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چکیده
آن است که چنانچه در دلیلی به علت حکم اشاره شده باشد، بتوان از فقدان منظور از مفھوم تعلیل

گونه که از انتفاء حصر، شـرط، غایـت و ... انتفـاء حکـم الزم     آن علت، انتفاء حکم را نتیجه گرفت؛ آن
آید. در این مقاله بررسی این مفھوم با توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان مورد توجه قـرار گرفتـه و  می

دیدگاه سومی بر اساس تفصیل میان کلی یا جزئی بودن موضوع، در منطوق و مفھوم، ارائه شده است.  

علت، تعلیل، مفھوم تعلیل، منصوص العلۀ، تنقیح مناط.  : هاکلیدواژه

.٢٦/١١/١٣٩٢ی: یب نھایخ تصوی؛ تار١١/١٠/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه  

ھای اصولی رایج، تعدادی از یکی از مباحث الفاظ علم اصول، بحث مفاھیم است. در کتاب
ھا خالی اسـت. البتـه   اند، ولی جای مفھوم تعلیل در میان آنمورد بررسی قرار گرفتهاین مفاھیم

قاعده العلـة تعمـم و   «، »قیاس منصوص العلة«در برخی از مسائل دانش اصول، مانند: » علت«از 
ھایی بـا مفھـوم تعلیـل    ، استفاده شده است. این اصطالحات مشابھت»تنقیح مناط«و » تخصص

ھا به صورت دقیق روشن شود.  ھای آنته است که تفاوتدارند، لذا شایس
دھد که در بسیاری از موارد، مفھوم تعلیل، به جای برخی ھای فقھی نشان میتتبع در کتاب

است یا یک فقیـه، در اسـتعماالت گونـاگون خـود، از مفھـوم      از این اصطالحات استعمال شده
ه ضـرورت بحـث مسـتقل و کامـل را نمایـان      تعلیل، معانی متفاوتی اراده کرده است. این نکتـ 

ھـای دسـتیابی بـه آن    تعریف علـت و راه ۀسازد. از این رو در این نوشته پس از اینکه دربارمی
تحقیقی انجام شده است، نقش علت در استنباط احکام، با رویکرد تشخیص دقیق اصـطالحات  

آنگاه ثبوت مفھوم تعلیـل بـا   ھا از یکدیگر تبیین شده است.ھای آنیادشده و بازشناسی تفاوت
بنـدی آراء و  دقت در دالیل موافقان و مخالفان مورد توجه قرار گرفته، در نھایت پـس از جمـع  

میانی بر اساس تفصیل میان کلی یا جزئـی بـودن موضـوع    ۀھای مطرح شده، یک ایدنقد و نظر
در منطوق و مفھوم، ارائه شده است.   

تعریف علت  
» شـود معنایی که به محل حلول نمـوده، سـبب تغییـر حـال محـل مـی      «علت را در لغت به 

گویند؛ زیرا با حلول آن، حال شخص اند. از ھمین جاست که به مریضی، علت میتعریف نموده
علت و معلول در معـاجم  ۀ)؛ از این رو دربار۵۱۷/ ۱۵کند. (زبیدی، از قوت به ضعف تغییر می

آن حالش تغییر کند، علت ۀمحلی حلول کرده، به وسیلفقھی، گفته شده است: ھر وصفی که به 
گیرد. به عبارت دوم، ھر امری که از امر دیگری به استقالل یـا بـه   است و محل، معلول، نام می

انضمام چیز دیگری صادر شود، علت برای آن امر خواھد بود و امر صادر شده، معلـول  ۀواسط
)۵۳۷/ ۲است. (عبد الرحمان، 

اقسام علت
است کـه در ایـن صـورت    نچه به عنوان علل احکام وارد شده، گاھی تنھا حکمت تشریعآ
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مطرد و منعکس نخواھد بود و گاھی تعلیل برای مناط حکم است. این تعلیل خود بر دو قسـم  

است:  
در ثبوت است. یعنی ھمان عنوانی که در لسان دلیل، حکم بـر آن وارد  ۀالف: از قبیل واسط

مر ھم موضوع حکم بوده است و اینکه در دلیل، علت منصـوص ذکـر شـده،    شده، در نفس اال
الخمـر حـرام   «برای اشاره به مقتضیِ موضوع قرار گرفتن عنوان مذکور است؛ مـثالً در عبـارت   

اگر گفته شود موضوع حرمت در واقع، خمر است و بیان علیتِ مسکر بـودن، تنھـا   » النه مسکر
در ثبوت خواھد بود.ۀاست؛ از قبیل واسطبرای اشاره به وجود مقتضی در خمر 

در عروض است. به این معنا که موضوع حکم در نفـس االمـر، چیـزی    ۀب: از قبیل واسط
است که حکم به آن معلل شده، یعنی در نفس االمر، مورد، موضوع حکم نبـوده بلکـه عنـوان،    

گفته شـود موضـوع   ینموضوع بوده و مورد یکی از مصادیق آن است. بنابراین اگر در مثال پیش
حرمت، در واقع مسکر بودن است و خمر به دلیل اینکه یکـی از مصـادیق آن موضـوع اسـت،     

در عروض خواھد بود.ۀحرام شده؛ از قبیل واسط
در عروض باشد، به منزلۀ کبرای کلی است که بـا یـک   ۀعلت منصوصه، در جایی که واسط

لیل از قبیل احتجاج بـه حـد وسـط در ثبـوت     شود. تععنوان جامع، شامل مورد و غیر مورد می
ـ    قیـاس مـذکور   ۀنتیجـ ۀاکبر برای اصغر، در قیاس شکل اول است و حکم تعلیل شـده بـه منزل

گـردد و بـا   که حکم، وجوداً و عدماً بر مدار علت مـی » العالم حادث النه متغیر«باشد؛ مانند: می
در ثبـوت مطـرد نیسـت؛ زیـرا     ۀعموم خود، مطرد و به مفھوم تعلیل، منعکس است، اما واسـط 

دھندۀ این نکته است که مورد، اقتضای موضوع قرار گـرفتن بـرای حکـم را دارد.    واسطه، نشان
بنابراین ممکن است خصوصیت مورد در علیت علت یا در معلـول یـا ھـر دو اثـر بگـذارد، از      

)۲۳-۲۱تواند واسطه در غیر مورد ھم بشود. (نائینی، ھمین رو مطرد نیست و نمی

هاي دستیابی به علتراه
شود، بـا توجـه   ھای فقھی به تعمیم دادن علت و ... مشاھده میاستنادھای فراوانی در کتاب

توان علت حکـم را تشـخیص داد؟ در میـان    به این نکته، جای این پرسش است که چگونه می
ھای اصـولی  اھل سنت که قائل به قیاس ھستند، این مسأله به طور کامل بحث شده و در کتاب

) ۲۳۸؛ فاضـل تـونی،   ۲۲۷-۲۲۰شیعه به بخشی از مباحث آنان اشاره شده است. (عالمه حلـی  
انـد. اگرچـه بـا وجـود     اصولیان شیعه قیاس را به صورتی که نزد عامه مطـرح اسـت، نپذیرفتـه   
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اند، برخی از آنـان  یابی به علت، فصل مستقلی برای آن نگشودهھای دستضرورت بحث از راه

شود.اند که در ذیل بیان میتصار اشاراتی به این مسأله داشتهبه اخ
محقق حلی با تکیه بر شاھد حال، معتقد است اگر شارع بر علتی تنصیص نمود، بر اسـاس  

توان خصوصیات غیر دخیل را از علت دخیل در ثبـوت  احوال موجود پیرامون حکم مسأله، می
و » خصوصـیات سـائل  «، »مـورد سـؤال  «لـف؛  حکم، تشخیص داد. ایشان با بیان سـه مثـال مخت  

تر شـدن منظـور ایشـان ذکـر     ھا برای روشنداند. این مثالرا غیر دخیل می» خصوصیات واقعه«
شود:می

وقتی که از ایشان در مـورد  –مثال اول: عدم دخالت مورد سؤال (خرما): امام (علیه السّالم) 
شود؟ آیا اگر خشک شود کم می«دند: فرمو-جواز بیع خرمای تازه به خرمای خشک، سؤال شد

در اینجا حکم حرمت، به کم شدنِ ھنگام خشک » گفته شد: بله، فرمودند: در این صورت، خیر
شدن، تعلیل شده است. شاھد حال اقتضا دارد، غیر از این علـت، ھـیچ یـک از اوصـاف دیگـر      

