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چکیده
گذار و فقیه، ھمراه بـا دیگـر   ھا برای فھم درست نصوص قانونی، این است که قانونیکی از بایسته

منـد شـده باشـد و    ھای گوناگون زندگی، از خرد جمعی بھـره عرصهخردمندان از افراد نوع خویش در 
ھای شخصی خویش را دارد، از آگاھی و زمینۀ ذھنی عمومی نیز برخوردار باشـد  افزون بر اینکه دیدگاه

تواند در فھم درست از متون دینی و مخصوصاً فقھی و قانونی نقـش بسـزایی   که این آگاھی جمعی می
پژوھان دینی از دیرباز بر این بوده است که از نقش این باورھـا، ارتکازھـا و   دغدغۀ دانش. داشته باشد

.ھای عمومی و عرفی غافل نمانندبرداشت
ھـای عمـومی دارد بـا    ھا و خـردورزی که ریشه در ھمین برداشت» مناسبت حکم و موضوع«اصل 

ھای میان حکم و موضوع گرایانه و در عین حال مورد تأیید شرع، به سازواری و سازگارینگاھی عرف
-شود که حکم اطـالق دارد و یـا تقییـد مـی    در ھر نص دینی نظر دارد و با فھم درست آن پی برده می

خورد؛ در موضوع خود عمومیت دارد و یا اینکه تخصیص خورده است؛ و در برخی موارد با دسـتیابی  
.دھدبه علت، حکم را به دیگر موارد سرایت می

ه شده است با تعریف درسـتی از مناسـبت میـان حکـم و موضـوع و اثبـات       در این نوشتار کوشید
حجیت آن با سیر در آرای فقیھان و اصولیان، به ساز و کارھای تشخیص آن اشاره شود و با اسـتنادھا و  
اقوال فقھاء در موضوعات گونـاگون، کارکردھـای آن در نصـوص شناسـایی گـردد و در پایـان برخـی        

.ودتطبیقات آن نشان داده ش

ناسبت، حکم، موضوع، ظھور، ارتکازم: ھاکلیدواژه

.٣٠/١١/١٣٩٠: ؛ تاریخ تصویب نھایی٠٣/٠٧/١٣٩٠:خ وصولیتار*. 
.نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

دسـت آوردن  گـاه در بـه  . باشدھا در شناخت حکم، شناخت موضوع آن میاز نخستین قدم
قضـایای  . حکم شرعی شک وجود دارد و این شک به سبب شک در موضوع و محل آن اسـت 

ھا عـرف را مـالک قـرار داد؛    اند پس باید برای شناخت موضوع آنشرعی به عرف خطاب شده
خـود طریقـی غیـر از طریـق رایـج در      دزیرا خطاب به عرف است و شارع بـراي بیـان مقاصـ   

.محاورات عرفی ندارد
-و به عنوان دلیل بر حکم و یا مؤید یاد کـرده از مباحثی که فقیھان از دیرباز به آن پرداخته

ای مناسبت در میان ادلّه، به گونـۀ ویـژه  . باشداند، مناسبت و سازواری میان حکم و موضوع می
ھایشان قـرار گرفتـه اسـت و اسـتنباط درسـت و سـنجیده از       در جایگاه توجّه فقیھان در کتاب

مناسـبت از  . فشـارد پـای مـی  ١روایات، بیشتر به نقش اساسی مناسبت میـان حکـم و موضـوع   
مظفـر،  . (دفرھیختـه دار باشد و شناخت آن نیاز به ذوق سالم وچیزھایی است که قانونمند نمی

١/٢٥٣(
اند؛ گـاه  ھای مختلف یاد کردهھای خود از بحث تناسب و مناسبت به گونهفقیھان در کتاب

اند؛ برای نمونه کنایه زدن و القاب زشت دادن میان موضوعاتی سازواری و مناسبت برقرار کرده
ه و برای آن، تعزیر در به دیگران سازوار با قذف معرفی شده است ھرچند حکم قذف را نداشت

و گـاه در میـان موضـوعاتی از جھـت پـاداش و ثـواب       ) ٤٢٠حلبـی،  . (تنظر گرفته شده اسـ 
سازواری برقرار شده است؛ مانند نفقه دادن به ارحام فقیر، ولیمه برای حج و ازدواج و مانند آن 

مرده شـده  گاه روایتی مناسب با مذھب ش)٥٢حلّی، . (تکه از مناسبات صدقه شمرده شده اس
است و این سازواری با مذھب به عنوان جابر ضعف سند معرفی شده است؛ مانند روایتـی کـه   

ھا ابوبصیر و عمار قرار گرفته است و داللـت بـر پـاکی نـیم خـورۀ درنـدگان       در طریق سند آن

حکـم عبـارت اسـت از    . باشـد در ھر حکمي از احکام وجود سه عنصر حکم، متعلّق و موضوع ضروري مـي -١
موضوع حکـم عبـارت   . شرعي که به گونۀ مستقیم یا غیر مستقیم به کردار بندگان وابسته گشته استاعتبار و جعل 

متعلّق حکم، فعلـي اسـت کـه    . باشداست از مجموعه چیزھایي است که فعلیت حکمِ جعل شده، وابسته به آن مي
آیـد و حکـم   سبب حکم پدید مـي از این نگاه، متعلَّق چیزي است که به . دھدمکلَّّف آن را به سبب حکم انجام مي

براي نمونه، وجوب بـراي روزه حکمـي اسـت کـه فعلیـت یـافتن آن       . کندبه سبب وجود موضوع، وجود پیدا مي
یابد و متعلّق حکـم  وابسته به مکلّفي سالم و حاضر است که اگر چنین کسي یافت نشود، وجوب روزه فعلیّت نمي

البته شـاید بتـوان گفـت    ). ١٥٦–١٥٣ر، المعالم الجدیده لالصول، ؛ صد٥١حکیم، محمد تقی، (باشدھمان روزه مي
شود، مانند ھمان وجوب روزه و نماز که دیگـر  گاه موضوع نیاز نیست بلکه تنھا به وجود حکم و متعلق بسنده مي

تـوان بـه گونـۀ تسـامحي ھمـان متعلّـق را موضـوع        شـود و مـي  ھا در نظر گرفته نمـي موضوعي جداگانه براي آن
).    ٢٤٨مکارم شیرازی، (نامید
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شود و از آن مناسبت گاه نیز علت حکم یافته می)١/١٥٧عالمه حلی، منتھی المطلب، (. کندمی
یا عدم مناسبت چیزی دریافت شده است؛ مانند اینکه تعظیم و بزرگداشـت قبلـه، سـازگاری    و 

