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 در تعامل با مقاصد شریعت  کرد فقهی تعطیلیروی
 

حنیف پوهنیار شمس الحق   

 
 چکیده

هایی خواهد موقف مکتب تعطیلی را در تعامل با مقاصد شریعت بیان کند و به مغالطهنویسندۀ این مقاله می

 که پیروان این مکتب وارد کرده اند پاسخ دهد.

احکام  پیروان روی به مقاصد شریعت و علل  توجه  به زعم خودشان  تعطیلی  )که روح شریعت است( کرد 

   کنند.ها به بهانۀ مصلحت بندگان، نصوص شرعی را ترک میدارند. این

ترجیح عقل بر نقل، ادعای تعطیل نصوص از طرف عمر)رضی "گروه اصول فکری شان را بر مبنای  این  

در این مقاله   ". گذاشته اند که-جا است  جا که مصلحت است شریعت آنآن  -هللا عنه( به نام مصالح، و مقولۀ  

 پوچی این ادعاها ثابت شده است. 

رسی به مصالح دنیایی دانستن، ناآگاهی از احکام شرعی، جسارت در گفتار غیر عالمانه دین را وسیلۀ دست

 کرد فقهی است.و پیروی از غرب و دین ستیزی، از مشخصات این روی

مصالح و  شریعت  مقاصد  بهانۀ  به  سنت(  و  )قرآن  شرعی  نصوص  ارکان،  بنده   تعطیل  با  مخالفت  گان، 

 آثار و نتایج این نوع طرز تفکر است. ها، و حدود اسالمی زیر نام مصلحت، ازارزش

می خاتمه  و  موضوع  اصل  مقدمه،  بر  مشتمل  مقاله  انتخاب  این  انگیزۀ  موضوع،  اهمیت  مقدمه  در  باشد. 

های تحقیق و روش کاری بحث گیهای تحقیق، هدف تحقیق، پیشنۀ تحقیق، ویژموضوع، بیان مسأله، فرضیه

تکیه تعطیلی،  مکتب  در صلب موضوع مشخصات  است.  نوع  گاهشده  این  نتایج  و  فکری،  و محورهای  ها 

 گیری شده و فهرست مراجع درج شده است.طرز تفکر به بررسی گرفته شده است. و در خاتمه نتیجه 

صر، و منبابع انترنیتی استفاده شده است که در کل های معتبر دانشمندان قدیم و معادر تهیۀ این مقاله از کتاب

 باشد.  تحقیق کتابخانه ای می

 

  ی، تعامل، استنباط، احکام شرعی، مقاصد شریعت؛ محورهای فکری،طیلکرد تعرویکلمات کلیدی: 

. اهر ایعمشخصات، ضوابط و م  
 

 مقدمه 

 ابه و أتباعه اجمعین.  الحمد هلل والصلوة علی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وعلی آله وأصح

 و بعد: 

مقولۀ مقاصد شریعت در طول تاریخ به گونۀ ضمنی و صریح مورد بحث بوده و این که در استباط  

بند  مصالح  دیگر  عبارت  به  یا  شریعت  مقاصد  شرعی،  خیر،  هاحکام  یا  شود  گرفته  نظر  در  گان 

أله سه نظریه )ظاهر گرایانه همواره مورد اختالف دانشمندان اسالمی بوده است. در مورد این مس

دهد، تعطیلی که به بهانۀ رعایت  که توجه به ظواهر نصوص دار و مقاص شریعت را اعتبار نمي 

کند، و اعتدالی که با اصل قرار دادن نصوص شرعی مقاصد شریعت به نصوص شرعی عمل نمی

دارد.   وجود  دارد(  نیز  شریعت  مقاصد  به  خاص  رویتوجه  نوشتار  این  تدر  به کرد  را  عطیلی 

 بررسی گرفته ایم. 

 

های نادرست و افراطی است که در  انگیزۀ انتخاب این موضوع برداشتانگیزۀ انتخاب موضوع؛  

  مورد جایگاه مقاصد شریعت وجود دارد و از شریعت اسالمی تصویر غیر واقعی ارئۀ کرده است.

 

و تفریطی در این مورد کردهای افراطی  موضوع مقاصد شریعت و روی بیان مسأله )حل مشکل(؛  

می  می ایجاب  چگونه  که  این  گیرد.  تحقیق صورت  زمینه  این  در  نصوص نماید  روشنی  در  توان 

قرآن و سنت، و نظریات دانشمندان اسالمی با مقاصد شریعت به نحوی تعامل نمود که در روشنی 

این نشود؟  نصوص شرعی  تعطیل  به  منجر  و  نمود  استنباط  را  مسائل شرعی  بتوان  در   آن  مقاله 

 پاسخ به این سؤال نوشته شده است. 
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تحقیق؛  فرضیه میهای  نظر  مقاصد به  با  افراطی  تعامل  رسد 

تعطیل  به  منجر  فقه،  اصول  اصیل  اصل  عنوان  به  شریعت 

شود، که اتباع از هوا و خواهشات نفسانی را نصوص شرعی می

در پی دارد. نویسنده جهت به اثبات رساندن این فرضیه، به این 

به   شریعت  مقاصد  به  افراطی  توجه  آیا  که  اصل عنسوال  وان 

 اصیل اصول فقه منجر به تعطیل نصوص شرعی

چند نمی  ذیل  در  بیشتر  وضاحت  جهت  است.  داده  پاسخ  شود؟ 

سوال مطرح شده است که در این مقاله به این سواالت پاسخ داده  

 شده است.

 

 سواالت تحقیق 
اصلی: هستۀ مرکزی روی تعسوال  کدام موضوع کرد  را  طیلی 

 دهد؟  تشکیل می 

 سواالت فرعی:  

 ( هدف از مقاصد شریعت چیست؟۱

روی ۲ محورهای (  و  است  مشخصاتی  چی  دارای  تعطیلی  کرد 

 کدام است؟ فکری آن

( توجه به مقاصد شریعت در استنباط احکام تابع کدام اصول و ۳

 ضوابط است؟. 

 

در استنباط روشن ساختن جایگاه مقاصد شریعت    اهمیت تحقیق؛

روی تا  دارد،  خاصی  اهمیت  شرعی،  به احکام  افراطی  کرد 

 مقاصد شریعت سبب تعطیل نصوص شرعی نشود.  

