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چکیده
در این مقاله حکم تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدوور مررد برر دی قرار گرفته ا دت بوین
معنا که اگر تقیّه ای بردن علّت إثبات گشت آیا أصالة الجوّ در حکم معلّل جاری می گردد و بر عکس
اگر تقیّه ای بردن حکم معلّل إثبات شدو آیا أصدالة الجوّ در علّت جاری می گردد یا خیر؟ مشدکلی که
در مرارد این چنینی وجرد دارد وجرد تقیّه در قسدتتی از کالم ا دت که مرج می شدرد اجرای اصدالة
الجوّ در بقیّه کالم را با امّا و اگر مراجه کنو .از آنجایی که حکم در صرَر مختلف بحث یکسان نیست و
از اینرو برخی از اصدرلیین در البهالی کت فقهی و اصدرلی شدان بین حکم این صدررت اا تااوت قالل
شددوا انو وددروری برد که اقسددام این بحث را به صددررت مجاّا مررد بحث قرار دادا و در ایان این
مطل مررد اثبات قرار گرفت که در برخی از این اقسدام أصدالة الجوّ جاری می شدرد و در برخی صدرشدر
دیگر جاری نتی باشددو .وددتناً در ار صددررتی تطبیقات فقهی و اصددرلی آن ذکر شددوا ا ددت تا ام
کاربردی بردن و انتااعی نبردن این مباحث روشدن گردد و ام اصدل مباحث بیشدتر قابل فهم و تحلیل
گردد.
کلید واژگ ن :تبعیض علّت تقیه ای تعلیل تقیه ای حکم معلّل تقیّه.

 .1سطح  4و مدرس حوزه علمیه قمmanafi12@yahoo.com .
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مقدمه

یکی از مباحث مهم در استتباباد در روایا ب ث ث جهت صتتدور استتت یه بیا ثه
جدّی صادر شده است یا از روی تقیّه ثیان شده است.
ث ث تقیّه ث ثی است یه در روایا

مبعدّدی پی امون بن مطالبی از ائمّه اطهار

ثیان

شده است.
تقیّه ث دو قسم است :یکی تقیّه ثیانی و دیگ ی تقیّه عملی.
م اد از تقیّه ثیانیب این است یه مبکلّم ثه خاط حفظ جان خود یا دیگ ان یا خوف
ض رب خالف واقع می گوید (موسوی قزویایب 1427ب ج5ب ص .)491ولی تقیّه عملی بن
است یه مبکلّم وظیفه مخاطب در ف

تقیّه را ثیان می یاد یه در حقیقت وظیفه واقعی

مخاطب در ش ایط تقیّه ی از وظیفه او در ش ایط عادی است (حکیمب 1428ب ج2ب
ص)595ب مثل ام امام یاظم

ثه وضوی علیّ ثن یقطین (عاملیب 1409ب ج1ب ص.)445

م لّ ث ث در این مقاله مخبصّ قستم اوّ استتز زی ا ااان ه ثیان شتد در قستم دوم
حض

جدّی سخن ف موده و تبعیض در بن جایی ندارد.

ث ث تبعیض در حجّیّت ث دو گونه استتت :قستتم اوّ بن استتت یه اگ قستتمبی از
روایت جعلی ثاشتد و از معوتوم صتادر ن تده ثاشتدب بیا موجب عدم حجّیّت ستای فق ا
روایت می گ دد یا خی ؟
قستم دوم بن استت یه اگ قستمبی از روایبی از روی تقیّه صتادر شتده ثاشتد بیا موجب
می شود در سای فق ا

أصالة الجدّ جاری نگ دد یا خی ؟

موضتتتوی این مقاله شتتتامل مه تبعیض ا نمی گ دد و مخبصّ تفکیی ثین علّت و
حکمی است یه ث ای بنب علّبی ثیان شده است.
از بنجایی یه راثطه ثین علّت و حکم معلّل راثطه وثیقی استتت تبعیض در بن ستتخت
ت از سای موارد ثه نظ می رسد و لذا ث ث مسبقلّی را می طلبد.
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یه تبعیض در اج ای اصاالة الجدّ ثعید نیستتب ولی جایی یه راثطه تعلیل ثین دو جمله ث
ق ار استتتتب تعلیلب مکمّل حکم معلّل استتتت و پذی ض تبعیض در اج ای اصااالة الجدّ
سخت ت ثه نظ می بید.
تبعیض ثین علّت و حکم معلّلب دارای اقسام گوناگونی است:
قسم اوّل :تقیّه ای بودن علّت

ث ث در این قسمب در این مطلب واقع می شود یه اگ علّت تقیّه ای ثود 1بیا می توان ثه

تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت ...

توضیح مطلبب ایاکه تبعیض در جهت صدورب گا ی ثین صدر و ذیل یی یالم است

حکم معلّل أخذ ی د و أصالة الجدّ را در بن جاری نمود یا ایاکه عقالء در این موارد ثه
جهت تقیّه ای ثودن علّت و ارتباد وثیق بن ثا حکم معلّلب در حکم معلّل أصالة الجدّ
جاری نمی یااد؟
در این مسأله دو نظ یه وجود دارد:
نظریه نخست :حجّیّت حکم معلّل.

ث خی از ثزرگان در این مواردب حکم معلّل را حجّت می داناد.
دو دلیل ث ای این نظ یّه وجود دارد:
دلیل اوّ  :ایاکه مبکلّم ث ای مطلب حقّی تعلیل اقااعی ذی یاد روشی عقالئی است
یه ثه اصطالح ثه بن حکمت می گویادز زی ا وقبی مبکلّم مالحظه می یاد یه مخاطبش
در پذی ض حکم قانع نمی شودب ثه جای تعلیل واقعی از تعلیل جدلی اسبفاده می یاد تا
2

او را قانع نماید.

