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Abstract
The concept of "proportionality between the verdict and the charge", which is of the
exegetical methods of religious texts with an extensional approach to the subject-matter,
manifests a relationship which helps the jurist achieve a verdict proportional to the charge,
based on a social conception and a customary viewpoint, approved by the legislator,
leading to a novel manifestation of the texts. The proportionality between the verdict and
the charge, though not an independent reason itself, will result in this manifestation, i.e. it
can be regarded as essential indications leading to the manifestation of the reason. In
theologians' explanations, this concept which is regarded as the main method of the
expurgation of the criterion and abolition of particularity in achieving the real subjectmatter of religious injunctions, is a proof on the basis of the expurgation of the customary
practice of law. This research aims to assess the dimensions and viewpoints of the
proportionality between the verdict and its efficiency in different theological concepts and
its function in the knowledge of jurisprudential principles. It will also shed light on the
proportionality between the verdict and the charge has an effective role in the interpretation
of judgments.
Keywords: Principles of Jurisprudence, Jurisprudence, Absolutes, Generalizations,
Proportionality of the Verdict and the Charge.
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چکیده
قرینه «مناسبت حکم با موضوع» که از شیوههای تفسیری متون شرعی با رویکرد توسعهایِ موضوع بوده ،بیانگر رابطه-
ای است که باعث میشود ،فقیه با اتکاء به فهم اجتماعی و نگاه عرفگرایانه و در عین حال مورد تایید شارع ،از لفظ به
موضوع متناسب با حکم و یا حکم متناسب با موضوع منتقل شود و ظهور جدیدی برای نصوص شکل گیرد .مناسبت
میان حکم و موضوع هرچند خود دلیل مستقلی نیست ،ولی موجب شکلگیری ظهور میگردد ،یعنی میتوان آن را از
قرائن لبی متصل به کالم دانست که منشاء ظهور در دلیل لفظی میگردد .در تعابیر اصولیان ،این قرینه که روش اصلیِ
تنقیح مناط و الغای خصوصیت در دستیابی به موضوع واقعیِ احکام شرعی شمرده شده ،بر پایه تنقیح ظهور عرفی ،حجت
است .در این پژوهش ،ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع و کارایی آن در مباحث گوناگون اصولی و نقش آن در
دانش اصول فقه مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که مناسبت حکم و موضوع در سرتاسر ابواب اصولی کارایی و
نقشی موثر در استنباط احکام دارد.
کلیدواژهها :اصول فقه ،اطالقات ،عمومات ،مناسبت حکم و موضوع.
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 -1مقدمه
واژه تناسب حکم و موضوع ،مرحله تطوّر یافته واژه مناسبت بود که براى نخستین بار ،عالمه در فقه شيیعه بيه کيار گرفيت
(عالمه حلی1111 ،ق ،ج ،1ص .)221بحث مناسبت در ابتدای قرن چهاردهم به شکل گستردهتری مطرح شيد .در سيخنان
سه عالم بزرگ آن زمان :آقا رضا همدانى ،آخوند خراسانی و شیخ فضل اللّه نورى ،قاعده مناسبات حکم و موضوع بيه کيار
رفته است (همدانی1111،ق ،ج ،1ص114؛ نوری1111 ،ق ،ص24؛ مبلغی ،بیتيا ،ص .)171-07اکنيون ایين جریيان ،یي
رویکرد پیوسته ،و در بسیارى از زوایاى خود ،عالمانه ،خودآگاهانه و موشکافانه شده است ،هرچند قالب ی
و زیر عنوان ی

فصل نمایيان

سرفصل اصولى مستقلّ را به خود نگرفته است ،اما میتوان ،این بحث را به صورت متفرقه در بیان برخيی

از فقهاء و اصولیون در آثار مختلف دید ،و اشارههای فراوان ایشان به این قاعده را شاهد بود .این بحث به صورت پراکنيده
در بیان برخی از فقهاء و اصولیان در ابواب مختلف آمده است (نيائینی1111 ،ق ،ج ،1ص 101؛ مکيارم شيیرازی1121 ،ق،
ص .)121در آثار دیگر نیز بحث مناسبت حکم و موضوع مورد اشاره قرار گرفته اسيت (صينقور1121 ،ق ،ص 221-212؛
مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ،1114 ،ص 074 -171؛ علیشياهی قلعيهجيوقی و ناصيری مقيدم ،1147 ،ص271-211؛
ایازی1111 ،؛ علیشاهی و ارژنگ1141،؛ صابری1112 ،؛ دهقان ،علیشاهی و بهمين پيوری ،1141 ،اسيفندیاری .)1141 ،بيه
نظر میرسد هرچند اخیراً به این موضوع در منابع یاد شده پرداخته شده است ،ولی با توجه بيه وجيود زوایيای پنهيان ایين
موضوع که همچنان نیاز به واکاوی دارد ،پژوهش بیشتر بر روی این موضوع ضروری است .تمرکز پيژوهش حاضير بیشيتر
بر روی کارکردهای مناسبت میان حکم و موضوع در مباحث اصول فقه از زوایای مختلف است که همین سبب تميایز ایين
پژوهش از پژوهشهای گذشته است.
 -2مفهومشناسی تناسب حکم و موضوع
«نسب» در لغت به معنای اتصال و پیوند چیزی به چیز دیگری میباشد (ابن فارس1171 ،ق ،ج ،2ص )121و تناسب
به معنای همانندی ،همراهی و سازگاری است (ابن منظور1172 ،ق ،ج ،1ص .)021اصطالح مناسبت حکم و موضوع،
بیشتر در بین فقهای شیعه رایج است .مقصود از تناسب میان حکم و موضوع این است که هنگام شنیدن حکمی شرعی،
مناسبتها و مالکهایی برای شکل گرفتن چنین حکمی ،به ذهن افراد متبادر میشود ،بهگونهای که بهصورت امر ارتکازی
و درونی عرفی در میآید .این مناسبتها موجب تخصیص حکم یا تعمیم آن میشود (صدر1111 ،ق ،ج ،1ص .)220لذا
مناسبت حکم با موضوع عبارت است از حاالت و خصوصیات موضوع که حکم را آورده و گاه باعث گستردگی اثبات
حکم به دیگر موارد شده و گاه تنگی و محدودیت حکم را خواهان است ،به گونهای که یارای سرایت به دیگر موضوعات
را نخواهد داشت (دهقان ،علیشاهی و بهمن پوری ،1141 ،ص.)14
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 -1کارکرد مناسبت حکم و موضوع در عام و خاص
یکی از موارد مناسبت حکم و موضوع در جایی است که در موردی ادلهای عام و خياص بير آن اقاميه شيده باشيد کيه در
ترجیح هر ی

بر دیگری ادلهای ذکر شده است که بایستی مورد بررسی قرار گیرد.

 -1-1ترجیح عام بر خاص
برخی از سازوکارهای ترجیح عام بر خاص را در البالی مسائل اصولی میتوان جویا شد .به طور کلی بحث ترجیح عام بير
خاص به دو صورت مطرح است.
گاهی ترجیح عام بر خاص به این صورت نیست که عام و خاصی به صورت مستقل وجود داشيته باشيد و بحيث در ایين
باشد که کدام ی

بر دیگری ترجیح داده شود ،بلکه ترجیح عام بر خاص اینچنین مطرح میگردد که دلیلی معنایش مجميل

است و معلوم نیست که معنایی عام از آن اراده شده است یا معنایی خاص .در چنین حالتی راهکارهایی ارائه شده است .به
عنوان نمونه اصولیون در مبحث برائت یکی از ادله ای کيه بيرای اثبيات حجیيت برائيت بيه آن اسيتدالل ميینماینيد ،فقيره
ماالیعلمون در حدیث رفع است که در رابطه با مقدر مای موصوله در آن سه وجه مطرح گردیده است :برداشته شدن جمیع
آثار ،برداشته شدن خصوص مؤاخذه و برداشته شدن اثر متناسب با هری

از فقرات حدیث .در رابطه با وجه اول این گونيه

استدالل شده است که چنین تقدیری الزامی است و نمیتوان سایر وجوه را که خاصتر از وجه اول میباشند بر آن تيرجیح
داد ،زیرا با توجه به عدم امکان برداشته شدن نفس ما الیعلمون از امت پیغمبر اکرم(ص) و اعتبار داللت اقتضاء چنین عامی
بر خاصهای دیگر ترجیح داده می شود ،زیرا بعد از عدم امکان اراده معنای حقیقی ،بایستی به سراغ اقرب المجازات رفيت
و از میان سه معنای مقدر مذکور ،مجازی که به معنای حقیقی نزدی تر است ،معنای جمیع اآلثار است که نسبت به فقيرات
دیگر از عمومیت بیشتری برخوردار است .لذا یکی از مناطات ترجیح معنای عام بر خاص در جایی کيه دلیيل اجميال دارد،
آن است که اگر مجاز بودن معنای عام کمتر از معنای خاص باشيد ،معنيای عيام بير معنيای خياص تيرجیح داده ميیشيود
(انصاری1111 ،ق ،ج ،1ص.)122
گاهی نیز ترجیح عام بر خاص بدین صورت است که دو دلیل عام و خاص به صورت مستقل وجود دارد و بحيث در ایين
است که به چه دلیلی می توان عام را بر خاص مقدم نمود که راهکارهایی در ایين رابطيه مطيرح گردیيده اسيت .مهمتيرین
راهکار در این باره توجه به علت تقدیم ظهور ی

