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چکیده
» گذاشتن بین متماثالتفرق«اند بنای شرع در جعل احکام بر در فقه اھل سنت و امامیه برخی گفته

است و به عبارت دیگر، بنای شرع بـر ایـن اسـت کـه حکـم موضـوعات       » کردن بین مفترقاتجمع«و 
کم موضوعات متفاوت را ھمسان قرار دھد. اکثر قائالن به وجود چنین بنایی در ھمسان را متفاوت و ح

اند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی کـه ظـاھراً   شرع آن را به عنوان دلیل بطالن قیاس ذکر کرده
حکـم  ھا ظاھراًھایی است که در آناند. تنھا دلیل قائالن، مثالسازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جسته

موضوعات ھمسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، ھمسان قرار داده شـده اسـت. برخـی ازفقھـا     
انـد کـه اکثـر    اند و چند پاسخ به ادعای طرفـداران آن ذکـر کـرده   وجود چنین بنایی را در شرع رد کرده

تفـاوت  ھا بیانگر معلل بودن احکام شرع ھستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات ھمسـان م پاسخ
پردازیم. آنچـه  قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائالن و منکران آن می

ھای آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخ
مسـلک اشـاعره کـه احکـام را تـابع علـل       دانند و خواه بنا برمدار مصالح و مفاسد میکه احکام را دائر

ای ثابت نیست.دانند، چنین گزارهخاصی نمی

بنای شرع، فرق بین متماثالت، جمع بین مفترقات، تفریق مجتمع، جمع مفترق. : ھاکلید واژه

.٢٣/٠٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢١/١٢/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول.1
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لهئطرح مس

فـرق  «اند، بنای شرع در جعل احکام بـر  در میان فقھای امامیه و اھل سنت برخی ادعا کرده
دادن حکم موضوعات ھمسان اسـت، بـه عنـوان    یا به عبارت دیگر متفاوت قرار» متماثالتبین 

مثال شارع بر زنی که از حیض پاک شده است قضای روزه ایام حیض را واجب کرده است در 
حالی که قضای نماز را واجب نکرده است حال آن کـه ایـن دو موضـوع ماننـد ھـم ھسـتند و       

بردار متفاوت قرار داده شده است در حالیکه شبیه به ھم کالهھمچنین حکم سارق و غاصب یا 
یا بـه عبـارت دیگـر    » جمع بین مفترقات«ھستند و...، و ھمچنین بنای شرع در جعل احکام بر 

دادن حکم موضوعات متفاوت است، به عنوان مثال حد ارتداد و حد زنا را قتل قـرار  مشابه قرار
دارنـد و ھمچنـین آب و خـاک را از مطھـرات قـرار داده      داده است در حالیکه شباھتی به ھم ن

است در حالیکه ھیچ شباھتی به ھم ندارند.
اند و یـا  قائالن به وجود چنین بنایی در شرع از آن به عنوان دلیل بطالن قیاس استفاده کرده

ن در مواردی که حکم شرعی ظاھراً با عقل سازگار نیست با استناد به بنای مورد ادعا در شرع آ
اند. را توجیه نموده

دادن دادن موضـوعات ھمسـان و ھمسـان قـرار    این که گفته شود بنای شرع بر متفاوت قرار
که احکام را تابع مصـالح و مفاسـد یـا علـل     » عدلیه«حکم موضوعات متفاوت است، با دیدگاه 

اشـاره  دانند ظاھراً متعارض است و منکران وجود چنین بنایی در شرع نیـز بـه ھمـین نکتـه     می
ھای مـورد  اند، عالوه بر این قاعده مورد ادعا با برخی دیگر از گزارهکرده و این ادعا را رد کرده

العلـه و قیـاس اولویـت نیـز در     بودن تنقیح منـاط، قیـاس منصـوص   پذیرش فقھا مانند حجت
ی رسد. در این نوشتار به بررسی ریشه این ادعـا، قـائالن آن و ذکـر و بررسـ    تعارض به نظر می

ای که بر اثبات و رد این ادعا ذکر شده است خواھیم پرداخت.ادله

خاستگاه این ادعا
آید، اولـین کسـی کـه    آنچه از بیانات فقھای اھل سنت و ھمچنین فقھای امامیه به دست می

دادن حکـم  دادن حکم موضوعات متفاوت و متفاوت قرارمدعی شده بنای شرع بر ھمسان قرار
باشـد (سـید   معروف به نظّام مـی » ابراھیم بن سیار أبو إسحاق النظّام«موضوعات ھمسان است

وی از متکلمــین مشــھور )٥/١٠٧؛ رازی،٤/٧؛ آمــدی،٢/٦٦١؛ شــیخ طوســی،٢/٦٩٠مرتضــی،
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؛ ابن ٦/٦٢٣غدادی،خطیب بت. (معتزلی است که شرح حالش در کتب معتبر اھل سنت آمده اس

)٤/٤٣١ماکوال،

تبیین نظر قائالن این قاعده
طور که بیان شد فقھای امامیه و اھـل سـنت اولـین قائـل قاعـده مـورد ادعـا را نظّـام         ھمان

شناسند. با توجه به اینکه از وی اثر مکتوبی نیافتیم، به نقل نظر نظّام از کتـب سـایر علمـای    می
پردازیم. از جمله کسانی که این قول را بـه نظّـام نسـبت داده ابوالحسـین بصـری      اھل سنت می

کنـد: خداونـد   گونه بیان مـی ی نظر نظّام را به عنوان یکی از ادله نفی حجیت قیاس ایناست. و
ای وضع کرده است که قیاس در آن راه ندارد، زیرا بین موارد مشابه از متعال شریعت را به گونه

لحاظ حکم فرق گذاشته است و بین موارد متفاوت از لحاظ حکم جمع کرده است. بـه عنـوان   
روی را مبـاح کـرده ولـی نگـاه بـه مـوی زن آزاد، ھرچنـد        ردن به مـوی کنیـز زیبـا   کمثال نگاه

روی باشد، را حرام کرده است، با خارج شدن منی غسـل را واجـب کـرده در حـالی بـا      زشت
خارج شدن بول غسل را واجب نکرده است، بر زنی که از حیض پاک شده است قضـای نمـاز   

)٢/٢٣٠بصری، ت. (واجب نکرده اسرا واجب کرده در حالی که قضای روزه را
ھـایی را بیـان کـرده اسـت کـه در آن      شود ابوالحسین بصری مثالطور که مالحظه میھمان

ھایی برای حکم موضوعات مشابه، متفاوت وضع شده است. رازی نیز در کتاب المحصول مثال
ان در دادن حکـم موضـوعات ھمسـ   دادن حکم موضوعات متفاوت و متفاوت قـرار ھمسان قرار

کند از جمله اینکه، شارع ھای پیش گفته مواردی را ذکر میکند. وی عالوه بر مثالشرع بیان می
در » کعبـه «و » لیلة القـدر «ھا را بر بعضی دیگر برتری داده است مانند ھا و مکانبعضی از زمان

سـایر  شود درحالیکـه ھا یک چیز است، نماز چھار رکعتی مسافر شکسته میحالیکه حقیقت آن
شود در حالیکه دست غاصب مـال  نمازھا چنین حکمی ندارند، دست سارق مال اندک قطع می

شود در کفر و قتل دو شاھد کافی است درحالیکه در زنـا بـه چھـار شـاھد نیـاز      زیاد قطع نمی
است، بر دختر نابالغی که شوھرش فوت کرده واجب است که عده نگه دارد و اگر مطلقه باشد 

ده نگه دارد در حالیکـه وضـع رحـم در ھـر دو حالـت یکسـان اسـت، خـاک از         نیاز نیست ع
وی و ...کند قرار داده شده در حالیکه نه تنھا پاک کننده نیست بلکه بیشتر کثیف می» مطھرات«

ھـای ذکـر   ) و در پایان با توجـه بـه مثـال   ١٠٨و ٥/١٠٧آورد (پانزده مثال در ذیل نظر نظّام می
مبنای قیاس این است که ھرگاه دو موضوع «کند: ر بطالن قیاس را بیان میشده، استدالل نظّام ب
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اند، الزم است که از لحاظ حکم مشـابه باشـند، اگـر    از لحاظ حکمت و مصلحت با ھم متماثل

