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مقدمه1
مقاصد شریعت اهداف و اغراضی است که احکام برای تحقق آن ها تشریع شده اند و در همة 
احکام شریعت یا بیشتر آن ها، یا در هر حکمی از احکام شریعت مدنظر قرار گرفته اند. مقاصد 
شریعت از نظر دایرة شمول به دو دسته تقسیم می شود: مقاصد عام و مقاصد جزئی. مقاصد عام 
این اهداف توجه  به  بیشتر آن ها  یا  اغراضی هستند که شارع در همة احوال تشریع  اهداف و 
کرده است؛ مانند حفظ نظام اسالمی. مقصود از مقاصد جزئی نیز اسراری است که شارع در 
هر حکمی از احکامش وضع کرده است؛ مانند تحریم ربا به دلیل ظلمی که در آن نهفته است. 

درحقیقت مقاصد جزئی با علل احکام منطبق است.
اینکه  اثبات مطرح می شود.  و  ثبوت  مقام  مقاصد شریعت در دو  با  احکام شرعی  ارتباط 
احکام شریعت در مقام ثبوت، یعنی درواقع و نفس االمر تابع مقاصد و اغراضی هستند، اصلی 
انکارنشدنی است، اما این اصل در مقام اثبات، یعنی استنباط احکام کمتر مورد توجه فقها واقع 
استنباط احکام شرعی،  به گونه ای که در جریان  یافته است؛  بر مصداق ها تطبیق  شده و کمتر 
مجتهد بیشترین زمانی که صرف می کند تا حکم خدا را از منابع به دست بیاورد، به داللت لفظ 
و هم خوانی مدارک با یکدیگر می پردازد و کمتر به علت حکم و هدف و غرض نهفته در آن 
فکر می کند، اما دقت تام و واکاوی در این مسئله نشان می دهد، بحث از پشتوانه های احکام و 
بررسی علل و غایات در صدر اسالم معمول بوده و در پرسش و پاسخ های علمی در عبارات 
معصومین)ع( به صورت فراوان دیده شده است. حتی فقهای متقدم نیز به این مسئله توجه داشته اند؛ 
از این رو شیخ صدوق کتاب علل الشرایع را می نویسد. از دیگر فقهای امامیه که به مقاصد شریعت 
توجه کرده اند، می توان به شهید اول، مؤلف القواعد والفوائد اشاره کرد )شهید اول بی تا ج 1: 38(.

همچنین عالمه مجلسی و پسر ایشان، محمدباقر مجلسی، در کتب خود به مقاصد ضروری 
اشاره کرده اند. آن ها این مقاصد را در پنج بخش حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسب 
و حفظ مال محصور کرده و حفظ این مقاصد را در شریعت تمام پیغمبران ضروری دانسته اند2 

)مجلسی 1400: 200؛ مجلسی 1404 ج 10: 67(. 
در دهه های اخیر نیز در راستای تحوالت پایا و پویای فقه شیعی، این روش در تفکرات 

فقهایی مانند شهید صدر، شهید مطهری، امام خمینی، محمدجواد مغنیه و... دیده شده است. 

1. این مقاله از رسالة دکتری زهره حاجیان فروشانی اقتباس شده که در سال 1393 در دانشگاه تهران دفاع کرده اند.
2. بحث نوشتار حاضر، بررسی اقسام مقاصد شریعت و صحت یا عدم صحت نظر عالمه مجلسی نیست، بلکه هدف 

ذکر نمونه هایی از توجه فقهای امامیه به مقاصد شریعت در استنباط احکام است.
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آنچه در بحث حاضر اهمیت دارد، ارزیابی نقش مقاصد شریعت در استنباط احکام و تأثیر 
آن در پویایی فقه است؛ از این رو ابتدا شیوة عملی فقها، به ویژه امام خمینی در برخورد با مقاصد 
شریعت در مقام استنباط احکام بررسی و پس از آن نحوة تأثیر این مقاصد در اجتهاد و پویایی 

فقه تبیین شده است.

1. اقسام شیوه های اجتهاد از رهگذر مقاصد شریعت
در این قسمت این موضوع بررسی شده است که چه ارتباطی میان مقاصد شریعت1 و اجتهاد در 
شیوة عملی فقها وجود دارد و آیا مقاصد شریعت در اجتهاد و استنباط احکام تأثیرگذارند یا 
اینکه باید مقاصد شریعت کنار گذاشته شود و به ظاهر ادله و نصوص بیان کنندة حکم اکتفا شود؟ 
جست وجو در روش فقها در استنباط احکام نشان می دهد، فقها در استفاده از مقاصد شریعت در 

اجتهاد از سه2 شیوه استفاده کرده اند که در ادامه به بررسی آن ها پرداخته می شود.

1-1. اجتهاد فقط با استناد به ظاهر نصوص

در این شیوه، فقها تنها با استناد به ظاهر نصوص و ادلة بیان کنندة حکم و بدون توجه به مقاصد 
کلی و علل شرایع، نصوص را بررسی می کنند و براساس آن فتوا می دهند؛ هرچند فتوای آن ها 
مخالف اهداف کلی شریعت باشد و این اهداف را تأمین نکند. در ادامه به برخی از این فتاوی 

اشاره می کنیم.
الف( بسیاری از فقها معتقدند احتکار مخصوص کاالهای ویژه  است و این اقالم را بین پنج 
تا هفت مورد ذکر کرده اند؛ برای مثال برخی احتکار را فقط در گندم، جو، روغن، کشمش و 
خرما محقق می دانند )شیخ طوسی بی تا: 374( برخی نمک را نیز به این مواد افزوده اند )عالمه حلی 
1412 ج 2: 1007(. برخی روغن زیتون را هم به آن افزوده اند )محقق حلی 1408 ج 2: 123(. این 
فقها تحریم احتکار را در مواد غذایی و آن هم کاالهای مذکور منحصر می دانند )عالمه حلی 
بی تا ج 1: 58(. دلیل این انحصار ظاهر روایات است؛ زیرا در برخی روایات، احتکار منحصر به 
کاالهای فوق است؛ به غیر از نمک که در روایات نیامده، ولی شیخ طوسی در مبسوط آن را 

1. بی تردید معتبرترین منبع برای کشف مقاصد شریعت، آیات، روایات و عقل قطعی است. مقصود این نوشتار 
از تأثیر مقاصد شریعت در استنباط، مقاصدی است که از این منابع به طور قطعی توسط مجتهد استخراج شده اند.

2. آقای علیدوست در کتاب »فقه و مصلحت« شیوه های اجتهاد را به پنج قسم تقسیم کرده اند )علیدوست 1390: 
385(، اما به نظر مؤلف صحیح تر این است که شیوه های اجتهاد به سه شیوه تقسیم شود.
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آورده و دیگران از ایشان پیروی کرده اند. شاید علت این بوده که نمک همواره مورد نیاز مردم 
بوده است. برخی فقها از این نظر انتقاد کرده اند و معتقدند هدف و غرض ممنوعیت احتکار، نیاز 
و احتیاج مردم است؛ بنابراین احتکار به کاالهای ویژه ای اختصاص ندارد. بلکه در هر زمان و 
مکانی، با توجه به نیاز مردم، باید کاالهایی که احتکار آن ها ممنوع است، با نظر ولی امر مشخص 
شود. شاید در برخی مکان ها و با شرایط خاصی نیاز مردم به برخی کاالهای غیرخوراکی بیشتر 
مثال ممکن است در شرایط خاصی  برای  باشد؛  مانند خرما و کشمش  از کاالهای خوراکی 
به دلیل شیوع یک بیماری، نیاز مردم به دارویی خاص شیوع پیدا کند. با این شرایط انبارکردن و 
نفروختن آن دارو از سوی داروخانه ها احتکار و حرام نیست و باید قواعد احتکار بر آن جاری 