. اسـت شخص دیواری نباشد که از چاه مسـتراح آب بـه خـود جـذب کـرده     ۀدارد با اینکه قبل
ھـای گونـاگون   فقیھی مانند علّامه حلّی از این اصطالح در کتاب)٢/٤١٢ھمو، تذکره الفقھاء، (

ای دارد کـه فقیھـان، بـه آن    ست و این نشان از اھمّیت این دلیـل در میـان ادلّـه   خود بھره برده ا
. دانـد ھای کشـف علّـت را مناسـبت میـان حکـم و موضـوع مـی       او یکی از راه. انداستناد کرده

ایشان به بررسی روایاتی که در باب نجاست کافر، بازگو شده اسـت،  )٣/٢٢٣مختلف الشیعه، (
: نویسدپردازد و میمی

باشد و ھیچ دلیلی برای نجاست ایـن  ھا میخورۀ آنھا، نجس بودن نیمدلیل بر نجاست آن«
کنند ھا دوری نمیھا از نجاستچنین آنھم. ھا نجس باشندخوره نیست، مگر اینکه خود آننیم

آورد و ھا را به ھمـراه مـی  شوند، پس گویا برای انسان، کفرشان گمان به نجاست آنو جدا نمی
ھـا  افزون بر این، نجاست آن. ھا و لمسشان، حرام شده استی ھمین است که برخورد با آنبرا

. دباشھا دارای مناسبت مینشود، پس، حکم به نجاست آھا شمرده میمایۀ پستی و کوچکی آن
)ھمان(

خواھد اثبات کند، اینکه شارع ھدف وی از کاربرد مناسبت، کشف علّت است؛ بنابراین، می
ھا نھی کرده، به جھت نجاستشان بوده است و ایـن  غذا شدن و یا پیوند و برخورد با ایناز ھم 

. رساندتواند کاشف حکمی باشد که نجاست ذاتی کافران را میعلّت می
دیگر فقیھان نیز، به مناسبت میان حکم و موضوع توجّه کرده و پس از احراز ایـن مناسـبت   

ای در بحث نمـاز جماعـت   نمونه، حکیم به بازگو کردن مسئلهبرای . اندبه جعل احکام پرداخته
ای باشد کـه بتـوان ھنگـام رکـوع و یـا      اگر حایل میان نمازگزاران به گونه: پردازدمی» عروه«از 

سجود و یا قیام، به سبب وجود سوراخ در حایل، دیگر نمازگزاران را دید، اقوا ایـن اسـت کـه    
درست نیست، ھرچند ھمۀ این حایل دارای سوراخ باشـد؛  کند و نمازپیوستگی تحقّق پیدا نمی

وی بـاور دارد لفـظ حایـل در    )٧/٢٣٦حکیم، محسن، (. شودزیرا باز ھم به آن، حایل گفته می
-باشـد و ھمـان  شود و آن چیزی که در روایات است جدار و یا پوشش میروایات، یافت نمی

گیـرد، ممکـن   باشد که جلوی دید را مـی گونه که احتمال دارد مقصود از این دو، مطلق پوشش 
:نگارداو می)ھمان(. ، ھرچند جلوی دید را نگیرداست مقصود مطلق حایل باشد

شـود،  دومین معنا، ظھور بیشتری دارد؛ زیرا افزون بر اینکه بر چنین چیزی دیوار گفتـه مـی  
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شـود  ت مـی قرینۀ مناسبت میان حکم و موضوع نیز موجود است؛ زیرا از ظاھر روایـت برداشـ  

ای که دیگر پیوسته بـه شـمار   مانع صحت، جدایی برخی از نمازگزاران از دیگران است به گونه
کند که بشود از پشت آن دید یا اینکـه چنـین امکـانی وجـود نداشـته      آیند و این فرقی نمینمی

)ھمان(. گیردباشد و این آن چیزی است که در صدق حایل مدار قرار می

اصطالحمناسبت در لغت و 
ابـن فـارس،   (د باشـ در لغت به معنای اتصال و پیوند چیزی بـه چیـز دیگـری مـی    » نسب«

)١/٧٥٦ابن منظور، (. و مناسبت به معنای ھمانندی، ھمراھی و سازگاری است) ٥/٤٢٣
رسد اھل سـنّت  اند ولی به نظر میھرچند افرادی مانند علّامه از اصطالح مناسبت بھره برده

)٣١٥-٣١١غزالی، : رک(. اندالح بر ایشان پیشی گرفتهدر کاربرد این اصط
آید و در اصطالح، عبـارت  به شمار میت از منظر اھل سنّت، مناسبت مسلکی از مسالك علّ

باشد که حکم بر روی آن آمده و در تشـریع حکـم، دخالـت    مندی میاز وصف روشن و قانون
بـه عبـارت دیگـر    )١٥٢، شعبان(. داشته و مصلحتی را کشف کرده که مقصود شارع بوده است

اصـولیان اھـل   )١٤٩/ھمـان (. شود وصف معینی علّت حکم قرار گیردراھی است که باعث می
اند، مانند اینکه مناسب را به اقنـاعی،  ھای گوناگونی دست زدهسنّت در این باره به تقسیم بندی

تـوان بـرای   انـد کـه مـی   بنـدی کـرده  حقیقی، غریب، مرسل، معتبر، ملغی، مالئم و موھوم دسته
از این نگاه اگر آن مناسـبت  ) ٤٤٩-٤٤٦سانو، (؛ ھای مفصّل مراجعه کردھا به کتابشناخت آن

.توان آن حکم را تعمیم داد و حکم را بار کرددر موارد دیگر نیز یافت شود می
ق برخی از فقیھان شیعه بر پایۀ ھمین تعریف معتقدند که اگر حکم بر صفتی وابسته و تعلیـ 

توان از این حالت تعبیـر بـه مناسـبت    می. کند این صفت در حکم دخالت داردگردد داللت می
برای نمونه حکم شارع به حرمت داد و سـتد کنیـز آوازه خـوان بـه     . میان حکم و موضوع کرد

شـود  برداری حرامی است که از او میدلیل توانایی او بر آوازه خوانی نیست بلکه به جھت بھره
)٢/٢٧٣منتظری، (. دھندآوازه خوانی او بخشی از ثمن و بلکه ھمۀ بھا را قرار میکه برای 

ولی از سوی دیگر، شھید صدر که کاربرد مناسبت میان حکـم و موضـوع را از ادلـۀ لفظـی     
کند که معنایی عـام  داند در توضیح آن باور دارد گاه حکم در دلیلی با لفظی پیوند برقرار میمی

یابد که حکم تنھا به بخشی از آن مدلول وابسته است؛ مثالً اگر گفته شود میدارد ولی عرف در 
در لغـت بـر کـاربرد ھـر     » غسـل «شسـتن  » پیراھنت را ھنگامی که با ادرار برخور کرد، بشوی«
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یابد که این آب اسـت کـه تنھـا پـاک کننـده      شود، ولی عرف از این دلیل در میمایعی گفته می