دلیل بر دلیل دیگر است و علت نیز چیزی جز اقوی بودن ظهيور دلیليی

بر دلیل دیگر نمیباشد .در این راستا اگر عمومات بسیاری در موضوعی معین وجود داشته باشد که داللتشان بير ميدعا تيام
باشد و از لحاظ سندی نیز صحیح باشند و در عین حال در مقابل دلیل خاصی وجود داشته باشد که از لحاظ سندی ضعیف
باشد ،هیچگاه نمیتوان به دلیل خاص بودن چنین دلیلی ،آن را بر ادله عام تيرجیح داد .بيه عنيوان نمونيه فقهيا در مکاسيب
محرمه در بحث تدلیس ماشطه ،فرعی با این عنوان مطرح میگردد که آیا وصل کردن (مو) بيه ميو و یيا خيالکوبی و سير
کردن گونه زن اشکال دارد؟
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عموماتی 1وجود دارد که دال بر حالل بودن هرگونه زینتی است که زن برای شوهر خود ميینمایيد (کلینيی1170 ،ق ،ج،2
ص )114و در مقابل ادلهای خاص 2نیز وجود دارد که از وصل کردن مو و یا خالکوبی کردن زن منع نموده است .برخيی از
فقها در این رابطه عام را بر خاص از باب ترجیح اظهر بير ظياهر مقيدم نميودهانيد و ادليه خياص را از ظهورشيان خيارج
مینمایند ،بدین صورت که این گونه روایات حمل بر کراهت شود و یا این که در فرض تدلیس حرام دانسته شود و یا این
که اگر ترویج فحشا بود ،حرام است ،چنانکه در روایت سعد االسکاف واصله را به امور فحشاء معنا نميوده اسيت ،ليذا ،از
باب وحدت سیاق ،خالکوبی و سر کردن گونيه نیيز مربيوط بيه اميور فحشياء تلقيی ميیگيردد (انصياری1112 ،ق ،ج،1
ص.)111
 -1-2ترجیح حجیت خاص بر عام
از جمله مباحثی که در اصول فقه ذیل مبحث عام و خاص مطرح میگردد ،ترجیح خاص بر عام که مبتنی بر منياط تيرجیح
اظهر بر ظاهر است .حاصل قاعده مذکور آن است که اگر تعارض در نظر عرف مستقر نباشد ،بلکه دلیل خاص قرینه باشيد
بر تفسیر مقصود شارع از دلیل عام ،در این صورت جمع میان دو دلیل واجب است ،بدین گونه که دلیل عام بر طبي قرینيه
تأویل شود .مقصود از قرینه ،آن کالمى است که از سوى متکلم براى تفسیر کالم دیگر مهیاء شده است .وجه این قاعده این
است که وقتى از سوى متکلم دو کالم صادر مىشود و ظاهر یکى منافات با ظاهر دیگرى دارد ،ولى یکى از آن دو کيالم از
سوى متکلم براى تفسیر مقصودش از کالم مقابل مهیاء شده است ،پس ناچار باید ظاهر آن دلیلى را کيه ميتکلم بيه عنيوان
قرینه تفسیر مهیاء کرده است ،بر دلیل دیگر مقدم داشت ،زیرا باید مقصود متکلم را از مجموع دو کالمش و مطاب طریقهاى
که خود متکلم مقرر کرده است ،فهمید.
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« -عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ :سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِی تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَيى الْمَيرْأَ ِ بِمَيا تَزَیتنَيتْ بِيهِ

لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَیْسَ هُنَاکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ الَّتِی تَزْنِی فِيی شَيبَابِهَا فَلَمتيا
کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْ َ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ».
2

 -از جمله ادله می توان به این موارد اشاره نمود«:ابْنِأَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّيهِ ص فَقَيالَ لَهَيا هَيلْ

تَرَکْتِ عَمَلَ ِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَیْهِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِی عَنْهُ فَأَنْتَهِیَ عَنْهُ فَقَالَ افْعَلِی فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَحُکِّی الْوَجْهَ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یَيذْهَبُ
بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِی الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ» (طوسی1170 ،ق ،ج ،1ص)117؛ «وَ قَالَ ع لَا بَأْسَ بِکَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَيى وَ لَيا تَصِيلُ
شَعْرَ الْمَرْأَ ِ بِشَعْرِ امْرَأَ ٍ غَیْرِهَا فَأَمتا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُوصَلَ بِشَعْرِ الْمَرْأَ ِ وَ لَا بَأْسَ بِکَسْبِ النَّائِحَيةِ إِذَا قَالَيتْ صِيدْقاً» (ابين بابویيه1174 ،ق ،ج،1
ص)112؛ ««قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّامِصَةَ وَ الْمُنْتَمِصَةَ وَ الْوَاشِرَ َ وَ الْمُسْتَوْشِيرَ َ وَ الْوَاصِيلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِيلَةَ وَ الْوَاشِيمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِيمَةَ» (ابين بابویيه،
1171ق ،ص)227؛ «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمتدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یَحْیَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَالَ وَ مَيا الْقَرَامِيلُ قُلْيتُ
صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ قَالَ إِنْ کَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَعْراً فَلَا خَیْرَ فِیهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَ الْمُوصَلَةِ» (طوسی1170 ،ق ،ج ،1ص.)111
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بدین صورت که اگر متکلم کالم دوم را طورى مىگوید که ظهور دارد در این که براى تفسیر کالم اول مهیاء شيده اسيت و
یا متکلم شخصاً کالم دوم را براى تفسیر کالم اول مهیاء نکرده است ،بلکه چون نوع مردم در محاورات عرفى یکى را قرینه
بر تفسیر دیگرى مىدانند ،اصل آن است که شخص متکلم نیز بر طریقه عمومى مشيىء کيرده اسيت .ماننيد آن کيه ميتکلم
بگوید« :هرگونه ربایی حرام است» 1و سپس بگوید« :میان پدر و فرزند ربا حرام نیست» (صدوق1112 ،ق ،ص .)101کيالم
دوم ناظر است به مدلول کالم اول به لسان تصرف در موضوع حرمت؛ زیرا کالم دوم انطباق ربا بر رباى میان پدر و فرزنيد
را نفى مىکند (اسالمی ،1110 ،ج ،1ص.)122-114
 -1کارکرد مناسبت حکم و موضوع در اطالقات
یکى از جهاتى را که در أخذ به إطالق ذکر کردهاند ،این است که إطالق در جائى است که احتمال قرینهاى بر تقیید نباشيد،
زیرا اگر مولى لفظ را مطل بگوید و مقیّد را إراده کند و قرینهاى هم بر تقیید نیاورد ،انسان را إغراء به جهل کرده ،یيا إلقياء
در خطر مفسده نموده است .اگر أمرى از مولى صادر شود و منظورش مطل باشد و ظاهر کالمش هم مطل باشد ،بطيوری
که دانسته شود ،مرادش مطل است ،باید أخذ به ظاهر کرد .أمّا اگر مطلقى بگوید و منظورش مقیّد باشد ،در اینجا حتماً باید
قرینه نصب کند ،و إلّا مکلّف را إغراء به جهل کرده (فخير المحققيین حليی ،1110 ،ج ،2ص ،)122یيا در مفسيده و خطير
مخالفت افکنده است .بنابراین ،یکى از مقدّمات حکمت ،عدم احتمال نصب قرینه است تا موجب إغراء به جهل و إلقياء در
ف ظهيور ،قرینية مقیّيده یيا صيارفه نصيب
مفسده نگردد .در این زمینه برخی میگویند که باید دید که آیا مولى بيراى صير ِ
مىنماید یا نه؟ و باید تا حضور و فرا رسیدن زمان عميل و موقيع امتثيال و کياربردِ مسيتفاد از کيالم وى صيبر نميود و در
صورت عدم نصب قرینه ،باید أخذ به إطالق نمود که این استدالل تمام نیست ،زیرا ما قاعده رایج بین ميوالى و عبیيد ایين
است که :أخذ به إطالق مىکنند ،بدون انتظيارِ ميدتی بيرای آميدن قرینيهای بير تقییيد .وقتيى در محاکميات و مرافعيات و
محاورات ،لفظى را بین موالى و عبید إطالق کردند و گفتارى ردّ و بدل شد و براى لفظ ظهورى منعقيد گردیيد ،بيه مجيرّد
إطالق لفظ ،آن لفظ ظهور در إطالق پیدا مىکند و حجّت مىگردد و به آن ظهور عمل ميىکننيد و بيه مجيرّد تخلّيف هيم
مُجازات مىکنند و همین که لفظ در ی

معنى استعمال شد (خواه وضعى باشد و یيا غیير وضيعى) و در معنيى اسيتعمالى

ظهورى پیدا کرد ،آن ظهور حجّیّت دارد .پس این مقدّمه هم که إغراء به جهل ،یا إلقاء در مفسده باشد ،خالى از سَداد است
(حسینی تهرانی1121 ،ق ،ج ،2ص11-11؛ حسینی تهرانی ،بیتا ،ص.)11
أخذ به إطالق در جائى که در أصل معنى لغوىّ و در سِعه و ضیقش ش ّ وجود داشته باشد کيه لغيةً یيا عرفياً دائير ميراد
استعمالى این لفظ چیست ،جاری نمیشود .مثل لفظ «ماء» که آیا به آب کبریت و آب زاج و مانند آن «ماء» ميىگوینيد؟ یيا
مثال در قرآن کریم آمده است« :فَتَیَمتمُوا صَعِیداً طَیِّباً» (نساء ،)11 ،اگر آب بدست نیاوردید ،با صعیدِ طیّب تیمّم کنید .در مراد
استعمالى فعلى صعید از نظر سعه و ضی ِ دائر مفهوم آن ش ّ وجود دارد کيه آیيا منظيور ،مطلي ِ وجيه االرض اسيت ،یيا
خصوص ترابِ خالص؟ در اینجا نیز نمیتوان أخذ به إطالق کرد.
1

