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 مقدمه

باشد که از گذشته تا اکنون جایگاه  فنی در علوم اسالمی می مقاصد تبریع و قانونگذاری،

ی ت اهتمام جدّاهل سنّ و( 15، صق1257مختار الخادمی، )رفیعی میان فقها داشته است
اجتهاد »یا « فقه مقاصدی» یا «نظریه مقاصد»عنوان  ابکه آنچه  و اند نسبت به آن داشته

 .همه درصدد تبیین این بحث هستند ،شود بیان می «مقاصد شریعت»یا و  «مقاصدی
از قرن دوم هجری ». گردد میباز به صدر اسالم  ،کوشش در خصوص مقاصد شریعت

ههای پراکنهده در آرهار     ایهن کوشهش   و ریعت را معین کننهد برخی کوشیدند مقاصد ش

 ،1192اسهالمی،  )«ای بهه خهود گرفهت    شمل تهازه ( ق292متوفای )الحرمین جوینی امام

از نظریهه مقاصهد    ،تحت عنوان مذاق شریعت یا مذاق فقه» فقهای امامیه هم .(102ص

ریر مقاصد شریعت أبسیاری از فقهای امامیه با این که از حیث نظری ت. کنند استفاده می

در عمل از مقاصد شریعت در استنباط احمام استفاده  ،پذیرند در استنباط احمام را نمی
 (.76ص ،1171حاجیان فروشانی و دیگران، )«اند کرده

 ،برخهی  .توان دید در فقه و اصول می یهای فراوان بحث و جدل ،در خصوص مقاصد

گروهی تنها عبهادات را غیرقابهل   و  انندد یابی می احمام دین را غیرقابل تعلیل و حممت

یهابی   تمهم معامالت و هم عبادات را قابل تعلیل و حم ،گروهی دیگرو دانند  تعلیل می
قرآن نیز در چند جها حممهت    ،ها فارغ از این اختالف(. 101، ص1192 اسالمی،)دانند می

نمر و حممهت  مانند حممت نماز، بازداشتن از فحبا و م ؛کند احمام شریعت را بیان می

 (.22 :عنمبوت و 79 :، مائده181 :بقره)روزه تقوا
شود کهه   گانه یاد می از مقاصد مصلحت به عنوان مقاصد پنج ،در بیبتر متون فقهی

و شهاببی،   111ص، 1ج ،ق1211غزالهی،  )مهال  و حفظ دین، جان، عقل، نسل: عبارتند از

خهارج کهرده و بها    و برخی نسهل را  ( 59-15صص ،2و ج 10ص، 5ج ،18ص، 1ج ،ق1215

سهنوی،  اال و 121ص، 1ج ،تها  ابهن تیمیهه، بهی   )انهد  را جایگزین کرده «عر »ترتیبی دیگر 

حفظ عر  و حفظ نسل را هر دو در کنار سایر مقاصد  .(85-82و  92صص، 2ج ،ق1121
برخی بر این  .(581ص، 5ج ،تا ابن السبمی، بی)کنند و شش مقصد قائل هستند لحاظ می

ردن مقاصد به پنج یا شش مقصد صحیح نیست و جایگاه مقاصدی باورند که محصور ک

همچون محبت خداوند و خبیت الهی و امید به رحمت خداوند و حقوق همسهایگان و  
، 15ج ،ق1218ابهن تیمیهه،   )باشهد  در میان مقاصد اکر شهده خهالی مهی   ... صله رحم و 

معهی و مقاصهد   حفظ عقل ج ،امنیت ،عدالت ،اموری مانند خانواده ،همبرخی  .(512ص
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از  ،انهد و لهذا در کنهار مقاصهد     متعل  به جامعه جهانی را در نظریه مقاصد خالی دیهده 

محمد )رانند سخن می «جامعه انسانی»و  «ملت» ،«خانواده» ،«فرد»های چهارگانه  حوزه

 (.102، صق1192عطیه، 
و در چگونهه اسهت   ، ها باید دید که ترتیب مقاصد بیان شده این قال و مقال فارغ از

ما در این پژوهش پس  و ها وجود دارد هایی برای گذر از تعار  چه سنجه ،مقام تعار 

رویم و روشن است که پیش  های قابل اعمال می از تعریف مقاصد تبریع به سراغ سنجه
 .ها باید تقسیم مقاصد را دانست از پرداختن به سنجه

 عریف مقاصد تشریع و قانونگذاری و انواع مقاصدت. 6

 تعریف مقاصد تشریع و قانونگذاری. 6-6

ههایی در جههت ارائهه     اما معاصران تالش ،اند قدما تعریفی از مقاصد شریعت ارائه نمرده

معنای » در. ی عام و خاص قائل هستندابرخی برای مقاصد دو معن .اند تعریف آن داشته

ر قانونگذار احوال تبریع موردنظ هایی هستند که در همه یا بیبتر معانی و حممت ،عام
ابن عاشهور،  )«ای که اختصاص به نوعی خاص از احمام شریعت نداشته باشد گونه بوده به

غایاتی هسهتند   ،مقاصد در معنای عام»گفته شده است که  ،همچنین (.21، صق1166
در معنای خاص مقاصد که افعالی هستند که حمم به و باشد  که ورای افعال مدنظر می

خواه به جهت آن که مصلحت یا مفسده دربردارنده  ،گیرد ل  میعت جهت ااتبان به آنها

اات آن افعال باشهند و خهواه مسهتقیماد بهدون وسهابت فعهل دیگهری بهه آن داللهت          
 .(16ص ق،1257مختار الخادمی، به نقل از  ،مخدوم)«کند

 انواع مقاصد قانونگذاری. 6-9

 ،هها در صهورت تعهار    مقاصد و ارائه سنجه و معیار میهان آن  ببرای روشن شدن ترتی

 .بندی ارائه شده در خصوص مقاصد را بررسی کرد نخست باید انوا  تقسیم

مقاصهد را بهه دو    ،برخهی . ندا مقاصد قانونگذاری به اعتبارهای مختلفی قابل تقسیم

 .(106ق، ص1192عطیهه،   محمد)اند دسته بزرگ مقاصد خل  و مقاصد شر  تقسیم کرده

اند که شامل تقسیم به اعتبار آرار آن در  گ تقسیم کردهبرخی آن را به چهار دسته بزر

باشد و از حیث تعل  آن به عمهوم   قوام امر اجتما  به ضروری و حاجتی و تحسینی می

به مقاصد کلی و مقاصد جزئی و از حیث روشن بودن  ،یا افرادی از آنو ها  جامعه یا گروه

ظنیهه و موهومیهه و از حیهث     به قطعیه و ،نیاز به جلی و خفی و از حیث قطعیت ،آن
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 (.528، صق1216دردور، )اند به عالیه و عامه و خاصه و جزئیه تقسیم کرده ،شمول آن

های مختلف، مقاصد قانونگذاری اسهالمی را بهه شهش     برخی ضمن ااعان به تقسیم

به دوم  ؛به مقاصد شار  و مقاصد مملف ،به اعتبار مرجع صدور آنشامل نخست  اعتبار

به اعتبار تعل  آن به عموم سوم  ؛به ضروری و حاجتی و تحسینی ،ن نیاز آنهااعتبار میزا

به اعتبار قطع و چهارم  ؛به مقاصد عامه و مقاصد خاصه و جزئیه ،یا اغلب ابواب شریعت

به  ،به اعتبار تعل  آن به عموم افراد جامعهپنجم  ؛به مقاصد قطعی و ظنی و موهوم ،ظن
بهه مقاصهد اصهلیه و     ،مندی مملف از آنهها  اعتبار بهره به و شبم مقاصد کلیه و بعضیه

