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موضوع پایان نامه

نام و نام خانوادگی
دانشجویان
تبعیت احکام از
مسیه صفرزاده
مصاحل و مفاسد با
عارفه حجتی
نگرش نوین

استاد
راهنما
سرکار
خامن دکرت
پورعبد
اهلل

استاد
مشاور
سرکار
خامن آل
اسحاق

چکیده پایان نامه
بحث درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بدين معنا است كه آيا شارع ،احکام را بر مبناي مصالح و مفاسدي
كه پیش از حکم بوده ،جعل كرده است؟آيا خداوند آنچه را واجب نموده ،به جهت مصلحت مهمى است كه
داشته ،و هرچه را حرام نموده به جهت مفسدهاى است كه در آن بوده است ،و يا آن كه احکام شرعى تابع
مصالح و مفاسد نیستند؟ آيا الزامي در اين بنا داشته يابدون الزام چنین كرده است؟ آيا اين مصالح و مفاسد،
در متعلق حکم بوده اند يا فقط جعل حکم مصلحت داشته است ،بدون اين كه در متعلق حکم مصلحت و
مفسده اي موجود باشد؟ يااصال شارع چنین بنايي نداشته و احکام او نه تابع مصلحت در جعلند و نه تابع
مصلحت ومفسده در متعلق؟
تحقیق حاضر در پي بررسي اين مسائل است كه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مستلزم كدام مبناي اصولي
ميباشد؟ جايگاه مصالح ومفاسد در كشف حکم و اجراي احکام چیست؟ شیوه هاي اكتشاف مصالح و مفاسد از
چه معیارها و ضوابطي پیروي مي كند؟ فرضیه ما اين است كه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیازمند اثبات
امکان درک مالكات احکام نزد شارع ميباشد و درصورت كشف مصالح ومفاسد نزد شارع مي توان به حکم
تکلیفي متناسب آن در" موارد فقدان دلیل" دست يافت .همچنین در نزد فقهاي امامیه ،مصالح و مفاسد بايد
نص بسند بوده و اقتصار به رأي شارع نمايد.
هر عملي كه به اقتضاي درک قطعي عقل ،مصلحت الزم التحصیل يا مفسدة الزم الترک داشته باشد ،در صورت
اول شرعا واجب و در صورت دوم شرعا حرام است (كل ما حکم به العقل حکم به الشرع).
پس از بررسي موقعیت سندي مصلحت در عملیات استنباط و متون فقهي امامیه نیز درمييابیم كه متون فقهي
عالمان امامیه و بناي عملي ايشان ،هم سو با نظر و انديشه اصولي ايشان در پرهیز از تمسک به مصلحت در
استنباط است و مواردي كه توهم شده فقیهان امامیه در استنباط حکم به استصالح تمسک كردهاند ،به وجوهي
زير قابل توجیه است.
رأي به مشروعیت فرع بر رأي به امکان كشف مالک است .صاحب نظران اصولي براي رأي به امکان ،عموما قائل
به تفصیلاند .در تمام تفاصیلي كه قائل به امکان هستند به داللت التزامي قائل به مشروعیت حکم ناشي از اين
مالک ميباشند.

واژگان کلیدی:مصلحت،مفسده،مالکات احکام،تبعیت،کشف حکم،
نص بسند ،حکم ثانوی
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