شود )منتظری نجف آبادی الف 1409 ج 5: 107-102؛ مغنیه 1374: 68(.
ب( برخی فقها معتقدند که غابن می تواند کاالیی را که خریده برای مدت طوالنی اجاره 
دهد. در این میان، اگر مغبون خواست قصد فسخ معامله را داشت، باید صبر کند تا مدت اجاره 
تمام شود. در تمام مدت اجاره نیز حقی به کاالی فروخته شده ندارد و تمام مال االجاره به غابن 
تعلق می گیرد. انصاری با استناد به ظاهر دلیل »المنفعة الدائمة تابعة للملک المطلق« یعنی منفعت 
دائم یک کاال تابع ملکیت است )هرچند ملکیت برای یک لحظه باشد( این نظر را پذیرفته است 

)انصاری 1381 ج 2: 287(.
شریعت  مقاصد  به  توجه  بدون  و  ملکیت  دلیل  ظاهر  به  توجه  با  تنها  را  نظر  این  انصاری 
)مانند عدالت، مبارزه با ظلم، نفی ضرر و...( در نظر گرفته است؛ به همین دلیل از نظر عقلی 
بین قراردادن حق فسخ برای مغبون و بین این حکم تنافی و تضاد آشکاری وجود دارد؛ یعنی از 
نظر عقلی صحیح و منطقی به نظر نمی رسد که برای جلوگیری از ورود ضرر، به مغبون اجازة 
فسخ معامله را بدهیم و همچنین اجارة طوالنی مدت مال از سوی غابن را تجویز کنیم و تمام 
مال االجاره را متعلق به غابن بدانیم؛ درحالی که شاید ضرر این امر به مغبون، به مراتب بیشتر از 
ضرری باشد که مغبون از معاملة غبنی متحمل شده است؛ به همین دلیل فقها این نظر را نقد کرده 
و در رد آن گفته اند: »به نظر شرع بسیار ناپسند است که غابن منافع عین را به مدت 50 سال )مثاًل( 

استفاده کند و آن را بدون جبران به مغبون برگرداند« )اصفهانی 1418 ج 2: 65(.
ج( برخی فقها معتقدند اگر زن بعد از عقد تمام مهریة خود را به شوهر ببخشد و سپس قبل از 
دخول، شوهر بخواهد او را طالق دهد، زن باید نصف مهریه را به شوهر بدهد )شهید ثانی 1410 

ج 5: 385؛ محقق حلی 1408 ج 2: 273؛ شهید اول 1410: 184؛ حسینی روحانی 1412 ج 22: 115(. 



35  مقاله علمی- پژوهشی پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری...

از دخول  قبل  به ظاهر روایاتی که مرد را در صورت طالق  این حکم،  به دلیل  فقها  این 
مالک نصف مهریه می دانند، تمسک کرده اند و می گویند، ملکیت مرد به نصف مهریه ملکیت 
جدیدی است و به ملکیت سابق زن ربطی ندارد؛ بنابراین هرچند زن مهریه را به زوج ببخشد و 
چیزی نگیرد، باز هم باید نصف مهریه را به شوهر بپردازد. همان طور که مالحظه می شود، این 
فتوا بدون توجه به مقاصد و روح شریعت صادر شده است؛ زیرا عادالنه نیست زنی که مهرش را 
بخشیده، چیزی از شوهرش نگرفته و زوج هم قصد طالق او را دارد، مالی هم به شوهر پرداخت 
کند؛ البته نوشتار حاضر در مقام رد یا اثبات این فتاوی نیست و هرکدام از این مسائل به بررسی 
تفصیلی احتیاج دارد، بلکه هدف این مطالعه تنها ذکر نمونه هایی از فتواهایی است که بدون در 

نظر گرفتن مقاصد و اصول شریعت صادر شده اند.
هرچند دیدگاه فوق به دلیل اکتفا به نصوص شرعی موجب ضابطه مندی اجتهاد می شود و 
از ورود سالیق و استحسانات شخصی در اجتهاد جلوگیری می کند، بی توجهی به مقاصد کلی 
شریعت سبب شده است در برخی موارد، فتاوی آن ها مخالف اهداف کلی دین و روح شریعت 
باشد و مقاصد کلی شریعت که احکام دین در جهت تحقق آن ها وضع شده اند، تأمین نشود. 
همچنین نتیجة این روش فقهی انزوای اسالم و فقه اسالمی است که درنهایت بالندگی و پویایی 
خود را از دست می دهد. درحقیقت قائالن به این شیوة اجتهادی به دلیل جمود بر ظاهر نصوص 
در برخورد با تحوالت جامعه و پیدایش مسائل نوخاسته، توانایی الزم برای پاسخگویی به مسائل 
جدید و مطابق شرایط زمانی و مکانی را از دست می دهند؛ به عبارت دیگر بی توجهی به مقاصد 
شریعت در اجتهاد سبب می شود فقیه تغییر موضوعات را - که در اثر تغییر شرایط و پیشرفت 
جامعه حاصل شده - در فتاوی خود لحاظ نکند و درنتیجه فتاوی او، حداقل در بعضی موارد با 

تحوالت جامعه و شرایط زمانی و مکانی انطباق نداشته باشد.
امام خمینی با توجه به همة جوانب این تفکر فقهی، در جواب یکی از فضالی قم نوشته است:

این جانب الزم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف 
کنم. بنا بر نوشته جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که 
ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی 
نیست و »ِرهان« در »َسبْق« و »ِرمایه« مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و 
امثال آن، که در جنگ های سابق به کار گرفته می شده است و امروز هم تنها در 
همان موارد است و »انفال« که بر شیعیان »تحلیل« شده  است، امروز هم شیعیان 
می توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگل ها را از بین ببرند و آنچه 
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را که باعث حفظ و سالمت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون ها 
انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل 
و مساجدی که در خیابان کشي ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران 
بالجمله آن گونه که  امثال آن و  نباید تخریب گردد و  نفر مورد احتیاج است، 
جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلی باید از بین برود 
و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی  نمایند )امام خمینی 

ب1385 ج21: 150-151(.

بی تردید تمسک به ظاهر آیات و روایات ائمه)ع( و پایبندی به نصوص شرعی از افتخارات 
فقه شیعه است، اما نه به صورت جمود فکری که موجب متهم شدن اسالم به پاسخگویی نامناسب 
به نیازهای جامعه و ناهماهنگی آن با مقتضیات زمان شود. درحقیقت این جمود فکری و تعبد به 
الفاظ نصوص و بی دقتی به اغراض و مقاصدی که در احکام وجود دارد، سبب می شود اسالم 
به دینی خالی از دلیل و پشتوانه های عقلی متهم شود که توان پاسخگویی به نیازهای جامعه و 
هماهنگ با تحوالت آن را ندارد؛ بنابراین فقه شیعه باید بالندگی و پویایی خود را حفظ کند 
و این امر جز در راستای دخالت مقاصد در اجتهاد- به نحوی که در ادامة مباحث ذکر خواهد 

شد - حاصل نمی شود.