 .1مراد از تقیّه ای بودن ،این است که تعلیل جدّی نیست ،بلکه اقناعی است ،اگرچه موافق عامّه نباشد.
 .2برای تحقیق بیشتر درباره حکمت های اقناعی رجوع کنید به مجلسی ،1406 ،ج ،3ص438؛ انصاری ،1415 ،ص.169
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دلیل دوم :بیت اهلل سیّد سعید حکیم در ث ث وجوب سل ث ای زنان در جااثت از ی
راه بمیزض روایت عبید ثن زراره را مط ح ی ده 1و می ف ماید« :تعلیل و اسبداللی یه در این
روایت ذی شده استب احبما تقیّه را در روایا
ضعیف می یاادز زی ا بن ه حض

نفی وجوب سل جااثت ث ای زنان

ثه اقاای ی دن نسبت ثه بن ا بمام داردب حکم واقعی

مخالف عامّه استز زی ا عملی یه مخالف عامّه است پ سش را ث می انگیزاند و سبب
ت کیی می گ دد پس حض

در ااین مواردی ثه تعلیل بوردن در بن ا بمام می ورزد تا

سامع قانع گ دد و دفای از بن اگام نزای علمی نیکو گ ددب ولی حکم موافق ثا عامّه الب ًا
دفی در تأیید بن ثا ذی تعلیل و اسبدال نیست( ».حکیمب ثی تاب ج3ب ص )313-312
«امام یاظم

می ف ماید :خمس در پاج ایز ثاثت است :ایمتب بن ه ثا وّاصی

اسبخ اج می شودب گاجب معدن و نمی زار و یسی یه مادرض از ثای اشم و پدرض از
سای ق یش ثاشد حقّ گ فبن زیا

را داردب ولی حقّ گ فبن خُمس را نداردز زی ا خداوند

می ف ماید« :اُدْعُو ُمْ لِآثائِهِمْ» (األحزاب( »)5 :یلیایب 1407ب ج1ب ص)540-539
م قّق ن اقی در ذیل این روایت می ف ماید« :در این روایت تقیّه در تعلیل می ثاشد یه
تقیّه در معلو را اثبا

نمی یاد .مثالً اگ شاری ثگوید« :خم نجس استز اون ماناد

إدرار مایع است» و علّت را ثه خاط قیاس ثاطل ثودن ط ح یایمب أصل حکم ط ح نمی
گ دد( ».ن اقیب 1415ب ج10ب ص)99-97
بیت اهلل ث وج دی در این ث ث می ف ماید« :اشبما این روایا ث این علّتب موجب عدم
ص ّت اسبدال ثه این روایا
« .1عبید بن زرارة می گوید :از امام صادق

نمی گ ددز زی ا ا ّوالً :عدم فهم علّت و عدم امکان البزام ثه
پرسیدم :اگر زن از غیر آمیزش جنب شود غسل بر او واجب می گردد؟ حضرت

فرمود :کدامیک از شما راضی است که صبر کند بر اینکه دختر یا خواهر یا یکی از نزدیکانش غسل کند و از او بپرسند چرا
غسل می کنی و او در حالی که شوهر ندارد در جواب بگوید :جنب شده ام .سپس فرمود :بر آنها غسل واجب نیست و خداوند
غسل جنابت را بر مردان قرار داده است .خداوند می فرماید« :و إن کنتم جنباً فاطّهّروا» (المائدۀ )6 :که خطاب به مردان است».
(طوسی ،1407 ،ج ،1ص )124
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حکمت ثودن در بن وجود دارد( ».صافی گلپایگانیب 1426ب ج4ب ص )95-94
نظریه دوم :عدم حجّیّت حکم معلّل.

ث خی از ثزرگان در این مواردب حکم معلّل را از حجّیّت ساقط می داناد.
در این موارد أصاالة الجدّ در حکم معلّل جاری نمی شتودز زی ا دلیل أصاالة الجدّ ستی ه
عقالء است و سی ه عقالء در ااین مواردی أصالة الجدّ را جاری نمی داناد.
وجه عدم ج یان اصاالة الجدّ از ستوی عقالء در این مواردب این استت یه وقبی قستمبی

تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت ...

علّتب موجب اخذ نک دن ثه حکم معلّل نمی شود و ثانیاً :علّت ثودن بن معلوم نیست و احبما

از یالم حمل ث تقیّه شتتتدب معلوم می شتتتود یه مقامب مقام تقیّه ثوده استتتت و در ااین
مقامیب اعبمادی ثه سای قسمت ای یالم نمی شود.
« -1امام صادق و امام یاظم

درثاره لباس پوسبین و نماز در بن ف مودند :نماز در

بن نخوان مگ ایاکه تذییه شده ثاشد .راوی پ سید :بیا تذییه شده بن حیوانی نیست یه ثا
ب ن تذییه شود .حض ا

ف مودند :ثله اگ بن حیوان حال گوشت ثاشد .راوی پ سید:

حیوان حال گوشت ی از گوسفاد ایست؟ حض ا

ف مودند :ساجاب إشکالی نداردز

زی ا حیوان گوشبخوار نیست( ».یلیایب 1407ب ج3ب ص)398-397
بیت اهلل ث وج دی می ف ماید« :ما تأ اشتکا ب احبما صتدور این روایا

از روی تقیّه

استتز زی ا ث خی از این روایا ب م تبمل ث ایز ایی استت یه نماز در بن صت یح نیستت
مثل فای و سمور و روثاه و ث خی دیگ م بمل ث علّبی است یه قاثل البزام نیست و بن
گوشبخوار نبودن بن استب پس در این روایا ب مقبضی حجّیّت وجود ندارد.
« -2أمی المؤماین

