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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. 

Keywords: Reason, Philosophy, Jurisprudence, Evidence, Basis.  

                                                      

 Corresponding Author: ahrr39@scu.ac. ir 

Jurisprudential Researches https:// journals.ut.ac.ir/  

Vol. 16, No. 2, Summer 2020  Print ISSN: 2423-6942  
Manuscript Type: Research Article  Online ISSN: 2423-6934  

 DOI: 10.22059/jorr.2019.272388.1008299 

 

 



 

  

 

 از فقه ادله تا فقه علل

 9، معصومه سیاحی*3عبدالحسین رضایی راد

 می، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایراندانشیار، دانشکدۀ الهیات و معارف اس  .1

 . کارشناا ارشد، دانشکدۀ الهیات و معارف اس می، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران2

 (19/12/1932؛ تاریخ پذیرش: 11/11/1931)تاریخ دریافت:  

 چكیده

 راحی شده و مقصود از ادلۀ احکام مادارکی  ا آنههای مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادلۀ  بر اساا تعریف

است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مقاب  اصق ح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و 

، اما گسترش روزافزون جوامع داند ینمحکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف 

 توان ینمو  کند ینمجامعه را مرتفع  ازینری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، پذی و تنوع

انتظار داشت که برای هر مسئلۀ مورد نیاز، دلیلی از ادلۀ شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید بارای تعیاین تکلیاف    

، احکام موجود را باه  ها علتکام شرعی مدد جست و با استفاده از شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت، از علت اح

کرد   ییتض ای عیتوسی را شرع احکام، احکام را نیز مرتفع و شود یمموارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع 

بگذارناد. در ایان    زیا نی شناسا  و این مهم، اقتضا دارد که فقها از اکتفا: به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علت

شود تا با تبیین دقیا  معناای علات و ضارورت کشاف و تبیاین علال احکاام و عاوارض ناشای از            ش میکوش تحقی  

ی درسات  هاا  روشباشاد و باا شناساایی     ها علتحرکت علم فقه از بیان ادله به بیان  ساز نهیزمی نادرست، ها یابی علت

کند و از این  ری ، مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از باروز  فقه علل را فراهم  سیتأسۀ شالودکشف علت، 

 کند. های غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری سازی عوارض ناپسند علت

   واژگان کلیدی

 ، فقه، مناط.علتحکمت، دلیل، 
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 1933، تابستان 2، شمارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 991-911ات صفح

 



220  6911، تابستان 2، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

 مقدمه

سا م،   راحی شده است در فرهنگ فقهی ا علم فقه برای استنباط احکام از روی دلیل آنها

استناد احکام به خداوناد متعاال را    توان یم دلیل احکام مواردی هستند که با استفاده از آنها

ایان   اند توانستهدرستی  ( و فقهای معظم در  ول تاریخ به21: 1931، راد یی رضاثابت کرد )

گفت که هیچ حکام شارعی    توان یمشکلی که به جرأت  ۀ مهم را به انجام برسانند، بهفیوظ

شده،استناد آن را به خداوند باه   د ندارد که فقها نتوانند با دتیل روشن و حجج تعریفوجو

باه آن توجاه شاده علات احکاام اسات.        کمتار در تحقیقات فقهی  اثبات برسانند؛ اما آننه

مقصود از علت احکام، فلسفه و مصالح و مفاسدی هستند که پیروی از احکام را ضارورت  

اناد. فقهاای معظام،     تعاالی باوده   ور احکام از جانب خداوندو م ک و معیار صد بخشد یم

علات احکاام از خاود     یینبه کشف و تب یچندان یتحساسبخصوص فقهای مذهب تشیع، 

فرض که احکام الهی تابع مصالح واقعیه هستند و علم و جهل به  با این پیش ؛اند نشان نداده

ور شدن در علل احکاام   نوعی از غو ه هندارد و حتی ب تأثیری در تزم اتتباع بودن آنهاآنها 

تا زمینۀ قیاا محرم و استحساانات ظنیاه و    اند کردهنهی آنها ها خودداری و از آن یگیریپو 

یی کاه تااریخ علام فقاه گاواه آن      مدهایاپبرای فقه و دیانت ایجاد نشود، آنها تبعات ناگوار 

اناد، اماا    دیان شاده   ی شخصای در هاا  قهیسلیتۀ شریعت و اعمال رو یباست و موجب تکثر 

وجاوی    مورد نیاز جامعاه، گااه جسات    مسائلگسترش جوامع اس می و پینیدگی و تنوع 

انتظار داشت که برای همۀ موضوعات مورد  توان ینمو  دکن یمناپذیر  علل احکام را اجتنا 

 نیاز جامعه، دلیلی به معنای خاص و مصقلح وجود داشته باشد و اگر چنین انتظاری وجاود 

نتیجه به بار آید که در اکثریت قریب به اتفاق احکام که دلیل خااص   این باشد، شاید هداشت

ویژه برائت یا احتیاط تمسک شود و احتیااط موجاب    و عام وجود ندارد، به اصول عملیه به

عسر و حرج بر جامعه و برائت موجب فاصله گرفتن جامعه از شریعت و گرفتار شادن باه   

ی بشاری در  هاا  برداشات دین از جامعه و جایگزینی ظناون و  نوعی سکوتریسم و جدایی 

کدام از این دو نتیجه، مقلاو  شاارع و ساازگار باا روح و      چیهجایگاه احکام الهی باشد و 

در تضااد   آساان اسات،  سهل  یعتیشراس م که عسر و حرج با ذات  یراز نیست، یندبا ن 
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با اصل  یز،امور جامعه ن یته در اکثراز جامعه و اصالۀ اتباح ینو فاصله گرفتن د قرار دارد

. اما با کشاف علات احکاام    اس م ناسازگار است یامبرپ یتو خاتم یند یجاودانگ یاعتقاد

با توسیع و تضیی  احکام در موارد سکوت شرع، احکام شرعی تزم را صاادر کارد    توان یم

ه به ضرورت بیاان  کوشد با توج بخشید. این جستار می ی به فقهتر سازندهو  تر فعالو نقش 

روی در علت احکاام از   ی زیادهمدهایاپوجوی علت از سویی و عوارض و  فلسفه و جست

باشد و با تبیین دقی  مفهاوم علات و   فراتر از فقه ادله  یبرداشتن گام ساز زمینه سوی دیگر،

 ی درست کشف علتِ احکام، راهیها وهیشاز خلط مبحث در این موضوع و بیان  پیشگیری

 .دارد توجه نیز احکام علت وجوی به جست ادله، بر ع وه که فقهی سوی به بگشاید

 شناسی علت مفهوم

عدم یکی از عواملی که موجب اخت ف نظر در ضرورت پرداختن فقه به علل احکام شده، 

و این مقلب موجب خواهد شد کاه مبحاث علات    علت است  یمعنا یحو صح ی دق یینتب

ا و عم  تزم را نیابد، زیرا این اصق ح هم معنای لغاوی  احکام، برخ ف مباحث دیگر، غن

شود و کاربرد لغاوی و   عنوان یک اصق ح استفاده می دارد و هم در دو علم فلسفه و فقه به

به یک معنا نیست؛ اما تداخل و ارتباط تنگاتناگ   لزوما اصق حی این واۀه در این دو علم، 

جایی در کااربرد ایان    وجب خلط مبحث و جابهاین دو علم با همدیگر در موارد بسیاری م

نظرها در کارآمادی و   جایی در کاربرد اصق ح، به بروز اخت ف واۀه شده است و این جابه

با تبیاین   توان یمی مستنبقه و حتی منصوصه منجر شده است و در مواردی ها علتحجیت 

 هاا  مخالفتایجاد کرد و  دقی  معنای علت در علم فقه، میان نظرهای متضاد، اجتماع و الفتی

 را به معنای فلسفی و موافقت را به معنای فقهی یا لغوی آن ارجاع داد.

 معنای علت

ضعف، کاستی، عامال، چااره،   ˛ عذر ˛علت در لغت معانی گوناگونی دارد، از جمله بیماری

 ،ناوش ذر، آ922: 2، ج 1912معاین،  )کااری شاود   ی که ماانع انجاام دادن   ا حادثهدستاویز، 

 گرفتن انجام یا چیزی پیدایش عامل رفته، کار به . معنای دیگری که برای علت(212: 1913
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هر امری که از امر دیگری به استق ل یاا   ˛عبارت دیگر به .(291 :1912معین، ) است کاری

 معلول است. واسقۀ آن امر خواهد بود و امر صادرشده به

 اقسام علت

اتفاق نظار ندارناد و آرا و عقایاد     ،اند دهکرلت بیان ی که از عهای فقها و اصولیون در تعریف

همنناین در مناابع فقهای تفکیاک      آنها درآمیختاه اسات.   با نظرهای فقهی فلسفی و ک می

اند و معاانی متفااوتی را اراده    گون خود ارائه ندادهاروشنی را میان علت در استعماتت گون

ین باید توجه داشت که علت به دو بنابرا خلط مبحث شده است. سبباند و همین امر  کرده

در  .دارد که علات  بیعای ناام    ،م تکوین استک علت مربوط به عالَ: یشود یدسته تقسیم م

 عباارت دیگار بار    باه  مربو ناد، دیگری از علل به جعل و قارارداد   ۀبرابر علت  بیعی دست

اردهناده  و اعتبار خود را از اعتب دنشو یعلت شناخته م ،اساا وضع و جعل واضع و جاعل

اشاره خواهاد  آنها که در ادامه به  شود یگفته م قراردادیکه به آنها علت جعلی یا  دنریگ یم

 .دش

 ـ علت تکوینی

ن دسته از عللی را که در این جهان موجود آو  نامند یمجهان خارج از ذهن را عالم تکوین 

ی هاا  فیا عرت. فیلساوفان اسا می   میناام  یما « علت  بیعای یاا تکاوینی   » شود یمو معدوم 

اناد، باه ایان     استفاده شده نا یعو گاهی در کتب فقهی نیز  اند دهگوناگونی را از علت بیان کر

 نوع اشاره خواهد شد.

