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Abstract
What is called “the goals of Islamic law” by the Sunni and “refinement of the basis
of the ruling” (tanqīḥ manāṭ) by the Shi'a is neither the nature nor the reason of the
ruling, but they are the goals and expedience-seeking wisdoms behind the scenes of
introducing the rules, which help the jurists make correct and right decisions. The
pioneering role of Sunni scholars in the field of goal-oriented Islamic jurisprudence
has allowed them to create foliage from the sturdy tree of “expedience and
corruption”, to depict a whole variety of the goals of the Islamic law and to draw
from each of them scientific works and practical solutions. Taking an analytical
approach and using applied theorization based on written sources, the research finds
that the two jurisprudential branches namely Shi'a and Sunni find the origins of the
goals of the Islamic law in the duality of expedience and corruption, and, when it
comes to “minor goals”, they are in agreement both in theory and practice, that is,
they settle minor problems about which no instructions can be found in the clear text
by means of minor goals or refinement of the basis of the ruling, although Shi'ite
jurists have not taken a serious stance regarding other goals, especially “general”
and “particular” goals.
Keywords: Expedience, Corruption, Cause, Islamic Law, the Goals of the Islamic
Law, Refinement of the Basis of the Ruling, Elal Al-Sharāye´
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چكیده
مقاصد الشَّریعه در اهل سنت و تنقیح منا یا علل احکام ،در امامیه نه ماهیت حکم است و نه دلیل آن بهشمار مویرود،
بلکه غایات و حکمتهای مصلحتخواهانه ای پشت صحنۀ تشریع احکام است که فقیه را در تصمیمگیریها صوحی و
بجا یاری میدهد .پیشتازی عالمان اهل سنت در عرصۀ مقاصدی ،این زمینه را فراهم آورده است که از درخوت تنومنود
«مصالح و مفاسد» ،شاخ و برگ هایی ایجاد و انوواع مقاصود شورع را تصوویر کننود و از هور کودام آنهوا آثوار علموی و
راهکارهای عملی ،استخراج کنند .یافته ها این تحقیق با رویکرد تحلیلی و نظریهپردازیکاربردی مبتنی بور روش بررسوی
منابع مکتوب ،نشان می دهد که دو گرایش فقهی امامیه و اهل سنت ،خاستگاه مقاصد شرع را مصالح و مفاسد میدانند و
در «مقاصد جزئیّه»  ،ضمن همسویی نظری ،در عمل نیز ،توافق دارند و حکم مسائل جزئی فاقد نص در ابوواب مختلوف
فقه را از طریق مقاصد جزئیه یا تنقیح منا  ،روشن میکنند ،هرچند فقیهان امامیه نسبت به مقاصد دیگر بهویوژه مقاصود
عامه و خاصه ،بر نفی و اثبات آنها ،موضع جدی نگرفتهاند.

واژگان کلیدی
تنقیح منا  ،شریعت ،علل الشرایع ،علت ،مصلحت ،مفسده ،مقاصد شرع.
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 .1مقدمه
فقه مقاصدی یا مقاصد شرع ،از راهبردهای جدید در فلسفۀ فقه است کوه شاخصوۀ اصولی
آن ،یاری کردن فقیه و نظم بخشیدن اندیشۀ او ،در استخراج دقیقتر مسائل شرعی ،بهشومار
می رود و از حدود اوایل سدۀ سوم هجرت وارد عرصوۀ فقوه پژوهشوی شوده و بخشوی از
مطالعات و پژوهشهای عالمان اهل سنت حول محور فقه را به خود اختصاص داده اسوت.
در میان عالمان امامیه با اینکه از تعبیرات رایجی چون فقهالمقاصد ،یا مقاصود الشَّوریعه ،در
اهل سنت ،به دالیلی ابا داشته اند ،لکن محتوای فقه مقاصدی حت عنوان «عللل احکوام» یوا
«تنقیح منا » ،که بخشی از اهداخ شریعت را پوشش مویدهود ،در منوابع فقهوی و اصوولی
امامیه ،فراوان به چشم میخورد.
فقه مقاصدی در اهل سنت ،از پیشینۀ درخشانی برخوردار است کوه مویتووان آن را در
سه حلقۀ زمینهسازان؛ با پیشتازی ابو منصورماتریدی(م333ق) ،تبیینکننودگان؛ بوا پیشوتازی
جوینی در «البرهان فی اصول الفقه» و تکمیول شواطبی(م790ق) و مجوددان و معاصور؛ بوا
پیشتازی محمد عبده(1905م) و کمالرسانی ابونعاشوور(م1394ق) ،خالصوه کورد .اموا در
امامیه ،هرچند کلیات آن هم در روایات و هم در فقه ،بهصورت نهفته موجود است ،ولوی و
به دالیلی و ،همانند اهل سنت به آن پرو بال داده نشده است و با وجود این توکنگارهوای
ارزشمندی ،چوون «مقاصود الشوریعۀ فوی مدرسوۀ أهول البیوت(ع)» ،اثور مهودی مهریوزی،
«مصوولحت در فقووه امامیووه» ،ابوالقاسووم علیدوسووت« ،بررسووی تطبیقووی مقاصوود شووریعت»،
محمدحسن زمانی« ،مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه» ،و «سازوکارهای کشوف مقاصود
شریعت» ،مهدی شوشتری ،و «مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنبا حکم شرعی» ،سوید
ابوالقاسم نقیبی ،ارائه شده که هر کدام به زوایای این حوزه پرداخته است.
پژوهش پیش رو ،با امتیاز بررسی تطبیقی کیفی و کمی دو رویکرد فقهی ،بر آن است تا
خاستگاه فقه مقاصدی یا علل احکام و تنوع آن در فقه اهل سنت و امامیه را ،بکاود و نقطۀ
تهافت و توافق دو جناح در انواع مقاصد را معین کند .ولی پیش از ورود بوه اصول بحوث،
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شایسته می داند موضع خویش را نسبت به مفهووم مقاصود شوریعت کوه از آن بوه مقاصود
الشَّریعه ،اهداخ شریعت ،فقه مقاصدی و تنقیح منا  ،نیز ،تعبیر میشود ،روشن کند.
 .2مفهومشناسی مقاصد الشَّریعه و تنقیح مناط
هرچند اصطالح«مقاصدالشَّریعه» ،در منابع اصولی و فقهی اهل سنت ،فراوان بهکار مویرود،
لیک مفهوم دقیق و مورد وفاق همۀ پژوهشگران این عرصه ،هنووز شوکل نگرفتوه اسوت و
شاید دشوار بودن ارائۀ تعریف جامع و مانع ،برای اصطالحات علمی از یک سوو ،و بسونده
کردن به توصیف شرح ا سمی از سوی دیگر ،مهمترین دلیل این کار ،باشد .بر این اسواس،
بیشتر تعاریف ،ناشی از سالیق و برداشتهای مختلف از فقه مقاصد و اهداخ شورع اسوت
که در این تحقیق ،به مفهوم نزدیک به وفاق ،بسنده میشود:
 .2 .1مقاصد شرع

مَقاصلد ،جمع مَقصَد(مصدر میموی بور وزن مَفعَول) از ریشوۀ قَصَدَ(یَقصلودُ ،قَصودات بور وزن
ضَرَبَ)(فراهیدی1409 ،ق ،ج ،)54 :5است و قَصود (ضودِّ افورا ) ،بوه مسوتقیم دانسوتن و
استوار کردن راه(فراهیدی1409 ،ق ،ج ،)54 :5اعتماد(فیروزآبوادی1433 ،ق ،)1008 :انجوام
چیزی(جوهری1429 ،ق )863 :و طلب کردن عین چیزی (فیومی1425ق ،ج ،)504 :2معنوا
شده است و قصد در امور زندگی ،ترک اسراخ بدون سختگیری است(صاحب بن عبواد،
1414ق ،ج .)256 :5برخووی ،مفهوووم آن را اعتوودال و وسووط میووان دو طوورخ افوورا و
تفریط(ابنأثیر ،1367 ،ج ،)67 :4میدانند .دیگری معنای اصلی این ماده را توجه به عمول و
اقوودام بووه آن کووه مرحلووۀ پای وانی اراده اسووت ،م ویخوانوود و معووانی دیگوور را از لوووازم آن
میداند(مصطفوی ،1368 ،ج .)269 :9تفاوت اراده و قصد در این است که قصود ،منحصور
در فعل قاصد است ،ولی اراده اختصاص به فعل قاصد و غیر آن ،ندارد(عسوکری1400 ،ق:
120و .)119بنابراین ،مقاصد ،به معنای هدخهای معین و توجه به اعمال است.
