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چکیده
بحث از مفاهیم ،بخش مهمی از مباحث الفاظ است که خود ،یکی از مباحث مهم علم اصول به
شمار می رود .در کتابهای اصولی پیشین ،بر خالف بیشتر کتب اصولی معاصر ،بحث از مفهوم
تعلیل که در علم فقه بسیار کاربرد دارد جایگاه ویژه ای داشته است .این نوشتار ابتدا به بیان اقوال
چهارگانه موجود در این بحث پرداخته و کوشیده تا ادله هر قول را بررسی کند و در این میان ،ادله
جدیدی نیز برای بعضی از اقوال بیان کرده و به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است .مختار نهایی این
نوشتار ،فیالجمله مفهوم داشتن برخی از تعلیلهاست .همچنین در این مقاله بخشی از تطبیقات
فقهی و اصولی مفهوم تعلیل آمده و در پایان به مواردی اشاره شده است که برخی از فقها به
اشتباه از مفهوم تعلیل استفاده کردهاند ،و اشکال آن تبیین شده است.
واژگان كلیدی :مفهوم ،تعلیل ،علت ،علیت.
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مقدمه

یکی از مباحث مهم اصول فقه ،بحث «ظواهر» است؛ زیرا دلیل اصلی در استنباط ،آیات
و روایات اند و ظواهر کاربرد فراوان در استنباط از آیات و روایات دارد.
از جمله مباحث چالشی در ظواهر ،مبحث «مفاهیم» است .اصولیان از دیرباز بحث
مفاهیم را بررسی کرده اند و در آثار قدیم و جدید این علم ،حضور پررنگ داشته است؛
ولی برخی از مفاهیم ،همچو ن مفهوم زمان و مکان و مفهوم حال ،به مرور از بحث در
کتب اصولی متأخر حذف شدند.
یکی از مفاهیمی که کتب قدیمی تر اصول بدان پرداخته اند ،ولی با وجود کار برد بسیار
آن در آیات و روایات ،کتب متأخر مانند کفا یۀاالصول ،فوائداالصول و مصباحاالصول آن
را بررسی نکردهاند« ،مفهوم تعلیل» است.
با توجه به کاربردی بودن این بحث (در انتهای این مقاله بعضی از تطبیقات این بحث
آمده است) و نپرداختن به آن در بسیاری از کتب متأخر بر آن شدیم تا بحث درباره مفهوم
تعلیل را در این مقاله ،به طور کامل بررسیم.
تبیین محل بحث
پیش از ورود به بحث ،الزم است محل نزاع روشن شود .برای تبیین محل بحث الزم
است دانسته شود یکی از بحث هایی که ممکن است در آن اشتباه رخ دهد ،تفاوت بین
تخصیص زدن علت و مفهوم علت است.

توضیح مطلب اینکه ،در مثال «ال تأکل الرمّان ألنّه حامضٌ» سه جهت وجود دارد:
 .1به مقتضای اینکه علت معمِم است (العلّة تعمِّم) خوردن هر چیز ترشی حرام است؛ .2
به مقتضای اینکه علت ،مخصِص است (العلّة تخصِّص) این خطاب ،شامل انار غیر ترش
نمی شود و نمی توان حرمت را برای انار غیر ترش ثابت کرد؛  .3اگر مفهوم تعلیل را
بپذیریم ،مفاد عبارت ،چنین است که خوردن انار غیر ترش جایز است.
تفاوت جهت دوم با سوم (تخصیص و مفهوم) در این است که در تخصیص ،شخص
حکم نفی میشود ولی دلیل در برابر عدم وجود سنخ حکم ساکت است و ممکن است
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سنخ حکم منتفی میشود؛ یعنی مفاد خطاب ،نفی هر گونه حرمتی (مثالً در موارد انتفای
علت) است (ر.ک :حلّی ،1379 ،ج ،2ص 266؛ صدر ،1408 ،ج ،1ص 494؛ خمینی،
 ،1421ج ،4ص 102؛ روحانی ،1420 ،ج ،1ص 53؛ شبیری ،1419 ،ج ،5ص  1718و
ج ،11ص  3798و ج ،16ص .)5181
به بیان دیگر ،در جهت دوم گفته میشود :حرمت در این خطاب ،شامل انار غیر ترش
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از دلیل دیگری حرمت استفاده شود؛ ولی در مواردی که ثابت شود جملهای مفهوم دارد،

نیست ،اگرچه ممکن است حرام باشد  ،به این معنا که شخص حکم به مقتضای احترازی
بودن قیود ،شامل انار شیرین نمیشود اگرچه سنخ حکم در انار شیرین نفی نشود؛ بدین
معنا که شاید با دلیل دیگری حرمت انار شیرین نیز اثبات گردد ،ولی خطاب اول که حکم
انار ترش را بیان میک ند ،متکفل بیان حکم انار شیرین نیست .ولی در جهت سوم ،گفته
میشود :خوردن ا نار غیرترش جایز است .اشتباه بین این دو بحث در اینجا اشتباه بین قید
احترازی بودن و مفهوم داشتن است.

از توضیحاتی که گذشت ،روشن میشود که مراد از مخصصیت در بعضی از کلمات
بزرگان ،همان مفهوم و سنخ حکم است.
الف) مرحوم خویی در بحث طهارت می گوید :علت ،حکم را تعمیم میدهد ،چنانکه
در برخی موارد ،آن را تخصیص میزند (غروی ،1418 ،ج ،2ص.)231
تعبیر «گاهی» نشان می دهد که مراد ایشان از تخصیص زدن علت ،مفهوم داشتن آن
است؛ زیرا احترازی بودن علت همیشگی است ،نه موقتی.
ب) در ذیل روایت بحث صالت مسافر:
امام صادق

درباره مردی که به هدف صید کردن سفر می کند ،فرمودند :نمازش

تمام است؛ زیرا مسیرش حق نیست (کلینی ،1407 ،ج ، 3ص.1 )438

« .1عبيد بن زرارة عن الرجل یخرج إلى الصید أیقصّر أو یتمّ؟ قال :یُتمّ؛ أل نّه لیس بمسیر حقّ».
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مرحوم خویی در بحث از «مسافری که برای روزی خود یا عیالش قصد صید دارد،
نمازش شکسته میشود » قائل است که تعلیل همان گونه که تعمیم میدهد تخصیص نیز
می زند و از تعلیل در این روایت ،اختصاص عدم قصر نماز را به مسیری که حق نیست،
استفاده می کند و درباره شخصی که برای روزی خانواده خود صید می کند ،از آنجا که
مسیر وی حق است ،حکم می کند به شکسته شدن نماز او (خویی ،1418 ،ج ،20ص.)113
ایشان از حیثیت تخصیص علت استفاده میکند و قائل میشود که اگر مسیر حق بود،
نماز شکسته میشود ،در حالی که این استدالل به جهت سوم ،یعنی مفهوم تعلیل است،
نه جهت دوم (مخصصیت علت) ؛ زیرا مفاد روایت ،این است که چون سفر به هدف
صید ،مسیرش حق نیست ،نماز در آن تمام است .مخصصیت علت ،اقتضاء میکند که
سفر صیدی که مسیر آن حق است ،این خطاب ،حکم به تمام بودن آن نمی کند ،نه اینکه
نماز در آن ،قصر است .بله ،اگر مفهوم تعلیل را بپذیریم ،این مطلب اثبات میشود.

