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کارکردهای مقاصد شریعت در فقه امامیه ،هدف این مقاله است .اهتمام فقهاای امامیاه
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از احتیاطهای شرعی ،جلوگیری از حیلههای شرعی و به عنوا دلیلای در برابار اصاو
عملیه ،و در تعمیآ با فهم صحیح نصوص ،معیاری برای رد یا قباو روایااو و نیا
درک عقل عملی مثرر بوده است.
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مقدمه
توجّه به مقاصد شریعت ،یکی از راههای کارآمدترکردن فقه و پاسخگوویی بوه نیازهوای
معاصر است .هرچند در اصول و فقوه شویعه ،منبوص اصولی اسوتنباو ،نیوو آیوا و
روایا واردشده در دین اسالم است ،اما فقها با رعایت ضوابط خود ،کموابیش مقاصود
شریعت را به کار برده اند .مراد از مقاصد شریعت ،اهداف ،نتایج و فوایدی است کوه از
وضص شریعت به طور کلی و وضص احکام آن به طور جزئی ،مد نظر بوده است .به تعبیر
دیگر ،غایاتی است که شریعت به هدف تحقق آنها وضص شده است.
از مجموع آیا و روایا  ،حکمتهای کالنی مانند حکمت تسهیل بر بنودگان ،کوه
از آیا نفی حرج 1و اراده یسر 2و روایا دین سهله و سمحه 3برداشوت شوده ،و نیوز
مقاصد خمسه ضروری (حفظ نفس ،دین ،عقل ،نسب و مال) ذکر شده است (ابونمکوی،
بیتا .)03/2 :عالوه بر این ،عدالت ،حفظ میلحت ،ایجاد امنیت ،عودم اخوتالل در نظوام،
نفی غرر ،نفی سبیل ،حفظ کرامت انسان و آبادانی زمین نیوز برخوی دیگور از مقاصودی
است که فقهای شیعه در مقام استنباو به کار گرفتهاند.
احکام اسالمی نیز در نهایت انسان را به هدف نهوایی شوریعت ،کوه هموان معرفوت
خداوند است ،میرساند .بر این اساس .2 :شریعت بر میوال و مفاسود وایعوی اسوتوار
شده است؛  .0گفته شده که این اهداف و مقاصد در دسترس بشر است؛ و حتی یکی از
امتیازا مذهب امامی بر مذهب زیدی و بلکه سایر مذاهب ،توجه بوه حکموت احکوام
دانسته شده است (السید الشریف.)94 :2921 ،
اما اینکه مقاصد شریعت ،چگونه در استنباو فقها تأثیر گذاشته ،پرسشوی اسوت کوه
در این مقاله در صدد پاسخ به آن هستیم .در ادامه به دو کارکرد عمده مقاصود شوریعت
در فقه امامیه اشاره میکنیم.

