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چکیده
منـاط حکـم از اوصـاف و    تنقیح مناط، عبـارت اسـت از خـالص کـردن و مـنقح کـردن علـت و       

تنقیح مناط، نخستین . خصوصیات زائد ھمراه حکم و تعمیم آن به ھر مورد برخوردار از ویژگی مشترک
بار در سدۀ پنجم توسط اھل سنت مطرح شد و بعدھا در سدۀ ھفتم به طور صـریح و رسـمی، در بـین    

ایـن  ).دصـورت گرفتـه بـو   اگر چه پیش از آن نیز رویکردھایی غیر صریح بـه آن . (تشیعه مطرح گش
. اندروش بعد از آن نیز کم و بیش مورد توجه فقھا بوده و به آن استناد جسته و در موردش سخن رانده

در این مقاله چگونگی رویکرد فقیھان از آغاز تا به امروز در آراء و نظریات و در عمل و استنادات، 
شود که جز یکی از فقھـا،  در نتیجۀ آن مشخص میدر ادوار مختلف، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و 

به دلیلی قابل توجیه، ھیچ کس به کلی با حجیت تنقیح مناط مخالف نیست و تقریباً ھمه حجیت تنقیح 
اند؛ و تنھا تنی چند از بزرگان، حجیت آن را در احکام غیر تعبدی محدود کردهپذیرندمناط قطعی را می

فقھای امامیه با حجیت تنقیح مناط ظنی مخالفند و تنھا بعضی از اعالم اگر چه که از طرف دیگر، عموم 
. اندامامیه، تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ و بعض دیگر تنقیح مناط اطمینانی را معتبر دانسته

.تنقیح مناط، مناط، تنقیح، الغای فارق، الغای خصوصیت: ھاکلید واژه

.٠٨/١٢/١٣٩٠: ؛ تاریخ تصویب نھایی١٦/١٠/١٣٩٠:خ وصولیتار*. 
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طرح مسئله

تعلیل و تعمیم حکم است عبارت اسـت از خـالص کـردن و    ھایتنقیح مناط، که از روش
منقح کردن علت و مناط حکم از اوصاف و خصوصیات زائد ھمراه حکم که تـاثیری در حکـم   

به عنوان مثال . ندارند و سپس تعمیم حکم به ھر مورد دیگری که واجد این مناط و علت باشد
ادلـۀ ایـن   . نمازش شکسته نیسـت مبنی بر این که کسی که شغلش در سفر است،حکمی داریم

است اما حکم وارده در مورد او بـا یـافتن منـاط و    ) کرایه دھندۀ حیوان(یحکم در مورد مکار
علت آن حکم که کثرت سفر و وابستگی شغل به سفر است با حذف خصوصیت مکاری بودن، 

اق اصـحاب،  و نیز به اتفـ ) ١٨٧بروجردی، . (دیاببه ھرکسی که شغلش در سفر باشد تعمیم می
ازالۀ آب استنجاء از لباس و بدن برای آن چه مشروط به طھارت است مثل نماز، واجب نیست؛ 
در حالی که اخبار تنھا بر عدم نجاست لبـاس داللـت دارنـد امـا از آن جـا کـه بنـا بـه ظـاھر،          
خصوص لباس دخالتی در حکم ندارد، حکم از باب تنقیح مناط قطعی به غیر لباس ھم سرایت 

ھر چند فقھاء و اصولیان شیعه و سنی، تنقیح مناط را ) ٤٦٨و ١/٤٦٩بحرانی، حدائق، . (دنکمی
اند اما از ھای کشف مالک و تعمیم حکم مورد بحث و بررسی قرار دادهبه عنوان یکی از روش

ھا پراکنده و محدود است، ھمگان بر این باورند که تنقیح منـاط نیـز ماننـد    آن جا که این بحث
توانـد در کشـف احکـام مسـائل     ھای معتبر کشف و تعمیم حکم کـه بـه ویـژه مـی    وشاکثر ر

از سوی دیگر از . مستحدثه نقشی موثر داشته باشد نیازمند یک تحقیق منظم و ھمه جانبه است
آنجا که این واژه، اندکی پس از اولین قرون اسالمی تا به حال در لسان فقھا وجود داشـته و بـه   

بایست به پیشینۀ آن بین فقھـا و سـیر   ان بوده است، برای فھم کامل آن، مینوعی معرکۀ آرای آن
تحول این نھاد اصولی در تاریخ علم اصول توجه جدی یافت؛ چرا که توجه به پیشینۀ علمـی و  
تاریخی یک مسئله، آن ھم مسئلۀ مھمی از این دست، پژوھشگران آن حوزه را در دریافت عمق 

بر آن شدیم کـه  ؛ لذا کندزوایای آن به طور تاثیر گذاری یاری میمسئله و تجزیه و تحلیل ھمۀ
وعامـه را تنھـا در   (ه تر این روش، رویکرد عملی و نظری فقھای شـیع جھت درک ھر چه کامل

از میـان آراء و نظـرات و ھمـین طـور اسـتنادات و دالیـل       ) حد تشخیص نقطۀ آغاز این روش
. به امروز بیرون کشیده وبه تحلیل بپردازیمفتاوای فقھا از ابتدای شرع مقدس اسالم تا

در ھیچ منبع دیگری به این شکل به تاریخچۀ گانالزم به ذکر است که طبق تتبعات نگارند
تنقیح مناط پرداخته نشده است؛ اگرچه که گاه به تنھا بعضی از نظرات ویـا اسـتنادات فقھـا بـه     

ن تنھا یک عبارت یا یک رد عملی اسـتناد  طور پراکنده اشاراتی شده است و گاه با در نظر گرفت
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به تنقیح مناط ازسوی یک فقیه، نظر وی راجع به تنقیح مناط، به طور کلی و قطعی مـورد ادعـا   

بایست آراء واستنادات در این مورد، به طور کامل مورد فحص واقع شده است، در حالی که می
دھنـدۀ رویکـرد حقیقـی و ھمـه جانبـۀ      وبررسی قرار گیرد امید است که این مقاله بتواند ارائـه  

. فقھای شیعه به تنقیح مناط باشد

نقطۀ شروع تاریخی
از نخستین کسانی که به بحث . ظاھراً به کارگیری این اصطالح ابتدا از سوی اھل سنت بود

از علمـای اھـل   )ق٤٢٨م (یاند، ابوعلی حسن بـن شـھاب عبکـر   دربارۀ تنقیح مناط پرداخته
، البته طبق گفتۀ غزالی، پیش از آن نیز، ابوحنیفه با این که منکر ١)١صفحه ی پاکتچ(ت سنت اس

قاشانی و ) ٢٨٢غزالی،(د نامیمی» ستداللا«قیاس در کفارات بود، تنقیح مناط را پذیرفته و آن را 
دانستند که از نظر غزالی مقصود آنـان از احکـام   میر نھروانی نیز احکام معلق به اسباب را معتب

اما کسی که به تفصیل دربارۀ تنقیح مناط ) ٣٠٢ھمان، (ت به اسباب، ھمان تنقیح مناط اسمعلق 
ھای جدیدی را در مورد تنقیح منـاط ابـراز   است که دیدگاه)ق٥٠٥م (یگوید، غزالسخن می

به ھر حال محور اصـلی بحـث در ایـن مقالـه رویکـرد      ) ٣٠٤و ٣٠٢و ٢٨٢غزالی، . (ددارمی
به تنقیح مناط است که جھت تبیین بھتر این پیشـینه را بـا محوریـت نقـاط     فقھای امامیه نسبت

. ایمتقسیم نمودهمتمایز دوره ٨عطف این رویکرد و البته با التفات به مسائل تاریخی به 
دوره حضور و نخستین عصر غیبت. ١

ریـع  ھای اھل بیـت در مـورد تفکـر اسـتداللی و تعلیـل و تف     در میان شیعه، با وجود آموزه
ھای قطعی علـل  احکام، در قرون اولیه، محدثان به دلیل مشابھت ظاھری یا تشابه اسمی، کشف

)٣٦و ٣٥طباطبایی مدرسی، . (دشمردناحکام را در حکم قیاس می
ردپایی که از تنقیح منـاط قابـل   ا در دوران غیبت، نیز که غلبه با گرایش اھل حدیث بود تنھ

دانشمند میانۀ قرن چھارم، کـه  (د اس معتبر در نزد ابن جنیمشاھده است این است که بعضی قی
نقـیح منـاط   ت«و یـا  » قیاس منصوص العلـه «یا » قیاس اولویت«به ) پیرو مکتب اھل حدیث نبود

چراکه ھمۀ اینھا شـبیه بـه قیاسـند و در قـرون     ) ٣/٢١٤سید بحر العلوم، (د انحمل کرده» قطعی

دسترسـی  در این زمینه برایبیشترـ تنھا منبع مدعی این مسئله و در دسترس نگارندگان، ھمین مقاله بود و تتبع ١
. تر بدون نتیجه باقی ماندمنابع اصلیبه
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که البته مجال بررسی صحت و سـقم ایـن   ) ٤٢رسی،طباطبایی مد(د شدناولیه قیاس شمرده می

. توجیه در جای دیگری است
بعد از عصر محدثان تا محقق حلی. ٢

بعد از انھدام مکتب اھل حدیث که توجه افراطی به نص و حـدیث داشـت و پـس از کـم     
ه ھـای تعلیـل و ازجملـ   شدن از بیم افراطی از افتادن به دامن قیاس، کم کم زمینۀ توجه به شیوه

در یـک فـرع   ) طبـق نقـل عالمـه حلـی    (تنقیح مناط پدید آمد و بعد از ابن جنید، شیخ طوسی 
اگر چه بـاز ھـم، نـام صـریحی از تنقـیح      ) ٣/٢٧٠. (دکنفقھی، مناط را بیان و طبق آن حکم می

تواند ناشناخته بودن این اصطالح در بین شیعه بیم از شود که دلیل این مسئله میمناط برده نمی
ر گرفتن اصطالحی با اصالتی از اھل قیاس، باشد والبته ایـن احتمـال نیـز وجـود دارد کـه      به کا

بیش از این تنقیح مناط مورد توجه قرار گرفته باشد اما بر طبـق تتبـع نگارنـده، اسـناد موجـود      
س ، ھمۀ منکـران قیـا  ٥در ھر صورت، از نظر غزالی در قرن . نشان دھنده ھمین مقدار توجھند

)٢٨٢ھمان، . (دبه اعتبار تنقیح مناط اقرار دارن) ش اعظم آنان استکه شیعه بخ(
از محقق حلی تا فاضل تونی. ٣

٦٧٦م (یکنـد، محقـق حلـ   ظاھراً نخستین کسی که به طور صریح تنقیح مناط را مطرح می
اش از آن نام برده و بـه تفصـیل دربـاره   ) ١٨٣(» لمعارج االصو«اش است که در اثر اصولی)ق

قـرار  ٧بر ھمین اساس آغاز پیـدایش تنقـیح منـاط در بـین شـیعه را قـرن       . صحبت کرده است
از . گویـد محقق حلی در مورد تنقیح مناط در جمع بین اصل و فرع قیاس، سخن مـی . دھیممی

نظر وی، جمع بین اصل و فرع یا از طریق احراز نبود فارق بین اصل و فرع است یـا از طریـق   
حال، چنان چه جمـع بـین اصـل و فـرع از     ) ١٨٣محقق حلی،. (ود درآن دعلت مشترک موجو

