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 دهیچک

احکام الهی دارای حکمت و علت هستند. وجوب و حرمت احکام و یا صحت و بطالن آنها براساا  حکمات نتسات      

باشد و ما معموالً دسترسی به فهم علت احکام نداریم اگار هاه ممکاس اسات بعزای ا  بلکه براسا  علت آن احکام می

ای اند تا پردهها و قواعد مناسب کوشتدهکارگتری روش هان با بهتهمتشه فق حکمت های احکام را بتوانتم به دست آوریم.

ی پاسخگویی نسبت به مشکالت فقهی ماردم علت احکام شرعی بردارند و همگام با تحوالت سریع جامعه بشری آمادها  

عی تنا  نراری دیگار در های اندک علوم تجربی برای با یابی حکمت احکام الهای نتان ناوبسنده کردن به یافته باشند.

شناخت دقتق حکمت احکام است. ا  نرر روایات که به وستله دانشمندان نتن مورد تایتد قرار گرفته اسات عقاب بشار در 

رسد تنها قادر است اندکی ا  علوم را آن هم در حو ه علوم تجربی و بشری کشا  نمایاد. آخرالنمان که به کمال خود می

تواند وحی و علم مطلق الهی را به وستله عقب ناقص و کوهک خود تقتتاد عقب بشری نمی ،دهای  یابا ایس محدودیت لذا

هایی که برای  احکام فقهی مد نرر قرار گرفته است، به وستله عقب نااقص بشاری هرهند برخی ا  حکمت .دهدو تغتتر 

هاا و هاا و ماالکفقهی، نقش علب، مناطتر احکام نتن قابب فهم است و درک آن در توان فقها خواهد بود. برای فهم کامب

باشد. ایس پژوهش با کنکاش در منابع اسالمی و نرر فقها باه تواناایی کشا  بستار عمتق و موثر می ،تطبتق آن با مسائب

 پرداخته است. الملبی بتسدر عرصه علت در احکام فقه و شرح و بسط موضوع

 هاکلید واژه

 .تناسب احکام فقهی ، شریعت،الملبعرصه بتسعلت، حکمت، 
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 مقدمه

ها و احکام شرعی را در دستور کار خویش نرام جمهوری اسالمی که تشکتب حکومت بر اسا  آورده     

داشته و دارد تبتتس و لنوم پایبندی به قوانتس و احکام شرعی بتش ا  هر  مان دیگر در قالب انجام تحقتقات 

های کلی نرام فقهی، حقوقی و نرامات ستاسی، اجتماعی، نماید تا بر ستاستها  ضروری میوهشو پژ

اقتصادی و فرهنگی تآثتر گذارد و متراث غنی فقه شتعی را با  بان رو  و متناسب با فهم و انترار انسان 

های مختل   ندگی فردی و ی عصر حاضر بتان سا د تا ا  ایس رهگذر، دیس و فقه را در عرصهسرگشته

ی قابب پذیرش گردانتدن احکام ده و بالنده نگه دارد. آن هتنی که امرو  در  متنهاجتماعی جوامع بشری  ن

مالک  اصطالح حقوق بهنماید، ندانستس علت، مناط و یا فقهی و رو آمد کردن آن، بعنوان مانع رخ می

هایی احکام است. تمام دستوراتی که پتامبر اکرم )ص( آورده است، قطعا دارای فوائد، مصالح و هم حکمت

است که رهرو را به سعادت و کمال خواهد رساند و فلسفه وجودی دیس و شریعت، آراستگی انسان به 

دهد. ها است و ایس مطلوب، تنها با عمب به شریعت مقد  دست میها و دور نگه داشتس او ا   شتیخوبی

اعت و پتروی ا  احکام شرعی بی آنکه اط هحتی اگر افراد فلسفه و حکمت احکام را ندانند. لذا در ایس مقال

، ا  قبول ایس واقعتت نتن گرین نشان داده شودی احکام مشروط و منوط به پی بردن به اسرار و علب و فلسفه

و گنیری نتست که ذهس پرسشگر انسان امرو  قبب ا  قبول و یا رد موضوعی به دنبال علت آن است حتی 

حکم راهی به وادی حکمت و مصلحت الهی نباشد. وقتی در مواردی که انسان را برای تشختص کُنهِ آن 

آید یعنی اینکه انسان متعلق حکم را دریابد و رعایت آن را سخس ا  علت و مناط احکام فقهی به متان می

ضروری تشختص دهد و بفهمد که ایس حکم فقهی با هه امری، حقتقت و یا مصلحتی در پتوند است و به 

و قوانتس آسمانی را با مالک و معتار عقب، تفکر و اندیشه، به تفستر بنشتند و  هادیگر سخس، احکام و آورده

های رو  جامعه ا  آن بهره برداری کند و ایس در حالتست که فهم پذیری صرف بفهمد و بر مبنای نتا مندی

نطق و به ی احکام را تشریح نماید. انسان امرو ی عالقمند است با سالح علم، عقب، متواند علت تامهنمی

ی روائی محکم و مستدل به مصاف تعالتم آسمانی و دینی برود. لذا حس توانایی کش  حکم شرع با پشتوانه

علت در احکام فقهی حداقب در آن قسم ا  احکامی که قابلتت ایس را دارد تا علت و هرائی آن برای انسان 

سا د. بدیس معنی صود رهنمونش میگشاید و به سوی سرمننل مقآشکار شود راهی را در فراروی وی می

که خداوند متعال هه آن دستورات و اوامر و نواهی که کش  علت آن برای انسان ممکس نتست که ا  آن 

ی ی استحفاظی تکلت  و منطقهشود و هه آن دستوراتی که علت کش  آن در حو هتعبتر به حکمت می

ای وضع فرموده که حکمت و مصلحت بر هر دو شق گترد را به گونهشناسائی عقب و خرد انسان قرار می

قزته)هه احکامی که پی جوئی علت را در آن راهی هست و هه احکامی که کش  علت را در آن راهی 
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نتست( سایه افکنده است. لذا هر جا اندیشه در کنه هتستی و هرایی احکام راه یابد ا  آن تعبتر به توانایی 

شود. بدون ه را بدان وادی راه نباشد تعبتر به حکمت و مصلحت میشود و آنجا که اندیشکش  علت می

ی ایس پژوهش)توانایی کش  علت احکام فقهی( برای فهم تردید در ایس راستا، ا  جمله موضوعات بایسته

ها در پاسخگویی ها و مالکها، مناطبهتر احکام شرعی و احتای تعالتم ار شمند اسالمی، نقش علت

ست که سبب پویایی و تحرک هر هه بتشتر فقه اسالمی به ویژه فقه شتعی در طول تاریخ موضوعات نو پتدا

بوده و هست و همتس امر موجب گردیده که فقتهان به نتکی هالش های نویس را دریابند و حکم الهی را 

هند هنو  های کش  علت،  یکی ا  ابعاد مهم اجتهاد در فقه شتعه و اهب سنت می باشد. هر راه بتان سا ند.

ی عقال، فهم عرفی و ... به دست نتاورده است. ی خود را در فقه ما نرتر مباحث عقب و سترهجایگاه شایسته

با ایس همه اگر مالک حکم به دلتب شرعی معتبر حاصب شود دیگر سخس ا  اعتبار ایس ادله هه در فقه 

های ی راهو ال م است به تفصتب دربارهای دربرندارد. ا  ایس رشتعه و هه در فقه اهب سنت هندان فایده

  گترد.قرار  مباحثهو اعتبار آن مورد  شودشناخت علت حکم بحث 

 برای ایس منرور به طور کلی دو راه وجود دارد:

سا ند و بدیهی هایی هستند که مجتهد را بطور یقتنی به علت حکم رهنمون می راههای قطعی: راه -1

م برای مجتهد بدست آید با هر عناوینی که ا  علت قطعی استفاده شود به است هرگاه بطور قطع، علت حک

اتفاق اهب اصول اعتبارش تردید ناپذیر است  یرا یقتس ا  اعتبار ذاتی برخوردار است، یقتنی که محصول 

 دست دادن علب احکام وارد شده در روایات است .  

ایی هستند که علت و مالک را با ظس و گمان راه های ظنی کش  مالک و علت، راه ه راه های ظنی : -2

به مجتهد نشان می دهند که ایس راه ها خود بر دو قسم می باشد : ال  : راه های با پشتوانه ی قطعی . ب: 

راه های بدون پشتوانه قطعی، که مجتهد را با ظس و گمان به علت حکم می رسانند ولی پشتوانه ی قطعی 

ا، علب احکام وارد شده در کلمات و نرریات فقها، هموار کننده ی دشواری های ندارند. راه هایی که در آن ه

 سرمننل مطلوب، و در نهایت تعتتس کننده است. 