ف مود :شی و ثو دخب ث ّه ای یه ذا خور ن ده است اگ ثه

لباسی ثخورد بن را ثاید شستز زی ا شی او از مثانه مادرض خارج می شودب ولی شسبن لباسی
یه ثا شی یا ثو پس ث ّه ای یه ذا خوار ن ده ث خورد یاد الزم نیستز زی ا شی پس ث ّه
از ثازو و یبف مادرض خارج می گ دد( ».طوسیب 1407ب ج1ب ص)250
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م قّق مدانی می ف ماید« :از اثن جاید و اثن حمزه و ظا شیخ صدوق و پدرض نجاست
شی دخب ث ّه نقل شده است و دلیل بن روایت سکونی استب ولی إشکا این قو روشن
استز زی ا مثل این روایت ضعیفی یه أص اب از بن إع ا
إشعار ثه تقیّه ای ثودن بن دارد و صالحیّت إثبا

ی ده اند و تعلیل مذیور در بنب

حکم مخالف اصو و عموما

را ندارد».

( مدانیب 1416ب ج7ب ص)317-316
« -3امام ثاق

ف مود :ث جاازه در

ساعبی می توان نماز گزاردز زی ا نماز میّت

نماز ریوی دار و سجده دار نیست و تاها نمازی یه در بن خ وی و ریوی و سجود است
در اگام طلوی خورشید و

وب بن ی ا ت داردز زی ا خورشید ثین دو شاخ شیطان

وب ی ده و از ثین بن طلوی می نماید( ».یلیایب 1407ب ج3ب ص)180
بیت اهلل خویی در ذیل این ص ی ه می ف ماید« :این روایت ثه خاط تعلیلی یه در بن
ذی شده قاثل تودیق نیستز زی ا این تعلیل در صورتی معقو است یه ث ای خورشید
طلوی و

وب معیّای ثاشد در حالی یه قطعاً این گونه نیست پس این تعلیل شبیه ثه

مجعوال

بن را ثاید حمل ث تقیّه نمود

مخالفین است و از ایا و این روایت و م اثها

و نمی توان ثدان اسبدال نمود( ».خوئیب 1418ب ج11ب ص)364-361
« -4اسماعیل ثن جاث می گوید :از امام صادق
حض

درثاره ذای ا ل یباب پ سیدم.

ف مود :نخور و سپس درنگی نمود و ف مود :نخور و سپس درنگی نمود و ف مود:

نخورب ولی نه ثه عاوان ح مت ثلکه ثه عاوان ی ا تز زی ا در ظ وف بنها خم و گوشت
خوک وجود دارد( ».یلیایب 1407ب ج6ب ص)264
م قّق ثجاوردی می ف ماید« :شیخ انواری در یباب الطهارة قائل ثه ظهور این روایت
در تقیّه شده است (انواریب 1415ب ج5ب ص )105و بن ه ای ان ف موده مبین استز زی ا
بثار تقیّه از این روایت بشکار است .حض
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ثعد از بن یه حکم واقعی را ثیان ف مود

پس نهیش را ثه این تعلیل تقیّه معلّل نمود( ».ثجاوردیب 1419ب ج5ب ص)344
الببه از یالم ای انب اسبفاده نمی شود یه ثه طور یلّی در این مواردب قائل ثه حجیت حکم
معلّل استب ثلکه در این روایتب ق یاه خاصّی وجود دارد یه موجب حمل خووص علّت ث
تقیّه می گ دد و بن ق یاهب سکو و تأمّل حض

ث ای جواب اقااعی دادن ثه مخاطب است.

نظر برگزیده:

نظ ص یحب نظ یه اوّ است .دو دلیل این مطلب در ذیل نظ یّه اوّ ثیان شد.

تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت ...

ل ظه ای سکو

ی د و در روض ر ایی از ش ّ مخالفت ثا عامّه در این فبوا فک ی نمودب

امّا دلیل نظ یّه دوم ناتمام استتز زی ا اگ اه قستمبی از یالم تقیّه ای استتب ولی از بنجایی
اقاای مخاطب صتور می
یه بن قستمتب تعلیل استت و در ثستیاری از مواردب تعلیل ثه
گی دب تقیّه ای ثودن تعلیلب ض ری ثه ج یان أصالة الج ّد در حکم معلّل وارد نمی یاد.
قسم دوم :تقیّه ای بودن تطبیق

اگ حکم معلّل تقیّه ای نباشدب ولی تطبیق علّت ذی شده ث بن تقیّه ای ثاشد بیا علّت ذی شده
جیّت ساقط می ثاشد؟
حجّت ثوده و در سای موارد می توان از بن ثه ه جست یا ایاکه از ح ّ
در این مسأله دو نظ یه وجود دارد:
نظریه نخست :حجّیّت علّت.

این نظ یّه معبقد استتت یه تقیّه ای ثودن تطبیق علّت ث حکم معلّلب موجب عدم ج یان
أصالة الجدّ در علّت نمی گ دد.
دلیل این نظ یهب أصااالة الجدّ و ظهور یالم مبکلّم در جدّی ثودن یالمش می ثاشتتد و
ص ف تقیّه ای ثودن تطبیقب مانع از این ظهور نمی گ دد.
در مورد یستی یه ث قستم ای اه شتده و قستم ثه طالق و عبق
الف) از امام رضتا
خورده استت ستؤا پ ستیده شتد .حضت ف مود :ث او الزم نیستت .رستو خدا ف مود:
از امّت من بن ه ثدان مک ه شتتوند و بن ه طاقت ندارند و خطا ث داشتتبه شتتده استتت».
(عاملیب 1409ب ج23ب ص)226
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شتیخ انوتاری در ث ث حدیث رفع در ذیل این روایت می ف ماید« :حلف ثه طالق و
عباق و صتدقه اگ اه نزد شتیعه در حا اخبیار نیز ثاطل استتب ولی استب تهاد حضت