 .(12-16ق، صص1257مختار الخادمی، )اند بندی کرده مقاصد تابعه تقسیم

 مقاصد شارع و مقاصد مکلفین. 6-9-6

تهوان بهه مقاصهد قانونگهذار و مقاصهد مملفهین        به اعتبار مرجع صدور، مقاصهد را مهی  

قاصدی که قانونگذار در وضعبان شریعت را مقاصد قانونگذار یعنی م .بندی کرد تقسیم
است لحاظ کرده است و مقاصد مملفین مقاصدی هستند که مقصود آنها مملفین بوده 

 1ص، 5جق، 1215شاببی، )که در سایر اعمال خود چه عقاید و آرایی را باید لحاظ کنند

 .(16ق، ص1257و مختار الخادمی، 

 1حاجتی و تحسینی مقاصد ضروری،. 6-9-9

مقاصهد ضهروری، مقاصهد     شهامل  صد به اعتبار درجهه نیهاز بهه آن بهه سهه دسهته      مقا

-158ق، صص1192محمد عطیه، )شوند تقسیم میو مقاصد تحسینی ( مورد نیاز)حاجتی

بندی  این تقسیم. هایی هستند هر کدام این مقاصد خود نیز دارای متمم و مممل و (155

ریسهونی،  )ارائه شده اسهت ( ق292متوفای )جوینیو اصطالحات آن نخستین بار توسط 

 .(68، ص1196
و  «یابی قابل حممت»شامل بندی کالن احمام را به دو دسته  در یک تقسیم جوینی

 :کنهد  کند و سپس آن را به پنج دسهته تقسهیم مهی    تقسیم می «یابی غیرقابل حممت»

گونه احمام حفهظ خهون    حممت این و ها مانند قصاص احمام مربوط به ضرورت ،یمم»

که به حهد  ( های عمومی نیازمندی)احمام مربوط به حاجیات  ،دوم. باشد گناهان می بی

                                                                                                                                   
به  97صص ق،1166ابن عاشور، )دانند برخی مقسم این را مصلحت از جهت تأریرگذاری بر استواری امت می. 1

 (.بعد
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احمام مربوط به اموری کهه بهه حهد ضهرورت      ،سوم .رسند مانند معامالت ضرورت نمی

 .ناظر به کمالیات است مانند بهارت ،رسد و مورد نیاز عموم نیز نیست و در حقیقت نمی

نه مهورد نیهاز عمهوم و بهه درجهه      و  ضروری استاحمام مربوط به آنچه که نه  ،چهارم

کهه  آنچه  ،پنجم و مانند مستحبات از همان مقوله استکه هرچند ، رسد کمالیات نمی

تصهور  . گنجهد  ناپذیر است و حممت روشنی ندارد و تحت هیچ یک از موارد نمهی  تعلیل

مهاز  مانند عبادات بدنی کهه اصهل ن   ،چنین احمامی سخت دشوار و اممان آن نادر است
 .(102ص ،1192اسالمی، )«ت تعداد رکعات آن مبخص نیستمقابل تعلیل است اما حم

قهرار گرفهت و از    جوینیبعد از  «مقاصد»پردازان  بندی اساس کار نظریه این تقسیم

سه دسته  بهاین اصطالحات را از استاد خود اخذ کرد و مقاصد را  غزالیجمله شاگرد او 

پهردازان   سینیات تقسیم کرد که تاکنون در میان نظریهبه نام ضروریات و حاجیات و تح

 که در تعریف آنها گفته شده استو  باشد بندی می ترین تقسیم ترین و مهم اصلی ،مقاصد

نظام زندگی مردم در دو جهان به آنها وابسته اسهت و  آن است که منظور از ضروریات 
غزالهی،  )گانه هسهتند  پنج گیرد و این مقاصد همان مقاصد بدون آنها زندگی سامان نمی

امور ( ها نیازمندی) حاجیات. (به بعد 2، صص5جق، 1215و شاببی،  111، ص1ق، ج1211
به آنها نیاز است و  ،هستند که برای وسعت امور و رفع گرفتارهای شدید و عسر و حرج

کار گرفته  ها و عسر و حرج و مبقت به یکه برای رفع گرفتارهستند اموری  ،تحسینیات

باشد و تهر  آنهها    محاسن العادات می بلمه رعایت آنها برای ممارم اخالق و ،شوند نمی
 ،بهرای ماهال  (. 16ق، ص1257مختار الخادمی، )شود منجر به گرفتاری و مبقت نمی غالباد

به دست آوردن  ،بنابراین. غذا یمی از اموری است که برای مقصد حفظ نفس الزم است

  شدن است حتی اگهر همهراه خبهونت باشهد، از     غذا در صورتی که فرد در حال هال
اما به دست آوردن آن به صورت مناسب برای رفع گرسنگی از حاجیات  ،ضروریات است

ق، 1192محمهد عطیهه،   )باشهد  است و نحوه رعایت آداب غذا خوردن از تحسهینیات مهی  

باشد، وجود آن در  بور در مورد مسمن که از وسایل حفظ نفس می همین .(21-22صص
اما وجود آن به نحوی کهه درههای محممهی     ،غار و کوخ و خیمه از ضروریات است حد

داشته باشد و لوله کبی باشد و دارای سیستم روشنایی باشد از ضروریات است و تزیین 

 .باشد منزل و وجود باغ در جلوی منزل از تحسینیات می
اند که به  ط کردهچنین استنبا «االشباه و النظائر»در کتاب  سیوبیاز عبارت  ،برخی

مرتبه زینت  حاجتی، مرتبه منفعت، پنج قسم به شرح ضروری، ،جای سه قسم یاد شده
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مرحلهه  . (29ق، ص1192علی جمعهه بهه نقهل از محمهد عطیهه،      )و مرتبه فضول وجود دارد

میرد یا آن که به درجه هال   ای است که شخص اگر چیزی نخورد می ضروری مرحله

مرتبهه حاجهت   . این مرحله خوردن مال حرام جایز اسهت  که در، شود شدن نزدیک می

شود اما به سختی و مبهقت   که اگر چیزی پیدا نمند هال  نمیاست ای  مانند گرسنه

در و توانهد روزه خهود را بخهورد     در این مرتبه حرام جایز نیست اما فهرد مهی  و افتد  می

ای  رتبه منفعت مرتبهم. شود این مرتبه جزء ضروری حساب می ،گانه تقسیم مراتب به سه
این مرتبه در تقسهیم  و است که شخص گرسنگی خود را با گوشت گوسفند فرو نباند 

آید مانند کسی که گرسنگی خود را بها شهیرینی فهرو     حاجیات می هگانه جزء مرتب سه

که در جلوی منزل است مرتبه زینت مانند این  .نباند یا لباسی از حریر و کتان بپوشد

مهال حهرام یها شهبهه      ،نهد و مرتبهه فضهول وقتهی اسهت کهه فهرد       خود باغ درسهت ک 

 .(61ص ،ق1212سیوبی، )بخورد

باشهد   در این که معیار تبخیص مرتبه ضروریات و حاجیات و تحسینیات چهه مهی  
باشد مال   که متعل  به آن میرا ای  آیا باید معیار حمم تملیفیکه  اختالف نظر است

باشد و اگر امر یا نهی غیر  باشد از نو  ضروریات مییعنی اگر نهی یا امر شدید ) قرار داد
مبدد باشد یا مستحب یا ممروه باشد از نو  حاجیات و اگر از نو  مبهاح باشهد از نهو     

یا این که معیار موضوعی . معیار شملی در پیش گرفته شود ،در واقع و( تحسینیات باشد

ه آن تعل  گرفتهه باشهد   را اعمال کرد و به درجه مصلحت و مفسده که حمم تملیفی ب
کهم  اگهر  مههم باشهد از حاجیهات و    اگر نگریست و اگر خیلی مهم باشد از ضروریات و 