ھای مذکور، حکم موارد متماثل با ھم فرق داشته باشـد و  این مقدمه صحیح باشد، نباید در مثال
وت از لحاظ حکمی با ھم مشابه باشند، بنابراین حـال کـه ایـن نتیجـه     ھمچنین نباید موارد متفا

حاصل نشده مقدمه مذکور فاسد است و وقتـی آن مقدمـه فاسـد باشـد قـول بـه قیـاس باطـل         
)١٠٩ھمان،»(گردد.می

ھای متعددی اند و مثالبسیاری از فقھای اھل سنت، نظر نظّام را به ھمین صورت ذکر کرده
در » ابـن قـیم  «)٤/٧؛ آمـدی،  ٢/١٧٦؛ ابن قدامه،١/٤٢٣اند. (شیرازی،آوردهنیز در ذیل این قول 

)٢/٤٠شصت مثال برای قاعده مورد ادعا از زبان قائالن آن ذکر کرده است. (» اعالم الموقعین«
کند. وی بعد از ای مشابه، برای ابطال قیاس استدالل میعالوه بر نظّام، ابن حزم نیز به شیوه

در شـرع، نـص مخـالف بـا جمیـع وجـوه       «کند: الن تمام وجوه قیاس بیان مینقل اجماع بر بط
قیاس و ھمچنین در مورد تمام احکام شریعت وارد شده است به عنوان مثال نمـاز ظھـر چھـار    
رکعت است، نماز صبح دو رکعت است و نماز مغرب سه رکعت است و ماننـد وجـوب روزه   

نند حدث که از پـایین بـدن اسـت و بـه طـرق      ماه رمضان و عدم وجوب روزه ماه شعبان و ما
گونه است. تمام قـائالن بـه قیـاس در    شود و در سایر احکام شریعت نیز ھمینمختلف رفع می

)٨/٣٩(ابن حزم،»کنند.اکثر موارد قیاس را ترک می
فقھایی از اھل سنت که قائل به وجود چنین بنایی در شرع ھستند، از آن برای ابطال قیـاس  

اند. در میان فقھای امامیه نیز این نظریه طرفداران زیادی دارد و در ابواب مختلـف  ردهاستفاده ک
مورد استدالل قرار گرفته است.  

با توجه به بررسی انجام گرفته ظاھراً اولین کسی که در میان فقھـای امامیـه ایـن نظریـه را     
بـرای اسـتدالل بـر    » نھج الحق و کشـف الصـدق  «است. ایشان در کتاب » عالمه حلی«پذیرفته 

اند معتقدند عمـل بـه   فقھای امامیه و کسانی که از ایشان تبعیت کرده«کند: بطالن قیاس بیان می
قیاس به دلیل عقل و نص ممنوع است. اما دلیل عقل: قیاس، رفتن به راھی است کـه مـأمون از   

بـین حکـم   گذاشـتن  خطا نیست بنابراین قبیح است و به دلیل اینکه مبنـای شـرع مـا بـر فـرق     
موضوعات ھمسان است، مانند وجوب غسل در صورت خروج منی و عـدم وجـب غسـل در    
صورت خروج بول، وجوب شستن بول دختر بچه و آب پاشیدن بر بول پسر بچه، وجوب قطع 

دادن زنـا و  ید سارق مال کم و عدم این حکم در غاصب مال زیاد، وجوب حد قذف در نسـبت 
ر، تحـریم روزه اول شـوال و وجـوب روزه آخـر رمضـان، و      دادن کفـ عدم این حکم در نسبت
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ھمچنین بنای شرع بر ھمسان قراردادن حکم موضوعاتی است کـه بـا ھـم فـرق دارنـد ماننـد       

ھای مختلف، وجوب کفاره در ظھار و افطار و تساوی حکـم در حالـت   وجوب وضو از حدث
بیان شد عمل به قیـاس ممنـوع   عمد و خطا، وجوب قتل به دلیل زنا و ارتداد. با توجه به آنچه 

وی )٤٠٣و ٤٠٢». (دھـد. است زیرا بـا اشـتراک در وصـف اشـتراک در حکـم را نتیجـه مـی       
مبنـای  «نویسـد:  به عنوان پنجمین دلیل برای ابطال قیاس می» مبادی الوصول«ھمچنین در کتاب 

دن حکـم  دادادن حکم موضـوعات غیـر ھمسـان، و متفـاوت قـرار     شرع ما در احکام، برابر قرار
)٢١٦(»موضوعات ھمسان است و این قطعاً مانع قیاس است.

شـھید  د. (انبرخی دیگر از فقھای امامیه نیز با استدالل به ھمین مطلب قیاس را باطل دانسته
میرزای نائینی )٢١٤؛ فریدة االسالم،٣/١٨٠؛ آقا ضیاء عراقی ٢٨٤؛ حائری، ٢/٨٧١ثانی، رسائل،

در حالیکه قیاس از طرق عقالیی است «گوید: ه قاعده مورد ادعا میدر ابطال قیاس با استدالل ب
کنند ولی شارع از قیاس در امور دینی نھی کـرده اسـت   و عقال در امور دنیوی به آن اعتماد می

زیرا قیاس مبتنی بر استخراج مناط است و این خالی از اعمال نظر و اجتھـاد نیسـت، اسـتخراج    
ت، زیرا غالب امـور خارجیـه شـبیه بـه ھمنـد و تحـت جـامع        خطاسمناط در امور خارجیه کم

گیرند و مناط امور خارجیه در دست عقالست، لذا اعمال نظر و تخـریج منـاط   واحدی قرار می
ھای کند. اما این برخالف احکام شرعی است، زیرا عقل به مناطضرری به مقاصدشان وارد نمی

گذاشـتن بـین حکـم موضـوعات     بـر تفـاوت  رسد، به دلیل اینکه مبنای شرعاحکام شرعی نمی
دادن حکم موضوعات متفاوت است. به ھمین دلیل قیـاس در شـرعیات،   ھمسان و ھمسان قرار

)٣/٩١(نائینی، ». الخطاست و لذا شارع از آن نھی کرده استکثیر
)٣٤٠انـد. (قمـی،  بـودن قیـاس شـده   آوربرخی با استناد به این قاعده به صراحت منکر ظن

آور بـودن قیـاس نیـز منتفـی     گر وجود چنین بنایی در شرع پذیرفته شود بـه تبـع ظـن   ھرچند ا
دادن حکم موضوعات توان گفت کسانی که معتقدند بنای شرع بر متفاوت قرارشود، پس میمی

آور بـودن قیـاس   دادن حکم موضوعات متفاوت است در واقع منکر ظـن ھمسان و ھمسان قرار
شود شارع در موارد زیـادی  اینکه گفته می«ن مطلب آورده است: ھستند. شیخ انصاری در رد ای

بین موضوعات ھمسان تفاوت در حکم گذاشته و بـرای موضـوعات متفـاوت حکـم ھمسـان      
وضع کرده است مانعیتی برای حصول ظن ندارد زیرا چنین مواردی نسبت به ھمسان قرار دادن 

)١/٥٢١، فرائد االصول».(حکم موضوعات ھمسان، بسیار اندک است



94شمارةفقه و اصول      -مطالعات اسالمی48
عالوه بر بحث نفی قیاس که در آن بر بعد اول قاعده یعنی تفریق مجتمعات در شرع تاکیـد  
شده بود، این قاعده، در برخی موارد که احکام شرع به ظاھر با عقل سازگار نیسـتند نیـز مـورد    

در است. با توجه به اینکـه » منزوحات بئر«استفاده قرار گرفته است، از جمله این موارد مبحث 
مبحث یاد شده حکم موضوعاتی که به ظاھر با ھم متفاوتند مانند شتر، خون حدث، گـاو نـر و   
یا مسکر ھمسان قرار داده شده است، یعنی در صورتی که ھر یـک از ایـن مـوارد در چـاه آب     
بیفتد تمام آب چاه باید کشیده شود، یا در صورتی که روباه، گربه، خرگوش، بول مرد، گوسفند 