یابد کـه  ای است ولی عرف در میآید که مرتبط با حالت ویژهبر میگاه از حکم در دلیل . است
از مشکی که آب آن آلوده بـه نجاسـت   «این تنھا از باب نمونه است؛ مانند اینکه در دلیلی بیاید 

شود کـه آب کـوزه نیـز چنـین اسـت و حکـم       دریافت می» شده است وضو نگیر و آب ننوش
ھـا و  او ایـن تعمـیم  ) ١/٢٢٨ی علـم االصـول،   صدر، دروس فـ (. اختصاص به آب مشک ندارد

ھـا  داند؛ زیرا حکم شرعی دارای مناسبتھای حکم و موضوع میھا را بر پایۀ مناسبتتخصیص
در ذھن عرف موجود است و به سبب آن تعمـیم و  ١ھایی است که به صورت ارتکازیو مناط

آورد و پدیـد مـی  گیرد که حجت است چون برای دلیـل ظھـور  یا تخصیص در ذھن پیشی می
)  ھمان(.ظھور برپایۀ حجیت ظھور، حجت است

چه اھل سـنّت  اند با آنچه فقیھان شیعه در بحث مناسبت بیان کردهرسد، میان آنبه نظر می
ھایی وجود داشته باشد؛ زیرا، فقیھان شیعه با مطرح کردن مناسبت میـان  اند مشابھتمطرح کرده

اند علّت به دست آمـده را بـه دیگـر مـوارد سـرایت      خواستهحکم و موضوع در برخی از جاھا 
چه خوانساری باور دارد که علّت حرمت خمـر، مسـت کننـدگی آن اسـت و از     دھند؛ مانند آن

د کنـ مناسبت میـان حکـم و موضـوع، سـرایت ایـن حرمـت را بـه ھـر مُسـکری، کشـف مـی           
اشـد ایـن وصـف،    آیـد اگـر در نصـوص، وصـفی ب    از این سخن بر مـی ). ٢/٥٩٥خوانساری، (

در ھرجـا ایـن   : تـوان گفـت  مناسبتی داشته که شارع، حرمت را وابسته به آن کـرده اسـت، مـی   
ق شـود،      وصف، توانایی سرایت و مدخلیت در حکم را خواھد داشت و ھر کجـا اسـکار محقـَّ

.حرمت نیز خواھد آمد
یـابی  تعلیـل آیـد در  چه از سخن صدر بـر مـی  ولی تنھا کاربرد مناسبت از منظر شیعه چنان

نیست بلکه، گاه برای انصراف، گستردن دایرۀ در برگیری حکم و یا تنگ کردن گستره و ماننـد  
تـوان بـه   مناسبت حکم و موضوع تنھا برای کشـف علـت نیسـت، زیـرا مـی     . رودکار میآن به

کار برده است؛ یعنی مناسبت میان علـت  دیدگاھی اشاره کرد که این دو را جدای از یکدیگر به
صـدر، بحـوث فـی علـم     (. شیء تعلیل شده را در حد مناسبت حکم و موضوع دانسته استو

)٢/١٥٣االصول، 

به معناي فُرو کردن چیزي به گونة عمودي است، مانند فرو کردن نیزه در زمین که بتوان بر آن تکیه کرد » رکز«-١
اي پابرجا شده و بـه گونـه  اي است که در اذھان مردمو در اصطالح امر ارتکازي، اجماالً اندیشه) ٥/٢٠فراھیدی، (

ایـن  ) ٢٤٩/سیسـتانی، قاعـده الضـرر و الضـرار    (؛رسوخ یافته است که دست کشیدن از آن سخت و دشوار است
)٢٠٠حکیم، محمد تقی، (.شودبندي ميارتکاز به اقسامي مانند ارتکاز عاقالن، عقل، مسلمانان و متشرّعه دسته
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نتیجه اینکه، مناسبت حکم با موضوع عبارت است از حاالت و خصوصـیات موضـوع کـه    
حکم را آورده و گاه باعث گستردگی اثبات حکم به دیگـر مـوارد و گـاه تنگـی و محـدودیت      

. ای که یارای سرایت به دیگر موضوعات را نخواھد داشتحکم را خواھان است، به گونه

بتدلیل و یا قرینه بودن اصل مناس
فقیھـان دربـارۀ دلیلیـت مناسـبت متفـاوت      آید که دیدگاهبا نگاھی به سخنان فقیھان بر می

امـام خمینـی در پاسـخ بـه شـیخ انصـاری در       . انـد ای را اتّخاذ نکردهاست و ھمه موضع یگانه
در خیار مجلس که باور دارد از مناسـبت میـان حکـم و موضـوع     » حتی یفترقا«توضیح عبارت 

این مناسبت میـان  : نگاردرد که این افتراق و جدایی باید از روی رضایت باشد، میتوان پی بمی
توانـد در  آید که نمیحکم و موضوع از دیدگاه برخی فقیھان، امری ظنی و تخمینی به شمار می

در دیدگاھی دیگر، مناسـبت میـان   ) ٤/٢٣٩/خمینی، البیع(. شمار آیدنزد عرف منشأ انصراف به
جز مناسبت دلیل دیگری مانند اولویت وجـود داشـته   انی حجت است که بهحکم و موضوع زم

) ٣٢٦و ٢/٣٢٥نایینی، کتاب الصاله، (. باشد که سبب گردد مناسبت در موردش ظھور پیدا کند
آید ولـی  شمار نمیبر پایۀ دیدگاه دیگری، مناسبت میان حکم و موضوع ھرچند دلیل مستقل به

ای کـه  یکی از ادله) ٤٠٥فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، (. رددتواند موجب انصراف ادله گمی
باشد؛ زیـرا  برای قاعدۀ نفی سبیل آورده شده است اعتبار و یا مناسبت میان حکم و موضوع می

ای نباشـد کـه موجـب خـواری     عزت و شرف اسالم خواھان این است که احکامش بـه گونـه  
ت بلکه از باب تنقیح مناط قطعـی و اسـتظھار از   مسلمانان را فراھم سازد و این از باب ظن نیس

ولی از سوی دیگر، بیشتر فقیھـان بـاور دارنـد    ) ٢٤١ھمو، القواعد الفقھیه، (. باشدادلۀ لفظی می
توانـد  باشد که این ارتکـاز مـی  که مناسبت میان حکم و موضوع از جنس ارتکازات عقالیی می

)١٠/٢٠٥حکیم، محسن، (. ردجلوی ظھور کالم را بگیرد و ظھوری دیگر پدید آو
کنـد نیـز میـان    در اینکه این مناسبت و سازواری میان حکم و موضوع چه نقشی را ایفا می
دانند کـه  ای میفقیھان اختالف است؛ زیرا برخی مناسبت حکم و موضوع را مانند قرینۀ داخلیه