بنابرایس پردا ش و بررسی علت و مفاهتم وابسته ی آن یعنی مناط، مالک و سبب در احکام فقهی، به عنوان  

 ژوهش ضروری می نماید.جانمایه ی ایس پ

 

 ضرورت پژوهشاهمیت و 

پژوهش حاضر تالشی درمستر ار یابی صحتح و منطقی دانش فقه و همچنتس تحلتب درست اهداف،      

سا  و کارها و شتوه های استنباط و آثار احکام فقهی بر  ندگی جمعی و فردی و در نهایت دست یافتس به 
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تبتتس و دست یابی به ژرفای فقه  .دباشی نرام ستاسی و اجتماعی، رستدن به راهبردهایی بنتادیس میاداره

ی دیس و انعکا  آن در ی نرری و عملی ائمهدر گرو تبتتس ژرف احکام فقه و نرام آن با تأسی ا  ستره

توان بدون توجه به علب احکام هه وارد شده در کلمات و نرریات کلمات و نرریات فقها است، ا  ایس رو نمی

توجه به آثار و احکام فقهی یی که مالک و علت آن مشخص است در  فقها و اندیشمندان دینی و نتن بدون

 ندگی دنتایی مردم مشخص است، فارغ دالنه به صدور احکام و فتوا روی آورد . بنا بر ایس فقته هاره ای 

ی ندارد جن اینکه با تبتتس، بررسی، شناخت و معرفی علب، آثار فتواها و احکام خود را تقویت نموده و رابطه

 را با بسط و گسترش آگاهی، و رویکردی عالمانه قوام بخشد. آن

 

 مفاهیم

 معنای لغوی علت و حکمت -

هم هنتس اگر 1 علت ا  نرر لغوی به معنای مرض و صاحب مرض را معتب و مریض را علتب می گویند.     

 یعنی به جهت طعام و امور دیگر گرفتار شد.« علب فالنا بطعام و غتره»گویند 

 لغوی حکمت معنای -

همچنتس حکمت در لغت به معنای اتقان و احکام آمده است و در اصب مانع شدن ا  فعب قبتح و منع ا       

جهب نادان است. ایس که عرب می گوید: حکمت فالنا تحکتما ) مانع ا  انجام اراده او شدم ( ا  ایس ریشه 

 گرفته شده است.

 اصولعلت وحکمت در فلسفه وکاربرد آن در فقه و-

واژه ی علت در اصطالح فلسفه به دو صورت عام و خاص به کار می رود. مفهوم عام علت عبارت است ا       

موجودی که تحقق موجود دیگری متوق  بر آن است هر هند برای تحقق آن کافی نباشد. یعنی تحقق 

علب نتن شامب ایس یافتس موجود دیگری بدون آن محال است بر طبق ایس معنا معدات و شروط و سایر 

 2مفهوم خواهند شد.

مفهوم خاص آن عبارت است ا  موجودی که برای تحقق موجود دیگری کفایت می کند ) یعنی که با      

وجود آن تحقق موجود دیگری ضرورت پتدا می کند(. لذا همان طور که در فلسفه نتن گفته شده مفهوم 

ن آن را ا  مالحره وابستگی یک موجود به موجود دیگر علتت ا  معقوالت ثانی فلسفه بوده که ذهس انسا

انتناع می کند.ایس مفهوم ا  جهات متعددی تقستم می شود. مانند تقستم آن به علت حقتقی و معد. علت 
                                                                 

 ماده عب 71. فراهتدی، خلتب بس احمد. کتاب العتس. ص  1
 ، ماده حکم.951. ص 2. ابس منرور، محمد بس مکرم. لسان العرب. ج  2
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گاهی به موجودی اطالق می شود که وجود معلول وابستگی حقتقی به آن دارد به گونه ای که جدایی 

تقی( و گاهی به موجودی اطالق می شود که  متنه پتدایش معلول مؤثر معلول ا  آن محال است )علت حق

 1است ولی وجود معلول وابستگی حقتقی به آن ندارد )علت اعدادی(.

هم هنتس بر حسب استقراء علت را به ههار نوع فاعلی و غایی و صوری و مادی تقستم کرده اند. در      

علت بر آن دو خالی ا  مسامحه نبوده، با ایس وجود با  هم  مورد علت مادی و صوری گذشته ا  آن که اطالق

در بحث ما جایی برای بحث ا  آثار علت مادی و صوری احکام وجود ندارد؛ هرا که ایس دو علت، در بحث 

 احکام شرعی قابب تطبتق نمی باشد.

ج ا  محب بحث هم هنتس اگر مراد ا  علت فاعلی حکم، همان اراده جاعب باشد، در ایس صورت خار     

خواهد بود. بله اگر مراد ا  علت فاعلی، همان قتود و شرایط حکم باشد در ایس صورت می توان مسامحتًا به 

 ایس شرایط وقتود علت فاعلی اطالق کرد. بر همتس اسا  بحث شامب آن هم خواهد شد.

فته می شود، در مورد احکام هنانچه مقصود ا  علت غایی فعب، هدفی باشد که برای انجام آن در نرر گر     

شرعی می توان هنتس گفت که نوع مصالح و مفاسد دنتایی و آخرتی که به عنوان علت ذکر شود، ا  قبتب 

علت غایی خواهد بود. البته واضح است که علتت هدف برای فعب ا  سنخ علتت اعدادی است که گونه ای ا  

ف، ا  مقدمات تحقق اراده در نفس فاعب است. در نتتجه وابستگی فعب به هدف را در بر دارد.  یرا تصور هد

مقصود ا  علب احکام شرعی در بحث ما همان اوصاف و خصوصتات مأخوذ در خطاب است که حکم منوط 

 به آن شده و ایس قتود و شرایط غتر ا  موضوع حکم می باشد.

ن، جلب مصلحت و دفع اما برای حکمت در اصطالح تعاری  مختلفی ذکر شده که معروف تریس آ     

مفسده ای است که باعث تشریع حکم گردیده است. سعدی آالمدی در کتاب مباحث العله ایس تعری  را 

 2به مشهور نسبت می دهد.

نکته پایانی در ایس بخش تبتتس ایس اصطالح در علم اصول و بتان نسبت آن با موضوع رساله می باشد.      

ده رابطه حکم و موضوع شبته به رابطه علت و معلول می باشد و در همان طور که در علم اصول گفته ش

برخی ا  کلمات ا  موضوع به علت حکم نتن تعبتر می شود. در بستاری ا  کلمات اصولتتس اصطالح علت به 

معنای موضوع حکم می باشد. بر همتس اسا  گفته می شود که رابطه موضوع و حکم شبته تریس هتنها 

 علول می باشد.به رابطه علت و م

                                                                 
 17. ص 2. مصباح یندی، محمدتقی. آمو ش فلسفه.ج  1
 11سعدی، عبدالحکتم عبدالرحمس. مباحث العله فی القتا . ص   .2
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اما واضح است که بحث ما در ایس رساله اخص ا  علت به ایس اصطالح می باشد. مراد ا  ما ا  علت در ایس      

رساله علت در مقابب حکمت می باشد. به عبارت دقتق تر، هر خطاب شرعی که مستبطس حکم است، اگر 

ثبوتی آن حکم می باشد. به عنوان مثال  علتی برای  آن ذکر شود در ایس صورت، آن علت کاش  ا  موضوع

در التشرب الخمر  النه مسکر، موضوع مذکور در خطاب خمر بوده و اسکار علت می باشد ولی همان که 

بعدًا خواهد آمد، ما به قرینه علت )النه مسکر(، می فهمتم که موضوع حرمت در واقع اسکار بوده و مراد ا  

 1علت جمالتی ا  همتس قبتب می باشد.

اما اگر خطاب مذکور هنتس بود ) التشرب الخمر( در ایس صورت ایس جمله خارج ا  محب بحث ما      

 خواهد بود هر  هند که خمر موضوع بوده و هر موضوعی، علت حکم می باشد.

 علت و حمکت در قرآن -

حکام، و عدم اکتفاء یکی ا  نکات قابب توجه در ایس بحث اهتمام قرآن و روایات به ذکر علت و حکمت ا     

به صرف بتان حکم بوده و برای ایس امر نمونه ها و شواهد فراوانی در البه الی آیات قرآن و روایات اهب بتت 

 به هشم می خورد.

مرور اجمالی به ایس آیات نشان می دهد که نه تنها قرآن به ذکر علب احکام پرداخته بلکه ا  روش های      

 ه برده است.متنوعی برای بتان آن بهر

ایس امر در روایات نتن به صورت های مختلفی قابب مشاهده می باشد. وجود روایات مختل  در ابواب      

قبب متعدد فقه، تألت  کتاب های مختلفی با محوریت بحث علب احکام مانند علب الشرائع مرحوم صدوق، و 

کام، حاکی ا  نوعی دغدغه متشرعی سؤال های فروان اصحاب ا  علب احا  آن مرحون  فزب بس شاذان، 

برای فهم و کاویدن علب  احکام در متان اصحاب امامان معصوم می باشد. بر همتس اسا  در اینجا، 

 2هگونگی ذکر مقاصد و علب احکام متناسب با آیات قرآن و روایات را مورد بررسی قرار می دهتم.