ک در آب چاه بیافتد چھل دلو از آب چاه باید کشـیده شـود، و از طـرف دیگـر حکـم      و یا خو
موضوعات مشابه متفاوت وضع شده است مانند گاو نر و گاو ماده که شبیه به ھم ھستند ولـی  
در صورتی که گاو نر در چاه بیفتد تمام آب چاه بایـد کشـیده شـود ولـی در مـورد گـاو مـاده        

شدن آن کافیست، برخـی فقھـا بنـای شـرع در مبحـث      ، برای پاککشیدن مقدار آب کر از چاه
دادن حکـم  دادن حکـم موضـوعات متفـاوت و متفـاوت قـرار     منزوحات بئر را بر ھمسان قـرار 

اند تا به اشکاالتی که در این مبحث وارد شـده اسـت پاسـخ گوینـد.     موضوعات ھمسان دانسته
شھید ثانی در ھمـین مبحـث،   )١/٢٤٩ة،؛ انصاری، کتاب الطھار١٥١(شھید ثانی، روض الجنان،

در حالتی که آب باران مخلوط به بول و مدفوع انسان و مـدفوع سـگ وارد چـاه شـود، فتـوای      
اینکه «کند: مشھور را ذکر کرده که وجوب کشیدن سی دلو از آب چاه است، و در ادامه بیان می

برای مواردی مانند بـول سـگ   ھا چھل دلو و برای مدفوع انسان پنجاه دلو و برای برخی از بول
باید تمام آب چاه کشیده شود منافاتی ندارد با وجوب کشیدن سی دلو اگر ھمه ایـن مـوارد بـا    

دادن آب باران مخلوط شده و وارد چاه شود، زیرا بنای شرع در منزوحات بئر بر ھمسـان قـرار  
ح شــر».(دادن حکــم موضــوعات ھمســان اســت.حکــم موضــوعات متفــاوت و متفــاوت قــرار

)١/٢٦٦لمعه،
کفـارات  «انـد بـاب   باب دیگری که برخی از فقھا به ھمین سبک به این قاعده استناد کـرده 

کفاره قتل مـرغ قطـا، کبـک و دراج،    «کند: بیان می» قواعد االحکام«است. محقق حلی در » حج
محقق کرکی در شرح ایـن مطلـب   )١/٤٥٩(».چردگوسفندی است که از شیر گرفته شده و می

ھا حرکـت کـرده اسـت،    ه است: کفاره شکستن تخم این پرندگان ھنگامی که جوجه در آنآورد
شـود  شدن را دارد، و حال این سوال مطرح مـی گوسفندی است که باردار است یا قابلیت باردار

که چطور ممکن است کفاره شکستن تخم پرنده بیشتر از کفاره قتل خود پرنده باشد. ایشان در 
توان در پاسخ بـه  می«نویسد: ل، نظرات برخی از فقھا را ذکر و رد کرده و میپاسخ به این اشکا
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اشکال گفت: شرع ما مبنی بر فرق بین متماثالت است لذا بعد از اینکه مدرک احکام ثابت شـد  

شبیه به این مطلـب را برخـی دیگـر از فقھـا نیـز در      )٣/٣١١(کرکی، ». اشکال در آن راه ندارد.
؛ ١٥/٢٤١؛ بحرانـی، ٢/٤٣٣شـھید ثـانی، مسـالک االفھـام،    د. (انر بیان کردهپاسخ به اشکال مذکو

در برخی دیگر از ابواب فقه نیز بـه ھمـین صـورت بـه بنـای      )٩٢گلپایگانی، االحصار و الصد،
)٢٤/٢٨٧؛ روحانی، فقه الصادق،٣٩/٢٦٠مورد ادعا استناد شده است. (نجفی 

قدنـد در شـرع چنـین بنـایی وجـود دارد      شود دلیل کسانی که معتطور که مالحظه میھمان
کنند. اما در میان روایات نھی از قیاس نیـز  ھایی است که برای این ادعا ذکر میمنحصر در مثال

دیـن  «کنـد:  شود. ابان ابن تغلب از امام صادق (ع) نقل میمطلبی مشابه مطالب مذکور دیده می
کند و نمـازش را قضـا   اش را قضا میهبینی زن حائض روزتوان قیاس کرد، آیا نمیخدا را نمی

شـاید ایـن   )١/٥٧(کلینی،».د.روکند، ای ابان اگر احکام اسالمی قیاس شود دین از بین مینمی
ھـای ایـن فقھـا نیـز     روایت نیز به نوعی گویای ادعای قائالن به قاعده مذکور باشد، و در مثـال 

ح شده است.  بحث تفاوت حکم قضای نماز و حکم قضای روزه زن حائض مطر
ھـا  پس از ذکر ادله قائالن به وجود چنین بنایی در شرع، حال به ذکر نظر مخالفان و ادله آن

پردازیم.می

ھای منکرانپاسخ
اند اما وجه اشتراک ھای متفاوتی به قائالن آن دادهمنکران وجود چنین بنایی در شرع، پاسخ

دن بنای مورد ادعا به عنوان مانع حجیـت قیـاس   بوھا این است که تماماً برای رد دلیلاین پاسخ
اند. بیان شده

کند: فخر رازی پس از بیان نظر نظّام، در مقام پاسخ به وی و دفاع از حجیت قیاس بیان می
را در اند و مستدِل خالف آنغالب احکام شریعت به علت رعایت مصالح مشخصی وضع شده«

کند، ن موارد محدود، ضرری به حصول ظن وارد نمیموارد اندکی بیان کرده است، حال آنکه ای
زا بـودن  کما اینکه اگر از ابر مرطوب در موارد نادری باران نبارد ضرری به حصول ظن در باران

برخی دیگر از فقھای اھل سنت نیز ھمین پاسخ را به قائالن )٥/١١٤(رازی، ».کندآن وارد نمی
البته برخی نظـر رازی را در ایـن زمینـه    )٣/٢٩٣خاری،؛ ب٢/٢٣١اند. (بصری،این ادعا بیان کرده

انـد. (شـاطبی،   اند و قول معلل نبودن احکام به علل را نیـز بـه وی نسـبت داده   مضطرب دانسته
٢/١١(
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دادن حکـم  اند در شـرع گـاھی ھمسـان قـرار    رسد که این افراد پذیرفتهگونه به نظر میاین

وضوعات ھمسان رخ داده است ولی این را بـه  دادن حکم مموضوعات متفاوت و متفاوت قرار
بـودن قیـاس باشـد، در مطالـب گذشـته از شـیخ       آورعنوان بنای شرع قبول ندارند تا مانع ظـن 

انصاری نیز ھمین مطلب بیان شد. 
ھا و امور تعبدی نیسـتیم و  منکر شمول شرع بر تحکم«کند: غزالی در پاسخ به نظّام بیان می

دانـیم معلـل   بر سه قسمند: قسمی که اصالً معلل نیستند، قسمی که میگوییم احکامال جرم می
ھستند، مانند حجر کودک به علت ضعف عقلش، و قسمی که معلل بودنشان مورد تردید است. 