 

تحقیق؛   رویهدف  معرفی  هدف  به  تحقیق  در این  تعطیلی  کرد 

غلط  سلسله  یک  تا  است،  گرفته  شریعت صورت  مقاصد  مورد 

مطرح    و مغالطاتی که آگاهانه یا ناآگاهانه وجود دارد و  هافهمی 

 شود برطرف شود. می 

 

تحقیق  بر پیشینۀ  اسالم  به صدر  مقاصد شریعت  بحث  ؛ هرچند 

مورد می  سوم  قرن  از  اصولی  بحث  یک  عنوان  به  ولی  گردد، 

قرار گرفته و   پنجم در کتاب توجه  قرن  از  های اصولی راه بعد 

حال  شامل  الهی  )که رحمت  اسالمی  دانشمندان  است.  کرده  باز 

آن ضهمۀ  در  باد(  کتابها  آن من  به  را  بابی  اصولی  های 

های مستقلی نوشته اند؛ به دلیل پرهیز اختصاص داده اند، و کتاب

یادآور  دارند  را  مرجع  حیثیت  که  را  کتابی  چند  تطویل  از 

 شویم.می 

ق(؛   478" از امام الحرمین جوینی )م  أصول الفقه  البرهان في"

التعلیل " )م  مسالك  امام غزالی  از  ضاء الصراط  إقتق(؛ "  505" 

)م  المستقیم تیمیه  ابن  از  قواعد األحكام في مصالح "ق(؛    652" 

" از إحکام األحکام"  ق(؛660العز بن عبد السالم )م  "، از  األنام

)م   آمدی  الحسن  "  631ابو  عن ق(؛  الفتاوى  تمییز  في  اإلحكام 

واإلمام القاضي  وتصرف  "األحكام  "الفروق"،  و النفائس"،   ،"

الفصول" تنقیح  )م    "شرح  قرافی  الدین  امام شهاب  ق(؛   684از 

في " المنهاجاإلبهاج  )م  شرح  سبکی  الدین  تاج  از  ق(؛   771" 

الموقعین   )م  إعالم  القیم  ابن  الموافقات في أصول ق(، "  751از 

 ۷۹۰از امام شاطبی )م    "ي أصول الفقهاإلعتصام ف" و "الشریعة

   ق(؛ که مدّون این علم خوانده شده است.

معاصدر   علمای    رزمان  و  کرده  تن  به  جدیدی  لباس  علم  این 

کتاب موضوع  این  در  عدم معاصر  دلیل  به  که  اند  نوشته  هایی 

های بعدی به معرفی گرفته خواهند گنجایش این مقاله، در بخش

 شد. 

 

که در این موضوع علمای متقدّم و با آن  های این تحقیق؛ویژگی

کتاب  گرانمتأّخر،  تعداهای  که  اند  نوشته  این سنگی  از  دی 

کرد تعطیلی در باب ها مرجع این علم هستند؛ بررسی روی کتاب 

علم  این  برای  که  مقدماتی  مباحث  با  توأم  شریعت،  مقاصد 

سازی ها، خالصههای تطبیقی، رفع مغالطه ضروری است، مثال 

های بارز این های طوالنی، از ویژگی مطالب و اجتناب از بحث 

 . تحقیق است

 

تعریف شده،   سازماندهی تحقیق؛ مقاله، مقاصد شریعت  این  در 

هایی از نتایج و آثار این مشخصات و محورهای فکری، و نمونه

مغالطه است.  داده شده  مثال توضیح  ها مکاتب فکری در ضمن 

گردیده  رفع  آن  به  مربوط  مسائل  و  شریعت  مقاصد  مورد  در 

گیری شده و فهرست منابع و مآخذ است. در اخیر مناقشه و نتیجه 

 رج شده است. د 

 

کاری به روش  نمبر  کود  روش  از  مقاله  این  دهی  مأخذ  در  ؛ 

ترتیب روش الفبایی استفاده شده است. در تهیۀ این مقاله از منابع 

 ای کاغذی، انترنیتی استفاده شده است.کتابخانه 

 

 تعریف مقاصد شریعت 

نخست این عنوان را به لحاظ ترکیبی یا اضافی و سپس به لحاظ 

 کنیم. ی تعریف می اسمی یا علم

 

مقاصد شریعت؛   اضافی  از تعریف  )و  است  مقصد  مقاصد جمع 

شده   اراده  آن  به  رسیدن  که  چیزی  است(،  شده  گرفته  "قصد" 

روی، راه راست و اعتدال و میانهباشد. در قرآن کریم به معانی  

( است  آمده  النحل:  19لقمان:  نزدیکی  التوبه:  9،  )ابن   (؛49، 

 (.404 :۳ق؛ ۱۳۹۹اصفهانى، )  ( و353/  3: ۲، ب ت؛  منظور

گویند،   شریعت را  واضح  و  آشکار  روش  و  راه  لغت  در 

است.  شده  گرفته  )آبشخور(  الماء  شریعة  از  شریعت  اصطالح 

ت؛  ) ب  منظور،  اصطالح175/    8:  ۲ابن  در  کلمه  این   .) 

به کار رفته است.  به معنای احکام الهی ]ودین[  اسالمی مجازا 

الهی و آبشخور سیراب و پاکیزه كردن  وجه شبه در میان احکام  

 (.  258: ص ۳ق؛ ۱۳۹۹اصفهانى، ) است.

