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 دهچکی
ل ،احکام دربردارنده اتیآ و اتیروا از یبرخ  ینامگذار دو با را هاآن هافق که هستند یالتیتعل به معلَّ
م حکمت، برخالف شود، قلمداد علت یزیچ چنانچه اند.کزده میتقس علت و حکمت ص و معمِّ  حکم مخصِّ

 متشابه و متفاوت یهایژگیو و مفهوم ،یبندمیتقس نیا اساس است آن بر یسع مقاله نیا در بود. خواهد

 و خاص اتیروا فتوا، شهرت جهتبه هیفق یذهن سبق ۀدهندنشان امر، ظاهر شود. شناخته باز علت از حکمت
 است. حکمت و علت به التیتعل میتقس در اطیاحت یۀروح نیهمچن
 

 . احکام لیتعل معلل، احکام حکم، علت حکم، حکمت ها:کلیدواژه
 

                                                 
 .52/65/6901: یینها بیتصو خی؛ تار61/90/6901وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 مسئولنویسنده .  6
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Abstract 

Some verses and hadiths involving the precepts are reasoned by ratiocinations which 

have been divided by the Islamic jurists into two categories called successively, real 

motive and apparent motive. On the opposite of apparent motive, if something is 

considered as real motive, it will be generalizer and restrictor of precept. In this 

paper, the authors have attempted to discover the basis of this classification, the 

concept and the similar and different characteristics of apparent motive and real 

motive. It appears that the jurist has mental background due to the famous fatwa, 

specific hadiths and the spirit of caution in the classification of ratiocinations into real 

motive and apparent motive. 
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 مقدمه

در ابتدا الزم است که مراد از علت، انواع آن و تفاوت علل شرعی با عللل منققلی بیلان شلود. در عللم 
لم فقه که علل آن معنلوی کنند اما در عمنقق علل را به چهار دستۀ فاعلی، غائی، مادی و صوری تقسیم می

(. شکی نیست که در فرد و کلی 4/41شود )مصباح، و به دور از مادیات است، دو علت اخیر گنجانده نمی
احکام، علت فاعلی ارادۀ شارع و علت غائی جلب مصلحت و دفع مفسده است. تعلیالت وارد در روایات 

توان ایلن تعللیالت را چه از باب مجاز در سبب میگیرند؛ گرعنوان علت فاعلی قرار نمیو آیات یقینًا تحت
ل به علت غایی نامید اما به لحاظ حقیقت، چنین تسمیه ای صحیح نخواهد بود. لذا تعلیالت در احکام معلَّ

 شود.ها علت اطالق میلحاظ حقیقت تنها نشانۀ حکم و سبب در علت غایی هستند که مجازًا به آن
 

 معنای اولیحکمت به
که بنای تمام احکام شرع بر اساس مصالح و مفاسد بوده اما گاهی حکمت، محرکی قوی  شکی نیست

برای عوام بوده که با بیان آن از جانب خواص، شوق به انجام اوامر و کراهت در انجام نواهی را نزد مشلتاقان 
ر می آن دلیلل، دالیلل شلوند کله کند؛ لذا گاه عوام در جستار مسائل فقهی دلیل حکم را جویلا میدین میسَّ

شود، نیست؛ بلکه چیزی فراتر از آن یا همان چیستی عللت ای که سبب تسکین مجتهد در فتوا میچهارگانه
گلاه نیسلت. ایلن توجی ات هملان هلغائی احکام بوده که کسی جزء شارع )و در مواردی معصومان( از آن آ

سکتۀ مغزی در صورت خوانلدن معنای اولی هستند؛ توجیهاتی همچون جلوگیری از های حکم بهحکمت
 نماز صبح. 

 
 علت و حکمت در تعریف فقها

به مقالب گذشته، علت فاعلی در احکام الهی تنها ارادۀ شارع است که بلر اسلاس مصللحت و باتوجه
کند؛ همچنین حکمت در متداوالت مردم به بیانات اقنلاع مفسدۀ موجود در احکام )علت غائی( تجلی می

تواند اساس استدالل در کتب فقهی قرار گیرد. اما تعلیالت واردشده در آیات و که نمی ای اطالق شدهکننده
اند، چه جایگاهی خواهد داشت؟ وجه تشابه و عنوان حکمت و علت نام بردهها تحتروایات که فقها از آن

ایسلته تفارقی میان حکمت بیان شده و حکمت مرجوع به تعلیالت وجود دارد، برای بررسی ایلن ملدعی ش
 است که تعریفات فقهای اسالم در مقولۀ علت و حکمت بررسی شود.  

سنت با فقهای امامیله بله چشلم : تقابق نسبی در علت و تفاوت در حکمت نزد فقهای اهلسنتاهل
 :خوردمی
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علت، وصف ظاهر و مضبوطی است که از ترتیب حکم بر وفق آن، حصول آنچه که صلالحیت »  .1
 (.3/072)آمدی، « آیدشد، الزم میدارد که مقصود شارع با

 ذیل این تعریف، تصریحی بر تقابق تعلیالت شرعی با اسباب مؤثر در علل غائی منقق است. 
 .علت آن چیزی است که قانونگذار حکم را بدان نسبت داده و آن را نشانۀ حکلم قلرار داده اسلت» .0

کله در تعریلف آن مشلکلی نلدارد؛ چنانتوان آن را تعلیلی دانست که عرف نسبت به فهم آن و مصادیق می
 (.0/45)غزالی، « اندعلت، آن را نشانۀ حکم معرفی کرده

توان علت بنابراین علت دارای دو ویژگی خواهد بود؛ اول: عرف توان تمییز مصادیق آن را دارد؛ دوم: می
 در نظام فقهی را همان سبب در وجود علت غایی دانست.

صورت عنوان مستقل مقرح نشده است املا بعضلی سنت بهرای اهلبحث پیرامون حکمت احکام در آ
از روایات همچون روایتی دربارۀ نهی پیامبر از دست بر روی سینه گذاشتن در نماز، جایگاه احتماالت شده 

اند که بخاری، بهترین این احتماالت سنت چند احتمال )حکمت( برای حرمت ذکر کردهاست. فقهای اهل
حکملت در  ؛ از ایلن رو(7177ح/99ص/ج10حنبلل، )ابندانلد یشه تشبث به اهل یهود مینقل از عارا به

 پوشانی با حکمت مدنظر عوام دارد. سنت هملسان فقهای اهل
 در فقه امامیه سه دوره در برخورد با روایات معلل وجود دارد:امامیه: 

و سیدمرتضللی  (2/291، الخالال  : در دورۀ اول فقهللایی همچللون شللی  طوسللی )طوسللی، اول
گیرند. بله اعتقلاد ایشلان، ( در مقابل استفاده از تعلیالت موجود در احکام معلل قرار می214الهدی، )علم

عنوان مثال دلیل تسری حرمت در مقدار کم تبع آن قیاس نیز باطل است؛ بهتعلیل از فرعیات قیاس بوده و به
ماع، اطالق اسم خملر بلر دیگلر مسلکرات و هر مسکری و هر مسکری غیر از خمر را، روایات خاص، اج

 (. 4/41، المبسوط؛ همو، 2/244، الخ  دانند )طوسی، احتیاط می
کنند : در دورۀ دوم اکثر فقها فقط به ذکر تعمیم حکم خمر به هر مسکری بدون ذکر دلیل بسنده میدوم

 (.2/421عالمه حلی،  ؛3/131؛ محقق حلی، 9/191، الروضة البهیة؛ شهید ثانی، 4/419ادریس، )ابن
در غالب تعاریف این گروه، به تعلیالتی که دارای خصوصیت بسط و تضییق باشد، علت اطالق : سوم

 شود:شده و اگر فاقد این دو وصف یا تنها شامل ویژگی بسط باشد، حکمت اطالق می
تعلیل  بودن آنو عدم درک، دلیل بر حکمتچیزي که در ادراك عرفي بگنجد علت عبارت است از  .1

 (.145، القواعد؛ مکارم شیرازی، 0/327است )خویی، 
تلوان آن را عالملت حکلم سبب آن تشریع شده اما نمیحکمت آن تعلیلی است که حکم شرع به» .0

 (.311)حکیم، « شوددانست. بنابراین باوجود حکمت، وجود حکم ثابت نمی
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ن وجه تمایز و تشابه حکمت مصقلح فق معنای واقعلی کلمله ها و حکمت بلهتأمل در این تعریف، مبیِّ
را  مفارقلتها در زمان استدالل احکلام اسلت، املا وجله استناد به آن نداشتناست. تشابه این دو در امکان

