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 چکیده

در مجاام    دو اصطالح تنقیح مناط و قیاا  متابن ا الع اه   پیشینه ی ذکر دراین مقاله سعی شده است با 

که در نگااه   -دو اصطالح این بازخوانی حجیت و احکام ت یین تعاریف صحیح و و  ع می امامیه و غیر امامیه

عین حال بتایار باه یکادیگر شا یه بن ار      اولیه با توجه به احکام مبفاوتی به آنها نت ت داده می شود ، در 

تفاوت و   - میرسند و این گونه وانمود میشود که چه بتا انبتاب احکام مبفاوت به آنها دارای خطا می باشد

توساعه در  ، تمییز بین آنها روشن ساخبه و ادعا میکند که تفاوت آنها این است که کار ویاهه تنقایح منااط    

و کار ویهه ی قیا  متبن ا الع ه تتری حکا  می اشاد کاه     کالم است و گونه ای از روش تفتیریموضوع 

ن اط عق ی اسات  بهمین تتری حک  بوسی ه اسبخالف تنقیح مناط ، ع ت عدم حجیت قیا  متبن ا الع ه 

  باطل شمرده شده است و حجیت را فقا مخبص مورد منصوص می داند. ع نهی وکه از جانب شر
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 مقدمه

در م احث اصولی و فقهی همانند دیگر ع وم با گتبرش و بتا پیادا کاردم م احاث ها  عارع توساعه و       

ن اام دادم باه ایان قواعاد     گوناگونی موضوعات این ع   بنا به اقبضا و نیاز برای قاعده مند کردم و تث یت و 

تعابیر و اصطالحات گوناگونی برای این قاعده ها قرار داده شد و ک  ک  بعد از قرار دادم ایان اصاطالحات از   

آنام اسفاده و بکار گیری شد و گاها در برخی م احث بصورت پیش فارع و پییرفباه شاده از ق ال باا آنهاا       

باز نگری نت ت به این تعاابیر و اصاطالحات ، اینگوناه بن ار     معام ه میشد ، که در بعضی موارد ، بعد از یک 

مقداری تهافت یا نا همخوانی در بکارگیری از این اصطالحات و تعابیر وجود دارد ، که گاه ممکان  میرسد که 

 است از عدم درک روشن و صحیح نت ت به آنها نشات گرفبه شده است .

یکی از م احثی که در ذیل امر مطرح شده به چش  میخورد ، نوع مواجهه ی دوگاناه ی ماا باا اصاطالحاتی     

مثل تنقیح مناط و قیا  متبن ا الع ه می اشد ، که در نگاه اولیه با ه  ش اهت دارند ولی یکی را حجات و  

روشن شادم تمییاز و افبارا      ق ول نکرده و حجت نمیدانی . به ن ر میرسد بامق ول میدانی  ولی دیگری را 

بین این دو اصطالح میبوام با اتقام بیشبری نت ت به این دو اظهار ن ر نمود و به سئوال مقدری کاه بارای   

 خواننده این سطور تا به اینجا احبمال دارد پیش آمده باشد ، پاسخ مناس ی داد.

امیاه و بعاد از آم بصاورت جداگاناه باه      در مجام  ع می امامیه و غیر ام بحثاببدا میپردازی  به پیشینه ی 

تعاریف هر اصطالح بصورت جداگانه و احکامی که مبناسب با آم تعاریف به آنها نت ت داده میشود و نتا ت  

 بین این دو اصطالح را مشخص کرده و در آخر جم  بندی خود را ارائه میدهی .

 

 تنقیح مناط بحثپیشینه ی 

ه فای    های اصولی مانند رساال  ری حن  ی واژه تنقیح مناط را وارد کباببار ابوع ی، حتن بن شهاب عک  اولین

دهد ق ل از این زمام، این روش در بین فقهای اهل سنت جاری بوده  و این نشام می  اصول الفقه کرده است

ه اسات  کرد یاد می« اسبدالل»برده ولی از آم به  کار می است و به نقل از غزالی، ابوحنیفه، تنقیح مناط را به 

س ب بروز انبقادهای  شد، ولی در سده دوم که به  )همام(. ال به تنقیح مناط در اببدا نوعی قیا  شمرده می

زیاد به اهل رأی، تنتیق قیا  در دسبور کار فقیهام عاامی قارار گرفات، ایان روش از قیاا  جادا شاد و        

 .شمردند  کارگیری قیا  را جایز نمی هایی از فقیهام عامی قرار گرفت که به ای مورد پییرش دسبه گونه به

باار محقاق ح ای در کبااب معاار        بنابر تب   نگارنده در بین فقها و اصولیوم شیعه نیز تنقیح مناط را اولین

عنوام روشی مق ول و پتندیده مطرح کرده است. پس از ایشام نیز در ک مات فقهایی چوم عالمه  االصول به 
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شود. به مرور زمام با توسعه موضوعات،  کارگیری این روش مشاهده می ، بهفهد ح ی و شهید ثانی  ح ی ، ابن

کاار   عنوام روشی کارآمد و مبداول در اسبن اطات فقهی باه   شیوع تنقیح مناط بیشبر شد و در قروم بعد به 

 رفت.

