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یعة   عامهنقد و بررسی دلیل قرآنی فقه مقاصد الّشر
احمد خوانساری مدرس سطح عالی حوزه و کارشناسی ارشد و دکتری المصطفی و عضو گروه فقه و 

  .(khansari53@yahoo.com) اصول مدرسه صادقیه ) حجتیه(
 چکیده

شناخت مقاصد  با ،باشدبحث مقصدشناسی فقهی می ،یکی از مباحث استنباط احکام
آن را  ،وان فروع فقهی را استخراج و یا در موارد تعارض ادلهتمیکلی و عمومی شریعت 

سبب ترجیح دانست و یا رفع تعارض نمود و یا در تفسیر و تأویل نصوص و شناخت اموری 
که نص مخصوصی ندارند و تقلیل احکام تعبدی و ایجاد توازن و اعتدال در احکام و 

اند اما چندان آن را ش پیشگام بودهه در این روی از اضطراب از آن بهره جست. عامجلوگیر
به این نقصان پی  تسننین اهل متأخربه خصوص  .اندانگاری کردهمند ننموده و قطعیدلیل

به آیاتی از قرآن کریم برای اثبات  تمسکاند مانند ای برای این روش برشمردهبرده و ادله
دالت و برخی مقاصد مقاصد حفظ دین و جان و مال و عقل و عرض و یا مقصد تیسیر و ع

 باشد.هایی به این دلیل وارد میتر که نقدجزئی
 .عامهدلیل قرآنی، مصلحت مرسله، شریعت، فقه، مقاصد، ها: کلیدواژه

 درآمد

 .پذیردهای گوناگونی صورت میط احکام شرعی نزد شیعه و اهل سنت به روشاستنبا
از خود، به تفاوت مذاهب فقهی  )اهل سنت( غیر از دو منبع اصلی کتاب و سنت نبوی عامه

ذرایع، فتح  قیاس، مصالح مرسله، استحسان، سد منابع دیگری مانند روش و کالم صحابه،
 اند.عرف بهره برده و ذرایع

غزالی هدف اصلی شریعت را مثاًل  ؛انداز دیر هنگام به اهداف شارع نیز توجه داشته آنها
نفس، عقل، مال و عرض که در پرتو این امور دین،  :داند که عبارتند ازچیز می پنجحفظ 

باید حفظ گردد. این روند تا آنجا ادامه  اهمیتضروریات و حاجیات و تحسینیات به ترتیب 
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مند، مقاصد شریعت را وارد استنباط به صورتی نظام الموافقاتداشت که شاطبی در کتاب 
های شاطبی پیگیری شد و هنمود. پس از چند قرن رکود و با توصیه شیخ محمد عبده، اندیش

اکنون جا که هماندیشمندانی مانند ابن عاشور در قرن معاصر توسعه و گسترش دادند تا بدان
های علمی درباره آن نگاشته و در واقع تمامی منابع استنباط را تحت صدها کتاب و رساله

 . گرددمیدهد و نتایج جدیدی از آن حاصل تأثیر قرار می
؛ دانستندو چه بسا آن را قطعی می اندی چندان به دنبال دلیل آن نگشتهدانشوران مقاصد

توان ادله آن را یافت که بر خالف ادعای آنان چندان الی آثار آنها میبا بررسی در البه هرچند
ترین دلیل برای فقه مقاصدالشریعه، باشد و مناقشاتی بدان وارد است. مهمبدیهی نمی

استفاده مقاصدی از  ت قرآن کریم است. در این مقاله ضمن بیاناستدالل به برخی از آیا
 انگاری آن، چندین نقد بدان بیان شده است. آیات و دلیل

 واژه شناسی 

 مقاصد  .1

فراهیدی، )به معنای استقامت در طریق  «َق َص دَ »در لغت برگرفته از ریشه این واژه 
ِحکم و اسرار، مطلوب و مورد نظر، عدالت  (504: تا)فیومی، بیهدف، غایت،  ،(54/ 5: 1410

طلب و درخواست امری  ،(180/ 11: 1414؛ ابن منظور، 458/ 2: 1367)ابن اثیر، روی و میانه
 آمده است.  )همان(رهپویی و رهروی، درک و توجه  )همان(

در اصطالح گویا متقدمین به وضوح آن بسنده کرده و به تعریف این واژه به طور مستقیم 
های تعریف در ذیلای به تعریف آن دارد. های ضمنی آنان اشارهاما برداشت ،انداختهنپرد

 :نماییممی را تبیینمختلف آن 
 ،های اساسی مقاصد استتعریف مصلحت که یکی از مؤلفهضمن ابو حامد غزالی در 

 نویسد: نماید، وی میای معنای مقاصد را نیز تبیین میبه گونه
چه  ؛مورد بحث نیستاینجا  ت است از جلب منفعت و دفع مضّرت، که درمصلحت در اصل عبار
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جلب منفعت و دفع مضرت عبارت است از مقاصد و اهداف مردمان؛ بلکه منظور ما از مصلحت، 
چه این مصالح را در دین، جان، عقل، نسل و مال. هر پاسداری از اهداف شارع است که عبارتند از: حفظ

 .(217 /1 :1406)غزالی، رود و دفع آن مصلحت به شمار میخطر اندازد مفسده بوده 
د که آورگونه میمحمد طاهر بن عاشور در تبیین معنا و تعریف مقاصد شریعت این

هایی که شارع در تمام احکام یا بخش مفاهیم و حکمتمقاصد شریعت عبارت است از: 
لحاظ شده ین تعریف دو نکته در ا .(251 :1421)ابن عاشور، کند ای از آنها لحاظ میعمده

ای از احکام یا بخش عمده آنباید در تمام  .2؛ ها مقاصد هستندمفاهیم و حکمت .1است: 
بنابراین اگر تنها در یک بخش جزئی لحاظ شده باشند در  .مورد مالحظه قرار گرفته باشد

 گیرند.این تعریف جای نمی
مراد بمقاصد الشریعة، الغایة منها و ال»د: ننویسبرخی معاصرین عامه در تعریف آن می

األسرار التی وضعها الشارع عند کل حکم من احکامها؛ منظور از مقاصد شریعت، غایت 
)الفاسی، « از احکام آن را وضع کرده استشریعت و اسراری است که شارع برای هر حکمی

1991: 3). 
از سوی شارع تابع  کند که هر حکمیاین تعریف رساتر از تعریف پیشین، تبیین می
در این تعریف، مقصد عام از « غایت»از غایت و سّری از اسرار شریعت خواهد بود، منظور 

کننده چیزی جز آبادانی زمین و حفظ نظام همزیستی گذاری است که در نگاه تعریفقانون
خدا بر روی زمین و رار صالح زمین با صالح جانشینان آمیز مردم در آن و استممسالمت

پیشگی، درستی، صالح فرد، کار، اصالح زمین، استخراج عدالتتمام مردم به وظیفه اه
نیز « اسرار»منظور وی از  .(41 - 43 :)همانهای عمومی نیست برکات آن و تدبیر منفعت

است که خداوند در احکام مختلف منظور داشته و به حسب ظاهر  ایهای جزئیحکمت
و فقیهان کاربرد دارد و از آن به علل و معانی تعبیر  هاهای جزئی در میان اصولیاین حکمت

 .(8 - 5 :1376)ریسونی، د شومی
مقاصد شریعت، اهدافی است که » نویسد:احمد ریسونی نیز در تعریف مقاصد می
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 .(19 :1412)الریسونی، « شریعت به منظور تحقیق مصالح بندگان قرار داده است
د که تعاریف مقاصد به جلب شومیظر تقویت با تأمل در تعاریف پیش گفته این ن
های اهل سنت یکی از که در تعریف ،گرددمیمصلحت و منفعت و دفع مفسده باز 

)قاسمی، باشد نوپیدا و مسائل نو می ویژهبهگویی به سؤاالت ضروریات بنیادی مکانیزم پاسخ
1395: 22). 