 .1کارکرد مقاصد شریعت در توسعه فقه

توجه به مقاصد شریعت را فقها برای استنباو حکم استفاده کردهاند .ایون توجوه گواهی
نیی را مقید کرده و گاهی آن را توسعه داده است .همچنین ،از برخی احتیاوهای ناروا
جلوگیری ،و حیلههای مخالف مقید شارع را نفی کرده و گاهی نیوز از اجورای برخوی
اصول عملیه جلوگیری کرده است .همه اینها دربردارنده توسعه فقه امامیه است.
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 .1 .1استکشاف حکم از مقاصد شریعت
یکی از ثمرا بحث مقاصد شریعت استکشاف حکم اسوت .آیوا و روایواتی کوه بور
مقاصد شریعت داللت میکند دو گونه است:
 .2غایت و هدف مستفاد از میادر ،علت تامه حکم اسوت .در ایون صوور شوکی
نیست که می توان حکم معلوم را از علم به مقاصد شوریعت کشوف کورد؛ ماننود ثبوو
خیار در موایعی که دلیل شرعی خاصی در بین نیست؛ چراکه مویدانویم دفوص ضورر در
معامال  ،مقیدی مهم در باب معامال است؛ بنابراین ،اگور عقودی مشوتمل بور غوبن
باشد یا کاالیی معیوب از کار درآید و دلیلی بر خیار نیز نباشد ،میتوانیم از راه شوناخت
مقاصد شریعت حکم وجود خیار را در این معوامال کشوف کنویم و ثابوت بودانیم .از
اینرو فقها یائل به ثبو خیار شدهاند ،اگرچه دلیل خاصی نباشد.
 .0غایت و هدف مستفاد از میادر ،حکمت حکوم اسوت .در ایون صوور حکوم،
اغلب شامل آن حکمت است نه همواره؛ مثل تکثیر نسل در نکاح که حکمت اسوت نوه
علت؛ از اینرو نکاحی که به تولید نسل نمیانجامد نیز صحی است؛ مثل ازدواج عقیم،
نکاح صغیره یا یائسه (السبحانی.)042 :2900 ،
نمونه بارز استکشاف حکم شرعی ،این فتوای مغنیه است که در پاسخ به کسوی کوه
فریی میان مضطر و مکره نمیبیند و بیص هر دو را باطل میداند ،بر اساس هودف شوارع
که نفی حرج است نظر خود را اینچنین بیان میکند :احکام شریعت بور آسوانگیوری و
سخت گیری نکردن بنا نهاده شده است و الزمه باطلدانستن بیص مضطری که روزگوار او
را وادار به فروش اموال خود کرده ،در تنگنای بیشتر یراردادن او است و این با شریعتی
که بنای آن بر تسهیل است ،سازگاری ندارد (المغنیه 2902 ،ب.)44/0 :
محمدحسن نجفی ،صاحب جواهر ،نیوز در مسوئله ارش ،آنگواه کوه اهول خبوره در
ییمتگذاری اختالف کنند ،گفته است رأی فقیهان آن است که ییمتها جموص گوردد و
نسبتگیری شود .ایشان در مقام استدالل ،به عدالت ،که از مقاصد شریعت است ،استناد
میکند و می گوید این نظریه اصحاب با مقتضای عدالت ،که دربردارنده حق خریودار و
فروشنده است ،موافق است (النجفی.)049/00 :2929 ،
محمدجواد مغنیوه در جوای دیگوری ،پوس از بیوان دیودگاههوای فقهوای امامیوه در
خیو بطالن تیرفا مالی صبی ممیز ،نظر خود را چنین بیان میکند که اگور یقوین
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حاصل شود تیرفا صادره از صبی ممیز به میلحت او بوده است ،بر ولی او واجب
است آن را تأیید کند و جایز نیست آن را باطل کند ،مخیوصاً اگر این ابطوال بوه ضورر
طفل باشد ،اما ادله عامی که برای بطالن تیورفا صوبی وجوود دارد منیورف از ایون
حالت است ،یا اینکه این حالت مخیص از آن عموما اسوت .زیورا موا یقوین داریوم
مقید شریعت در اینجا حفظ میولحت صوبی اسوت .لوذا ویتوی اطمینوان داریوم ایون
میولحت در این جووا وجووود دارد ،الزم اسووت بووه آن عموول کنوویم .در صووور پووذیرش
دیدگاه های مبنی بر بطالن تیرفا غیربالغ ،اگر کسی از ایشان چیزی بگیورد مالوآ آن
نخواهد شد ،که این با فطر و نظر عقال و ادیوان و موذاهب منافوا خواهود داشوت.
ایشان در ادامه برای پاسخ به کسانی که روایا بطالن تیرفا صبی را مانص ایون نظور
می دانند ،می گوید البته این کار اجتهاد در مقابل نص نیست ،بلکه عوین عمول بوه نوص
است .زیرا علم به مقید شرعی تماماً مانند علم به نص است ،اگرچه ذاتاً بوا هوم یکوی
نیستند (المغنیه 2902 ،ب.)400/0 :
برخی فقها نیز در این بحث که اگر کسی زمینی را برای مد طووالنی رهوا کنود و
دیگری بیاید و آن را احیا کند ،این دیدگاه را پذیرفتهاند که ،با احیای شخص دوم ،حوق
شخص اول از میان میرود .ایشان ،برای چرایی نظور خوود ،اسوتداللهوایی مویآورد و
می گوید روشن است که تعطیل و از کارانداختن زمین روا نیست؛ زیورا غورش شوارع،
آبادانی زمین است و زمین از زمره دیگر امالک ،مانند کتاب و امثال آنها ،نیست که مالآ
آنها هر کاری را بخواهد بتواند با آنها انجام دهد (الخویی.)922/0 :2011 ،
در نمونههایی مشابه ،ابنادریس حلّی در مسئله ضومان مثلوی« ،عودل اسوالم» را بوه
عنوان دلیل بر اینکه مالک در مطالبهٔ مثل «مکان مطالبه» است ،ذکر میکند (الحلی ،بویتوا:
 )942/0و محقق اردبیلی اهتمام شارع به حفوظ موال موردم و تضوییصنکوردن آن را ،سوند
فتوای خویش در اکتفا بوه آب یلیول در تطهیور و الزمنبوودن فشواردادن اشویای نجوس
می داند که با فشاردادن در هنگام تطهیر نجاست آنها از بین میرود؛ نظیر کاغذ و برخوی
میوهها (اردبیلی.)003/2 :2920 ،
 .2 .1تقیید و توسعه نصوص
یکی دیگر از نتایج و کارکردهای مقاصد شریعت ،تقیید یا توسعه حکم است .در سوایه
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توجّه فقیه به مقاصد و تفسیر نیو مبیِّن حکم در سایه مقاصد ،برداشت وی از ادلّوه
اتقان بیشتری می یابد .در سایه این توجه گاه به دلیلی که در ظاهر محدود است توسوعه
می بخشد ،چنان که گاهی از عموم یا اطالق دلیلی که در نگاه اوّل عوام یوا مطلوق اسوت
جلوگیری میکند.
به تعبیر دیگر ،توجه به مقاصد ،گاه باعث میشود سند معتبر دیگری ماننود عقول در
کنار عموم یا اطالق سندی چون روایتِ معتبر مطرح شود و مانص انعقاد عموم یا اطوالق
روایت در مرحله حجّیت شود .از آنجا که درک عقل همانند مضومون روایوت ،سوندی
است از اسناد و یکی از ادلّه چهارگانه به شمار می رود ،در فرش تعارش با اطوالق یوا
عموم نصّ ،بر نصّ مقدم خواهد شد (علیدوست.)202 :2039 ،
برای نمونه ،صاحب جواهر در مسئله تلقی رکبان با کشوف علوت ،حرموت نهوی را
فقط شامل کاروانهای تجاری نمیداند ،بلکه مردمان شوهر را نیوز از تلقوی رکبوان منوص
میکند .زیرا از نظر ایشان مالک برای حرمت این امور در روایوا آن اسوت کوه سوود
تجار ها فقط از آنِ یآ گروه نشود (النجفی .)919/00 :2929 ،لوذا تفواوتی بوین تجوار بوا
مردم عادی در حرمت تلقی رکبان نیست و مالک ذکرشده درباره تجوار را مویتووان بوه
مردم نیز توسعه داد.
هر گاه چیزی مانند گوشت و پوست در بازار مسلمانان یافت شود حکم به تزکیه و
پاکی آنها داده میشود .زیرا بازار مسلمانان به دلیل غلبه آنها نشان از پاکی و تزکیه دارد.
در این باب روایا فراوانی نیز وجود دارد (الحر العاملی .)2210/0 :2924 ،موسوی خمینی
در این باره می گوید هر چه در اجتماع مسلمانان یافت شود محکوم به طهار اسوت و
خود بازار اماریتی ندارد؛ حال چه بازار باشد چه نباشد؛ ساخت ایشوان باشود یوا کفوار؛
زمین مسلمان باشد یا غیرمسلمان .زیرا عرف برای سقف و دیوار بازار خیوصیتی یائل
نیست .آنچه برای شرع مهم است دفص حرج اسوت کوه بوین بوازار و غیربوازار مشوترک
است .ایشان با فهم مالک تشریص که دفص حرج است ،حکم را از دایره کوچآ بازار ،بوه
کل اجتماع مسلمانان گسترش دادند (الموسوی الخمینی 2902 ،ب.)002/9 :
4