« -یَمْحَ ُ اللَّهُ الرِّبَا وَ یُرْبِی الصتدَقَاتِ وَ اللَّهُ الَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ» (بقره)201،؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُيؤْمِنِینَ»

(بقره.)201،
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چون در نفسِ صدق مفهوم بر این مورد ش ّ وجود دارد .اینکه فالن لفظ منصرفِ به فالن معنى باشيد ،بایيد شياهد داشيته
باشد ،و إلّا باید أخذ به ظهور نمود .اینکه شخصى ادّعاى انصراف کند و دیگرى مدّعى منع انصراف شود و بگوید :انصراف
بَدْوى است و با تأمل از بین میرود ،بىاساس است .شارع در قرینة «تقیید» غالباً با بیان شاهدى که آن مطل را منحصير در
فرد مقیّد مىنماید ،مراد خود را بیان مىکند و با آن لفظ إشاره مىکند به اینکه مطل مقصود نیست ،بلکه خصوص فيرد آن
مقصود است ،امّا در قرینة «إطالق» اینچنین نیست ،بلکه قرینة إطالق به سکوت برگزار ميىشيود و بيا نیياوردن شيیئى کيه
داللت بر خصوصیّتى از خصوصیّات این لفظ مطل کند ،منعقد میگردد (حسینی تهرانی1121 ،ق ،ج ،2ص.)11-11
یکی از عواملی که موجب می شود از اطالق رفع ید شود ،انصراف است که به معنای انس ذهن با معنای معینيی اسيت کيه
لفظ بر آن منطب میگردد .سه عامل برای تحق انصراف ذکر شده است که برخی از آنها حقیقتاً موجب انصراف میگردنيد
و برخی اینچنین نمیباشند .عامل اول انصراف ،غلبه وجودی است که موجب انس ذهن با آن حصه غالب میگردد .از آنجا
که چنین انصرافی بدوی است ،هیچ اثری ندارد و اطالق را از بین نمیبرد ،زیرا فهم این معنای خاص ،مسبب از لفظ نبيوده
است تا مشمول دلیل حجیت ظهور گردد ،بلکه به سبب غلبه خارجی است و هیچ دلیلی بر حجیتش وجود ندارد ،مگر ایين
که ندرت در مقابل غلبه وجود ،به درجهای برسد که موضوعله لفظ ،شاملش نشود .عامل دیگر انصراف ،انصيراف ناشيی از
کثرت استعمال لفظ در حصه معینی است که این استعمال یا از باب مجاز است و یا از باب تعيدد دال و ميدلول اسيت کيه
موجب شدت عالقه بین لفظ و آن حصه میگردد و این انس لفظی است ،نه خارجی ،زیرا ناشی از اسيتعمال لفيظ در معنيا
است که اگر همانند لفظ منقول و مشترک به مرتبه عالی برسد ،به وضع تعینی منجر میشيود ،اميا اگير بيه چنيین مرتبيهای
نرسد ،وضع محق نمیشود ،بلکه مجرد انس و عالقه شدید است که از صيالحیت ميورد اعتمياد قيرار گيرفتن برخيوردار
می باشد و انصراف به این معنا گاهی موجب اجمال و عدم تمامیت اطالق میگردد .عامل سوم انصراف ،انصرافی است کيه
از مناسبات عرفی یا عقالیی نشأت میگیرد ،همانطور که در برخی از تشریعات ،ارتکازاتی عرفيی عقالیيی وجيود دارد کيه
گاهی موجب تقیید دلیل میگردد ،مثالً هنگامی که گفته میشود آب ،پاککننده است ،به آب طاهر منصرف میگيردد ،زیيرا
عدم مطهر بودن نجس در ذهن عرف ارتکاز یافته است (صدر1110 ،ق ،ج ،1ص.)112-111
 -2کارایی مناسبت در بحث تخصیص اکثر
یکی از مباحثی که در اصول فقه برای یافتن داللت ادله قرآنی و روایی مطرح میگردد ،بحث تخصيیص اکثير اسيت کيه از
اصلی عقالیی سرمنشاء گرفته است که زمانی که شارع دلیل عامی را مطرح مینماید ،عقال قبیح میدانند که بيا مخصصياتی
که بعد از دلیل عام میآید ،اکثر افراد از تحت عموم خارج شوند.
یکی از مواردی که این بحث در ضمن آن مطرح میگردد ،بحث اوامر است که آیا امر دال بر فور است یا تراخيی؟ مشيهور
اصولیون معتقدند که اوامر داللت بر فوریت ندارد و اوامری همچون سارعوا در آیه «وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِيرَ ٍ مِينْ رَبِّکُيمْ» (آل
عمران )111،و استبقوا در آیه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ أَیْنَ مَا تَکُونُوا» (بقره )111،نیز دال بر فوریت نمیباشند .قرینه بر اینکه ایين
آیات دلیل بر وجوب فوریّت صیغه امر نمىکند ،آن است که خیرات و سبب مغفرت هم شامل خیيرات و اسيباب مغفيرت
واجب و هم شامل خیرات و اسباب مغفرت مستحب مىشود.
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بنابراین ،سرعت جستن و سبقت گرفتن شامل مأمور به مستحبّ نیز مىشود و اگر گفته شود این دو آیه ،داللت بر وجوب
فوریّت در مأموربههاى واجب دارد ،آن وقت باید اکثر واجبات را از عموم ایين آیيه تخصيیص زد و تخصيیص اکثير الزم
مىآید .شکّى نیست اگر کالم ،ابتداء عام آورده شود و سپس با تخصیص اکثر زدن ،آن را از عموم خارج نمود ،عملى قبيیح
در محاورات عرفى است و نزد عرف مذموم است و صدورش از خداوند حکیم و آگاه محال اسيت .بنيابراین ،راه چيارهاى
نیست که اگر بخواهد عموم آیه در معناى خودش حفظ شود ،باید حمل بر استحباب شود .یعنى سيرعت جسيتن و پیشيى
گرفتن به مأمور به اعمّ از مأمور به مستحب و مأمور به واجب ،مستحب است .لذا ،از باب استهجان تخصيیص اکثير ،عيدم
داللت آیه بر وجب فوریت به دست میآید (مظفر ،1111 ،ج ،1ص110-111؛ اشرفی ،1112 ،ج ،1ص.)242
مورد دیگری که به جهت تبیین داللت روایت از این سازوکار استفاده شده اسيت ،بحيث دالليت روایيت مقبوليه عمير بين
حنظله بر وجوب و یا استحباب احتیاط است .اخباریون معتقدند ایين دلیيل دال بير وجيوب احتیياط اسيت ،اميا در مقابيل
اصولیون معتقدند لسان روایت عام است و اگر دال بر وجوب باشد هيم در شيبهات موضيوعیه و هيم در شيبهات حکمیيه
بایستی احتیاط نمود ،در حالی که اخباریون معتقدند که در شبهات موضوعیه احتیاط واجب نیست و در اداميه ایين راهکيار
ارائه میگردد که روایت تنها شامل شبهات حکمیه بشود و شبهات موضوعیه از ذیل داللت روایت خارج گيردد .در اشيکال
به این راهکار گفته شده است که تخصیص اکثر الزم می آید و از آنجا کيه تخصيیص اکثير قبيیح اسيت ،ليذا شيارع چنيین
مقصودی نداشته است و روایت تنها دال بر استحباب احتیاط است .نحوه به وجود آمدن تخصیص اکثر نیيز بيدین صيورت
است که غالب شبهات ،موضوعی اند و اگر این امور غالب از تحت عموم روایت خارج شوند ،مقداری اقل برای عموم باقی
میماند ،لذا ،تخصیص اکثر الزم میآید (انصاری1111 ،ق ،ج ،1ص121؛ مشکینی ،1114 ،ج ،1ص111؛ تنکيابنی1112 ،ق،
ج ،2ص111؛ امامی خوانساری ،1122 ،ص.)122
 -1نقش مناسبت حکم و موضوع در امتنانی بودن احکام
امتنانی بودن برخی از ادله موجب میگردد که یکی از معانی ادله بر معانی دیگر ترجیح یابد .چنانکه در رابطه با حدیث
رفع گفته شده است که این حدیث در مقام امتنان بر امت اسالم است ،نه در امتهاى قبل ،لذا فرموده :این امور نيهگانيه ،از
امت اسالمى برداشته شده است .حال ورود حدیث در مقام امتنان خود قرینه است بر مقدّر گرفتن جمیع اآلثار ،نه در تقدیر
گرفتن خصوص مؤاخذه ،چرا که اگر خصوص مؤاخذه مرفوع باشد ،بسیارى از فرازهاى حدیث مبتال به اشيکال ميىشيود.
فى المثل ما ال یطیقون ،ما ال یعلمون ،ما اضطرّوا ،خطاء و نسیان و  ...از امورى هستند که اگر مکلّف ،موردى از این امور را
مرتکب شد ،عقابش عقال قبیح است .پس این امتنان نمى توانيد در خصيوص مؤاخيذه باشيد ،چيرا کيه در شيش فيراز اوّل
حدیث ،هر عقل مستقلى حکم به قبح مؤاخذه در این امور مىکند ،چه در امت اسالم و چيه در دیگير امّيتهيا .پيس رفيع
عقاب به شخصى دون شخص دیگر اختصاص نداشته و نمىتوان آن را مختص به این اميت دانسيت و ليذا بيراى رعایيت
حدیث بایستی جمیع اآلثار که اعم از مؤاخذه و عدم مؤاخذه اسيت در تقيدیر گرفتيه شيده باشيد (انصياری1111 ،ق ،ج،1
ص .)122همچنین بر پایه امتنانی بودن حدیث رفع ،در جایی که شخصى مال دیگری را تلف کند ،حدیث رفيع مؤاخيذه را
برمىدارد ،ولى ضمان را برنمىدارد چون مستلزم اضرار به مسلمان دیگر است (محمدی ،1110 ،ج ،1ص.)11
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امتنان در باب خود شخصی که به یکی از فقرات حدیث متصف است نیز اینگونه معنا میشود که حدیث رفع اثراتی را کيه
به ضرر شخص مذکور باشد ،برمی دارد ،اما اگر اثری به نفعش باشد ،به دلیل این که در مقام امتنان وارد شده اسيت ،چنيین
اثری را برنمی دارد ،زیرا در برداشتن چنین اثری ،بر وی نه تنها امتنانی محق نمیشود ،بلکه خالف امتنان محق ميیگيردد
(انصاری1112 ،ق ،ج ،1ص.)111
 -0کارکرد مناسبت حکم و موضوع در مفاهیم
اقوال گوناگونی در باب مفهوم داشتن جمالت شرطیه ،غائیه و وصفیه مطرح میگردد که گاه برخی از اصولیون قائل به عدم
