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Abstract
Based on common definitions, jurisprudence has been designed to explain and
elaborate the rules and their evidences. By evidences we mean the documents that
prove that a certain rule is od’s command and according to expression of the jurists
the reason for issuing a rule is not related to the mysteries of rules and the
philosophy which is concealed in its issuance. The jurist is not obliged to unveil
these secrets, however the increasing expansion of communities, versatility, and
plurality of the necessary issues in the society have proven that reliance on the
evidences doesn’t fulfill the needs of the society and one cannot expect that there
should be a reason from among the legal evidences for every social necessary issue.
Therefore, it will be inevitable to seek help of the reasons of legal evidences to
determine the religious task at the time of silence or ambiguity or religious rules and
to generalize the existing rules to other cases by means of reason or in the cases
when the reason is resolved the rules also have to be resolved and to expand or spoil
religious rules. This important issue necessitates that the jurists do not suffice to
express the evidences and to take a step toward etiology. The present study aims at
explaining the accurate meaning of the reason and the necessity to explore and
explain the reasons of rules and consequences of incorrect etiology to prepare the
ground for the movement of jurisprudence from explaining the evidences to
explaining the reasons and to provide the fundamentals of establishing the evidential
jurisprudence through identifying the correct methods of reason exploration. By
doing this, it can help and improve the evidential jurisprudence and can prevent
from undesirable effects of unprofessional reasoning for rules.
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 .1دانشیار ،دانشکدۀ الهیات و معارف اس می ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 . 2کارشناا ارشد ،دانشکدۀ الهیات و معارف اس می ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت1931/11/11 :؛ تاریخ پذیرش)1932/12/19 :

چكیده
بر اساا تعریفهای مرسوم ،علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادلۀ آنها راحی شده و مقصود از ادلۀ احکام مادارکی
است که اثبات کند حکم مورد بحث ،نظر خداوند است و مقاب اصق ح فقها ،دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و
حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمیداند ،اما گسترش روزافزون جوامع
و تنوعپذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله ،نیاز جامعه را مرتفع نمیکند و نمیتوان
انتظار داشت که برای هر مسئلۀ مورد نیاز ،دلیلی از ادلۀ شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید بارای تعیاین تکلیاف
شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت ،از علت احکام شرعی مدد جست و با استفاده از علتها ،احکام موجود را باه
موارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع میشود ،احکام را نیز مرتفع و احکام شرعی را توسیع یا تضیی کرد
و این مهم ،اقتضا دارد که فقها از اکتفا :به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علتشناسای نیاز بگذارناد .در ایان
تحقی کوشش می شود تا با تبیین دقیا معناای علات و ضارورت کشاف و تبیاین علال احکاام و عاوارض ناشای از
علتیابیهای نادرست ،زمینهساز حرکت علم فقه از بیان ادله به بیان علتها باشاد و باا شناساایی روشهاای درسات
کشف علت ،شالودۀ تأسیس فقه علل را فراهم کند و از این ری  ،مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از باروز
عوارض ناپسند علتسازیهای غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری کند.
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مقدمه
علم فقه برای استنباط احکام از روی دلیل آنها راحی شده است در فرهنگ فقهی اسا م،
دلیل احکام مواردی هستند که با استفاده از آنها میتوان استناد احکام به خداوناد متعاال را
ثابت کرد (رضایی راد )21 :1931 ،و فقهای معظم در ول تاریخ بهدرستی توانستهاند ایان
وظیفۀ مهم را به انجام برسانند ،بهشکلی که به جرأت میتوان گفت که هیچ حکام شارعی
وجود ندارد که فقها نتوانند با دتیل روشن و حجج تعریف شده،استناد آن را به خداوند باه
اثبات برسانند؛ اما آننه در تحقیقات فقهی کمتار باه آن توجاه شاده علات احکاام اسات.
مقصود از علت احکام ،فلسفه و مصالح و مفاسدی هستند که پیروی از احکام را ضارورت
میبخشد و م ک و معیار صدور احکام از جانب خداوند تعاالی باودهاناد .فقهاای معظام،
بخصوص فقهای مذهب تشیع ،حساسیت چندانی به کشف و تبیین علات احکاام از خاود
نشان ندادهاند؛ با این پیش فرض که احکام الهی تابع مصالح واقعیه هستند و علم و جهل به
آنها تأثیری در تزم اتتباع بودن آنها ندارد و حتی بهنوعی از غو هور شدن در علل احکاام
و پیگیری آنها خودداری و از آنها نهی کردهاند تا زمینۀ قیاا محرم و استحساانات ظنیاه و
تبعات ناگوار آنها برای فقه و دیانت ایجاد نشود ،پیامدهایی کاه تااریخ علام فقاه گاواه آن
است و موجب تکثر بیرویتۀ شریعت و اعمال سلیقههاای شخصای در دیان شادهاناد ،اماا
گسترش جوامع اس می و پینیدگی و تنوع مسائل مورد نیاز جامعاه ،گااه جسات وجاوی
علل احکام را اجتنا ناپذیر میکند و نمیتوان انتظار داشت که برای همۀ موضوعات مورد
نیاز جامعه ،دلیلی به معنای خاص و مصقلح وجود داشته باشد و اگر چنین انتظاری وجاود
داشته باشد ،شاید این نتیجه به بار آید که در اکثریت قریب به اتفاق احکام که دلیل خااص
و عام وجود ندارد ،به اصول عملیه بهویژه برائت یا احتیاط تمسک شود و احتیااط موجاب
عسر و حرج بر جامعه و برائت موجب فاصله گرفتن جامعه از شریعت و گرفتار شادن باه
نوعی سکوتریسم و جدایی دین از جامعه و جایگزینی ظناون و برداشاتهاای بشاری در
جایگاه احکام الهی باشد و هیچکدام از این دو نتیجه ،مقلاو

شاارع و ساازگار باا روح و

با ن دین نیست ،زیرا عسر و حرج با ذات اس م که شریعتی سهل آساان اسات ،در تضااد
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قرار دارد و فاصله گرفتن دین از جامعه و اصالۀ اتباحه در اکثریت امور جامعه نیز ،با اصل
اعتقادی جاودانگی دین و خاتمیت پیامبر اس م ناسازگار است .اما با کشاف علات احکاام
میتوان با توسیع و تضیی احکام در موارد سکوت شرع ،احکام شرعی تزم را صاادر کارد
و نقش فعالتر و سازندهتری به فقه بخشید .این جستار میکوشد با توجه به ضرورت بیاان
فلسفه و جست وجوی علت از سویی و عوارض و پیامدهای زیادهروی در علت احکاام از
سوی دیگر ،زمینهساز برداشتن گامی فراتر از فقه ادله باشد و با تبیین دقی مفهاوم علات و
پیشگیری از خلط مبحث در این موضوع و بیان شیوههای درست کشف علتِ احکام ،راهی
بگشاید به سوی فقهی که ع وه بر ادله ،به جستوجوی علت احکام نیز توجه دارد.
مفهومشناسی علت
یکی از عواملی که موجب اخت ف نظر در ضرورت پرداختن فقه به علل احکام شده ،عدم
تبیین دقی و صحیح معنای علت است و این مقلب موجب خواهد شد کاه مبحاث علات
احکام ،برخ ف مباحث دیگر ،غنا و عم تزم را نیابد ،زیرا این اصق ح هم معنای لغاوی
دارد و هم در دو علم فلسفه و فقه بهعنوان یک اصق ح استفاده میشود و کاربرد لغاوی و
اصق حی این واۀه در این دو علم ،لزوما به یک معنا نیست؛ اما تداخل و ارتباط تنگاتناگ
این دو علم با همدیگر در موارد بسیاری موجب خلط مبحث و جابه جایی در کااربرد ایان
واۀه شده است و این جابه جایی در کاربرد اصق ح ،به بروز اخت فنظرها در کارآمادی و
حجیت علتهای مستنبقه و حتی منصوصه منجر شده است و در مواردی میتوان با تبیاین
دقی معنای علت در علم فقه ،میان نظرهای متضاد ،اجتماع و الفتی ایجاد کرد و مخالفتهاا
را به معنای فلسفی و موافقت را به معنای فقهی یا لغوی آن ارجاع داد.
معنای علت

علت در لغت معانی گوناگونی دارد ،از جمله بیماری˛ عذر˛ ضعف ،کاستی ،عامال ،چااره،
دستاویز ،حادثهای که ماانع انجاام دادن کااری شاود (معاین ،1912 ،ج  ،922 :2آذرناوش،
 .)212 :1913معنای دیگری که برای علت به کار رفته ،عامل پیدایش چیزی یا انجام گرفتن
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کاری است (معین .)291 :1912 ،بهعبارت دیگر˛ هر امری که از امر دیگری به استق ل یاا
بهواسقۀ آن امر خواهد بود و امر صادرشده معلول است.
اقسام علت