وایۀ «شَریعت» ،از افعال تشریعی خداوند(امین1432 ،ق ،ج ،)104 :21از ریشۀ «شَورَع»،
معنای بیان و اظهار را (جرجانی1405 ،ق )167 :میدهد و شریعت ،از «مَشورَعۀُ المَواء» ،بوه
معنای «مسیر ورود به آب» ،اخذ شده که به معنای دلین ،ملت ،منهاج ،طریقه و سونت(أزهر،
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1431ق ،) 25:و آنچه خداوند بر بندگان خویش جعول و مشوروع کرده(جووهری1429 ،ق:
 ،) 534یا آنچه خداوند از امور دین همانند نماز ،صیام ،زکات ،و حج و سایر امور نیکو ،بور
بندگان قرار داده(زبیدی1414 ،ق ،ج ،)237 :11آمده است که بهنظور مویرسود راهل روشون،
مفهوم جامع ،شریعت خواهد بود .در اصوطالح ،شوریعت عبوارت اسوت از«دسوتوراتی کوه
خداوند برای بندگانش تشریع نموده و توسط پیامبری از پیامبران(ع) ،آورده شده است ،اعم
از اینکه مربو به چگونگی رفتار باشد که از آنها به امور فرعی و عملی نام برده میشوود و
علم فقه بدان اختصاص یافته یا مربو به چگونگی اعتقاد است که از آنها به امور اعتقادی،
یاد میشود و علم کالم ،برای آن وضع شده است»(حسینی.)55 :1369 ،
سرانجام مقاصد الشَّریعه در اصطالح «غایات ،اهداخ ،نتایج و معانی است کوه شوریعت
به آنها توجه نشان داده و در احکام الهی به اثبات رسانده و برای تحقق و ایجاد و دسوتیابی
به آنها ،تالش نموده است»(زحیلی1427 ،ق ،ج .)102 :1برخی با بررسوی تعواریف متعودد
این تعریف را تأیید میکنند« :معانی و حکموتهوای اسوت کوه شوارع مقودس در تشوریع
عمومی و خصوصی احکام الهی برای تحقق مصالح اخروی و دنیایی بندگان ،رعایت نموده
است»(أزهر1431 ،ق.)32 :
 .2 .2تنقیح مَناط

وایۀ «تنقیح» ،از ریشۀ نَقَحَ ،پیراستن چیزی از چیزی دیگر(ابونفوارس ،)968 :1387 ،پواالیش و
تهذیب چیزی (جوهری1429 ،ق )1062 :و جداسازی خوب از بَود(فیومی1425 ،ق ،ج)620 :2
را معنا میدهد .وایۀ مَنا  ،از ریشۀ «نَوَ َ» ،معلَّق شدن چیزی به چیزی دیگر(ابونفوارس:1387 ،
 ،)980معنا شده و به موضع تعلیق ،منا گفته میشود (فیومی1425 ،ق ،ج )630 :2و بوه هموین
رو ،بدان جهت که حکم ،معلق بر علت اسوت ،منوا  ،بوهکوار مویرود .در اصوطالح اصوولیان،
عبارت است از استخراج مالک حکم از خطاب شوارع بورای تعمویم دادن آن بوه مووارد مشوابه
(مرکز اطالعات و مدارک اسالمی .)366 :1389 ،تنقیح منا  ،نوعی قیاس است ،ولوی نوه قیواس
مُصطَلَح(ظنِّی) نزد اهل سنت و به دو نوع قطع و ظنِّی ،تقسی میشود و در امامیه تنهوا نووع اول،
دارای اعتبار است(آلبحرالعلوم1404 ،ق ،ج.)85 :3
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بنابراین ،به حکمتها ،علتها و مصالح عمومی و خصوصی که شارع مقدس به هودخ
تأمین منافع دنیایی و دینی بندگان در فرایند تشریع احکام در نظر گرفتوه ،مقاصود شورع یوا
اهداخ دین ،اطالق میشود و مهمترین تفاوت مقاصد شرع با تنقیح منا  ،در این است کوه
در مقاصد شرع ،وسعت گستره مطرح است و شامل مجموع ابواب فقه ،بابهوای معویَّن و
مسائل جزئیتر میشود ،ولی گسترۀ تنقیح منا  ،تنها مسائل جزئی است که در این صورت
عالمان اهل سنت و امامیه ،در دائرۀ مسائل جزئی فاقد نص ،به اتفاق نظر میرسند ،هرچنود
فقهای امامیه منکر انواع دیگر مقاصد نیستند ،ولی بهنظر میرسود بودان جهوت کوه آنهوا را
مؤثر جدی در فقه نمیدانند ،مورد توجه جدی قرار ندادهاند.
 .3خاستگاه مقاصد شرع
یکی از مهمترین مؤلفهها در مقاصد شرع ،خاستگاه مقاصد شرع است و این پرسوش را در
اکهان میپروراند که مقاصد شرع ناشی از چه خاستگاهی است؟ پوژوهشهوای قودیمتور و
جدید ،هم در تقسیمات مقاصد و هم در آثار و دستاوردهای آن ،نشان میدهد که خاسوتگاه
اصلی مقاصد شرع را «مصلحت» و «مفسده» ،تشکیل میدهد و اغلب تشریع احکام الهی بر
محور این دو عنوان پرکاربرد ،دایر است و به همین رو ،تقسیمات مقاصود شورع بورای دو
هدخ ،انجام میگیرد :یکی تبیین نوع مصلحت مورد استدالل در فراینود اجتهواد و دیگوری
امکان دستیابی به ترجی مصلحتی از مصالح هنگام تعارض مصالح مختلف.
و با توجه به ارتبا عمیق میان «مصلحت» و «مقاصد» ،الزم اسوت مفهووم مصولحت و
نوع ارتبا آن با مقاصد ،توضیح داده شود:
وایۀ «مَصلحت» ،که مصالح ،جموع آن اسوت از ریشوۀ صَوالح(از بواب مَنَوعَ و کَورُمَ) ،ضودِّ
فساد(فیروزآبادی1433 ،ق724 :؛ جوهری1429 ،ق ،)597 :خیر و پاداش را معنا میدهد و وقتوی
گفته میشود« :فی األمرِ مَصلحۀٌ» ،یعنی در آن ،خیر است(فیومی425 ،ق ،ج .)345 :1معمووالت ،در
ادبیووات فارسوی از خیوور ،مقابوول شَ ورِّ ،بووه احسووان ،نیکووی ،اجوور اخووروی ،و سووود مووال تعبیوور
میشود(انوری ،1381 ،ج .)2927 :4و وایۀ «مَفسوده» ،کوه جموع آن مفاسود مویآیود ،از ریشوۀ

  1188پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،4زمستان 1400

فَسَدَ(یَفسُدُ و فسوادات) ،معنوای خوالخ مصولحت را مویدهود(جوهری1429 ،ق812 :؛ فیوومی،
1425ق ،ج.)472 :2
و در اصطالح ،اغلب آن را عبارت میدانند از جَلب منفعت یا دفع مفسده :فهيیعبيارة
فیاألصل:عنجَلبِمَنفَعَۀٍأودَفعُمَضَرَّةٍ»(غزالی1417 ،ق ،ج378 :1؛ ابنعاشور ،2011 ،ج:2
)488؛ محقق حلی1403 ،ق )221 :که به مصالح خلق ،اختصواص پیودا مویکنود و مصوالح
خلق در حفظ دین ،نفس ،عقل ،مال و نسل ،خالصه میشود .و هر آنچوه مقابول آن باشود،
مفسده است« :وكلُّمایُقَابلُذلكمِمَّاهُومِنقَبِیلتفویتِالکلیاتالخمسأوبَعضيهایُسَيمَّی
مفسدة» (غزالی1417 ،ق ،ج .)378 :1در مجموع مصلحت ،به معنوای دسوتیابی بوه منفعوت
دنیوی و دینی ،میان عالمان اهل سنت و امامیه ،تعریف شایعی است.