به دو معنای عام )عقاید،   شریعت در اصطالح اسالمی امروزه 

شعبه سایر  و  اخالق  خاص احکام،  معنای  و  اسالم(  دین  های 

کار می  به  قوانین(  : ۱۲ش؛    ۱۳۹۲رود. )قرضاوی،  )احکام و 

 ( ۲۱ ص

 

مقاصد شریعت به اهداف صد شریعت؛  تعریف اسمی یا لقبی مقا

می  گفته  اسراری  بندهو  مصالح  متضمن  که  و شود  است  گان 

( است.  داشته  نظر  در  احکام  تشریع  در  را  آن  زحیلی،  شریعت 

 (۱۰۱۷/  ۲: ۸ م؛۱۹۸

 

 گرایان و تعامل با مقاصد شریعت تعطیل

چه در مقدمه ذکر شد، در مورد تعامل با مقاصد شریعت سه چنان

کرد   پیروان روی  دارد.  وجود  اعتدالی(  و  تعطیلی  )ظاهری، 

و  علمی،  استدالل  بدون  را  اهدافی  و  مقاصد  تعطیلی  مکتب 

می تأویل نسبت  شارع  به  بعیده  نظر های  مورد  هرگز  که  دهند 

شارع نبوده است. اتکای پیروان این مکتب بر حدس و گمان، و  

 عقل محض است ْو از هیچ اصول و قواعد شرعّیِّ علمی پیروی 

ایننمی  به  کنند.  توجه  بدون  را  شریعت  مصالح  و  مقاصد  ها 
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قواعد شرعّی علمی، مبنای   نصوص قرآن و سنت، و اصول و 

 (https//hawza.net)دهند. استنباط احکام فقهی قرار می 

 

 کرد تعطیلی مشخصات روی 

از روی را  آن  که  دارد  مشخصاتی  سلسله  یک  تعطیلی  کرد 

مروی اعتدالی  و  ظاهری  این کردهای  که  سازد  می  تمایز 

 شود.  مشخصات در ذیل به بررسی گرفته می 

 

 رسی به مصالح دنیایی دانستن دین را وسیلۀ دست 

طرفداران این نظریه دین را ابزاری برای نیل به اهداف دنیای 

دانند و از دین به عنوان وسیله ای به رسیدن به مقاصد می 

 کنند.شان استفاده میدنیایی 

ه هدف نهایی شان دست یافتن به منافع دنیایی است، هایی کانسان

دانند. با تأویالت باطله دین را وسیلۀ رسیدن به منافع دنیایی می 

ارزش  نام  به  را  چیزی  اشخاصی  اخالقی چنین  و  دینی  های 

رسمیت نمی  به  را  معیاری  هیچ  دنیایی  منافع  جز  به  و  شناسند 

زی است و اعتنایی  شناسند. نزد این گروه فلسفۀ دین، دنیاسانمی 

 ۴۰: ص  ۵به مکافات و مجازات آخرت ندارند. )بوطی، ب ت؛  

 (۴۱و 

 

اکثر پیروان این مکتب کسانی هستند ناآگاهی از احکام شرعی؛  

دانند، حتی چند حدیث که از اصول و فروع شریعت چیزی نمی 

آیت را صحیح خوانده و ترجمه کرده نمی  به و  توانند، چه رسد 

ناسخ و منس وخ، حدیث صحیح و ضعیف، و متعارض. شناخت 

چیزی  این شریعت  اصلی  علوم  از  نه  علوم می ها  از  نه  و  دانند 

َن النَّاسِّ َمن ابزاری آن. ایشان مصداق این کالم الهی هستند؛   ﴿َومِّ

یٍد﴾.   رِّ مَّ َشْیَطاٍن  ُكلَّ  َویَتَّبُِّع  ْلٍم  عِّ بِّغَْیرِّ   ِّ َّللاَّ فِّي  ُل   ( 3)الحج  یَُجادِّ

از م:  ترجمه دانشی دربارۀ هللا به گروهی  بدون هیچ علم و  ردم 

خیزند، واز هرگونه شیطان )انس و جّن( سركشی،  مجادله برمی 

  نمایند.می پیروی 

درس  گروهِّ  این  شرعی  مسائل  استنباط  و  اجتهاد  به  زدن  دست 

می  کسی  به  شریعت،  مقاصد  مبنای  بر  حساب نخوانده  که  ماند 

 ی ریاضیات را دارد.  هاترین فورمولحل مغلقنخوانده ادعای  

این طایفه در سخن گفتن بسیار جسارت در گفتار غیر عالمانه؛  

اطالعی از اصول و فروع شریعت جسور هستند و با وجود بی

ادعا دارند که هر علم و فن شرعی را از امام آن علم و فن   چنین

می  حالیبهتر  در  و دانند.  هللا  به  چیزی  دادن  نسبت  که 

لیه وسلم( که آن را نگفته باشند، گناه بزرگ پیامبرش)صلی هللا ع

قرآن  تأویل  در  ایشان  است.  شیطان  وسواوس  و  دسایس  از  و 

می روی  می زیاده  تحریف  را  الهی  کالم  و  به کنند  نمایند. 

 گیرند. شوند و محکمات را نادیده میمتشابهات متمسک می 

ها و شاگردان این مکتب الیک و دین ستیزی؛    ،پیروی از غرب

می زدهغرب تحمیل  شریعت  بر  را  خود  که  هستند  کنند. هایی 

هستند این شریعت  تجدید  مدّعی  دعوت ها  حقیقت  در  ولی  گران ، 

)قرضاوی،  غرب هستند.  ص  ۱۲ق؛    ۱۴۲۶زدگی  الی   ۹۳: 

۹۵) 

 

   کرد تعطیلیها و محورهای فکری رویگاهتکیه

مکتب معطلۀ جدید برای تعطیل نصوص شرعی بر چند محور 

و بر اساس این محورها نظریۀ خود را بنا نهاده است؛    اتکا دارد 

 در ذیل این محورها را یادداشت نموده و به مناقشه گرفته ایم. 

 

کنند طرفداران این مکتب چنین استدالل میترجیح عقل بر نقل؛  

که هللا متعال عقل را عبث نیافریده است و عقل وجه تمایز انسان 

که انسان خطاب شارع را از حیوان است، به وسیلۀ عقل است  

فهمد؛ بناًء آنچه کند و معنی و مفهوم قرآن و سنت را می درک می

را که عقل حکم به مصلحت آن کند و در آن آسانی و رفع حرج  

باشد، و در مقابْل نصوص شرعی در تقابل با این مصلحت قرار 

می را  مصلحت  باشد،  ترک داشته  را  شرعی  نصوص  و  گیریم 

 کنیم.  می 

ان این نظریه پدیدۀ عقل مدرن را با عناوین عقل ابزاری طرفدار

کنند که هدف و ماموریت آن طرح و برنامه و استداللگر یاد می 

دفع  و  مصلحت  جلب  و  اجتماعی،  روابط  تنظیم  برای  ریزی 

  (۵۳۲: ص ۶شمسی؛  ۱۳۸۷مضرت است. )بیات، 

 

مغالطه  و  فهمی  غلط غلط  چند  عقل  از  استفاده  خصوص  در  ؛ 

م و  می فهمی  گرفته  بررسی  به  ذیل  در  که  دارد،  وجود  غالطه 

 شود. 