اصولیوم  کردم تنقیح مناط، اصل عدم خصوصیت در ک مات فقها و مندتر من ور قاعده در اواخر هزاره اول به 

  حجر عتقالنی در قرم نها  باه   همام سیواسی و ابن بار چنین ع ارتی را ابن ای که اولین گونه عامه وارد شد، به

 یری ایان ع اارت در کاالم شاهید ثاانی     کاارگ  بار شاهد باه  کار بردند. در بین شیعیام نیز در قرم ده  اولین

 هتبی .

الی م احث گوناگوم بوده است  ام شیعی عموماً موردی و البهکارگیری واژه تنقیح مناط در بین فقیه ال به به

که آنها را در سرفص ی جدا به بحث گیاشبه، محقق ح ی در معار  االصول است،   و اولین فقیه و فرد اصولی

در مقام کاربرد زیاد شده است، ولی پرداخبن به آم در عنوانی مجازا   هبعد از ایشام هرچند اسبعمال این واژ

ة ، فرهنا    تب   نگارنده تنها در الفوائد الحائریه ، االصول العامه ، معج  المصط حات و األلفاظ الفقهای بنا به 

 .است بوده اسالمی بزرگ المعارف دایرة و  فقه مطابق میهب اهل بیت

 

  چه نیازی اصولیام را به سوی اسبفاده از اصطالح مناط ساو  داده، اماری درخاور ت مال      5اینکه از سدة 

اند، دقیقاً همام ع ت مطارح در م احاث قیاا  ن اوده      که برخی از اصولیام گفبه ت. حبى اگر مناط چناماس

وگوهاای فقهای باوده اسات. باه ن ار        باشد ، این اصطالح جایگزینی برای اصطالح ع ت در بتیاری از گفات 

ست کاه خاود   طورک ی قیا  ا رسد که مطرح شدم اصطالح مناط حاصل تضعیف نت ی جایگاه ع ت و به می

نبیجة وارد شدم مکاتب مخب ف فقهی در تدوین اصول فقاه از یاک ساو، و کوشاش مکاتاب مخب اف بارای        

 . همگرایی در مواض  از سوی دیگر است

حزم اندلتی در مقام رد بر قیا ، اصطالح   ، برخی از فقیهام مخالف قیا  چوم ابن 5در حالی که در سدة 

کردند و با تکیه بر اینکه چنین ع بی در شاریعت   ف تفی ع ت تفتیر میع ت در اصول را زیر سایة اصطالح 

شمردند ، زمینه برای مطرح شدم یک جایگزین در حیطة فقه  منبفی است، قول به ع ت در دین را بدعت می

شد. مفهومی چوم مناط که از یک سو برخاسبه از بتبر فقه و اصول بود و اشبراکی با اصاطالحات   فراه  می

توانتت تمام خاطرات پیشین مربوط به کشف ع ت و قیا  را که به طور  داشت، و از سوی دیگر میف تفی ن

 .افراطاای در برخاای از ماایاهب فقهاای معمااول شااده بااود، بزدایااد، باارای ایاان جااایگزینی مناسااب بااود    

خصاوص در مکباب ح اه باه باازنگری م احاث        برای برخی از مکاتب مخالف قیا  نیز همچوم امامیه که به

هاای   لی خود پرداخبه بود، اسبفاده از اصطالح مناط به جای ع ت زمینه را برای ساماندهی برخای شایوه  اصو

 .توانتاات ماوه  قیااا  باشااد  اسابن اطی فااراه  آورده باود، در حااالی کاه اساابفاده از اصاطالح ع اات مای     

را بار ضاد    ، انبقادهاایی  2گارا از اواساا سادة     پیشینة تنقیح مناط: گتبرش رأی و قیاا  در فقاه ن اام   

گرایشهای افراطی در رأی پدید آورد و همین امر موجاب شاد کاه در نیماة دوم آم ساده، حباى در میاام        
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مند کردم آم به عمل آید. حرکت در  پییرندگام رأی و قیا ، از سوی کتانی چوم شافعی تالش برای قاعده

های تدوین دانش اصول از  خصوص طی سده های پتین به جهت قاعده دادم به قیا ، امری است که در سده

ای در حوزة قیا ، شامل  ساز م احث گتبرده سوی عالمام میاهب گوناگوم پی گرفبه شد و همین امر زمینه

 .هاای دسابیابی باه ع ات شاد      اقتام قیا  و ارزیابی حجیت هر یک از اقتام، م انی ع ت در احکام و شیوه

های قیا  حبى نزد میاه ی  ب شد تا برخی از گونهتحریر م احث مربوط به قیا  و اقتام آم، از سویی موج

های قیاا  کاه    پایه ت قی شود و از دگر سو موجب شد تا برخی از گونه پییرفبند، بی که حجیت قیا  را می

