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چکیده
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مقدمه

مراد از مقاصد شریعت ،اهداف ،نتایج و فوایدی است که از وضع شریعت به طور کلی
و وضع احکام آن به طور جزئی ،انتظار میرفته است .به تعبیر دیگر ،غایااتی اسات کاه
شریعت به هدف تحقق آنها وضع شده است (فاسی7 :1111 ،؛ ریسونی .)7 :1991 ،بحا

شریعت و پای بندی به آن در رسیدن به مقصود در ادیان االهی قبل از اسالم نیز مطار

از

بوده است؛ چنانکه در مسیحیت بر این مطلب تأکید شده است (غالطیان.)11 :2 ،

درباره اهداف مقاصد شریعت نیز ،نخستین هدفی کاه مایتاوان جویاا شاد ،ترسایر

درست نصوص است (حسنی)122 :1111 ،؛ مالکی برای حجّیت روایات تا در صورتی که
روایت با مقصد شریعت سازگار نباشد آن را از گردونه حجّیت بیارون بارد و از لحاا

متن و سند بررسی کند (خادمی .)05 :1121 ،کاستن از مشاجره ها و نازا هاای فقیهاان در
دیدگاه های فقهی و فتواهای گوناگون ،و نیز توجه به مقاصاد شاریعت باه اقناا ترکار

مکلّران کمک میکند (همان.)01 :

همچنین ،مقاصد شریعت میتواند راهکاری برای پاسخگویی به احکام مستحدثه باه

شمار آید و توجه به مقاصد شریعت برای جلوگیری از حیله هاای شارعی مریاد اسات

(شاطبی .)485/2 :1411 ،آشناکردن مترکران شریعت با مسلک های فقهی در جهات ترسایر
نصوص و علت یابی احکام و استدالل بر آن و حَکَم قراردادن آنها به هنگاام اختالفاات
فقهی نیز از آثار توجه به مقاصد شریعت در استنباط است (ابنعاشور.)4 :1121 ،

با عنایت به فواید فوق ،تبیاین جایگااه ایان علام در باین فقهاای امامیاه ضارورتی

اجتناب ناپذیر است که مستلزم اثبات چند مطلب است؛ نخست اینکه ،ثابت شود مقاصد
شریعت در نزد ایشان اعتبار دارد؛ و دوم اینکاه ،شایوه بهارهبارداری ایشاان از مقاصاد

شریعت چگونه است.

پی جویی در متون فقهی و اصولی عالمان امامیه و عامّه ،جساتوجاوگر را باه پانج
اندیشه یا عمل فقهی درباره مسئله محل بح میرساند که عبارتاند از :نا بَسَاندی؛

ن
ن

محاوری باا گارایه باه مقاصاد؛ نا

پاذیری و مقاصادمحوری؛ مقاصدبساندی؛

بسندی با نظارت بر مقاصد (علیدوسات .)1481 ،ایان تحقیاق باا بررسای آرای فقهاا

درباره مقاصد شریعت ،در پاسخ به این پرسه که «فقهای امامیه مقاصاد شاریعت را باا
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چه اندیشه ای به کار گرفته اند و میزان اعتبار آن در نزد ایشان چقدر بوده و نو اساتراده
فقها از مقاصد شریعت چگونه است؟» ضمن پرداختن به پیشینه مسائله ،نموناههاایی را
نیز از استنباط فقها بر اساس مقاصد شریعت مطر کرده است.

پیشینه مسئله تحقیق

اعتبار مقاصد شریعت را بیشتر اصولیان اهل سانت مطار کاردهاناد .هرچناد بحا از
مقاصد شریعت به قرون اولیه برمی گردد ،اما این تعبیر با معنایی نزدیک به معنای محال

بح ما به علمای اصولی سدههای سوم و چهارم میرسد که در قالاب رساالههاایی در
این باب مطالبی تدوین کردهاند.
همه علمای اصولی و کالمی قبول نداشتند که احکام دین در چارچوب تعبّد ریختاه

شده و ما فقط مکلف به انجام دادن اوامر و ترک منهیات برخاسته از نصاوص هساتیم و
شرایع را نباید به تعلیل و تحلیل برد؛ چراکه« :إِنَّ دِینَ اللَّاهِ لَاا یَصَاابَ بِاالُعَقَولِ» (ناوری،

 .)212/17 :1158برخی مرسران و اسالم شناسان در سدههای سوم و چهارم حتای نمااز را
که تعبّدی ترین و پر راز و رمزترین بخه شریعت است ،به تعلیل آوردهاند؛ چراکه قرآن
کریم خود آن را به تعلیل گذاشته و مقاصد آن را معین کرده است؛ آنجا که مایفرمایاد:
« وَ أَقِمِ الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ تَنُهَی عَنِ الُرَحُشَاءِ وَالُمَنُکَر» (عنکبوت( )10 :زمانی.)40 :1494 ،

قدیمی ترین کتابی که در تعلیل نماز و تعیین مقاصد از آن یاد شده ،کتاب الصالوة و
مقاصدها از محمد بن علی حکیم ترمذی است .البته معنای ماد نظار حکایم ترماذی از

مقاصد ،حکمت و علت خصوص نماز اسات ،ناه تماامی احکاام اساالم ،ولای در هار

صورت این کاربرد با معنای مصطلح امروزی ارتباط وثیاق دارد و از هام جادا نیسات.

تعبیر «مقاصد شریعت» از قرن پنجم به بعد شراف شد و دانشمندانی چون امام الحرمین
جوینی در البرهان فی أصاول الرقاه ،اماام محماد غزالای در دو کتااب شاراء الللیال و
المستصری من علم األصول ،ابوالحسن آمدی در إحکام االحکام ،شهابالدین قرافای در
االحکام ،ابنتیمیه در اقتضاء الصراط المساتقیم ،ابان قایم جوزیاه در إعاالم الماوقعین،

تاج الدین سبکی در االبهاج فی شار المنهااج ،شاهید اول در القواعاد والروائاد و اماام
ابواسحاق شاطبی در الموافقات فی أصول الشریعة در معنای محل بح

به کاار بردناد.
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ولی کسی که به این دانه ،بَعدی علمی و مدون داد ،امام ابواسحاق شاطبی بود کاه در

آثار خود از جمله الموافقات فی أصول الشریعة واالعتصام ،مقاصد شریعت را تعلیل برد
و احکام االهی را بر اساس معیارها و تناسبهای مصلحتی تعلیل کرد و درصادد تبیاین
اعتبار اهداف دین و مقاصد شریعت بر این اساس برآمد (همان).