ثه

حدیث رفع ث عدم اخبواص رفع در حدیث رفع ثه خووص مؤاخذه داللت می نماید».
(انواریب 1427ب ج2ب ص)30
در ایاجا حکم معلّل یعای ثطالن حلف ثه طالق و عباق ای ا ی واقعی و ی تقیّه ای استب
ولی علّت بن ای ا ی ثودن بن نیست ثلکه حبّی اگ ای ا ی م نباشد ثاطل استب پس تطبیق
ی می یایم أصل این علّت نیز تقیّه ای است یا خی ؟
علّت مذیور ث حکم تقیّه ای است و ش ّ
ب) عبداهلل ثن وضّاح می گوید :ثه امام یاظم

نوشبم :ق ص خورشید مخفی می

شود و شب رو می بورد سپس شب ثاالت می رود و ثاالی یوه س خی ثاال می رود و
مؤذّن ا اذان می گویاد .بیا می توانیم در این اگام نماز ثخوانیم و روزه را افطار نماییم
یا صب نماییم تا س خی ثاالی یوه م تفع گ دد؟ حض

در جواب نوشت :صب ین تا

س خی ث ود و اخذ ثه احبیاد در دیات نما( ».طوسیب 1407ب ج2ب ص)259
شیخ انواری در ث ث ادلّه اخباریین ث وجوب احبیاد در شبها

ت یمیّه این موثّقه

را مط ح ی ده و می ف ماید« :احبما ضتتعیفی وجود دارد یه م اد از س ت خی در روایتب
ست خی واقع در ناحیه م ت ق ثاشتتد یه زوا بنب شت د حوتتو مت ب استتت و تعلیل
حضت

ثه احبیاد اگ اه از ماوتب امام دور استتب ولی ممکن استت این ن وه تعبی ثه

جهت تقیّه ثاشد( ».انواریب 1427ب ج2ب ص)80
در ایاجا نه حکم تقیّه ای است و نه تعلیلب ثلکه ایاکه إمام

ثه جای ثیان حکم واقعیب

مقبضای أصل عملی را ثیان می یاد تا مخالفین حسّاس ن وند از روی تقیّه می ثاشد.
در حقیقت اج ای اصل عملی از ثاب تقیّه استز زی ا نوثت ثه أصل عملی نمی رسد.
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تطبیق یب ی استب نه در خود یب ی( ».ناییایب 1413ب ج1ب ص)424-423
بیت اهلل مظفّ می ف ماید« :اگ مقوود امام تقیّه ثود نیازی ثه این تطبیق نبود مگ ایاکه
تقیّه دیگ ی در خود یب ی و تعمیم حدیث وجود داشبه ثاشدب ولی دلیلی ث بن وجود
ندارد و خالف ف

استز زی ا ف

ب این است یه تقیّه تاها در م وعیّت حلف ثه

طالق است پس مقبضای أصلب حمل یالم مبکلّم ث طبق ظا

بن است مگ ایاکه علم

یا حجّبی ث خالف بن قائم شود و در مقامب در اسب هاد حض

ااین ق یاه ای وجود

ندارد پس می توان ثه اسب هاد حض

ث ای اثبا

تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت ...

م قّق ناییای در ذیل روایت امام رضتا در مورد حلف ثه طالق و عباق ای ا ی می
ف ماید« :بن ه از این روایت و نظائ بن ث داشتت می شتودب این استت یه تقیّه در صتت ی و

تعمیم مه بثار در حدیث رفع تمسّی

نمود( ».مظفّ ب ثی تاب ج1ب ص)113-112
نظریه دوم :عدم حجّیّت علّت.

این نظ یّه معبقد استتت یه تقیّه ای ثودن تطبیقب موجب می شتتود یالمب ظهور در جدّیّت
نداشبه ثاشد و دیگ عقالء ثااث جدّیّت در یالم نگذارند.
دلیل این نظ یهب عدم ظهور در جدّیّت در ااین مواردی می ثاشد.
بیت اهلل سیّد م مّد روحانی می ف ماید« :این روایت ظهوری در واقعی ثودن اسبدال
ثه حدیث رفع نداردب ثلکه ممکن است اسبدال حض
حض

جدلی ثاشدز زی ا مخاطب

ظهور حدیث در رفع حکم وضعی را قبو داشبه است و مثل این مطلب ثه وفور

در یالم ای ان یافت می شود( ».حکیمب 1413ب ج4ب ص )419-418
م اد ای تانب این استت یه مان طور یه در قستم ا ّو ثیان شتدب تعلیل ای جدلی و إقااعی
تعلیلی عقالئی استتت یه در یلما معوتتومین

نیز ثه وفور یافت می شتتودب پس وقبی

تطبیق تعلیتل ث حکم مع ّلتلب در این موارد تق ّیته ای استتتت و از ط فی تعلیتل تای اقاتاعی در
یلما ای ان ثسیار استب دیگ عقالء اصل این تعلیل را حمل ث ج ّدیّت نمی یااد.
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امام خمیای می ف ماید« :استب تهاد حضت

ثه صتور

تقیّه ای ثوده استتز زی ا حدیث

رفع م ثود ثه ثطالن حلف ثه طالق و عباق نمی ثاشتتدز زی ا این دو حلف ذاتاً ثاطل می
ثاشتاد و ای اه تأثی ی در بن ندارد پس در این صتور
رفع وجهی ندارد و شتاید از ایا و حضت