2-1. اجتهاد مبتنی بر نصوص با محوریت مقاصد 

صاحبان این اندیشه کسانی هستند که نصوص را به عنوان منبع اجتهاد قبول دارند، ولی محوریت 
را با مقاصد می دانند؛ یعنی در صورت تعارض نص با مقاصد، مقاصد را مقدم می دانند. نگارنده 
از میان فقهای شیعه کسی را با این نظر نمی شناسد، اما از بین فقهای اهل سنت این شیوة اجتهاد 
به شیخ نجم الدین طوفی نسبت داده شده است؛ البته تقدیم مقاصد بر نصوص در نظریة ایشان 
تنها مخصوص معامالت و عادات است، ولی در عبادات و مقدرات )اموری که در شرع حداقل 
و حداکثر آن معلوم است؛ مانند عده و حدود( به نصوص اکتفا می کند )قحطانی 2008 ج 62؛ 
حکیم 1428: 379-378(. از قول ایشان گفته شده است: »در معامالت و مانند آن باید مصلحت 
مردم مالک قرار گیرد؛ بنابراین اگر مصلحت و بقیة ادله شرعی متفق بودند، که مطلوب حاصل 
است... ولی اگر مختلف بودند، اگر امکان جمع آن ها وجود داشت، باید جمع شوند... و اگر 
جمع آن ها ممکن نبود، باید مصلحت مقدم شود. به دلیل قول پیامبر)ص( که می فرمایند: »الضرر و 
الضرار«. این حدیث مختص به نفی ضرر است که مستلزم رعایت مصالح است؛ بنابراین تقدیم 
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مصلحت واجب است« )ریسونی 1422: 37(. با توجه به جست وجوهای نگارنده، در میان فقهای 
اهل سنت، این نظر فقط به طوفی نسبت داده شده و فقها و محققان دیگر اهل سنت این روش 
را نمی پذیرند و به همین دلیل به توجیه و تعیین حدود این نظر می پردازند که در ادامة مباحث 

بیان می شود.
این اندیشه نیز پذیرفته نیست؛ زیرا معنا ندارد مسلمانی نص یا نصوص ثابت و قطعی را به 
مجرد مصلحتی مظنون و مخالف نص رها کند )تسخیری 1383: 372(. این روش افراط در پذیرش 
مصلحت است که سبب خروج از دین و هرج و مرج دینی و نیز موجب اجتهاد براساس سالیق 
و استحسانات شخصی می شود. این همان چیزی است که فقهای گروه اول به دلیل ترس از آن 
مقاصد را در اجتهاد خود راه نمی دانند. همچنین این نظر سبب شده است برخی افراد ناآشنا به 
فقه و اجتهاد، با غرض یا بدون غرض، با استناد به نظریة طوفی، بدون مباالت نصوص شرعی را 
کنار بگذارند و در صورت تعارض مقاصد شریعت با نصوص قطعی مقصد را بر نص مقدم کنند 

)قرضاوی 1426: 245-247(. 
با توجه به اشکاالتی که به نظریة طوفی وارد است، خود فقهای اهل سنت نیز این نظریه 
را نمی پذیرند و این اندیشه را با این اطالق و دامنة وسیع مخالف عقل و نقل و واقع می دانند 
)قرضاوی 1426: 247(؛ به همین دلیل برخی فقها و محققان اهل سنت سعی کرده اند نظریة طوفی 
را طوری توجیه کنند که با دیدگاه سوم )اجتهاد با استناد به نصوص و با توجه به مقاصد( منطبق 

شود )قرضاوی 1426: 261- 256(.

3-1. اجتهاد با استناد به نصوص و توجه به مقاصد

دیدگاه دیگری که دربارة ارتباط اجتهاد و مقاصد شریعت وجود دارد، این است که آنچه منبع 
استنباط فقیه در اجتهاد به شمار می آید، فقط نصوص شرعی بیان کنندة حکم است و نباید به 
بهانة مقاصد شریعت، این نصوص کنار زده شود، اما توجه دقیق و دائمی فقیه به مقاصد در فهم و 
تفسیر نصوص و کشف احکام از ادله و منابع معتبر ضروری است. این توجه در بسیاری از موارد 
سبب می شود برداشت فقیه از نصوص غیر از برداشتی باشد که بدون توجه به مقاصد صورت 
می گیرد؛ برای مثال دربارة احتکار )که در توضیح اندیشه اول مثال زدیم( صاحبان اندیشة اول با 
توجه به ظاهر نصوص آن را منحصر در مواد غذایی خاصی منحصر کرده بودند، اما فقهایی که 
دیدگاه سوم را پذیرفته اند، معتقدند هدف و غرض ممنوعیت احتکار نیاز مردم است؛ بنابراین 
احتکار اقالمی که در هر زمان و مکان مورد نیاز و احتیاج مردم است، حرام بوده و وظیفة ولی 
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نیاز مردم تعیین کند  با توجه به اوضاع و احوال جامعه و  امر مسلمین است که این کاالها را 
)منتظری نجف آبادی الف 1409 ج 5: 107، 102؛ مغنیه 1374: 68(.

با توجه به این دیدگاه، فقیه همواره باید نصوص شرعی بیان کننده حکم را منبع و مستند 
اجتهاد خود قرار دهد، اما در برداشت از ادله و تحلیل آن ها مقاصد شریعت و اصول کلی دین 
را در نظر داشته باشد و با توجه به آن ها نصوص مبین حکم را تفسیر کند. این مکتب فقهی و 
اجتهادی همان مکتبی است که پرچم دار آن در دوران معاصر امام خمینی بود؛ البته این شیوة 
استنباط در برخی آثار متقدمان برایشان نیز مشهود است. به هر حال این شیوة فقهی عالوه بر 
اصل قرار دادن کتاب و سنت در استنباط احکام و پایبندی به نصوص شرعی در اجتهاد، با لحاظ 
با تحوالت  انطباق احکام شرعی  مقاصد شریعت در مسیر استنباط احکام سبب پویایی فقه و 

اجتماعی و پاسخ به مسائل نوخاسته می شود.
در ادامه مصادیقی از تأثیر مقاصد شریعت در استنباط احکام و نحوة این تأثیرگذاری بیان می شود 

تا حدود نظریه و چگونگی تأثیر مقاصد شریعت در استنباط احکام و پویایی فقه آشکار شود.

2. نحوة تأثیر مقاصد در استنباط احکام و پویایی فقه
مطالعة شیوة عملی فقها نشان می دهد، در محورهای بسیاری به مقاصد شریعت در جهت تفسیر 
نصوص شرعی توجه شده است؛ از جمله در تعیین حدود مفاهیم شرعی، تعیین حدود نص، 

تشخیص حجت از غیر حجت و... در ادامة مبحث به نمونه هایی از این موارد پرداخته می شود.

1-2. تعیین موضوع و متعلق حکم شرعی منصوص با محوریت مقاصد

یکی از معامالتی که در تعیین موضوع و متعلق آن از مقاصد شریعت استفاده می شود، سبق و رمایه 
است. این معامله نوعی شرط بندی محسوب می شود و اسالم شرط بندی را منع کرده است، اما با توجه 
به اینکه این عقد، برای تمرین جهاد و دفاع است، جایز شمرده می شود و ادلة بسیاری بر جواز آن 
داللت دارند. تنها مسئله ای که دربارة این عقد اسالمی باقی می ماند، این است که آیا سبق و رمایه در 
وسایل جنگی جدید نیز جایز است؟ در احادیث مذکور در کتب روایی، مسابقه تنها در نیزه و اسب و 
چیزهایی مانند آن ها که به منظور آمادگی برای دفع دشمن الزم است، جایز شمرده می شود. از سوی 
دیگر در زمان حاضر، دشمن با این وسایل مهیای جنگ نمی شود؛ بنابراین موضوع اشیای منصوص 
در زمان حاضر عماًل منتفی است. اکنون باید توجه داشت، با توجه به این مطلب آیا سبق و رمایه با 

اسلحة جدید جایز است یا باید باب مسابقه به طورکلی از فقه ملغی شود؟
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با مراجعه به کتب فقهی می توان گفت فقها در این باب دو موضع اساسی مطرح کرده اند.
برخی از آن ها این عقد را تنها در موارد منصوص جایز می دانند )شیخ طوسی 1387 ج 6: 29؛ 
سبزواری بی تا: 441؛ حسینی روحانی بی تا ج 2: 217؛ شهید ثانی 1414 ج 2: 343؛ محقق حلی 1408 