این علم پس از قرن هشتم تاا دوره اخیار ،چنادان محال توجاه اندیشامندان قارار

نگرفت و در اوایل قرن بیستم میالدی بود که محمد عباده در سارری کاه در  1881باه

تونس داشت ،از وجود کتاب الموافقات فی أصول الشاریعة اثار ابواساحاق شااطبی در
تونس آگاه شد و در بازگشت به مصر ،ایدههای مطر شده در آن را ترویج کرد ،گاویی
به این نتیجه رسیده بود که مقیدماندن به نا

ّ لرظای ،بارای رسایدن باه اندیشاه دینای

تجددگرایانه کافی نیست .اینجا بود که سران نهضات اصاال گرایاناه تاونس ،بزرگاانی

چون محمد خضر حسین و طااهر بان عاشاور تونسای باه تعماق در مقاصاد الشاریعة

پرداختند که در نتیجه چنین نگرشی ،تألیرات و نوشتههای دیگری در ایان موضاو باه

ثمر نشست و دوره جدیدی پایهریزی شد.

طاهر بن عاشور کتاب خود مقاصد الشریعة االسالمیة را باا هادف نگاارش مبااح ی

ارزشمند از مقاصد شریعت اسالمی و تم یل برای آن و استدالل بارای اثباات آن تاألیف

کرد تا مرجع (حل) اختالفها و وسیله کاستن از اختالف میان فقها و یاریرسااندن باه

مسلمانان در تشریع مصالح نوپدید باشد.

مقاصدی ها با وجود تنوعی که در عرصه پذیرش ضرورت توجه باه مقاصاد دارناد،

اذعان کرده اند که این مقاصد از راه ادله چهارگانه (کتاب ،سنت ،اجماا و عقال) ثابات
شده و به همین دلیل هر استنباط متناقض با آنها را باید رد کرد .شایان ذکر است کاه در

مقاصد الشریعة قانونگذار اسالم عالوه بر هدفهای کلی و کالن که در تقنین و تشاریع
مجموعه احکام اسالم مد نظر دارد ،از تشریع هر حکم خاصی نیز ،هادف مشخصای را
دنبال می کند .بر اهداف کالن عنوان «مقاصد الشریعة» و بار اهاداف خَارد عناوان «علال

الشرائع» را اطالق کردهاند.

اهل سنت در عین حال که مطابق با آموزه های شریعت ،حق انحصاری تشریع را باه

عهده خداوند می دانند ،در مقام اثبات و کشف قوانین شریعت ،در حالی که در مباحا
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غیرعبادی و محدوده غیرتعبدیات ،برخی عقل را در کشف احکام ،مستقل دانساتهاناد و

جعل احکام منطبق بر مصلحت از سوی عقل را پذیرفتنی میدانند ،برخی دیگر باا نرای

استقالل عقل روش «فقه المقاصد» را پذیرفتنی میدانند و معتقدند عقل باا پایباردن باه

مقاصد شار می تواند مصالح معتبره نازد شاار را در فرآیناد اساتقرا کشاف کناد و از
این روی با کشف مقاصد شریعت ،قادر است حکم مناسب آن را جعل کند .مطاابق ایان
منطق ،در حقیقت ،عقل در فرآیند استقرا و بر اسااس فهام مقاصاد الشاریعة ،درکای از

مصالح معتبره در نزد شار به دست آورده و به تشریع قوانین منطبق بر آن مصلحت ،در

قبال نصوص واردشده مبادرت میورزد.
شایان ذکر است که بح

مقاصد شریعت و مناطات احکام ،در فقه شیعه کمتر محل

توجه قرار گرفته است .برخی فقهای شیعه با تأکید بر این نکته که مصالح احکام ،مخری
و دور از دسترس عقل بشر است (خویی 1118 ،ب )111/25 :کمتر در صدد کشف مصالح

و مناطات احکام برآمده اند و به دلیل نگرانای از گرفتارشادن در دام قیااس ،کاه اماماان

معصوم

همواره بر پرهیز از آن تأکید داشتهاند (نک :.کلینی :1157 ،باب البد والارأی) ،از

روش های استنباط عقلی تا حد ممکن اجتناب کرده اند .با این حال ،برخی فقیهان دوران
میانی فقه شیعه مانند شهید اول (عاملی ،بیتا 148/2 :و  48/1و  11- 15و  ،)111- 111/1محقاق

حلی (حلی ،)114 :1154 ،فاضل مقداد (فاضال مقاداد )11/1 :1151 ،و در میاان اندیشامندان

معاصر شیعه ،برخی مانند محمدباقر صدر (صدر ،)288 :1117 ،محمادجواد ملنیاه (ملنیاه،

 )17 /4 :1121و موسوی خمینی به تبیین نقه مقاصد شریعت و مصالح احکام پرداخته و
در عین اجتناب از گرفتارشدن در دام قیاس و عقل گرایی افراطی ،به مناطات احکام باه

عنوان اصلی در خور اتکا توجه کردهاند.

اما درباره اعتبار مقاصد شریعت در فقه امامیه اثر مستقلی وجود ندارد .علایدوسات
در کتاب فقه و مصلحت  ،جایگاه مصلحت را در فقه امامیه بررسی ،و مبانی نظری آن را
بیان کرده ،ولی به اثبات اعتبار مقاصد شریعت به صاورت مساتقل ندرداختاه اسات .در

مقاله «فقه و مقاصد شریعت» نیز بیشتر به انوا دیدگاه ها راجع به رابطه مقاصد شریعت
و نصوص شرعی پرداخته و نظریه ن

بسندی با نگاه به مقاصد شاریعت را باه عناوان

نظریه مختار تشریح کرده است .تسخیری نیز در رساله تبیین مقاصد شاریعت و مصاالح
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و مناطات احکام ،مبانی اصولی این بح

شریعت پرداخته است.

را تبیین کرده و کمتر به تبیین اعتباار مقاصاد

اما اثبات میزان اعتبار مقاصد شریعت از دیدگاه فقهای امامیاه ،نیازمناد اثباات چناد

مقدمه است:

 .1شریعت و احکام شرعی
اولین مقدمه برای اثبات اعتبار مقا صد شریعت در اندیشاه فقهاای امامیاه اثباات تبعیات
احکام از مصالح و مراسد واقعی است .از نظر اشااعره ،حسان و قابح شارعی اسات و
خداوند متعال در ارسال رسل و انزال شرایع یا اساساً غایتی عقالنی نداشته یا اگر غاایتی

داشته آن غایت برای ما دستنایافتنی است .هدف او از شریعت ،سنجیدن میزان تعبد ما

در برابر خودش است .از اینرو ما حق پرسه از امور شرعی نداریم .اصولی مانند اقامه
عدل و نری ظلم نیز اموری جعلی و اعتباری اند که نه در ثبوت شریعت و لو محراو