 ام  اکل شئ یصدر عنه امر «: کند یمعلت را چنین تعریف  ˛. خواجه نصیرالدین  وسی1

 یا مهیبا ضم یا اهچیزی تنهر  ؛«هام فانه علة لذلک االمر و االمر معلول لماو باالنض باالِتقالل

حلی، ) آن اولی را علت و دومی را معلول گویند علت آن است. از او چیز دیگری پدید آید

 ؛(112: 1211

، یاخ ر  ااتانّ العلّة هی کلّ اات یلزم منه ان یک ون وج ود   »سینا بیان کرده است:  . ابن2

هر علت  ؛«بالفعل الک وجودن انما هو بالفعل من وجود هذا بالفعل و وجود هذا بالفعل لیس م
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تزم آید و فقط وجود بالفعل آن متوقف  یگرید زیچآن چیزی است که از وجود او، وجود 

که وجاود بالفعال علات، متوقاف بار وجاود بالفعال         یحال دربر وجود بالفعل علت است، 

 ؛(112 :1939یزدی، )نیست  دیگری

جز این نیست که هرگاه یک یاا   : مقصود از علت چیزیدیگو یمع مه  با بایی نیز  .9

، باه حکام   نامناد  یما در  بیعت تحق  پیدا کرد، امر دیگری که آن را معلول  مث  چند امر، 

 .(12: 1ج ، 1212قبا بایی، )ال شود یمتجزیه محق  

 ˛گفات کاه علات در اصاق ح فلسافی      تاوان  یما شاده،   ی ارائاه هاا  فیتعربا توجه به 

و با نیستی علت، معلاول   شود یمعلت، معلول موجود کنندۀ معلول است و با وجود  ایجا 

بوده و آن از وجاود مقتضای و    ریناپذ تخلفهم نیست خواهد شد. بنابراین معلول از علت 

شاود و البتاه    شرط و عدم مانع ترکیب شده است. این یک اصق ح فلسفی محساو  مای  

ون علت صدور هر غیرممکن است، چ بعضا کشف علت احکام به این معنا، بسیار دشوار و 

 شاک آنناه   پاذیر نیسات و بای    افتد و تجدید و تکارار  حکم در ظرف زمانی خود اتفاق می

اند، این نوع از علت نیست و کسای   دادهقرار  بحث مورد عنوان علت حکم بعضی از فقها به

 توان شناخت یا در آن دخل و تصرف کرد. یممدعی نشده است که علت تکوینی احکام را 

 و اعتباریـ علت حکمی 

، با علت به معناای فلسافی آن   شود یمعنوان علت یاد  در شرع و قانونگذاری از آن با  آننه

یکسااان نیساات و عاادم دقاات در تفاااوت میااان ایاان دو، شاااید در تحلیاال مسااائل فقهاای 

 و موانعی مواجه کند. ها یدشوارآفرین باشد و تشخیص علت احکام را با  مشکل

های خاود گااهی تفکیکای     نظر ندارند و در تعریف اصولیون در تعریف علت، وحدت

هایی را که  و همان تعریف اند نشده قائلمیان علت فلسفی و علت به معنای اصولی و فقهی 

)رک:  اناد  کارده در آثار فلسفی برای بحث ذکر شده است، در آثار فقهی و اصولی نیز ذکار  

 (.112: 1211حلی، 

؛ اناد  کارده اند و میان ایان دو تفکیاک    ن تفاوت شدهاما گروهی از فقها و اصولیون متفقن ای
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علت، چیزی است که قانونگاذار حکام را باه    »کند:  عنوان مثال غزالی در تعریف علت بیان می به

. در ایان تعریاف، غزالای    »آن نسبت داده و منوط به آن کرده و آن را نشانۀ حکم قرار داده است

که شرع، تحق  حکم را منوط و وابسته باه آن   علت را مناط حکم و مناط حکم را چیزی دانسته

یۀ قرارومدار شریعت، هر جاا کاه   پاکرده و آن را نشانه و ع مت حکم قرار داده است؛ یعنی بر 

ی ا عاده . (12: 2، ج 1922 ،غزالای ) شاود  یما این نشانه و ع مت دیده شاد، آن حکام محقا     

 (. توضایح، آن 921: 1212کایم،  معتقدند که مراد غزالی از علت، اصق ح فلسفی آن نیسات )ح 

. در اصاق حِ عاام،   رود یما کاار   علت در اصق ح ف سفه به دو صورت عاام و خااص باه    که

موجودی که تحق  یافتن موجود دیگری بدون آن محاال اسات علاتِ آن چیاز اسات باه ودر       

. در کناد  یما اصق ح خاص، آن، موجودی که با وجود آن، تحق  موجود دیگر ضارورت پیادا   

ناپذیر است. لذا مراد غزالای از علات اصاولی چیازی      ی فلسفی معلول از علت خود تخلفمعنا

ذاتاا  باا آمادن     آنکاه  عنوان نشانه و ع مت حکم قرار داده اسات؛ ناه   بوده که قانونگذار آن را به

ع متی برای حکم حرمات خمار اسات.    « سُکر»علت، معلول نیز در پی آن بیاید. از دیدگاه وی 

علات،  : »کنند یماند. ایشان بیان  عبیری را ع وه بر غزالی، از شهید اول نیز نقل کردهمشابه چنین ت

عناوان علات    کاه باه   وصف ظاهر و منضبقی است که بر علیت آن وصف، دتلت نماید و آنگاه

ی کاه از وجاود   ا گوناه  شناخته شد، این علت در حکم معرف برای اثبات حکم شرعی است؛ باه 

و در حقیقت، تحق  حکم بادون علات،    دیآ یمدم علت، عدم حکم برعلت، وجود حکم و از ع

 (.  93: 1، ج تا یب)شهید اول،  1«.ممتنع و محال است

ۀ شاخصا کاه   کناد  یما شهید اول با این عبارت، تأکید بر حصول ققع در کشف علیات  

ی همانند ا دهیا «معرف برای اثبات حکم شرعی»مهمی در استنبا ات شیعی است و با تعبیر 

. به این معنا که رابقۀ علت و حکم با وجاود م زماه یاا دَوَران، از سانخ     کند یمالی پیدا غز

و ایان   شاود  یما محض تحق  علت، حکم نیز ثابت  م زمۀ فلسفی نیست، به این معنا که به

ت زم شرعی، از سنخ ت زم فلسفی و تکوینی میان علت و معلول نیست. غزالای، در جاای   

                                                                                                                                        
 ...«. کل وصف ظاهر منضبط دل الدلیل علی کونه معرفا الثبات حک  شرعی بحیث یلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم و. »1
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علت جعلی و اعتباری قرار داده است و در تفاوت آن باا   ردیف دیگری علت شرعی را هم

که علت شرعی، چون علات  بیعای نیسات کاه بذاتاه       کند یمعلت تکوینی یا  بیعی بیان 

؛ بلکه فقط نشانه و ع متای اسات کاه بیاانگر     آورد یممعلول خود را در عالم تکوین پدید 

ن علت پدید آید، آن حکم  نیز پدیاد  هرگاه ای اینکه خواست قانونگذار خواهد بود مبنی بر

. در دارد یما صراحت از وضعی بودن و جعلی بودن این دلیال پارده بر   آید و در پایان، به می

در احکام که ذاتی نیست و توسط شارع باه   مؤثرتعریف دیگری علت را عبارت از وصف 

وجاود   دناد معتق کنناد، یعنای   می ، تفسیر(991، 119: 9، ج 1922غزالی، )وجود آمده است 

خواهد بود. برخی  مؤثرصفت از جانب پرودگار بوده و چون از  رف اوست، لذا در حکم 

و مقصاود   اند کردهۀ شارع در تشریع حکم تعریف زیانگدیگر هم علت را به معنای باعث و 

از این انگیزه را همان مصلحت و حکمت نهفته در اشیا: و هادف شاارع از تشاریع حکام     

. آمدی، در انتقاد از اصولیونی کاه علات را باه معناای     (212: 9 ، ج1212آمدی، ) اند دانسته

که علت به معناای ع مات و نشاانه بارای حکام، باا        کند یم، بیان داند یمع مت و نشانه 

لحاظ شود، فقط یاک نشاانه    1وصف  ردی برابر است و اگر علت به معنای وصف  ردی

ونه تناسب ذاتی با همدیگر ندارناد. باه   گ با وصفی همراه است که هیچ صرفا است و حکم، 

 عنوان علت حکام بشناسایم   عبارت دیگر منظور از وصف ا رادی، یعنی اینکه وصفی را به

مناسابتی باا حکام     که همواره در موارد وجود حکم، وصف هم وجود دارد و باودن آنکاه  

حکام   در ماث   داشته باشد و شاید آن وصف از لوازم تینفک علت باشد، ناه خاود علات.    