ھمو، موسـوعه االمـام   ؛ ١/١٦٧خویی، (. شوددر بسیاری از جاھا بر این قرینه تکیه و اعتماد می
؛ باشـد ای است که محفوف در کالم میاین قرینه، از قراین عامه) ١٣٢؛ نجفی، ٧/٣٤٠الخوئی، 

مـدنی  (. به دیگر سخن، مناسبت از جنس قرائن متصله دانسـته شـده اسـت   ) ١٣/٣٠روحانی، (
)١/٢٠٥کاشانی، 
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میان حکم و موضـوع  دیدگاھی ھم در این باره قائل به تفصیل شده است؛ زیرا گاه مناسبت

ای اسـت کـه محفـوف در    رسد که در این صورت مانند قرینهای از وضوح و روشنی میبه پایه
اذا «گیرد؛ مانند این روایـت  کالم است و جلوی ظھوری را که ناسازگار با آن مناسبت است می

ر نجاسـت  مناسبت موجود در دگرگـونی آب د ) ٣/٢کلینی، .(»کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء
ولـی  . خواھان است که این دگرگونی باید به وسیلۀ مالقات و برخورد با نجاست صورت گیرد

کـه عـرف در   » اذا غال یحرم» «العنب حالل«گاه این مناسبت از روشنی برخوردار نیست؛ مانند 
داند ولی پس از تأمل و موشکافی بـه ایـن نتیجـه    نگاه نخست خود انگور را موضوع حکم می

ھای موضوع است و نه از قیود محقق کنندۀ موضوع که تری یا خشکی انگور از حالترسدمی
مـروج،  (. باشـد جا این مناسبت مانند قرینـۀ منفصـله مـی   در این. باشدکه حکم وابستۀ به آن می

) ٧٤٣و ٧/٧٤٢
رسد که مناسبت میان حکم و موضوع ھرچند خود دلیل بنابراین از بیانات فقیھان به نظر می

توان آن را از قـرائن لبـی   گردد؛ یعنی میمستقلی نیست ولی در ادله سبب پدید آمدن ظھور می
گـردد و حجیـت ظھـور نیـز در جـای      می١متصل به کالم دانست که منشأ ظھور در دلیل لفظی

) ١/٥٥/صدر، بحوث فی شرح العروه الوثقی(. خود به اثبات رسیده است

شرایط حجیت مناسبت
سازواری میان حکم و موضوع قابل استناد باشد نیـاز اسـت کـه بـرای حجیـت      برای اینکه 

شرایطی را دارا باشد؛ برخی از این شرایط ضروری در سخن فقیھـان نمـودار شـده اسـت کـه      
:عبارتند از

نبود نص صریح بر خالف مناسبت-یک
د آید که ھر چند در موردی مناسبت و سازواری میـان حکـم و موضـوع وجـو    گاه پیش می

دارد ولی از سوی دیگر نص و دلیلی ھست که این مناسبت را نادیده انگاشته، بلکه آن را نفـی  
برای نمونه برای جنایت بر روی بیضۀ چـپ، بیشـتر   . کرده و برای آن اعتباری قائل نشده است

فقیھان بر این باورند که نصف دیه است ولی در برابر روایتی وجود دارد که آن را بـه دو سـوم   
عن «: وجود آمدن فرزند از بیضۀ سمت چپ دانسته استافزایش داده است و علت آن را بهدیه

نھا در ادلۀ لفظي ممکن است و در ادلۀ لبي مانند اجماع کارایي نـدارد؛  استناد به مناسبت میان حکم وموضوع ت-١
صـدر، المعـالم الجدیـده لالصـول،     (.زیرا بنابر دیدگاه بیشتر فقیھان، اصالت ظھور تنھا در ادلۀ لفظـي کـاربرد دارد  

۱/۱۷۴(
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الولد یکون من البیضة الیسرى فإذا قطعـت ففیھـا ثلثـا الدیـه و فـی      : قالم علیه السالابی عبداهللا

صاحب ریاض در پاسخ به این روایت اظھـار  ) ٣١٢و ٢٩/٣١١حر عاملی، (. »الیمنی ثلث الدیه
-تواند حجت باشد ولی این مناسـبت نمـی  این تعلیل تنھا از باب مناسبت است که می: داردمی

طباطبـایی کربالیـی،   (. تواند در برابر دیگر ادله که در این مورد وارد شده اسـت حجـت باشـد   
سیستانی باور دارد گاه دلیلی در برابر مناسبت از سـوی شـرع صـادر شـده اسـت کـه       )٢/٥٥٠

حال شارع به صورت کنـایی  و موضوع خیلی شدید است ولی با اینھرچند مناسبت میان حکم
شـود  ای این باور جا افتـاده اسـت کـه نمـی    این مناسبت را معتبر ندانسته است؛ مثالً در جامعه

عالمی باشد که اکرام آن واجب نباشد زیرا احترام فراوانی برای عالمان قایلند؛ در ایـن صـورت   
» ال طالق الّا باشھاد«دلیل . ھا رودرو نشودتا با این شعور آن» المالفاسق لیس بع«: گویدشارع می

)٢٥٠سیستانی، قاعده الضرر و الضرار، (.نیز از ھمین قسم است
ناسازگار نبودن با اصول قطعی -دو

توان برای حجیت سازواری حکم و موضوع معتبر دانست، مخـالف  از دیگر شرایطی که می
مـثالً حکـیم بـاور دارد در    . ا اصولی است که به اثبات رسیده استنبودن حکم برایند مناسبت ب

جایی که دلیل روایی وجود داشته باشد، روی گرداندن از نصوص و برگشت به حکم مخـالف  
)  ٧/٢٣٦حکیم، محسن، (. با اصل به مجرد وجود مناسبت، درست نیست

به حد ظھور رسیدن -سه
وضوع به اصالت ظھور است در نتیجـه ایـن   از آنجا که بازگشت حجیت مناسبت حکم و م

بنابراین اگر تنھا در حد اشعار باقی . مناسبت باید در دلیل ظھور کامل پدید آورد تا حجت باشد
تواند حجت باشد؛ زیرا بسیاری از فقیھان بر این باورند که اشعار نه تنھا در مناسـبت  بماند نمی

. باشـد به مرتبـۀ ظھـور نرسـد، حجـت نمـی     میان حکم و موضوع بلکه در ھمه جا تا زمانی که
)١٣١و ٥/١٣٠محاضرات فی اصول الفقه، ، ؛ خویی٥/١١٣میالنی، (