نکته :چنان که در توضیح جهت سوم گذشت ،ا ین جهت (نفی سنخ حکم) از مفهوم
استفاده می شود ،نه منطوق؛ ولی برخی اصولیان این داللت را در برخی موارد مستند به
منطوق دانستهاند.
مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی به این امر تصریح کرده و گفته است که فرقی
نمی کند به علیت تصریح شود یا خیر؛ مانند «الخمر حرامٌ بسبب اإلسکار» یا «النبیذ المسکر
حرامٌ» البته ایشان در مثال «اإلسکار علّة لتحریم الخمر» داللت را از منطوق دانسته است
(حائری اصفهانی ،1429 ،ج ،2ص.)595
با توضیحات گذشته روشن شد که فرض اخیر ایشان نیز از باب مفهوم است ،نه منطوق
و فرقی بین این مثال و مثال های قبلی ایشان نیست و در همه این مثال ها اگرچه به علیت
تصریح شده است ،عدم سنخ حکم در فرض عدم این علت ،از مفهوم استفاده میشود .به
عبارت دیگر ،تصریح یا ظهور در علیت ،در مفهوم یا منطوق بودن نقشی ندارد؛ زیرا گاهی
منطوق نص است گاهی ظاهر ،چنان که گاهی مفهوم ،نص است گاهی ظاهر.
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هر قول ادله آن را بررسی میکنیم.
اقوال در مسأله
اصولیان درباره مفهوم تعلیل اختالف نظر دارند .در تتبع وسیعی ک ه صورت گرفت به
چهار قول دست یافتیم که هریک را بررسی میکنیم.
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حال که محل بحث روشن شد در ادامه اقوال مطرح در مسأله را بیان کرده ،در ذیل

قول اول :پذیرش مفهوم تعلیل به نحو مطلق
بسیاری از اصولیان ،همچون وحید بهبهانی (وحید بهبهانی ،1417 ،ص )496و سید مجاهد
(طباطبایی ،1296 ،ص )678مفهوم تعلیل را پذیرفتهاند.
ادله قول اول
برای این قول به چند دلیل تمسک جستهاند:
دلیل اول :اجماع
سید مجاهد پس از آنکه مفهوم تعلیل را میپذیرد ،اصولیان را بر این نظر همرأی بیان
می کند (طباطبایی ،1296 ،ص ) 678ممکن است به نقل اجماع ایشان برای اثبات مفهوم
تعلیل تمسک شود.
نقد دلیل اول
در مقام نقد باید دانست که اوالً تحصیل اجماع در این مسأله با توجه به اینکه اکثر
متقدمان کتاب اصولی نداشته اند (یا کتابشان به ما نرسیده است) بسیار مشکل است؛ ثانیًاًً
با توجه به وجود ادله متعدد در این مساله و مدرکی بودن اجماع باید گفت اجماع ،در
این مسأله حجت نیست ؛ بلکه مهم ،کشف فهم عرف در این موارد است.
دلیل دوم  :ظهور علت در انحصار
ادعا می شود که متفاهم عرفی از تعلیل این است که علت ،یگانه سبب حرمت و علت
منحصره است (طباطبایی ،1296 ،ص .)678اگر چنین ظهوری را بپذیریم ،در حقیقت
پذیرفته ایم که سنخ حکم دائر مدار علت بوده و با انتفای علت ،حکم منتفی میشود و
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این به معنای پذیرش مفهوم تعلیل است .شبیه این استدالل ،در بحث مفهوم شرط آمده
است (خراسانی ،1409 ،ص )194و بیان شده که هنگامی که مثالً می گویند« :اگر زید آمد
او را اکرام کن» ظهور عرفی در این است که اکرام فقط در فرض آمدن زید واجب است
نه در غیر این فرض .حال در مثال معروف «ال تأکل الرمّان ألنّه حامض» گفته میشود که
ظهور این خطاب در این است که تنها دلیلی که حرمت اکل انار را ثابت میکند ،ترش
بودن است؛ لذا اگر در جایی ترشی (علت) وجود نداشت حرمت نیز وجود ندارد .برای
روشن تر شدن مطلب می توان گفت که عرف بین جمله «ال تأکل الرمّان ألنّه حامض » و
جمله «إن کان الرمّان حامضاً فال تأکله » تفاوتی قائل نیست و در جمله اول ،علت را
ظاهر در علت منحصره و در جمله دوم شرط را منحصر میداند.
مرحوم سید مصطفی خمینی در بحث مفهوم تعلیل ،اثبات انحصار و علیت تامه و
اصل استناد را آسان تر از مفهوم شرط و مفهوم وصف دانسته است .اولویت در مفهوم
وصف که روشن است؛ ولی اولویت در مفهوم تعلیل را به این دانسته است که در شرط،
اثبات اصل استناد و علیت تامه مئونه زیادی دارد و جماعتی از محققان در آن مخالفت
ورزیدهاند؛ ا ما در مفهوم تعلیل ،تنها به اثبات جزء اخیر ،یعنی انحصار نیاز است و سایر
مقدمات روشن است .وی در نهایت نتیجه گرفته است که اگر تقریب هایی که اصولیان
در مفهوم شرط ذکر کرده اند تمام باشد ،مفهوم تعلیل به طریق اولی اثبات میشود»
(خمینی ،1418 ،ج ،5ص.)139
شیخ انصاری؛ در بحث مفهوم وصف ،تفصیل بین وصفی را که علت باشد با وصفی
را که علت نباشد ،به مرحوم عالمه نسبت داده و بر این مطلب استدالل کرده به اینکه اگر
مفهوم نداشته باشد ،ثبوت معلول بدون علت یا خروج وصف از علیت الزم میآید؛ زیرا
ثبوت حکم با عدم علتی که ذکر شده ،دلیل دیگری میخواهد که ثابت کند علت منحصره
نیست در حالی که لفظ در انحصار ظهور دارد (البته ایشان در نهایت می گوید :وصفی که
در علیت ظهور دارد ،در انحصار ظهوری ندارد) (کالنتری ،1383 ،ج ،2ص91؛ برای
اطالع و توضیح بیشتر ر.ک :شبیری زنجانی ،1419،ج ،1ص169و.)170
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وگرنه گاهی در تعلیل ،از ادات حصر استفاده شده است که اگر ظهور آن در حصر حقیقی
را بپذیریم ،مفهوم تعلیل در این موارد ثابت میشود (هم چنین معمّمیت نیز ممکن است
از آن استفاده گردد).