مصلحت ،از دیدگاه جمهور اهل سنت و امامیه دارای سه نوع متفاوت است:
اول :مصلحت معتبر؛ مصلحۀٌرَهِداألصلُالشَّرعیلنوعهاأوجنسِها.
دوم :مصلحت نامعتبر و مردود؛ مَصلحۀٌرهدنصُّررعیبخالفها.
سوم :مصلحت مرسله؛ مصلحۀلمیَشهدِالشَّرعببطالنهاوالباعتبارها،وهوغیيرموجيود
فیالشَّریعۀولیسلهمثالٌواقعٌ(سفیانی1408 ،ق424 :؛ أزهر1431 ،ق194 :؛ میورزای قموی،
1431ق.)208 :
مصالح مرسله که عبارت است از« :هر منفعتی که با مقصود شارع هماهنگ باشد و دلیل
خاصی بر اعتبار یا نفی اعتبار آن ،موجوود نباشود»(زبیودی1435 ،ق ،)447 :اعتبوار و عودم
اعتبارش ،مورد اختالخ است؛ گروهی آن را نامعتبر و بسیاری دیگر ،بور اعتبوار آن ،تأکیود
میکنند(أمیرالصنعانی .)209 :1986 ،در این میان ،گرایش مالکی و حنبلی مصلحت در فقوه
را یک اصل قائم به کات شمرده و هیچ حکمی را بدون مصلحت نمیدانند و حتی نصوص
قرآنی و نبوی را با مصالح و مفاسد ،قابل تخصیص میدانند(ابوزهره بیتا.)310:
بنابراین ،مورد سوم(مصلحت مرسله) ،که مورد نزاع است ،سوه تعبیور بورای آن وجوود
دارد :به اعتبار مصلحت در آن« ،مصلحت مرسله» ،و به اعتبار وصف مناسبی که حکم را در
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پی میآورد« ،مناسب مُرسل» ،و به اعتبار مبتنی شدن حکم بر مصلحت به مفهووم مصودری
آن« ،استصالح» ،تعبیر میکنند (أزهر1431،ق195 :و.)194
اما اینکه مصلحت مرسله ،با مقاصود شورع از چوه ارتبواطی برخووردار اسوت؟ ،برخوی
معتقدند ،مصالح مرسله ،پایههای مقاصد شرعیه است به اجمال و تفصیل؛ برای اینکه مقصد
و هدخ شارع ،جلب مصالح و دفع مفاسد است ،و مصلحت مرسله نقش بزرگی در تحقوق
این هدخ ،ایفا میکند .در نتیجه عمل به مصالح مرسله عمول بوه چوارچوب مقاصود شورع
است نه جارج از آن(أزهر1431 ،ق.)199 :
برخی ،مصالح ،به مفهوم جلب منافع را روح شریعت میدانند که محاسن و زیباییهوای
و رمز و راز جاودانگی شریعت را مجسم میکند و بیتووجهی بوه مصوالح حقیقوی شوارع،
تضییع و تخریب مقاصد ،بهشمار میرود(بَدوی بوی ت .)359 :بنوابراین ،خاسوتگاه مقاصود
شرع ،مصالح و مفاسد است که بهنظر میرسد ،مصلحت و مفسده ،تمام محور مقاصد شرع،
بهشمار میرود و نسبت به مقاصد احکام ،نقش تعلیلی دارد و از نظر ترتیبی نیز ،مصولحت
و مفسده ،مقدم بر مقاصد شرع است.
 .3 .1تنوع مقاصد شرع

تنوع احکام الهی ،بی تردید تنوع مقاصد شرع را در پی خواهد داشت و شارع حکویم بورای
تشریع احکام الهی ،مقاصد یا اهداخ متنوعی را در نظر داشته است
 .3 .1 .1گونههای مقاصد از دیدگاه اهل سنت
هرچند مالک مشخصی برای تقسیم مقاصد شرع ،حتی در میان اهل سنت کوه پیشوتاز ایون
عرصه بهشمار میرود وجود ندارد و هر آنچه ارائه شده و میشود بهنوعی اعمال سولیقه یوا
برداشتهای پژوهشگر است بوا وجوود ایون ،تصوویر چنود نمونوه از تقسویمات مقاصود،
بهصورت زیر ارائه میشود:
 .3 .1 .1 .1تقسیم مقاصد با محوریت مصالح کلی
این تقسیم که «مصالح» را محور قورار مویدهود ،مقاصود شورع را بوه اعتبارهوای مختلوف
مرزبندی میکند:
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 .3 .1 .1 .2به اعتبار آثار اساسی مقاصد
مقاصد ،به اعتبار آثار مصالح در قوام نظام زندگی که حفظ و حراست از آن را میطلبد ،بوه
مقاصد ضروری ،مقاصد نیازمندیهوای عمومی(حاجیوات) ،مقاصود تزیینی(تحسوینیات) ،و
مکمالت ،متنوع میشود(بَدوی:)221:
ـ مصالح ضروریّه(ضروریات)؛ مصالحی است که حفظ مقاصد پنجگانوۀ دیون ،عقول،
نفس ،مال و نسل را عهدهدار اسوت(الیوبی1418 ،ق182 :وو )180و تحصویل ایون مصوالح
ضروری ،برای امت و آحاد آن ،ضروری است بهگونهای که با نبود آنها ،نظام زندگی دچار
اختالل میشود(ابنعاشور.)136 :2011 ،
ـ مصالح حاجیه؛ نیازمندیهوای(عمومی) کوه بورای توسوعه و رفوع موانوع حَرَجوی و
مشقتآور با پیامد فووت مطلووب ،کارامود اسوت و گسوترۀ آن شوامل عبوادات ،عوادات و
معامالت ،می شود؛ در مثل باب نکاح ،احکام نکاح ،ماننداشترا ولویّ ،شُوهرت ازدواج (در
فقه اهل سنت) ،و مهر ،هرچند جزء ضوروریات نیسوت ،ولوی جوزء حاجیوات بوه شومار
میرود(ابنعاشور .)141 :2011،یا یکی از مقاصد شرع ،تسوهیل و تیسویر و نفوی حورج در
تکالیف است کوه آیوۀ شوریفۀ«یُرِیودُاهللُ بِکُومُ الیُسور و ال یُریودُ بکُومُ العُسور»(بقوره،)185 :
شاخصترین ،دلیل بر نفی تکالیف حرج آور بهشمار میرود(الیوبی1418 ،ق318 :و.)317
ـ تحسینیّات؛ اموری است که نه ضروری است و نه به نیازمنودیهوای عموومی موردم
مربو میشود ،بلکه از کماالت ،خوبیها و آراستگیها ،بهشومار مویرود(الیووبی1418 ،ق:
)328؛ ماننوود داشووتن طهووارت و رفووع خبائث(شوواطبی 1417ق ،ج ،)41 :2سووتر عووورت و
گذاشتن محاسن(ابنعاشور.)142 :2011 ،
ـ مکمّالت؛ اموری است که بهخودی خود جزء ضروریات بهشومار نمویرود بلکوه بوه
خاطر تأثیر و تکمیل امور ضوروری ،ملحوق بوه ضوروریات شوده و حکوم ضوروری پیودا
میکند(الیوبی1418 ،ق.)328 :
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 .3 .1 .1 .3تقسیم به اعتبار مراتب مقاصد
این تقسیم که به اعتبار مرتبه و درجۀ مقاصد در فراینود کلوی اسوتنبا  ،صوورت مویگیورد
اهداخ شرع را براساس اصلی و تبعی ،مورد توجه قرار میدهد:
ـ مقاصد اصلیّه؛ مقاصدی است که مطلوب اصلی شارع بهشمار میرود و به قصود اول
شارع ،تشریع شده است؛