ج2: 185؛ عالمه حلی 1420 ج 3: 164؛ شهید اول 1414 ج 2: 343(.
در مقابل نظر فوق، برخی فقها با توجه به مقاصد شریعت و با دقت نظر در هدف تشریع 
این عقد اسالمی، از موارد منصوص تعدی کرده و مسابقه را در وسایل جنگی جدید نیز جایز 
شمرده اند )صدر 1420 ج 5: 160؛ مصطفوی 1423: 299؛ منتظری نجف آبادی ب 1409 ج 2: 756؛ 
ایروانی 1427 ج 2: 286؛ سبحانی تبریزی بی تا: 204؛ مغنیه 1421 ج 4: 236؛ طباطبایی قمی 1426 ج 
8: 508(. دلیل این فتوا با توجه به مقاصد کلی شریعت آشکار می شود؛ زیرا قول خداوند متعال 
ةٍ...« هر قوه ای را که موجب ترس  وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم مِْن قُوَّ در سورة انفال که می فرماید: »َو أَِعدُّ
و مانع دشمن شود شامل می شود و شکی نیست که دشمن تنها در صورتی می ترسد که به نوع 
سالح او یا سالحی قوی تر از او مجهز شویم؛ بنابراین اسب و تیر و نیزه و... )که در روایات 
ذکرشده( اعتباری ندارند، بلکه مالک، سالح معروف و متداول در هر عصر و زمان است. دلیل 
ذکر این موارد در روایات این است که موارد مذکور در آن زمان سالح معروف و متداول 

جنگی بوده اند )مغنیه 1421 ج 4: 235؛ سبحانی تبریزی بی تا: 203-204(. 
غایت و غرض اصلی و قطعی تشریع سبق و رمایه، تقویت و آمادگی مسلمین برای دفاع 
از اسالم در مقابل دشمنان است؛ بنابراین وقتی هدف قطعی و یقینی سبق و رمایه این امر باشد، 
تفاوتی میان اسب و نیزه در زمان پیامبر و سالح های جدید در زمان حاضر وجود ندارد. توجه 
به همین مطلب سبب شده است که شهید صدر با نگاهی نکته سنج و دقیق، افزون بر جواز و 
مشروعیت سبق و رمایه در وسایل جنگی جدید، سبق و رمایه در موارد مذکور در نص را نیز 
تا زمانی جایز بداند که آن موارد، وسایل جنگ و جهاد محسوب می شده اند؛ بنابراین در زمان 
حاضر که آن وسایل جزء ادوات و آالت جنگی به شمار نمی آیند، سبق و رمایه در آن ها صحیح 

نیست )طباطبایی حکیم 1416 ج 2: 154(.
مقاصد شریعت می تواند مجتهد را یاری کند تا از نصوص تفسیری به دست بیاورد که تغییر 
موضوع در تفسیر نص لحاظ شود، حکم استنباط شده مطابق با آرمان های کلی شارع باشد و 
درنتیجه فقه را از جمود در امان نگه دارد. نامه امام خمینی به یکی از فضالی قم که در مباحث 

پیشین بیان شد، به همین مسئله اشاره داشته و مؤید انطباق نظر ایشان با این دیدگاه است.
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2-2. تشخیص روایت معتبر از غیرمعتبر

دارد؛  بسزایی  تأثیر  فقیه  سوی  از  احکام  استنباط  و  فقهی  بینش  در  شریعت  مقاصد  به  توجه 
مغایرت نداشتن  غیرمعتبر،  از  معتبر  برای تشخیص روایت  فقیه  از مالک های  به طوری که یکی 
معنای آن با مقاصد کلی شریعت و روح دین است؛ برای مثال برخی فقهای امامیه، حیله های 
فرار از ربای قرضی را با روش های متفاوت جایز می دانند. در این باره، روایاتی نیز آمده است 
که به ظاهر سند یکی از آن ها صحیح است. این روایت در کتاب تهذیب محمد بن اسحاق عمار 
نقل شده است: »به ابی الحسن)ع( عرض کردم: من از مردی دراهمی طلبکارم، او می گوید به من 
فرصت بده و من به تو سود می دهم؛ بنابراین من لباسم را که هزار درهم ارزش دارد، به ده هزار 

درهم به او فروختم و به او فرصت دادم. امام فرمودند: اشکالی ندارد«1 )کلینی 1407 ج 5: 205(.
به نظر می رسد این روایت مشکل سندی ندارد و از نظر داللی نیز بر جواز حیله در گرفتن 
سود در قرض و فرار از ربای قرضی داللت دارد، اما حکم به جواز این حیل با فلسفه، اهداف و 
اغراضی که ربا به جهت آن ها حرام شده، سازگار نیست. امام خمینی در این باره می گوید: قول 
خداوند متعال که می فرماید: و اگر توبه کنید، )اصل( سرمایه های شما از آن خودتان است. )و 
در این صورت( نه ستم می کنید و نه بر شما ستم می شود. ظاهر در این است که گرفتن زیادی 
نسبت به اصل مال، در نظر خداوند متعال ظلم است و حکمت گرفتن ربا - اگر علیت آن را 
نپذیریم - همان ظلم بودن آن است. و ظاهر این است که با صرف تغییر عنوان و گرفتن زیاده 
با عنوان دیگر، ظلم بودن گرفتن زیاده مرتفع نمی شود2 )امام خمینی 1421 ج 2: 553( روایات 
بسیاری نیز دلیل تحریم ربا ذکر شده و ائمة معصومین)ع(، انصراف مردم به تجارت و رغبت به 
قرض حسن، جلوگیری از فساد و تلف اموال و ظلم و فساد بودن ربا را از علل تحریم برشمرده اند 

)شیخ صدوق بی تا ج2: 482-483(.
همان طور که از تدبر در آیات و روایات برمی آید، حرمت ربا تعبدی نیست، بلکه هدف از 
تحریم ربا، جلوگیری از مفاسد مترتب بر آن است. چنانچه در روایات انصراف مردم به تجارت، 
رغبت به قرض حسن، جلوگیری از فساد و تلف اموال و ظلم و فسادبودن ربا از علل تحریم آن 

اٍر قَاَل: قُلُْت ِلَبِی الَْحَسِن)ع(  ِد بِْن إِْسَحاَق بِْن َعمَّ ٍد َعِن ابِْن أَبِی ُعَمیٍر َعْن مَُحمَّ ُد بُْن یْحیی َعْن أَْحَمَد بِْن مَُحمَّ 1. »مَحمَّ
ُم َعلَی بَِألِْف ِدْرَهٍم بَِعَشَرةِ آَلِف ِدْرَهٍم أَْو  ًَّة تَُقوَّ ْرنِی بَِها َو أَنَا أُْربُِحک فََأبِیُعُه ُجب یکوُن لِی َعلَی الرَُّجِل َدَراِهُم فَیُقوُل أَخِّ

ُرهُ بِالَْماِل قَاَل َل بَأَس«. قَاَل بِِعْشِریَن أَلْفاً َو أَُؤخِّ
«. ظاهر في أّن أخذ الزیادة عن رأس المال  2. »ان قوله تعالی: »َوإِْن تُبْتُْم فَلَُکْم ُرُؤُس أَمَْوالُِکْم َل تَْظلُِموَن َوَل تُْظلَُموَنَ
ظلم في نظر الشارع القدس، و حکمة في الجعل إن لم نقل بالعلّیة، و ظاهر أّن الظلم ل یرتفع بتبدیل العنوان مع بقاء 

