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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.   
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 چكیده

رود،  شمار موی  سنت و تنقیح منا  یا علل احکام، در امامیه نه ماهیت حکم است و نه دلیل آن به مقاصد الشَّریعه در اهل

ها صوحی و   گیری ای پشت صحنۀ تشریع احکام است که فقیه را در تصمیم خواهانه های مصلحت بلکه غایات و حکمت

سنت در عرصۀ مقاصدی، این زمینه را فراهم آورده است که از درخوت تنومنود    ازی عالمان اهلدهد. پیشت بجا یاری می

هایی ایجاد و انوواع مقاصود شورع را تصوویر کننود و از هور کودام آنهوا آثوار علموی و            ، شاخ و برگ«مصالح و مفاسد»

پردازیکاربردی مبتنی بور روش بررسوی    ها این تحقیق با رویکرد تحلیلی و نظریه راهکارهای عملی، استخراج کنند. یافته

دانند و  سنت، خاستگاه مقاصد شرع را مصالح و مفاسد می دهد که دو گرایش فقهی امامیه و اهل منابع مکتوب، نشان می

، ضمن همسویی نظری، در عمل نیز، توافق دارند و حکم مسائل جزئی فاقد نص در ابوواب مختلوف   «مقاصد جزئیّه»در 

ویوژه مقاصود    کنند، هرچند فقیهان امامیه نسبت به مقاصد دیگر به اصد جزئیه یا تنقیح منا ، روشن میفقه را از طریق مق

 .اند عامه و خاصه، بر نفی و اثبات آنها، موضع جدی نگرفته

   واژگان کلیدی

 .تنقیح منا ، شریعت، علل الشرایع، علت، مصلحت، مفسده، مقاصد شرع
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 . مقدمه1

د شرع، از راهبردهای جدید در فلسفۀ فقه است کوه شاخصوۀ اصولی    مقاصدی یا مقاص  فقه

شومار   تر مسائل شرعی، به آن، یاری کردن فقیه و نظم بخشیدن اندیشۀ او، در استخراج دقیق

رود و از حدود اوایل سدۀ سوم هجرت وارد عرصوۀ فقوه پژوهشوی شوده و بخشوی از       می

خود اختصاص داده اسوت.   را به سنت حول محور فقه های عالمان اهل مطالعات و پژوهش

المقاصد، یا مقاصود الشَّوریعه، در    در میان عالمان امامیه با اینکه از تعبیرات رایجی چون فقه

یوا  « عللل احکوام »اند، لکن محتوای فقه مقاصدی حت عنوان  سنت، به دالیلی ابا داشته اهل

بع فقهوی و اصوولی   دهود، در منوا   ، که بخشی از اهداخ شریعت را پوشش موی «تنقیح منا »

 خورد. امامیه، فراوان به چشم می

تووان آن را در   است کوه موی   سنت، از پیشینۀ درخشانی برخوردار فقه مقاصدی در اهل

کننودگان؛ بوا پیشوتازی     ق(، تبیین333سازان؛ با پیشتازی ابو منصورماتریدی)م سه حلقۀ زمینه

( و مجوددان و معاصور؛ بوا    ق790و تکمیول شواطبی)م  « البرهان فی اصول الفقه»جوینی در 

ق(، خالصوه کورد. اموا در    1394عاشوور)م  رسانی ابون  م( و کمال1905پیشتازی محمد عبده)

صورت نهفته موجود است، ولوی و    امامیه، هرچند کلیات آن هم در روایات و هم در فقه، به

ای نگارهو  سنت به آن پرو بال داده نشده است و با وجود این توک  به دالیلی و، همانند اهل 

، اثور مهودی مهریوزی،    «مقاصود الشوریعۀ فوی مدرسوۀ أهول البیوت)ع(      »ارزشمندی، چوون  

، «بررسووی تطبیقووی مقاصوود شووریعت»، ابوالقاسووم علیدوسووت، «مصوولحت در فقووه امامیووه»

سازوکارهای کشوف مقاصود   »، و «مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه»محمدحسن زمانی، 

، سوید  «جایگاه آن در استنبا  حکم شرعیمقاصد شریعت و »، مهدی شوشتری، و «شریعت

 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 

اود و نقطۀ سنت و امامیه را، بک خاستگاه فقه مقاصدی یا علل احکام و تنوع آن در فقه اهل

تهافت و توافق دو جناح در انواع مقاصد را معین کند. ولی پیش از ورود بوه اصول بحوث،    
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داند موضع خویش را نسبت به مفهووم مقاصود شوریعت کوه از آن بوه مقاصود        شایسته می

 شود، روشن کند.  الشَّریعه، اهداخ شریعت، فقه مقاصدی و تنقیح منا ، نیز، تعبیر می

 مناط حیتنقو  عهیالشَّرقاصد ی مشناس . مفهوم2

رود،  کار موی  سنت، فراوان به ، در منابع اصولی و فقهی اهل«مقاصدالشَّریعه»هرچند اصطالح

لیک مفهوم دقیق و مورد وفاق همۀ پژوهشگران این عرصه، هنووز شوکل نگرفتوه اسوت و     

بسونده   سوو، و  شاید دشوار بودن ارائۀ تعریف جامع و مانع، برای اصطالحات علمی از یک 

ترین دلیل این کار، باشد. بر این اسواس،   کردن به توصیف شرح ا سمی از سوی دیگر، مهم

های مختلف از فقه مقاصد و اهداخ شورع اسوت    بیشتر تعاریف، ناشی از سالیق و برداشت

 شود: که در این تحقیق، به مفهوم نزدیک به وفاق، بسنده می

 مقاصد شرع . 2. 1

، قَصودات بور وزن   قصلودُ ۀ قَصَدَ)یَشو یری بور وزن مَفعَول( از   مو یمدر مَقاصلد، جمع مَقصَد)مص

دانسوتن و   میمسوتق (، است و قَصود )ضودِّ افورا (، بوه     54: 5ق، ج1409ی، دیفراهضَرَبَ()

(، انجوام  1008ق: 1433ی، روزآبواد یف(، اعتماد)54: 5ق، ج1409ی، دیفراهاستوار کردن راه)

(، معنوا  504: 2ق، ج1425یومیفی )زیچ نیع( و طلب کردن 863ق: 1429ی، جوهری)زیچ

ی است)صاحب بن عبواد،  ریگ سختی، ترک اسراخ بدون زندگشده است و قصد در امور 

دو طوورخ افوورا  و   انیوومی، مفهوووم آن را اعتوودال و وسووط   برخوو(. 256: 5ق، ج1414

و ماده را توجه به عمول   نیای اصلی معنای گرید. دندان یم(، 67: 4، ج1367، ریأث ابن)طیتفر

را از لوووازم آن  گووریدی معووانو  خوانوود یمووی اراده اسووت، انیووپااقوودام بووه آن کووه مرحلووۀ 

است که قصود، منحصور    نیا(. تفاوت اراده و قصد در 269: 9، ج1368ی، مصطفو)داند یم

ق: 1400ی، عسوکر آن، ندارد) ریغی اراده اختصاص به فعل قاصد و ولدر فعل قاصد است، 

 و توجه به اعمال است. نیمعی ها هدخی به معنا، مقاصد، نیبنابرا(. 119و120

، «شَورَع »(، از ریشۀ 104: 21ق، ج1432، از افعال تشریعی خداوند)امین، «شَریعت»وایۀ 

 ، بوه «مَشورَعۀُ المَواء  »دهد و شریعت، از  ( می167ق: 1405معنای بیان و اظهار را )جرجانی، 

ملت، منهاج، طریقه و سونت)أزهر،   ، اخذ شده که به معنای دلین،«مسیر ورود به آب»معنای 
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ق: 1429(، و آنچه خداوند بر بندگان خویش جعول و مشوروع کرده)جووهری،    25ق:1431

(، یا آنچه خداوند از امور دین همانند نماز، صیام، زکات، و حج و سایر امور نیکو، بور  534

اهل روشون،  رسود ر  نظور موی   (، آمده است که به237: 11ق، ج1414بندگان قرار داده)زبیدی، 

دسوتوراتی کوه   »مفهوم جامع، شریعت خواهد بود. در اصوطالح، شوریعت عبوارت اسوت از    

خداوند برای بندگانش تشریع نموده و توسط پیامبری از پیامبران)ع(، آورده شده است، اعم 

شوود و   از اینکه مربو  به چگونگی رفتار باشد که از آنها به امور فرعی و عملی نام برده می