 شریعت  .1

ی )= عتبه( و نیز به معنای آبشخور و در لغت به معنای درگاه و سردر ورود« شریعت»
 :آورده آنفراهیدی در بیان معنای  .شودکه بدون طناب از آن آب نوشیده میاست جایگاهی 

ِریعة و الَمْشَرَعة: موضع علی شاطی» شریعه و  ؛ء البحر أو فی البحر یهیأ لشرب الدوابالشَّ
اینکه  د برایشومیسازی ا که آمادهریزد یا در کنار دریبه دریا می رودکه مشرعه مکانی است 

/ 1 :1414صاحب ابن عباد،  ؛252/ 1 :1410)فراهیدی، « چهارپایان بتوانند از آن مکان آب بخورند
285). 

« شریعت»نیز  -اخالق و احکام  ،از عقاید اعم -در اصطالح به مجموعه مسائل دینی 
که آن را بپیمایند و سلوکی  گفته می شود از این جهت که مایه حیات و طهارت کسانی است

)آنچه را که شارع مقدس برای بندگانش وضع کرده است تا به  ،هماهنگ با آن داشته باشند
در « شریعت»منظور از  .(3431/ 6 :1420)حمیری،  (عنوان یک مجموعه به آن عمل نمایند

یَعة م  »ست: سوره جاثیه نیز همین معنا 1۸آیه    .(18 :)جاثیه «ْمرِ َن األُثمَّ َجَعْلَناَک َعَلی َشِر
 گوید: میقرضاوی در تعریف شریعت 

آنچه در کتاب خدا و سنت  ؛شریعت همان احکام واضح خدا و رسول الله است»
به شکل روشن آمده است. این همان شریعت است، شریعت یعنی وحی، یعنی  پیامبر

 .(70 :1391)فیرحی، « احکام وحی
دقت در معنای لغوی و بازشناسی ارتباط معنایی لغت و برخی از فقیهان معاصر شیعه با 

 اند:اصطالح در تبیین معنای اصطالحی شریعت آورده
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رساند و د و تشنه کام را به آب میشومیمعنای لغوی شریعت، آن شیب مالیم است که گدار نامیده 
وعی جزئی راهی برای معنای اصطالحی آن، همان راه مناسب برای رسیدن به آب حیات انسانی است.... فر

نیل به اصول و اهداف کلی است و ممکن است در هر عصری با راه مخصوصی که به وسیله پیامبران ارائه 
 .(102 :1372)جوادی آملی،  د بتوان به آن سرچشمه حیات بار یافتشومی

مجموعه قوانین و دستورهایی که در هر عصری از  :بنابراین، شریعت عبارت است از
های هایی است که انسان را به حقیقت فرماند و راهشومیانبیا نازل  برند متعال طرف خداو

 د.شومیالهی رهنمون 

 فقه  .3

شناسان، معروف این تعریف نزد لغت .به معنای دانستن و فهمیدن استفقه در لغت 
آیه نیز در این  .(479/ 2 تا:بیفیومی،  ؛5230/ 8 :1420حمیری،  ؛2243/ 6 :1410)جوهری، است 

 ؛(91 :)هود قاُلوا یا ُشَعیُب ما َنْفَقُه کِثیرًا ِمّما َتُقوُل »به کار رفته است:  افقه به همین معن
  .فهمیمگویی نمیگفتند ای شعیب! ما بسیاری از چیزهایی را که می

الفقه حقیقًة: الشّق و الَفْتح، و الفقیه: العالم » :اندبرخی در بیان دقیق معنای فقه آورده
در حقیقت فقه به معنای  ؛الذی یُشّق األحکام و یَفتِّش عن حقائقها، و یفتُح ما اْسَتْغَلق منها

های آنها شکافد و از حقیقتاست که احکام را می شق و گشودن است و فقیه عالمی
)زمخشری، « سازدنماید و آنچه را دارای قفل و پوشیدگی است آشکار میجو میوجست

َفما ِلهُؤالِء » فرماید:ر قرآن کریم نیز در وصف کافران و مذمت آنان مید .(45/ 3: 1417
د که هیچ سخنی را شومیاین قوم را چه  ؛(78 :)نساء« اْلَقْوِم ال یکاُدوَن یْفَقُهوَن َحِدیثاً 

فهمیدند و مشکلی از این جهت نداشتند بلکه زیرا آنان بسیاری از امور را می ؛فهمندنمی
کردند. البته این معنا تفاوتی ور الهی و حقیقت عالم هستی نفهمیده عمل میآنان در فهم ام

 ،زیرا در معنای اخیر فقه ؛که فقه را مطلق فهم معنا کردنددارد شناسان ظریف با معنای لغت
در جایی که مظان پوشیدگی باشد، و مطلق  ،دشومیتأمل و تعمق را شامل با معنای همراه 

 فهم نخواهد بود.
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دند که علم فقه یعنی م، تعریفی گسترده از فقه شده و بر آن بوطالح فقیهان متقددر اص
چه به عنوان دین از جانب خداوند آمده است، اعم از اصول دین و تعالیم اخالقی علم به هر

فهم جمیع احکام دین، »فقه به معنای  پسعلوم قرآنی.  و اعمال جسمانی و معرفت نفس و
 .(11/ 1 :1407)کرکی، است « عمل اعم از ایمان و عقیده و

 :1421)مازندرانی، تخصیص یافته است « احکام شرعی ظاهری»به  ،متأخردر کاربردهای 
« ظاهری»حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است و منظور فقیهاِن شیعه از واژه  .(235/ 2

کید بر ماهیت  به  درست .(243: 1410)خویی، و غیر قطعی احکام شرعی است « ظنی»تأ
تعریف « نهایت تالش برای تحصیل ظن به حکم شرعی»را « اجتهاد»همین دلیل است که 

  .(494/ 3: 1415)انصاری، کنند می
استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی )کتاب، »به هر حال، فقه در تعریف مشهور 