 .3 .1جلوگیری از احتیاطهای ناروا
تشخیص دییق مقاصد و اهداف احکام شرعی ،به مجتهد کمآ میکند فتووایی جوامص و
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منطبق بر فطر صحی و عقل سلیم ،صادر کند و بوا دانسوتن مقاصود احکوام ،گرفتوار
احتیاوهای بیجا نخواهد شد .زیرا کثر احکوام احتیواطی در فتواوی فقهوا ،بوه دلیول
غفلت از میال و مالکوا احکوام و اهوداف و مقاصود شوریعت اسوت (القموی:2013 ،

.)433/2

در نتیجۀ احتیاو های ناروا ،مکلف در حجم بسیار زیادی از فروع فقهی ،محکوم بوه
احتیاو و انتخاب سختترین راه می شود؛ برخ الف اصل صری و یاطص سهله و سمحه
بودن دین اسالم؛ و این خود زمینه ساز عسر و حرج و گریز مکلفان از شریعت میشود
و اغلب وسواسزا است.
در بحث شرایط اصول عملیه ،در خیو اصل احتیاو تیری شده است که عملِ
به احتیاو و اجرای آن در صورتی پسندیده اسوت کوه باعوث اخوتالل نظوام ،فروپاشوی
زندگی ،عسر و حرج ،سختی و به تنگنا افتادن یا ابتال به وسواس نباشد (التبریوزی:2044 ،
040؛ میرزای شیرازی .)221 :2924 ،برخی از فقها نیز با فرش اختالل یا عسور و حورج ،یوا
ابتالی به وسواس ،حقیقت احتیاو را منتفی دانستهاند (الخویی.)221 :2921 ،
بریراری نظم و انضباو در زندگی فردی و اجتماعی ،یکی از مقاصد عالی شوریعت
است .احکام االهی به گونوه ای تعبیوه و طراحوی شوده اسوت کوه هویچ گونوه توزاحم و
ناسازگاری با دنیای مردم و پیشرفت و توسعه زنودگی نداشوته باشود .در نهوان و نهوادِ
احکام االهی برپایی زندگی با سالمت و سعاد نهفته است؛ و هر چه باعث نابسامانی،
عقبماندگی و فروپاشی زندگی باشد ممنوع شناخته شده است .از اینرو احتیاوورزی،
که در ذا خود ارزشمند است ،اگر باعث هرج و مرج زندگی ،عقوبمانودگی بوازار و
صنعت و علم و دانش و فروپاشی زندگی باشد با اهداف شوریعت در تنوای اسوت و
ممنوع و ناپسند شمرده می شوود .احتیواو مخولّ بوه زنودگی را هموه نواروا دانسوته انود