طریق احراز عدم وجود تفاوت بین اصل و فرع باشد و از ھر جھت، علم بـه مسـاوات بـین آن    
. دشـو نامیده مـی » تنقیح مناط«دوحاصل شود، تعمیم حکم به مورد مساوی جایز خواھد بود و 

جود داشته باشد، به دلیل احتمال اختصاص حکم به ولی اگر از بعضی جھات، تفاوت و) ھمان(
) ھمان. (تآن مزیت، تعمیم حکم جز با نص خاص جایز نیس

، پـس از  )ق٩٦٦(یو پس از او شھید ثـان )ق٧٨٦م (ل ، شھید او)ق٧٢٦م (یعالمه حل
ھـایی کـه گـاه در کتـب    اند اما نظر بعضی در مورد قیاسمحقق صریحاً از تنقیح مناط نام نبرده

ھمچنین ) ٣٨٣حائری اصفھانی،. (تشود این است که، ھمان تنقیح مناط بوده اسھا دیده میآن
)ق٨٤١(یو پـس از او ابـن فھـد حلـ    ) ٢١٦ـ ٩/٢١٤و ١/٦٥مسـالک األفھـام،   (یشھید ثان
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) ١/١١٤جـامع المقاصـد،   ()ق٩٤٠(یو محقق دوم علی بن حسین عبـدالعالی کرکـ  ) ١/٤٨٣(

دارد کـه  ضمن این که محقق دوم، بیـان مـی  . اندیین و طبق آن حکم کردهگاه، مناط حکم را تع
کردند اما متأخران وی به قیاسـی کـه علـت حکـم     متقدمان او به ھیچ نوعی از قیاس عمل نمی

سـاله طریـق   ر[رسـائل کرکـی   (١.کننـد اصل از طریق نص یا ایماء منصـوص باشـد عمـل مـی    
. ود وی از این نوع قیاس، تنقیح مناط استکه احتماالً مقص) ٤٩/]ماإلستنباط األحکا

ھای متـداول تعلیـل چـون منصـوص     پس از او نیز امین استرآبادی که اخباری بود و روش
دانست، با شگفتی بسیار در بعضی از آرای فقھی خود به تنقـیح  العله و اولویت را بی اعتبار می

تـوان  بنابراین استرآبادی را می٢)١٠٦و ٢/٩٢، بحرانی، حدائق. (تمناط قطعی استناد جسته اس
. نخستین فقیھی دانست که صریحاً به تنقیح مناط استناد جسته است

از فاضل تونی تا وحید بھبھانی. ٤
به طور صریح و مبسوط از تنقیح »هلوافیا«در )ق١٠٧١م (یبعد از محقق حلی، فاضل تون

زم بین دو حکم را منطوق غیر صریح وی که از جمله موارد تال) ٢٣٧و ٢٢٩. (دبرمناط نام می
دارای ) کنـد و به معنای مالزم وضع لغوی لفظ نه معنای وضعی آن، تعریف مـی (ا آن ر. داندمی

و داللـت  ) ٢٢٩ھمان، (ء داللت تنبیه و ایما٣اشاره ـ داللت ٢اقتضاء ـ داللت ١:دانداقسامی می
راه شده و این ھمراھی دال بر علیت عبارت است از آن چه به صورتی با حکم ھمء تنبیه و ایما

آید که در غیر این مورد نیز ھر جا این وصـف بـا آن   آن برای حکم است به طوری که الزم می
فاضل، داللت تنبیه و ایمـاء را در  ) ٢٢٩تونی، الوافیه، . (دحکم ھمراه شد، حکم جریان پیدا کن

قعه، علم داشته باشیم و داند که نسبت به علیت و عدم مدخلیت خصوص واصورتی حجت می
از نظر وی، مدار استدالل در کتب فقھی بر داللت تنبیه و ایماء است و مراد محقق در معتبر ھم 

ھمچنـین وی، یکـی از   ٢٣٨و ٢٢٩ھمـان،  (ت از حکم به حجیت تنقیح مناط قطعی ھمین اس
ایماء تقسیم طرق علم به علت را نص بر علت معرفی کرده و آن را به دو قسم صریح و تنبیه و

) ٢٣٨ھمان، .(کندمی
فقیھی اخباری است که در عین حال، میانه روی را اتخاذ کرده )ق١١٨٦م (یمحقق بحران

فمتقـدموا أصـحابنا ال   : تعدیة الحکم من المنطوق إلی المسکوت الذی ھو القیـاس، و قـد وقـع فیـه الخـالف     «ـ ١
إمـا بـنص، أو إیمـاء، علـی مـا تقـرر فـی        : ء منه و المتأخرون عملوا بما نص علی عله حکـم األصـل  یعملون بشی

.»األصول
ھا دارد تنھا در حـدائق بحرانـی یافـت شـد و در کتـب اسـتر       قاداتی که بحرانی به آناین استنادات ھمراه با انت-٢

.ھا دیده نمی شودآبادی اثری از آن
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بحرانی عیناً مضمون عبارات و آرای فاضل دربارۀ . و پس از فاضل به تنقیح مناط پرداخته است

١/٥٥بحرانـی، حـدائق،   . (دآورد، بدون آن که به ھـر علـت نـامی از وی ببـر    تنقیح مناط را می
. تمی توان گفت رای بحرانی در مورد تنقیح منـاط عینـا ھمـان رای فاضـل تـونی اسـ      ) ٥٦/و
ھمـان،  (د از نظر وی صرف عدم ظھور خصوصیت داللت بر عدم خصوصیت ندار) ٥٦ھمان، (

اگر چه در بعضی از موارد، عدم علم به خصوصیت واقعه را کافی دانسـته  ) ١٤/٢٨١و ١٣/٩٥
دانـد، چـون   وی، تنقیح مناط را مدار استدالل در اکثر احکام شرعی مـی ) ٤/١٩٣ھمان، . (تسا

مخـتص شـوند،   م حکـ اگر احکام به خصوص ھمان وقایع خاص و مشخصات خارجی ھمراه
و ھمچنـین  ٥/٤٤٢ھمـان،  . (دمانشود یا احکام کلی کمی باقی میای ثابت نمیھیچ حکم کلی

و البته عدم لحاظ خصوصیات احکام تا حـدی اسـت کـه    ) ٤/١٩٣و ١٤/٢٧٩و ١/٣٣١: ک. ر
و یـا آن  ) ١/٥٦ھمان، (د علم و یا احتمال نسبت به مدخلیت خصوص واقعه وجود نداشته باش

دھـیم، در احکـام تغـایر    ھـا را مـی  مورد خاص با بقیۀ افراد نوعی که احتمال تعدی حکم به آن
ن بینی وارد شـده اسـت بـه دیگـر افـراد خـون       به عنوان مثال آن چه در مورد خو. نداشته باشد

ھـا  سرایت خواھد کرد، اما به دیگر افراد نجاسات چون بول و غائط به دلیل تغایری که بـین آن 
شایان ذکر است بحرانی که تنقیح منـاط  ) ٣٣١ھمان، . (دکنبه لحاظ احکام ھست، سرایت نمی

دانـد در مـورد دلیـل    ـ معتبـر مـی  را ـ که در عصر او ھنوز از سوی بسیاری مطرود بوده است   
باشـند، قائـل بـه عـدم حجیـت      اولویت و منصوص العله که بسیاری قائل به حجیت آن دو می

د شود مگر در جایی که یا داللت عرفی باشد و یا به تنقیح مناط قطعی بازگشت داشـته باشـ  می
ه مناط استناد جستوی، در عمل ھم در اغلب موارد با جزم و قطع به تنقیح ) ٦٥و ١٨٩ھمان، (
و گاه بـا  ) ٢٠٤، األنوار، ١٥٨و ١٣/٤٥و٥/٢٩٧و ٤/١٩٣و ٤٦٩، ٤٩١، ٣٩٢، ١/٣٣١ھمان،(

وگـاه مـردودش   ) ١٤/٤٥٢و١/٩٢حـدائق،  (ه وجود تمایل به اجرای آن، احتیاط را بھتر دانست
ط در تا آن ھنگام، فقیھی به این وسـعت از تنقـیح منـا   ) ؛٩٥/ ١٣و ١/٣٧٤ھمان،(ت دانسته اس

. آرای فقھی خود استفاده نکرده بود
وحید بھبھانی و شاگردان مکتب فقھی وی. ٥

، بسـاط  )ق١٢٠٥م (ل ، وحید بھبھانی، محمـد بـاقر بـن محمـد اکمـ     ١٢در نیمۀ دوم قرن 
ای در آثـارش  وی به طور قابل مالحظه) ٦٠طباطبائی مدرسی،. (دمکتب اخباری را در ھم پیچی

بھبھـانی، الفوائـد   . (دگویـ ی آن و از جمله تنقـیح منـاط سـخن مـی    ھااز تعدی از نص و روش
از نظر وی این وظیفۀ مجتھد است که موضع تعدی را از ) ١٤٨-١٤٥و ٢٩٦ـ ٢٨٩الحائریه، 
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به تصریح وی تعدی توسط تنقـیح منـاط بـین فقھـای زیـادی      ) ٢٩٣ھمان، . (دغیر آن تمیز دھ

مثل قیاس اسـت ولـی علـت در آن مـنقح و یقینـی      از نظر وی تنقیح مناط ) ھمان. (تمعتبر اس
به طوری کـه بـه عـدم    ) ٣/٥٤٩؛ ھمو، حاشیه علی مدارک األحکام، ١٤٧و ٢٩٤ھمان، . (تاس

بھبھانی، الفوائـد الحائریـه،   (م مدخلیت خصوصیت موضع و عدم مانعیت مورد دیگر یقین داری
د شـو باعث یقین به تعـدی مـی  اش و این یقین به دلیل امتناع تخلف معلول از علت تامه) ٢٩٤

شـود کـه ھـر دو، بـرای     که گاه به اجماع و گاه به حکم قطعی عقل، حاصل مـی ) ١٤٧ھمان، (
اما عمده و اصل ھمان اجماع است و عقل ) ٢٩٥و ٢٩٤و ھمان، (د انتنقیح مناط، منقِح شرعی

ود نام تنقـیح  و اگر فقھای ما در کتاب ھای استداللی خ) ١٤٧و ٢٩٥ھمان، . (تکمتر منقح اس
اند به ھمین دلیل است که تنقیح مناط معتبر تنقیح مناط قطعی است کـه  مناط را غالباً ذکر نکرده

و دلیل این که تنھا، تنقیح منـاط قطعـی   ) ١٤٧ھمان، . (تمنقح آن، در اجماع و عقل منحصر اس
سـت و اگـر   معتبر است، این است که تنقیح مناط اگر ظنی باشد و نص نداشته باشـیم، قیـاس ا  

شایان ذکر است که بھبھانی شرط حجیت ) ١٤٨ھمان، (ت نص داشته باشیم، منصوص العله اس
وی، تنقیح منـاط را  ) ٤٥٢و ٤٥١ھمان، . (همنصوص العله را فھم عرفی یا منقحیت مناط دانست

، مجمـع  ١/٣٥، حاشیه علی مـدارک األحکـام،   ٥/٣٨١و ٤/٤٩١مصابیح الظالم، (م گاھی به جز
بھبھـانی، مصـابیح   . (تو گاه با احتمال، دلیل قرار داده اسـ ) ٤٨٥و ٤٠٠ص و البرھان، الفائده

) ٧/١٨٧و ٢/١٠٥الظالم، 
. دھای تعدی از نص داراشاراتی مفید و مختصر به روش)ق١٢٠٩م (یمحمد مھدی نراق