بدان اختصاص یافته یا مربو  به چگونگی اعتقاد است که از آنها به امور اعتقادی، علم فقه 

 (.55: 1369حسینی، «)شود و علم کالم، برای آن وضع شده است یاد می

 عتیشور ی است کوه  معانو  جینتا، اهداخ، اتیغا»در اصطالح  عهیالشَّرسرانجام مقاصد 

ی ابیدسوت و  جادیای تحقق و برااثبات رسانده و ی به الهتوجه نشان داده و در احکام  آنهابه 

متعودد   فیتعوار ی بررسو ی با برخ(. 102: 1ق، ج1427ی، لیزح«)، تالش نموده استآنهابه 

 عیتشور ی اسوت کوه شوارع مقودس در     هوا  حکموت ی و معان»کنند:  می دییتأرا  فیتعر نیا

نموده  تیعاریی بندگان، ایدنی و اخروی تحقق مصالح برای الهی احکام خصوصی و عموم

 (.32ق: 1431أزهر، «)است

 مَناط حیتنق. 2. 2

و  شیپواال (، 968: 1387، فوارس  ابون )گریدی زیچی از زیچ راستنیپۀ نَقَحَ، شیر، از «حیتنق»وایۀ 

( 620: 2ق، ج1425ی، ومیفی خوب از بَود) جداساز( و 1062ق: 1429ی، جوهری )زیچ بیتهذ

: 1387، فوارس  ابون )گریدی زیچی به زیچ، معلَّق شدن «نَوَ َ»ۀ شیر. وایۀ مَنا ، از دهد یمرا معنا 

 نیهمو ( و بوه  630: 2ق، ج1425ی، ومیف) شود یم، منا  گفته قیتعل(، معنا شده و به موضع 980

، انیاصوول . در اصوطالح  رود یمو  کوار  بوه رو، بدان جهت که حکم، معلق بر علت اسوت، منوا ،   

دادن آن بوه مووارد مشوابه     میتعمو ی بورا عبارت است از استخراج مالک حکم از خطاب شوارع  

 اسیو قی نوه  ولو است،  اسیقی نوعمنا ،  حیتنق(. 366: 1389ی، اسالم)مرکز اطالعات و مدارک 

تنهوا نووع اول،    هیامامو در  شود یمی تقسی، ظنِّو  قطعنوع  به دوو  اهل سنتی( نزد ظنِّمُصطَلَح)

 (.85: 3ق، ج1404، بحرالعلوم آلی اعتبار است)دارا
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ی که شارع مقدس به هودخ  خصوصی و عمومو مصالح  ها علت، ها حکمت، به نیبنابرا

 ااحکام در نظر گرفتوه، مقاصود شورع یو     عیتشر ندیفرای بندگان در نیدیی و ایدنمنافع  نیتأم

است کوه   نیامنا ، در  حیتنقتفاوت مقاصد شرع با  نیتر مهمو  شود یم، اطالق نیداهداخ 

و  نیَّمعو ی هوا  بابست و شامل مجموع ابواب فقه، در مقاصد شرع، وسعت گستره مطرح ا

صورت  نیای است که در جزئمنا ، تنها مسائل  حیتنقی گسترۀ ول، شود یم تر یجزئمسائل 

  هرچنود ، رسند یمی فاقد نص، به اتفاق نظر جزئ، در دائرۀ مسائل هیامامو  اهل سنتعالمان 

 آنهوا را بودان جهوت کوه     رسود  یم نظر بهی ول، ستندینمقاصد  گریدمنکر انواع  هیامامی فقها

 .اند ندادهی قرار جد، مورد توجه دانند ینمی در فقه جدمؤثر 

 . خاستگاه مقاصد شرع3

ین پرسوش را در  ادر مقاصد شرع، خاستگاه مقاصد شرع است و  ها مؤلفهین تر مهمیکی از 

تور و   یمقود ی هوا  پوژوهش ی است؟ خاستگاهی از چه ناشپروراند که مقاصد شرع  یماکهان 

دهد که خاسوتگاه   یمی آن، نشان دستاوردهایمات مقاصد و هم در آثار و تقسید، هم در جد

ی بر الهیع احکام تشردهد و اغلب  یمیل تشک، «مفسده»و « مصلحت»ی مقاصد شرع را اصل

ی دو بورا یمات مقاصود شورع   تقسین رو، به همیر است و دا، پرکاربردین دو عنوان امحور 

یگوری  دینود اجتهواد و   فرایین نوع مصلحت مورد استدالل در تبد: یکی گیر یمهدخ، انجام 

 ی از مصالح هنگام تعارض مصالح مختلف. مصلحتی ترجیابی به دستامکان 

، الزم اسوت مفهووم مصولحت و    «مقاصد»و « مصلحت»یان میق عمو با توجه به ارتبا  

 یح داده شود:توضنوع ارتبا  آن با مقاصد، 

یشوۀ صَوالح)از بواب مَنَوعَ و کَورُمَ(، ضودِّ       رصالح، جموع آن اسوت از   ، که م«مَصلحت»وایۀ 

ی وقتو دهد و  یمیر و پاداش را معنا خ(، 597ق: 1429ی، جوهر؛ 724ق: 1433یروزآبادی، ففساد)

، در معمووالت (. 345: 1ق، ج425یومی، فیر است)خ، یعنی در آن، «ی األمرِ مَصلحۀٌف»شود:  یمگفته 

یوور تعب مووالی، و سووود اخوورویکووی، اجوور نابوول شَوورِّ، بووه احسووان، یوور، مقخی از فارسوویووات ادب

یشوۀ  رآیود، از   یمو ، کوه جموع آن مفاسود    «مَفسوده »(. و وایۀ 2927: 4، ج1381ی، انورشود) یم
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یوومی،  ف؛ 812ق: 1429ی، جوهردهود)  یمو ی خوالخ مصولحت را   معنوا فَسَدَ)یَفسُدُ و فسوادات(،  

 (.472: 2ق، ج1425

یعبيارةفهي دانند از جَلب منفعت یا دفع مفسده: یمرت و در اصطالح، اغلب آن را عبا

: 2، ج2011، عاشور ابن؛ 378: 1ق، ج1417ی، غزال«)یاألصل:عنجَلبِمَنفَعَۀٍأودَفعُمَضَرَّةٍف

کنود و مصوالح    یمو یودا  پ( که به مصالح خلق، اختصواص  221ق: 1403ی، حل(؛ محقق 488

شود. و هر آنچوه مقابول آن باشود،     یمه ین، نفس، عقل، مال و نسل، خالصدخلق در حفظ 

یاتالخمسأوبَعضيهایُسَيمَّیالکلیتِتفویلقَبِمِمَّاهُومِنذلكمایُقَابلُكلُّو»مفسده است: 

یابی بوه منفعوت   دسوت ی معنوا (. در مجموع مصلحت، به 378: 1ق، ج1417ی، غزال« )مفسدة

 یعی است.شایف تعریه، امامو  اهل سنتیان عالمان مینی، دیوی و دن

  متفاوت است: سه نوعی دارایه امامو  اهل سنتیدگاه جمهور دمصلحت، از 

 .یلنوعهاأوجنسِهاالشَّرعمصلحۀٌرَهِداألصلُاول: مصلحت معتبر؛ 

 .یبخالفهاررعمَصلحۀٌرهدنصُّو مردود؛  نامعتبردوم:  مصلحت 

یيرموجيودغباعتبارها،وهومصلحۀلمیَشهدِالشَّرعببطالنهاوالسوم: مصلحت مرسله؛ 

ی، قمو  یورزای م؛ 194ق: 1431؛ أزهر، 424ق: 1408یانی، سف)یسلهمثالٌواقعٌلیعۀوالشَّریف

 (.208ق: 1431

یل دلی که با مقصود شارع هماهنگ باشد و منفعتهر »مصالح مرسله که عبارت است از: 

(، اعتبوار و عودم   447ق: 1435یودی،  زب«)ی اعتبار آن، موجوود نباشود  نفی بر اعتبار یا خاص

یود  تأکیگر، بور اعتبوار آن،   دیاری بسو  نامعتبری آن را گروهاعتبارش، مورد اختالخ است؛ 

ی مصلحت در فقوه  حنبلی و مالکیش گرایان، مین ا(. در 209: 1986یرالصنعانی، أمکنند) یم