کنـیم و ھمچنـین در مـواردی کـه     بودن حکم نداریم قیاس نمیما در مواردی که دلیل بر معلل
بر وجود علت حکـم در فـرع نداشـته باشـیم نیـز قیـاس       دلیلی بر عین علت مستنبطه یا دلیلی

برخی دیگر از فقھای اھل )٢٩٨(غزالی،». گردد.کنیم. در این صورت اشکال مذکور رفع مینمی
ظـاھراً ایـن افـراد    )٣/٢٧٥؛ طـوفی، ٢/١٧٩اند. (ابن قدامه سنت نیز پاسخی مشابه، به نظّام داده

با این وجود حجیت قیاس در سایر موارد که علـم  معلل نبودن برخی احکام را قبول دارند ولی
دانند.به معلل بودنشان وجود دارد را ثابت می

ھایی که قـائالن  فرق بین احکام در مثال«گوید: آمدی در پاسخ به قائالن بنای مورد ادعا می
اند یا به دلیل عدم صالحیت آن چیزی اسـت کـه بـه عنـوان وجـه      به بنای مورد ادعا ذکر کرده

مع در نظر گرفته شده است و یا به دلیل وجود معارض در اصل یا فرع است، و آن مـواردی  جا
که حکم موضوعات متفاوت، ھمسان قرار داده شـده بـه دلیـل وجـود علـت حکـم در ھـر دو        
موضوع است یا اینکه یک حکم چند علت دارد و آن علل در موضوعات مختلـف وجـود دارد   

برخی دیگر از فقھای )٤/١٤آمدی،ت. (وعات گردیده اسکه باعث ھمسان شدن حکم این موض
»)٣/١٩؛ سُبکی، ٣/١٤٤اصفھانی،د. (اناھل سنت نیز پاسخ مشابھی به این ادعا داده

دادن حکـم موضـوعات متفـاوت و    جصاص به کسانی که بنای شـرع را بـر ھمسـان قـرار    
گونـه  دانند، ایـن ل میاند و قیاس را باطدادن حکم موضوعات ھمسان معرفی کردهمتفاوت قرار

ما قائل به جریان قیاس در ھرکجا که صور و اعیان و اسامی موضوعات شبیه به «دھد: پاسخ می
ھم باشند نیستیم و ھمچنین قائل به تفاوت حکم در ھرکجا صور و اعیان و اسامی موضـوعات  

موجـب حکـم   مختلف باشند نیز نیستیم، قیاس فقط از طریق عللی که اماره حکم و اسبابی کـه  
دانـیم و بـه اخـتالف    ھستند واجب است و ما این علل و اسباب را در جـای خـود معتبـر مـی    

)٤/٨٧جصاص،».(کنیم.موضوعات از سایر جھات توجه نمی
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عقل از ھمسان دانستن دو چیز «اند: برخی دیگر از فقھای اھل سنت در پاسخ به نظّام آورده

کنـد، و ھمچنـین از   فیدی متفاوت ھستند منع مـی که از حیث صفات نفسانی مانند سیاھی یا س
کنـد. امـا عقـل از    تفاوت گذاشتن بین دو چیز که از حیث صفات نفسانی ھمسانند نیز منع مـی 

کنـد؛ بـه   ھمسان دانستن دو چیز متفاوت از حیث صفاتی که با ھم اخـتالف ندارنـد منـع نمـی    
ھـا مشـترکند،   با سرخی یا سایر رنگبینی که سیاھی و سفیدی در منافاتشانعنوان مثال: آیا نمی

و اینکه نشستن در مکانی ممکن است به دلیل نفعی که دارد، حَسن باشد یـا ممکـن اسـت بـه     
دلیل ضرری که دارد قبیح باشد، گاھی دو مکان به دلیل نفعی که نشستن در آن دو جـا دارد در  

اوت از ھـم ھسـتند   اند) ھر چند کـه ایـن دو مکـان، متفـ    ھر دو حسند (حکم نشستن ھمسانن
شود زیرا ما فقـط در صـورتی حکـم فـرع را بـه اصـل       ...قیاس نیز به ھمین صورت جاری می

وند متعال در صورتی که دو موضوع دھیم که در علت حکم مشترک باشند. زیرا خداسرایت می
)٤/١٢٨٨(ابن فراء،».م واحدی را برایشان وضع کرده استدر علت حکم، مشترک باشند حک

بیش از سایرین به این مبحث پرداختـه اسـت و   » ابن قیم جوزیه«ان فقھای اھل سنت در می
را بـه ذکـر نظـر قـائالن و منکـران ایـن قاعـده        » اعالم الموقعین«حدود ھشتاد صفحه از کتاب 

اختصاص داده است. وی در ابتدا پس از ذکر شصت مثال که در آنھا ظاھرا حکـم موضـوعات   
پاسـخ  «ات ھمسان متفاوت قرار داده شده است، تحت عنـوان  متفاوت، ھمسان و حکم موضوع

ھا از آشکارترین ادله بزرگـی و  صُوَری که ذکر گردید و چندین برابر این«آورده است: » مجمل
ھـای پـاک اسـت. زیـرا دلیـل اینکـه       جاللت این شریعت است و مطابق عقول سلیمه و فطرت

است تفـاوت ایـن مـوارد در صفاتشـان     شریعت اسالمی بین احکام صور مذکور، فرق گذاشته 
بـود جـای سـوال    کند و اگر احکام این صور یکسان مـی است که تفاوت در احکام را اقتضا می

)٢/٤٢(ابن قیم،». داشت...
به بررسی جداگانه، شصت مثالی که برای اثبات بنای شـرع  » پاسخ مفصل«وی تحت عنوان 

دادن حکم موضوعات ھمسان ذکر وت قراردادن حکم موضوعات متفاوت و متفابر ھمسان قرار
کند برای نمونه به ذکر چند مثال پردازد و علت ھر حکم را به زعم خود تبیین میشده است می

کنیم. اکتفا می
این تفـاوت  : «او در بیان دلیل تفاوت حکم شرع در مورد خروج منی و خروج بول آورده است

دارنده رحمت و حکمت و مصلحت اسـت.  ترین محاسن شریعت و در برحکم یکی از بزرگ
شود ولی بول به جامانده غذا و نوشیدنی است که در مثانـه و معـده   منی از تمام بدن خارج می
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ترین چیزھا بـرای قلـب و روح اسـت و بـا     شود. غسل پس از خروج منی از نافعنگھداری می

گردد در حالیکـه  یشود که ثقل و کسالت حاصل از جنابت به وسیله غسل رفع محس درک می
عظیمـی  گونه نیست عالوه بر این اگر پس از ھر بار بول، غسل واجـب بـود حـرج   در بول این

)٢/٤٤(ھمو،»آمد.الزم می
بردار مال کثیر وی ھمچنین در مورد تفاوت بین سارق مال قلیل و غاصب یا زورگیر یا کاله

جلوگیری از سـرقت انجـام داده   در مورد سرقت، مالک، تمام تالش خود را برای: «آورده است
و مال خود را در حرز قرار داده است ولی سارق با این وجود اقدم به سـرقت از طریـق ھتـک    

گیـرد مـردم   حرز کرده است. اما در مورد زورگیر یا غاصـب کـه بـه طـور آشـکارا مـال را مـی       
اصـب و زورگیـر در   توانند مال را از او پس بگیرند و حق مظلوم را به او بدھند یا برعلیـه غ می

بردار نوعی تفریط از جانب صاحب مـال در نگھـداری   محکمه شھادت بدھند؛ اما در مورد کاله
)٢/٤٧(ھمو،»توانست مال او را تصاحب کند.میبردار ننه کالهگراز مالش رخ داده است و

وجـوب قضـای   : «کنـد ابن قیم در مورد دلیل تفاوت بین حکم نماز و روزه حائض بیان می
روزه فوت شده و عدم وجوب قضـای نمـاز فـوت شـده در ایـام حـیض از برتـرین محاسـن         
شریعت است که برای رعایت مصالح مکلفین وضع شده است، زیرا مصـالح موجـود در نمـاز،    

شـود، ولـی بـه دلیـل     شود، چون که نماز در ھر روز تکرار میدر ایام پاکی برای زن حاصل می
شود، اگر مصـالح موجـود در روزه فـوت شـود     ماه واجب میاینکه روزه در ھر سال فقط یک 

قابل جبران نیست، لذا خداوند برای تدارک مصلحت فوت شده، حکم به وجوب قضـای روزه  
نسـبت بـه بنـدگان    فوت شده در ایام پاکی نموده است و این حکم نشانه کمال رحمـت الھـی   

)٢/٤٦(ھمو،»است.
کم این موضوعات بیان شـده ظنـی ھسـتند و    آنچه مسلم است عللی که برای تفاوت در ح

توان به صرف وجود این علل در سایر موضوعات، حکم را به آنھا سرایت داد. شـاھد ایـن   نمی
مطلب، علل متفاوتی است که برای تفاوت حکم موضوعات ھمسان ذکر شده است؛ بـه عنـوان   