شود که فقیه بنابر دالیلی عموملًا توان بیان کرد که حکمت مصقلح فقها، به تعلیالتی اطالق میگونه میاین
دانلد؛ بلرخالف حکملت علوام کله بلر پلذیر نمیآن تعلیل امکانخارجی، تعمیم و تخصیص را بر اساس 

 گرفته از ذهن بشر است. شود که فاقد عبارت و تنها نشئتتوجیهات وارد بر احکام اطالق می
علت حکم چیزی است که حکم دایرمدار آن است؛ یعنی در صلورت وجلود عللت، حکلم نیلز » .3

چیلزی اسلت کله غالبلًا « حکمت حکم»بود، ولی خواهد بود و در صورت نبودن علت، حکم نیز نخواهد 
رغم اینکه حکمت وجود ندارد، شود؛ یعنی بعضی از اوقات علیهمراه حکم بوده و گاهی هم از آن جدا می

کنندگی عللت حرملت مسلت« ال تشرب الخمر الّنه مسکر»حکم به قّوت خود باقی است. مثاًل در جملۀ 
کننده باشد، خوردن آن حرام است و اگر ایلن زمان شراب، مست نوشیدن شراب بیان شده است؛ بنابراین هر

شود برای غسل جمعه که گفته می مورد حالت از بین رفت )مثاًل شراب سرکه شد( حرام نخواهد بود. اما در
تمییزی بدن تشریع شده، این مقلب حکمت حکم است؛ به همین جهت اگر کسلی تلازه شستشلو کلرده و 

برای او نیز غسل جمعه مستحب است، چون نظافت و تمییزی حکمت حکلم  بدنش هیچ بوی بدی ندهد،
حکملت »شلود کله غسل جمعه بوده و حکمت الزم نیست همیشه همراه حکم باشد. مثال دیگر گفتله می

شلدن اند، روشنبرای زنانی که از شوهر خود طالق گرفته یا شوهر آنان فوت کرده و هنوز یائسه نشده« عّده
شدن پدر بچه است؛ به همین جهت مسئلۀ عّده حتلی بلرای زنلانی کله ها برای معلومنوضعیت حاملگی آ

)مکلارم « دارشلدن را هلم ندارنلد، الزم اسلتوسیلۀ جراحی رحم خود را برداشلته و دیگلر توانلایی بچهبه
 (.77، بررسی طرق فرار از رباشیرازی، 

 توجه به چند نکته در تعریف فوق ضروری است:
ت در این متن با دو مثال که تفاوت اساسی با یکدیگر دارند، بیان شده است. در مثلال : تبیین حکماول

کله مثلال دوم )حکملت علده( ابتدایی، حکمت به مانند حکمت مراد عوام جامعه بیان شده است؛ درحالی
قائل  گیرد که در ضمن ورود در روایات، فقها برای آن نقشی در وجود و عدم حکمازجمله تعلیالتی قرار می

 1نیستند.
بودن مقدار شراب . بر اساس مبنای ایشان اسکار نیز حکمت حکم خواهد بود؛ زیرا در صورت کمدوم
توجه به این نکته ضروری است  4کنندگی وجود ندارد، حکم همچنان باقی است.که نشانی از مستدرحالی

                                                 
بودن رحم ایشان، سخن عنوان تعلیل مستقل نیامده است و تنها در روایات از استبراء کنیزان برای آگاهی از خالیگاه بهعدم اختالط میاه، هیچ 6

 (.9/992، استبصار؛ طوسی، 6/650حیون، به میان آمده است )ابن
 (.6/619جواهر، کتاب حدود و تعزیرات، ر دارند ) صاحببودن اسکار در حرمت خمبرخی همچون مقدس نجفی اعتقاد بر حکمت 5
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که گفته شلود حل بحث است؛ چنانکه مثال ایشان مبنی بر عدم حرمت با تغییر شراب به سرکه، خارج از م
 چراکه موضوع مرد به زن به مانند سرکه به خمر است. ؛مردان عده نخواهند داشت

 
 چرایی و مالک تقسیم تعلیالت

ل گاه با عرف و اذهانی مواجه هلا هسلتند. اند که دارای توانایی تشخیص و تمییز مصادیق آناحکام معلَّ
ل  ای را دارند وسوی همان حکمت بیان شدهاین تعلیالت سمت 1عبادی،اما در مواردی همچون احکام معلَّ

که امکان تخصیص و تعمیم در آن وجود ندارد. آیا فقط تشخیص و درک عرف از تعلیالت، دلیل بر تسلمیۀ 
وبیت بعضی از تعللیالت بله ساین موارد به علت خواهد بود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟ بنا بر فرض من

خورد؟ نلائینی بله دو افراد نادر آن که شاهد عدم وجود تعلیل در آن هستیم، چگونه رقم می علت، حکم در
ای که در موضوع و کرده و در استدالل اول از اطالق در تعلیل و ایجاد کبرای قضیه هطریق این رویه را توجی

ی، سلعی در تصلحیح محمول از اطالق برخوردار است، بهره گرفته و در استدالل دوم با بیان مالک تحفظل
 استدالل و تسری حکم در افراد نادر دارد.

 
 استدالل اول

گلاه مایۀ فقها برای تفاوت بین عللت و حکملت، هلیچترین دستبه مباحثی که مقرح شد، مهمباتوجه
شلده فقلط هلای بیانصورت مستقل بیان نشده است؛ چراکه عدم اختالط میاه همانند بسیاری از حکمتبه

دین بوده و در ضمن، روایت مستقلی تحتبرای قّوت ق عنوان تعلیل بیان نشده است و تنها از سلیاق لب مقلِّ
کنندۀ عده برای زنانی است که احتمالی بارداری در ایشان وجود نلدارد شود که در آن سلبروایاتی اخذ می

هد بلود. بنلابراین خوا 4که این دلیلی بر نزدیکی این حکمت به علت فقهی نسبت به حکمت به معنای اولی
مالک تمایز حکمت از علت چیست؟ میرزای نائینی معتقد است که احکام معلل به دو صورت واسلقه در 

شود. در حالت اول برخالف حالت دوم ملحق به حکملت خواهلد شلد )نلائینی، ثبوت و عروض وارد می
 اندک صورت گیرد:  (؛ لذا شایسته است که در وادی این دیدگاه، تأملی هرچند44، رسالة الص ة

کارگیری : در این نوع از تعلیالت، مقصود متکلم فقط بلر موضلوع خلاص بلا بلهواسطه در ثبوت .1
شود؛ همانند آتش که واسقۀ گرما بر اجسام است. افراد به این محمول برای ثبوت حکم بر موضوع بیان می

جهلت تخصلیص در ملواردی واسقه، در عدم توسعۀ حکم معلل به دیگر موضوعات متفق هسلتند املا از 

                                                 
 در ادامه چند مثال ذکر خواهد شد. 6

 صورت علمی و ذکر فواید آن برای رقت قلبی بیشتر مسلمانان با احکام یادشده.توجیح احکام شرعی به 5
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جهت اسکار، اگر تعلیل واردشده، در واسقۀ ثبوتی مفروض باشد و نه بر فلرد خملر همچون نهی از خمر به
بلکه بر نوع داللت کند؛ در این صورت تعلیل وارده ملحق به حکمت شده و حتی در صورت نبلود تعلیلل، 

 (.03حکم همچنان ثابت خواهد بود )همو، 
صود از محمول در این واسقه، اثبات حکم بر موضوع خاصی نیست؛ بلکه : مقواسطه در عروض .0
عنوان یکلی از مصلادیق آن گیلرد و موضلوع بلهگونه از تعلیالت، نفِس محمول مقصود شارع قرار میدر این

 جا است. )همو(تجلی دارد؛ لذا از تعلیل واسقه در عروض انتظار تخصیص و تعمیم به
شوند املا تشلخیص ایلن دو صلورت بلرای با این دو برداشت تقسیم میاز جهت ثبوتی، احکام معلل 

 شود؟مستنبط احکام )وجه اثباتی قضیه( چگونه حاصل می
کنندۀ واسقه در ثبوت هستند مگلر آنکله بلاوجود بنابر نظر نائینی اصل اولی و ظاهر در تعلیالت، بیان