1

نقد دلیل دوم
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گفتنی است که بحث ما در مواردی است که قرینه ای خاص در مقام موجود نباشد؛

این مطلب که تعلیل ظهور دارد در انحصار ،جای مناقشه دارد و پذیرفتنی نیست .توضیح
آنکه ،گاهی ما انحصار را از قراین متوجه میشویم؛ مثالً متکلم در مقام بیان تمام علل
حکم است .در این فرض ،جای اشکالی به وجود مفهوم برای تعلیل نیست؛ ولی اگر
قرینه ای بر انحصار وجود نداشته باشد ،به نظر میرسد کالم در انحصاری بودن علت
 .1به نمونههایی از این موارد اشاره میکنیم:
الف) «وَ مَا أُمِرُوا ِإالَّ لِیَ ْعبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَ یُقِیمُوا الصَّالَةَ وَ یُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذلِکَ دِینُ
الْقَيِّمَةِ» (بینه)5،
صَلَةٌ لِأَ نَّهُ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَ عَالَى لَا یُدْ رَى أَ لِرَحْمَةٍ
قَالَ وَ ِإنَّمَا جُ ِعلَتْ لِلْکُسُوفِ َ

ب) عَنِ الرِّ ضَا

ظَ َهرَتْ أَ ْم لِ َعذَابٍ فَأَحَبَّ النَّبِیُّ ص أَنْ تَفْزَعَ أُمَّتُهُ ِإلَى خَالِقِ هَا وَ رَاحِمِ هَا عِنْدَ ذَلِکَ لِیَصْرِفَ عَنْ ُهمْ شَرَّهَا وَ
یَقِیَ ُهمْ مَکْرُوهَ هَا(صدوق ،1413 ،ج ،1ص.) 541
قَالَ ِ :إنَّمَا أُمِرَ بِ ُغسْلِ الْمَیِّتِ لِأَ نَّهُ ِإذَا مَاتَ -کَانَ الْ غَالِبُ عَلَیْهِ النَّجَاسَةَ وَ اْلْفَةَ وَ الْأَذَى-

ج ) عَنِ الرِّ ضَا

فَأَحَبَّ أَنْ یَکُونَ طَاهِراً ِإذَا بَاشَرَ أَهْلَ الطَّ هَارَةِ -مِنَ الْمََلَئِكَةِ الَّذِینَ یَلُو نَهُ وَ یُمَاسُّو نَهُ فِیمَا بَیْنَ ُهمْ -نَظِیفاً مُوَجَّهاً
بِهِ ِإلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (عاملی ،1409 ،ج ،2ص.) 478
د) عَنِ الرِّ ضَا

قَالَِ :إنَّمَا أُمِرُوا بِالصََّلَةِ عَلَى الْمَیِّتِ لِیَشْفَ عُوا لَهُ -وَ لِیَدْعُوا لَهُ بِالْمَ ْغفِرَةِ -لِأَ نَّهُ لَمْ یَکُنْ فِی

وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ -أَحْوَجَ ِإلَى الشَّفَاعَةِ فِیهِ -وَ الطَّلِبَةِ وَ الِاسْتِ ْغفَارِ مِنْ تِلْکَ السَّاعَةِ -وَ ِإنَّمَا جُ ِعلَتْ خَمْسَ
تَکْبِیرَاتٍ -دُونَ أَنْ تَصِیرَ أَرْبَعاً أَوْ سِتّاً -لِأَنَّ الْخَمْسَ تَکْبِیرَاتٍِ -إنَّمَا أُخِذَتْ مِنَ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ فِی الْیَوْ ِم
وَ اللَّيْلَةِ (عاملی ،1409 ،ج ،3ص.) 78
ه) عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ

قَالَِ :إنَّمَا کُرِهَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِیصخِ لِأَ نَّهُ مِنْ فِ ْعلِ الْجَبَابِرَةِ (عاملی ،1409 ،ج،4

ص.) 398
و) عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ

أَ نَّهُ قَالَ :الْمَجُوسُ ِإنَّمَا أُلْحِقُوا بِالْیَ هُودِ وَ النَّصَا رَى فِی الْجِزْيَةِ وَ الدِّیَاتِ لِأَ نَّهُ قَدْ کَانَ

لَ ُهمْ فِیمَا مَضَى کِتَابٌ (عاملی ،1409 ،ج ،15ص.) 128
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ظهوری ندارد و این امر بسیار عرفی و شایع است که متکلم در مقام تعلیل کالم خود تنها
به ذکر یک دلیل اکتفا کند (حائری یزدی ،1424 ،ج ،1ص 538؛ هاشمی شاهرودی،1408 ،
ج ،2ص 203؛ شبیری زنجانی ،1419 ،ج ،1ص170و.)171
البته متکلم حکیم از میان علل موجود ،علتی برمی گزیند که ترجیح دارد .برای نمونه
اگر بخواهیم والیت امیرالمؤمنین

را در کالمی تعلیل کنیم ،با توجه به حاالت مخاطب،

یک یا چند علت مناسب را انتخاب می کنیم ولی اصراری بر حصر و بیان تمام علل این
امر نداریم؛ لذا ممکن است در بعضی از موارد بتوان احتمال وجود برخی علل را نفی
کرد؛ مثالً اگر در حرمت اکل چیزی ،بیان شد که علت آن این است که باعث ضعف
بینایی میشود ،می توان فهمید که اکل این شیء موجب مرگ نمیشود وگرنه حکیم باید
با آن تعلیل می کرد .با همه این اوصاف ،احراز این امر ک ه کدام علت رجحان داشته ،غالباً
امری ناممکن است و به احاطه بر وجوه رجحان در مسأله نیاز دارد.
باید توجه داشت که مفهوم ،فی الجمله وجود دارد و نمی توان آن را انکار کرد؛ پس
در مثال «أکرم زیداً ألنّه عالم» ممکن است وجوب اکرام در برخی از حاالت عالم نبودن
نیز وجود داشته باشد؛ ولی این خطاب داللت می کند بر اینکه وجوب اکرام در همه
حاالت عالم نبودن وجود ندارد؛ وگرنه تعلیل به عالم بودن عرفاً لغو می گردد (هاشمی
شاهرودی ،1408 ،ج ،2ص .) 203در ادامه مباحث و در بیان قول مختار به این امر بیشتر
میپردازیم.
دلیل سوم :در قوه جمله شرطیه بودن
ممکن است ادعا شود که بازگشت جمله «ال تأکل الرمّان ألنّه حامض» عرفاً به جمله
شرطیه یعنی «إن کان الرمّان حامضاً فال تأکله» است .توضیح آنکه ،از آنجا که علت ،هم
تعمیم میدهد و هم تخصیص میزند ،حکم در جمله معلل دائر مدار علت میباشد و
همین مفاد (د ائر مدار بودن) در جمله شرطیه محفوظ است.
حال از آنجا که مفهوم داشتن جمله شرطیه مسلّم است ،تعلیل نیز مفهوم دارد؛ بلکه
مرحوم خویی در بحث مفهوم شرط تصریح کرده که ظهور جمله شرطیه در مفهوم ،متوقف
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ص )266یعنی ایشان معتقد است اینکه گفته میشود جمله شرطیه مفهوم دارد ،به علت
مفهوم داشتن تعلیل است و در حقیقت ،مفهوم شرط به مفهوم تعلیل باز می گردد.
نقد دلیل سوم
در پاسخ به این دلیل باید گفت که اوالً مفهوم داشتن جمله شرطیه امری مسلّم نیست و
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بر این است که ترتب تالی بر مقدم از باب ترتب معلول بر علت باشد (خویی ،1422 ،ج،2

