه     اهداف شریعت منبعی ابدي است براي سیراب کردن«

اهـداف، منبعـی خـارج از    . قانونگذاري و قضاوت در فقه اسالمی بدان نیازمنـد اسـت  

همچون قانون طبیعی که حـد و   شرع اسالم نیست، بلکه از عمق وجود خود اوست و

  ).5تا،  الفاسی، بی عالل( » مورد ندارد، گرفتار پیچیدگی نیست

  

  یعت فقه اولویات و رابطۀ آن با مقاصد شر

معنی و مفهوم این اصطالح آن است که فقیه باید با توجه بـه قاعـدة اهـم و    

شـود کـه مجتهـد بـا      مهم و افسد و فاسد فتوي صادر کند و این توان زمانی ایجاد می

  .را از مهم تشخیص دهداهم اهداف و مقاصد شرع آشنایی داشته باشد تا بتواند هدف 

اي اهل سنت، فتـواي قرضـاوي مبنـی بـر     اي از این فتاوي در میان علم نمونه   

اولی بودن هزینۀ پول حج واجب در کمک به مبـارزان فلسـطینی در برابـر تجـاوزات     

ایـن  . خورد قبل از وي، در آثار غزالی نیز این اصطالح به چشم می. ها بود صهیونیست

اولویـات  (و ) اولویـات العمـل االسـالمی   (و ) فکر اولویـات (واژه که با عباراتی چون 

کنـد و افقهـاي    بسـت خـارج مـی    نیز آمده است، فقه اسالم را از بن )ۀاالسالمی ۀالحرک

وسیع و داراي مجـالی گسـترده   زیرا فقه اسالم، فقهی . گشاید جدیدي فرا روي آن می

گیري از این مجال پاسخگوي پرسشهاي نوپیدا شود و  تواند با بهره است که مجتهد می

ن شـدن از ایـن نکتـۀ مهـم، آثـار زیانبـاري دارد از آن       رویگردا. از تنگناها رهایی یابد

  :جمله

کلـی و عجـز از رد    رمشغول شـدن بـه امـور جزئـی و بازمانـدن از امـو       -1

  فروع بر اصول؛ وجزئیات به کلیات 

  گرفتاري در تقلید از آراي گذشتگان؛ -2

  تقدم نوافل بر فرائض، تحسینیات بر حاجیات یا حاجیات بر ضروریات؛ -3

  شدید بین ثابتات و متغیرها؛خلط  -4
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) کـرم (و ) اقتصـاد ( بـه ) بخـل (عوض شدن مفـاهیم مثـل تبـدیل مفهـوم     -5

  ).79-74جابرالعلوانی، صص، : ك.ر... (و ) اسراف(به

المقاصـد اسـت و درك   خالصه اینکه رسیدن به فقه اولویات، در راستاي فقه

چـه افـراط در فقـه    اگر. بهتر مقاصد فقه، درك اولویات فقه را هم ممکـن خواهـدکرد  

  .ناپذیري خواهد داشت المقاصد و فقه اولویات نیز زیانهاي جبران

  

  نتیجه

. آگاهی از اهداف و مقاصد دین یکی از شرایط مهـم و اساسـی اجتهـاد اسـت    

هدف از نزول شریعت نیز مراعات و دستیابی بـه مصـالح مـادي و معنـوي، فـردي و      

اننده پیش آید که بـا وجـود اهمیـت    شاید این سؤال براي خو. اجتماعی بشریت است

آگاهی از مقاصد دین چرا اصولیان جز اندکی، آن را به عنوان یکی از شـرایط اجتهـاد   

احتمـال دارد اصـولیون   : در پاسخ به سؤال مذکور گفته شده است. اند به شمار نیاورده

را در ضمن شرایط وجوب معرفت و رسوخ در شـناخت قـرآن   » فهم مقاصد شریعت«

زیرا آگاهی کامل و رسوخ در آیات و احادیـث موجـب    ؛منظور نموده باشند و سنت،

باشد و واضح است که دستیابی به معرفت و شـناخت آن دو   دریافت مقاصد شارع می

  .منبع بدون فهم صحیح از مقاصد شارع میسر نیست

و دیگر اینکه اصولیان نسبت به قواعد کلی، گرچه به صورت مستقل آن را بـه  

اند، ولی توجه و اهتمام شایانی بدان مبـذول   ی از شرایط اجتهاد اعتبار ننمودهعنوان یک

