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 شریعت مقاصد

 صادق دهقانی

 95-94مقاله طول سال تحصیلی 

 95زمان ارائه: خرداد

 چکیده:

 داریم: گوناگونیجهات مختلف مقاصد  ازدر یک نگاه کالن ، 

 منظلور  مکلّفین اصلالا  افرادتک تک آن ضروریات  اصلی: یعنی مقاصدی که در .مقاصد1

 اولرا  و  مثل  ففلن نفلو  و    ملم وملوف ازملانی    و نیست بلکله ملم وملوف افلرادی دارد    

 سایرضروریات.

 نظلر  ضروریات فردی مکلّفلین در  آن مصالح و یعنی آن مقاصدی که در تبعیه: . مقاصد۲

 خوردن وآشامیدن. گرفته شده است مث  نکاح و

افکاف جزئیه می توان به آن دست یافت کله   یک از مر مقاصدی که در : جزئیه .مقاصد۳

غرضلی بلرای    شارع ولّت و فکمی نزد که در افکاف می باشدفکم  واقع این ممان ول  و در

 دارد. جع  فکم وجود

مکلّفین واجب نموده است  ممه آفاد بر مقاصدی که شارع روایت آن را ه:خاصّ .مقاصد۴

 معامالت. سایر برای بیع و برای یک مصلحت ومومی مث  وجوب شهود

 :امّا در نافیت فجیت چنین به نظر می رسد 

ود، شارع مقد  مقاصد را در اختیار انسان قرار می داد تا وقالء در مر زمان و اگر فجّت ب

مکانی بتوانند قوانینی تأسیس کنند و الزمه این امر این خوامد شد که دیگر میچ نیازی به متن 



۲ 
 

شریعت و سنّت و فقه و فقامت نخوامد بود و این امر یعنی لغویت شریعت و سنّت غیر قاب  

 التزاف می باشد.

فجّیت آن به ونوان یک ادراک وقلی باشد نصوص ن از مستفادشریعت  مقاصد اگر ثانیاا :

 ازولماء  چنانچه مث  برخی اامّ بود ت نخوامدفجّاصالا  اه تحصی  قطع است والّبمشروط 

و تنقیح مناط  مذاق شریعت و و مصادیق اجتهاد از به سنّت بر گردانیم وآن را شیعه مصالح را

واقع نووی تطبیق کبری برصغری  در بوده و آنهاصغریات  این صورت از بدانیم درامثال آن 

در  موارد بسیاری را که به ونوان مصالح ضروری قطعی کلّی نیز مطرح است، و بود خوامد

دیگر فص  جدایی به ناف مقاصد  بنا براین مصادیق  مذاق شریعت دانست واقع می توان یکی از

 .شریعت وجود نخوامد داشت

تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم 

موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن 

 amoozesh      ام مقاله مورد درخواست را به آدرسخود و ن

@markazfeqhi.com .ایمیل نمایند 
 

 