که باید بهین معیهار شهملی و موضهوعی جمهع       یا آن .اهمیت باشد از تحسینیات باشد

 .(61-90ق، صص1192برای مطالعه تفصیل نظرات بنگرید به محمد عطیه، )کرد

 یئخا، و جز مقاصد عام،. 6-9-9

یا برخی از آنها به سه قسمت قابل و مقاصد به اعتبار تعل  آنها به عموم اشخاص یا امور 

 .(18، ص1196ریسونی، و  19ق، ص1257مختار الخادمی، )تقسیم است

در همه یا اغلب مسائل یا موضوعات قانونگذاری و فقه توسط شهار  در   ،مقاصد عام

اند و ضمن ااعان و آوردن  را عالیه نامیده برخی این قسم از مقاصد .شوند نظر گرفته می

آزادی و جلب منافع و  برابری، عدالت، هایی مانند های مختلف درباره تعداد آنها ماال نقل

در  ،اما مقاصد خاص .(107-151ق، صهص 1192محمد عطیه، )ندنک دفع مفاسد را نقل می
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و مصالح مخصوص شوند مانند مقاصد  یک یا چند باب معین و نزدیک به هم رعایت می

مقاصهد   و حقوق خانواده یا حقوق اموال و مالمیت، مقاصد مخصوص ادلهه اربهات دعهوا   

چرایی و علت و مصلحت یک حمم خهاص  هم مقاصد جزئی  .ها خاص جرایم و مجازات

 .باشد مانند چرایی تلف مبیع قبل از قبض توسط شار  می

 مقاصد کلیه و بعضیه. 6-9-4

 ،مقاصد عمومیشامل یمی د نباش به عموم اشخاص دو قسم میمقاصد به اعتبار تعل  آن 

د مانند حفظ نظم و عقود و قراردادها و روح تعهاون و  نگیر که به همه اشخاص تعل  می

 ،دنگیر به همه اشخاص تعل  نمیکه  ،مقاصد خصوصیو دیگری 1وجود اخالق در جامعه

مختهار  )از بیهع و مهریهه  رسهد ماننهد انتقها      می هابلمه به بعضی اشخاص نفع و خیر آن

 .(16-18ق، صص1257 الخادمی،

 مقاصد قطعی و ظنی و موهوم. 6-9-5

مقاصد قطعی مقاصدی هستند که دالیل فراوانی بر اربات آنها وارد شهده اسهت ماننهد    

مقاصهد ظنهی مقاصهدی هسهتند کهه بهه مرتبهه قطهع          .امنیت و حفظ اموال و اعرا 
م مقاصد موهوم مقاصدی هستند که توهّو  اردرسند و پیرامون آنها اختالف وجود د نمی

مصهالح  »آنهها را   هم اصهطالحاد  علما ورود در حالی که خیر نیستند  خیر بودن آنها می

ماننهد اسهتفاده از مهواد مخهدر کهه      ، (19ق، ص1257مختار الخادمی، )اند نام نهاده« ملغاه

 .(150، ص1181الحسنی، )گرچه برخی را خوش آید ولی در آن صالحی نیستا

 مقاصد اصلی و تبعی. 6-9-1

مندی مملف از آنها بهه مقاصهد اصهلی و تابعهه تقسهیم       به اعتبار بهرهرا مقاصد  ،برخی
مند نیست ماننهد   مراد از مقاصد اصلی مقاصدی هستند که مملف از آنها بهره .اند کرده

ند مندی مملف معلوم است مان غالب امور تعبدی و مقاصد تبعی آنهایی هستند که بهره

 .(18، ص1181الحسنی، )ازدواج و بیع

                                                                                                                                   
تر گفته شد، آنچه اینجا مقاصد کلیه نامیده شده، در کالم برخی به مقاصد عالیه تعبیر شده  گونه که پیش همان. 1

 .است
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 های رفع تعارض میان آنها ترتیب مصالح و سنجه .9

در این صهورت   .میان مقاصد و مصالح تبریع و قانوگذاری مممن است تعار  رخ دهد

 ؟پرسش این است که چه معیارهایی برای ترجیح میان آنها وجود دارد
ههای   ایی برای ترتیب مصالح و سنجهه تالشهمواره های مختلف تاریخ فقه  در دوره

نخستین کسی است که مقایسه مقاصد را به  آمدی»و  اند رفع تعار  میان آنها داشته
در نیز  عز بن عبداالسالم پس از او. (109، ص1192اسالمی، )حوزه فقه مقاصدی وارد کرد

 االحسهن و الفاضهل و   مصالح را به حسهن و  «تفاوت رتب المصالح»فصلی تحت عنوان 

کند و بهرای ههر    بندی می االفضل و مفاسد را به قبیح و االقبح و الرایل و ارال تقسیم
بور  و سپس بهدر نظر گرفته متوسط و متساوی و غیرمتساوی  دانی، کدام مرتبه عالی،

بهن  اپس از  (.به بعد 18ق، صص1219بن عبداالسالم، ا)پردازد مفصل به تعار  مصالح می
شهاببی،  )ین باره انجام داده اسهت ا تری در های گسترده تالشنیز   شاببی ،عبداالسالم

شیخ محمهد بهن بهاهر بهن     بیش از همه  ،در این میاناما  (.به بعد 8، صص5ق، ج1215
در  کهه  اسهت و اعالم نمهوده  چنین تالشی را داشته  «مقاصد شریعت»در کتاب  عاشور

ههای مصهلحت     م داشت و مالتر را باید مقدّ مصلحت بزرگ ،تعار  میان دو مصلحت

اگر از همه حیث مصالح مساوی که تر را بیان داشته است و در نهایت اعالم داشته  بزرگ
تخییر بعد از فحص زیاد و حصول یأس در شناخت  ،البته. شود تخییر جاری می، باشند

 .(به بعد 99صصق، 1166بن عاشور، ا)شود تر جاری می مصلحت بزرگ

 و بعد از وی در شیخ عاشورجهان اسالم قبل از آنچه که میان دانبمندان فقهی در 
یها یهک مصهلحت و یهک     و خصوص نحوه رفع تعار  میان دو مصلحت یا دو مفسهده  

 .توان به شرح زیر بیان کرد مفسده بیان شده است را می

دیگر اقدام یمگانه نسبت به  گانه یا شش فقها نخست از راه تعیین جایگاه مصالح پنج

مصهالح ضهروری بهر حاجیهات و      کارگیری معیهار تقهدیم   هعد با بکنند و در مرحله ب می

در فرضی که . کنند عمل می ،تقدیم حاجیات بر تحسینیاتنیز و  های تحسینی خواسته
معیارههای   ،باشد در این صورت( مانند ضروریات) تعار  میان یک مقصد از یک مرتبه

بر موقت، تقدیم مصلحت مصالح دائم  دیگری مانند تقدیم مصالح عمومی بر غیر عمومی،

ارائهه  ... تقدیم اهم بهر مههم و    ،کبیر نسبت به صغیر، مصلحت یقینی نسبت به موهوم
 .پردازیم های ارائه شده می به سنجه ادامهما در . اند داشته
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 ترتیب مقاصد. 9-6

مقاصد  اواز نظر . ه استبندی کرد است که مقاصد تبریع را رتبه کسینخستین  غزالی

 و1(512ص ،1192سهیوبی،  )ستند که به ترتیب عبارتند از دین، نفس، عقله مرتبهپنج 
نیز ترتیب بهین مصهالح را عبهارت از     بیضاوی .(111، ص1ق، ج1211غزالی، )مال و نسل