استبفاده حکم وضتعی از حدیث

صت فاً یالم رستو خدا

را ذی ف مود و

علّت ثطالن را یالم ای ان ق ار نداد.
ثله از این روایت استبفاده می شتود یه مه عامّه یا ث خی از بنها قائل ثه استبفاده حکم
وضعی از حدیث رفع ثوده اند( ».خمیایب 1421ب ج2ب ص)81-80
نظر برگزیده:

نظ صت یح در این مستأله قو دوم استت .دلیل این مطلب این استت یه وقبی حضت

در

مقام تقیّه استت و تطبیق علّت ث حکم تقیّه ای استتب ظهور در جدّیّت نستبت ثه اصتل
علّت شتتکل نمی گی دز زی ا وقبی مقامب مقام تقیّه استتت و حض ت

مجبور استتت ث ای

مخاطب علّت حکم را ذی یاد شتتاید علّبی را ذی یاد یه مورد پذی ض مخاطب استتت
اگ اه مورد قبو حضت ت
یلما

معوومین

نیستتتت و ااان ه گذشتتتت تعلیل ای اقااعی ثه وفور در

یافت می شود.

ث خی از موارد وجود دارد یه شتبیه این ث ث استت ثه این صتور
حضت

یه صتت ای یالم

تقیّه ای استتت و طبیعباً نبیجه نیز تقیّه ای خوا د ثودب ولی تقیّه ای ثودن یب ای

یالم معلوم نیست و ثه ص احت در یالمب تعلیلی وجود ندارد.
جیّت یب ی وجود ندارد.
نظ ص یح در این مسأله ماناد مسأله ساثق است و دلیلی ث ح ّ
تطبیق

فقهی:

ألف) «امام صادق
نظ
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می ف ماید :در ماطقه حی ه ث اثو العبّاس وارد شدم .او ثه من گفت:

نسبت ثه روزه ام وز ایست؟ ثه او گفبم :این مطلب در اخبیار امام است اگ روزه

من ثا او خوردم در حالی یه یقین ثه رمضان ثودن بن روز داشبم( ».یلیایب 1407ب ج4ب ص)82
ی در این مورد تقیّه ثه یار رفبه
م قّق ناییای در ذیل این روایت می ف ماید« :ثدون ش ّ
استب ولی احبما دارد تقیّه در تطبیق امام مسلمین ث بن شخص ملعون ثاشد و اصل حکم
تقیّه ای نباشدب پس این روایت ث ثبو
دارد تقیّه در اصل ثبو

ال ثه وسیله حکم حایم داللت می یاد و احبما

ال ثه وسیله امام مسلمین ثاشد( ».ناییایب 1413ب ج1ب ص )423

در ایاجا صتتتت ی یعای امام ثودن خلیفه عبّاستتتی و نبیجه یعای ایاکه ثا اعالم عید از

تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت ...

ثگی ی روزه می گی یم و اگ افطار یای افطار می یایم .او ثه المش گفت :سف ه را ثیاور و

ستتوی خلیفه عبّاستتی افطار جایز می شتتود تقیّه ای استتتب ولی احبما دارد یب ی یعای
ایاکه جواز افطار ثا نظ امام ثاثت شود تقیّه ای نباشد.
ب) «علی ثن جعف می گوید :از امام یاظم

از جانوری یه ثو ی ده و ثو او ثه

مسجد یا دیوار بن اصاثت ی ده پ سیدم یه بیا می توان قبل از شسبن بن در مسجد نماز
گزارد؟ حض

ف مود :اگ خ ی شود إشکالی ندارد( ».عاملیب 1409ب ج 3ب ص)411

بیت اهلل خویی در ث ث وجوب ازاله نجاستت از مستجد این صت ی ه را مط ح ی ده و
می ف ماید« :مستبفاد از ستؤا و جواب در این صت ی هب واضتح ثودن وجوب ازاله نجاستت از
مسجد و نجس ثودن ثو اارپایان در نزد سائل است و حض

بن را تق ی نمود.

جهت سؤا در این روایتب مزاحمت وجوب ازاله ثا نماز در ف

سعه وقت است

و ایاکه بیا وجوب ازاله نجس از مسجد فوری است تا ث نماز مقدّم گ دد یا تأخی بن
خ کی و عدم خ کی نجس تفویل داد ثه
جایز است و حض در جواب ثین ف
این صور یه در صور اوّ تقدیم نماز جایز استب ثه خالف صور دوم.
ثله اخذ ثه این روایت از جهت نجس شم دن ثو اارپایان ممکن نیستز زی ا روایا
ثسیاری ث پایی بن داللت می نمایدب پس از این جهت حمل ث تقیّه می گ ددب ولی این
مطلب ض ری ثه حجّیّت یب ی (وجوب ازاله نجس از مسجد) نمی زندب پس تقیّه در
تطبیقب مانع حجّیّت یب ی نمی گ دد( ».خلخالیب 1418ب ج4ب ص)40-39
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در ایاجا صتت ی یعای نجاستت ثو دواب و نبیجه یعای وجوب پاک ی دن قستمبی از
مستجد یه بلوده ثه ثو دوابّ شتده تقیّه ای استتب ولی احبما دارد یب ی یعای وجوب
ازاله نجس از مسجد تقیّه ای نباشد.
ج) «جمیل می گوید :از حض
پ سیدم .حض