فقها و اصولیون در تعریفهایی که از علت بیان کردهاند ،اتفاق نظار ندارناد و آرا و عقایاد
فلسفی و ک می با نظرهای فقهی آنها درآمیختاه اسات .همنناین در مناابع فقهای تفکیاک
روشنی را میان علت در استعماتت گوناگون خود ارائه نداده اند و معاانی متفااوتی را اراده
کردهاند و همین امر سبب خلط مبحث شده است .بنابراین باید توجه داشت که علت به دو
دسته تقسیم میشود :یک علت مربوط به عالَم تکوین است ،که علات بیعای ناام دارد .در
برابر علت بیعی دستۀ دیگری از علل به جعل و قارارداد مربو ناد ،باهعباارت دیگار بار
اساا وضع و جعل واضع و جاعل ،علت شناخته میشوند و اعتبار خود را از اعتباردهناده
میگیرند که به آنها علت جعلی یا قراردادی گفته میشود که در ادامه به آنها اشاره خواهاد
شد.
ـ علت تکوینی
جهان خارج از ذهن را عالم تکوین مینامند و آن دسته از عللی را که در این جهان موجود
و معدوم میشود «علت بیعای یاا تکاوینی» مایناامیم .فیلساوفان اسا می تعریافهاای
گوناگونی را از علت بیان کردهاند و گاهی در کتب فقهی نیز عینا استفاده شدهاناد ،باه ایان
نوع اشاره خواهد شد.
 .1خواجه نصیرالدین وسی˛ علت را چنین تعریف میکند» :کل شئ یصدر عنه امر ام ا
باالِتقالل او باالنضمام فانه علة لذلک االمر و االمر معلول له»؛ هر چیزی تنها یا با ضمیمهای
از او چیز دیگری پدید آید علت آن است .آن اولی را علت و دومی را معلول گویند (حلی،
)112 :1211؛
 .2ابنسینا بیان کرده است« :انّ العلّة هی کلّ اات یلزم منه ان یک ون وج ود اات اخ ری،
انما هو بالفعل من وجود هذا بالفعل و وجود هذا بالفعل لیس من وجود الک بالفعل»؛ علت هر
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آن چیزی است که از وجود او ،وجود چیز دیگری تزم آید و فقط وجود بالفعل آن متوقف
بر وجود بالفعل علت است ،در حالی که وجاود بالفعال علات ،متوقاف بار وجاود بالفعال
دیگری نیست (یزدی)112 :1939 ،؛
 .9ع مه با بایی نیز میگوید :مقصود از علت چیزی جز این نیست که هرگاه یک یاا
چند امر ،مث در بیعت تحق پیدا کرد ،امر دیگری که آن را معلول ماینامناد ،باه حکام
تجزیه محق میشود (القبا بایی ،1212 ،ج .)12 :1
با توجه به تعریفهاای ارائاهشاده ،مایتاوان گفات کاه علات در اصاق ح فلسافی˛
ایجا کنندۀ معلول است و با وجود علت ،معلول موجود میشود و با نیستی علت ،معلاول
هم نیست خواهد شد .بنابراین معلول از علت تخلفناپذیر بوده و آن از وجاود مقتضای و
شرط و عدم مانع ترکیب شده است .این یک اصق ح فلسفی محساو

مایشاود و البتاه

کشف علت احکام به این معنا ،بسیار دشوار و بعضا غیرممکن است ،چون علت صدور هر
حکم در ظرف زمانی خود اتفاق میافتد و تجدید و تکارارپاذیر نیسات و بایشاک آنناه
بعضی از فقها بهعنوان علت حکم مورد بحث قرار دادهاند ،این نوع از علت نیست و کسای
مدعی نشده است که علت تکوینی احکام را میتوان شناخت یا در آن دخل و تصرف کرد.
ـ علت حکمی و اعتباری
آننه در شرع و قانونگذاری از آن با عنوان علت یاد میشود ،با علت به معناای فلسافی آن
یکسااان نیساات و عاادم دقاات در تفاااوت میااان ایاان دو ،شاااید در تحلیاال مسااائل فقهاای
مشکلآفرین باشد و تشخیص علت احکام را با دشواریها و موانعی مواجه کند.
اصولیون در تعریف علت ،وحدت نظر ندارند و در تعریفهای خاود گااهی تفکیکای
میان علت فلسفی و علت به معنای اصولی و فقهی قائل نشدهاند و همان تعریفهایی را که
در آثار فلسفی برای بحث ذکر شده است ،در آثار فقهی و اصولی نیز ذکار کاردهاناد (رک:
حلی.)112 :1211 ،
اما گروهی از فقها و اصولیون متفقن این تفاوت شدهاند و میان ایان دو تفکیاک کاردهاناد؛
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بهعنوان مثال غزالی در تعریف علت بیان میکند« :علت ،چیزی است که قانونگاذار حکام را باه
آن نسبت داده و منوط به آن کرده و آن را نشانۀ حکم قرار داده است« .در ایان تعریاف ،غزالای
علت را مناط حکم و مناط حکم را چیزی دانسته که شرع ،تحق حکم را منوط و وابسته باه آن
کرده و آن را نشانه و ع مت حکم قرار داده است؛ یعنی بر پایۀ قرارومدار شریعت ،هر جاا کاه
این نشانه و ع مت دیده شاد ،آن حکام محقا مایشاود (غزالای ،1922 ،ج  .)12 :2عادهای
معتقدند که مراد غزالی از علت ،اصق ح فلسفی آن نیسات (حکایم .)921 :1212 ،توضایح ،آن
که علت در اصق ح ف سفه به دو صورت عاام و خااص باهکاار مایرود .در اصاق حِ عاام،
موجودی که تحق یافتن موجود دیگری بدون آن محاال اسات علاتِ آن چیاز اسات باه ودر
اصق ح خاص ،آن ،موجودی که با وجود آن ،تحق موجود دیگر ضارورت پیادا مایکناد .در
معنای فلسفی معلول از علت خود تخلفناپذیر است .لذا مراد غزالای از علات اصاولی چیازی
بوده که قانونگذار آن را بهعنوان نشانه و ع مت حکم قرار داده اسات؛ ناه آنکاه ذاتاا باا آمادن
علت ،معلول نیز در پی آن بیاید .از دیدگاه وی «سُکر» ع متی برای حکم حرمات خمار اسات.
مشابه چنین تعبیری را ع وه بر غزالی ،از شهید اول نیز نقل کردهاند .ایشان بیان میکنند« :علات،
وصف ظاهر و منضبقی است که بر علیت آن وصف ،دتلت نماید و آنگاه کاه باهعناوان علات
شناخته شد ،این علت در حکم معرف برای اثبات حکم شرعی است؛ باهگوناهای کاه از وجاود
علت ،وجود حکم و از عدم علت ،عدم حکم برمیآید و در حقیقت ،تحق حکم بادون علات،
ممتنع و محال است»( 1.شهید اول ،بیتا ،ج .)93 :1
شهید اول با این عبارت ،تأکید بر حصول ققع در کشف علیات مایکناد کاه شاخصاۀ
مهمی در استنبا ات شیعی است و با تعبیر «معرف برای اثبات حکم شرعی» ایدهای همانند
غزالی پیدا میکند  .به این معنا که رابقۀ علت و حکم با وجاود م زماه یاا دَوَران ،از سانخ
م زمۀ فلسفی نیست ،به این معنا که بهمحض تحق علت ،حکم نیز ثابت مایشاود و ایان
ت زم شرعی ،از سنخ ت زم فلسفی و تکوینی میان علت و معلول نیست .غزالای ،در جاای
« .1کل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل علی کونه معرفا الثبات حک شرعی بحیث یلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم و .»...
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دیگری علت شرعی را هم ردیف علت جعلی و اعتباری قرار داده است و در تفاوت آن باا
علت تکوینی یا بیعی بیان میکند که علت شرعی ،چون علات بیعای نیسات کاه بذاتاه
معلول خود را در عالم تکوین پدید میآورد؛ بلکه فقط نشانه و ع متای اسات کاه بیاانگر
خواست قانونگذار خواهد بود مبنی بر اینکه هرگاه این علت پدید آید ،آن حکم نیز پدیاد
میآید و در پایان ،به صراحت از وضعی بودن و جعلی بودن این دلیال پارده برمایدارد .در
تعریف دیگری علت را عبارت از وصف مؤثر در احکام که ذاتی نیست و توسط شارع باه
وجود آمده است (غزالی ،1922 ،ج  ،)991 ،119 :9تفسیر میکنناد ،یعنای معتقدناد وجاود
صفت از جانب پرودگار بوده و چون از رف اوست ،لذا در حکم مؤثر خواهد بود .برخی
دیگر هم علت را به معنای باعث و انگیزۀ شارع در تشریع حکم تعریف کردهاند و مقصاود
از این انگیزه را همان مصلحت و حکمت نهفته در اشیا :و هادف شاارع از تشاریع حکام
دانستهاند (آمدی ،1212 ،ج  .)212 :9آمدی ،در انتقاد از اصولیونی کاه علات را باه معناای
ع مت و نشانه میداند ،بیان میکند که علت به معناای ع مات و نشاانه بارای حکام ،باا
وصف ردی برابر است و اگر علت به معنای وصف ردی 1لحاظ شود ،فقط یاک نشاانه
است و حکم ،صرفا با وصفی همراه است که هیچگونه تناسب ذاتی با همدیگر ندارناد .باه
عبارت دیگر منظور از وصف ا رادی ،یعنی اینکه وصفی را بهعنوان علت حکام بشناسایم
که همواره در موارد وجود حکم ،وصف هم وجود دارد و باودن آنکاه مناسابتی باا حکام
داشته باشد و شاید آن وصف از لوازم تینفک علت باشد ،ناه خاود علات .ماث در حکام
حرمت شرا

نمیتوانیم از این ری  ،رنگ یا عم شرا

رنگ و عم و بوی آن ،از لوازم علت محسو

را علات قارار دهایم ،چارا کاه

میشود و علت واقعی چیز دیگاری اسات.

