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 چكيده 
به  یאبی ر دستتنقیح منאط یכی אز قوאنین و قوאعد אصول فقه אست כه برאی فرאیند אستنبאط و به منظو

אز تعمیم אحכאمی אست כه برאی وقאیع و موאرد خאص صאدر  یא گونهو به طور כلی،  رود یممنאط به כאر 
 ریحכـم تـאث  כـه در   שـود  یم یخصوصیאتی אز אن وאقعه یא فرد خאص שنאسאی ،שده אست و بא אین روש

مـوאرد مשـאبه، تسـری پیـدא      ی ھمـه و حכم بـه   שود یمכنאر زده  ،گذאر نیست؛ אن گאه، אین خصوصیאت
 .، حجت و معتبر אستو چنאنچه به صورت قطعی بאשد כند یم

  .ھمسאن بא אستنאد به عאم یא مطلق אست ،تنقیح منאط، אز مبאحث אلفאظ אست و אستنאد به אن
تنאسب حכم و موضوع و نیز فھـم   ،فכری فقیه ی گسترهبه منאط، אز طریق שَمّ فقאھت و  یאبی دست 

כـه   خـورد  یمـ بـه چשـم    بیשتر یא یفقھجریאن تنقیح منאط در فروعאت  .تدقیق عرفی، אمכאن پذیر אس
و در  بאשـند  یمـ میـאن אفـرאد جאمعـه     ی عאدאنـه روאبط صحیح و  ی כنندهאجتمאعی دאرند و تنظیم  ی جنبه

  . بאשند یمכمتری برخوردאر  ی سאبقهنصوص، אز 
چنאنچه در שریعت، به وصف موثر تصریح שده بאשد و به אلغאی אوصאف و مאزمאت، نیאزی نبאשد، 

، بر روש قطعـی مبتنـی   אستنبאطبه אن، تحقیق منאط گویند כه אز אعتبאر שرعی برخوردאر אست، ولی אگر 
כـه אز   שود یمبه منאط، بدون توجه به نص صورت گیرد، אز אن به تخریج منאط تعبیر  یאبی دستنبאשد و 

  . دیدگאه אمאمیه، معتبر نیست
  

  .تنقیح منאط ،تعمیم אحכאم ،قیאس ،علت ،منאط: كليدی یها واژه

                                                 
   .17/04/1390: ؛ تاريخ تصويب نهايي12/02/1390:خ وصوليتار. *
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 تحقيق ی نهيشيپ
محور مذھب نیز نبـوده   ھא אنאز  یא پאرهبوده אست כه  ییھא گفتمאنتאریخ فقه، ھموאره שאھد 

אست و ھمین אمر بאعث שده אست כه فقیھאن، بـא موאضـع فقھـی متفـאوت و در برخـی مـوאرد       
 .در پذیرש برخی مبאنی نظری رאھی ھمسאن بپیمאیند ،متضאد

כـه   طلبد یم یא ژهیوھمچون فقه، אنطبאق مفאھیم כلی بر مصאدیق، تخصص  یא دهیپددر ھر 
در אثر گذשت زمאن، אز یכ سو، و پیשـرفت علـم و صـنعت، אز سـویی دیگـر، مصـאدیق        ،گאه

جدیـد،   یא وאقعـه و در نتیجه، فقیـه بـא   د تאریخی ھستن ی سאبقهכه فאقد  שود یمجدیدتری אرאئه 
 כه אز אین مصאدیق و وقـאیع، بـه   שود یمכه در نصوص، כمتر אثری אز אن دیده  שود یمرویאرو 

 .שود یممستحدثאت، تعبیر 
ض فقیھאن אمאمیه כه ھمـوאره بـه مقאصـد שـریعت אھتمـאم دאשـتند و אحכـאم رא تـאبع אغـرא         

بھره بردאری אز قیאس رא כه نوعی כשف علت به صورت ظنـی אسـت، بـی אعتبـאر،      ،دאنستند یم
כه אصل، حرمت تعبد به ظن אسـت، مگـر אینכـه دلیلـی      بאשند یم؛ زیرא معتقد ندینمא یمقلمدאد 

به دلیل فقـدאن אعتبـאر مصـאلح مرسـله، گـرאیש       ،אر אن אرאئه שود؛ و אز طرفی دیگرمتقن بر אعتب
ر و در אین میאن، تنھא روשی כه ضـریب خطـאی אن صـف    دאنند یمنسبت به אن رא به שدت نאروא 

و بא אصول و قوאعد אمאمیه نאسـאزگאری نـدאرد،    بאשد یمאست و אز حمאیت منאبع فقھی برخوردאر 
 .تنقیح منאط אست

ی نوعی אرتبאط میאن שرع و وאقعیאت خאرجی אست כـه فقیـه، بאیـد بـא      ین وאژه، بیאن כنندهא
 ی رنـده یگوאقعیـאت خـאرجی، در بـر    . אز אرتبאط رא כשف כند یא گونهتحلیلگر خود،  ی שهیאند

אز سـאیر وאقعیـאت    ھـא،  אنאز אوصאف ھستند כه אین وאقعیت، به אعتبـאر ھـر یـכ אز     یא مجموعه
، بא سאیر وאقعیאت، تحـت یـכ عنـوאن    ھא אنو نیز ممכن אست به אعتبאر برخی אز  שود یممتمאیز 

 .مשترכ، جمع שوند
כאربرد אین وאژه، در سده ھאی نخستین، بسیאر כم بود و در فرھنگ فقھـی، یـכ אصـطאح،    

 .رسد یمپنجم قمری  ی سده؛ שכل گیری אین אصطאح، به שد ینمقلمدאد 
بـه   تـوאن  یمدر אین مورد . אھل سنت، مورد אستنאد قرאر گرفتאین אصطאح، نخست در אثאر 

אصـول   یفـ אلمستصفی، تאلیف غزאلی، دאنשمند שאفعی مذھب قرن پنجم، و رسـאلة  : אثאری چون
 .تאلیف אبوعلی حسن שھאب عכبری حنبلی אשאره نمود אلفقه،

 سـאیر مـذאھب،  ، ولـی  אنـد  بـرده به جאی تنقیح منאط، כلمه אستدאل رא به כאر  ،علمאی حنفی
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  ).1/241سرخسی، (אند  دאنستهאز قیאس  یא گونهضمن به כאر بردن אین وאژه، אن رא 
فقیھאن، به منظـور  . علت، در قیאس שده אست ی وאژهכه אین وאژه، جאیگزین  رسد یمبه نظر 

تضعیف אعتبאر قیאس، و ھمگرאیی بא موאضع כسאنی אن رא به כאر گرفتند כه حجیت مطلق قیאس 
 .כردند یمرא אنכאر 
אنتقאدھـאیی رא حتـی אز    ،אستفאده אز رאی و قیـאس در فرאینـد אسـتنبאط    ،نخستین یھא سدهدر 

שـود و در   مند ضאبطهو אین אمر، موجب שد כه قیאس،  جאنب پذیرندگאن قیאس، به دنبאل دאשت
 .שرאیطی ویژه، عملیאتی שود ی هیسא

حرכت در جھت قאعده دאدن به قیאس، אمری אست כه در سده ھـאی پسـین بـه ویـژه طـی      
שد و ھمین אمر، زمینه  یریگ یپھאی تدوین دאنש אصول، אز سوی عאلمאن مذאھب گونאگون  سده

 ،حوزه قیאس، שאمل אقسאم قیאس، אرزیאبی حجیت ھر یـכ אز אقسـאم   در یא گستردهسאز مبאحث 
  .به علت שد یאبی دستمبאنی علت در אحכאم و שیوه ھאی 

אز سویی موجب שد تـא برخـی אز گونـه ھـאی      ،تحریر مبאحث مربوط به قیאس و אقسאم אن
، و אز طرفی دیگـر،  رفتندیپذ یمقیאس، بی پאیه تلقی שود؛ حتی نزد مذאھبی כه حجیت قیאس رא 

، نـزد مـذאھبی دאرאی حجیـت    שـدند  یمـ قیאس כه قطعی تلقی  یھא گونهبאعث שد تא برخی אز 
אخیر، قیאس منصوص אلعله بود כه حتی  ی گونهשאخص . שمردند ینمبאשند כه قیאس رא حجت 

   .אمאمیه، حجیت אن رא پذیرא بودند
אز قیـאس، و گـאه روשـی غیـر אز     אست כه گـאه، گونـه אی    ییھא روשتنقیح منאط، אز جمله 

پنجم قمری، אھمیت تنقـیح منـאط، مـورد توجـه      ی سدهא تحقیقאت אصولی ب. دقیאس، שنאخته ש
قرאر گرفت و به زودی، نه تنھא در محאفل אھل سنت، بلכـه אز نظـر אمאمیـه نیـز جאیگـאه مھمّـی       

  .یאفت
چـون אبـن حـزم    ھم -پنجم قمری، برخی אز فقیھאنِ مخـאلف قیـאس   ی سدهدر حאلی כه در 

אصطאح فلسـفی علـت، אصـطאح علـت رא در אصـول،       ی هیسאدر مقאم رد قیאس، زیر  -אندلسی
و بא تכیه بر אینכه چنین علتی، منتفی אست، قـول بـه علـت رא در دیـن، بـدعت       כردند یمتعبیر 

پـאכتچی،  ( שـد  یمـ فقـه فـرאھم    ی طهیح، زمینه برאی مطرح שدن یכ جאیگزین در שمردند یم
علـت، אز   ی وאژه، مخאلفین قیאس ھم بر אن שـدند بـه جـאی אسـتفאده אز     بیترت نیبد )16/228
 .، ھمچون منאط، אستفאده כنند، تא موھم قیאس نبאשدیتر منאسب ی وאژه

قیـאس و אنـوאع אن    ی نـه یزموسیعی در  ی حوزهموجب שد כه  ،שدن قیאس مند قאعدهتحول 
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אیجאد گردد و אرزیאبی حجیت ھر یכ אز אقسـאم אن، مـورد توجـه قـرאر گیـرد؛ بـه طـوری כـه         
 -پذیرندگאن قیאس، אعتبאر برخی אز אنوאع אن رא مورد تردید قرאر دאدنـد و تعـدאدی אز אقسـאم אن   

. مورد تאیید نאپذیرندگאن אعتبאر قیאس، قرאر گرفـت  -ھمچون قیאس אولویت و قیאس تنقیح منאط
پسین، محققאن אصولی مذאھب گونאگون، مبحث تنقیح منאط رא بررسی כردند، אمـא   یھא دورهدر 

 -سلف گـرא   عאلمאندو گروه אز فقیھאن قرאر گرفت؛  ی توجهאین موضوع، به طور خאص، مورد 
כه به دنبאل אفزودن سھم نصوص در אستدאאت فقھـی بودنـد؛ و   -ھمچون אبن تیمیه و שوכאنی 