 آیات قرآن:  -ال 

ای متنوعی برای بتان علب احکام بهره برده است که خود گویای هنانچه گفته شد قرآن ا  روش ه     

اهمتت توجه به ایس جهت ا  احکام می باشد. در واقع برخورد قرآن با علب احکام متناسب با شتوه خود 

قرآن در ذکر احکام است. به ایس جهت قرآن ضمس آن که در بتان علب احکام با کتاب های حقوقی تفاوت 

 ن نمی کند.دارد ا  ذکر پرهت

                                                                 
. ایس تقریبًا کب یتریس بتان در تعتتس مراد ا  علت است و البته نه دقتق تریس. هرا که همان طور که خواهد آمد اصولتتس 1

 به پرسش ایس که علت در مقابب حکمت هتست پاسخ واحدی نمی دهند
 ا  مقاله روش قرآن در تبتتس احکام، ستد محمد ایا ی می باشد.. ایس بخش تا حدودی برگرفته 2
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در بررسی هگونگی بتان علب احکام در قرآن توجه به روش بتان خود احکام توسط قرآن، نتن قابب توجه      

می باشد. قرآن بستاری ا  احکام را در البه الی مسائب اعتقادی و اخالقی یا قصص تاریخی بتان کرده است. 

صورت لفظ امر و نهی نبوده و ارتباطی به مسائب هنان که در  برخی ا  موارد دیگر هر هند که در ظاهر به 

 91حقوقی نداشته اما درحقتقت به ذکر علب و احکام پرداخته و به مالک و علت حکم اشاره دارد. مانند آیه 

سوره مائده به همتس تناسب در البه الی آیات االحکام، به علب و مقاصد حکم نتن گاهًا اشاره می شود. به 

د  افراد مسافر و بتمار که ا  حکم رو ه معاف می باشند، فلسفه ی آن را نفی عسر و حرج عنوان نمونه در مور

در مورد فلسفه ی حرمت 1 «خداوند راحتی شما را می خواهد نه  حمت شما را»ذکر می کند، می فرماید: 

 2«. یان( بنرگی استدرباره ی شراب و قمار ا  تو سؤال می کنند، بگو در آنها گناه )و »خمر و قمار می خوانتم: 

( با رعایت شرایط مخصوص و نایمی که بدون جن  به دست می آیدغ« )فیء»د فلسفه تقستم در مور     

ایس «.تا در متان ثروتمندان شما دست به دست نشود » مصرف آن در مصارف مورد نتا ، هنتس می فرماید: 

ی آید و در جهت گتری اقتصاد اسالمی که آیه یک اصب اساسی و مهم در مسائب اقتصاد اسالمی به شمار م

یک ا  مهم تریس برنامه های حتات واقعی جوامع بشری است در عتس احترام به مالکتت شخصی و 

خصوصی، برنامه را آن هنان تنرتم کرده است که اموال و ثروت ها متمرکن و در اختتار گروه و قشر خاصی 

رآن در بتان علت و فلسفه ی احکام شتوه های مختلفی را قرار نگترد، ا  آن هه گذشته به دست آمد که ق

 پتموده است. 

 در ایس باره می گوید: « محمد مصطفی شبلی»هنان که نویسنده معاصر      

مسلک و منهج قرآن در بتان تعلتب احکام و اسباب آنها غتر ا  روش جدیدی است که  دانشمندان معاصر »

ام بتان علب احکام ا  شتوه های مختلفی بهره بردای کرده است و در ابداع کرده اند. هرا که قرآن در مق

مستر تعلتب و بتان احکام، طریق واحدی را نپتموده است تا ایس که  انسان ها خسته شوند و گوش ها ملول 

گردد، بلکه با عبارات متنوع، گاه مفصب و گاه مجمب بتان  کرده است. اینک به صورت خالصه و کلی به 

 رخی ا  روش های قرآن به ذکر علت می پردا یم:بررسی ب

ذکر حکم همراه با وص : گاهی قرآن وصفی را بر حکمی مترتب می کند به گونه ای که وجود ایس وص  -

 اشعار به تعلتق حکم بر وص  دارد. مانند:

                                                                 
 185. سوره بقره، آیه  1
 219. سوره بقره، آیه  2
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عس ِثتاَبُهَِّس َغْتَر مُتَبرجات بِنینَه و و اْلَقوا ِعُد ِمس الِِّنساِء الِّالِّتی الیرجون نِکاحا َفَلْتس َعَلْتِهس ُجناح َأن َیَزْ

 1اَن َیسَتعِفْفَس َخْتٌر َلُهَِّس و اهللُ و سَمتعٌ عَلتمٌ.

تعبتر ال یرجون نکاحا وصفی است که مالک رفع حجاب را بتان می کند و نشان می دهد  نانی که 

 هستند. جایگاهی برای  ناشویی دارد و در افراد رغبتی ایجاد می کنند در قلمرو حجاب

 2لْتس َعَلَتکم ُجناح َأن تْدخُلوا ُبُتوتًا َغْتَر َمسکوَنة ِفتها َمتاع َلکُم

مطابق با ایس آیه، قتد غتر مسکونه بتان می کند که اگر صاحبان مننل، مننل را ترک کرده باشند نه ایس      

داده و شامب هر کاالیی که به مسافرت رفته باشند بر همتس اسا  می توان به نحوی در مفاد آیه توسعه 

که اعراض ا  آن شده باشد نتن خواهد شد هنان هه مطابق با همتس آیه می توان هنتس گفت که مفاد آیه 

ایس است که دستوری که درباره ی کسب اذن داده شد مخصوص خانه های مسکونی افراد است و جنبه ی 

آنجا عمومی است ایس حکم را ندارد و لو آنکه  خلوتگاه دارد، اما جاهایی که ایس طور نتست و رفت و آمد در

 متعلق به دیگران باشد.

 ذکر حکم همراه با استدالل: -

گروهی دیگر ا  آیات با سبک و ستاق ذکر علب، جنبه استداللی و اقناعی، بلکه گاه به فلسفه حکم می 

 پردا د. به نمونه ای ا  ایس موارد اشاره می گردد.

 3اوکم مس الِِّنساِء ِإَِّال ما َقد َسَل  ِإَِّنُه کان فاِحَشًة َو َمْقتًا َو ساء َسِبتاًلو ال َتْنِکحوا ما نکح آب

با  نانی که پدرانتان به ا دواج خود در آورده اند نکاح نکنتد، مگر آن هه پتشتر رخ داده است، هرا که آن »

 «.عملی  شت و دشمس داشته شده خدا و بد راه و روشی است

در مقام اقناع مخاطب و ذکر فلسفه حرمت ا دواج است « ان کان فاحشه...» شتوه بتان  طبتعی است که     

و هدف ا  آن  شتی و فاحشه بودن ا دواج با  ن پدر می باشد و ا  ایس تعبتر نمی توان مالک حکم را فهمتد 

 اما می توان به مقصد و حکمت آن پی برد.

 بتان حکم همراه با حکمت آن: -

  آیات قرآن عالوه بر ذکر حکم، حکمت حکم به صورت پررن  تری مورد توجه بوده است و در برخی ا     

یا « ذلکم»ا  موارد آن ا  تعابتری مانند  با مفهوم علتت نندیکی بتشتری دارد. خصوصًا ایس که در برخی

                                                                 
 60. سوره نور آیه 1
 29. سوره نور، آیه 2
 22. سوره نسا آیه 3
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که ایس  و تعبتراتی مشابه در تعلتب آمده است. ضمس ایس که پس ا  بتان حکم، علت ذکر شده است« کی»

 ستاق برای بتان مالک نوعاً استفاده می شود.

 1قْب ِلْلمْؤِمِنتس َیغ ضوا ِمس َأْبصاِرِهْم َو َیحَفُروا ُفُروجُهْم ذِلک َأْ کی َلُهم ِإن الَِّلَه َخِبتٌر ِبما یَصنَون

  آثار و که بتانگر حکمت و اثر ا  هشم هرانی بوده و رسد و طهارت اخالقی جامعه را ا« ا کی لهم» جمله 

فوائد اجتناب هشم هرانی می داند. حال اگر ایس جمله علت حکم باشد به نحوی که وجود و عدم حکم 

منوط به ایس خصوصتت باشد در ایس صورت می توان گفت که در شرایط خاصی که ایس نگاه هشم هرانی 

 د داشت.نباشد و مثاًل در راستای معالجه و... باشد در ا یس صورت لنوم اجتنابی نخواه

سوره حشر، ممکس است  متنه توجه و گسترش حکم  7در آیه « غنتاءکی ال یکون دولة بتس اال»تعبتر      

را برای فقته در موارد دیگر فراهم کند.  یرا خداوند در وضع فیء در جن  می گوید گرفتس ثروت ایس 

ت گشتس آن در متان ثروتمندان شهرها و تو یع آن درماندگان و نتا مندان برای جلوگتری ا  دست به دس

است به همتس علت ممکس است هنتس بگویتم هر جا که انباشت ثروت، موجب دست به دست گشتس و 

 انحصار مالی و سوء استفاده شود می توان ا  ایس مالک بهره گرفت.