 

استداللی؛   ابزاری و عقل  در میان عقل  عقل یک: عدم تفکیک 

کنند: عقل استقاللی و عقل را علمای اصول به دو نوع تقسیم می 

احکام  استنباط  در  عقل  سببی(،  و  ابزاری  )آلی،  استقاللی  غیر 

خطاب شارع را   شرعی نقش آلی و ابزاری دارد که به سبب آن 

میمی  اجتهاد  به  دست  و  میان فهمیم  در  تفاوت  همین  ]و  زنیم، 

انسان و حیوان است[، ولی در استنباط احکام شرعی عقل نقش 

( عقل ۳۴: ص۱۰شمسی؛    ۱۳۸۵استقاللی ندارد. )علی دوست،  

تواند دست به ذات خود بدون رجوع به اصول قرآن و سنت نمی 

عبیر دیگر عقل وسیلۀ استنباط احکام به استنباط احکام بزند. به ت

 شرعی است، نه اصول آن. 

 

بسنده  عقل  رهنمایی گیدو:  برای  را  عقل  مکتب  این  پیروان  ؛ 

می  کافی  بد  از  خوب  تفکیک  و  عقل بشر  به  آن  از  و  دانند 

 گی تعبیر می کنند. بسنده

نمی این بی ها  باشد،  که  سطحی  هر  در  بشر  عقل  از دانند  نیاز 

دایتِّ هللا نیست، ورنه بعثتِّ انبیاء عبث و بیهوده ها و هراهنمایی 

بود. تجربۀ بشر ثابت نموده است که در طول تاریخ تکیه بر می 

آن و  بشری  جهانعقل  محور  دادن را  قرار  ایدیولوژی  و  بینی 

کردن  مصیبت  گور  به  زنده  چنانچه  است؛  بوده  خطرناک  و  زا 

زن و شوهر   دختران در زمان جاهلیت قدیم، جایز دانستن خیانت

هم  یکدیگر،  مواد  جنسبه  استعمال  برهنگی،  سودخوری،  بازی، 

می نشه او  از  را  انسان  عقل  که  ناهنجاریآور  صدها  و   گیرد، 

در عرصه دیگر  بر های  و...  اقتصادی  اجتماعی،  های سیاسی، 

 گذارد. این ادعا مهر صحت می 

هللا   این  بر  فرسبنا  را  پیامبران  بشر  رهنمایی  برای  تاده متعال 

شوند:   رهنمایی  تا  ْم  است  فِّیهِّ بَعََث  إِّْذ  نِّیَن  اْلُمؤمِّ َعلَى  َّللّاُ  َمنَّ  لَقَْد 

ْم   یهِّ َویَُزّكِّ آیَاتِّهِّ  ْم  َعلَْیهِّ یَتْلُو  ْم  هِّ أَنفُسِّ ْن  ّمِّ تَاَب َرُسوالً  اْلكِّ َویُعَلُِّّمُهُم 

بِّیٍن.  ن قَْبُل لَفِّي َضالٍل مُّ ْكَمةَ َوإِّن َكانُواْ مِّ  (164)آل عمران:َواْلحِّ

بدان تفّضل كرد  نهاد و  منّت  بر مؤمنان  خداوند  یقیناً  گاه ترجمه: 

شان پیغمبری از جنس خودشان برانگیخت. )پیغمبری كه در میان

خواند، و ایشان را )از عقائد نادرست كه( بر آنان آیات او را می 

می  پاكیزه  زشت(  اخالق  بدیو  و  كتابداشت  فرزانگی   شان  و 

آموخت، و آنان پیش از احكام شریعت( می )یعنی اسرار سنّت و  

 ور( بودند. آن در گمراهی آشكاری )غوطه
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این   گان؛سه: ادعای تعارض برخ احکام شرعی با مصلحت بنده 

سفسطه با  می گروه  گویا گویی  که  کنند  وانمود  چنین  خواهند 

مقاصد کلی شریعت و  با  نصوص و احکام شرعی در مواردی 

است. تضاد  در  مکلفین  حالی   مصلحت  یک در  حد  در  این  که 

استقرای  و  شرعی  دلیل  هیچ  بر  مبتنی  و  است  شاید  و  فرضیه 

برداشت و  فهم  میان  در  مواردی  در  شاید  نیست.  های منطقی 

یا   باشد،  تعارض  بندگان  مصلحت  و  شرعی،  نص  از  شخصی 

مصلحْت مصلحتِّ موهومی باشد نه واقعی، که عقل بشر ناقص 

انسا هر  نزد  مصلحت  معیارهای  اصول و  از  است.  متفاوت  نی 

عقل  و  و صریح،  نص صحیح  میان  در  که  است  شرعی  مسلّم 

سلیم و مصلحت واقعی هیچ نوع تعارضی وجود ندارد؛ پس اگر 

تعارض با   تعارض وجود داشته باشد، یا آن نص شرعی که در

مصلحت قرار دارد، ظنی الثبوت یا ظنی الداللة است، )اگر قرآن  

به موضوع مو داللتش  اگر حدیث است  و  نیست  قطعی  نظر  رد 

است یا داللتش به موضوع مورد نظر قطعی نیست و یا به اثبات 

 نرسیده است(، یا این عقْل ناقص و سقیم است. 