 .1منظور از وصف رد ،آن است که حکم به همراه وصفی است که آن وصف هیچگونه مناسبت ذاتی یا تبعی
میان آنها وجود ندارد و فقط ظاهرا م زمه میان آنها برقرار است .وصف ردی نه مورد توجه شارع است ،نه با
حکم تناسب دارد؛ بلکه فقط همراه حکم است .مانند م زمۀ میان حکم حرمت خمر مسکر و انتشار بوی تند آن
(جمعی از محققین.)232 :1923 ،
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مث مست آور بودن آن .بنابراین چنین تعریفی از علت ،هیچ فایده و ثمرهای ندارد و حکام
بیانشده از ری آن ،صرفا یک خقابه از سوی شارع به بندگان است (آمدی ،1212 ،ج :9
 .)212اما باید گفت استنبا ی که از تعریف غزالی از علات کاردهایام ،بارای نفای م زماۀ
فلسفی و تکوینی میان حکم و علت است ،نه باهمعناای وصاف اردی .بناابراین تعریاف
غزالی از علت ،هیچگونه شباهتی با وصف ردی ندارد که با حکم تناسب ندارد.
بسیاری از فقهای امامیه نیز ،علل و اسبا

شرعی را از قبیل معرفات دانستهاند ،نه علال

واقعی و تکوینی .منظور از معرف ،چیزی است که وجودش کاشف از موجود دیگار باشاد
(اصفهانی ،1912 ،ج  .)223 :2صاحب جواهر نیاز نظریاه «معارف باودن» علال شارعی را
انتخا

میکند (نجفی ،1912 ،ج .)111 :21

امام خمینی نیز مانند دیگر فقهای بزرگ ،علل شرعی را از قبیل معرفات دانساتهاناد ناه
علل واقعی .ایشان بیان کردهاند که عبارت «الخمر حرام تنه مسکر» معرف موضوع (مسکر)
است ،نه علت ثبوت حکم برای خمر ،زیرا علت باودن چیازی بارای ثباوت یاک حکام،
بهگونهای که ترتب حکم بر موضوع به واسقۀ آن علت باشد ،بدون تحق مبادی تصوری و
تصدیقی حکم معقول و متصور نیست و حکم چیزی است که از ناحیۀ شارع جعل میشود
و بعد از جعل هم هیچ واقعیتی جز اعتباار نادارد (خمینای ،1212 ،ج  .)131 - 123 :2در
جای دیگری ،حکم را نفیا و اثباتا دایرمدار علت میدانند (خمینی ،1919 ،ج .)21 :2
ماحصل و مفاد اصلی همۀ تعریفهایی که ارائه شد ،این است که علات ویژگای اسات
که در موضوع حکم وجود دارد و فقط همان ویژگی ،سبب صدور حکام شارعی بارای آن
موضوع شده است و میدانیم که عامل دیگری در صادور ایان حکام بارای ایان موضاوع
دخالت نداشته است و لذا با مشخص شدن علتِ اصلیِ صدور این حکم ،میتاوانیم در هار
موضو ِع دیگری که همان ویژگی را مشااهده کاردیم ،هماان حکام را بارایش صاادر و باه
اصق ح ،حکم را توسیع کنیم و توسعه دهیم (رضایی راد)211 :1931 ،این ویژگای شااید
مصلحت یا منفعتی برای فرد یا جامعه باشد که موجب صدور حکم وجاو

یاا اساتحبا

برای آن موضوع شود ،یا مفسده و ضرری در موضوع حکم باشد که باعاث صادور حکام
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حرمت یا کراهت باشد .مثالی که میتوان برای علت حکم بیان کرد «فساد ابدان» اسات کاه
بهعنوانِ علتِ حرمتِ گوشتهای حرام بیان میشود و لذا در هر ماورد دیگاری کاه ثابات
شود چیزی موجبِ فسادِ بدن است ،میتوان هماین حکام را بارای آن صاادر کارد ،مانناد
استعمال مواد مخدر و مصرف سموم و مانناد آن (علامالهادی ،1922 ،ج 122 :2؛ الحلای،
محق 129 :1219 ،؛ الکاظمی الخراسانی ،1212 ،ج .)111 :9
علت به این معنا به معنای علت در ایجاد حکم و معنای فلسفی آن نیست که معلاول از
آن تخلفناپذیر باشد ،بلکه اعتبار و ارتبا ی اجمالی است که میتواند میان علات و حکام
وجود داشته باشد و گاه به خا ر حسن و قبح ذاتای آن اعماال اسات و گااه مصالحت یاا
مفسده و مصلحت و مفسده با حسن و قبح م زمه ندارد و چهبسا عملی حسن ذاتی یا قبح
ذاتی داشته باشد ،اما در انجام دادن آن مفسده باشد .حسن و قبح ،اقتضاای عقال نظاری و
مصلحت و مفسده ،اقتضای عقل عملی است و به همین دلیل ،یک عمل برای امتی ح ل و
برای امت دیگری حرام میشود .یا در زمانی مجاز و در زمان دیگری غیرمجاز میشاود یاا
حکم ساب نسخ قرار خواهد شد (رضایی راد ،211 :1931 ،پانوشت) .بر این اساا ،گفتاه
میشود که علل احکام از نوع علت تکاوینی نیسات ،بلکاه اعتبااری و متاأثر از شارایط و
موقعیتهای مختلف است.
فواید دانستن علت احكام
توسیع و تضییق حكم

امام خمینی ،فقه مصقلح و موجود در حوزههای علمیاه را ناکارآماد مایدانساتند و معتقاد
بودند که فقیه اگر اعلم علما در فقه مصقلح باشد ،اماا در تشاخیص مصاادی و توساعه و
تضیی احکام در موارد لزوم ،توانمندی تزم را نداشته باشد ،به معنای واقعی فقیه نیسات و
نمیتواند زمام امور جامعه را بهدست بگیرد (موسوی خمینای ،1923 ،ج .)112 - 111 :21
حال ،پرسش این است که چگونه میتوان حکم خدا را توسیع و تضیی کرد .بیشک بدون
دانستن علتِ احکام ،این مهم با موانع شرعی و عقلی بسیاری مواجه خواهد شد.
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با دانستن علت احکام ،دست فقیه برای استنباط احکام جدید و لغاو احکاام قادیم بااز
میشود و در شرایط مختلف و موقعیت های جدید ،میتواند احکام متناسب را پیادا کناد و
احکام شرعی را توسعه دهد و به فقه حالت پویایی و بالندگی ببخشاد و آماادگی آن را در
همۀ زمانها حف کند.
دانستن علت احکام ،ع وه بر توسیع احکام در مواردی به تضیی احکام نیز کمک میکناد و
به کمک آن ،میتوان هر جا علت حکم رفع شد ،معلول را که حکام شارعی اسات نیاز مرتفاع
دانست .بهعنوان مثال در «نوشیدن شارا » کاه موضاوع حکام اسات ،ویژگای مساتکننادگی
(اِسکار) وجود دارد و سبب از بین بردن عقل انسان میشود و هماین ویژگای ،موجاب صادور
حکم حرمت برای نوشیدن شرا شده است (نراقی ،1213 ،ج  )112 :1و لذا در چنین ماواردی
وقتی برای فقیه روشن شود که علتِ حکم چیست ،میتواند همین حکم را بارای ماوارد دیگار
دارای همین ویژگی صادر کند ،مانند مواد روانگردان و مخدر و به اینصورت حکم را توسایع و
اینگونه مواد را نیز حرام کند؛ همننان که میتواند حکم را تضیی کند یا در مواردی که شارا
به دلیل تغییر ماهیت ،مث در اثر جوشیدن یا به هر علات دیگاری خاصایت اِساکار خاود را از
دست داد و مث به سرکه تبدیل شود ،این حکم را از آن بردارد و به عدم حرمت آن فتاوا دهاد.
از موارد دیگر توسعه و تضیی حکم ،از جمله تعمیم و توسعه دادن حکم احتکار بر هار چیازی
که برای جامعه و مصلحت عموم زیانآفرین باشد و مختص نبودن آن باه گنادم ،جاو ،خرماا و
کشمش که در نصوص آمده است یا تعمیم و توسعه دادن حکم زکات در غیر از ماوارد ناهگاناه
که در نصوص وارد شدهاند ،در صورتیکه شرایط آن محق شود (جناتی.)22 :1921 ،
ایجاد انگیزه و رغبت در میدان عمل

دانستن علت حکم ،برای غیرِمجتهدین نیز مفید خواهد بود ،زیرا آناان را از مصاالح و مفاسادی
که در صدور احکام وجود داشته است ،آگاه میکند و سبب میشود کاه باا رضاایت و آراماش
خا ر به احکام تن بدهند ،به ویژه کسانی که مبانی اعتقادی و باورهای قبلی آنها به حدی نیسات
که صرفا به خا ر امر و نهی خدا و تعبدا احکام را اجارا کنناد و در دل خاود هایچ تردیادی راه
ندهند .این گونه افراد با دانستن علت احکام ،با رضایت و آرامش خا ر و باا آگااهی از مناافع و

از فقه ادله تا فقه علل 214 

مضاری که با پیروی از احکام شرعی نصیب آنها میشود ،این احکام را اجرا میکنند و احسااا
اجبار و تحمیل نمیکنند.
ضررها و پیامدهای دانستن علت احكام
دانستن علت احکام کمک زیادی به گسترش کمتی و کیفی علم فقه میکناد ،اماا باه سابب
پیامدهای ناگواری که زیاده روی در علتیابی احکام در پای دارد ،فقهاای شایعه بارخ ف
فقهای اهل سنت ،اقبال زیادی به علت احکام نشان نداده اند و ترجیح داده اند جز بر اسااا
اصول دقی و با شرایط دشوار ،از مرز ادلۀ نقلی پا را فراتر نگذارند .در اداماه باه بعضای از
این پیامدها اشاره میکنیم.
باز شدن راه قیاس

کشف علت احکام کار بسیار دشوار و غلطاندازی است و اگر علت حکم در کتا

و سنت

به ور صریح بیان نشده باشد ،حدا زدن آن با عقل و تجربۀ بشری به آسانی میسر نیست
و شاید آننه را ما بهعنوان علت حکم حدا میزنیم ،آن چیزی نباشد که خداوند تعالی به
سبب آن ،چنان حکمی برای آن موضوع صادر کرده باشد و دستکاری در احکام باه اساتناد
علتهای احتمالی و حدسی که از آن در علم اصول به «قیاا مستنبط العله» تعبیر میکنند،
شاید سبب تحریف دین و تعدد و تکثر بیرویته در برداشت از دین شاود .اساتنباط احکاام
جدید بر اساا علتهای احکام که در کتا