الخذ علی حاله«.
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برشمرده شده و معلوم است که ظلم و فساد اموال )همچنین بقیة مفاسد ربا( با تبدیل و تغییر عنوان و 
ظاهر فعل از بین نمی رود؛ بنابراین حیله های ربای قرضی به هیچ عنوان جایز نیست؛ زیرا همان مقاصد 
و اهدافی که موجب تحریم ربا شده اند، در گرفتن زیاده با این حیل نیز وجود دارند. در این میان، 
تبدیل عنوان موجب از بین رفتن حقیقت و مرتفع شدن مفاسد ربا نمی شود. روایتی از امام صادق)ع( 
نقل شده که مؤید مطلب مذکور است و گرفتن زیاده با حیله را همان ربای حرام می شمارد. در این 
روایت آمده است: »عبدالرحمن بن حجاج می گوید: به امام صادق)ع( عرض کردم مردی بیعی انجام 
می دهد و بایع و مشتری هر دو می دانند که قیمت ثمن و مبیع برابر نیست؛ مگر اینکه مشتری می داند 
بایع برمی گردد و دوباره مبیع را از او می خرد. امام)ع( فرمودند: ای یونس، رسول اهلل)ص( به جابر بن 
عبداهلل فرمودند: تو در چه حالتی هستی هنگامی که ظلم و جور ظاهر شود؟ جابر گفت: من تا آن 
زمان زنده نیستم. پدر و مادرم به فدای شما آن زمان چه وقتی است؟ پیامبر)ص( فرمودند: هنگامی که 
ربا آشکار شود. سپس امام)ع( فرمودند: ای یونس این کار همان رباست. آیا اگر آن را دوباره نخری 
به تو برمی گرداند؟ یونس گفت: بله. امام)ع( فرمودند: به آن نزدیک نشو«1 )شیخ طوسی 1407 ج 7: 19؛ 

حر عاملی 1409 ج 18: 42؛ فیض کاشانی 1406 ج 18: 724(.
همچنین حکم به جواز چنین حیله هایی موجب تناقض در جعل قانون می شود؛ زیرا معلوم 
است اگر گفته شود: »گرفتن زیاده به وسیلة ربا ظلم است« و بعد گفته شود: »زیاده را با حیله و 
تبدیل عنوان بگیر« عرف بین این دو تنافی و تعارض دارد، بلکه باالتر از این تجویز حیل موجب 
لغویت حکم تحریم ربا می شود )امام خمینی 1421 ج 2: 554-553(؛ زیرا با تجویز این حیل دیگر 
ربای حرامی باقی نمی ماند. امام خمینی پس از بیان مطالب فوق و با توجه به مقاصد تحریم ربا 
می گوید: بر این اساس روایاتی که مفاد آن ها تحصیل ربا و تجویز حیله در گرفتن رباست، از 
جمله روایاتی است که ائمه فرموده اند: اگر کالمی از ما دیدید که مخالف قول خداوند متعال 
بود، ما نگفته ایم یا زحزف و باطل است. خالصه اینکه این روایات به دلیل مخالفت و تناقض با 
قرآن و سنت قطعیه که بر حرمت ربا )با اهداف مذکور( داللت می کنند، فاقد اعتبار می باشند2 

)امام خمینی 1421 ج 2: 554(. 

َُّه َل  َُّه َل یَْسَوى َو الُْمْشتَِري یَْعلَُم أَن یْبَانِيِّ قَاَل قُلُْت ِلَبِي َعبِْد اهلل ع الرَُّجُل یَبِیُع الْبَیَْع َو الْبَائُِع یَْعلَُم أَن 1. »َعْن یُونَُس الشَّ
َُّه َسیَْرِجُع فِیِه فَیَْشتَِریِه مِنُْه قَاَل فََقاَل یَا یُونُُس إِنَّ َرُسوَل اهلل)ص( قَاَل لَِجابِِر بِْن َعبِْد اهلل َكیَْف أَنَْت إَِذا  َُّه یَْعلَُم أَن یَْسَوى إِلَّ أَن
َماِن َو َمتَی یَُکوُن َذلَِک بَِأبِي أَنَْت َو أُمِّي؟ قَاَل إَِذا  لَّ قَاَل فََقاَل لَُه َجابٌِر َل بَِقیُت إِلَی َذلَِک الزَّ َظَهَر الَْجْوُر َو أَْوَرثَُهُم الذُّ

َُّه «. َُّه فََل تَْقَربَن بَا فَإِْن لَْم تَْشتَِرهِ َردَّهُ َعلَیَْک قَاَل قُلُْت نََعْم قَاَل فََل تَْقَربَن بَا یَا یُونُُس َو َهَذا الرِّ َظَهَر الرِّ
2. »و تلک الروایات و ماهی لزم مفادها تحصیل الربا و الحیلة فی اكل الربا مما قال المعصوم علیه السلم فی حقها: 

»ما خالف قول ربنا لم نقله« او »زخرف« او »باطل« الی غیر ذلک«.
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دقت در استدالل های امام خمینی نشان می دهد، توجه به مقاصد شریعت سبب شده ایشان 
به نص، جمود نداشته باشد، بلکه با گذشت از نص و توجه به مقاصد تحریم ربا، نص را با توجه 
به این مقاصد تفسیر کرده است؛ حتی توجه به مقاصد شریعت را یکی از راهکارهای تشخیص 

روایت معتبر از غیرمعتبر قرار داده و در جهت پویایی فقه شیعه گام برداشته  است.

3-2. نقش مقاصد در تعیین حدود مفاهیم شرعی

برخی واژه ها و مفاهیمی که موضوع و متعلق حکم شرعی قرار گرفته اند، در نصوص و ادله 
به خوبی تبیین نشده و حدود آن ها تعیین نشده است. همین امر سبب اختالف فراوانی در تعیین 
معنا و مفهوم این واژه ها شده است. لفظ »غنا« از همین موارد است و در اینکه غنای حرام به 
چه صوتی اطالق می شود، میان فقها اختالف وجود دارد. آنچه در بحث حاضر اهمیت دارد، 
را مشخص کرده اند.  غنای حرام  مقاصد شریعت حدود  به  توجه  با  فقها  برخی  است که  این 
کاشف الغطاء در تعیین حدود غنای حرام می گوید: »فقها در حکم غنا از حیث حرمت و اباحه 
اختالف نظر دارند و بیشتر از آن در تحدید موضوع و حقیقت غنا اختالف دارند؛ همان طور که 
اخبار در این زمینه متفاوت است. آنچه از مجموع ادله استفاده می شود، این است که الحان و 
اصواتی که غالباً اهل فسوق و فجور استعمال می کنند و موجب خفت و پستی در نفس انسان و 
تحریک قوه شهوت حیوانی می شود، همچنین بدن را به حرکت و رقص درمی آورد، به طوری که 
انسان با آن توازن عقلی خود را از دست می دهد؛ به ویژه اگر با آالت لهو مانند عود و مزمار 
و مانند این ها همراه باشد، حرام است. غیر از این اصوات، یعنی صداهای زیبایی که در انسان 
ایجاد سرور یا حزن یا طرب می کنند، منتهی توازن عقلی و سکون نفس انسان حفظ می شود و 
شهوت او تحریک نمی شود، مباح هستند... خالصه اینکه مطلق مد صوت و تحسین و ترجیع 
آن غناست، ولی قسمی از آن حرام است که موجب خفت و از بین رفتن توازن عقلی می شود. 
این گونه صوت ها در شرع با عنوان لحون اهل فسوق و کبائر شناخته شده اند و هر صوتی که 
به این حد نرسد مباح است؛ هرچند موجب سرور یا شادی یا مسبب حزن یا گریه شود. تقریر 
پیامبر)ص( نسبت به »حداء« عبداهلل بن رواحه و اینکه فرمودند این بهترین اصوات است و آنچه در 
جواز غنای مغنیات در عروسی و جشن ها آمده، بر همین اساس تفسیر می شود و از باب استثناء 