 مثال دیگر:

 2خَریهما اْ ُلْهما َفُتذِّکَر ِإحدا ُمَّمْس َترضْونَ ِمس الُّشَهَداِء َأ ْنتزَّب ِإْحدا ُ

ایس آیه درباره شهادت دادن  ن در امور مالی می باشد. طبق آیه در صورت فقدان شاهد مرد، دو  ن می      

توانند شهادت دهند. تعدد  ن برای ایس است که اگر مثاًل یکی ا  آنها متعلق شعادت را فراموش کرد، فرد 

 دوم بتواند شهادت دهد.

 علت و حکمت در روایات-

هم هنتس در روایات رستده ا  اهب بتت ما با حجم انبوهی ا  مسائلی مواجه می شویم که ائمه به      

مالکات احکام توجه دا شته و مخاطب خود را به آن توجه می دادند. شتوه سنت در مقایسه قرآن کریم ذکر 

 باشد.جنئتات انطباق مصادیق بر احکام کلی و توجه به حکمت حکم با شفافتت بتشتری می 

شتوه ذکر مالکات و حکمت های احکام تا به حدی است که در طول تاریخ دانشوران فقه و اصول کتاب 

 های مستقلی در ایس  متنه نگاشته اند. علب الشرایع صدوق و... ا  ایس جمله می باشد.

                                                                 
 30. سوره نور، آیه 1
 282. سوره بقره، آیه 2
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ه در هم هنتس در بستاری ا  روایات اصحاب ائمه علت و حکمت حکم را سؤال می کردند. هنان ه     

بستاری ا  روایات بعد ا  تبتتس حکم، خصوصتتی ذکر شده که وجود و عدم حکم کاماًل منوط به آن 

 1خصوصتت گشته است.

حال اگر علت تکرار جرم قلت مباالت نبود بلکه مثاًل نتا  مالی بود در ایس صورت با  هم باید او را کشت؟      

ب روایی ما قابب مشاهده است. ا  الضرر گرفته تا مباحث گستره ذکر علب و مالکات احکام در سرتاسر ابوا

فقه جنایی و عبادات مانند صوم و صالة وحج؛ تا ابواب طهارت و نکاح ومعامالت. در تمام ایس ها نمونه های 

فراوان یافت می شود. که عالوه بر ذکر حکم، نکته و خصوصتتی ذکر شده که تعلتق حکم بر آن نتن فهمتده 

 می شود.

نکته قابب توجه ایس است که اکثر روایات مربوط به ایس بحث در محدوده عبادات و به اصطالح در      

تعبدِّیات وهمچنتس مباحث مربوط به جنئتات و حدود وارد شده است، اما احکام مربوط به معامالت غالبًا 

کته بر ایس اسا  مبتنی ی آنها سؤال نشده است. ممکس است ایس نفلسفه یلسفه آنها روشناست لذا دربارهف

باشد که در اعمال عبادی و احکام تعبدی قصد قریت شرط قبولی و صحت عمب است و دستتابی به فلسفه 

صوموا »نه اصلی عمب باشد مثال در حدیث های اخالقی، اجتماعی، بهداشتی و امثال آن نمی تواند انگت

قرار داد، بلکه در هنتس مواردی صرفا امتثال امر  اثر بهداشتی آن را نمی توان انگتنه ی رو ه گرفتس« تصحوا 

باید انگتنه باشد. هرهند آگاهی بر فلسفه های عمب تأکتد « ربةً الی اللِّهق»به اصطالح  و فرمان خدا و

بتشتری بر آن می کند. ایس در حالی است که در موارد بستاری ائمه به صورت کلی نتن متذکر بحث علب 

وایتی هنتس می خوانتم: جمتب بس دِّراج می گوید: ا  امام صادق درباره علت وجوب احکام نتن شده اند. در ر

حکمی( بدون علت وضع ال کردم. امام فرمود: هتچ هتنی )و حرمت بعزی ا  کارهای حالل و حرام سؤ

 2نشده است.

 عالمه مجلسی در توضتح ایس حدیث می نویسد:

و است، امور حالل را به خاطر حسس )یع نکرده خداوند هتچ حکمی را بدون حکمت و فلسفه تشر     

 «.مصلحت آن( حالل کرده و حرام را به جهت قبح آن تحریم کرده است

ممکس است سخس امام  عام باشد »س نتن تعمتم می دهد و می گوید: سپس حدیث را به محدوده تکوی     

جهت حکمت و علتی که ا  آن  و شامب عالم خلق و تکویس نتن گردد،  یرا خداوند هتچ امری را جن به

 «.برخوردار است، نتافریده است

                                                                 
 5ح21. ص 82. حر عاملی، محمد بس حسس،وسائب الشتعه ومستدرکها. ج 1
 33. ص 2. برقی، احمد بس محمد. المحاسس. ج  2
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هم هنتس در بستاری ا  روایات به صورت موردی به حکمت و آثار حکم اشاره شده است. امام رضا در       

 مورد فلسفه ی حرمت خون می فرماید:

نسان سوء خلق می آورد، خداوند عن و جب خوردن خون را حرام کرده ... برای ایس که خونخواری برای ا     

و موجب قساوت دل می شود، و رأفت و مهربانی را کم می کند به حدی که ممکس  است انسان فر ند یا 

 پدر یا دوست خود را بکشد.

 تنقتح مناط

تنقتح مناط یکی ا  طرقی ا ست که در فرآیند استنباط و به منرور دستتابی به مناط تعمتم حکم برای      

وقایع و موارد خاص صادر شده است، کاربرد دارد. لکس با ایس روش خصوصتاتی ا  آن واقعه  احکامی که  در

یا فرد خاص که در  حکم تأثترگذار نتست، شنا سایی شده آنگاه ایس خصوصتات کنار  ده شده و مالک ا 

 ستخراج شده و حکم به همه  موارد مشابهش تسری پتدا می کند.

ن یکی ا  مصادیق قتا  به معنی الِاعم می باشد یعنی رستدن ا  حکم موضوع تنقتح مناط در نگاه کال     

اصب به حکم موضوع فرع به وستله استنباط و استخراج علت موجود در حکم اصب که اگر فرآیند تشختص 

 علت به صورت  قطعی باشد ا  جمله قتا  به معنی الِاعم خارج شده و داخب ادله معتبر می شود.

 قتح مناطتعری  لغوی تن

 1در برخی کتب لغت آمده است که تنقتح به معنای درآوردن استخوان هتنی است.

 حستس صابری در کتاب عقب و استنباط فقهی نتن می نویسد:

 2 «.مقصود ا  تنقتح، پتراستس و روشس کردن، و مقصود ا  مناط نتن همان علت است»

ه نحو علتت ناقصه بر شرط و مشروط و سبب و البته با توجه به مطلبی که گذشت هون اطالق علت ولو ب

 مسبب ممکس است، فلذا قبول رابطه تساوی بتس علت و مناط مانعی نخواهد داشت.

 تعری  اصطالحی تنقتح مناط-

 در اصطالح علما تعابتر مختلفی ا  آن بتان کرده اند مثال برخی هنتس گفته اند:

طه الغای فارق و کش  عدم دخالت ایس فارق در حکم مقصود ا  تنقتح مناط، الحاق فرع به اصب به واس»

 3«.است

                                                                 
 253. ص 14. ابس منرور، محمد بس مکرم. لسان العرب،ج 1
 184. صابری، حستس. عقب و استنباط فقهی. ص 2
 همان .3
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به تعبتر دیگر می توان گفت تنقتح مناط یعنی تراشتدن اوصافی که در وجود حکم دخالتی ندارد و لذا      

فقته با یافتس وص  مؤثر در حکم، آن را به موضوعات غتر منصوص نتن تسری می دهد و شبته ایس تعبتر 

 1 م نتن آمده است.در برخی کتب معاج

 در تنقتح مناط اوصاف فردی و تشخصات موردی یک موضوع که در حکم اثر گذار نتستند کنار  ده      

 2می شود و به  دنبال آن حکم به مواردمشکوکی که واجد آن وص  مؤثر هستند، تعمتم داده می شود.