داند؛ بهتر تر می خالق انسان که مصالح و مضارش را از او بیش

داند چه چیز به مصلحت انسان است و چه چیز به ضررش؛ می 

یُف ﴿چنانچه هللا متعال خود فرموده اند:   أاََل یَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَّطِّ

)الملك:  ﴾اْلَخبِّیرُ  را( 14.  )مردمان  كه  كسی  مگر  ترجمه:   )

نمی می  را(  ایشان  وضع  و  )حال  حالآفریند  و  ك  داند،  او  این  ه 

)قرضاوی،   است؟!.  آگاهی  بس  بین  باریک  و  ق؛   ۱۴۲۶دقیق 

 (۱۰۲الی ۹۹ص :۱۲

که  است  نموده  بیان  صراحت  به  شاطبی  امام  را  موضوع  این 

اگر  و  نیست،  تعارض  در  قاطع  و  صریح  نص  با  سلیم  عقل 

ترجیح  بر عقل  نقل  واقع شود،  تعارض  در  با نص  ظاهرا عقل 

می نقلداده  و  اصل  شرعی  نص  چون  است.   شود،  آن  تابع 

 (125/  1: ۹م؛ ۱۹۹۷)شاطبی، 

می را  مسأله  این  گروه  قانون این  میان  در  هرگاه  که  پذیرند 

قاضی  شود،  واقع  تعارض  مصلحت  یا  عقل،  و  بشر  موضوعۀ 

قانون  مادّۀ  مفاد  مطابق  به  و  است  قانون  به  مراجعه  به  مکلف 

از قاضی نمی حکم صادر می  به کند، و هیچ شخصی  خواهد که 

متهم به عنوان منبع رجوع نماید و مطابق مصلحت او قانون عقل 

منطقی  موضوع  این  کجای  پس  نماید؛  صادر  حکم  و  تفسیر  را 

بدانیم و هللا و  قاضی  قانون و  تابع  است که عقل و مصلحت را 

و  عقل  تابع  را  سنت  و  قرآن  و  وسلم(  علیه  هللا  پیامبر)صلی 

 مصلحت موهومی. 

بستن   و  ممانعت  معنای  به  بند عقل  پای  منظور  همین  به  است، 

دارد؛ و عقل را شتر را عقال گویند که او را از راه رفتن باز می

اعمال  ارتکاب  از  را  انسان  که  خوانند  نام  این  به  جهت  آن  از 

می  باز  هیچزشت  سلیم  عقل  بناًء  اجازه دارد.  انسان  به  گاهی 

قرار نمی  شریعت  با  مغایرت  در  که  شود  اعمالی  مرتکب  دهد 

آن سبب دارد  از  احکام شرعی ضامن مصلحت و تخلف  . چون 

  مضرت است.

 ( ۵۶۵و  ۲۸۳: ص ۷م؛   ۲۰۲)تهانوی، 

 

نام  به  عنه(  هللا  عمر)رضی  طرف  از  نصوص  تعطیل  ادعای 

میمصالح؛   گمان  گروه  عنه( این  هللا  عمر)رضی  که  کنند 

نادیده   بود،  تعارض  در  مردم  مصلحت  با  که  را  نصوصی 

ها خود را مأمور کردند، و اینمل میگرفتند و به مصلحت عمی 

به  نزدیک  یاران  و  راشدین  خلفای  از  یکی  که  ایشان  پیروی  به 

دانند، که در سطور ذیل اشاره پیامبر)صلی هللا علیه وسلم( اند می 

 ای به حقیقت این ادعا و پوچی آن داریم.  

القلوب؛ مؤلفة  سهم  الغای  پوچ  از   ادعای  یکی  القلوب  مؤلفة 

هشت  و گاصناف  دلجویی  برای  که  اند  زکات  مستحقین  انۀ 

اسالم،جذب به  که   شان  کسانی  گرویدن  از  جلوگیری  برای  یا 

دفع  سبب  به  و  اسالم،  از  غیر  ادیان  به  دارند  ضعیف  ایمان 

)آلوسی، ب شود.  شرشان چیزی از اموال زکات به آنان داده می

هرگاه وصف استحقاق در این گروه یافت شود  (  5/۳۱۱:  ۴ت؛  

 شود.  مستحقین زکات اند و از اموال زکات به آنان داده میاز 

این گروه برای مبنی قرار دادن مصلحت و تعطیل نص شرعی 

می استدالل  مؤلفة چنین  سهم  آیت  عنه(  عمر)رضی هللا  که  کنند 

القلوب را که دیگر مصلحتی در آن نبود، تعطیل کرد و سهم آنان 

)قرطب کرد.  حذف  زکات  مصرف  موارد  از  ق؛   ۱۳۸۴ی،  را 

۱۳ :8  /181 ) 

 

مغالطه؛ و  فهمی  مغالطه  غلط  و  فهمی محض  غلط  ادعا  ای این 

که   است  این  امر  حقیقت  نیست،  در بیش  عنه(  هللا  عمر)رضی 

که  نمودند  لغو  خاطر  بدان  را  القلوب  مؤلفة  زمان خالفتش سهم 

بوده   کریمه  آیت  مصداق  که  نداشتند  وجود  کسانی  زمان  آن  در 

القلوب محسو ها موجود  ب شوند و وصف استحقاق در آنمؤلفة 

نه ضرری از طرف آنان متصور بود و نه هم به دلیل    بوده باشد؛

قوت گرفتن اسالم و فتح قیصر و کسری دیگر توان توطئه علیه 

آیت  گرفتن  نادیده  و  نسخ  معنای  به  عمل  این  داشتند.  را  اسالم 

ه  قرآن نیست؛ چون قول و عمل هیچ کسی قرآن را منسوخ کرد

تواند ناسخ باشد که از تواند و بر اساس قاعدۀ نسخ چیزی می نمی 

تر یا حد اقل مساوی با آن باشد. بناًء حکم آیت باقی منسوخ قوی

با وصف  موصوف  واقعی  القلوب  مؤلفة  که  زمانی  هر  و  است 

شود. استحقاق وجود داشته باشد، از اموال زکات به آنان داده می

کعمر) را  کسانی  هللا(  علیه رضی  هللا  پیامبر)صلی  زمان  در  ه 

مؤلفة  مصداق  دیگر  شدند،  می  محسوب  القلوب  مؤلفة  وسلم( 

فقد أعز هللا دانست و خودشان به صراحت فرمودند "القلوب نمی

عنکم وأغنی  اإلسالم  ت؛    "،تعالي  ب   (122/    10:  ۴)آلوسی، 

بی  از شما  و  بخشیده  قوت  و  را عزت  اسالم  نیاز ساخته خداوند 

مؤل القلوباست.  به فة  دیگر  عنه(  هللا  عمر)رضی  که  را  هایی 

نمی  القلوب  مؤلفة  غزالیعنوان  محمد  محصل   شناخت،  به 

امتیاز،  درجۀ  دادن  ازدست  از  بعد  که  است  داده  تشبیه  ممتازی 

غزالی، ب باشد. )دیگر مستحق جایزه و تخفیف فیس ماهوار نمی 

القلوب  (31: ص  ۱۱ت؛   مولفة  می چنین  فقرایی  به  که مها  انند 

 بعد از غنی شدن دیگر از موارد مصرف زکات نیستند.  