علت تفاوت حکم قضـای نمـاز و روزه حـائض    مثال برخی دیگر از فقھای اھل سنت در مورد
اند: به دلیل اینکه تعداد نمازھا در مدت حیض زیاد است اگر قضای نمازھای فـوت شـده   گفته

بـار اسـت   شود ولی روزه در ھرسال یکدر این مدت واجب باشد منجر به سختی و مشقت می
روج منی و بول شود و در مورد علت تفاوت حکم خپس وجوب قضایش منجر به مشقت نمی

اند: وجوب غسل در صورت خروج منی به دلیل این است که تمام بدن از خروج نیز بیان کرده
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)١/٢٤٣گونـه نیسـت. (شـیرازي،   ن ایـن بـرد در حـالی کـه در مـورد بـول و غیـر آ      آن لذت می

شود به دلیل اینکه ھر کس به زعم خود علتی برای احکام ذکـر کـرده   طور که مالحظه میھمان
ت، تفاوت در تشخیص علت احکام وجود دارد.اس

ابن قیم در جایی دیگر در ضمن بیان ادله صحت قیاس متعرض نظریه قائالن به بنای مورد 
خداوند متعـال از  : «نویسدشود و با استناد به آیات قرآنی به رد این قاعده پرداخته و میادعا می

آیـا  »نفی کـرده و فرمـوده اسـت:    دادن حکم موضوعات متفاوت راروی حکمتش ھمسان قرار
کنیـد!؟  شـود!؟ چگونـه داورى مـی   دھیم!؟ شما را چـه مـی  مؤمنان را ھمچون مجرمان قرار می

خداوند متعال در این آیه خبر داده است که ھمسان دانستن حکم موضوعات متفـاوت عقـال و   
ای دیگر خداوند هفطرتاً باطل است و شایسته نیست که به خداوند متعال نسبت داده شود. در آی

ھـا را  ھا و گناھان شـدند گمـان کردنـد کـه مـا آن     آیا کسانی که مرتکب بدی«فرماید: متعال می
اند که حیات و مرگشـان  دھیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادهھمچون کسانی قرار می

سـانی را کـه ایمـان    آیـا ک : «فرمایدای دیگر میو در آیه» کنند! یکسان باشد!؟ چه بد داورى می
دھیم، یا پرھیزگاران را اند ھمچون مفسدان در زمین قرار میآورده و کارھاى شایسته انجام داده

بینید که چگونه خداوند با آنچه در قـرآن بـه ودیعـه نھـاده عقـول را      آیا نمی»ھمچون فاجران!؟ 
داده است و بین شی و سازد که به ھر چیزی حکم نظیر آن چیز را ھا را آگاه میمتذکر و فطرت

)١/١٠٣(ابن قیم ت ...مخالفش از لحاظ حکم جمع نکرده اس
این پاسخ ابن قیم ظاھراً ارتباطی به مباحث فقھی ندارد و مربـوط بـه محکمـه عـدل الھـی      

است که بی شک در آن ظلم راه ندارد.
ندارنـد و از  در میان فقھای امامیه نیز ھستند کسانی که وجود چنین بنایی را در شرع قبول 

اند. سید مرتضی در پاسخ به اسـتدالل نظّـام بـرای    زبان قائالن به قیاس به این قاعده پاسخ گفته
اعتماد به این نظر برای ابطال قیاس صحیح نیست زیرا قائالن به قیـاس  : «نویسدابطال قیاس می

ان حکم مشابه توانند بگویند: ما نیز مدعی نیستیم در شریعت تمام موضوعات ھمسدر پاسخ می
دارند و یا تمام موضوعات متفاوت حکمشان نیز متفاوت است، بلکه درست این است که گفته 

کند، ھمسـانند و ھمچنـین   شود: موضوعات ھمسان در حکمی که ھمسان بودنشان را اقتضا می
کند متفاوت بودنشان را، متفاوتند. زیرا آنچه در موضوعات غیر ھمسان در حکمی که اقتضا می

مســان بــودن یــا متفــاوت بــودن حکــم موضــوعات تــأثیر دارد، اســباب و علــل آن احکــام  ھ
توانند بگوینـد: مـا در ھـر حکمـی     عالوه بر این مثبتین قیاس می)٢/٦٩١سید مرتضی،».(است.
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ھـایی کـه بیـان شـد     کنیم که جایز باشد، اکثر مثـال کنیم بلکه فقط در جایی قیاس میقیاس نمی

نکه قیاس در موردی ممتنع باشد مانع از جریان قیاس در سایر مـوارد  مجرای قیاس نیست، و ای
نیز پاسخی ھمانند سید مرتضی از جانب منکران قاعده » شیخ طوسی«)٢/٦٩٢ھمو،د. (گردنمی

با توجه به اینکه سید مرتضـی و شـیخ طوسـی ایـن     )٢/٦٦١طوسی،د. (کنبه قائالن آن بیان می
توان نتیجه گرفت که این دو فقیه کنند مینند و آن را رد نمیکپاسخ را از جانب منکران بیان می

نیز وجود چنین بنایی را در شرع قبول ندارند.

بررسی اقوال 
دادن حکـم موضـوعات متفـاوت و متفـاوت     کسانی که معتقدند بنای شرع بر ھمسان قـرار 

ایی کـه ذکـر   ھدادن حکم موضوعات ھمسان است دلیل خاصی برای قول خود، به جز مثالقرار
انـد،  ھایی که منکران وجود چنین بنایی در شرع ذکر کـرده اند. اما در میان پاسخاند، نیاوردهکرده

به جز پاسخ اول و دوم که توسط رازی و غزالی مطرح شده بود، و ظـاھراً پذیرفتـه بودنـد کـه     
کام شرع به طور ھا با تاکید بر معلل بودن احبرخی از احکام شرع غیر معلل ھستند، سایر پاسخ

مطلق، وجود چنین بنایی در شرع را رد کردند. 
با توجه به آنچه بیان شد الزم است ابتداء بررسی شود که آیا احکام شرع دائر مدار علـت و  
مناط ھستند یا خیر؟ و سپس بررسی شود که اگر دائر مدار علت و مناط باشند آیا ایـن مطلـب   

نـدادن حکـم موضـوعات    عات متفاوت و متفـاوت قـرار  ندادن حکم موضودلیل بر ھمسان قرار
شود یا خیر؟ھمسان می

ای است و اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد یا علل و مناطات ھستند یا خیر، بحث گسترده
اما به طور مختصر مطالبی را که ارتبـاط بـه بحـث مـا دارد بیـان      ،به پژوھش مستقلی نیاز دارد

کنیم.می
، مـواردی ھسـتند کـه حکـم شـرع      »مناطات احکام«و » علل احکام«یا » مفاسد«و » مصالح«

ھا دارد به نحوی که ھرکجا ایـن مـوارد وجـود داشـته     ھا است و اتصال کامل با آنوابسته به آن
مقتضیات «و » مالکات احکام«کند. تعابیر دیگری مانند: باشند حکم شرع به آنجا نیز سرایت می

ھمین معنا ھستند. نیز در عبارات فقھا به» احکام
شیخ د. (شود معتقدند، احکام تابع مصالح و مفاسد ھستنرا نیز شامل می» امامیه«که » عدلیه«

؛ قزوینـی،  ٣/٢٠٨و ٢/٢٥٩؛ میرزای شـیرازی،  ١/٣٤٨؛ شیخ انصاری، مکاسب، ٢/٧٣١طوسی،
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؛ ٣/١٢١،؛ صـدر ٢/٥٠؛ ھمو، منھاج الفقاھة، ١٤/٣٧٤السالم، ؛ روحانی، فقه الصادق علیه٢/٢٦٨

) و مشھور عدلیه مصالح ١/٢٢٦؛ قمی، ٤/٢٠٥؛ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ٤/٥٠آملی، 
میـرزای  )٢/٢١؛ خـویی، ٤/٣٦؛ حکـیم،  ٢١انی، داننـد. (اصـفھ  و مفاسد را در متعلق احکام مـی 