عـدم  (ل از نظر وی، قیاس قطعی که در آن به علیت و سقوط مح) ١٠١ـ ٩٤الجامع الجوامع، (
قطـع حاصـل شـود و یـا قیاسـی کـه       ) فـرع و اصـل  (ت یا به مساوا) مدخلیت خصوص واقعه

و دلیل حجیـت قیـاس قطعـی ایـن     ) ٩٧و ٩٩ھمان، (ت جامعش اتحاد طریق باشد حجت اس
است که به دلیل قطع به تعلیل، ثبوت علت در فرع، ظاھر است و این ظھور در قیاس جلـی بـا   

. دتر خواھد بود، مانند الحاق امه به عبـ صی برعلت نباشد، روشنقطع به نبود فارق اگر چه که ن
نراقی، فصلی بسیار کوتاه را به تنقیح مناط اختصاص داده و تنقـیح منـاط را تبیـین    ) ٩٧ھمان، (

) نه قیـاس اصـطالحی  (س داند که به معنای اصل کلمه قیاالغای فارق توسط علت یا غیر آن می
و فاقـد  (یحاصل شود قطعی و اگر تنھا ظـن آور باشـد، ظنـ   باشد که اگر نسبت به آن قطعمی

ه وی در آرای فقھی خود گـاه بـه تنقـیح منـاط اسـتناد جسـت      ) ٩٩ھمان، (د خواھد بو) حجیت
) ١٠٢و ٥٧ھمان، . (توگاه آن را مردود دانسته اس) ١٤٠و ٦٠معتمد الشیعه، (
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ـ   وحید بھبھانی شاگردان مبرّز و نخبـه  ـ   ای داشـت کـه روش او را ب د ه درسـتی حفـظ کردن

:ترین آن ھا عبارتند ازاز جمله مھم) . ٦١طباطبایی مدرسی،(
که در آرای فقھی او، اسـتناد بـه تنقـیح منـاط     )ق١٢٢٦م (یجواد بن محمد حسینی عامل

١١٥شـرح،  . (دخـور ھرچند در حد نقل اقوال دیگران بدون ابراز نظر شخصی وی به چشم می
) ٥٦٠و ١٨٩و 

ھایی جدید نسبت به دیدگاهه ک)ق١٢٢٨م (ء جناحی نجفی، کاشف الغطاجعفر بن خضر 
گویـد  وی، مـی ) ١/١٨٨. (ددارھای تعدی از نص، ابـراز مـی  تنقیح مناط، اولویت و دیگر روش

که یا از تصـریح  [بدیھی است که اطاعت بنده نسبت به موال، یا دائر مدار علم به مراد موالست 
پـس  ) ١٨٨. (تو یا ظنی که موال آن را پذیرفتـه اسـ  ] آیده دست میو یا از بررسی اقوال موال ب

یا ) نص(ل اگر حکم به چیزی تعلق گیرد و اولویت غیر مورد حکم نسبت به آن، با علم از داخ
مشخص شود و در نتیجه از مفاھیم لفظی ) نص(ل مشخص شود یا با ظن از داخ) نص(ج خار

ل با علم معلوم شـود و یـا از داخـ   ) ز داخل یا خارجا(ن باشد و یا مساوات غیر مورد حکم با آ
با ظن مشخص شود، نیز مثبت حکم است و تأمل در اعتبار اولویت با ھر دو قسـمش و  ) نص(

عبـارت اخیـر در مـورد تنقـیح منـاط،      ) ھمـان . (تتنقیح مناط و منصوص العلـه درسـت نیسـ   
ای ت عبارات پیش از گونهبیانگرحجیت تنقیح مناط قطعی و ھمچنین ظنی مستند به لفظ آن اس

بـه  . آید، شایسته نیست؛ زیرا ایـن فھـم از آن نیسـت   که از مجموع ادله برای او فھمی پدید می
کند که تأمل در اعتبار آن چـه کـه در ذھـن مجتھـد پـس از      خصوص که وی در ادامه بیان می

جمـوع ادلـه   ای کـه از م شود به گونـه بررسی ادله توسط ذوق سلیم و ادراک مستقیم حاصل می
از قبیل منصـوص اسـت چـرا کـه عقـل، ذوق      ا آید، شایسته نیست؛ زیربرای او فھمی پدید می

و اعتبار منطوقـات، مفـاھیم، کنایـات،    د شوشنوایی، بویایی و بیانی دارد که با حواس درک نمی
تلویحات، رموز، اشارات، تنبیھات و مانند آن در صورت ضـعیف نبـودن ظـن، از یـک مقولـه      

از نظـر وی، مفھـوم   ) ھمـان . (تیرا مدار حجیت، تنھا بر مفاھیم معتبر عرفی استوار اساست؛ ز
اولویت ازجمله مفاھیم است که منطوق قرار دادنش بعید است و محل آن عبارت اسـت از ھـر   

ای معلق شود و اولویت غیر آن مسئله به صورت ظھـور تـام از لفـظ    جایی که حکمی بر مسئله
این ظھور از میان لفظ نباشد با حصول قطع بلکه مطلق ظن قوی باز ھـم  فھمیده شود و اما اگر

شود ولی دیگر مفھوم نخواھد بود بلکه از قبیـل مسـتفاد   بنا به اقوی، نسبت به اولویت حکم می
) ٢/٤٦٠. (دگیروی در عمل نیز تنقیح مناط را به کار می) ١/١٨٥. (داز تنقیح مناط خواھد بو
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نیز چون فاضل و بحرانی، تنقیح مناط را در داللت تنبیه و ایمـاء  )ق١٢٣١م (یمیرزای قم

وی در ) ١٦٨قوانین األصـول،  . (تو داللت تنبیه و ایماء را در منطوق غیر صریح جای داده اس
) ١/٤٢جامع الشتات، . (تفقه نیز به تنقیح مناط استناد کرده اس

ناطی را که در آن فـرع و اصـل   ، تنقیح م)ق١٢٣٤م (یبن اسماعیل شوشتری کاظم... اسدا
در حکم با ھم مساوی باشند، معتبر دانسته و مجرد شـک در عـدم تسـاوی را در عـدم اعتبـار      

مگر در مورد مستحبات که، با توجه به قاعـده تسـامح در ادلـه    ) ٩١. (ددانتنقیح مناط کافی می
) ٢٤١. (دسنن، حکم قابل تعدی خواھد بو

و مـنقِّح را  ) ٤/٢٩و ٦/٩٧(ر تنقیح مناط قطعـی را معتبـ  ،)ق١٢٣١م (یسید علی طباطبای
و در عمل نیز، موارد تنقیح مناط غیرقطعی یـا  ) ٩/١٣١(د دانتنھا اجماع و عقل در حد یقین می

) ٦/٩٧و ٤/٢٩(ع وی گـاه تنقـیح منـاط را بـه قطـ     ) ٩/٣٩٧و ٥/٥٧. (دکنبدون منقح را رد می
)١٤/١٨٧و ١٤/٧٨و ١٢/٤١٨و ٤/٢٣١(. مورد استناد قرار داده و گاه با تردید

یو قطعـ ) ٤٩١و ٢٨١(م تنقیح مناط، بـا علـت معلـو   )ق٦٩٨م (یمحمد مجاھد طباطبای
) ٢٨٦. (ددانداند، ومنقِّح مناط را چون استادش وحید، ھمان عقل و اجماع میرا معتبر می) ٦١(

و٢٨١و ٢١٢. (تاسـ مـردود شـمرده   ا ، سـایر مـوارد ر  )٦١(د و در عرصۀ عمل، جز یک مور
) ٦٩٨٨و ٥٥٦و ٤٩١و ٢٨٦

تنقیح مناط قطعی را معتبر دانسته و نخستین کسی است که قائـل  )ق١٢٤٥م (یاحمد نراق
شد منقِّح، غیر از عقل و اجماع، استقراء یا ھمان عدم معھودیـت فـرق بـین اصـل و فـرع ھـم       

وی در ). ١٦/١٩٥مسـتند،  (د شـو ع مـی تواند باشد و در اکثر موارد ھمین استقراء، منقِّح واقـ می
و ٢/١٦مسـتند،  (ن میدان عمل نیز، مکرر از تنقیح مناط استفاده کرده اسـت، چـه در مقـام رد آ   

ـ   ) ١٦/١٩٥ ، ١١/٥٠، ٨/١٩٣، ٦/٢٤٦، ٥/٢٢، ٢/١٠و ١/٤٠٠ھمـان،  (ش و یا مسـتند قـرار دادن
) ١٠/٣٠٩د، مستن. (نو یا بیان احتمالی بودن استناد به آ) ٢٨و عوائد، ١٦/١٩٣

ھــای آن نیــز بــه تعــدی از نــص و روش)ق١٢٥٠م (یمحمــد حســین حــائری اصــفھان
ھـایی وجـود دارد کـه از جملـه     از نظر وی برای شناخت، نسبت به علیت علت، راه. پردازدمی
ت شـود و معتبـر اسـ   ھا قرائن حالیه و شواھد استنباطی یقینی است که تنقیح مناط نامیده میآن
ھرچند که این علم از طریق -چرا که ھرگاه علت، تامه و معلوم باشد) ٣٨٥نی، حائری اصفھا(

و وجودش در فرع، نیز معلـوم باشـد،   -گردد حاصل شده باشدظنی که در نھایت به علم بر می
شود؛ زیرا تخلف معلول از علت تامه، ممتنع است و ابتنـای شـریعت   حکم در فرع نیز ثابت می
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ھمـان،  (. ، مانع حصول علم در تنقیح مناط نیسـت ١فریق بین متفقاتبر جمع بین مختلفات و ت

٢٨٤ (
در صورتی جائز اسـت  ) منظور، ھمان علت است(ت از نظر صاحب جواھر نیز اطراد حکم

علت در تنقیح مناط باید قطعی باشد، ) ٢٣/٢٧. (دکه مبتنی بر تنقیح مناط یا علت منصوص باش
امـا، بـا ایـن کـه کتـاب او      ) ٣٩/٣١٠. (دباشـ به نحـوی کـه معنـای محصـلی بـرایش متصـور      

کتابی جامع و غنی است ولی موارد کمی از استناد به تنقیح مناط درآن به چشـم  » جواھرالکالم«
و البته مواردی ھم وجود دارد که ادعای استناد به آن را مطرح و نھایتاً آن را ) ٨/١٢٨(د خورمی

واین امر دلیل بـر آن اسـت کـه ایـن فقیـه      )٣١/٥٩، ١٢/٥٩، ٩/١٣٧، ٨/١٧٨. (ترد نموده اس
. ای در برابر تنقیح مناط اتخاذ کرده استبزرگ در میدان عمل موضع محافظه کارانه

و معتقد است ) ١/٢٤(د دان، تنقیح مناط قطعی را معتبر می»هلعناوین الفقھیا«مراغی صاحب 
از نظـر  ) ٢/٤٧٥. (تاسعلت مستنبط از کالم شارع اگر چه که به آن تصریح نشده باشد حجت

شود و نیازمند ضمیمه نیست اثبات می» الضرر«وی، حکم، گاه از نفس قواعد کلی چون قاعده 
و گاه نیازمند انضمام امر خارجی است و خود حکم، دربارۀ برخی افـراد ثابـت اسـت و سـایر     

) ١/٣٢٤. (دگردنافراد با الغای فارق و تنقیح مناط و یا اتحاد طریق ملحق می
نیز تنقیح مناط قطعی را قبول دارد و معتقد است که تنقیح )ق١٢٥٣م (ء علی کاشف الغطا