شمردند، دارای حجیت باشند. شاخص گونة اخیر،  که قیا  را حجت نمی شدند، نزد میاه ی قطعی ت قی می

ى امامیه حجیت آم را پییرا بودند. از جم اه روشاهایی کاه گااه باه عناوام       قیا  منصوص الع ة بود که حب

ای از قیا  و گاه به عنوام روشی غیر از قیا ، اما نزدیک به آم شناخبه شده، تنقیح مناط است که به  گونه

  اهمیت آم مورد توجه قرار گرفت و به زودی نه تنها در محافال اهال    5خصوص با تحقیقات اصولی سدة 

 . ، که در محافل امامیه نیز جایگاه مهمی یافتسنت

وجو کارد.    ، اصطالح تنقیح مناط شناخبه ن ود و پیشینة آم را باید در فروع م حث قیا  جتت 5تا سدة 

نامید و عالمام  می« اسبدالل»گاه معمول نشد؛ شخص ابوحنیفه آم را  نزد حنفیام اصطالح تنقیح مناط هیچ

 .شامردند  از قیا ، که داللت نص می ای خواندند، نه گونه دیگرام تنقیح مناط می این میهب نیز، آنچه را که

زماام باا    م، ها  10 /4ای از قیا  که از ش هة داللی به دور است، از اواخر سدة  تنقیح مناط به عنوام گونه

لی کاه بیشابر   روا  تحقیقات اصولی نزد فقیهام اهل حدیث، مورد توجه آنام قرار گرفت. ال به این تع یر غزا

منکرام قیا  به مشروعیت تنقیح مناط اقرار دارند )همانجا(، نشام از آم دارد که این شیوة اسبدالل فقهای،  

 . هرچنااد بااا نااامی دیگاار، پاایش از زمااام او مااورد توجااه مکاتااب گوناااگوم قاارار داشاابه اساات           

، عاال   پشاهاب عک اری    توام اباوع ی حتان بان    اند، می از نختبین کتانی که به بحث دربارة آم پرداخبه

حن  ی را نام برد که در م حثی کوتاه، اما صریح از تنقیح مناط سخن گفبه است . بتا سخن دربارة تنقایح  

 .مناط از امام محمد غزالی عال  دگراندیش شافعی است 

قدامه،  اند )مثالً ابن های پتین محققام اصولی از میاهب گوناگوم م حث تنقیح مناط را بررسی کرده در دوره

گارا چاوم    ، اما این موضوع به خصوص مورد توجه دو گروه از فقیهام قرار گرفبه است: عالمام س ف ؛ آمدی(

اند ، و دیگر گروه باا شااخص    ابن تیمیهو شوکانی که به دن ال افزودم سه  نصوص در اسبدالالت فقهی بوده

گفبنی است که ابن تیمیه با وجود موافقت با اند.  بنا نهاده« مقاصد شریعت»شاط ی که فقه خود را بر م نای 

ناپییر است، گویا این رویکارد باه موضاوع را     اصل حجیت تنقیح مناط و اینکه چنین امری در شرای  اجبناب

این چیازی اسات کاه    »رو به هنگام سخن گفبن از تنقیح مناط، بارها اشاره دارد که  پتندید و از همین نمی

گاه زمینة آم فراه  نشد که تنقیح منااط   در حوزة امامیه، هیچ. « نامند اط میبرخی از مردم آم را تنقیح من

به طور ن ری در خالل دانش اصول فقه مورد بررسی قرار گیرد، اماا ایان روش باا هماین اصاطالح از دورة      
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جد مورد توجه فقیهام امامی قرار گرفت. نختبین فقیه مکبب ح ه کاه باا اسابفادة صاریح از      مکبب ح ه به

صطالح تنقیح مناط دربارة آم سخن گفت، عالمة ح ی است که در آثار گوناگوم خود بارها به تنقیح منااط  ا

های پتین نیز از سوی عالمانای چاوم ابن فهاد ح ای ، محقق کرکی  اسبناد کرده است. این رویه در نوشبه

 .و شهید ثانی  دوام یافبه است

باره تردیدی نداشبند که تنقایح منااط از ساوی فقیهاام پیشاین      عالمة ح ی و دیگر فقیهام امامیه، در این 

امامی نیز ت یید شده، و بارها مورد اسبناد آنام قرار گرفبه است، هرچند عنوام تنقیح مناط در آثار آنام دیده 

 . هایی از تنقیح مناط در آثار شیخ طوسی، مثالً المخب ف  اشاره کرده است نشده باشد. از جم ه وی به نمونه

 تعرف تنقیح مناط

ای از تعمی  احکام از موارد منصوص به غیرمنصوص که  تَنْقیحِ مَناط، اصطالحی در فقه اسالمی ناظر به گونه

 . حبى از سوی بتیاری از مخالفام قیا  ه  معب ر شمرده شده است

حل آویخابن  تنقیح در لغت به معنای بیروم آوردم مغز اسبخوام چیزی است و مناط اس  مکام به معنای م