اهمیت دارند و نه در مقام اثبات و استنباط احکام شرعیه مدخلیتی دارند (غزالای ،بایتاا:

.)151

اما از قرن پنجم و ششم به بعد ،برخی اشاعره این اصل را انکاار ،و نظریاه مقاصاد

شریعت را مطر کردند و به این مطلب قائل شدند که تشریعات قرآن و سنت ،غایاات

و اغراضی دارد (سبحانی ،بیتا .)441 :تمام آنچه در شریعت اسالم آماده ،علات ،مقصاود،

حکمت و هدفی دارد .زیرا خدای سبحان چیزی را خلق نکرده جز اینکه هدف ،مقصاد
و غایتی در آن نهرته است (انبیاء .)17- 11 :آنچه درباره آفرینه االهی وجود دارد ،دربااره

شریعت االهی نیز میتوان گرت (اعراف .)04 :زیرا خداوند ما را بر چیزی مکلف نساخته
و ما را به چیزی ترغیب نکرده ،جز آنکه مصلحتی در آن وجاود داشاته اسات؛ اگرچاه

ممکن است حکمت و مقصود برخی از آنها بر ما مخری بوده باشد.

در باب تبعیت احکام از مصالح و مراسد نیاز معتزلاه ،ضامن اذعاان باه عقالنای و

ذاتی بودن حسن و قبح ،عدالت را مالک احکام می دانستند .مکتب تشیع نیز مانند معتزله
برای افعال حسن و قبحی ذاتی قائل است؛ همان چیزی که مالک حکم شرعی است .از

اینرو است که عقل میتواند درکی از آن داشته باشد و به این دلیل مالزمه حکم عقل با
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حکم شر در علم اصول پذیرفته شده است (مظرر ،بیتا .)185- 112/1 :از ایانرو در ایان

مسئله نیازی به بح

و اقامه دلیل نیست ،چنانکه فقیه بزرگ صااحب جاواهر فرماوده

است « :ان االحکام الشرعیة عندنا معلومة لمصالح واقعیة» (نجری.)145/2 :1151 ،

این بیان و مطالبی م ل آن در بیان فقهای شیعه فراوان است .لذا باید توجه داشت که

اصلی ترین ضابطه برای مصالحت ،آن اسات کاه چاون مصالحتی کاه در فقاه اساتراده

می شود ،تاب ع موازین شاریعت ،و در راساتای تاأمین اهاداف غاایی شاریعت و جامعاه
اسالمی است ،این گونه از مصلحت با مصلحت به معنای فرصتطلبی و سوءاساتراده از
موقعیت متراوت است و فقط ذیل موازین و محدوده ضوابط و قواعد شریعت قابلیات

کاربرد دارد و استراده از مصلحت در خارج از ایان محادوده و فاار از ایان ضاوابط،
غیرمشرو بوده و فاقد عنصر حجیت است .پس مصلحت ،مطلوب شریعت و برآمده از

آموزههای شریعت است .از باب نمونه ،فقیهی در این باره مینویسد:

باید به این توجّه کامل کرد که در شاناخت مصالحت از مرساده و اهامّ از مهام

باید بر اساس مذاق شریعت و شناختی که از زبان ادلّه باه دسات مایآیاد ،بهاره
برد .زیرا شار به چیزهایی نسبت باه دیگار اماور ،اهمّیات فاراوان داده اسات.
بنابراین ،نباید اهمّیت چیزی را با ذوق و سلیقه خود و آنچه به ذهنماان مایآیاد

سنجید (مکارم شیرازی.)051 :1122 ،

پذیرش نسخ در شریعت نیز مبتنی بر اثبات تبعیت احکام از مصالح و مراسد اسات.

از نظر محقق حلی ،نسخ در شریعتها به حکم عقل و شر جایز است؛ چراکه عقل ،به

تبعیت احکام از مصالح حکم می کند؛ و در مصالح اختالف و تلییار راه دارد .در نتیجاه
تلییر احکامی که تابع مصالحاند نیز جایز خواهد بود (حلی.)112 :1154 ،
خراسا نی نیز بح درباره مسئله اجتما امر و نهی را مبتنی بر فرض وجاود ماالک
در متعلق امر و نهی می داند (خراسانی)101 :1159 ،؛ و انصاری در بح واجاب مشاروط

می گوید « :بنا بر تبعیت ،اختالف احکاام از جهات اطاالق و تقییاد ،ناشای از اخاتالف
مصالح و مراسد موجود در متعلق آنها است و بنا بر عدم تبعیت ،اختالف آنهاا ناشای از

اختالف اغراض و گوناگون بودن آنها است» (انصاری ،بیتا .)02 :هنگام بح

از ضاد نیاز
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یکی از موضوعات پیه آمده بح

تبعیت یا عادم تبعیات احکاام از مصاالح و مراساد

واقعی است (خراسانی.)147- 144 :1159 ،

در تأیید این مطلب به روایت معروفی از پیاامبر اکارم

اساتناد شاده اسات کاه

فرمودند « :ای مردم! چیزی نبود که شما را به بهشات نزدیاک مایکارد و از آتاه دور

می کرد مگر اینکه من شما را به آن امر کردم ،و چیزی نبود که شما را از بهشت دور ،و

به آته نزدیک می کرد مگر اینکه من شما را از آن نهی کردم» (حر عااملی.)10/17 :1159 ،

این حدی

نبوی از نظر نائینی صریح است در اینکه احکام از مصالح و مراسد موجاود

در خود افعال سرچشمه میگیرد (نائینی.)41/2 :1418 ،

خالصه آنکه ،فقهای امامیه تبعیت احکام از مصاالح و مراساد واقعای را پذیرفتاه و

بسیار به آن استناد کرده اند .البته باید توجه داشات گااه مصالحت یاا مرساده در نراس
احکام است نه در متعلق آن؛ مانند اوامر و نواهی امتحانی که در آنها متعلق حکم مرسده

یا مصلحتی ندارد و هدف فقط آزمایه مکلف است.
 .2امکان کشف مالکات احکام

پس از اثبات تبعیت احکام از مصالح و مراسد واقعی در نزد فقهای امامیه ،اثبات امکاان
کشف مالکات احکام ضرورت دارد ،که چند دلیل در اثبات این مطلب ذکار مایشاود:

نزد فقیهان شیعه مسلم است که برخی از احکام شریعت مانند عقود و ایقاعات ،امضاای
همان روش های عقالیی و عاادات و رساومی اسات کاه در عارف آن روز بار اسااس

مصلحتاندیشیهای عَقالیی جریان داشته است (مروج .)411/7 :1110 ،پذیرش این مطلب
به معنای امکان فهم مالکات احکام بار اسااس امضااییباودن احکاام اسات .باهعاالوه