اگرچه در هر دو مسأله مفهوم شرط و مفهوم تعلیل ،اثبات مفهوم متوقف است بر ظهور
شرط یا تعلیل در انحصار ولی همان طور که در مفهوم تعلیل در این ظهور مناقشه شد
در مفهوم شرط نیز می توان مناقشه کرد.
برای نمونه مرحوم خویی تصریح کرده است که طبق مسلک مشهور در حقیقت انشاء
و خبر ،بی تردید جمله شرطیه ظهوری در انحصار نداشته ،مفهوم نیز ندارد (خویی،1422 ،
ج ،2ص ) 268و گویا همین مسلک (مفهوم نداشتن جمله شرطیه) حق و تمام است.
ثانیاً نمی توان پذیرفت که جمله تعلیلیه به جمله شرطیه بازگردد .توضیح آنکه ،وقتی
حکمی به نحو مطلق ذکر میشود و برای آن تعلیلی بیان می گردد ،گرچه این تعلیل
می تواند مخصص آن حکم باشد ،نبا ید تعداد موارد تخصیص به قدری زیاد باشد که نتوان
حکم را برای افراد متعارف جاری کرد ،بر خالف شرط که می تواند حکم را مختص به
افراد نادر کند ،مثالً اگر می توان گفت« :عالم را اکرام کن اگر زبان فرانسوی بلد بود»،
نمی توان گفت« :علما را اکرام کن؛ زیرا زبان فرانسوی بلد هستند» در حالی که معمول
علما این زبان را بلد نیستند .توضیح اینکه ،محاوره عرفی بر این امر اقامه شده است که
اگر برای حکمی تعلیلی ذکر شد وظیفه اصلی آن این است که این حکم را توضیح داده
و علت ثبوت حکم برای موضوع را بیان کند .بله ،در کنار این وظیفه اصلی ثابت میکند
در مواردی که علت وجود ندارد حکم نیز وجود ندارد؛ یعنی علت به منزله تقیید حکم
معلل نیست .به عبارت دیگر ،تعلیل در تحقق موضوع دخیل نیست؛ بلکه موضوع و حکم
در مرحله سابق ثابت شده است و علت آن را بیان می کند و از همین رو باید حکم در
عمده موارد موضوع صدق کند .پس نمی توان گفت« :سیب نخور؛ زیرا رنگ آن قرمز
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است» مگر در جایی که موارد متعارف سیب به رنگ قرمز باشند و همچنین نمی توان
گفت« :ال تأکل الرمّان ألنّه حامض» مگر اینکه موارد متعارف انار ،ترش باشند .این سخن
در جمله شرطیه به عکس است و جمله شرطیه برای تحقیق و تعیین موضوع بیان میشود؛
لذا حتی اگر موارد معدود و نادری دارای شرط باشند ،می توان آن را استعمال کرد؛ مثالً
کامالً صحیح است که بگوییم« :اگر شتر به رنگ سفید بود از گوشت آن بخور» در حالی
که شتر به رنگ سفید بسیار نادر است (ر.ک :شبیری زنجانی ،1419 ،ج ،1ص166و .)167
با توجه به این مطلب باید گفت تالزمی بین مفهوم داشتن جمله شرطیه و مفهوم
داشتن تعلیل وجود ندارد و ممکن است ادعا شود اطالق شرط ،ظهور در انحصار موضوع
دارد ،ولی تعلیل از آنجا که در تحقق موضوع دخیل نیست ،مفهوم نداشته باشد؛ زیرا علت
به منزله تقیید حکم معلل نی ست و فقط شخص حکم را تعلیل می کند و با سنخ و نوع
حکم کاری ندارد.
قول دوم :انکار مفهوم تعلیل
دومین قول ،انکار مفهوم تعلیل است .باید دانست که رد ادعای کسانی که برای تعلیل
مفهوم قائل اند ،برای این قول کافی نیست؛ زیرا نهایت امری که با مجرد رد ادله قول اول
ثابت می شود این است که تعلیل ،ظهور در مفهوم ندارد؛ ولی ممکن است ادعا شود
داشتن مفهوم ،مشکوک و جمله از این جهت مجمل است .از همین رو قائالن به عدم
مفهوم برای تعلیل باید بر قول خود دلیل اقامه کنند.
دلیل اول :بازگشت علت به لقب
علت ،لبّاً به لقب یا وصف باز می گردد؛ مثالً قضیه «ال تشرب الخمر ألنّه مسکرٌ» به قضیه
«ال تشرب المسکر» باز می گردد .حال با توجه به این امر و از آنجا که لقب مفهوم ندارد،
علت نیز مفهوم ندارد.
نقد دلیل اول
به نظر میرسد رجوع علت به لقب ،ادعایی بیدلیل است و از نکاتی که پیش تر گذشت،
اندکی وجه آن روشن است .توضیح آنکه ،بیان شد که علت به منزله تقیید حکم معلل
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ثابت شده است و علت آن را بیان میکند و از همینرو باید حکم در عمده موارد موضوع
صدق کند؛ بر خالف لقب که مانند شرط برای ت حقق موضوع و تعیین حدود آن بیان
میشود .لذا مانند آنچه پیش تر بیان شد ،می توانند در موردی که وجود لقب نادر است به
کار روند .نهایت کالم اینکه وصف و لقب بیش از این داللتی ندارند که حکم را بر حصه
خاصی ثابت کنند .
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نیست و تعلیل در تحقق موضوع دخیل نیست؛ بلکه موضوع و حکم در مرحله سابق

آیت اهلل سید مصطفی خمینی معتقد است برگرداندن تعلیل های شرعی به قیود
موضوع ،بی وجه است؛ زیرا آثار تعلیل ،با قید موضوع متفاوت است .بنابراین اگر از
اطالق ،منحصر بودن علت را دریابیم ،مفهوم ثابت میشود و اگر دلیلی در غیر مورد
وجود علت ،حکم را ثابت کرد ،با مفهوم تعلیل معارضه میکند (خمینی ،1418 ،ج،5
ص.)140-139
دلیل دوم :بازگشت علت به وصف
علت به وصف بر می گردد و جمله «ال تأکل الرمّان ألنّه حامض» عرفاً به «ال تأکل الرمّان
الحامض» باز می گردد و از آنجا که جمله وصفیه مفهوم ندارد می توان نتیجه گرفت که
تعلیل نیز مفهوم ندارد.
نقد دلیل دوم
از آنچه در نقد دلیل اول گذشت ،پاسخ این دلیل نیز روشن میشود و منبه آن همان نکته
سابق است که در فرض اینکه افراد متعارف از موضوع دارای وصف نباشند ،به کار بردن
جمله وصیفیه اشکال ندارد ولی نمی توان از جمله تعلیلیه استفاده کرد .در مثال سابق اگر
اکثر انارها ترش نباشند جمله «ال تأکل الرمّان ألنّه حامض» عرفاً غلط است؛ ولی جمله
«ال تأکل الرمّان الحامض» درست میباشد.
دلیل سوم :معرف بودن علل
شیخ محمدتقی اصفهانی از غزالی چنین نقل میکند:
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علل شرع معرّفات احکام و نشانه های آن هستند و در ایجاد آن تأثیری ندارند ،پس
انتفای معرّف برای حکم شرعی مستلزم انتفای آن حکم شرعی نیست؛ زیرا الزمه عدم
شناخت حکم ،شناخت عدم آن حکم نیست .بنابراین از انتفای علت شرعی ،انتفای معلول
آن استفاده نمیشود( ».حائری اصفهانی ،1429 ،ج ،2ص.)593
نقد دلیل سوم
کالم غزالی بر مبنایی همانند مبنای اشاعره استوار است که قائلاند افعال الهی تعلیل
برنمیدارد و نمی توان برای آن علتی یافت؛ اما طبق مذهب صحیح و مبنای امامیه (بلکه
عدلیه) خدای متعال بی نیاز مطلق و قادر مطلق است (اگر بخواهد ،فعلی را انجام میدهد
و اگر نخواهد ،آن را ترک می کند و هیچ اجباری در افعال او نیست)؛ ولی این امر منافاتی
ن دارد با اینکه افعال خدای متعال بر طبق مصالح و مفاسد و حکیمانه باشد .بله ،نفعی از
این افعال به حضرت حق باز نمی گردد (ر.ک :موسوی قزوینی ،1371 ،ص.)354
حال که ثبوتاً افعال معلل امکان دارند ،تمام بحث باید معطوف به مقام اثبات شود و
اینکه ظهور تعلیل در چه امری است و آیا مفهوم دارد؟
همچنین بر فرض پذیرش مبنا باید گفت ظهور تعلیل در معرف بودن ،انکارناپذیر
است .به عبارت دیگر اگر تعلیالت وارد شده در خطابات شرعی علت واقعی نباشد ،در
اینکه علت اثباتی است نمی توان تشکیک کرد؛ یعنی تعلیالت مذکور در خطابات ظهور
دارند در اینکه حکم اثباتاً دائر مدار آنهاست (طبق مبنای عدلیه ظهور در این است که
حکم ثبوتاً دائر مدار علت است) پس حتی بر طبق مبنای اشاعره نیز می توان مفهوم تعلیل
را پذیرفت (حائری اصفهانی ،1429 ،ج ،2ص.)593
دلیل چهارم :عدم ظهور علت در انحصار
مرحوم شیخ محمدتقی اصفهانی از غزالی نقل میکند که می گوید« :از انتفای علت ،انتفای
معلول الزم نمی آید؛ زیرا ممکن است آن معلول ،علت دیگری نیز داشته باشد و در این
جهت ،بین علل شرعی و عقلی فرقی نیست؛ مثالً اینکه زنا علت مهدور بودن خون است
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و آتش نیز این گونه است» (حائری اصفهانی ،1429 ،ج ،2ص.)594
نقد دلیل چهارم
ایشان خود به غزالی پاسخ می گوید و در پاسخ به این دلیل ،چهار اشکال میکند (حائری
اصفهانی ،1429 ،ج ،2ص .)594در ادامه این چهار اشکال را بررسی میکنیم:
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منافاتی ندارد که ارتداد نیز علت آن باشد ،همان طور که خورشید علت گرمی آب است