 

 اجرا نکردن حد سرقت در سال قحطی 

و  مصلحت  دادن  قرارد  مبنی  برای  گروه  این  دیگر  استدالل 

تعطیل نص شرعی از عملکرد عمر)رضی هللا عنه( این است که 

نبود،  جامعه  نفع  به  دزد  دست  قطع  که  قحطی  سال  در  ایشان 

ق  نص  نکرد. مصلحتاَ  قطع  را  دزد  دست  و  نمود  تعطیل  را  رآن 

 (۹۱: ص۱۵متولی، ب ت؛  )

 

این ادعا نیز که عمر)رضی هللا عنه( حد   غلط فهمی و مغالطه؛

الرماده اجرا نکرده و  به عام  سرقت را در سال قحطی مشهور 

چیز  حقیقت  و  است  نادرست  است،  گرفته  نادیده  را  قرآن  نص 

برای   اسالمی  شریعت  در  است.  شرایطی دیگر  حدود  اجرای 

وجود دارد که یکی از آن شرایط نبود وجود شبهه است. در سال 

شبهه چنین  کسانی قحطی  قوی  احتمال  به  که  داشت  وجود  ای 

می  دزدی  و  سرقت  به  بودند. دست  مجبور  و  مضطر  که  زدند 

با  مخالفت  نه  بود  آنان  اضطرار  حالت  افراد  این  سرقت  علت 
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گرفتن نادیده  و  شریعت  عملکرد   دستورات  این  بناًء  آن.  احکام 

)قرضاوی،  دارد.  شرعی  اساس  و  مبنی  عنه(  هللا  عمر)رضی 

 (۱۰۷: ص۱۲؛ ۱۴۲۶

قابل یادآوری است در صورتی حکم به حالت اضطرار و سایر  

می  حالتی حاالت  چنین  گمان  غالب  به  و  بوده  شایع  که  شود 

"حکم باشد،  بوده  لِّْلغَالِّبِّ  فرما  ْبَرةُ  اَل اْلعِّ ".الشَّائِّعِّ  رِّ لِّلنَّادِّ )گروهی    

( اگر ۴۲: مادّۀ  ۱۴گان و دانشمندان اسالمی، ب ت؛  از نوسینده

یی چنین گمان شود که  مورد هر سارقی و جانی   قرار باشد که در

شاید مجبور و مضطر بوده باشد، حدود و سایر مجازات تعطیل 

در   شود.می  ظروف،  و  شرایط  تغییر  با  احکام  تغییر  موضوع 

ت اصول  می کتب  بحث  متغیرات"  و  "ثوابت  عنوان  که حت  شود 

 تابع یک سلسله اصول و قواعد علمی خاص خود است. 

 

 "جاستجا که مصلحت است شریعت آن آن"مقولۀ 

یا  آگاهانه  که  است  فهمی  غلط  یک  دید  طرز  نوع  این  مبنای 

آن گروه  این  دید  از  است.  شده  مغالطه  باعث  که ناآگاهانه  جا 

آن شریعت  است،  برعکس جمصلحت  قضیه  که  حالی  در  است؛ 

جاست. به مصلحت جا که شریعت است، مصلحت آناست و آن

قرآن و سنت وجود نداشته شود که نصی از  در صورتی عمل می 

أَْعلَُم ﴿  داند؛گان را هللا بهتر می باشد؛ چون مصلحت بنده أَأَنتُْم  قُْل 

 یا خدا؟.  دانید بگو: آیا شما بهتر می  :( ترجمه۱۴۰:  )البقر﴾ ؟مِّ َّللّاُ أَ 

 

تعطیلی  مصلحت  و  شرعی  تعطیلی  ها؛مصلحت  و نگرش  ها 

تعطیلی دید  از  است؛  متفاوت  مصلحت  به  نسبت  ها شریعت 

مصلحت جنبۀ مادّی و دنیایی محض دارد که مؤقتی و زود گذر 

است   است، اما دید شریعت نسبت به مصالح دید وسیع و گسترده

ی و معنوی، و دنیایی و و مصلحت نزد شریعت اسالمی جنبۀ مادّ 

زمان و متعادل در آخرتی دارد. شریعت همۀ ابعاد را به گونۀ هم

 گیرد.نظر می 

این  توهم  و مبنای  ظنی،  را  قطعی  نصوص  که  است  این  در  ها 

می  واقعی  مصلحت  را  موهوم  جوانب مصلحت  همه  دانند. 

می  کسی  فقط  را  مسلط  مصلحت  دانش  جوانب  همه  به  که  داند 

ها ها و زمین از علم او بیرون نباشد. اینی در آسماناباشد و ذره

دانند که اگر این حکم شرعی را تابع خواهشات نفسانی مردم می 

خواهشات در مسیر درست بود، دین هم در مسیر درست باشد، 

نیز   دین  رفت،  بیراهه  به  و  شد  منحرف  خواهشات  این  اگر  و 

بیراهه رود. )قرضاوی،   به  : ص ۱۲ق؛  ۱۴۲۶منحرف شود و 

 (۱۲۹و ۱۱۵

 

 دو مغالطه 

: اشتباه گرفتن یکجا دو مغالطه وجود دارد؛  به تعبیر دیگر این

اسالمی.   احکام  با  اسالم  قانونگذاری  گرفتن دواصول  اشتباه   :

مصالح موهومومی )هوا و هوس( با مصالح واقعی. در حالی که 

قواعد   تابع  که  است  اسالم  قانوگذاری  اصول  است،  ثابت  آنچه 

 ۱۳۸۲است و تا قیامت قابل تغییر نیست. )مطهری،    خاص خود 

و ۱۳/    ۱۶:۱شمسی؛   عرف  آن  مبنای  که  فرعی  احکام  و   )

مصالح مؤقتی باشد، با تغییر عرف و مصلحت قابل تغییر است،  

 چه که شرعاً اعتبار دارد مصالح واقعی است نه موهومی.و آن

 