(الخراسانی.)000 ،020 ،000/0 :2924 ،

5

 .4 .1جلوگیری از حیلههای شرعی
دورشدن از مقاصد ،زمینه دخالت در یانون و حیلهگری برای فورار از احکوام را فوراهم
می کند .بیشتر حیله های شرعی مشروع نیستند .زیرا کردارهوای شورعی بورای میوالحی
وضص شده که احکام برای آنها جعل شدهاند .بنابراین ،کسی که بوه گونوه دیگوری ،جوز
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گونه وضصشده ،آنها را به جا آ ورد ،آنها را به شکل شرعی خود به جا نیاورده است.
موسوی خمینی در بحث حیلههای ربا با وجود روایاتی که ایون حیلوههوا را تجوویز
میکنند با توجه به آیه «وَإِن تُبْتُمْ فَلَکمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکمْ لَا تَظْلِمُوونَ وَلَوا تُظْلَمُوونَ» (بقوره:
 ،)014این حیلهها را نمیپذیرد و چنین استدالل میکند که گرفتن زیاده بر اصول موال از
دیدگاه شارع ،ظلم است و همین ظلم ،حکمت تحریم یا علت آن اسوت .ایون سوتم بوا
تبدیل عنوان از بین نمیرود .همچنوین ،از روایوا صوحی حرموت ربوا چنوین تعلیول
میشود که ربا سبب روی گردانی مردم از معامال و کار نیوآ اسوت و علوت آن ایون
است که ربا فساد و ظلم است .وی با کشوف حکموت تشوریص حرموت ربوا مویگویود
روایا جواز حیله در ربا بعید نیست برای تیرهکردن چهره ائمه (ع) جعول شوده باشود

(الموسوی الخمینی 2902 ،الف 002/0 :و .)002

 .5 .1توجه به مقاصد شریعت ،دلیلی در برابر اصولگواه بوه مقاصود شوریعت در
برابر اصول استناد شده است ،به گونه ای که جایی برای اجرای اصل بایی نمیماند .زیرا
اصل در جایی معتبر است که دلیلی در میان نباشد؛ و از آنجا که فقیهان شیعه به مقاصود
شریعت بسان دلیلی نگریسته اند که یارای استناد احکام را بوه خوود دارد ،دیگور جوایی
برای اجرای اصول یادشده نمانده است.
برای نمونه ،در باب احکام صابئان در میان فقیهان اختالف نظر وجوود دارد کوه آیوا
6
خون اینها هدر است یا محترم به شمار میآید .برخی از فقها بوه اسوتناد برخوی آیوا ،
صابئان را اهل ذمّه شمردهاند و خونشان را محترم دانسوتهانود .برخوی نیوز در اینجوا بوه
استیحاب عدمی تمسّآ کرده اند و صابئان را در زمره کسانی که اهل کتواب بوه شومار
آیند ،ندانستهاند.
یکی از تفسیرهایی که برای استیحاب شده این است که درباره دسته نخستین آنهوا
یقین وجود دارد که دارای کتاب نبودهاند و همین یقین درباره دستههای پسین آنهوا نیوز
جاری میشود.
برخی از فقها این استدالل را نپذیرفتهاند  .زیرا ریختن خون هزاران نفر انسان را ،فقط
به دلیل اینکه احترام و ارزش آنها اثبا نشده با مقید شارع ،که حفظ جوان و کراموت
انسانها است ،سازگار ندانستهاند و این چنین حکمی بر اساس استیوحاب را از موذاق
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شرع 7بسیار دور میدانند .البته چنین چیزی را در دیگر ادیان االهی نمیتوان سراغ گرفت
چه برسد به دین اسالم که برای کرامت انسانی ارزش یائل است و حرموت خوون را از
بزرگترین چیزها میداند .بنابراین ،نمیتوان گفت که با تکیه بر چنین استیحابهایی،
ریختن خون انسانها را روا بداند (الخامنئی ،2033 ،درس خارج فقه ،کتاب الجهاد).
گاه نیز فقیهان شیعه در برابر اصل برائت به مقاصد شریعت استناد کردهاند .یکوی از
جاهایی که غیبت اشخا روا است در جایی است که شخص ،متجاهر به فسق باشود؛
یعنی گناه را آشکارا انجام دهد و از انجام دادن آنها در پیش چشم موردم ،بواکی نداشوته
باشد .اگر چنانچه این صفت برای کسی آشکار بود ،غیبت چنین کسی روا خواهد بود.
سخن در این است که اگر کسی تجاهر به فسق میکند ولی این تجواهر خوود را بوه
گونه ای توجیه کند آیا باز میشود گفت غیبت چنین کسی روا است؟ یکی از چیزهوایی
که در اینجا میتوان به آن در روابودن غیبت چنین کسی استدالل کورد ،اصوالت برائوت
است .اصالت برائت ،به این صور است که شآ به وجود میآید که آیوا ایون موورد،
میدایی از عموما حرمت است تا اینکه نتوان غیبوت او را کورد یوا اینکوه عموموا
حرمت ،آن را در بر نمیگیرد ،و لذا جایی برای روابودن غیبت نیست.
موسوی خمینوی ،بوا توجوه بوه مقیود شوارع ،کوه حفوظ آبورو و احتورام مسولمان
است ،نمیپذیرد که در اینجا بتوان به اصالت برائت تمسآ کرد .زیرا آنچوه از مجمووع
روایا به دست میآید این است که احترام مسلمان در درجه واالیوی یورار گرفتوه ،بوه
گونوهای کوه حفوظ آبوروی او بسوان خوون او شومرده شوده اسوت (الموسووی الخمینوی،
.)032/2 :2920