اصل، دخالتی در حکم نداشته باشد. 
ام و ل: ھرگاه سائل بگوید: مالک بیست دینار گشـته مثال دوم: عدم دخالت خصوصیات سائ

یک سال ھم بر آن گذشته و امام (علیه السّالم) بفرماید: واجب اسـت زکـات بپـردازی؛ معلـوم     
شود که حکم، متعلق به این مورد است و اوصاف سائل معتبر نیست. یعنی برای ھـر کسـی   می

که چنین اتفاقی بیفتد، ھمین حکم، ثابت خواھد شد.  
ای، حکمـی صـادر شـود و بـر     مثال سوم: عدم دخالت خصوصیات واقعه: ھرگاه در واقعـه 

اساس شاھد حال، معلوم گردد که این حکم، به اعتبار ھمین واقعه و نه به اعتبار محل آن بـوده  
کند؛ مثالً روایت شده که حضرت علي (علیه السّالم) در است، حکم به وقایع مشابه سرایت می

ی که دو نفر بر سر آن نزاع داشته، ھر دو بینه آورده بودند، قضاوت نمود که ایـن  مورد چھارپای
چھارپا از آن کسی است که شاھدھای وی، به نتاج او ھم شھادت داده باشند. در ایـن صـورت   

شود، بلکه به ھر موردی که این معنا در آن حاصل حکم بر ھمان چھارپای خاص، محدود نمی
)١٨٦-١٨٥محقق حلی، کند. (گردد، سرایت می

نصّ بر علت دو گونه است: گاھی صریح است ماننـد: لعلّـة کـذا یـا     «گوید: عالمه حلی می
ألجل کذا یا بسبب کذا ... و گاھی ظاھر است؛ مانند: لکذا، یا بکذا، یا ھمراه شدن با حـرف إنّ  

)۲۱۹(عالمه حلی، » و... 
اند، روش عملی فقھـا در  ینه بیان نمودهغیر از آنچه برخی از اصولیان به صراحت در این زم
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یابی به علت را نشان دھد. بیشتر مـواردی کـه بـه    تواند چگونگی دستھای فقھی نیز میکتاب

» النّ«ھـا از حــروف  تعلیـل اسـتناد شـده اسـت، براسـاس روایــاتی صـورت گرفتـه کـه در آن        
» مـن اجـل  «)، ١٠٤/ ٦فـی،  ؛ نج٢٣٦/ ٢(نراقـی،  » انّ«)، ١٠٤؛ کاشف الغطاء، ٢/٢٠(طباطبایی، 

) و ... استفاده شده، اما کشف علت، منحصر به وجـود حـروف علـت    ٦٧/ ١٤(حسینی عاملی، 
کلی مطرح شده باشد و گاه با دیـدن  ۀنشده است. فقھا گاه از اینکه مطلبی به صورت یک قضی
لـت دیـده   ، فتوای خود را بر اساس عصدر و ذیل روایت یا سیاق آن به استظھار علت کوشیده

اند.  شده، استوار نموده
برخی از فقھا » فإنّما ھو الذي أقرّ علی نفسه«کلی: در روایت حسین بن خالد آمده که ۀقضی
اند این جمله بیان علت است و مفھوم آن چنین است که اگر اقرار نکرده بود و بینه علیه فرموده

)٤١٣/ ١شد. (موسوى گلپایگانی، او اقامه شده بود، باید به گودال سنگسار برگردانده می
خـذوا  «شود، آمده اسـت:  سیاق روایت: در روایتی که از آن قاعده الزام مخالفان استفاده می

اند، سیاق این معتبره گواھی است بر برخی گفته» منھم کما یأخذون منکم في سنّتھم و قضایاھم
الم) بعد از اینکه در پاسخ شـخص  اینکه جمله مزبور در قوه تعلیل است؛ چراکه امام (علیه السّ

اش جایز است، ایـن جملـه را بـه    کننده، فرمودند که اخذ نصف ترکه خواھر عارفه مؤمنهسؤال
مانـد.  زبان آوردند، بنابراین ھیچ وجھی برای بیان جمله دوم غیر از اینکه تعلیل باشد، باقی نمی

)١٧/ ٢(سیفی مازندرانی، 
فاده تعلیل از روایات در عمل، کار چندان مشـکلی نیسـت؛   دھد که استاین مطلب نشان می

رسد، بیشـتر مبتنـی بـر فھـم     چراکه قیود مختلفی برای احراز علت قرار داده نشده و به نظر می
عرفی است.

نقش علت در استنباط احکام
آ: قیاس منصوص العلة 

چیـزی کـه   حکمی که بر علت آن تنصیص شده است، به ھر «دھد: عالمه حلی توضیح می
ثبوت علت در آن معلوم باشد، سرایت خواھد کرد. این سرایت به وسیله نص بوده، قیـاس بـه   

، نازل منزله این سخن است کـه  »حرّمت الخمر لکونه مسکرا«رود؛ زیرا این سخن که شمار نمی
دلیل ما بر این مطلب این است کـه اگـر مجـرد اسـکار علـت باشـد، الزم       ». حرّمت کلّ مسکر«

ھر جا که آن تحقق یافت، معلول ھم محقق شود. در غیر این صورت علت نیست و اگر آیدمی
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علت، إسکار مقیّد به خمریت باشد، آنچه علت فرض کردیم، علـت نبـوده، بلکـه جـزء علـت      

)٢١٩(عالمه حلی، » است و این خلف است.
ب: تنقیح مناط

اد و نظـر، علّـت حکـم از    ھاى استنباط حکم است کـه در پرتـو اجتھـ   تنقیح مناط، از شیوه
اوصاف غیر دخیلی که در نصّ آمده، شناسایی و در نتیجه، حکم به تمامی مواردى که علّت در 

)٦٤٤/ ٢شود. (ھاشمی، آنھا وجود دارد، تعمیم داده می
ای کـه از  آن از نص خارج شد؛ به گونـه ۀوسیلدلیلی که بتوان به«نویسد: محقق بھبھانی می

تنقـیح منـاط اسـت.    ۀر خالف ظاھر حمل نمود، اجماع، حکم عقل یـا قاعـد  آن تعدی کرد یا ب
)١٤٧» (تنقیح مناط مانند قیاس است غیر از اینکه علت مستنبط در آن یقینی است

بنابراین اگر به علت حکم، تنصیص شده باشد، قیاس منصوص العلة خواھد بـود، امـا اگـر    
به دست آیـد؛ علـت یـا بـه صـورت قطعـی       به علّت حکم تصریح نشده، بلکه از طریق اجتھاد 

شود یا بـه صـورت ظنّـی کـه قیـاس      گردد که در این صورت تنقیح مناط نامیده میاستنباط می
مستنبط العلّۀ خواھد بود. 

شـود، البتـه در مقـام    از تنقیح مناط و قیاس منصوص العلۀ برای تعمیم حکـم اسـتفاده مـی   
خورد.ھایی به چشم میز تعلیل، اختالفھای اصولی و چگونگی استفاده تعمیم ابررسی

احکـام شـرعی تـابع    «کنـد:  به طور مثال سید مجاھد از قول نھایة و غایة المـأمول نقـل مـی   
کند. ھرگاه شرع بر علتی تصـریح نمـود، متوجـه    ھا را آشکار میمصالح خفی ھستند و شرع آن

یافـت شـد، وجـود    شویم که آن علت باعث این حکم شده است؛ از این رو ھـر جـا علـت   می
»آید.معلول ھم الزم می

مـت الخمـر لالسـکار، از تعلیـل     رِّکند: اوالً: حداکثر مطلبی کـه در مثـال حُ  سپس اشکال می
شود، این است که مطلق اسکار و حقیقت آن، علت تحریم خمر است، اما بـر اینکـه   فھمیده می

چیزی علـت شـیئ خاصـی    علت، برای حرمت ھر مسکری باشد، داللت ندارد. بعید نیست که 
طور که آتش، علت احراق بعضی از اشیاء ھست و علـت  باشد و علت چیز دیگری نباشد ھمان

اشیاء دیگری نیست.
پذیریم. علـت تامـه تنھـا در    ثانیاً: اینکه اسکار علت تامه بوده، لفظ بر آن داللت دارد را نمی
شـود. ظـاھراً   د، حاصـل مـی  صورتی که علل چھارگانه، شرایط و رفع موانع با ھم جمـع شـون  

اسکار، تنھا علت فاعلی به معنای مؤثر است. بنابراین در این صورت تخلف معلول از علت بـه  
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اعتبار موانع زیاد، ممکن خواھد بود. 