حرمت غنا محسوب نمی شوند« )آل کاشف الغطاء بی تا: 136(.
کاشف الغطاء غنایی را حرام می داند که توازن عقلی انسان را از بین ببرد. وی معتقد است 
هدف و غرض اصلی حرمت غنا حفظ عقل است؛ زیرا اگر توازن عقلی انسان بر هم بخورد، 
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دیگر وجه تمایزی با حیوانات ندارد و ممکن است به هر خفت و پلیدی و عمل شنیعی تن دهد؛ 
بنابراین اگر چنین اعمالی که توازن عقلی انسان را زایل می کند، جایز باشد و همة انسان ها به 
این سمت و سو بروند، دیگر نظام انسانی باقی نمی ماند و فرد به هرج و مرج و فساد کشیده 
می شود؛ بنابراین حفظ عقل و توازن عقلی برای بقا و تداوم زندگی انسان و رسیدن او به هدف 
نهایی خلقت، یعنی سعادت و قرب الهی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. کاشف الغطاء با 
توجه به این مقصد در حرمت غنا و بعد از حصول قطع در اینکه غرض اصلی حرمت غنا حفظ 
عقل است، موضوع و گسترة غنای حرام را تعیین و اخبار غنا را هم با توجه به آن تفسیر کرده 
است. درحقیقت وی با توجه به مقصد کلی حفظ عقل، تنها غنایی را حرام می داند که موجب 
بر هم خوردن توازن عقلی شود. باید دانست که تمسک به مقاصد شریعت در اینجا سبب تعیین 
محدودة مفهوم و موضوعی شده که در ادله، گسترة آن تعیین نشده است و از این جهت موجب 

پویایی فقه و پاسخگویی به مسائل مورد نیاز مردم شده است.

4-2. تعیین حدود نص با توجه به مقاصد شریعت

شناخت مقاصد شریعت موجب فهم درست نصوص شرعی و تحدید مدلول الفاظ و دریافت 
در آن ها  اموری که نصوص، دالالت واضحی  در  اجتهاد  زیرا  مقصود آن ها می شود؛  معنای 
ندارند، تنها بر این اساس است که استنباط مجتهد به مقاصد و اصول کلی شریعت نزدیک تر 
باشد؛ به همین دلیل برخی فقها علم به مقاصد شریعت را در زمرة شروط مجتهد ذکر کرده اند. 
مغنیه در ضمن شروط مجتهد می گوید: »مجتهد مطلق در عصر ما کسی است که بتواند براساس 
مصلحت، در حدود قلمرو مبادی و قواعد عمومی ابتکار کند، اما فرد ظاهرگرا که بر عقل و 
دنیای خود قفل زده، محال است اجتهاد در حقش تحقق یابد؛ حتی اگر همة آیات االحکام و 
احادیث فقهی و متون و شرح آن ها را حفظ باشد، بر تکیه گاه تدریس تکیه زند و صد هزار 
کتاب و رساله تألیف کند« )مغنیه 1411: 104(. در ادامه به برخی نصوصی که به وسیلة مقاصد 

شریعت تحلیل و تفسیر شده اند اشاره می شود.
َعلَی  تَعاَونوا  از مقاصد شریعت استفاده کرده اند، »و  از آیاتی که فقها در تفسیر آن  یکی 
بر  تعاون  به  »امر  این آیة شریفه آمده است که  اقتضای  التَّقوی« است. دربارة محدودة  َو  البِرِّ 
نیکی ها، به طور مطلق واجب نیست. همچنین به طور مطلق مستحب هم نیست. بلکه موارد وجوب 
و استحباب آن با توجه به اختالف موارد آن متفاوت می گردد؛ بنابراین اگر تعاون به جهت حفظ 
نفس محترمی باشد، مانند نجات غریق یا نجات انسانی از آتش و مانند این ها، واجب کفایی 
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است و درمورد حفظ مال غیر و مانند آن مستحب است« )مغنیه 1421 ج 4: 317؛ موسوی بجنوردی 
1419 ج 1: 360؛ فاضل لنکرانی 1416: 444(.

به قطع  به مقاصد شریعت تفسیر شده اند، روایات دستور  با توجه  از نصوص دیگری که 
اختیار حرام است  نماز در حال  فقها اجماع دارند که قطع کردن  نماز در برخی مواقع است. 
)طباطبایی حکیم 1416 ج 6: 611(، اما روایاتی داریم که در صورت توقف حفظ نفس یا مال 
محترم بر قطع نماز، قطع نماز را جایز شمرده اند. در یکی از روایات می خوانیم: در صحیحة 
حزیز از ابی عبداهلل)ع( آمده است: »اگر در حال انجام نماز واجب بودی و غالمت یا بدهکاری 
که بر گردن او مالی داری فرار کرد، یا اینکه ماری آنجا بود که می ترسیدی جان تو را به خطر 
اندازد، نمازت را قطع کن و دنبال غالم یا بدهکارت برو یا مار را بکش« )حر عاملی 1409 ج 7: 
276(. در روایت دیگری از امام علی)ع( سؤال شده است که »مردی در نماز است و می بیند بچة 
کوچکی به طرف آتش می رود یا گوسفندی وارد خانة او می شود و وسایلی را از بین می برد، 
حضرت می فرماید: نمازش را قطع کند و نسبت به دفع اموری که از آن ها خوف دارد اقدام 

کند« )حر عاملی 1409 ج 7: 276(.
فقها دربارة این روایات گفته اند، امر در این روایات بر وجوب مطلق یا جواز مطلق داللت 
نمی کند، بلکه اگر قطع نماز به جهت حفظ نفس محترمی باشد، واجب است. همچنین اگر قطع 
نماز برای حفظ مالی باشد که حفظ آن واجب است؛ مثل امانت مالکی یا امانت شرعی و... در 
این صورت ها نیز قطع واجب است )موسوی بجنوردی 1419 ج 5: 259(. در این موارد حتی اگر 
فرد نمازش را ادامه دهد، برخی فقها نمازش را باطل می دانند؛ به دلیل تعلق نهی به آن )طباطبایی 
حکیم 1416 ج 6: 612؛ سبزواری بی تا ج 7: 244(. چنانچه قطع نماز برای مطلق حفظ مال باشد 
)مالی که شخص مسئولیت شرعی در برابر آن ندارد( قطع نماز جایز است. گاهی هم قطع نماز 
مکروه است؛ مثل اینکه قطع نماز برای حفظ مالی باشد که مقدار آن کم است. در این مورد 

احتمال تحریم قطع نماز هم وجود دارد )حر عاملی 1409 ج 7: 276(.
در تفسیر روایات جواز قسم دروغ برای حفظ مال نیز شبیه همین تعابیر آورده شده است 
)موسوی گلپایگانی 1405: 109(. دقت در موارد فوق نشان می دهد فقها برای تفسیر برخی نصوص 
شرعی از مقاصد شریعت استفاده کرده و با توجه به این مقاصد، حدود و مقتضای نصوص و 
دامنة تکلیف شرعی را تعیین کرده اند؛ درواقع فعل امر در این روایات مطلق آورده شده است؛ 
بنابراین اگر تنها با استفاده از اصول لفظی تفسیر شود، امر در همه شرایط باید بر یک حکم 
داللت کند، اما در این موارد فقها با استفاده از مقاصد شریعت حکم مسئله را با توجه به قیود و 
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فروض مختلف تعیین کرده اند. دقت در این موارد نشان می دهد، توجه به مقاصد شریعت در 
تفسیر نصوص سبب پویایی فقه و تطبیق نص با موقعیت ها و احوال مختلف می شود.