 آثار و نتایج این نوع طرز تفکر 

ها، و های ناگواری بر تعلیمات و آموزهمد این نوع طرز تفکر پیا

به  ذیل  در  آن  چند مورد  که  دارد،  اسالمی  ناب جوامع  فرهنگ 

 شود. بررسی گرفته می

تعطیل نصوص شرعی )قرآن و سنت( به بهانۀ مقاصد شریعت 

بنده  مقاصد گان؛  و مصالح  از  پیروی  ادعای  مکتب  این  پیروان 

رآن و سنت را نادیده شریعت را دارند و به این بهانه نصوص ق

ها مصالح گویی که این (  ۹۱: ص۱۵، ب ت؛  متولیگیرند. )می 

 دانند. تر می بندگان را از خالق آنان خوب

تَابِّ ﴿این گروه مصداق این آیۀ کریمه هستند؛   نُوَن بِّبَْعضِّ اْلكِّ أَفَتُْؤمِّ

قرآن   ترجمه:  (۸۵)البقرة  .  ﴾بِّبَْعٍض   َوتَْكفُُرونَ  از  بخشی  به  آیا 

می می ایمان   كفر  دیگر  بخش  به  و  فتنۀ   .ورزید؟آورید  از  قرآن 

برحذر  را  مسلمانان  و  وسلم(  علیه  هللا  پیامبر)صلی  گروه  این 

انگیزی سخت برحذر داشته است و این گروه را نیز از این فتنه

است:   أَْهَواءُهْم ﴿داشته  َّبِّْع  تَت َوالَ  َّللّاُ  أَنَزَل  بَِّما  بَْینَُهم  اْحُكم  َوأَنِّ 

فَاْعلَْم َواْحذَ  تََولَّْواْ  فَإِّن  إِّلَْیَك  َّللّاُ  أَنَزَل  َما  بَْعضِّ  یَْفتِّنُوَك َعن  أَن  ْرُهْم 

النَّاسِّ  َن  ّمِّ َكثِّیراً  َوإِّنَّ  ْم  ذُنُوبِّهِّ بِّبَْعضِّ  یبَُهم  یُصِّ أَن  َّللّاُ  یدُ  یُرِّ أَنََّما 

قُونَ   ( ۴۹)المائدة  .﴾لَفَاسِّ

كم كن كه خدا  ( در میان آنان طبق چیزی حی پیامبر! ترجمه: و )ا

پیروی  ایشان  آرزوهای  و  امیال  از  و  است،  كرده  نازل  تو  بر 

مكن، و از آنان برحذر باش كه )با كذب و حق پوشی و خیانت و 

نازل  تو  بر  خدا  كه  چیزهایی  برخی  از  را  تو  ورزی(  غرض 

كرده است به دور و منحرف نكنند )و احكامی را پایمال هوی و 

ر )از حكم خدا رویگردان شدند هوس باطل خود نسازند(. پس اگ

خواهد به سبب پاره و به قانون خدا( پشت كردند، بدان كه خدا می

گناهان از  بیای  ایشان را دچار بال و مصیبت سازد.  گمان شان 

كنند )و بسیاری از مردم )از احكام شریعت( سرپیچی و تمّرد می

 نمایند(. از حدود قوانین الهی تخّطی می 

کهشگفت  این  مقاصد  این  آور  نام  به  را  شریعت  نصوص  ها 

می تعطیل  مکلفین  مصالح  و  نصوص شریعت  که  گویی  کنند، 

گروه  این  اند.  تضاد  در  شریعت  مقاصد  و  مصالح  با  شرعی 

و علوم می  فروع،  و  ، اصول  مقاصد و مصالح  نام  زیر  خواهد 

و  تأویالت  با  و  ببرند  سوال  زیر  را  شریعت  ابزاری  و  اصلی 

شان به مقاصد شریعت اکتفا کنند و و منطقی   تفسیرات غیر علمی

 نصوص و علوم شرعی را معطل قرار دهند. 

این  حقیقت  و در  نیستند  قایل  شکوهی  و  عظمت  هللا  برای  ها 

آن را  هللا  رحمتِّ  و  حكمت،  اوست وسعتِّ  شایستۀ  که  گونه 

اند. این بینند و برای خود ها خود را در مقام خدایی می نشناخته 

قا و  تشریع  میحق  که  اند  قایل  را نونگزاری  خدا  حالل  توانند 

: ۱۲ق؛    ۱۴۲۶حرام و حرامش را حالل جلوه دهند. )قرضاوی،  

 (۱۲۰و  ۱۱۹ص

 

 ها، و حدود اسالمی زیر نام مصلحت؛ مخالفت با ارکان، ارزش 

میاین مجازات ها  و  حدود  اجرای  مصالح  نام  تحت  خواهند 

ی هللا علیه شرعی را که با نص قرآن و سنت صحیح پیامبر)صل

اخالقی،   رذایل  ترویج  خواهان  و  کنند،  تعطیل  اند،  ثابت  وسلم( 

در  مرد  و  تساوی زن  بودن شراب،  مباح  فحشاء،  و  زنا  اشاعۀ 

برطرف ساختن حجاب   و  امامت و خطابت زن،  میراث، جواز 

 هستند. اسالمی

با ارکان اسالم )نماز، روزه، زکات و حج( مخالف اند و این ها 

را عبادات  می   این  جامعه  و  اشخاص  منافع  با  تضاد  دانند. در 

میاین محض  مادّی  دید  با  اسالمی  عبادات  با  اینها  ها نگرند، 

گویند ]هدف را با وسیله و علت را با حکمت اشتباه گرفته و[ می 

ما می  تزکیۀ نفس است و  از عبادت  از دیگر راه هدف  ها توانیم 

)قرضاوي،   کنیم.  تزکیه  را  خود  نفس  ص ۱۲ق؛    ۱۴۲۶نیز   :

۱۲۱). 
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 گیرینتیجه

 از مباحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که: 

روی کرد تعطیلی به بهانۀ رعایت مقاصد شریعت، در سدد   .1

 تعطیل قرآن و سنت است.

می  .2 گفته  اسراری  و  اهداف  به  شریعت  که مقاصد  شود 

متضمن مصلحت فرد و جامعه اند شریعت در تشریع احکام 

 آن را در نظر داشته است.

رسی به مصالح از مشخصات این گروه دین را وسیلۀ دست .3

قراردادن، در   دنیایی  جسارت  شرعی،  احکام  از  ناآگاهی 

 گفتار غیر عالمانه، و پیروی از غرب و دین ستیزی است.