)٦٧٣ثالثاً: علل شرعیه مانند علل عقلیه مؤثر نیستند بلکه صرفاً معرفند. (مجاھد، 
که:این اشکال، به این دلیل پذیرفتنی نیست

آ: وی علل اعتباری و علل تکوینی را ھمانند انگاشته است و آنچـه در علـل تکـوینی مثـل     
سنخیت در علت و معلول مطرح گردیده را به علل اعتباری نیز سـرایت داده، در حـالی کـه در    

اعتباریات، ھمه امور به لحاظ معتبِر وابسته است.
است. به ایـن ترتیـب کـه اگـر     تمامیت علت به حسب مقدمات حکمت ممکنۀب: استفاد

موال درصدد بیان علت حکم است، در چنین حالتی باید مقصود از علت، علت تامه باشد؛ چون 
ای بـر  اگر تمامیت علت ملحوظ نشود، باید به نحوی به این قضیه اشاره کند. از آنجا که قرینـه 

شود.خالف این امر اقامه نگردیده است، تمامیت علت احراز می
ای معرف بودن علل شرعی در موارد منصوص، فاقد دلیل است.     ج: ادع

حرمـت الخمـر   «عقل میان اینکه شـارع بگویـد:   «کند: سید مجاھد از شرح مختصر نقل می
گذارد. ھمان طور کـه جملـه دوم افـاده    فرقی نمی» حرمت کل مسکر«یا اینکه بگوید » السکاره

».ھم چنین استعموم حرمت برای ھر مسکری را دارد، جمله اول 
کند: اگر منظور این است که ایـن دو عبـارت   وی به این دریافت عقلی نیز چنین اشکال می

مانند دو مترادف ھستند، این مطلب قطعاً باطل است؛ چرا که به حکـم تبـادر، معنـای مطـابقی     
یکی غیر از دیگری است و اگر منظور این است که از لوازم عقلی تعلیل مذکور این اسـت کـه   

آیـد، ایـن ھـم    چنین کلیتی استفاده شود؛ ھمان طور که از امر به شئ نھـی از ضـدش الزم مـی   
چـه  یـابیم و چنـان  پذیرفتنی نیست. در عقل چیزی که اقتضای این مطلب را داشته باشـد، نمـی  

منظور این باشد که تعلیل به التزام عرفی بر ثبوت حکم اصل در ھمه فروعی که متضمن علـت  
کند؛ مانند: داللت تعلیق موجود در جمله شـرطیه، بـر انتفـاء حکـم ھنگـام      میمذکورند داللت 

اعط ملکی الفالنی النه «انتفاء شرط، این ھم پذیرفتنی نیست؛ زیرا اگر موالیی به عبدش بگوید: 
آید که تمام امالک موال به علما اعطا شود و روشن است که بطالن تـالی، قطعـی   الزم می» عالم

)٦٧٣که عدم تعدی با تعلیل عادتاً فراوان است. (مجاھد، است. خالصه این
افزاید: انصاف این است که داللت تعلیل بر تعمیم، شایسـته انکـار نیسـت.    وی در ادامه می

لسان بر استفاده تعمیم از تعلیل جاری شده است. آیا چنین نیسـت کـه اگـر    عادت عقال و اھل
چراکه او مجذوم یا سفیه است و عبد، با عمرو که موال به عبدش بگوید: با زید ھمنشینی نکن؛
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اعط ملکی «رود؟ اگر در مثال دارای ھمین خصوصیات است ھمنشین شود، عاصی به شمار می

عبد، ملکی از امالک موال را به عمرو عالم بدھد، نزد عقال ممدوح و مطیع به » الفالنی النه عالم
ھایی که تعلیل در آنھا داللتی دارد. خالصه، مثالرود فقط به این دلیل که تعلیل، چنینشمار می

افاده تعمیم کند بسیار زیاد است ھمچنین علمـا قواعـد کلـی در فنـون مختلـف از آن اسـتفاده       
)٦٧٣اند. (مجاھد، کرده

اعـط ملکـی   «ھایی وجود دارد؛ زیرا از طرفـی در مثـال   در این کالم سید مجاھد ناسازگاری
گویـد  پذیرد. گاھی میپذیرد و از طرفی در ھمین مثال آن را میرا نمیتعمیم » الفالنی النه عالم

ھایی که افاده تعمیم دارند، زیـاد اسـت.   گوید مثالعدم تعدی با تعلیل فراوان است و گاھی می
عالوه بر این، فھم عرفی چنین نیست که اگر موال گفت ملکی از امالک مرا به فالنی بـده زیـرا   

امالک او را ھم به علمای دیگر داد؛ زیرا موال تنھا نسبت بـه یـک ملـک    عالم است بتوان سایر 
خویش چنین حکمی صادر کرده است.  

ھـایی را کـه افـاده تعمـیم دارنـد از      ای به دست داد تا بتوان تعلیلبه ھر حال یا باید ضابطه
بخشـی  تعمیمشده، میزانمواردی که افاده تعمیم ندارند، بازشناخت یا اینکه بر اساس مثال گفته

علت را مشخص نمود. 
ج: العلة تعمم و تخصص

گردد و باعـث تعمـیم و تخصـیص    چه علت حکمی معلوم باشد، حکم بر مدار آن میچنان
) تعریف این قاعده ٢١٣/ ٣شود. این مطلب بنای فقھا در ھمه ابواب فقھی است. (منتظرى، می

تـوان  ھای مطرح شده میارد استفاده و مثالبه طور خاص در جایی ذکر نشده، اما با توجه به مو
آن را به صورت ذیل توضیح داد. 

دھـی و در قسـمت دوم بـه    این قاعده از دو قسمت تشکیل شده، در قسمت اول به تعمـیم 
، حـامض بـودن   »ال تأکل الرمان ألنـه حـامض  «بخشی علت اشاره شده است. در مثال تخصیص

که عالوه بر موردی که به عنوان موضوع در دلیـل  دھی به این معناستعلت حکم است. تعمیم
ذکر شده، در ھر مورد دیگری که علت در آن یافت شود، حکم جـاری خواھـد شـد. در مثـال     

». که انار باشد یا غیر انار، منھی عنـه اسـت  خوردن ھر چیزی که ترش باشد اعم از این«مذکور، 
مـذکور در لسـان دلیـل، مـوردی     بخشی به این معناست که چنانچه در دایره موضوعتخصیص

گفته، تخصیص به این آید. در مثال پیشباشد که علت در آن یافت نشود، حکم در آن مورد نمی
؛ حسینی شـیرازى،  ١٦٦/ ١(شبیرى زنجانی، ». خوردن انار شیرین جایز است«صورت است که 
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٢٧٩/ ١١  (

تر خواھد کـرد.  قاعده را روشنھای مختلف فقھی، معنا و نحوة استفاده از اینتوجه به مثال
توان به حکم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، مثال زد. گفته شده اسـت:  دھی میبرای تعمیم

و أمّـا  «نماز جمعه در عصر غیبت به امامت فقیه جایز است. ایـن حکـم بـا اسـتناد بـه روایـت       
صادر شـده  » و أنا حجّة اللّهعلیکم الحوادث الواقعة فارجعوا فیھا إلی رواة حدیثنا فإنّھم حجّتي

است. اگرچه مورد سؤال، برخی حوادث خاص است و امام (علیه السالم) در آن موارد به فقھـا  
در مقام تعلیل و بـه  » علیکمفإنّھم حجّتي«اند، اما قائالن به این فتوا معتقدند عبارت ارجاع داده

عمیم است. حجت قـرار گـرفتن از   کلی بوده، بنابراین مقتضای ذیل روایت، تۀدست دادن قاعد
شود بـه فقیـه   که ھر چه به امام ارجاع داده میطرف امام (علیه السالم) ظھور عرفی دارد در این

ارجاع داده شود، بنابراین اگر فرض شود دلیل داریم بر اینکه اقامـه نمـاز جمعـه از مناصـب و     
م این است که فقیه نسبت بـه  حقوق امام است، اقتضای حجت قرار گرفتن فقیه بین امام و مرد

-١٥٤این حق بر مردم احتجاج کند و اگر مخالفت نمود، مردم با او احتجـاج کننـد. (حـائرى،    
١٥٥  (