از این  ری ، رنگ یا  عم شرا  را علات قارار دهایم، چارا کاه       میتوان ینمحرمت شرا  

شود و علت واقعی چیز دیگاری اسات.    رنگ و  عم و بوی آن، از لوازم علت محسو  می

                                                                                                                                        
گونه مناسبت ذاتی یا تبعی  م به همراه وصفی است که آن وصف هیچ. منظور از وصف  رد، آن است که حک1

برقرار است. وصف  ردی نه مورد توجه شارع است، نه با  آنهام زمه میان  ظاهرا وجود ندارد و فقط  آنهامیان 

حکم تناسب دارد؛ بلکه فقط همراه حکم است. مانند م زمۀ میان حکم حرمت خمر مسکر و انتشار بوی تند آن 

 (.232: 1923)جمعی از محققین، 
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ی ندارد و حکام  ا ثمرهآور بودن آن. بنابراین چنین تعریفی از علت، هیچ فایده و  مست مث  

: 9 ، ج1212، صرفا  یک خقابه از سوی شارع به بندگان است )آمدی، شده از  ری  آن بیان

، بارای نفای م زماۀ    میا ا کارده (. اما باید گفت استنبا ی که از تعریف غزالی از علات  212

معناای وصاف  اردی. بناابراین تعریاف       فلسفی و تکوینی میان حکم و علت است، نه باه 

 ارد که با حکم تناسب ندارد.شباهتی با وصف  ردی ند گونه چیهغزالی از علت، 

، نه علال  اند دانستهعلل و اسبا  شرعی را از قبیل معرفات  بسیاری از فقهای امامیه نیز،

چیزی است که وجودش کاشف از موجود دیگار باشاد    واقعی و تکوینی. منظور از معرف،

علال شارعی را   « معارف باودن  »نظریاه   صاحب جواهر نیاز  .(223: 2 ، ج1912اصفهانی، )

 .(111 :21، ج 1912نجفی، ) کند یم تخا ان

اناد ناه    علل شرعی را از قبیل معرفات دانساته  نیز مانند دیگر فقهای بزرگ، امام خمینی

 (مسکر)معرف موضوع « الخمر حرام تنه مسکر»که عبارت  اند دهعلل واقعی. ایشان بیان کر

یاک حکام،    زیرا علت باودن چیازی بارای ثباوت     است، نه علت ثبوت حکم برای خمر،

واسقۀ آن علت باشد، بدون تحق  مبادی تصوری و  ی که ترتب حکم بر موضوع بها گونه به

شود  تصدیقی حکم معقول و متصور نیست و حکم چیزی است که از ناحیۀ شارع جعل می

. در (131 - 123: 2، ج 1212خمینای،  )و بعد از جعل هم هیچ واقعیتی جز اعتباار نادارد   

 .(21: 2 ، ج1919خمینی، ) دندان یمنفیا  و اثباتا  دایرمدار علت جای دیگری، حکم را 

ویژگای اسات   علات   هایی که ارائه شد، این است که ۀ تعریفهمماحصل و مفاد اصلی 

که در موضوع حکم وجود دارد و فقط همان ویژگی، سبب صدور حکام شارعی بارای آن    

م بارای ایان موضاوع    دانیم که عامل دیگری در صادور ایان حکا    موضوع شده است و می

تاوانیم در هار    و لذا با مشخص شدن علتِ اصلیِ صدور این حکم، می دخالت نداشته است

موضوِع دیگری که همان ویژگی را مشااهده کاردیم، هماان حکام را بارایش صاادر و باه        

(این ویژگای شااید   211: 1931راد،   اصق ح، حکم را توسیع کنیم و توسعه دهیم )رضایی

ی برای فرد یا جامعه باشد که موجب صدور حکم وجاو  یاا اساتحبا     مصلحت یا منفعت

برای آن موضوع شود، یا مفسده و ضرری در موضوع حکم باشد که باعاث صادور حکام    
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اسات کاه   « فساد ابدان»توان برای علت حکم بیان کرد  حرمت یا کراهت باشد. مثالی که می

لذا در هر ماورد دیگاری کاه ثابات     شود و  حرام بیان می یها گوشتعنوانِ علتِ حرمتِ  به

توان هماین حکام را بارای آن صاادر کارد، مانناد        شود چیزی موجبِ فسادِ بدن است، می

 الحلای، ؛ 122: 2ج  ،1922 الهادی،  علام )استعمال مواد مخدر و مصرف سموم و مانناد آن  

  .(111 :9 ، ج1212الکاظمی الخراسانی،  ؛129 :1219 محق ،

و معنای فلسفی آن نیست که معلاول از   ایجاد حکم ی علت درعلت به این معنا به معنا

میان علات و حکام    تواند یبلکه اعتبار و ارتبا ی اجمالی است که مناپذیر باشد،  آن تخلف

خا ر حسن و قبح ذاتای آن اعماال اسات و گااه مصالحت یاا        و گاه بهوجود داشته باشد 

بسا عملی حسن ذاتی یا قبح  چه مفسده و مصلحت و مفسده با حسن و قبح م زمه ندارد و

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 

یاا   ودشا  یم. یا در زمانی مجاز و در زمان دیگری غیرمجاز شود یمبرای امت دیگری حرام 

بر این اساا، گفتاه   وشت(.نپا ،211: 1931حکم ساب  نسخ قرار خواهد شد )رضایی راد، 

از شارایط و   متاأثر که علل احکام از نوع علت تکاوینی نیسات، بلکاه اعتبااری و      شود یم

 ی مختلف است.ها تیموقع

 فواید دانستن علت احكام

 حكم ییقو تض یعتوس

ساتند و معتقاد   دان یما ی علمیاه را ناکارآماد   ها وزهحامام خمینی، فقه مصقلح و موجود در 

بودند که فقیه اگر اعلم علما در فقه مصقلح باشد، اماا در تشاخیص مصاادی  و توساعه و     

ی تزم را نداشته باشد، به معنای واقعی فقیه نیسات و  توانمندتضیی  احکام در موارد لزوم، 

(. 112 - 111: 21، ج 1923مینای،  دست بگیرد )موسوی خ زمام امور جامعه را به تواند ینم

بدون  شک یبخدا را توسیع و تضیی  کرد.  حکم توان یمکه چگونه  است حال، پرسش این

 دانستن علتِ احکام، این مهم با موانع شرعی و عقلی بسیاری مواجه خواهد شد.
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 بااز  قادیم  احکاام  لغاو  و جدیداحکام  استنباط برای فقیه دست احکام، علت دانستن با

و  کناد  پیادا  را متناسب احکام تواند یم جدید، یها تیموقع و مختلف شرایط در و ودش یم

 در را آن آماادگی  وببخشاد   بالندگی و پویایی حالت فقه به دهد و توسعه را شرعی احکام

 .کند حف  ها زمان همۀ

 و کناد  یم کمک نیز احکام تضیی  به مواردی در احکام توسیع بر احکام، ع وه علت دانستن

 مرتفاع  نیاز  اسات  شارعی  حکام  که را معلول شد، رفع حکم علت هر جا توان یم آن، کمک به

کننادگی   کاه موضاوع حکام اسات، ویژگای مسات      « نوشیدن شارا  »عنوان مثال در  به دانست.

شود و هماین ویژگای، موجاب صادور      )اِسکار( وجود دارد و سبب از بین بردن عقل انسان می

و لذا در چنین ماواردی   (112: 1ج ، 1213نراقی، )است  حکم حرمت برای نوشیدن شرا  شده

تواند همین حکم را بارای ماوارد دیگار     وقتی برای فقیه روشن شود که علتِ حکم چیست، می

صورت حکم را توسایع و   دارای همین ویژگی صادر کند، مانند مواد روانگردان و مخدر و به این

تواند حکم را تضیی  کند یا در مواردی که شارا    گونه مواد را نیز حرام کند؛ همننان که می این

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.   