است. در اصطالح فقهی، مناط وصفی است که حک  وابتبه به آم و دائرمادار آم اسات و تنقایح منااط باه      

معنای تراشیدم و کنار نهادم اوصاف غیرمؤثر در موضوع منصوص، برای دست یافبن به وصف مؤثر به من ور 

 .تعمی  به موضوعات غیرمنصوص است

ساز پدید آمدم روشهایی برای تعمی  احکام منصوص باه   عت، زمینهجویی نوعی منطق در پس احکام شری پی

موارد غیرمنصوص است. در میام این روشها که مشهورترین آنها قیا  است، باید به تنقایح منااط و الغاای    

 .تری در میام میاهب دارد  خصوصیت نیز اشاره کرد که دامنة پییرش وسی 

ست که شارع حک  را به وصفی واگیار کند )مناوط ساازد( و در   تنقیح مناط در اصطالح فقها به معنای آم ا

عین حال در موضوع حک  اوصافی افزوده شده باشد که مدخ یبی در حکا  نادارد. در چناین ماواردی اگار      

اوصاف افزوده کنار نهاده شود تا حک  به همة موارد خود که مناط حکا ، یعنای آم وصاف مقصاود در آنهاا      

 .شود  ی امکام توسعة حک  فراه  میوجود دارد، به نحو معب ر

های کهن سامی است و کاربرد آم افزوم بر عربی در دیگر زبانهای ساامی   از ریشه« نوط»مفهوم مناط: ریشة 

شود و معنای اص ی آم آویخبن است. واژة مناط از همین ریشه و به معنای لغوی در  چوم ع ری نیز دیده می

 ست برخی از احادیث ن وی به کار رفبه ا

گاهى فقیه با اسبفاده از بررسى موارد احکام و ادله آنها، مالک حک  را به صورت قطعى اسبن اط مى کناد و  

در صورتى که مورد فاقد دلیل با مورد منصوص، متاوى باشد، حک  را به مورد فاقد دلیال ها  سارایت ماى     

  مى گویند.« تنقیح مناط»دهد که این را 

 



6 

 

 

 وجه حجّت بودن تنقیح مناط
محقق بحرانى پس از اینکه تنقیح مناط قطعى را مطابق فبواى محقق ح ّى حجت دانتبه مثال زیر را باراى  

 :تنقیح مناط قطعى ذکر کرده است

وقبى اعرابى به پیام ر)ص ى اهلل ع یه وآله( عرع کرد: در ماه رمضام با همترم ه  بتبر شادم پیام ر)صا ى   

از این کالم فهمیده مى شاود کاه ع ات وجاوب آزاد کاردم بارده،       « کنبرده اى آزاد »اهلل ع یه وآله(فرمود: 

هم تبر شدم با همتر در ماه رمضام است. در نبیجه بر این اسا  نت ت به تمام افرادى که با همتر خاود  

 در ماه رمضام آمیزش مى کنند حک  به آزادى برده داده مى شود.

غزالى در ادامه مى گوید: اعراباى باودم و آم مااه رمضاام     همین مثال را امام غزالى و آمدى نیز آورده اند و 

 معیّن و همتر بودم خصوصیت و دخالت در حک  ندارد.

حک  به سارایت وجاوب کفااره روزه از ماوارد     « مالک متبن ا»عالمه ح ى در تیکره بر اسا  اشبراک در 

ام( دانتبه کاه در هار دو   دلیل به مورد فاقد دلیل کرده است، زیرا س ب وجوب کفاره را هبک حرمت )رمض

ولاى اصال    ;مورد )واجد دلیل و فاقد دلیل( وجود دارد. بعضى از این تع یرات و امث ه شاید قابل خدشه باشد

 .مط ب پییرفبنى است

شایام توجه است که اسبناد به مالک هاى متبن ا در فقه امامیه در صورتى صحیح است که فقیه به مالک 

شاید س ب این که برخی در پییرش تنقیح مناط به عنوام یکای   .داشبه باشد به دست آمده قط  و اطمینام

ورزند و آم را به سخبی برمی تابند، ت یین نشادم وجاه حجّات باودم آم      از راه کارهای اسبن اط، درن  می

دهد، ایشام جاز از بااب عمال باه ظااهر و باه تع یار         است و حال آم که نگاهی به ک مات فقیهام نشام می

توام آم را چیزی شا یه تمتاک باه عاام یاا       کنند. به دیگر بیام، می )اسب هار( به آم تمتک نمی خودشام

هااای بااارز ماادلول هااای لف اای اساات. از ایاان رو اگاار قاارار باشااد در میااام   اطااال  دانتاات کااه از نمونااه

، جایی برای این موضوع در ن ر گرفت، م احث الفاظ، مناسب ترین خواهد بود. در پیوند اصول دانش م احث

