
هـای افراطـی و تکفیـری تقویـت جایگـاه  ی مهم برای مقابله بـا جریانها یکی از راه چکیده **یواعظ یمحمد عل  *مصطفی فرهودی یقرضاو وسفیاز منظر دکتر  عهیمقاصدالشر  ۷-۲۷ات: ـــصفح ² ۲۱/۰۸/۱۳۹۸د: ـــــــخ تأییــــتاری ² ۱۰/۰۵/۱۳۹۸ت: ــافـــــخ دریـــتاری ۱۳۹۸ 0ـاییز و زمسـتان ² ۱۰ شـماره ²پژوهی، سـال 0ـنجم سـلفی پژوهشیدوفصلنامه علمی    طلب  های خشونت اصلی جریان مشکلگرایی افراطی است.  گرایی در مقابل نص عقل متـون  در برداشت ظاهری آنان از متون و عدم توجه به شرایط صدور و سیاق تاریخِی  خی صـدور مـتن را نادیـده های تـاری دینی است. آنان هرگونه تأویل و توجه بـه زمینـه ، درصـدد )دکتر یوسـف قرضـاوی(های مهم جریان نوسلفی  گیرند. یکی از چهره می نظـر وی، عقـل نقـش  ازتوجه به نقش عقل و توجه به آن در استنباط احکـام اسـت.  باید از هرگونه افـراط و تفـریط در  که مهمی در استنباط احکام دارد. وی معتقد است د. گـرداستنباط احکام جلوگیری شود و جانب اعتدال رعایـت توجه به نقش عقل در  اهـد توصیفی به بررسی نظریه یوسف قرضاوی در مورد مقاصدالشـریعه پرداختـه خو - کنار نصوص دینی برای اسـتنباط احکـام اسـت. در ایـن مقالـه بـا روش تحلیلـیخواند و خواهان توجه به مقاصـد و اهـداف شـارع در وی مکتب خود را "وسطیه" می گرایی) وی تبیین خواهد شد و نکـاتی در نقـد آن  شد و نظریه وسطیه (اعتدال در عقل ــرعیرسـد دیـدگاه دکتـر یوسـف قرضـاوی در مـورد نقـش نظر مـیبه گردید؛بیان خواهد  ــتنباط احکــام ش ــتای  ،مقاصدالشــریعه در اس ــک در راس ــد کوچ ــامی هرچن گ  Alivaezy@gmail.com ؛ تری جریان های کالمی معاصر مجتمع امام خمینی(ره)انشجوی دکد ** mfarhoudi2@yahoo.com؛ و مذاهب انیدانشگاه اد اریاستاد*                                                .انیظاهرگرا نو ه،یمکتـب اعتـدال و وسـط عه،یمقاصدالشـر ،یقرضـاو وسـفیدکتـر : ها اژهکلیدو  گرایی باشد.خردورزی دینی و پرهیز از افراط

 



ها نقش اصلی در حیات او دارد. عقل یکی از منابع ترین ویژگی انسانعنوان مهمعقل به مقدمه ۸ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش3ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   عقـل  ،رود. فقهای شیعه در کنار قرآن، سنت و اجماعشمار میاصلی استنباط احکام به سـنت اند. در میان فقهای اهـلشناسی محسوب کردهاز منابع اصلی دینعنوان یکی را به سـنت مرجعیـت امامـان از آنجایی کـه اهـلنیز عقل از جایگاه رفیعی برخوردار است.  نپذیرفتند، زودتر از شیعه وارد مباحث  ز پیامبرعنوان معصوم بعد از پیامبرگانه را بهدوازده را مطـرح  ...ی نظیر قیاس، مصالح مرسله وگرایی و اجتهاد شدند و مباحثمربوط به عقل عنـوان هـایی بـهبحـث ،لیاز همان اوا ،طور که ذکر شدسنت، هماناست. در میان اهلتوجه به اهداف و مقاصد شارع یکی از مسائل چالش برانگیز در فقـه اسـالمی بـوده   کردند. ورود  هسـنت بـه بحـث مقاصدالشـریعسنی اشاره خواهد شد. بزرگانی که در میان اهـلسابقه بحث مقاصد و نقش عقل در شناخت هدف و غایت احکام شارع در نزد شـیعه و و سعی گردید تا حد امکان علل تشریع برخی از احکام اسـتنتاج شـود کـه در ادامـه بـه ایع مطرح گردیـد الشرعنوان ِعَللهایی بهمقاصدالشریعه شکل گرفت. در شیعه نیز بحث بنـابراین آنهـا  ؛تعدیل شود و  باالتر است و هر دلیلی که در تعارض با آن باشد باید جرححاکم بر همه ادله است؛ یعنی جایگاه آن از همه ادلـه  هالشریعمقاصد :اند معتقدند کرده با عنوان "بررسی و نقـد مقاصـد الشـریعۀ در  ههارطهارطها هتخصصی از سوی مرکز فقھی ائم _های علمی سلسله نشست .1                                                ؛ها و قواعد فقهیدستیابی به نظام. ۵  ؛ارزیابی و نقد سند حدیث از طریق متن. ۴  ؛گذاری و اجراهای قانونرفع تعارض در عرصه. ۳  ؛مرزبندی و تعیین حوزه دانش فقه . ۲  ؛ارزیابی حرکت کلی فقه و کارکرد آن. ۱ طور برشمرد: شریعه را اینتوان ضرورت پژوهش در مباحث مقاصدالطور کلی میبه .1 منزلۀ محکمات همه ادله است  احکام شرع مقاصدی دارد که به ،مدعی هستند    :سنتنزد اهل
http://www.markazfeqhi.com/main/books/ ۶۴۶۳-۱/  



یقرضاو  وسفیاز منظر دکرت  عهیمقاصدالرش   معجم  جمع کلمه مقصد و مشتق از فعل َقَصَد َیقِصد، َقْصًدا است. در ،مقاصد در لغت تعریف مقاصدالشریعه 1؛ای منسجم و منطقیر مجموعهاحکام و مسائل شرعی د یبنددسته. ۶ ٩ ت  سـوی د) در کالم عرب به معنی توجه و عزم به-ص- منظور ماده (قاثر ابن لسان العرب لـت آنهـا خداونـد هایی اسـت کـه بـه عمعنی حکمتاما در اصطالح به 2؛چیزی است در ادامـه بـه تعریـف برخـی از  ؛ها را خلق نموده و پیامبران را ارسال کـرده اسـتانسان گوید: منظور مـا از مصـلحت عبـارت ابوحامد غزالی در تعریف مقاصدالشریعه می پردازیم.  الشریعه میبزرگان درباره مقاصد ین، جـان، عقـل، نسـل و ند از: حفظ دااست از پاسداری از اهداف شریعت که عبارت خطر بیندازد، مفسده داشته شریعت را به ،هرچه این اهداف و مقاصد گوید:مال. وی می مقاصد شریعت  ،قابل ذکر است که عموما در قدیم .3آیدشمار میو دفع آن، مصلحت به سـعی  ،مثال اگر در جایی حفظ دین در خطر بـود ؛داننداولویت را به این موارد می ،بود دانستند و اگر امری با این موارد در تزاحمد مینموموردی که غزالی ذکر  پنجرا در همین  سنت است کـه دکتر یوسف قرضاوی از آن دسته از علمای اهل ،طور که اشاره شدهمان مقاصدالشریعه از منظر یوسف قرضاوی شد اولویت به حفظ دین مقدم شود.می ــه مقاصدالشــریعه اســت. وی ادعــا مــ ــین موافقــان و مخالفــان  ،کنــدیقائــل ب ــد ب ابوحامـد غزالـی، ( ؛»ه األصـول فهـو مفسـدة ودفعهـا مصـلحةحفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة... وکل ما یفوت هذإن مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ... فکل مـن یتضـمن « .3 .۳۵۳، ص۳، جلسان العرب ، محمد بن مکرم، منظوربنا .2 .۲۲، ص۹۱- ۹۲، شماره مجله کتاب ماه دینر مقاصد شریعت، علیرضا، پژوهش د ،بهاردوست .1                                               نامد، خواهیم پرداخت. به بیان مکتب خود وی که او آن را مکتب "اعتدال" می نیز در پایـان پردازیم؛می درباره مکاتب موجود در بحث مقاصدالشریعه اوبندی بیان تقسیممقاله، ابتدا به اهمیت بحث مقاصدالشریعه از منظر دکتر یوسف قرضـاوی و سـپس بـه خواند. در این مقاصدالشریعه جمع کرد و راه وسط را برگزید. او منهج خود را وسطیه میبای  ).۲۸۷، ص۱ج، المستصفی من علم االصول