اشکال ًاول :معلول بعد از انتفای علتی که برای آن ذکر شده یا مستند به علت دیگری
است یا خیر ،در صورت اول ،آنچه ما فرض علیت آن را کردیم ،علت نخواهد بود؛ زیرا
علت احداالمرین خواهد بود و در صورت دوم ،وجود معلول بدون علت الزم میآید.
این اشکال مبتنی بر این است که تعلیل ،در انحصار ظهور داشته باشد که پیش تر آن را
نقد کردیم.
اشکال ًدوم :خود تعلیل ظهور دارد در تعلیق حکم بر تعلیل و مفهوم داشتن؛ پس
مدلول التزامی خطاب میشود .حال اگر آن حکم در غیر مورد تعلیل وجود داشته باشد،
حکم دیگری غیر از حکم معلل است و در صورت شک در وجود چنین حکمی ،آن را
با اصل نفی میکنیم.
اشکالی که به کالم ایشان وارد است این است که ما در بحث مفهوم در پی نفی سنخ
حکم هستیم نه نفی شخص حکم .توضیح آنکه ،در مواردی که علت وجود ندارد اگر
همین حکم مو جود باشد گرچه آن حکم ،دیگر شخص حکم معلل نیست ،صدق نوع و
سنخ حکم را نمی توان انکار کرد.
اشکال ًسوم :تعلیل حکم کلی به علتی ،در انحصار ظهور دارد؛ زیرا استناد یک امر به
یک اعتبار به دو علت مستقل در تأثیر ،ممکن نیست ،وگرنه علت ،مجموع آن دو امر یا
هر یک از آن دو امر به صورت بدلیت می باشد و هر یک از این دو مطلب با ظهور علت
در استقالل و تعین مخالفت دارد.
نقد این کالم گذشت و بهتر بود ایشان اشکال اول و سوم را ادغام میکرد.
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اشکال ًچهارم :مقتضای اصل ،انتفای علت دیگر است و این در مقام کافی است؛ ولی
در جایی که عموم یا اطالقی که حکم را در غیر مورد آن علت ثابت می کند وجود داشته
باشد ،این بیان کافی نیست و همچنین است اگر حکم معلل با برخی از اصول یا قواعد
شرعی موافق باشد.
اینکه ایشان اصل عدم علت دیگر را جاری کرده محل اشکال است؛ زیرا اوالً جریان
اصل به معنای مفهوم نداشتن جمله است؛ زیرا بحث از مفهوم در مرتبه استظهار از دلیل
است و بحث از اصل عملی ،بحثی پس از عدم وجود اماره معتبر است .ثانیاً اجرای اصل
عدم علت دیگر برای اثبات عدم حکمی که در منطوق ذکر شده در فرض عدم علت،
اصل مثبت است.
دلیل پنجم :ابتال به معارض
مرحوم سید مجاهد در تقریب این دلیل می گوید:
گاهی می گویند« :لإلسکار» در جمله «حرّمت الخمر لإلسکار» با «حرّمت الخمر»
تعارض دارد؛ زیرا مقتضای عبارت دوم ،حرمت همه افراد خمر حتی خمرهای غیرمسکر
است و مقتضای مفهوم تعلیل ،اختصاص تحریم به خمر مسکر است ،پس همان گونه که
تخصیص «حرّمت الخمر» به مسکر ممکن است ،تأویل در تعلیل به حمل آن به معنایی
که با عموم حرمت خمر سازگار باشد ممکن است و چون ترجیحی وجود ندارد ،باید
توقف کرد (طباطبایی ،1296 ،ص.)678
نقد دلیل پنجم
در رد این دلیل پاسخ های گوناگونی دادهاند:
پاسخًاول :ارتکاب تخصیص در «حرّمت الخمر» از ارتکاب تأویل در تعلیل بهتر
است؛ زیرا تأویل مجاز است و تخصیص از مجاز بهتر است (طباطبایی ،1296 ،ص.)678
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جمالت تغییر کند و نمی توان قائل شد که همیشه در این موارد ،ظهور در تخصیص شکل
می گیرد.
پاسخًدوم :آیتاهلل سید مصطفی خمینی می گوید:
ادعای تقدیم مفهوم ممکن است؛ زیرا اگر خود مفهوم بودن ،سبب تأخر آن گردد،
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این پاسخ اشکال دارد؛ زیرا ظهور منضبط نیست و ممکن است بر حسب اختالف