کبااب   ضامن یکای از م احاث    آیةال ّه ناائینی . کنی  با این نکبه، به چند نمونه از تع یرات فقیهام اشاره می
گوید: )فی بعض موارد حکمة البشری  یمکن ام یتب هر منها الغاا  الخصوصایة ع ای وجاه یکاوم       می صالة

 . الکالم ظاهرا فی غیر ما یکوم ظاهرا فیه فی حد نفته

توام از آم ها الغای خصوصیت را اسب هار نمود، باه   ای موارد که حکمت تشری  احکام بیام شده، می در پاره

 .ای کااه سااخن ظهااور پیاادا کنااد در معنااایی غیاار از آم چااه فاای نفتااه در آم ظهااور دارد          گونااه

، گواه روشن تری است بر آم چه گفبی : )ارتکاز الغا  الخصوصیة فای الایهن   شهید آیةال ّه صدر سخن زیر از

 .نفاااة باااالکالمالعرفااای انماااا ینفااا  فااای بااااب االدلاااة ال ف یاااة الناااه یکاااوم مااان القااارائن المکب   

ارتکاز الغا  خصوصیت در ذهن عرفی، نت ت به دلیل های لف ی، سودمند است، زیارا ایان ارتکااز، از جم اه     

 .قراینی است که به کالم پیچیده شده

چنام که در آینده نیز اشاره خواهی  کرد، تنقایح منااط، از بتایاری جهاات از جم اه وجاه حجّات باودم،         

در پیوناد باا ایان دو     محمدرضاا م فار   و قیاا  اولویات اسات مرحاوم شایخ      قیا  منصوص الع اه  مانند

http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
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نویتد: )ام منصوص الع ة وقیا  االولویة هما حجة ولکن ال اسبثنا  مان القیاا  النهماا فای      می قیا  نوع

 . باال همااا ماان نااوع ال ااواهر فحجیبهااا ماان باااب حجیااة ال هااور    الحقیقااة لیتااا ماان نااوع القیااا ، 

از ناوع  اند ولی نه به صورت اسبثنا از قیا ، چرا که این دو در حقیقت  ، حجتقیا  اولویت منصوص الع ة و

  .قیا  نیتبند، ب که از نوع ظواهر هتبند و حجّت بودم آم ها از باب حجّت بودم ظهور است

 )برگرفبه از تقریرات در  آیت اهلل مکارم شیرازی ، کباب انوار االصول(

 

  قیاس : پیشینه

شرایا مفهوم ونیز در ع وم مخب ف دارای قیا  دارای معنای لغوی و اصطالحی است و معنای اصطالحی آم 

 صطالح اصولیام مبفاوت است و آنچههای مخب فی است، مثال قیا  در اصطالح منطق با قیا  در ا ویهگی

 .شود در ع   منطق تمثیل نام دارد در ع   اصول قیا  نامیده می

ه به هر حال قیا  به معنای عال  لغویش همواره وجود و کابرد داشبه است، چه اینکه امام صااد )ع( بناا با   

اول من قا  اب یس اذ امره ال ّه با لتاجود ددم، فقال:اناا   »نقل ابن قی  جوزی در اعالم الموقعینفرموده است:

یعنی اولین کتی که قیا  و مقایته کرد، اب یس بود زیرا هنگامی که خداوند به او فرمام داد تا « خیر منه...

او را از خاک «خ قة من طین و خ فبنی من نار»برای آدم سجده کند، او از سجده کردم امبناع ورزید و گفت

 .ای و مرا از آتش و آتش بر خاک شرافت دارد آفریده

باشد.که پیشینه تاریخی  ولی آنچه در اینجا مورد ن ر است، همام معنای اصطالحی قیا  در ع وم اصول می

واقعیت است کاه اباو بکار و    گردد، زیرا تاریخ نمایانگر این  این اصطالح به عصر خ فای رسول خدا)ص(باز می

پرداخبند و سپس برای  یافبند به مشورت می عمر بن خطاب و عثمام بن عفام در مواردی که نص خاص نمی

 .شدند مبوسل می«قیا »شناخت حک  موضوع جدید، به

(به این مط ب اشاره کرده است و ابن خ دوم 150ص حی محمصانی در کباب ف تفه البشری  فی االسالم)ص 

گوید:اجماع و قیا  در زمام صحابه پدیدار شاد و باا ایان دو     کند، و می اش این ن ریه را ت یید می دمهدر مق

 .اصل اصول فقه به چهار رسید:کباب، سنت، اجماع و عقل

ه  52یاا   42اش به ع اد اهلل بان قایس)م     عمر بن خطاب در نامه»در کباب ص ح االعشی نقل شده است که:

نماا، و باه آم    ری * نوشت:همانندها را بشنا  و هر چیازی را بماننادش قیاا     (معروف به ابو موسی اشع

 .تر است تکیه کن چیزی که بخدا نزدیکبر و بحق ش یه

اش باه   عالمه ابن قی  جوزی در کباب اعالم الموقعین عان رب العالمیننقال کارده اسات کاه عمار در ناماه       