عمیم و توسعه دادن حکم احتکار بر هار چیازی   از موارد دیگر توسعه و تضیی  حکم، از جمله ت

باشد و مختص نبودن آن باه گنادم، جاو، خرماا و      نیآفر انیزکه برای جامعه و مصلحت عموم 

گاناه   کشمش که در نصوص آمده است یا تعمیم و توسعه دادن حکم زکات در غیر از ماوارد ناه  

 (.22: 1921ناتی، که شرایط آن محق  شود )ج اند، در صورتی که در نصوص وارد شده

 ایجاد انگیزه و رغبت در میدان عمل

را از مصاالح و مفاسادی    آناان  زیرا خواهد بود، مفید نیز غیرِمجتهدین برای حکم، علت دانستن

 آراماش  و رضاایت  باا  کاه  شود یم سبب و دکن یموجود داشته است، آگاه  احکام صدور در که

 نیسات  حدی به آنها قبلی باورهای و اعتقادی نیمبا که کسانی ویژه به بدهند،تن  احکام به خا ر

 راه تردیادی  هایچ  خاود  دل در و کنناد  اجارا  را احکام تعبدا  و خدا نهی و امر خا ر به صرفا  که

 و مناافع  از آگااهی  باا  و خا ر آرامش و رضایت با احکام، علت دانستن با افراد گونه این. ندهند
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 احسااا  و کنند یم اجرا را احکام این ،شود یا مآنهنصیب  شرعی احکام از پیروی با که مضاری

 .دنکن ینم تحمیل و اجبار

 ضررها و پیامدهای دانستن علت احكام

 سابب  باه  اماا  ،کناد  یم فقه علم کیفی و کمتی گسترش به زیادی کمک احکام علت دانستن

 بارخ ف  شایعه  فقهاای  دارد، پای  در احکام یابی علت در یرو ادهیز که ناگواری پیامدهای

بر اسااا   جز اند داده ترجیح و اند نداده نشان احکام علت به زیادی اقبال سنت، اهل قهایف

 از بعضای  باه  اداماه  در نگذارند. فراتر را پا نقلی ادلۀ مرز از دشوار، و با شرایط دقی  اصول

  .میکن یم اشاره پیامدها این

 باز شدن راه قیاس

 و سنت کتا  در حکم علت اگر و است اندازی غلط و دشوار بسیار کار احکام علت کشف

 نیست میسر آسانی به بشری تجربۀ و عقل با آن زدن حدا باشد، نشده بیان صریح  ور به

 به تعالی خداوند که نباشد چیزی آن ،میزن یم حدا حکم علت عنوان به ما را آننه شاید و

باه اساتناد    ی در احکامدستکارباشد و  کرده صادر موضوع آن برای حکمی چنان آن، سبب

، کنند یمتعبیر « العله  مستنبطقیاا »آن در علم اصول به ی احتمالی و حدسی که از ها علت

در برداشت از دین شاود. اساتنباط احکاام     هیترو یبد و تکثر دشاید سبب تحریف دین و تع

قیااا  » ور صریح بیان شده باشد،  ی احکام که در کتا  و سنت بهها علتجدید بر اساا 

و مورد قبول اکثریت قریب به اتفااق علماای شایعه و سانی      شود یمنامیده « لعلهمنصوص ا

 ور صریح در متون دینی بیان نشاده باشاد، قیااا مساتبط      که علت به بوده، اما در صورتی

اند و آن را موجاب قارار    العله نام دارد و فقهای شیعه با قا عیت با آن به مخالفت برخاسته

)اذا قیست مح  الدین و الدین اذا قیس مح ( )حار عااملی،    اند هدانستگرفتن دین در تنگنا 

ی در خصوص علات احکاام   پرسشگردر بعضی موارد از  ائمه( و حتی 212: 13 ج ،1922

 ،1باا   ،21، ج 1922)حر عااملی،  تا مبادا از این  ری ، راه قیاا باز شود  اند کردهنیز منع 

 .(199: 1، ج تا یباز ابوا  صفات قاضی و اصفهانی، 
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 الهی احكام در بجا نا مداخلۀ

 شارعی  حکام  و تکاون  تکاوین  در نحاوی  باه  که دارند وجود شرایط و اوصاف از بسیاری

 بارای  حکمی آمدن وجود به تامۀ علت حکم، علت مانند چیزی شبیه چنانکه  نه اما دخیلند،

 را یشارع  احکاام  از حکمی ها آ با نبودن توان ینم حکم علت خ ف به و باشند موضوعی

 .نامند یم« احکام حکمت»را  اوصاف گونه این دانست. منتفی

، مادۀ 313: 1211معنای آگاهی و دانایی و داشتن است )فیروزآبادی،  حکمت در لغت به

حکم( و در اصق ح، حکمت احکام دتیل و فوایدی است کاه در تشاریع احکاام توساط     

« علات حکام  »با « حکمت حکم»وت (. تفا131: 1212)حکیم،  اند بوده مؤثرخداوند متعال 

گویند این است که حکمِ هر موضوع باا علاتِ آن وابساتگی     می« مِ ک»و « مَناط»که به آن 

تام دارد و با بودن علت، حکم نیز وجود خواهد داشات و باا نباود آن، حکام نیاز وجاود       

ر هار  با آگاهی از علت حکم، آن را توسیع و تضیی  کارد و د  توان یمنخواهد داشت و لذا 

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   

(. اگر در بها دادن به 929: تا یب؛ ابوزهره، 231: 1212م، ندارد نیز، حکم موجود باشد )حکی

و در  شاوند  یما گونه اوصاف با علت حکم اشاتباه   علت احکام و فواید آن، افراط شود، این

و موجاب ناوعی تحریاف     ردیا گ یما در احکام الهی صورت  جا نابهنتیجه توسیع و تضییع 

و ایان   دشو یم آنهاغیرمجاز بر  های شریعت و دخالت در احکام الهی و افزودن شاخ وبرگ

و خ ف فلسافۀ وجاودی علام فقاه اسات و       ردیپذ ینمموردی است که هیچ فقیهی آن را 

همین آفت بود که فقه اهل سنت را دچار بحران کرد و ابتدا به حصر اجتهااد و ساپس باه    

 (.21: تا یبانسداد آن منجر شد )اتشقر، 

اشتن عده پس از   ق است، زیرا در مشهورترین مثال حکمت، حکمت وجود و نگه د

خوانیم که زن مقلقه، پس از   ق باید عده نگه دارد که تاا از بااردار نباودن از     روایات می

همسر پیشین، ا مینان حاصل شود و نسب و سرپرستی فرزند، مورد تردید واخت ف قارار  
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 ها آ شدن  ختهیآمعنی ی« اخت ط میاه»از این مقلب به . (112: 21 ج، تا یبسعیدی، )نگیرد 

حکمتِ حکم وجو  عده است، ولی علات نیسات؛   « اخت ط میاه» . اصق حکنند یمتعبیر 

که به شکل دیگاری   زیرا اگر علت بود، برای زن مُقَلَّقَه در صورت عقیم بودن یا در صورتی

ین از باردار نبودن ا مینان حاصل شود، نگه داشتن عده واجب نبود اما در ادلۀ شارعیه چنا  

چیزی بیان نشده و حتی زن عقیم و زنی که مقمئن است باردار نیست هم، باید عاده نگاه   

( و لذا چون عدمِ حکام  111 - 113 :1ج ، 1219؛ صدر، 222: 1223دارد )فاضل لنکرانی، 

و حکمت است. هماین حکمات    دیآ ینمحسا   به عدم این ویژگی وابسته نیست، علت به

( و بار  111 - 113: 1 ج، 1219شاود )صادر،    بیان می در خصوص حرمت تعدد ازواج نیز

از  تواناد  یمدو یا چند شوهر داشته باشد یا زنی که  تواند ینماین اساا، حتی زن عقیم هم 

چند شوهر  تواند ینم ری  علمی مشخص کند که جنین او متعل  به کدام شوهر است نیز، 

ن اساتنباط چناین احکاامی وجاود     علت حکم بود، امکا ،داشته باشد؛ ولی اگر اخت ط میاه

 داشت.

تشخیص و استنباط علت احکام با همۀ ضرورتی که دارد، کار بسیار دشاواری اسات و   

لغزشگاه بزرگی برای فقیه باشد و موارد فراوانی وجود دارد که حکمات حکام باا     تواند یم

 یرد.گ یاز علت احکام صورت م ینادرست یها یصتشخ و شود یمعلت حکم اشتباه 

 ن با علت احكامآت احكام و تفاوت حكم

و مرز دقیقای میاان    اند پرداختهحکمت  فیتعراکثر فقها واصولیون به موازات بحث از علت، به 

کاه   دانناد  یما . اصولیون مقام حکمت را، همان مقام فلسفۀ احکاام  اند شدهعلت و حکمت قائل 

و منفعات یاا دفاع     کارکرد تعلیل نسبت به مکلف ندارد. حکمت را عبارت از جلاب مصالحت  

دانند که مقصود از تشریع حکم شرعی است. بارای مثاال حکمات عادم وجاو        ی میا مفسده

به حکمت قاوام باودن مارد    1نسا ۀسور 92 ۀآیخداوند در  ااز اوست ی« دفع مشقت»روزۀ مسافر 

                                                                                                                                        
 ...«. الرجال قوامون علی النسا بما فضل اهلل بعضه  علی بعض و بما انفقوا من امواله  و. »1
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وجاو  نفقاۀ زن بار     نکهیابر زن و لزوم سپردن مدیریت خانواده به دست مرد اشاره دارد و آن 

ۀ مرد، حکمت وجو  تبعیت زن از مرد است، نه علت آن؛ زیرا در ماواردی کاه مارد نفقاه     دعه