ئون و فقه راهنمای مسلمان در ش (247/ 2: 1417)خویی، سنت، اجماع و عقل( است 
فقه است، و احکام موضوع عمومی« افعال مکلفین»سان مختلف زندگی است، بدین

مسائل این علم  ،گانه: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه و نیز صحت و بطالنپنج
 دهند.را تشکیل می

بخش عملی دین است،  همانبنا بر اصطالح خاص که فقه : ارتباط معنای فقه و شریعت
تفاوت دارند، چه مقصود از فقه علم فقه باشد یا مجموعه مدّون  با یکدیگرفقه و شریعت 

ریعت از مقوله واقع و منکشف فقه از مقوله علم و کشف و ش .احکام که استنباط فقیه است
شریعت  :به دیگر عبارت است.مند از شریعت د بود. فقه نتیجه فهم عمیق و روشخواه

ر بخش فروع عملی را مّد نظر دارد و فقه به جنبه اثباتی االمری دجنبه ثبوتی و واقعی و نفس
 .کندمییابد و گاه خطا می واقع دست :فقیه به . گرچه گاهینمایدآن اشاره می

 مصلحت مرسله .4

به معنای  نیز در اصطالح .مصلحت و در لغت به معنای جلب منفعت یا دفع ضرر است
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 .(217 /1 :1406)غزالی، آید محافظت از مقاصد شارع می
 ها.حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال انسان عبارتند از: شارع و شریعتمهم مقاصد از 

هر چیزی که سبب حفظ این مقاصد شود مصلحت و هرچه سبب از بین رفتن آنها 
 گردد، مفسده است.

زیرا  ؛(344 /1 تا:، بی)ابراهیم مصطفیاما مرسله در لغت به معنای غیر مقید آمده است 
گویند: باشد؛ برخی میال، ضد تقیید است و در معنای اصطالحی آن اختالف میارس

نبوده است؛ یعنی هیچ  یاساس هیچ نص شرع معنای مرسله این است که این مصلحت بر
)حکیم، دهد دلیل شرعی بر اعتبار آن اقامه نشده و تنها عقل این مصلحت را تشخیص می

را برای حفظ مقاصد ت مرسله آن است که عقل آن براساس این دیدگاه، مصلح .(378 :1431
 ند.داشرع الزم می

اند: ارسال یعنی اینکه هیچ نص خاصی بر اعتبار آن اقامه نشده است، بلکه گفته ایعده
بنابراین مصالح مرسله مصالحی  .)همان(باشد اصول و قواعد کلی شاهد بر اعتبار آن می

واعد کلی شرعی برای حفظ مقاصد شرع الزم که عقل آنها را براساس اصول و ق هستند
 بیند و هیچ نص خاصی بر اعتبار آن وجود ندارد.می

یکی « مصلحت»از دیدگاه برخی از مذاهب اهل سنت و در رأس آنها مذهب مالکی، 
عنوان یکی از منابع شرعی در موقع به« مصلحت»از منابع استنباط و اجتهاد است. آنها از 

بر این اساس، فقیه حق دارد در موقع فقدان  .(73 تا:بی )خالف،اند کردهفقدان نص معین، یاد 
نماید. با  صادریابی بپردازد و مطابق دیدگاه خود، حکم آن را نص در امری، به مصلحت

 د:شومیگونه تقسیم به سه« مصلحت»ت، نظریۀ علمای اهل سن توجه به
نها تصریح نموده است؛ مثل مصالح معتبر: مصالحی که شارع به معتبربودن آ .الف

 تصریح شارع به حد شرب خمر برای حفظ عقل.
مصالح غیرمعتبر: مصالحی هستند که شارع به الغای آنها تصریح کرده است؛ مثل  .ب

 مصلحت متصور برای رباخواری که از سوی شارع بر لغو آن تصریح گردیده است.



8 

 

ع مقدس به الغا یا اعتبار آنها مصالح مرسله: در اصطالح، مصالحی را گویند که شار .ج
تصریح ننموده است. مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل خاصی بر وجوب رعایت 

 .(27 :1371)مرعشی، آن یا بر حرمت آن از سوی شارع نرسیده باشد 
 خود از نظر اهمیت بر سه نوع است:« مصالح مرسله»
ومرج ختالل نظام و هرجمصالح ضروریه: مصالحی که عدم توجه به آنها، موجب ا .1

 .گرددمی
مصالح حاجیه: مصالحی که اگر چه عدم مراعات آنها موجب اختالل نظام نگردد،  .2

بن  )عمرد و وجود آن الزم است شومیپوشی از آنها، موجب تحمل نوعی مشقت اما چشم
 .(147: 1423صالح، 
الل نظام نکردن آنها، نه موجب اختمصالح تحسینیه: مصالحی که مراعات .3

منظور حفظ مکارم اخالق و آداب است و نه موجب مشقت و حرج؛ بلکه صرفًا بهاسالمی
  .(96 :1384)عمید زنجانی، اند؛ مانند قناعت در امور زندگی پسندیده مقرر گردیده

ویژه در باب معامالت، موجب تخصیص ، مصالح بهعامهبه نظر برخی از فقهای 
برخی دیگر از فقهای اهل سنت،  (17: 1373علم الهدی، )نصوص قرآن و سنت نبوی است 

گویند: حاکم اسالمی، بر اند که میدر خصوص قلمرو مصلحت مرسله تا به آنجا پیش رفته
سوم امت را برای اصالح دوسوم دیگر به تواند حتی یکاساس عمل به مصالح مرسله می

ز دیدگاه اهل سنت، مصالح مرسله از بنابراین ا (13/ 10: 1404الحدید، )ابن ابیقتل برساند 
رود؛ اگرچه در احکام حکومتی نیز کاربرد داشته شمار میمنابع استنباط احکام شریعت به

گذاری است که توسط باشد. در نتیجه حکِم مبتنی بر مصالح مرسله، نوعی تشریع و قانون
 .گرددمیام ثابت تلقی د و جزء احکشومیهمۀ فقها و در همۀ احکام )اولیه و ثانویه( اعمال 

 در فصول آینده، شرح و تفصیل این موضوع خواهد آمد.
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 ادله قرآنی فقه مقاصد الشریعة

تا  داردبی شک بحث از ادله اثبات یک نظریه، باالترین جایگاه در هر فرضیه علمی را 
ماند و  ای در بیان ادله قصور داشته باشد در حد فرضیه باقی خواهدبدان اندازه که اگر نظریه

هرچند به باور صاحبان آن بدیهی و روشن تلقی شود که  ی نخواهد داشت؛جایگاه محکم
 نیست. اد الشریعه از این امر مستثننظریه مقاص

اند و کمتر به بیان دلیلی جدا برای اثبات نظریه فوق پرداخته عامهالبته دانشوران اصولی 
ای توان ادلهالی کلمات آنان میهما از الباند ابیشتر حجیت آن را قطعی و مسلم تلقی نموده