مفهوم و برخی قائل به مفهوم میگردند ،در حالی که با توجه به مسأله مناسبت حکم و موضوع میتوان به قيول صيحیح در
این باب دست یافت.
 -0-1کارایی مناسبت حکم و موضوع در مفهوم شرط
در ادواتى که براى تعلی و تخصیص و تقیید حکم همچون شرط ذکر مىشود ،این بحث مطرح میگردد کيه آیيا بيه نحيو
قضیه سالبه کلیه مفهوم ثابت مىباشد؟ مثال اگر گفته شود« :اگر زید آمد اکرامش کن» یعنى در صورت نیاميدن زیيد ،اصيال
وجوب اکرامى در کار نیست .برخی معتقدند که در جمالت شرطیه بین جایى که شرط متقدّم باشد با جایى که شرط متأخر
از جزاء باشد ،تفاوت وجود دارد که در صورت دوم مفهوم وجود دارد و در صورت اول این چنین نیست (شبیری زنجانی،
11114ق ،ج ،17ص .)1111به نظر می رسد که این دیدگاه قابل قبول نباشد ،چرا که با توجيه بيه مسيأله مناسيبت حکيم و
موضوع ،فرق چندانی میان تقدیم و تأخیر شرط وجود ندارد و اگر جمله شرطیه مفهوم داشته باشد ،در هر دو حال بایسيتی
اینچنین باشد.
گاهی شرطى که در جمله مطرح میگردد ،فرد مخفى است که خود به سه صورت منقسم میگردد:
گاه ذکر شرط براى این نیست که ثبوت حکم در صورت فقدان شرط با مفهوم اولویت فهمیده مىشود ،در جمله «فَال تَقُيلْ
لَهُما أُفٍّ» (اسراء )21،ممکن است مفاد آیه چنین دانسته شود که حتى نمى توانید «اف» هم به پدر و مادر خيود بگوییيد تيا
چه رسد به مراحل باالتر .در اینجا جمله خود در مقام تفهیم ثبوت حکم براى مراحل قویتر مى باشد ،یعنيى جمليه مفهيوم
مواف دارد .گاه ذکر شرط براى این است که ثبوت حکم در صورت فقدان شرط ،بيراى مخاطيب روشين اسيت ،در اینجيا
جمله فوق براى افهام مفهوم مواف ذکر نشده ،بلکه تنها براى تعمیم حکم نسبت به موارد مشيکوک و افيراد مخفيى ،شيرط
ذکر شده است .گاه شرط احتمال دارد فرد مخفى باشد و احتمال خصوصیت هم در آن داده میشود ،ولى جمله اجمال دارد
که آیا ذکر شرط به جهت افهام مفهوم مواف مىباشد یا ثبوت مفهوم مواف از قبل معلوم است .یيا ذکير شيرط بيراى افهيام
مفهوم مخالف است .در اینجا با توجه به اجمال جمله نمىتوان به ثبوت مفهوم مواف و یا مفهوم مخالف حکيم کيرد ،وليى
اگر از خارج فهمیده شود که حکم مسأله به طور کلى ثابت است ،ذکر شرط به یکى از دو صورت اول بيوده اسيت .تعیيین
وضعیت در هر سه حالت مزبور از فرد مخفی تنها با استفاده از مناسبت حکم و موضيوع ممکين اسيت (شيبیری زنجيانی،
1114ق ،ج ،17ص .)1111
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 -0-2مناسبت حکم و موضوع در مفهوم غایت
در جمالت غایى اگر گفته شود :زید را اکرام کن تا زمانی که روز جمعه فرا برسد ،طرفداران مفهوم ،نفى حکم را بيه گونيه
قضیه سالبه کلیه قائلند (فانی اصفهانی1171 ،ق ،ج ،2ص .)211مخالفان مفهوم به نوع دیگرى از مفهوم بياور دارنيد کيه بيه
شکل قضیه سالبه جزئیه است تا لغویت الزم نیاید (طباطبایی قمی ،1101 ،ج ،1ص.)104
در مثال اوّل اگر آمدن و نیامدن زید هیچ گونه تفاوتى نداشته باشد ،ذکر قید لغو است ،ولى اگر حکم بيه طيور کليى ثابيت
نباشد و در صورت نیامدن زید به طور کلى هم از بین نرود ،بلکه تفصیلى در کار باشد ،مثال در صورت خدمت کردن زیيد
اکرام نیز الزم باشد ،این معنا سبب لغویت شرط نمىگردد .همچنین در مثال دوم ،ممکن است غایت مفهيوم نداشيته باشيد،
ولى براى فرار از لغویت ،مفهومى به نحو سالبه جزئیه وجود داشته باشد که مثالً پس از طلوع روز جمعه ،فى الجمله ليزوم
اکرام مرتفع مىگردد .برخی از فقهای معاصر معتقدند که در جایى که مورد مذکور فرد خفى حکم باشد ،چنین مفهومی فيى
الجمله هم ثابت نیست ،مثالً اگر گفته شود :اگر هاشمی فاس بود ،توهین کردن به وی حرام است .این مثيال در مقيام بیيان
این مطلب است که فس هاشمى سبب نمىگردد که حرمت توهین وى از بین برود ،در اینجا ممکن است حرمت فسي در
صورت عدالت وى هم ثابت باشد و ثبوت حرمت به گونه مطل براى هاشمى ،ضررى به جمله شرطیه فيوق نميىزنيد .در
جمالت غایى گاه هیچ گونه مفهوم مخالفى در کار نیست ،مثال اکرام زید پس از طليوع روز جمعيه بيراى مخاطيب معليوم
است و ثبوت حکم قبل از آن مشکوک است ،وجود غایت با این که جمله فوق اصالً مفهوم ندارد ،لغو نیست .این حياالت
گوناگون که در رابطه با غایت ذکر شده است ،جز از طری مناسبت حکم و موضوع قابل دستیابی نیست (شيبیری زنجيانی،
1114ق ،ج ،17ص .)1110-1111
 -0-1کارایی مناسبت حکم و موضوع در مفهوم وصف
وصف به باور مشهور اصولیون مفهوم ندارد ،ولی در برخی از موارد به دلیل قراینی مانند مناسيبت حکيم و موضيوع ،دارای
مفهوم است .از روایت «مطل الغنی ظلم» (حرعاملی1174 ،ق ،ج ،11ص )111دریافت میشود حکم وابسيته بيه توانمنيدی
است و سبب در ظالم بودن شخص بدهکار ،توانمند بودنش است .بنيابراین ،تيأخیر در پرداخيت او ظليم بشيمار ميیآیيد،
برخالف بدهکار فقیر که به سبب ناتوانیش ،سستی و کندی وی در پرداخت ،ظلم و ستم بشمار نمیآید (مظفر ،1111 ،ج،1
ص.)101
برخی از فقیهان شیعه معتقدند که اگر حکم بر صفتی وابسته و تعلی گردد ،داللت میکند بير اینکيه ایين صيفت در حکيم
دخالت دارد .میتوان از این حالت تعبیر به مناسبت میان حکم و موضوع کرد .برای نمونه حکم شارع به حرمت داد و سيتد
کنیز آوازه خوان به دلیل توانایی او بر آوازه خوانی نیست ،بلکه به جهت بهرهبرداری حرامی است که از او میشود که برای
آوازهخوانی او بخشی از ثمن و بلکه همه بهياء را قيرار ميیدهنيد (منتظيری1112 ،ق ،ج ،2ص .)201اگرچيه در برخيی از
مباحث فقهی ،همانند مباحث اصولی ،برخی از فقها قائل به عدم مفهوم وصف گردیدهاند ،ولی این مسأله مورد اتفياق فقهيا
است ،به گونهای که برخی در موضوعی خاص برخی قائل به مفهوم وصف گردیدهاند و برخی مخالف آن نظر دادهانيد .بيه
عنوان نمونه در بحث بیع مکره برخی برای بطالن بیع مکرَه به آیه «الَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجَيارَ ً عَينْ
تَرَاضٍ مِنْکُمْ» (نساء )24،استناد نمودهاند که براساس مفاد آن تنها تجارتی که از روی رضایت صورت پذیرفته باشد ،صحیح
است و در بیع مکرَه چنین رضایتی موجود نیست ،لذا عقد مکره باطل است و قابلیت الحاق اجازه بعد از اکراه را ندارد.
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یکی از طرق استدالل این قول ،استفاده از مفهوم وصف است و چون وصف تراضی در آیه مشعر به علیت اسيت ،ليذا بیيع
مکرَه باطل است .در مقابل برخی دیگر به مبنای مشهور اصولیون مبنی بر عدم حجیت مفهوم وصف اشاره نمودهانيد و ایين
که بر فرض هم که وصف مفهوم هم داشته باشد ،در جایی است وصف مورد غالب نباشد .چنانکه در آیه «رَبَيائِبُکُمُ الالَّتِيی
فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ» (نساء )21،قید «فی حجور» وصف غالب ربائب اسيت و ایين چنيین نیسيت کيه اگير ربائيب در
حجور نباشند ،حرام نخواهند بود (انصاری1112،ق ،ج ،1ص.)111
اگرچه این مطلب که وصف نباید قید غالب باشد ،امر درستی است و در این گونه ميوارد وصيف مفهيوم نيدارد ،اميا آیيه
مربوط به ربائب با محل بحث که آیه مربوط به تجارت عن تراض است ،متفاوت به نظر میرسد و این چنین نیست که قید
تراضی تنها قید غالب باشد ،بلکه این قید مشعر به علیت است و به عبارت دیگر اگر جایی وصيف ميورد غاليب بيود و از
سویی مشعر به علیت بود ،نمیتوان به سهولت از داللت آن رفع ید نمود .از سویی برخی از اصولیون همچون شیخ انصاری
که در اصول فقه قائل به عدم حجیت مفهوم وصف میگردند ،در بخشهای مختلف فقه ،قائل بيه حجیيت مفهيوم وصيف
میگردند و به آن استدالل میکنند (انصاری1112 ،1ق ،ج ،1ص .)101اگرچه ممکن است تناقض مذکور این طيور توجیيه
گردد که به دلیل وجود قرائن ،در برخی اوقات فقها قائل به حجیت مفهوم وصف میگردیدنيد و در صيورت عيدم وجيود
قرائن ،مفهوم وصف را به تنهایی حجت نمیدانستند ،اما این توجیه نیز صحیح به نظر نمیرسد ،چرا کيه زميانی کيه شيارع
وصفی را ذکر میکند ،اصل اولی بر این قرار می گیيرد کيه قصيد خاصيی از ذکير آن داشيته اسيت و اگير وصيف ميذکور
موضوعیت نداشت ،ذکر نمیشد و این که در برخی موارد وصف قید غالب قرار بگیرد ،حالتی اسيتثنایی اسيت و از شيمول
حجیت مفهوم وصف خارج میشود نه این که اصل بر این گذاشته شود که اوصاف قید غالبیاند و موضوعیت داشيتن آنهيا
نیازمند اثبات باشد .لذا مسأله عدم حجیت وصف در اصول فقه یي