در خود افعال با قطع نظر از امر و نھی شارع مصـالح و مفاسـدی   «گوید: نائینی در این زمینه می
)٣/٥٩(».و مناط برای احکام ھستندھفته است و این مصالح و مفاسد علت ن

با توجه به آنچه بیان شد بنا بر نظر مشھور امامیه، احکام تابع مصالح و مفاسدی ھستند کـه  
ومفاسد موجود ح بودن احکام، لزوماً به مصالدر متعلقشان وجود دارد. در صورت پذیرش منوط

ھـا حتـی بـه صـورت جزئـی      پذیر دانستن کشـف ایـن مـالک   امکاندر متعلق آنھا و در فرض 
دادن حکـم موضـوعات متفـاوت و    وموردی، نظر کسانی که معتقدند بنای شرع بر ھمسان قرار

دادن حکم موضوعات ھمسان است، دست کم در مواردی که ایـن اناطـه و مـالک    متفاوت قرار
شـود دو  لح و مفاسد باشـند، نمـی  شود، زیرا اگر احکام تابع مصاکشف شده باشد مخدوش می

موضوع ھمسان باشند و در ھردو علت حکم وجود داشته باشد اما حکمشان با ھم فـرق کنـد.   
ھای مورد پذیرش فقھا نیز در تعـارض  عالوه بر این، پذیرش این قاعده با برخی دیگر از گزاره

ھـاى اسـتنباط   از شـیوه : «نـد اآورده» تنقیح مناط«رسد، به عنوان مثال: فقھا در تعریف به نظر می
حکم است که در پرتو اجتھاد و نظر، علّت حکم از اوصـاف غیـر دخیلـی کـه در نـصّ آمـده،       

ھـا وجـود دارد تعمـیم داده    شناسایی و در نتیجه، حکـم بـه تمـامی مـواردى کـه علّـت در آن      
د. نفقھای امامیه قائل به حجیت تنقیح مناط قطعـی ھسـت  )٢/٦٤٤ھاشمی شاھرودى، »(شود.می

مـدار اسـتدالل در   : «محدث بحرانی در این زمینه آورده اسـت )٢٢٩؛ تونی، ١٨٥محقق حلی، (
اکثر احکام شرعی بر تنقیح مناط است زیرا اگر خصوصیت سائل یـا واقعـه در اسـتنباط حکـم     

بـا توجـه بـه    )١/٥٦(بحرانی، ».شود مگر در موارد نادرلحاظ شود حکم کلی شرعی ثابت نمی
دانسـتن  گذاشتن بین موضوعات ھمسان و شـبیه ر گفته شود که بنای شرع بر فرقاین مطالب اگ

شود زیرا شیوه استنباط حکـم  دار میحکم موضوعات متفاوت است حجیت تنقیح مناط خدشه
دانستن حکم موضوعات ھمسـان اسـت. انگیـزه اصـلی قـائالن ایـن       از طریق تنقیح مناط، شبیه

ه است در حالیکه اگـر ایـن قاعـده پذیرفتـه شـود قیـاس       العلقاعده، نفی حجیت قیاس مستنبط
شوند، زیرا وقتی بپذیریم که بنـای شـرع   العله و قیاس اولویت نیز از حجیت ساقط میمنصوص

دانستن حکم موضوعات متفاوت اسـت در واقـع   گذاشتن بین موضوعات ھمسان و شبیهبر فرق
و در نتیجه علتی که در قیاس منصوص ایم وجود علتی که حکم دائر مدار آن است را نفی کرده
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تواند منشأ سرایت حکم العله در نص ذکر شده است و در قیاس اولویت کشف شده است نمی

دھند؛ لذا اینکه گفته شـود بنـای شـرع    باشد و لذا کارایی خود را در استنباط حکم از دست می
اوت است با برخـی  دانستن حکم موضوعات متفگذاشتن بین موضوعات ھمسان و شبیهبر فرق

اند ھای اصولی در تعارض است. برخی از فقھای معاصر نیز به این مطلب تصریح کردهاز گزاره
فرق در حکم وجود ندارد و آنچـه ممکـن اسـت در آن    » متماثل«که بین موضوعات ھمسان یا 

ا سبحانی، االنصاف فی مسائل دام فیھـ د. (تفاوت در حکم وجود داشته باشد موضوعات مشابھن
)٢٠٦ھمو، مصادر الفقه االسالمی،؛٢/٤٤٢الخالف،

ممکن است گفته شود منظور قائالن به وجود چنین بنایی در شـرع ایـن اسـت کـه، بنـای      
گذاشتن بین موضوعاتی است که بـه ظـاھر شـبیه ھـم ھسـتند و      شرع در بیان احکام بر تفاوت

ھـایی کـه قـائالن بـه     رند، مثالگذاشتن بین موضوعاتی است که به ظاھر با ھم تفاوت داتفاوت
تواند باشد. در این صورت، اشـکال  اند مؤید این منظور میوجود چنین بنایی در شرع ذکر کرده

شود، زیرا ممکن است موضوعاتی کـه در ظـاھر شـبیه    تبعیت احکام از مصاح و مفاسد رفع می
جـه دارای حکمـی   مـدار آن اسـت مشـترک نبـوده و در نتی    به ھم ھستند در علتی که حکم دائر

متفاوت باشند و بر عکس موضوعاتی که در ظاھر شبیه ھـم نیسـتند در علـت حکـم مشـترک      
باشند و در نتیجه حکمشان مشترک باشد. درست است که در این صورت اشکال تبعیت احکام 

شود ولی اشکال دیگری که وجود دارد این است کـه بـا ذکـر چنـد     از مصالح و مفاسد رفع می
تـوان اثبـات کـرد کـه بنـای شـرع بـر ھمسـان         ھا، نمیوآن ھم بر حسب ظاھر آنمثال محدود 

دادن حکـم موضـوعات ھمسـان اسـت، در     دادن حکم موضوعات متفاوت و متفاوت قـرار قرار
حالیکه در اکثر احکام شرعی حکم موضوعات مشابه، ھمسـان و حکـم موضـوعات متفـاوت،     

توان به قواعد فقھی که فقھـا بـه   ی این ادعا میمتفاوت قرار داده شده است، به عنوان شاھد برا
آن قائلند اشاره نمود که حکم بسیاری از موضـوعات مشـابه از ایـن طریـق ھمسـان قـرار داده       

مندی فقه است. عالوه بر ایـن فقھـا بـا بـه کـار بسـتن سـاز        اند و ھمین خود گویای نظامشده
س اولویـت حکـم موضـوعات مشـابه را     العله و قیاوکارھایی مانند تنقیح مناط و قیاس مستنبط

باشد.  دھنده عدم پذیرش چنین بنایی در شرع میدانند که نشانھمسان می
البته اگر بپذیریم که منظور قائالن بـه ایـن قاعـده ایـن اسـت کـه، در شـرع گـاھی حکـم          
موضوعات مشابه، متفاوت قرار داده شده، و گاھی حکم موضوعات متفاوت، مشـابه قـرار داده   

انـد صـرفاً   ھایی که قائالن این قاعده ذکر کردهشود و مثالاست این نظریه قابل پذیرش میشده 
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توان اثبات ھمین مطلب را دارد. شیخ انصاری نیز ادعای قائالن را بـه ھمـین صـورت تعـدیل     

) نیـز  ١/٥٧کلینـی، د. (روایتی که از امام صادق (ع) بیـان شـ  ؛ و )١/٥٢١فرائد االصول، د. (کنمی
این است که گاھی در شرع، حکم موضوعات به ظاھر ھمسان متفـاوت قـرار داده شـده    بیانگر 

کند.است و بیش از این را اثبات نمی
مطالبی که بیان شد در صورتی صحیح است که بپذیریم احکام تابع مصالح و مفاسـدی کـه   

و مفاسد ندانیم یا ھا وجود دارد، ھستند. اما اگر مانند اشاعره احکام را تابع مصالح در متعلق آن
م. مانند برخی از عدلیه احکام را تابع مصـلحتی کـه در خـود جعـل حکـم وجـود دارد، بـدانی       