که همان علت و مناط حکم در نصوص شرعی گرهه مواردی که در آن صریحًا به وص  مؤثر در حکم 

است. اشاره شده باشد  یاد است؛ لکس مواردی که به تنقتح آن ا  متان اوصاف مختلفه نتا  دارد بتشتر ا  

 موارد منصوصه می باشد و لذا ضرورت ایس بحث به خوبی نمایان می شود.

 

 شیعه و اهل سنت(بیان دیدگاه ها )

ث پترامون تشابه تنقتح مناط و قتا  گذشت باید وجه تماین با توجه به مقدمه ای که در ابتداء بح     

تنقتح مناط ا  قتا  به معنی الِخص مشخص شود، هم اکنون در نگاه کلی به قتا  که تنقتح مناط یکی ا  

 افراد آن است مباحثی را ذکر می کنتم.

ا  انواع قتا  شمرده می  کما ایس که ذکر شد( که تنقتح مناط علی رغم ایس که یکیال م به ذکر است )     

شود، در عتس حال به دلتب پتوند متقس و خاصی که بتس آن و ادله احکام برقرار است ا  مباحث الفاظ به 

شمار می آید و استناد  به آن همسان استناد به عام مطلق است لکس در اصب اعتبار قتا  در سطح عام آن 

 سه مبنا وجود دارد.

ا  را در ردی  کتاب و سنت و اجماع، یکی ا  پایه های شناخت احکام شرعی به گروهی قت دیدگاه اول:     

حساب آورده اند. در ایس متان برخی ا  طرفداران ایس نرریه به افراط گرایتده و قتا  را بر اجماع داشته اند 

آن را به و دست های تا به آنجا  تند رفته اند که حدیث مخال  با قتا  را مردود شمرده و آیات مخال  

 تأویب برده اند.

گروهی دیگر بر ایس باورند که قتا  ا  پایه های شناخت وحی به شمار نمی آید و تنها راه  دیدگاه دوم:     

شناخت احکام، کتاب و سنت است؛ در ایس گروه نتن طایفه ای راه افراط پتموده و اصو اًل هر گونه اجتهاد و 

                                                                 
و  تعری  لغة: مصدر مس (نقح)، به معنی التعذیب و التصفته. «54.راسخ، عبدالمنار. معجم اصالحات اصول الفقه. ص 1

 اصطالحا هو تهذیبالمجتهد العلة مس جملة أوصاف الحکم، بإلغاء ما ال یصلح منها للعلتة.
 13، ص 911. عرتمی گرگانی، هادی. معناشناسی تنقتح مناط مجله مطالعات اسالمی (فقه و اصول)، شماره 2
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عام بر مصادیق خارجی را مردود شمرده، و آن را نوعی قتا  دانسته  رد فروع تا ه به اصول پایه، و تطبتق

 و گفته اند حدیث مرسب و ضعت  بر مطلق قتا  ترجتح دارد و تعبد به قتا  عقالً محال است. 1اند

ایس بتنش بر ایس عقتده است که ا  نرر عقب مانعی ندارد، قتا  ا  منابع شناخت باشد  دیدگاه سوم:     

 شرع قتا  معتبر نتست. ایس نرریه را به شتخ طوسی نسبت داده اند.ولی ا  نرر 

نوع فقها و اصولتون شتعه قتا  تشبته و تمثتب را نپذیرفته اند ولی قتا  منصوص العلة و اولویت را      

 2 پذیرفته اند و تنها بعزی مانند ستد مرتزی در اعتبار قتا  منصوص العلة خدشه کرده اند.

 اهل سنت تنقیح مناط نزد

جامعه اهب سنت در عصر معصومتس برای دست یابی به مناطات احکام گرایش  یادی به منابع ظِّنی و      

قتا  داشته اند و لذا تنقتح مناط )اعم ا  طنی و قطعی( نتن نند آنها ا  جایگاه شایسته ای برخوردار بوده  

خالف فقه شتعی که اساسا بر تنقتح مناط غتر است و همتس امر یکی ا  عوامب انحراف فقه آنها بوده است بر

 قطعی هتچ اعتنایی نکرده و آن را مردود می داند.

البته در ایس گرایش اهب سنت به ایس منابع ظنی علب  یادی تقش داشته است که در اینجا به اختصار      

 بعزی ا  آنها را ذکر می کنتم:

 م و کمبود اخبار در نند عاِّمه: انقطاع وحی در مرحله گسترش حاکمتت منتسب اسال -

تحوالت گوناگونی که در جهان اسالم پدیدار گشت و اسالم در سر متس های وفات پتامبر مقارن بود با      

بنرگ با مسائب تا ه و موضوعات جدید اجتماعی، ستاسی، اقتصادی و فرهنگی و ... مواجه شد، و هر یک ا  

آنها پاسخی را می طلبتد و به علت کمبودی که در روایات داشتند پاسخ به آن موضوعات ا  راه کتاب و 

رسول خدا دشوار می نمود، بدیس  جهت اهب فتوا به اجتهاد ا  راه رأی منابع ظنی ا  قبتب قتا  و ... سنت 

 غتره رو آوردند.

 ایس کمبود اخبار خود، نتن معلول هند علت بود:

 تدویس نتافتس احادیث نبوی تا نتمه های سده دوم هجری )یعنی اواخر دوره تابعتس( -ال 

سو اندن و ا  متان بردن احادیثی که صحابه رسول خدا  تدویس کرده بودند، و  دستور بعزی ا  خلفا به-ب

ایس عمب گرهه تحت عناویس دیگری صورت گرفت ولی در حقتقت راهی بود برای جلوگتری ا  پخش 

احادیثی که  به صالح ستاستمدارن وقت نبود و یا بدیس خاطر بود که ستاستمداران هر گاه نرری را به 

                                                                 
جنم در  کتاب االحکام الصول ؛ ابومحمد الدلی معروف به ایس 147.ا  قبتب عالمه مقدسی در کتاب روضه الناظر. ص 1

 267به نقب ا  محمد ابراهتم جناتی، کتتاب منابع اجتهاد ا  دیدگاه مذاهب اسالمی، ص  53. ص 7االحکام، ج 
 .268ا  269.جناتی، محمدابراهتم. منابع اجتهاد ا  دیدگاه مذاهب اسالمی. ص 2
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ظهار کنند مواجه  با اعتراض مردم نشوند و به آنها نگویند که ایس نرریه مخال  با سخنان عنوان دیس ا

 رسول خدا است.

دوری مرکن رأی گرایان ا  مدینه: مرکن رأی گرایان و معتقدان به قتا  ا  مدینه که مرکن وحی و نشر  -ج

ر کوفه )عراق( بود، در حالی که احادیث نبوی بود فاصله داشت هه ایس که اصلتتریس مرکن قتا  گرایان د

صحابه و یاران رسول خدا در مدینه ا  احادیث رسول خدا که بتشتر آنها مربوط به احکام و فروع عملی بود 

به گونه ی کامب آگاهی داشته و در حوادث واقعه آنها را بتان و گوشند می کردند ولی به سبب دوری 

 آن گونه که باید در دستر  آنان قرار نمی گرفت.   مدرسه کوفه ا  مرکن حدیث، احادیث رسول خدا

 پتدایش جعب حدیث در سطحی گسترده به خصوص در  مان بنی امته که ایس کار بتشتر به منرور -

استفاده های ستاسی صورت می گرفت. در ایس دوران بتشتر احادیثی که مطرح می شد به گونه ای بود که 

خدا  نداشت. گروهی ا  حدیث شناسان و دانشتان علم رجال بر به هتچ وجه شباهتی با احادیث رسول 

هنار  حدیث تصریح کرده اند و بدیس جهت جمعی با موا یس خاصب به با شناسی  51جعلی بودن بتش ا  

 احادیث پرداختند که در نتتجه آن علم رجال و علوم حدیث پدید آمد.

نقب می شد آنان نمی توانستند بتس آنها جمع  وجود تعارض در برخی احادیث: احادیثی که ا  رسول خدا-

موضوعی ) اطالق و تقتتد  عام و خاص  مجمب و مبتس( و یا جمع حکمی ) نص و ظاهر  اظهر و ظاهر( به 

 عمب  آورند هون آگاهی به قوانتس جمع مذکور نداشتند و یا ایس که اصو اًل آن قوانتس را قبول نداشتند.

 ه حد تواتر نرستده بود.عدم اعتناء به اخباری که ب -

 وحشت ا  ایس که دروغی به رسول خدا نسبت داده شود-

 مورد پذیرش قرار نگرفتس بعزی احادیث رسول خدا )هون ظاهرًا یا عقب و سلتقه آنها مطابقت نداشت(. -

عدم پذیرش احادیث اهب بتت، احادیی که ا  اهب بتت و عترت رسول خدا بود مورد پذیرش آنان نبود و -

یس معلول عوامب ستاست های حاکم بر  مان بود که می کوشتدند مانع گسترش مکتب عترت رسول خدا ا

 بشوند و خود امامان را نتن محدود و محصور و  ندانی متکردند.