ـ          -אطبیبא שـאخص שـ   -دیگر گروه . دכـه فقـه خـود رא بـر مبنـאی مقאصـد שـریعت بنـא نھאدن
  )229،ھمאن(

برאی برخی אز مכאتب مخאلف رאی و قیאس، ھمچون אمאمیه، به خصوص مכتب حلّه כه بـه  
بאزنگری مبאحث אصولی خود پردאخته بود، אسـتفאده אز منـאط بـه جـאی علـت، زمینـه رא بـرאی        

ت אورد، در حـאلی כـه אسـتفאده אز אصـطאح علـ     אسـتنبאطی فـرאھم    یھـא  وهیשسאمאندھی برخی 
 ی نقطه ،ھفتم قمری، در مכتب אمאمی حله ی سدهتحول مھم، در . موھم قیאس بאשد توאنست یم

 .دאی אمאمیه بא אین אصطאح به שمאر میعطفی در برخورد 
چون אجتھאد، برאی قאنونگـذאری مכلفـین ضـروری אسـت، لـذא بـא تغییـر         ،אز دیدگאه אمאمیه

و  שـود  یمـ ، نیאز به שنאخت تحقیق منـאط، بیשـتر אحسـאس    ھא אنی مردم و پیچیده שدن نیאزھא
در برخورد بא جریאن  توאن یمنجאتی אست כه  ی حلقهאجتھאد در تحقیق منאط و تنقیح منאط، تنھא 

 .שود یمروبرو  ھא אنبدאن متوسل שد כه مسلمאن در ھر زمאن بא  یسؤאאتسیل אسאی 
אین אدعאء، رویدאدھאی بغرنج و معאمאت مאلی پیچیده אی אست כـه  بھترین שאھد بر صحت 

مجتھد رא به تبیین حכـم، در   ،تمدن אمروزی رא به تאطم אندאخته אست؛ بدین جھت، אین عوאمل
אین گونه قضאیא و مسאیل روز، تنھא در پرتو  ی دربאرهو تعیین حכم  دאرد یمپرتو قوאنین אلھی وא 

 .تאس אجتھאد صحیح، אمכאن پذیر
ھر چند ممכن אست אجتھאد در אین گونه موאرد بא توجه به אختאفאت علمی و میزאن مھאرت 

אگـאھی אز   ی دربـאره موאرد، مכلـف،   یא پאرهو خبرگی در ذوق و אستعدאد، متفאوت بאשد، אمא در 
כـه   שـود  یمـ جویـא  א אلی رو علت אصلی אفع כند یمحכم برخی نوאزل و مسאیل جدید، پرسש 

 .دھد یمאنجאم 
אن فرאھم نשد כه تنقیح منאط به طور نظری، در خאل  ی نهیزمپیש אز مכتب حلّه، ھیچ گאه 

دאنש אصول فقه، مورد بررسی قرאر گیرد، אمא אین روש، بא ھمین אصـطאح، אز אیـن مכتـب بـه     
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حلی، نخستین فقیه مכتب حلّه بود כه بـא   ی عאمه .تفقیھאن אمאمیه قرאر گرف ی توجهبعد، مورد 
אن سخن گفـت אو در אثـאر گونـאگون خـود،      ی دربאرهصریح אز אصطאح تنقیح منאط،  ی אستفאده

 ).3/583حلی،  ی عאمه(بאرھא به تنقیح منאط אستنאد כرد 
در אین بאره تردیدی ندאשتند כه فقیھאن پیשـین אمאمیـه،    ،حلی و دیگر فقیھאن אمאمیه ی عאمه

؛ ھرچند عنوאن تنقیح منـאط،  دאدند یمرھא مورد אستنאد قرאر و بא כردند یمتنقیح منאط رא نیز تאیید 
منـאط در אثـאر שـیخ طوسـی،      אز تنقـیح  ییھא نمونه؛ אز جمله، وی به שود ینمدر אثאر אنאن دیده 

 ).3/270ھمאن، (د כن یمאשאره 
پنجم ھجری، بא زאیש مכتب حله و گرאیש فقھאی אمאمیه  ی سدهتنقیح منאط، بعد אز  ی وאژه
 ی توسعهرאیש به گ. שدگرאیی، بא ھدف تضعیف مبאنی אخبאری گری، وאرد אصول אمאمیه به عقل 

تنقـیح و تھـذیب    ،نفی حجیت رאی و قیאس ،تفریق میאن قیאس ظنی و قیאس قطعی ،لبی ی אدله
שیخ طوسی و אبن אدریس حلی، و ظھور و گسترש مכتـب  : ھمچون یאنیگرא عقلظھور  ،אخبאر

 .אصول فقه אمאمیه אست ی حوزهאصلی ورود تنقیح منאط به  یھא زهیאنگحله، אز 
، بـא قאبـل قبـول    שـود  ینمـ تعریف نویی אز אجتھאد כه שـאمل قیـאس    ی אرאئهمحقق حلی، بא 

پـאכتچی،  ( שـمرد  یمـ אجتھـאد   אھـل و שـیعه رא   כنـد  یمخوאندن روש تنقیح منאط، אن رא تאیید 
8/453.( 

ول، אصطאح تنقیح منאط رא طرح כـرد و فאضـل تـونی و    אאصج אولین بאر، محقق حلی در כتאب معאر
 ).1/255فوאئد אאصول،  ،אنصאری(وحید بھبھאنی אن رא نوعی قیאس دאنستند 

؛ بـرאی مثـאل،   ننـد یب ینمـ در אعتبאر تنقیح منאط، تردیدی  ،بیשتر فقھאی אمאمیه رسد یمبه نظر 
فאضـل  ، )32אשف אلغطـאء،  כ( כאשف אلغطאء معتقد אست در حجیت تنقیح منאط نبאید تאمل כرد

در כتـب   ھא אستدאلقیح منאط، مدאر بسیאری אز אحכאم و بسیאری אز ه تنتونی بر אین بאور אست כ
مدאر אسـتنبאط אز نصـوص   : دیگو یم؛ שیخ אنصאری در אین بאره )228فאضل تونی، ( فقھی אست
مسאئل فقھـی، אلغـאی بعضـی אز خصوصـیאت و      ی ھمهאبوאب فقھی، بلכه در  ی ھمهخאصه، در 

و مرحوم نرאقـی، مـوאرد    )1/625אنصאری، فرאئد אאصول، (אست  ھא אنאכتفאء نمودن به بعضی אز 
 ).262نرאقی، ( .אن رא در غאیت כثرت دאنسته אست

بא אلغאی خصوصیאت و אوصאف یـכ وאقعـه، بـه     توאن یم ،אلبته به منظور دست یאبی به منאط
تنقیح منאط، אز وאژگـאنی   ی وאژهאین مھم رسید؛ به ھمین دلیل، گروھی אز فقھאی אمאمیه، به جאی 

به  توאن یم؛ در אین مورد אند نمودهאستفאده نفی خصوصیت و یא عدم ظھور خصوصیت : ھمچون
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ـ نھא، )13/368و  9/25نجفی، (جوאھر אلכאم  و כتـאب  ) 1/685(ر אقـא ضـیאء عرאقـی    אאفכـא  ةی
 .אשאره כرد )149(אאجتھאد خویی 

  
 تعريف تنقيح مناط

 بـه و نیـز  ) 78جعفری لنگـرودی،  (به معنאی پیرאستن و حذف زوאید אست  ،در لغت، تنقیح
 و؛ )1/502فیروزאبـאدی،   ،14/253אبن منظور، (معنאی بیرون אوردن مغز אستخوאن چیزی אست 

 ).2/620 ،جوھری. (تمכאن تعلیق و אویختن אسمنאط، به معنאی 
שبلی، (ت وصفی אست כه حכم، אز نظر وجود و عدم، به אن وאبسته אس ،در אصطאح، منאط

؛ )7/221שـوכאنی،  (و چون معموאً، حכم به علت، منوط אسـت، علـت رא منـאط نאمنـد     ) 221
  ).2/125محقق حلی، (بنאبرאین، تنقیح منאط، ھمאن تعیین علت אست 

כـه منـאط،    رسـد  یمبه نظر  .لت، در שریعت، אن چیزی אست כه حכم به אن وאبسته אستع
؛ بنאبرאین، منאط، ھر چیزی אست שود یمغیر אن نیز  ی رندهیبرگبא علت مترאدف نیست، بلכه در 

و یא سبب و  ،یא שرط و مשروط ،؛ خوאه به صورت علت و معلولשود یمכه حכم به אن אضאفه 
 .مسبب بאשد

 .منאط אعم אز سبب و مسـبب אسـت   :دאرد یمאو بیאن . כند یمغزאلی نیز אین אحتمאل رא تאیید 
 )2/230غزאلی،(

تنقیح منאط، به معنאی ترאשیدن אوصאفی אست כه در وجود حכم، دخאلتی ندאرند و فقیه، در 
 .دھد یمفرאیند אستنبאط، بא یאفتن وصف موثر، حכم رא به موضوع غیر منصوص نیز تسری 

تنقیح منאط، . שود یمتنقیح منאط، یכی אز گونه ھאی אجتھאد אست כه אز مسאلכ אلعله שمرده 
موضوع و متعلق حכم، ھمـرאه بـא אوصـאفی אمـده بאשـد כـه        ،عبאرت אست אز אینכه در שریعت

حכـم   ،אن אوصאف، در حכم، دخאلتی ندאשته بאשـند و فقیـه بـא שنאسـאیی وصـف مـوثر       ی ھمه
تא ضمن توسعه حכم، غیر منصوص رא نیز אز نظـر   دھد یمص، تعمیم منصوص رא به غیر منصو

تنقـیح   ،حכم، שفאف سאزی نمאید و به אین ترتیب، فرع به אصل ملحق שود و به ھمـین علـت  
 . שود ینمبه جאمع، توجھی  ،منאط، אلغאء فאرق אست و در אن

تنقیح منאط، عبـאرت אسـت אز رאه   : دیگو یم אو .כند یمשھید ثאنی نیز چنین تعریفی رא تאیید 
یאبی به متعلق حقیقی حכم و تبیین و אسـتخرאج אن אز درون نصـوص و تعبیـرאت ظـאھری بـه      

  ).1/224، שھید ثאنی( قرאئنכمכ 
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برאی مثאل، نمאز خوאندن در مقאبل مصحف یא درب گשوده، مכروه אست و بא تכیه بر تنقیح 
بـه ھنگـאم نمـאز     یא כنندهھر مשغول  ی رندهیبرگא در حכم כرאھت رא تعمیم دאد ت توאن یممنאط، 
در نتیجه، تنقیح منאط، خروج אز متعلق ظאھری به متعلق حقیقی حכم بא אستنאد بـه قـرאین    ؛بאשد
 .אست
  

 تنقيح مناط، تحقيق مناط و تخريج مناط 
 موאرد، در שریعت، به وصف موثر، تصریح שده אست و فرאیند אستنبאط، در گرو یא پאرهدر 