و سنت به ور صریح بیان شده باشد« ،قیااا

منصوص العله» نامیده میشود و مورد قبول اکثریت قریب به اتفااق علماای شایعه و سانی
بوده ،اما در صورتیکه علت به ور صریح در متون دینی بیان نشاده باشاد ،قیااا مساتبط
العله نام دارد و فقهای شیعه با قا عیت با آن به مخالفت برخاسته اند و آن را موجاب قارار
گرفتن دین در تنگنا دانستهاند (اذا قیست مح الدین و الدین اذا قیس مح ) (حار عااملی،
 ،1922ج  )212 :13و حتی ائمه در بعضی موارد از پرسشگری در خصوص علات احکاام
نیز منع کردهاند تا مبادا از این ری  ،راه قیاا باز شود (حر عااملی ،1922 ،ج ،21باا
از ابوا

صفات قاضی و اصفهانی ،بیتا ،ج .)199 :1

،1
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مداخلۀ نا بجا در احكام الهی

بسیاری از اوصاف و شرایط وجود دارند که باهنحاوی در تکاوین و تکاون حکام شارعی
دخیلند ،اما نه چنانکه مانند چیزی شبیه علت حکم ،علت تامۀ به وجود آمدن حکمی بارای
موضوعی باشند و به خ ف علت حکم نمیتوان با نبودن آ ها حکمی از احکاام شارعی را
منتفی دانست .اینگونه اوصاف را «حکمت احکام» مینامند.
حکمت در لغت بهمعنای آگاهی و دانایی و داشتن است (فیروزآبادی ،313 :1211 ،مادۀ
حکم) و در اصق ح ،حکمت احکام دتیل و فوایدی است کاه در تشاریع احکاام توساط
خداوند متعال مؤثر بودهاند (حکیم .)131 :1212 ،تفاوت «حکمت حکم» با «علات حکام»
که به آن «مَناط» و «مِ ک» میگویند این است که حکمِ هر موضوع باا علاتِ آن وابساتگی
تام دارد و با بودن علت ،حکم نیز وجود خواهد داشات و باا نباود آن ،حکام نیاز وجاود
نخواهد داشت و لذا میتوان با آگاهی از علت حکم ،آن را توسیع و تضیی کارد و در هار
جا علت از بین رفت ،حکم را نیز لغو کرد و هر جای دیگری غیر از موضوع حکام کاه آن
علت وجود داشت ،همان حکم را برای آن صادر کرد .اما در مورد حکمات ،مسائله چناین
نیست و حکم به وجود یا عدم حکمت بستگی ندارد و شاید در جایی که حکمات وجاود
ندارد نیز ،حکم موجود باشد (حکیم231 :1212 ،؛ ابوزهره ،بیتا .)929 :اگر در بها دادن به
علت احکام و فواید آن ،افراط شود ،اینگونه اوصاف با علت حکم اشاتباه مایشاوند و در
نتیجه توسیع و تضییع نابهجا در احکام الهی صورت مایگیارد و موجاب ناوعی تحریاف
شریعت و دخالت در احکام الهی و افزودن شاخ وبرگهای غیرمجاز بر آنها میشود و ایان
موردی است که هیچ فقیهی آن را نمیپذیرد و خ ف فلسافۀ وجاودی علام فقاه اسات و
همین آفت بود که فقه اهل سنت را دچار بحران کرد و ابتدا به حصر اجتهااد و ساپس باه
انسداد آن منجر شد (اتشقر ،بیتا.)21 :
مشهورترین مثال حکمت ،حکمت وجود و نگه داشتن عده پس از
روایات می خوانیم که زن مقلقه ،پس از

ق است ،زیرا در

ق باید عده نگه دارد که تاا از بااردار نباودن از

همسر پیشین ،ا مینان حاصل شود و نسب و سرپرستی فرزند ،مورد تردید واخت ف قارار
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نگیرد (سعیدی ،بیتا ،ج  .)112 :21از این مقلب به «اخت ط میاه» یعنی آمیخته شدن آ ها
تعبیر میکنند .اصق ح «اخت ط میاه» حکمتِ حکم وجو

عده است ،ولی علات نیسات؛

زیرا اگر علت بود ،برای زن مُقَلَّقَه در صورت عقیم بودن یا در صورتیکه به شکل دیگاری
از باردار نبودن ا مینان حاصل شود ،نگه داشتن عده واجب نبود اما در ادلۀ شارعیه چناین
چیزی بیان نشده و حتی زن عقیم و زنی که مقمئن است باردار نیست هم ،باید عاده نگاه
دارد (فاضل لنکرانی222 :1223 ،؛ صدر ،1219 ،ج  )111 - 113 :1و لذا چون عدمِ حکام
به عدم این ویژگی وابسته نیست ،علت بهحسا

نمیآید و حکمت است .هماین حکمات

در خصوص حرمت تعدد ازواج نیز بیان میشاود (صادر ،1219 ،ج  )111 - 113 :1و بار
این اساا ،حتی زن عقیم هم نمیتواند دو یا چند شوهر داشته باشد یا زنی که میتواناد از
ری علمی مشخص کند که جنین او متعل به کدام شوهر است نیز ،نمیتواند چند شوهر
داشته باشد؛ ولی اگر اخت ط میاه ،علت حکم بود ،امکان اساتنباط چناین احکاامی وجاود
داشت.
تشخیص و استنباط علت احکام با همۀ ضرورتی که دارد ،کار بسیار دشاواری اسات و
میتواند لغزشگاه بزرگی برای فقیه باشد و موارد فراوانی وجود دارد که حکمات حکام باا
علت حکم اشتباه میشود و تشخیصهای نادرستی از علت احکام صورت میگیرد.
حكمت احكام و تفاوت آن با علت احكام
اکثر فقها واصولیون به موازات بحث از علت ،به تعریف حکمت پرداختهاند و مرز دقیقای میاان
علت و حکمت قائل شدهاند .اصولیون مقام حکمت را ،همان مقام فلسفۀ احکاام مایدانناد کاه
کارکرد تعلیل نسبت به مکلف ندارد .حکمت را عبارت از جلاب مصالحت و منفعات یاا دفاع
مفسدهای میدانند که مقصود از تشریع حکم شرعی است .بارای مثاال حکمات عادم وجاو
روزۀ مسافر «دفع مشقت» از اوست یا خداوند در آیۀ  92سورۀ نسا1به حکمت قاوام باودن مارد
« .1الرجال قوامون علی النسا بما فضل اهلل بعضه علی بعض و بما انفقوا من امواله و .»...
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بر زن و لزوم سپردن مدیریت خانواده به دست مرد اشاره دارد و آن اینکه وجاو نفقاۀ زن بار
عهدۀ مرد ،حکمت وجو تبعیت زن از مرد است ،نه علت آن؛ زیرا در ماواردی کاه مارد نفقاه
نمیدهد ،حکم تبعیت به قوتت خود باقی است (رضایی راد)191 :1931 ،
اصولیون ،در تفاوت علت و حکمت همننین بیان مایکنناد؛ قیادی کاه در تعریاف علات
وجود دارد ،در تعریف حکمت وجود ندارد .قید «انضباط» است .انضباط به معنای حقیقتی آماده
که معین است و با تغییر احوال و اشخاص تغییر نمایکناد .بناابراین ،حکمات باهواساقۀ عادم
انضباط ،ص حیت علیت برای احکام شرعی را ندارد و شارع آن را بهعنوان ع مت حکام قارار
نداده است (حکیم .)211 :1212 ،زحیلی با تأیید این معنا بیان میکند که معنای این عباارت کاه
«علت ،یک وصف ظاهر است و حکمت جلب مصلحت و دفع مفسده است» این میشاود کاه
یک وصف ظاهری میتواند شأن علیت را حف کند ،حال آنکه حکمتها در عین آنکاه واضاح
نیستند و حامل مقصود شارع از تشریع احکام هستند ،درک آنهاا نااممکن یاا مشاکل اسات .باا
تأملی سقحی دربارۀ حکمت و علتِ حکم ،اینگونه باه ذهان متباادر مایشاود کاه حکام باه
حکمت خود مرتبط است ،چرا که حکمتها حاکی از انگیزۀ شاارع از جعال و تشاریع احکاام
هستند اما با مقالعۀ بیشتر ،حکمت ،یک وصف پنهان و غیرآشکار است که باا حاواا ظااهری
درکشدنی نیست .امری غیرمنضبط است که با تغییر احوال و شرایط تغییر مایکناد .باه هماین
دلیل اکثر اصولیون بهعلت غیرمنضبط بودن و پنهان بودن حکمتهای تشاریع احکاام ،معتقدناد
که تعلیل به حکمت ممنوع است (زحیلی.)123 :1211 ،
برخی دیگر از فقها ،از حکمت به «علل تشریع» تعبیار مایکنناد کاه منحصارا کاارکرد
قانونگذاری نسبت به شارع را دارد ،اما در مقابلِ حکمت ،علات وجاود دارد کاه در حکام
ابزاری در دستان مجتهد برای وضع و توسعۀ احکام شرعی است (نایینی ،بیتا ،ج .)111 :9
عدۀ دیگری بیان میکنند که تشخیص تفاوت علت و حکمت ،از اماور ضاروری فقیاه
است .ایشان بیان میکنند که اگر حکم از حیث وجودی و عدمی دایرمدار اماری باشاد ،آن
امر علت است؛ اما اگر حکم دایرمدار آن علت نبود و آن امر وسیعتار از علات باود ،پاس
حکمت است (سبحانی .)31 :1221 ،حاصل اینکه علت احکام قابلیت توساعه و تضاییع را
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دارند و لذا در تشخیص علت یک حکم ،در صورت وجود ایان علات و ویژگای در غیار
موردِ منصوص ،میتوان حکم را از مورد منصوص(،اصل) به ماوردِ غیار منصاوص (فارع)
سرایت داد.
آگاهی از علت حکم ،در مواردی به تضیی احکام نیاز کماک مایکناد اماا حکمات،
قابلیت توسعه و تضیی را ندارد ،لذا با فرضِ تحق ِ آن در موارد دیگر ،نمیتوان حکم اصل
را به مواد دیگر تسری داد.
ثمرات و فواید حكمت احكام