تدریجی بودن تشریع و انتظار فرارسیدن شرایط عملای نیاز از مشای مصالحتاندیشاانه
شریعت حکایت دارد (سبحانی .)12 :1119 ،تأکید فقیهاان مسالمان بار رعایات مصالحت
انتظام امور جامعه و مقدم داشتن این مصلحت بر سایر احکام و تشریعات ،نمونه دیگری
از حاکمیت این بینه است (بحرالعلوم.)11/2 :1154 ،

احکام ارشادی اسالم نیز که بر حکام عقال انساانی مبتنای اسات و شاار هام در

موافقت با آن به تشریع دست زده باب دیگری در احکام شریعت است که از همراهای
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شریعت با مصالح عقالیی و امکان فهم آن حکایت دارد و نشاان مایدهاد کاه تشاریع

اسالمی نهتنها با مصالح عقل پذیر بیگانه نیست ،بلکه در مواقع بسایاری باا آن همساو و

همگام است (رشتی.)212 :1414 ،

دلیل دیگر امکان کشف مقاصد ،ذکر مالک و مقاصد در قرآن و روایات است؛ آیات

و روایاتی مانند آنچه درباره لزوم مجهزشدن مسلمانان به انوا سال ها آمده و هدف آن

را ترساندن دشمن بیاان کارده اسات 1،یاا دربااره حکام ازدواج پیاامبر

باا همسار

پسرخوانده اش که به رفع حرج در ازدواج با زنان پسرخوانده اشااره شاده اسات 2.ایان
آیات حتی به نظر کسانی که می گویند احکام قرآنی تعلیل پذیر اسات ،اماا شناساایی آن
برای ما ممکن نیست ،هدفمندی احکام را حکایت می کند؛ چراکه بنا بر فرض ،اگار در

مقام تعلیل نباشند ،دستکم از مقوله حکمتاند.

در اثبات امکان کشف مصالح احکاام ،ساید محمدحساین فضالاهلل ،پاس از اینکاه

احکام را به دو دسته تقسیم می کند (قسام اول توقیریاات ،مانناد عباادات؛ و قسام دوم
غیرتوقیریات (عقلیات) ،مانند معامالت) ،استکشاف مالک را در دسته معاامالت ممکان

می داند .وی این مالکات را از طبیعت نصوص ،مناسبات حکم و موضو و قرائن ،قابل
فهم می داند و مشکل اصلی را غرقشدن در تعبد محض تشاخی

مایدهاد کاه در آن

متنجس را با دو قطره آب پاک میدانند ولی با یک پارچ آب که یکدفعاه ریختاه شاود

پاک نمی دانند .زیرا اینها تعدد را تعبدی ،و البته کشاف ماالک احکاام را غیار از قیااس

می دانند .زیرا قیاس ،ظنی است ولی کشف مالک بر پایه اطمینان استوار اسات (حساینی،

.)10- 11 :1117

محمدجواد ملنیه نیز ضمن پذیرش تقسیم بندی فاوق ،جماود بار حاروف نا

در

عبادات را واجب می داند؛ چه مصلحت آن را بدانیم و چه ندانیم .اما در معاامالت ،باین
و مصلحت معلومه ارتباط برقرار می کند و کشف مالک را ممکن مایداناد (ملنیاه،
ن

.)151/3 :1221

برخی ،استناد به قواعد کلی مسلم فقه در روایات را به عناوان دلیلای مساتقل بارای

کشف مقاصد شریعت ذکر کرده اند؛ م الً در خبر عبداالعلی مولی آل سام رسایده اسات

که شخصی درباره وضوی جبیره میپرسد .حضرت او را به این بخه از قرآن راهنمایی

می کند « :وَ مَا جَعَلَ عَلَیکمَ فی الدِّینِ مِنُ حَرَج» (حج)78 :؛ فقرهای کاه بعادها باه قاعاده
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فقهی تبدیل شده است؛ و نکته مهم در این ماجرا این است کاه حضارت مایفرمایناد:

« یعرف هذا و اشباهه من کتاب اهلل عزوجل؛ این حکم و مانند آن از کتاب خدا شاناخته

می شود» (طوسی 414/1 :1157 ،و  ،)77/1 :1495در حالی که خصوصیت وضاوی جبیاره از
آیه استراده نمی شود ،مگر اینکه درک درستی از اهداف وضو داشاته باشایم و محادوده
عسر و حرج را دریابیم و به مصلحت حرظ نرس توجه کنیم (ایازی.)428 :1481 ،

انصاری نیز ضمن تقسایم اماور باه تعبادیات و معاامالت ،فهام مصاالح احکاام در

معامالت را می پذیرد و درباره حرمت خرید و فروش بت مینویسد این احکام از اماور

تعبدی نیست که تحریم و تشادید عقوبات آن را نادانیم و نرهمایم کاه ماالک حرمات

مجسمه سازی و نقاشی در آن زمان ها چه بوده است .این امور ،تابع مالکهاای خاود و
متناسب با عقل و فطرت است و اوامر و نواهی ای که در باب معامالت و امور سیاسای
و جزائی آمده ،از قبیل احکام ارشادی است که به آنچاه عقال و فطارت درک مایکناد

رهنمود میدهد (انصاری.)011/2 :1110 ،

خویی ،با وجود آنکه به ناممکن بودن کشف مناط در عبادات اشاره میکناد (خاویی،

 1118ب180/18 :؛ همو 1118 ،الف )115 :بعضاً به مقاصد شریعت هم اشاره مایکناد (هماو،

 )115/4 :1477که نشان از امکان کشف مقاصد در ابواب معامالت از نظر وی دارد.

شمس الدین هم با وجود آنکه تعبد در عبادات را صاحیح مایداناد ولای در مساائل

اجتماعی و داد و ستد ،استراده از مقاصد شریعت را بارای فهام احکاام االهای تجاویز

میکند (حسینی .)22 :1117 ،وی به کسانی که نصوص دینی را تعبّدی میدانند و باه های

عنوان در آنها ،جریان و تطبیق پذیری را روا نمی دانند ،خرده میگیرد و هرچند تعبّاد در
گسترهٔ عبادات را از امور مسلّم می داند ،ولی در اماور اجتمااعی تعبّاد را نمایپاذیرد و

مناطات احکام و مقاصد شریعت را کارساز می داند (همان .)21 :وی ادلّاهای را یاادآوری
می کند که مرتبه آنها باالتر از قواعد فقهی است و نهتنها عباادات ،بلکاه دیگار جواناب
زندگی بشر را در بر می گیرد و در امور اجتماعی و در جاهایی از فقه خصوصای مانناد
داد و ستدهای فردی ،برای تعبّد جایگاهی نمیشناسد ،بلکه ایانگوناه اماور را باا ادلّاه