אلغאی אوصאف و مאزمאت نیست כه אز אن به قیאس منصـوص אلعلـه و یـא تحقیـق منـאط تعبیـر       
بכیر بن אعین، אسـتنאد   ی حهیصحبه  توאن یمبرאی مثאل،  -مאنند אسכאر در تحریم خمر -שود یم

) ع(ل قـא . אلرجل یשכّ بعد مא یتوضّא :قلت له« שود یمفرאغ אز אن אحرאز  ی قאعدهنمود כه مאכ 
 ).2/42 ،یعאملحر ( »ھو حین یتوضّא אذכر منه حین یשכ :

فـرאغ و   ی قאعدهبودن ھنگאم وضوء رא مאכ  אرتریھوשو  تیאذכر، ثیحد نیאدر  )ع(אمאم  
ـ وو چون وضوء، خصوصـیت   دھد یمعدم אعتنאء به שכ پس אز وضوء، قرאر  نـدאرد، بـא    یא ژهی

 .כند یمعبאدאت تسری  ی ھمهאلغאی אن، אین حכم، به 
رאه یאبی به علت، אز رאه تحقیق منאط، אنجאم یאفته אسـت و منظـور، אیـن אسـت      ،در אین مثאل

وصفی כه در حכم، تאثیر گذאر אست، به وضـوح، معلـوم بאשـد و در وאقـع، تطبیـق אحכـאم بـא        
אست כه عرفא، به طور طبیعی، رخ می دھـد כـه ھـیچ فقیھـی در      ھא אنمصאدیق فردی و جمعی 
 .دپذیرש אن، تردید ندאر

، بلכه بא אوصאف שود ینمموאرد، مאכ، به صورت صریح و منحصر به فرد، بیאن  یא پאرهدر 
و مאزمאت دیگری ھمرאه אست כه فقیه، بאید منאط حכم رא אز میאن سאیر אوصאف، متمאیز כند כه 

 .تنאط אسאین، تنقیح م
כه שאرع، حכم رא به سببی منوط כنـد   دאرد یممنאط، אین گونه بیאن  غزאلی، در تعریف تنقیح

؛ فخرאلدین رאزی، تنقیح )282 ،زאلیغ(כه به وضوح دیده نשود و تنھא، عرفאً، قאبل אستنبאط بאשد 
 دאنـد  یمـ به منصوص، אز طریق אلغאء فאرق، و نه אسـتخرאج جـאمع    منאط رא אلحאق مسכوت عنه،

כه שאرع، حכم رא در پـی אوصـאفی    دאند یمאبن تیمیه، تنقیح منאط رא در جאیی ؛ )2/316رאزی، (
فאقـد אیـن صـאحیت    ، دریאفت כدאم وصف، صאحیت تعلیـل رא دאرد و כـدאم   توאن یمאورد כه 

אبـن  ( כنـد  یمـ برאی تعلیل، تنقیح  و אوصאف دیگر رא אلغאء א پس، مجتھد، وصف صאلح ر ت،אس
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  .)346 تیمیه،
אز אستنبאط אست כه در אن، به روשی قطعی، دستیאبی به منـאط، محقـق    یא گونهتنقیح منאط، 

و در وאقع، אز طریق نص، به نوعی بر منאط، تאכید שده אست؛ نه אینכه بدون توجـه بـه    שود یم
כـه   שـود  یمنصّ، فرאیند אستنبאط، שכل می گیرد و دست یאبی به منאط به صورت ظنی محقق 

אدعא כرد כه  توאن یمאین، تخریج منאط אست و ھیچ دلیلی برאی אعتبאر אن وجود ندאرد؛ بنאبرאین، 
 כـه  כنـد  یمـ گفتאر زیر אین אحتمאل رא تאییـد  . تنقیح منאط، אستنبאط مستقلی جدאی אز نص نیست

. دوש یه ممنאط، مسلכی مستقل برאی یאفتن حכم نیست، زیرא تعلیل حכم، אز نص אستفאد تنقیح
 ).78خאف، (

כه در حכم، אثر گذאر  שوند یمכنאر زده  یא یجمعدر تنقیح منאط، אوصאف فردی و تשخص 
   .כه وאجد وصف موثر ھستند שود یمنیستند، و حכم، به موאرد مسכوتی تعمیم دאده 

دאریـم כـه    )ع(אختאف زن و שوھر در مورد אثאث خאنه، حـدیثی אز אمـאم صـאدق     ی دربאره
 ھـא  אنھر یـכ אز  : یعنی ؛)245حرعאملی، ( »فھو אولی ءیשن אستولی علی مَ«: فرمودندحضرت 

אین حכم، در مورد چیزھאی دیگر و . بאשد یمبر چیزی אز אثאث منزل تقدم دאرد כه بر אن مسلط 
שھید ( .دتאثیری در حכم مسאله ندאر ،אשخאص دیگر نیز قאبل אجرאء אست و وصف خאص مورد

 ).2/95ثאنی، 
به زن و שوھر مذכور در روאیت، אختصאص نـدאرد،   ،ن حכم، عאم אست و به אجمאع فقھאءאی

כـه در دیگـر زنـאن و مـردאن      بאשند یم یא یשخصزن و مرد مذכور در حدیث، دאرאی אوصאف 
 .یאفت نمی שود؛ پس، حכم، به برخی אوصאف تعلق دאرد، و نه ھمه ی אوصאف אن دو

و موאرد مـذכور در روאیـאت،    שود ینمא گروه ویژه، بیאن بنאبرאین، אحכאم، برאی فرد خאص ی
مصدאق بאرز حכم و یא مورد سوאل ھستند و در אین صورت، אحכאم، قאبل تسری به موאرد مשאبه 

جدא سאزی אوصאف فردی و گروھی، אز وصف موثر אسـت تـא بـه אیـن      ،فرאیند אستنبאط .دھستن
  .به منאط، אمכאن پذیر שود یאبی دستترتیب، 
 -مאننـد حنفیـه   - ھـא  אنخورد אھل سنت بא تنقیح منאط، دو گونه אست؛ نگرש گروھی אز بر

س حنفیـه، تنقـیح منـאط رא قیـא    . אنـد  כـرده ھمچون אمאمیه אست و سאیرین אز אن به قیאس تعبیـر  
אبن אمیـر אلحـאج،   ( دیא یم؛ چون אز طریق نص، به دست خوאنند یمبلכه אن رא אستدאل  دאنند ینم
אز אلغאی فאرق אست تא فرع به אصل ملحق שود و ھیچ نظری  یא گونه؛ زیرא تنقیح منאط، )2/222

 .ردیگ یمجאمع صورت  ی لهیوسبه جאمع ندאرد، ولی در قیאس، אلحאق فرع به אصل، به 
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و معتقدند قیאس ھـم بـא ذכـر جـאمع      دאنند یمبאقی مذאھب אھل سنت، تنقیح منאط رא قیאس 
  ).656، 5/50زرכשی، ( صورت می گیرد و ھم بא אلغאی فאرق

در تنقیح منאط، אحرאز قطع بـه وصـف مـوثر، אزم אسـت و چنאنچـه فرאینـد تنقـیح منـאط،         
 .تمحصولی جز ظن، به دنبאل ندאשته بאשد، אز אعتبאر برخوردאر نیست و مאنند قیאس אس

؛ وحـدت  שـود  یمفقھی مשאھده  تنقیح منאط، כلمאت مترאدفی دאرد כه در برخی אز عبאرאت
 ).40/254،جفین(مאכ، وحدت منאط و אتحאد طریق مسאلتین، אز אین قبیل אست 

  
 جايگاه تنقيح مناط در اصول فقه 

אز نظر אمאمیه، אستنאد به تنقیح منאط، שبیه אستنאد به عאم یא مطلق אست و אز نمونه ھـאی بـאرز   
منאسـب تـرین جאیگـאه بـرאی אن، در دאنـש אصـول،        ،لفظی אست و در אین صورت یھא مدلول

مبحث אلفאظ אست و عمل به אن، مאنند عمل به ظאھر אست و حجیت و אعتبאر אن نیز بـه ھمـین   
 .بر אن نھאده אند אستظھאر گونه אست و שאید به אین دلیل، فقیھאن نאم

ر منھـא אلغـאء   بعض موאرد حכمة אلتשریع، یمכن אن یسـتظھ  یف: دאرد یممیرزאی نאئینی مقرر 
نـאیینی،  (حـد نفسـه    یفـ غیر مא یכون ظאھرא فیـه   یفعلی وجه یכون אلכאم ظאھرא  ةیאلخصوص

موאرد כه حכمـت تשـریع אحכـאم بیـאن שـده אسـت،        یא پאرهدر : یعنی؛ )2/319فوאئد אאصول، 
כـه سـخن، در غیـر אن معنـאیی      یא گونـه אلغאی خصوصیت رא אستظھאر כرد، به  ھא אنאز  توאن یم
  .ھور پیدא כند כه سخن، در אن، فی نفسه دאرאی ظھور אستظ

אلغـאء   یאرتכـאز : و مقـرر مـی دאرد   כنـد  یمـ שھید صدر، روשن تر بـه אیـن بحـث אשـאره     
؛ אنّه یכون مـن אلقـرאئن אلمכتنفـة    ةیאللفظبאب אאدلة  یفאنّمא ینفع  یאلعرفאلذھن  یف ةیאلخصوص
خصوصیت در ذھن عرفـی، نسـبت بـه دلیـل ھـאی      אرتכאز אلغאی : یعنی؛ )1/54صدر، (بאلכאم 

 .لفظی، سودمند אست؛ زیرא אین אرتכאز، אز جمله قرאینی אست כه در כאم پیچیده שده אست
  

 تنقيح مناط و الغای خصوصيت 
برאبـر אنگـאری رא بـرאی     یھא نهیزمنقש אשכאری כه אلغאی خصوصیت، در یאفتن منאط دאرد، 

فرع به אصل، بر אسـאس אلغـאی    אلحאقتعریف تنقیح منאط به . אین دو مفھوم، فرאھم سאخته אست
 .כند یمאین نگرש رא جدی تر  אوصאف، به منظور محدود שدن به وصف قאبل تعلیل،

אسאس . منאط، نوعی قیאس אست و می توאند قطعی یא ظنی بאשد حیتنق :دאرد یمשوכאنی بیאن 
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تنقیح منאط، אلغאء فאرق אست و در تخریج منאط، ذכر جאمع אست و تفـאوت میـאن אن دو، نـه در    
 ).375שوכאنی، (ت معنא، بلכه در وقوع אس

אغאزین تنقیح منאط، نفی خصوصیت אست כه بא گـذر אز بسـترھאی تשـخص ھـאی      ی نقطه
  . به نوعی تعمیم אست یאبی دستعی، به دنبאل فردی و جم

  :توجه به دو نכته در توجیه نאھمسאنی אین دو وאژه، دאرאی אھمیت אست
כـه   שـود  یمـ نخست אینכه بא تقسیم خصوصیאت و אوصאف، به مؤثر و غیر مـؤثر، روשـن    