ک مما ورد ع یک مماالیس فای قارآم و ال سانة ثا       ث  الفه  الفه  فیما ادلی الی»...ابوموسی اشعری نوشت:

درک و فها   «:قایس االمور عند ذلک و اعرف االمثال ث  اعمد فیما تری الی اح ها الای اهلل و اشا هها باالحق   

یابی، سپس امور را با یکدیگر مقایته کن  خویش را بکار گیر در آنچه حکمی در قرآم و یا سنت برای آم نمی

 .تاار اساات تاار و بااه حااق شاا یه و بااه حکماای تکیااه کاان کااه ناازد خاادا مح ااوب و همانناادها را بشاانا  

http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA
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القضا  فریضاة محکماة و سانة    »گوید:عمر به ابوموسی نوشت: ابو اسحا  شیرازی در کباب ط قات الفقها  می

مب عة...آ  بین النا  فی لف ک و لح ک و مج تک...و الفه  الفه  فیما ی ج ج فی نفتک مما لایس فای   

 .«ساانة ثاا  اعاارف االشااکال و االمثااال فقااس االمااور عنااد ذلااک باشاا هها بااالحق      بعااض کباااب و ال  

اعارف االمثاال و االشا اه و قاس االماور      »گوید:عمر باه ابوموسای اشاعری نوشات      ابن خ دوم در مقدمهمی

یعنی همانندها را )*(بنا به نقل ابن خ کاام در تاریخشاو اباو اساحا  شایرازی در کبااب ط قاات        «بن ائرها

الفقها ابوموسی اشعری در زمام رسول خدا)ص(برای تع ی  کباب خدا به یمن و در زماام عمار باه دادرسای     

بصره و در زمام عثمام به دادرسی کوفه اعزام شده بود. بشنا  و سپس آنها را با یکدیگر قیاا  کان.و ایان    

از بااب   7ه مقدمه ابن خ دوم فصل توام ب اند. در این زمینه می نامه را مورخین با ع ارات دیگر نیز نقل کرده

 .مراجعه کرد 3

شود که اسبن اط احکام حوادث واقعه از  های امیر المؤمنین)ع( در نهج ال الغه نیز اسبفاده می از برخی خط ه

راه رأی و قیااا  در زمااام صااحابه وجااود داشاابه اساات و او بااا اینگونااه اجبهاااد، سااخت مخااالف بااوده و   

پیام ر حک  »فرمود: و نیز می«وعی نیتت که حک  آم از کباب خدا بدست نیایدهیچ واقعه و موض»فرماید: می

 .«هر موضوعی را به من تع ی  داد

(در کباب رساله اصولی خویش پیراماوم بحاث در حجیات    204-150ابو ع د ال ّه محمد بن ادریس شافعی )

و بارای دو انگشات کناار     شابر  15نویتد: عمر بن خطاب درباره دیه انگشات بزرگ)ابهام(باه    خ ر واحد می

 6و درباره انگشات کوچک)خنصار(به    9و انگشت کنار آم)بنصر(به  10آم)س ابه(و میانه )وسطی(هر یک به 

شابر   50شبر فرمام داده است و این حک  عمر بدین جهت بود که عقیده داشت پیام ر درباره دیه دست به 

ن ر با ه  فر  دارند بایاد دیاه هار انگشات باا       حک  نموده است و چوم دست پنج انگشت دارد و آنها از هر

انگشت دیگر فر  داشبه باشد، این حک  همچنام رسمیت داشت تا هنگامی که کبااب عمارو بان حازم باه      

دست آمد و مع وم شد رسول خدا)ص(برای هر انگشبی ده شبر دیه قرار داده است.با باه دسات آمادم ایان     

 .نص، مورد عمل واق  شد

داد، ابراهی  بان یزیاد    کتی که بیش از همه در مقام اسبن اط احکام، به قیا  اهمیت میپس از خ فا اولین 

(و پس از حماد، شاگردش ابو حنیفاه،  120اش حماد بن س یمام)م  (بود.و سپس شاگرد برجتبه96نخعی)م 

، و ای در صحنه اجبهاد و شناخت احکام شرعی بکار گرفت (قیا  را به شکل گتبرده150نعمام بن ثابت)م 

 .گیری از شیوه قیا  به او  خود رسید در این عصر، بهره

(و محمد بن حتان  182قاضی ابو یوسف)م »گوید: می مصطفی ع د الرزا  در کباب تاریخ الف تفة االسالمیه

(که شاگردام ابو حنیفه بودند پس از اسباد خاویش از هایچ تالشای در راه گتابرش قیاا       189شی انی)م 

 .«فروگیار نکردند
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ابو حنیفه در عمل باه  »گویند:  جوزی در کباب المنب   و عالمه محی الدین در کباب محاضرة االبرار می ابن

گفت اگر رسول خدا در عصر من بود، بتیاری از آرا   رأی و قیا  برای اسبن اط احکام شرع غ وّ داشبه، و می