مقاصد یعنی تعمیق و غـوص کـردن  گوید:دکتر قرضاوی در تعریف مقاصدالشریعه می تبیین دیدگاه قرضاوی  ۱۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش;ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   دچار اشتباه خواهـد شـد. وی معتقـد  و رسولمنحرف خواهد شد و در فهم خدا و رسولاگر کسی فقط بـه ظـواهر نصـوص جزئیـه اکتفـا کنـد از راه  ،از منظر دکتر قرضاوی 1احکام شرعی جمود داشته باشیم و از ماوراء آن غفلت کنیم. ما نباید به ظاهر و الفاظ .که نصوص بر آن داللت دارد در معانی و اسرار احکام شریعت ت و ایـن کارهای خداوند دارای حکمت است و یکی از اسمای الهی "حکیم" اس ،است طور که خداونـد ایـن جهـان را بیهـوده همان ؛بار در قرآن ذکر شده است نودنام بیش از  گذاری نیز هیچ چیز را بیهوده و عبـث وضـع نکـرده خلق نکرده است در تشریع و قانون همه  ،هایی که در خلق و عالِم امر ذکر شدهتعلیلتدبر کردن در قرآن کریم و سایر . ۱ :گویدو می شمردوی علت اتخاذ این موضع را موارد ذیل بر می است. کنـد کـه در بـیش از هـزار قیم ذکر میآنها مرتب بر اسباب و مسببات است و از قول ابن انـد و از دایـره خواندن آثار بزرگانی که به مباحث مقاصدالشریعه اهتمام ورزیـده. ۳ شود. خیر دنیا و آخرت است و این موارد شامل فرد و جامعه می یهبردارنداست که دراستقراء کردن در احکام شریعت و اینکه شامل غایات حمیـده و مصـالح اصـیل . ۲ تعلیل و بیان اسباب و مسبب ذکر شده است.  ،مورد در قرآن اسحاق شـافعی، قیم، ابیتیمیه و شاگردش ابناند. افرادی مانند ابنالفاظ پا را فراتر نهاده محمـد  تـوان ازنیز می های معاصراز چهره ؛راهیم الوزیر در یمنالله دهلوی، ابشاه ولی  .۱۲، صدراسة فی فقه المقاصد الشریعةیوسف،  ،قرضاوی  .2 ).۱۵، صدراسة فی فقه المقاصد الشریعةیوسف،  ،قرضاوی( ؛»واألسرار والِحَکم التي یتضمنها النص، ولیس الجمود عند ظاهره ولفظه، وإغفال مـا وراء ذلـكالغوص علی المعانی «.1                                               2موسی، محمد ابوزهره و...توجه نداشتند. بزرگانی ماننـد محمـود شـلتوت، محمـد عبداللـه دراز، محمـد یوسـف ند و فقط به جنبه لفظـی احکـام بود زیستی با علمایی که به فکر مقاصد ایمانهم. ۴  نام برد. رشید رضا



یقرضاو  وسفیاز منظر دکرت  عهیمقاصدالرش   حفظ دین، نفس، عقل، (را از قالب سنتی  گانهپنج غفلت کنیم. وی حتی مقاصدالشریعهبه ظاهر الفاظ جمود داشته باشـیم و از معنـای ورای آن  یدکند و ما نباآنها را حمایت می ،هایی کـه نـصی و اسرار و حکمتاو بر این باور است که مقاصد یعنی غوص در معان 1او را بر آن داشته است که به بحث مقاصدالشریعه روی آورد. ،مصالح و حکمت استاساس و مبنای شریعت بر مصالح عباد در معاش و معاد است و شامل عـدل، رحمـت، گویـد: قـیم کـه مـیاین جملـه از ابـن یتمام این موارد به عالوه :افزایدیقرضاوی م ١١ ت  ادی، برابـری آز(یعنی های اجتماعی ی از قبیل ارزشدداند و موارفراتر می 2)،نسل و مال پـردازیم کـه معتقـد بندی دکتر قرضاوی از مباحث مقاصـدی مـیدر ادامه به تقسیم  3داند.را نیز جزء مقاصد شریعت می ...)،و حقوق انسان و اند دو گروه دچار افراط و تفریط شده ؛ در واقعسه گرایش وجود دارد ،است در این مسیر از ظاهرگرایـان قـدیم، هرگونـه  یتتبعتوان "نو ظاهرگرایان" نامید. آنها بهاین مکتب را می معنای ظاهریمکتب اول: پایبندی به مکاتب موجود در نحوه مواجه با مقاصدالشریعه از منظر قرضاوی گزیند. میبر و یک راه وسط وجود دارد که وی این راه را کـه ایـن عـده یتـا جـای ؛انـداند و قیاس را نیز منکـر شـدهتعلیل را در احکام انکار کرده ) ق۳۸۴متولـد (حـزم اندلسـی ابـن ،ییاهای برجسته مکتـب ظـاهرگریکی از چهره 4باید اطاعت کنیم. ،شرک امر کند و از توحید نهی کند نیزهای خداوند را بدون چون و چرا اجرا کنـیم و حتـی اگـر مـا را بـه ما باید گفته ،معتقدند وجه جـایز نیسـت در چیـزی از هیچحزم بر این باور است که بهولی ابن ؛اندحکم کردهجمهور علما بر تعلیل احکام شریعت و وجوب رعایت مقاصـد در فقـه و فتـوی و قضـا زیـرا  ؛دچار اشتباه بزرگی شده اسـت ت،ی که داشرغم نبوغوی به ،به باور غزالی ؛است علمـای  جز مواردی که از قرآن و کالم نبی و یا از فعل و تقریر و اجمـاع جمیـعبه(اشیا   .۳۹همان، ص .4 .۲۷، صدراسة فی فقه المقاصد الشریعةیوسف،  ،قرضاوی .3   .کلیات خمس: حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال .2 .۱۵همان، ص .1                                              