نیل تعلیل به واسلقه در علروض، تلوان ترین ویژگی برای دلیل خاصی واسقه در عروض اثبات شود. اصلی
ای ایجاد کبری، در نظر گرفته شده است؛ بدین منظور حکم معلل )ال تشلرب الخملر هنله مسلکر( نتیجله

واسلقۀ در علروض ترین بخش برای تسری تعلیل بهاست که محصول صغرای قضیه )الخمر مسکر( و مهم
ری بر اطالق در هر یک از موضوع و محمول آن بنلا باشد و بنیان کبیعنی کبرای قضیه )کل مسکر حرام( می

شده است. تعلیل وارد برای خروج از حالت ثبوتی، نیازمند برخلورداری از عنلوان کللی و حملل بلر دیگلر 
صورت خبلری و چله صورت حمل شایع صناعی است و عالوه بر این، حکم معلل نیز چه بهموضوعات به

رخلوردار باشلد. نتیجلۀ اطلالق در تعلیلل و حکلم، ظهلور علدم صورت انشائی باید از چنین اطالقلی ببه
 شرط عدم تقیید( خواهد بود.موضوعیت موضوع خاص و عدم تخصیص حرمت در موضوع خاص )به

یک از روایات و آیات، دلیل بر وجوب علده، علدم اخلتالط ایرادی بر ادعای نائینی وارد است: در هیچ
اند. بلر ایات، این تعلیل را استنباط کرده و نام حکمت بر آن گذاردهمیاه ذکر نشده است و بزرگان از سیاق رو

که امکان ایلن املر عنوان موضوع در کبری قرار بگیرد، درحالیاساس روش نائینی عدم اختالط میاه نباید به
ای گونلهتوان بهکبری را می« تعتد هن ال تختلط المیاه»وجود دارد. اگر حکم مفروض معلل، این باشد که: 

و صلغرای آن « کل عمل ملؤثر فلی علدم اخلتالط المیلاه واجلب»قرار داد که موضوع آن تعلیل قرار بگیرد: 
تجلی خواهد کرد؛ هرچند بر اساس نظر نلائینی و دیگلر فقهلا، « عدة مؤثر فی عدم اختالط میاه»صورت به

با این وجود در سلاختار  عدم اختالط میاه حکمت حکم قرار گرفته و قابلیت تعمیم و تخصیص را ندارد اما
 گیرد.سنجی، مصنوع وی برای تشخیص علت از حکمت قرار میصحت

لص حکلم قلرار گیلرد یلا بایلد  م و مخصِّ اما راهکار چیست؟ آیا عدم اختالط میاه همانند اسکار، معمِّ
م حکم قرار نگیرد؟ فقها مسیر دیگری را پیش گرفت ص و معمِّ اند. بر هاسکار همانند عدم اختالط میاه مخصِّ
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اساس نظر ایشان تعمیم و تخصیص تنها در اسکار وجود دارد. دلیل عمل ایشان را باید در نقش احتیلاط در 
فتوا و روایاتی دانست که بر این مضمون داللت صریح دارند؛ للذا تحکلیم فقیله بلر علدم وجلوب علده در 

اینکه عدم وجوب در صغیره و یائسه،  صورت یقین بر عدم اختالط میاه، با احتیاط در فتوا سازگار نیست ولو
قتضلای احتیلاط، مدیگر عبارت(؛ بله3/334، اإلستبصالارعدم احتمال بارداری ذکر شده باشلد )طوسلی، 

که دلیل بر عدم وجلوب علده را  نصيعدم ورود  ،عالوهحکم در غیر یائسه و صغیره است، به نداشتنتعمیم
احتیاط در فتوا از جانب فقها آمده اسلت.  یاري ته باشد، بهصورت تعلیلی مستقل، عدم اختالط میاه دانسبه

صورت تسری حرمت در مقدار کم شرب خمری را دارد که از در مقابل، احتیاط اقتضای تعمیم در حکم به
جهت درک اسلکار در آن دیدگاه عرف مسکر نیست و همچنلین مقتضلی تسلری بله دیگلر موضلوعات بله

وه در روایاتی همچون روایت ذیل، کبرای قضلیه کله میلرزای نلائینی عالموضوعات از طریق عرف است. به
 صورت مستقل بیان شده است:مدعی استدالل آن است به

ِه)ص( َفَقاَل ِفي ُخْقَبِتِه ُکلُّ ُمْسِکٍر َحَرام  » ِه)ع) َیُقوُل: َخَقَب َرُسوُل اللَّ  (.4/211)کلینی، « َأَبا َعْبِد اللَّ
رت برخورداری از اطالق، دلیل بلر پیلدایش قابلیلت تعملیم و تحکلیم در صوآیا وجود کبرای قضیه به

ل، دلیل بر تسمیۀ  حکم خواهد بود؟ اگر ادعا شود که وجود کبرای مقصود در روایاتی مستقل از روایات معلَّ
تعلیل به علت و تسری حکم آن به دیگر موضوعات است، در این صورت چه تفاوتی بین حاللت اسلکار و 

 میاه خواهد بود؟ زیرا کبرای کلی دربارۀ عدم اختالط میاه نیز وارد شده است: عدم اختالط
َة َعَلْیَهللا» ِتللي اَل َتْحَبللُل ِمْثُلَهللا اَل ِعللدَّ للِد ْبللِن ُمْسللِلٍم َعللْن َأِبللي َجْعَفللٍر)ع( َقللاَل: الَّ )طوسللی، « ُمَحمَّ

 (  3/343،استبصار
ِتي»در این روایت  نفی نیلز دالللت بلر علدم وجلوب علده « ال»و داللت بر کلیت موضوع آن دارد « الَّ

توان ادعا کلرد صورت کلی خواهد داشت؛ لذا اطالق در کبرای قضیه روشن نیست. واضح است که نمیبه
نامیدن این وجود چه دلیلی فقها را به حکمتاین قبیل از تعلیالت، از نگاه دقیق فقها دور مانده است؛ بااین

یگر موضوعات متمایل کرده است؟ غیر از احتیاط در فتوا، دلیلل دیگلری تعلیل و عدم تسری این حکم به د
 باقی نخواهد بود.

 بررسی تقیید اطالق
نائینی معتقد است که اگر اطالق در کبرای قضیه وجود نداشته باشد، در این صورت تعلیلل واسلقۀ در 

ردانلدن تعلیلل بله ثبوت و ملحق به حکمت خواهد بود. اما عدم اطالق چگونه حاصلل خواهلد شلد؟ برگ
ل، دلیل بر تقیید خواهد بود؛ مانند اینکه گفته شود: )ال تشرب الخمر إلسکاره( یا اگلر  موضوع در حکم معلَّ

ل به صورت استثناء وارد شود؛ مانند اینکه گفته شود: )یجوز شرب المیاة إال الخمر هنله مسلکر( حکم معلَّ
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 شکال دارد:(. دو طریقۀ یادشده ا34، رسالةالص ة)نائینی، 
همان طور که در مبحث قبل بیان شد تسمیۀ تعلیل به علت در ملورد اسلکار، بلر اسلاس روایلاتی  .أ

جهت احتیاط در فتلوا، حاصلل شلده اسلت. صورت مقلق بیان شده و نیز بهاست که در آن کبرای قضیه به
رف در هر دو صورت اطالق و شده توسط نائینی از دیدگاه عمؤید این دیدگاه را باید در عدم تفاوت مثال بیان

ال تشلرب « »ال تشرب الخمر هنله مسلکر»شده برای اطالق و تقیید عدم اطالق دانست؛ زیرا دو مثال بیان
 (.1/599، اجود التقریراتاز دیدگاه عرف وجه تمایز ندارند )نائینی، « الخمر إلسکاره

بوت خواهد داشت. بلر اسلاس همچنین نائینی معتقد است که وجود استثنا، داللت بر واسقه در ث .ب
جهت وجود استثنا، توان تخصیص و تعملیم آمده است به« ماخال سنجاب»این قاعده در تعلیلی که پس از 

 (.30، رسالة الص ةرا نخواهد داشت )همو، 
ْعَلِب َفَقاَل اَل » ْنَجاِب َو الثَّ وِر َو السِّ مُّ اَلِة ِفی السَّ لِه َملا خل  َسَأْلُت َأَبا اْلَحَسِن)ع( َعِن الصَّ  َخیلَر ِفلی َذا کلِّ