 .2کارکرد مقاصد شریعت در تعمیق فقه

در پرتو توجه فقهای امامیه به مقاصد شریعت ،فهم صحی نیو شورعی بورای فقیوه
حاصل می شود .همچنین ،این توجه معیاری اسوت بورای رد یوا یبوول روایوا و درک
جایگاه عقل عملی.
 .1 .2فهم صحیح نصوص
شناخت مقاصد شریعت و توجوه فقیوه بوه آن در اسوتنباو ،سوبب تفواو

فهوم وی از
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نیو شریعت می شود  ،اگرچه مقاصد را در استنباو به کار نگرفته و فقط بدان توجوه
داشته باشد .اساساً شناخت مقاصدالشریعة ،افق ذهن فقیه را میگسترد.
بیشتر اصولیان متأخر ،موافقت و مخالفت با کتاب و سنت را به موافقت و مخالفوت
نیی تفسیر میکنند ،به این معنا که خبر را با یآ آیه معین مقایسوه مویکننود  ...اموا موا
می دانیم مراد از موافقت ،موافقت روحی است ،یعنی موافقت مضمون حدیث با اصوول
کلی اسالم که از کتاب و سنت فهمیده میشود  ...و این همان چیزی است کوه علموای
متأخر حدیث ،نقد داخلی خبر مینامند .یعنی مقایسه مضمون آن با اصول کلی و اهداف
اسالم (العدنان.)22 :2929 ،
بعید نیست مراد از کنارگذاری آنچه خالف یرآن است کنارگذاری دلیلی باشد که بوا
روح عام یرآن مخالف است؛ یعنی دلیل ظنیای کوه بوا طبیعوت یوانونگوذاری و موزاج
احکام آن هماهنگی نودارد ،حجوت نیسوت (الهاشومی الشواهرودی .)009/1 :2921 ،مقاصود
شریعت میتواند مجتهد را یاری کند تا از نیو  ،تفسیری به دست دهد که مطابق بوا
آرمانهای کلّی شارع باشد و فقیه را از جمود در امان نگه دارد .بوه دیگور سوخن ،بایود
مجتهد در خودِ نیو نیز اجتهاد کند و به الفاظ تکیه نکند .مثالً مغنیه درباره احتکوار،
پس از بیان روایا حرمت احتکار و اینکه احتکار عقالً نیز حرام اسوت ،دربواره اینکوه
احتکار در چه کاالهایی صدق میکند می گوید ذکور گنودم و جوو ،خرموا و کشومش و
روغن حیوانی و روغن زیتون به دلیل شد نیاز به آنها در آن زمان بووده اسوت .حتوی
روایاتی را میآورد که در آن گفته شده اگر طعامی دیگر در بازار بوود احتکوار در اینهوا
اشکالی ندارد .سپس از مکاسب شیخ انیاری و یاضی ابونبوراج و ابونحموزه طوسوی
(صاحب الوسیله) و شهید اول (صاحب الدروس) نقل میکند که علوت تحوریم ،شود
احتیاج مردم به آنها است .در ادامه خطاب به کسانی کوه احتکوار را فقوط در منیوو
حرام میدانند میگوید:

آیا شما اعتقاد دارید احتکار نفت و برق حرام نیست ،بوا علوم بوه اینکوه زنودگی

بدون آ نها محال است و احتکار سالح و منص آن برای افرادی کوه مویخواهنود از
خودشان دفاع کنند حوالل اسوت و اشوکالی نودارد؟ بفرماییود احتکوار خرموا و

کشمش امروزه چه ضرری دارد؟ به نظر من ،اگور اسوتعمارگران اموروزه فتووای

شما را میدانستند آن را با طال مینوشوتند و در هموه جوا انتشوار مویدادنود .توا
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زمووانی کووه احتکووار فقووط در خرمووا و کشوومش باشوود و طووالی سوویاه و سووفید