ص دانند و حتی نصو را یک اصل قائم به کات شمرده و هیچ حکمی را بدون مصلحت نمی

 (. 310تا: دانند)ابوزهره بی قرآنی و نبوی را با مصالح و مفاسد، قابل تخصیص می

ی آن وجوود  بورا یور  تعبین، مورد سوم)مصلحت مرسله(، که مورد نزاع است، سوه  بنابرا

ی که حکم را در مناسب، و به اعتبار وصف «مصلحت مرسله»دارد: به اعتبار مصلحت در آن، 
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ی مصودر ی شدن حکم بر مصلحت به مفهووم  مبتنو به اعتبار  ،«مناسب مُرسل»آورد،  یمی پ

 (.194و195ق: 1431)أزهر، کنند یمیر تعب، «استصالح»آن، 

ی برخو اسوت؟،   برخووردار ی ارتبواط ینکه مصلحت مرسله، با مقاصود شورع از چوه    ااما 

ینکه مقصد ای برایل؛ تفصیه است به اجمال و شرعهای مقاصد  یهپامعتقدند، مصالح مرسله، 

ی در تحقوق  بزرگهدخ شارع، جلب مصالح و دفع مفاسد است، و مصلحت مرسله نقش و 

یجه عمل به مصالح مرسله عمول بوه چوارچوب مقاصود شورع      نتکند. در  یمیفا این هدخ، ا

 (. 199ق: 1431است نه جارج از آن)أزهر، 

 هوای  یباییزدانند که محاسن و  یمیعت شرجلب منافع را روح  به مفهومی، مصالح، برخ

یقوی شوارع،   حق بوه مصوالح  تووجهی   یبکند و  یمیعت را مجسم شری جاودانگو رمز و راز 

ین، خاسوتگاه مقاصود   بنوابرا (. 359ت:  یبو ی بَدورود) یم شمار بهیب مقاصد، تخرییع و تض

رسد، مصلحت و مفسده، تمام محور مقاصد شرع،  یم نظر بهشرع، مصالح و مفاسد است که 

یز، مصولحت  نیبی ترتیلی دارد و از نظر تعلقاصد احکام، نقش رود و نسبت به م یمشمار  به

 و مفسده، مقدم بر مقاصد شرع است.

 تنوع مقاصد شرع . 3. 1

خواهد داشت و شارع حکویم بورای    تردید تنوع مقاصد شرع را در پی تنوع احکام الهی، بی

 تشریع احکام الهی، مقاصد یا اهداخ متنوعی را در نظر داشته است 

 سنت های مقاصد از دیدگاه اهل نهگو .3 .1 .1

یون  ایشوتاز  پکوه   اهل سنتیان می در حتیم مقاصد شرع، تقسی برای مشخصمالک  هرچند

یقه یوا  سول ی اعمال نوع بهشود  یمرود وجود ندارد و هر آنچه ارائه شده و  یمشمار  عرصه به

 یمات مقاصود، تقسو یر چنود نمونوه از   تصوو یون،  ای پژوهشگر است بوا وجوود   ها برداشت

 :شود یمیر ارائه زصورت  به

 یکلمصالح  تیمحورمقاصد با  میتقس. 3. 1. 1. 1

ی مختلوف  اعتبارهوا دهود، مقاصود شورع را بوه      یمو را محور قورار  « مصالح»یم که تقسین ا

 کند: یمی مرزبند
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 ی مقاصداساسبه اعتبار آثار . 3. 1. 1. 2

طلبد، بوه   یماز آن را  ی که حفظ و حراستزندگمقاصد، به اعتبار آثار مصالح در قوام نظام 

ینیات(، و تحسو یینی)تزیوات(، مقاصود   حاجی)عمومهوای   یازمندینی، مقاصد ضرورمقاصد 

 (:  221ی:بَدوشود) یممکمالت، متنوع 

یون، عقول،   دی است که حفظ مقاصد پنجگانوۀ  مصالحیات(؛ ضرور)یّهضرورمصالح  ـ

یون مصوالح   ایل حصو ت( و 180وو 182ق: 1418یوبی، الاسوت)  دار عهدهنفس، مال و نسل را 

ی دچار زندگ، نظام ها آنی که با نبود ا گونه بهی است ضروری امت و آحاد آن، برای، ضرور

 (. 136: 2011، عاشور ابنشود) یماختالل 

ی و حَرَجو ی توسوعه و رفوع موانوع    بورا ی( کوه  عمومهوای)  یازمندین؛ یهحاجـ مصالح 

شوامل عبوادات، عوادات و    یامد فووت مطلووب، کارامود اسوت و گسوترۀ آن      پآور با  مشقت

یّ، شُوهرت ازدواج )در  ولو شود؛ در مثل باب نکاح، احکام نکاح، ماننداشترا   یممعامالت، 

یوات بوه شومار    حاجی جوزء  ولو یسوت،  نیات ضورور جزء  هرچند(،  و مهر، اهل سنتفقه 

ی حورج در  نفو یسویر و  تیل و تسوه (. یا یکی از مقاصد شرع، 141: 2011،عاشور ابنرود) یم

(، 185بقوره:  «)یُسور و ال یُریودُ بکُومُ العُسور    الیُرِیودُاهللُ بِکُومُ   »یفۀشور یوۀ  آست کوه  یف اتکال

 (. 317و318ق: 1418یوبی، الرود) یمشمار  یف حرج آور بهتکالی نفیل بر دلین، تر شاخص

موردم   یعمووم هوای   یازمنودی نی است و نه به ضروری است که نه امور ینیّات؛تحسـ 

ق: 1418رود)الیووبی،   شومار موی   ها، به ها و آراستگی الت، خوبیشود، بلکه از کما مربو  می

(، سووتر عووورت و 41: 2ق، ج1417(؛ ماننوود داشووتن طهووارت و رفووع خبائث)شوواطبی 328

 (.142: 2011عاشور،  گذاشتن محاسن)ابن

رود بلکوه بوه    ینمو  شومار  بهیات ضروری خود جزء خود بهی است که امورمکمّالت؛  ـ

یودا  پی ضورور یات شوده و حکوم   ضورور ی، ملحوق بوه   ضورور ر یل اموتکمیر و تأثخاطر 

 (.328ق: 1418یوبی، الکند) یم
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 به اعتبار مراتب مقاصد میتقس .3 .1. 1. 3

گیورد   یمو ی اسوتنبا ، صوورت   کلو ینود  فرامرتبه و درجۀ مقاصد در  به اعتباریم که تقسین ا

 دهد: یمی، مورد توجه قرار تبعی و اصل براساساهداخ شرع را 

رود و به قصود اول   یمشمار  ی شارع بهاصلی است که مطلوب مقاصد یّه؛اصلمقاصد  ـ

 یع شده است؛  تشرشارع، 

ی، مطلوب شوارع اسوت؛ در مثول    اصلمقاصد  تبع بهی است که مقاصد مقاصد تابعه؛ ـ

ین مأموربوه،  ای شارع، نفس تحقق مأموربه)نماز( است که تحقق اصل، مقصد «یمُوالصَّلواۀأق»

ی شوارع،  اصول ، قصود  «به نکواح امر »ی است. یا در اصلی از قصد ناشمتوقف بر طهارت و 

ین و زوجیان مید نسل، مودت تولیین مهر، تعی وقوع نکاح، متوقف بر ولتحقق نکاح است 

ی، تبعو بور مصولحت مقاصود      مهوم ی، اصول یجه مصلحت مقاصد نتیگر، است که در دامور 

 (.  328ق: 1418یوبی، الخواهد بود )

ی بورا واسوطه   یبداند که دستاورد  یمی اموری را اصلیم مقاصد تقسین ا ی، با ارائۀشاطب

 به مکلوف گردد و  یبازمین مصالح  عموم ملت به تأمیاتی است که ضرورمکلف ندارد بلکه 

یم تقسو یی، قابول  کفوا ینوی و  عیت خاص اختصاص ندارد که به موقعخاص، زمان خاص و 

ی است که در آن بهوره و منوافع   امورابعه، داند و مقاصد ت یمینی، عیی را مکمل کفااست و 

ینوه شوده   نهادیازهوای مختلوف   نین رو، در مکلِّف همگیرد و به  یممکلف مورد لحاظ قرار 

یوه  تهی، آب تشنگی رفع برایابد، و بجوع، غذا  سدی براکند؛  دار وابه تحرک  او رااست تا 

ی برابور  حکمیازها، نام از ی هر کدمقتضای رفع شهوت، اقدام به ازدواج کند و به براکند و 