یـאز  به منאط، به שمّ فقאھـت و تیزبینـی ن   یאبی دستبخש نیست و  جهینتאلغאی ھر خصوصیتی، 
به دلیل بی بھـره بـودن אز אیـن ویژگـی بـوده       ھא منאطאز تنقیح  یא پאرهدאرد و שאید بی אعتبאری 

  אست؛ 
אز  ،כه אطאق אلغאی خصوصیت مؤثر، بر تنقیح منـאط  שود یمدوم אینכه بא دقت نظر، روשن 

 .بאب تسאمح و مجאز، و ذכر سبب و אرאده مسبب אست
دم خصوصیت، زیאد به چשم می خورد و אھمیت אن در אثאر فقیھאن אھل سنت، تمسכ به ع

 .به صورت یכ אصل، سخن אمده אست عدم خصوصیت تא אنجאست כه در منאبع فقھی، بאرھא אز
عدم ظھور خصوصیت، مשھور بوده אسـت כـه تعبیـری برאمـده אز אصـل عـدم        ،در میאن אمאمیه

بـه   عقل عـدم خصوصـیت،  بعدھא، אز معتبر بودن ت. خصوصیت، אمא بא دقت و تאملی بیשتر אست
سیزدھم  ی سدهאز  אلغאء خصوصیت، כאربرد تعبیر. سخن گفته שد جאی عدم تعقل خصوصیت،

  ).16/232אכتچی، پ( روאج یאفته אست ،ھجری به بعد
  

 اعتبار تنقيح مناط
به منאط، אز رאه אلغאی فـאرق   یאبی دستبنא بر אتفאق אمאمیه و אھل سنت، تنقیح منאط، به معنאی 

 .حכم، حכم موאرد مسכوت عنه نیز روשن שود ی توسعهאست تא بא אستفאده אز 
روש تنقیح منאط، بر אسאس نص שאرع אست و بدون وجود אن، توسل به تنقـیح منـאط، بـه    

: نگرש אھل سنت به تنقیح منאط، به دو گونـه אسـتوאر אسـت   . منظور رאه یאبی، بدون فאیده אست
دאلت نص، تفسیر כرده אند و אسאسא نـאم אن رא   ی هیسאست، مאنند حنفیه כه אعتبאر אن رא زیر نخ

تنقیح منאط  -כه در گروه دوم، قرאر می گیرند  -אند و سאیر دאنשمندאن אھل سنت نھאدهאستدאل، 
 .אند دאنستهرא دאخل در حقیقت قیאس 

אن بر نص و قطعی بودن و یقینی  دلیل אھل سنت بر حجیت تنقیح منאط قطعی، مبتنی بودن
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بودن אن אست و حجیت אن بر אسאس ظھور אن و فھم אھل زبאن אسـت؛ אمـא אز نظـر אھـل دلیـل      
  .حجیت تنقیح منאط ظنی، سنت، ھمאن ظنی אست כه حجیت قیאس بر אن אستوאرگردیده אست

 אند بردهאعتبאر تنقیح منאط رא زیر سوאل  -مאنند خویی  -אز فقیھאن  یא پאره ،אمאمیه ی حوزهدر 
نھאیـت چیـزی כـه אز     :אقאی خویی مقرر می دאرد. אند دאدهو אن رא ھمسאن بא ظن غیر معتبر قرאر 

ح خـویی، مصـبא  ( ، گمאن אست و گمאن به ھیچ وجه حق نیسـت دیא یمرאه تنقیح منאط به دست 
دאخلـی یـא خـאرجی     ی نـه یقرخصوصیت بـه   אلغאء :حج می אفزאیدאو در כتאب ). 1/271אلفقאھه،

، ییخـو ( نیאزمند אست و אن موجود نیست، بلכه אین כאر، قیאس אست و مא به אن قאئـل نیسـتیم  
 ).461כتאب אلحج، 

بر تنقیح منאط ظنی، نאظر אست כـه بـه אتفـאق     ،به نظر می رسد گفتאرِ نخستِ محقق مذכور
אز אسـتنبאط   یא گونـه غیر معتبر، دאخل אست، אمא تنقیح منאط قطعـی،   دאنשمندאن אمאمیه، در قیאس

، نه یـכ روש ظنـی تـא    رسد یمنص و مبتنی بر روשی قطعی، به אن  ی هیسאאست כه فقیه، در 
تאیید אیـن نظریـه، گفتـאر دوم אیـن      .فقیه در אعتبאر و یא عدم אعتبאر אن، تردیدی به خود رאه دھد

قیـאس غیـر معتبـر     ،به منאط، بدون وجود قـرאین قطعـی   یאبی دستمحقق אست כه معتقد אست 
 .تمفھوم אین سخن، אعترאف به אعتبאر تنقیح منאط قطعی אس. אست

مשـכل؛ لعـدم    ھـو  :دאرد یمـ مقرر  وی. כאم صאحب אلعروة אلوثقی مؤید אین אحتمאل אست
 ). 54 ،یزدی( אאّ אلقیאس علی אلیمین بدعوی تنقیح אلمنאط و ھو ممنوع ...אلدلیل علیه 

אینכه אدعאی تنقیح منאط שود ز پذیرש אین سخن، سخت אست؛ چون دلیلی ندאرد، ج: یعنی
 .و بر قَسَم، قیאس שود כه در مذھب مא قאبل قبول نیست
قیאس، ظنـی אسـت و אیـن قیـאس در      ،قیאسی כه در مقאبل تنقیح منאط قطعی، قرאر می گیرد

 .تویت نیسقیאس منصوص אلعله و قیאس אول ی رندهیبرگ
مـع אحتمـאل    :و مقرر می دאرد כند یمصאحب جوאھر، در بحث שفعه، به אین تقאبل، אعترאف 

  ).37/281جفی، ن( یאلخفمن بאب تنقیح אلمنאط، א אلقیאس  ...אن یכون אאلحאق
אز فقیھאن، به دلیل ظنی بـودن אن אسـت و    یא دستهبنאبرאین، عدم אعتبאر تنقیح منאط، به زعم 

برאبر אنگאری تنقیح منאط ظنی بא قیאس אسـت כـه مرحـوم     ،به تنقیح منאط ھא אندر وאقع، نگرש 
در نتیجه، אعتبאر تنقیح منאط قطعی مـورد   سید محمد כאظم یزدی نیز אین אحتمאل رא تقویت כرد؛

 .فقیھאن אست ی ھمهאتفאق 
ممכـن אسـت علـت تאمـل و درنـگ برخـی אز فقیھـאن، در         ،אیـن مطאلـب   ی ھمهفرא سوی 
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خصوص پذیرש אعتبאر تنقیح منאط، אین تصور بאשـد כـه تنقـیح منـאط، یכـی אز روש ھـא در       
فرאیند אستنبאط אست در حאلی כه چنین تصوری، وאقعیت ندאرد و حق אین אست כه אعتبאر تنقیح 

ه ن بא حجیت ظوאھر אست و אعتبאر אن، بمنאط، نیאزمند دلیلی مستقل نیست، بلכه אعتبאر אن ھمسא
دאنש אصول  ی אدلهتمسכ به عאم و یא אطאق אست و چنאنچه بخوאھیم جאیگאھی در ھرم  ی مثאبه

 אز فقیھـאن، אز אن، بـه   یא دستهمبאحث אلفאظ אست و שאید به ھمین علت،  ،برאی אن تصویر כنیم
بعـض مـوאرد حכمـة     یفـ  :دאرد یمـ میرزאی نאئینی، در אین مورد، مقـرر  . אند כردهتعبیر  رאستظھא

غیر مא یכون  یفعلی وجه یכون אلכאم ظאھرא  ةیאلخصوصאلتשریع، یمכن אن یستظھر منھא אلغאء 
مـوאرد כـه حכمـت     یא پאرهدر : ؛ یعنی )2/319نאیینی، فوאئد אאصول، (حد نفسه  یفظאھرא فیه 

 یא گونـه אستظھאر نمود، بـه   ھא אنאلغאی خصوصیت رא אز  توאن یم، تשریع אحכאم بیאن שده אست
 .כه כאم در معنאیی ظھور پیدא כند غیر אز אنچه فی نفسه در אن ظھور دאرد

مرحوم مظفر نیز אعتبאر تنقیح منאط، قیـאس منصـوص אلعلـه و قیـאس אولویـت رא بـه دلیـل        
تبـر אسـت و قیـאس منصـوص אلعلـه و      تنقیح منאط، معه כ دאرد یمو بیאن  دאند یمحجیت ظوאھر 

مظفـر،  ( ، ولی نه אز بـאب قیـאس بلכـه אز بـאب حجیـت ظـوאھر      بאשند یمقیאس אولویت حجت 
2/200.( 

تنقیح منאط قطعی אست و دلیل بر حجیـت   تنقیح منאط، بنאبرאین، مقصود אمאمیه אز مطلق لفظ
  .تאن، مאنند ظوאھر אس

تنقیح منאط قطعی، مאنند אلحאق فرع به אصل، אز بאب אولویت אسـت؛ مثـل אلحـאق ضـرب و     
שدیدتری برخوردאر אسـت؛ و   ی مرتبهدر אینجא فرع אز . שتم به حرمت אُف گفتن به پدر و مאدر

رجل مـאت אو   مאیّא« :אصل و فرع ھمسאن אست؛ مאنند כאم پیאمبرכه می فرمאید ی رتبهگאھی نیز 
אگـر مـردی   : یعنی؛ ) 2/51 ،حאכم نیשאبوری( »אلمتאع אحق بمتאعه אذא وجد بعینه אفلس فصאحب

 .وفאت یאفت یא ورשכسته שد، صאحب כאא نسبت به כאאی خودש، بر دیگرאن، حق تقدم دאرد
  .שود یمو שאمل אو نیز  כند یمدر אین روאیت، حכم تقدم، به زن نیز سرאیت 
و אلغـאی فـאرق بـه     שـود  ینمـ ه وصف موثر، אحرאز در تنقیح منאط ظنی، چون قطع نسبت ب

، لذא فאقد אعتبאر אزم אست؛ مאنند حدیث אعرאبی כه خدمت رسول ردیگ ینمصورت قطعی אنجאم 
ـ   !אی رسول خدא، ھאכ שدم :رسید و عرض כرد) ص(א خد ه مگـر چـ   :אو فرمـود ه حضـرت ب
אزאد כـن   یא بنـده : حضرت فرمـود  .در روز مאه رمضאن بא ھمسرم نزدیכی כردم :ت؟ گفیא כرده

قطعא در אیجאب כفـאره،   -مאنند אعرאبی بودن -گروھی و אقلیمی یھא تשخص ).7/9حر عאملی، (
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قطعی אسـت و تنقـیح منـאط نسـبت بـه אن، و       ھא، فאرقאثر گذאر نیست و ترאשیدن אین مقدאر אز 
بـه نزدیכـی    -دنمאنند خوردن و אשـאمی  -تعمیم حכم، صحیح אست، ولی אلحאق سאیر مفطرאت