در لبنان نیز طایفه "احباش" معتقد به ایـن نظـر  ،شامل نخواهد شد. بنا به گفته قرضاویپول کاغذی ثمن نخواهد بود و احکام ربا بر آن جاری نخواهد شـد و زکـات نیـز بـر آن دیگـر  ،گوید: اگر این نظریه را قبـول کنـیمقرضاوی می 1، حکم کرد.)امت اسالم است ۱۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش0ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   همچنین بر طبق  ؛و عقاید شاذی دارند کنندمیسنت فرق ا سایر اهلاین طایفه ب 2هستند! از  :گویـدتصاویر فتوکپی و تلویزیونی نیز حرام خواهـد شـد. قرضـاوی مـی ،این نظریه مـا  ،گیـری کردنـدکه ابزار فتوکپی در زندگی وارد شد و علما نسبت بـه آن موضـعزمانی گونـه ام در گردش هستند که منشاء ایـنشاهد فتواهایی هستیم که بین مباح، مکروه و حر باید از  ،این مکتب در مقابل مکتب قبلی است و قائل به جوهر دین است و معتقد است مکتب دوم: پایبندی به مقاصد شریعت و روح دین  3برخاسته از نوع نگاه به ظاهر نصوص شرعی است. ،هافتوای کنند و به تاویل قـرآن یز رد میها رها شد. آنها حتی نصوص محکم را ناشکال و صورت گردانند. قرضـاوی آورند و از محکمات روی برمیبه متشابهات روی می ؛پردازندنیز می قرضـاوی  4نامنـد.گـرا مـیداند و آنها را غربکنندگان به مدرنیته میدعوت ،این دسته را اب کمـک عجیب است که این افراد برای این طرز تفکر خود از عمر بن خطـ :افزایدمی گرایـی را ابـداع کنند که او اولین کسی بوده است که این مصـلحتگیرند و گمان میمی دکتر قرضـاوی در  5این طرز تفکر خطا است. که کرده است. قرضاوی بر این باور است خواهیم یافت که اغلب طرفداران  کنیم تر نگاهنظر قرضاوی اگر به این مکتب دقیقبه  7نامد.او این مکتب را "نومعطله" می 6ادعا را رد کرده است.، این سیاست شرعی در پرتو نصوص شریعت و مقاصدشکتاب  هـا هسـتند. ایـن عـده معمـوال شـناخت ها و مارکسیستسکوالرها، لیبرال ،این مکتب  .۴۰، صدراسة فی فقه المقاصد الشریعةقرضاوی یوسف،  .7 .۱۶۹-۲۲۲، صالسیاسة الشرعیة فی ضوء نصوص الشریعة ومقاصدهاقرضاوی یوسف،  .6 .۴۰ص ،همان .5 .۴۰ص ،همان .4 .۷۶همان، ص .3 .۷۳، صدراسة فی فقه المقاصد الشریعةیوسف،  ،ویقرضا .2 .١٩٥، ص٢، جاإلحکام في أصول األحکامحزم، ابناندلسی،   .1                                              



یقرضاو  وسفیاز منظر دکرت  عهیمقاصدالرش   هـای عمیقی از اسالم ندارند و بیشتر غرب زده هستند و سعی بـر ایـن دارنـد کـه ارزش ١٣ ت  عنوان ابزاری برای گذشـتن از قـوانین شـرعی به ،از مباحث مقاصدی ،الجزایری االصل )۲۰۱۰-۱۹۲۸( مثال محمـد آرکـون 1؛وارد جامعه اسالمی کنندای غربی را به هر بهانه بـه شـریعت، توان بـه جهـل های این مکتب میترین ویژگینظر قرضاوی، از مهمبه  2نویسد.را می تاریخیة العقل العربی االسالمیکند و کتاب استفاده می ایـن  3گرایی نام برد.نداشتن علم و غرب ،مواضع و اعالمسخن گفتن  نداشتن در تئجر اسـت را تعطیـل کـرد.  4"را که به نص قرآن "المولفه قلوبهمیکی از موارد مصرف زکات  ،نصوص را تعطیل کرده است. آنان مدعی هستند که عمر ،برای رعایت مصالح )،عمر( نیـز دهند و مـدعی هسـتند کـه خلیفـه دومافراد منطق عقل را بر منطق وحی ترجیح می حد سرقت را که مطابق نص صریح قرآن  ،بر این باور هستند که عمر در سال قحطیآنان  بایـد دسـت  ،کنـدکه نص قرآن به صراحت بیان مـیدر حالی ؛را تعطیل کرده است بوده اِرَقُة َفاْقَطُع سارق قطع گردد:  اِرُق َوالسَّ یـٌز َوالسَّ ُه َعِز ِه ۗ َواللَّ َن اللَّ وا َأْیِدَیُهَما َجَزاًء ِبَما َکَسَبا َنَکاًال مِّ تعطیـل  بـن خطـاب آن را عمـر هک معتقد استکه این مکتب  یدیگر موارداز  .5َحِکیٌم  تقسیم غنایم است که خلیفه برخالف صریح این آیـه شـریفه عمـل کـرده اسـت:  ،کرده
 َما َغِنْم ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبـٰی َواْلَیَتـاَمٰی َواْلَمَسـاِکیِن َواْبـِن َواْعَلُموا َأنَّ ِه ُخُمَسُه َوِللرَّ ن َشيٍْء َفَأنَّ ِللَّ ُتم مِّ ِبیِل  باید چهار پنجم باقی مانـده  ،طبق نص ،آنان مدعی هستند در این آیه شریفه  .6السَّ نـام شدن به برخی از متشابهات و نیز معارضه کردن با ارکـان اسـالم و حـدود الهـی بـهفرار از نصوص قطعی و متمسک  ،ترین عواقب حاصل از این نوع نگرشیکی از مهم 7بر طبق این نص عمل نکرده است. بن خطاب ، عمرولی در جریان فتح سواِد عراق ؛جویان قسمت شوداز خمس بین جنگ  .۱۰۳همان، ص .7   .۴۱. سوره انفال، آیه6   ).۳۸)؛ (سوره مائده، آیه۱۰۳همان، ص( ؛»داناستدست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان بُبرید، این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خـدا مقتـدر و بـه مصـالح خلـق « .5 .۱۰۳همان، ص .4 .۹۳ – ۹۶همان، ص  .3 .۸۷همان، ص .2 .۸۶همان، ص .1                                              



نمـاز، روزه، حتی برخی از این افراد به معارضه با ارکـان اسـالم از قبیـل  ؛مصالح است ۱۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش0ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   پندارند که نماز موجب تعطیـل شـدن کارهـا برخی از آنان می 1اند.زکات و حج پرداخته و یا روزه موجـب کـاهش بـازدهی کـاری  گرددیا زکات موجب گداپروری می و شودمی -قاصدالشـریعه را برمـیقرضاوی بعد از اینکه دو مکتب افراطـی و تفریطـی در مـورد م مکتب سوم: مکتب وسطیه و اعتدال 2شود و...می پردازد. وی نـام ایـن مکتـب را وسـطیه یـا به معرفی مکتب مورد تبعیت خود می ،شمرد مکتـب  ،بهترین راه حل در مواجـه بـا مقاصدالشـریعه ،نظر قرضاویبه ؛نامداعتدال می مکتـب  کـه وی معتقد اسـت 3اعتدال است و آیات زیادی در قرآن به این امر اشاره دارد. اباطیـل  دهـد ومـیبازتـاب  را داند که حقیقت اسـالمقرضاوی این مکتب را مکتبی میبه محکمات ارجاع داد و جزئیات را به کلیات باز گرداند.  درجوع دهیم. متشابهات را بایفروع را باید به اصول باز گردانـد و متغیـرات را بایـد بـه ثوابـت  ،نظر اوبه ؛کلی شریعتعتدال هم به جنبه ظاهری و نصوص دینی توجه دارد و هم به خطوط و اهداف وسطیه و ا گـذارد و بشـریت را رسیدن به فقهی جدید است. به تعدد ادیـان و مـذاهب احتـرام مـیهـای اسـالمی توجـه دارد و خواهـان . این مکتب به تمامی فرقهکندمیباطل  را دشمنان ین ویژمهم  4داند و اهل تساهل و تسامح است.خانواده واحدی می َهـا َبَقـَرٌة الَّ َفـاِرٌض َوَال ِبْکـٌر َعـَواٌن َبـْیَن  )؛۴۸، صفقه الوسطیة االسالمیة والتجدیدیوسف،  ،قرضاوی( .3 .۱۲۳همان، ص .2 .۱۲۳همان، ص .1                                               پردازیم.  در ادامه به بررسی موارد یاد شده می ؛مدارا با تمامی ادیان و مذاهب ها وزماندیدگاه معتدل در توازن بین اهداف دینی و دنیایی، قابل تطبیق بودن احکام الهی در همه مصلحت و مفسده در وراء احکام، ارتباط نصوص جزئی با اهداف کلی شریعت، داشتن نـد از: ایمـان داشـتن بـه اهای مدرسه وسطیه عبـارتترین ویژگیمهم ،نظر قرضاوی از های مدرسه وسطیهگیتر ـُه َیُقـوُل ِإنَّ َقاَل ِإنَّ ِلَك   .۱۹۶همان، ص .4   ).۶۸ه، آیهبقر(سوره  ؛َذٰ