 300: 3ق، ج1417ی، شواطب یع شوده اسوت )  تشور یم حکو یوۀ شوارح   ناحبا مصلحت او، از 

 (.  303و

 به اعتبار شمول مقاصد میتقس. 3. 1. 1. 4

گیرد، شمول و عدم  یم(، صورت 62: 1369ینی، حسیم که به اعتبار گسترۀ مقاصد)تقسین ا

 کشد: یمیر تصویرۀ مقاصد را به داشمول 
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ید کرده و در همۀ ابواب تأک آنهایاتی است که شرع به حفظ غااهداخ و  مقاصدعامه؛ ـ

یده اسوت؛  د، مراعاتش را الزم آنهایات یا اغلب جنافقه، چون عبادات، معامالت، عادات و 

ین، جوان، عقول و موال و نسول(، در رأس مقاصود عاموه قورار        دی پنجگانه)ضرورمقاصد 

ی، یکی جلوب منوافع و   اساسالت واجب است و دو محور در همۀ حا آنهاگیرد و حفظ  یم

ی حورج از مکلفوان، مصوداق روشون     نفیف و تکالیل در تسهیسیر و تیگری ددفع مفاسد و 

 (.388ق: 1418یوبی، الرود) یمشمار  مقاصد عامه، به

یعت یوا  شور ین ابوواب  معو ی هوا  بوه بواب  یاتی است کوه  غااهداخ و  ؛خاصهـ مقاصد 

کند؛ مانند مقاصد همۀ عبوادات، معوامالت    یمیدا پیعت، اختصاص شریه هم در شبی ها باب

یاد در برابر خداوند، و در معامالت، تبوادل ثوروت و   انقیات که در عبادات، خضوع و جناو 

یدگان، جبوران خسوارت و نسوبت بوه     دیی، نسبت به ضرر جنایان مردم و در امور ممال در 

ق: 1418یوبی، الشوود)  یمو ی، شوناخته  شرعد ی آنان از ارتکاب جرم، مقصبازدارندگیان، جان

413-411 .) 

(، 415ق: 1418یووبی،  ال)خاصهو  عامهی، برخالخ مقاصد جزئمقاصد  یّه؛جزئـ مقاصد 

یول خواص، متعلوق اسوت؛ و     دلیّن یوا  معو  مسولله   بهی است که مقاصدعبارت از اهداخ و 

شوود؛ بور    یمیر بتعی شرعی جزئشود، مقصد  یمیل خاص، استنتاج دلی که از علتحکمت و 

یر بدن یوا هوردو(، یوا    تطهیر روح است یا تطهیا وضو، آی در وضو)خاص مسللهین اساس، ا

یا حکموت  آیع)بی در خاصۀ مسللی از فحشا ست یا نه؟(، یا نهی در نماز)نماز، خاص مسلله

یشتر به علل بی است که جزئی شرعیاز مردم(، مقاصد نیع، ورود کاال به بازار است یا رفع ب

دانود از   یمو ی را عبوارت  جزئو ی مقاصد برخ(. 415ق: 1418یوبی، الشود) یم کام مربو اح

 (. 149: 2011،عاشور ابنمصلحت فرد یا افراد اندک)

 اهداف شارع تیمحوربا  میتقس. 3. 1. 1. 5

دومین تقسیم، که برای مقاصد شرع، ارائه شده، به اعتبار اهداخ شارع است و از آنجوا کوه   

انود، کوه    شود، این تقسیم را برخوی مطورح کورده    ی و تشریعی تقسیم میامر شارع به تکوین

 اند از:  عبارت
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ینش اسوت کوه   آفور ینی، مقاصود خلقوت و   تکوو مقصود از مقاصود   ینی؛تکوـ مقاصد 

وَمَاخَلَقْتُ»یفۀشر یۀآمعنا که  ینبدیعی( است؛ تشرینی)در مقابل امور تکوخاستگاه آن، امور 

و انوس،   جون یدن آفرکند و  یمیان بینی را تکو(، امر 56یات: کار«)یَعْبُدُونِلِالْجِنَّوَاإلِنسَإِالَّ

 ینی خداوند است. تکوفعل 

یفۀ شور یوۀ  آیعی خداوند اسوت؛  تشریعی، امر تشرخاستگاه مقاصد  یعی؛تشرـ مقاصد 

یت بشور را از  هودا (، که 1یم: إبراه«)..یالنُّورِإِلَیْكَلِتُخْرِجَالنَّاسَمِنَالظُّلُمَاتِإِلَاَنزَلْنَاهُكِتَابٌ»

یعی را  به تشررود. امور  یمشمار  یعی بهتشرداند، امر  یمیامبر پاهداخ انزال کتاب و ارسال 

 کنند:  یمیم تقسسه مرحله 

 یم گذشته، مورد اشاره قرار گرفت.تقسیه در اصلیح مقاصد توضیه؛ اصلالف( مقاصد 

یوار در  معیگر. و دی مکلفان بر بعض برخین؛ عبارت است از حقوق المکلِّفب( مقاصد 

ی و دفوع هموۀ مفاسود محرموه و مکروهوه      مستحبی و واجبین حقوق، جلب همۀ مصالح ا

ی)خوالق(،  اله حقوق مقاصد  بهیگر، مقاصد مکلف، به اعتبار صاحب حق، دعبارت  است. به

و مقاصود حقووق    (،56یوات:  کار« )یَعْبُيدُونِلِوَمَاخَلَقْتُالْجِنَّوَاإلِنيسَإِالَّ»یفۀشریۀ آیل دل به

اإلَِْيمِیيعَلَیوَالَتَعَاوَنُواْوَالتَّقْوَالْبرِّیعَلَيوَتَعَاوَنُواْ»یفۀ شر یۀآشود و  یمیم تقسعباد)مخلوق(، 

ین حوق  بنوابرا (. 79-80ق:1430یبی،حل(، در رأس حقوق عباد قرار دارد)2مائده: «)وَالْعُدْوَانِ

یگوران  دب منافع یا دفع مفاسد که نواقض مصوالح  و حقووق    ی جلبرای است تصرفاتبنده، 

 (.80ق: 1430یبی، حلیل نکند )تحمیگران، دی بر ا مفسدهنباشد یا ضرر و 

یه، اسوت  اصول ی که در مقابل مقاصد تبع(، مقاصد 66: 1369ینی، حسیّه)التبعج( مقاصد 

 ی مورد بحث قرار گرفت.قبلیم تقسدر 

 ی موجودها تیواقع تیمحورمقاصد با . 3. 1. 1. 6

گیورد کوه    یمو های امت یا افراد به مقاصود، صوورت    یازمندین برآوردنیم به اعتبار تقساین 

ی دارایِّن مقاصود،  مبو یِّن مقاصد شرع است؛ یعنی دالالت ادلوۀ  مبیل دالخاستگاه آن،  عمدتات

 یراست: زۀ گان سهحاالت 
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ی بور آن، وجوود   قطعیل دلی است که مقاصدیه، قطعمنظور از مقاصد  یّه؛قطعمقاصد  ـ

یْتِمَينِالْبَیالنَّاسِحِجُّعَلَوَلِلُّهِ...»یفۀشریۀ آشود؛  ینمی آن، تصور برادارد و احتمال خالخ 

َإِلَاسْتَطَاعِیضوۀ حوج،   فرینکه انجوام  ایگر، دال است بر دیل دال(، و 97: عمران آل...«)یالًسَبِیْه

 (. 149: 2011عاشور،  نبار است)ابنیازیمی دارد و ترک آن، عظی مسلمانان مصلحت برا

کند؛ در مثل اتخواک   یمی بر آن، داللت عقلی ظنیل دلی است که مقاصد یّه؛ظنمقاصد  ـ

، عاشوور  ابنی اسوت) ظنو ی خانه در هنگام خوخ و تورس، مقصود   نگهبانی براسگ نگهبان 

2011 :149 .) 

ه در واقوع،  کو  یدرحوال یر است خشود صالح و  یمیال خی که مقاصد یّه؛وهمـ مقاصد 

 یان وزیزی جز چ

یشوه(، بوه   شیش و انوواع  حشیاک، تریر کننده)تخدضرر نخواهد بود؛ استفادۀ انواع مواد 

 (. 136: 2011عاشور،  یست)ابننین چناست و در واقع  آور نشا ینکه ایال خ

یم مقاصود بوه اعتبوار    تقسو ، اهول سونت  ی مبناین نوع مقاصد بر مدتراکاررسد  یم نظر به

کنود و   یمو یم تقسیه، جزئو  خاصه، عامه  بهشمول مقاصد است که مقاصد را  شمول و عدم

ی، مقاصود یت فقه واقعیی داشته باشد و هم با همسویه، امامی مبناتواند با  یمی هم ا گونه به

 منطبق است.