ساز و کارھای تشخیص مناسبت
چه به عنوان ساز و کارھای تشخیص مناسبت حکم و موضوع و کارکردھـا کـه پـس از    آن

و شـواھد فقھـی اسـت کـه در متـون و      گـردد صـرفاً آرای پراکنـده   آید، طرح میاین بحث می
تواند این مناسبت را دریابـد؛  رسد عرف و ارتکاز میھای فقھی موجود است؛ به نظر میعبارت

برخی از ایـن قـراین   . آوردھای گوناگونی به دست میھرچند که عرف، این مناسبت را از قرینه
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:عبارتند از

)اغلبیت(ص فراوانی کاربرد در جھت خا-یک
گردد؛ مانند اینکه از کثرت فایده و سود یك چیز در راھی خاص، مناسبت کشف میگاه از

شود مقصود خوردن است که حرام شده اسـت؛  فھمیده می) ٣:مائده(١»حرّمت علیکم المیتة«آیۀ 
) ٥٣٢-٢/٥٢٩صنقور، (. باشدزیرا خوردن، فایدۀ غالبی گوشت می

رود که خـود ایـن اغلبیـت کـاربرد     کار میبهای دیگر، گاه لفظی در معنایی فراواندر نمونه
گیری از مناسبت میان حکم و موضوع برتابد، مانند اینکه مسح بایـد  تواند معنایی را با کمکمی
گیرد ولی از راه مناسبت میان حکـم  باشد و ھرچند از مرفق تا نوک انگشتان را دربر می» ید«با 

شود؛ زیرا مسح، بیشتر با کف دست و انگشتان یو موضوع تنھا از مچ تا سر انگشتان را شامل م
خویی، التنقیح فـی شـرح العـروه    (. باشداست بنابراین مقصود از ید از زند تا نوک انگشتان می

) ٤/١٥٩الوثقی، 
تعین ثبوت حکم برای موضوع از جھت خاص-دو

تنھـا از  آید که حکم برای موضوع گاه از مالبسات و ظروف خارجی این نتیجه به دست می
تواند در ثبوت حکـم بـرای موضـوع    ھای دیگر نمیتواند به اثبات برسد و جھتیک جھت می

ذکـر  : کلـثم بنـت مسـلم قالـت    «: چنین نقل شده استدخالت داشته باشد؛ مانند روایتی که این
ترین انه لیس من مصائد الشیطان اال انه لمـن مصـائده   أفقال م علیه السالالطین عند ابی الحسن

این روایت که به عنوان دلیل بر حرمـت خـوردن   ) ٢٤/٢٢٣حر عاملی، (٢.»کبار و ابوابه العظامال
خاک به آن استدالل شده است، ھرچند جھتی که در موضوع روایت حرمت به آن تعلق گرفتـه  

کند؛ زیرا مانند وطی و باشد، ولی عرف این جھت را خوردن و اکل معرفی میاست روشن نمی
)٢/٥٢٩صنقور، (. تواند مقصود این روایت باشدآمیزش نمی

کارکردهاي مناسبت
اند که فقیھان به صورت گذرا به برخی از کارکردھای مناسبت به صورت ضمنی اشاره کرده

: توان موارد زیر را به دست آوردمی

.گوشت مردار، بر شما حرام شده است-١
ھـاي شـیطان  کنید از دامآیا گمان مي: ک به میان آمد که ایشان فرموددر نزد امام کاظم علیه السالم سخن از خا-٢
. شودھای سترگ و درھای بزرگ شیطان محسوب میآید ھمانا خاک از دامشمار نميبه
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معناشناسی واژگان-یک

حـر عـاملی،   (» ةان سـنّ فانّمـا االذ «عالمه حلی در بحث اسـتحباب اذان و اقامـه در روایـت    
صلّی اهللا علیه و آله و (باور دارد ھر چند واژۀ سنت در معنای استحباب و سنت پیامبر ) ٥/٣٣٤

. رود ولی در این روایت معنای نخست درست است؛ زیرا با حکم مناسبت داردبه کار می) سلم
)٢/١٢٢عالمه حلی، مختلف الشیعه، (

)توسعۀ موضوع(دخیل دانستن وصفی در موضوع حکم -دو
-گاه عرف از باب مناسبت میان حکم و موضوع صفتی را در موضوع حکمـی شـریک مـی   

آورد که با بودن آن، صفت حکم ھست و با نبودنش، شمار میداند؛ یعنی آن را جزو موضوع به
تـوان بـر روی چھارپـا خوانـد و ایـن      برخی معتقدند نماز نافله را می. رودحکم نیز از میان می

، برای نماز واجب وجود ندارد و نافله بودن در موضـوع احکـامی ماننـد جـواز رعایـت      مجوّز
نکردن قبله در روی چھارپا، عدم بطالن شک در نمازھای دو رکعتی و جواز بنا گذاردن بر اقل 

ایـن احکـام کـه بـر پایـۀ      . و اکثر دخالت دارد؛ زیرا مناسبت حکم با موضوع این اقتضا را دارد
نـایینی،  (. باشـند اند به سبب نافله و مستحب بودن نمـاز مـی  یری قرار داده شدهگتسامح و آسان
) ۱/۱۷۴کتاب الصاله، 

مؤیدی برای اطالق نص-سه
گذارند حکیم در پاسخ به کسانی که در معذور بودن جاھل به حکم جھر و اخفات فرق می

محل اجـرای ایـن دو را   داند ولی دو باشد و یا حکم را میمیان کسی که جاھل به وجوب این
این تفصیل خالف اطالق نصی است که ایـن اطـالق بـا مناسـبت حکـم و      : نگاردداند، مینمی

) ۶/۲۰۹حکیم، مستمسک العروه الوثقی، (. شودموضوع تأیید می
الغای خصوصیت از مورد و مثال-چھار

یـاد شـده   شود، تنھا در مواردمصطفی خمینی باور دارد تغییری که موجب نجاست آب می
آیـد کـه   باشد بلکه از مناسبت حکم و موضـوع بـر مـی   نمی) رنگ، بو و مزه(ت در برخی روایا

باشند و تغییرھای دیگر را ھـم  موارد یاد شده در برخی روایات، از باب مثال برای شناسایی می
اسـت  ی دیگر، در روایات آمـده ادر نمونه) ۱/۱۲۷خمینی، تحریرات فی الفقه، (. گیرددر بر می

که نباید به شک کثیر الشک اعتنا کرد و این روایات ھرچند در باب نماز وارد شده اسـت ولـی   
توان الغای خصوصیت کـرد و حکـم کثیـر    با کمک گرفتن از مناسبت میان حکم و موضوع می

)۹۵و ۴/۹۴صدر، بحوث فی شرح العروه الوثقی، (. الشک را در دیگر ابواب نیز جاری دانست
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راه یابی به نوع حکمکشف و-پنج