 ). 251 ،بلیש( כردن، אز אلحאقאت ظنی אست
بאשـد כـه در    یא گونـه ، ممכن אست بـه  שود یمאوصאفی כه در فرאیند تنقیح منאط، כنאر زده 

نשده אست و در ھیچ یכ אز אحכאم אلھی، אثر گذאر نبـوده אسـت؛    ھא אنשریعت، ھیچ توجھی به 
عجم بودن؛ و نیز ممכن אسـت، تنھـא در אیـن    مאنند سیאھی و سفیدی پوست و یא عرب بودن و 

و  ؛אین אوصאف ملحوظ نשده بאשند؛ مאنند مرد بودن و زن بودن در بیשـتر אحכـאم   ،مورد خאص
بـאقی אوصـאف، در    ی وאسـطه بאשد כه حכـم بـه    یא گونهنیز ممכن אست אوصאف غیر موثر، به 

 .دموאرد دیگر، ثאبت שده بאש
نאط، در مورد نصوصی صحیح אست כـه در אختصـאص،   عאوه بر قطعی بودن منאط، تنقیح م

אلمیسـور א یسـقط   (אز אین رو، אمـאم خمینـی، در تبیـین حـدیث مשـھور       ؛ظھور ندאשته بאשند
אین حدیث، به وאجبאت אختصאص دאرد و بא אعتـرאف بـه ظھـور אن در    : دאرد یممقرر  )بאلمعسور

تھـذیب אאصـول،    ،خمینـی ( بدون وجـه אسـت   ،وאجبאت، تنقیح منאط و تعمیم אن به مستحبאت
37/44 ( 

  
 روش شناسى دست يابى به علت

 ،قیـאس  رنـدگאن یپذ .نـد یگو یمـ رאه ھאی כשف و שنאخت علت رא در אصل، مسאلכ אلعلـه  
صرف وجود جאمع رא میאن אصل و فرع، برאی قیאس، כאفی نمی دאنند و بر אین بאورند כه دلیلـی  

  ).210שوכאنی، (د بאط، بאید אعتبאر وصف رא تضمین כنمאنند نص، یא אجمאع و یא אستن
 ی رنـده یگو در بـر   שود یمنص، در אینجא، معنאی عאمی אست כه ظوאھر نیز جزو אن שمرده 

 ،אیمـאء  ،אست כه שאمل نـص صـریح و غیـر صـریح     -ھمאن כتאب و سنت: یعنی –نقلی  ی אدله
 .שود یمقیאس منصوص אلعله و تنقیح منאط 

ـ  כَتَبْنَـא  ذَلِـכَ مِـنْ אَجْـلِ   « :כאم خدאوند متعאل כه مـی فرمאیـد   نص صریح، مאنند ـ  یعَلَ  یبَنِ
فرزند حضـرت אدم بـرאدرש رא כשـت، قصـאص رא بـر بنـی       ن چو: یعنی )32:مאئده( »لیאِسْرَאئِ

بـرאی  : یعنـ ی ؛)7:حשـر ( »مِنכُم אءیَאلْאَغْنِ نَیْبَدُولَةً  כُونَیَلَא  یכ« אسرאئیل אزم שمردیم؛ و یא مאنند
 .אینכه אین אموאل در میאن ثروتمندאن שمא دست به دست نگردد، به تقسیم فیء، حכم כردیم

: نص ظאھر، ھمאن אست כه אحتمאل خאف אن مرجوح אست و در تعلیل، ظھور دאرد؛ مאننـد 
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אنـس   علت אفرینש جـن و  بندگی،: ؛ یعنی)56:ذאریאت( »نعْبُدُویلِوَمَא خَلَقْتُ אلْجِنَّ وَאאنْسَ אِא «
 .تאس

حروف و אسـمאء   ی لهیوسאین مطلب، بאید אفزود، نص ظאھر، אقسאمی دאرد כه به ح در توضی
 אستذאریאت אمده  ی سوره 56 ی هیא؛ یכی אز אقسאم אن، אم تعلیل אست כه در שود یممשخص 

و ) 1/33ھمאن، ( دیא یم؛ قسم دوم אنّ مכسوره אست כه برאی معرفی علت 275/)1אبن ھשאم، (
ـ אمאنند  )1/139ھمو، ( שود یمسببیت אست כه غאلبאً به جאی אم אستفאده  بאء لِـכَ بِـאَنَّھُمْ   ذَ« ی هی

כیفر כאفرאن به אین دلیل אست כه بא خدא و رسولש سـخت  : یعنی) 4:حשر( »هשَאقُّوא אللَّهَ وَرَسُولَ
  .مخאلفت ورزیدند

אمدی، אن رא مـدلول אلتزאمـی لفـظ دאنسـته      .אیمאء، به معنאی رאھنمאیی و אשאره به علت אست
כه سرقت، ھمـאن  ) 38: مאئده(» ھُمَאیَدِیْאَلسَّאرِقُ وَאلسَّאرِقَةُ فَאقْطَعُوאْ א«: ؛ مאنند)2/553 ،אمدی(אست 

כه نمאز، علت وجوب  )6:مאئده(» وُجُوھَכُمאلصَّلَאةِ فَאغْسِلُوא  یאِلَذَא قُمْتُمْ אِ« :علت قطع אست؛ و یא
 .توضو אس

قیאس منصوص אلعله، ھمאن אست כه تعلیل حכمِ אن در שریعت، אمده אست؛ مאننـد אیـه ی   
 دאنـد  یمכه אین כאرھא رא عمل שیطאن  )90:مאئده(مربوط به حرمت שرאب خوאری و قمאر بאزی 

و אیـن ھمـאن تحقیـق     כنـد  یمכه אین حכم، به سאیر مسכرאت تسری  כند یمرא تحریم  ھא אنو 
  .منאط אست

ر قـאنون مـدنی אשـאره כـرد כـه مقـر       195 ی مـאده به  توאن یمحقوق موضوعه،  ی حوزهدر 
، یـא در خـوאب، معאملـه نمאیـد، אن معאملـه، بـه       یھوשـ  یبכسی در حאل مستی، یא  אگر :دאرد یم

مכره نیز بאطل אست؛ אگر به فقـدאن قصـد    ی معאملهفقدאن قصد، بאطل אست؛ بنאبرאین،  ی وאسطه
 .بیאنجאمد، بאطل אست

 ).654 ،אنصאری(د دאنن ینمسید مرتضی و گروھی אز فقیھאن، چنین قیאسی رא حجت 
כـه אنحصـאری بـودن     بאשـد  یم یא نهیقر، به جھت فقدאن אسیقعدم حجیت  رسد یمبه نظر 

 یא نـه یقرאگر ، دیگو یمאو . כند یممحقق حلی نیز چنین אحتمאلی رא تאیید . دعلت رא به دنبאل دאر
بر אین بאשد כه چیز دیگری غیر אز אین علت، در حכم، אثری ندאرد، چنین قیאسی، حجت אست 

؛ زیرא در אین صـورت، אز שـכل قیـאس שـرعی و تمثیـل منطقـی، خـאرج        )271محقق حلی، (
مـאء אلبئـر    » :دאرد یمـ بزنطی כه مقرر  ی حهیصحمאنند  ؛שود یمو در قאلب برھאن، ظאھر  שود یم

مدلول ظאھری عبאرت، אیـن אسـت כـه    . )1/125حر عאملی، (» هאن له مאد...ءیשوאسع אیفسده 
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خصوصیאت و אوصאف אب چאه، در حכم، אثر گـذאر  . שود ینمجوשאن، نجس  ی مאدهאب دאرאی 
ـ א یمכلی به دست  ی قאعدهیכ  ھא אننیست و بא אلغאی  אب چשـمه نیـز    ی رنـده یبرگכـه در   دی

 .שود یم
אز تنقیح منאط متمאیز אست؛ زیرא دومی،  ،שبאھت ھאی فرאوאنقیאس منصوص אلعله، بא وجود 

در تنقیح منאط، بא توجه به قرאین دאخلی و خـאرجی و  . אز אستنبאط قطعی، ھمرאه אست یא گونهبא 
، ولی در منصوص שود یمאوصאف غیر موثر، כنאر زده  ،بא بھره گیری אز تنאسب حכم و موضوع

 .שود یم، علت، به طور مستقل بیאن שود ینمאنجאم  אلعله، ضمن אینכه אین گونه عملیאت،
فאن אلمجمـع علیـه ممـא א    : כه عبאرت دאرد یممیرزאی نאئینی، ضمن تאیید مطلب فوق، مقرر 

 یعمر بن حنظله، بر مرجحאت منصوصه، نـאظر نیسـت، بلכـه ھـر مزیتـ      ی مقبولهریب فیه، در 
لـزوم   تـوאن  ینمـ خאفھـم،   یفـ אلرשد  فאنّ: ی جملهمאכ אرجحیت قرאر گیرد، ولی אز  توאند یم

 ی ضـאبطه عمل رא نسبت به ھر روאیتی، אستنتאج כرد כه مضمون אن بر خאف عאمه אست؛ زیـرא  
مـورد، אسـتعمאل    ی مهیضـم قیאس منصوص אلعله، تعیین علتی אست כه به طور مستقل و بدون 

כـل مسـכر    :ی گزאره مسכر،אلخمر حرאم אنّه  :ی گزאرهبه جאی  توאن یمשده بאשد؛ אز بאب مثאل، 
خذ بכل مא א ریب فیه، رא : ی گزאرهאلمجمع علیه ممא אریب فیه،  فאنّ :ی گزאرهو به جאی  حرאم،

خـذ بכـل مـא خאلفـه     : ی گزאره خאفھم، یففאن אلرשد  :ی گزאرهبه جאی  توאن ینمقرאر دאد، ولی 
 ).778-4/776نאیینی، فوאئد אאصول، (د אلعאمة، رא قرאر دא

فقیھאن، بر صـحت و درسـتی علـت    : כשف علت، אجمאع אست؛ یعنی یھא رאهدیگر אز  یכی
 .تאتفאق نظر دאשته بאשند؛ مאنند אجمאع بر אینכه صغر سن، علت وאیت بر مאل صغیر אس

אستنبאط אست כه אیـن، ھمـאن تخـریج منـאط אسـت כـه        ،سومین رאه برאی دستیאبی به علت
 .میپردאز یمאز אن به صورت مختصر  ییھא نمونهه بیאن אز אجتھאد در علت אست כه ب یא گونه

حכم שאرع، مستلزم وجود . بאשد یممنאسبت، وصف ظאھر منضبطی אست כه مظنه حכمت 
منفعت و یא دفع مفسده אز بندگאن אست؛ مאنند אسכאر خمر כه ممכن אسـت حכمـت אن حفـظ    

שـوכאنی،  (س حفظ نفوعقول بندگאن بאשد؛ و یא مאنند وجوب قصאص نفس به جھت مصلحت 
234.( 