ھای زیر توجه نمود:توان به مثالبخشی میبرای تخصیص
مثال اول: در ذیلِ روایاتی که به طور مطلق داللت بر حرمـت غنـا دارنـد، عبـارتی بـه ایـن       

اند: بدیھی است که مطلـقِ  بعضی گفته». ألنه لغو و لھو و باطل و زور«ه است: صورت بیان شد
غنا، لھو و لغو و باطل نیست، مگر بـه جھـت حیثیـت خاصـی چنـین باشـد، بنـابراین از قبیـل         

دھد. در بعد تخصیص، ھر غنـایی ماننـد تغنـی    شود و تعمیم و تخصیص میمنصوص العلة می
)٣٥یز است. (رضوى کشمیرى، به قرآن و دعا که لھو نیست، جا

مثال دوم: اگر شخصی پس از اینکه زکات را به شیعه پرداخت کند، مستبصر گردد، نیاز بـه  
دھنده شیعه نبوده، قرار دادن زکـات  که زکاتاعاده ندارد؛ چون علت عدم کفایت، عالوه بر این

گـر زکـات در   زند که ادر غیر موضع است. علت مذکور، حکم را به این صورت تخصیص می
کنـد) وجھـی   میجای واقعی خودش قرار گرفت، (لحوق ایمان ھم به نحو شرط متأخر کفایت 

)  ٢١٣/ ٣ماند. (منتظرى، برای عدم کفایت باقی نمی
بخشی با مفھوم تعلیل شـباھت دارد، امـا بایـد دانسـت کـه      این قاعده در قسمت تخصیص

باشـد.  دلیل است و مفھوم اعم از آن مـی بخشی تنھا در دایره موضوع مذکور در لسانتخصیص
است. در تخصیص گفته شده است، » حرمت«و حکم » لھو«، علت، »غنا«در مثال اول، موضوع، 
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ۀمانند تغنی به قرآن و دعا که لھو نیست، جایز است. یعنی تخصیص صرفاً در دایـر » غنایی«ھر 

شد: ھر چیزی (اعـم  د گفته میشد بایموضوع صورت گرفته است. اگر مفھوم تعلیل استفاده می
از غنا و غیر غنا) که لھو نباشد جایز است.  

و حکـم،  » قرار دادن زکات در غیر موضع«، علت، »شخص مستبصر«در مثال دوم، موضوع، 
، است. تخصیص به این صورت بیان شد کـه  »عدم کفایت زکات پرداخت شده در زمان سابق«

ماند. در حالی وجھی برای عدم کفایت باقی نمیاگر زکات در جای واقعی خودش قرار گرفت
که مفھوم تعلیل عبارت است از اینکه اگر زکات در جای واقعی خودش قرار گرفت، (مستبصر 

یا غیر مستبصر) اعاده نیاز نیست.
شود، حجیت این قاعده مورد پذیرش فقھا و اصولیون قرار گرفتـه  طور که مشاھده میھمان

/ ٣؛ خـویی،  ٤٣؛ تبریـزى،  ٢٨٩اند. (میرزاى رشـتی،  له تصریح نمودهاست و برخی بر این مسأ
١٦٥  (

د: مفھوم تعلیل
، »انتفاء حکم ھنگام انتفاء علت«مفھوم به معنای انتفاء عند االنتفاء و مفھوم تعلیل به معنای 

تردید اسـکار، علـت اسـت ... بنـابراین     ، بی»ال تشرب الخمر، ألنه مسکر«اگر گفته شود «است. 
چه از مقدمات حکمت استفاده شود که تنھا علت حرمت خمر، اسکار اسـت، از انتفـاء آن   انچن

آید و دلیل بر این است که غیر از آنچه در این قضیه ذکر شـده، ھـیچ   انتفاء سنخ حکم الزم می
موجب دیگری، برای حرمت وجود ندارد... و اقتضای مفھوم این است که ھر چه مسکر نباشد، 

)  ١٤١-١٣٩/ ٥خمینی، سید مصطفی، » (حالل است.
توان یافت که مفھوم تعلیل در معنای اصطالحی بـه کـار   در کتب فقھی می١موارد متعددی

توان از صـیدی کـه محـرم کـرده     رفته است. به طور مثال از امام (علیه السالم) سؤال شد آیا می
نیست. مفھـوم تعلیـل   چون صید در حرم است اکلش جایز«است، استفاده نمود. امام فرمودند: 

اقتضا دارد که اگر محرم در غیر حرم صید کرده باشـد، اکـل آن بـر مُحـل جـایز خواھـد بـود.        
)  ١١/٣٤٣(نراقی، 

تواند به کسی که تیمم کسی که وضو دارد می«شیخ انصاری در کتاب الصالة نگاشته است: 
و یؤمّھم؛ فإنّ اللّـه جعـل األرض   لکن یتیمّم اإلمام«نموده است اقتدا کند؛ زیرا در روایت آمده: 

ھـا مفھـوم   ؛ مصنف این کتاب٧/٥٥طباطبایی حکیم، ؛١/٢٣٤؛ صدر، ٢/٣١٤، ؛ بیارجمندى٦/١٨٩؛ ھمدانی، ٢/١٧١ر.ک. موسوى خمینی، ١
؛ موسـوى  ٣/١٠٤؛ حسینی روحانی، ١/٣٠٨اند، اما قائل به حجیت آن نیستند. محقق داماد، کار گرفتهتعلیل را در معنای اصطالحی خودش به

. ٢/٢٠؛ طباطبایی، ٣/٢٠٣گلپایگانی، ؛ صافی١/٤١٣؛ موسوى گلپایگانی، ١/٢٣١؛ آملی، ٢/٨٢٥قزوینی، 
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شود به او اقتدا نمود؛ زیرا اقتضـای علـت یادشـده    حال اگر کسی فاقد طھور باشد، نمی» طھورا

این است که، اقتدای به متیمم از آن جھت که او مستعمل طھور است، صـحیح اسـت، بنـابراین    
او صحیح نیسـت. (أنصـاري،   کند: اگر مستعمل طھور نبود، اقتدای بهبه مفھوم تعلیل داللت می

٢/٣١٧  (
شـود، امـا در مـوارد زیـادی در     در کلمات فقھا فراوان مشـاھده مـی  » مفھوم تعلیل«عبارت 

استفاده شده، امـا  » مفھوم تعلیل«معنای اصولی به کار نرفته است. گاھی در کلمات فقھا از لفظ 
انـد: نمـاز آیـات بـرای ھـر      تـه علت بوده است. به طور مثال برخی گف» بخشیتعمیم«مراد آنان، 

إنّمـا جعلـت   «مخوف سماوی واجب است و یکی از ادله آن را مفھوم تعلیل موجود در روایت 
اند. بدیھی اسـت کـه ایـن اسـتفاده بـر      دانسته» للکسوف صالة ألنّه من آیات اللّه تبارك و تعالی

دی در فقـه مشـاھده   ) مـوارد زیـا  ٢٢٦/ ٦اساس مفھوم تعلیل نیست بلکه تعمیم است. (نراقی، 
؛ ١٠٤بخشـی علـت اسـت. (ر.ک. کاشـف الغطـاء،      شود که مقصود از مفھوم تعلیل، تعمـیم می

؛ ٢١٧/ ٤؛ حســینی روحــانی، ٥٥/ ٧؛ طباطبــایی حکــیم، ١/٥٥١؛ خوانســارى، ١٣٠/ ٥نجفــی، 
)٦٧/ ١٤حسینی عاملی، 

آن » معنـای لغـوی  «، گاھی منظور از مفھوم تعلیل، مدلول تعلیل است و در واقـع از مفھـوم  
اراده شده است. مثالً: یک حکم فقھی به این صورت مطرح شده است که اگر شخصی در نیت 
یا غیر نیت شک نمود، باید آن و مابعدش را انجام دھد. آیا این حکـم بـرای کثیـر الشـک ھـم      

تنـا  ھست یا او نباید به شک خود اعتنا کند. در پاسخ گفته شده است وی نباید به شک خود اع
ال تعوّدوا الخبیث من أنفسکم «کند؛ به دلیل نفی عسر و حرج و مفھوم تعلیل موجود در روایتِ 

نقض الصالة فتطمعوه، فإنّ الشیطان خبیث معتاد لما عود، فلیمض أحدکم في الوھم و ال تکثرن 
الشـک  ) در حالی که کثیر٢٣٦/ ٢(نراقی، » نقض الصالة، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم یعد إلیك

بر اساس معنای مطابقی این روایت نباید به شک خود اعتنا کند و از تعلیل موجود نه تعمـیم و  
نه مفھوم مخالفی استفاده نشده است بلکه صرفاً به معنا و مدلول خود تعلیل استناد شده است.  