بحيث انتزاعيی و نياظر بيه وقيوع مفهيوم وصيف در

خارج(فقه) نبوده است و این که قیدی موضوعیت نداشته باشد ،خيالف ظياهر لفيظ اسيت و عيدم موضيوعیت داشيتن آن
محتاج دلیل است ،نه موضوعیت داشتن آن .چنان که فقها عمالً در فقه به خالف نظرات خود در اصول فقه ،قائل به چنيین
نظریهای گردیدهاند و نظریه درستی به نظر میرسد.
چنانکه شهید صدر که کاربرد مناسبت میان حکم و موضوع را از ادله لفظی میداند در توضیح آن بياور دارد گياه حکيم در
دلیلی با لفظی پیوند برقرار میکند که معنایی عام دارد ،ولی عرف درمییابد که حکم تنها بيه بخشيی از آن ميدلول وابسيته
است ،مثالً اگر گفته شود «پیراهنت را هنگامی که با ادرار برخور کرد ،بشوی» ،شستن «غسل» در لغت بر کاربرد هير ميایعی
گفته میشود ،ولی عرف از این دلیل درمییابد که این آب است که تنها پاک کننده است .گاه از حکم در دلیل برمیآیيد کيه
مرتبط با حالت ویژهای است ،ولی عرف درمییابد که این تنها از باب نمونه است ،مانند اینکه در دلیلی بیاید «از مشي

کيه

آب آن آلوده به نجاست شده است ،وضو نگیر و آب ننوش» دریافيت ميیشيود کيه آب کيوزه نیيز چنيین اسيت و حکيم
اختصاص به آب مش
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ندارد (صدر1171 ،ق ،ج ،1ص.)221

 -کتاب النکاح.
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او این تعمیمها و تخصیصها را بر پایه مناسبتهای حکم و موضيوع ميیدانيد ،زیيرا حکيم شيرعی دارای مناسيبتهيا و
مناطهایی است که به صورت ارتکازی در ذهن عرف موجود است و به سبب آن تعميیم و یيا تخصيیص در ذهين پیشيی
میگیرد که حجت است ،چون برای دلیل ظهور پدید میآورد و ظهور برپایه حجیت ظهور ،حجت است (دهقان ،علیشياهی
و بهمنپوری ،1141 ،ص.)172-12
 -1کارایی مناسبت حکم و موضوع در خبر ثقه
زمانی که در باب حجیت خبر واحد ،ثقه بودن علت اصلی حجیت تشخیص داده شود ،میتوان دایره حکم را سعه و ضيی
کرد ،زیرا علت موجبات تضیی و توسعه حکم و موضوع را فراهم میآورد .لذا ،اگر خبری از فاس صادر شده بود ،اما ثقيه
بودن وی محل تردید نباشد ،میتوان قولش را منشاء اثر قرار داد ،به همین خاطر است که برخی این اعتقاد را یافتيهانيد کيه
منطوق آیه نباء این صالحیت را ندارد که خبر ثقه فاس را دربر گیرد ،زیرا از راه مناسبت میان حکم و موضوع میتيوان بيه
این نتیجه دست یافت که مراد از فاس که موضوع است و نباید تصدی شود و به سخنش ترتیب اثر داده شود ،تنها فاسي
از ناحیه خبر است و شامل دیگر فساق نمیشود (صدر ،1141 ،ج ،2ص.)172
 -4مناسبت حکم و موضوع در مشتقات
یکی از مباحثی که در اصول فقه مورد بحث اصولیون قرار میگیرد این است که آیا مشت حقیقت در متلبس به مبيدأ اسيت
و یا اعم از متلبس و ماانقضی عنه میباشد؟
در واقع این نزاع برگرفته از این مسأله است که آیا عناوینی که در موضوعات احکام شرعی أخذ میشود ،احکام دائير ميدار
موضوعات است ،حدوثاً و بقائاً ،یا این که تنها دائر مدار حدوث موضوعات میباشد؟ پاسخ به این سؤال نیازمند دستهبندی
میان موارد مختلف در موضوعات میباشد.
 -1در غالب موارد احکام حدوثاً و بقائاً دائر مدار موضوعاتشان میباشند و متفاهم عرفی بر این امر صيحه ميیگيذارد،
مثالً زمانی که از نماز خواندن در پشتسر فاس نهی شود ،عرف عدم جواز اقتدا را دایر مدار حدوث و بقاء فس ميیدانيد
که اگر فس منتفی شود ،حکم مترتب بر آن نیز منتفی میشود (خویی1122 ،ق ،ج ،1ص.)242
 -2در برخی موارد بقاء حکم دائر مدار بقاء عنوان موضوعش نمیباشد ،بلکه بعد از زوال عنوان نیز بياقی اسيت ،ليذا
عنوان اگرچه در حدوث حکم دخالت ندارد ،ولی در بقایش دخالت ندارد ،چنانکه در باب حد سرقت ی

دیدگاه

این است که حقیقت در اعم است ،زیرا مانند آیهی «والسّارق والسّارقه فاقطعوا ایدیهما» (مائده ،)11،تلبس به مبيدأ
دزدی و سرقت ،بقا و دوام ندارد که تا زمان اجرای حد باقی بماند .در پاسخ گفتيه شيده اسيت مناسيبت حکيم و
موضوع داللت میکند بر اینکه در مانند اینجا برای ترتب حکم ،حدوث دزدی کافی است ،زیرا تقارن اجرای حد
و دزدی محال است( 1حسینی سیستانی1111 ،ق ،ص.)217
1

 -چنانکه برخی از اصولیون نظیر این مسأله را در باب خالفت و امامت ذکر نمودند که حتی لحظهای ظلم نیز موجب از بین رفتن صالحیت چنيین