ـ  ) ١٩٣و ١٦٤(د مناط باید منقح داشته باش و امـا  ) ١٩٣(ص که آن منقِّح یا اجماع است و یـا ن
وی در عمل نیز از تنقیح مناط استفاده کـرده  ) ١٥٤. (دتواند منقِّح قرار بگیراتحاد طریق ھم می

و در بعضـی مـوارد   ) ١٩٣و ١٥٤و ١٦٤و ٦٣و ٤٥و ٢٩(د ت اما در اکثر مـوارد آن را ر اس
) ١٨٣و ١٥٤(. قبول کرده است

مکتب اصولی شیخ انصاری. ٦
فقیه و اصولی بزرگ شیعه ھم تنقیح منـاط را از جملـه اسـباب    )ق١٢٨١م (یشیخ انصار

است که در تنقیح مناط باید حتماً منـاط معلـوم   و معتقد ) ٧٢االجتھاد و التقلید، (د دانتعدی می
امـا بـه نظـر وی تعـدی از بعضـی از خصوصـیات، مسـتلزم تعـدی از         ) ٢٦٥مطـارح،  . (دباش

ای بر الغای برخـی  خصوصیات دیگر نیست بلکه مدار استنباط از نصوص خاص، در ھر مسئله

ـ این مسئله به این معنی است که گاھی در احکام مشاھده می نماییم که دو مسئله شبیه به ھم یک حکم دارنـد  ١
کم مشابه دارند و ھمین مسئله باعث شده که برخی مخالف و یا بالعکس دو مسئله که مشابه و متجانس نیستند، ح

.حصول علم در تنقیح مناط و امثال آن باشند
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از نظـر وی، فھـم   . ) ٤٦٤انصاری، کتاب الطھـاره،  (ت خصوصیات و اکتفاء به بعضی دیگر اس

علت، گاه از میان الفاظ است مثل فھم علت از خود اخبار و گاه از خارج است کـه، اگـر ظنـی    
باشد، قیاس باطل و اگر قطعی باشد، تنقیح مناط است که چنانچـه منعـی نداشـته باشـد معتبـر      

بـرده  او در میدان عمل نیز بـه کـرات از تنقـیح منـاط بھـره     ) ٢١٥حاشیه علی القوانین،. (تاس
کتاب الصاله، ؛٣/٣١٦و ٥/١١١کتاب الطھاره، (ت واغلب با قطع به دلیلیت آن حکم کرده اس

و گـاه احتمـال   ) ١٨٩؛ کتـاب النکـاح،  ٤٥؛ کتاب الزکات،١٤٥؛ کتاب الخمس،٢/٣٢٣و ١/٢٦٧
؛ ٥؛ کتـاب المکاسـب،   ١٨٩؛ کتاب النکـاح، ٢٥٤و ٥٢کتاب الخمس،(ه دلیلیتش، را بررسی کرد

؛ ٧٢اإلجتھـاد و التقلیـد،  . (تو گاه نیز با قطـع، دلیلیـت آن را رد کـرده اسـ    ) ١٦٠ه،رسائل فقھی
سرانجام با این که، شیخ انصـاری  ) ٤/١١٠و ٢/٥٠٩؛ کتاب الطھاره، ٢١٥حاشیه علی القوانین،

ولی رویۀ او، در تنقیح مناط ھمـان  ) ٦١طباطبایی مدرسی،(ت در فقه و اصول، مبدع ومبتکر اس
. شین استرویۀ علمای پی

احتمال مدخلیت خصوصیت را باعث بی )ق١٣١٢م (یرشتی گیالنی نجف... میرزا حبیب ا
کند که تنقـیح منـاط بـا داللـت لفظـی      و بیان می) ٥٠فقه اإلمامیه،. (دداناعتباری تنقیح مناط می

ی متفاوت است و استفادۀ عموم از تنقیح مناط، چیزی و استفاده آن از اطالق لفظی، چیز دیگـر 
؛ ٢٨٨و ٥٢و ٥٠ھمان، . (توی گاه، تنقیح مناط را مستند فتاوا قرار داده اس) ٥٢ھمان،. (تاس

) ٢٩١و ١٤٤کتاب اإلجاره،
از میرزای آشتیانی تا فقھای معاصر. ٧

نخستین کسی اسـت کـه بـا صـراحت،     )ق١٣١٩م (یمیرزا محمد حسن بن جعفر آشتیان
از نظـر وی مقتضـای   ) ١٣٩آشـتیانی، . (دکنـ حکم به حجیت تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ می

اصل اولی، عدم جواز تعدی است مگر در شرایطی که مناط یا به نحو قطع و یـا بـه نحـو ظـن     
) ھمان. (دمستند به لفظ، ثابت شو

ینیـز، تنقـیح منـاط را در احکـام تعبـد     )ق١٣٢٢م (یآقا رضا بن محمـد ھـادی ھمـدان   
ھا، قطع به تنقیح منـاط  داند؛ چرا که در آنمعتبر نمی) ١٤/١٤٥و ٣/٣٨٤و ١٣/٢١٠و ١١/٩٠(

مستحبات، با توجه به قاعدۀ تسامح، کـه در ایـن   د مگر در مور) ٣/٣٨٤ھمان (د شوحاصل نمی
زیـرا انجـام عبـادت در غیـر     ) ١٨ــ  ٦/١٦ھمان، (د صورت نیز، باید از جھت احتیاط انجام شو

از نظر وی تنقـیح منـاط و اولویـت درمقابـل     ) ٢٢ھمان، . (توقتش، به جھت بدعت، حرام اس
در میدان عمل نیز با وجود این که وی بارھا ادعای تنقیح ) ٦/١٨ھمان، . (دباشنداللت لفظی می
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و ) ١٣/٢١٠و ١١/٩٠و ٣/٣٨٤ھمـان،  (ه مناط را مطرح نموده ولی معموالً یا به رد آن پرداخت

و گاه نیز با قطـع حکـم کـرده    ) ٥٢٢و ١٤/٤٧و ٩/٣٨٥و ٢٢ـ ٦/١٦ھمان، (ه یا احتیاط کرد
) ١٤/٣١٥ھمان، . (تاس

. تنیز، قائل به حجیت تنقیح مناط اسـ )ق١٣٢٦م (م محمد بن حسن محمد تقی بحرالعلو
)٢/٧١ (
فقھای معاصر. ٨

مشھور، در تنھا موردی که از تنقیح مناط ذکـری  فقیه و اصولی) ١٣٢٩م (یآخوند خراسان
به میان آورده، استناد به تنقیح مناط را غیر موجه دانسته است که البته این به معنای عدم اعتبـار  

تواند نشان دھندۀ اعتبار آن در نزد وی ھم باشـد چـون   تنقیح مناط در نظر وی نیست؛ بلکه می
مناط از نظر او به کلی مردود باشد، دلیلی نـدارد کـه   رد وی، موردی است نه کلی و اگر تنقیح 

برای رد کردن آن به طور موردی دلیل بیاورد بلکه بیان عدم حجیت تنقیح مناط به کلـی کـافی   
) ١٠١آخوند خراسانی، . (دبو

رسـالة فـی حکـم    (ع استناد به تنقیح مناط را گاه ممنـو )ق١٣٣٧م (یکاظم طباطبایی یزد
. دانسته است) ٥رسالة فی منجزات المریض،(نوگاه ممک) ١٨الظن، 

معترف به اعتبار تنقیح منـاط قطعـی و عـدم اعتبـار تنقـیح      )ق١٣٥٥م (یعبدالکریم حائر
) ٣٧٦-٣٧٨. (تو در عمل از تنقیح مناط بھره برده اس) ٣٧٩(ت مناط ظنی اس

فقیه نامی قرون متأخر، نیز معتقد )ق١٣٥٥م (یمیرزا محمد حسین عبدالرحیم غروی نائین
از نظـر وی مـورد   ) ٤٥٣و ٢١-٢/٢٠المکاسب و البیـع،  . (تبه حجیت تنقیح مناط قطعی اس

قیاس منصوص العله جایی است که در حکم مذکور در کالم، موجب و منشاء اختصاص حکم 
؛ ٤٥٣و ٢١-٢/٢٠المکاسـب والبیـع،   (د به موضوع نباشد و ھمچنین حکـم معلّـل عـام باشـ    

و اگر این گونه نباشد ولی مناط قطعی داشته باشد، داخـل مسـتنبط   ) ١/٣٧٣نجفی خوانساری، 
شود و در غیر این صـورت، دیگـر احتمـال تعـدی     می) تنقیح مناط قطعی(یالعله به مناط قطع

ھمچنین وی از تنقیح منـاط در  ) ٣٣؛ رسالة فی حکم اللباس،٢/٤٥٣المکاسب و البیع، . (تنیس
؛ نجفـی  ٦٠١و ٤/٥٩٩، ٣/٢٣٠فوائـد االصـول،   . (دکنـ اصول، بـه مناسـبت اسـتفاده مـی    فقه و 

) ٣٧٣و ١/٣١٩خوانساری، منیة الطالب، 
دانـد کـه   نیز اولویـت را در جـایی معتبـر مـی    )ق١٣٦١م (یمحمد حسین اصفھانی کمپان

حاشـیة  . (درسـ امکان دعوی تنقیح مناط باشد تا نوبت به اولویت که درجۀ باالتر تعمیم است، ب
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؛ )اصـفھانی . (توی در اصول و قواعد فقه، از تنقیح مناط بھـره جسـته اسـ   ) ٤/٤٦٧المکاسب، 

) ٢/٥٤٣اصفھانی، نھایة الدرایه، 
شـرح  (ه که اغلب با قطع، به دلیلیت تنقیح منـاط حکـم کـرد   )ق١٣٦١م (یآغا ضیاء عراق

و در بقیۀ موارد، یـا  ) ١٧٦و ٦٣و ٤٨؛ کتاب القضاء، ٥/٣١٩و ٤/٣٧٦و ١٠١و ٣/٦١تبصره، 
و یا امکـانش  ) ١٢٠و ١٠٦و ٣٧و ٢٦؛ کتاب القضاء،٥٠تعلیقة إستداللیة،(ه آن را مردود دانست
) ٣١٠١٠و ٣/٢٦٥، شرح تبصره، ٢١٥علیقة إستداللیة، ت. (ترا بعید شمرده اس

، اقسام حجت در فقه راه بعد از این ک)ق١٣٧٣م (یسید محمد بن علی حجت کوھکمر
داند، آن را اسـتنباط علـت حکـم منصـوص از عقـل      برد و تنقیح مناط را از جمله آن مینام می

شـود و گـاھی   شود و در آن، علت از غیر نص، کشف میداندکه گاه علت مستنبط نامیده میمی
ماند، در حالی که در الغـای خصوصـیت ایـن عـرف     ھم فرقش با الغای خصوصیت، نادیده می

حجـت  . (دبینـ دھد و ذکـر قیـد را از بـاب مثـال مـی     صوصیتی در نص نمیاست که احتمال خ
) ٤٦١و ٤٦٠کوھکمری، 

)ق١٣٨٨م (د ، سید محمد محقق دامـا )٢٨٦()ق١٣٨٠م (یآقا حسین طباطبایی بروجرد
م (م و محسـن حکـی  ) ٣/٣٥٠؛ و کتاب الصـالة،  ٣/٦٥و ٤١١،٥٤٠،٥٧٦، ٢/٣٦٢کتاب الحج، (

در آرای ) ٤٤٧؛ نھـج الفقاھـه،  ١٢/٤٣، ١١/١٢٢، ١٠/٣٠٦، ٢/٢٨٢مستمسک عروه، ()ق١٣٩٠
. اندفقھی خود به تنقیح مناط تمسک جسته