 !«استآیا دین جز رأی نیکو چیزی دیگری »گفت: و نیز او می«. پییرفت مرا می

ای ، م بنی بر  دانشی که ما به آم دست یافبه»گفت: از او نقل شده که می در الم ل و النحل)حاشیه ابن حزم(

 «.رأی اساات و اگاار کتاای باار غیاار ایاان باشااد، ن اار او باارای خااود او و ن اار مااا باارای خااود ماساات      

رساول ال ّاه ن اشاد، بارای     آنچه در کباب خدا و سانت  » گفت: در کباب االنبقا  آمده است که ابو حنیفه می

کن  ولی چوم باه   کن  و از بیام آنام عدول نمی شناخت حکمش به گفبار صحابه و یارام پیام ر)ص(ن ر می

کن  زیارا   بیام و آرا  ابراهی  و شع ی و ابن سیرین و حتن و عطا و سعید بن جی ر، به رس  خود اجبهاد می

 .«آرا  آنام بر اسا  رأی و ن ر خود آنهاست

حدیث از احادیث رسول خدا را ق ول نداشت و  17ابو حنیفه بیش از » نویتد: ن خ دوم در مقدمه خود میاب

 .«کرد روی می در شیوه فقهی خود افراط و زیاده

گیر باود اماا    ولی این سخن ابن خ دوم نقدپییر است، زیرا ابو حنیفه گر چه در پییرفبن حدیث بتیار سخت

گردد.و محمد بن محمود  اند که متند آم به پانزده متند بالغ می از وی نقل کردهاحادیث زیادی را پیروام او 

در مصر چااپ شاده اسات.و از     1326خوارزمیآنها را گرد آوری کرده و جام  المتانید نام نهاده، که در سال 

 .حااادیث از رساااول خااادا را ق اااول داشااابه اسااات   17تاااوام پاااییرفت کاااه او فقاااا   اینااارو نمااای

به این موضوع اشاره کرده است. اشکالی کاه بار اباو حنیفاه      در کباب تاریخ الفقه االسالمیدکبر ع د القادر 

توام داشت، این است که چرا او برخی از احادیث صحیح را که راویاام آنهاا از هار جهات دارای شارایا       می

 .اند، نپییرفبه است بوده

نادی  در کبااب الفهرسات در شارح حاال       به هر حال از آنچه آوردی  و نیز آنچه ابو الفر  محمد بن اسحا 

کام یفبای  »گوید:  محمد بن ع د الرحمام ابن ابی لی ی)پیشوای یکی از میاهب از میام رفبه(آورده است می

توام نبیجه گرفت که ابو حنیفه مؤسس و بنیانگیار قیا  بعنوام من   اجبهااد و   می«با لرأی ق ل ابی حنیفه

 .اند کرده و کتانی چوم ابن ابی لی ی به قیا  عمل میاسبن اط ن وده است.ب که پیش از ا

  

 

 تعریف قیاس مستنبط العله
در آم  حک  شارعی  شود که ع ت بوده و به قیاسی گفبه می الع ة قیا  منصوص قیا  متبن ا الع ة، مقابل

را در دلیال بیاام نکارده اسات،      حکا   ع ات  شاارع  آمده اسات، زیارا   به دست مجبهد توسا اسبن اط ظنی

پیادا کناد کاه ع ات      ظان  نمایاد، مانناد آم کاه مجبهادی     شارع اسابن اط مای  کالم ، ع یت را از عقل ب که

را به آم، قیا   برنج این است که گندم یک غیای عمومی است مصرف عام دارد آم گاه گندم به زکات تع ق

http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
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 .کنااد و بگویااد: چااوم باارنج نیااز یااک غاایای عمااومی اساات پااس بایااد مشاامول حکاا  زکااات گااردد     

دانناد،   نمی حجت آم را امامیه ین دلیل است که ع مایاست و به هم ظن قیا  متبن ا الع ة معموال مفید

 .دانند اما بیشبر عالمام سنی آم را حجت می

تاوام آم حکا  را باه     رتی که ع ت حک  در موضوعی به قط  و یقین احراز شود، مای ناگفبه پیداست در صو

 .موضااوع دیگااری کااه دارای همااام ع اات اساات، ساارایت داد، زیاارا حجیاات قطاا ، ذاتاای اساات           

 ع اات حکاا  را آم ننمایااد و مااا   ع اات  و مناااط ای بااه اشاااره حکاا   در طاای بیااام  شااارع هرگاااه

کرده و حک  مزبور را در همه مواردی که ع ت موجود اسات جااری و سااری     اسبن اط خویش ن ر و رأی به

که ع ت و مناط آم مورد اخبالف  گندم در ربا تحری الع ه گویند. مانند متبن ا طالحاًاص را قیا  نمایی  این

  .است

 تمطعاوم باودم آم اسات و بادین جهات بایاد گفا        حرمات  اناد کاه ع ات    گفباه  شاافعیه  المثال اکثار   فی 