یقرضاو  وسفیاز منظر دکرت  عهیمقاصدالرش   یعت و مصلحِت . ۱ ١٥ ت  یع کند و آنان را به عسـر و حـرج امری را تشر ،است. محال است که خداوند در موردیاز جانب خدای حکیم نازل شده و این احکام تجلی علم و حکمت وی  شریعت حکاما  1مصالح عباد یدربردارنده ایمان داشتن به حکمت شر کـه خداونـد در مـورد این .2چیز، نه در زمین و نه در آسمان، بر خداوند پوشـیده نیسـت : همانـا هـیچآمده اما در مورد علم نداشتن خداوند، در قرآن ؛فراوانی بر آن داللت داردیا اینکه خدا علم کافی نداشته باشد و هر دو احتمال مـردود اسـت و آیـات  ؛گرفتار کند خداوند راحتی شما را  فرماید:آیه شریفه می ،خواهد ما را به عسر و حرج گرفتار کندنمی که شریعت الهی  دهندمیاین آیات نشان  تمام 3.خواهد خواهد و زحمت شما را نمی می -های مهم مکتب اعتدالی این است که ما نباید به نصـوص و احکـام بـهیژگییکی از و دیگردادن نصوص و احکام شرعی به یکربط. ۲ بردارنده مصالح و مفاسد بندگان است.  در دیگـر مـرتبط کنـیم و اجزای مختلف دین را به یک دبلکه بای ؛صورت پراکنده نگاه کنیم ای داشته باشیم و مانند فقهـای به دین نگاه جزیره یدیک نگاه شمولی داشته باشیم. ما نبا فقیـه  .بندی کنیمت، جنایات و عقوبات و... تقسیمشریعت را به عبادات، معامال ،قدیم بیند و هر کدام را در خدمت دیگـری واقعی کسی است که بین تمام این ابواب ترابط می سیاسی را چه در بعد داخلی  - تغییرات اجتماعی ،باید در فرآیند اجتهاد ،نظر وی از  4گیرد.کار میبه که زن  اندا دادههای گذشته فتومونه، اکثر فقها در قرنالمللی مد نظر قرار داد. برای نو بین گوید: این حکم مربوط به و یا شوهر اوست که امور دینی را به وی بیاموزد. قرضاوی میخصوص زن جوان و این وظیفه پدر آن زن به ؛باید در خانه نماز بخواند و به مسجد نرود شـود ایـن بود. در دنیای امروز نمـی اش محبوسکه زن در خانهزمانی ؛قرون گذشته بود زیرا دختران و زنـان در جامعـه امـروزی هـر روز بـه مدرسـه و محـل کـار  ؛حرف را زد چنین فضایی کسی مدعی شود در اینروند و این کاری طبیعی است. آیا میخودشان می َه َال َیْخَفٰی َعَلْیِه َشْيٌء ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي السَّ  .2 .۱۴۷همان،  .1                                               ُه ِبُکُم اْلُیْسَر َوَال ُیِریُد ِبُکُم اْلُعْسَر  .3 ).۵آیه ،عمرانل(سوره آ ؛َماءِ ِإنَّ اللَّ  .۱۴۹، صدراسة فی فقه المقاصد الشریعةیوسف،  ،قرضاوی  .4 ).۱۸۵آیه ،بقره(سوره  ؛ُیِریُد اللَّ



ی، شود که حرام است شما به مسجد بروید! عالوه بر این، تمام زنان دنیـا اعـم از نصـران ۱۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش>ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   روند و ما بیاییم و زن مسلمان را از عبادت های خودشان میگاهیهودی و َوثنی به عبادت طور که خداوند تبـارک و تعـالی همان ؛از منظر این مکتب، افراط و تفریط مردود است  اعتدال در امور دنیوی و اخروی. ۳ 1در مسجد منع کنیم! و حکـم  2؛َوَأِقیُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَال ُتْخِسـُروا اْلِمیـَزاَن   َأالَّ َتْطَغْوا ِفي اْلِمیَزاِن فرماید: می کنید و وزن را بر اسـاس نکرد که هرگز در میزان عدل و احکام شرع من تعّدی و نافرمانی  این دیـدگاه نسـبت بـه دیـن و دنیـا یـک نگـاه  3م نگذارید.عدل برپا دارید و در ترازو ک کنند و نگاه از بـاال قرضاوی معتقد است که اصحاب این نظریه در برج عاج زندگی نمی ارتباط دادن نصوص دینی با زندگی واقعی و زندگی در عصر جدید. ۴   4اعتدالی دارد. بلکـه در بـین مـردم  ؛کننـدنمی ها نیز زندگیبه پایین نسبت به مردم ندارند و در صومعه هـای آنـان را درد ،کننـدهای آنان آشنا هستند و سعی میکنند و با آالم و رنجزیست می یه اعتدال صول ا 5تشخیص دهند و برای آن نسخه تجویز کنند. -از جمله اصول نظریه او می قاصدالشریعهداشتن مسائل عبادی و معامالتی در بحث مل متغیره، هماهنگی بین امور ثابت و متغیر و فرق یآن، تشخیص میان اهداف ثابته و وساجستجو کردن از مقصد نص قبل از حکم صادر کردن، فهمیدن نص در سـیاق تـاریخی  .شماردعنوان اصول نظریه خویش برمیرا بنا کرده است. وی موارد ذیل را به نظریه خود ،پردازد که بر اساس آنهـاای میبه بیان اصول و مبانی ،قرضاوی بعد از تبیین مکتب خود نظر  همان. .5 .۱۵۰، صدراسة فی فقه المقاصد الشریعةیوسف،  ،قرضاوی .4   .۸-۹، آیاترحمنسوره ال .3  .۸-۹.سوره الرحمن، آیات 2 .۱۲۰، صاالجتهاد فی الشریعة االسالمیةیوسف،  ،قرضاوی .1                                               پردازیم. در ادامه به تفصیل موارد ذکر شده می باشند؛