الغـای  «نیـز مفھـوم موافقـت نـزد قـدما را بـا اصـطالح        )ق١٣٨٣م (یبروجـرد ... آیت ا
بـا تنقـیح   نزد متأخران یکی دانسته و آن را از این جھت که از مدالیل عرفی است، » خصوصیت

) ٢٧٢لمحات،. (تمناط که امری عقلی است متفاوت دانسته اس
، تعدی را در صورت وجود دلیـل تعبـدی بـر    )ق١٣٩٤م (یسید محمود حسینی شاھرود

کــه احتمــال ) ١/٤٩، ٤/٣٦٦ھمــان (یو یــا تنقــیح منــاط قطعــ) ١/٤٩و ١/٧٨(یجــواز تعــد
دانـد؛ در عـین   علش نباشد، جایز مـی و مانعی از ج) ١/٤٩ھمان، (د خصوصیت در آن داده نشو

را به دلیل عدم احاطۀ عقول مـا بـه   ) احکام تعبدی(ت حال حصول تنقیح مناط قطعی در شرعیا
) ٤/٣٦٦ھمان، (.داندغیر ممکن می) ١٩٣و ١٨٩و ١٥٤و ٣٢و ٤/٣٩ھمان، (مالکات احکام

قیح منـاط قطعـی را در   امکان تن) ازجمله احکام تعبدی(پیرو این عقائد در کتاب الحج خویش
و ٢٢و ٤١٧و ٣٥٦و ٢٩٣و ٢٧٤و ٢/١٢٧و ٧٨و ١/٤٩(.دانسته اسـت ھمۀ موارد، ممتنع 

و ٢٨٥و ١٩٣و ٨٩و ١٥٤و ١٣٢و ٣٩و ٤٠١و ٤/١١٦و ١٠٠و ٣/٤٥و ٣٨٣و ٢٥
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) ٢١٦و ٣٦٦و ٣١٩

م (یبجنـورد و آقا بزرگ موسـوی  ) ٣٨٣و ٣٨٢و ١/٣٧٩()ق١٣٩١م (یمحمد تقی آمل
اگر چـه کـه موسـوی بجنـوردی در     ) ٧/٩٦. (دانمعتقد به حجیت تنقیح مناط قطعی)ق١٣٩٥

) ٧/٩٧، ٦/٤٠٤، ٢/٩١ھمان . (تمواردی بنا به اقتضای مورد آن را رد کرده اس
نیز تنقیح مناطی را که احتمال خصوصـیت در آن  )ق١٣٩٥م (یمحمد ھادی حسینی میالن

) ٤/١٤٩و ١/١٥٢. (ددانقطعی و تمام باشد، حجت میداده نشود و مناط آن، 
. تابوالحسن شعرانی به خروج از نص و گونه ھای آن و از جمله تنقیح مناط پرداختـه اسـ  

دانـد،  وی که خروج از نص را حکم کردن به حکم نص در غیـر مـورد آن مـی   ) ١٨٨و١٧٤(
مخالف، مستفاد از معانی الفاظ مفرد به مفھوم موافق، مفھوم (ظ معتقد است که داللت التزامی لف

روج از خـ ) تای که شرط عقلی یا شرعی باشد که شرط شرعی ھمان داللت اقتضـاء اسـ  گونه
به بیان وی، طرق علم به علیت علت نزد اھـل سـنت، نـص    ) ١٧٥و ١٧٤ھمان، . (تنص نیس

ط و تنقـیح منـا  بر علت، ایماء، اجماع، مناسبت وصف و حکم، شبه، دوران، سبر و تقسیم، طرد
١٧٤ھمان، . (تاست و شیعه غیر از نص، ھمه را منکر اس) برخالف نظر بعضی از اھل سنت(

به تصریح وی تعریف شیعه از تنقیح مناط، عبارت است از تبیین الغاء فارق بین اصـل  ) ١٧٥و 
) ١٨٥ھمـان،  (؛ و فرع از سوی استدالل کننده و در نتیجه الزام به اشتراک اصل و فرع در حکـم 

مثالً جواز قصاص در قتل با آلت تیز مثل شمشیر وارد شده ولی ما حکم آن را به قتل بـا آلـت   
گوییم که فرق بین این دو تنھـا در نـوع آلـت اسـت و     سنگین مانند سنگ ھم تعمیم داده و می

تواند دلیل حکم قصاص باشد پس حتماً علت حکم، دلیل مشـترک بـین   مطمئناً تیزی آلت نمی
اما از نظر وی این مثال، مثال تنقیح مناط نیست بلکـه از مـوارد   . یعنی قتل عمدی استاین دو، 

واضحی است که کسی مخالفتی با آن ندارد اما ابوحنیفه و پیروانش و مجوزان تنقیح منـاط، آن  
) ١٨٦ھمـان،  . (تاند تا بیان کنند که ھمۀ موارد تنقیح مناط بـه ھمـین وضـوح اسـ    را ذکر کرده

باشـد، ایـن اسـت    ھم می» شعرانی«سنن از تنقیح مناط که تعریف برگزیده از نظر تعریف اھل ت
وجه از وجـوه صـحیحی کـه    سومین) ١٨٦/شعرانی. (تکه تنقیح مناط، طریق سبر و تقسیم اس

کند، الغای بعضی از قیود است که از طریق اجماع یـا غیـر   شعرانی برای تعدی از نص ذکر می
از قبیـل  ) ظن داشته باشیم و در نتیجـه (ه در حکم ندارند نه این کآن، یقین داریم که مدخلیتی 

در آخر با ) ١٨٧–١٨٦ھمان، (د شوتنقیح مناط باطلی باشد که در باب قیاس به آن تمسک می
توان اظھار داشت که تنھا مسئله، تفاوت در تعریـف شـعرانی از   توجه به مجموع بیانات وی می
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بر و سـ «تنقیح منـاط در نـزد وی بـر خـالف شـیعه، طریـق       تنقیح مناط با شیعه است؛ چرا که

، ظنی و در نتیجه فاقد حجیت است و در غیر این صورت از بیان وی راجع به سـومین  »متقسی
توان دریافت کـه تنقـیح   وجه صحیح تعدی و وضوح مثال مجوزان تنقیح مناط ودیگر قرائن می

به شرط این که آن را در داللت تنبیـه و  -مناط قطعی مورد قبول شیعه، مورد قبول او نیز ھست
. منتھی نامش تنقیح مناط نیست-ایماء که از نظر وی باطل است نگنجانیم

ــ   ــواد مغنی ــد ج ــار  )٢/٧٠()ق١٤٠٠م (ه محم ــوی خوانس ــد موس )ق١٤٠٥م (ی، احم
أنوار الھدایـه، ؛ ٩٩و ٩٨؛ اإلجتھاد،٣/٣٣٣و١/٣٢٢کتاب الطھاره، ) (ره(ی، امام خمین)٤/١٨٤(
در آثار خود تنقیح مناط را مورد توجـه خـویش قـرار    ) ٣/٤٤؛ تھذیب األصول، ٢/٣٩١، ١/٣٦١

ـ در بیشـتر مـوارد ادعـای اسـتناد بـه آن را رد نمـوده      ) ره(یالبته امام خمین. اندداده کتـاب  . (دان
ھمچنـین وی  ) ٣/٤٤؛ تھـذیب األصـول،   ٢/٣٩٢أنوار الھدایـه، ؛ ٩٩/؛ اإلجتھاد، ١/٣٢٢الطھاره، 

؛ ٩٨، اإلجتھـاد (ت قد است که الغای خصوصیت روایات، تمسک به ظھور عرفی کـالم اسـ  معت
. توکامالً با تنقیح مناط و قیاس متفاوت اسـ ) ٢/١٨٢؛ تھذیب األصول، ٢٢٢و ٤٨کتاب البیع، 

ھا، چنانچه احتمـال خصوصـیت در مـورد آن    ھر دوی آنا ام) ٢٢٢و ٤٨خمینی، کتاب البیع، (
) ١٨٢-٢/١٨١؛ تھذیب األصول، ٢/١٤١الرسائل، . (تداده شود، مردود اس

نیز امکان استناد بـه تنقـیح منـاط را مطـرح     )ق١٤١١م (یسید شھاب الدین مرعشی نجف
بـه  ) نـه قطعـی  (»یتنقـیح منـاط اطمینـان   «وی برای نخستین بار از ) ٤٢٠و ١٩٨. (تنموده اس

کند ھرچنـد در یکـی   بدان استناد میو در دو مورد ) ٤٢٠و ٤٣٧ھمان، (د برعنوان دلیل نام می
داند که ما به حقیقـت مالکـات احکـام آگـاه     از این دو مورد، آن را به این نحو قابل مناقشه می

نیستیم و تعدی از یک باب به باب دیگر صحیح نیست چون ھر بابی مالک خاص خـودش را  
) ٤٢١ھمان، . (ددار

کتـاب  (ت تنقیح مناط توجه نمـوده اسـ  به دفعات به )ق١٤١٣م (یمرحوم ابوالقاسم خوی
، ٣/٨٠، ٣٧١و ١/٧٧مصـباح الفقاھـه،  ، ٢٢٠شـرح  / ٥، کتاب الطھـاره،  ١٦١شرح / ٢الحج، 

؛ فقه الشـیعه،  ٤٢/٥٨؛ مبانی تکمله، ١٤١؛ أحکام الرضاع،٥٥١و ٥٢٩و ٧/٥٧، ٥/٥٥٣، ٤/٥٤٨
ھـا از سـوی ایشـان    آناما به دلیل عدم احراز شرائط صحت تنقیح مناط، اکثر ) ٥/١١٠، ٥/٢٢٨

ھمین مسئله به عالوه مواردی از ) ٥٥١و ٥٤٨و ١/٥٤٧مصباح . (تمورد قبول قرار نگرفته اس
شود که در اولـین نگـاه او را مخـالف تنقـیح     نظرات ایشان در مخالفت با تنقیح مناط باعث می

تنقـیح  «: رت اسـت بارزترین مورد مخالفت وی با استناد به تنقیح مناط، به این صـو . مناط بیابیم
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مناط شبیه ترین مسئله به قیاس و بلکه عیناً ھمان است و این به دلیل عدم شناخت ما نسبت به 

گفته ھایی شـبیه بـه ایـن نیـز در     ) ٢٢٠شرح / ٥خویی، کتاب الطھاره، (».مالکات احکام است
در از سوی ایشان مطرح شـده اسـت ولـی    ) ٢٢٠شرح / ٥خویی، کتاب الطھاره (یموارد دیگر

شـود و حتـی بـه دلیـل     آن موارد نسبت به مخالفت ایشان با اصل تنقیح مناط یقین حاصل نمی
عبارات قبل و بعد نسبت به عکس آن، یقین یا ظن قوی به عدم مخالفت با تنقیح مناط حاصـل  

ھایی کـه  آید از آن جا که تمام تنقیح مناطبا توجه به تمام مسائل پیش گفته، به نظر می. شودمی
شـرح  / ٢خـویی، کتـاب الحـج،    (ه بخش عبادات ادعا شده مورد پذیرش ایشان قرار نگرفتدر

وموارد مخالفت نظری ایشان نیز در بخش عبادیات آمـده  ) ٢٢٠شرح / ٥؛ کتاب الطھاره، ١٦١
ھایی که در بخش معامالت ادعا شده حداقل در بعضی از موارد است و از آن طرف تنقیح مناط