توان پذیرفت که ممکن اسـت در  )، می٢/٣١، گلپایگانی، افاضة العوائد، ٣٠٩آخوند خراسانی، (
دادن حکم موضوعات ھمسـان دادن حکم موضوعات متفاوت و متفاوت قرارشرع، ھمسان قرار

رخ داده باشد، زیرا اگر احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقشان نباشـند ممکـن اسـت    
حتی بین دو موضوع کامالً ھمسان نیز تفاوت در حکم وجود داشته باشد، اما اینکه بنـای شـرع   
بر این باشد، ادعایی است که با چند مثال قابل اثبات نیست خصوصاً با توجه به احکام بسیاری 

ر خالف این ادعا ھستند.که ب

نتیجه
بنا بر نظر اکثر قریب به اتفاق فقھای امامیه و اھل سنت، اولین کسی که مـدعی شـده بنـای    

دادن حکـم موضـوعات   دادن حکـم موضـوعات متفـاوت و متفـاوت قـرار     شرع بر ھمسان قرار
ه با استناد به این باشد کمی» نظّام«معروف به » ابراھیم بن سیار أبو إسحاق النظّام«ھمسان است 

قاعده قیاس را باطل دانسته است. در میان فقھای امامیه اولین کسی که چنین ادعایی را پذیرفته 
است و فقھای دیگری مانند شھید ثانی، آقا ضیاء عراقی، میـرزای نـائینی و... نیـز    » عالمه حلی«

س بـوده اسـت. تنھـا دلیـل     اند. انگیزه اصلی از طرح این قاعده ابطال قیـا ھمین طریق را پیموده
انـد. در مقابـل ایـن افـراد     ھایی اسـت کـه ذکـر کـرده    قائالن به وجود چنین بنایی در شرع مثال

ھـای  انـد و پاسـخ  بسیاری از فقھای اھل سنت و برخی از فقھای امامیه این ادعا را باطل دانسته
» شـرع تـابع علـل ھسـتند    احکـام  «ھا در این نکتـه کـه   اند که اکثر این پاسخمتفاوتی به آن داده

کنند که ممکـن نیسـت   مشترکند. منکران چنین بنایی در شرع با استناد به مطلب مذکور بیان می
دو موضوع کامالً ھمسان از لحاظ حکم متفاوت باشند زیرا علت حکـم در ھـردو وجـود دارد    

قـائالن  گردد که اگـر منظـور   پس حکمشان باید ھمسان باشد. از بررسی ادله طرفین آشکار می
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دادن دو موضوع کامالً ھمسان است ایـن نظـر، از منظـر    این باشد که بنای شرع بر متفاوت قرار

دانند، اکثر فقھای امامیه، که احکام را تابع مصالح و مفاسدی که در متعلق احکام وجود دارد می
حکـم  دادن در تعارض است. اما اگر منظور قائالن این باشد که بنـای شـرع بـر متفـاوت قـرار     

آیـد،  موضوعات مشابه است، در این صورت اشکال تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیش نمی
توان مـدعی شـد   ولی اشکالی که در این صورت وجود دارد این است که با ذکر چند مثال نمی

دادن حکـم  دادن حکـم موضـوعات متفـاوت و متفـاوت قـرار     که بنای شـرع بـر ھمسـان قـرار    
کننـد. در صـورتی   حالیکه اکثر احکام خالف این ادعا را اثبات میموضوعات ھمسان است در

که مانند اشاعره احکام را تابع علل ندانیم یا احکام را تابع مصالح و مفاسدی که در خود جعـل  
این ؛ لذا حکم وجود دارد بدانیم باز ھم چنین ادعایی با ذکر چند مثال محدود قابل اثبات نیست

دادن حکـم  دادن حکم موضـوعات متفـاوت و متفـاوت قـرار    سان قرارادعا که بنای شرع بر ھم
رسد، مگر اینکـه گفتـه شـود    موضوعات ھمسان است طبق ھیچ مسلکی قابل اثبات به نظر نمی

منظور قائالن این بوده است که در شرع گاھی حکم موضوعات مشابه متفاوت قـرار داده شـده   
شده است. عالوه بر آنچـه ذکـر شـد وجـود     و گاھی حکم موضوعات متفاوت مشابه قرار داده 

ھایی مانند قواعد فقھی که حکم بسـیاری از موضـوعات مشـابه را ھمسـان قـرار داده      وارهنظام
و ه دادن حکم موضوعات مشـاب است و یا تالش فقھا برای تنقیح مناطات احکام و ھمسان قرار

آوردن حکـم موضـوعاتی کـه    العله و قیاس اولویت برای به دسـت یا به کار بردن قیاس مستنبط
بودن فقه و عدم وجود چنین بنایی در شـرع اسـت. البتـه    مندھمسان ھستند، خود گویای نظام

باید توجه داشت عدم اثبات این قاعده خللی بر عدم حجیت قیاس ویا سایر ظنون غیـر معتبـر   
کند و ادله دیگری برای اثبات بطالن این موارد وجود دارد.وارد نمی

منابع
، تحقیـق: محمـد عبـد السـالم     إعالم الموقعین عن رب العـالمینابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکـر،  

ق.١٤١١إبراھیم، بیروت، دار الکتب العلمیة،
الھند، بیروت، مؤسسة األعلمي -، تحقیق: دائرة المعرف النظّامیةلسان المیزانابن حجر، احمد بن علی، 

ق.١٣٩٠للمطبوعات، 
نا، جا، بی، تحقیق: أحمد بن علي بن سیر المبارکي، بیالعدة في أصول الفقهبن حسین، ابن فراء، محمد 

ق.١٤١٠
روضة الناظر و جنة المناظر في أصول الفقه علی مذھب اإلمـام ابن قدامه مقدسی، عبداهللا بن احمـد،  
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ق.١٤٢٣جا، مؤسسة الریّان للطباعة و النشر و التوزیع، ، بیأحمد بن حنبل

اإلکمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والکنـی ، علی بن ھبة اهللا، ابن ماکوال
ق.١٤١١الکتب العلمیة، ، بیروت، دارواألنساب

، تحقیـق: شـیخ أحمـد محمـد شـاکر، بیـروت،       اإلحکام في أصول األحکـامد، من احی بلزم، عن حاب
تا.اآلفاق الجدیدة، بیدار

ق.١٤٠٦ای، قم، پور قمشه، به قلم محمدعلی اسماعیللم المأثورةالمعاآملی، ھاشم،
، تحقیق: محمد مظھر بقـا،  بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجباصفھانی، محمود بن عبدالرحمن، 

ق.١٤٠٦المدني، سعودیه، دار
، تحقیـق: عبـد الـرزاق عفیفـي، بیـروت، المکتـب      اإلحکام في أصول األحکامآمدی، علی بن محمـد،  

تا.اإلسالمي، بی
، تحقیق: لجنة تحقیق تراث الشیخ األعظم، قـم، مجمـع   فرائد األصولن، ید اممحی بن مضرتاری، مصان

ق.١٤١٩الفکر اإلسالمي، 
ق.١٤١٥بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ، قم، کنگره جھانیکتاب المکاسب______________، 
لجنة تحقیق تراث الشیخ األعظم، قـم، کنگـره جھـانی    ، تحقیق:کتاب الطھارة______________، 

ق.١٤١٥بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 
، قـم، مؤسسـة النشـر اإلسـالمي     الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاھرةبحرانی، یوسف بن احمـد،  

تا. ، بیالتابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفه
الکتاب اإلسـالمي،  جا، دار، بیسرار شرح أصول البزدويکشف األبخاري حنفي، عبد العزیز بن أحمد، 

تا.بی
الکتـب العلمیـة،   ، تحقیق:خلیـل المـیس، بیـروت، دار   المعتمد في أصول الفقـهبصری، محمدبن علی، 

ق.١٤٠٣
ق.١٤١٤، کویت، وزارة األوقاف الکویتیة، الفصول في األصولجصاص، احمد بن علی، 

ق.١٤٠٤أحیاء العلوم اإلسالمیة، ، قم، دارفي األصول الفقھیةالفصول الغرویةحائري، محمد حسین، 
، محرر عبدالصاحب حکیم، قـم، دفتـر آیـت اهللا سـید محمـد حسـینی       منتقی األصولروحانی، محمد، 