تشریع برتر و حکمت تشریع و مناطات میسنجد ،که برآیند نصوصاند یاا از تطبیاق و
مقارنت میان نصوص بر اساس ظروف زمانی به دست آمدهاند (همان).
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سبحانی ضمن اشاره به شیوه کشف مالک ،درک مناط احکاام را باا سابر و تقسایم

نمی پذیرد و البته برای قاطع حجات مایداناد (سابحانی )111 :1211 ،و در جاایی دیگار

می گوید عقل در هنگام کشف مصالح و مراسد وقتی میتواند حکمی را تشریع کند کاه
آن از قبیل «منطقة الررا » باشد .یعنی از اموری باشد که شار در آن ،حکام الزامای ،باه
فعل یا ترک ،نداشته باشد؛ اما در صورت وجود حکم شارعی قطعای ،فقیاه نمایتواناد

حکم را به واسطه مصالح و مراسد پنداری تلییر دهد؛ چون در این صورت کار فقیاه از
مصادیق تقدیم مصلحت بر نا

.)101/23

خواهاد باود ،و ایان کاار جاایز نیسات (هماو:1332 ،

از نظر وی ،قائالن به لزوم تبعیت احکام از مناطهاا و ماالکهاا در اصال قائال باه

حجیت عقل در مجال استنباط احکام شرعیه در باب مالزمات عقلیه و نظائر آن هساتند
و عقل ،بر تبعیت احکام از مصالح ،حااکم اسات و فرقای باین تعبادیات و توصالیات

نیست .شار حکیم است و فعل حکیم ،مصون از للو و عب

است .لذا برای احکاام و

تشریعات خداوند غایاتی است که به بندگان میرسد و مصالحی است که به انجامدهنده

میرسد (همو ،بیتا.)133 :

محمدهادی معرفت نیز تأکید دارد که مالکات احکام در غیرعبادات روشان و قابال
فهم است (معرفت 1419 ،الف .)15 :البته از نظر وی «ادراک ماالکهاای احکاام ،نیااز باه

آگاهی فوق العاده ای دارد که رسیدن به این بصیرت در پی پیمودن ابعاد گوناگون شار ،
دست یافتنی می باشد» (همو 1419 ،ب .)119 :موسوی خمینی کشف مناطهاا را در احکاام

تعبدی نمیپذیرد (موسوی خمینی 1121 ،الف )158/1 :ولی در باب خیارات میگوید:

توهّم اینکه حکمت خیار از مقتضیات خود عقد باه حساب واقاع و نراساالمار

است و از نظر عَقال مستور است و فقط شاار عاالم بار واقاع ،مایتواناد آن را
کشف کند در نهایت سقوط است .زیرا این اعتبارات عقالیی هساتند ناه واقعای

و دارای حقایق واقعی غیبی؛ و از نظر عَقال مخری نیستند .م الً جعل خیاار بارای

متعاقدین حکام شارعی ثاابتی بارای هار دو طارف اسات کاه دارای مصاالح و

مراسدی مانند ارفاق برای هر دویشان در حاال اجتماعشاان اسات (هماو1121 ،
الف.)157/1 :
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درباره ظاهر آیه و روایات حرمت بیع خون نیز ،موسوی خمینی ضمن کشف منااط

میگوید:

آیه و روایت بر حرمت خوردن و آشامیدن و خریاد و فاروش بار ایان جهاات،
داللت دارد .زیارا در آن زماان تنهاا خاوردن و آشاامیدن متعاارف باوده اسات،

چنان که روایات دیگر در حرمت خوردن و آشامیدن تصاریح دارناد و تردیادی
نیست که این ادله نمی تواند هر نو منرعتای را حارام ساازد .بناابراین ،هار گااه

برای خون در عصر حاضر ،فایده ای عقالیی تصور شود ،مانعی از جاواز خریاد

و فروش نیست .لذا اجما حکایتشده از کتاب النهایة بر عادم جاواز خریاد و
فروش خون ،نیز بر جهت خوردن و آشامیدن حمل میشود؛ بهویاهه کاه عالماه

عدم جواز را به عدم انترا تعلیل میکند (همو.)07/1 :1110 ،

درباره حرمت فروش انگور به خمار ،روایاات فراوانای وجاود دارد .اماا هامزماان

روایاتی نیز وجود دارد که فروش انگور به خمار را حرام نمیداند .پرسه اینجاا اسات
که :با فرض صحت روایات حرامنبودن که گاه حتی فروش انگور را به امامان نیز نسبت
داده است ،این مسئله چگونه حل میشود؟
موسوی خمینی پس از بیان هر دو صنف روایت ،علت حرمات فاروش انگاور باه

شراب ساز را از جمله علتهای درکناپذیر نمیداند .لذا با کشف علت حرمت ،مرساده
این فروش را برای بشر روشن می داند و آن عبارت است از اینکه این کار سبب گرمای
و رواج بازار شراب و انتشار فساد در جامعه بشری میشود و های مصالحت دیگاری

وجود ندارد که بتواند با این مرسده برابری کند و سبب جواز معامله با شارابفروشاان
گردد (همان.)211/1 :
با توجه به آنچه بیان شد ،فقهای امامیه احکاام را باه دو قسام تعبّادی و غیرتعبّادی
(تدبیریات) تقسیم کرده اند .از نظر آنها ،در برخی از اقسام تعبّدی ،تعلیال جاایی نادارد.
چون عقل در دایره تعبّدیات توانایی کمتری دارد ،ولی در گسترهٔ احکام غیرتعبّدی ،ایان

توانایی را دارد که بتواند علّت های احکام را کشف کند و مصلحتهای آن را به دسات
آورد.
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 .3استفاده از مقاصد شریعت در استنباط از منظر موسوی خمینی

با اثبات مقدمه اول و دوم ،این پرسه مطر میشود که :آیا در مقام استنباط نیز فقها از

مقاصد شریعت بهره برده اند یا نه؟ واقعیت این است که با توجه به محذوریتهایی کاه
فقه و اصول شیعه از نظر اعتماد به منابع داشتهاند ،مقاصد شریعت آنچنان که در فقه اهل
سنت به عنوان علم مقاصد به آن پرداخته شده ،با استقبال مواجه نشده است .از طرفی هم

تشکیل نشدن حکومت به دست فقهای شیعه در چناد ساده گذشاته ،باه عناوان عااملی
تاریخی ،بر این محذوریتها افزوده است (حسینی ،)20 :1117 ،اما فقهای معاصر ،در سایه
بیداری اسالمی چند دهه گذشته ،اهتمام وافری به مقاصد شریعت داشتهاند ،که از جمله

این فقها میتوان به محمدباقر صدر ،محمدجواد ملنیه و موسوی خمینی اشاره کرد.