 برشمرد. 
نماید که در شک قرآن کریم منبع اصلی شریعت اسالمی است و بسیار ضروری میبی

رجوع به قرآن بسیاری زیرا عدم  ؛تشخیص مقاصد شریعت و حجیت آن بدان مراجعه نمود
 برد.ی و کلی را از بین میئاز مقاصد جز

ترین های شناسایی مقاصد شریعت بلکه مهمع، یکی از راهدر نظرشاطبی نصوص شار
ترین راه در های شرعی نزدیکدلیلگوید: میهمو  .(388: 2: 1395)شاطبی، آنهاست 

 .(336: 3 :)همانفهماندن مقاصد شارع از هر چیزی است 
تنها در صد یا دویست مورد در قرآن و  [مقاصد]اگر »نویسد: می یم در این بارهابن ق

اما آیات بیش از هزار مورد علت احکام را بیان  ،پرداختیمنت آمده بود، ما نیز به بیان آن میس
 .(340: 2: 1419)ابن قّیم جوزّیه، « اندنموده

گانه را در برخی آیات بیابند اند که ضروریات پنجسعی نموده عامهبرخی از دانشوران 
 مانند آیه کریمه:  ؛(161: 1430)ریسونی، 

ی
َ
ِبی ِإذا جاَءک اْلُمْؤِمناُت یبایْعَنک َعلییا أ ِه َشیئًا َو ال یْسِرْقَن َو ال یْزنیَن َو ال  َها النَّ ْن ال یْشرِکَن ِباللَّ

َ
أ

ْرُجِلِهنَّ َو ال یْعصیَنک فی
َ
یدیِهنَّ َو أ

َ
یَنُه َبیَن أ تیَن ِبُبْهتاٍن یْفَتر

ْ
ْوالَدُهنَّ َو ال یأ

َ
نَّ َو َمْعُروٍف َفبایْعُه  یْقُتْلَن أ

َه َغُفوٌر َرحیٌم  َه ِإنَّ اللَّ ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که  ؛اْسَتْغِفْر َلُهنَّ اللَّ
چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایی پیش دست و 
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ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه ستهپای خود نیاورند و در هیچ کار شای
  (.12ممتحنه: ) خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است

 در این آیه همه ضروریات یک جا جمع شده است.
در حفظ مال است و  «الیسرقن»اشاره به حفظ دین دارد و  «ان الیشرکن بالله»

باشد در حفظ نفس می «الیقتلن اوالدهن»حفظ عرض و نسب و نسل است و در  «الیزنین»
و مورد پنجم که حفظ عقل باشد اگرچه  گرددمیگانه چهار مورد از موارد پنجشامل که 

 باشد.صریحًا ذکر نشده اما جزئی از حفظ نفس می
از  .نه هر حکمی ،باشدبه نظر ریسونی واضح است که بیعت بر امور کلی و مهم می

بلکه  ندارد،که اینها کلیات اسالم است و بیعت نیز اختصاصی به زنان  گرددمیروشن رو این
 .(161)همان: اند مردان نیز در لیله عقبه شبیه چنین بیعتی قباًل داشته

افزون بر این در موارد زیادی در مورد معنای معین و مشخص، چندین آیه آمده که بر 
اند؛ های مختلفی بیان شدهها به روشالبته این داللت .دارد ها داللتاهتمام شارع بدان

کننده آن و بیان و نهی از ضد آن، ستایش فاعل آن و مذمت نمودن ترک به چیزیهمانند امر 
د. در راستای روشن شدن شومی های مختلفی که از انجام این عمل نصیب فاعل آنثواب

 :یمشومیموارد یاد شده دو مثال را یادآور 

 مثال اول: مقصد تیسیر و دوری از حرج

رسیم که یکی از مقاصد مهم نزد با توجه به آیات مختلف قرآن کریم به این نتیجه می
که این مقصد گاه به گونه است گیری( و دوری از حرج خداوند متعال مقصد تیسیر )آسان

  های خاص بیان شده است.عام و گاه در ضمن برخی نمونه
سنت تکرار شده  سازی بدان اندازه اهمیت دارد که بارها در کتاب وسانتیسیر و آ مقصد

یُد الّلُه »ـ رسد، مثل آیه: ای که فقیه در اعتبار آن به یقین و قطع میبه گونه ،است ما یر
َو ». _ خواهد که برای شما حرج قرار دهدخدا نمی ؛(6 )مائده: «ِلیْجَعَل َعَلیکْم ِمْن َحَرٍج 

یِن ِمْن َحَرٍج ما َجَعَل َعلَ  حج: )خدا برای شما در دین حرج قرار نداده است  «یکْم ِفی الد 
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یُد ِبکُم اْلُعْسَر »آیه  ـ (.78 یُد الّلُه ِبکُم اْلیْسَر َو ال یر خداوند برای شما آسانی  ؛«یر
ُف الّلُه َنْفًسا ِإاّل ُوْسَعها» ـ (185بقره: )خواهد و نه سختی می را  کسخداوند هیچ «ال یکل 

که به صورت کلی احکام  ،(286 :بقره)اش اندازه توانایینماید مگر بهمجبور به تکلیفی نمی
شناساند و به همین صفت خداوند تبارک و تعالی این امت را از شریعت اسالمی را آسان می

دهد و اینکه از دوش آنها سنگینی و اعمال شدید را برداشته است های گذشته برتری میامت
تی کاَنْت َعَلیِهْم »که  ْغالَل الَّ

َ
مراد از اصر،  .(185اعراف: ) «َو یَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َو ْاأل

مانند قتل نفس برای کسی که قصد  ؛باشدمی سنگینی و مراد از اغالل اعمال بسیار سخت
 توبه دارد.

در برخی موارد خاصی نیز احکامی بیان شده که مناسب نفی حرج و مقصد تیسیر 
َعفاِء َو ال َعَلی اْلَمْرضی» آیه: مانند ؛ستا ذیَن ال یِجُدوَن ما  َلیَس َعَلی الضُّ َو ال َعَلی الَّ

یابند که انفاق نمایند حرجی بر ضعیفان و بیماران و کسانی که چیزی نمی ؛یْنِفُقوَن َحَرٌج 
ْدِعیاِئِهْم ِإذا  ِلکی ال یکوَن َعَلی اْلُمْؤِمنیَن َحَرٌج » :و یا آیه (91توبه: ) «باشدنمی

َ
ْزواِج أ

َ
فی أ

زنان فرزند خوانده« ازدواج با»منان حرجی نباشد در مورد ؤینکه بر متا ا ؛َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطًرا
 گیری و برداشتن حرج،بنابراین ظاهر آسان .(37احزاب: ) «گیرندهایشان هرگاه طالق می

که در سفر یا بیماری و یا دی است ن در موارامشروعیت رخصت و تخفیف برای مکلف
 گردند.جنگ گرفتار مشقتی می