 ،در ایهن ترتیهب  و ( 27، صق1211جهزری،  )داند مال و نسب می ،عقل ،حفظ نفس، دین
 .حفظ نفس باالتر از دین قرار می گیرد

حفظ دین، : کند جای پنج مقصد، از شش مقصد به ترتیب زیر یاد میبه  ن سبمیبا

 ،امهام فخهر رازی   (.581، ص5تها، ج  ابهن السهبمی، بهی   )نفس، عقل، نسهب، مهال و عهر    
عقل را مقدم بر دین داشته و نیز مال را بر نسب مقدم  و5(512، ص1192سیوبی، )نفس

حفهظ  مقاصد را عبارت از ب رتیتبرخی دیگر  .(160ص، 2ج ،تا فخر رازی، بی)داشته است

یعنی حفظ نسل را از مقاصد مصلحت و شریعت  ؛دانند نفس، مال، عر ، عقل و دین می
سهنوی،  االو  121، ص1تها، ج  ابن تیمیه، بهی )کنند دانند و حفظ عر  را جایگزین می نمی

 (.85-82و  92، صص2ق، ج1121
 ،نسهل  ،نفهس  ،دین ازجا یک در  ؛ چراکهترتیب معینی را اتخاا نمرده است شاببی

، 2جو  2، ص1ج ؛2، ص5ج ،17ص، 1ق، ج1215شهاببی،  )کنهد  مال و عقهل صهحبت مهی   

، 1جق، 1215شهاببی،  )نسهل و مهال   ،عقهل  ،نفهس  ،دین دیگر ییدر جا .(به بعد 11صص

، 5جق، 1215شاببی، )آورد میرا عقل و مال  ،نسل ،نفس ،دین در موضعی دیگرو  (51ص

داند و  از اهداف ضروری شریعت میرا رروت و نسل  ،عقل ،جان ،دین ابن عاشور .(77ص

-118صص، 1181الحسنی، )اند و نه ضروریاتد عر  و نسب را در محدوده حاجیات می

119).1 

که را دارد که در تعار  مصالح و مقصودها باید آن  در مقال دیگری بیان می غزالی

                                                                                                                                   
برای حفظ این مقاصد به تنهایی کافی نیست بلمه دولت نیز وظیفه اصلی در حفظ و  به باور ما تالش خود فرد. 1

گسترش و شموفایی این مقاصد دارد و مواردی مانند اجباری کردن آموزش و پرورش و واکسناسیون اجبهاری  
 .باشد هایی در راستای انجام این وظیف دولت می های پیش از ازدواج ماال ابفال و یا انجام آزمایش

 .«الن النفس محل ورود االحمام فانعدامها انعدام من یتدین»: توجیه ایبان در تقدم حفظ نفس این است. 5

، «مقاصهد البهریعه  »کتاب  85تا  81در صص  ابن عاشورالبته گویا در ترجمه اشتباهی رخ داده است؛ چراکه . 1

ا از ضروریات معرفی کرده و این در ضمن توضیح در خصوص انگیزه علما در خصوص انتخاب تعبیر علما، نسل ر
 .اند حالی است که در متن ترجمه، نسب یا نسل از ضروریات محسوب شده
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ای کهه دال بهر    لمهه گفتن ک، تر است ترجیح داد و به همین جهت در صورت اکراه قوی

زیرا پرهیز از  ؛مباح است ،تر  روزه و نماز و اکل مال غیر ،یا شرب خمرو ارتداد او کند 

زیهرا  ؛ باشهد  زنا و قتل نمی ،کننده اما اکراه مباح .باشد شدیدتر از این امور می ،سفک دم

تر قتهل و زنها بهاال    کنهد از  شهونده را بهه آن تهدیهد مهی     کننده، اکراه محذوری که اکراه

نخست آن  ؛دو اشمال وجود دارد غزالیدر این نظر  .(151، ص1ق، ج1211غزالی، )نیست

در حالی که  ،دهد در سلسله مراتب مقاصد، مقصد دین را بر نفس ترجیح می غزالیکه 
تر  آنها تحت اکراه را  ،در اینجا هرچند نماز و روزه جزء دین هستند، برای حفظ نفس

 غزالهی هرچند  ،ن کهآدوم  .تقدیم نفس بر دین رخ داده است ،پذیرفته است و بنابراین

 ،کهه اکهراه  اسهت  گانه نیاورده اما اعالم داشهته   های پنج عر  را جزء مقاصد و مصلحت

 .نسته استعر  را مقدم بر حفظ نفس دا ،در حقیقت و باشد کننده زنا نمی مباح

کنهد و   نها اکر نمهی دلیلی برای اختیار کردن این ترتیبات و تقدم و تأخر آ شاببی

در راه آن  ...مال و  ،ترین چیز است و به همین جهت جان گوید که دین بزرگ تنها می
عقل و مال بهرای آن   ،باشد و قوام نسل یحفظ نفس مهم م ،شود و بعد از دین داده می

 (.77، ص5ق، ج1215شاببی، )شود داده می
اموری  ،برای ماال .دق باشدتواند صا رسد که این ترتیب در همه جا نمی به نظر می

د؟ افزون بر نگیر یا حفظ تمامیت ارضی کبور در کجا قرار میو مانند امنیت ملی کبور 

 رختعهار   گاهی مممن است میان دین یک شخص با جان هزاران شخص دیگر  ،اینها
آیا در اینجا نیز باید دین را مقدم داشت یا آن که مقصد دین هنگامی مقدم بر  و لذا دهد
بور کلی برای مدت بوالنی در خطر باشد و نه نماز  شود که اات دین به ایر مقاصد میس

 و روزه و حج یک شخص یا یک اجتما ؟
افزون بر ناکافی بودن و عدم هماهنگی با مفهوم  ،گانه یاد شده ترتیبات پنج ،بنابراین

کننهده   راه-گهم  گاه در همان بافت تقسیم جهان به دو دار کفر و اسالم نیز کبور،-ملت

های این ترتیب مقاصد مواردی مانند مجازات زنای محصنه  یمی دیگر از عیب. باشد می
باشد لذا باید  و از آنجا که مجازات آن سلب جان می استباشد که برای حفظ نسل  می

. بتوان این امر را توجیه کرد که چرا حفظ نسل بر حفظ نفس مقدم داشته نبده اسهت 

ضروریات دین است و هم از ضروریات  هم از ،تواند باشد که زنا می ها این یمی از توجیه
دهد ضروریات دیهن را نقهض کهرده و در مقهام      حفظ نسل و لذا کسی که زنا انجام می

اما اگر کسی دین را در مرتبه بعدی از حفظ نفس . شود مقدم می ،تعار  دین بر نفس
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همگام با برخی فقها بر ایهن بهاور    افتد مگر آن که قرار داده باشد در پاسخ به تملف می

 1.باشد باشد که مجازات زنای محصنه در هر صورت صد تازیانه می

تعار  میان مقاصد را تا اند  فقهای قائل به نظریه مقاصد سعی کرده ،خالصه آن که

ابن عاشور، )رفع کنند ،باشد گانه می گانه یا شش یک از مقاصد پنج از بری  این که از کدام

از یهک مقصهد    ،تعار  میان دو مصلحت یا مفسدهکه اما مممن است  .(70صق، 1166

در اینجها   ،در این صورت چه باید کرد؟ بنابراین .باشد... و مال  ،عقل ،نفس ،مانند دین
 .یابند مانند مقاصد ضروری، حاجتی و تحسینی نقش خود را باز می یهای دیگر تقسیم

 ینیم مصالح ضروری بر حاجتی و تحستقدی. 9-9

کند و  مصالح موردنظر شریعت را به ضروریات و حاجیات و تحسینیات تقسیم مى زالىغ
در مرتبه ضروریات به پنج هدف از شریعت یعنى حفظ دین، جان، عقل، نسهل و مهال    