 هیامامدر  عتیشری مقاصد ها گونه. 4

یوه قورار نگرفتوه و    مامای فقهوا ی جود یلی مقاصد شورع، موورد توجوه    دالچنانکه اشاره شد، به 

ی گواه پژوهان چنانچوه   شود وفقه ینمیت داده اهمید، باکه  گونه آنی مقاصدیز، به فقه ن اکنون هم

اسوت یوا در    اهل سنتی مقاصدیر منابع تأثدهند، اغلب یا تحت  یمین عرصه ارائه ایقی در تحق

ی، مقاصود باحوث فقوه   ی ورود بوه م ا گونه بهکند و  یمیدا پی آنان، اختصاص مقاصدیدگاه دنقد 

یچیودۀ  پیرنود، وارد مباحوث   بگینکوه موورد اتهوام قورار     ای از نوع بهرود و  یمشمار  ی بهشکن خط

و مفاسود احکوام،    بوه مصوالح  ی دور، ها گذشتهیه از امامی فقهاین اشوند، با وجود  ینمی مقاصد

 .اند دهیاتی کرعملو آن را در قالب مالکات احکام، علل احکام یا اهداخ احکام،   داشتهتوجه 
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 اهول سونت  ی مقاصدیمات مقاصد به اعتبارات چندگانه که در منابع تقسین اساس، ابر 

یوات  جزئیوق شودن در   عمی بوا  ولو یوه وجوود نودارد،    اماممطرح شد، در منابع فقه و اصول 

را « یت مصالحمحوراعتبار »بهیم مقاصد تقسیه امامیهان فقی کل طور بهتوان گفت  یممباحث، 

شود. چنانکه مخالفت  ینمیماتی یافت تقسین به چنی اشاره حتیح و تصر هرچند پذیرند، یم

یِّن مبیات روایات و آیات مستند به جزئین توجه به اخورد. با وجود  ینمیز، به چشم نبا آن 

، «یت مصالحمحور»یه با امامیدگاه دی مقاصد شرع، از ها گونهتوان ادعا کرد که  یممقاصد، 

 شود: یمیم قستیر، زی ها گونهبه 

 یاساسمصالح  اعتبار بهمقاصد،  .4. 1

ی الهو یوان  ادی شرع اسوت و در هموۀ   اصلشود که مقصد  یمی گفته اموری، به اساسمقاصد 

 از: اند عبارتیت قرار گرفته است، که عنامورد 

 ی  ضرورمقاصد  .4. 1. 1

و ی را مطورح  ضورور ی باشود کوه مقاصود    کسین نخست (،ق786م)اول یدشهرسد  یم نظر به

مقاصد و اهداخ شرع را در حفظ ضروریات پنجگانه نفس، دین، عقل نَسَب)نسول( و موال   

داند. او، حفظ نفس را در سایۀ تشریع  قصاص، دیه و دلفاع، و حفظ دین را، در تشوریع   می

جهاد و تجویز کشتن مُرتد، و حفظ عقل را در سایۀ حرمت  نوشویدن مسوکرات و اجورای    

ب را با حرام دانستن زنا ... و حفظ مال را با حورام کوردن غصوب    ها، و حفظ نسَ حدِّ بر آن

 (. 38: 1تا، ج اول، بی داند)شهید ، می«مال، سرقت، خیانت و راهزنی و حدِّ بر آنها

 های عمومی   مقاصد نیازمندی. 4. 1. 2

هوای عموومی    گرچه شهید اول از قسیم مقاصد ضروری، یعنی مقاصد حاجیات و نیازمندی

گیورد،  صوریح سوخن نگفتوه، ولوی عبوارت و        پوس از ضوروریات قورار موی    که در مرتبوۀ  

دهندۀ آن است که مقاصد نیازمنودی عموومی را نیوز     کند، نشان های را که معرفی می مصداق

هوای عاموه    اند و  فراز و فرود زندگی اجتماعی انسان را عامل اصلی نیازمنودی  مدنظر داشته

هوا   ب منفعت و دفع مفسده در عرصوۀ نیازمنودی  شمارد؛ و اموری را که کارامد برای جل می
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داند از دادرسی و طرح دعاوی و ارائه شواهدل بر آن؛ و این بدان  مدنظرش است، عبارت می

جهت است که زندگی اجتماعی و که طبعوات در مظنوۀ نوزاع قورار دارد و  جوزء ضوروریات         

در چنوین وضوعیتی   مکلفان است، و سرانجام عاملی که ریشۀ نوزاع و اخوتالخ را برچینود،    

داند و آن عامل، جز شریعت نخواهد بود. و  شریعت راهی جز این نخواهد  ناپذیر، می چاره

داشت که برای ادارۀ امور اجتماعی، پیشوایی و سیاست قضایی و نهادهای وابسته بوه آن را  

، یرسوان  حوق  سرانجامی و دعاوی و اثبات دادرسیرا ز(، 38: 1تا، ج یبید اول شهاعمال کند)

یسوت کوه جوزء    نی شوک رسود، اموا    ینمو یون و...،  دضرورتل حفظ جوان و    به حد هرچند

 رود. یمشمار  یات(،  بهحاجی)عمومیازمندی ن

 ینیتحسمقاصد . 4. 1. 3

ی محتواا، اما  یاوردهنیان به معنوان مقاصد شرع، سخن  ینیات بهتحسی از امامعالمان  هرچند

(، مسوواک زدن  102، ح 50: 1ق، ج1413یوه،  بوبا ابنالوضوو بوودن)   ینیات، همانند دائمتحس

( و 9422، ح562: 10ق، ج1429ینی، کل(، معطور بوودن)  3911، ح74: 5ق، ج1429ینی، کل)

( 42: 3توا، ج  یبی، المرتضیف  شر) ها ناخنها و گرفتن  یلسب، کوتاه کردن ها لباسیزگی پاک

یه، فوراوان بوه چشوم    امامی فقهیی و روارود، در منابع  یمشمار  ی بهبندگ محسناتکه جزء 

 خورد. یم

 مقاصد به اعتبار شمول .4. 1. 4

ی اصوول ی و فقهو گیرد و در منوابع   یمشمول گسترۀ مقاصد، صورت  به اعتباریم که تقسین ا

یون  اتووان   یمی عبارات برخی ال البهی از ولیز، مورد توجه قرار نگرفته، نی اشاره حتیه، امام

اهول  یوت  عناهای موورد   یدوایهکلسد، عدم استفاده از ر یم نظر بهیم را استخراج کرد که تقس

 ی است:تقسین ایه، به امامی توجه نشان ندادن عالمان ها علت، یکی از سنت

ی خاصو گیورد و بوه بواب     یمو ی است که همۀ ابواب فقه را فرا مقاصد ؛عامهـ مقاصد 

مصالح و مفاسد  ی را تابعالهیه احکام امامی فقهایی که اکثر آنجاکند. از  ینمیدا پ اختصاص

تووان   یمو (، 571و 570: 2توا، ج  یبو ی، المرتضیف شر؛ 508: 2ق، ج1417ی، طوسدانند) یم
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ی )وجووب و  اثبوات  احکوام یع تشور ی کوه خاسوتگاه   اخورو یوی و دنگفت مصالح و مفاسد 

 ی است.جاراستحباب( و نفیی)حرمت و کراهت(، است، در همۀ ابواب فقه، 

المصلحۀُمایُوافيقُ»گوید:  یمی از مصالح و مفاسد، هالیت احکام تبعی، دربارۀ حل  محقق

فاإلنسانمقاصدهلدُنی:ُحاصلُهوليَهُما؛أو،آلخرِتهأوُیاهتحصيٍمَضَيرُّةأوٍمَنفعَيۀُمحقوق « )یل  

 (.221ق: 1403ی، حل

دانود و آن   یمیایی، دنینی و دی، مصلحت را همان جلب منفعت و دفع مفسدۀ قممحقق 

مقصود از مصلحت، دفع ضورر  »کند:  یمی بند دستهیز، متما سه گروهبه  نتاهل سرا همانند 

یزان ادراک مبه  هرچندی اعتبار است؛ دارا شرعاتیاست؛ مصالح، یا دنین یا دیا جلب منفعت 

یانت از صو ین، نفس، عقل، مال و نسول، کوه   دی از مفسده؛ چون حفظ عاری مصلحت عقل

است... یا  نامعتبرید شارع است. یا تأکشود، مورد  یم اآنهی به فساد منتهو ترک از آنچه  آنها

 (.208ق: 1431ی، قمیرزای م« )مرسله...