یقرضاو  وسفیاز منظر دکرت  عهیمقاصدالرش   ن مقصد شارع نقش مهمی زیرا دانست ؛تا اینکه برداشت او از مسئله صحیح باشد ؛استدانستن مقصد و هدف شارع از امر و نهی یکـی از مسـائل ضـروری بـرای هـر مجتهـد  سعی در فهم مقصد و هدف شارع از صدور احکام. ۱ ١٧ ت  های وارد شـده در شارع دارد. ما نهی دستوراتدر حکم کردن به وجوب و استحباب در  توانیم تشخیص دهیم که از قصـد و هـدف شـارع را نیز زمانی می )مکروه یا حرام(شرع  گاهی یابیم چـه  ،برخـی احادیـث وارد شـده کـه در برای مثال در مورد تراشیدن ریش ؛آ مالحظه خـواهیم کـرد کـه در اکثـر ایـن  ،افزاید: اگر نگاهی به احادیث کنیموی می رباره جایز بودن و یا حرام بودن تراشیدن ریش صادر کنیم؟حکمی باید د شخصیت مستقل داشته باشند و رسیم که مسلمانان باید از این احادیث به این نتیجه میعلت این کار بیان شده و آن شباهت نداشتن به کفار از لحاظ ظاهری است. ما  ،احادیث گیری امت اسـالمی. مـا در ایـن خصوص در دوره شکلبه ؛ها ذوب نشونددر سایر امت -تراشی و یا خضابزیرا علت این ریش ؛توانیم به ظاهر آن جمود داشته باشیمموارد نمی انـد و بینیم صحابه به خضاب و... خیلی اهتمام و تقید خاصی نداشـتهآنجایی که می از :افزایـدو آن  مخالفت با غیر مسلمانان است. وی می ،کردن ریش در احادیث ذکر شده یخی آنفهم . ۲ 1عمل کنیم.کنیم که این کار از ضروریات و واجبات نبوده و بهتر این است که حکم به استحباب این توانیم بـه ایـن حکـم می ،اندند و برخی نیز آن را ترک کردهددابرخی این کار را انجام می ن نـزول اسـت. وی أتوجه به اسباب و ش ،های نظریه اعتدالی قرضاوییکی دیگر از پایه نص در پرتو سیاق تار نیازمنـد  ،الصدور استطور که ما در مورد قرآن با وجود اینکه قطعیهمان ،معتقد است بـه اولی بایـد طریقدر مورد حدیث به ،ن نزول هستیم تا مقصود آن را متوجه شویمأبه ش مثال  ؛کلی و جزئی بودن و شرایط مکانی و زمانی با قرآن تفاوت دارد و مانند قرآن نیستزیرا حدیث از حیث سـند و کیفیـِت  ؛اسباب نزول توجه کنیم تا معنی نص را درک کنیم ن مشرکین نازل شده را در مـورد أن نزول توجه کنیم تا آیاتی را که در شأدر قرآن باید به ش  .۱۵۹همان، ص  .1                                              همان کاری که بعضـی از غـالت و خـوارج انجـام  ؛ یعنی دقیقاق ندهیممسلمانان تطبی



تا بتواند به  ،اسباب نزول نیز توجه کند و مانند یک غواص باشد که از سطح به عمق رودفظی بسنده نکند و به مقاصد و لالمعنی تحتلذا فقیه موفق کسی است که فقط به ؛دادند ۱۸ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش>ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   بـیم  ،کردندهای خالی از سکنه عبور میها و مکانگردید و مردم از صحراو... انجام میخواهیم دید که شرایط زمان ما تغییر کرده است. در زمان قدیم چون سفرها با شتر و االغ اما اگر ما دقت کنـیم  2؛همراه محارمش سفر کندگوید: زن باید همیشه بهمی ،نقل کرده ول خداعباس آن را از رسول خداو بخاری آمده و ابن صحیح مسلمحدیث شریف که در داشته، مسئله حرام بودن سفر زنان بدون همراهی کردن یک محرم مرد با او اسـت. ایـن نوان مثال، یکی از مواردی که اسباب نزول در یک حکم تاثیر عافزاید: بهقرضاوی می 1هدف نائل شود. ولـی  ؛رفت که به زن آسیبی وارد شود و یا حداقل او در معرض تهمت قـرار گیـردآن می کنند و مشکل ذکر شـده دیگر سفر میامروزه در هواپیما و قطار و... صدها مسافر با یک واضح است  4.تان فراهم سازیدکرده برای تهدید و تخویف دشمنان خدا و دشمنان خودمهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و آالت جنگی و اسبان سواری زین خود را  ،فرماید: و شما (ای مؤمنان) در مقام مبارزه با آن کافرانمثال خداوند در قرآن می ؛ورزنـدوسیله اهتمام مـیشوند و فقط بهفل میکنند و گاهی از هدف غاوسیله خلط میقرضاوی بر این باور است که یکی از اشتباهات رایج مردم این اسـت کـه بـین هـدف و  ل متغیرهیتشخیص میان اهداف ثابته و وسا. ۳ 3دیگر وجود نخواهد داشت. شود که تنها راه مقابلـه بـا دشـمنان از طریـق کسی متوجه نمیهیچ ،که از این آیه شریفه ک و... که با زبان و شرع آشنا باشد تشخیص خواهد داد که وسـیله دفـاعی امـروزی تانـزیرا هر عاقلی  ؛درک مستندگفته خود را به قرآن  تواننمی اسبان سواری زین کرده است و ) و مسـلم در کتـاب ۱۷۶۳بخشی از حدیثی است که در بخـاری در بحـث صـید (؛ (»ال تسافر المراة اال مع ذی محرم«.2 .۱۶۱همان، ص  .1                                               ُکْم َوآ.4 .۱۶۸، صدراسة فی فقه المقاصد الشریعةیوسف،  ،یقرضاو. 3 .  ت)) ذکر کرده اس۱۳۴۱حج ( ـِه َوَعـُدوَّ ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعـُدوَّ اللَّ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ، انفـال(سـوره  ؛َخـِریَن ِمـْن ُدوِنِهـْم َوَأِعدُّ  ).۶۰آیه



یقرضاو  وسفیاز منظر دکرت  عهیمقاصدالرش   سوال اینجاست که  1.مسواک زدن پاک کننده دهان و مورد رضایت پروردگار است آمده: ث نبـویتوان زد، مسئله مسواک زدن است که در حدیث نبـویمثال دیگری که می ؛است ١٩ ت  کـه در  اسـت ایعنـوان وسـیلهآیا واقعا مسواک (چوب خاص) هدف است یـا فقـط بـه ایـن  یا آیا و نددرکمییزی دهان از آن استفاده برای تم والعرب بوده دسترس مردم جزیرة برای وارد شدن در ماه  ،یت هالل ماهؤر ،مسئله در این مورد دیگر :افزایدقرضاوی می 2؟ل دیگری نیز انجام داد.یشود با وساکار را می نظـاره  روزه نگیرید و تـا مـاه جدیـد را یدجدید است. در احادیث داریم که تا ماه را ندید در  یهالل ماه با چشم بوده و این روش تنها وسـیله دیدندر قدیم  3.افطار نکنید نکردید از ارکان مهم مکتب اعتـدال  یمسئله هماهنگی بین امور ثابت در شریعت و متغیرها یک ها و متغیرهاهماهنگی بین ثابت. ۴  4شود؟از بین رفتن اختالفات در روز عید و... نمیمسلح باالتر نیست و موجب چشم غیر مسلح اصرار بورزیم؟ آیا دقت تلسکوب از چشم غیر  هفقط ب ،هالل ماه دیدن ایو... آیا ما باید بـر پاما امروزه با آمدن تلسکو ؛دسترس مردم در آن روزگار بوده است ر یـرهای بسته" هستند و در آنها هیچ نوع اجتهاد و تغییقرضاوی است. ثوابت به منزله "دا عنـوان هسـتند و بـه ییعنوان محورهـاثوابت به ،عبارتی دیگربه ؛ردو دگرگونی وجود ندا د و شامل عقاید اساسی مانند ایمان بـه خـدا و مالئکـه، پیـامبران، نمحدوده وسیعی دار ،چرخش کنند. این امور ثابـت هاسنگ آسیابی هستند که مجتهدان باید حول این محور های قطعی مانند قتل، عدل، احسان، صدق، امانت و... حرام .جزء این امور ثابت استجزء این امور ثابت است. مسائل مهم اخالقی که در قرآن و سنت ذکر شـده اسـت نیـز هادتین، نماز، زکـات، روزه و حـج نیـز . ارکان عملی اسالم مانند ششوندمیآخرت و...  د و از جملـه نشوغیر موارد ذکر شده، شامل احکام فرعی و جزئی میسایر موارد، به  5.روندشمار میگرایی، شرب خمر، دزدی و ربا و... نیز از ثوابت بهجنسزنا و هم  .۱۹۷همان، ص.5 .۱۷۹، صدراسة فی فقه المقاصد الشریعةیوسف،  ،قرضاوی.4 .صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته، فإن ُغَمّ علیکم فأکملوا العّدة ثالثین.3 .۱۷۸، صدراسة فی فقه المقاصد الشریعةیوسف،  ،قرضاوی.2 .السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.1                                              