لغویت الزم می آید؛ پس باید مرجح ،امر دیگری باشد تا مفهوم در برخی از موارد ،مقدم
و در برخی موارد ،مؤخر گردد (خمینی ،1418 ،ج ،5ص.)142-141
آیتاهلل خرازی در اشکال بر این پاسخ می گوید:
اگر مفهوم با عنوان مفهوم بودن ،سبب تأخر آن در همه موارد شود ،لغویت الزم
می آید؛ ولی اگر در برخی از موارد سبب تأخر گردد ،لغویت الزم نمیآید (خرازی،1422 ،
ج ،3ص.)536-535
اشکال ایشان ناتمام است؛ زیرا مدعا لغویت در تک تک جمالتی است که در آنها
تعلیل وجود دارد و عدم لغویت در برخی از آنها استهجان لغویت در سایر موارد را مرتفع
نمی گرداند.
نقد صحیح بر این پاسخ ،این است که اگر تعارض داخلی این دو ظهور را بپذیریم،
ظهور در مفهوم شکل نمی گیرد تا بحث لغویت مطرح گردد.
پاسخًسوم :با وجود اتصال جمله «ال تشرب الخمر» به تعلیل ،در همه خمرها ظهور
شکل نمی گیرد تا با ظهور مفهوم تعارض کند و این مطلب در همه مفاهیم مطرح است؛
مانند «أکرم العلماء إن کانوا عدوالً» که ظهور مفهوم شرط معارضی ندارد؛ زیرا «العلماء»
با وجود شرطی که به آن متصل شده ،در همه علما ظهور ندارد .البته همان طور که پیش تر
گذشت ،تعلیل در مواردی که متعارف افراد فاقد آن علت باشند ،مستهجن است و باید
متعارف افراد موضوع واجد علت باشند.
نکته ًً:همه آنچه در قول دوم آمد ،در نهایت ،عدم وجود مفهوم به نحو کلی را ثابت میکند
و نافی وجود مفهوم فیالجمله نیستً .
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قول سوم :تفصیل شیخ انصاری
شیخ انصاری معتقد است که بدون هیچ اشکالی ،عبارت «ال تأکل الرمّان ألنّه حامض» بر
ثبوت تحریم بر هر چیز ترشی داللت می کند و حکم ،به «انار» اختصاص ندارد؛ ولی
انتفای حرمت در جایی که «ترشی» موجود نیست ،تأمل انگیز است .مرحوم شیخ معتقد
است که بنابر اقوی تنها می توان حرمت را در خصوص «انار» نفی کرد و دلیلی وجود
ندارد بر عدم حرمت مطلق هر چیزی که ترش نیست.
توضیح آنکه ،مخصص بودن علت روشن است و اگر مراد گوینده ،هر اناری بود،
تعلیل حرمت به ترشی ،صحیح نبود مگر اینکه در تعلیل ،مجاز صورت گرفته باشد و
ترشی برخی انارها علت حرمت همه انارها شود .اما این عبارت داللت نمی کند بر انتفای
تحریم از همه ترشی ها؛ زیرا غایت منطوق ،عموم حکم در همه مواردی است که علت
در آن وجود دارد و شاید این علت ،در انار علت تامه باشد ،نه علت تامه اصل حرمت تا
گفته شود :تعدد علت تامه محال است ،و اگر غیر ترشی حرام باشد ،الزم میآید که
حرمت به سبب علتی غیر از ترشی باشد و تعدد علت الزم میآید .بله اگر به دلیل اصل
عدم علت دیگر برای تحریم ،گفته شود :غیر ترشی حرام نیست ،صحیح است( .انصاری،
 ،1426ص)502-501
البته مرحوم شیخ تذکر میدهد که اگر علت ،م نفی و حکم نیز منفی باشد این سخن
جایی ندارد و چنین داللتی وجود ندارد؛ مانند «آب کشمش حرام نیست؛ زیرا موجب
مستی نمی شود ».که مفاد آن ،دخیل بودن اسکار در حرمت است ،نه علت بودن اسکار
برای تحریم( .ولی اگر حکم مثبت باشد بر این مطلب داللت می کند که ثبوت آن امر
منفی موجب علت انتفای معلول می گردد ،مانند «آب کشمش حالل است؛ زیرا موجب
مستی نمی گردد (انصاری ،1426 ،ص.)502-501
نقد قول شیخ انصاری
با توجه به آنچه در نقد قول اول بیان شد نمی توان برای تعلیل حتی در دائره موضوع
خود (در مثال سابق «انار») قائل به مفهوم بود و به نظر چنانچه در قول چهارم میآید ،در
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تأکل الرمّان ألنّه حامض» حتی در مورد خود انار نیز مفهوم فی الجمله است ،نه بالجمله؛
لذا نهایت امر که از تعلیل استفاده میشود این است که دستکم خوردن برخی از انارهای
شیرین حرام نیست .ممکن است با دلیل دیگری اثبات شود که این مطلب به صورت کلی
است و خوردن هیچ انار شیرینی حرام نیست؛ ولی دلیل اول تنها به صورت جزئی این
مطلب را اثبات میکند.
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مورد خود موضوع نیز بیش از مفهوم فیالجمله نمی توان چیزی را ثابت کرد .در مثال «ال

قول چهارم (قول صحیح) :مفهوم فی الجمله داشتن برخی از تعلیلها
با توجه به مطالب پیشین به ویژه آنچه که در بررسی قول اول (مفهوم داشتن تعلیل)
گذشت باید پذیرفت دلیلی وجود ندارد بر اینکه تعلیل به نحو بالجمله مفهوم داشته باشد؛
اما می توان به نحو فی الجمله برای تعلیل مفهوم قائل شد .مراد از مفهوم فیالجمله این
است که تعلیلی که در خطاب آمده ،در اثبات حکم مدخلیتی دارد و چنین نیست که
حکم برای موضوع به نحو مطلق و حتی با فرض عدم وجود علت ثابت باشد؛ لذا
فیالجمله می دانیم که در مواردی که علت وجود ندارد بعضی از افراد دارای حکم نیستند.
وجه وجود مفهوم فی الجمله برای تعلیل این است که ظهور تعلیل در این است که برای
اثبات حکم مدخلیتی دارد (ولی نافی این امر نیست که ممکن است امور دیگری نیز
بتوانند حکم را ثابت کنند؛ یعنی انحصار علت دلیلی ندارد) و اگر در همه موارد عدم
وجود علت ،حکم وجود داشته باشد ،تعلیل لغو است.
مثالی که مرحوم شهید صدر میزند این است که اگر گفته شود« :أکرم زیداً ألنّه عالم» ظهور
خطاب در این است که این گونه نیست که «زید» در هر حالی وجوب اکرام داشته باشد .بله،
ممکن است به جهت عدالت نیز وجوب اکرام بر او بار شود (صدر ،1408 ،ج ،2ص.)202
مرحوم شیخ مرتضی حائری نیز بعد از پذیرش فی الجمله مفهوم برای تعلیل مثال
می زند به روایت «ماء البئر واسعٌ ال یفسده شیء  ...ألنّ له مادّة» (طوسی ،1407 ،ج،1
ص )234و می گوید که این روایت داللت می کند بر اینکه صرف صدق آب چاه برای
حکم به اعتصام کفایت نمی کند؛ زیرا ظاهر تعلیل این است که این تعلیل برای فایدهای
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است مربوط به موضوع و حکم مأخوذ در خطاب ،نه برای صرف بیان قضایای دیگر
(حائری یزدی ،1424 ،ج ،1ص537و.)538
آیت اهلل شبیری زنجانی نیز در برخی موارد ،مفهوم داشتن فی الجمله تعلیل را میپذیرد.
ایشان قائل است که در همه موضوعات احکام ،اگر شرطى یا وصفى اخذ گردد (خواه وصف
همراه با موصوف باشدیا به تنهایی باشد) یا اصالً موصوف ذکر گردد ،مفهوم فىالجمله از
عبارت استفاده مى گردد و این امر ربطى به اختالف در ثبوت مفهوم شرط یا وصف و عدم
آن ندارد؛ مثالً اگر گفته شود« :إن جاء زید فأکرمه» بنابر انکار مفهوم تنها استفاده مىشود که
آمدن از علل وجوب اکرام است ،ولى انحصارى بودن آن استفاده نمىشود و ممکن است
علل دیگرى همچون خدمت کردن ،وجوب اکرام را به همراه آورد .به هر حال از این جمله
استفاده مىشود که در آمدن خصوصیتى است و زید -بما هو زید -در همه شرایط
واجباالحترام نیست .پس ایشان مفهوم به نحو سالبه کلیه را انکار می کند ،ولى مفهوم به نحو
سالبه جزئیه را میپذیرد (شبیری زنجانی ،1419 ،ج ،1ص.)172
تطبیقات اصولی
در ادامه ،مواردی بیان میشود که در آنها به مفهوم تعلیل می توان تمسک کرد (البته با
توجه به قول صحیح ،تمسک به مفهوم تعلیل صحیح نیست مگر به نحو جزئیه):
 .1یکی از تطبیقات مهم این قاعده ،آیه شریفه نبأ است« :يًَاًأَيُّهًَاًالَّذِينًَآمَنُواًإِنًْجَاءَكُ ًمًْ