دانند؛ ولی برخی باور دارند از اکثر فقیھان کشیدن تصویر موجودات دارای روح را حرام می
توان روایاتی شود و میجز کراھت برداشت نمیمناسبت حکم و موضوع در روایات چیزی به

و لگد مال را به عنوان مؤید آورد که به توھین و خوار کردن، به پشت سر و زیر پا افکندن 
خمینی، مستند تحریر (. کردن و در جھت قبله قرار ندادن این تصاویر سفارش کرده است

) ۳۷۵و ۱/۳۷۴الوسیله، 
)تضییق موضوع(ع از گسترۀ موضوبیرون بردن صفتی-شش
را تواند موضوع را گسترش دھـد و صـفتی  گونه که مناسبت میان حکم و موضوع میھمان

تواند گسـترۀ موضـوع را تنـگ و مضـیق نمایـد؛ مـثالً       چنین میشمار آورد، ھمجزو موضوع به
وجـود  داند که در دریا بـه حایری وجوب پرداخت خمس را وابسته به اشیاء و جواھر آالتی می

-در روایات به این دلیل است که راھی برای دستیابی به ایـن » غوص«آمده است و مطرح شدن 
)۱۴۰حایری، (. دست آوردتوان از مناسبت میان حکم و موضوع بهت که این را میھا بوده اس
منشأ انصراف-ھفت

توانـد موجـب   یکی دیگر از کارکردھای مناسبت میان حکم و موضوع ایـن اسـت کـه مـی    
» احتی یفترقـ ... المتبایعان بالخیار «انصراف در روایات گردد؛ مثالً امام خمینی در توجیه روایت 

دانـد کـه مناسـبت میـان حکـم و      یکی از فروض مطرح شده را ایـن مـی  ) ۱۸/۱۰عاملی، حر (
آورد کـه حـق خیـار بـرای ارفـاق      وجود مـی موضوع این انصراف را در جملۀ پایانی روایت به

ھـا از  نسبت به خریدار و فروشنده جعل شده است؛ بنابراین غایت خیار تنھـا جـدا شـدن ایـن    
د شود که ھمراه بـا رضـایت باشـ   الک سقوط خیار مجلس مییکدیگر نیست بلکه جداشدنی م

جا یک ھر چند ایشان در پایان، مناسبت میان حکم و موضوع را در این) ۴/۲۳۷خمینی، البیع، (
) ۴/۲۳۹ھمان، (. شمار آیدتواند در نزد عرف منشأ انصراف بهداند که نمیامر ظنی تخمینی می

موضوع برای انصراف لفظ به گونۀ خاصی بـه کـار   مناسبت میان حکم وای دیگر، در نمونه
امام خمینی بسان دیگر فقیھان، یکی . رفته است و این مناسبت، محدود و مقید کننده لفظ است

با خـاك پـاکی   ... و اگر بیمار یا مسافر باشید«داند و به آیۀ از اسباب وجوب تیمم را بیماری می
گونه مریضی نیست، مانند اینکه باور دارد، منظور ھرکند ولی تمسّك می) ٤٣/نساء(، »تیمّم کنید

خوردگی گرفته، بتواند به این آیه تمسك کند و به جـای وضـو تـیمم بگیـرد، بلکـه      کسی سرما
مقصود بیماری است که کاربرد آب با بیماری او سازگار نبوده و برای او ضـرر داشـته باشـد و    
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از ذکر وجوب وضو آمده است، موجـب  این مناسبت میان حکم و موضوع به اینکه مرض پس 

)٢/٣٤/خمینی، کتاب الطھاره(. شودچنین انصرافی می
کاشف علت-ھشت

تواند امام جماعت باشد ھرچند توبه کنـد؛  به باور خویی، کسی که بر او حد اجرا شده نمی
زیرا در روایات فرد حد خورده از جھت حد خوردن موضوع منـع قـرار گرفتـه اسـت و نـه از      

اسق بودن تا اگر توبه کند و عدالتش برگردد مجوّزی برای اقتدای بـه او وجـود داشـته    جھت ف
شـود؛ زیـرا   قیاس نمی) ۱/۴۰مجلسی، (» رال تصلّ خلف شارب الخم«باشد و این مورد با مانند 

ظاھراً مقصود کسی است که فعالً به این کار اقدام کرده است و مقتضای مناسبت میان حکـم و  
که علت نھی از اقتدای به او فسقش است و این ظھور ندارد اگر کسـی یـک   موضوع این است

)۲/۴۳۱ق ۵خویی، (. بار شراب نوشید و توبه کرد نیز این حکم شاملش شود
گاه پس از اینکه از راه مناسبت میان حکم و موضوع علت کشف گردید این علت به دیگـر  

» و ال تصـلّ علـی احـد مـنھم مـات ابـداً      «مثالً ھرچند آیۀ . شودموضوعات نیز سرایت داده می
در باب نماز وارد شده است ولی از راه مناسبت حکم و موضوع علت حرمـت نمـاز   ) ۸۴/توبه(

گردد که ھمان کفرشان اسـت؛ بنـابراین احکـام مردگـان     ھای کافران، کشف میخواندن بر مرده
ھا نیـز دارای  ھا از این احکام است، بنابراین تغسیل آنشود که غسل آنمسلمان بر کفّار بار نمی

) ۸/۸۰/خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی(. حرمت خواھد بود
ای دیگر حائری بر اسـاس ارتکـاز عرفـی از راه مناسـبت میـان حکـم و موضـوع        در نمونه

دیگر بـه او مسـافر گفتـه    آورد که شخص مسافر اگر مدتی را در شھری سپری کند دست میبه
شود و این مناسبت اقتضای این را دارد که مناط در اتمام نماز برای کسی کـه بـدون نیـت    نمی

)۶۴۲حایری یزدی، (. باشداقامت در جایی مانده است، سی روز می
تشخیص مقّدر و محذوف-نه

ماننـد  تواند به چیزی که بر سر آن آمده اسـت تعلـق بگیـرد کـه ذات اسـت     گاه حکم نمی
چراکه نھی از خـود ظـروف طـال و    ) ۳/۵۰۶حر عاملی، (» هنھی عن آنیة الذّھب والفضّ«روایت 

نقره معنا ندارد بلکه باید چیزی مقدر گرفته شود که مناسبت با این موضوعات داشته باشد و از 
-جایی که خوردن و آشامیدن با ظروف مناسبت دارد در نتیجه تنھا این فـرض را در بـر مـی   آن

دھد که بتواند در گونه است و مناسبت این توانایی را به فقیه میدر دیگر موارد نیز ھمین. گیرد
در تحریم مادران ازدواج با ایشان، در تحـریم خـون و مـردار و    . ھر مورد تقدیر کالم را دریابد
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ھای بی پولک اکل و خوردنشان، در تحریم لبـاس طـال کـوب و ابریشـم پوشیدنشـان در      ماھی