باشـد. ره ایـن امـور ظنـی وسـیع مـیید و داللت ظنی دارند و دانروشمار میها بهمتغیر ۲۰ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   -د و قابل اجتهاد و تغییر است. سکوالرنگیربیشتر احکام شرعی در این محدوده قرار می سعی در از بین بردن مرز میان امور ثابت و متغیر را دارند و  ،عطیلها و طرفداران مکتب ت نوظاهرگرایان سعی بر  ،در نقطه مقابل ؛خواهند امور ثابت را به امور متغیر تبدیل کنندمی نظریه وسطیه یا اعتدال او است که  ،راه حل ،تقد استنیست داخل در دین کنند. وی معها را توسعه دهند و کارها را سـخت کننـد و آنچـه را کـه در دیـن ره ثابتیاین دارند تا دا یعت. ۵ تواند امروزه گره از مشکالت مسلمانان بگشاید. می قرضاوی، تمیز قائل شدن میان عبادات  هیکی دیگر از اصول مهم مکتب اعتدال و وسطی فرق میان عبادت و معامالت در مباحث مقاصد شر از بزرگـانی ماننـد شـاطبی  یـتتبعت. وی بـهاس هالشریعو معامالت در مباحث مقاصد خـود در مسـئله دوازدهـم  الموافقاتمقاصدالشریعه تفاوت قائل شد. شاطبی در کتاب بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد میــان عبــادات و معــامالت در بحــث  ،ق)۷۹۰(متــوفی  اصـل در  ؛معـانیبـدون توجـه بـه ،اصل در عبادات برای مکلف تعبد اسـت 1گوید:می طـور مفصـل معنا است. شاطبی برای این رای خویش بهتوجه به نیز معامالت)عادات ( ما باید چه برای زنی  ،برای مثال در مسائل عبادی نظیر عده طالق :گویدقرضاوی می  2کند.دالیل خویش را هم در مورد عبادات و هم در مورد معامالت ذکر می زیرا  ؛حیض را در نظر بگیریم سه ،شودشود و چه برای زنی که حیض نمیکه حیض می همچنـین در  ؛این مسئله عبادی است و ما نباید در مقصد و هدف شارع دخالـت کنـیم -الشریعت را دخیل کنـیم. وی ادامـه مـیمباحث مقاصد دنبای ،قوانین ارث و حدود نیز ضـربه شـالق زد و در مـوردی دیگـر  صدمثال در بحث حدود، در یک مورد باید  :دهد واجـب کـرده  ،دوره خـودش زمانی خاِص  زکات اسب را هم به سبب شرایط دومخلیفه  ،رسدنظر میهمین دلیل بهزکات عبادت محض نیست و با مسائل مالی آمیخته شده و بهشارع سوال کنیم و فقط باید اطاعت کنیم. در مورد زکات، قرضاوی بر این رای است که و در موردی نیز باید دست را قطع کرد و ما حق نداریم از حکمت و هـدف  ضربه هشتاد  .۳۰۵-۳۰۷، ص۲، جالموافقاتبن موسی، إبراهیم  ،شاطبی .2   .۲۹۵، ص۲، جالموافقاتإبراهیم بن موسی،  ،شاطبی .1                                              



یقرضاو  وسفیاز منظر دکرت  عهیمقاصدالرش   مل بـا سـنت نبـوی و نصـوص وارده در است که بسیاری از سلفیان در رابطه با نحوه تعاگامی مثبت برای خروج از جمود و ظاهرگرایِی محضـی  ،رغم اینکه نظریه قرضاویعلی هبندی دکتر قرضاوی از مکاتب موجود در مقاصدالشریعالف: نقد تقسیم هنقد نظریه قرضاوی درباره مقاصدالشریع است. ٢١ ت  بندی دکتر قرضاوی نیازمند تدقیق بیشتری رسد تقسیمنظر میدارند، ولی بهقرآن بیان می مکتب کلی  سهکه قرضاوی مکاتب موجود در باب مقاصدالشریعه را به در حالی ؛است تـر مکاتـب موجـود در بـاب بنـدی جـامعتـوان در یـک تقسـیمتقسیم کـرده بـود، مـی حـزم طـور کـه قرضـاوی دربـاره ابـنهمان ؛این نظریه توجهی به مقاصد شریعت ندارد  های مقاصدیمعیار بودن نصوص دینی و رد هرگونه توجه به بحث. ۱ : اند ازکه عبارت مکتب تقسیم کرد پنجاصدالشریعه را به مق یعت. ۲ اندلسی بیان نمود.   برای مثال خشـایار بیگـی در مقالـه "دو مفهـوم  ؛اول قرار دارد این نظریه در مقابل نظریه معیار بودن مقاصد شر توان به تحـوالت علمـی و دسـتاوردهای های فقیهانه نمیگوید: با رفوکاریمدرنیته" می مجتهد شبستری نیز بسیاری از احکام شرعی را  1اجتماعی و فرهنگی مدرنتیه پاسخ داد. بـین  ،اند. وی معتقد اسـتقاصد بودهای برای تحقق مداند که وسیلهاحکام تاریخی می وسـیله مقاصدی که ارزش ذاتی دارند تفاوت وجود دارد. تشـخیص ایـن دو بـه و احکام واسـطه رجـوع بـه مراجعه به کتاب و سنت میسر نیست و تشخیص ذاتی و عرضی را بـه یعتمعیار بودن نصوص د. ۳  2کند.تاریخ و رخداد آن حادثه تاریخی در زمان مشخص تفسیر می ن ادله و اسناد شرعی، مقاصد عام شریعت از قبیـل ددر این نظریه، فقیه با محور قرار دا  ینی با گرایش به مقاصد شر قهـایی ماننـد فُ  3گیـرد.را نیز در نظر می ...سوی خداوند وایجاد عدالت، آزادی، قرب به  .۳۶۶، ص۲، جفقه و مصلحتابوالقاسم،  ،دوستعلی .3 .۲۶۷، صنقدی بر قرائـت رسمی از دینمحمد،  ،مجتهد شبستری .2 .۴۶، ص۳۵، شماره مجله کیان دو مفهوم مدرنیته، خشایار، ،بیگی .1                                              