 (191: 1931رضایی راد، ) ، حکم تبعیت به قوتت خود باقی استدهد ینم

قیادی کاه در تعریاف علات      کنناد؛  یما  انیب نیهمنن حکمت و علت تفاوت در ون،یاصول

انضباط به معنای حقیقتی آماده  . است« باطانض»قید . وجود دارد، در تعریف حکمت وجود ندارد

واساقۀ عادم    حکمات باه   ،بناابراین . کناد  ینما که معین است و با تغییر احوال و اشخاص تغییر 

عنوان ع مت حکام قارار    انضباط، ص حیت علیت برای احکام شرعی را ندارد و شارع آن را به

که معنای این عباارت کاه    کند یمن این معنا بیا دییتأزحیلی با (. 211: 1212حکیم، ) نداده است

شاود کاه    این می «علت، یک وصف ظاهر است و حکمت جلب مصلحت و دفع مفسده است»

واضاح   آنکاه در عین  ها تمحک آنکهن علیت را حف  کند، حال أش تواند یمیک وصف ظاهری 

 باا  .نااممکن یاا مشاکل اسات     آنهاا نیستند و حامل مقصود شارع از تشریع احکام هستند، درک 

کاه حکام باه     شاود  یما گونه باه ذهان متباادر     این حکم،ی سقحی دربارۀ حکمت و علتِ تأمل

ۀ شاارع از جعال و تشاریع احکاام     زیانگحاکی از  ها حکمتحکمت خود مرتبط است، چرا که 

یک وصف پنهان و غیرآشکار است که باا حاواا ظااهری     ،، حکمتشتریباما با مقالعۀ  هستند

باه هماین   . کناد  یما که با تغییر احوال و شرایط تغییر  استبط امری غیرمنض. شدنی نیست درک

ی تشاریع احکاام، معتقدناد    ها حکمتعلت غیرمنضبط بودن و پنهان بودن  دلیل اکثر اصولیون به

 (.123: 1211زحیلی، ) که تعلیل به حکمت ممنوع است

د کاارکر  منحصارا  کاه   کنناد  یما تعبیار  « علل تشریع» برخی دیگر از فقها، از حکمت به

اما در مقابلِ حکمت، علات وجاود دارد کاه در حکام      قانونگذاری نسبت به شارع را دارد،

 (.111: 9، ج تا یبنایینی، است ) ابزاری در دستان مجتهد برای وضع و توسعۀ احکام شرعی

تفاوت علت و حکمت، از اماور ضاروری فقیاه     صیتشخکه  کنند یمۀ دیگری بیان عد

اگر حکم از حیث وجودی و عدمی دایرمدار اماری باشاد، آن   که  کنند یماست. ایشان بیان 

از علات باود، پاس     تار  عیوسن علت نبود و آن امر آامر علت است؛ اما اگر حکم دایرمدار 

علت احکام قابلیت توساعه و تضاییع را    نکهیا(. حاصل 31: 1221حکمت است )سبحانی، 
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و ویژگای در غیار    ایان علات   وجوددارند و لذا در تشخیص علت یک حکم، در صورت 

( فارع ) منصاوص  ریا غ ماوردِ  به )اصل(منصوص، مورد ازحکم را  توان یمموردِ منصوص، 

 سرایت داد.

کناد اماا حکمات،     در مواردی به تضیی  احکام نیاز کماک مای     حکم، علت از یآگاه

حکم اصل  توان ینمقابلیت توسعه و تضیی  را ندارد، لذا با فرضِ تحق ِ آن در موارد دیگر، 

 به مواد دیگر تسری داد.را 

 ثمرات و فواید حكمت احكام

آگاهی فقیاه از حکمات    نکهیافوایدی دارد، از جمله  زین فلسفه و حکمت احکام از یآگاه

که در نحوۀ اجرای آن و هدایت جامعه باه سامت اجارای آن، مسایر      شود یم سبباحکام 

باه   تاوان  یما شاود و   یریشگیپروشن و آشکاری گشوده و از انحراف در نحوۀ اجرای آن 

ن میزان اثربخشی و سرعت رسیدن به هدف حکم را ارزیابی کرد. همننین مکلفاان  آکمک 

کنناد و در میادان    به احکام عمل مای  یتر شیببا دانستن حکمت احکام، بهتر و با بصیرت 

 (. 193: 1931)رضایی راد،  دنده یمآن عمل را انجام  یشتریبۀ زیانگعمل، با رغبت و 

 یافتن علت احكام یها وهیش

کمک نص خاص و گاهی در پرتاو عقال و    دست آوردن علت حکم گاهی به ت ش برای به

ها و نظریات مختلفای در میاان اصاولیون     دگاهیدکه در این زمینه  ردیگ یمبا اجتهاد صورت 

 ، اشاره خواهد شد.ادامه در ها آن نیتر مهمشیعه و سنی ارائه شده است که به 

 نص شرعی

وسیلۀ نص شارع بیان شده است که به دو نوع نص صریح و  ست که علت حکم بهموردی ا

 .شود یمتقسیم « ظاهر»نص غیرصریح یا 

موردی است که در دتلت بر علیت، به استدتل نیاازی نادارد و معناای    نص صریح  .3
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: 9 ، ج1212آمادی،  ) 1رود ینمشکار و روشن است و احتمال معنای دیگری غیر از آن آن آ

 با:، کی،»موارد از حروف تعلیل مانند  شتریب. در زبان عربی برای بیان علت صریح در (211

فَلِلَّ هِ   یرَُِ ولِهِ مِ نْ أَهْ لِ الْقُ رَ    ی مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَ». همانند: شود یماستفاده ...« اذن و  تم، فا:،

 «مِ نْکُ ْ  اءِیَ  الْأَغْنِ نَیْدُولَ ةً بَ    کُونَیَلَا یْکَ لِیوَابْنِ السَّبِ نِیوَالْمَسَاکِ یتَامَیَوَالْ یالْقُرْبَ یوَلِلرَُِّولِ وَلِذِ

 ها ییدارای از دست به دست شدن ریجلوگرا (:ی)ف میتقسصراحت علت  به که( 1: الحشر)

 هاا  ثروتاز دست به دست شدن  یریشگیپثروتمندان دانسته است. در این مثال اگر  نیبدر 

این حکم را به هر جای دیگری که  میتوان یم، علت حکم بدانیم؛ را در میان گروهی از اغنیا

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.

و  شاود  یما اساتفاده   «علت، سبب، اجل» ی تعلیل مانندها اسمگاهی از برای بیان علت، 

مِنْ أَجْلِ اَلِکَ »علت را کشف کند. برای نمونه در آیۀ شریفۀ:  آنهابا استفاده از  تواند یمه فقی

الْ أَرْضِ فَکَأَنَّمَ ا قَتَ لَ النَّ اسَ      ینَفْسٍ أَوْ فَسَ ادٍ فِ    رِیْأَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَ لَیإِِْرَائِ یبَنِ یکَتَبْنَا عَلَ

شود. همنناین از   علت قصاص )که قتل نفس است( تصریح میکه به ( 92: المائده« )عًایجَمِ

 . (291: 1 ، ج1211زرکشی، ) شود یماستفاده « عَلَّلَ»افعال تعلیل مانند 

در مورد اعتبار و حجیت نص صریح، در میان عالمان شیعه و سنی وحدت نظار وجاود   

ن آدر  آور است و احتماال خا ف   دارد؛ چون تصریح به علت، در نصوص شرعی ا مینان

 .(991 :1212، )حکیم رود ینم

، اما نه به کند یمی است که بر علت دتلت ا ادلهمقصود از ظهور، . ظواهر ادلۀ لفظی: 9

آن شکل که یقین و ا مینان به مقصود باشد، بلکه احتمال معنای دیگاری نیاز وجاود دارد    

 (.111: 1931)رضایی راد، 

عبارتناد از:   آنهاا  نیتر مهمکه  شود یممشخص وسیلۀ بعضی از اسما: و حروف  این ظهور به

                                                                                                                                        
 .«لَهُ اللُّغَةِ یفِ مَوْضُوعًا اللَّفْظُ کُونُیَ بَلْ وَاِْتِدْلَالٍ، نَظَرٍ یإلَ فِیهِ حْتَاجُیَ لَا یالَّذِ ُوَھ حُیفَالصَّرِ. »1
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 هساتند  یال علت در ظااهر هاا   اسام  گوناه  نیا یراز «یحت إذا، تعلیل، تم سببیت، با: أن، لعل، أنّ انّ،»

 ،شاوند  یلفظی که ظواهر نامیاده ما   ۀگونه ادل در مورد اعتبار و حجیت این (.991: 1212)حکیم، 

زیارا باه اعتقااد آناان ظاواهر ادلاه حجات         ،ود دارددر بین اصولیون شیعه و سنی اتفاق نظر وج

ظهاور   ،یتار  یمانند سایر ظواهر تا زمانی که دلیل قاو  ،هستند و اگر دلیل، ظهور در علت داشت

شاود   محسو  میحجت است و در حکم تصریح به علت  ،را به سمت دیگری منصرف نکرده

م بپذیریم، ولی در اساتنباط علات   و دلیلی وجود ندارد که ادلۀ حجیت ظواهر را در استنباط احکا

 .شوند یماحکام نپذیریم و ادلۀ حجیت ظواهر به عموم، خود این مورد را نیز شامل 

 داللت اقتضا

 صاحت و  یی،انشاا  ۀجملا  یاک در  یاا گفتاار   یصدق و راسات  ی،خبر ۀجمل یکهرگاه در 

 ج، تا یبقمی، ) ندیگو یم اقتضا دتلت را آن ،باشد یا گرفتن کلمه تقدیر مستلزم ،آن یدرست

و اهال سانت وحادت نظار      یعهشا  یفقها یانو اعتبار دتلت اقتضا در م یتدر حج. (2: 2

داد.  یمتعما هام   یگربه موارد د توان یم ید،دست آ هروش ب ینوجود دارد و هرگاه علت از ا

( 921: 11 ج ،1912، یعاامل  )حار  «له یفه یتةمارضا   یا من اح»یت روا ینمونه مقتضا یبرا

 ؛کناد  یما  یاا آنهاا را اح  ،است کاه شاخص   یموات یها نیحد و مرز زم یمالک شدن بجواز 

 ی، سابب کشااورز  یلوساا  یشارفت گذشت زمان و پ یول اگرچه به مصلحت جامعه نباشد.