جایگاهی را دارد و در رابطه با علت آن چنین توضیح دادهاند« :والوجه فیه :أنّ جبّلة الناس على أنّ المتقمص لمنصب الخالفة واإلمامة التی هی أعظم
منصب إلهی بعد الرسالة ،ال بدّ أن یکون مثالًا سامیاً للمجتمع فی سیرته وأخالقه ،ومعرّاً عن أیّة منقصة خَلقیة وخُلقیة ،وقدو للناس وقائداً مثالیياً لهيم،
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 -1گاهی موضوعات از باب مصادی حکم ذکر ميی گردنيد ،بيدون آن کيه از چنيین اميری اختصياص احکيام بيه آن
موضوعات خاص فهمیده شود و از باب این که افراد عناوین حکم معليوم شيوند ،برخيی از موضيوعات آن ذکير
میگردد .به عنوان مثال گفته میشود که اگر تو در وقت نماز قرار داشيتی و بيا تيیمم نميازت را خوانيدی و بعيد
قدرت بر طهارت پیدا نمودی ،تطهیر کن و نماز را اعاده کن (طوسيی1170 ،ق ،ج ،1ص )141کيه در ایين مسيأله
مخاطب موضوعیت ندارد و هر کس که در این شرایط قرار بگیرد ،بایستی چنین حکميی را اجيرا نمایيد (خيویی،
1122ق ،ج ،1ص.)242
 -17نقش مناسبت حکم و موضوع در ایجاد سیاق
داللتی که از سیاق به دست میآید ،یکی از اصول رایج در محاورههای عرفی و از جمله قواعد مهم فهم متن در کشف مراد
گوینده است و به عبارتی سیاق از قرائن متصل به کالم به شمار میآید .استفاده از چنيین داللتيی ،پیشيینهای دیرینيه دارد،1
چنان که سعید بن جبیر از شاگردان امام سجاد(ع) نوع سوگند در آیه «الَ یُؤَاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَ لکِينْ یُؤَاخِيذُکُمْ
بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ» (بقره )14،را با توجه به آیه پیشین آن ،لغو در قسم را استفاده ابزاری از سيوگند بيرای
حرام کردن حالل تفسیر کرده است ،نه سوگند خوردن عادی و روزمره مردم (سیوطی ،بیتا ،ج ،2ص .)111البته بيه نکياتی
در این باب بایستی توجه نمود :نخست آنکه استناد اصحاب بر سیاق در استنباط معنایی خاص از دلیل ،حجیت آن را اثبات
نمیکند و تنها زمانی اینگونه استنباطات سیاقی حجت هستند که امام معصوم آن را گفته و یا آن را تأییيد یيا تقریير نميوده
باشند.

فلو أنّ أحداً اعتاد شرب الخمر والزنا أو اللواط فی زمان ثمّ ترک وتاب ،وبعد ذل

ادّعى منصب الخالفة من اللَّيه تعيالى ليم تقبيل دعيواه ،جيل أنّ

الناس ال یرونه قابلًا ن یتصدى هذا المنصب اإللهی ،بل یعتقدون أنّ اللَّه تعالى ال یجعله خلیفة لهم ،فانّ الخلیفة هو ممثّل مين قبليه تعيالى ،والممثّيل
من قبله ال بدّ أن یکون مثالًا روحیاً للبشر ،ومربیاً لهم فی سیرته وداعیاً إلى اللَّه تعالى بأخالقه وأعماله ،لیکون أثره أثراً طیباً وسامیاً فيی النفيوس .وهيذا
کنبینا محمّد (ص) وأوصیائه ا طیبین(ع) و لیس معنى هذا اعتبار العصمة قبل الخالفة ،لیقال إنّها ال تعتبر قبلها ،بل مين جهية أنّ الخالفية لعليوّ شيأنها
وجاللة قدرها ومکانتها ال بدّ أن یکون المتصدی لها مثالًا أعلى للمجتمع اإلنسانی ،فی علوّ الشأن وجاللة القدر والمکانة ،فمين عبيد اليوثن فيی زمين
معتد به کیف یکون أهلًا لذل  ،وکیف یجعله اللَّه تعالى ممثّلًا وهادیاً للُامّة ،والحال أ نّه کغیره من أفراد االمّة ،وال امتیاز له عن البقیة فيی شيیء .وهيذا
ممّا تستدعیه مناسبة الحکم والموضوع» (خویی1122 ،ق ،ج ،1ص.)240
1

 -جابر بن عبداهلل انصاری با درنگ در روایت نبوی که میگوید قومی از اهل ایمان با شفاعت پیغمبر اکرم (ص) از جهنم بیرون میآینيد ،در پاسيخ

به تعارض آن با آیه « یُرِیدُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ مَا هُمْ بِخَارِجِینَ مِنْهَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِیمٌ» (مائده )10،به آیه پیشین آن یعنی «إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ أَنَّ
لَهُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِیَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ» (مائده )11،اشاره ميینمایيد کيه مقصيود از ایين
گروه ،کافران هستند (اصفهانی1114 ،ق ،ص.)217
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نکته دیگر آن است که چنین استفادهای نبایستی موجب گردد که متفاهم عرفيی آن در زميان نيزول را از میيان بيردارد ،بيه
عنوان نمونه در آیه مربوط به لغو در یمین ،متفاهم عرفی همان سوگندهای عادی است و این کيه آیيه شيامل ایين متفياهم
عرفی نگردد ،نیازمند دلیل است و به صرف آیه قبل نمیتوان از متفاهم عرفی آن دست برداشت و از سيوی دیگير چگونيه
میتوان با استناد به سیاق آیه ،سوگندهای در باب تحریم حالل را بیاشکال تلقی نمود ،درحالی کيه تحيریم حيالل بيدعت
است و در رابطه با بدعت تعابیر شدیدی در دین مبین اسالم به کار رفته است ،به گونهای که توبهاش پذیرفته نمیشود.

1

اما این امور نبایستی موجب آن گردد که ظرفیت داللت سیاق در استنباط احکام شرعی مغفول واقع شود ،بلکه در صيورتی
که این نوع داللت ،مخالف با اصول مسلم دیگر نباشد ،نقشی به سزا در تبیین مجمل و تخصیص عام و تقیید مطل و تنيوع
داللت داشته باشد ،چنانکه برخی معتقدند داللت سیاق از بزرگترین قرائنی است که مراد متکلم را میرساند که غفليت در
آن موجب اشتباه در موارد مشابه آن میشود (زرکشی1112 ،ق ،ج ،2ص .)277از جمله مواردی که از دالليت سيیاق بيرای
تشخیص نوع حکم استفاده شده است ،بحث عدم نجاست خمر است که با استناد به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَيا الْخَمْيرُ وَ
الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْالَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (مائده )47،ضمن استشيهاد بيه دالليت سيیاق
چنین استنباطی به دست میآید که ادعای نجاست شراب با توجه به عطف «المیسر» بر «الخمر» و جمله بعدی «رِجْيسٌ مِينْ
عَمَلِ الشَّیْطَانِ» که به منزله وصف میباشد ،رد میشود ،زیرا سیاق آیه نشان میدهد که مقصود از شيراب و قميار در اینجيا
نفس آن دو نیست ،بلکه مقصود نفس آن دو نیست ،بلکه مقصود استفادهای است که از آن دو میشود ،لذا آیه بيه شيهادت
سیاق مفید استدالل برای نجاست شراب نیست (انصاری1112 ،2ق ،ج ،2ص.)111

1

« -عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَمِّ یِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَى اللَّهُ لِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ بِالتَّوْبَةِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أُشْيرِبَ

قَلْبُهُ حُبتهَا» (برقی1101 ،ق ،ج ،1ص .)270در روایتی دیگر نیز اینگونه در مورد بدعت آمده است« :عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمتدِ بْنِ أَبِی عُمَیْيرٍ عَينْ هِشَيامِ
بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مُحَمتدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَجُلٌ فِی الزَّمَانِ الْأَوتلِ طَلَبَ الدُّنْیَا مِينْ حَلَيالٍ فَلَيمْ یَقْيدِرْ
عَلَیْهَا فَطَلَبَهَا حَرَاماً فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهَا فَأَتَاهُ الشَّیْطَانُ فَقَالَ یَا هَذَا قَدْ طَلَبْتَ الدُّنْیَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَیْهَا وَ طَلَبْتَهَا مِنَ الْحَرَامِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَیْهَا أَ فَلَيا أَدُلُّي َ
عَلَى شَیْ ءٍ یَکْثُرُ بِهِ دُنْیَاکَ وَ یَکْثُرُ بِهِ تَبَعُ َ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَبْتَدِعُ دِیناً وَ تَدْعُو إِلَیْهِ النَّاسَ قَالَ فَفَعَلَ فَاسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ فَأَطَاعُوهُ وَ أَصَابَ مِنَ الدُّنْیَا قَالَ ثُيمت
إِنَّهُ فَکَّرَ وَ قَالَ مَا صَنَعْتُ شَیْئاً ابْتَدَعْتُ دِیناً وَ دَعَوْتُ النَّاسَ إِلَیْهِ مَا أَرَى لِی تَوْبَةً إِلَّا أَنْ آتِیَ مَنْ دَعَوْتُهُ إِلَیْهِ فَأَرُدتهُ عَنْهُ قَيالَ فَجَعَيلَ یَيأْتِی أَصْيحَابَهُ الَّيذِینَ
أَجَابُوهُ-فَیَقُولُ إِنَّ الَّذِی دَعَوْتُکُمْ إِلَیْهِ بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا ابْتَدَعْتُهُ کَذِباً فَجَعَلُوا یَقُولُونَ لَهُ کَذَبْتَ هُوَ الْحَ ُّ وَ لَکِنَّ َ شَکَکْتَ فِی دِینِ َ فَرَجَعْيتَ عَنْيهُ قَيالَ فَلَمتيا
رَأَى ذَلِ َ عَمَدَ إِلَى سِلْسِلَةٍ فَأَوْتَدَ لَهَا وَتِداً ثُمت جَعَلَهَا فِی عُنُقِهِ فَقَالَ لَا أَحُلُّهَا حَتَّى یَتُوبَ اللَّهُ عَلَیت قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَائِهِ أَنْ قُلْ لِفُلَيانٍ
بْنِ فُلَانٍ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَوْ دَعَوْتَنِی حَتَّى تَنْقَطِعَ أَوْصَالُ َ مَا اسْتَجَبْتُ لَ َ حَتَّى تَرُدت مَنْ مَاتَ عَلَى مَا دَعَوْتَهُ إِلَیْهِ فَیَرْجِيعَ عَنْيهُ» (برقيی1101 ،ق ،ج،1
ص.)271-270
2