ادریـس ابـن ند.هسـتپیروان این نظریـه  و ادریس حلی و محقق اردبیلی از طرفدارانابن ۲۲ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   دانـد، آن را مسـتحب هـم حلی عالوه بر اینکه تعلق زکات به مـال یتـیم را واجـب نمـی شمارد؛ برخالف مشهور فقها که پرداخت زکات از مال یتـیم حرام می و در واقع ندانسته یعت با گرایش به نصوص دینی. ۴ 1دانند.را مستحب می شرعی را متاخر از مقاصد  نصوصولی به مقاصد کلی شرع توجه بیشتری دارند و ادله و  ،پذیرنـدعنوان اسـناد اجتهـاد مـیادله و نصوص شرعی را به صاحبان این نظریه با اینکه معیار بودن مقاصد شر اگرچـه  ؛این اندیشه در میان فقهـای امامیـه طرفـداری نـدارد 2شرع دانسته، نه مفسر آن. -از میان فقهای اهل 3گرایش دارند. برخی از نواندیشان دینی در مکتب امامیه به این نظر یعت. ۵  4.که به این گرایش متمایل است اشاره کرد الدین طوفینجمتوان به می نیز سنت احکام  تمام ،لذا در این نظریه ؛کنداستنباط و برداشت از آیات و روایات بسیار کمک میفقیه همیشه به مقاصد شریعت و مصالح مردم امعان نظر داشـته و ایـن امـر، فقیـه را در -اما آید؛ دست میت که از قرآن، سنت، اجماع و عقل بهای اسمنابع استنباط، فقط ادلهدر این دیدگاه، مقاصد شریعت و مصالح شارع، قاعده، سند و دلیل بـرای فقیـه نبـوده و  معیار بودن نصوص با نظارت بر مقاصد شر د نـصـد شـارع مقـدس خواهشرعی راهی برای وصول به اهداف و مصالح اصـلی و مقا فرمایند: فروش سـالح اند. حضرت امام خمینی میصلح و غیر صلح تفکیک قائل شده فقها در خصوص فروش سالح به دشمنان در بعضی روایـات بـین زمـاِن  ،برای مثال  5بود. مجـوز فـروش  ،بنابراین، نه در زمان صلح بـودن ؛ون حاکم الهی استؤبه دشمنان از ش شود و نه کفر ایشان، موجب عدم جواز فروش خواهد بود. از اخبار و سالح محسوب می  .۳۷۷، ص۲، جفقه و مصلحتابوالقاسم،  ،دوستعلی.5 .۱۱۸-۱۵۸، ص۴۱، شماره بیتلبیتمجله فقه اهلابوالقاسم، مقاله فقه و مقاصد شریعت،  ،دوستعلی.4 .۱۰۰، صراهی به رهاییمصطفی،  ،ملکیان.3 .۳۷۰، ص۲، جفقه و مصلحتبوالقاسم، ا ،دوستعلی.2 .۱۵، ص۱۵، ججواهر الکالممحمد حسن،  ،نجفی.1                                              حکم عقل که با توجه به مقاصد کلی شارع بیان شده اسـت، چیـزی  غیر از روایات هم،



یقرضاو  وسفیاز منظر دکرت  عهیمقاصدالرش   تنها برای کّلیت ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافی نه ،قرآن کریم در آیات بسیاریو متون معتبر دینی و عقل سلیم، بر هدفمند بودن شریعت اسالم داللت دارنـد.  نصوص ب: نقد مبانی قرضاوی در مقاصدالشریعه کند. گونه روایات را همان تبیین حکم عقل عنوان میامام خمینی این 1شود.فهمیده نمی ٢٣ ت  ی و ُخرد نیز غـرض یـا اغـراض خاصـی را ئبلکه گاهی برای احکام جز 2،شمارد را برمی کیـد دارنـد.احادیث فراوا 3نماید. بیان می نگـارش و تـدوین  4نـی نیـز بـر ایـن اصـل تأ کیـد مقاصدالشـریعة ، اثبات العلـل، علل الشرائعهایی چون  کتاب و... حاصـل ایـن تأ دار بـودن شــریعت را همچنـین متـونی کـه از گذشـتگان بـه مـا رسـیده، هـدف ؛اسـت فهمانـد. شـعار تبعیـت احکـام از مصـالح و مفاسـد، لـزوم مصـلحت در تشـریع و  می و تعـابیری ماننـد ایـن، از شـعارهای  5لواجبات الشرعیة ألطاف فی الواجبات العقلیـة""ا -برخی، هدف .خورد صورت مکرر در این متون به چشم میای است که به شناخته شده حتی اشاعره که (ها و مذاهب از امت بزرگ اسالم  دار بودن شریعت الهی را به همه فرقه میـزان محمـد،  ،شـهری؛ محمـدی ری۶۴۰، ص۱۸۹؛ خطبـه ۳۴و  ۳۳نهج البالغه (فیض االسـالم)، خطبـه اّول، ص .4 ).۴۵، آیهعنکبوت (سوره ؛)۱۰۳، آیهتوبه (سوره ؛)۹۷، آیهمائده(سوره ؛ )۱۸۳، آیهبقره(سوره  .3 ).۲، آیهجمعه (سوره )؛۹-۲۵، آیاتحدید (سـوره ؛)۲۴، آیـهانفال (سوره ؛)۱۵۷، آیهاعرافسوره  (؛)۱۶۴، آیهعمرانآل(سوره ؛ )۱۲۹-۱۵۱-۲۱۳بقره، آیات (سوره  .2   .۱۳۵، ص۱، جمکاسب المحرمهالله، سیدروح ،خمینی .1                                              بزرگی از شیعه و سنی در صدور بسیاری از فتواها بر  ُفقهایرسد. نظر میامور مقبولی به ،ط میان هدف و وسیله و فرق داشتن میان مسائل عبادی و شرعی با مسائل معامالتخلبه مقاصد کلی شارع در صدور احکام جزئی، توجه به سیاق صدور احکام شرعی، عدم نظر دکتر قرضاوی صحیح است و بسیاری از مبانی قرضاوی از جمله احاطه داشتن کلی  ،رسد در اصل پذیرفتن وجود اغراض و مصلحت در ورای احکـام شـرعینظر میبه 6 اند. نسبت داده )،دانند و تابع هدف نمیافعال خداوند را معّلل به غرض  نماینـد،  رمضان البوطی معتقد است اشاعره در اندیشه کالمی خویش هرگونه غرض و عّلت را از فعل خداوند سلب می« .6 .۱۱۷ـ۱۱۹ابوالقاسم، فقه و عقل، ص ،دوستعلی .5 ۹۲۶۸ـ  ۹۲۶۳، احادیث ۱۴۳۰و۱۴۲۹، ص۴، جالحکمة     .۸۳ـ ۹۰، صابط المصلحة فـی الشـریعة االسـالمیةضوبوطی، محمد سعید رمضان،  ؛»ولی در اصول فقه به قیاس گرایش دارند