موسوی خمینی نیز مانند سایر فقهای شیعه باا تأکیاد بار فقاه جاواهری بار عنصار

مصلحت و مقاصد شریعت تأکید کرده و در جاهای بسایاری از آن در اساتنباط احکاام
شریعت سود جسته که در ادامه به چند نمونه از تأثیرات توجه باه مقاصاد شاریعت در

فقه وی میپردازیم.

ن مونه اول :توجه به عدالت در استنباط

موسوی خمینی در این موضو که متعاقدین باید ما وقع علیه العقد را تسالیم کنناد ،باا
استناد به عدالت ،که از مقاصد شریعت است ،دلیل اصلی را آن میداند که امسااک ماال
غیر ،ظلم (خالف عدالت) است ،حتی اگر یکی ،از تسلیم مال خودش خاودداری کناد،

طرف دیگر حق ظلمکردن ندارد (موسوی خمینی 1221 ،الف.)561/5 :

همچنین ،در روایت «ابی والد» که درباره کرایهٔ بلل است (حر عااملی)125/19 :1159 ،

3

برخی فتوا داده اند که« :مستأجر تخلف کرده ضامن حیوان است نه اجرت بیشاتر و انن

که حیوان را سالم به مالک برگردانده چیزی بر عهده او نیست» ،اما موسوی خمینای در
این باره می نویسد « :فتوای مذکور (عدم پرداخت اجرت بیشاتر) مخاالف عقال و عادل
اسالمی است» (موسوی خمینی 1121 ،الف .)009/1 :حسن عدل و وجوب عمل باه آن ،کاه
در زمرهٔ مباح

مستقالت عقلیه است ،بر مصلحت شدیده در عالم ثبوت و واقع داللت

می کند و در نتیجه ،هر عملی فقط یک حکم دارد که آن مصداق عدل واقعی است.
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نمونه دوم :توجه به حکمت تشریع ربا

در نمونهای دیگر ،فقها دربارهٔ ربا از روایاتی ،حیلههای شرعی را به دست آورده و آن را

مشرو دانسته اند (نجری )491/24 :1151 ،به گونه ای که شخ
کند ،ولی آن را در زمره حرمت ربا نیز نتوان داخل کرد.

 ،مقدار بیشتری را دریافت

پیه از موسوی خمینی هم برخی از فقیهان ،مانند محقِّق اردبیلی ،ایان حیلاههاا را

درست نمی دانسته اند .زیرا آنها را با علّت جعل حرمت ربا در تنافی گرفتهاناد ،مگار باه

هنگام ضرورت که در این صورت ،ربا را در قالب این حیلههاا روا شامردهاناد (مقادس

اردبیلی .)188/8 :1121 ،موسوی خمینی این بح را به گونه گستردهای مطر کرده است.
وی بح ی را مطر کرده و نام آن را « روایااتی کاه تاوهّم تخلّا از رباا را باه وجاود

می آورند» گذاشته است .گویا وی راههای پیشنهادی در این روایات بارای فرارکاردن از
ربا را مشرو نمیداند (موسوی خمینی 1121 ،الف .)047/2 :وی در این باره مینویسد:

چگونه ممکن است بتوان ربا را ،با این همه سختگیاریهاا و درخواساتهاای

بازدارنده موجود در قرآن و روایات که از طریق شیعه و اهل سنّت آماده اسات،

در صورتی که دربارهٔ دیگار گناهاان ایانگوناه وارد نشاده اسات و باا آن هماه

مرساادههااای اقتصااادی ،اجتماااعی و سیاساای ،آنسااان کااه اقتصاااددانان بااه آن
پرداختهاند ،با حیلههایی شرعی روا دانست (همان.)015/1 :

وی نخست ربا را به دو گونه معاوضی و قرضی تقسیم ،و ربای در معاوضاه را بااز
به دو قسم دستهبندی میکند:
نخست ،آن جایی که میان دو جانس ماننادِ هام از جهات ارزش ترااوت باشاد،

مانند جنس درجه یک با جنس درجه دو؛ و دیگر اینکه اینگونه نباشد .در قسام
دوم ،که ربای قرضی است ،به فلسره جعل حرمت رباا مایپاردازد و از آیاات و

روایات استراده می کند :آنچه باع

حرمت ربا شده اسات ظلام و ساتمی اسات

که در ربا محقّق میشود (همان.)012/1 :

موسوی خمینی در قسم اول از ربای معاوضی ،روابودن حیله را میپذیرد .زیرا نازد
عرف و عاقالن عالم ،در اصل ،ربا نیست .زیرا فقط حجم آن متراوت اسات و بااالبودن
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حجم کاالیی ،مالکی برای سود در تجارت به شمار نمیآید ،هرچناد متشارّعان از بااب

تعبّد ،این قسم را نیز مرتکب نمیشوند ،ولی حیلههاای واردشاده را نیاز از بااب تعبّاد

می پذیرند و حرمت ربا را با حیله برمایدارناد (هماان .)014/1 :ولای در دو گوناه دیگار
می توان گرت حیله ،صحیح نیست و روایات مجوّز حیلاه را یاا بایاد رد کارد و گرات
برخی از آنها ضعیف هستند و آنهایی را هم که از سند درستی برخوردارند ،باید توجیاه

کرد ،یا فهم آنها را به صاحبشان واگذاشت .زیرا در اینجا حیله باع

نمیشاود ظلام و

فساد و تعطیل داد و ستدهایی که به عنوان فلسره حرمت ربا شمرده شادهاناد ،برداشاته

شوند (همان.)010/1 :

وی در پاسخ به کسانی که می گویند ظلم و فساد واردشده در روایات ،فقط حکمت

جعل حرمت ربا را میرساند و نه علّت آن را ،میگوید:

اگر مخالرت این روایات با ادلّه حرمت از باب تخصی

و تقییاد باود ،اشاکالی

نداشت ولی از آنجا که این روایات با ادلّه دیگر به گونه کامل مخالرات دارناد و

هی موردی باقی نمیماند جز اینکه میتوان بارای آن حیلاهای در نظار گرفات،
در این صورت الزم میآید که حکم حرمت ربا للو به نظر آید (همان.)010/1 :

نمونه سوم :حفظ دین و اشاعه شریعت

در بح حرمت فروش قرآن به کرار ،موسوی خمینی ضمن استناد به حرظ دین و لزوم
اشاعه دین که از مقاصد شریعت است ،متذکر میشاود کاه لازوم حراظ قارآن و ساایر
مقدسات از دسترس کرار خالف مذاق شار به تبلیغ اسالم و گسترش احکاام و لازوم
هدایت مردم است .احتمال مسّ قرآن هم مزاحم با ایان مصالحت گارانبهاا نیسات .از