مشمول آن نشود چه چیزی آنها را تهدید میکند؟ از نظر اینجانوب ،جموود بور
نص در چنین چیزهوایی طعون دیون و شوریعت سیدالمرسولین اسوت (المغنیوه،

 2902ب.)290/0 :

مجسمهسا زی در گذشته حرام بوده است ،و میدانیم این احکوام از مسوائل تعبودی
نیست که فلسفه تحریم و تشودید عقوبوت آن را نودانیم و نفهمویم کوه موالک حرموت
مجسمهسازی و نقاشی در آن زمانها چه بووده اسوت .اینهوا توابص موالکهوای خوود و
متناسب با عقل و فطر است (انیاری ،در :المنتظری .)094/0 :2920 ،یید شارع از تحریم
مجسمه سازی و نگهداری آن و نقاشی موجودا زنده به دلیل فرهنگ آن زمان بود کوه
ریشه های عالیه به بتپرستی وجود داشت و مجسمهها رواج بسیار داشوت و سواختن
مجسمه برای تعظیم و احترام به آن بود .امّا روایاتی داریم که گویوای جهوت کراهوت و
حرمت این اعمال در گذشتهها است؛ مثل روایتوی از اموام صوادق (ع) کوه فرموودهانود:
«وَلکِنْ الیُضِرَّکُمْ ذلِآَ الیَوْمَ؛ تیاویر در مساجد ،امروزه به شما زیان نمیرسواند» (الحور
العاملی )020/0 :2924 ،یا در روایتی دیگر آمده است« :استفاده از این نقشها و مجسمهها،
در فرش و ابزاری که جنبهٔ تزیین و تعظیم ندارد ،جوایز اسوت (هموان .)022/0 :موسووی
خمینی ضمن توجه به مقید شارع ،روایا تحریم را به مناسبت حکم و موضوع نواظر
به تماثیل و صور هایی می داند که یادآور بتها است وگرنوه فورد بوه صورف داشوتن
مجسمه از اسالم خارج نمیشود .توضی اینکه برخی اعراب بعد از گرایش بوه اسوالم،
بنا بر حس بتپرستی باییمانده در یلبشان ،به منظور حفظ آثار گذشتهشان و حبشان بوه
بقای بر حالت یبلشان ،خداوند را مجسّم و دارای تیویر میخواندند .از اینرو حضر
رسول ( ) به نهی شدید مسلمانان از این کار برآمد تا آثوار کفور و شورک را از حووزه
توحید پاک کند .لذا در روایا با این عمل بوه شودّ مخالفوت شوده اسوت (الموسووی
الخمینی 001/2 :2920 ،و .)003

محمدجواد مغنیه نیز ،در بحث سبق و رمایه ،اسلحههای جدید را نیز عالوه بر حافر
و خف و نیل که در روایا ذکر شده ،مشمول حکم میداند .زیرا در زمان پیامبر فقط
همین سه سالح شناخته شده بود .ایشان این فتوا را اجتهاد در برابر نص نمیداند ،بلکه
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اجتهاد صحی در فهم و تفسیر نص میشمارد که با روح شریعت اسوالم ،کوه شوریعت
سهله و سمحه است ،سازگاری دارد .ایشان اجتهاد در برابر نص را ممنوع ،ولی کشوف
مقید شارع را تفسیر صحی نص میداند و جایز میشمارد (المغنیه 2902 ،ب.)004/9 :
 .2 .2معیاری برای رد یا قبول روایات
اهداف شریعت می تواند مالکی برای رد یا یبول روایا و ادله باشد باشد .اگور روایوت
با مقاصد شریعت سازگار نباشد میتوان آن روایت را از گردونه حجیت بیورون بورد یوا
دست کم در حجیت آن تردید کورد و بوا وسوواس بیشوتری موتن و سوند آن را کاویود.
همچنین ،مقاصد شریعت میتواند به مثابه مرجحی در تعارش میان روایا نیز بوه کوار
گرفته شود .روایتی که با مقاصد شریعت سازگار است اخذ ،و روایت دیگر بوه کنواری
نهاده میشود.
در صور تزاحم ادله نیز ،توجه به یید شارع ،باعث رفص تعوارش از ادلوه شوده و
کشف هدف شارع ،مرجحی برای فقیه می شود .زیرا از دیدگاه بیشوتر عالموان اصوولی،
تزاحم ،یعنی ناسوازگاری و تموانص دو حکوم کوه ناشوی از یودر نداشوتن مکلّوف بور
انجووامدادن آن دو باشوود (النووایینی021/2 :2921 ،؛ الیوودر04/1 :2924 ،؛ الحیوودری044 :2920 ،؛
الحکیم)002 :2923 ،؛ و یانون کلّی در تزاحم ،ترجی اهم بر مهم است .لذا در کالم عالمان
علم اصول برخی چیزها به عنوان مرحج ذکر شده است؛ فقها شناخت مالکهای احکام
را از مرجحا دانسته اند (المظفر .)029/0 :2012 ،خبر دارای تعلیل ،در تعارش ،مقودم بور
غیر آن است (الجبعی العاملی000/1 :2924 ،؛ بحرالعلوم )244/0 :2920 ،و برخی فقها برای رفص
تزاحم ،مقاصد پنج گانه ضروری شریعت را به ترتیب اهمیت ،اینگونه برمیشومردهانود:
دین ،نفس ،عقل ،عرش ،مال (السبحانی .)002 :2900 ،برای نمونه ،روایا فراوانی دربواره
حرمت فروش انگور به خمار وجود دارد ،اما همزمان روایاتی نیز وجود دارد که فروش
انگور به خمار را حرام نمیداند .با فرش صحت روایا حرمتنداشتن ایون کوار ،کوه
گاهی حتی فروش را به امامان نیز نسبت داده است ،این مسئله چگونه حلشدنی است؟
موسوی خمینی ،پس از بیان هر دو صنف روایت ،چنین میگوید که علت حرموت
فروش انگور به شرابساز از جمله علتهایی نیست که درکشدنی نباشد و مفسده این
فروش برای انسانها روشن است .چون این کار سوبب گرموی و رواج بوازار شوراب و
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انتشار فساد در جامعه بشری میشود و هیچ میلحت دیگری وجود ندارد که بتوانود بوا
این مفسده برابری کند و سبب جوواز معاملوه بوا شورابفروشوان شوود .لوذا ایشوان بوا
کشف مقید شارع از حرمت ،روایا دال بر جواز را به دلیل مخالفوت بوا کتواب خودا
و سنت مستفی  ،همچنوین مخالفوت بوا حکوم عقول و مخالفوت بوا روایوا امور بوه
معروف و نهی از منکر ،زُخورف و باطول دانسوته انود و روایوا دال بور جوایزنبودن را
میپذیرند و در پایان میگویند در نظر عوام مسلمانان نیز زشتی این کوار و مخالفوت آن
با رضایت شارع مقدس روشن است ،چه رسد به سواحت ائموه (ع) (الموسووی الخمینوی،