درثاره م دی یه دو ریعت نماز خوانده و ث می خیزد

ف مود :نمازض را دوثاره ثخواند سپس حض

ثیان ی ده و ف مود :رسو خدا

حدیث ذی ال مالین را

از جای خود ث نخواسبه ثود و اگ ث خواسبه ثود

نمازض را تک ار می نمود( ».طوسیب 1407ب ج2ب ص)345
بیت اهلل خویی در ث ث یسی یه یی ریعت را ف اموض یاد و ثعد از سالم ثعد از
اتیان ثه حدث مبذیّ گ دد روایا ثطالن را مط ح ی ده و می ف ماید« :اشبما این روایا
ث حکایت سهو الابیّ یه ثا اصو مذ ب ناسازگار استب ض ری ثه اسبدال ثه این روایا
وارد نمی نمایدز زی ا حض
یالم حض

سائل را در این حکایت تودیق نک د ااان ه یلمه «لو» در

ث این مطلب داللت دارد و «لو» ث ای امباای استب ولی حض

از روی

تقیّه بن را تکذیب نامود .امّا ثیان حکم یلّی حکم واقعی است و تقیّه ای در بن نیستب
اگ اه تطبیق ث مورد مببای ث بن است( ».خوئیب 1418ب ج18ب ص)81-80
قسم سوم :تقیّه ای بودن حکم معلّل

اگ در روایبی حکمی ثیان شتود یه تقیّه ای استت و ث ای بن حکمب تعلیلی ذی شتود یه
تقیّه ای ثودن بن م کوک ثاشدب بیا بن تعلیل حجّت است و در بن أصالة الجدّ جاری می
شود و حمل ث تقیّه نمی گ دد یا از حجّیّت ساقط می گ دد؟
در این مسأله دو نظ یه وجود دارد:
نظریه اوّل :حجّیّت علّت.

در مواردی یه حکم معلّل تقیّه ای استب أصالة الجدّ در علّت جاری می گ دد.
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ای ثودن جاری می شود و در مقامب اگ اه تقیه ای ثودن حکم معلّل اثبا

شده استب ولی

نسبت ثه تقیّه ای ثودن علّتب شی وجود داردب ثااث این نسبت ثه علّتب أصالة الج ّد جاری می
گ ددز زی ا تاها در صورتی از اصالة الج ّد رفع ید می شود یه ق یاه ای ث تقیّه ای ثودن وجود
داشبه ثاشد و در مقامب اگ اه نسبت ثه حکم معلّل ق یاه ث تقیّه ای ثودن وجود داردب ولی نسبت
ثه علّتب ااین ق یاه ای وجود نداردب پس در مورد علّتب اصالة الج ّد جاری می گ دد.
« -1امام ثاق یا امام صادق

ف مودند :یسی یه نمی داند در ریعت سوم است یا

تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت ...

ی در تقیّه
دلیل این مطلبب این است یه أصالة الج ّد یی أصل عقالئی است یه در موارد ش ّ

اهارمب ثایسبد و یی ریعت دیگ ثخواند و یقین را ثا شیّ نقض نکاد و شیّ را در یقین
داخل نکادب ولی شیّ را ثا یقین نقض نماید و ثااء ث یقین ثگذارد و ثه شیّ در یچ
حالبی اعباا نکاد( ».یلیایب 1407ب ج3ب ص)352 -351
شتتیخ أنوتتاری در ذیل این ص ت ی ه در ث ث استتبو ت اب می ف ماید« :اگ ظهور این
ل یه مطاثق استبوت اب استت ثپذی یمب اموری وجود دارد یه موجب
صت ی ه را در ثااء ث أق ّ
رفع ید از این ظهور می گ دندب مثل مبعیّن ثودن حمل بن ث تقیّه یه خالف أصل است و م
ااین حمل ث تقیّه در مورد روایت و حمل قاعده مورد استب تهاد ث ثیان حکم واقعی تا تقیّه
در تطبیق قاعده ثاشتدب نه در خود قاعده و این مطلب اگ اه ممکن استتب ولی خالف ظا
است( ».انواریب 1427ب ج3ب ص)64
م اد ای انب این است یه اگ حکم معلّل نصّ ثودب علّت حمل ث تقیّه نمی گ ت و
قائل ثه تفکیی ثین علّت و حکم معلّل در تقیه ای ثودن می شدیمب ولی وقبی حکم معلّل
ظهور دارد و نصّ نیستب ث ای ایاکه ااین تفکیکی پدید نیایدب حکم معلّل را ث خالف
ظا

بن حمل می یایم تا حکم معلّل تقیّه ای نگ دد و ااین تفکیکی پیش نیاید.
 -2م قّق ع اقی می ف ماید« :ممکن استت گفبه شتود :مج ّد إشتکا در م حله تطبیق

اگ اه ثه خاط حمل بن ث تقیّه ثاشتدب ضت ری ثه استبدال و م ت وی ثودن اصتل یب ی
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وارد نمی یادب ااان ه در حدیث رفع این اتّفاق رخ داده استتت از بنجایی یه حضتت
این یُب ی را از روی تقیّه ث حلف ثه طالق و عباق و صتتدقه ثه ایزی یه مالی استتت
تطبیق نمودب ولی م وی ثودن أصل یُب ی لطمه ای ندیده است.
اگ گفبه شود :احبما تقیّه در م حله تطبیق ثا احبما تقیّه در اصل یب ی تعار

می

نمایدب در جواب می گوییم :یالم شما در صورتی ص یح ثود یه اصالة الجهة در ط ف بن
جاری می گ ت در حالی یه حبّی در ف

تقیّه ای ثودن یب یب أث عملی ث أصالة الجهة

در تطبیق مب تّب نمی ثاشدب پس أصالة الجهة در أصل یب ی ثدون معار

جاری می

گ دد( ».ع اقیب 1420ب ج2ب ص)352
اشکاالتی ثه یالم م قّق ع اقی وارد شده است.
اشکال اوّل :شهید صدر می ف ماید« :ص یحب بن است یه در مقامب معارضه ای ثین دو
أصالة الجهة رخ نمی د د .علّت این مطلبب أث نداشبن أصالة الجهة در تطبیق نیست ااان ه
م قّق ع اقی ادّعا ی ده استب ثلکه علّتب این است یه أم دائ ثین أقلّ و أیث استب نه
مببایاین.
توضتیح مطلبب ایاکه یب ی در مقام ثه أصتل یب ی یه استبوت اب ثاشتد و اطالق بن
نسبت ثه ثاب ریعا