ْحَم  کُل اللَّ ة  اَل َتْأ ُه َدابَّ ْنَجاَب َفِإنَّ  (.5/357)حر عاملی، « السِّ
به شرایقی کله از جانلب وی توجهبیان این قاعده از نائینی بدان جهت است که در صورت فقدان آن، با

خصلیص خواهلد شلد. بنلابراین صلغری برای تعمیم علت بیان شده است، در این فقره مجبور به تعمیم و ت
کولبه کولاللحم(، کبری بهصورت )السنجاب غیرمأ اللحم یجلوز صلالة فیله( شلکل صورت )کلل غیرملأ

خواهللد گرفللت کلله نتیجللۀ آن در ضللمن روایللت بیللان شللده اسللت؛ لللذا نمللاز در پوسللت هللر حیللوان 
کول تاوا و روایات دیگر است؛ لذا که این رویکرد در تعارض با فاللحمی صحیح خواهد بود. درحالیغیرمأ

 با بیان این قاعده از این اشکال رهایی یافته است.
 دو ایراد بر کالم نائینی وارد است:

آیلا بلرای ایلن « یجوز شرب المیاه ملاخال الخملر هنله مسلکر»: در صورت قرائت مثال مفروض اول
 عبارت، تعمیم و تخصیص در نظر نخواهد داشت؟

ْحَم » ایت سنجاب که عبارت است از: تعلیل وارده در رودوم کُل اللَّ ة  اَل َتْأ ُه َدابَّ توان از طریلق را می« َفِإنَّ
کول دانند و بلر بودن میاللحمروایات فراوان دیگری تقیید زد که در آن، تعلیل بر صحت نماز را مقرون به مأ

ای انذاریله بلر سلائل تعلیل جملهاین اساس تعلیل وارد در این روایات را بدان جهت دانست که امام با این 
حلال ایلن حیلوان هوشیار باش گرچه نماز در پوست سلنجاب صلحیح اسلت املا درعیِن »کند که وارد می

کول  «.اللحم استغیرمأ
راحتی قائل به اطالقی شد که نائینی در توان در مرحلۀ اثبات بهبه مباحثی که ذکر شد، ظاهرًا نمیباتوجه

ل، ُمِقر به آن است. اطالق این تعلیالت ظاهرًا ریشه در احتیاط در فتلوا و دیگلر موضوع و حکم احکام معل
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صورت مقلق ذکر شلده اسلت. همچنلین روش نلائینی نیلز تنهلا سلاخت ها کبری بهروایاتی دارد که در آن
 های از پیش تعیین شده است.   ای مشخص برای نیل به پاس شیوه

 
 استدالل دوم )مالک تحفظی(

گیرند، گاهی و حتی در تصاب تعلیالت وارد در دالیل شرعی به علت که مفهوم اذهان قرار میپس از ان
که افراد نادر آن از دیدگاه علرف فاقلد تعلیلل اکثر موارد شاهد وجود تعلیل در افراد اکثر آن هستیم؛ درحالی

ل را در افراد نادر نیز جلاری مباشند؛ بااینواردشده می ال تشلرب »داننلد. در مثلال یوجود، فقها حکم معلَّ
شده از سوی شارع و فتوای آن )همانند شراب کمی که ماندن موضوع، تعلیل بیانبا باقی« الخمر هنه مسکر

ف خواهد بود؛ در این صورت آیا حکم حرمت از این مصادق مست کننده نیست( فاقد تالزم در ادراک مکلَّ
هلا وجلود نلدارد، بلاقی عموم حرمت با اینکله تعلیلل در آنشود یا این موارد همچنان در تحت برداشته می

خواهند ماند. فقها در این مورد با علم به عدم وجلود تعلیلل در ملوارد نلادر، حکلم حرملت ایلن ملوارد را 
شده در افراد نادر شراب وجلود نلدارد، املا شلارع ایلن گرچه علت بیان»اند: های دیگری بیان کردهحکمت

 1(.1/244، اجود التقریرات)نائینی، « حفظی به افراد نادر نیز تسری داده استحرمت را با یک مالک ت
مالک تحفظی چیست؟ نائینی معتقد است که حکم وجوب عده که حکمت آن در عدم اخلتالط میلاه 

جهت مشقت فراوان آن است که عماًل کلار تمییلز را نداشتن تمییز مصادیق یا بهجهت امکاننهفته است، به
کند؛ پس شارع برای حفظ غرض اصلی خود حتی در این موارد نیز حکم به وجوب علده کلرده ناممکن می

 (هماننامد. )همو، است. نائینی این عمل شارع را مالک تحفظی می
همان طور که از ظاهر کالم پیدا است، مالک تحفظی چیزی جزء احتیاط نیست و تنها تفاوت ایلن دو 

ف و از باب حفظ مالک، خلود حفظی شارع بهدر منسوبین به آن است. در مالک ت جهت درک ضعیف مکلَّ
داند اما احتیاط، منسوب به مجتهد و ناشی از تقوای فروان ایشان اسلت. حکم را در افراد نادر نیز جاری می

عنوان مثال، عرف حالت اسکار را در افراد نادر )مقلدار کلم ریشۀ این ادعا از کجا سرچشمه گرفته است؟ به
داند اما وجود دالیل خاص روایی که شراب به تعلیل واردشده، جاری نمیه سکرآور نیست( باتوجهشراب ک

دهند، دلیلی بر تحفظ شارع در مورد خلاص غیر مسکر )از دیدگاه عرف( را تحت شمول افراد شایع قرار می
است که احتیاط از خواهد بود. تقابل احتیاط در احکام با مالک تحفظی به چه صورتی خواهد بود؟ حق آن 

راستای تحفظ خداوند در حکم شراب قلیل خواهد بود؛ اما در فقلرۀ وجلوب علدۀ احتیلاط جانب فقیه، هم
                                                 

برای حرمت افراد نادر بیان شده  مبتکر این نوع از مالک البته این استدالل پیش از میرزای نائینی توسط مال نظرعلی طالقانی بیان شده و وی 6
آمدی در قرن هفتم با قراردادن شراب غیرر مسرکر در    اما پیش از این دو، این استدالل توسط (.29/661ع(، )ن. ک. مجلۀ فقه اهل بیت)است 

 (.9/512مدی، آ)کند استدالل می مالک و مقصد ضروری غیر اصلی برای نیل به ضروری اصلی، حکم حرمت را
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راستا با مالک تحفظی خواهد بود؟ در مسئلۀ مقلقۀ رجعی که بنا بر دالیلی نازا باشد، در صورت حکلم هم
اگر مرتکب زنا شود و زنای وی محصلنه  1،وجوب عده که نتیجۀ سریان حکم افراد شایع در افراد نادر است

قلمداد شود، احتیاط جاری شده است؟ در صورت احتیاط در عدم اختالط میاه، اجرای احتیاط در دماء که 
مقبول همگان است چه خواهد شد؟ اما این ادعا نیاز به تأمل فراوان دارد. ظاهر آن است که مالک تحفظلی 

اشته باشد؛ چراکه اگر هدف از علده تنهلا تمییلز نسلب باشلد، در ایلن باید ریشه در عموم و اطالقات نیز د
صورت حکم الزامی بر اجرای وجوب عده در افراد نادر )ققع به عدم بارداربودن( همانند افراد شلایع )ظلن 
به بارداربودن( جاری نخواهد بود مگر آنکه دلیل این حکم تعبد باشد، برخالف افراد قلیل در فرد مسکر که 

توان روایتلی دانسلت شود. مؤید آن را میبودن حکم ترک هرچند در افراد قلیل میکالم، دال بر دائمیظاهر 
آوری نشده، بلکه مراد از آن تمامی مقادیر از هلر تنها تفسیر به هر شراب مستی« کل مسکر حرام»که در آن 

ای مجتهدان است کله حتلی در گونه فتاوا دال بر سلوک بر سلک احتیاط در فتولذا این 4نوع مسکری است.
باشند مواردی همچون علم به عدم اختالط میاه و وجود روایاتی که مؤید عدم وجوب عده در نوع زنانی می

دهند که دلیل ققعی که احتمال بارداری در ایشان وجود ندارد، حکم به وجوب احتیاط همانند اسکاری می
نقش مؤثری در فتلاوای ایشلان داشلته کله گلاه بلا روایلات  بر حرمت افراد نادر آن وجود دارد. لذا احتیاط،