توان ادعا کـرد کـه   ، می)٧/٥٥١، ٥٤٨و ١/٥٤٧خویی، مصباح الفقاھه،(ت اسمورد قبول ایشان 
تنھا، تنقیح مناط دراحکام تعبدی از نظر ایشان مردود است؛ زیرا نسبت بـه مالکـات عبادیـات،    

شود؛ اما در غیر عبادیات تنقیح مناط قطعی مورد قبول ایشان است اگـر  علم و یقین حاصل نمی
شـود  تنقیح مناط قطعی از نظر ایشان نسبتاً دیرتر حاصل مییطور کلرسد که بهچه به نظر می

ولذا حصول چنین تنقیح مناطی در عبادیات ناممکن و در ابواب غیر عبـادی در بعـض مـوارد،    
. ممکن خواھد بود

المعـالم  (ت نیز قائـل بـه حجیـت تنقـیح منـاط قطعـی اسـ       )ق١٤١٣م (یمیرزا ھاشم آمل
، ٥/١٩٧، ٢٧٧و ٣/٢٣٨ھمـان،  (د کنـ و در عمل نیز به آن استناد مـی ) ٢٣٨و ٣/١٨٢المأثوره، 

ولی در مورد تنقیح مناط غیر قطعی ھرچند دارای قوت، احتیـاط را راه  ) ٣١٥و ٣١٤و ٦/٢٧٣
) ٥/٩٩آملی، المعالم المأثوره، . (دیابنجات می

و عدم معتقد به حجیت تنقیح مناط قطعی)ق١٤١٤م (یسید محمدرضا موسوی گلپایگان
و دعـوی  ) ١/٥١؛ کتـاب الحـج   ١/٣٤٠کتـاب القضـاء،   (ت حجیت تنقیح مناط غیر قطعـی اسـ  

) ٣١٩/کتاب الشھادات، (د داناولویت را متوقف بر تنقیح مناط قطعی می
؛ کتـاب  ١٥٣کتاب النکـاح، (ه گاه به تنقیح مناط استناد نمود)ق١٤١٥م (یمحمد علی اراک

ه وگـاه اسـتناد بـه آن را مـردود دانسـت     ) ١٣٣و ١٢٩و ١/١٢٨؛ کتاب الصـاله،  ٢/١٧٥الطھاره، 
و ٣٢٩و ١١/١٣٢؛ کتـاب الصـالة،   ٢/٦٥؛ کتـاب الطھـاره،   ٣٣١و ٣٢٥و ١٥٣کتاب النکـاح، (

) ٦٩٧کتاب الطھاره،. (تو گاھی، امکان آن را مطرح نموده اس) ١١٦رسالة فی إرث، 
تنقیح مناط قطعـی یـا اطمینـانی    کند که مجتھدان بهیکی از فقه پژوھان معاصر، تصریح می
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کنند چون قیاس نیست؛ زیرا قیاس، حکم را از یک جزئـی بـه جزئـی دیگـر، تعـدی      اعتماد می

دھد بدون این که جامعی در لسان دلیل یا عرف وجود داشته باشد اما تنقیح مناط در جـایی  می
خصوصـیت  شـود و یـا عـدم    است که به دلیل وجود جامع عرفی، یا خصوصیت فھمیـده نمـی  

) ٣اردکانی یزدی، . (دشواحراز می
از قبیـل قیـاس   ) منصـوص العلـه  (ل و عموم تعلی) اولویت(ا از نظر دیگری تمسک به فحو

حرام نیست بلکه تمسک به فحوا، به تنقیح مناط قطعی و تمسک به عموم تعلیل منصـوص بـه   
تنقـیح منـاط قطعـی    و قیاس اولویت متوقف بـر ) ٣٣٩اشتھاردی، (د گردداللت منطوقی باز می

ـ کـرده و فقھای قدیم از تنقیح مناط بـه فحـوای خطـاب تعبیـر مـی     ) ١٣/١٧٦ھمان، (ت اس . دان
غیـر از شـمول دلیـل بـرای     ) بر مصادیقش(ع کند صدق موضووی تصریح می) ٢٤/٧٣ھمان، (

وی، به طور متعدد، تنقیح مناط را مورد ) ٣/١٨٠ھمان، (ت موارد دیگر از طریق تنقیح مناط اس
، ٣٧٥و ٢٤/٣٥٩، ٣٠٣و ٢٣/٢٨٣، ٢١/٣٤٥، ١٠/٤٢٦، ٣/١٨٠، ھمـان . (تاستناد قرار داده اس

٢٥/١٣٦ (
در دیۀ قطـع  »نباا«یکی از مقرران اصولی، به صراحت بیان داشته است که با توجه به قضیۀ 

انگشتان زن و با توجه به عدم احاطۀ ما به مالکات تشریع، حصول علم به تنقـیح منـاط ممکـن    
آیـد ظـن بـه    و نھایت چیزی که از آن به دست مـی ) ١٣١شرح / ٨جزایری شوشتری، (ت نیس

کند که اگر تنقیح مناطی با مناط اما در جایی دیگر بیان می) ٥٣٣یپاورق/ ٥ھمان، . (تمناط اس
) ھمـان . (تقطعی باشد که موجبی برای عدم دخل خصوصیت مورد، داشـته باشـد، معتبـر اسـ    

ھمـان تنقـیح   (تنقـیح منـاط از خـارج    : اول: نمایدح مناط را مطرح میھمچنین وی دو نوع تنقی
/ ٧ھمـان،  (یتنقـیح منـاط لفظـ   : دوم) شودمناط مصطلح که مناط از خارج از نص فھمیده می

تـوان نتیجـه   ھای وی راجع به تنقیح مناط مـی ولذا با کنار ھم گذاشتن ھمه دیدگاه) ١٨٥شرح 
رسـدکه راجـع بـه    تنقیح مناط نیست لیکن به نظر مـی گرفت که به ھیچ وجه وی مخالف کلی 

به خصـوص بـا توجـه بـه شـرط دوم وی بـرای       (ت گیرتر اسحصول تنقیح مناط معتبر سخت
) حصول آن

جـامع  . (تمحمد تقی بھجت مرجع تقلید معاصر نیـز بـه تنقـیح منـاط اسـتناد نمـوده اسـ       
) ١/٢٧٢؛ مباحث األصول، ٤/٩٤المسائل، 

ائل به عدم حجیت تنقیح منـاط در احکـام تعبـدی بـه دلیـل امتنـاع       محمد فاضل لنکرانی ق
) ١٣٩؛ غسل الجنابة، ٦٠النجاسات،. (تھاسحصول قطع در آن
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محمد صادق روحانی نیز معتقد است که برای تعدی حتماً بایـد منـاط بـه صـورت قطعـی      

الن اسـت؛  و تنقیح مناط غیر قطعی محکوم به بطـ ) ٤/٣٥٩و ٣/٢٨٢زبده األصول، (د احراز شو
چرا که شارع در مواضع گوناگونی بین مختلفات جمع نموده و بین مجتمعـات تفرقـه انداختـه    

ت از نظر وی، در صورتی که خصوصیتی وجود داشته باشد، عدم مانع وجیه و معتبر اسـ . است
و باید علم حاصل شود که ھیچ کدام از خصوصـیات، دخـالتی   ) ٩٧شرح / ١روحانی، منھاج، (

وی، در مـواردی بـه جـزم، تنقـیح     ) ١٩٤شرح/٢١، )ع(روحانی، فقه الصادق(د رندر حکم ندا
ــرار داد  ــتند ق ــاط را مس ــروه، (ه من ــزدی، ع ــتفتائات، ٢/٢٥١ی ــانی، اس ــه ١١٥و ٨٧؛ روح ؛ فق

/ ٢١؛ ٥٠شـرح  / ١٤؛ ٢٣٠شـرح  / ١١؛ ٣٠٢شرح / ١٠؛ ٤٤٨و ٤٤٧شرح / ٩، )ع(الصادق
، روحانی، ٢/٢٥١یزدی، عروه، (ه به آن را مطرح نمودو در مواردی، احتمال استناد) ١٩٤شرح 

و در مواردی ھم استناد بـه آن  ) ٥/٢٤١و ٨٣شرح / ١ومنھاج ٣٤٤شرح / ١٨،)ع(فقه الصادق
/ ١؛ منھـاج،  ٣٥؛ المسـائل المسـتحدثه،   ٤/٣٥٩، ٣/٢٨٢ی، زبده، روحان. (ترا مردود دانسته اس

) ٥٠شرح/ ١١؛ ٤٤٨شرح / ٩، )ع(، فقه الصادق٣٣٨شرح 

نتایج بحث 
. اصطالح تنقیح مناط ابتدا در میان اھل سنت، در قرن پنجم ھجری سر برداشته است-۱
ورود رسمی تنقیح مناط در میان شیعه در قرن ھفتم ھجری و اولین بار توسـط محقـق   -٢

حلی است؛ اگر چه که پیش از آن نیز رویکردھایی غیـر صـریح و غیـر رسـمی نسـبت بـه آن       
. صورت گرفته بود

ھـای قابـل تـوجھی در ایـن مقولـه      از جمله شگفتی ھا این که برخی از اخباریـان گـام  -٣
امـین  . نمایـد امری که در نگاه نخست با مشرب اخباریگری آنان ناسازگار جلوه میاند؛برداشته

پس از او نیـز،  . استرآبادی نخستین کسی است که به صراحت به تنقیح مناط استناد جسته است
بحرانی رویکرد روشن و قابل توجھی نسبت به تعمیم حکم و تنقیح مناط یافتـه وبـه صـورت    

خویش استفاده کرده است به حدی که شاید تا امـروز کسـی نتوانسـته    وسیعی از آن در فتاوای 
. باشد تا به آن مقدار نسبت به به کارگیری این روش توجه نماید

. جز شعرانی، عموم فقھای امامیه دست کم مخالف کلـی حجیـت تنقـیح منـاط نیسـتند     -٤
را ماننـد اھـل سـنت،    مخالفت شعرانی با تنقیح مناط نیز به این دلیل است که وی تنقیح منـاط 

داند گرچه طبق قرائن و شواھد ھمو نیز، به ھیچ وجـه  طریق سبر و تقسیم و در نتیجه ظنی می
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.مخالف تنقیح مناط قطعی نیست

انـد دسـت کـم در مـورد حجیـت      سایرکسانی که نظر خود را در این مورد ابراز داشته-٥
ھـا جـز انـدکی چـون ھمـدانی،      نتنقیح مناط قطعی در غیـر احکـام تعبـدی متفقنـد و اکثـر آ     

حجیـت  ) به دلیل عدم امکان حصول قطع در احکام تعبدی(یشاھرودی، خوئی وفاضل لنکران
. اندتنقیح مناط قطعی را در احکام تعبدی وغیر تعبدی پذیرفته

از طرف دیگر، عموم فقھای امامیه با حجیت تنقیح منـاط ظنـی مخالفنـد جـز ایـن کـه       -٦
پذیرند، از آن جمله اردکانی است که تنقیح مناط یح مناط غیر قطعی را میبعضی، مواردی از تنق
داند و شیخ جعفر کاشف الغطاء که ظن قوی و ظن مستند بـه لفـظ را در   اطمینانی را مقبول می
. داندداند و میرزای آشتیانی که تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ را حجت میتنقیح مناط معتبر می

اند که این مسـئله  در مورد تنقیح مناط موضعی ھمراه با محافظه کاری داشتهاکثر فقیھان -٧
. نمایددر عرصۀ عمل بیشتر رخ می