فَاسِقٌ ًبِنَبَإًٍفَتَبَیَّنُواًأَنًْ تُصِیبُواًقَوْم ًاًبِ جَ هَالَةًٍفَتُصْبِحُواً َعلَىًمًَاًفَعَلْتُمًْنَادِمِینَ» (حجرات.)6 ،
آیت اهلل خویی در بحث از آیه نبأ می گوید:
تعلیل اگرچه بر تعمیم داللت می کند ،مفهوم ندارد؛ زیرا مفهوم داشتن ،فرع انحصار
علت است که از تعلیل استفاده نمیشود و این ربطی به عموم تعلیل ندارد( .حسینی
بهسودی ،1 ،1422 ،ص.)170-169
 .2زراره می گوید:
از امام باقر

درباره عبدی که بدون اذن موالیش ازدواج کرده و دخول نموده و

سپس موالیش مطلع گشته پرسیدم ،حضرت فرمود :اختیار به دست موالیش است؛ اگر
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عرض کردم :در اصل نکاح عصیان رخ داده است؟ حضرت فرمود :کار حاللی را مرتکب
شده و تنها موالیش را عصیان کرده ،نه خداوند را (کلینی ،1407 ،ج ،5ص.1 )478
میرزای شیرازی این روایت را در بحث داللت نهی بر فساد مطرح کرده ،می گوید:
حضرت در این روایت ،صحت نکاح را به عدم عصیان خداوند تعلیل کرده است و
مقتضا ی مفهوم تعلیل ،این است که اگر خداوند عصیان شود ،نکاح فاسد میشود .در
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خواست بین آنها جدایی افکند و اگر خواست ازدواج آنها را اجازه دهد .به حضرت

نتیجه از آن ،قاعده کلیهای استفاده میشود و آن اینکه عقدی که حرام شرعی باشد ،فاسد
است (روزدری ،1409 ،ج ،3ص.)110-109
تطبیقات فقهی
 .1ابوبصیر میگوید:
از امام صادق

درباره مرد مُحرمی که به ساق زنی نگاه کرده و منی از او خارج

شده پرسیدم .حضرت فرمود :اگر ثروتمند است شتر چاق بدهد و اگر از جهت مالی
متوسط است گاو مادهای بدهد و اگر فقیر است گوسفندی پرداخت کند .سپس فرمود:
این حکم به دلیل خروج منی نیست ،بلکه به دلیل نگاه حرامی است که از او سر زده
است (عاملی ،1409 ،ج ،13ص.2 )133
فاضل اصفهانی در ذیل این روایت می گوید:

 .1عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیجَ ْعفَرٍ

قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِ َغیْرِ ِإذْ نِهِ فَدَخَلَ بِ هَا ثُمَّ اطَّلَ عَ عَلَى ذَلِکَ

مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِکَ ِإلَى مَوْلَاهُ ِإنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَ ُهمَا وَ ِإنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَ ُهمَا  ...فَقُلْتُ لِأَبِیجَ ْعفَرٍ
النِّکَا حِ کَانَ عَا صِیاً فَقَالَ أَبُوجَ ْعفَرٍ

صلَ
فَإِنَّ أَ ْ

ص
ِإنَّمَا أَتَى شَیْئاً حَلَاالً وَ لَیْسَ بِ عَاصٍ لِلَّهِ ِإنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَ ْع ِ

اللَّهَ ِإنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّ َم اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.
 .2عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ  :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ

رَجُلٌ مُحْرِ ٌم نَظَرَ ِإلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى .فَقَالَِ :إنْ کَانَ مُوسِراً

فَ َعلَیْهِ بَدَ نَةٌ وَ ِإنْ کَانَ وَسَطاً فَ َعلَیْهِ بَقَرَةٌ وَ ِإنْ کَانَ فَقِیراً فَ َعلَیْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ :أَمَا ِإنِّی لَمْ أَجْ َعلْ عَلَیْهِ هَذَا لِأَ نَّهُ أَمْنَى
ِإنَّمَا جَ َعلْتُهُ عَلَیْهِ لِأَ نَّهُ نَظَرَ ِإلَى مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.
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اگر مُحرم به زن خود نگاه کند کفاره ای ندارد اگرچه منی از او خارج گردد؛ به دلیل
اصل عملی و مفهوم تعلیل در روایت ابوبصیر (فاضل اصفهانی ،1416 ،ج ،6ص.)453
 .2ابوبصیر می گوید:
از امام صادق

سؤال کردم درباره قومی که سگ تربیتشدهشان را برای شکار

فرستادند و در هنگام فرستادن ،بسم اهلل گفتند و وقتی سگ ها رفتند ،سگ دیگری که
صاحب آن مشخص نبود ،با سگ ها باز آمد .حضرت فرمود :از آن صید نخور؛ زیرا معلوم
نیست آن صید را سگ تربیت شده گرفته باشد (کلینی ،1407 ،ج ،6ص.1 )206
صاحب ریاض در بحث حلیت صید در فرض تعدد کلب معلَّم این روایت را مطرح
میکند و می گوید« :از مفهوم تعلیل استفاده میشود که در فرض تعدد آلت صید ،صید
حالل است( ».طباطبایی ،1418 ،ج ،13ص.)270
 .3محقق نراقی در بحث جنینی که از حیوان میته خارج شده می گوید:
دلیل حرمت ،روایات بسیاری است که بر این مطلب داللت می کند که از میته هیچ
گونه استفادهای نمی شود و اعضای حالل در میته اعضای مخصوصی است که جنین جزو
آنها نیست و همچنین است مفهوم تعلیل در روایت ابوحمزه ثمالی که حلیت انفحه میته
را این گونه تعلیل کرده است :انفحه رگ ندارد و در آن خون و استخوان وجود ندارد
(کلینی ،1407 ،ج ،6ص257؛ نراقی ،1415 ،ج ،15ص.)456
 .4جمیل بن درّاج می گوید:
از امام صادق

درباره امام قومیپرسیدم که جنب شده و آبی ندارد که با آن غسل

کند و آن قوم آبی برای وضویشان دارند؛ آیا جایز است که کسی از آنها وضو بگیرد و
امام جماعت شود؟ حضرت فرمودند :خیر؛ بلکه باید امام تیمم کند و امامت جماعت را