 شود.راستا میهم
 

 علل ثابت و متغیر

در گفتار قبل، سایۀ روشنی از دلیل، چگونگی تقسیم تعلیالت وارده در احکام معلل و همچنین چرایلی 
وری است کله در ها، بیان شد. ذکر این نکته ضرتسری حکم به افراد نادر در عین وجودنداشتن تعلیل در آن

خصلوص در ای را ایفلا کلرده و بهشده از سوی میرزای نائینی، دلیل خارجی نقلش عملدههر دو مالک بیان
جهت علدم توانلایی در مالک دوم نقش احتیاط در فتوا، نمود فراوانی یافته است. ایشان مالک تحفظی را به

ل یا حداقل به بر مکلفان، بیان کردند. محتملل اسلت کله نهایت آن جهت عسر بیتمییز مصادیق حکم معلَّ
ذهن جستجوگر با این سؤال مواجه شود که آیا امکان ترفیع ادراک در فهم تعلیالت مکلفلان وجلود دارد یلا 

گاه قادر به درک اساسًا چنین امکانی متصور نیست؟ این مدعی که عرف با تغییر شرایط مکانی و زمانی هیچ
للذا دگرگلونی در فهلم علرف و  ؛نخواهلد بلود، ادعلایی سلخت اسلتتعلیالت واردشده در کتاب و سنت 

ل را به همراه خواهد داشت. ظاهرًا این چنین است که تعللیالت از نتیجه گیری، دگرگونی در فهم احکام معلَّ
                                                 

 بنا بر این نظر که حق رجوع، الزم وجود عده باشد. 6

للَّهِ)ص( کلُّ مُسْکرٍ حَرَامٌ. قَرالَ قُلْرتُ: أَصْرلَ َل اللَّرهُ     الْفُضَیلِ بْنِ یسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ)ع( یوْماً مِنْ غَیرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ ا» 5
 (6/ح52/952)حر عاملی، « قَالَ( نَعَمْ الْجُرْعَۀُ مِنْهُ حَرَامٌ -لُّهُ)ک
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ل نیز چنلین می حیث ثبوتی از نظر دوام و عدم دوام، به دو بخش تقسیم شوند، همان طور که در احکام معلَّ
صورت دائمی و الیتناهی به آن استدالل شود نمود دارد؛ گاهی تعلیل وارد این قابلیت را دارد که به ایویژگی

 پذیراست:توان مدعی دوام در آن شد؛ بنابراین تقسیم علل به ثابت و متغیر صورتو گاهی نمی
افلراد  ای از تعلیالت، میان مدَرکات مکللف و تعلیلل واردشلده در: گاهی در دستهتعلیالت ثابت .أ

متعارف موضوع، ارتباط وجود دارد اما حکلم افلراد نلادر از طریلق دالیلل دیگلر، بلرخالف ادراک مکللف 
شوند که قدرت درک برای مکللف ایجلاد نخواهلد ای بیان میگونهشود؛ گاهی این تعلیالت بهاستخراج می

رار اسلت کله امکلان تفکیلک ای برقگونهوجود رابقه بهشد و نیز گاهی درک برای مکلف ثابت است، بااین
 تعلیل وجود ندارد.

 1جهت اسکار بیان کرد.توان در حرمت شرب مقدار کم خمر بهمثال دستۀ اول را می
دانلد )َأِقلِم بودن نماز از منکرات میجهت ناهیدستۀ دوم را باید در آیاتی بیان کرد که وجوب نماز را به

للاَلَة َتْنَهللی َعللِن ا للاَلَة ِإنَّ الصَّ دالیل (. ایللن دسللته از تعلللیالت بلله54ْلَفْحَشللاِء َواْلُمْنَکللِر( )العنکبللوت: الصَّ
لص قلرار نخواهنلد گرفلت و همچنلین بودن، تعلیالت وارد در دیگر روایات و احتیاط هیچعبادی گاه مخصِّ

پذیر نیسلت؛ للذا سبب بدعت و حرمت تشریع، امکان جعل عبادیت با پایفشاری بر ویژگی تعمیم امکانبه
 ای ناگسستنی خواهد بود.احتیاط و حرمت تشریع، رابقه سبباین دسته نیز ارتباط موضوع و تعلیل به در

ای ناگسستنی قلمداد در دستۀ سوم رابقه تعلیل با موضوع و حکم در عین حال که مکَشف است، رابقه
باشلد. بهتلرین نیز مینبودن تعلیل و موضوع شود. در این قسم، عرفی که مدرک رابقه است قائل به جدامی

بودن ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده به اجازۀ زن بوده که دلیل آن اجالل عمه و خاله مثال در این قسم، منوط
 (.0/599ذکر شده است )حر عاملی، 

: در این دسته از تعلیالت برخالف دستۀ اول که انفکلاک میلان موضلوع و تعلیلل تعلیالت متغیر .ب
ل نیز متغیر خواهد بود و تبع موقتیدلیل خارجی وجود نداشت، بهسبب نفسه یا بهفی بودن تعلیل، حکم معلَّ

 احتمال انفکاک میان تعلیل و موضع، متصور است؛ همانند حکم عده در افراد نادر.
جز عدۀ وفات که وجود زوج متصور نیست، در دو عدۀ بائن و رجعی به ترتیب عدم حق رجوع و حق به
صورت بالقوه )طالق خلع متصور شده است. حال جای سؤال است که آیا حق رجوع است؛ خواه به رجوع

تبع کند یا در مواردی که عده وجلود دارد، بلهصورت بالفعل که وجوب عده را فرض میو مبارت( و خواه به
 بررسی کرد:توان در سه بخش آن حق رجوع نیز متصور خواهد بود؟ تالزم میان عده و حق رجوع را می

طالق رجعی از بائن وجلود حلق رجلوع بلرای زوج اسلت؛ للذا  تمایز دهنده. طالق رجعی: ویژگی 1

                                                 
 شرح این مورد در ذیل موضوعات قبل آمده است. 6
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پرسش اساسی این است که آیا عدم وجوب عده داللت بر عدم حق رجوع دارد یا عدم حق رجوع داللت بر 
م حلق رجلوع و دیگر الزم چیست و ملزوم کدام است؟ اگر مللزوعبارتعدم وجوب عده خواهد داشت؟ به

توان عدم اختالط میاه را علت منحصر وجوب عده در طالق رجعی دانسلت. الزمۀ آن عده باشد، دیگر نمی
عنوان در مقابل اگر حق رجوع از لوازم وجوب عده باشد، در این صورت امکان فرض عدم اختالط میاه، بله

وع( نیز مرفوع خواهند بود. بنابراین علت منحصر خواهد بود؛ لذا هر زمان شیء رفع شود لوازم آن )حق رج
بودن رحم را دلیل بلر علدم وجلوب علده هماننلد تعللیالت وارده در بلاب کنیلز توان خالیدر این مورد می

 دانست.
نامیدن حق رجوع و وجوب پردازی و افتا، طریق اول یعنی ملزوماما باوجود احتیاط و نقش آن در نظریه

 تی خواهد بود.عده، مفید اقناع نفس مستدل و مف
جهت فقدان حق رجوع، امکان تصور تلالزم خلالی از موضلوع خواهلد . طالق بائن: در این مورد به2

دانستن عدم اختالط میاه و تقبیق آن با روایات کنیز، امکلان تصلور علدم وجلوب بود، لذا در صورت علت
 عده وجود دارد.