ما لّ می گ دد و إطالق بن قطعاً جدّی نمی ثاشدب اه أصل یب ی

جدّی ثاشد یا خی ب پس أصالة الجهة در أصل یب ی جاری شده و أصالة الجهة در تطبیق ثا
بن معارضتته نمی یادز زی ا مقوتتود از أصااالة الجهة در تطبیق اگ أصااالة الجهة در إطالق
استتب جدّی نبودن إطالق م ز استت و اگ مقوتودب أصاالة الجهة در حکم استباباد شتده
ث ای واقعه استتتتب بن نیز ثه صتتتور

حبمی جدّی نمی ثاشتتتدز زی ا حکمی یه از بن

استباباد می شتود استباندن ریعت استت و اگ مقوتودب أصاالة الجهة در ثیان ایاکه م لّ
یالم از موتادیق حقیقی إطالق یب ی استتب شتکّی در بن نیستت اه یب ی یا إطالق بن
جدّی ثاشد یا خی ( ».حائ یب 1408ب ج5ب ص)119
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تطبیق را ثپذی یمب ایاکه گفبه شود دومی قطعاً ساقط است معاا نداردز زی ا دومی اث ی
ندارد مگ در طو أصالة الجهة در یب ی و مثل این یالم تاها در اصو عملیّه ص یح می
ثاشدب ولی أصالة الجهة از اصو ظهوری عقالئی است یه لوازمش اثبا

می گ ددب پس

ثبو أث ث مدلو إلبزامی یفایت می یاد و در مقامب مدلو إلبزامی أصالة الجهة در تطبیقب
تکذیب أصالة الجهة در یب ی استز زی ا یکی از این دو أصل مخالف واقع است( ».حائ یب
1408ب ج5ب ص)119

تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت ...

إشکال دوم :شهید صدر می ف ماید« :اگ وجود دو أصالة الجهة مبعار

در یب ی و

إشکال سوم :بیت اهلل شیخ حسین حلّی در ت لیل یالم م قّق ع اقی می ف ماید« :اگ م اد
ای ان ااان ه ظا یالم ای ان استب این است یه أصالة الجهة در تطبیق ثه خاط سقود بن
طبق مه تقادی ب جاری نمی گ ددب این مطلب تاها ثااث مسلی م قّق ناییای مبای ث ایاکه
اصو است جاری می گ دد .امّا طبق مباای م قّق ع اقی

سبب تأثی علم اجمالی تعار

م ل تأمّل استب مگ ایاکه م اد ای انب این ثاشد یه مقام از موارد علم اجمالی در مخالفت
ی در
تقیّه نمی ثاشدب ثلکه مسأله از ثاب علم خارجی ثه این است یه اسبو اب در مسأله ش ّ
ی ما و در این است یه یب ی تقیّه ای است و نسبت
عدد ریعا جاری نمی گ دد و ش ّ
ثه بن أصالة الجهة ثدون معار

جاری می گ دد( ».حلّیب 1432ب ج9ب ص)81-80

نظریه دوم :عدم حجّیّت علّت

ث خی از اصتتولیین معبقدند در جایی یه حکم معلّل تقیّه ای ثاشتتدب أصاالة الجدّ در علّت
جاری نمی گ دد.
دلیل این نظ یّه
بیت اهلل اشمی شا ودی در ثیان وجه این نظ یه می ف ماید« :س یان عدم جدّی ثودن ثه
یب ایی یه حض

ف موده ثه خاط تعار

خاط این است یه جواب حض

ثین أصالة الج ّد در یب ی و تطبیق نیستب ثلکه ثه

ثااء ث ایاکه م اد حض

ب اسبو اب ثاشدب در مقامب در
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صور

جدّی نمی ثاشد و یب ای اسبو اب از دلیل دیگ ی اسبفاده ن ده تا حمل ث

ج ّدیّت شودب پس وقبی این جمله ثه صور جدّی صادر ن ده استب تعمیم اسبفاده نمی شود
مگ نسبت ثه بن ایزی است یه جدّی است یه در مقامب معلوم نیستب پس تفکیی ثین تطبیق
و یب ی در مقامب ص یح نیست( ».شا ودیب 1431ب ج3ب ص)173-172
نقد :بن ه جدّی نیستت حکم معلّل یعای ثااث ایث گذاشتبن استتب ولی نستبت ثه علّتب
احبمتا جت ّد ّیتت وجود دارد اگ اته این ع ّلتت تطبیق ث حکم مع ّلتل نمی یاتد ثته این معاتا یته در
این موارد نوثت ثه استبوت اب نمی رستد و از بنجا یه در ثیان حکم ثه داعی تقیّه ثاید ثه قدر
ض ور ایبفا ی د اگ قضیّه «التاقض الیقین ثال یّ» تقیّه ای ثود تقیّه ای ثود یه نیازی ثه بن
در حکم معلّل یعای ثااء ث ایث گذاشتبن تقیّه

نبوده استتز زی ا عمده این استت یه حضت
نموده و سخن عامّه را در ظا پذی فبه است.