ـ مقاصد تابعه؛ مقاصدی است که بهتبع مقاصد اصلی ،مطلوب شوارع اسوت؛ در مثول
«أقیمُوالصَّلواۀ» ،مقصد اصلی شارع ،نفس تحقق مأموربه(نماز) است که تحقق این مأموربوه،
متوقف بر طهارت و ناشی از قصد اصلی است .یا در «امر به نکواح» ،قصود اصولی شوارع،
تحقق نکاح است ولی وقوع نکاح ،متوقف بر تعیین مهر ،تولید نسل ،مودت میان زوجین و
امور دیگر ،است که در نتیجه مصلحت مقاصد اصولی ،مهوم بور مصولحت مقاصود تبعوی،
خواهد بود (الیوبی1418 ،ق.)328 :
شاطبی ،با ارائۀ این تقسیم مقاصد اصلی را اموری میداند که دستاورد بیواسوطه بورای
مکلف ندارد بلکه ضروریاتی است که به تأمین مصالح عموم ملت بازمیگردد و به مکلوف
خاص ،زمان خاص و موقعیت خاص اختصاص ندارد که به عینوی و کفوایی ،قابول تقسویم
است و کفایی را مکمل عینی ،میداند و مقاصد تابعه ،اموری است که در آن بهوره و منوافع
مکلف مورد لحاظ قرار میگیرد و به همین رو ،در مکلِّف نیازهوای مختلوف نهادینوه شوده
است تا او را به تحرک وادار کند؛ برای سد جوع ،غذا بیابد ،و برای رفع تشنگی ،آب تهیوه
کند و برای رفع شهوت ،اقدام به ازدواج کند و به مقتضای هر کدام از نیازها ،حکمی برابور
با مصلحت او ،از ناحیوۀ شوارح حکویم تشوریع شوده اسوت (شواطبی1417 ،ق ،ج300 :3
و.)303
 .3 .1 .1 .4تقسیم به اعتبار شمول مقاصد
این تقسیم که به اعتبار گسترۀ مقاصد(حسینی ،)62 :1369 ،صورت میگیرد ،شمول و عدم
شمول دایرۀ مقاصد را به تصویر میکشد:
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ـ مقاصدعامه؛ اهداخ و غایاتی است که شرع به حفظ آنها تأکید کرده و در همۀ ابواب
فقه ،چون عبادات ،معامالت ،عادات و جنایات یا اغلب آنها ،مراعاتش را الزم دیده اسوت؛
مقاصد ضروری پنجگانه(د ین ،جوان ،عقول و موال و نسول) ،در رأس مقاصود عاموه قورار
میگیرد و حفظ آنها در همۀ حاالت واجب است و دو محور اساسی ،یکی جلوب منوافع و
دفع مفاسد و دیگری تیسیر و تسهیل در تکالیف و نفی حورج از مکلفوان ،مصوداق روشون
مقاصد عامه ،بهشمار میرود(الیوبی1418 ،ق.)388 :
ـ مقاصد خاصه؛ اهداخ و غایاتی است کوه بوه بوابهوای معوین ابوواب شوریعت یوا
بابهای شبیه هم در شریعت ،اختصاص پیدا میکند؛ مانند مقاصد همۀ عبوادات ،معوامالت
و جنایات که در عبادات ،خضوع و انقیاد در برابر خداوند ،و در معامالت ،تبوادل ثوروت و
مال در میان مردم و در امور جنایی ،نسبت به ضرر دیدگان ،جبوران خسوارت و نسوبت بوه
جانیان ،بازدارندگی آنان از ارتکاب جرم ،مقصد شرعی ،شوناخته مویشوود(الیوبی1418 ،ق:
.)411-413
ـ مقاصد جزئیّه؛ مقاصد جزئی ،برخالخ مقاصد عامه و خاصه(الیووبی1418 ،ق،)415 :
عبارت از اهداخ و مقاصدی است که به مسولله معویّن یوا دلیول خواص ،متعلوق اسوت؛ و
حکمت و علتی که از دلیل خاص ،استنتاج میشود ،مقصد جزئی شرعی تعبیر میشوود؛ بور
این اساس ،مسلله خاصی در وضو(آیا وضو ،تطهیر روح است یا تطهیر بدن یوا هوردو) ،یوا
مسلله خاصی در نماز(نماز ،نهی از فحشا ست یا نه؟) ،یا مسللۀ خاصی در بیع(آیا حکموت
بیع ،ورود کاال به بازار است یا رفع نیاز مردم) ،مقاصد شرعی جزئی است که بیشتر به علل
احکام مربو میشود(الیوبی1418 ،ق .)415 :برخی مقاصد جزئوی را عبوارت مویدانود از
مصلحت فرد یا افراد اندک(ابنعاشور.)149 :2011،
 .3 .1 .1 .5تقسیم با محوریت اهداف شارع
دومین تقسیم ،که برای مقاصد شرع ،ارائه شده ،به اعتبار اهداخ شارع است و از آنجوا کوه
امر شارع به تکوینی و تشریعی تقسیم میشود ،این تقسیم را برخوی مطورح کوردهانود ،کوه
عبارتاند از:
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ـ مقاصد تکوینی؛ مقصود از مقاصود تکووینی ،مقاصود خلقوت و آفورینش اسوت کوه
خاستگاه آن ،امور تکوینی(در مقابل امور تشریعی) است؛ بدینمعنا که آیۀ شریفۀ«وَمَاخَلَقْتُ
الْجِنَّوَاإلِنسَإِالَّلِیَعْبُدُونِ»(کاریات ،)56 :امر تکوینی را بیان میکند و آفریدن جون و انوس،
فعل تکوینی خداوند است.
ـ مقاصد تشریعی؛ خاستگاه مقاصد تشریعی ،امر تشریعی خداوند اسوت؛ آیوۀ شوریفۀ
«كِتَابٌاَنزَلْنَاهُإِلَیْكَلِتُخْرِجَالنَّاسَمِنَالظُّلُمَاتِإِلَیالنُّورِ(»..إبراهیم ،)1 :که هودایت بشور را از
اهداخ انزال کتاب و ارسال پیامبر میداند ،امر تشریعی بهشمار میرود .امور تشریعی را به
سه مرحله تقسیم میکنند:
الف) مقاصد اصلیه؛ توضیح مقاصد اصلیه در تقسیم گذشته ،مورد اشاره قرار گرفت.
ب) مقاصد المکلِّفین؛ عبارت است از حقوق برخی مکلفان بر بعض دیگر .و معیوار در
این حقوق ،جلب همۀ مصالح واجبی و مستحبی و دفوع هموۀ مفاسود محرموه و مکروهوه
است .بهعبارت دیگر ،مقاصد مکلف ،به اعتبار صاحب حق ،به مقاصد حقوق الهی(خوالق)،
بهدلیل آیۀ شریفۀ«وَمَاخَلَقْتُالْجِنَّوَاإلِنيسَإِالَّلِیَعْبُيدُونِ( »کاریوات ،)56 :و مقاصود حقووق
عباد(مخلوق) ،تقسیم می شود و آیۀ شریفۀ «وَتَعَاوَنُواْعَلَيیالْبرِّوَالتَّقْوَیوَالَتَعَاوَنُواْعَلَيیاإلَِْيمِ
وَالْعُدْوَانِ»(مائده ،)2 :در رأس حقوق عباد قرار دارد(حلیبی1430،ق .)79-80:بنوابراین حوق
بنده ،تصرفاتی است برای جلب منافع یا دفع مفاسد که نواقض مصوالح و حقووق دیگوران
نباشد یا ضرر و مفسدهای بر دیگران ،تحمیل نکند (حلیبی1430 ،ق.)80 :
ج) مقاصد التبعیّه(حسینی ،)66 :1369 ،مقاصد تبعی که در مقابل مقاصد اصولیه ،اسوت
در تقسیم قبلی مورد بحث قرار گرفت.