)۳۱۸و ۳/۳۱۷خویی، (. شودیر گرفته میتقد
مقصود بودن ھمۀ اجزای موضوع-ده

ھـا را  اند که موضوع دارای اجزا بوده و حکـم، ھمـۀ آن  گاه فقیھان از مناسبت دریافت کرده
ال تقـرأ  «: گیرد؛ مثالً گلپایگانی باور دارد مضمون روایات در باب جُنب کـه آمـده اسـت   فرا می

کنـد بـر اینکـه حرمـت خوانـدن قـرآن       داللت می١)۲۱۶و ۲/۲۱۵لی، حر عام(» هسورة السجد
)۱۱۰ص،(. تعلق گرفته است، تک آیات سورۀ سجده دارتوسط شخص جنب، بر تک

٢دستیابی به مذاق شریعت-یازده

توان از مناسبت میام حکـم و موضـوع   اند که میبرخی از شاگردان امام خمینی، اشاره کرده
وی از زبان امام خمینی به بـازگو کـردن ایـن    . افت و آن را کشف کردبه مذاق شریعت دست ی

پردازد که ھیچ شکّی در حرمت کشیدن تصویر بُت بـه منظـور عبـادت نیسـت و در     مطلب می
چنـین  ھم. فرقی نیستن ثبوت این حرمت میان نقاشی و یا مجسّمه و بین موجود زنده و غیر آ

گونۀ مستقیم انجام گیرد و یا با ھمکاری کسی و بـه گونـۀ   تفاوتی نیست میان اینکه این کار به 
این حکم به آن جھت است که از مذاق . پس نگھداری بت، روا نیست،تسبیب انجام شده باشد

آوریم که او به نگھداری آثار کفر و شرك، به جھت بزرگداشـت و یـا   شارع مقدّس به دست می
کند کـه در ایـن   به روایاتی اشاره میدر ادامهاو) ٢/٦٠٤منتظری، (. ھا، راضی نیستفخر به آن

باشد که بـر اسـاس   ھای فراوانی میگیریباب وارد شده است و در برگیرندۀ تھدیدھا و سخت
) ھمان(. شودمناسبت میان حکم و موضوع، بر این قسم از تصویر سازی حمل می

تحدید متن حدیث-دوازده
برای نمونـه فقیھـان دربـارۀ    . دیگر مناسبت، محدود کردن متن حدیث استاز کارکردھای

دارد یا نه؟ » علی مؤمن«اند که آیا قید با ھم اختالف کرده) ۱۸/۳۲حر عاملی، (» رالضر«حدیث 
لفظ علی مؤمن وجود نـدارد و  » الضرر«کند که در حدیث شھید صدر دیدگاه نایینی را بیان می

الجنب والحائض یفتحان : قال أبو جعفر علیه السالم  : عن محمد بن مسلم قال: اصل روایت به این گونه است-١
.الثوب ویقرآن من القرآن ما شاءا إال السجدهالمصحف من وراء

ھـاي  شود که از راهمذاق شریعت در اصطالح به آگاھي از سَبك، سیاق و آھنگ شارع در جعل احکام گفته مي-٢
کند؛ زیرا این حکـم را   آید و فقیه با این آگاھي، توانایي فھم و درک حکم شرعي را پیدا ميگوناگوني به دست مي

ي شارع را گویا فقیه از درون خود روش و شیوه. بیندھاي گوناگون سازگار ميرع در آن باب و یا باببا روش شا
)۴۰علیشاھی، (.چشدیابد و ميدر مي
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ای که امتنانی و احسان بر بندگان ناسبت حکم و موضوع در این قاعدهزیرا م١اضافه شده است؛

علـی  «کند که احتمال وقوع اشتباه در این روایت با اضافه شدن کلمـۀ  آید، داللت میشمار میبه
وی در تفسیر ایـن دیـدگاه بـاور دارد    ) ۴۴۳/صدر، بحوث فی علم االصول(. وجود دارد» مؤمن

ست که مانند قرینۀ متصله ظھور لفظ را برگرداند بلکه اگر امر تشریع ای نیاین مناسبت به اندازه
تخصیص بزنـد و  » علی مؤمن«کند که این قاعده را به به ذھن راوی واگذار شود تمایل پیدا می

ھمـو، قاعـده   (. این میل موجب غفلت او شده از اینکه شارع بر خالف میل او عمل کرده است
)  ۱۱۳الضرر، 

ی حکم و موضوع در اصولکاربرد سازوار
ه مناسبت میان حکم و موضوع از قوانینی است که نه تنھـا در فقـه کـاربرد فـراوان دارد کـ     

:اند؛ برخی از این مباحث عبارتند ازاصولیان در مباحث گوناگون اصولی نیز از آن بھره گرفته
حجیت خبر فاسق ثقه-یک

که خبر ثقۀ فاسق را دربر گیرد؛ زیـرا از  از نگاه برخی منطوق آیۀ نبأ این صالحیت را ندارد
توان به این نتیجه دست یافت که مراد از فاسق که موضوع راه مناسبت میان حکم و موضوع می

است و نباید تصدیق شود و به سخنش ترتیب اثر داده شود تنھا فاسـق از ناحیـۀ خبـر اسـت و     
) ٢/١٠٢ی، ھمو، بحوث فی شرح العروه الوثق(. شودشامل دیگر فساق نمی

داللت کنندۀ مفھوم وصف-دو
وصف به باور مشھور فقیھان مفھوم ندارد ولی در برخی از مـوارد بـه دلیـل قراینـی ماننـد      

حـر عـاملی،   (» ممطـل الغنـی ظلـ   «از روایـت  . مناسبت حکم و موضـوع، دارای مفھـوم اسـت   
شـخص  شود حکم وابسته به توانمنـدی اسـت و سـبب در ظـالم بـودن     دریافت می) ١٨/٣٣٣

بـر خـالف   . آیـد شمار مـی بدھکار، توانمند بودنش است؛ بنابراین تأخیر در پرداخت او ظلم به
-شمار نمـی بدھکار فقیر که به سبب ناتوانیش، سستی و کندی وی در پرداخت، ظلم و ستم به

)١/١٧٣مظفر، (. آید
شناخت اولویت در متعارضان-سه

ن باید شناخته شود و در این صورت اھم بر برای تقدیم یکی از دو شیء متزاحم، اھمیت آ

شود حدیثی است که راوی سخن خود را در ضـمن روایـت معصـوم    گونه حدیث که به آن مدرج گفته میاین-١
)۴۰و۳۹مامقانی، . (آورده است
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کارھـای  از راه. شود که باید اولویت یکی در نزد شارع بر دیگری مشخص گـردد مھم مقدم می