این رو است که حضرت رسول

نامه های حاوی آیات قرآنای را بارای حکاام زماان

خود می فرستاد و این به دلیل اهمیّت تبلیغ اسالم و شاریعت اسات (هماان .)720/2 :لاذا
موسوی خمینی فروش قرآن به کرار را حرام نمیداند.
نمونه چهارم :حکمت تشریع خیار

آیا خیار مجلس فقط برای غیرحیوان است یا شامل بیع حیوان نیاز مایشاود؟ موساوی
خمینی ض من اشاره به حکمت جعل خیار میگوید« :حکمت جعل خیار مجلاس هماان
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ترکر و تشخی

مصلحت است که درباره حیوان نیز همین حکمت وجاود دارد (پاس

خیار مجلس برای حیوان نیز ثابت است) اما چون حیوانات از جهت خلقات و جهاات

باطنی متراوت هستند این خیار مجلس تا سه روز امتاداد دارد» (هماان .)90/1 :لاذا خیاار

مجلس برای حیوان نیز ثابت میشود.

نمونه پنجم :حفظ دین به عنوان یکی از مقاصد شریعت

موسوی خمینی درباره حرمت خرید و فروش بت میگوید:
تصویر و ساختن بت ها حرام است .این به خاطر این است کاه مایدانایم ماذاق

شار بر این است که راضی نمیشود بر آثار کرر و شرک و تعظایم و عالقاه باه
بقایِ بر آنها و افتخار به آنها بمانیم ،همانطور که میبینیم برخی ایرانیاان بار آثاار

قدیمی مجوس و آتهپرستان باقی ماندهاند (موسوی خمینی.)219/1 :1110 ،

وی در ادامااه ضاامن توجااه بااه مقصااد شااار ماایگویااد قصااد شااار از تحااریم

مجسمه سازی و نگه داری آن و نقاشی موجودات زنده به سبب فرهنگ آن زمان بود کاه

ریشه های عالقه به بت پرستی وجود داشت و مجسمه ها رواج بسیار داشات و سااختن
مجسمه برای تعظیم و احترام به آن بود .امّا روایاتی داریم که گویاای جهات کراهات و

حرمت این اعمال در گذشتهها است؛ م ل روایتی از امام صادق

کاه فرماودهاناد« :وَ

لکِنُ الیَضِرَّکَمُ ذلِکَ الیَوُمَ» (تصاویر در مساجد ،به شما زیاان نمایرسااند) (حار عااملی،

 )210/0 :1159؛ یا در روایتی دیگر آمده است که استراده از این نقهها و مجسامههاا ،در
فرش و ابزاری که جنبهٔ تزیین و تعظیم ندارد جایز است (همان .)415/0 :موسوی خمینای
روایات تحریم را به مناسبت حکم و موضو ناظر به تماثیل و صورتهایی میداند کاه

یادآور بت ها است وگرنه فرد به صرف داشتن مجسمه از اساالم خاارج نمایشاود .از
در صدد نهی شدید مسلمانان از این کار برآمد تا آثار کرار و
این رو حضرت رسول

شرک را از حوزه توحید پاکساازی کناد .لاذا در روایاات ،در مواجهاه باا ایان عمال،

بهشدّت رفتار شده است (موسوی خمینی.)208/1 :1110 ،
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نمونه ششم :دفع اضالل مردم به عنوان یکی از مقاصد شریعت

درباره خرید و فروش کاغذ برای نوشتن کتاب ضاالل در آنهاا یکای از ادلاه موساوی

خمینی برای حرمت این بیع آن است که دفع اضالل مردم از اموری است که شاار باه
آنها اهتمام دارد .پس چگونه ممکن است بگوییم بیع قرطاس برای کسی که میداناد در

آن ضد اسالم و رد قرآن کریم (العیاذ باهلل) نوشته میشود جایز است؟ آیا این کار اعانت

بر اثم هست یا نه؟ (همان.)201/1 :

نمونه هفتم :حفظ جا ن و آبروی مسلمانان به عنوان یکی از مقاصد شریعت

مصلحت حرظ جان انسان مسلمان در شریعت آنقدر مهم است که در قرآن ،احیای یک
فرد به معنای احیای تمام انسانها شمرده شده است .مطابق این منطق ،مصالحت حراظ

جان انسان ها مقتضی است که در تزاحم آن باا انجاامدادن حکمای از احکاام شاریعت،
دست از حکم شریعت کشیده و حکم به حلیت محرمات ،بلکه وجاوب آن داده شاود؛

چنان که این قضیه در فقه شیعه ،در قالب ترجیح جان انسان در قبال برخای از قاوانین و
مقررات شریعت ،مسلم و محل اتراق فرض شده است.

م الً درباره فروش سال به دشمنان دین ،موسوی خمینی ضمن اشاره به ایان مطلاب کاه

«این امور سیاسی تابع مصالح روز بوده و چهبساا مصالحت مسالمانان اقتضاای بیاع ساال و

حتی اعطای مجانی سال به طایره ای از کراار را داشاته باشاد ،البتاه گااهی نیاز مصالحت در
ترک بیع سال است ،چه زمان جنگ باشد چه زمان آمادگی بارای جناگ و چاه دوران صالح

باشد ،زیرا خوف آن وجود دارد که تقویت کرار موجب هجماه بار جاان و آباروی مسالمانان

میشود» ،دو روایت ذکر کرده و آن دو روایت را قاصر از تبیین موضاو بارای عصار حاضار
میداند .زیرا این دو روایت ،مربوط به عصر صادقین

بوده کاه اوضاا و احاوال مترااوت

بوده است ،اما از تعلیل موجود در روایت دوم استراده میکند که هار گااه امکاان دفاع دشامن
قوی به وسیله دشمن در امان باشد ،بیع سال به کرار برای دفع کرار دیگار جاایز اسات .و باا
وجود روایاتی در مجازنبودن فروش سال به کرار و بررسی آنها ،در پایان نتیجه مایگیارد کاه

همه این روایات چیزی جز حکم عقل را تأیید نمیکند (همان .)332-221/1 :لاذا وی باا کشاف
علت حکم ،فروش سال به کرار را در مواقعی جایز میداند.
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نمونه هشتم :توجه به حفظ آبرو

موسوی خمینی ضمن استناد به حرظ آبرو که از مقاصد شریعت است ،میگوید متجاهر
به فسق کسی است که ابایی از ظهور گناهه نزد مردم ندارد .پاس اگار کسای پاس از