 .است حرام قیا  نیز به مقبضای کشمش و برنج در تفاضل که

 .اناد  اناد و در هار مکیال و ماوزوم باه حرمات تفاضال حکا  نماوده          دانتبه وزم و کیل ع ت را حنفیه و اما

باشاد   مای ها  حارام    ن یی است، بنابراین اسکار شود مناط حرمت که گفبه می شرب خمر و نیز مانند تحری 

  .است متکر چوم

 

 ةحکم قیاس مستنبط العل

شدید  اخبالف ، معرکه آرا  و مورد شود نامیده می اجبهاد قیاسی بالجم ه این قت  )قیا  متبن ا الع ة( که

اند و  دانتبه باطل و کرده انکار راآم  ابن جنید مگر شیعه و جمی  بغداد معبزله ای از و طائفه اهل ظاهر است

  .اند دادهقرار  ادله دانتبه و یکی از حجت آم رافقهای اهل سنب جمهور

ع ماى فقه در برخورد با این نوع قیا  رعایت حداکثر احبیااط را ضارورى ماى دانناد . زیارا باا انادک باى         

احبیاطى و زیاده روى , به جهت ابهام , ممکن است مجبهد راه ناصواب را بپیماید و بر اسا  قیاسات باطال  

 . به نبایجى دست یابد که منط ق با موازین شرعى ن اشد

 

 و تنقیح مناط مستنبط العله قیاس بین رابطه

 شود آم دو از ه  مبمایز باشند: هایی بین قیا  با تنقیح مناط وجود دارد که س ب می تفاوت

در تنقیح مناط ، مراد از ع ت، موضوع حک  است ولی در قیا  ع ت اع  از موضوع است و شامل مصالحی 

شود.در تنقیح مناط برخالف قیا ، چهار رکنِ اصل، فرع، ع ت و حک   که در موضوع وجود دارد نیز می

، مطرح نیتت، مطرح نیتت؛ زیرا در آم موضوع متبقل که حک  یکی به دیگری تعدی یا سرایت پیدا کند

؛ اما در قیا  بحث بر است شده  ب که موضوع منصوص و غیرمنصوص، از افراد و مصادیق موضوع اص ی کشف

http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A8%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A8%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B4%D9%85%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B4%D9%85%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D9%85%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D9%85%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%B0
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%B0
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87


11 

 

ها است، نه اینکه  سر دو موضوع مبفاوت است که از ه  متبقل بوده و تنها رابطه آنها وجود برخی ش اهت

کردم ع ارات اصل و فرع در تعریف تنقیح  دخیللزوماً هر دو مصدا  موضوع اص ی باشند. به همین دلیل، 

ها فراتر از  مناط صحیح نیتت.روش تنقیح مناط ع ارت از مناس ت حک  و موضوع بود، ولی در قیا ، روش

رد دلیل روشی که دا مناس ت بودند و مناس ت تنها یک روش از آنها بود.م نای حجیت تنقیح مناط به 

کار گرفبه  های عق ی نیز به  ی در قیا  غیر از طریق ظهور کالم، روش، ولاست ع ارت از حجیت ظهور کالم 

 ْال هور نیتت. ة شود که م نای حجیت آنها اصال می

رو،  ؛ ازایناست که در پی توسعه حک  ازطریق توسعه موضوع  استتفتیری مبن   تنقیح مناط نهایباً روش

کننده، در پی  یتت؛ زیرا در این روش تنقیح مناطتمامی فرایند آم در محدوده دلیل بوده و خار  از آنها ن

شود که در  درک مراد جدی شارع ازطریق کالم او است؛ اما در قیا ، حکمی برای موضوعی مشخص می

ای  توام گفت که قیا  شیوه رو نمی لتام شارع ن وده و خار  از مراد جدی آم از مورد منصوص است؛ ازاین

هرچند نامعب ر باشد، از جنس من   تشریعی است؛ زیرا احکامی بیام تفتیری از کالم شارع است، ب که 

توام گفت ماهیت تنقیح مناط و الغای  کند که در دیگر مناب  ن وده است.با توجه به بند ق  ی می می

 خصوصیت فقهی و ماهیت قیا  اصولی است.

 

 

 

 نتیجه

گردد. به همین دلیل آنرا  ْال هور برمی ة و تمامی حجیت آم به اصال استتنقیح مناط نوعی توسعه در موضوع 

تواند به پویایی فقه بینجامند؛  تفتیری در فرایند اسبن اط دانتت که در بتیاری از موارد می ای باید شیوه

، ب که تتری حک  یک موضوع متبقل به موضوع متبقل دیگر  اما قیا  ازق یل توسعه در موضوع نیتت

شده قطعی  جنس مناب  تشریعی است؛ بنابراین چنانچه ع ت کشفاست. به همین دلیل جنس قیا  از 

 ن اشد، در شیعه و برخی ع مای اهل سنت فاقد هرگونه اعب ار است.
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