و  یاقتصااد  ۀسالق  یاۀ کاه ما  شود یم یااح ی   مصادییتض یجهموضوع و در نت ی کشف دق

 یریم،هام بپاذ   یقیشارا  ینرا در چنا  یای مح یتمربوط به مالک یثاگر احاد نشود و ی بقات

شاامل   یاز را ن یحاالت  یناست مقصود معصوم چن یدو بع خواهد بودخ ف عقل و وجدان 

 اسات و  یثموضوع از مدلول حد ینمتوقف به خروج ا ،صادق بودن سخن معصوم شود و

 یال دل یان را از مادلول ا  ینآفار  گسترده و سلقه یاهایحکم اح میتوان یلذا به دتلت اقتضا م

حقاوق   لِّخِا که مُ یشر ه ب ،است ییحف  حقوق مح ،کمح علتِکه  ییمو بگو یمخارج کن

چاون موضاوع    ،کناد  یم یینکه حاکم آن را تعمحدود کنیم  یجمع نباشد و آن را به حدود

 یمتعما  سابب گونه که  علت همان ینبنابرا ،دباشان نیگراست که به ضرر د یاییآن اح ی ،دق

   خواهد شد. یزن یی تضموجب  ، گاهیشود یحکم م
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 قیاس اولویت 

قیاسی است که در آن از راه اقوی و اشد باودن وجاود علات )منااط حکام( در      قیاا اولویت، 

در ماواردی   بناابراین،  ؛دشاو  یو حکم آن استنباط م شود یحکم اصل به فرع سرایت داده م فرع،

  یا باه  ر  زیا م اصال ن حک از اصل موجود باشد، تر یاصل در فرع به صورت قو حکمِ که علتِ

بارای   .(113: 2 ، ج1222، )مکاارم شایرازی   کناد  یو به آن سرایت ماست اولی بر فرع بار شده 

ذره  کیا کس به انادازه   هر یعنی؛ رَهُیَ راًیْمِثْقالَ اَرَّةٍ خَ عْمَلْیَفَمَنْ » :قرآن کریم فرموده است ،نمونه

پاس   ،پاداش دارد ریاز خ هیدان ۀال اگر مرتبح (.2 )زلزال:« دیپاداش آن را خواهد د ،کند ریکار خ

پااداش   علم، حاج، جهااد و ...   لینماز، روزه، تحص لیاز قب ،تر بزرگ ریخ یکارها یاول  یبه  ر

 (.922: 9، ج 1921)محمدی خراسانی،  متناسب با خودش را خواهد داشت

. بناابراین  انناد د یما ، فقها مقالعه، نگهداری و معاملاۀ کتاب ضااله را حارام     نکهیامثال دیگر 

این حکم را تعمیم داد و گفت کاه گمراهای و انحاراف، باه کتاب       ،مستحدثه مسائل در توان یم

ی اینترنتای،  هاا اختصاص ندارد، بلکه هر چیزی که عامل گمراهی و انحراف بشود، مانناد تارنما 

 ی و ... مشمول این حکم، و به  ری  اولی حرام هستند.    ا ماهوارهی ها شبکه، ها لمیف

 و تنبیه ءایما

 لفا   مادلول  تزماۀ  تعلیال  اماا  نکند، دتلت حکم تعلیل بر وضع حسب به متن و لف  اگر

 بیان و تعلیل مقام در ک م اگر که نحوی به ،ندیگو یم تنبیه و ایما: را دتلت گونه نیا باشد،

 نیا ا تنبیه و: مایااز  منظوردیگر،  عبارت به. بود خواهد ای دهیفا یب و لغو ک م نباشد، علت

 بار  کاه  ابدی یم اقتران یا گونه به وصف با حکم ،نشده وضع تعلیل یبرا  ،لف چندهر که است

برای نمونه در آیاات  . (213: 9 ج، 1212آمدی، )د نباشل تعلی یبرا است بعید ،نیقرا اساا

 اند. بیان شدهو تسبیب  بیتعقو صورت شرط و جزا یا فا: تفریع  که به و احادیثی

برای مثاال در  «. شارع بین دو امر با ذکر صفتی، فرق بگذارد»وارد ایما: اینکه: یکی از م

علات ارث نباردن قاتال، حفا  جاان       .(921: 2، ج 1211)درامای،  « القاتل تیرث»روایت 

است و در این حکم، هیچ اخت فای باین    گناهان یبو از بین بردن انگیزه برای قتل  ها انسان

اگر وارثی مورث خود را نه از روی ستم، بلکاه باه حا  او را    مسلمانان وجود ندارد. حال 
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. در این زمیناه روایااتی از   شود ینمصورت از ارث منع  بکشد، مانند اینکه ظالم بود، در این

اگر در هنگام نبرد با گروهی ستمگر )مقصود ستمگری است : »ندیفرما یمکه  )ع(امام صادق

ستمکار باشاند را بکشاد، از میاراث او محاروم      که در حد مهدورالدم باشد( پدر یا پسر که

(. از ایان تعلیال   222: 11، ج 1912)حار عااملی،   « ، چون او را به ح  کشته استشود ینم

 .  شود ینماگر قتل مورث از روی ح  باشد، مانع از ارث  که شود یمفهمیده 

ت ایما برخی دتل .میان اصولیون اخت ف نظر وجود دارد ،در حجیت ایما از نظر شرعی

اند و حجیتش را به شرط حجیت ظواهر با همان قیود و شروط  را نوعی ظهور لفظی دانسته

به اجتهاد عقلی  ،که فهم آن دانند یایما را نوعی دتلت عقلی م ،ولی برخی دیگر .اند رفتهیپذ

گرنه  و ،حجیت است ،صورت هرگاه اجتهاد همراه با ا مینان عرفی باشد دارد که در ایننیاز 

 .عتبار نداردا

 تناسب حكم و موضوع

 تعلا   صافتی  بار  حکمی هرگاه که است این موضوع و شرعی حکم میان تناسب منظور از

 موضاوع  و حکام  تناسب به حالت این از، کند دخالت شرعی حکم در صفت این و بگیرد

 را شارعی  حکام  که است موضوعاز  خصوصیاتی و ویژگی دیگر، عبارت به. کنند تعبیر می

 توضیح. شود یم حکم تضیی  موجب گاه و حکم توسیع و تعمیم سبب گاه که است آورده

 باه  عرف اما است، فراگیر و عام آن معلول که ردیگ یم تعل  موضوعی به حکم گاهی اینکه

 از ضای بع بار  را حکام  آن نیسات،  ساازگاری  موضاوع  عمومیت و حکم میان که دلیل این

: شاود  گفتاه  یشرع دلیل در هکنیا مانند ؛زند یم تخصیص را حکم و دکن یم ثابت آن  یمصاد

 نظار  از چندهر ،فهمد یم را آ  با خون شستن آن، از عرف که» ˝ماالد اصابه اذا ثوبک غسل«

 تعلا   یخاصا  موضاوع  باه  حکام  هیگا و است یعیماهر  با شستن یمعنابه « غسل» یلغو

 در ماوت  آنکاه  مانناد  ،هدد یم تعمیم را حکم و ردیگ یم یعام مفهوم آن از عرف اما ،ردیگ یم

 عارف  کاه » تشر  ت و منها تتوضأت« دیبگو ،است افتاده آندر  نجاست که یآب مشک مورد

 داند یم یجار ،بیفتد آن در نجاست که یآب ظرف مورد در را آن و دهد یم تعمیم را حکم نیا

 .(211: 2ج ، 1212، صادر ) نادارد  خصوصایتی  هیچ و است مثال برای خاص ظرف ذکر و
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باه  ، که مخالف با نص صریح نباشد و با اصول ققعی ساازگار باشاد   در صورتی ین مسلکا