کاربرد عقب در ادراک مالک احکام: یعنی آنان اعتقاد داشتند که عقب متتواند مالکات احکام و موانع آنها را -

 ادارک کند. به طور کامب

  توجته کارهای حکام جور:-
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فقهای دنتاپرست و منحرف سعی می کردند اعمال ظالمانه و ناپسند حاکمان جور را به گونه ای توجته      

کنند  یرا ا  راه منابع شرعی معتبر دلتلی برای انجام کارهای آنها وجود نداشت و بدیس جهت ا  راه منابع 

 1می کردند.جته غتر شرعی کارهای آنها را تو

البته در متان اهب سنت مدرسه حجا  به پتشوایی مالک بس انس و احمد بس حنبب قتا  را به عنوان      

منبع استنباط نپذیرفته و حتی حدیث مرسب را بر آن ترجتح داده اند وعدهای علت ایس گرایش به نفی 

 اعتبار قتا  را هنتس ذکر کرده اند:

 اعی در آن سر متسعدم گستردگی مراهر اجتم 1

 دستتابی آنان به منابع حدیثی، هه ایس که مدینه محتط وحی و جایگاه رسول خدا بوده است. 2

 پذیرش روایاتی که ا  نرر سند واجد شرایط بوده اگر هه به حد تواتر نرستده بود. 3

 نماید. اعتقاد به ایس که عقب نمی تواند مالکات احکام و موانع را در همه  متنه ها ادارک 4

 تنقتح مناط نند امامِّته-

در مقابب گروه اول ا  اهب سنت برای برخی ا  مکاتب مخال  رأی و قتا  هم هون امامِّته به خصوص 

مکتب حلِّه استفاده ا  مناط قطعی به جای علت،  متنه را برای ساماندهی برخی شتوه های استنباطی 

 توانست موهم قتا  باشد.فرآهم آورد در حالی که استفاده ا  اصطالح علت می 

با توجه به اینکه اولتم بار عالمه حلی در کتاب معارج األصول اصطالح تنقتح مناط را مطرح کرد ولو      

مرحوم فاضب توثی و وحتد بهبهانی آن را نوع قتا  دانستند ولی همتس اتفاق باعث شد که هم اکنون حله 

 یس اصطالح به شمار آید.در سده هفتم نقطه عطفی در برخورد امامته با ا

ا  دیدگاه امامته هون اجتهاد برای قانون گذاری مکلفتس ضروری به نرر می رسد لذا با تغتتر نتا های      

مردم و پتچتده شدن آنها نتا  به شناخت و تحقتق مناط بتشتر احسا  می شود و اجتهاد در تحقتق مناط 

با آن در برخورد با جریان ستب آسای سؤاالتی که مسلمانان و تنقتح آن، تنها حلقه نجاتی است که می توان 

در هر  مان با آن روبه رو می شوند پترو  ا  متدان بترون آمد، و هم اکنون بستاری ا  فقها تنقتح مناط را به 

                                                                 
 .261ا  262ص جناتی، محمدابراهتم. منابع اجتهاد ا  دیدگاه مذاهب اسالمی.  1
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و هم  3شتخ انصاری 2مرحوم نراقی، 1عنوان امری قابب قبول تلِّقی کرده اند ا  قبتب مرحوم کاش  الغطاء،

 4 خود عالمه حِّلی اذعان به قبول همه فقها شتعه کرده است.هنتس 

بررسی متون فقهی، انسان را با شواهدی ا  ایس دست روبه رو می سا د که فقها برای کش  مناط حکم،      

تالش های  بستاری به کار بسته اند. در فقه، هر جا که فقها حکم را ا  مورد نص به جای دیگر تعمتم داده 

 د آنان نوعًا تنقتح مناط با الغای خصوصتت و مناسبت حکم و موضوع بوده استاند. مستن

در پژوهش های فقهی جای ایس پرسش باقی است که مقصود فقتهان شتعه ا  مناط یا عنوان های      

مشابه آن هتست  و در صورتی که بتوان آنها را دارای ار ش و اعتبار دانست، محدوده آنها کجاست و شروط 

 تارهای آنها هتست؟و مع

وقتی به کالم فقها نرر می کنتم ا  مجموع کالم آنها می توان به دست آورد که مقصود ا  تنقتح مناط      

پی بردن به موضوع حقتقی حکم به کمک قرائس و استخراج آن ا  درون نصوص و تعبترات ظاهری که گاه 

 به واسطه عدم فارق است می باشد.

 هنتس فرموده استمحقق خلی در ایس باره 

جمع متان اصب و فرع را تنقتح مناط گویند، در هنتس شرایطی اگر برابری ا  هر جهت دانسته شود      

سرایت دادن حکم ا  مساوی به مساوی جاین است و اگر دانسته نشود و یا احتمال داده شود   همدیگر 

 5«.تماین دارند، سرایت دادن جاین نتست، مگر با وجود نص بر آن

شهتد ثاثنی پس ا  نقب فتوای شهتد اول مبنی بر ایس که نما  خواندن به سوی مصح  یا درب گشوده      

 مکروه  است، می نویسد:

و ألحق به التوجه الی کب شاغب مس نقش و کتابة و ال بأ  به: یعنی توجه نمودن به هر هتنی که انسان »

 6 .«را به خود مشغول سا د، به ایس حکم ملحق شده است

                                                                 
 .32. کاش  الغطاء، جعفربس خزر.  کاش  الغطاء. ص  1
 .262.نراقی، محمد مهدی. معتمد الشتعه فی أحکام الشریعة. ص  2
 .13. ص 1. انصاری، مرتزی. فوائد االصول. ج 3
 .185. حلی، جعفربس حسس. معارج االصول. ص 4
. ویسمی: تنقتح المناط. فان علمت المساواة مس 185ألصول). ص . محقق حِّلی، جعفربس حسس. اإلجتهاد التقلتد (معارج ا5

کب وجه، جا  تعدیة الحکم إلی المساوی، وان علم االمتتا  أو جو ، لو تجن التعدیة اال مع النص علی ذلک، لجوا  اختصاص 

 الحکم بتلک المنیة، وعدم ما یدل علی التعدیة.
 .552. ص  1هتة فی شرح المعة الدمشقتة ) المحشی ا کالنتر( ج .عاملی ) شهتد ثانی(،  یس الدیس. الروضة الب 6
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ا  عبارت شهتد ثانی استفاده می شود که اگرهه متعلق ظاهری ایس حکم نما  خواندن به سوی مصح       

 یا درب گشوده است ولی بر اسا  تأِّمب و تکته بر قرائس، متعلق ظاهری و محدود حکم را تعمتم داده اند.

 بررسی جایگاه و حجتت تنقتح مناط در اصول فقه شتعه

قتح مناط قطعی) برخالف ظنی(  شبته استناد به اطالق و یا عموم است لذا ا   مره مباحث استناد به تن     

الفاظ و ظواهر به شمار خواهد آمد که ممکس است کسی به عنوان مؤید ا  کالم برخی ا  علماء که اشاره به 

 ایس مطلب دارد  استفاده نماید لذا در اینجا به هند نمونه ا  آنها اشاره می کنتم.

 رحوم نایتنی می فرماید:م

در بعض موارد حکمت تشریع شاید بتوان الغاء خصوصتت ا  حکمت نمود به نحوی که کالم در غتر آن »

 1«.هه که فی نفسه در آن ظهور دارد، نتن ظهور داشته باشد

خواسته تعبتر ایشان به ظهور کالم در یک معنا، داللت بر مدعای فوق دارد  یرا بحث ظهورات اساساً بر     

ا  مدلول خود الفاظ است گرهه ممکس است عده ای به ایس کالم برای مدعای خود استشهاد کنند ولی در 

مقابب شاید هنتس اشکال شود که اگر در کالم ایشان دقت بتشتری شود، شاید هنتس به نرر رسد که مراد 

تم برخواسته ا  اطالق و یا ایشان ا  الغاء خصوصتت وتعمتمی که فرمودند اگر ناظر به خصوص ظهور تعم

عموم نباشد. حداقب بتس ایس دو احتمال و مدعای فوق یعنی برداشت عموم ا  ظاهر حکمت و مناط، 

 محتمب بوده و لذا مجمب شده و قابلتت استدالل برای اثبات مدعای فوق را نخواهد داشت.