  :ندهای شرعی بر هفت قسمبه نظر دانشوران سنی این تخفیف
 ؛مانند تبدیل وضو و غسل به تیمم در موارد خاص :تخفیف ابدال. 1
 ؛آوردبه جا میرکعت  دورکعت  چهاربه جای  کهمسافر  نمازمانند  :تخفیف تنقیص .2
مانند برداشتن تکلیف نماز جمعه و حج و عمره و جهاد از کسانی  :تخفیف اسقاط .3

 ؛که دارای عذرند
مانند پرداخت زکات قبل از سال و پرداخت کفاره قبل از حنث قسم و  :. تخفیف تقدیم4

 ؛نذر
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 ؛مانند به تأخیر انداختن روزه رمضان برای مریض و مسافر :. تقدیم تأخیر5
از کسی که خود را با سنگ تطهیر نموده و مقداری از مانند جواز نم :. تقدیم ترخیص6

 ؛غائط هنوز باقی است
 ؛6 /2 :1428)ابن عبدالسالم،  خوف ةیر: مانند تغییر نظم نماز در صال. تخفیف تغی7

 .(82 :1403سیوطی، 

 مثال دوم: مقصد عدالت

 ؛های آسمانی قرار داده استدر آیات بسیاری رعایت عدالت را هدف همه رسالت
 نند: ما

ْنَزْلنا َمَعُهُم اْلکتاَب َو اْلمیزاَن ِلیُقوَم الّناُس ِباْلِقْسِط 
َ
ْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبیناِت َو أ

َ
ما رسوالن خود  ؛َلَقْد أ

نازل  [از باطل و قوانین عادالنه شناسایی حق]و میزان  [آسمانی]را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب 
به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا کردیم تا مردم قیام 

ناپذیر و شکست خداوند قوی .آنکه او را ببینندبی ،کندخداوند بداند چه کسی او و رسوالنش را یاری می
ُمُر ِباْلَعْدِل َو ْاإِلْحساِن » ؛(25)حدید:  است(

ْ
)نحل: دهد ل و احسان فرمان میخداوند به عد ؛ِإنَّ الّلَه یأ

90) . 
ای موارد در پاره ؛گیردعدالتی که قرآن کریم بر آن اشارت دارد انواع عدالت را در بر می

َو َمْن یَتَعدَّ »فرماید: که میآنجا  عدالت در رفتار با خویشتن مورد توجه قرار گرفته است
 «ود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده استهر کس از حد ؛ُحُدوَد الّلِه َفَقْد َظَلَم َنْفَسهُ 

ْرک َلُظْلٌم َعظیٌم »و یا عدالت با خداوند  (1)طالق:  چیزی را همتای  ؛ال ُتْشرِک ِبالّلِه ِإنَّ الش 
و رعایت عدالت بدون توجه به قرابت ( 13)لقمان:  «خدا قرار مده که شرک، ظلم بزرگی است

ذیَن آَمُنوا کوُنوا َقّوامیَن ِباْلِقْسِط ُشَهداَء ِلّلِه َو َلْو َعلی» :و خویشاوندی یَها الَّ
َ
ْنُفِسکْم  یا أ

َ
أ

بیَن  ْقَر
َ
ِو اْلواِلَدیِن َو ْاأل

َ
 قیام به عدالت اید! کامالً ی کسانی که ایمان آوردها ؛(135)نساء:  أ

، یا پدر و مادر و به زیان خود شما [این گواهی]چه کنید! برای خدا شهادت دهید، اگر
 ؛ِإذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َو َلْو کاَن ذا ُقْربی» :گفتار و یا عدالت در «نزدیکان شما بوده باشد
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 [شما]مایید، حتی اگر در مورد نزدیکان گویید، عدالت را رعایت نهنگامی که سخنی می
ْشِهُدوا َذَوی َعْدٍل » :گواهی دادن و در (152)انعام:  بوده باشد

َ
دو مرد عادل از  «منکم أ

ْن َتْحکُموا »و در حکم کردن  (2)طالق:  «خودتان را گواه گیرید
َ
َو ِإذا َحکْمُتْم َبیَن الّناِس أ

و در  (58)نساء:  «کنید، به عدالت داوری کنیدو هنگامی که میان مردم داوری می ؛ِباْلَعْدِل 
  :زندگی خانوادگی

الَّ ُتْقِسُطوا فِ 
َ
ساِء َمْثنی ی اْلیتامیَو ِإْن ِخْفُتْم أ باَع َفِإْن  َفاْنکُحوا ما طاَب َلکْم ِمَن الن  َو ُثالَث َو ُر

ْدنی
َ
یماُنکْم ذِلک أ

َ
ْو ما َمَلکْت أ

َ
الَّ َتْعِدُلوا َفواِحَدًة أ

َ
الَّ َتُعوُلوا ِخْفُتْم أ

َ
 به]ترسید که و اگر می ؛(3)نساء:  «أ

ا زنان پاک ب [پوشی کنید واز ازدواج با آنان، چشم]عایت نکنید، ، عدالت را ر[نگام ازدواج با دختران یتیمه
رعایت  [درباره همسران متعدد]ترسید عدالت را ید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مییازدواج نما [دیگر]

ید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر ینکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانی که مالک آنها
 .کندجلوگیری می

یِن َو َلْم » :و حتی در رفتار با دشمنان ذیَن َلْم یقاِتُلوکْم ِفی الد  ال یْنهاکُم الّلُه َعِن الَّ
وُهْم َو ُتْقِسُطوا ِإَلیِهْم ِإنَّ الّلَه یِحبُّ اْلُمْقِسطیَن  ْن َتَبرُّ

َ
 ؛(8)ممتحنه:  یْخِرُجوکْم ِمْن ِدیاِرکْم أ

رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار خدا شما را از نیکی کردن و 
چرا که خداوند  ؛کنداز خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمیشما را نکردند و 

َو » :. حتی در زمان جنگ رعایت عدالت توصیه شده است«پیشگان را دوست داردعدالت
ذیَن یقاِتُلوَنکْم َو ال  ؛(190)بقره:   َتْعَتُدوا ِإنَّ الّلَه ال یِحبُّ اْلُمْعَتدیَن قاِتُلوا فی َسبیِل الّلِه الَّ

تجاوز نکنید، که خدا حد  جنگند، نبرد کنید! و ازو در راه خدا، با کسانی که با شما می
 . «داردکنندگان را دوست نمییتعد

آیات قرآن کریم داللت دارد که رعایت عدالت مقصدی اساسی در شریعت رو از این
 دارد.است که حتی ما را از ظلم نمودن به حیوانات نیز باز می اسالمی

شریعت سرشار از عدالت، رحمت و مصلحت است و »گوید: ابن قیم در این زمینه می
منجر ای که از عدالت به ظلم یا از رحمت به خالف آن یا از مصلحت به مفسده لهئهر مس