داند، معتقد اسوت مصولحت    یمینکه احکام را تابع مصالح و مفاسد ای، ضمن نائنمحقق 

ی به لحاظ داشوتن  امورین اساس، ایع احکام را فراهم کرده و بر تشری مقتضادر متعلقات، 

ی اموور یدا کرده، حکم وجوب به خود گرفته و پیت ارجحلَّف، انجامش ی مکبرامصلحت 

یور  غی او ترکش راجح بوده، محکوم به حرمت شوده اسوت، در   برابه لحاظ داشتن مفسده 

توانود   ینمو یانی مکلَّف لحواظ شوود،   زآنکه نفع و  یبین صورت، اصل مصلحت و مفسده ا

ینلجعيلِمَنياطَصلحۀُأوالمفسدةُبنفسهِمَایستِالمفلوإلُّا»یرد: بگمالک واجب و حرمت قرار 

َالضَّرورةَّفإنالحُرمۀ؛أوِقاضالواجبِالمصلحۀِبِعَدمٌفیۀجَعلالمکلَّفیینیفيِعَيدمَميعِالکُلفيۀ

ِالمنعفۀِ(. 36: 2ق، ج1410ینی، نائ« )یهمإلرجوع 

موؤثرر از مصولحت و   یه همۀ ابواب فقه را امامدهد که عالمان  یمموارد استناد شده نشان 

 هرچنوود، انود  نمانوده یش عقووب خوو ی سون ی رقبووایون عرصوه از   اداننوود و در  یمو مفسوده،  

 .        اند دهکرن، اشاره اهل سنتیان میع در شای ها عنوان به

ی است که در همۀ ابواب فقوه، حواکم   مقصد، «یل مکلفانتسهیسیر و ت»ینکه قاعدۀ اچه 
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یوه عمول بوه امواره را از بواب      امامیان اصوول ی رخبی اختصاص ندارد؛ خاصاست و به باب 

یسویر، بنوا نهواده    تیل و تسوه یعت اسالم بر شرداند و معتقد است  یمیز جایسیر، تمصلحت 

، «عاموه مقاصود  »عنوان  یه، بهامامعالمان  هرچندین، بنابرا(. 35: 2، ج1370شده است)مظفر، 

یر همۀ ابواب فقه را فراگمقاصد  دهد که یمی مباحث آنان نشان محتوای ول، اند نکردهاشاره 

 اند. یرفتهپذ

شود که شوامل هموۀ ابوواب فقوه      یمی گفته مقاصد، به خاصهمقاصد  ؛خاصهـ مقاصد 

ی وقتو ی، ثوان  یدشوه شوود؛   یمو ی مشابه هم را شوامل  ها بابی ابواب یا برخشود، بلکه  ینم

یع نمواز  تشور دهد، هدخ شوارع از   یمیح توضاهداخ شرع نسبت به جمعه و نماز در آن را 

یون موالک و   ا( که 93تا:  یبی ثان یدشهداند) یم، «یلت کاملهفض»یابی بندگان به دستجمعه را 

 یق است.تطبمقصد درهمۀ ابواب عبادات)نه معامالت(، قابل 

ی، روحان، مصولحت اسوت)  «به موال تبادل مال »ی رونق بازار، براینکه در معامالت اچه 

کبوان، بودان جهوت کوه موانع ورود کواال بوه بوازار،         ی رتلقین رو، هم(، و  7: 3ق، ج1418

(، و 160: 1ق، ج1420ی،حلو   عالمهی از فقها، حرام اعالم شده است)گروهشود، از نگاه  یم

 کند. یمیدا پیان جرین مالک، تنها در ابواب معامالت که رونق بازار مسلمان مقصود است، ا

 شوود.  ی، مورد لحواظ موی  خاصۀ مسللی است که در مسائل و مقاصد یّه؛جزئـ مقاصد 

یاری از فقهوا،  بسو در مباحوث  « یتخصوصو ی الغوا »و « یح منا تنق»رسد اصطالح  یم نظر به

یون  ادر  اهول سونت  یاس مشهور قیح منا  با تنقشود. و تفاوت  یمیه جزئ به مقاصدمربو  

و  بوه علوم  ی منتهو ی و شخصو یح منوا ، کشوف   تنقی ولی است، ظنِّیاس، کشف قاست که 

یعه شو یهوان  فقین رو، مورد توجه به هم(. 109: 21ق، ج1432ین، امشود) یمینان خاطر اطم

 قرار گرفته است. 

، در «أعتلوق رَقَبوۀت  »ینبویث حد هرچندگوید  یمی در بحث کفارۀ عتق رقبه، بحرانمحقق 

یح منوا ، از هور   تنقو ی با ولصدور یافته، « ی شَهرِ رَمَضَانفلی أهللواقعتُ »ین سؤال: اجواب 

عتوق   اش کفواره یی که مواقعه در ماه رمضوان رخ دهود،   جای و در هر رمضانر ی و در هکس

 (.56: 1تا، ج یبی، بحرانرقبه است )
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، بوا  «أعلد صَالتَکَ»، فرمود:«یتُ مَعَ النرجاسَۀِصَلَّ»ین پرسش که اچنانکه حضرت در پاسخ 

باشد، اعوادۀ  ی، که در لباسش نجاست نمازی و در هر زمانی و در هر کسیح منا ، از هر تنق

 (.56: 1تا، ج یبی، بحراننماز واجب است)

یوانوات  حیور و پوسوت   حرتوانود مغصووب،    یمیت مینکه کفن ای، در مورد قمیرزای م

ی کفن برای نمازگزار جواز ندارد براهر آنچه »یح منا ، حکم: تنقباشد یا نه؟ با استدالل به 

 کند. یم(، را استخراج 423: 3ق، ج1417ی، قمیرزای م«)یز نخواهد بودجایز، نیت م

رسد در مسوائل   یم نظر بهکند،  یمینی مطرح امام خمین دو عنصر زمان و مکان که همچن

ید و فورش  خر، در مثل مسللهی فقهیرا تحول حکم زاست،  مداکاریه، جزئی و مقاصد جزئ

وع یرکننده که در گذشته مجاز بوده، در اثر تحول  زمان و مکان، ممنتخدسالح گرم و مواد 

ی از ناشو ی مقاصود یات با فقوه  ثانی است و جزئ، حکم اوالت(، 15ق: 1418ینی، خمشده است)

 ید و فروش سالح و مواد مخدر، سازگار است. خرمفسده در 

 یمقاصد قیتطب اتیعمل ندیفرا. 5

اهول  یه و امامیش گرای مقاصد شرع از نگاه دو تلوریل تحلیشتر بی شد، بررس تاکنونآنچه 

یوده  نادتووان   ینمیز، نیق آن را مصادیاتی کردن مقاصد شرع بر عملیق و تطبی ولبود،  سنت

 شود:   یمین قسمت، به چند نمونه اشاره اگرفت که در 

 سنت اهل دگاهیدی از مقاصد قیتطب. 6

ی بر مبتنی که فقهای از قواعد  یعه، پارهالشَّرنسبت به مقاصد  اهل سنتیشتازی به پبا توجه 

یاری از ابواب فقوه،  بسخورد که در  یم به چشمی آنان، مقاصدنابع مقاصد شرع است، در م

 شود:   یمین قسمت به دو نمونه اشاره ایست. در نکاربرد  یب

ی حورَج  نفو ی که با مصلحت ارتبا  دارد، رفع یا فقه قواعدیکی از  ی حرج؛نفـ قاعدۀ 

کوه مکلوف را بوه     یفقهو ی از ابوواب  بابیفی و در هر تکلمعنا که هر   ینبداز مکلفان است؛ 

ین قاعوده  ایندازد، مرفوع و مکلف نسبت به آن حکم، معذور است و نقش بحرج و مشقت 

یری بر آنان، نخواهد بود. هرچند که اصول قاعوده، از   گ آسانیزی جز توسعه بر مکلفان و چ
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مَيا»(،:78حج«)ینِمِنْحَرَجٍالدِّیفِیْکُمْعَلَوَمَاجَعَلَ»یفۀشریات آی چون محکمپشتوانۀ ادلۀ 