آگاهی از فلسفه و حکمت احکام نیز فوایدی دارد ،از جمله اینکه آگاهی فقیاه از حکمات
احکام سبب میشود که در نحوۀ اجرای آن و هدایت جامعه باه سامت اجارای آن ،مسایر
روشن و آشکاری گشوده و از انحراف در نحوۀ اجرای آن پیشگیری شاود و مایتاوان باه
کمک آن میزان اثربخشی و سرعت رسیدن به هدف حکم را ارزیابی کرد .همننین مکلفاان
با دانستن حکمت احکام ،بهتر و با بصیرت بیش تری به احکام عمل مایکنناد و در میادان
عمل ،با رغبت و انگیزۀ بیشتری آن عمل را انجام میدهند (رضایی راد.)193 :1931 ،
شیوههای یافتن علت احكام
ت ش برای بهدست آوردن علت حکم گاهی بهکمک نص خاص و گاهی در پرتاو عقال و
با اجتهاد صورت میگیرد که در این زمینه دیدگاهها و نظریات مختلفای در میاان اصاولیون
شیعه و سنی ارائه شده است که به مهمترین آن ها در ادامه ،اشاره خواهد شد.
نص شرعی

موردی است که علت حکم بهوسیلۀ نص شارع بیان شده است که به دو نوع نص صریح و
نص غیرصریح یا «ظاهر» تقسیم میشود.
 .3نص صریح موردی است که در دتلت بر علیت ،به استدتل نیاازی نادارد و معناای
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آن آشکار و روشن است و احتمال معنای دیگری غیر از آن نمیرود( 1آمادی ،1212 ،ج :9
 .)211در زبان عربی برای بیان علت صریح در بیشتر موارد از حروف تعلیل مانند «کی ،با،:
فا ،:تم ،اذن و  »...استفاده میشود .همانند« :مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَُِ ولِهِ مِ نْ أَهْ لِ الْقُ رَی فَلِلَّ هِ
وَلِلرَُِّولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَایَکُونَ دُولَ ةً بَ یْنَ الْأَغْنِیَ اءِ مِ نْکُ ْ»
(الحشر )1 :که بهصراحت علت تقسیم (فی):را جلوگیری از دست به دست شدن داراییها
در بین ثروتمندان دانسته است .در این مثال اگر پیشگیری از دست به دست شدن ثروتهاا
را در میان گروهی از اغنیا ،علت حکم بدانیم؛ میتوانیم این حکم را به هر جای دیگری که
این علت وجود داشته باشد ،تعمیم دهیم و جواز گرفتن مالیاات و مانناد آن را (عا وه بار
خمس که در آیه مقرح شده است) ثابت کنیم.
برای بیان علت ،گاهی از اسمهای تعلیل مانند «علت ،سبب ،اجل» اساتفاده مایشاود و
فقیه میتواند با استفاده از آنها علت را کشف کند .برای نمونه در آیۀ شریفۀ« :مِنْ أَجْلِ اَلِکَ
کَتَبْنَا عَلَی بَنِی إِِْرَائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَ ادٍ فِ ی الْ أَرْضِ فَکَأَنَّمَ ا قَتَ لَ النَّ اسَ
جَمِیعًا» (المائده )92 :که به علت قصاص (که قتل نفس است) تصریح میشود .همنناین از
افعال تعلیل مانند «عَلَّلَ» استفاده میشود (زرکشی ،1211 ،ج .)291 :1
در مورد اعتبار و حجیت نص صریح ،در میان عالمان شیعه و سنی وحدت نظار وجاود
دارد؛ چون تصریح به علت ،در نصوص شرعی ا مینان آور است و احتماال خا ف در آن
نمیرود (حکیم.)991 :1212 ،
 .9ظواهر ادلۀ لفظی :مقصود از ظهور ،ادلهای است که بر علت دتلت میکند ،اما نه به
آن شکل که یقین و ا مینان به مقصود باشد ،بلکه احتمال معنای دیگاری نیاز وجاود دارد
(رضایی راد.)111 :1931 ،
این ظهور بهوسیلۀ بعضی از اسما :و حروف مشخص میشود که مهمترین آنهاا عبارتناد از:

« .1فَالصَّرِیحُ ھُوَ الَّذِی لَا یَحْتَاجُ فِیهِ إلَی نَظَرٍ وَاِْتِدْلَالٍ ،بَلْ یَکُونُ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا فِی اللُّغَةِ لَهُ».
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«انّ ،أنّ لعل ،أن ،با :سببیت ،تم تعلیل ،إذا ،حتی» زیرا اینگوناه اسامهاا ظااهر در تعلیال هساتند
(حکیم .)991 :1212 ،در مورد اعتبار و حجیت اینگونه ادلۀ لفظی که ظواهر نامیاده مایشاوند،
در بین اصولیون شیعه و سنی اتفاق نظر وجود دارد ،زیارا باه اعتقااد آناان ظاواهر ادلاه حجات
هستند و اگر دلیل ،ظهور در علت داشت ،مانند سایر ظواهر تا زمانی که دلیل قاویتاری ،ظهاور
را به سمت دیگری منصرف نکرده ،حجت است و در حکم تصریح به علت محسو میشاود
و دلیلی وجود ندارد که ادلۀ حجیت ظواهر را در استنباط احکام بپذیریم ،ولی در اساتنباط علات
احکام نپذیریم و ادلۀ حجیت ظواهر به عموم ،خود این مورد را نیز شامل میشوند.
داللت اقتضا

هرگاه در یک جملۀ خبری ،صدق و راساتی گفتاار یاا در یاک جملاۀ انشاایی ،صاحت و
درستی آن ،مستلزم تقدیر گرفتن کلمه ای باشد ،آن را دتلت اقتضا میگویند (قمی ،بیتا ،ج
 .)2 :2در حجیت و اعتبار دتلت اقتضا در میان فقهای شایعه و اهال سانت وحادت نظار
وجود دارد و هرگاه علت از این روش بهدست آید ،میتوان به موارد دیگر هام تعمایم داد.
برای نمونه مقتضای روایت «من احیا ارضا میتة فهی له» (حار عااملی ،1912 ،ج )921 :11
جواز مالک شدن بیحد و مرز زمینهای مواتی است کاه شاخص ،آنهاا را احیاا مایکناد؛
اگرچه به مصلحت جامعه نباشد .ولی گذشت زمان و پیشارفت وساایل کشااورزی ،سابب
کشف دقی موضوع و در نتیجه تضیی مصادی احیا میشود کاه مایاۀ سالقۀ اقتصاادی و
بقاتی نشود و اگر احادیث مربوط به مالکیت محیای را در چناین شارایقی هام بپاذیریم،
خ ف عقل و وجدان خواهد بود و بعید است مقصود معصوم چنین حاالتی را نیاز شاامل
شود و صادق بودن سخن معصوم ،متوقف به خروج این موضوع از مدلول حدیث اسات و
لذا به دتلت اقتضا میتوانیم حکم احیاهای گسترده و سلقهآفارین را از مادلول ایان دلیال
خارج کنیم و بگوییم که علتِ حکم ،حف حقوق محیی است ،به شر ی که مُخِالِّ حقاوق
جمع نباشد و آن را به حدودی محدود کنیم که حاکم آن را تعیین میکناد ،چاون موضاوع
دقی  ،آن احیایی است که به ضرر دیگران نباشد ،بنابراین علت همانگونه که سابب تعمایم
حکم میشود ،گاهی موجب تضیی نیز خواهد شد.
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قیاس اولویت