 .1عَن أبی بَصِیرٍ عن أبِی عَبدِاهلل

سألتُه عَن قَو ٍم أرسلُوا کِالبَ هم و هی مُ علََّمةٌ کُلّها و قد سمّوا عَلَی َها کُلّ ها

فلَمّا مَضَت الکِلَابُ دَخَلَ فِی َها کَلبً غَریبً ال یَ عرِفُونَ لَه صَاحِباً فاشتَرَکنَ جَمِیعاً فَقَال :ال تَأکُل مِنهُ؛ لِأ نّکَ
ال تَدرِی أَخَذَهُ مُ َعلّمً أَ م ال.
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داده است (صدوق ،1413 ،ج ،1ص.1 )382
شیخ انصاری در بحث امام جماعت شدن فاقدالطهورین می گوید:
شاید دلیل کسانی که در امام جماعت شدن فاقدالطهورین اشکال میکنند ،مفهوم
تعلیل در این روایت باشد که بر جواز اقتدا به متیمم داللت می کند و با مفهوم تعلیل بر
این مطلب داللت می کند که کسی که طهور را استعمال نکند مانند فاقدالطهورین اقتدا به
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به عهده بگیرد؛ زیرا خداوند همان گونه که آب را طهور قرار داده ،زمین را نیز طهور قرار

او جایز نیست (انصاری ،کتاب الصالة ،1415 ،ج ،2ص.)317
 .5آیت اهلل حکیم در بحث وجوب قضاء بر کسی که با اختیار خود به حالت اغما رفته
و نماز او قضا شده می گوید :اما مفهوم تعلیل در روایات مغمی علیه ،مانند روایت «هر
آنچه را خداوند بر انسان غالب کرده است خداوند به عذر اولی است( ».کلینی،1407 ،
ج ،3ص ) 412ثابت نیست؛ زیرا مفهوم قید حجیتی ندارد؛ پس داللت نمیکند بر ثبوت
قضا در جایی که اغما به سبب فعل خود شخص باشد (حکیم ،1416 ،ج ،7ص.)55
موارد خطا در تطبیق مفهوم تعلیل
در پایان ،ذکر این نکته الزم است که برخی از بزرگان در تطبیق مفهوم تعلیل دچار اشتباه
شده اند .در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 .1امام صادق

فرمودند:

شیطان خبیث را عادت ندهید که موجب باطل کردن نمازتان گردد؛ زیرا شیطان
خبیث است و بر هر چیزی آن را عادت دهید عادت می کند (کلینی ،1407 ،ج، 3
ص.)358
صاحب ریاض در بحث عدم جریان قاعده تجاوز در میان وضو می گوید:

 .1سَأَلَ جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ أَبَا عَبْدِاللَّهِ

عَنْ ِإمَا ِم قَوْ ٍم أَجْنَبَ وَ لَیْسَ مَ َعهُ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهِ لِلْ ُغسْلِ وَ مَ َع ُهمْ

مَاءٌ یَتَوَ ضَّئُونَ بِهِ فَیَتَوَ ضَّأُ بَ ْعضُ ُهمْ وَ یَؤُمُّ ُهمْ قَالَ :لَا وَ لَکِنْ یَتَیَمَّمُ الْإِمَا ُم وَ یَؤُمُّ ُهمْ ِإنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَ َعلَ الْأَرْضَ

طَ هُوراً کَمَا جَعَلَ الْمَا َء طَهُوراً.
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در عموم این حکم برای شخص کثیرالشک دو وجه وجود دارد :وجه عدم جریان
قاعده تجاوز در حق او اطالق صحیحه ای است که گذشت ،ولی در شمول اطالق نسبت
به کثیرالشک جای تأمل است و وجه عدم لزوم اعتنا بعد از تأیید به قاعده نفی حرج،
مفهوم تعلیل در این صحیحه است (طباطبایی ،1418 ،ج ،1ص.)183
اینجا از باب تعمیم علّت است ،نه مفهوم تعلیل؛ زیرا مفهوم تعلیل این روایت ،این
است که کسی که کثیرالشک نیست به شکش اعتنا کند.
 .2صاحب ریاض در بحث وجوب نماز آیات در مخاویف سماوی می گوید:
در روایتی صحیحه آمده است :برای کسوف نماز جعل شده است؛ زیرا کسوف از
آیات خداوند است و مفهوم تعلیل ،حجت است (طباطبایی ،1418 ،ج ،4ص.)6
نقد :اینجا از باب تعمیم علت است ،نه مفهوم تعلیل؛ زیرا مفهوم تعلیل این روایت
این است که در غیر آیات خدا نماز واجب نیست.
در پایان ،ذکر الزم است که شیخ انصاری معتقد است که اگر قسمتی از مفهوم تعلیل
تقیه ای باشد ،قسمت دیگر آن از حجیت ساقط نمیشود:
محمد بن مسلم می گوید:
از امام باقر

درباره مردی پرسیدم که به مرد دیگری می گوید« :برای من کاالیی را

بخر ،شاید آن کاال را از تو به صورت نقد یا نسی ه خریدم» و آن مرد به دلیل دیگری آن
کاال را خرید .حضرت فرمود :مشکلی ندارد؛ زیرا آن شخص بعد از مالک شدن دیگری،
آن کاال را از وی میخرد (طوسی ،1407 ،ج ،7ص.)51
شیخ انصاری در ذیل این روایت می گوید:
این روایت و روایات مشابه آن ،که درباره بیع شخصی هستند ،یا حمل بر کراهت
می شوند یا بر تقیه؛ زیرا منع از بیع کلی به صورت حالّ با عدم وجود کاال نزد بایع در
حال بیع ،مذهب جماعتی از عامه است؛ ولی اعتماد بر این وهن در رفع ید از دو روایت
قبلی که درباره بیع شخصی وارد شده است و عموم مفهوم تعلیل در اخباری که درباره
بیع کلی وارد شدهاند ،خالف انصاف است؛ زیرا نهایت امر ،حمل حکم بر تقیه است در
88

نمیشود (انصاری ،کتاب المکاسب ،1415 ،ج ،3ص.)453
محقق اصفهانی می گوید:
تبعیض در تعلیل به این صورت که قسمتی از آن ،حمل بر تقیه یا کراهت شود ممکن
نیست (اصفهانی ،1418 ،ج ،2ص.)230
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آن اخباری که بیع کلی قبل از تملک میباشد و این مطلب موجب طرح کل مفهوم تعلیل

نتیجهگیری
آنچه درباره علت مسلّم است ،مخصِص بودن آن است؛ به این معنا که شخص حکم
شامل غیر علت نمیشود .اما در مفهوم داشتن ،به معنای انتفای سنخ حکم در غیر علت،
باید گفت دلیلی بر آن وجود ندارد و اجماع ادعا شده در مقام و استظهار انحصار علت
و بازگشت تعلیل به شرط ،همگی ناتمام اند؛ گرچه ادله اقامه شده بر عدم مفهوم ،مانند
ادعای بازگشت جمله تعلیلیه به وصف و لقب و ابتالی به معارض نیز تمام نیست.
نظر نهایی و مختار این مقاله این است که در بسیاری از موارد و برای عدم لزوم
لغویت ذکر تعلیل ،متفاهم عرفی این است که تعلیل در مفهوم فی الجمله ظهور دارد.
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