.)024/2 :2920

همچنین ،وی در پاسخ به این پرسش که «آیا میتووان از پوسوت درنودگان اسوتفاده
کرد و بیص آنها جایز است؟» پس از بیان روایاتی که داللت بر حرمت دارنود ،مسوتفاد از
موثقه سماعه را آن میدانند که هر گونه استفاده ای از مردار جوایز نیسوت ،اموا روایوا
دیگری را نقل میکنند که انتفاع از میته را به غیر خوردن و فروختن جایز میداننود کوه
ایشان این روایا را حاکم بر روایا حرمت مویداننود و تعارضوی هوم بوین ایون دو
روایت با این حکم عقلی نمیبینند .سپس دلیل اجماع بر حرمت را نیز نقد میکند و در
پایان می گوید عرف ،موافق الغاء خیوصیت و جمص بین دو دسته روایا و بوین آنچوه
یبالً گفتیم است که« :هرچه انتفاع از آن جایز باشد بیص آن نیز صوحی اسوت و فقوط آن
چیزی بیعش حرام و ثمنش سُحت است که برای خوردن استفاده شود» ،کوه ایون نحوو
استفاده جایز نیست .موسوی خمینی در تعدی آشکار از نص روایاتی که بیص را در میتوه
صحی نمیدانستند با کشف مالک ،تزاحم ادله را رفص کرده و یائل به جواز بیوص موردار
برای غیر خوردن شده است (همان.)30/2 :
حر عاملی در باب «کراهة لحوم الحمر االهلیة و عدم تحریمها» یوازده روایوت آورده
است ،که به سه دسته تقسیم می شوند :دسته اول دال بر حرمت گوشت االغ است؛ دسته
دوم ،دال بر کراهت همراه با ذکر حکمت کراهت است .این دو دسته با یکدیگر تعارش
دارند .دسته سوم ،دال بر جواز همراه با حکمت نهوی نبووی اسوت .ایون دسوته نیوز بوا
روایا دسته اول متعارش است ،اما حکمت نهی در آنها یرینه میشود بر اینکه روایت
نهی ،از شأن حکومتی پیامبر اکرم ( ) صادر شده است .پس تعارضی بوا ادلوه حلیوت
ندارد (الحر العاملی.)000/24 :2924 ،
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 .3 .2درک عقل عملی
فقهای امامیه در پذیرش «عقل عملی» به عنوان یکوی از منوابص اسوتنباو حکوم شورعی،
اتفاق دارند ،این در حالی است که مبنای درک عقل و داوریکردن آن ،مقاصد و میال
مد نظر شارع است؛ زیرا وجود میلحت و مفسده در عمل ،سبب بورای درک عقول بوه
حسن یا یب فعل میگردد (الکاشف الغطا )229 :2923 ،و به دلیل مالزمه بین درک عقول و
حکم شرع ،حکم شرعی ثابت میشود (المظفر.)020/0 :2012 ،
مثالً درباره بیص سالح به اعداء دین ،موسوی خمینی ضمن اشاره به ایون مطلوب کوه
این امور سیاسی تابص میال روز است و چهبسا میلحت مسلمانان ایتضای بیص سوالح
و حتی اعطای مجانی سالح به طایفه ای از کفار را داشته باشد ،مانند زمانی کوه دشومن
بزرگی به مسلمانان حمله کند که دفص آن جز با کمآ کفار ممکن نباشد یا اینکه کفار از
تابعین مسلمانان باشند و والی در صدد دفص دشمنانش به دست کفار باشد ،چنوین اداموه
میدهند که البته گاهی نیز میلحت در ترک بیص سالح است؛ چه زمان جنگ باشد ،چوه
زمان آمادگی برای جنگ و چه دوران صل  .زیرا خوف آن وجود دارد که تقویت کفوار
موجب هجمه بر جان و آبروی مسلمانان شود.
وی سپس دو روایت ذکر میکند و آن دو روایت را یاصور از تبیوین موضووع بورای
عیر حاضر میداند .زیرا این دو روایت مربوو به عیر صادیین (ع) است که اوضاع و
احوال متفاو بوده است ،اما از تعلیل موجود در روایت دوم استفاده میکند که هر گواه
امکان دفص عدو یوی به وسیله عدو مأمون باشد بیص سالح به کفار برای دفص کفار دیگور
جایز است؛ و با بررسی روایا جایزنبودن بیص سالح به کفار نتیجه میگیرد که همه این
روایا چیزی جز حکم عقل را تأیید نمیکند؛ و بطالن بیص در اینجا ماننود بطوالن بیوص
انگور به منظور شراب سازی برای کسی است که علم به این شرابسوازی دارد؛ و اگور
کسی بگوید بیص در اینجا صحی است ،بر والی مسلمانان است که بر اسواس میولحت
عامه بیص را جایز یا باطل بداند (الموسوی الخمینی.)009- 001/2 :2920 ،