کرد تعطیلی ترجیح عقل  ها و محورهای فکری رویگاهتکیه .4

هللا   عمر)رضی  طرف  از  نصوص  تعطیل  ادعای  نقل،  بر 

نا به  مقولۀ  عنه(  و  مصالح  است آن"م  مصلحت  که  جا 

 باشد.". می جا استشریعت آن

این نوع طرز دید نتایج و آثار ناگواری بر جومع و فرهنگ   .5

اسالمی دارد؛ مانند تعطیل نصوص شرعی )قرآن و سنت( 

با   مخالفت  و  مکلفین،  مصالح  و  شریعت  مقاصد  بهانۀ  به 

 .ها، و حدود اسالمی زیر نام مصلحتارکان، ارزش

 

 خالصة البحث

یرید الباحث أن یبین موقف المدرسة التعطیلیة في مقاصد الشریعة 

 ویرد المغالطات التی تطرح من تلقاء أهل التعطیل.

بمقاصد    المعّطلة األحکام  استنباط  في  تُعني  أنها  تزعم  التي  هی 

 بنصوص الشرعیة من القرآن و السنة. دون اإلعتناء الشریعة، 

مد  المعطلة  ابتنت  منطق قد  ترجیح  اآلتیة:  األصول  علی  رستها 

ادعاء تعطیل عمر)رضی هللا عنه( النصوص العقل علی النقل، و

 بإسم المصالح، ومقولة "حیث توجد المصحلة فثم شرع هللا". 

و  علم  بغیر  القول  علی  والجرأة  بالشریعة  الجهل  سماتها:  من  و 

 التبعیة للغرب.

القرآن والسنة، تعطیل نصوص  نتائجها:  أرکان   و من  ومعارضة 

المجتمع  في  سوء  أثر  المعارضة  ولهذه  مکارمها،  و  اإلسالم 

 اإلسالمي.

تشتمل هذه الدراسة علی مقدمة وصلب الموضوع والخاتمة؛ فأما 

وحل  إختیاره،  وأسباب  الموضوع،  أهمیة  فیها  فذکرت  المقدمة 

التحقیق،  وهدف  التحقیق،  وأسئلة  التحقیق،  ونظریة  المشکلة، 

 ابقة، وسمات التحقیق ومنهجي بالبحث وخطته.والدراسات الس

التعطیل  مدرسة  مرتکزات  علی  مشتملة  الموضوع  وصلب 

أما الخاتمة مشتملة وسماتها وأثرها السوء في المجتمع اإلسالمي.  

هذه  تحضیر  في  ارتکزت  والمصادر.  والمراجع  البحث  نتیجة 

  فتکون دراسة مکتبیة.الدراسة علی کتب معتمدة قدیماً وحدیثاً 

 

 منابع و مآخذ 

  القرآن الکریم

)ا .1 الجوزیة  أبو عبد هللا  بكر  أبي  بن  قیم، محمد  م(.  1973بن 

العالمین رب  عن  الموقعین  الجیل  إعالم  دار  الناشر:   .- 

 .  -بیروت 

  -. ناشر: دار صادر  لسان العربمحمد )ب ت(.  ،  ابن منظور .2

 . نوبت چاپ: اول.-بیروت 

المع .3 الحسین  القاسم  ابو  بالراغب  االصفهانى،  روف 

القرآنق(.  ۱۳۹۹) غریب  الكتاب مفردات  دار  الناشر:   .

 . الطبعة الخامسة.-العربي ـ بیروت 

ت(.    ،األلوسي .4 )ب  الفضل  أبو  في  محمود  المعاني  روح 

المثاني. والسبع  العظیم  القرآن  إحیاء    تفسیر  دار  الناشر: 

 .  -بیروت  -التراث العربي 

ط المصلحة في ضوابالبوطي، محمد سعید رمضان )ب ت(.   .5

 .-دمشق -. الناشر: مؤسسة الرسالة الشریعة اإلسالمیة

شمسی(.   ۱۳۸۷بیات، عبد الرسول و جمعی از نویسندگان ) .6

. ناشر: مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینی. چاپ  هافرهنگ واژه

 و صحافی: باقری. نوبت چاپ: دوم.

7. ( علی  اشرف  الجوابم(.    ۲۰۰۲تهانوی،  ناشر: اشرف   .

 س ملتان.سالمت اقبال پر 

8. ( وهبة  اإلسالمیم(  ۱۹۸۶الزحیلي،  الفقه  الناشر:  اصول   .

 . الطبعة األولی.-دمشق  -دار الفکر 

: الناشر: دار الموافقاتالشاطبي، إبراهیم بن موسى )ب ت(.   .9

 ابن عفان.

10. ( ابوالقاسم  دوست،  عقلش(.    ۱۳۸۵علی  و  ناشر:  فقه   .

اسالمی.  اندیشۀ  و  فرهنگ  پژوهشگاه  انتشارات  سازمان 

ارشاد  چ و  فرهنگ  وزارت  انتشارات  و  چاپ  سازمان  اپ: 

 .-تهران -اسالمی

. دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمینمحمد )ب ت(.    ،الغزالي .11

 الناشر: دار نهضة مصر. الطبعة األولی. 

دراسة في مقاصد الشریعة ق(.    ۱۴۲۶القرضاوی، یوسف ) .12

الجزئیة والنصوص  و  الکلیة  المقاصد  دار :  الناشر.  بین 

 . -قاهره -لشروق ا

تفسیر القرآن ق( 1384القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد ) .13

المصریة    العظیم. الكتب  دار  الطبعة -القاهرة  -الناشر:   .

 الثانیة.

ت(   .14 )ب  المحققین  العلماء  من  مؤلفة  األحکام لجنة  مجلة 

 پاکستان. -کویته   -. ناشر: المکتبة العربیة العدلیة

الفقه مناهج التفسیر في ب ت(. المتولي، عبد الحمید ) .15

 .-سعودی  -عکاظ  . الناشر: شرکة اإلسالمي

16. ( مرتضی؛  نیازهای  شمسی(.    ۱۳۸۲مطهری،  و  انسان 

. چاپ و صحافی سازمان چاپ و انتشارات وزارت و  زمان

  ارشاد اسالمی.
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