 .3 .1 .1 .6مقاصد با محوریت واقعیتهای موجود
این تقسیم به اعتبار برآوردن نیازمندیهای امت یا افراد به مقاصود ،صوورت مویگیورد کوه
عمدتات خاستگاه آن ،دالیل مبیِّن مقاصد شرع است؛ یعنی دالالت ادلوۀ مبویِّن مقاصود ،دارای
حاالت سهگانۀ زیراست:
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ـ مقاصد قطعیّه؛ منظور از مقاصد قطعیه ،مقاصدی است که دلیل قطعی بور آن ،وجوود
دارد و احتمال خالخ برای آن ،تصور نمیشود؛ آیۀ شریفۀ«...وَلِلُّهِعَلَیالنَّاسِحِجُّالْبَیْتِمَينِ
اسْتَطَاعَإِلَیْهِسَبِیالً(»...آلعمران ،)97 :و دالیل دیگر ،دال است بر اینکه انجوام فریضوۀ حوج،
برای مسلمانان مصلحت عظیمی دارد و ترک آن ،زیانبار است(ابنعاشور.)149 :2011 ،
ـ مقاصد ظنیّه؛ مقاصدی است که دلیل ظنی عقلی بر آن ،داللت میکند؛ در مثل اتخواک
سگ نگهبان برای نگهبانی خانه در هنگام خوخ و تورس ،مقصود ظنوی اسوت(ابنعاشوور،
.)149 :2011
ـ مقاصد وهمیّه؛ مقاصدی که خیال میشود صالح و خیر است درحوالیکوه در واقوع،
چیزی جز زیان و
ضرر نخواهد بود؛ استفادۀ انواع مواد تخدیر کننده(تریاک ،حشیش و انوواع شیشوه) ،بوه
خیال اینکه نشا آور است و در واقع چنین نیست(ابنعاشور.)136 :2011 ،
بهنظر میرسد کارامدترین نوع مقاصد بر مبنای اهول سونت ،تقسویم مقاصود بوه اعتبوار
شمول و عدم شمول مقاصد است که مقاصد را به عامه ،خاصه و جزئیه ،تقسیم مویکنود و
بهگونهای هم میتواند با مبنای امامیه ،همسویی داشته باشد و هم با واقعیت فقه مقاصودی،
منطبق است.
 .4گونههای مقاصد شریعت در امامیه
چنانکه اشاره شد ،به دالیلی مقاصد شورع ،موورد توجوه جودی فقهوای امامیوه قورار نگرفتوه و
هماکنون نیز ،به فقه مقاصدی آنگونه که باید ،اهمیت داده نمیشود وفقهپژوهان چنانچوه گواهی
تحقیقی در این عرصه ارائه میدهند ،اغلب یا تحت تأثیر منابع مقاصدی اهل سنت اسوت یوا در
نقد دیدگاه مقاصدی آنان ،اختصاص پیدا میکند و بهگونهای ورود بوه مباحوث فقوه مقاصودی،
خطشکنی بهشمار میرود و بهنوعی از اینکوه موورد اتهوام قورار بگیرنود ،وارد مباحوث پیچیودۀ
مقاصدی نمیشوند ،با وجود این فقهای امامیه از گذشتههای دور ،بوه مصوالح و مفاسود احکوام،
توجه داشته و آن را در قالب مالکات احکام ،علل احکام یا اهداخ احکام ،عملیاتی کردهاند.
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بر این اساس ،تقسیمات مقاصد به اعتبارات چندگانه که در منابع مقاصدی اهول سونت
مطرح شد ،در منابع فقه و اصول امامیوه وجوود نودارد ،ولوی بوا عمیوق شودن در جزئیوات
مباحث ،میتوان گفت بهطور کلی فقیهان امامیه تقسیم مقاصد به«اعتبار محوریت مصالح» را
میپذیرند ،هرچند تصریح و حتی اشاره به چنین تقسیماتی یافت نمیشود .چنانکه مخالفت
با آن نیز ،به چشم نمیخورد .با وجود این توجه به جزئیات مستند به آیات و روایات مبیِّن
مقاصد ،می توان ادعا کرد که گونههای مقاصد شرع ،از دیدگاه امامیه با «محوریت مصالح»،
به گونههای زیر ،تقسیم میشود:
 .4 .1مقاصد ،به اعتبار مصالح اساسی

مقاصد اساسی ،به اموری گفته میشود که مقصد اصلی شرع اسوت و در هموۀ ادیوان الهوی
مورد عنایت قرار گرفته است ،که عبارتاند از:
 .4 .1 .1مقاصد ضروری
بهنظر میرسد شهید اول(م786ق) ،نخستین کسی باشود کوه مقاصود ضوروری را مطورح و
مقاصد و اهداخ شرع را در حفظ ضروریات پنجگانه نفس ،دین ،عقل نَسَب(نسول) و موال
می داند .او ،حفظ نفس را در سایۀ تشریع قصاص ،دیه و دلفاع ،و حفظ دین را ،در تشوریع
جهاد و تجویز کشتن مُرتد ،و حفظ عقل را در سایۀ حرمت نوشویدن مسوکرات و اجورای
حدِّ بر آنها ،و حفظ نسَ ب را با حرام دانستن زنا  ...و حفظ مال را با حورام کوردن غصوب
مال ،سرقت ،خیانت و راهزنی و حدِّ بر آنها» ،میداند(شهید اول ،بیتا ،ج.)38 :1
 .4 .1 .2مقاصد نیازمندیهای عمومی
گرچه شهید اول از قسیم مقاصد ضروری ،یعنی مقاصد حاجیات و نیازمندیهوای عموومی
که در مرتبوۀ پوس از ضوروریات قورار مویگیورد ،صوریح سوخن نگفتوه ،ولوی عبوارت و
مصداقهای را که معرفی میکند ،نشاندهندۀ آن است که مقاصد نیازمنودی عموومی را نیوز
مدنظر داشتهاند و فراز و فرود زندگی اجتماعی انسان را عامل اصلی نیازمنودیهوای عاموه
میشمارد؛ و اموری را که کارامد برای جلب منفعت و دفع مفسده در عرصوۀ نیازمنودیهوا
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مدنظرش است ،عبارت می داند از دادرسی و طرح دعاوی و ارائه شواهدل بر آن؛ و این بدان
جهت است که زندگی اجتماعی و که طبعو تا در مظنوۀ نوزاع قورار دارد و جوزء ضوروریات
مکلفان است ،و سرانجام عاملی که ریشۀ نوزاع و اخوتالخ را برچینود ،در چنوین وضوعیتی
چارهناپذیر ،می داند و آن عامل ،جز شریعت نخواهد بود .و شریعت راهی جز این نخواهد
داشت که برای ادارۀ امور اجتماعی ،پیشوایی و سیاست قضایی و نهادهای وابسته بوه آن را
اعمال کند(شهید اول بیتا ،ج ،)38 :1زیرا دادرسی و اثبات دعاوی و سرانجام حوقرسوانی،
هرچند به حد ضرورتل حفظ جوان و دیون و ،...نمویرسود ،اموا شوکی نیسوت کوه جوزء
نیازمندی عمومی(حاجیات) ،بهشمار میرود.
 .4 .1 .3مقاصد تحسینی
هرچند عالمان امامی از تحسینیات بهعنوان مقاصد شرع ،سخن به میان نیاوردها ،اما محتوای
تحسینیات ،همانند دائمالوضوو بوودن(ابنبابویوه1413 ،ق ،ج ، 50 :1ح ،)102مسوواک زدن
(کلینی1429 ،ق ،ج ،74 :5ح ،)3911معطور بوودن(کلینی1429 ،ق ،ج ،562 :10ح )9422و
پاکیزگی لباسها ،کوتاه کردن سبیلها و گرفتن ناخنها (شریف المرتضی ،بیتوا ،ج)42 :3
که جزء محسنات بندگی بهشمار میرود ،در منابع روایی و فقهی امامیه ،فوراوان بوه چشوم
میخورد.