قتل مرتدین و کفار از جملهه مقرراتهى   و وجوب جهاد های  و ماال نماید مردم اشاره مى
جعل قصاص به دلیل حفهظ جهان و    .ت گرفته استاست که به انگیزه حفظ دین صور

کهه مهال    )انگیزه حفظ عقل به تحریم مسمرات . ها است احترام نهادن به خون انسان

و وجوب مجازات سارق برای حفظ اموال  به انگیزه حفظ نسل تحریم زناو  (تملیف است
اعهم از  )ود صغیر خ در مرتبه حاجیات از اان ولی در نماح فرزنداو همچنین، . باشد می

فهمیهده   غزالهی از کهالم   .(به بعد 111، صص1ق، ج1211غزالی، )برد نام می( دختر و پسر

ای برای این تقدم ارائه  اما ضابطه ،وجود دارد یها سلسه مراتب شود که میان این مرتبه می
به تفصیل بیهان کهرده اسهت و در     ابن عاشورضابطه سنجش میان مصالح را  .دهد نمی

مصهلحت   ،ر  مصهالح ضهروری و حهاجتی و تحسهینی    اچرا در مقام تع توضیح این که

دارد که  بیان می ،شود ضروری بر حاجتی و مصلحت حاجتی بر تحسینی مقدم داشته می

 ،د و ضهروری نه یاب مصالح حاجتی و تحسینی نیز اختالل مهی  با اختالل مصالح ضروری،

 .(80ق، ص1166ابن عاشور، )باشند اصل مقصود و حاجتی و تحسینی فر  می

تهوان   تعار  میان مصالح، مباحث ارائه شده تها اینجها را مهی   مقام حل در  ،بنابراین

های متفاوت رخ دهد  ها در یک مقصد از رتبه این تعار چنانچه  ،ونه ارائه کرد کهگ این

                                                                                                                                   
؛ نقل از وبالگ ایبهان بهه   1186موسوی بجنوردی، مصاحبه با روزنامه اعتمادی ملی در هفتم مرداد ماه :  .ر. 1

 .http://mousavibojnordi.blogfa.com/post-11.aspx: نبانی
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 ،بنهابراین  .شهوند  حاجیات و تحسینیات مقهدم مهی   در این صورت به ترتیب ضروریات،

چنانچه تعار  میهان دو مقصهد از مراتهب    . شود اجتی دین میضروری دین مقدم بر ح

یات مقصهد حفهظ   رمانند تعار  میان حفظ جان مادر که از مرتبه ضهرو )اشد بیمسان 

 ،در این صورت (باشد که از مرتبه ضروریات مقصد نسل می 1باشد و جان جنین نفس می

تر از مقصد نسل قدند که مقصد جان باالتو اشخاصی که مع استترتیب مقاصد راهگبا 

 .قرار دارد، بر تقدم حفظ جان مادر باور خواهند داشت
کننهده   های مختلف باشد ضابطه مراتهب تعیهین   اگر تعار  میان دو مقصد از مرتبه

. کسی دیگری را تهدید به قتل کند در صورتی که کفر بر زبان نیاورد آن کهمانند  است،

تواند کفر بهر زبهان    می5،ان به خداوند باشدشونده در قلبش ایم اگر اکراه ،در این صورت

ضروری نفهس مقهدم    ،در تعار  ضروری نفس و حاجی دین ،در حقیقت. جاری سازد

 .شود می

ماننهد تعهار  میهان دو    ) رتبه از یک مقصهد باشهد   اما اگر تعار  میان مصالح هم
لذا . ستبندی آنها ناکارآمد ا معیارهای ترتیب مقاصد و رتبه (ضروری از مقصد حفظ دین

نگهار در ادوار   را فقههای تقصهیدی   این خه  . باید در جستجوی معیارهای دیگری برآمد
های یمسان رخ  اگر تعار  در میان یک مقصد و با رتبهبعدی متوجه شدند و گفتند که 

 .(55ص، 5ج ق،1217ابن قیم جوزیه، )شود تر مقدم داشته می مصلحت قوی دهد،

در که  ارائه شده است تر ی تبخیص مصلحت قویبرا دیگری نیز های متعدد ضابطه
 .پردازیم تر و توضیح مختصری در مورد آنها می های مصلحت قوی به برخی مال  ادامه

 تقدیم اهم بر مهم. 9-9

باید اهم را بر مهم مقدم داشت و برای نمونهه  که اند  برخی در باب تعار  مصالح گفته

مه مصالح، مصلحت حفظ حقوق مردم بهر  که مصلحت حفظ اسالم بر ه اند اعالم داشته

                                                                                                                                   
ته در فقه برخی قائل هستند که میان حالتی که در جنین روح دمیده شده با وضعیتی که روح دمیده نبده الب. 1

اما . باشد است باید تفاوت گذاشت و جنینی که روح در وی دمیده شده انسانی کامل است که دم وی محترم می

میده شهده اسهت مسهتوجب    ، قتل جنینی را که روح در وی د1175قانون مجازات اسالمی مصوب  106ماده 
هرگاه جنینی که بقای »این قانون نیز گفته شده است که  918در تبصره ماده . تعزیر دانسته است و نه قصاص

 .«شود آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه رابت نمی

 .(106: نحل)«اال من اکره و قلبه مطمئن باالیمان». 5
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کهاظمی،  )غیر آن و در حقوق مردمان حفظ تمامیت جسمانی بهر غیهر آن مقهدم اسهت    

 1.(151-112، صصق1216

اجازه به وسایل  از قبیل شود هایی از تقدیم اهم بر مهم دیده می در قوانین نیز نمونه

 و تجاوز از سرعت مجاز»، «توقف در محل ممنوعه»نقلیه امدادی به انجام اعمالی مانند 

دور زدن  و همچنین عبور از برف چپ راه» ،«سمت راست وسیله نقلیه دیگر سبقت از

 5.«... گذشتن از چراغ قرمز»و  «در نقاط ممنوعه

 قتوترجیح مصالح دائم بر مصالح م. 9-4

منظههور از مصههلحت دائههم مصههلحتی دراز مههدت نسههبت بههه مصههلحت معههار  خههود  
 (.221-225، صص1170دوست،  علی)باشد می

ای از تهرجیح   شود نمونهه  از آن یاد می «وسعه پایدارت»آنچه که امروزه تحت عنوان 

کیدها بر مدیریت با أدر این نو  نگاه ت ،در حقیقت1.م بر مصالح موقت استئمصلحت دا
هها بهدین منظهور کهه      جنگل ،برای ماال .باشد های آینده می دقت منابع با لحاظ نسل

مین أچنینهی ته   اسباب خانه، تولید کاغذ و اسباب این انسان را برای چوب، بتوانند نیاز

های آینده و حفظ محیط زیست و  بلمه برای نسل ،گیرند د مورد نگهداری قرار نمینکن
و در نهایت تحق  عدالت زیست محیطی در کنار ... جانوری و  ،های مختلف گیاهی گونه

 (.به بعد 12 و 1، صص1175فرد،  گرجی)باشد توسعه می

تحصیل و تقسیم منابع ملی جهزء یمهی از مقهدمات     ،استخراجکه هرچند  ،بنابراین
باشد اما استخراج نمردن آن در مدتی کوتاه در مقایسه  پیبرفت کبور و نسل حاضر می

، 1170دوسهت،   علهی )نمایهد  های آینده، این مصلحت زود گهذر مهی   با حفظ مصالح نسل

 (.221-225صص
  در جمههوری »کهه   قانون اساسی گفته شده است مصل پنجاهبه همین جهت در ا