هرچنـد گـاهی بـا  ؛دهنـد ا بررسی و بر اسـاس آن فتـوا مـیعلل شرایع، نصوص دینی رکنند. این گروه با اکتفا به اسناد و عـدم لحـاظ مقاصـد کلـی و  این باور مشی کرده و می ۲۴ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش0ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   هـای مقاصـدی ای که باید دکتر قرضاوی و همه محققانی که در عرصـه بحـثنکته کنند.  ای به مقاصد می ، اشارههتعابیری چون اصول مذهب، ذوق فقهی، شّم الفقاه نـص قطعـی کـه با عقل قطعی و یـا  وقتیتا  ،این است که ،فعالیت دارند در نظر بگیرند از علت ورای حکمـی مطلـع  ،کند (قیاس منصوص العله)علت وارء حکمی را بیان می بحث  عه،یتوانیم فقط بر اساس حدس و گمان حکم صادر کنیم. در فقه شایم، نمینشده ؛ مطرح نبوده اسـت ،عنوان بحث مستقل در کنار عقل، سنت و اجماعبه عهیالشرمقاصد نظـر عنوان یکی از منابع حکم شرعی اتفاقرش "عقل عملی" بهولی فقهای امامیه در پذی شود. افزون بر ایـن، حکم شرعی ثابت می ،دلیل مالزمه بین درک عقل و شرعاست و بههمچنین مبنای درک عقل و داوری کردن آن، مقاصد و مصالح مـورد نظـر شـارع  ؛دارند از طرفی مقاصد  ؛شودگرفته میدر استنباط احکام و تفسیر ادله آن، مقاصد شارع در نظر  جایگاه مهمی دارد. یکی از جاهـایی  و مصالح مورد نظر شارع در اصول "فقه الحکومۀ" قاعده تقدیم اهم بر مهم اسـت کـه در هنگـام  ،توان رد پای بحث مقاصد را یافتکه می شود. قبول واجبات حکـومتی و بـدیهی شـمردن کار برده میتزاحم احکام، این قاعده به گیـری در اساس شریعت سهله سـمحه و عـدم سـخت ها، لزوم افتا برحفظ نظام انسان گرایـی در مقابـل های افراطی تقویت جایگاه عقـلهای مبارزه با گروهیکی از بهترین راه نتیجه  1ها نمونه دیگر نشان از حضور مقاصد شارع در فقه امامیه دارد.احکام و ده سنت از دیرباز مطرح بـوده و شـیعه عه در میان اهلگرایی است. بحث مقاصدالشرینص ای مقاصـدی هـتوان در چهـارچوب بحـثتنباکو در دوران استعمار انگلیس را فقط میمثال فتـوای مشـهور میـرزای شـیرازی در تحـریم  ؛های مقاصدی پرداخته استبه بحث ،طور مستقل از بحث مقاصد نام نبرده اسـتنیز در بسیاری از مجاالت با وجودی که به  .۵۱-۷۰، ص۱۳۹۱، پاییز المتینمجله حبلمهدی، جایگاه سندی مقاصد الشریعۀ در فقه مذاهب اسالمی،  ،پورگرامی .1                                              عنوان یکی از علمای بزرگ معاصر و مطرح در جهان تبیین کرد؟ دکتر یوسف قرضاوی به



یقرضاو  وسفیاز منظر دکرت  عهیمقاصدالرش   باشند. وی نظریه خود در بـاب مقاصدالشـریعه را خـط اعتـدال و وسـطیه  زمانی داشتهعالمان اسالمی خود را صرفا اسیر در متون دینی کنند و توجه بیشتری به شرایط مکانی و نباید  ،نظر ویبه ؛های مقاصدالشریعه داردآثاری در مورد ضرورت توجه به بحث ،اسالم ٢٥ ت  تحقیـق و بررسـی  یامری شایسته ،مقاصدالشریعه در استخراج احکام و دستورات شرعمتناسب با عصر حاضر جلوه دهند، دیدگاه دکتر یوسف قرضاوی در ضرورت توجـه بـه گـرا و غیـر خواهنـد اسـالم را دینـی واپـسد و مـیدادن احکام و دستورات اسالمی دارناحکام ظاهری اسالم و ارائه اسالمی کاریکاتوری و نامتوازن، سعی بر غیر عقالنی نشان برخـی از  بزرگ کردنهای سلفی و متحجر با رسد در حال حاضر که گروهنظر میبه نامد.   می رود تدقیق دارد. امید می و سازی مکانیسمهنوز جای شفاف ،کنندمقاصدی را مطرح می هـایدیـدگاه قرضـاوی و سـایر محققـان اسـالمی کـه بحـث ،رسدنظر میاما به ؛است  و تفریط جلوگیری کنیم. عرصه صورت گیرد تا بتوانیم به اعتدال در احکام اسالمی دست یابیم و از هرگونه افـراط های بیشتری در ایـن های مقاصدی بنمایند و تحقیقگران توجه بیشتری به بحثپژوهش



یم .۱ منابع  ۲۶ ۱۳۹۸پاییز و زمستان ،۱۰، ش0ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   یعة اإلسالمیة ضوابط د،یسع محمد ،یبوط .۳ م.۲۰۱۶حزم، ابن، بیروت: داراإلحکام في أصول األحکامحزم، ابن .۲ .قرآن کر خانـه کتـاب،  ،مجله کتاب مـاه دیـن، »پژوهش در مقاصد شریعت«علیرضا،  ،بهاردوست .۴ م.۲۰۰۹نا، : بیروتیب ،المصلحة في الشر تیبلفقه اه مجله، »فقه و عقل«دوست، ابوالقاسم، علی .۸ ق.۱۴۱۷عفان، دار ابن قاهره: ،الموافقاتإبراهیم بن موسی،  ،شاطبی .۷ تا.، بیالمهرمطبعه :، قممکاسب المحرمهسیدروح الله،  ،خمینی .۶ ش.۱۳۷۸تهران:  ،مجله کیان ،»م مدرنیتهدو مفهو« خشایار، ،بیگی .۵ ش.۱۳۸۴ شـرکة المدینـة المنـورة للطباعـة،  مدینـه: ،المستصفی من علـم االصـولابوحامد،  ،غزالی .۱۱ ش.۱۳۹۰،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه :،  قمو مصلحت فقهابوالقاسم،  ،دوستعلی .۱۰ ش.، ۱۳۸۴بیتمجله فقه اهل، »فقه و مقاصد شریعتمقاله «ابوالقاسم،  ،دوستعلی .۹ ش.۱۳۸۴، ۴۱، شمارهییتببیبل یعة االسالمیةیوسف،  ،قرضاوی .۱۲ م.۲۰۰۸ چـاپ  ،دارالقلم للنشر والتوزیع ، بیروت:االجتهاد فی الشر یعة ومقاصدها السیاسة الشرعیة فییوسف،  ،قرضاوی .۱۳  م.۱۹۹۶اول،  طبعـة  بیروت: ،ضوء نصوص الشر یعةیوسف،  ،قرضاوی .۱۴ م.۱۹۹۸ چاپ اول، مکتب وهبة، دارالشـروق، چـاپ سـوم، بیـروت: ، دراسة فی فقـه المقاصـد الشـر مرکـز القرضـاوي للوسـطیة قطـر:  ،فقـه الوسـطیة االسـالمیة والتجدیـدیوسف،  ،قرضاوی .۱۵ م.۲۰۰۸ مجلـه حبـل ، »جایگاه سندی مقاصد الشریعۀ در فقه مـذاهب اسـالمی«مهدی،  ،پورگرامی .۱۶ م.۲۰۰۹ د،اإلسالمیة والتجدی  ش.۱۳۶۲، ، بیروت: دار االحیاء التراث، چاپ هفتمجواهر الکالم ،محمدحسن ،نجفی .۲۰ ش.۱۳۸۱اه معاصر، نگ :، تهرانراهی به رهاییمصطفی،  ،ملکیان .۱۹  ش.۱۳۸۹: دارالحدیث، قم ،الحکمة زانیمشهری، محمد، محمدی ری .۱۸ ش.۱۳۷۹طرح نو،  تهران: ،نقدی بر قرائـت رسمی از دینمحمد،  ،مجتهد شبستری .۱۷ ش.۱۳۹۱،شماره سوم، المتین
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