 .4 .1 .4مقاصد به اعتبار شمول
این تقسیم که به اعتبار شمول گسترۀ مقاصد ،صورت میگیرد و در منوابع فقهوی و اصوولی
امامیه ،حتی اشاره نیز ،مورد توجه قرار نگرفته ،ولی از البهالی برخی عبارات میتووان ایون
تقسیم را استخراج کرد که بهنظر میرسد ،عدم استفاده از کلیدوایههای موورد عنایوت اهول
سنت ،یکی از علتهای توجه نشان ندادن عالمان امامیه ،به این تقسی است:
ـ مقاصد عامه؛ مقاصدی است که همۀ ابواب فقه را فرا مویگیورد و بوه بواب خاصوی
اختصاص پیدا نمیکند .از آنجایی که اکثر فقهای امامیه احکام الهی را تابع مصالح و مفاسد
میدانند(طوسی1417 ،ق ،ج508 :2؛ شریف المرتضی ،بویتوا ،ج 570 :2و ،)571مویتووان
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گفت مصالح و مفاسد دنیوی و اخوروی کوه خاسوتگاه تشوریع احکوام اثبواتی (وجووب و
استحباب) و نفیی(حرمت و کراهت) ،است ،در همۀ ابواب فقه ،جاری است.
محقق حلی ،دربارۀ تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد ،میگوید« :المصلحۀُمایُوافيقُ
اإلنسانفیمقاصدهلدُنیاهُأوآلخرِته،أوليَهُما؛وحاصلُهُ:تحصيیلُمَنفعَيۀٍأومَضَيرُّةٍ( »محقوق
حلی1403 ،ق.)221 :
محقق قمی ،مصلحت را همان جلب منفعت و دفع مفسدۀ دینی و دنیایی ،میدانود و آن
را همانند اهل سنت به سه گروه متمایز ،دستهبندی میکند« :مقصود از مصلحت ،دفع ضورر
یا جلب منفعت دین یا دنیاست؛ مصالح ،یا شرعات دارای اعتبار است؛ هرچند به میزان ادراک
عقلی مصلحت عاری از مفسده؛ چون حفظ دین ،نفس ،عقل ،مال و نسول ،کوه صویانت از
آنها و ترک از آنچه منتهی به فساد آنها میشود ،مورد تأکید شارع است .یا نامعتبر است ...یا
مرسله( »...میرزای قمی1431 ،ق.)208 :
محقق نائنی ،ضمن اینکه احکام را تابع مصالح و مفاسد میداند ،معتقد اسوت مصولحت
در متعلقات ،مقتضای تشریع احکام را فراهم کرده و بر این اساس ،اموری به لحاظ داشوتن
مصلحت برای مکلَّف ،انجامش ارجحیت پیدا کرده ،حکم وجوب به خود گرفته و امووری
به لحاظ داشتن مفسده برای او ترکش راجح بوده ،محکوم به حرمت شوده اسوت ،در غیور
این صورت ،اصل مصلحت و مفسده بیآنکه نفع و زیانی مکلَّف لحواظ شوود ،نمویتوانود
مالک واجب و حرمت قرار بگیرد« :وإلُّافلیستِالمصلحۀُأوالمفسدةُبنفسهِمَامَنياطَینلجعيلِ
الواجبِأوالحُرمۀ؛فإنَّالضَّرورةَقاضیۀٌبِعَدمِالمصلحۀِفیجَعلالمکلَّفینفيیالکُلفيۀِميعَعَيدمِ
رجوعِالمنعفۀِإلیهم» (نائینی1410 ،ق ،ج.)36 :2
موارد استناد شده نشان میدهد که عالمان امامیه همۀ ابواب فقه را موؤثرر از مصولحت و
مفسوده ،مویداننوود و در ایون عرصوه از رقبووای سونی خوویش عقووب نمانودهانود ،هرچنوود
بهعنوانهای شایع در میان اهل سنت ،اشاره نکردهاند.
چه اینکه قاعدۀ «تیسیر و تسهیل مکلفان» ،مقصدی است که در همۀ ابواب فقوه ،حواکم
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است و به باب خاصی اختصاص ندارد؛ برخی اصوولیان امامیوه عمول بوه امواره را از بواب
مصلحت تیسیر ،جایز میداند و معتقد است شریعت اسالم بر تسوهیل و تیسویر ،بنوا نهواده
شده است(مظفر ،1370 ،ج .)35 :2بنابراین ،هرچند عالمان امامیه ،بهعنوان «مقاصود عاموه»،
اشاره نکردهاند ،ولی محتوای مباحث آنان نشان میدهد که مقاصد فراگیر همۀ ابواب فقه را
پذیرفتهاند.
ـ مقاصد خاصه؛ مقاصد خاصه ،به مقاصدی گفته میشود که شوامل هموۀ ابوواب فقوه
نمیشود ،بلکه برخی ابواب یا بابهای مشابه هم را شوامل مویشوود؛ شوهید ثوانی ،وقتوی
اهداخ شرع نسبت به جمعه و نماز در آن را توضیح میدهد ،هدخ شوارع از تشوریع نمواز
جمعه را دستیابی بندگان به «فضیلت کامله» ،میداند(شهید ثانی بیتا )93 :که ایون موالک و
مقصد درهمۀ ابواب عبادات(نه معامالت) ،قابل تطبیق است.
چه اینکه در معامالت برای رونق بازار« ،تبادل مال به موال» ،مصولحت اسوت(روحانی،
1418ق ،ج ،)7 :3و همین رو ،تلقی ر کبوان ،بودان جهوت کوه موانع ورود کواال بوه بوازار،
میشود ،از نگاه گروهی از فقها ،حرام اعالم شده است(عالمه حلوی1420،ق ،ج ،)160 :1و
این مالک ،تنها در ابواب معامالت که رونق بازار مسلمان مقصود است ،جریان پیدا میکند.
ـ مقاصد جزئیّه؛ مقاصدی است که در مسائل و مسللۀ خاصی ،مورد لحواظ مویشوود.
بهنظر میرسد اصطالح «تنقیح منا » و «الغوای خصوصویت» در مباحوث بسویاری از فقهوا،
مربو به مقاصد جزئیه میشود .و تفاوت تنقیح منا با قیاس مشهور اهول سونت در ایون
است که قیاس ،کشف ظنِّی است ،ولی تنقیح منوا  ،کشوف شخصوی و منتهوی بوه علوم و
اطمینان خاطر میشود(امین1432 ،ق ،ج .)109 :21به همین رو ،مورد توجه فقیهوان شویعه
قرار گرفته است.
محقق بحرانی در بحث کفارۀ عتق رقبه ،میگوید هرچند حدیث نبوی«أعتلوق رَقَبوۀت» ،در
جواب این سؤال« :واقعتُ أهللی فلی شَهرِ رَمَضَان» صدور یافته ،ولی با تنقویح منوا  ،از هور
کسی و در هر رمضانی و در هر جایی که مواقعه در ماه رمضوان رخ دهود ،کفوارهاش عتوق
رقبه است (بحرانی ،بیتا ،ج.)56 :1
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چنانکه حضرت در پاسخ این پرسش که «صَلَّیتُ مَعَ النرجاسَۀِ» ،فرمود«:أعلد صَالتَکَ» ،بوا
تنقیح منا  ،از هر کسی و در هر زمانی و در هر نمازی ،که در لباسش نجاست باشد ،اعوادۀ
نماز واجب است(بحرانی ،بیتا ،ج.)56 :1
میرزای قمی ،در مورد اینکه کفن میت میتوانود مغصووب ،حریور و پوسوت حیوانوات
باشد یا نه؟ با استدالل به تنقیح منا  ،حکم« :هر آنچه برای نمازگزار جواز ندارد برای کفن
میت نیز ،جایز نخواهد بود»(میرزای قمی1417 ،ق ،ج ،)423 :3را استخراج میکند.
همچنین دو عنصر زمان و مکان که امام خمینی مطرح میکند ،بهنظر میرسد در مسوائل
جزئی و مقاصد جزئیه ،کارامد است ،زیرا تحول حکم فقهی مسلله ،در مثل خرید و فورش
سالح گرم و مواد تخد یرکننده که در گذشته مجاز بوده ،در اثر تحول زمان و مکان ،ممنوع
شده است(خمینی1418 ،ق ،)15 :اوالت ،حکم جزئی است و ثانیات با فقوه مقاصودی ناشوی از
مفسده در خرید و فروش سالح و مواد مخدر ،سازگار است.