  اجتماعی  حیات  باید در آن بعد  نسلهای امروز و  نسل  که  محیط زیست  ، حفاظت اسالمی

                                                                                                                                   
فظ بیضة االسالم یقدم علی کل شیء و ماکان من حقوق الناس یقدم علی غیره، کما أن ماکان من تبیل الدماء و ماکان لح». 1

 .«الفروج یقدم علی غیره

 .هیأت وزیران 18/1/1182نامه راهنمایی و رانندگی مصوب  آیین 186بندهای الف تا ت ماده . 5

شود، بدین معنا که همان مصلحت کوتاه مدت نسبت به  بدیهی است که در این معنا مصلحت یک امر نسبی می. 1
 .شود تر از خود، مصلحت دراز مدت می کوتاه
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و   اقتصادی  رو فعالیتهای  از این. گردد می  تلقی  عمومی  باشند، وظیفه  داشته  رشدی  رو به

پیهدا کنهد،     مالزمهه   آن  جبهران   غیرقابل  تخریب یا  محیط زیست  با آلودگی  که  غیر آن

 .«است  ممنو 

 تقدیم مصالح عمومی بر مصالح فردی. 9-5

به 172صص، 5جق، 1215شاببی، )دهد ارائه می «موافقات»در کتاب  شاببیاین مال  را 

او در مقام تعار  میان یک موضو  کلی و یک موضو  جزئی، موضو  کلی را مقدم (. بعد

مصهلحت   ءد کهه بها انتفها   وش می لزیرا جزئی تنها جزئی از موضو  را شام ؛ستداشته ا

در حالی که امر کلی تمام کلی را در بر گرفته و  ،رود جزئی تمام نظام موضو  از بین نمی
ق، 1215شهاببی،  )بینهد  رود و یا آسیب می با انتفاء موضو  کلی تمام موضو  از بین می

 1(.195ص، 1ج

ح  مالمیت اشخاص بهر   .کرد اشاره «ح  مالمیت»به توان  میه در اینجا برای نمون
اموال خود یمی از حقوق مسلم پذیرفته شده در اسالم و ایران اسهت و بهدون رضهایت    

و مبمول بوده  توان در ملک غیر تصرف کرد و این تصرف شرعاد و قانوناد بابل مالک نمی

باشد و حفظ  به نام غصب میمالمیت در جهان  .استشناخته شده  ها شدیدترین حمایت
ها و ساخت  توسعه راه ،با این همهاما  .استگانه قانونگذاری  مال نیز یمی از مقاصد پنج

از مصالح عمومی است  ،ها پادگان و ها ها، مدارس، دانبگاه مراکز عمومی چون بیمارستان

 قانونگهذار مصهلحت   ،به همهین جههت   .که بدون آنها زندگی بدون آسایش خواهد بود
الیحهه  »مالمیت اشخاص را در صورت تعار  با این مصالح نادیهده گرفتهه اسهت و در    

های عمهومی، عمرانهی و    برنامه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امال  برای اجرای

تقهویم ابنیهه، امهال  و اراضهی      نحهوه قهانون  »و 19/11/1128،5 مصوب «نظامی دولت

                                                                                                                                   
 .ااا تعار  امر کلی و امر جزئی، فالملی مقدم. 1

ها یا  های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه هرگاه برای اجرای برنامه»: این قانون آمده است 1به موجب ماده . 5
ههای دولتهی و    دولتی یا وابسهته بهه دولهت، همچنهین شههرداریها و بانمهها و دانبهگاه       های  مؤسسات و شرکت

شوند  نامیده می "دستگاه اجرایی"سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم اکر نام باشد و از این پس 
حقیقهی یها    به اراضی، ابنیه، مستحدرات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعل  بهه اشهخاص  

یا از برف سازمان برنامه و بودجهه تهأمین    "دستگاه اجرایی"حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبالد وسیله 
تواند مورد نیاز را مستقیماد یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر  می "دستگاه اجرایی"شده باشد 
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 .توان مباهده کرد به خوبی میرا ن امر ای 58/8/1190مصوب  «اموردنیاز شهرداریه

ها  باشد و دولت فردی می ای از تعار  مصالح عمومی و وضع مالیات نمونه ،همچنین

 .گیرند مالمیت فردی اشخاص را نادیده می ،در این مسیر

اگهر  کهه  رسهد   به نظهر مهی   دهد، اما در جایی که تعار  میان منافع دو فرد رخ می

هر شخصی خود را نجات خواهد داد  ر باشد در اینجا معموالدتعار  میان جان هر دو نف

این نجات دادن نباید منجر به سلب جان دیگری برای نجات  ،البته .مگر آن که ایاار کند
جهان   یها بهدون ضهرر،    تواند از اموال خود بگذرد و اما اگر شخصی می 1.جان خود باشد

ه وی بهرای نجهات جهان    کنهد که   شخصی را نجات دهد در این صورت اخالق حمم می

 5.دیگری تالش کند

 تقدیم مصلحت دینی بر دنیوی. 9-1

دیگهر  مصهالح  ترین رکن است و در مقهام تعهار  بها     برخی بر این باورند که دین مهم
ق، 1219ابهن عبداالسهالم،   و  528، ص1ق، ج1211غزالهی،  )شهود  مصلحت دینی مقدم می

تهوان   دینی بودن یک مصلحت نمیضابطه برای تعیین که رسد  اما به نظر می .(118ص

برای تبخیص مصالح دینی باید به شر  که اند  برخی اعالم داشته. بور قابع نظر داد به
، عبداالسالمابن )کار گرفت مراجعه کرد و برای تبخیص مصالح دنیا باید معیار تجربه را به

بهه نظهر    .نهد ا بیان نمرده ،باشد که خود شر  و دین چه میرا اما این  .(150ق، ص1219

رسد مواردی که جنبه عبودی محض دارند همچون نماز و ایمان قلبی بهه یگهانگی    می

                                                                                                                                   
 

 .«نماید بب  مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک

ها هم به علت  در فقه ما در خصوص پذیرش اضطرار در قتل اختالف وجود دارد و این اختالف در میان حقوقدان. 1
 (.101-151، صص1171شاکری و علیپور، :  .ر)شود عدم تصریح قانونی دیده می

آمده  2/1/1122 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخابرات جانی مصوب 1به موجب بند . 5
هرکس شخص یا اشخاصی را در معر  خطر جانی مباهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمهک  »: است

بلبیدن از دیگران یا اعالم فوری به مراجع یا مقامات صالحیتدار از وقو  خطر یا تبدید نتیجه آن جلهوگیری  
ان شود و با وجود استمداد یا داللت اوضا  و احوال بر کند بدون اینمه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگر

ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار  ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه
توانسته کمهک   در این مورد اگر مرتمب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می. ریال محموم خواهد شد

ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یمصد هزار ریال محموم  به حبس جنحهمؤرری بنماید 
 .«...خواهد شد 



 های رفع تعارض میان آنها ترتیب مقاصد قانونگذاری در اسالم و سنجه 6921زمستان ، 29 ضاوت، شمارهفصلنامه ق

  

96 

توان دینی نامید و لذا اکار قریب به اتفاق احمام شر  برای مصالح خله    خداوند را می

توان گفت که  در خصوص موضوعی مانند جهاد می ،بنابراین .آمده است و دنیوی هستند

بخبهد و آن حفهظ    دقت در انوا  آن یک هدف کلی را تحقه  مهی  جهاد انواعی دارد و 

. حتهی جههاد ابتهدایی    ،دنیوی است دینی باشدکه این هدف بیش از آن  .جامعه است

زیهرا در صهورت تعهار      ؛باشد تقدیم ضابطه دینی بر دنیوی واجد اشمال می ،بنابراین