» العلـة تعمـم و تخصـص   «گاھی اصطالح مفھوم تعلیل استفاده شده، اما به صراحت قاعدة 
کلما غلـب  «اند با استناد به مفھوم تعلیلِ الصادق آمده: برخی گفتهاده شده است. در کتاب فقهار

اگر اغماء با فعلِ خود شخص حاصل شد، قضا بر او واجب » ءاللّه علیه فلیس علی صاحبه شي
ۀطور که حکم، از مورد [اغماء]، به ھر عذر دیگـری کـه از ناحیـ   است. با این توضیح که ھمان

کند و قضا الزم نخواھد بود، [تعمیم به اعذار دیگر مانند جنون] اوند متعال باشد، سرایت میخد
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ان لـم یکـن ممـا غلـب اللّـه علیـه       «خورد. یعنی اطالق سایر نصوص ھم با مفھوم آن تقیید می

[تخصیص ھر عذری که به فعل مکلف حاصل شده باشد] به عبارت دیگر، » فالقضاء ثابت علیه
زند. دھد و تخصیص میمیعلت تعمیم 

اگر ثبوت مفھوم را برای ایـن جملـه   «است: نویسنده در ادامه و در نقد این استدالل نوشته
بپذیریم، داللت نخواھد کرد که اگر اعذار دیگر، به فعل مکلف حاصل شد، بـر صـاحبش قضـا    

رد که اگر غیر این تعلیل داللت ندا» اکرم ھؤالء النھم علماء«واجب است. مسلماً اگر گفته شود 
افراد عالم نباشند، اکرامشان، واجب نیست. بلکه مفھومش این است که ھر کسی از ایـن جمـع   
که عالم نباشد، لزوم اکرام ندارد و ھر کسی غیر از این جمع که عالم باشـد، لـزوم اکـرام دارد.    

ه باشـد، چنـین   مفھـوم داشـت  » ءکلما غلب اللّه علیه فلیس علی صاحبه شـي «بنابراین اگر جمله 
علیه [مورد روایت] در صورتی که اغماء به فعل خودش حاصل شـده باشـد،   است که بر مغمی

قضا الزم است و اگر به فعل خودش نباشد قضا الزم نیست. بـر مجنـون اگـر جنـون بـه فعـل       
خودش حاصل نشده باشد، قضا الزم نیست، [تعمیم] اما داللت نـدارد کـه اگـر جنـون [مـوارد      

/ ٨(حسـینی روحـانی،   ». شـود وضوع روایت] به فعل خودش نباشد، قضا الزم نمـی خارج از م
٣١٠(

تر گذشت که تخصـیص،  است. پیش» العلة تعمم و تخصص«ۀاین مطلب دقیقاً معنای قاعد
گیرد، اما مفھوم به معنای انتفاء عند االنتفاء، بوده، محدود بـه  موضوع صورت میۀصرفاً در دایر

) کـه از  ٦٨/ ٧ھای مشابه دیگری در فقه وجـود دارد (ھمـدانی،   ردد. نمونهگموضوع نمیۀدامن
اصطالح مفھوم تعلیل، اصطالح العلۀ تعمم و تخصص اراده شده است.

دالیل موافقان مفهوم تعلیل
در عـروض) و  ۀدر ثبـوت و واسـط  ۀآقای نائینی با توضیح انواع تعلیـل (توجـه بـه واسـط    

ظھور بسـیاری از  «دھد: مقام اثبات چنین توضیح میۀھا، دربارچگونگی اطراد و انعکاس در آن
ـ ۀاحکام، اقتضا دارد که علت ذکر شده از قبیل واسطۀادل احکـام  ۀدر ثبوت باشد؛ زیرا ظاھر ادل

این است که ھمان عنوانی که در لسان دلیل حکم بر آن وارد شده است، در واقع و نفس االمـر  
انطباق بر عنوان دیگری، موضوع حکم باشـد.  ۀکه به واسطھم موضوع حکم بوده است، نه این

در عروض ھستند. اصـل ھـم   ۀدر ثبوت و نه واسطۀھا ھم ظھور دارند که بیانی از واسطتعلیل
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در عـروض بـودن ھـم    ۀالبته ایشان معتقد است با فراھم شدن دو شرط، واسط» ھمین است.بر 

شود:ممکن می
شرط اول: علت به نفس عنوان خودش، صالحیت داشته باشد کـه در قـوت کبـرای کلـی     «

شامل مورد و غیر مورد با جامع واحدی بشود.
کبرای کلی باشد. ۀدر قوشرط دوم: صحت تعلیل به آن علت، متوقف بر این باشد که علت 

در این صورت به داللت اقتضا بر آن کلیت داللت خواھد کرد و از مدالیل لفظیه خواھد بود.   
یک عنوان جامع، منطبق بر مورد ۀاین است که علت منصوصه، به وسیل» صالحیت«ۀضابط

مـورد بشـود   و غیر آن باشد. یعنی خود عنوان به حمل شایع صناعی، قابل حمل بر مورد و غیر
ھم اعم از اینکه خبری [مانند: الخمـر  » حکم معلل«[گفته شود الخمر مسکر، النبیذ مسکر و ...] 

طلب [مانند: ال تشرب الخمر] باشد؛ با عنوان جامعی قابل حمـل بـر مـورد و    ۀحرام] یا به صیغ
ز علـت و حکـم   غیر مورد گردد. [مثال گفته شود: الخمر حرام، النبیذ حرام و ...] و ھیچ کـدام ا 

ال تشرب النبیذ «یا » الخمر حرام النه مسکر«معلل، اصالً اختصاصی به مورد نداشته باشد. مانند: 
و .... از اطالق علت و معلل و اینکه ھر دو عنوان قابل حمل بر مورد و غیر مـورد،  » النه مسکر

مورد در علـت  شود که به جامع واحد ھستند و ھیچ کدام اختصاص به مورد ندارند، کشف می
شود.  در ثبوت خارج میۀو معلول دخالتی نداشته است و از واسط

برای مثال منتفی بودن اطالق علت، این است که مقید به موردش باشد. مثالً حرمت نبیذ به 
ال «اسکار خودش و نه به انطباق عنوان مسکر بر آن، تعلیل شده باشد؛ مانند اینکه گفتـه شـود:   

». هتشرب الخمر السکار
صغری است، با توجـه بـه   ۀنتیجه و آنچه تعلیل شده به منزلۀمعلله به منزلۀاز آنجا که جمل

تعلیل باید کلی باشد، در غیر این صورت تعلیل صـحیح نخواھـد بـود. [انتـاج     » توقف«ضابطۀ 
قیاس شکل اول، مشروط است به اینکه کبری کلی باشد. اگر جزئی باشد؛ مانند الخمـر مسـکر،   

توان نتیجه گرفت: الخمر حرام؛ زیرا ممکن است از بعض غیـر حـرام   مسکر حرام؛ نمیبعض ال
واسـئل  «ۀشـریف ۀطور کـه آیـ  کند؛ ھمانباشد.] تعلیل [به داللت اقتضا] بر این کلیت داللت می

)۲۹-۲۵داللت دارد که از اھل قریه سؤال کن! (نائینی، » القریة

نقد کالم محقق نائینی
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در ۀاسـت: اوالً ایشـان واسـط   و قسمت از کالم محقق نائینی اشـکال کـرده   امام خمینی به د

دھی علت مذکور در لسـان دلیـل،   پذیرد و معتقد است، تعمیمعروض بودن را جھت اطراد نمی
به این جھت نیست که حکم، در واقع برای حیثیت علت، باشد. بلکـه عنـوان موضـوع، ھمـان     

ثبوت حکـم بـرای   ۀضوع اخذ شده و علت، تنھا واسطمعلله، موۀچیزی است که در ظاھر قضی
، عرفاً ظاھر در این »الخمر حرام؛ ألنّه مُسکر«ای مانند دھد: قضیهموضوع است. وی توضیح می

است که موضوع حرمت، خمر است و اسکار، واسطه تعلق حکم به آن شـده اسـت. عـرف در    
م برای موضـوع. بـه حسـب فھـم     ثبوت حکۀبیند: موضوع، حکم و واسطاین قضایا سه امر می

اصـلی معلـل، دارای موضـوع،    ۀشود، مانند قضـی عرف، قضایایی که از تعمیم تعلیل فھمیده می
حکم و وسط است، بنابراین اقتضای تعلیل در مثال، این است که فقـاع و نبیـذ ھـم بـه عنـوان      

احتمـال  خودشان حرام ھستند؛ چراکه مسکرند، لذا حکم در فرع، تابع حکـم در اصـل اسـت.   
اینکه حکم در فرع به جھت حیثیت اسکار باشد، ضعیف بوده، مخالف فھم عرف و عقال است. 