שبه، نوع خאصی אز قیאس אست כه فرع، میאن دو אصل، مردد بאשد؛ زیـرא ھـر כـدאم אز אیـن     
אست، ولی فرع، ھر دو منאط رא دאرد؛ مאنند عبـدی כـه بـه خطـא      یא جدאگאنهאصول، دאرאی منאط 

ـ دنفس، بیשتر بאשد כه אگر אنسאنیت، منאط بאשد،  ی هیدכשته שود و قیمت אو אز  אن نبאیـد   ی هی
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 .بאשد؛ و אگر مאلیت، منאط بאשد، قאتل، ضאمن قیمت عبد אست )אنسאن אزאد(نفس  ی هیدبیשتر אز 
چنאنچـه وصـفی در   : אز אستقرאء אست؛ یعنی یא گونهطرد، به معنאی אطرאد و تبعیت אست כه 

 یرغאلب موאرد، ھمرאه حכم بאשد، حכم، به دلیل وجود وصف، به فرع مسכوت عنـه نیـز تسـ   
 .כند یم

به دلیل وجود وصف، و אنتفאی אن به  حכموجود : یعنیאست؛  عכسدورאن، ھمאن طرد و  
دلیل אنتفאی وصف، ظن غאلب رא به دنبאل خود دאرد؛ مאنند אب جو כه پیש אز تخمیـر، مبـאح و   

 .پس אز אن، حرאم אست؛ پس، عدم تخمیر، علت אبאحه، و تخمیر، علت تحریم אست
بر، در אصطאح אصولی، به معنאی אمتحـאن  س. تمعنאی אزمאیש و تجزیه אسسبر و تقسیم به 

و بررسی نمودن אیـن אوصـאف כـه אیـא      כند یمرא گردאوری  ھא אننمودن אوصאفی אست כه فقیه 
برאی علیت حכم صאحیت دאرند یא خیر؟ و سپس، אلغאء نمودن אوصـאفی כـه فאقـد صـאحیت     

  .ھستند
، אز بـین  بאשـند  یمـ صאفی כه שאیسته علت بـودن حכـم   حصر و گردאوری אو: تقسیم، یعنی

  .)671زحیلی، (אست  ھא אنאوصאفی כه אصل، مשتمل بر 
سبر و تقسیم، به معنאی گرد אوری אوصאف قאبل تعلیل در אصل و سپس، אزمאیש ھر یـכ،   

و تقسـیم گـאھی بـه     سـبر ). 210سـبحאنی،  (و אز אرزש אندאختن אن، برאی تعیین علیت אسـت  
عאلَم یא حـאدث אسـت و یـא قـدیم، و     : שود یمند אینכه گفته ن؛ مאردیگ یمصورت  صورت قطعی

تא حدوث אن אثبאت گردد؛ و گאھی به صورت ظنی אست؛  שود یمپس אز אن، قدمت عאلَم אبطאل 
مאنند قیאس ذرت به گندم، در ربوی بودن כه پس אز אنحصאر علـت אحتمـאلی حכـم، در طعـאم     

و بـه ربـوی بـودن אن،     שـود  یمـ  رفتهیپذ یم، فقط אحتمאل אخیر بودن، قوت بودن و مכیل بودن
 .שود یمحכم 

روש یـאفتن  . روשن אست כه تنقیح منאط، به لحאظ روש، بא سبر و تقسـیم، ھمسـאنی دאرد  
در تنقـیح منـאط، مשـترכאت و    : علت، در تنقیح منאط، ھمאن روש سبر و تقسـیم אسـت؛ یعنـی   

رאزی، ( مאنـد  یمـ و قدر مשترכ بאقی  שوند یمحذف  ھא فאرقو سپس،  שود یمفوאرق שنאسאیی 
؛ ولی به لحאظ مאھوی، تنقیح منאط، אز سبر و تقسیم متمאیز אست؛ زیرא سـبر و تقسـیم،   )2/217

گونه אی אز تخریج منאط و אستنبאط אست כه فقیه به دنبאل אستحصאل علت אست، ھـر چنـد אیـن    
تنقیح  כه یحאل، به وجود نیאمده بאשد، در نص ی هیسאعلت، بر روשی قطعی، אستوאر نبאשد و در 

بـه صـورت قطعـی،     ،אز אستنبאط אست כه بر نص، مبتنی אست و فرאیند אسـتنبאط  یא گونهمنאط، 
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  .שود یممحقق 
כـه علـت حכـم، در שـریعت      میכنـ  یمبه قیאس مستنبط אلعله  یא אשאرهدر پאیאن אین بحث، 

 یقضـ یא « :مאننـد سـخن پیـאمبر כـه فرمـود     ؛ כند یمنیאمده אست و عقل אن رא درכ و אستنبאط 
جعفـری  ( ؛ پس، قאضی در حאل تשویש فכر ھم نبאید حכم صـאدر כنـد  »אلقאضی و ھو غضبאن

אز نظر אمאمیه، چنאنچه در אین گونه אز قیאس، علت به صورت قطعی، אستنبאط ). 2/440لنگرودی،
 .שود، حجت، و در غیر אین صورت، אعتبאری ندאرد

به صورت قطع، אحرאز שود כه جھـאت فـرع و אصـل، تـאثیری در حכـم      چنאنچه در قیאس، 
ندאرد، قیאس جلی אست و معتبر אست؛ مאنند قیאس אولویت כه علت حכم، در فرع، قوی تـر אز  

برאی אשخאص ذیـل، نصـب قـیم    : دאرد یمقאنون مدنی כه مقرر  1218 ی مאدهאصل אست؛ مאنند 
ه جنون یא عدم رשد אن ھא متصل به زمאن صـغر  برאی مجאنین و אשخאص غیر رשید כ ...שود یم
، حאل אگـر وصـאیت وصـی بـه     گردد ینمبאز  ،نبאשد؛ پس، وאیت ولی قھری، پس אز زوאل ھא אن

وصـאیت، بـאز    ،دلیل حجر، منتفی שود و سپس، אیـن علـت، אز بـین بـرود، بـه دلیـل אولویـت       
 .گردد ینم

  
 روش شناسى تنقيح مناط

 : שود یمبه منאط و אلغאی خصوصیت، روש ھאی زیر پیש بینی  یאبی دستبرאی 
 שمّ فقאھت. 1

אو در אمـر   ی هینیשیپאو به مبאنی فقھی و نیز  ی אحאطهفכری فقیه و  ی گستره رسد یمبه نظر 
میـرزאی  . منאط حכـم رא بـه دسـت אورد    توאند یمכه  כند یمאستنبאط، قدرتی علمی به אو אرزאنی 

אز بیع، به سאیر عقـود معאوضـی، تعـدی     توאن ینم: دאرد یمنאئینی، ضمن تאیید אین مطلب، مقرر 
معאوضه אست، به שـمّ فقیـه وאبسـته     ،نمود؛ زیرא אلغאی خصوصیت و אستظھאر אینכه منאط حכم

 ). 3/358אلطאلب،  ةیمننאیینی، (ت אس
 تنאسب حכم و موضوع . 2

אز موאرد، بא توجه به تنאسب حכم و موضوع، به منאط حכم، پی  یא پאرهممכن אست فقیه در 
 .ببرد

 ی حرفـه :دאرد یمـ مرحوم بروجردی، در مورد نمאز כسی כه שغلש سفر כردن אست، مقرر  
خصوصیتی ندאرد כه نمאز אو تمאم بאשـد، بلכـه אز رאه منאسـبت حכـم و موضـوع،       ،אین שخص
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مود כه علت تمאم بودن نمאز، تכرאر سفر אست، بدون אینכـه حیثیـت שـغلی،    אستظھאر ن توאن یم
نمـאز כسـی    ی دربـאره بنـאبرאین، ھمـین حכـم،     ؛)166بروجردی،(دخאلتی در حכم دאשته بאשد 

 .جאری אست כه שغل אو در سفر אست
 و بא אستنאد بـه حـدیث   כند یمدیگر، یאدאوری  یא گونهوی در جאی دیگر، אین عبאرت رא به 

حـر عـאملی،   ( »قتجאرته من سوق אلی سـو  یفیدور  یر אلذوאلتאج ...ة سبعة אیقصرون אلصلو«
אدعא כرد כه حכـم، بـه مـورد روאیـت אختصـאص       توאن یمبه طور قطع، : دאرد یممقرر  )5/516

ندאرد؛ چه تردد میאن دو بאزאر بאשد، یא بאزאرھאی متعدد؛ چه بאزאرھא، خـאرج אز وطـن بאשـند یـא     
خیر؛ چه حمل כאא אز دو طرف אنجאم שود یא خیر؛ אز אین بאאتر، چه خرید در بאزאر אنجאم שـود  

כـه بـא כثـرت     שـود  یمשאمل سאیر مשאغلی یא غیر אن؛ و حتی تجאرت نیز خصوصیتی ندאرد و 
אدعא כرد כه حכم،  توאن یمسفر، ھمرאه ھستند؛ و حتی אز بאب تنאسب موضوع و حכم، به قطع 

כه ھر روز یא ھر  שود یمبه אכتسאب و حرفه אختصאص ندאرد و שאمل طאب و دאنשجویאنی نیز 
ی تمـאم אیـن خصوصـیאت،    بא אلغـא . ، پس سفر، جنس برאی שאغل نیستכنند یمھفته، مسאفرت 

-170بروجـردی، (ت به مאכ حכم دست یאفت כه ھمאن تכرאر سفر و رفت و אمد אس توאن یم
171 .(  

 فھم عرفی -3
منظور אز אین عرف، عرف دقیق و بدون مسאمحه אست؛ ھر چند مאحظه ی אعتبאرאت دقیـق  

  .ط אحכאم رא ندאردعقلی در אن אزم نیست؛ زیرא عرف عאدی به ھیچ وجه توאنאیی تحصیل منא
ممכن אست بتوאن אز روאیت אبی وאّد، تعدی . برאی فھم عرفی، به تبאدر، אשאره نمود توאن یم

نمאز چھאر رכعتی در روאیت، אز بאب  ذכر. כرد و مصحح تمאم بودن نمאز، عزم بر אقאمت دאنست
دتی گسـترש  כه حכم، بـه ھـر عبـא    שود یممثאل אست و بא אلغאی خصوصیت، אین گونه متبאدر 

 ).251،ھمאن(כه صحت אن وאبسته به אنقطאع سفر אست  אبدی یم
دאرد؛ زیـرא כنـאر زدن אوصـאف     یא ژهیوروשن אست כه در אین روש، عنصر عرف، אھمیت 

به ھمین دلیل، میرزאی نאئینی، عدم אستنאد به . غیر مؤثر و تשخیص אن، در گرو فھم عرفی אست
نسـبت بـه אیـن    : دیگو یمو  دאند یمאز رא، فقدאن فھم عرفی تنقیح منאط رא در یכی אز مبאحث نم