 -کتاب الطهاره.
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 -11مناسبت حکم و موضوع در تعادل و تراجیح
به طور کلی در باب تعارض ادله ،چهار حالت قابل ذکر است که احکام هر ی

جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.

ی  .یکى از دو دلیل متعارض نص است و دیگرى ظاهر است ،یعنى داللت آن غیر صریح و ظنى است .ميثال معصيوم(ع)
در ی

حدیث مىفرماید« :یجوز للصائم ان یرتمس فى الماء حال صيومه» (کلینيی1170 ،ق ،ج ،1ص ،)170یعنيى روزهدار

مىتواند در حال روزه ارتماس در آب کند و در حدیث دیگر مىفرماید« :ال ترتمس فى الماء و انت صائم» ،یعنى در حالتى
که روزهدار هستى ارتماس در آب نکن .حدیث اول مشتمل بر کلمه «یجوز» است که داللت آن بر جواز ،صریح و غیر قابل
حمل بر معناى دیگر است .اما حدیث دوم مشتمل بر صیغه نهى است که ظهور در حرمت دارد و ميىتيوان آن را بيرخالف
ظاهرش و بر معناى کراهت حمل کرد .قرینه بر مجاز همان حدیث دیگر است ،یعنى وجود نص متعارض خيود قرینيه بير
رفع ید از معناى ظاهر است ،وگرنه باقى گذاشتن صیغه نهى در معناى ظياهرش -کيه حرميت باشيد -بيا حکيم بيه جيواز
سازگارى ندارد و چون حدیث اول نص در جواز است ،پس حکم بيه جيواز ميیشيود و صيیغه نهيى براسياس آن تفسيیر
مىشود .بنابراین ،هر مجتهد در استنباط حکم شرعى از ی

قاعده کلى استفاده مىکند و آن این اسيت کيه هرگياه دو دلیيل

لفظى وجود داشته باشد ،یکى دلیل اباحه و رخصت و دیگرى دلیل حرمت یا وجوب ،و داللت دلیل اباحه قطعى و دالليت
دلیل تکلیف ،ظنى باشد ،دلیل قطعى مقدم است (صدر1110 ،ق ،ج ،1ص.)111
دو .گاه دو دلیل متعارض به گونهاى هستند که موضوع یکى اخص از دیگرى است ،مثال در ی

حيدیث آميده اسيت کيه:

«الربا حرام» (اسکافی1111 ،ق ،ص )101و در حدیث دیگر آمده است که« :الربا بین الوالد و وليده مبياح» .میيان حرميت و
اباحه تنافى است ،ولى حدیث دوم به قسم خاصى از ربا تعل دارد و در مقابيل حيدیث اول مطلي اسيت .در ایين حاليت
تعارض کلى وجود ندارد ،بلکه در خصوص آن افرادى که موضوع دلیل دوم هستند ،تعارض و تنافى پیدا مىشود .یعنى آن
قسم ربا که میان پدر و پسر مىباشد ،به حکم دلیل اول حرام و به حکم دلیل دوم مباح است .اما در غیير ایين قسيم از ربيا
تعارضى نیست ،چون از موضوع دلیل دوم خارج است .در این موارد داللت دو دلیل بررسی میگردد ،داللت دلیل اول ظنى
معتبر است ،چون مطل است و مطل  ،ظهور در عمومیت دارد و از چنین ظهيوری رفيع یيد نميیشيود ،مگير آنکيه قرینيه
بهخالف موجود باشد.
دلیل دوم اگرچه اخص از دلیل اول است ،ولی در صورتی بر دلیل اول ترجیح داده میشود که داللت آن بير افيراد خيودش
قوىتر از داللت دلیل اول باشد و اینچنین نیست که هرگاه گاه عام و خاص و یا مطل و مقیدی وجود داشته باشد ،خياص
بر عام و مقید بر مطل ترجیح داده شود (صدر1171 ،ق ،ج ،1ص .1)110تقدیم خاص بر عيام و مقیيد بير مطلي از بياب
قرینه بودن خاص یا مقید بر عام یا مطل است .در مثال ساب قرینه منفصله بود ،ولى مىتيوان از قرینيه متصيله نیيز شياهد
آورد ،مانند آنکه مولى بگوید« :الربا فى التعامل مع اى شخص حرام و ال بأس به بین الوالد و ولده» .در اینجا نیز براى عام
1

 -مشهور اصولیون معتقدند :مالک تشخیص اینکه کالمى مستقل ،قرینه براى کالم مستقل دیگرى است یا نه ،این است کيه آن کيالم دوم بيه کيالم

اول متصل گردد و اگر در عرف عام به عنوان قرینه مورد مالحظه قرار گرفت ،حکم مىشود که در حال انفصال نیز قرینيه اسيت و ظهيور قرینيه بير
ظهور ذو القرینه مقدم است ،چه قرینه متصله باشد یا قرینه منفصله .پس همیشه دلیلى که موضوعش اخص است بر دلیل معارض دیگر مقيدم اسيت
(اسفندیاری(اسالمی) ،1110 ،ج ،1ص  .)177اما این مسأله کلیتش قابل قبول نیست ،چرا که اگر عام و یيا مطلقيی ظهيورش اقيوی از خياص و یيا
مقیدی باشد ،هیچگاه نمی توان خاص را بر عام و مقید را بر مطل مقدم نمود ،بلکه مالک ترجیح ،اقوی بودن ظهور دلیلی بر دلیل دیگر است.
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ظهورى در عمومیت منعقد نمىشود ،بلکه ظهور کالم براساس قرینه استقرار مىیابد .بدین ترتیيب یي

قاعيده کليى بيراى

استنباط حکم شرعى به دست مىآید و آن این است که در تعارض عام و خاص و در تعارض مطل و مقید خاص و مقیيد
در صورتی بر عام و مطل مقدما ند که خاص و مقید قرینه بر عدم اراده عمومیت عام و مطل بيودن اطيالق باشيد .معنياى
تقدیم خاص یا مقید آن است که عام در غیر افراد خاص و مطل در غیر افراد مقید حجت است (فاضل لنکرانيی1117 ،ق،
ج ،2ص.)242
سه .گاه دو دلیل که در کنار یکدیگر قرار میگیرند یکى موضوع دیگرى را به نحو حکومت تحدید مىکند .مثال یي

دلیيل

مىگوید« :یجب الحج على المستطیع» (ابن شهر آشوب1114 ،ق ،ج ،1ص )114و دیگرى مىگوید «المدین لیس مستطیعا».
در دلیل دوم اصالً حکم شرعى بیان نشده است ،بلکه دلیل دوم در مقام بیان این است که مستطیع از نظر شيارع چيه کسيى
است؟ وقتى مىفرماید بدهکار مستطیع نیست ،معنایش آن است که آنچه در دلیل اول آمده ،شامل ميدین نیسيت .از طریي
دلیل دوم موضوع دلیل اول محدود مىگردد ،در صورتی که ظهور دلیل دوم اقيوی از ظهيور دلیيل اول باشيد و در نهایيت
حکم نیز به تحدید موضوع محدود مىگردد .بر این اساس ،دیگر تعارضى وجود ندارد ،بلکه فقط در همان مرحليه ابتيدایى
توهم نوعى تعارض پیش مىآید .مثال دیگر آن است که ی