)١٢٨-١٢٧/ ٢(خمینی، 
شمارد: ایشان در ذیـل ایـن مسـأله    ثانیاً: خصوصیت مورد و وجود ضمیر را مانع تعمیم نمی

ص فـرائض  آیا حکم به صحت نماز در صورتی که با تیمم به آن داخـل شـده باشـد، مخـت    «که 
فرمایـد: تعلیـل وارد در   مـی » شـود؟ یومیه است یا مطلق فرائض بلکه نوافل را ھـم شـامل مـی   

صحیحة زراره و محمد بن مسلم، اقتضا دارد که حکم به این مـوارد ھـم تعمـیم بیابـد. تعلیـل      
[مرجـع ضـمیر در کلمـۀ دخلھـا، فریضـۀ      » لمکان أنّه دخلھا و ھو علی طھر بتیمّم«چنین است: 

است. اگر به خصوصیت ضمیر توجه شود، نمی توان حکم را به نمازھای غیر یومیـه یـا   یومیه 
دھـد کـه تمـام علـتِ عـدم      ھر عمل مشروط به طھارتی تسری داد] ظاھر این تعلیل، نشان می

نقض و صحیح بودن نماز این است که طھور در حال دخول به عمل، وجود داشته است؛ بدون 
طور که عـرف  ه نماز بودنِ عمل، دخالتی در حکم داشته باشد. ھماناینکه نمازِ فریضه بودن بلک

دھـد و بـه مـورد و ضـمیر     حکم را به ھر مسکری تعمیم مـی » ال تشرب الخمر؛ ألنّه مسکر«از 
شود که دخول بـا تـیمم در ھـر    کند، در این مقام ھم از تعلیل، استفاده میراجع به آن اعتنا نمی

عدم نقض، صحت عمل و بقای بر طھـور را دارد و تـوجھی   عملِ مشروط به طھارت، اقتضای 
)٣٨٤-٣٨٣/ ٢شود. (خمینی، به ضمیر راجع به فریضه یا نماز نمی

، ظھـور در موضـوعیت   »ال تشرب الخمر إلسکاره«قضیة «در اجود التقریرات آمده است که 
ارد علـت  کند؛ زیرا احتمـال د خمر برای حرمت دارد و حکم به غیر موضوع مذکور تعدی نمی
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مذکور در این قضیه، خصوصیتی برای جعل حکم برای موضوع مذکور داشـته باشـد کـه ایـن     
خصوصیت در غیر این موضوع از مواردی که در حقیقـت و عنـوان مشـترکند، وجـود نداشـته      

این احتمال خالف چیزی اسـت کـه   «است: ، محقق خوئی به این کالم چنین اشکال کرده»باشد
از یافته است. مرتکز در اذھان مردم این است کـه علـت مـذکور در کـالم،     در اذھان مردم ارتک

خودش علت حکم است؛ بدون اینکه قیـام علـت در موضـوع خـاص، دخـالتی داشـته باشـد.        
إن اهللا لم یحـرم الخمـر إلسـمه و إنمـا حرمـه      «تردید مستفاد از کالم امام (علیه السالم) که: بی

است. اگر احتمـال دخـل خصوصـیت مـورد، مـانع از      این است که ھر مسکری حرام» إلسکاره
ال تشـرب الخمـر ألنـه    «شد، در مثال انعقاد ظھور کالم در دوران حکم بر مدار علت مذکور می

شد؛ چون در آنجا ھم این احتمال که در صدق مسکر بـر خصـوص خمـر،    ھم مانع می» مسکر
غیر مورد نباشد، وجـود  خصوصیتی که اقتضای حرمت آن را داشته باشد و این خصوصیت در 

)٤٩٩/ ١(نائینی، » دارد.
تعلیل خـارج باشـد   ۀ، کار دشواری بوده، از حیط»توقف«و » صالحیت«رسد فھم به نظر می

و شاید بتوان گفت بیشتر به فھم عرفی یا شم فقاھتی وابسته است. محقـق نـائینی گفتـه اسـت:     
جامع، منطبق بر مـورد و غیـر   یک عنوانۀصالحیت در جایی است که علت منصوصه، به وسیل

ای ای دست یافت! البتـه بیانـات ایشـان بـه گونـه     توان به چنین مسألهمورد باشد، اما از کجا می
توان ھیچ تعلیلی را خالی از این دو ضابطه دانست؛ چراکـه معتقدنـد تنھـا زمـانی     است که نمی

سد، ذکر شده باشد. ماننـد:  عنوان، صالحیت ندارد موضوع کلی باشد که برای بیان مصالح و مفا
دھد بیـان مصـالح و مفاسـد کـه     و توضیح می» النھا تنھی عن الفحشاء و المنکرةالصالة واجب«

مناط موضوعیت موضوع احکام است، از وسائط ثبوتیه است و تعلیـل بـه آن در غیـر مـوردش     
ی سـایر علمـا،   ) عالوه بر این با توجه به اشکاالت مطرح شده از سو۲۹ممکن نیست. (نائینی، 

ای که وی بیان کرده، قابل تشخیص نیست.  خصوصیت مورد به گونه
تـوان از ھـر   رسد این معیار و ضابطه خیلی دقیق نباشد و به راحتـی مـی  بنابراین به نظر می

گیری نمود. در حالی که وی در برخی موارد به این نتیجه پایبند نیست. بـه طـور   تعلیلی مفھوم
معنای عمل به عموم علت، تسری حکم مذکور بـه  «است: توایی نگاشته مثال در بحث شھرت ف

التشـرب الخمـر فانـه مسـکر،     ۀھر موردی است که علت در آنجا باشد. ھمان طور که از قضی
توان نقیض حکم مذکور را در چیزی که علت در آن شود، اما نمیحرمت ھر مسکری ثابت می

ر داللت بر حلیت ھر چیزی که مسکر نیست، داشته مذکوۀای که قضینیست ثابت کرد؛ به گونه



100شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی24
)٢/١٠١(نائینی، » باشد

انتفـاء علـت   «سید مجاھد دانشمند دیگری است که مفھوم تعلیل را پذیرفتـه، اعتقـاد دارد:   
شود، ظاھراً اتفاق بـر آن  مستلزم انتفاء معلول است، عالوه بر این که این مطلب عرفاً فھمیده می

)٦٧٨، (مجاھد» ھم وجود دارد
اصولی دیگری که این بحـث را مطـرح نمـوده، سـید مصـطفی خمینـی اسـت. وی اولـین         

کند. البته خود ایشان این مفھـوم را  شخصی است که مفھوم تعلیل را در مبحث مفاھیم ارائه می
دھد، مبنایی است و معتقد است، طبق مبنای کسانی که مفھوم نپذیرفته، ھمه مباحثی که ارائه می

ف را قبول دارند، این مفھوم به طریق اولی باید مورد پذیرش باشد.  شرط یا وص
تردیـد اسـکار، علـت    ، بـی »ال تشرب الخمر، ألنه مسکر«اگر گفته شود «است: وی نگاشته 

ھای شرعی به قیود موضـوع و  در ثبوت بودن ھم ظاھر است. ارجاع دادن تعلیلۀاست و واسط
باشد. بنـابراین اگـر از   وجه میثار آنھا مشھود است، بیعناوین احکام ھم در حالی که اختالف آ

مقدمات حکمت استفاده شود که تنھا علت حرمت خمر، اسکار است، از انتفاء آن، انتفاء سـنخ  
آید و دلیلی بر این خواھد بود که غیر از آنچه در این قضیه ذکر شده است، ھـیچ  حکم الزم می

این ترتیب اگـر در صـورت انتفـاء علـت حکـم،      موجب دیگری، برای حرمت وجود ندارد. به 
حرمت به جھت دیگری بیاید بین این دو دلیل تعارض به وجود خواھد آمد. به طور مثـال اگـر   
استفاده شود که ھر خمری حرام است و این حرمت مستند به اسکار بوده، دلیل دیگری غیـر از  