ـ (حכم، فھم عرفی، بر אلغאی خصوصیت، مسאعد نیست  بـدیھی  ). 319אیینی، כتـאب אلصـلوة،   ن
אست אینכه عرف، خود، روשی برאی یאفتن منאط، معرفی שود، אستمدאد אز عـرف، بـرאی یـאفتن    

بودن عـرف در   مند توאنمنאط حכم و محدود نبودن אن به مورد نص אست و مقصود،  ی گستره
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سـید אحمـد   م مرحـو . دست یאبی به منאط نیست؛ زیرא بیאن منאط، در قلمرو כאرכرد שرع אسـت 
 ).7/126خوאنسאری، (فھمیدن منאط، כאر عرف نیست  :دאرد یمخوאنسאری در אین مورد مقرر 

موאردی אست כه אلغאی خصوصـیت، جـאیز بאשـد و چنאنچـه     روשن אست، تنقیح منאط، در 
 .موردی، خصوصیتی دאשته بאשد כه حכم، مختص به אن بאשد، تنقیح منאط، نאدرست אست

عبאرت אخوند خرאسאنی در مورد אحאدیثی כه در אرتبאط بـא مرجحـאت بـאب تعـאرض אمـده      
، خאلی אز אשכאل نیسـت؛  به אین אحאدیث אستدאلאست، موید אین مطلب אست כه در مقאم فتوی 

אین אحאدیث، به فصل خصومت و برطـرف כـردن نـزאع، אختصـאص دאرد      ،زیرא به אحتمאل قوی
 ). 2/329אخوند خرאسאنی، (

حכم و אلغאی خصوصیت، در مورد نصوصی صحیح אست כه ظھـور در   ی توسعهبنאبرאین، 
אمאم خمینـی در  . אء نمودאختصאص ندאשته بאשند כه در غیر אین صورت، بאید به مورد نص، אכتف

خصوصیت، تنھא در موردی صحیح אست כـه אز نظـر    یאلغא: سدینو یمیכی אز مبאحث طھאرت 
و نیـز در مبحثـی אز כتـאب     )3/149خمینی، כتאب אلطھـאرة،  (عرف، אحتمאل خصوصیت ندھیم 

وة عرفאً مجאزفـة محضـة لقـ    ةیאلخصوصو دعوی אلغאء : אجتھאد و تقلید خود چنین مقرر می دאرد
: یعنـی  ؛)28ھمو، אאجتھـאد و אلتقلیـد،   ( ةیمدخلאخبאرھم  یفیכون لאجتھאد و אلنظر  אحتمאل אن

بـیש نیسـت؛    یא گزאفهدر אین مورد، אلغאی خصوصیت כرد،  توאن یمאین אدعאء כه אز نظر عرف 
 .دכه برאی אجتھאد و אعمאل نظر نمودن در روאیאت אیשאن، دخאلتی بאש میدھ یمزیرא אحتمאل قوی 

ر אستظھאر نمود כه تنقیح منאط، در אحכאم مخصوص بـه پیـאمب   توאن یمبא توجه به אین نכته، 
 ی عאمـه روא نیست؛ زیرא אز مختصאت معصـوم אسـت؛ אز אیـن رو،    ) ع(אئمه معصومین  و) ص(

چگونگی لبאس پوשیدن صאحب عـزא، مقـرر     ی دربאرهمجلسی، پس אز نقل مضمون یכ روאیت 
ھمـאن وאقعـه بـوده אسـت و خصوصـیت، در אن       یھـא  یژگیومبر אنجאم دאد، אز אنچه پیא: دאرد یم

  ).78/269مجلسی، (در אین مورد، به پیאمبر تאسی نمود  توאن ینموאقعه، ظھور دאرد؛ بنאبرאین، 
  

 نمونه هايى از تنقيح مناط 
موאردی כه وجود نجאست در لبאس نمאزگزאر، بخשیده שده אست، نجאست لبאس زنی  אز. 1

بـول כـودכ، نجـس     ی وאسـطه אست כه مربی כودכ אست و فقط یכ لبאس دאرد و لبאسש به 
 ).2/1004حر عאملی، (שده אست  

כه ھرچند نـصّ ، در   دھد یمو אدאمه  כند یمשھید ثאنی، مرد مربی رא نیز به אن حכم، ملحق 
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مورد زن אست، ولی تعمیم אن بھتر אست و ھمچنین כسی כه سرپرستی بیש אز یכ כـودכ بـא   
 ).1/204שھید ثאنی، ( שود یمאوست، نیز به אین حכم ملحق 

مאنند سرسوزنی אز خون  -שیخ طوسی، معتقد אست אب در אثر مאقאت بא ذرאت نجאست. 2
در אیـن مـورد،   . )  2/542سوط، وسی، אلمبط) تو بخשیده שده אس שود ینمنجس  -و غیر אن

כـوچכی אز   ی قطرهخون אمد و  אש ینیبدر مورد مردی می پرسد כه אز  )ع(رאوی אز אمאم ھفتم 
ــא وضــوء، אز אن ظــرف، صــحیح אســت؟ אمــאم    ــه ظــرف אو אصــאبت כــرد، אی   )ع(אن خــون، ب

ـ : ندیفرمא یم א אن אگر چیزی در אب مשخص نبود، وضوء، אשכאل ندאرد، ولی אگر مשخص بود، ب
 ). 3/74כلینی، (אب، وضو نگیرد 

כه مورد روאیت، خون بینی אست، چگونه حכم رא به سـאیر   שود یمزمאنی כه به שیخ، אیرאد 
כـه אگـر אحכـאم، مخصـوص      دאرد یمـ بیאن خ ، مرحوم بحرאنی در مقאم پאسدھد یمموאرد تسری 

در فقه، حכم כلی پیـدא   توאن یمبאשند، به ندرت  ھא אنخصوصیאت وقאیع و مשخصאت خאرجی 
و אین، אز بאب تنقـیح منـאط    כند یمنمود؛ لذא در אین مورد نیز حכم، به سאیر אفرאد خون، تعدی 

 ).332-1/329بحرאنی، (אست 
אگر مשخص بـود، بـא אن אب،   «مرحوم بحرאنی، بא אستدאل به אین فقره אز روאیت فوق כه . 3

אب مضـאف در אثـر مאقـאت بـא نجـس، نجـس        ، معتقد אست אز بאب تنقیح منאط،»وضوء نگیرد
 ). 1/392ھمאن، ( دو خصوصیت مورد، در حכم، دخאلتی ندאر שود یم

אحאدیث و אخبאری כه در مورد جوאز غسل אرتمאسـی אمـده אسـت، در خصـوص غسـل       .4
و فقھאء، אین حכم رא אز بאب تنقیح منـאط   -) 3/44 ینیכل(حلبی  ی حسنهمאنند  –جنאبت אست 

 ). 3/79بحرאنی، (د غسلھא، تعدی دאده אن ی هیقبقطعی، به 
و אب אسـتنجאء   אنـد  نمودهאگر لبאس שخصی، به אبی مאقאت نمאید כه بא אن אب، אستنجאء . 5

، و بنאبر تنقیح منאط، خصوصیت لبאس، در אین حכـم  שود ینمبه لبאس אو بریزد، لبאس אو نجس 
منאط  ،؛ زیرא لبאس)486و  469مאن،ھ) دכن یمخیل نیست و אین حכم، بر غیر لبאس نیز تعدی د

  .حכم نیست
وحید بھبھאنی معتقد אست כـه ھـر   . אند שدهروשن אست כه مسلمאنאن، אز بیع غرری نھی . 6

  ). 526، 485(د غرری، ممنوع אست و بیع خصوصیتی ندאرد تא تאثیر گذאر در حכم بאש
א  ءیשـ כـل  : فقھی ی قאعدهتنقیح منאط، مستند : سید میر عبدאلفتאح مرאغی، معتقد אست. 7

فقـط در  ) 2/596حـر عـאملی،  (یقبل قوله فیه אست؛ زیرא روאیت زرאره  یאلمدعیعلم אא مِن قِبَل 
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و بא  )2/620حسینی مرאغی، (د مورد حیض زنאن אست و حכم، به مورد روאیت، אختصאص ندאر
  .میرس یمبه منאط حכم،  )عאدت زنאن(ف غیر مؤثر אلغאی אوصא

ـ א یمبدیھی אست כه زمین، بא אحیאء، به تملכ אحیא כننده در . 8 و אز بـאب تنقـیح منـאط،     دی
؛ )375אنصאری، כتאب אلخمـس،  ( دیא یمحیאزت، به تملכ در  ی لهیوسאنچه در زمین אست، به 

 .שود یممین نیز تسری دאده بنאبر אین، بא אلغאی خصوصیت، حכم به سאیر אجزאی ز
 تـوאن  یمـ نقل שده אست כـه بـא سـه قطعـه سـنگ       )ع(ر زرאره، אز אمאم بאق ی حهیصحدر . 9

، حلـی  ی عאمـه ، ولی שیخ אنصאری معتقد אسـت כـه   )1/55طوسی، אאستبصאر، (אستنجאء نمود 
زوאل ه و بر אین بאور אسـت כـ   دאند یمتכرאر و אستفאده אز سه قطعه سنگ رא در حכم، غیر مؤثر 

אنصאری، כتאب אلطھאرة ( .غאئط، منאط حכم אست؛ ھرچند אین عمل به صورت متصل אنجאم گیرد
1/463-464 ( 

عمر بن یزید، אگر כسی مفلس שود در حאلی כه چندین طلبכאر دאرد،  ی حهیصحبنא به  .10
و صـאحب  ) 3/8אستبصـאر،  طوسی، א(د אن رא بردאر توאند یمכسی כه عین مאلש موجود אست، 

אز بאب تنقیح منאط، حכم رא به مـوردی تسـری دאد כـه مسـتאجر،      توאن یم: جوאھر، معتقد אست
אجאره رא فسخ نمאید؛ پس، در אینجא אز بـאب   توאند یممفلس שود و به אین، حכم שود כه موجر 
 ) 309 -25/296نجفی، . (تتنقیح منאط، منאفع به אعیאن ملحق שده אس

، אگر כאفر ذمی، زمینی رא אز مسلمאنی بخرد، بאیـد  )4/124طوسی، تھذیب אאحכאم، (بر روאیאت بنא. 11
مאכ، אنتقאل مאل אز مسلمאن به כאفر ذمـی אسـت و تفـאوتی     ،خمس אن رא پردאخت כند؛ و بنאبر تنقیح منאط

 . )16/65جفی، ن(ت میאن زمین و سאیر אموאل نیس
سفر אست، نصوصی رא مورد توجـه قـرאر    ی כنندهفقھאء، در אین مسאله כه אقאمت، قطع . 12

مرحـوم  ). 5/515حـر عـאملی،   (אسـت   )כرאیـه دھنـده حیـوאن   ( یכـه سـخن אز مכـאر    אند دאده
بروجردی، معتقد אست כه مستفאد אز حدیث، אین אست כـه حכـم مـذכور، אز אن جھـت بـرאی      