در  ،در حقیقت(. 202ص ،1170دوست،  علی)جهاد بر آنها مقدم است ،جهاد با نماز و روزه
ایهن   لهذا و 1بسیاری موارد خداوند مصالح خل  را بر مصالح دین خود مقدم داشته است

در مقام تعار  مصالح راستین بندگان و دین،  ،ونه بیان کرد کهگ اینتوان  سنجه را می

گیری بر بندگان خود نبوده و مصالح آنان را بر مصالح دین خود مقدم  خداوند اهل سخت

با آن که دینی محض است، بر  ،اما موضوعی مانند ایمان به یگانگی خداوند. ته استداش

گاه بها   اندازد و البته که ایمان قلبی مراد است که هیچ تمام مصالح دینی دیگر سایه می

 .شود و نه ایمان زبانی که تقدیمی بر مصالح دیگر ندارد چیزی معار  نمی

 قدیم مصلحت ظنی بر مصلحت موهومتقدیم مصلحت یقینی بر ظنی و ت. 9-7

مصرف خمر با آن که  ،برای نمونه. در مقام تعار ، مصلحت یقینی بر ظنی مقدم است
ضررهای انمارناپذیری بهر   وجود دارد اما در نهایت یقیناد9(به تعبیر قرآن)منافعی در آن 

در  ،ینهمچن. های اجتما  دارد بر پیبرفت ،رشد فردی و نیز در صورت شیو  افرابی آن

ایهن تقهدم   و  شهوند  مقام تعار  مصلحت ظنی با مصالح موهم، مصالح ظنی مقدم می
 (.70ق، ص1166ابن عاشور، )اجماعی است

 ترجیح مصلحت صغار و محجورین بر اشاا، رشید. 9-8

از تبخیص مصلحت خود و تالش در جهت جلهب مصهلحت یها دفهع      ،صغیر و محجور

اخالق  ،و کبیر ایباندر مقام تعار  میان مصلحت  د و لذانباش میاز خود ناتوان مفسده 

اما اگر ایهن تعهار  در جهان باشهد در ایهن       .پایمال نبودآنها کند که حقوق  حمم می

رود که رشید برای نجهات   د و انتظار نمینشو صورت صغیر و محجور، رشید انگاشته می

                                                                                                                                   
:  .هایی مانند شمستن روزه در فر  نجات غری  و عدم روزه در فر  بیماری ر برای دیدن نظر مواف  و ماال. 1

 .589و  189، صص1ق، ج1121االسنوی، 
 .(517 :بقره)«... اقُل فیه ما إرْمٌ کبیرٌ و منافعُ للنَّاس  و إرمُهُما أَکبرُ مِنْ نَفْعِه م المَیسِر  الخَمر  ویَسْألونَکَ عَن  ». 5
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غیر بر مصهلحت  از ترجیح مصلحت ص ای نمونه. جان صغیر، جان خود را به خطر اندازد

 دادگهاه  511 صهادره از شهعبه   10/7/75-7501211 دادنامه شمارهدر توان  میکبیر را 

به جههت اعتیهاد شهوهرش     زوجه حاکی از آن است کهکه مباهده کرد تهران  خانواده

 دادگاه دعوای وی را با دو استدالل محمهوم بهه بطهالن    نماید و میمطرح دعوای بالق 

 ماهه 51زوجین فرزند مبتر   ،ارائه دلیل و دوم این که نخست به جهت عدم کند؛ می

در خصوص »: به موجب این دادنامه آمده است .داند نمیبه مصلحت آنها را دارند و بالق 
. م.برفیت همسرش آقهای ب  به 1121متولد . فرزند  . ح.دادخواست تقدیمی خانم خ

تویات پرونده نظر به اینمهه  خواسته صدور حمم بالق توجهاد به اوراق و مح  به. فرزند ه

گونه دلیل و مدرکی ارائه نداده و در مورد  خواهان در مورد اعتیاد زوج به مواد مخدر هیچ

توانست شمایت کیفری و حقوقی نماید ضمن اینمهه   تأدیه و تأمین نبدن نفقه نیز می

ههذا خواسهته    دارند و بالق به مصلحت آنها نیست علی [ماهه]ساله 51فرزند مبتر  

قانون مدنی بطالن دعوی مبارٌالیها را صادر و اعهالم   1529موجه نبوده استناداد به مواد 
 اعتهرا  در  رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابهالغ قابهل   .نماید می

بهر  . «اسهت  پس قابل فرجام در دیوان عالی کبهور سمحاکم تجدیدنظر استان تهران و 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه  56شعبه در  عینادکه ) دادنامهبب  این 
دادگههاه  ،(ییههد شههده اسههت أت 50/11/1175تههاریخ  7507790555601782شههماره 

 1.رشید ترجیح داده است« ح »صغیر را بر « مصحلت»

 (تعارض مصلحت و مفسده)درأ المفاسد اولی من جلب المنافع. 9-2

« درأ المفاسد اولی من جلب المنافع»است که  آمده «عثمانی ةقانون المجل» 10در ماده 

یا و  «انگیز فتنه یراست کهآمیز به  مصلحت یدروغ»این جمله از سعدی است که مانند  و

انمار  چراکه ؛خواهد آن را برگیرد هنگامی که غاصبی به زور میاست انمار ودیعه از قبیل 
 .شود ودیعه در این صورت حفظ خود مال محسوب می

                                                                                                                                   
کند مانند آن که، این مصلحت به فر  واقعی بودن تا چنهد سهال    های مختلفی را مطرح می این رأی پرسش. 1

وا والدین بفل نبودند باز هم دادگاه مصلحت صغیر را بر مادر شود؟ آیا اگر برف دع« ح  »تواند مانع اعمال  می
داد؟ اگر پدر خواستار بالق بود چطور؟ ما در این مقال در مقام ارزیابی این رأی نیستیم  ح  رشید ترجیح می

تواند منبأ قوانینی در این مورد باشد که ضمن رعایت مصلحت، در چنین مواردی  اما دلیری دل این دادگاه می
 .ز به کلی زائل نبودنی« ح »
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مصلحت و مفسده به هم آمیخته هستند  ،توجه داشت که در بسیاری از اموراما باید 

به همین جههت  . جلب منفعت بزرگی را رها کرد ،مفسده کوچمی أتوان برای در و نمی

غالب  باید با کسانی همگام شد که بر این باورند که در تعار  میان مفسده و مصلحت،

زیرا هرچند توجه شر  بهه دفهع   ؛ (68ص ،1جق، 1219عبداالسالم، بن ا)شود آن مقدم می

هها و مقاصهد بایهد     باشد اما در مقام ترجیح مصهلحت  مفسده بیبتر از جلب منفعت می

 .های مختلف را کنار هم دید سنجه
د در اینجا اختالف نظر وجود دارد نمفسده هر دو مساوی باش أاگر جلب منفعت و در

 (.571ق، ص1216دردور، )یک بر دیگری مقدم خواهد شد که کدام

های زودگهذر را   مفسده باید سنجه با یکدر هنگام تعار  یک مصلحت  ،به باور ما

اگر برگزیدن یک سیاست اقتصادی موجب رسهیدن بهه منهافعی در     ،بنابراین .رها کرد

باید آن تردید  دچار کند، بیکوتاه مدت شود اما در بلند مدت کبور را به تورم یا رکود 

 .را رها کرد

 ارض میان دو مفسدهتع. 9-61

ضهرر  کهدام  میهزان  که در این میان باید دید  و دهد گاه تعار  میان دو مفسده رخ می
در فقه  .بلند مدت وارده از هر مفسده از حیث کمی و کیفی بیبتر است و آن را کنار زد