» کـان کثیـره یسـکر فقلیلـه حـرام     مـا «آن وجود ندارد، بین آن و کالم ائمه (علیھم السالم) کـه  
شود؛ زیرا بر اساس مفھوم تعلیل، اگر خمر قلیل، مسکر نباشد، حرام نیست که تناقض ایجاد می

در این صورت باید به عالج معارضه پرداخت.
تـر از مفھـوم   اثبات انحصار، علیت تامه و اصل اسـتناد در اینجـا آسـان   «ایشان معتقد است: 

زیادی در اثبات ۀوصف که واضح است. در مفھوم شرط ھم مؤونوصف و شرط است. مفھوم 
ای کـه جمـاعتی از محققـان بـا آن مخالفـت      اصل استناد و علیت تامـه وجـود دارد؛ بـه گونـه    

اند؛ به این ترتیب وضع انحصار روشن است. در مفھوم تعلیل تنھا نیاز به اثبـات انحصـار   نموده
ھای زیادی کـه در مفھـوم شـرط    است. اگر تقریباست و سایر مقدمات در اینجا بسیار واضح 

و البته بر خـالف  ھای فقھیاقرار فقھا در کتابۀبه ضمیم–بیان شده است، در اینجا تمام باشد 
-١٣٩/ ٥تمامیت مفھوم در اینجا اولی و اظھـر اسـت. (موسـوی خمینـی،     -آنانمذاق اصولی

١٤٠(
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ھای فقھی صورت گرفت، اقرار فقھـا بـه   ابالبته در پاسخ ایشان باید گفت، تتبعی که در کت

دھد؛ چراکه اوالً: در موارد فراوانـی، مفھـوم تعلیـل در معنـای اصـولی      این مطلب را نشان نمی
بخشـی یـا قاعـده العلـه تعمـم و      (انتفاء عند االنتفاء) به کار نرفته است بلکه یا در معنای تعمیم

ھم که در معنـای اصـولی بـه کـار رفتـه،      تخصص یا مدلول لغوی تعلیل است. ثانیاً در مواردی
اند و تنھا تعداد محدودی آن را بسیاری از فقھا این مفھوم را در حکم خاصی مطرح و رد نموده

اند. پذیرفته
به ھر ترتیب، سید مجاھد و سید مصطفی خمینی، مفھوم تعلیل را شبیه مفھوم شرط معرفی 

جمله شرطیه با حکمی که تعلیـل شـده اسـت،    رسد، میان حکماند در حالی که به نظر میکرده
شـود، امـا در   گردد سپس علت آن مطرح میتفاوت وجود دارد. در تعلیل، حکم منجزاً بیان می

آید. تعلیـق موجـود   شود که اگر چنین شرطی حاصل شد، حکم میجمالت شرطیه تصریح می
کنـد. در  ا آسان مـی گذارد و کشف انحصار علت ردر جمله شرطیه، در مقدمات حکمت اثر می

معلل، حکم منجزاً صادر شده، بـه علتـی کـه باعـث حکـم شـده اسـت اشـاره         ۀمقابل در جمل
توان نتیجه گرفـت کـه اگـر ایـن     توان انحصار علت را کشف نمود و نمیشود، بنابراین نمیمی

ن تواند بیاید. به عبارت دیگر از علـت بـود  علت در جای دیگر نبود در آنجا ھم این حکم نمی
آیـد امـا ھـیچ گونـه     توان نتیجه گرفت ھر جا علت باشد حکم حتماً مـی امری برای حکمی می

شده است.  داللتی ندارد که فقط ھمین علت، سبب حکم 
عالوه بر این چون در جمالت شرطیه تعلیق وجود دارد علت، به یـک موضـوع خـاص بـا     

، شـرط، علـت را در   »لما فاکرمهان کان زید عا«گردد. مثالً در عبارت شرایط خاص منحصر می
گیری مفید عالم بودن زید محدود کرده است. این جزئی بودن و خاص بودن منطوق، در مفھوم

ان لم یکن «توان گفت شود و به راحتی میاست؛ چراکه موضوع مفھوم ھم محدود و جزئی می
شود ور کلی اشاره می، اما در جمالت معلل از آنجا که به علت به ط»زید عالما فال یجب اکرامه

و حد و مرزی ندارد، در مفھوم ھم با یک عنوان کلی و بسیار وسیع روبـرو ھسـتیم؛ مـثال اگـر     
گفته شود: ال تشرب الخمر النه مسکر، در مفھوم تعلیل باید گفت: کلما لـم یکـن مسـکرا فھـو     

دلیـل  حالل. بدیھی است که این مفھوم قابل قبول نیست. به نظـر مـی رسـد کلـی بـودن، یـک       
اساسی برای عدم اخذ مفھوم است اگر جمله معلل، به این صورت مطرح شده بود کـه ان کـان   

گیری کرد به اینکه ان لم یکـن الخمـر مسـکرا    شد مفھومالخمر مسکرا فال تشربه، به راحتی می
فشربه جائز.  
ھای میان مفھوم شرط و تعلیل، سید مصطفی خمینـی و شـھید صـدر ھـم اشـاره      به تفاوت

گردد. اند که در دالیل مخالفین، بیان میودهنم
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دالیل مخالفان مفهوم تعلیل
سید مصطفی خمینی که مفھوم تعلیل را مبنایی مطرح کرده است، خود قائل به ثبوت مفھوم 

شـود کـه بایـد اصـل     تعلیل نیست. وی در مورد تعارض میان مفھوم تعلیل با منطوق معتقد می
دلیل که مقدمات اطالق برای اثبات انحصار علـت بـه طـور مطلـق     مفھوم را انکار نمود به این

حقیقیه است. بـا ایـن   ۀفراھم نیست؛ زیرا در قضایای شرطیه، حصر علت از طریق استفاده قضی
ادعا که میان ھر مصداق از جزا با مصداقی از شرط مالزمه برقرار اسـت. ایـن نکتـه در بحـث     

تـوان علیـت ھـر امـر دیگـری را بـرای تحـریم        نمـی کنونی ممکن نیست. یعنی با اطالق اینجا 
)١٤٢-١٤١/ ٥مصداقی از خمر که مسکر نیست، نفی نمود. (موسوی خمینی، 

پذیرد اما معتقـد اسـت، بـه دلیـل صـیانت      شھید صدر مفھوم تعلیل را به صورت کامل نمی
پـذیرفت.  توان انتفاء حکم ھنگام انتفاء تعلیل را بـه صـورت جزئـی   عرفی تعلیل از لغویت، می

نویسد: اگرچه تعلیل فـی الجملـه مفھـوم دارد، مفھـوم آن     تفاوت تعلیل با شرط میۀوی دربار
اقتضا ندارد که حکم معلل در سایر موارد فقدان علت، منتفی باشد؛ آن گونه که تعلیق در جمله 

علیـل  شرطیه اقتضا دارد؛ زیرا چنین انتفائی از شئون علیت انحصاری است و انحصار از مجرد ت
)  ٢٠٣/ ٢(صدر، » شودشود. بر خالف تعلیق بر شرط که از آن انحصار فھمیده میاستفاده نمی

اطالق تعلیل، اقتضای تمامیت موضوع و علیت تامه را دارد امـا  «فرماید: امام خمینی نیز می
سـوی  (مو» کنـد. اقتضای انحصار علت را ندارد، بنابراین داللت بر انتفاء عند االنتفـاء ھـم نمـی   

)٢/١٧١خمینی، 
شود تعمـیم اسـت   نھایت چیزی که از تعلیل فھمیده می«آقا رضا ھمدانی نیز نگاشته است: 

شـود. یـک انسـباق    اما علت منحصره بودن که به معنای انتفاء عند االنتفاء باشـد، فھمیـده نمـی   
شود که ناشی از عدم التفـات بـه احتمـال مـدخلیت خصوصـیات در     بدوی در ذھن حاصل می

)  ٦/١٩٠(ھمدانی، » علت است.
انـد. در  بسیاری از علمای اصول در ذیل بحث شھرت فتوایی مفھوم تعلیل را انکـار نمـوده  

أن تصـیبوا  «نبأ یعنی ۀاین بحث برخی برای اثبات حجیت شھرت فتوایی به تعلیل موجود در آی
از خبـر فاسـق واجـب شـده     شریفه، تبین ۀاند. با این توضیح که در آیاستناد کرده» قوما بجھالة