ثلهب اگ مخاطب از علّت این حکم ستتؤا یاد تقیّه اقبضتتاء می یاد یه حضتت

در

علّت م تقیّه نماید.
نظر برگزیده:

حقّ این است یه اگ حکم معلّل تقیّه ای و ی واقعی ثاشدب در علّتب أصالة الجهة جاری
شده و وجهی ث ای حمل بن ث تقیّه وجود نداردز زی ا وقبی حض

در حکم معلّل تقیّه

می یادب تقیّه در علّت وجه ع فی نداردز زی ا الباً در موارد ثیان حکم موافق عامّهب مخاطب
یا سامعین ثا شایدن حکم تقیه ای حض
ی مورد ض ور

قانع می شوند و تقیه در علّت تقیّه ثیجا و در

است.

قسم چه رم :مع رض داشتن حکم معلّل

در ث خی مواردب حکم معلّل معار

دارد و از حجّیّت ساقط می گ دد.

ث ث در این واقع می شتود یه در ااین مواردیب علّت نیز از حجّیّت ستاقط می گ دد
یا ایاکه در مورد علّت أصالة الجدّ جاری می شود؟
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حجیت را در موارد ی تعلیلی ثپذی ندب ولی در موارد تعلیل دارب وقبی حکم معلّل داار معار
می شودب ثه جهت راثطه وثیق ثین علّت و معلو ب أصالة الج ّد را در علّت جاری نمی یااد.
ولی حقّب این است یه علّت در این قسم حجّت می ثاشدز زی ا ااان ه در قسم سوم
گذشتب حبّی در جایی یه حکم معلّل قطعاً تقیّه ای استب علّت حجّت می ثاشدب پس ثه
ط یق أولی در موارد معار

داشبن حکم معلّل یه احبما تقیه ای ثودن حکم معلّل

وجود داردب علّت حجّت می ثاشد.

تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت ...

جیّت علّت در این مواردب این است یه عقالء اگ اه ممکن است تبعیض در
وجه عدم ح ّ

در ایاجا ثه یی نمونه از این مسأله اشاره می نماییم.
«اثو ثوتی می گوید :از امام ثاق یا امام صتادق

درثاره م دی یه حجّ تمبّع رفت و

دیی پیدا نک د تا ایاکه در روز ثازگ تت پو گوستفادی را یافت ستؤا نمودم یه ااین
شتتخوتتی گوستتفاد را ق ثانی یاد یا روزه ثگی د؟ حض ت

ف مود :روزه ثگی دز زی ا ایّام

ق ثانی ی دن گذشبه است( ».یلیایب 1407ب ج4ب ص)509
بیت اهلل خویی می ف ماید« :یستی یه دی و پو بن را نداشتبه ثاشتد و در ایّام ت ت یق
یا ثعد از بن واجد بن گ دد و روزه نگ فبه ثاشتتتد ثه خاط بیه شت ت یفه و روایا

مبعدّد

روزه ثگی دب ولی اگ روزه نگ فبه ثاشتتد فقهاء ث وجوب ق ثانی ی دن تستتالم نموده اندز
زی ا مبمکّن از بن می ثاشد و صدر بیه ش یفه شامل او می گ دد.
ثلهب مفاد معبب ه اثو ثوتتی عدم لزوم ق ثانی ی دن در این ف

می ثاشتتد( ».خوئیب

1418ب ج29ب ص)268-267
در ایاجا ث ث در این واقع می شتتود یه ثا توجّه ثه معار

داشتتبن حکم معلّل یعای

وجوب روزهب بیا می توان ثه تعلیل در این موارد اخذ ی د و در ستای موارد ثدان تمستّ ی
نمود؟
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نتیجه گیری

تبعیض ثین علّت و حکم معلّلب دارای اقسام گوناگونی دارد یه در ث خی از بنها أصالة
الجدّ جاری می شود و در ث خی موارد جاری نمی شود.
اگ علّت تقیّه ای ثاشدب می توان ثه حکم معلّل أخذ ی د و أصالة الجدّ را در بن جاری
نمود.
دلیل این مطلبب این است یه عقالئی است یه مبکلّم ث ای مطلب حقّی تعلیل اقااعی
ذی یاد یه ثه اصطالح ثه بن حکمت می گویادز زی ا وقبی مبکلّم مالحظه می یاد یه
مخاطبش در پذی ض حکم قانع نمی شودب ثه جای تعلیل واقعی از تعلیل جدلی اسبفاده
می یاد تا او را قانع نماید.
ولی اگ حکم معلّل تقیّه ای نباشدب ولی تطبیق علّت ذی شده ث بن تقیّه ای ثاشدب
وقبی حض

در مقام تقیّه است و تطبیق علّت ث حکم تقیّه ای استب ظهور در جدّیّت

نسبت ثه اصل علّت شکل نمی گی دز زی ا وقبی مقامب مقام تقیّه است و حض

مجبور

است ث ای مخاطب علّت حکم را ذی یاد شاید علّبی را ذی یاد یه مورد پذی ض مخاطب
است اگ اه مورد قبو حض

نیست.

م ااین اگ در روایبی حکمی ثیان شود یه تقیّه ای است و ث ای بن حکمب تعلیلی
ذی شودب نسبت ثه علّتب احبما جدّیّت وجود دارد اگ اه این علّت تطبیق ث حکم
معلّل نمی یاد و از بنجا یه در ثیان حکم ثه داعی تقیّه ثاید ثه قدر ض ور

ایبفا ی دب در

مورد علّتب أصالة الجدّ جاری می گ دد.
ثلهب اگ مخاطب از علّت این حکم ستؤا یاد تقیّه اقبضتاء می یاد یه حضت

در علّت م

تقیّه نماید.

و اگ حکم معلّل معار

داشتبه ثاشتدب علّت حجّت می ثاشتد و عقالء اصاالة الجدّ را

در مورد علّت جاری می یااد و نکبه بن مان نکبه در ف
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قبلی است.
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