ش، .هــ  1379قرضاوي، (باشد اند، که آن هم زیر مجموعۀ فهم مقاصد تشریع می داشته

  ).72و  71

مبناي نظریۀ اخذ به مقاصد شریعت به عنوان شرط اجتهـاد بـر ایـن اسـت کـه      

داراي علـت معلـل هسـتند وصـدها نصـوص       -الاقل در بعد معامالت -احکام شرعی

قرآنی و سنتی گواه آن است و عمل فقها از عصر اصحاب و بعد از آن بـر آن جـاري   

  .شده  است
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گفتـه  » نقش مثبت و سـازندة آن «و » مصلحت«آنچه تاکنون در تأیید و تعریف 

شده است مصلحتی است که با روح شریعت و نیات شارع سازگار و هماهنـگ باشـد   

اي، تضادي با هیچ یک از ادلۀ قطعی شرعی نداشته باشد، مگـر آنکـه محـل     ونهو به گ

  . اهم و مهم و توجه به مصلحت برتر مد نظر قرار گیرد ةجریان قاعد

جلب مصالح و دفع مفاسد، مقاصد و اهدافی هستند که در همۀ احکام شریعت 

مقصد شـارع   موجودند و فقیه در چارچوب ادله، بر اساس روح شریعت و در راستاي

  .بایست اجتهاد نماید می

مقصد و هدف، کمال و سعادت بشر و دستیابی وي به مصالح مادي و معنوي، 

فردي و اجتماعی است و براي رسیدن به کمال و مصالح مذکور، همۀ ابعاد وجودي و 

ها باید در نظر گرفته شود و قوانین مطـابق بـا    ها و مکان نیازهاي انسان در تمامی زمان

-فقـه «فقها به هنگام صدور هر حکم و فتوائی بایـد بـه   . ز و صالح او تدوین گرددنیا

هـاي   المقاصـد فقیـه را بـه جنبـه    توجـه بـه فقـه   . اي مبذول دارند توجه ویژه» المقاصد

. رهنمون خواهد شـد  ،باشد اجتماعی فقه که به حق مدعی ادارة تمامی شئون انسان می

و مقاصد شرع پاسخگوي نیازهـاي متغیـر و    پس مجتهد باید با توجه به روح شریعت

اگر چنین باشد دیگر احتکار را به مـوارد مـذکور در روایـت    . حوادث مستحدثه باشد

اختصاص نداده بلکه هر چیز ضروري زندگی را مشـمول حکـم آن خواهـد نمـود و     

زندگی نیسـتند تجدیـد نظـر     ۀامروزه جزو نیازهاي اولیکه حتی در برخی از موارد آن 

اي کـه امـروزه بـراي     رمایه را به هر وسـیله و نمود و یا احکام مربوط به سبق  خواهد

دفاع از اسالم و کشور اسالمی الزم باشد تعمیم خواهد داد و از تجویز تقلـب نسـبت   

زیـرا اگـر فلسـفۀ تحـریم     . به قانون و حیله شرعی در بحث ربا خودداري خواهد کرد

امعه باشد، تجـویز حیلـۀ شـرعی موجـب     ربا جلوگیري از اخالل در نظام اقتصادي ج

شود که به هنگام استناد به روایـات   المقاصد موجب میتوجه به فقه. نقض خواهد شد

تـوان بـا تمسـک بـه      در این صورت نمـی . به فضاي صدور آنها عنایت بیشتري بشود
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کـه بـا اسـتفاده از    داد حکـم بـه مالکیـت کسـی     » من احیا ارضاً میتتاً فهی لـه «اطالق 

  .تواند صدها هکتار زمین موات را احیا نماید می  ههاي پیشرفتابزار

هر استنباطی باید در چارچوب اهداف و مقاصد شـارع صـورت پـذیرد و هـر     

 هـا و  هاي مختلف تتبع نماید به بسیاري از علـل، حکمـت   کس احکام دین را در زمینه

ي اعـم مثبـت   امضایی بودن احکام معامالت به معنا. اهداف آن دست پیدا خواهد کرد

  .هاي احکام قابل دستیابی است این معناست که مصالح و مفاسد و مالك
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