ُاللُّهُلِیُرِیدَحَرَجٍعَلَیَجْعَلْمِّنی نبوو یث حد(، و 7مائده: «)یْکُم«الحَيرَجَوَضَيعَاهللَّحواکم  « إن(

ی فاقد نوص،  فقهیات جزئی در ول(، برخوردار است، 8206، ح441: 4ق، ج1411یسابوری،ن

ین همو شوده اسوت؛ بوه    ی حرج استفاده نفی برااز مصالح بندگان،  برخاستهی ا قاعدهین ااز 

ی وجوود نودارد و   خاصیارمعی نماز، منافی ها حرکتی مبطل بودن انجام کارها و براسبب، 

خشووع و  »ینکوه  ای با توجه بوه  ول، اند دادهی آن را به عُرخ که حرج آور است، ارجاع برخ

ه بو ی خللی که کارین مالک را ارائه کرد که: هر اتوان  یمدر نماز مقصد شارع است، « تذلِّل

یب آسو یلوت  هیون  ای که به رفتارشود و هر  ینمیلت خشوع وارد نکند، سبب بطالن نماز ه

 (. 264ق: 1431برساند، مبطل خواهد بود)أزهر، 

ی وآمودها  رفوت یر مسو ی یقینی که در اثر گرد و خاک در ها نجاستی برخینکه از اچه 

صوورت انسوان   شوود، و بور سور و     یمو یجواد  ایوانوات(،  حیگر دو  ها سگیوانات)اعم از ح

 هوا  آنیر، اجتنواب از  تطهی بودن حرجشود، با استناد به  یمی مردم ها خانهنشیند، یا وارد  یم

 (.  263ق: 1431یست)أزهر، نواجب 

دهود و   یمیل تشکی آن را مصالح و مفاسد، مبنای است که ا قاعدهیگر دـ قاعدۀ دفع ضرر؛ 

یول عوام،   دالقاعودۀ مسوتند بوه     هرچندت. اس مداکاری)عبادات و معامالت(،  فقهدر اکثر ابواب 

، 784: 4توا، ج  یبو ، ماجوه  ابن«)الضَرَرَ و ال ضلرَارَ»یل خاص دلبقره و 233و 231یفۀشریات آچون 

یدن مکلفان از احکوام  دیان زیاتل فاقد نص، جزئیق  قاعده، بر تطبی مجوز ولشود،  یم (،2340ح

یز موانع و محظوورات  تجوی نمازگزار، براآور  یانزرو، عدم جواز وضو و غسل  ینازای است؛ اله

ی معطور  داروهوا ی سورد، اسوتفاده از   هووا ی در معمولیدن لباس پوشی، همانند حاجی برااحرام 

(، 273ق: 1431ی مانند شپش)أزهر، موکی رفع حشرات برایدن سر، تراشیض، یا مری محرِم برا

 ت.   ی است که خاستگاه آن، مصلحت ومفسدۀ مکلفان اسضرری از ناشهمه 

سوبب کوه موردم و اموت در اثور خو  قودرت و           ی، بودان اجتمواع یاسی و سیا در امور 

ی حق ندارد خودش را عزل کند و اداره موردم  امامیچ حاکم و هشوند،  یمحکومت، متضرر 

 (.273ق: 1431را فرو گذارد)أزهر، 
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ینکوه از  ابه ، با توجه آنهایام، زکات، حج، جهاد و مانند صهمانند نماز، ، یعباددر امور 

یور اسوت،   گی انسوان در مواد یوات  حیگر سو، بوا  درود و از  یمشمار  ینی بهدسو، امور  یک 

یون  ادانود و   یمو یشگاه خوالق متعوال،   پیاد، خضوض و تذلل در انقی برخیت عبادت را ماه

یات شومرد  حاجی انسان به پرستش(، جزء مصالح فطریاز نتوان از یک جهت) یممفهوم را 

ینیات. در هر صورت، شوتاب در  تحسی(، جزء مصالح شکرگزاری و ندگبیگر)دو از جهت 

یواگرایی، توکول،   دناز  دوری روح، پواک یور قلووب،   تطهی از فحشا و منکورات،  نهیر، خکار 

یشوگاه  پیواد و توذلُّل در   انقاست و جزءل آثار  گر عبادت به نفعینان و آرامش درون، همه اطم

 (.304و 303ق: 1431)أزهر،  شود یمخداوند، شمرده 

 هیامامی در مقاصدفقه  قیتطب. 7

یوه  امامیهوان  فقینکوه  ایه نبوده، انتظوار  امامی فقهای جدکه مقاصد شرع، مورد توجه  آنجااز 

ی بوه  مواردین، امورد خواهد بود با وجود  یبی عمل کنند، مقاصد اهل سنتهمانند عالمان 

 ده است:یح منا  به مقاصد شرع، توجه شتنقیق طرخورد که از  یمچشم 

( و 1062ق: 1429ی پاالیش و تهذیب چیزی است)جوهری، به معنایح منا ، تنققاعدۀ 

یراسوتن علوت   پ. یوا  آنهایان می فرق الغادر اصطالح، عبارت است از الحاق فرع به اصل، با 

یوواس اسووت قی نوووع(، 205و 204ق: 1432ی، اصووفهانی ملکوویم آن بووه فرع)تعمووحکووم و 

شود و تنها نوع اول  یمیم تقسی، ظنی و قطع( و به دو نوع 58 :3ق، ج1404، بحرالعلوم آل)

رسود   یمو  نظور  بوه یح منوا ،  تنقو ی مبنا(. 205ق: 1432ی، اصفهانی ملکی اعتبار است )دارا

ی، جزئو ی حورج از آنوان اسوت کوه در اسوتخراج احکوام       نف ویل بر مکلفان، تسهمصلحت 

 کند: یمینی آفر نقش

ی ولو یط نمواز اسوت،   شرا، از نمازگزارلباس  طهارت ی کودک؛مربـ معفو بودن لباس 

ی کوودک و  مربو ی اسوتثنا خوورده اسوت؛ یکوی از آن مووارد را لبواس       مووارد ین حکم در ا

ی بوه صوورت اجواره و قورض، او     حتیگرددانند که در صورت نداشتن لباس  یمیرخوار، ش

آموده  « ودمولو »یا « یصب»یرتعبیات روادر  هرچندمعفو است که با همان لباس نماز بخواند. 
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یح منا  بوه دختور   تنقیق طری از گروهی ولدانند،  یمی آن را اختصاص به پسر بچه برخکه 

 (. 526: 1ق، ج1410ی، ثان یدشه)اند دادهی تسریز، نبچه 

)ع(، در اموام صوادق  ی، غسل از گناه اسوت کوه   مستحبی ها غسلی از کی ـ غسل توبه؛

،...فَاغْتَسِيلْقُمْ،» داده بود، فرمود: ی گوشقیموسغنا و  گانشیهمسای که در جمع کسمورد 

عَلماًیمُقِكُنْتَفَإِنَّكَ  نیو ای برخو (، کوه  12393، ح784: 12ق، ج1429، ینيیكل«)مٍیعَظِیأَمْرٍ

منوا    حیتنقو  قیو طری از گروهو ، اما اند داده قیتطبغنا(،  دنیشنحکم را تنها بر مورد سؤال)

: 1، جتوا  یبو ی، بحران)اند دادهی تسرداشته،  ی که در آن اصرار، دخالتتیمعصحکم را به هر 

56.) 