سیر در تاریخ تحول مباحث مربوط به این نھـاد اصـولی، پژوھشـگر را بـه ایـن بـاور       -٨
رساند که جوانب گوناگونی از این بحث برای فقھا حتـی فقھـای معاصـر شـفاف و مبـرھن      می
ھا در تعریف تنقیح مناط، نبود معیار روشن در تفکیک موارد قطعی و وجود تفاوت. وده استنب

ظنی از یکدیگر وخلط عملی تنقیح مناط با موارد مشابھی چون الغای خصوصیت اثبات کننـدۀ  
. این واقعیت است

انـد،  ھای فقیھانی که با دقت بیشتر جوانب ایـن نھـاد اصـولی را واکاویـده    از میان گفته-٩
ھای مستند به لفظ است و شاید بتـوان  توان نتیجه گرفت که تنقیح مناط یکی از اقسام داللتمی

ھای فقھا از منقِّح بودن عـواملی چنـد، چـون    در گفته. آن را در زمینۀ صغرای ظھور تحلیل کرد
. اجماع، فھم عرفی، عقل و حتی استقراء و اتحاد طریق نیز یاد شده است

ح مناط اطمینانی که از سوی بعضی ارائه شده است در صورت تثبیت، مـی  تئوری تنقی-١٠
این مسئله موقوف بـه آن اسـت   . تواند منشأ انقالبی بزرگ در به کارگیری این نھاد اصولی باشد

که در مباحث حجیت، علم اطمینانی بتواند جایگاه برتری را در کنار علم وجدانی و قطع بیابـد  
بت انگاشته شده و منجّز و معذّر لحاظ شده باشـد، بـدون آنکـه در    وحجیت آن علی القاعده ثا
بی تردید در شرعیات علم اطمینانی در دسترس است لـیکن سـراغ   . انتظار جعل شرعی بنشیند

غیـر از ایـن تنقـیح منـاط     . علم وجدانی رفتن در اغلب موارد کوشش بیھوده و بی فرجام است
یح مناط در ضمن صغرای ظھور، می تواند معتبر ظنی مستند به لفظ، بافرض تحلیل حجیت تنق
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تـوان  این را نیز باید دانست که تحت ھیچ شرایطی حتی بر مبنای دلیل انسـداد نیـز نمـی   . باشد

برای تنقیح مناط ظنی وجھی از حجیت ذکر کرد به ویژه اگر تنقیح مناط ظنی بـه انـواع قیـاس    
ھـا در شـرع حتمـی    نـونی کـه بطـالن آن   مستنبط العله ملحق شود؛ چرا که دلیل انسداد برای ظ

. است، حجت آور نیست
ای از فقیھان، حصول تنقیح مناط قطعی را در مورد احکام تعبدی، بـه دلیـل عـدم    عده-١١

رسـد اگـر چـه    اند؛ در حالی که به نظر میاحاطۀ عقل بشر به مالکات احکام، غیر ممکن دانسته
شـود و  عـامالت اجمـاالً تـوقیفی انگاشـته مـی     احکام در بخش عبادیات در مقایسه با ابـواب م 

ھای بیشتری روبروست اما قطعاً در ھمۀ موارد نـاممکن نیسـت؛   شناخت مالک در آن با چالش
بلکه بنا به مورد و با توجه به مناسبات حکم و موضوع متفاوت خواھد بود؛ به ویژه کـه مـا در   

زوائد حکم، مالک حکـم را نمایـان   تنقیح مناط بر خالف تخریج مناط تنھا با کنار زدن حشو و
کنیم نه این که آن را استخراج کنیم و قطعاً ھر کجا که توقیفی بودن حکـم برایمـان روشـن    می

. شود، تنقیح مناط به دلیل وجود مانع، اجرا نخواھد شد
بـا  -ھای فقھـای شـیعه،   رویکرد اصلی این مقاله فقط ارائۀ سیر تاریخی آراء و دیدگاه-١٢

حجم انبوه شـواھد  . در طول ادوار مختلف بود-کثری آراء و استنادات موجود ایشان لحاظ حدا
ھای تحلیلی مسـتند بـه   تواند به مثابه منبع سرشاری برای ارائۀ بحثھای ارائه شده میو آدرس

در ھـر صـورت   . موارد، جھت واکاوی ھر چه بیشتر جوانب مختلف این نھاد اصولی واقع شود
تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به تنقیح مناط بیش از آن چه ارائه شد بحث و بررسی مفصل و

. تر در مورد آن به موضع دیگری واگذار شده استدر وسع این مقاله نبود و بحث دقیق

منابع 
.قرآن الکریم، کالم اهللا المجید

قطـرات  چاپ شده در ضمن (ه رسالة فی الدماء الثالثآخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 
نسخه نرم افزار فقه اھل بیت . [، بغداد، بی تا)من یراع بحر العلوم او شذرات من عقدھا المنظوم

)]ع(
،کتابخانـه آیـت اهللا مرعشـی   ،قم،حر الفوائد فی شرح الفرائد، بحمد حسن بن جعفر، مآشتیانی

١٤٠٣،چاپ اول
١٣٦٩، تھران، نشر رنگین، چاپ اول، کتاب القضاء، ——
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، تصـحیح محمـد عبـد الحکـیم     بدایة الوصول فی شرح کفایـة األصـول  محمد طاھر، آل الشیخ،

.ق١٤١٩نشر أسوه آل الشیخ الراضی، چاپ اول، ،ی جا، بموسوی البکاء
، تصـحیح محسـن آل عصـفور، قـم،     سداد العبـاد و رشـاد العبـاد   آل عصفور، حسین بن محمد، 

.ق١٤٢١کتابفروشی محالتی، چاپ اول، 
. تـا نا، بیجا، بی، بی)الحدائق الفاخره(ة ائق الناضرة فی تتمیم الحدائق الناضرعیون الحق،——

)]ع(نسخه نرم افزار فقه اھل بیت [
.ق١٤١٣، قم، دفتر نشر اسالمی، چاپ اول، المکاسب و البیعآملی، محمد تقی، 

.ق١٤٠٦، قم، نشر مولف، چاپ اول، المعالم الماثورهآملی، ھاشم،
، تصحیح مجتبی عراقـی،  المھذب البارع فی شرح مختصر النافعإبن فھد حلی، احمد بن محمد، 

.ق١٤٠٧قم، دفتر نشر اسالمی، چاپ اول، 
.ق١٤١٤، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، الخیاراتاراکی، محمد علی،

.ق١٤١٣، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، المکاسب المحرمه،——
.ق١٤١٣، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، اإلرثرسالة فی ،——
.ق١٤١٥، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، کتاب البیع،——
، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، بی تاکتاب الصاله،——
.ق١٤١٣، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، کتاب الطھاره،——
.ق١٤١٩، قم، نشر نور نگار، چاپ اول، کتاب النکاح،——

.ق١٤٠٢، قم، نشر مؤلف، چاپ اول، رسالة فی اإلجتھاد و التقلیداردکانی یزدی، مرتضی، 
، تھران، دار األسوه، چاپ اول، بی تا]یزدی[مدارک العروة، )شارح(ه اشتھاردی، علی پنا

، تقریر حسن سیادتی سبزواری، موسسه وسیلة الوصول الی حقائق االصولاصفھانی، ابوالحسن، 
.ق١٤١٩نشر اسالمی، چاپ اول، 

ؤسسه نشـر اسـالمی،   ، م، بی جاھدایة المسترشدین في شرح معالم الدیناصفھانی، محمد تقی، 
بی تا

، تحقیـق و تصـحیح عبـاس محمـد آل سـباع      حاشیة کتاب المکاسـب اصفھانی، محمد حسین، 
ق١٤١٨محقق، چاپ اول، : قطیفی، قم، ناشر

، با تصحیح وتعلیق مھدی احدی ورمضان قلی زاده، قـم،  نھایة الدرایة فی شرح الکفایة،——
١٣٧٤سید الشھداء، اول، 
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.ق١٤٠٤، کتابفروشی مفید، چاپ اول، اإلجتھاد و التقلیدانصاری، مرتضی بن محمد امین،

ری المئویـة الثانیـة   ، قم، الموتمر العالمی بمناسبة الـذک الحاشیه علی استصحاب القوانین،——
.ق١٤١٥لمیالد الشیخ االنصاری، چاپ اول، 

. ق١٤١٤، قم، کنگره جھانی بزرگداشت شیخ اعظم انصـاری، چـاپ اول،   سائل فقھیه، ر——
).چاپ شده در ضمن مجموعه الرسائل(

، قم، دفتر انتشارات اسالمی، انتشارات اسالمی، چاپ اول، بی تافرائد األصول،——
.ق١٤١٥، قم، کنگره جھانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، الخمسکتاب ،——
.ق١٤١٥شیخ اعظم انصاری، ت ، قم، کنگره جھانی بزرگداشکتاب الزکات،——
.ق١٤١٥شیخ اعظم انصاری، ت ة، قم، کنگره جھانی بزرگداشکتاب الصال،——
.ق١٤١٥، قم، کنگره جھانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، کتاب الطھاره،——
.ق١٤١٥شیخ اعظم انصاری، ت ، قم، کنگره جھانی بزرگداشکتاب المکاسب،——
.ق١٤١٥شیخ اعظم انصاری، ت کتاب النکاح، قم، کنگره جھانی بزرگداش،——
، ، چـاپ اول )ع(ت مطارح األنظار، تقریر ابوالقاسم کالنتری نوری، قم، مؤسسـه آل البیـ  ،——

.ی تاب
مھدی مھریـزی، محمـد حسـن درایتـی، قـم، نشـر       : ، مصححالقواعد الفقھیهبجنوردی، حسن، 
.ق١٤٠٩الھادی، چاپ اول، 

، با تحقیق وتعلیق محمد صادق و حسـین  الفوائد الرجالیهبحر العلوم، محمد مھدی بن مرتضی،
١٢٦٣بحر العلوم، تھران، مکتبة الصادق، اول، 

نسـخه  . [تانا، بیجا، بی، بیاالنوار الحیریة و االقمار البدریه االحمدیهبحرانی، یوسف بن احمد،
)]ع(نرم افزار فقه اھل بیت 

، محمد تقی ایروانی، عبد الرزاق مقرمـی، قـم،   الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاھرة،——
.ق١٤٠٥دفتر نشر اسالمی، چاپ اول، 

، بیـروت، دار  لدرة النجفیة فی الملتقطات الیوسفیةا، یوسف بن احمد، )بحرانی(یبحرینی حائر
.ق١٤٢٢المصطفی الحیاء التراث، اول، 

.ق١٤٢٢، بی جا، محمد الخرسی البحرانی، شرح رسالة الصالتیة،——
، تقریر حسینعلی منتظری، قم، نشـر  البدر الظاھر فی صالة الجمعة و المسافربروجردی، حسین، 

.ق١٤١٦م، منتظری، چاپ سو... دفتر آیت ا
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اپ و نشر موسسـه  ، چ، بی جا)امام(ی، تقریر روح اهللا خمینلمحات االصول، بروجردي، حسین

.ق١٤٢١، )ره(یتنظیم و نشر آثار امام خمین
ل البیـت الحیـاء   ا، آبـی جـ  ، الحاشیة علی مدارک األحکـام بھبھانی، محمد باقر بن محمد اکمل، 

.ق١٤٢٠التراث المشھد، 
.ق١٤١٥، قم، مجمع الفکر اإلسالمی، چاپ اول، الحائریةالفوائد ،——
، قم، مؤسسه العالمه المجـدد الوحیـد البھبھـانی، چـاپ     حاشیة مجمع الفائدة و البرھان،——