عبارت دیگر با اصولی که به اثبات رسیده است، مخالف نباشد و اینکه به حد ظهور برساد  

 .(191: 1، ج 1212خویی، ) و در حد اشعار باقی نماند، حجیت دارد

 تنقیح مناط

ه در فروع فقهی، دانشامندان شایعه و اهال سانت باه آن      های شناسایی علت حکم ک یکی از راه

، تنقیح مناط است. تنقیح در لغت به معنای پاک کاردن آماده و باه معناای چیازی      کنند یماستناد 

است که شی: به آن مرتبط باشد و وجود آن متوقف بار آن اسات؛ جادا کاردن ساره از ناساره       

و هرگااه گفتاه    «علات » بارت است ازع در اصق ح اصولی، مناط .(211: 2ج ، 1223 ریحی، )

. تنقایح منااط باه معناای     (12: 2، ج 1922)غزالای،   مقصود علت حکم اسات  شود مناط حکم،

تراشیدن اوصافی است که در وجود حکم، دخالتی ندارند و فقیاه در فرایناد اساتنباط باا یاافتن      

تی، در شاریعت  عباار  . بهدهد یم، حکم را به موضوع غیرمنصوص )فرع( نیز سرایت مؤثروصف 

ۀ آن اوصاف، در حکم دخالتی ندارد و فقیاه  همموضوع و متعل  حکم، با اوصافی آمده باشد که 

تا ضامن   دهد یم، حکم را از منصوص به غیرمنصوص توسعه و تعمیم مؤثربا شناساندن وصف 

اسات   آمده نیز تونی فاضل وافیه درسازی کند.  توسعۀ حکم، غیرمنصوص را از نظر حکم شفاف

 هماین  به و شود کشف حکم علت در ها یژگیو و اوصاف از دخالت نداشتن بعضی که نگامیه

 کاار  ایان  باه  .شاوند  یمعنوان علت حکم شناخته  به اوصاف یۀبق ،شوند حذفآن اوصاف  دلیل

 .(292: 1211فاضل تونی، ) ندیگو یم ققعی مناط تنقیح

و آن را  دانناد  یمخصوصیت برخی از اصولیون اهل سنت، تنقیح مناط را مترادف الغای 

وسایلۀ حاذف قیاود و اوصاافی      عبارت از ت ش مجتهد بارای تشاخیص علات حکام باه     

 .(222: 2ج ، 1922 ،)غزالیکه همراه علت است و در حکم تأثیری ندارد  اند دانسته

هر گاه شخصی کاتیی را باه دیگاری بفروشاد و او باه     اینکه  یک نمونه از تنقیح مناط

اند قیمت آن را به فروشنده بپردازد، او )مشتری( در کااتی فروختاه   سبب ورشکستگی نتو

شده مخیر است میان باز پس گرفتن آن، یاا اینکاه در زمارۀ غریماان و  لبکااران مشاتری       

دهاد، باه    محسو  شود. حات همین حکام، ایان وضاعیت را در باا  اجااره تعمایم مای       
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داخات اجااره نباشاد، در ایان     به سبب ورشکستگی قادر باه پر  مستأجرصورت که اگر  این

فرض موجر مخیر است میان باز پس گرفتن مورد اجاره یا اینکه در زمارۀ  لبکااران قارار    

این مورد را به اجااره و دیگار معاام ت بار      توان یمبگیرد. در این میان از با  تنقیح مناط 

 (.29: 12، ج 1212روی منافع تعمیم داد )حکیم، 

بعضای از فقهاا   . ، میان اندیشمندان اخات ف نظار وجاود دارد   در ارزش و اعتبار این مسلک

: 2 ج، 1221 مکاارم شایرازی،  ) که ققعی باشد، نه ظنای  دانند یمتنقیح مناط را در صورتی معتبر 

 بیاان  و دانند یم اجماع و عقل را مناط تنقیح حجیت دلیل گروه این و (911: 1212حکیم، ؛ 113

 کارده  کشف که علتی و مناط که دارد حجیت موارد این در صورتی در اجماع و عقل که اند دهکر

 حکام  تاوان  یم  ری  این از و است آن دایرمدار حکم حالت این در. باشد ققعی و یقینی است،

گاروه دیگاری در پاذیرش تنقایح منااط       اما .(23: 9 ج، 1922 ،سبحانی) داد تسری و توسعه را

آن است که حجیت تنقیح مناط خو  تبیین نشاده  اند و دلیل این گروه  ندادهتمایل از خود نشان 

، ظان و گماان   دیا آ یما دسات   در نهایت از تنقیح مناط به آننهو شبیه به قیاا است و معتقدند 

. البتاه ایشاان باا تنقایح     (211: 1ج ، تاا  یبخویی، ) کند ینم ازین یباست و گمان چیزی را از ح  

 ه است.عقید مناط ققعی مخالفت ندارند و با بقیۀ فقها هم

 الغای خصوصیت 

یعنی حذف و ملغی کردن چیزی کاه صا حیت    مؤثر در تعل  حکم،ریغ یها یژگیو یالغا

الغاای   ،متعلا  حکام    یباه منظاور توساعه در مصااد     علیت برای حکم را نداشاته باشاد،  

نداشتن وجه افتاراق میاان    ریتأثبه عبارت دیگر الغای فارق به معنای  .ندیگو یمخصوصیت 

واسقۀ اشاتراک آن دو اسات. بارای تبیاین      ۀ آن ثبوت حکم بهجینتاست که در اصل و فرع 

و  ینبار عنااو   یاز احکام در لسان خقابات شارع  یبعض بهتر الغای خصوصیت باید گفت:

 ،دارد یتو خصوص یتموضوع ،عنوان ینا رسد ینظر م موضوعات آنها اخذ شده که بدوا  به

داد، لکن باا دقات در ماتن     یعنوان خاص تسر ینا یرحکم را در غ توان یکه نم یبه قسم

 یاه فق یاه، خارج و یاه ن داخلیقارا  ۀم حظا  یاا نگاه به مناسبت حکام و موضاوع    یاخقا  
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و لاذا   ردنادا  یادی و نقاش کل  یتخصوصا  ،عناوان خااص   یان ا یاوصف  ینکه ا فهمد یم

فراهم  یگرحکم را به موضوع د یتسر ینۀو زم یرا ملغ چنینی ینا یتو خصوص یتموضوع

از نصاوص   یدر موضوع عدم وجو  زکات بر مال او که در بعضا  یتیممثل عنوان  ؛دکن یم

(. در 22: 3 ، ج1219 ی،)حر عاامل  «یتیمال یت زکاۀ عل»رضا فرمود:  اموارد شده است که ام

 یتیمبه  ،که حکم عدم وجو  زکات شود یعلم حاصل م یهن خارجیقرا ۀواسق مورد به ینا

 یریو حکام را باه هار صاغ     کرد یملغ توان یبودن را م تیمی یتندارد و خصوصاختصاص 

فاارق، از   یالغاا  ایا  تیخصوصا  یالغاا (. به عباارتی  92 - 1: 1931اد )سبزواری، د یتسر

اساتخراج   یقانونگاذار را از ناص و   ایا آن قصاد شاارع    ۀلیوس است که مجتهد به ییها راه

آن، ناص وجاود نادارد و    که در ماورد   یگریو حکم آن را به موارد و موضوعات د دکن یم

 تیخصوص ی. در الغادهد یم تیحکم به آنها ارتباط ندارد، سرا نیاست که ا شده یگمان م

کاه مجتهاد،    شاود  یعمال ما   نیچن ،که از شارع آمده است ینسبت به مورد و موضوع نص

 نیقا یرا کاه   یاتیو آن خصوص کند می یمورد حکم را بررس ایموضوع  اتیخصوص یتمام

و از  یملغا  کیا کای ،موضوع نبوده است م به موضوع به علت وجود آنها دردارد تعل  حک

و باه   دهد یآن را گسترش م تیعموم و کند یرا در موضوع وارد م یشتریافراد ب ، ی ر نیا

 نیا و در تعل  ا ردوجود ندا یرا که در مورد آنها نص یگریصورت، حکم موضوعات د نیا

 کند. ی، روشن مهستحکم به آنها شک 

 نَیثَمَ  نِ  فَاجْلِ دُوهُ ْ  شُ هَدَآءَ  بِأَرْبَعَ ةِ  أْتُوایَ لَ ْ ثُ َّ الُمحْصَنَ تِ رْمُونَیَ نَیوَالَّذِ»آیۀ  ی مثال،برا

کننادۀ ماردان    و نسبت باه قاذف   کند یمکنندۀ زنان محصنه را بیان  حد قذف (2: )نور «جَلْدَةً

کننادۀ   قاذف »نسبت به  اما با الغای خصوصیت )زن بودن( حد یادشده. محصن ساکت است

بودن خصوصیت خاصی ناداد   مؤنثزیرا مذکر و  (129: تا یبقمی، ) شود یمجاری « مردان

کننده، بخشی  فهمید که جنس قذف توان یمداشته باشد و لذا  ریتأثحکم  که بتواند در صدور

 از علت حکم نیست و علت وجو  جلد فقط قذف است، چه از جانب زن و چه مرد.