دلیل مىگوید« :یجب اکرام العالم» ،دلیل دیگر مىگوید« :العالم

الفاس لیس بعالم» .در آغاز توهّم نوعى تعارض مىشود ،چون موضوع دلیل اول عام است و شامل عالم عادل و عالم فاس
مىشود و به حکم ظهورش عالم فاس (اسالمی ،1110،ج ،1ص )171واجب االکرام است .دلیل دوم مىگوید عيالم فاسي
اصالً عالم نیست ،یعنى واجب االکرام نیست .ولى با اندکى تأمل احتمال تعارض نفى مىشود ،چون در تفسیر عالم به خيود
شارع مراجعه مىشود .در اینگونه موارد دلیل دوم را که مفسّر دلیل اول است« ،حاکم» مىگویند و دلیل اول را که در سيایه
دلیل دوم معنا مىشود« ،محکوم» مىنامند و حاکم بر محکوم مقدم میشود (ر.ک .فانی اصفهانی1171 ،ق ،ج ،2ص.)120
در این سه مورد از موارد تعارض میان دو دلیل که در نهایت یکى مقدم بر دیگرى مىشد ،در هر سه مورد از قاعده تقيدیم
قرینه بر ذو القرینه استفاده گردید و چون این قانون عرفى و همهفهم است ،در اصطالح جميع میيان دو دلیيل را در ميوارد
فوق «جمع عرفى» مىگویند .معناى جمع دو دلیل آن است که کارى صورت پذیرد که به هر دو دلیل عمل شود ،نيه اینکيه
یکى از اساس ساقط شود .مثال وقتى خاص بر عام مقدم مىشود ،هم به خاص (به طور کامل) و هم بيه عيام (در باقیمانيده
افراد) عمل شده است (صدر1171 ،ق ،ج ،1ص.)111-111
چهار .اگر دو دلیل متعارض به گونهاى نبودند که یکى قرینه بر دیگرى باشد و جمع عرفى آنهيا امکيانپيذیر نباشيد ،دیگير
چارهاى نمىماند جز اینکه هر دو دلیل رها شود .بنابراین ،عمل به دو دلیل متعارض که تعيارض آنهيا مسيتقر باشيد ،یعنيى
عالج نپذیرد ،محال است .البته بایستی توجه نمود که مقتضاى عقل آن است که اگر تعارض مستقر شد ،هر دو دلیل سياقط
مىشود ،ولى ی

مرحله باالتر هم وجود دارد و آن این است که تعيارض بيه کمي

1171ق ،ج ،1ص.)111-110
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اخبيار تيرجیح عيالج گيردد (صيدر،

 -12کارایی مناسبت حکم و موضوع در مخالفت با عامه
یکی از مسائلی که در علم اصول به عنوان مرجح دلیلی بر دلیل دیگر مطرح میگردد ،مخالفت با عامه اسيت ،البتيه بایسيتی
توجه نمود که مالک مخالفت نظر اهل سنت در زمان نزول است ،نه بعد از نزول و زمان کنيونی .پشيتوانه چنيین ترجیحيی
روایتی است که در این زمینه بیان گردیده است .روایت مذکور در بیان مرجّح تصریح دارد کيه آنچيه مخيالف اخبيار عاميه
است ،أخذ مىشود و بر آنچه مواف اخبار عامه است ،مقدم مىگردد .از آنجا که مورد منصوص در روایت مذکور ،مخالفت
و موافقت با اخبار عامه است ،گاه گفته مىشود که این ترجیح اختصاص به موردى دارد که مخالفيت و موافقيت بيا اخبيار
عامه باشد و مخالفت و موافقت با فتاوا و آراى اهل سنت ،در صورتى که آن فتاوا مستند به اخبارشان نباشد ،بيراى تيرجیح
کافى نیست ،چون ترجیح به موافقت و مخالفت با فتاواى اهل سنت غیر منصيوص اسيت و نبایيد از مرجحيات منصوصيه
تعدّى نمود .البته اگر منشاء صدور فتواى آنان روایتى از روایيات خودشيان اسيت ،ميالک قيرار دادن آن فتيوا در شيناخت
مخالف و مواف  ،در واقع به معناى مالک قرار دادن آن روایت است و این به معناى تعدى از مرجّح منصوص نیست ،وليى
اگر فتوایى در میان آنان مشهور باشد که خبر خاصى از اخبار اهل سينت مسيتند آن نیسيت ،بلکيه ميثال براسياس قیياس و
استحسان صادر شده است ،ترجیح خبر مخالف با این فتوا بر خبر مواف با این فتوا ،چیزى است که در روایت عبد الرحمن
نیامده است .در این رابطه برخی از اصولیون معتقدند که نظر صحیح تعدى به مخالفت و موافقت با فتاوا و آراى آنها عالوه
بر مخالفت و موافقت با اخبار آنها است ،گرچه فتاوا و آراى آنها براساس غیر اخبار ،از دیگر ادله اسيتنباط نيزد آنهيا باشيد،
مانند آنکه براساس قیاس باشد ،زیرا ترجیح حکم تعبدى صرف نیست ،بلکه حکميى اسيت کيه بيراى آن مناسيبات عرفيى
مرتکز در اذهان است .پس دایره موضوع این حکم به موارد منصوص منحصر نمىگيردد ،بلکيه عيرف براسياس مناسيبات
حکم و موضوع قائل به تعدى است و این فهم عرفى اگر در حد ظهور باشد ،حجت است .در ذهن عيرف متشيرعه چنيین
است که مراد امام(ع) ترجیح به چیزى است که احتمال تقیهاى نبودن حکم وارد در خبر را تقویت مىکند و ذکير مخالفيت
با اخبار عامه مجرد مثال است و شارع بر این فهم عرفى اعتماد کرده است (اسالمی ،1110 ،ج ،1ص .)100
از جمله مواردی که در علم اصول به این مرجح استدالل شده است ،موردی است که در حجیّيت استصيحاب در شي ّ در
رافع به صحیحه ثالثه زراره استدالل شده اسيت (تيونی1112 ،ق ،ص271؛ بهبهيانی1111 ،ق ،ص112؛ اصيفهانی1171 ،ق،
ص .)107بدین صورت که امام(ع) در پاسخ به سؤال زراره مىفرمایند :دو رکعت نماز ایستاده همراه با چهار سجده (در هر
رکعت دو سجده) به جاى آورده ،در حالىکه این دو رکعت را باید با فاتحة الکتاب بخواند (یعنى  2رکعت نمياز احتیياط)،
سپس تشهد بخواند و نماز را تمام کند و چیزى بر ذمّه او نیست .سپس اميام(ع) فرمودنيد :و اگير شيخص نميازگزار میيان
رکعت سوّم و چهارم ش ّ کند ،باید قیام کند و ی

رکعت دیگر بدان بیفزاید ،آنگاه چیزى بر ذمّه او نیست و نباید یقيین را

با ش ّ بشکند و نباید ش ّ را داخل در یقین بکند ،و نباید ش ّ را با یقین مخلوط کند ،بلکه باید ش ّ را با یقین بشيکند و
باید عمل را با یقین تمام کند ،و باید بنا را بر یقین بگذارد ،و نباید در هیچ حالى از حاالت به ش ّ اعتنا کند.
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شیخ انصاری در تمسّ

به این صحیحه معتقد است تامل وجيود دارد ،چونکيه اگير مقصيود از جمليه «قيام فاضياف الیهيا

اخرى»  ،این باشد که بعد از رکعت مردّد میان سوّم و چهارم ،بدون سيالم دادن برخاسيت و رکعيت چهيارم را اقاميه کيرد،
محصول پاسخ امام(ع) این است که بنا را بر اقلّ بگذارد .در حالی که این پاسخ مخالف مذهب امامیّيه و موافي بيا ميذهب
اهل سنّت است و لذا با توجه به مرجح مذکور مقصود از روایت این گونه بیان میگردد که بعد از رکعت مردّد ،برخاست و
رکعت مستقله اقامه نمود ،چنانکه مذهب امامیّه بر آن است (انصاری1111 ،ق ،ج ،2ص .)211نمونه دیگر در علم اصول در
باب ترجیح اخبار توقف (کلینی1170 ،ق ،ج ،1ص )11بر اخبار برائت آمده است ،زیرا اخبار توقّف بيه مالحظيه اینکيه بيا
عامّة مخالفاند ،بر اخبار برائت رجحان دارند ،چه آنکه طب فرموده برخى عامّه به اتفاق کلميه در ميورد بحيث بيه برائيت
قائلاند (انصاری1111 ،ق ،ج ،1ص.)111
 -11نتیجهگیری
یکی از مباحث مهم که در کتابهای اصولی هرچند به صورت جسته و گریختيه بيه آن پرداختيه شيده ،وليی بيه صيورت
ضابطهمند مورد بررسی قرار نگرفته است ،بحث مناسبت میان حکم و موضوع میباشد .این بحث را که میتيوان بيه عنيوان
ی

قاعده اصولی از آن یاد کرد و میتواند در فرایند اجتهاد ،برای بدست آوردن حکم شرعیِ موضيوعاتی کيه در نصيوص

شرعی از آنها نامی برده نشده ،بهره جست ،به شرطی که این امور رعایت شود :نبيود نيص صيریح بير خيالف ،ناسيازگار
نبودن با اصول قطعی و به حد ظهور رسیدن و نماندن در حد اشعار.
اگرچه فقها و اصولیان امامیه در موارد متعددی به مناسبت حکم و موضوع توجه کردهاند ،لیکن جز در موارد معيدودی کيه
به اختصار به تبیین این امر پرداخته ،در دیگر موارد فقط استناد صرف ایشان بدون هیچگونه توضیحی دیده میشود .در ایين
پژوهش پس از بررسی موارد متعدد ،مشخص شد که از قرینه مناسبت حکم و موضوع میتوان در مباحيث مهميی از عليم
اصول فقه مانند عام و خاص ،مطل و مقید ،خبر واحد ،مفهوم وصف و شرط و مانند آن ،مشت  ،اجمال دلیل ،مخالفيت بيا
عامه در ترجیح احد المتزاحمین علی اآلخر ،حدیث رفع و حدیث الضرر و برخی قواعد فقهی مستنبط بهره برد.
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