شلده و... چون احتلرام بله شلوهر فوتهایی هم. عدۀ حمل و وفات: در عدۀ وفات، احتمال حکمت3
، الروضالة البهیالةبخشند، وجود دارد )شهید ثانی، عنوان مسنتَبقاتی که وجوب عدۀ وفات را استحکام میبه
راسلتا عنوان حکمت استنباطی مجتهد که با احتیلاط هم(. در عدۀ حمل نیز خوف ضرر به فرزند به9/070

 عده را دارا است.  عنوان وجوبای بهکنندهاست، توان تحمیل
تنها طالق بائن از توانی هرچند اندک برخوردار است تا در برابر احتیاط در فتوا و اسلتدالل قلد  بنابراین

بر وجوب عده هرچند در صورت علم به عدم اختالط میاه، بلا احتیلاط از برافشاند. بنابراین حکم فقها مبنی
عده وارد شده، اگر فهم عرف در درک تعلیالت گسترش جانب ایشان سازگار است. در تعلیلی که بر وجوب 

های مختلف که همان عدۀ بائن است، در صورت علم به عدم یابد؛ در این صورت، قدر متیقن از میان عده
بر اجازۀ ازدواجی است که تنهلا نظر فقها مبنیاختالط میاه، عده واجب نخواهد بود. مؤید این دیدگاه اتفاق

جهت وجود دالیل خاص و یقین به عدم اختالط طول مدت عدۀ بائن وجود دارد که بهبرای همسر سابق در 
 (.5/70، کتاب نکاحمیاه از ایشان صادر شده است )مکارم شیرازی، 

 
 مصادیق

توجه به مقالب گذشته در تبیین جایگاه و چیستی حکمت و علت در تعللیالت و چرایلی و چگلونگی 
ن دیدگاه نام ل گذاری این دو، مبیِّ و سیر گفتار مقالۀ پیش رو است که اساسًا وجود دالیل مستقل از حکم معلَّ
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باشد که از جانب شارع مقدس گرفته از تقوای ایشان و احتیاطی میو احتیاط در افتا از جانب فقها که نشئت
جهت حفظ مصالح و تقذیف مفاسد در عمل به احکام بر مکلفان وارد شده، نقشی بس مهلم در تسلمیۀ به

تعلیالت وارده در احکام دارد. پس از تبیین حکمت و علت و بیان برداشت فقها و اصلولیان از ایلن ملوارد، 
ل به تعلیالت پرداخته و چگونگی برداشت و تفسیر اصلحاب  شایسته است به بررسی مواردی از احکام معلَّ

 از این احکام روشن شود.
 اولین حکم در باب تقصیر نماز است: .1
ِإَذا َضَر » ِذیَن کَ َو اَلِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َیْفِتَنُکُم الَّ ْرِض َفَلْیَس َعَلْیُکْم ُجَناح  َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ

َ
َفلُروا ِإنَّ ْبُتْم ِفي اْه

ا ُمِبیًنا  (111)نساء: « اْلَکاِفِریَن َکاُنوا َلُکْم َعُدوًّ
ت و بنا بر طریقت نائینی، امکان ایجاد در کالم وحی، تقصیر نماز بر ترس از فتنۀ کافران تعلیل شده اس

تنها از وجود فقها نلهدر این مورد، دلیل بر تسری و تخصیص این حکم معلل خواهد بود. بااین 1کبرای کلی
اند. عدم تعملیم بله دیگلر ، بلکه تخصیص آن را نیز نادیده گرفتهتعمیم دلیل در دیگر عبادات استفاده نکرده

ی آن و همچنین با ایراد فلاحش چگلونگی تقصلیر در دیگلر عبلادات و اعملال جهت جنبۀ تعبدعبادات، به
شرعی، مواجه خواهد بود. از عقل و شرع به دور است که تفسیر آیات قرآنی بدون توجه به تفاسیر و بیانلات 
صیت تعلیل وارده، عالوه بر ایلراد تعبلد بلا روایلاتی )حلر  وارد در روایات صورت گیرد؛ بنابراین قبول مخصِّ

و  4داننلد( که حکم قصر بر افرادی همچلون مکلاری، جملال، ملالح و راعلی را اتملام می4/242عاملی، 
( 1/232بابویله، کننلد )ابنروایاتی که حکم تقصیر را بدون تعلیل و تنها به ذکر مصافت تقصیر، بسلنده می

شلود و حکلم وارد نمی زداید. لذا تخصیص بر اینشود و انحصار تعلیل در ترس از کفار را میتضعیف می
 باشد.گرچه ترس، انفعالی نفسانی است که برای عرف قابل تشخیص می

بر اساس نظر مشهور، زنی که از شوهر خود فرزند ندارد، مستحق ارث از زمین نخواهلد بلود املا  .0
وارد در التفاوت را به وی پرداخلت کننلد. تعلیلل قیمت اعیان را به ارث خواهد برد و خلفای متوفا باید مابه

 (.7/109کند )کلینی، روایات، دلیل این حکم را عدم ورود زن در مواریث و افساد آن بیان می
بیان شود، اگرچله « من یوجب فساد الترکة ال یرث من االعیان»صورت بر این اساس اگر کبرای قضیه به

دالل قلرار گیلرد؛ علالوه بلر مایۀ استتواند دستوجود میعمومیت آن تنها در باب ارث خواهد بود اما بااین
جهت ازدواج زن با خاندان شلوهر متوفلای زن یا به نکردنجهت ازدواجاین، اگر علم به عدم فساد ماترک به

کله ظلاهرًا از علملا هلیچ فتلوایی خود باشد، امکان تخصیص حکم خالی از مقتضی نخواهد بود؛ درحالی

                                                 
 کل خفتٍ یوجب التقصیر 6

 زیرا ترس از فتنۀ کفار در این افراد نیز وجود خواهد داشت. 5
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ن موضوع و احتیاط در فتوا مانع از تخصیص و تعمیم بدین شکل صادر نشده و نپرداختن دیگر روایات به ای
ل بدانیم، در ایلن صلورت شلمولیت آن شده است. اگر احتیاط در فتوا را اساسی ترین محرک در احکام معلَّ

در روایات معلل به عدم ارث از اعیان، هر دو صورت زن خالی از فرزنلد و دارای فرزنلد را شلامل « النساء»
جواهر، ور فقها قائل بر ثبوت این حکم بر زنان خلالی از فرزنلد هسلتند )صلاحبکه مشهشود؛ درحالیمی
خصوص در احکام معلل اسلت، (. در بدو امر تصور اینکه این امر دلیلی بر عدم احتیاط در افتا به39/012

کله کند اما این عمل نیز ریشه در احتیاط دارد، احتیاط در فتوا و عدم مخالفلت بلا قلول مشلهوری جلوه می
 صورت اول مخالف آن است. شمول روایت و حتی احتیاط به

هلا وارد شلده کله در ایلن روایات فروانی در بیان حکم نماز در پوست حیوانات و تفکیک میان آن .3
 دسته از روایات تعلیالتی نیز بیان شده است:

کثرها مسوخ»  (.5/357)حر عاملی، « ال تجوز الصالة فی شعر و وبر ما ال یؤکل لحمه هّن أ
کول اللحلم»این روایت را باید شامل دو تعلیل دانست: اول  و پلس از آن « ال تجوز الصالة فی غیر ملأ

ل بر دو تعلیل میبیان می« هن اکثرها مسوخ»  شود؟شود. آیا حکم واحد، معلَّ
کول ب سلباللحم وجلود دارد و بهبه نظر نائینی معقتد تعلیل بر مس  تنها در یکلی از سله قسلم غیرملأ

تواند علت حکم، فلرض باشد، پس مس  نمیشده میروایات است که عرف قادر به تشخیص حیوان مس 
کول02، رسالة الص ةشود )نائینی،  اللحم اعم از مسوخ است، تعلیل بله یلک (؛ لذا از آن جهت که غیرمأ

وایلت مرفوعله و در مورد بازگردانده خواهد شد که آن چیزی جز تعلیل اول نخواهد بلود. علالوه بلر ایلن، ر
کولمقابل آن روایات بسیاری وجود دارد که صلحت نملاز را بله دانلد اللحم میطور خلاص موکلول بله ملأ

 (؛ بنابراین ظاهر آن است که مس  دخالتی در حکم معلل نخواهد داشت.5/354)حرعاملی، 
کول و سبب عدم تقسلیم سبب جنبۀ تعبدی آن و تخصیص آن بهنداشتن این تعلیل بهعمومیت افلراد ملأ

کول به شایع و نادر است.  غیرمأ
َبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنیَن ُیْدِنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجاَلِبیِبِهنَّ ذَ » .5 ْزَواِجَك َو

َ
ِبيُّ ُقْل ِه َها النَّ ِلَك َأْدَنی َأْن ُیْعَرْفَن َیا َأیُّ

ُه َغُفوًرا َرِحیًما   (49زاب: )اهح« َفاَل ُیْؤَذْیَن َوَکاَن اللَّ
ل به شناسایی زنان و اذیت 1در آیۀ شریفه، امر به استفاده از جالبیب نشدن آنان شده اسلت. از میلان معلَّ