 :1973)ابن قّیم، وارد شریعت شده باشد برخی تأویالت  چه بااگر ؛باشدگردد از شریعت نمی
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3/ 14). 
عملی همه پیامبران،  هایابن تیمیه نیز از یکسان بودن دین و اصول اعتقادی و دستور

ی که در آیاتی از قرآن کریم هایگیرد، همان دستوراع را نتیجه میمقاصد یکسان همه شرای
آیات  ،سوره اعراف 32و  29یات آ ،سوره انعام 152و 151مانند آیات  ؛بدان اشاره شده است

  .(230 :1395)قاسمی، سوره یوسف 10۸و آیه  سوره اسراء 39تا  23
گونه که دانشوران قدیمی اهل تسنن داللت آیات فراوانی را بر مقاصد شریعت همان

معاصرین آنان نیز آیات متعددی را بیانگر مقاصد شریعت معرفی  ،اندمسلم انگاشته
ای از آیات مقصد نزول قرآن هدایت و اصالح و پاکیزه نمودن در پاره مثال برایکنند؛ می

ْقَوُم » :همانند آی ؛مردم نازل گردیده است
َ
تی ِهی أ این  ؛(9)إسراء:  «ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن یْهدی ِللَّ

یَب فیِه »کند و یا آیه: هاست، هدایت میقرآن، به راهی که استوارترین راه ذِلک اْلکتاُب ال َر
قیَن ُه  آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت  ؛(1)بقره:  «ًدی ِلْلُمتَّ

 :مثل ؛پرهیزکاران است و یا در برخی آیات علل برخی احکام فرعی شرعی آمده است
ُقوَن » کْم َتتَّ ذیَن ِمْن َقْبِلکْم َلَعلَّ یاُم کما کِتَب َعَلی الَّ ای  ؛(183)بقره:  «کِتَب َعَلیکُم الص 

گونه که بر کسانی که قبل از شما اید! روزه بر شما نوشته شده، همانافرادی که ایمان آورده
روزه، پاک کردن جان و پرورش  هدفبا توجه به این آیه،  .بودند نوشته شد تا پرهیزکار شوید

 : یکی روحی و روانی،گرددمیمقصد روزه نزد ابن عاشور به دو زمینه بر  ،دادن آن است
 .(200 :1383)حسنی، دیگری جسمی 

حاصل سخن در باب مقصد تشریع روزه در نگاه ابن عاشور این است که فقط خداوند 
در مقام اجازه افطار به بعضی از صاحبان رو از اینمتعال به حقیقت آن احاطه کلی دارد و 

ْن َتُصوُموا َخیٌر َلکْم ِإْن کْنُتْم َتْعَلُم »عذرهای کوچک فرمود: 
َ
و اگر  ؛(184)بقره:  «وَن َو أ

  .بدانید، روزه گرفتن برای شما بهتر است
از آنجا فرماید: میدر مورد مقصد دوری و حرمت نزدیکی با زنان در ایام عادت ماهیانه، 

 :که زنان در این دوره در معرض ناراحتی و اذیت هستند، همبستری با آنان جایز نیست
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ساَء ِفی اْلَمحیِض یْسَئُلوَنک َعِن اْلَمحیِض ُقْل ُه » ًذی َفاْعَتِزُلوا الن 
َ
: 1423)الخادمی،  «َو أ

36). 
ِه » :با توجه به آیه ِهلَّ ِبِه ِلَغیِر اللَّ

ُ
َم َو َلْحَم اْلِخْنزیِر َو ما أ َم َعَلیکُم اْلَمیَتَة َو الدَّ ِإنَّما َحرَّ

َه َغُفوٌر َرحیمَفَمِن اْضُطرَّ َغیَر باٍغ َو ال عاٍد َفال ِإْثَم َعَلیِه ِإنَّ ا حرمت  ،(173)بقره:  «للَّ
خوردن مواردی معین شده است. علت حرمت خوردن مردار آن است که حیوان نوعًا 

رو تذکیه تشریع شده است؛ از همین .بار و واگیردارزیان یهامیرد مگر به جهت بیمارینمی
ن داخل بدن حیوان، چرا که حیوان تذکیه شده غالبًا بدون بیماری مرده است و ریختن خو

 .(89 /6و  117 /2 :1997)ابن عاشور،  کندها پاک میگوشت را از بیماری
سازد و این با علت حرمت خون آن است که اعتقاد به نوشیدنش طبع انسان را خشن می

، منافات دارد و علت تحریم گوشت خوک (رشد و پرورش مکارم اخالقی)مقاصد شریعت 
آید هایی پدید میها که بر اثر آن در گوشتش کرمکثافت ی ازرعبارت است از خوردن بسیا

اش برسد او را خواهد کشت کند و اگر این کرم به خورندهاش آن را هضم نمیکه معده
 .(90 /6و  118 /2 :)همان

حکمت تحریم حیوان خفه شده آن است که مردن بر اثر حبس جان، خون را فاسد 
ها برای گونه گوشتاینرو از این. دشومیحبس  در آن گازهای سیاه موجود ؛ چونکندمی

 .(91 /6 :)همانآسیب رسان است  آن خورنده
الَّ ُتْقِسُطوا ِفی اْلیتامی: »با توجه به آیه

َ
ساِء  َو ِإْن ِخْفُتْم أ َفاْنکُحوا ما طاَب َلکْم ِمَن الن 

الَّ َتْعِدُلو  َمْثنی
َ
باَع َفِإْن ِخْفُتْم أ ْدنیَو ُثالَث َو ُر

َ
یماُنکْم ذِلک أ

َ
ْو ما َمَلکْت أ

َ
الَّ  ا َفواِحَدًة أ

َ
أ

  .(3 )نساء: «َتُعوُلوا
توان مقاصد شرعی در مباح ساختن تعدد زوجات را می آن مبحث تعدد ازدواج و شرایط

ای برای سرپرستی مانند: وسیله ازدیاد جمعیت امت اسالمی، وسیلهاشاره کرد، مسائلی به 
ای برای تحریم زنا که نابودکننده نظام اخالقی، وسیله ،ت از مردان بیشترندزنانی که در هر ام

مباح نساختن تعدد شوهر برای  ،(227 /4 :1997)ابن عاشور، باشد خویشاوندی و خانواده می
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 :1421)ابن عاشور، هاست که باید حفظ گردد گاه نسلزنان بدان جهت است که زن آرامش
434.) 