 انجاسوت یو   نیعزوال  اریمعی بر دو مبتنزوال حکم نجاست،  زوال نجاست؛ تیفیکـ 

 نیچنو ی بورا ی نخواهود بوود؛   موانع ی نجاست، بوی رنگ و بقا، نیااستحالۀ آن، است؛ بنابر

ء و زوال منوا  در اسوتنجا   حیتنقو ی بوا  ولو ، سوت ینی موجوود  حیصور  لیدل هرچندی حکم

یالْحَسَنِ)ع(قَيالَ:قُلْيتُأَبِ:عَنْرَةِیالْمُغِعَنِابْنِ: دانند یمی کافنجاست را  نیعنجاست، زوال 

حُیاليرِّ»؟قَيالَ:حُیالرِّیبْقَیمَاََمَّۀَ،وَیَنَقُّقُلْتُ:فَإِنَّهُیُ«.یمَاََمَّۀَنَقُّلَا،یُ»:لِلِاسْتِنْجَاءِحَدٌّ؟قَالَ:لَهُ

(، که حکم استنجاء در سؤال)اصل( به هموۀ  3884، ح58: 5ق، ج1429ی، نیکل) «هَایْإِلَنْظَرُیُالَ

 (. 297: 5، جتا یبی، بحران) کند یم دایپی تسری نجس، ایاشموارد 

؛ اطاعت از اموام جماعوت در رکووع و سوجود     ی گرفتن مأموم بر امام در رکوعشیپـ 

امام به رکوع رفته،  نکهیاگمان  به ای اشتباهاتام از ام شیپی که مأموم صورتواجب است و در

ۀ دربوار به حالت قبل از رکوع تنها  بازگشت؛ بازگرددبه حالت قبل از رکوع  دیبارکوع کند، 

ی تسور ، زیو نمنوا ، حکوم رکووع را بوه سوجود       حیتنقو  قیو طری فقهوا از  ولو رکوع اسوت،  

 (.143: 11، جتا یب)بحران، اند دهیبخش

  جهینت. 8

هوا و   هوا، علوت   بوه حکموت  ، هیامامی مبناعلل احکام بر  بر مبنای اهل سنت ومقاصد شرع 

مصالح عمومی و خصوصی که شارع مقدس به هدخ تأمین منافع دینی و دنیایی بندگان در 
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ی آن را مصالح و مفاسود  اصلو خاستگاه  شود فرایند تشریع احکام در نظر گرفته، اطالق می

بوه   بیو قرو اکثور   دهود  یم لیتشکاز مکلفان،  انیزدفع ی رساندن سود به بندگان و به معنا

از مصوالح و    برخاسوته ی را الهو احکوام   عیتشر، هیامامو  اهل سنت شیگرااتفاق عالمان دو 

ی آنوان بوه   بورا دسوتاورد را   نیو ای، مقاصدبه مباحث  اهل سنتی شتازیپ. دانند یممفاسد، 

ی، اهوداخ شوارع و   کلو ۀ مصوالح  نو گا سوه  تیمحورارمغان آورده که مقاصد شرع را ابتدا با 

بوه  را « یکلو مصوالح  »ی بور محوور   مبتنو کنند و آنگواه مقاصود    میتقسی موجود، ها تیواقع

ی مقاصد، متنوع سازند. شمولی مقاصد، مراتب مقاصد و شمول و عدم اساسی آثار اعتبارها

، هود د یمو را پوشوش   هیّو جزئو  خاصه، عامهی مقاصد، مقاصد شمولۀ  ریدا نکهیابا توجه به 

، در زیو نی اسوتنباط  اتیو عمل، در اهول سونت  و  هیو امامعالموان   انیمی تلورگذشته از توافق 

که موورد   گونه همانمقاصد،  تنوعدر اصل  هرچند، گرید ریتعب. به اند هماهنگ هیجزئمقاصد 

ی محتووا واقع نشده است، و لکن  زینآنان  دییتأقرار نگرفته، مورد  هیامامی فقهای جدانکار 

؛ ندیهمسوو ، هیجزئدر مقاصد  اهل سنتبا  هیامامکه عالمان  دهد یممنا ، نشان  حینقت ندیفرا

مقاصد  قیطری فاقد نص، از فرعای از مسائل  در پاره اهل سنتکه  گونه همانمعنا که   نیبد

 نیو ای، حکوم  قطعمنا   حیتنق قیطراز  هیامام هانیفق، کنند یمرا روشن  مسلله، حکم هیجزئ

و  عاموه مقاصود   ژهیو و بوه مقاصود،   گور ید، گرچه نسبت به انوواع  کنند یم موارد را استخراج

 .  شود ینم دهیدیِ، از آنان نف ای یاثبات حیصری ریگ موضع، خاصه
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، چ دوم، دمشوق: دار  یاإلسالمیأصولالفقهفیزالوجق(. 1427ی)مصطفیلی، محمد زح .24
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 .یعوالتوزیرللطباعۀوالنشرالخ

ن حسون آل  یدۀ مشوهورب ابوعبیق: تحق، الموافقاتق(. 1417ی)موسیم بن إبراهی، شاطب .25

 جا، دار ابن عفان. یبسلمان، چ اول، 

یق: دکتر ابوالقاسم تحق، یعهالشریأصولإلیعۀالذَّرتا(.  یبی)مرتضید سی، المرتضیف شر .26

 ی، تهران: دانشگاه تهران.گرج

ی عبودالهاد ید دکترالسو یوق:  تحق، القواعيدوالفوائيدتوا(.   یبو ی)مکید اول، محمدبن شه .27

 ید.مفیم، قم: مکتبۀ الحک

 یرتی.بص، چ اول، قم: یالثانیدالشهرسائلتا(.  یبی)علین بن الد ینزد ثانی، یشه .28

 ی.داور، چ اول، قم: یهالدّمشقیۀررحاللمعۀالبهالرَّوضۀُق(. 1410وووووووووووووووو) .29

یاسوین،   آل  ، تحقیق: محمدحسون المحیطفیاللغهق(. 1414صاحب بن عباد، إسماعیل) .30

 چ اول، بیروت: عالم الکتاب.
یووق: محمدرضووا تحق، یاألصييولالفقييهفييالعييدّةق(. 1417ی، محموودبن الحسوون)وسووط .31

 ی، چ اول، قم: ستاره.األنصار

یوروت: دار اآلفواق   ب، چ اول، یاللغيهفيالفيروقق(. 1400ی)علو ی، حسون بون   عسکر .32

 یده.الجد

ی، البهوادر یم إبوراه یوق:  تحق یيراألحکيام،تحرق(. 1420ی، حسن بن یوسف)حلِّ علِّامه .33

 األمام الصادق)ع(. مؤسسۀ، چ اول، قم: یسبحانإشراخ: 

یق: محمد تحق، دراسۀ و یمنعلماألصولالمستصفق(.  1417ی، محمد بن محمد)غزال .34

 الرساله. مؤسسۀیروت: بیمان األشقر، چ اول، سلبن 

 ، چ دوم، قم: هجرت.ینالعق(. 1409یدی، خلیل بن أحمد)فراه .35

و مرتوب بحسَوب     سالمحيیطمعجيمالقياموق(. 1433فیروز آبادی، محمدبن یعقووب)  .36

 ريركۀالودین، چ اول، بیوروت:    الحروخ الهجائیه و، ترتیب و تصوحیح: ابوراهیم شومس    

 األعلمی للمطبوعات.
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المصباحالمنیيرفيیغریيبالشيرحق(. 1425فیومی، أحمد بن محمد بن علی المُقرِی) .37

 ، چ سوم، قم: دارالهجره.الکبیرللرافعی
 ، چ اول،قم: دارالحدیث.افیالکق(. 1429کلینی، محمد بن یعقوب) .38
،  چ اول، قوم:  ناميۀاصيولفقيه فرهنيگش(.  1389ی)اسالممرکز اطالعات و مدارک  .39

یۀ علمی حوزۀ اسالمیغات تبلی دفتر پژوهشی معاونت اسالمپژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 قم.

، چ اول، قووم: مؤسسووۀ یييدالتقلاإلجتهييادوق(. 1403ی، جفعووربن الحسوون)حلِّوومحقووق  .40

 یت)ع(.الب آل

، چ اول، تهوران: وزارت  فیكلماتالقرآنالکيریمش(. التحقیق1368مصطفوی، حسن) .41

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.
، چ چهووارم، قووم: مرکووز انتشووارات دفتوور  اصييولالفقييهش(. 1370مظفوور، محمدرضووا) .42

 تبلیغاتحوزۀ علمیۀ قم.
، مقدموه: جعفور سوبحانی، چ    فرهنگاصطالحاصولق(.  1432ملکی اصفهانی، مجتبی) .43

 .)ص(المللی ترجمه و نشر المصطفی ، قم: مرکز بیناول
، یقنهالمتیاألصولفینالمحکمۀالقوانق(. 1431ی، ابوالقاسم بن محمد حسن)قمیرزای م .44

 یه.ا سالمیاء الکتب إحین صبح، چ اول، قم: مؤسسۀ حسیق: رضا تعلشرح و 

یوق: عبواس   تحق، یمسيائلالحياللوالحيرامفیاماألغنائمق(. 1417وووووووووووووووو) .45

 ی.ا سالمیزیان، چ اول، قم: مکبت األعالم تبر

یی، چ دوم، الخوو ید ابوالقاسم السیر: تقر، یراتالتقرأجودق(. 1410ین)محمدحسینی، نائ .46
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