5-2. کاربرد مقاصد در مسائل مستحدثه

مسائل  حکم  استنباط  برای  آن ها  از  استفاده  شریعت،  مقاصد  کاربرد  مهم  مصادیق  از  یکی 
مستحدثه و پاسخگویی به مسائل نوظهور است که نص خاصی دربارة آن وجود ندارد. توجه به 
مقاصد شریعت در استنباط مسائل مستحدثه سبب پویایی فقه و پاسخگویی الزم در این مسائل 

می شود. در ادامه به دو مورد از این مسائل اشاره می شود.
الف( روایات بسیاری در حرمت و بطالن خرید و فروش خون وارد شده است. بر این اساس 
همه فقهای متقدم این بیع را باطل و حرام می دانستند، اما امروزه که خون کاربرد مهمی برای 
حفظ نفوس دارد، فقها از ظاهر این روایات دست برداشته اند و با توجه به اهداف و اغراض 
شریعت بیع آن را جایز می دانند. از آنجا که در گذشته منفعتی  جز خوردن برای خون قابل تصور 
نبوده، خرید و فروش آن حرام و باطل بوده است، اما امروزه که غرض مهم و عقالیی )حفظ 
نفوس( بر این بیع مترتب است، بیع آن نه تنها حرام نیست، بلکه در بعضی شرایط واجب هم 
است؛ مانند حفظ نفس و ادامة حیات مؤمنان )انصاری 1415: 73؛ امام خمینی 1381 ج 1: 36-38(.

است.  تلقیح مصنوعی  فناوری مطرح شده،  پیشرفت  با  و  امروزه  مسائلی که  از  ب( یکی 
این روش که برای باردارکردن زنی به کار می رود که به صورت طبیعی باردار نمی شود، اقسام 
مختلفی دارد. یکی از این اقسام آن است که نطفة مردی را با زن بیگانه ترکیب می کنند و در 
رحم زن قرار می دهند. بسیاری از فقها این صورت را نمی پذیرند. مکارم شیرازی یکی از ادلة 
تجویزنکردن این روش را حفظ فروج می داند و می گوید: »... و همچنین احتیاط در فروج اقتضا 
می کند که ما اجازه ندهیم. پس از این صور پنج گانه و دیگر صور هرکدام بیگانه با بیگانه بود 

حرام است و اجازه نمی دهیم« )مکارم شیرازی 1424 ج 5: 129(.
ج( در بسیاری از کتب روایی، بر حرمت تعرض به جسد میت مسلمان داللت شده است و بر 
این اساس همة فقها تجاوز به میت مسلمان و قطع اعضای او را حرام می دانند، اما امروزه به دنبال 
پیشرفت علم پزشکی و درمان بسیاری از بیماری ها از راه پیوند اعضا این سؤال مطرح می شود 
که آیا قطع اعضای میت برای تأمین عضو پیوندی جایز است؟ امام خمینی در پاسخ این سؤال 
می گوید: »اگر حفظ جان مسلمانی موقوف  باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز 
است قطع آن عضو و پیوند آن،... و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت، 
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در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد« )امام خمینی 1381: 468(.
در این مسئله امام با محور قرار دادن مقصد حفظ نفس، در مواردی که حفظ نفس مسلمان 

متوقف بر پیوند عضو میت باشد، قطع عضو برای پیوند را جایز می داند. 
موارد فوق نشان می دهد در استنباط حکم این مسائل، از مقاصد ضروری یعنی حفظ نفس و 
حفظ فروج )حفظ نسل( استفاده شده است. فقها در استنباط حکم بسیاری از مسائل نوخاسته که 
نص خاص و جزئی دربارة آن ها وجود ندارد، از همین شیوه استفاده کرده اند. دقت نظر در این 
موارد نشان می دهد، استفاده از مقاصد شریعت در استنباط مسائل مستحدثه سبب بالندگی فقه و 

پاسخگویی الزم در مسائل نوظهور می شود.

6-2. کاربرد مقاصد در تزاحم احکام

یکی از مهم ترین کاربردهای مقاصد شریعت استفاده از این کاربردها در تقدیم حکم اهم در 
تزاحم احکام است. برخی اصولیون در بیان جهات تزاحم احکام، مقاصد را جزء جهات ترجیح 
و تعیین حکم اهم آورده اند؛ برای مثال شیخ مظفر در این باره می نویسد: »یکی از جهات ترجیح 
دو دلیل متزاحم این است که یکی از آن ها به جهتی نزد شارع اولویت داشته باشد. این اولویت 
یا از ادله معلوم می شود یا از مناسبت حکم با موضوع روشن می گردد و یا از طریق ادلة سمعی 
این است که اگر  این اولویت ها  از  با شناخت مالکات احکام مشخص می گردد... مثاًل یکی 
حکمی برای حفظ کیان اسالم باشد، بر سایر احکام مقدم است... اولویت دیگر درمورد دماء و 
فروج است. حفظ و صیانت در این موارد بیشتر از سایر موارد است. چون شارع در این موارد امر 
به احتیاط شدید فرموده است؛ پس اگر امر دایر شود، بین حفظ جان مؤمن و حفظ مال او حفظ 
جانش قطعاً بر حفظ مالش مقدم است« )مظفر 1375 ج 2: 218(. فقها نیز در بسیاری از موارد حکم 
شرعی و وظیفة مکلف را در صورت وقوع تزاحم، با توجه به مقاصد شریعت مشخص کرده اند. 

در ادامه به چند نمونه از این موارد اشاره می کنیم.
الف( اگر حفظ عرض خود شخص یا دیگری یا حفظ مالی که حفظ آن بر شخص واجب 
است )مثل ودیعه یا عاریه یا مالی که خیلی زیاد است و علم داریم شارع راضی به تلف آن 
نیست( یا حفظ نفس خود یا شخص دیگری و مانند این ها که مراعاتش در نزد شارع اهم است، 
متوقف بر افطار و شکستن روزه باشد، اشکالی در جواز افطار و تقدیم آن واجب وجود ندارد 
)خویی 1418: 491(. فقها در تزاحم واجبات دیگر از جمله وضو )عالمه حلی 1412 ج 3: 25( یا نماز 

)نراقی 1416: 422( با حفظ نفس نیز حفظ نفس را بر آن واجبات مقدم کرده اند.



47  مقاله علمی- پژوهشی پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری...

ب( تکسب به وسیلة سبب مؤمنین حرام است، اما اگر این کار برای حفظ نفس مسبوب یا 
عرض یا مال او یا حفظ نفس محترم دیگری باشد، جایز است )کاشف الغطاء 1422: 31(.

ج( تصرف مالک در مالش جایز است، منتهی تا جایی که موجب ضرر به نفس یا عرض یا 
مال دیگری نشود؛ زیرا شارع حفظ نفس غیر و مال و عرض او را واجب می داند و این امور، در 

صورت تزاحم با تصرف مالک مقدم هستند )مامقانی 1350: 344(.
د( هرگاه شخصی برای حفظ نفس یا حفظ لباس مغصوب از تلف، مجبور به پوشیدن لباس 

مغصوب شود، نمازش در آن لباس صحیح است )قمی 1423 ج 1: 343(.
ه( اگر بین دادن رشوه و حفظ نفس محترم یا عرض یا مالی که تلف آن موجب ضرر زیادی 
است، تزاحم رخ دهد؛ یعنی حفظ این امور بر رشوه متوقف باشد، حفظ این امور مقدم بر حرمت 
رشوه است؛ یعنی رشوه به جهت حفظ این امور جایز می شود )اسماعیل پور قمشه ای بی تا ج 1: 250(.

و( در صورتی که حفظ نفس یا مال محترمی بر کذب متوقف باشد، کذب جایز بلکه واجب 
است )موسوی گلپایگانی 1405: 109(.

موارد فوق نمونه ای از تزاحم احکام با مقاصد شریعت است. امام خمینی در این موارد معتقد 
است، به طورکلی هر جا بین حکم حرامی با حفظ نفس یا عرض یا مال تزاحم رخ دهد، حکم 
حرام به جهت حفظ این امور )البته با رعایت ترتیب و اهمیت مقاصد( جایز و در برخی موارد 

واجب می شود )امام خمینی الف1385 ج 2: 181-180؛ سبحانی تبریزی 1424: 802-804(.
موارد فوق نمونه ای از صدها موردی است که فقها در تقدیم حکم اهم از مقاصد شریعت 
استفاده کرده اند. درحقیقت در موارد تزاحم احکام برای تشخیص حکم اهم، فقیه به اهداف 
و مقاصد تشریع آن حکم توجه می کند و با توجه به اهمیت اغراض و اهداف احکام - که به 
داللت نصوص معتبر شرعی و حکم عقلی قطعی کشف می گردد- حکم اهم را تشخیص داده 

و بر حکم دیگر مقدم می کند.