قیاا اولویت ،قیاسی است که در آن از راه اقوی و اشد باودن وجاود علات (منااط حکام) در
فرع ،حکم اصل به فرع سرایت داده میشود و حکم آن استنباط میشاود؛ بناابراین ،در ماواردی
که علتِ حکمِ اصل در فرع به صورت قویتر از اصل موجود باشد ،حکم اصال نیاز باه ریا
اولی بر فرع بار شده است و به آن سرایت میکناد (مکاارم شایرازی ،1222 ،ج  .)113 :2بارای
نمونه ،قرآن کریم فرموده است« :فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ اَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ؛ یعنی هر کس به انادازه یاک ذره
کار خیر کند ،پاداش آن را خواهد دید» (زلزال .)2 :حال اگر مرتبۀ دانیه از خیر پاداش دارد ،پاس
به ری اولی کارهای خیر بزرگتر ،از قبیل نماز ،روزه ،تحصیل علم ،حاج ،جهااد و  ...پااداش
متناسب با خودش را خواهد داشت (محمدی خراسانی ،1921 ،ج .)922 :9
مثال دیگر اینکه ،فقها مقالعه ،نگهداری و معاملاۀ کتاب ضااله را حارام مایدانناد .بناابراین
میتوان در مسائل مستحدثه ،این حکم را تعمیم داد و گفت کاه گمراهای و انحاراف ،باه کتاب
اختصاص ندارد ،بلکه هر چیزی که عامل گمراهی و انحراف بشود ،مانناد تارنماهاای اینترنتای،
فیلمها ،شبکههای ماهوارهای و  ...مشمول این حکم ،و به ری اولی حرام هستند.
ایماء و تنبیه
اگر لف و متن به حسب وضع بر تعلیل حکم دتلت نکند ،اماا تعلیال تزماۀ مادلول لفا
باشد ،این گونه دتلت را ایما :و تنبیه میگویند ،به نحوی که اگر ک م در مقام تعلیل و بیان
علت نباشد ،ک م لغو و بیفایدهای خواهد بود .به عبارت دیگر ،منظور از ایما :و تنبیه ایان
است که هرچند لف  ،برای تعلیل وضع نشده ،حکم با وصف بهگونهای اقتران مییابد کاه بار
اساا قراین ،بعید است برای تعلیل نباشد (آمدی ،1212 ،ج  .)213 :9برای نمونه در آیاات
و احادیثی که بهصورت شرط و جزا یا فا :تفریع و تعقیب و تسبیب بیان شدهاند.
یکی از موارد ایما :اینکه« :شارع بین دو امر با ذکر صفتی ،فرق بگذارد» .برای مثاال در
روایت «القاتل تیرث» (درامای ،1211 ،ج  .)921 :2علات ارث نباردن قاتال ،حفا جاان
انسانها و از بین بردن انگیزه برای قتل بیگناهان است و در این حکم ،هیچ اخت فای باین
مسلمانان وجود ندارد .حال اگر وارثی مورث خود را نه از روی ستم ،بلکاه باه حا او را
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بکشد ،مانند اینکه ظالم بود ،در اینصورت از ارث منع نمیشود .در این زمیناه روایااتی از
امام صادق(ع) که میفرمایند« :اگر در هنگام نبرد با گروهی ستمگر (مقصود ستمگری است
که در حد مهدورالدم باشد) پدر یا پسر که ستمکار باشاند را بکشاد ،از میاراث او محاروم
نمیشود ،چون او را به ح کشته است» (حار عااملی ،1912 ،ج  .)222 :11از ایان تعلیال
فهمیده میشود که اگر قتل مورث از روی ح باشد ،مانع از ارث نمیشود.
در حجیت ایما از نظر شرعی ،میان اصولیون اخت ف نظر وجود دارد .برخی دتلت ایما
را نوعی ظهور لفظی دانسته اند و حجیتش را به شرط حجیت ظواهر با همان قیود و شروط
پذیرفتهاند .ولی برخی دیگر ،ایما را نوعی دتلت عقلی میدانند که فهم آن ،به اجتهاد عقلی
نیاز دارد که در اینصورت هرگاه اجتهاد همراه با ا مینان عرفی باشد ،حجیت است ،وگرنه
اعتبار ندارد.
تناسب حكم و موضوع

منظور از تناسب میان حکم شرعی و موضوع این است که هرگاه حکمی بار صافتی تعلا
بگیرد و این صفت در حکم شرعی دخالت کند ،از این حالت به تناسب حکام و موضاوع
تعبیر می کنند .به عبارت دیگر ،ویژگی و خصوصیاتی از موضوع است که حکام شارعی را
آورده است که گاه سبب تعمیم و توسیع حکم و گاه موجب تضیی حکم میشود .توضیح
اینکه گاهی حکم به موضوعی تعل میگیرد که معلول آن عام و فراگیر است ،اما عرف باه
این دلیل که میان حکم و عمومیت موضاوع ساازگاری نیسات ،آن حکام را بار بعضای از
مصادی آن ثابت میکند و حکم را تخصیص میزند؛ مانند اینکه در دلیل شرعی گفتاه شاود:
»غسل ثوبک اذا اصابه الدما˝« که عرف از آن ،شستن خون با آ را میفهمد ،هرچند از نظار
لغوی «غسل» به معنای شستن با هر مایعی است و گاهی حکام باه موضاوع خاصای تعلا
میگیرد ،اما عرف از آن مفهوم عامی میگیرد و حکم را تعمیم میدهد ،مانناد آنکاه ماوت در
مورد مشک آبی که نجاست در آن افتاده است ،بگوید »تتتوضأ منها و ت تشر « کاه عارف
این حکم را تعمیم میدهد و آن را در مورد ظرف آبی که نجاست در آن بیفتد ،جاری میداند
و ذکر ظرف خاص برای مثال است و هیچ خصوصایتی نادارد (صادر ،1212 ،ج .)211 :2
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این مسلک در صورتیکه مخالف با نص صریح نباشد و با اصول ققعی ساازگار باشاد ،باه
عبارت دیگر با اصولی که به اثبات رسیده است ،مخالف نباشد و اینکه به حد ظهور برساد
و در حد اشعار باقی نماند ،حجیت دارد (خویی ،1212 ،ج .)191 :1
تنقیح مناط

یکی از راههای شناسایی علت حکم که در فروع فقهی ،دانشامندان شایعه و اهال سانت باه آن
استناد میکنند ،تنقیح مناط است .تنقیح در لغت به معنای پاک کاردن آماده و باه معناای چیازی
است که شی :به آن مرتبط باشد و وجود آن متوقف بار آن اسات؛ جادا کاردن ساره از ناساره
( ریحی ،1223 ،ج  .)211 :2در اصق ح اصولی ،مناط عبارت است از «علات» و هرگااه گفتاه
شود مناط حکم ،مقصود علت حکم اسات (غزالای ،1922 ،ج  .)12 :2تنقایح منااط باه معناای
تراشیدن اوصافی است که در وجود حکم ،دخالتی ندارند و فقیاه در فرایناد اساتنباط باا یاافتن
وصف مؤثر ،حکم را به موضوع غیرمنصوص (فرع) نیز سرایت میدهد .بهعباارتی ،در شاریعت
موضوع و متعل حکم ،با اوصافی آمده باشد که همۀ آن اوصاف ،در حکم دخالتی ندارد و فقیاه
با شناساندن وصف مؤثر ،حکم را از منصوص به غیرمنصوص توسعه و تعمیم میدهد تا ضامن
توسعۀ حکم ،غیرمنصوص را از نظر حکم شفافسازی کند .در وافیه فاضل تونی نیز آمده اسات
هنگامی که دخالت نداشتن بعضی از اوصاف و ویژگیها در علت حکم کشف شود و به هماین
دلیل آن اوصاف حذف شوند ،بقیۀ اوصاف بهعنوان علت حکم شناخته میشاوند .باه ایان کاار
تنقیح مناط ققعی میگویند (فاضل تونی.)292 :1211 ،
برخی از اصولیون اهل سنت ،تنقیح مناط را مترادف الغای خصوصیت میدانناد و آن را
عبارت از ت ش مجتهد بارای تشاخیص علات حکام باهوسایلۀ حاذف قیاود و اوصاافی
دانستهاند که همراه علت است و در حکم تأثیری ندارد (غزالی ،1922 ،ج .)222 :2
یک نمونه از تنقیح مناط اینکه هر گاه شخصی کاتیی را باه دیگاری بفروشاد و او باه
سبب ورشکستگی نتو اند قیمت آن را به فروشنده بپردازد ،او (مشتری) در کااتی فروختاه
شده مخیر است میان باز پس گرفتن آن ،یاا اینکاه در زمارۀ غریماان و لبکااران مشاتری
محسو

شود .حات همین حکام ،ایان وضاعیت را در باا

اجااره تعمایم مایدهاد ،باه
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اینصورت که اگر مستأجر به سبب ورشکستگی قادر باه پرداخات اجااره نباشاد ،در ایان
فرض موجر مخیر است میان باز پس گرفتن مورد اجاره یا اینکه در زمارۀ لبکااران قارار
بگیرد .در این میان از با

تنقیح مناط میتوان این مورد را به اجااره و دیگار معاام ت بار

روی منافع تعمیم داد (حکیم ،1212 ،ج .)29 :12
در ارزش و اعتبار این مسلک ،میان اندیشمندان اخات ف نظار وجاود دارد .بعضای از فقهاا
تنقیح مناط را در صورتی معتبر میدانند که ققعی باشد ،نه ظنای (مکاارم شایرازی ،1221 ،ج :2
113؛ حکیم )911 :1212 ،و این گروه دلیل حجیت تنقیح مناط را عقل و اجماع میدانند و بیاان
کردهاند که عقل و اجماع در صورتی در این موارد حجیت دارد که مناط و علتی که کشف کارده
است ،یقینی و ققعی باشد .در این حالت حکم دایرمدار آن است و از این ری میتاوان حکام
را توسعه و تسری داد (سبحانی ،1922 ،ج  .)23 :9اما گاروه دیگاری در پاذیرش تنقایح منااط
تمایل از خود نشان ندادهاند و دلیل این گروه آن است که حجیت تنقیح مناط خو تبیین نشاده
و شبیه به قیاا است و معتقدند آننه در نهایت از تنقیح مناط بهدسات مایآیاد ،ظان و گماان
است و گمان چیزی را از ح بینیاز نمیکند (خویی ،بیتاا ،ج  .)211 :1البتاه ایشاان باا تنقایح
مناط ققعی مخالفت ندارند و با بقیۀ فقها همعقیده است.
الغای خصوصیت

الغای ویژگیهای غیرمؤثر در تعل حکم ،یعنی حذف و ملغی کردن چیزی کاه صا حیت
علیت برای حکم را نداشاته باشاد ،باه منظاور توساعه در مصاادی متعلا حکام ،الغاای
خصوصیت میگویند .به عبارت دیگر الغای فارق به معنای تأثیر نداشتن وجه افتاراق میاان
اصل و فرع است که در نتیجۀ آن ثبوت حکم بهواسقۀ اشاتراک آن دو اسات .بارای تبیاین
بهتر الغای خصوصیت باید گفت :بعضی از احکام در لسان خقابات شارعی بار عنااوین و
موضوعات آنها اخذ شده که بدوا بهنظر میرسد این عنوان ،موضوعیت و خصوصیت دارد،
به قسمی که نمیتوان حکم را در غیر این عنوان خاص تسری داد ،لکن باا دقات در ماتن
خقا

یا نگاه به مناسبت حکام و موضاوع یاا م حظاۀ قاراین داخلیاه و خارجیاه ،فقیاه
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میفهمد که این وصف یا ایان عناوان خااص ،خصوصایت و نقاش کلیادی نادارد و لاذا
موضوعیت و خصوصیت اینچنینی را ملغی و زمینۀ تسری حکم را به موضوع دیگر فراهم
میکند؛ مثل عنوان یتیم در موضوع عدم وجو