ان اصولی اهل سنت با توجه به آیات زیادی از قرآن، اهمیت مقاصد نتیجه اینکه دانشمند
آورده و توجه به مقاصد را در به دست  ترین منبع تشریع اسالمیشریعت را در اولین و مهم

توان میان آیات اشارهکه چگونه می آیدبه وجود مینمایند. البته این سؤال فقه گوشزد می
تواند پایه نقد اساسی این فقهی ارتباط بر قرار نمود که می دهنده به مقاصد در مقام استنباط

 دلیل باشد.
نماید که بنابر نظریه این مطلب به ذهن خطور می ،قبل از ورود به نقد یکایک ادله

نصوص قرآنی و روایی مقاصد به عنوان سند استنباط مورد استفاده قرار که مقاصد الشریعة 
د و به مثابه یک شومیتعدیل سایر احکام و ادله پرداخته  گیرد و یا به کمک آن به جرح ومی

ن که گرچه در نصوص مبیّ  آیدبه وجود میاشکال این ؛ گرددمیقاعده فقهی از آن استفاده 
توان مقاصد را در جایگاه قانون و دلیل اما نمی گرددمیمقاصد، مقاصد کالن شارع روشن 

 اد نشاند و به تفریع فروع و استنباط احکام پرداخت.دال بر آن را در جایگاه اسناد و ادله اجته

 نقد های دلیل قرانی

ترین های شناسایی مقاصد شریعت بلکه مهمچنانچه بیان شد نصوص شارع، یکی از راه
ترین راه در فهماندن مقاصد های شرعی نزدیکدلیل و (288 /2: 1395)شاطبی، آنهاست 

برخی از دانشوران فقه مقاصدی نیز بر این باور  .(336 /3 :)همانشارع از هر چیزی است 
و  (22 /2: 1419)ابن قّیم، بودند که بیش از هزار آیه در مورد علت احکام آمده است 

عفو و گذشت و دوری جستن از  گانه و مقاصدی مانند تیسیر و عدالت وضروریات پنج
اند رآنی استفاده نمودهتر را از آیات متعدد قن و رجوع به عرف و برخی مقاصد جزئیجاهال

 :پردازیمر این مجال به نقد آن میکه د
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 نقد اول )نبود داللت(

های کدام از داللتداللت بسیاری از آیات بر مطلوب آنان ضعیف است و به هیچ
سوره ممتحنه  12مانند آیه  ؛گرددمییا تضمنی یا التزامی بر مدعایشان رهنمون ن و مطابقی

ان ». به این صورت که آیه همه ضروریات یکجا جمع شده استدر این  شدمیکه ادعا 
در حفظ عرض و  «الیزنین» ؛در حفظ مال «الیسرقن» ؛اشاره به حفظ دین «الیشرکن بالله

نیز  (حفظ عقل)باشد. مورد پنجم در حفظ نفس می «الیقتلن اوالدهن»نسب و نسل و 
که در بیعت زنان با  هستندمیت شک این امور بسیار با اهباشد. بیجزئی از حفظ نفس می

توان پذیرفت نمی اما ،و تا این مقدار جای شک و تردید نیست گرددمیپیامبر اسالم مطرح 
های که در زمینه است آیات فراوانیهم شاهد آن  .ترین امور در اسالمنداین امور مهم که

 ؛اندگر فروع دینبیان گوناگون وجود دارد مانند آیات اعتقادی مثل نبوت و معاد و آیاتی که
 مانند نماز و روزه وحج.

با مدعای هم اسالم باشد باز  هایترین دستوراز سوی دیگر این آیه حتی اگر بیانگر مهم
وجوب حفظ جان را  «الیقتلن اوالدهن»از  تنها توانزیرا چگونه می ؛ها فاصله داردمقاصدی

ه روایتی خاص یا عام نیست وجوب در جایی ک «الیسرقن»استفاده نمود و یا با توجه به 
این سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوعی  !! در حالی کهحفظ مال را نتیجه گرفت

باشد و هر دیگر است و از آنجا که موضوع نسبت به حکم به منزله علت به معلول می
نمود  یآورهای احتمالی و گمانتوان چنین استفادهنمی است،حکمی تابع موضوع خویش 

 و احکامی ظنی صادر کرد.
مثل  ؛گیری( استفاده شده استاز برخی آیات برای مقصد تیسیر )آساناینکه  نمونه دیگر

یُد الّلُه ِلیْجَعَل َعَلیکْم ِمْن َحَرٍج »آیه:  خواهد که برای شما حرج خدا نمی (6)مائده:  «ما یر
یِن ِمْن َحَر »قرار دهد. و یا   . (78)حج:  «ٍج َو ما َجَعَل َعَلیکْم ِفی الد 

گرچه ممکن  ؛اندباشد و دو چیز جداگانهاشکال این است که تیسیر غیر از نفی حرج می
باشد زیرا حرج به معنای ضیق و کلفت می ؛است در نظر ابتدایی یکسان به نظر رسند
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و نفی حرج به معنای نفی ضیق، کلفت و سختی است و مفاد  (289 /2: 1408)طریحی، 
باشد که از روایات نیز میناشدنی تحمل  وآور احکام سخت و مشقتالحرج برداشتن 

زیرا بسیاری از تکالیف دینی  ؛گیری در دین استاز آسان اما این غیر .گرددمیچنین استفاده 
مثل نماز در همه شرایط و صوم به خصوص در روزهای  ،باشنددر حد خود آسان نمی

 هم با کمبود امکانات و... طوالنی و مناطق گرم و جهاد با دشمنان آن
نه  ،آید در مقام نفی تکلیف استه از ظاهر آنها نیز بر میکاز سوی دیگر این آیات چنان

 توان در استنباط احکام و جعل شرعی مستقل استفاده نمود.نمیرو از این .اثبات تکالیف

 نقد دوم )ضابطه مند نبودن(

های مند نبودن برداشتضابطه گرددمیوارد های بیان شده نقد دیگری که به تمامی نمونه
ُمُر ِباْلَعْدِل َو » :مانند عدالت که با توجه به برخی آیات مثل ؛فقهی است

ْ
ِإنَّ الّلَه یأ

تردید تمامی به عنوان یک مقصد معرفی گردیده است .گرچه بی ؛(90)نحل:  «ْاإِلْحساِن 
توان شریعت بیان شده است و نمیقوانین الهی عادالنه است اما چگونگی آن توسط مجموع 

از مقصد عدالت به عنوان یک سند فقهی نگریست که در مقایسه با برخی مسائل فقهی 
و کیفیت آن نیز بیان  داندمیدر مورد روزه، آیه کریمه آن را واجب مثاًل  ؛گرددمیتر روشن

؛ اما مقصدی دگردمیط و حدود آن به صورت کامل بیان یسیله سنت نیز شراوه و ب کندمی
ط و موانع آن به صورت یو موارد آن کجاست و شرا گرددمیمانند عدالت چگونه تحصیل 

بیانگر آن باشد که با بیان فروعات عبادی و احکام فردی و شارع باید کلی کدام است که 
ن گذارده نشده است و چگونه او تطبیق خارجی آن در اختیار مکلفد شومیاجتماعی بیان 

ه و روایات فراوانی در اثبات آن وجود درخی حدود شرعی را که شارع جعل نموتوان بمی
 دارد به بهانه عادالنه نبودن به کناری نهاد؟

از محل  آن همبه مقاصد کلی نیز اشاره دارد که گاهی ممکن است بگوییم که قرآن کریم 
زیرا  ؛تأمل دارد جهاد که البته خود نیز جای به وسیلهمانند حفظ دین  ؛گرددمیبحث خارج 