7-2. کاربرد مقاصد در تعارض احکام

دو حدیث  ناسازگاری  مانند  ادله،  تعارض  بحث  به  را  اصولی خود  از کتب  بخشی  اصولیون 
اختصاص داده اند و در آن از احکام مختلف تعارض بحث کرده اند. در این بحث، بخشی به 
ضوابط تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر مربوط است. گروهی از اصولیون معتقدند مرجحاتی که 
در روایات تعارض وارد شده، تعبدی نیستند، بلکه مالک آن ها هر مزیتی است که موجب اقربیت 

به واقع می شود )مظفر 1375 ج 2: 262؛ کمره ای بی تا ج 2: 263؛ انصاری 1416 ج 4: 140-143(.
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بر این اساس می توان در ترجیح ادله، از مقاصد شریعت کمک گرفت و مقاصدی را که 
خبر  دو  از  یکی  موافقت  زیرا  برد؛  کار  به  دیگر  دلیل  بر  دلیل  یک  تقدیم  در  هستند،  قطعی 
متعارض با مقاصد کلی قطعی شرعی، موجب اقربیت آن خبر به  واقع می شود؛ برای نمونه دربارة 
فروش انگور به خمار دو دسته روایت وجود دارد. شماری از این روایات بر حرمت این معامله 
داللت دارد، اما روایاتی نیز وجود دارد که فروش انگور به خمار را حرام نمی داند. باید توجه 
داشت، با فرض صحت روایات حرمت نداشتن این کار، که گاهی حتی فروش را به امامان)ع( نیز 

نسبت داده است، این مسئله چگونه حل شدنی است؟
به  انگور  از روایت، می گوید: علت حرمت فروش  بیان هر دو گروه  از  امام خمینی پس 
شراب ساز از جمله علت هایی نیست که برای عقل قابل درک نباشد و مفسده این فروش برای 
انسان ها روشن است؛ چون این کار سبب گرمی و رواج بازار شراب و انتشار فساد در جامعه 
بشری می شود و هیچ مصلحت دیگری در برابر این مفسده وجود ندارد تا سبب جواز معامله 
با شراب فروشان شود. لذا ایشان با کشف مقصد قطعی شارع ازحرمت، روایات دال بر جواز را 
به دلیل مخالفت با کتاب خدا و سنت مستفیض، همچنین مخالفت با حکم عقل و مخالفت با 
روایات امر به معروف و نهی از منکر، ُزخرف و باطل دانسته اند و روایات دال بر جایز نبودن 
را می پذیرند و در پایان می گویند در نظر عوام مسلمانان نیز زشتی این کار و مخالفت آن با 
رضایت شارع مقدس روشن است، چه رسد به ساحت ائمه)ع( )امام خمینی 1415 ج 1: 218-219(. 
امام خمینی با توجه به مقاصد تحریم خمر و مفاسدی که بر این معامله مترتب است، روایات 
دال بر جواز را غیرمعتبر دانسته اند و روایات دال بر حرمت را معتبر تشخیص داده و براساس آن 

حکم داده اند.

نتیجه گیری
پویایی فقه در گرو تبیین ژرف اهداف فقه و نظام آن است. درحقیقت کارایی فقه در دورة 
کنونی به چگونگی تشخیص هدف و ارزیابی احکام با اغراض و مقاصد شریعت بستگی دارد تا 
میزان تأثیر آن ها را در برآورده کردن اهداف شریعت تبیین کند. بی شک استنباط احکام فقهی 
بدون توجه به اهداف و مقاصد شریعت، هماهنگی بخش های گوناگون فقه را بر هم می زند 
و توان مدیریتی آن را در ارائة راه حل های اساسی در برخورد با مسائل و پدیده های نوظهور 
به حداقل می رساند؛ بنابراین فقیه در استنباط احکام از ادله و نصوص شرعی، نباید اهداف و 
مقاصد شریعت را نادیده بگیرد و با غفلت از مقاصد به استنباط فروع دین بپردازد؛ یعنی فقیه 
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در اجتهاد و استنباط احکام از نصوص شرعی باید به مقاصد شریعت توجه داشته باشد و این 
نصوص را همواره با نظارت مقاصد تفسیر کند. بر این اساس، اجتهاد عالوه بر مقدمات معروفی 
مانند آشنایی با ادبیات عرب، علم رجال، اصول و مانند این ها، به آگاهی از مقاصد شریعت نیز 
نیازمند است. همچنین استنباط احکام بدون آگاهی از مقاصد شریعت نمی تواند مجتهد را به 
هدف واقعی برساند و چه بسا نتیجة چنین اجتهادی با جوهر و روح دین هم خوانی نداشته باشد. 
درحقیقت توجه به مجموعة دین و اهداف و مقاصد شریعت، سبب می شود فقیه دلیل و نص 
شرعی را به گونه ای خاص و متفاوت از دیگران تفسیر کند. همان طور که در بحث سبق و رمایه 
بیان شد که برخی فقها از جمله امام خمینی، با توجه به مقاصد شریعت و هدف تشریع این عقد 
اسالمی، از موارد منصوص تعدی کرده و این عقد را در وسایل جنگی جدید جایز شمرده اند؛ 
درحالی که بسیاری از فقها به دلیل بی توجهی به اهداف دین، این عقد را تنها در موارد منصوص 
جایز می دانستند؛ البته چنین برداشتی از نصوص سبب می شود این عقد در دوران معاصر عماًل 
منتفی شود. همچنین دید کالمی فقیه و توجه به مقاصد شریعت، در تشخیص حجت از غیر 
حجت اثر می گذارد و ممکن است فقیهی دلیلی را حجت بداند، اما  فقیه دیگر آن را به سبب 
سازگارنبودن با اهداف و مقاصد دین، کنار بگذارد؛ چنانکه در بحث حیل ربا توضیح داده شد، 
امام خمینی با توجه به مقاصد تحریم ربا روایات تجویز حیل ربا را غیرمعتبر دانسته اند. همچنین 
آگاهی از مقاصد شریعت در تشخیص حکم اهم در هنگام تزاحم احکام و تشخیص روایت 
معتبر در تعارض احکام نقش مهمی دارد؛ برای نمونه امام خمینی به منظور تشخیص روایت معتبر 
در تعارض ادلة معاملة انگور با شراب ساز، از مقاصد شریعت استفاده کرده و روایات تحریم 
را به دلیل هماهنگی با مقاصد تحریم خمر مقدم دانسته اند. همچنین مقاصد شریعت در استنباط 
حکم مسائل مستحدثه تأثیر بسزایی دارد و برخی فقهای معاصر از جمله امام خمینی، در استنباط 

حکم این مسائل از این مقاصد استفاده کرده اند.
براساس مطالب مذکور بر هر مجتهد و محقق دینی الزم است که در تفسیر دین و استنباط 
احکام، به مجموعة دین و اهداف و اغراض آن توجه کامل داشته باشد؛ وگرنه ممکن است 
برداشت ها، استنباطات و عملکردهای ایشان در تنافی با اهداف کلی شریعت و اصول مسلم عقلی 
قرار بگیرد. دلیل برجسته شدن امام خمینی در دورة معاصر نیز همین امر بوده است؛ یعنی توجه 
به مقاصد شریعت سبب شده است تا اجتهاد و عملکرد امام با روح دین و مقاصد کلی شریعت 
سازگار و فتاوی و احکام اجتهادی ایشان با پیشرفت جامعه هماهنگ شده و به خوبی پاسخگوی 

مسائل نوظهور باشد.
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