زکات بر مال او که در بعضای از نصاوص

وارد شده است که امام رضا فرمود« :ت زکاۀ علی الیتیم» (حر عااملی ،1219 ،ج  .)22 :3در
این مورد بهواسقۀ قراین خارجیه علم حاصل میشود که حکم عدم وجو

زکات ،به یتیم

اختصاص ندارد و خصوصیت یتیم بودن را میتوان ملغی کرد و حکام را باه هار صاغیری
تسری داد (سبزواری .)92 - 1 :1931 ،به عباارتی الغاای خصوصایت یاا الغاای فاارق ،از
راههایی است که مجتهد بهوسیلۀ آن قصاد شاارع یاا قانونگاذار را از ناص وی اساتخراج
میکند و حکم آن را به موارد و موضوعات دیگری که در ماورد آن ،ناص وجاود نادارد و
گمان میشده است که این حکم به آنها ارتباط ندارد ،سرایت میدهد .در الغای خصوصیت
نسبت به مورد و موضوع نصی که از شارع آمده است ،چنین عمال مایشاود کاه مجتهاد،
تمامی خصوصیات موضوع یا مورد حکم را بررسی میکند و آن خصوصیاتی را کاه یقاین
دارد تعل حکم به موضوع به علت وجود آنها در موضوع نبوده است ،یکایاک ملغای و از
این ری  ،افراد بیشتری را در موضوع وارد میکند و عمومیت آن را گسترش میدهد و باه
اینصورت ،حکم موضوعات دیگری را که در مورد آنها نصی وجود ندارد و در تعل ایان
حکم به آنها شک هست ،روشن میکند.
برای مثال ،آیۀ «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الُمحْصَنَ تِ ثُ َّ لَ ْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَ ةِ شُ هَدَآءَ فَاجْلِ دُوهُ ْ ثَمَ نِینَ
جَلْدَةً» (نور )2 :حد قذفکنندۀ زنان محصنه را بیان میکند و نسبت باه قاذفکننادۀ ماردان
محصن ساکت است .اما با الغای خصوصیت (زن بودن) حد یادشده نسبت به «قاذفکننادۀ
مردان» جاری میشود (قمی ،بیتا )129 :زیرا مذکر و مؤنث بودن خصوصیت خاصی ناداد
که بتواند در صدور حکم تأثیر داشته باشد و لذا میتوان فهمید که جنس قذفکننده ،بخشی
از علت حکم نیست و علت وجو

جلد فقط قذف است ،چه از جانب زن و چه مرد.

نمونۀ دیگر الغای خصوصیت اینکه در روایتی ،شخصی سؤال مایکناد کاه مان ساوار
مرکب بودم و از ف ن جاده عبور میکردم و با شخصی یا چیزی ناگهان تصاادف مایکانم.
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پیامبر یا امام در پاسخ او میگوید که «تو ضامن هستی» .هنگامی که این حکم را باه دسات
عرف بدهند ،میگوید نه سوار بودن دخالت در موضوع دارد ،نه از جادۀ مخصوص رفتن و
نه جنسیت تصادفکننده .عرف تمام خصوصیتها را از موضوع حذف میکند و مایگویاد
ات ف مال یا شخص است که موجب ضمان خواهد شد ،این موضاوع در مساائل اماروزی
بسیار واقع میشود .مث ات ف تارنماهای اینترنتی از ری هک کردن و امثال آن ،مشامول
این حکم است (مکارم شیرازی ،1221 ،ج .)211 :2
ـ تفاوت الغای خصوصیت و تنقیح مناط
اکثر علمای امامیه بین الغای خصوصیت و تنقیح مناط ،فرقی قائل نشادهاناد و مایگویناد:
«میان اصل و فرع گاه بهوسیلۀ عدم فارق به م ک و مناط حکام پای مایباریم و گااهی از
رق دیگر؛ صورت اول ،الغای خصوصیت و صورت دوم ،تنقیح منااط نامیاده مایشاود و
بدین صورت میان الغای خصوصیت و تنقیح مناط جمع کردهاند و گفتهاند کاه در صاورت
تساوی کامل میان اصل و فرع و فقدان هر گونه فارق ،میتوان از حکم نص به فرع تعادی
کرد (محق حلی ،بیتا121 :؛ قمی ،بیتا ،ج  .)21 :2اما عدهای باین ایان دو تفااوت قائال
شدهاند و بیان میکنند« :وجود حذف و الغا در تنقیح و مناط ،باعث شاباهت ایان دو شاده
است .اما ،اوت در تنقیح مناط ،علتهای احتمالی بهعنوان علت ،نفی و حاذف مایشاوند و
مجتهد با حذف اوصاف غیردخیل در حکم و تعیین اوصاف دیگار باهعناوان علات حکام
مواجه است .اما در الغای خصوصیت ،خصوصیتهای ذکرشده در نص حاذف مایشاوند،
هرچند در محذوف ،احتمال علیت نرود .به عبارت دیگر ،در الغای خصوصیت ،بر خا ف
تنقیح مناط ،علت تعیین نمیشود و فرع بهمجرد الغای خصوصیت به اصل ملح میشود و
علت حکم اصل ،در فرع موجود است .از این رو در الغای خصوصایت باه صارف حاذف
اوصاف ،حکم عمومیت ماییاباد ؛ هرچناد علات باودن آن معلاوم نشاود .البتاه باا الغاای
خصوصیت با اجمال میتوان فهمید که علت حکم در موضوع دارای خصوصیت و موضوع
فاقد آن یکی است ،چناننه در تنقیح مناط نیز ،با بهدسات آوردن علات ،دخالات نداشاتن
ویژگیهای همراه موضوع در حکم معلوم میشود .بارای مثاال باا باهدسات آوردن علات
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حرمت شرا

(مستکنندگی) خصوصیت نداشتن عنوان خمار و دیگار اوصااف آن مانناد

رنگ ،در ثبوت حکم حرمت معلوم میشاود (اباوزهره ،بایتاا223 :؛ حکایم911 :1212 ،؛
جناتی )911 - 911 :1911 ،عمدهترین فرق این است که الغای خصوصیت ناظر باه الغاای
اوصاف زائد در ناحیۀ موضوع و تنقیح مناط ناظر به الغاای اوصااف زائاد در ناحیاۀ علات
است ،زیرا شاید در جایی الغای خصوصیت بشود و حکم از موردی به مورد دیگر سارایت
داده شود؛ در عینحال علت حکم هم بهدست نیامده باشد .اما در عینحال که با هام فارق
دارند ،این دو واۀه از اصق حات مرتبط با هم هساتند و یکای شااید راه را بارای دیگاری
هموار کند ،چنانکه برخی به این مقلب اشاره کردهاند که رابقۀ الغای خصوصیت و تنقایح
مناط ،رابقۀ کاشف و منکشف است ،به اینصورت که عرف خصوصیت ذکرشده در حکم
شرعی را بهسبب قرینه یا وجود مناسبت بین حکم و موضوع نفی و ملغی مایکناد ،گااهی
این عمل به کشف علت منتهی میشود (سبزواری .)92 - 1 :1931 ،البته عکس این رابقاه
همیشگی است ،یعنی هرگاه تنقیح مناط انجام گیرد و علات مشاخص شاود ،خودباهخاود
اوصاف دیگری که همراه با حکم ذکر شدهاند ،ملغی و بیاثر خواهند شد .نتیجه اینکه ایان
دو اصق ح هرچند نزدیک و مرتبط با یکدیگرند ،تفاوت دارند و عمل واحدی نیستند.
شرط الغای خصوصیت آن است که اوصاف و ویژگیهای ماذکور در دلیال حکام ،بار
حسب عرف یا قراین داخلی یا خارجی ،در ثبوت حکام بارای موضاوع دخاالتی نداشاته
باشد .این نوع الغای خصوصیت ،صحیح و معتبر است و نقش مهمی در استباط احکام دارد
(نایینی ،بیتا ،ج  291 :2و  .)291فقها و اصولیون دلیل الغای خصوصیت را از با

حجیت

ظهور در ک م دانستهاناد (مظفار ،1921 ،ج  .)211 :2صادر در «بحاوث فای شارح عاروة
الوثقی» تصریح میکند« :الغای خصوصیت از با