.ق١٤١٧اول، 
.ق١٤١٧، قم، مؤسسه العالمه المجدد الوحید البھبھانی، چاپ اول، مصابیح الظالم،——

م، نشر شفیق، چاپ اول، بی تا، قمباحث األصولبھجت، محمد تقی، 
:پاکتچی، احمد، مقاله دائرة المعارف بزرگ اسالمی، قابل دسترس در

http://www. cgie. org. ir
، تحقیق محمد حسین رضوی کشمیری، مجمـع  الوافیه فی اصول الفقه،تونی، عبد اهللا بن محمد

.ق١٤٢٠الفکر االسالمی، چاپ اول، 
، قم، نشر مؤلف، چاپ سـوم،  منتھی الدرایة فی توضیح الکفایةجزایری شوشتری، محمد جعفر، 

.بی تا
، تعلیـق اراکـی، تحقیـق محمـد مـؤمن القمـی، مؤسسـه نشـر         درر الفوائـد حائری، عبدالکریم، 

.بی تا،اإلسالمی، چاپ پنجم
، قم، داراإلحیاء فقھیةالفصول الغرویة فی أصول الحائری اصفھانی، محمد حسین بن عبدالرحیم، 

.ق١٤١٤العلوم اإلسالمیه، چاپ اول، 
دفتر نشر اسـالمی،  ا،بی ت، تقریر ابوطالب تجلیل تبریزی، کتاب البیعحجت کوھکمری، محمد،

.ق١٤٠٩چاپ دوم، 
، تقریر ابراھیم جناتی شاھرودی، قم، مؤسسه انصاریان، کتاب الحجحسینی شاھرودی، محمود، 

.ی تا، بچاپ اول
.ق١٤١٦، قم، مؤسسه دار التفسیر، چاپ اول، مستمسک العروة الوثقیکیم، محسن،ح

.ابھمن، چاپ اول، بی ت٢٢، قم، نشر نھج الفقاھه،——
، مؤسسـه  اإلجتھاد و التقلیدروح اهللا، رھبر انقالب و بنیانگذار جمھوری اسالمی ایران،خمیني، 

.ق١٤١٨، چاپ اول، )ره(م تنظیم و نشر آثار اما
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.١٣٦٩، قم، مؤسسه اسماعیلیان، الرسائل،——
ق١٤١٤، چاپ اول، )ره(م ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار اماأنوار الھدایه،——
.، تقریر جعفر سبحانی، قم، دار الفکر، بی تاتھذیب االصول،——
.، بی تا)ره(ی، تقریر حسین قدیری، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینکتاب البیع،——
، )ره(یمؤسسه تنظیم ونشرآثار امـام خمینـ  ،، تقریر حسین قدیری، بی جااب الطھارهکت،——

.بی تا
.ق١٤١٧نشر المنیر، چاپ اول، ،، بی جاأحکام الرضاع فی فقه الشیعهخویی، ابوالقاسم، 

.ق١٤١٨مؤسسه آفاق چاپ سوم، ،، بی جافقه الشیعه،——
.١٣٦٤چاپ دوم، ، بی جا، نشر لطفی، )محاضرات(ج کتاب الح،——
.ی تا، ب، چاپ دوم)ع(ت ، قم، مؤسسه آل البیالطھارهکتاب، ——
قـم، مکتبـه الـداوری،    مصـباح الفقاھـة،  ،، تقریر محمد تقی خوییمبانی تکملة المنھاج،——

.ی تا، بچاپ اول
.ق١٤٠٧، تقریر کاظم خلخالی، قم، مکتبه داوری، اول، فقه االمامیةرشتی، حبیب اهللا، 

.کتاب االجاره، چاپ سنگی، بی جا، بی نا، بی تا،——
ق١٤١٤، قم، دار الکتاب، چھارم، المسائل المستحدثهروحانی، محمد صادق، 

.ق١٤١٢، مدرسه امام صادق، اول، زبدة االصول،——
.ق١٤١٢قم، دار الکتاب، سوم، فقه الصادق علیه السالم،،——
.ق١٤١٨اپ چھارم، ، چ، بی جامنھاج الفقاھه،——

رضا اسـتادی، قـم، نشـر    : ، إعدادالمدخل إلی عذب المنھل إلی أصول الفقهشعرانی، ابوالحسن، 
.١٣٧٣باقری، چاپ اول، 

، قم، مؤسسه المعارف مسالک األفھام إلی تنقیح شرائع اإلسالمشھید ثانی، زین الدین بن علی،
.ق١٤١٣اإلسالمی، چاپ اول، 

عبـاس  : ، محقـق جواھر الکالم فی شرح شـرائع اإلسـالم  صاحب جواھر، محمد حسن بن باقر،
.ی تا، بقوچانی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی

ریاض المسائل فی تحقیق األحکام بالدالئل فی شـرح مختصـر   طباطبایی، علی بن محمد علی، 
.ی تا، ب)ع(ت ق، مؤسسه آل البی. ، ط، بی جاالنافع

، ترجمه محمد آصف فکـرت، مشـھد، مجمـع    فقه شیعهای بر مقدمهطباطبایی مدرسی، حسین، 
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) اصل کتاب به زبان انگلیسی است. (ق١٤١٠البحوث اإلسالمیه، چاپ اول، 

، قـم، دفتـر نشـر اسـالمی، چـاپ دوم،      تعلیقة إستداللیة علی العروة الوثقیعراقی، ضیاء الدین، 
.ق١٤١٥
نشر اسـالمی، چـاپ اول،   ، تحقیق شیخ محمد حسون، قم، دفترشرح تبصرة المتعلمین،——
.ق١٤١٤
نسـخه نـرم افـزار    . [تانا، بیجا، بی، بی)تبصره٦ج چاپ شده به عنوان (کتاب القضاء، ،——

)]ع(فقه اھل بیت 
.ق١٤١٨، موسسه نشر اسالمی، دوم، مختلف الشیعةعالمه حلی، حسن بن یوسف،

١٣٧٥نا، چـاپ قـدیم،   جا، بیبي،مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلّامةجواد بن محمد، عاملی، 
.ق

، قم، بی )تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله(ا النجاسات و أحکامھ، فاضل لنکرانی، محمد
.ق١٤٠٩اپ اول، ، چنا

، تھـران،  )تفصیل الشریعه فی شرح تحریـر الوسـیله  (ت غسل الجنابه ـ التیمم ـ المطھرا  ،——
.ق١٤١٩مؤسسه عروج، چاپ اول، 

،ق، بی جا، بی نـا . ، طکشف الغطاء عن مبھمات الشریعة الغراءکاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 
.بی تا

.ق١٤٢٢، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، کشف شرح خیارات اللمعه،——
مقابس األنوار و نفائس األسرار فی أحکام النبی المختـار و عترتـه   بن اسماعیل،... کاظمی، اسد ا

.١٣٢٢،بی جا،بی نا،األطھار
.١٤٠٠،چاپ اول،، تقریر احمد صابری ھمدانی، قم، بی ناکتاب الحجگلپایگانی، محمد رضا،

.، تقریر علی حسینی میالنی، قم، نشر مؤلف، چاپ اول، بی تاکتاب الشھادات،——
.ا، تقریر علی حسینی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، بی تکتاب القضاء،——
.ی تا، بچاپ اول، بی نا،بی جا،المناھلطباطبایی، محمد، مجاھد 

، تصحیح محمد حسین رضـوی، قـم، مؤسسـه آل    معارج األصولمحقق حلی، جعفر بن حسن، 
.ق١٤٠٣، چاپ اول، )ع(ت البی

جوادی آملـی، قـم، چاپخانـه مھـر، چـاپ اول،      ... ، تقریر عبد اکتاب الحج: محقق داماد، محمد
.ق١٤٠١
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جوادی آملی، قم، دفتر نشر اسالمی، چـاپ  ... ، تقریر محمد مؤمن و عبد االصالهکتاب ،——
.ق١٤١٦دوم، 

، )ع(ت ، قـم، مؤسسـه آل البیـ   جامع المقاصد فی شـرح القواعـد  محقق کرکی، علی بن حسین،
.ق١٤١٤چاپ دوم، 

مرعشـی،  ... ، تصحیح شیخ محمد حسون، قـم، کتابخانـه آیـت ا   رسائل المحقق الکرکی،——
.ق١٤٠٩دفتر نشر اسالمی، چاپ اول، 

.ق١٤١٧، قم، نشر جامعه مدرسین، العناوینمراغی، میر عبدالفتاح، 
،، تقریر عادل علوی، قم، بی جاالقول الرشید فی اإلجتھاد و التقلیدمرعشی نجفی، شھاب الدین،

.بی تا
اکبـر غفـاری،   ، تصحیح علـی  جامع المدارک فی شرح مختصرالنافعموسوی خوانساری، احمد،

.ق١٤٠٥قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 
، تصـحیح فاضـل حسـینی میالنـی، مشـھد،      محاضرات فی الفقه اإلمامیـه میالنی، محمد ھادی، 

.مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، چاپ اول، بی تا
ابوالقاسـم خـویی، قـم، مؤسسـه     تقریر ،أجود التقریرات فی علم االصول، محمد حسین،نائیني

.ق١٣٦٩مطبوعات دینی، چاپ دوم، 
، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، به تعلیق شیخ آغا ضیاء الدین عراقی، فوائد األصول،——

.ق١٤٠٤تحقیق شیخ اراکی، قم، مؤسسه نشر اسالمی، چاپ اول، 
کتبـه المحمدیـه، چـاپ    ، تھران، الممنیة الطالب فی حاشیة المکاسبنجفی خوانساری، موسی، 

.ق١٣٧٣اول، 
،، بـی جـا  عوائد اإلیام فی بیان قواعد األحکام و مھمات مسائل الحـالل و الحـرام  ، نراقی، احمد

.ق١٤١٧مرکز نشر تابع مکتب االعالم االسالمی، 
ق١٤١٥، چاپ اول، )ع(ت مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل البی،——

نسـخه نـرم   [تـا،  نا، بـی جا، بی، بی)مسماة بتجرید االصول(م ع لجوامع العلوالجامنراقی، مھدی، 
)]ع(ت افزار مکتبه اھل البی

)]ع(ت نسخه نرم افزار فقه اھل بی[، تانا، بیجا، بی، بیمعتمد الشیعة فی أحکام الشریعة،——
.ق١٤١٧، قم، نشر جامعه مدرسین، العناوینمراغی، میر عبدالفتاح، 

، قـم، مؤسسـه الجعفریـه    مصباح الفقیه فی شرح شرایع االسالمھمدانی، رضا بن محمد ھادی، 
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.ق١٤١٦إلحیاء التراث، تحقیق محمد باقری، 

، رسالة فی حکم الظن فی الصالة و بیان کیفیة صالة اإلحتیاطیزدی، محمد کاظم بن عبدالعزیز، 
) چاپ شده در ضمن حاشیه مکاسب. (ق١٤٢١چاپ دوم، 

چاپ شـده در ضـمن   (ق ١٣١٦، قم، موسسه اسماعیلیان، رسالة فی منجزات المریض،——
)].ع(ت سخه نرم افزار فقه اھل بین[) حاشیه مکاسب

، تصـحیح احمـد محسـنی    ]یلحواشـی علـی العـروه الـوثق    ا[) المحشـی (یعروة الوثقال، ——
.ق١٣١٩اول، ، قم، دفتر نشر اسالمی، چاپ)ھمراه با حاشیه جمعی از بزرگان(یسبزوار