جهت شناسایی زنان آزاد از کنیزان به وجوب استفاده از جالبیلب، حکلم ای بهرابقه، عدهتفاسیر وارده دراین
؛ 0/771زمنین، ابللی؛ ابن4/055نللد )جصللاص، انللد تللا مبللادا مللورد سوءاسللتفاده نابکللاران قللرار گیرکرده

صلورت زنلان به نشلدن(. تفسیر دیگر، دلیل این حکم را آزار و اذیت11/373؛ آلوسی، 17/352طباطبایی، 

                                                 
 (.6/526، اثیرابن)پوشاند سینه و پشت خود را می وسیلۀ آن سر وگفته شده است که همانند مقنعه است که که زن به 6
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 (5/327داند )حویزی، مقلق می
که نتیجلۀ  1اساس هر دو تفسیر، لزوم استفاده از جالبیب تنها در صورت تعریف زنان به امری خاص بر
عنوان موضلوع بلرای کبلری قلرار تواند بلهو اذیت خواهد بود، بیان شده است؛ چراکه اواًل تعلیل می آن آزار
شدنی است، لذا در صورت انتفای آزار ثانیًا تشخیص آزار و اذیت و حتی احتمال آن برای عرف درک 4گیرد،

رابقه چنین برداشتی ها دراینیک از فقکه هیچو اذیت، باید حکم استتار به جالبیب نیز منتفی شود؛ درحالی
دانند. این نوع از افتا، ذهن جستجوگر را به استنتاج فتوای فقها بر اساس دیگلر آیلات و روایلات را جایز نمی

ین میزان و چگونگی پوشش زنان است و همچنین احتیاط در فتوا سوق می دهلد. خاصی از معصومان که مبِّ
 ی که در مسیر تعلیل این حکم دخیل هستند، اشاره شود:لذا شایسته است که به دو مورد از دالیل

سبب کهولت سن وجلود : آیۀ عدم وجوب استفاده از جالبیب در زنانی که امید ازدواج در ایشان بهاول
 ندارد:
ِتي اَل َیْرُجوَن ِنَکاحًا َفَلْیَس َعَلْیِهنَّ ُجَناح  َأْن َیَضْعَن » َساِء الالَّ َجاٍت ِبِزیَنلٍة َو اْلَقَواِعُد ِمَن النِّ ِثَیاَبُهنَّ َغْیَر ُمَتَبرِّ

ُه َسِمیع  َعِلیم    (72)النور: « َو َأْن َیْسَتْعِفْفَن َخْیر  َلُهنَّ َو اللَّ
روشنی نیل به وجوب استفاده از حجلاب در زنلانی که در تفسیر آن بیان شده به 3از ظاهر آیه و روایاتی 

شود، همان طور که احتیاط نیز ایلن اسلتدالل را تقویلت ت میکه امید ازدواج در ایشان پابرجاست، برداش
. عالوه بر این در دستۀ دیگری از روایات، حدود حلیت نظر به نامحرم که قرین به قصد للذت دومکند. می

کند و از آن جهت که حرمت انظار در تالزم با حرمت پوشش نباشد را تنها صورت و کف دو دست بیان می
 (.02/022وجوب ستر ماعدای کفین و صورت توسط زن ثابت خواهد بود )حر عاملی،  گیرد، لذاقرار می

بودن حکم بر آن تعلیل نخواهد بود و دالیل دیگر بنابراین ورود یک حکم با تعلیل خاص، دلیل بر معلق
ل یا بهصورت دلیل مستقل تحتکه به ل یا در تعنوان کبرای کلی حکم معلَّ ر روایت معلَّ باین بلا صورت مفسِّ

 شوند، نقشی مهم در استنباط حکم خواهند داشت.تعلیل وارد می
ل هستند، واضح است که یک تعلیل به تنهایی با بررسی چند مصداق از مصادیقی که دارای احکام معلَّ

نقشی در تسمیۀ خویش به حکمت یا علت نخواهد داشت، همچنان که ایجاد کبرای کلی یلا درک علرف از 
عنوان حکمت و علت برخوردار نیستند که این شاهدی بر وجود دالیل دیگر سمیۀ تعلیالت بهتوانایی برای ت

 کند.  همچون روایات، شهرت در فتوا و احتیاط است که نقشی مهم در تسمیۀ این تعلیالت ایفا می

                                                 
 بودنو یا الابالی معروف به کنیز 6

 کل امر یوجب دلیالً علی ایذاء فعله حرام 5

نْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا فَکَتَبَ)ع( مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّکَاحِ أَ-هَاذَکَرَ الْ ُسَیْنُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِی إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَ 9
 (.59/599)حر عاملی، 
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 اختالف در تعمیم و تخصیص علت
ی بر اختالف آرای بزرگان برشمرده عنوان علت یا حکمت، پایانپذیرش تعلیالت واردشده در روایات به

هلا بیلان ها و گستردگی تعمیم در حکمتنشده و پس از آن، اختالف چگونگی تعمیم و تخصیص در علت
مستنبقان  1الحکم هستند.صورت مقلق و تخصیص علت تنها در شخصشود. جمعی قائل به تعمیم بهمی

م ندانستهتعلیل به و یا تنها از جانب سلبی، پذیرای تعمیم هستند )بستان،  عنوان حکمت نیز یا تعلیل را معمِّ
 صورت مختصر پرداخته شود:ها نیز بهلذا شایسته است به بیان این روش  4(،42

شود، عنوان حکمت استنباط میتعمیم از جانب سلبی قضایا: بر اساس این دیدگاه، تعلیالتی که به .1
ل به وجوب عده، تنها میتنها در بخش سلبی تعلیل دارای تعمیم هستند. بن توان حرملت ابراین در حکم معلَّ

تواند وجوب هر عملی را که شود، ثابت دانست و این تعلیل نمیرا در هر عملی که دلیل بر اختالط میاه می
 شود، واجب کند )همو(.سبب در عدم اختالط میاه می

که هر عملی که سبب در عدم یباشد، حرام خواهد بود؛ درحال 3بر این طریق هر عملی که سبب فحشا
شود و نیز هر عملی که سبب ایذاء یا احتمال ایذاء شود، حلرام بلوده املا هلر فحشا باشد، واجب تلقی نمی

 عملی که سبب در عدم ایذاء باشد، واجب نخواهد بود.
مثلال  شاید در مثال اول که مستدّل بدان استدالل کرده، این طریقت با ایرادی مواجله نباشلد املا در دو

ای دیگر است؛ بدین ترتیب اگلر هلر گونهالقول هستند، شرایط بهها متفقبودن آندیگری که فقها به حکمت
عملی که سبب در عدم فحشا تلقی شود، واجب نباشد؛ در این صورت تعلیل واردشده در بدو امر با حکلم 

در مثلال دوم واجلب  خود که در مقام استدالل بلر وجلوب نملاز اسلت، مخلالف خواهلد بلود. همچنلین
ل خود که در مقلام وجلوب حفلظ  قرارنگرفتن هر عملی که سبب در عدم ایذاء باشد، در تنافی با حکم معلَّ

 حجاب است، خواهد بود. لذا استفاده از این طریق شیوۀ کلی را مقابل مستنِبط قرار نخواهد داد. 
م»شدنی باشد، تعلیل وارده در روایات ارائه 2اگر سلب و ایجاب  .0 ص»و « معمِّ اسلت. اگلر « مخصِّ

م و در دو فرض دیگر)قابلیت ارائه تنها در جانب سلبی و علدم قابلیلت در  شدنیتنها ایجاب ارائه باشد معمِّ
م»یک از جوانب سلب و ایجاب(، تعلیل وارده هیچ ص»و « معمِّ نخواهلد بلود )شلبیری زنجلانی، « مخصِّ

 (.17خمس، درس
دانسته جسلتار کلرد. پلذیرش استدالل را باید در نتایج و احکام از پیشظاهر امر آن است که بستر این 

                                                 
 .5/116، نکاح درس تقریرات، شبیری زنجانی 6

هرر دو   مفاد ایجابی در آرای مستدالن، گاه مترادف با تعمیم و مفاد سلبی مترادف با تخصیص بیان شده است. در مقابرل گراه تعمریم دارای    5
 و ایجابی به کار رفته است. حاالت سلبی

 بودن آن از ف شا.به آیات امر به نماز با تعلیل بر ناهیباتوجه 9
 مراد از سلب تخصیص و مراد از ایجاب تعمیم است. 1
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تواند از جنبۀ ثبوتی دارای قابلیت قبول باشد اما از لحاظ اسلتدالل و بررسلی هلر بندی گرچه میاین تقسیم
یک از چهار حالت با ایراداتی مواجه خواهد شد. لذا شایسته است که به بررسی هلر یلک از چهلار حاللت 

 شده، پرداخته شود:بیان
کل الرمان هنله حلام »است: زنجانی در این فقره مثال  شدنیمفاد سلب و ایجاب ارائه .أ را « ال تأ

کند. به عقیدۀ وی، این مثال همانند استدالل بر حرمت شرب خمر است که هم از جانلب سللبی و ذکر می
 باشد.هم از جنبۀ ایجاب قابل درک و ارائه به مخاطب می

که این برداشت، ساختار کلی را پیش روی محقق قرار نخواهد داد، بلکه قابلیت تعملیم و  حق آن است
 1تخصیص تنها بر اساس منابع دیگر صورت پذیرفته که حتی در تنقاض با ادراک مکلف است.