نتیجه

با توجه به آنچه بیان شد ،فقهای شیعه با پذیرش هدفمندی شریعت و تبعیت احکوام از
این مقاصد ،یدم در علم مقاصد شریعت نهادهاند و بدون گرفتاری در ییاس و با وجوود
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استفاده نکردن از روشهای ناصحی کشف مقاصد شریعت ،که در فقه اهل سنت وجود
دارد ،اهتمامی فراوان از خود نشان دادهاند .با این حوال ،علوم مقاصود شوریعت در فقوه
امامیه با دشواریها و آسیبهایی نیز روبهرو است .تبییننکردن جایگاه مقاصد شوریعت
و به تبص آن نپرداختن به این علوم در کتوب فقهوا ،هوراس از افتوادن در دام روشهوای
نادرست کشف مقاصد شریعت ،به دلیل فقدان اعتبارسونجی روشهوای کشوف مقاصود
شریعت ،عقلگرایی افراطی و تعدی از نیو و خروج از ضابطهمندی فقه ،برخوی از
این دشواریها و آسیبها است.
پینوشتها

.)13

 « .1ما یرید اهلل لیجعل علیکم من حرج» (مائدة)4 :؛ «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» (حج:
 .2یرید اهلل بکم الیسر و الیرید بکم العسر (بقره.)230 :
« .3فإن أحب دینکم إلی اهلل الحنیفیة السمحة السهلة» ،نآ :.الحر العاملی200/2 :2924 ،؛ «یال رسول اهلل
 ...بعثت بالحنیفیة السهلة» (النوری.)902/2 :2923 ،
 .4احتیاو ،هم به عنوان یکی از اصول عملیه و هم در فتاوای فقها ،راهی است که مکلف با انجامدادن
آن مطمئن می شود خالف فرمان شارع عمل نکرده است .احتیاو معموالً با تکرار عمل ،انجوامدادن
عمل بیشتر ،انجامندادن برخی کارها و  ...حاصل میشود.
 .5حیله شرعی عبار است از تغییر شکل عملی بدون تغییر محتوای آن برای فرار از حکم حرموت؛
مانند اینکه فردی برای فرار از حرمت ربا در هنگام پرداخت پولی به دیگری آن را یرشالحسنه و
بدون سود مطالبه میکند ،ولی شکالت ی را به ییمت گزاف به گیرنده یرشالحسنه میفروشد.
 « .6یاتِلُوا الَّذینَ ال یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْیوْمِ الْآخِرِ وَ ال یحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ال یدینُونَ دیونَ
الْ حَقِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتابَ حَتَّی یعْطُوا الْجِزْیةَ عَنْ یدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» (توبه.)92 :
 .7برای توضی بیشتر درباره مذاق شریعت ،نآ :.علیشاهی.2033 ،
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