ق.١٤١٦روحانی ، 
، تحقیق : مؤسسةآل البیـت علـیھم السـالم إلحیـاء التـراث، قـم،       کفایة االصولخراساني، محمد کاظم، 

ق.١٤٠٩یت علیھم السالم إلحیاء التراث، مؤسسةآل الب
، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت، دار الکتب تاریخ بغداد وذیولهخطیب بغدادی، احمدبن علی، 

ق.١٤١٧العلمیة، 
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ق.١٤١٧، بی جا، موسسه صاحب االمر، الھدایة فی االصولخویی، ابوالقاسم، 

ق.١٤٢٩انوار الھدى، ادق، منھاج الفقاھة، قم، دصمحی، مانروح
ق.١٤١٢، قم، مؤسسة دار الکتاب، فقه الصادق (ع)____________، 

، بـه تقریـر مـولی علـی     تقریرات آیة اّهللاٰ المجدد الشیرازيمیرزای شیرازي، محمد حسن بن محمـود،  
ق.١٤٠٩روزدری، قم، مؤسسة آل البیت علیھم السالم الحیاء التراث، 

م.٢٠٠٢جا، دار العلم للمالیین،، بیاألعالمزرکلی، خیرالدین، 
، ٢٩، مجله فقه اھل بیـت (فارسـی)، شـماره    »تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد«ه مقالساعدی، جعفر، 

١٣٨١.
، قم، مؤسسه امام صـادق علیـه السـالم،    اإلنصاف في مسائل دام فیھا الخالفر، فعزی، جریبی تانحبس

ق.١٤٢٣
ق.١٤١٦، بیروت، دار الکتب العلمیة، إلبھاج في شرح المنھاجاسبکی، علی بن عبد الکافی، 
جـا، دار ابـن   ، تحقیق:أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سـلمان، بـی  الموافقاتشاطبي، إبراھیم بن موسی، 

ق.١٤١٧عفان، 
تا.جا، موسسه الحلبی، بی، بیالملل والنحلعبدالکریم، شھرستانی، محمدبن

، قم، مؤسسـة آل البیـت علـیھم    روض الجنان في شرح إرشاد األذھانی، لن عبندین الی، زیاند ثیھش
تا.السالم إلحیاء التراث، بی

، تحقیق: سید محمد کالنتر، قم، الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة_________________، 
.١٤١٠انتشارات داوری، 

تا.مکتبة بصیرتي، بی، قم، منشوراترسائل الشھید الثاني________________، 
، تحقیـق: مؤسسـة المعـارف    المع االسـرایرح شـی شـام فھک االفالسم________________، 

ق.١٤١٣اإلسالمیة، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، 
، تحقیـق: محمدحسـن ھیتـو، دمشـق، دارالفکـر،      التبصرة في أصـول الفقـهشیرازی، ابراھیم بن علی، 

ق.١٤٠٣
ق.١٤٢٠، بیروت، داراالضواء،ماوراء الفقهن محمدصادق، صدر، محمد ب

ترکي مصطفی، بیروت، دار إحیـاء  -، تحقیق: أحمد األرناؤوط الوافي بالوفیاتک، ین اببلیلدی، خفص
ق.١٤٢٠التراث،

ق.١٤١٤، قم، مؤسسة المنار، المحکم في أصول الفقهطباطبائی حکیم، محمد سعید، 
تـا،  جـا، بـی  ، تحقیق: محمد رضـا أنصـاري قمـي، بـی    العدة في أصول الفقهطوسي، محمد ابن حسن، 

ق.١٤١٧
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جـا،  ، تحقیق: عبد اهللا بن عبد المحسن الترکي، بـی شرح مختصر الروضةطوفي، سلیمان بن عبد القوي، 

ق.١٤٠٧مؤسسة الرسالة، 
المي التابعـة  ، تـالیف محمـدتقی بروجـردى، قـم، مؤسسـة النشراإلسـ      نھایـةاألفکارعراقی، ضیاءالدین، 

.١٣٦٤جماعةالمدرسین بقم المشرفة، ل
، تحقیق : مؤسسة النشر اإلسـالمي، قـم، مؤسسـة النشـر     قواعد األحکامعالمه حلی، حسن بن یوسف، 

ق.١٤١٣اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، 
علي بقال، ، تحقیق: عبد الحسین محمدمبادی الوصوإلل فی علم األصول_________________، 
ق.١٤٠٤قم، مکتب اإلعالم اإلسالمي، 

، تحقیق : سید رضا صدر، قم، مؤسسة الطباعة نھج الحق وکشف الصدق_________________، 
ق.١٤٢١و النشر دار الھجرة، 

، تحقیق: أبو القاسم گرجـي، تھـران، انتشـارات    الذریعه الی اصول الشریعهن، یسن حی بلدی، عھالملع
.١٣٦٤اه تھران، دانشگ
.١٣٨٨، تھران، سازمان انتشارات و اندیشه اسالمی، فقه و مصلحتدوست، ابوالقاسم، علی

ق.١٣٦٨، بی جا، چاپخانه امیر، مجمع الفرائدفریدة االسالم، علی، 
قزوینی ، تحقیق: سید علی علوى ، ینابیع األحکام في معرفة الحالل و الحراملیاعمن اسی بلی، عنزویق

و سید عبد الرحیم جزمئی قزوینی، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه    
ق.١٤٢٤قم، 

، تحقیق: سید مھدي رجائي، قم، األربعین في امامة األئمة الطاھرینقمی، محمدطاھر بن محمدحسین، 
ق.١٤١٨سید مھدی رجائی، 

ی، قـم، مؤسسـة النشراإلسـالمي    انراسـ اظمی خی کلدعمحم، محررفوائداألصولنائینی، محمد حسین، 
ق.١٤٠٤التابعة لجماعةالمدرسین بقم المشرفة، 

ی، قـم، دار  رمھمـی ج ری، به قلم علی کالدر المنضود في أحکام الحدودی، لع،گلپایگانی، محمد رضا
ق.١٤١٢القرآن الکریم،

.١٣٦٣تحقیق: علي أکبر غفاري، تھران، دار الکتب اإلسالمیة، ،الکافيوب، قعن یدبمحی، منیلک
ق.١٤١٣، قم، دار القرآن الکریم، االحصار و الصدگلپایگانی، محمدرضا، 
ق.١٤١١، قم، دارالقرآن الکریم، افاضة العوائد_____________، 
ق.١٤١١، ، قم، دارالقرآن الکریمإفاضة العوائد تعلیق علی درر الفوائد_____________، 

، تحقیق: محمد حسین رضـوي، قـم، مؤسسـة آل البیـت     معارج األصولمحقق حلي، جعفر بن حسین، 
ق.١٤٠٣علیھم السالم للطباعة والنشر،
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علـیھم  ، قم، مؤسسة آل البیتمشارق الشموس فی شرح الدروسد، محن مبنیساری، حسوانق خقحم

تا.السالم إلحیاء التراث، بی
، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیھم السالم جامع المقاصد في شرح القواعدی، علی بن حسین، محقق کرک

ق.١٤٠٨إلحیاء التراث، قم، مؤسسة آل البیت علیھم السالم إلحیاء التراث، 
.١٣٦٩کتاب فروشی علمیه اسالمیه،،، تھرانترجمه اصول کافیواد، وی، جطفصم

ق.١٤٢٧-١٤٠٤رة األوقاف و الشئون اإلسالمیة کویت، ، کویت، وزاموسوعة الفقھیة الکویتیة
ران، دار ، تحقیق: الشیخ عباس القوچاني، تھجواھر الکالم في شرح شرائع االسالمنجفی، محمدحسن، 

.١٣٦٥الکتب اإلسالمیة، 
فرھنگ فقه مطابق مذھب اھل بیت علـیھم ھاشمی شاھرودى، سید محمود، و جمعی از پژوھشگران، 

ق.١٤٢٦سسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذھب اھل بیت علیھم السالم، ، قم، مؤالسالم