: اگر حاکم برای جلوگیری از تردد دزدان دستور به جلب هر فرد عابر شدنی استمفاد ایجابی ارائه .ب
نبودن، جلب فردی سبب علم به سارقتواند بهمشخصی از شب دهد، در این صورت مأمور نمی در ساعات

بودن فردی در غیر ساعات مشخص حاصلل شلود، وظیفلۀ را متوقف کند )تخصیص( اما اگر علم به سارق
 (.377مأمور جلب وی خواهد بود )تعمیم در مفاد ایجابی( )محقق داماد، 

گونه تصور کرد که ریشۀ قابلیت ارائله از جانلب تعملیم )مفلاد ایجلابی ان اینایراد ادعاشده را شاید بتو
راستا بلا احتیلاط قضیه(، در احتیاط نهفته است؛ زیرا این مبنا که هیچ سارقی در شهر تردد نداشته باشد، هم

 در جانب ایجابی قضیه و بازداشت تمامی سارقان ولو در غیر زمان مشخص است. 
یز با ایراداتی مواجه است: اواًل استدالل فوق بر اساس احتیاط اسلت؛ ثانیلًا جللب مبنای محقق داماد ن

توان حکمتی همچون ایجلاد امنیلت را فلرض سراق علت وضع این حکم است نه حکمت آن و برای آن می
 ملن یملر یجلب أن»گونله بیلان کنلیم: کرد. عالوه بر این موارد، اگر فعل امر در مثال محقق داماد را بله این

« تجب العدة، هن ال تخلتلط المیلاة»، در این صورت ذات این جمله با جملۀ «یجلب، هن یجلب السراق
متفاوت خواهد بود. در این عبارات مکلف از دید عرف متفاوت است که نتیجۀ آن اخلتالف در برخلورد بلا 

ل معذور این تعلیالت خواهد بود. عرف، فردی را که علم به عدم اختالط میاه دارد، در تخص یص حکم معلَّ
ف بر عدم وقوع سرقت، حاکمی اسلت کله دسلتور بله جللب  ،داندمی اما در تعلیل دوم اواًل و بالذات مکلَّ
داند؛ چراکه حاکم مسؤلیت تلأمین امنیلت دهد. در این حالت عرف، مأمور را در تخصیص معذور نمیمی

تواند ادعا کند که حاکم در صورت علم به می جامعه را بر عهده دارد. بر این اساس در همین فرض آیا فردی
در وجلوب جللب، « من»نبودن فردی، حق تخصیص این حکم صادره را ندارد؟ همچنین وجود لفظ سارق

های از مؤلفله« ملن»این حکم خواهد داشت؛ لذا احتیاط و وجلود لفلظ  داشتن از تخصیصداللت بر منع

                                                 
 چگونگی استدالل این مورد به دفعات در صف ات قبل بیان شده است. 6
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 خواهد بود.نداشتن تخصیص در وجوب جلب مهم تعمیم و صحت
بنابراین اواًل تعلیل محقق داماد علت است )نه حکمت(؛ ثانیًا تشخیص حکمت احکلام یقینلًا ممکلن 

جهت کشلف چگلونگی اسلتدالالت شلارع، نیست؛ ثالثًا قیاس انشائات امرای دنیوی با شارع مقلدس بله
 1رسد.صحیح به نظر نمی

طالب به مدرسه را دارد و از بلیم اینکله  : در این مثال مولی قصد ورودشدنی استمفاد سلبی ارائه .ت
س می ل به طلبۀ ملبَّ کند؛ لذا تنها مفاد سلبی قضیه، قابل ارائله مبادا غیرطالب وارد شوند، اجازۀ ورود را معلَّ

س هستند. ف تنها اذن در ادخال افرادی دارد که ملبَّ ف است و بر این اساس مکلَّ  به مکلَّ
انگاری دستورات دنیوی و شرعی، همانند حالت قبل بر اساس احتیلاط این تمثیل عالوه بر ایراد همانند

شکل گرفته است؛ زیرا اقتضای احتیاط چنین است کله مبلادا از تلرس اینکله افلراد غیلرطالب وارد شلوند 
س اذن ورود )درحالی که مأمور ورود ایشان توانایی تمییز نلدارد(، بله وی دسلتور داده شلود تنهلا افلراد مللبَّ

 شت.خواهند دا
ف از مراد واقعلی شلارع در  اما ایراد همانندسازی چیست؟ ایراد همانندسازی را باید در عدم درک مکلَّ
تعلیالت شرعی دانست؛ زیرا هر زمان که تعلیلی از جانب ذات مقدس یا معصومان)ع( وارد شود و مکلف 

ص آن باشد، در این صورت همان حالت  م و مخصِّ را )اگر نص مخلالف بلا قادر به درک هر دو حالت معمِّ
 4آن تصریح نشده باشد( مراد واقعی شارع خواهد دانست، مگر آنکه شارع در مقلام اهملال شلرعی باشلد؛

شده، منفک از یکدیگر و مکشوف مأمور است و این حاللت در که مراد واقعی و تعلیل در مثال بیاندرحالی
 بود.احکام شرعی اگر غیرممکن نباشد، الاقل بسیار نادر خواهد 

 3نیست. شدنیگاه نه جنبۀ تخصیص و نه تعمیم ارائه .ث
بندی قابلیت و عدم قابلیت ارائه در هریک از حاالت چهارگانه، نباید نقلش دالیلل خلاص و در تقسیم

خودی خود متصف به هر یلک مالک تحفظی که در احتیاط ظهور دارد نادیده گرفته شود؛ لذا یک تعلیل به
 دهندۀ این حاالت خواهد بود.بلکه دالیل دیگر و احتیاط، شکل از این حاالت نخواهد بود،

 
 نتیجه 

کنند. دیدگاه اکثلر فقهلا فقها تعلیالت واردشده در احکام را به دو شکل حکمت و علت تقسیم می .1
ص م و مخصِّ  که حکمت دارای چنین ویژگی نیست.بودن علت است؛ درحالیمعمِّ

                                                 
 که از ناحیۀ حاکم، اوامر جداگانه بر اجازۀ تخصیص و تعمیم وارد نشده باشد. فرض استدالل فوق را باید در مواردی دانست6
 در مقام شل نیز اصل بر عدم اهمال است. 5

 در این مورد به ذکر مثال پرداخته نشده است. 9
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جلب مصلحت است که نشانۀ این علت گاه در احکام علت غایی در احکام شرعی، دفع مفسده و  .0
ل به  گیرد.شود؛ لذا از باب مجاز در سببیت، علت نام میصورت تعلیل وارد میمعلِّ

نقش علل خارجی در تسمیۀ تعلیالت به حکمت و علت بسیار پررنگ است. دالیل خاص در کنار  .3
شده در افراد نادر، برخالف که علت بیانالیشود؛ درحتعلیل واردشده سبب تسری حکم به افراد نادر آن می

، افراد شایع وجود ندارد. همچنین این دالیل و احتیاط، عالوه بلر تسلری حکلم افلراد شلایع بله افلراد نلادر
 ترین دلیل در امکان و اجرای تعمیم و تخصیص در تعلیالت هستند.مهم

علت، تنها بر اساس نظلرات و های کلی برای تشخیص حکمت از پیرو مورد قبل ذکر دستورالعمل .5
 گرفته از دالیل خاص و احتیاط هستند، صورت گرفته است.شده که نشئتهای از قبل مشخصدیدگاه
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