19 

 

ان و ابتالء و مانند امتحـ مقاصد دیگری نیز نزد شارع مقدس داشته باشد  ،چه بسا جهاد
مانند  نباشد،بدان وابسته و چه بسا که در مواردی حفظ دین نیز ـ سره شناسایی سره از نا

 .هستندنی در یک جزیره دور افتاده از اجتماع بشری اجهاد با مشرک

 ها( های گوناگون مقاصدینقد سوم )بر داشت

های گوناگون دانشوران مقاصدی از آیات های استدالل به آیات، برداشتیکی از نقد
که برگرفته از  «باشددفع مفسده بهتر از جلب منفعت می»بر اساس قاعده  مثالً است؛  قرآن

ُلوَنک َعِن اْلَخْمِر َواْلَمیِسِر ُقْل ِفیِهَما ِإْثٌم کِبیٌر » :آیه
َ
کَبُر ِمْن یْسأ

َ
اِس َوِإْثُمُهَما أ َوَمَناِفُع ِللنَّ

تعارض ای مفسده بابیان قاعده این است که هرگاه مصلحتی باشد. می (219)بقره: « َنْفِعِهَما
باشد که اصل این قاعده از این آیه می .، دفع مفسده غالبًا بر جلب مصلحت اولی استکرد

زایل شدن عقل و به خطر )اش ما مفسدهباشد ابدون شک خمر دارای مصالح تجاری می
از منافع آن است و یا قمار  تربزرگ (، بیشتر وافتادن سالمتی و ایجاد کینه و دشمنی بین مردم

اکل اموال مردم به باطل و نابودی مادی قماربازان و اهانت )ضرر آن  ،که دارای منافعی است
 است. ( بیشتربه خانواده و جامعه

که منجر به اختالف بین همسران و  یمجددهای ی از ازدواجبرخ ،شیخ محمد عبده
 .(67: 1404)رشید رضا، منع نموده است آنان گردد های فرزندان و خانواده

بحث تعدد که پذیرد و معتقد است البته عاّلل الفاسی نظر شیخ محمد عبده را نمی
نوعی است و زوجات از موارد قاعده دیگری است که ضرر شخصی همیشه مقدم بر ضرر 
)عاّلل الفاسی، در بحث تعدد زوجات با رعایت عدالت، نفع جامعه باید در نظر گرفته شود 

1991: 183). 
سوره نساء و شرایطش، مقاصد شرعی در مباح  سومبه نظر ابن عاشور با توجه به آیه 

ت مانند: وسیله ازدیاد جمعیت اماشاره کرد؛ مسائلی به توان ساختن تعدد زوجات را می
ای برای وسیله ،ای برای سرپرستی زنانی که در هر امت از مردان بیشترنداسالمی، وسیله



20 

 

 /4 :1997)ابن عاشور،  باشدتحریم زنا که نابودکننده نظام اخالقی، خویشاوندی و خانواده می
تجویز تعدد تا چهار زن که بسیاری از اندیشمندان در آن  :بن عاشور معتقد استا .(227

به نسبت عدد زنان به مردان در غالب شرایط  ،اندده ولی به نتیجه مقبول آن نرسیدهتحقیق کر
 .(221)همان،  گرددمیو میانگین آن بر

 نقد چهارم

آیات قرآن و احکام فرعی مضمون آیات  ه بیان شد بسیاری ازکچنان ،یئدر مقاصد جز
یا مقصد عبادت بودن  ،(9 )اسراء:مانند هدایت بودن قرآن برای متقین  ؛یابی شده استعلت
یا  ،(200 :1383)الحسنی،  گرددمیجسم بر که به مقصد حفظ روح و روان و (183)بقره: روزه 

مقصد دوری و حرمت نزدیکی با زنان در ایام عادت ماهیانه، به دلیل درمعرض ناراحتی و 
حرمت خوردن علت بقره  173با توجه به آیه  همچنین (36: 1423)الخادمی، اذیت بودن آنها 

حیوان تذکیه که است  اینبار و واگیردار اوست و علت تشریع تذکیه زیان یهامردار، بیماری
ها شده غالبًا بدون بیماری مرده است و ریختن خون داخل بدن حیوان، گوشت را از بیماری

علت حرمت خون آن است که اعتقاد به  .(89 /6و  117 /2 :1997)ابن عاشور، کند پاک می
سازد و این با مقاصد شریعت که رشد و پرورش مکارم وشیدنش طبع انسان را خشن مین

 ی ازعلت تحریم گوشت خوک عبارت است از خوردن بسیار .اخالقی است، منافات دارد
کند و اش آن را هضم نمیآید که معدههایی پدید میها که بر اثر آن در گوشتش کرمکثافت

 .(90 /6و  118 /2 :)همانرسد او را خواهد کشت اش باگر این کرم به خورنده
مقصد بودن  ،بودن قرآن هادینقد کلی به همه این موارد این است که از  به هر حال

خواری و گوشت حرمت مردار و خون ،حرمت نزدیکی با زنان در ایام عادت ماهیانه ،روزه
و که نیاز به کشف خوک و... در نصوص قرآنی و روایی فراوان آمده است و چیزی نیست 

. عالوه بر جدیدی داشته باشد و از ضروریات اعتقادی و برخی فقهی مسلمین استتالش 
توان گفت فقه مقاصدی در این و می نیستاین مقاصد  تمامآیات قرآن کریم روشنگر  این
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زیرا برخی از این موارد  ؛یابی ظنی و حتی وهمی گرفتار شده استمجال به دامن تعلیل
 باشدآن  دائرمداراما علتی که حکم  ،د به عنوان حکمت برخی احکام یاد شده باشدتوانمی

های دیگری نیز وجود داشته باشد که بر ما مخفی است و غیر از شارع نیست و شاید علت
بسیار نزدیک یا  ،رسد که روش مقاصدیبه نظر میرو از این .حکیم کسی از آن خبر ندارد

در حالی که بزرگان فقه مقاصدی در صدد روشی  ،نمایدیمنطبق بر روش قیاسی عمل م
های دور در فقه و اصول اهل سنت جایگاه خود را باشند و نه قیاس که از گذشتهجدید می

 داشته است. 

 نتیجه 

باشد و چنین نوشتار واضح گردید که دلیل قرآنی فقه مقاصدی چندان بدیهی نمیاین در 
محققان  شایسته استبه رو از اینمندی دارد. م و ضابطهاز به اقامه براهین محکروشی نی

زیرا  ؛انجام داده و حدود و ثغور آن را نشان دهند یهای جدیدقدر در این زمینه پژوهشعالی
در حالی که بسیاری از نظریات فقهی و است، در حوزه علمی شیعه کار کمی صورت گرفته 

 است. نهادهیان شبه فقهی خصوص مسائل جدید بر آن و شبه آن بن
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