وصتت به مننله قرائس متصله برای کالم ولی اشکال فوق به دو دلتب وارد نتست  یرا ا حرفی جهت الغاء خص     

محسوب می شود، در ایس حالت استناد به ایس تسری به سایر موارد، استناد به حاق لفظ و ظهور خود کالم می 

باشد که ایس نوع استناد با تمسک به اطالق است و یا عموم که هر دو ا  ظواهر یک کالم و مربوط به حاق 

 وق عالوه بر ایس که ا  ابتدا وارد نبوده حتی می تواند  مؤید مدعا نتن می باشد.الفاظ می باشند و لذا اشکال ف

و ثانتًا استشهاد در اینجا به کلمه ظاهرًا در جمله ) ما یکون ظاهراً فی حده نفسه( می باشد که مربوط به      

وجه یکون ظاهرًا فی خود جمله اولته که قبب ا  هر گونه الغاء خصوصتت است نه لفظ ظاهرا در جمله )علی 

غتر ...( که مربوط به بعد ا  الغاء خصوصتت باشد بلکه مراد ایشان حکمت بوده و ا  ایس جهت اشکالی به آن 

وارد نتست لکس اشکال دیگری که ممکس است به آن بشود ایس است که اساسًا ایس کالم مربوط به تعلتب 

                                                                 
 .319. ص 2.نایتنی، محمد حستس. کتاب الصالة ) تقریرات کاظمی( ج 1
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اط مستخرج ومنقح ا  کالم که بعد ا  الغاء مذکور در کالم یعنی حکمت بوده و هتچ ارتباطی با من

 1خصوصتت برداشت می شود ندارد.

مرحوم مرفر نتن حجتت تنقتح مناط را ا باب قتا  ندانسته اند و آن را ا   مره مصادیق حجتت ظواهر      

 2دانسته است.

ت  یرا با دقت به صدر و به ایس کالم نتن اشکالی که در استشهاد به کالم مرحوم نایتنی وارد شود نتن اس     

ذیب کالم مرحوم مرفر ، به ایس می رستم که بحث ایشان در تنقتح مناط نبوده بلکه ایشان در مقام فرق 

بتس تسری برخواسته ا  تعمتم؟ ا  علع منصوصه و تسری مستفاد ا  قتا  هستند، و اساسا هتچ گونه 

دارند. مگر ایس که کسی بگوید در واقع ایشان اشارهای به تعمتم مستفاد ا  تنقتح مناط و علت مستخرج ن

 ایس مطلب را در تنقتح مناط مسلم دانسته است و لذا به مطلب بعدی منتقب شده است.

 همچنتس ممکس است به کالم شهتد صدر استشهاد شود که ایشان هنتس می فرماید: 

که ایس ارتکا  ا  جمله قرائنی  ارتکا  الغاء خصوصتت در ذهس عرفی نسبت به ادله لفری مقتد می باشد هرا»

 3«.است که در البه الی خود الفاظ کالم پتچتده شده است

کالم ایشان بهتریس شاهد بر مدعا می باشد  یرا دقتقًا مطابقت دارد بر بحث ما یعنی تنقتح مناطی که      

تصله ای برای کالم برخواسته ا  الغاء خصوصتتی که توسط ارتکا ات عرف برداشت شده و به عنوان قرینه م

می باشد و لذا ایشان درآخر کالمش ا  استناد به جامع مستقاد ا  الغاء خصوصتت تعبتر به تمسک به اطالق 

لفری می کند یعنی به خاطر متصله بودن قرائس عرفی که باعث ایس الغاء خصوصتت و تنقتح شده است، 

 ظ و ظهور خود کالم می داند.ایشان دقتقاً ایس نوع برداشت ها را  برخواسته ا  حاق لف

با توجه به آن هه که ا  برخی کتب علما بتان شد، معلوم می شود که اوال تنقتح مناط باید مرتبط و در      

سایه نص شارع باشد و بدون نص شارع دستتابی به آن اصاًل ممکس نخواهد بود و لذا حجتت آن همسان 

به اثبات حجتت ا  راه دیگر در فرآیند استنباط نخواهد بود  حجتت ظواهر بوده و طریقه ای جدید و نتا مند

هرا که گستره حجتت آن، تابع نص شارع و ظهور عرفی آن است و ثانتًا استرهار مناط ا  نصوص به واسطه 

                                                                 
. جهت مراجعه به متس أنه فی بعض موارد حکمة التشریع یمکس أن یسترهر منها إلغاء الخصوصتة علی وجه یکون الکالم 1

فی حد نفسه لوال التذیب بالتعلتب، والجب ذلک تعدینا عس الصالة إلی توابعها مس الطهارات  ظاهرا فی غتر ما یکون ظاهرا فته

الثالث، فانما هو فتما إذا کان إلغاء الخصوصتة مما یساعد علته الفهم العرفی، ولذا کان الفهم العرفی یساعد علی إلحاق توابع 

 الصالة بها
 .211. ص 3. مرفر، محمد رضا. اصول مرفر.ج2
 .54. ص 1صدر، محمدباقر. فی شرح العروة الوثقی.ج .3
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الغاء خصوصتت و یا هر طریق دیگر، باید به صورت یقتنی باشد و همتس مطلب فارق اساسی ماهتت تنقتح 

کرده اند و فرموده بحث شفعه ایس تقابب را مطرح   می باشد که صاحب جواهر نتن در و حجتت آن ا  قتا

به عنوان اشکال بر تنقتح مناط وارد کرده اند که ایس کار، عمب به ظس است نه  1اند: آنچه که برخی ا  فقها،

طور که گذشت  بتشتر، اساساً وارد نتست هرا که موضوعاً ا  بحث تنقتح مناط خارج شده اند،  یرا همان

تنقتح مناط قطعی و حجتت آن در سایه نص و مبتنی بر روش قطعی است و لذا اشکال به عدم وجود 

 قرینه داخلی و خارجی نتن دفع خواهد شد  یرا ایس اشکال خروج ا  بحث و مورد نناع می باشد. 

که مناط در صورتی  با توجه به آن هه بتان شد می توان در راستای حجتت تنقتح مناط هنتس گفت     

و در غتر ایس صورت هتنی غتر ا  همان  2که قطعی و جنم صورت بگترد یقتنًا مورد اعتماد خواهد بود

قتا  ظنی غتر قابب نخواهد بود. و لذا تنقتح مناط تنها  مانی که به صورت یقتنی و یا حجتی که توسط 

شتوانه آنها باشد، معتبر خواهد بود و مناسبات حکم و موضوع استرهار می شود  در سایه نصوص و به پ

اساسًا اگر غتر ا  ایس باشد، دیگر به آن تنقتح مناط گفته نمی شود و داخب در موارد مشابه آن ا  قبتب 

تخریج مناط و یا قتا  خواهد شد که هتچ گونه اعتباری برای آنها در متان ادله و ابرا  استنباط فقه شتعی 

 وجود ندارد.

 کمتاحکام علت و ح-

آنچه تا کنون مورد بررسی بود شناخت علت و حکمت در مقام ثبوت و اثبات و نشانه های هر یک بود. در ایس      

 بخش به بررسی آثار و احکام علت و حکمت و نقش هر یک ا  آنها در تعمتم یا تحصتص حکم می پردا د.

 علت-

ی باشد. بر طبق ایس قاعده اگر در خطایی ایس بحث در واقع بررسی قاعده معروف العله تعمتم و تخ صتص م

، می توان بر اسا  تعمتم، حکم به حرمت هر م سکری «الت شرب الخمر النه مسکر» هنتس داشتتم که 

داد هنان هه به جهت تحصتص علت، می توان حکم به جوا  شرب خمر غتر مسکر داد. ما به ترتتب ابتدا 

 قرار می دهتم. بحث اول یعنی معمم بودن علت را مورد بررسی

 تعمتم حکم -

ائب به تعمتم به طور کلی در ایس  متنه متتوان به دو قول کلی ا شاره کرد. مشهور فقها و ا صولتتس ق     

شده اند، اما در مقابب ظاهر کلمات بنرگانی هون ستد مرتزی انکار تعمتم بر اسا  حکم به استناد علت 

 علت می باشد.

                                                                 
 .271، ص 1.خوئی، ستدابوالقاسم. مصباج الفقاهة.ج  1
 .211. محمدی، ابوالحسس. مبانی استنباط حقوق اسالمی، ص 2
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 می پردا یم: ابتدا به بتان کالم منکریس

 منکریس تعمتم بر اسا  علت-

قبالً همان طور که اشاره شد بحث تعمتم علت مربوط به بحث قتا  می باشد. علت یکی ا  ارکان      

قتا  بوده و در واقع اسا  بحث قتا ، درباره تعمتم بر اسا  علت می باشد. در ایس بتس عده ای مخال  

 باشد هر گونه تعمتم مستند بر اسا  علت می

ا  متان قدما مرحوم ستد مرتزی در الذریعه تأکتد می کند که ما نمی توانتم حکم را بر اسا  علت      

ذکر شده در دلتب تعمتم دهتم. البته ال م به ذکر است ایس که ایشان آیا به طور کبروی منکر ایس قزته 

 د.هستند با صغروی ختلی روشس نتست و نسبت به هر دو عباراتی وجود دار

 تطبتقات-

شود که بحث علت و حکمت، که در برخی ا  کلمات ا  آن تعبتر شده است ا  مباحث ا  آنچه گذشت واضح می     

 بستار مهم و پرکاربرد می باشد و جای بحث آن به صورت مستقب و مستوفی در علم اصول خالی  می باشد.