تجاهر به فسق ،آن را نزد مردم توجیه کرد اگرچه توجیهه درست نباشاد ،متجااهر باه
فسق نخواهد بود .زیرا مذاق شار به اهتمام آباروی مسالمانان اسات (هماان )124/1 :و

یکی از دیدگاه های محل توجه درباره مذاق شاار ایان اسات کاه ماذاق شاار هماان

مصالح عمومی است که شار در وضع احکام در نظر گرفتاه و باه آنهاا تاوجهی باس
عمیق داشته است (نک :.حسینی قائم مقامی )217 :1478 ،که با این ترسیر ،این فتوای امام در
راستای مقاصد شریعت (حرظ العرض) است.
نمونه نهم :مختلنشدن نظام

موسوی خمینی در معنای تلابن ،ضمن استناد به مختل نشدن نظام که از مقاصد شریعت

است ،مینویسد:

چنانچه میان قیمت واقعی و قیمات فروختاهشاده نااهمگونی انادکی باشاد ،باه

گونه ای که در نو معامالت این رخ می دهد و معامالت باه هماینگوناه شاکل

می گیرد ،در این صورت حق خیار وجود ندارد .زیرا خیار تنهاا در جاایی اسات
که معامله برخالف سنت بازار شکل گرفته باشد به اینکه تراوت قیمات ناهنجاار
و غبن نیز آشکار باشد .در غیر این صورت همه معامالت به جز اندکی ،خیااری

خواهد بود و این نزد عقاال و ماذاق شاریعت و فقاه باطال مایباشاد (موساوی

خمینی 1121 ،الف.)114/1 :

در واقع ،امام ثبوت خیاار را مرباوط باه ماوارد منصاوص در شاریعت مایداناد و

قائل اسات اگار ایان معاامالت خیااری شاود ،موجاب اخاتالل نظاام خواهاد شاد؛ و

چون مختل نشادن نظاام از مقاصاد شاریعت اسات ،در چناین معاامالتی ،خیاار ثابات
نیست.
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نتیجه

بر پایه آنچه گذشت ،فقهای امامیاه احکاام را تاابع مصاالح و مراساد ،و فهام آن را در

معامالت امکانپذیر می دانند و در مقام استنباط نیز کمابیه استراده کاردهاناد .موساوی
خمینی با وجود ن

بسندی در بسیاری از استنباطها ،گااهی نیاز باا توجاه باه مقاصاد

شریعت دیدگاه های بدیعی عرضه کرده و اهتمام وی و فقهای امامیه به مقاصد شاریعت
در مقام استنباط ،گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن مؤثر بوده است.

نگاه وی به مقاصد شریعت در توسعه فقه گاه منجر به کشف حکام جدیادی شاده

است ،مانند آنچه در نمونه سوم مطر شد .موسوی خمینی بارخالف بسایاری از فقهاا،

حکم حرمت دسترسی کرار به قرآن و سایر مقدسات را ندذیرفته ،و آن را خالف ماذاق

شار برای تب لیغ اسالم و گسترش احکام دانسته و دسترسی ایشان بر قرآن و مسااجد و

مقدسات اسالمی را جایز می داند .گاهی نیز با نگاه به مقاصد شریعت ،به تقیید نصاوص
پرداخته ،بیع قرطاس به کرار را با قید علم به استراده برای اظالل مردم حرام میداند ،در

حالی که نصوص مطلق است و در هی حالتی حرام نمیدانند .زیرا باا مقصاد شاریعت
که عدم اظالل است منافات دارد .گاهی نیز نصوص را توسعه دادهاند و فروش سال به

کرار را با شرایط و مصالحی جایز دانستهاند.

گاهی نیز از مقاصد شریعت برای جلوگیری از حیلاههاای شارعی اساتراده کارده و

حیله های ربا را با وجود نصوص متعدد بر جواز آن ندذیرفتهاند که ایان شایوه اساتنباط
تعدی از نصی است که از نتایج توجه به مقاصد شریعت شمرده شده و مخالراان توجاه
به مقاصد شریعت آثار مخرب آن را فراوان دانستهاند ،در حالی کاه نموناه فاوق اثباات

نظری است که توجه به مقاصد شریعت را راهگشای بسیاری از مشکالت میداند.

موسوی خمینی گاهی نیز از مقاصد شریعت برای تعمیق فهم نصوص استراده کارده

است ،مانند جایی که با توجه دادن به عادالت ،کاه از مقاصاد شاریعت اسات ،باه فهام
صحیح نصوص دعوت کرده یا جایی که حراظ دیان را از مقاصاد شاریعت دانساته و

نصوص را بر اساس آن ترسیر میکند یا اینکه توجه به مقاصاد را معیااری بارای رد یاا

قبول روایات میداند.
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با شناخت مقاصد شریعت و توجاه فقیاه باه آن در اساتنباط ،فهام وی از نصاوص

شریعت متراوت خواهد بود ،اگرچه مقاصد را در استنباط به کاار نگرفتاه و فقاط بادان

توجه داشته باشد .شناخت مقاصد الشریعة ،افق ذهن فقیه را وسعت میبخشد .لذا توجه

به این مسئله می تواند در تحلیل موضوعات فقهی به فقیه کمک شایانی کند؛ مانند توجه
به حرظ آبروی متجاهر به فسقی که فسق خاود را توجیاه مایکناد و موساوی خمینای

غیبتکردن از او را جایز نمیداند.

خالصه آنکه ،مقاصد شریعت میتواند به مجتهد یاری رساند تا از نصوص ،ترسیری

به دست دهد که مطابق با آرمان های کلّی شار باشد و فقاه را از جماود در اماان نگاه
دارد و پاسخ گوی نیازهای جامعه قرار دهد .لذا باید مجتهاد در خاودِ نصاوص نیاز باه
اجتهاد بدردازد و به الرا تکیه نکند.

پینوشتها
 .1وَ أَعِدُّواُ لَهَم مَّا اسُتَطَعُتَم مِّن قَوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ الُخَیلِ تَرُهِبَونَ بِهِ عَدَوَّ اللَّهِ وَ عَدَوَّکم (انرال.)15 :

 .2فَلَمَّا قَضی زَیدٌ مِّنهَا وَطَرًا زَوَّجُنَکهَا لِکی لَا یکونَ عَلی الُمَؤُمِنِینَ حَرَجٌ فی أَ زُوَاجِ أَدُعِیائهِمُ إِذَا قَضَوُاُ
مِنهُنَّ وَطَرًا (احزاب.)47 :

 .3شخصی که حیوانی را تا مکان خاصی کرایه کرده بود به مکان دیگری هم رفت و پس از انجامدادن
کار ،سرا مالک رفت و او مطالبه اجرت بیشتری کرد و میان آنان نزا درگرفت.
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