کاه مان ساوار     کناد  یما  سؤالالغای خصوصیت اینکه در روایتی، شخصی  نمونۀ دیگر

. کانم  یما و با شخصی یا چیزی ناگهان تصاادف   کردم یممرکب بودم و از ف ن جاده عبور 
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هنگامی که این حکم را باه دسات   «. تو ضامن هستی»که  دیگو یمپیامبر یا امام در پاسخ او 

ۀ مخصوص رفتن و جادر موضوع دارد، نه از نه سوار بودن دخالت د دیگو یمعرف بدهند، 

 دیا گو یما و  کند یمرا از موضوع حذف  ها تیخصوصکننده. عرف تمام  نه جنسیت تصادف

ات ف مال یا شخص است که موجب ضمان خواهد شد، این موضاوع در مساائل اماروزی    

آن، مشامول   ی اینترنتی از  ری  هک کردن و امثالها ات ف تارنما مث  . شود یمبسیار واقع 

 (.211: 2، ج 1221این حکم است )مکارم شیرازی، 

 ـ تفاوت الغای خصوصیت و تنقیح مناط

: ناد یگو یما و  اناد  نشاده اکثر علمای امامیه بین الغای خصوصیت و تنقیح مناط، فرقی قائل 

از  یو گااه  میبار  یما  یعدم فارق به م ک و مناط حکام پا   ۀلیوس هباصل و فرع گاه  یانم»

 و شاود  یما  یاده منااط نام  یحتنق ،و صورت دوم یتخصوص یالغا ،صورت اول یگر؛ رق د

در صاورت   کاه  اند گفتهو  اند کردهمناط جمع  یحو تنق یتخصوص یالغا یانصورت م ینبد

 یاز حکم نص به فرع تعاد  توان یم فقدان هر گونه فارق، واصل و فرع  یانکامل م یتساو

ی باین ایان دو تفااوت قائال     ا عده(. اما 21: 2ج ، تا یب؛ قمی، 121: تا یب)محق  حلی،  کرد

وجود حذف و الغا در تنقیح و مناط، باعث شاباهت ایان دو شاده    : »کنند یماند و بیان  شده

و  شاوند  یما عنوان علت، نفی و حاذف   ی احتمالی بهها علتدر تنقیح مناط،  اوت است. اما، 

عناوان علات حکام     باه  مجتهد با حذف اوصاف غیردخیل در حکم و تعیین اوصاف دیگار 

، شاوند  یما ی ذکرشده در نص حاذف  ها تیخصوصمواجه است. اما در الغای خصوصیت، 

هرچند در محذوف، احتمال علیت نرود. به عبارت دیگر، در الغای خصوصیت، بر خا ف  

و  شود یممجرد الغای خصوصیت به اصل ملح   و فرع به شود ینمتنقیح مناط، علت تعیین 

رو در الغای خصوصایت باه صارف حاذف      رع موجود است. از اینعلت حکم اصل، در ف

؛ هرچناد علات باودن آن معلاوم نشاود. البتاه باا الغاای         اباد ی یما اوصاف، حکم عمومیت 

فهمید که علت حکم در موضوع دارای خصوصیت و موضوع  توان یمخصوصیت با اجمال 

، دخالات نداشاتن   دسات آوردن علات   فاقد آن یکی است، چناننه در تنقیح مناط نیز، با به

دسات آوردن علات    . بارای مثاال باا باه    شود یمی همراه موضوع در حکم معلوم ها یژگیو
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کنندگی( خصوصیت نداشتن عنوان خمار و دیگار اوصااف آن مانناد      حرمت شرا  )مست

؛ 911: 1212؛ حکایم،  223: تاا  یبا )اباوزهره،   شاود  یمرنگ، در ثبوت حکم حرمت معلوم 

 یناظر باه الغاا   یتخصوص یاست که الغا اینفرق  نیتر مدهع (911 - 911: 1911جناتی، 

علات   یاۀ در ناح ئاد اوصااف زا  یمناط ناظر به الغاا  یحموضوع و تنق یۀدر ناح ئداوصاف زا

 یتسارا  یگربه مورد د یبشود و حکم از مورد یتخصوص یالغا ییدر جا یرا شایداست، ز

حال که با هام فارق    ینما در عا .باشد یامدهدست ن حال علت حکم هم به یندر ع ؛داده شود

 یگاری د یراه را بارا  شااید  یکای و  هساتند دو واۀه از اصق حات مرتبط با هم  ینا ،دارند

 یحو تنقا  یتخصوص یالغا ۀکه رابق اند کردهمقلب اشاره  ینبه ا یه برخکد، چنانکنهموار 

در حکم  دهذکرش یتصورت که عرف خصوص ینبه ا ،کاشف و منکشف است ۀرابق ،مناط

 یگااه  کناد،  یما  یو ملغ یحکم و موضوع نف ینوجود مناسبت ب یا ینهسبب قر را به یرعش

رابقاه   ین(. البته عکس ا92 - 1: 1931سبزواری، )شود  منتهی میعمل به کشف علت  ینا

خاود   خودباه  ،دشاو و علات مشاخص    گیردمناط انجام  یحهرگاه تنق یعنیاست،  یشگیهم

 یان ا ینکها یجهنت خواهند شد. اثر یو ب یملغ اند، دهذکر ش مکه همراه با حک یگریاوصاف د

 یستند.ن یو عمل واحد رند، تفاوت دایکدیگرندو مرتبط با  یکدو اصق ح هرچند نزد

ی ماذکور در دلیال حکام، بار     ها یژگیو شرط الغای خصوصیت آن است که اوصاف و

داشاته  در ثبوت حکام بارای موضاوع دخاالتی ن     ، حسب عرف یا قراین داخلی یا خارجی

باشد. این نوع الغای خصوصیت، صحیح و معتبر است و نقش مهمی در استباط احکام دارد 

دلیل الغای خصوصیت را از با  حجیت  . فقها و اصولیون(291و  291: 2 ، جتا یبنایینی، )

 ةبحاوث فای شارح عارو    ». صادر در  (211: 2ج ، 1921مظفار،  ) اناد  دانستهظهور در ک م 

الغای خصوصیت از با  ادلۀ لفظی اسات، زیارا در کا م قراینای     » :دکن یمتصریح « الوثقی

و این ظهورها باه اقتضاای    شود یمکه موجب منعقد شدن ظهور ک م در آن  شود یمیافت 

 .(12: 2 ج، 1212ز صدر، به نقل ا 2 :1939، فیاضی)« حجیت ظهور الفاظ حجت هستند
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 یریگ جهینت

کااربرد آن   تاوان  یمکار رفته است که  ی مختلفی بهاه نهیزمعلت معانی گوناگونی دارد و در 

 ی کرد.بند دستهرا در دو نوع 

آن دسته از عللی هستند کاه در جهاان خاارج از ذهان،       که منظور الف( علت تکوینی

ۀ معلول است و باا  کنند ، به عبارتی علت در این اصق ح، ایجا دنشو یمموجود و معدوم 

که این ناوع   شود یمبا نیستی علت، معلول هم نیست و  شود یموجود علت معلول موجود 

 بحث است؛ موضوع علت، خارج از

 اند دادهاصولیون شیعه و سنی معانی مختلفی از آن ارائه  که  ( علت اعتباری یا حکمی

باه آن ما ک و منااط     که) ها آن است که علت حکم که ماحصل و مفاد اصلی همۀ تعریف

گای باعاث   ژدر موضوع حکم وجود دارد و فقط همان ویگی است که ژوی( شود یمنیزگفته 

 ؛صدور حکم شرعی برای آن موضوع شده است

 . دانستن علت احکام، فواید و پیامدهایی دارد2

توسیع و تضیی  حکم است؛ به عبارتی با دانستن علت حکام،   الف( از جملۀ فواید آن،

و در شارایط مختلاف و    شاود  یما دست فقیه برای استنباط جدید و لغو احکام قادیم بااز   

احکام متناسب را پیدا کند، پس فقه حالت پویایی، بالنادگی و   تواند یمهای جدید،  موقعیت

. همننین برای مکلفاان غیرمجتهاد نیاز مفیاد     کند یمها حف   آمادگی خود را در همۀ زمان

کاه باا آراماش خاا ر باه       شاود  یمکند و سبب  است، زیرا آنان را از صدور احکام آگاه می

 احکام تن بدهند؛

باز شدن راه قیاا و مداخلۀ نابجاا در احکاام   ، ی احکامابی علتی مدهایاپاز جملۀ ب( 

 و هرج و مرج فقهی است.(خلط بین علت حکم و حکمت حکم)الهی 

ها ققعی و یقینی   ور کلی از دو راه ممکن است: یکی از این راه شناخت علت حکم به

تنقیح مناط ققعی است و دیگاری تنهاا باا ظان و      ،قیاا اولویت است، مانند نص صریح،

که از جملۀ آنها ایما و تنبیاه و ... اسات کاه در     دهد یمم ک حکم را به فقیه نشان ، گمان
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ارزش و اعتبار آنها، بین اصولیون شیعه و سنی اخت ف نظار وجاود دارد. اصاولیون شایعه     

هستند، وگرنه هیچ ارزش و  معتقدند که این مسالک در صورت داشتن پشتوانۀ ققعی معتبر

 وجود ندارد. آنهااعتباری در 
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