ما گفته شده است که اگر گروهی در مضیقه قرار گیرند که راه نجات آنها قتل و خوردن 

 باشد حتی اگر کافر آنها باشد که ریختن خونش جایز نیست، این امر جایز نمی یمی از
هرگاه گروهی است که و نیز گفته شده ( 152ص ،ق1211شهید رانی، )امی یا معاهد باشد

ههای   در دریا دچار حادره دریایی شوند و نجات آنها در گرو انداختن یمهی از سرنبهین  

 (.101، ص1ق، ج1211غزالی، )کبتی در آب باشد این امر جایز نیست

در عین حال این حمم هم آمده است که چنانچه کفار که در هنگام جنگ مسلمین 

باید ، با این که حفظ جان از مرتبه ضروریات است ،(ترس)را سپر انسانی خود قرار دهند

در صورتی که این  ؛ضرر ناشی از عدم کبتار کفار و ضرر کبتار مسلمین را بررسی کرد

مجهوز   های اسالمی شهود،  جر به شمست مسلمین شود یا موجب تصرف سرزمینامر من

این که . شود هجوم به دشمنان ولو به قیمت به مخابره افتادن جان مسلمانان داده می

تعار   ،رسد که در قضیه ترس به نظر می، توان جمع کرد این ناهمخوانی را چگونه می

نان باشد و در اینجا دین مقهدم داشهته   بور کلی و جان برخی مسلما میان اات دین به



 های رفع تعارض میان آنها ترتیب مقاصد قانونگذاری در اسالم و سنجه 6921زمستان ، 29 ضاوت، شمارهفصلنامه ق

  

92 

تقدیم جان عموم بر یک نفر مطرح است کهه مقهدم    ،های دیگر اما در ماال .شده است

 1.چون همه آنها نفس واحده هستند ؛شود داشته نمی

مانند  ،توان یافت می عز بن عبداالسالم «جواز»های زیادی در این باره در کتاب  ماال

صورت ضرورت، یا شهادت کذب یا حمم غیر ح  در صورت جواز خوردن مال یتیم در 

ابن عبداالسالم، )اکراه به قتل مبروط بر آن که شهادت منجر به قتل یا هتک عر  نبود

 (.118ق، ص1219

 ها سایر سنجه. 9-66

های قابل اعمال دیگری را نیز معرفی کهرد کهه    توان سنجه ی فوق میها در کنار سنجه
کد ؤترجیح عمل م مصالح، موسع بودن یمی از برای مملف، سهولت مصلحت: عبارتند از

بهه   172، صص5ق، ج1215شاببی، و  199، ص1181الحسنی، )ترجیح اصل بر فر  شار ،

، موافقهت مصهلحت بها تمهوین و فطههرت و نزدیمهی مصهلحت بهه مقاصهد کههالن         (بعهد 
 .(222-225، صص1170دوست،  علی)شریعت

  

                                                                                                                                   
 (.15: مائده)«فمأنما قَتَلَ الناسَ جمیعاد». 1
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 نتیجه

کهارگیری   بهه و  پذیری احمام اسالمی است برای تعلیل ای در اصل نظریه ،مقاصد تبریع

یها  و ( نسل و مهال  عقل، جان، دین،)ه گان جدرست آن و توسعه آن به فراتر از مقاصد پن
تواند همسویی بیبتری میان نیازهها بها    می( عر  به اضافةگانه  مقاصد پنج) گانه شش

دوستی  رامت انسانی و نو جا دارد مقاصدی مانند عدالت، نظم، ک .ها ایجاد کند ضرورت
کبهور  -نهد و کلیهت آن بها مفههوم دولهت     ناین مقاصد بهاز ک میان  جای خود را درنیز 

هماهنگ شده و مواردی مانند امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی نیهز در ایهن مقاصهد    

 .نقش داشته باشند
رسد که دین به معنای اات دیهن و   وضعیت کنونی در ترتیب مقاصد به نظر میدر 

آنجا که بیبتر از  .باشد اهم مقاصد است و مقدم بر سایر مقاصد میاز ت آن در اسالم کلی

بیش از آن که جنبه الهی محض داشته باشند جنبه ( حتی خمس و زکات)احمام اسالم 
عبادی مانند ایمان بهه یگهانگی    امور صرفاد ،مراد ما از دین در این مقال اجتماعی دارند،

باشد و حفظ دین افراد جامعه  حفظ جان مقصد بعدی می ین،پس از د. باشد خداوند می

ای اساسی وارد نمند بعد از حفظ جان  به نحوی که به موجودیت دین در جامعه خدشه

از مقصد حفظ جان، حفظ عقل مقصد بعدی است اما تنها عقل فردی پس . گیرد قرار می
بایستی دولت ین راستا در هم. نیز باید در نظر داشترا باشد و عقل جمعی  منظور نمی

های گسترش علم و نیز حمایت از اختراعات و مخترعین را به کمال انجام دهد تا  برنامه

 ،از حفظ عقل، حفظ نسل مطرح است و مراد از نسلپس . دانش در جامعه توسعه یابد
هایی مانند واکسناسیون عمومی و  برنامه ،در این راهدولت باشد و  تنها نسل یک فرد نمی

 .های جمعیتی را باید دنبال کند های مسری و نیز سیاست زام به انجام آزمایش بیماریال

. گیرد بر می های ملی را نیز در گیرد که رروت مقصد حفظ مال قرار می پس از همه اینها

باشهند و در ایهن    این مقاصد هر کدام سه مرتبه ضروری و حاجی و تحسینی را دارا می

د، خواه در یک مقصد و خواه در مقصدهای مختلف، نخست میان در مقام تعار  مقاص
باید مرتبه ضروری بودن یا حاجی بودن یا تحسینی بودن آنها را در نظر گرفت و مرتبه 

در تعار  میهان  بنابراین، . شود ضروری بر حاجی و مرتبه حاجی بر تحسینی مقدم می

ه در تعهار   چنانمه  ،شهود  ضروری دیهن مقهدم مهی    ضروری اات دین و ضروری جان،
اما اگر تعار  میان یک مقصد  .شود ضروری جان مقدم می ،ضروری جان و حاجی دین

شهود و بهرای تبهخیص     تر مقهدم داشهته مهی    مصلحت قوی های یمسان باشد، در رتبه
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ترجیح مصالح دائهم بهر    تقدیم مصالح اهم بر مهم،هایی همچون  تر سنجه مصلحت قوی

 تقدیم مصلحت دنیوی بر دینهی،  ،مصالح فردی تقدیم مصالح عمومی بر قت،ومصالح م

تهرجیح   تقدیم مصلحت یقینی بر ظنی و تقدیم مصلحت ظنی بهر مصهلحت موههومی،   

مصلحت صغار و محجورین بر افراد رشید، موافقت مصلحت با تموین و فطرت و نزدیمی 

 .مطرح است...  مصلحت به مقاصد کالن شریعت و
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Abstract 
Without any doubt, the act of legislation, without considering the purposes 

that by their nature, the decree belonged to, is troublemaking and 

unreasonable. In Islamic law, which is based on wisdom, the “art of 

purposes” used for explanation of the aims of Islamic principles. Some 
scholars consider protection of religion, life, wisdom, generation and 

property as five purposes of legislation while some others also add 

respectability to this list. However, according to the opinions of a group of 

scholars, such purposes are inadequate because the list does not include 

justice, altruism and security. Apart from the type and number of purposes, 

what is the order of legislation purposes in Islamic law? In case of conflict 

between such purposes, which one prevails? And, what standards existed for 

tackling the conflict between the expedient and harmful effects of such 

purposes? This article tries to answer the aforementioned questions. 

Key words: Legislation Purposes, Expedient and Harmful Effects, 

Legislation, Conflict in Effects of Legislation Purposes.  
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