)٣/٢١٩ھمان، (. باشدشناخت این اولویت، سازواری و مناسبت میان حکم و موضوع می
شناخت اقسام مشتق-چھار

اعم از متلبس و ا متلبس به مبدأ است و یدر اصول بحث است که آیا مشتق حقیقت در 
وَالسَّارِقُ «باشد؟ یک دیدگاه اینست که حقیقت در اعم است؛ زیرا در مانند آیۀ مانقضی عنه می

تلبس به مبدأ دزدی و سرقت، بقا و دوام ندارد که تا ) ٣٨/مائده(» اقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَوَالسَّارِ
کند ر پاسخ گفته شده است مناسبت حکم و موضوع داللت مید. زمان اجرای حد باقی بماند

جا برای ترتب حکم، حدوث دزدی کافی است؛ زیرا تقارن اجرای حد و بر اینکه در مانند این
)٢٦٠سیستانی، الرافد فی علم االصول، (. دزدی محال است

برخی تطبیقات فقھی مناسبت
احرام در ضمن اعمال-یک

یدخل الحـرم احـد اال   م علیه السالقلت البی عبد اهللا«: گویدد میدر روایتی عاصم بن حمی
م علیـه السـال  به امام صادق) ٤٠٣و ١٢/٤٠٢حر عاملی، (» نمحرما؟ قال ال، الّا مریض او مبطو

نه مگر کسی کـه بیمـار و   : تواند داخل در حرم شود؟ امام فرمودآیا کسی بدون احرام می: گفتم
از این جھت ابھام دارد که آیا تنھا احرام بستن و تـرک محرمـات   این روایت. درد استیا شکم

. کند یا اینکه باید اعمال دیگر را نیز انجام دھد؛ یعنی مُحرم برای حج و یا عمره شودکفایت می
آید که باید احرام در ضـمن اعمـال انجـام شـود؛     دست میاز سازواری میان حکم و موضوع به

حرام و نیت و ترک محرمات کافی بود، نباید شـکم درد و مـریض   زیرا اگر تنھا پوشیدن لباس ا
شد زیرا شکم درد بودن با ترک محرمات مانند ترک آمیزش جنسی با شکم درد بـودن  استثنا می

مخالفت ندارد ولی اگر مقصود انجام اعمال باشد مانند ورود به مسجد و طـواف، بـا آن حالـت    
) ٢/٦١١محقق داماد، (. مخالفت دارد چون در طواف طھارت شرط است

اختصاص خیار حیوان به حیوان زنده-دو
ای را دربـر  شود ھر حیوان زنـده از ظاھر فتواھا و نصوص در مورد خیار حیوان فھمیده می

کنـد کـه   گیرد ولی با مناسبت میان حکم و موضوع این خیار به حیوانی اختصاص پیـدا مـی  می
نابراین صیدی که در حال جان دادن است و ماھی ب. مقصود از آن حیاتش است و نه گوشت آن

)٣/٥٧ھمان، (. روندشود از عموم این خیار بیرون میھا معامله میو ملخ که بر گوشت آن
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دلیل برای نفی سبیل-سه

ای که برای حجیت قاعدۀ نفی سبیل آورده شـده اسـت مناسـبت و سـازواری میـان      از ادله
کنـد خداونـد در احکـام و    عـزت اسـالم اقتضـا مـی    باشد؛ زیرا شـرافت و حکم و موضوع می

فاضـل  (. دستوراتش چیزی که خواری و پستی مسـلمانان را درپـی داشـته باشـد، جعـل نکنـد      
)٢٤١لنکرانی، القواعد الفقھیه، 

اھمیت قضای اعمال پدر -چھار
این اختالف میان فقیھان وجود دارد که اگر چند فرزند ھم سن و سال بودند در اینجا چون

ھا واجب است یا نه؟ برخی باور دارند با نبـود  فرزند بزرگ وجود ندارد آیا قضای اعمال بر آن
کنـد  شود به دلیل اینکه مناسبت حکم و موضوع اقتضـا مـی  فرزند بزرگ، اصل حکم ساقط نمی

برائت ذمۀ مرده است و اینکه در روایت به فرزند بزرگ قیـد  ] حصول[که مناط و مالک حکم، 
سـبزواری،  (. ست تقیید حقیقی نیست تا حکم وجـوداً و عـدماً وابسـته بـه آن باشـد     زده شده ا

٧/٣٦٨(

دستاوردھا
:برخی از نتایجی که این تحقیق به آن دست یافته است عبارتند از

مناسبت که در لغت به معنای سازگاری و ھماھنگی میان حکـم و موضـوع اسـت در    -یک
ھای موضوع اسـت کـه حکـم را آورده اسـت کـه بـه آن       ھا و ویژگیاصطالح به معنای حالت

.تصریح نشده و به ارتکازات راسخ در فھم عرف واگذار شده است
باشـد کـه عـام اسـت و     ھای لبـی و مقـامی مـی   و قرینهمناسبت در بیان فقیھان از ادله-دو

.باشدکارکرد آن مانند قرائن متصل می
وع از باب ظھوری اسـت کـه در ادلـه    حجیت مناسبت و سازواری میان حکم و موض-سه

.آورد و ظھور نیز خود حجت استوجود میبه
ھـای یـافتن علـت اسـت بخشـی از      کار رفته در اھل سنت که از مسـلک مناسبت به-چھار

-مناسبتی است که شیعه به آن باور دارد و کاربرد مناسبت در شیعه تنھا در کشـف علـت نمـی   
.باشد

روشن گردید که نبود نص صریح بر خالف، ناسازگار نبـودن بـا   از نقل سخن فقیھان-پنج
اصول قطعی و به حد ظھور رسیدن و نماندن در حد اشعار از شـرایط حجیـت مناسـبت میـان     
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.حکم و موضوع است

توان به مواردی مانند فراوانی کاربرد در جھت از سازوکارھای تشخیص مناسبت می-شش
.نام بردخاص و تعین ثبوت حکم برای موضوع 

: برخی از کارکردھای مناسبت در لسان فقیھان عبارتند از-ھفت
گیـری و الغـای خصوصـیت،    معناشناسی، توسـعۀ موضـوع، تنـگ کـردن موضـوع، اطـالق      

یابی به علت، تشخیص متعلق مقدّر، دستیابی به مذاق شریعت تشخیص نوع حکم، انصراف، راه
.و تشخیص حدیث مدرّج

انش اصول از مناسـبت حکـم و موضـوع در مبـاحثی ماننـد خبـر       اصولیان نیز در د-ھشت
.اندواحد، مفھوم وصف، شناخت اھم و مھم در تعارض و مشتق بھره برده
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