و بא مسאفرאن عـאدی متفـאوت    بאשد یمفر אست و سفر כאر אو مכאری ثאبت אست כه وی כثیرאلس
כه دאرאی אین وضعیت  .بא אلغאی خصوصیت، حכم رא به ھر فردی تسری دא توאن یمאست؛ پس، 

  ).187بروجردی، ( بאשد یم
  

 موارد تنقيح مناط غير معتبر
  :تאز دیدگאه قאئلین به تنقیح منאط، در موאرد زیر، تنقیح منאط فאقد אعتبאر אس
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כلینـی،  (عمر بن حنظله  ی مقبولهאخوند خرאسאنی در بحث تعאدل و ترאجیح، بא אستنאد به . 1
אستدאل به אین روאیت، بـرאی وجـوب تـرجیح، در مقـאم אفتـאء، خـאلی אز        :دאرد یممقرر ) 1/54

כه אین אمر، به جھـت برطـرف כـردن خصـومت، بـه       میدھ یمאשכאل نیست؛ زیرא אحتمאل قوی 
אص دאשته بאשد؛ چنאن כه مورد روאیت نیز ھمین אست؛ پـس، تسـری אز مـورد    حכومت، אختص

نאدرست אسـت؛ زیـرא برطـرف نمـودن خصـومت، بـه        -مאنند مقאم אفتאء -روאیت به سאیر موאرد
حכومت، در صورت تعאرض دو حכم، بدون ترجیح، ممכن نیست؛ پس، دلیلی بـرאی   ی لهیوس

 ). 2/392אخوند خرאسאنی، (تنقیح منאط وجود ندאرد 
 مאننـد (ص بـه مـوאرد منصـو    ،ممכن אست گفته שود مرجحאت :محقق مذכور می אفزאید .2

به وאقع نزدیכ אختصאص ندאرد و منאط، عبאرت אز ھر אمری אست כه مא رא ) אصدقیت و אوثقیت
אینכه خبر مשھور، שכی در אن نیست، حאכی אز אین אست כه علت مرجح بودن ه כند و تعلیل ب

אین ھא درست نیست؛ زیرא دلیلی وجود نـدאرد  : دیאفزא یموی . שھرت، نزدیכی אن به وאقع אست
مאכ، ھمین جھت אست؛ زیرא אحتمאل می دھیم خصوصیت אن چیـز، در مـرجح یـא     ی ھمهכه 

 ) .2/398ھمאن، (بودنש، دخאلت دאשته بאשد  حجت
تنقیح منאط، حجت بودن قضـאوت فقیـه    ی لهیوسبه  توאن ینم: אمאم خمینی مقرر می دאرد. 3

رא در שبھאت حכمیه، به حجیت فتوאی فقیه، در غیر بאب قضאوت، تسری دאد؛ زیـرא قضـאوت،   
مשאجره میـאن دو نفـر بـא     دאرאی خصوصیتی אست כه در אفتאء وجود ندאرد و אن بر طرف שدن

) 182 -3/181خمینی، כتאب אلطھאرة، (وجود نفر سومی אست כه כאمש فصل אلخطאب بאשد 
. 

سرאیت دאدن حכم אز لقطه به غیـر אن، درسـت نیسـت؛ زیـرא     : دאرد یمאمאم خمینی، مقرر . 4
    .)2/272خمینی، אلمכאسب אلمحرمة، ( عرف بא אین כאر مسאعد نیست

 
 عمل به تنقيح مناط ی گستره

אین אمر، در אحכـאم   رسد یمכאربرد تنقیح منאط در فروعאت فقھی، فرאوאن אست، ولی به نظر 
، ولی در معאمאت، به خـאطر عرفـی   אفتد یم، به ندرت אتفאق ھא אنتعبدی، به دلیل توقیفی بودن 

نـאظر بـر تنظـیم     אجتمـאعی دאرنـد و   ی جنبهدر مسאیل فقھی כه . ، نمود بیשتری دאردھא אنبودن 
אز تنقیح  یور بھره، بאשند یممیאن אحאد جאمعه، بر مبنאی אخאق حسنه  ی عאدאنهروאبط صحیح و 

כمتری در نصوص و روאیאت دאرند  ی سאبقهمنאط، بیשتر אست؛ به ویژه در مسאیل مستحدثه כه 
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 ی هیه אبא אستنאد ب توאن یمجز אستنאد به אن ھא ندאرد؛ برאی مثאل،  یא چאرهو فقیه، به منظور پאسخ، 
אَ تَظْلِمُـونَ وَאَ   אَمْـوَאلِכُمْ رُؤُوسُ  فَلَכُـمْ אِن لَّمْ تَفْعَلُوאْ فَאْذَنُوאْ بِحَرْبٍ مِّنَ אللّهِ وَرَسُولِهِ وَאِن تُبْـتُمْ  فَ«

  .علت حرمت ربא رא حرمت ظلم دאنست )279:بقره(» تُظْلَمُونَ
دریאفـت زیـאدی، אز نظـر שـאرع، ظلـم אسـت و       : دאرد یمאمאم خمینی در مورد אین אیه مقرر 

حכمت حرمت ربא مفאسد אقتصאدی، אجتمאعی و سیאسی فرאوאنی אست כه بر אن مترتب אست و 
در بאب ربא، بאطـل אسـت و در    ی لهیحموאرد אن، جאری אست؛ אز אین رو،  ی ھمهאین مفאسد، در 

خمینی، כتـאب  (بא، دور אز صوאب אست אین אمر عقאیی، تכیه بر روאیאت، برאی جوאز حیله در ر
 ).415، 2/406אلبیع، 

 ،جبـرאن כـאھש قـدرت خریـد     ،مאنند خسאرت تאخیر تאدیه -تنقیح منאط، در مسאیل جدید 
بא قدرت אجتھאد  توאند یمقאبل אعمאل אست و فقیه  -مھریه به نرخ روز و مسאیل بאنכی ی محאسبه

توجه قرאر دھد و بא אین نگـرש، تحـول نـوینی در    و אستنبאط در אمور כאن جאمعه، אن رא مورد 
  .שود یممسאیل אقتصאدی محقق 

  
 نتيجه

 ی سدهتنقیح منאط، بسیאر כم بود و שכل گیری אن، به  ی وאژهدر سده ھאی نخستین، כאربرد 
 یא دسـته אین وאژه، نخست در אثאر אھل سنت، مورد אستنאد قرאر گرفت כه . رسد یمپنجم قمری 

بـه دنبـאل אسـتفאده ھـאی      .دאنستندאز قیאس  یא گونهאن رא  ،אن، به אستدאل، و سאیرین، אز ھא אنאز 
علـت،   ی وאژهאز قیאس، مخאلفین قیאس، بر אن שدند به جאی אستفאده אز  مند ضאبطهفرאوאن و غیر 

بـא   ،אز دیـدگאه אمאمیـه  . ، ھمچون منאط، אستفאده כنند تא موھم قیאس نبאשـد یتر منאسب ی وאژهאز 
تـאریخی بھـره منـد     ی نهیשـ یپر نیאزھאی مردم و پیچیده שدن אنھא، به ویژه مسـאیلی כـه אز   تغیی

  .به منאط אحכאم، ضروری بود یאبی دستنبودند، אحسאس نیאز به 
حلّی אرאئه שد؛ ھرچند بـא   ی عאمهتنقیح منאط، نخستین بאر در مכتب حلّه و توسط  ی وאژه

ی خصوصیت، بאرھא مورد بھره بردאری فقیھאن پـیש  وאژگאن دیگری ھمچون אلغאی فאرق یא אلغא
به منאط، تمیز אوصאف و مאزمאت مؤثر در حכم، אز سـאیر   یאبی دستدر . אز وی قرאر گرفته بود
توجه به تنאسب موضـوع و حכـم و ھمچنـین فھـم دقیـق و خـאلی אز        ،אوصאف، به שمّ فقאھت

 .عرفی، نیאزمند אست ی مسאمحه
یت مصאلح אست و אین مصـאلح، אمـوری خفـی ھسـتند כـه بـه       مبنאی אحכאم שرعی، بر رعא
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، تعبد، به معنـאی  دیא یمאن زمאن כه سخن אز כשف אحכאم به میאن . אجمאل، برאی مא معلوم אست
 یفقیھـאن אمאمیـه، بـא نفـ    . אبتنאی بر نص، و نه علت عقلی، ھموאره مورد توجه فقیه אمאمی אسـت 

אفرאطـی، بـه تعلیـل میאنـه و معتـدل بـر אسـאس تفقـه در          ییگرא لیتعل ینفتعبدگرאیی محض و 
אتخـאذ روש ھـאیی چـون قیـאس     . אند دهییگرאو אجتھאد در تفسیر نص  ھא אننصوص، جمع میאن 

در فقـه אمאمیـه    یـی گرא لیـ تعل یھـא  وهیשمنصوص אلعله، قیאس אولویت و تنقیح منאط، مھمترین 
دن אوصאف غیر مـوثر، و تعلیـل حכـم بـه     تنقیح منאط قطعی، به معنאی ترאשیدن و כنאر ز. אست

  .وصف موثر، مورد تאیید אمאمیه אست
تنقیح منאط، כשف علت به صورت قطعی، در سאیه نص אست و אز نظـر אمאمیـه، در אعتبـאر    
אن، تردیدی نیست و אنچه אز ظوאھر عبאرאت گروھی אز فقیھאن، مبنـی بـر بـی אعتبـאری אن، بـه      

  .عدم حجیت אن، مورد وفאق אسته אשאره دאرد כ، به ظنی بودن כשف، خورد یمچשم 
فرאیند אستنبאط به صورت ظنی و بدون توجه به نص، تخریج منאط אست و אز منظر אمאمیه،  

  .אعتبאر אن، مورد تردید אست
عאوه بر قطعی بودن، تنقیح منאط بאید در مورد نصوصی صورت گیـرد כـه در אختصـאص،    

 یא گونـه ؛ پس، تنقیح منאط، )ص(ت مربوط به مختصאت نبّی ظھور ندאשته بאשند، نه مאنند روאیא
به منאط رא به دنبאل دאرد؛ نه אینכه منאط، صرאحتאً در روאیـت ذכـر    یאبی دستאز אستنبאط אست כه 

فرאوאنی אز تنقیح  یھא نمونه. שده بאשد כه אین، ھمאن تحقیق منאط، یא قیאس منصوص אلعله אست
مـوאرد، אز بـאب تسـאمح، אز אن     یא پאرهوجود دאرد؛ ھرچند در منאط، در مسאئل و فروعאت فقھی 

  .שود یمبه אلغאی خصوصیت تعبیر 
به منאط، بא تمسכ به عـאم یـא    یאبی دستعتبאر تنقیح منאط، ھمسאن بא אعتبאر ظوאھر אست و א

 .و אز אین رو، منאسب ترین جאیگאه برאی אن، مبאحث אلفאظ אست כند یممطلق، برאبری 
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