 .5فرایند عملیات تطبیق مقاصدی
آنچه تاکنون بررسی شد ،بیشتر تحلیل تلوری مقاصد شرع از نگاه دو گرایش امامیه و اهول
سنت بود ،ولی تطبیق و عملیاتی کردن مقاصد شرع بر مصادیق آن را نیز ،نمیتووان نادیوده
گرفت که در این قسمت ،به چند نمونه اشاره میشود:
 .6تطبیق مقاصدی از دیدگاه اهل سنت
با توجه به پیشتازی اهل سنت نسبت به مقاصد الشَّریعه ،پارهای از قواعد فقهی که مبتنی بر
مقاصد شرع است ،در منابع مقاصدی آنان ،به چشم میخورد که در بسیاری از ابواب فقوه،
بیکاربرد نیست .در این قسمت به دو نمونه اشاره میشود:
ـ قاعدۀ نفی حرج؛ یکی از قواعد فقهی که با مصلحت ارتبا دارد ،رفع یا نفوی حورَج
از مکلفان است؛ بدین معنا که هر تکلیفی و در هر بابی از ابوواب فقهوی کوه مکلوف را بوه
حرج و مشقت بیندازد ،مرفوع و مکلف نسبت به آن حکم ،معذور است و نقش این قاعوده
چیزی جز توسعه بر مکلفان و آسانگیری بر آنان ،نخواهد بود .هرچند که اصول قاعوده ،از
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پشتوانۀ ادلۀ محکمی چون آیات شریفۀ«وَمَاجَعَلَعَلَیْکُمْفِیالدِّینِمِنْحَرَجٍ»(حج«،)78:مَيا
یُرِیدُاللُّهُلِیَجْعَلَعَلَیْکُممِّنْحَرَجٍ»(مائده ،)7 :و حدیث نبووی «إنَّاهللَوَضَيعَالحَيرَج( »حواکم
نیسابوری1411،ق ،ج ،441 :4ح ،)8206برخوردار است ،ولی در جزئیات فقهی فاقد نوص،
از این قاعدهای برخاسته از مصالح بندگان ،برای نفی حرج استفاده شوده اسوت؛ بوه هموین
سبب ،برای مبطل بودن انجام کارها و حرکتهای منافی نماز ،معیارخاصی وجوود نودارد و
برخی آن را به عُرخ که حرج آور است ،ارجاع دادهاند ،ولی با توجه بوه اینکوه «خشووع و
تذلِّل» در نماز مقصد شارع است ،میتوان این مالک را ارائه کرد که :هر کاری که خللی بوه
هیلت خشوع وارد نکند ،سبب بطالن نماز نمیشود و هر رفتاری که به ایون هیلوت آسویب
برساند ،مبطل خواهد بود(أزهر1431 ،ق.)264 :
چه اینکه از برخی نجاستهای یقینی که در اثر گرد و خاک در مسویر رفوتوآمودهای
حیوانات(اعم از سگها و دیگر حیوانوات) ،ایجواد مویشوود ،و بور سور و صوورت انسوان
مینشیند ،یا وارد خانههای مردم میشود ،با استناد به حرجی بودن تطهیر ،اجتنواب از آنهوا
واجب نیست(أزهر1431 ،ق.)263 :
ـ قاعدۀ دفع ضرر؛ دیگر قاعدهای است که مبنای آن را مصالح و مفاسد ،تشکیل میدهود و
در اکثر ابواب فقهی(عبادات و معامالت) ،کارامد است .هرچند قاعودۀ مسوتند بوه دالیول عوام،
چون آیات شریفۀ 231و233بقره و دلیل خاص «الضَرَرَ و ال ضلرَارَ»(ابنماجوه ،بویتوا ،ج،784 :4
ح ،)2340میشود ،ولی مجوز تطبیق قاعده ،بر جزئیاتل فاقد نص ،زیان دیدن مکلفان از احکوام
الهی است؛ ازاینرو ،عدم جواز وضو و غسل زیانآور برای نمازگزار ،تجویز موانع و محظوورات
احرام برای حاجی ،همانند پوشیدن لباس معمولی در هووای سورد ،اسوتفاده از داروهوای معطور
برای محرِم مریض ،یا تراشیدن سر ،برای رفع حشرات موکی مانند شپش(أزهر1431 ،ق،)273 :
همه ناشی از ضرری است که خاستگاه آن ،مصلحت ومفسدۀ مکلفان است.
یا در امور سیاسی و اجتمواعی ،بودان سوبب کوه موردم و اموت در اثور خو قودرت و
حکومت ،متضرر میشوند ،هیچ حاکم و امامی حق ندارد خودش را عزل کند و اداره موردم
را فرو گذارد(أزهر1431 ،ق.)273 :

خاستگاه ،تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع 1201 

در امور عبادی ،همانند نماز ،صیام ،زکات ،حج ،جهاد و مانند آنها ،با توجه به اینکوه از
یک سو ،امور دینی بهشمار میرود و از دیگر سو ،بوا حیوات موادی انسوان درگیور اسوت،
ماهیت عبادت را برخی انقیاد ،خضوض و تذلل در پیشگاه خوالق متعوال ،مویدانود و ایون
مفهوم را می توان از یک جهت(نیاز فطری انسان به پرستش) ،جزء مصالح حاجیات شومرد
و از جهت دیگر(بندگی و شکرگزاری) ،جزء مصالح تحسینیات .در هر صورت ،شوتاب در
کار خیر ،نهی از فحشا و منکورات ،تطهیور قلووب ،پواکی روح ،دور از دنیواگرایی ،توکول،
اطمینان و آرامش درون ،همه به نفع عبادتگر است و جزءل آثار انقیواد و توذلُّل در پیشوگاه
خداوند ،شمرده میشود (أزهر1431 ،ق 303 :و.)304
 .7تطبیق فقه مقاصدی در امامیه
از آنجا که مقاصد شرع ،مورد توجه جدی فقهای امامیه نبوده ،انتظوار اینکوه فقیهوان امامیوه
همانند عالمان اهل سنت مقاصدی عمل کنند ،بیمورد خواهد بود با وجود این ،مواردی بوه
چشم میخورد که از طریق تنقیح منا به مقاصد شرع ،توجه شده است:
قاعدۀ تنقیح منا  ،به معنای پاالیش و تهذیب چیزی است(جوهری1429 ،ق )1062 :و
در اصطالح ،عبارت است از الحاق فرع به اصل ،با الغای فرق میان آنها .یوا پیراسوتن علوت
حکووم و تعم ویم آن بووه فرع(ملک وی اصووفهانی1432 ،ق 204 :و ،)205نوووعی قیوواس اسووت
(آلبحرالعلوم1404 ،ق ،ج )58 :3و به دو نوع قطعی و ظنی ،تقسیم میشود و تنها نوع اول
دارای اعتبار است (ملکی اصفهانی1432 ،ق .)205 :مبنای تنقویح منوا  ،بوهنظور مویرسود
مصلحت تسهیل بر مکلفان ،و نفی حورج از آنوان اسوت کوه در اسوتخراج احکوام جزئوی،
نقشآفرینی میکند:
ـ معفو بودن لباس مربی کودک؛ طهارت لباس نمازگزار ،از شرایط نمواز اسوت ،ولوی
این حکم در موواردی اسوتثنا خوورده اسوت؛ یکوی از آن مووارد را لبواس مربوی کوودک و
شیرخوار ،میدانند که در صورت نداشتن لباس دیگرحتی بوه صوورت اجواره و قورض ،او
معفو است که با همان لباس نماز بخواند .هرچند در روایات تعبیر«صبی» یا «مولوود» آموده
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که برخی آن را اختصاص به پسر بچه میدانند ،ولی گروهی از طریق تنقیح منا بوه دختور
بچه نیز ،تسری دادهاند(شهید ثانی1410 ،ق ،ج.)526 :1
ـ غسل توبه؛ یکی از غسلهای مستحبی ،غسل از گناه اسوت کوه اموام صوادق(ع) ،در