است، به این علت که مبادا با قومی از روی جھالت برخورد شود. مفھوم تعلیـل مـذکور چنـین    
به جھالت در امان بودید، تبین الزم نیست. در شـھرت فتـوایی ایمنـی از    ۀاست که اگر از اصاب
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خواھنـد بـه عمـوم    کنندگان میاصابه به جھالت وجود دارد، پس تبین الزم نیست. البته استدالل

تعلیل استناد کنند، اما معنای سخن ایشان استناد به مفھوم تعلیل است. بسیاری از اصولیان که به 
؛ ٢/١٦٦انـد. (مظفـر،   اند، آن را به دلیل مفھوم نداشتن تعلیـل نپذیرفتـه  این استدالل اشاره نموده

خویی، مصـباح االصـول،   ؛ ١٦٥/ ٣األصول، ؛ خویی، الھدایة في ٣/١٠٠؛ عراقی، ٢/٩٣موسوى، 
)١٥٥/ ٣؛ نائینی، ١٤٥/ ٢

نظریه مختار
دالیل موافقان، به طور کامل پذیرفتنی نیست. از طرفی مخالفان، بر عدم فھم انحصار علت، 

اند. وقتی انحصار کشف نشود، انتفاء عند االنتفاء ھم کشف نخواھد شد، اما به ھـر  تأکید نموده
شود. شاید از ھمین رو اسـت  ل، چنین مفھومی را متوجه میحال در برخی موارد، عرف از تعلی

تـوان مفھـوم تعلیـل را بـه     گوید به دلیل صیانت عرفی تعلیل از لغویت، مـی که شھید صدر می
صورت جزئی پذیرفت. البته این سخن تا این اندازه کمکی به استنباط حکم بـر اسـاس تعلیـل    

گیـری از تعلیـل را مشـخص نمـود.     ده مفھـوم کند بلکه باید معیاری داشت تا بتوان محـدو نمی
اند و صحیح ھـم بـه نظـر    شان به این مفھوم استدالل نمودهھای فقھیمواردی که فقھا در کتاب

موضوع در منطوق و مفھوم محدود بوده اسـت. بـه ایـن    ۀرسد، اغلب مواردی است که دامنمی
ۀای اسـت کـه در قاعـد   نکتـه مسأله، ھم، در ذیل تفاوت مفھوم شرط و تعلیل اشاره شد و ھم،

شود.مشاھده می» العلة تعمم و تخصص«
به طور مثال صافی گلپایگانی در فتوایی معتقد شده که اگر مُحرم به ھمسر خود نگـاه کنـد   

آید؛ زیـرا در  ای بر عھده او نمیبدون قصد شھوت و بدون اینکه معموالً باعث امناء شود، کفاره
اجعل علیه ھذا النه امنی انما جعلته علیه النه نظر الی ما ال یحـل  اما انی لم«روایت آمده است: 

کرد، چیزی بـر عھـده او قـرار    مفھوم تعلیل این است که اگر نگاه به کسی که حالل بود می» له
منطوق، نگاه به کسـی اسـت   ۀشود که محدود) مشاھده می۳/۲۰۳دادم. (صافی گلپایگانی، نمی

مفھوم ھم نگاه به کسی است که حالل باشـد. موسـوی   ۀنی دامنکه حالل نباشد و نقیض آن یع
کند که اگر شخصی با استناد بـه  استدالل می» فإنّما ھو الذي أقرّ علی نفسه«گلپایگانی به روایت 

اقرار، در حال تحمل حد باشد و از گودال فرار کند، نباید او را برگرداند. مفھوم تعلیـل، داللـت   
به استناد اقرار نبـوده بلکـه بینـه بـر آن اقامـه شـده باشـد، مجـرم         دارد که اگر جاری شدن حد
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) در اینجا ھم دامنـه منطـوق و مفھـوم محـدود     ۱/۴۱۳شود. (موسوى گلپایگانی، برگردانده می

است.  
مسأله جزئی بودن موضوع در منطوق و در نتیجه جزئی بودن موضوعِ مفھوم در بسیاری از 

شود که برای نمونـه بـه چنـد    یل استناد شده است، مشاھده میاحکامی که در آنھا به مفھوم تعل
است، موضوع » خریدِ قبل از مالک شدن«گردد. در جایی که موضوع در منطوق، مورد اشاره می

)، جایی که موضوع ۲/۸۲۵خواھد شد. (موسوى قزوینی، » خرید پس از مالک شدن«در مفھوم، 
تیمم با آنچـه از  «بوده است، موضوع در مفھوم، » هتیمم با آنچه از زمین خارج نشد«در منطوق، 

نمـاز  «)، جایی که موضـوع منطـوق   ۳/۱۰۴شود. (حسینی روحانی، ، می»زمین خارج شده است
بـوده، موضـوع در   » کسی که با تالش جھت یافتن قبله به اشتباه به غیر قبله نماز خوانده اسـت 

وانده است، قرار داده شده است. (محقـق  نماز کسی که بدون تالش به غیر قبله نماز خ«مفھوم، 
)  ۱/۳۰۸داماد، 

یاد شده امکان پذیرفته شدن را داشته باشد، اما در ۀرسد مفھوم تعلیل در محدودبه نظر می
» کلما لم یکـن مسـکرا فھـو حـالل    «که مفھوم آن » ال تشرب الخمر، ألنه مسکر«مواردی مانند: 

، این امکان وجود نـدارد. البتـه فقھـایی کـه مفھـوم      شودای وسیع را شامل میاست، یعنی دامنه
؛ ۲/۱۷۱کنند. (موسـوى خمینـی،   جزئی ھم آن را رد میۀاند در ھمین محدودتعلیل را نپذیرفته

)۷/۵۵؛ طباطبایی حکیم، ۶/۱۸۹ھمدانی، 

گیرينتیجه
دستیابی به علت از راھھای متعددی ممکن است. -۱

تعلیل مانند: لعلّة کذا، و حروف تعلیل ماننـد: لکـذا، إنّ،   آ: نصّ بر علت: استفاده از کلمات 
»ألنّ و... 

کلی یا سیاق روایت بر اساس صدر و ذیل آن.ۀب: استظھار علت از یک قضی
علت، در استنباط احکام به صورت تنقیح مناط، قیاس منصوص العلة، قاعده العلة تعمم -۲

کند.و تخصص و مفھوم تعلیل ایفای نقش می
بخشی، تنھا در دایـره  بخشی در این است که تخصیصفھوم تعلیل با تخصیصتفاوت م-۳

افتد، اما در مفھوم تعلیل، انتفاء حکـم بـه انتفـاء علـت     موضوع مذکور در لسان دلیل، اتفاق می
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موضوع موجـود  ۀگیرد؛ به این معنا که ھر جا علت منتفی شود اعم از اینکه در دایرصورت می

ر آن، حکم منتفی خواھد شد.در حکم اصلی باشد یا غی
مفھوم تعلیل به طور کامل ثابت نیست؛ زیرا: -۴

یـک عنـوان جـامع    ۀدقیقی برای تشخیص اینکه علت منصوصه، بتواند بـه وسـیل  ۀآ: ضابط
منطبق بر مورد و غیر مورد شود و ھیچ کدام از علت و حکم معلل، اصالً اختصاصی بـه مـورد   

نداشته باشد، وجود ندارد.
تـوان ایـن دو را   ھای مھمی وجود دارد لذا نمیمفھوم شرط و مفھوم تعلیل تفاوتب: میان

» تعلیق«با ھم مقایسه نموده، نتیجه گرفت که مفھوم تعلیل ھم ثابت است. اولین تفاوت، وجود 
گـذارد و  در جمله شرطیه و عدم آن در جمله معلل است. تعلیق در مقدمات حکمـت اثـر مـی   

شود. دومـین  کند، اما در جمله معلل، انحصار علت کشف نمین میکشف انحصار علت را آسا
تفاوت، مربوط به جزئی بودن موضوع در جمالت شرطیه است. جزئـی بـودن منطـوق، باعـث     

شود، اما در جمالت معللی که به علـت بـه طـور کلـی اشـاره      محدود شدن موضوع مفھوم می
سازد.گیری را ناممکن مید که مفھومشود، در مفھوم ھم یک عنوان بسیار وسیع وجود دارمی

ج: فھم عرفی و نظر بسیاری از اصولیان این است که تعلیل، داللت بر انحصار علت ندارد. 
موضوع در منطوق و مفھوم محدود باشـد، پـذیرفتنی   ۀمفھوم تعلیل در مواردی که دامن-۵

است.  
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