ه دامنه ایس بحث، شامب مباحث مهمی با کمی آشنایی با مباحث فقهی و اصولی مشخص می شود ک     

هون حجتت  خبر واحد، ال ضرر، قاعده فراغ نتن می شود. ایس در حالی است که استنباط ده ها فرع دیگر 

در فقه، ارتباط مستقتمی با ایس بحث داشته به نحوی نوع نگرش به علت و آثار آن می تواند در نتتجه فقهی 

 تأثتر تامه داشته باشد.

 :یک نمونه

در بحث قاعده النام اگر محدوده قاعده را فقط مسلمان ها بدانتم و ضمتر در روایت ) النموهم( را به -1

طوای  مسلمان ها  ارجاع دهتم، برای جوا  ا دواج با  نانی که ذمی هستند و به غتر سنت، طالق گرفته اند، 

 به ذیب ایس روایت تمسک کرده اند.

است که بقاء بدون تنویح را علت جوا  تنویج بدانتم اما اگر آن را   تمسک به ذیب روایت در صورتی صحتح

 1حکمت بدانتم در ایس صورت، نمتتوان به ایس روایت تمسک کرد.

ادر بحث لنوم حل   وجه بر  وجتت برای ایس که ا  اموال  وج ارث ببرد، برخی فرموده اند که آیا لنوم 2

یس که در فرض یقتس به عدم تهمت با  هم باید قسم بخورد و یمتس،  تعبدی است و ا  قبتب حکمت است تا ا

 2یا علت بوده و در فرض عدم تهمت نتا ی به قسم نخواهد بود. مرحوم شهتد ثانی، فرض اول را پذیرفته اند.

                                                                 
 .219. ص 31.سبنواری، هادی بس مهدی. مهذب االحکام.ج 1
 .185. ص 3.بجنوردی، ستد حسس. منتهی االصول. ج 2
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ا در بحث الضرر در پترامون حدیث شفعه، برخی هنتس گفته اند که می توان ضرر در ایس حدیث را ا  3

تا در نتتجه در فرضی هم که ا  لنوم بتع شریک، به شریک دیگر ضرری وارد نشود با   قبتب حکمت دانست

هم، ایس قاعده  جاری خواهد بود و ایس در حالی است که ضرر در حدیث سمره را علت و موضوع حکم معنا 

 1می کنند.

ی ا  بنرگان ایس بحث ارا در بحث قاعده فراغ و ایس که آیا احتمال ذکر، شرط اجرای قاعده است یا نه بست4

کرده اند که فقره ) هو حتس ما یتوضأ أذکر منه حتس یشک(  آیا حکمت است یا علت؟ ال م به را  مطرح 

ذکر است که در مورد ایس قاعده مرحوم آقای خویی معتقدند که تعلتب در ایس روایت اشاره به یک قاعده  

ایس معنا که انسان حتس العمب کمتر غفلت برایش عقالیته است که آن همان اصب عدم الغفله می باشد. به 

پدید  می آید. ایس قاعده عقالیته مفادش ایس است که اگر شک شود که در ایس حتس العمب فرد متذکر بوده 

یا ختر، غلبه عدم غفلت اقتزا می کند که به ایس شک اعتنا نشود و فرد خود را متذکر فرض کند. لذا قاعده 

 اماره است نه اصب عملی.فراغ به نرر ایشان،  

بر طبق نرر ایشان قاعده نسبت به موارد عدم تذکر اطالق ندارد و ناظر به ارتکا  عقالیی می باشد. ضمس 

ایس که  اگر هم ایس روایات اطالق داشته باشند، روایت ابس بکتر ) هو حتس الوضوء الذکر منه حتس یشک( 

 مقتد اطالقات  است.

اهلل شبتری که علت را مخصص شخص حکم می باشد، لذا صحتح ابس بکتر نمی در مقابب برخی مانند آیت 

 تواند  سایر اطالقات را تقتتد بنند.

 مرحوم حاج آقا مرتزی حائری در مبانی االحکام: 

تعلتب قاعده فوق نمی تواند علت باشد که مخصص حکم باشد که در فرض شک جاری شود  باید ایس » 

 «.تعلتب ا  سنخ حکمت باشد

در ادله مخالفتس ا دواج موقت می خوانتم: یکی ا  دالیب عدم صحت نکاح مستار محقق نشدن اهداف  -5

سارع  می باشد. شارع ا  نکاح اهدافی داشته است مثب توالد، سکون ) لتسکس التها(، موِّدت، رحمت و اینها 

 در نکاح مستار نتست، پس هون اهداف شرع را ندارد باطب است.

 سوره نساء تمسک کردند. 34وط بودن استحقاق تفقه به تمکتس  وجه به ذیب ایس آیهدر بحث مشر -6

 2مرحوم شتخ حستس حلی در پاسخ ا  ایس بتان فرموند که ذیب ایس آیه حکمت است نه علت.

                                                                 
 .211، محمد باقر. قاعده الضرر و الضرار. ص . الصدر 1
 216.حلی، حستس. بحوث فقته. ص 2
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حکمت است نه علت، « إن َذِلک أنَفُع َله » مرحوم حائری در کتاب الخمس هنتس گفته اند که ذیب روایت 

 تعدی نتست.لذا قابب 

 

 گیرینتیجه

-اغلب علما حکمت را همان جلب مصلحت و یا دفع مفسده که باعث تشریع حکم گردیده است دانسته     

رند و لذا ممکس است که حکمت یک حکم در ویعنی علت غائی نه اینکه آن را علت تاِّمه حکم به شمار آ .اند

ور گاهی حکمت محق نشود و یا ا  بتس برود ولی جای دیگری باشد و لکس آن حکم در آنجا نباشد و همتنط

حکم بر وقت خود باقی بماند و به عنوان مثال: خستگی در سفر مصلحتی است که ممکس است در تشریع 

شکسته شدن نما  دخالت داشته باشد، لکس نه به عنوان علت تامه آن تا هر جاکه خستگی آمد بتوان نما  را 

ا و بدون خستگی انجام شد دیگر شکسته نباشد، ایس در حالی است که شکسته و یا اگر سفری با هواپتم

علت مصطلح در علم اصول کما ایس که سابقاً در ایس بحث بتان شد که در علت حداقب دوران، در ناحته 

های دستتابی توان تصور کرد. راهوجود بتس علت و حکم برقرار بود برخالف در تشریع باالتریس نقشی که می

ه و حکمت جعب شارع قطعی و جنمی نتست بلکه گاهی با توجه به درک متعارف مردم یا پتشرفت به فلسف

علوم تجربی و حدستات و یا ا  عبارت آیه یا روایتی به دست آمده است و لذا همتشه قابب استناد نخواهد 

مراد ا  علت  بود ایس در صورتی است که علب احکام امری قطعی و مبنایی اساسی برای جعب آنها هستند.

حکم یعنی همان علت تامه اما مراد ا  حکمت هتنی فراتر ا  علت ناقصه نتست و لذا هرگن قابب سرایت و 

شارع مقد  در ناحته علت در همان مرحله اولی جعب، حکم شرعی را  تعمتم به حکم دیگر نخواهد بود.

ت شارع هنتس پتوندی بتس آن کند لکس در حکمدائر مدار علت قرار داده است و بعد ا  آن جعب می

توان هنتس گفت که مناط در در راستای حجتت تنقتح مناط می حکمت و جعب حکم قرار نداده است.

صورتی که قطعی و جنمی صورت بگترد یقتنًا مورد اعتماد خواهد بود و در غتر ایس صورت هتنی غتر ا  

تنها  مانی که به صورت یقتنی و یا حجتی  همان قتا  ظنی غترقابب قبول نخواهد بود و لذا تنقتح مناط

ها باشد، معتبر خواهد بود که توسط مناسبات حکم و موضوع استرهار شود در سایه نصوص و به پشتوانه آن

شود و داخب در موارد مشابه آن ا  قبتب و اساسًا اگر غتر ا  ایس باشد، دیگر به آن تنقتح مناط گفته نمی

د شد که هتچگونه اعتباری برای آنها در متان ادله و ابرا  استنباط فقه شتعی تخریج مناط و یا قتا  خواه

 وجود ندارد.
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 . بتروت: دارالبشائراالسالمته.مباحث العله فی القیاس .ق(1419سعدی، عبدالحکتم عبدالرحمس )
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 . قم: موسسه دایرة المعارف.بحوث فی الفقه .صدر، محمد باقر )بی تا(
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