ادلۀ لفظی اسات ،زیارا در کا م قراینای

یافت میشود که موجب منعقد شدن ظهور ک م در آن میشود و این ظهورها باه اقتضاای
حجیت ظهور الفاظ حجت هستند» (فیاضی 2 :1939 ،به نقل از صدر ،1212 ،ج .)12 :2
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نتیجهگیری
علت معانی گوناگونی دارد و در زمینههای مختلفی بهکار رفته است که میتاوان کااربرد آن
را در دو نوع دستهبندی کرد.
الف) علت تکوینی که منظور آن دسته از عللی هستند کاه در جهاان خاارج از ذهان،
موجود و معدوم میشوند ،به عبارتی علت در این اصق ح ،ایجا کنندۀ معلول است و باا
وجود علت معلول موجود میشود و با نیستی علت ،معلول هم نیست میشود که این ناوع
علت ،خارج از موضوع بحث است؛
) علت اعتباری یا حکمی که اصولیون شیعه و سنی معانی مختلفی از آن ارائه دادهاند
که ماحصل و مفاد اصلی همۀ تعریفها آن است که علت حکم (که باه آن ما ک و منااط
نیزگفته میشود) ویژگی است که در موضوع حکم وجود دارد و فقط همان ویژگای باعاث
صدور حکم شرعی برای آن موضوع شده است؛
 .2دانستن علت احکام ،فواید و پیامدهایی دارد
الف) از جملۀ فواید آن ،توسیع و تضیی حکم است؛ به عبارتی با دانستن علت حکام،
دست فقیه برای استنباط جدید و لغو احکام قادیم بااز مایشاود و در شارایط مختلاف و
موقعیتهای جدید ،میتواند احکام متناسب را پیدا کند ،پس فقه حالت پویایی ،بالنادگی و
آمادگی خود را در همۀ زمانها حف میکند .همننین برای مکلفاان غیرمجتهاد نیاز مفیاد
است ،زیرا آنان را از صدور احکام آگاه میکند و سبب میشاود کاه باا آراماش خاا ر باه
احکام تن بدهند؛
ب) از جملۀ پیامدهای علتیابی احکام ،باز شدن راه قیاا و مداخلۀ نابجاا در احکاام
الهی (خلط بین علت حکم و حکمت حکم)و هرج و مرج فقهی است.
شناخت علت حکم به ور کلی از دو راه ممکن است :یکی از این راهها ققعی و یقینی
است ،مانند نص صریح ،قیاا اولویت ،تنقیح مناط ققعی است و دیگاری تنهاا باا ظان و
گمان ،م ک حکم را به فقیه نشان میدهد که از جملۀ آنها ایما و تنبیاه و  ...اسات کاه در
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ارزش و اعتبار آنها ،بین اصولیون شیعه و سنی اخت ف نظار وجاود دارد .اصاولیون شایعه
معتقدند که این مسالک در صورت داشتن پشتوانۀ ققعی معتبر هستند ،وگرنه هیچ ارزش و
اعتباری در آنها وجود ندارد.
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کتابنامه
ا قرآن کریم.
 .1آذرنوش ،آذرتاش ( .)1913فرهنگ معاصر عربی  -فارِی ،چ اول ،تهران :نشر نی.
 .2ابوزهره ،محمد (بیتا) .اصول الفقه االِالمی ،قاهره :دارالفکر العربی.
 .9اصفهانی ،محمد حسین (بیتا) .نهایه الدرایه ،چ اول ،قم :مؤسسۀ آلالبیت تحیا :التراث.
 .2اتشقر ،عمر سلیمان (بیتا) .تاریخ الفقه االِالمی ،کویت :دارالنفائس للنشر و التوزیع.
 .1اتمدی ،سیفالدین علیبن علی محمد الشافعی ( 1212ق) .االحکام فی اصول االحکام،
بیروت :دارالکتب العربیه.
 .1الکاظمی الخراسانی ،محمد علی 1212( ،ق) .فوائداالصول ( تقریرات درا میرزا محمد
حسن نایینی) ،قم :نشر جامعۀ مدرسین.
 .1جناتی ،محمدبن ابراهیم ( .)1921فقه و امان ،قم :نشر احیاگران.
 .2حر عاملی ،محمدبن حسن ( .)1912وِائل الشیعه الی تحصیل مس ائل الش ریعه ،چ دوم،
قم :مؤسسۀ آلالبیت تحیا :التراث.
 .3حکیم ،محمد تقی (معاصار) ( 1212ق) .االص ول العام ه للفق ه المق ارن ،قام :المجماع
العالمی تهل البیت.

 .11حلی ،حسینبن یوسفبن مقهر حلی ( 1211ق) .کشف المراد فی شرح تجرید االعتق اد،
متن از نصیرالدین وسی ،مترجم ابوالحسن الشعرانی :نشر مؤسسه النشر اتس می.
 .11حلی ،محق  ،ابوالقاسم نجمالدین جعفربن الحسن ( 1219ق) .مع ارج االص ول ،چ اول،
قم :مؤسسه آلالبیت(ع).
 .12الحلی ،ابنادریس ،فخرالدین ابوعبداهلل ( 1211ق) .السرایر الحاوی لتحریر الفت اوی ،قام:
مؤسسه النشر اتس می.
 .19حسینی مراغهای ،میرعبدالفتاح ( 1221ق) .العناوین الفقهیه ،قم :مؤسسۀ نشر اس می.
 .12خویی ،ابوالقاسم ( 1212ق) .محاضرات فی اصول الفقه ،قم :انتشارات انصاریان.
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 .11ااااااااااااااااا (بیتا) .مصباح الفقاهه ،بیجا :بینا.
 .11درامی ،عبداهللبن عبدالرحمن ( 1221ق) .السنن الدرامی ،بیروت:

دارالفکر.

 .11رضایی راد ،عبدالحسین ( .)1932درِنامة مبادی عل فقه ،تهران:

مجد.

 .12زرکشی ،بدرالدین محمدبن بهادربن عبداهلل الشافعی ( 1211ق) .البحر المحیط فی اص ول
الفقه ،کویت :وزارت اوقاف و شئون اس

می.

 .13زحیلی ،وهبه ( 1211ق) .اصول الفقه االِالمی ،چ اول ،دمش :

دارالفکر.

 .21سبحانی ،شیخ جعفار ( .)1922ارش اد العق ول ال ی مباح ث االص ول ،چ اول ،قام :نشار
داراتضوا :للقباعه و للنشر و

توزیع.

 .21سبزواری ،علی ( .)1931بررسی تطبیقی الغای خصوصیت نزد امامیه با قیـاس معتبـر
نزد عامه ،مقالعات اصول فقه امامیه ،دروۀ  ،11شمارۀ .92 – 1 :2
 .22سعیدی ،سید محسن (بیتا) .حیل ریا ،مجلاۀ فقاه اهال بیات (فارسای) ،قام :مؤسساۀ
دائرهالمعارف فقه اس

می.

 .29شهید اول ،محمدبن مکی عاملی (بیتاا) .القوائ د و الفوائ د ،محقا حکایم عبادالهادی،
محسن ،قم :مکتبه المفید.
 .22صدر ،سید محمد باقر ( 1212ق) .دروس فی عل االصول ،قم :مجمع الفکر اتس می.
 .21ااااااااااااااااااااا ( 1339/1219ق) .ماوراء الفقه ،چ اول ،بیروت :داراتضوا.:
 .21اااااااااااااااااااا ( 1212ق) .بحوث ف ی ش رح الع روه ال وثقی ،چ دوم ،قام:مجماع
الشهید آیت الصدر العلی.
 .21با بایی ،علیبن محمد ( 1212ق) .ریاض المس ائل ف ی بی ان االحک ام بال دالئل ،قام:
مؤسسه آلالبیت(ع).
 .22با بایی ،سید محمد حسین (بیتا) .المیزان ،بیروت:مؤسسه اتعلمی للمقبوعات.
 .23ریحی ،فخرالدین ( 1223ق) .مجمع البحرین ،بیروت.:مؤسسۀ تاریخ عربی.
 .91علمالهدی ،سید مرتضی ( .)1922الذریعه الی اصول الشریعه ،تحقیا  :ابوالقاسام گرجای،

از فقه ادله تا فقه علل 219 

تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

 .91غزالی ،ابوحامد محمدبن محمد ( .)1922المستصفی م ن عل
مقبعۀ

االص ول ،چ اول ،قااهره:

امیریه.

 .92فاضل تونی ،عبداهللبن محمد ( 1211ق) .الوافیه فی اصول الفق ه ،چ دوم ،قام :مجماع الفکار
اتس می.
 .99جمعی از محققین ( .)1923فرهنگ اصول فقه ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اس
 .92فیروزآبادی ،مجدالدین محمدبن یعقو

می.

( 1211ق) .القاموس المح یط ،چ اول ،بیاروت:

مؤسسۀ الرساله.
 .91فیاضی ،مسعود ( .)1939تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس ،حقوق اسا می،
پاییز ،سال یازدهم ،شمارۀ .111 - 31 :22
 .91قمی ،محمد مؤمن ( .)1923مبانی التحریرالوِیله :نشر مؤسسۀ

تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

 .91قمی ،میرزا ابوالقاسم (بیتا( .قوانین االصول ،تهران :مکتبۀ العلمیۀ اتس میه.

 .92فاضل موحدی لنکرانی ،محمد جواد ( 1223ق) .تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوِیله،
قم :مرکز فقهی ائمۀ ا هار.
 .93محمدی خراسانی ،علی ( .)1912شرح اصول فقه مظفر ،قم :دارالفکر.
 .21مصباح یزدی ،محمد تقی ( .)1939تعلیقه علی نهایه الحکمه ،چ اول :مؤسسۀ آموزشای و
پژوهشی امام خمینی.
 .21مظفر ،محمد رضا ( .)1921اصولالفقه ،چ پنجم ،بیجا :بوستان کتا .
 .22معین ،محمد ( .)1912فرهنگ فارِی ،دورۀ  1جلدی ،چ سیزدهم ،تهران :امیرکبیر.
 .29مکارم شیرازی ،ناصر ( 1221ق) .دائرهالمعارف فقه مق ارن ،محقا جمعای از اسااتید و
محققان حوزه ،قم :اتشارات مدرسۀ امام علی(ع).
 .22ااااااااااااا ( 1222ق) .انوار االصول تقریر االبحاث ،قم :مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع).
 .21موسوی خمینی ،روحاهلل ( 1212ق) .البیع ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
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 .21ااااااااااااااااااا ( .)1919مکاِب المحرمه ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .21نایینی ،محمد حسین (بیتا) .فوائد االصول ،جامعه المدرساین فای حاوزه العلمیاه ،قام:
مؤسسه النشر اتس می.
 .22اااااااااااااااااا ( 1211ق) .کتاب الصاله ،چ اول ،قم :انتشارات اس می وابسته باه
جامعۀ مدرسین قم.
 .23نراقی ،مولیاحمدبنمحمد ( ،)1213مستند الشیعه فی احکاام الشاریعه ،قام ،انتشاارات
کتابخانه آیتاهلل نجفی مرعشی.
 .11نجفی ،محمد حسن بن باقر( ،)1912جواهر الک م فی شرح شرائع اتس م،ترجمه اکبار
نائب زاده ،بیروت دارالکتب اتس میه،چا

دوم.