مورد کسی که در جمع همسایگانش غنا و موسیقی گوش داده بود ،فرمود «:قُمْ،فَاغْتَسِيلْ...،
فَإِنَّكَكُنْتَمُقِیماًعَلیأَمْرٍعَظِیمٍ»(كلینيی1429 ،ق ،ج ،784 :12ح ،)12393کوه برخوی ایون
حکم را تنها بر مورد سؤال(شنیدن غنا) ،تطبیق دادهاند ،اما گروهوی از طریوق تنقویح منوا
حکم را به هر معصیتی که در آن اصرار ،دخالت داشته ،تسری دادهاند(بحرانی ،بویتوا ،ج:1
.)56
ـ کیفیت زوال نجاست؛ زوال حکم نجاست ،مبتنی بر دو معیار زوال عین نجاسوت یوا
استحالۀ آن ،است؛ بنابراین ،بقای رنگ و بوی نجاست ،موانعی نخواهود بوود؛ بورای چنوین
حکمی هرچند دلیل صوریحی موجوود نیسوت ،ولوی بوا تنقویح منوا در اسوتنجاء و زوال
نجاست ،زوال عین نجاست را کافی میدانند :عَنِابْنِالْمُغِیرَةِ:عَنْأَبِیالْحَسَنِ(ع)قَيالَ:قُلْيتُ
لَهُ:لِلِاسْتِنْجَاءِحَدٌّ؟قَالَ«:لَا،یُنَقُّیمَاََمَّۀَ».قُلْتُ:فَإِنَّهُیُنَقُّیمَاََمَّۀَ،وَیَبْقَیالرِّیحُ؟قَيالَ«:اليرِّیحُ
لَایُنْظَرُإِلَیْهَا» (کلینی1429 ،ق ،ج ،58 :5ح ،)3884که حکم استنجاء در سؤال(اصل) به هموۀ
موارد اشیای نجس ،تسری پیدا میکند (بحرانی ،بیتا ،ج.)297 :5
ـ پیشی گرفتن مأموم بر امام در رکوع؛ اطاعت از اموام جماعوت در رکووع و سوجود
واجب است و درصورتی که مأموم پیش از امام اشتباهات یا به گمان اینکه امام به رکوع رفته،
رکوع کند ،باید به حالت قبل از رکوع بازگردد؛ بازگشت به حالت قبل از رکوع تنها دربوارۀ
رکوع اسوت ،ولوی فقهوا از طریوق تنقویح منوا  ،حکوم رکووع را بوه سوجود نیوز ،تسوری
بخشیدهاند(بحران ،بیتا ،ج.)143 :11
 .8نتیجه
مقاصد شرع بر مبنای اهل سنت و علل احکام بر مبنای امامیه ،بوه حکموتهوا ،علوتهوا و
مصالح عمومی و خصوصی که شارع مقدس به هدخ تأمین منافع دینی و دنیایی بندگان در
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فرایند تشریع احکام در نظر گرفته ،اطالق میشود و خاستگاه اصلی آن را مصالح و مفاسود
به معنای رساندن سود به بندگان و دفع زیان از مکلفان ،تشکیل میدهود و اکثور قریوب بوه
اتفاق عالمان دو گرایش اهل سنت و امامیه ،تشریع احکوام الهوی را برخاسوته از مصوالح و
مفاسد ،میدانند .پیشتازی اهل سنت به مباحث مقاصدی ،ایون دسوتاورد را بورای آنوان بوه
ارمغان آورده که مقاصد شرع را ابتدا با محوریت سوهگانوۀ مصوالح کلوی ،اهوداخ شوارع و
واقعیتهای موجود ،تقسیم کنند و آنگواه مقاصود مبتنوی بور محوور «مصوالح کلوی» را بوه
اعتبارهای آثار اساسی مقاصد ،مراتب مقاصد و شمول و عدم شمولی مقاصد ،متنوع سازند.
با توجه به اینکه دایرۀ شمولی مقاصد ،مقاصد عامه ،خاصه و جزئیّوه را پوشوش مویدهود،
گذشته از توافق تلوری میان عالموان امامیوه و اهول سونت ،در عملیوات اسوتنباطی نیوز ،در
مقاصد جزئیه هماهنگاند .به تعبیر دیگر ،هرچند در اصل تنوع مقاصد ،همانگونه که موورد
انکار جدی فقهای امامیه قرار نگرفته ،مورد تأیید آنان نیز واقع نشده است ،و لکن محتووای
فرایند تنقیح منا  ،نشان میدهد که عالمان امامیه با اهل سنت در مقاصد جزئیه ،همسوویند؛
بدین معنا که همانگونه که اهل سنت در پارهای از مسائل فرعی فاقد نص ،از طریق مقاصد
جزئیه ،حکم مسلله را روشن میکنند ،فقیهان امامیه از طریق تنقیح منا قطعی ،حکوم ایون
موارد را استخراج میکنند ،گرچه نسبت به انوواع دیگور مقاصود ،بوهویوژه مقاصود عاموه و
خاصه ،موضعگیری صریح اثباتی یا نفیِ ،از آنان دیده نمیشود.
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 .33علِّامه حلِّی ،حسن بن یوسف(1420ق) .تحریيراألحکيام ،تحقیوق :إبوراهیم البهوادری،
إشراخ :سبحانی ،چ اول ،قم :مؤسسۀ األمام الصادق(ع).
 .34غزالی ،محمد بن محمد(1417ق) .المستصفیمنعلماألصول ،دراسۀ و تحقیق :محمد
بن سلیمان األشقر ،چ اول ،بیروت :مؤسسۀ الرساله.
 .35فراهیدی ،خلیل بن أحمد(1409ق) .العین ،چ دوم ،قم :هجرت.
 .36فیروز آبادی ،محمدبن یعقووب(1433ق) .معجيمالقياموسالمحيیط و مرتوب بحسَوب
الحروخ الهجائیه و ،ترتیب و تصوحیح :ابوراهیم شومسالودین ،چ اول ،بیوروت :ريركۀ
األعلمی للمطبوعات.

خاستگاه ،تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع 1207 

 .37فیومی ،أحمد بن محمد بن علی المُقرِی(1425ق) .المصباحالمنیيرفيیغریيبالشيرح
الکبیرللرافعی ،چ سوم ،قم :دارالهجره.
 .38کلینی ،محمد بن یعقوب(1429ق) .الکافی ،چ اول،قم :دارالحدیث.
 .39مرکز اطالعات و مدارک اسالمی(1389ش) .فرهنيگناميۀاصيولفقيه ،چ اول ،قوم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ
قم.
 .40محقووق حلِّوی ،جفعووربن الحسوون(1403ق) .اإلجتهييادوالتقلیييد ،چ اول ،قووم :مؤسسووۀ
آلالبیت(ع).
 .41مصطفوی ،حسن(1368ش) .التحقیقفیكلماتالقرآنالکيریم ،چ اول ،تهوران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .42مظفوور ،محمدرضووا(1370ش) .اصييولالفقييه ،چ چهووارم ،قووم :مرکووز انتشووارات دفتوور
تبلیغاتحوزۀ علمیۀ قم.
 .43ملکی اصفهانی ،مجتبی(1432ق) .فرهنگاصطالحاصول ،مقدموه :جعفور سوبحانی ،چ
اول ،قم :مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص).
 .44میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمد حسن(1431ق) .القوانینالمحکمۀفیاألصولالمتیقنه،
شرح و تعلیق :رضا حسین صبح ،چ اول ،قم :مؤسسۀ إحیاء الکتب ا سالمیه.
 .45وووووووووووووووو(1417ق) .غنائماألیامفیمسيائلالحياللوالحيرام ،تحقیوق :عبواس
تبریزیان ،چ اول ،قم :مکبت األعالم ا سالمی.
 .46نائینی ،محمدحسین(1410ق) .أجودالتقریرات ،تقریر :السید ابوالقاسم الخوویی ،چ دوم،
قم :مؤسسۀ مطبوعاتی دینی.
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