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 1چکيده

بین علوم  است. به همین جهتظرف و وعاء موضوعات تکوینی با موضوعات تشریعی متفاوت 
حقیقی و علوم اعتباری تفاوت ماهوی وجود دارد. علم فقه و اصول از علوم اعتباری و علم فلسفه از 

وان در علوم تهای عقلی یا قواعد عقلی نمیبدین جهت از گزاره می شود.علوم حقیقی محسوب 
های اعتباری برای علوم حقیقی استفاده نمود. البته در صورتی که اعتباری مانند فقه و اصول و از گزاره

توان از قواعد عقلی بهره جست. در بحث می ،بتوان صورت مسئله یک موضوع را حقیقی دانست
 قائلند کهای تکوینی و عده ،احکام وضعیجعل که  معتقدندای عده ،کیفیت جعل حکم وضعی

اند. اگر بتوان اثبات نمود که احکام وضعی مجعول قائل به تفصیل شده است. برخی همتشریعی 
توان در مسائل آن از علوم باشد میدر این صورت چون موضوع امری حقیقی می ،باشندتکوینی می

 ریعی.نه تش است،چرا که موضوع مسئله امری حقیقی  ؛حقیقی یعنی قواعد فلسفی بهره جست
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 مقدمه

و اعتباری )تشریعی(. جعل  تکوینی :اندبندی جعل را به دو قسم تبدیل نمودهدر یک تقسیم
جعل  .باشد، مانند: آفرینش موجوداتبه معنای ایجاد حقیقی شیء در خارج می تکوینی

و  جعل  ـ برای موضوعی وضعی و چه حکم تکلیفی ، حکمی را ـ چهشارع آن است که تشریعی 
بنابراین جعل احکام، به معنای ایجاد حکمی برای موضوعی، در عالم  .نمایداعتبار می

  .اعتبار از جانب جاعل است
توان لذا نمی .ع تفاوت ماهوی وجود داردم است که میان علوم عقلی با علوم شرمسل  

  فرماید:که عالمه مطهری میچنان ؛ای عقلی در استدالالت شرعی استفاده نمودگزاره
اساس تکاپو و جنبش فکری و عقالنی ذهن، روابط واقعی و نفس االمری محتویات 

زمینه این  ،ذهنی است و چون مفاهیم حقیقی در ذات خود با یکدیگر مرتبطند
تواند به تشکیل قیاسات و می ذهناز این رو  .الیت ذهنی در میان آنها فراهم استفع

ای حقایق، حقایق دیگری را بر خویش معلوم براهین منطقی موفق شود و از پاره
سازد، ولی در اعتباریات همواره روابط موضوعات و محموالت، وضعی و قراردادی 

ی با یك مفهوم حقیقی و یا یك مفهوم و فرضی و اعتباری است و هیچ مفهوم اعتبار
اعتباری دیگر رابطه واقعی و نفس االمری ندارد و لهذا زمینه تکاپو و جنبش عقالنی 

که با اصطالحات منطقی  - به عبارت دیگر .ذهن در مورد اعتباریات فراهم نیست
اند آن را حقایق تشکیل داده یتوانیم با دلیلی که اجزاما نمی - تر استنزدیك

توانیم با دلیلی که از مقدمات )برهان( یك مدعای اعتباری را اثبات کنیم و نیز نمی
توانیم از مقدمات از حقایق را اثبات کنیم و هم نمی« حقیقتی»اعتباری تشکیل شده 

 .یك امر اعتباری نتیجه بگیریم ،تشکیل برهان داده ،اعتباری
تقدم معلول »و « حجمر ح بالیترج»و « نفس بر یءتقدم ش»مثاًل در حقایق، 

و « توارد علل متعدده بر معلول واحد»و « دور علل»و « تسلسل علل»و « بر علت
اجتماع دو »و « عرض بالموضوع»و « متعدده از علت واحده صدور معلوالت»

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B9%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B9%D9%84
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محال « تقدم زمانی مشروط بر شرط»و « عرض متماثل یا متضاد در موضوع واحد
 یانتفا»و « شرط یانتفاء مشروط با انتفا»و  «انتفاء کل با انتفاء جزء»است و 

جعل مفاهیم انتزاعی از »و « جعل ماهیت»ضروری است و « ممنوع با وجود مانع
توان به این اصول کلی نامعقول است. در مورد حقایق می« یتبقبیل سببیت و مسب

توسل جست و برای نفی یا اثبات چیزی نتیجه گرفت یعنی در مورد یك امر 
و در مورد علت و « ترجح بالمرجح»یا « بر نفس یءتقدم ش»توان به حقیقی می

امتناع تسلسل علل و دور »و « امتناع تقدم معلول بر علت»معلول حقیقی به قانون 
علل و توارد علل متعدده بر معلول واحد و صدور معلوالت متعدده از علت 

امتناع »و « ضوعامتناع عرض بالمو»و در مورد عرض و موضوع حقیقی به « واحده
امتناع تقدم »و در مورد شرط و مشروط حقیقی به « اجتماع مثلین و اجتماع ضدین

 یکل با انتفا یضرورت انتفا»و در مورد کل و جزء حقیقی به « مشروط بر شرط
ولی در مورد علت و معلول اعتباری و شرط و  ،استناد جست و نتیجه گرفت« جزء

یك از این تباری و کل و جزء اعتباری به هیچمشروط اعتباری و عرض و موضوع اع
تقدم »زیرا در اعتباریات،  ؛توان توسل جست و نتیجه گرفتاصول و قواعد نمی

حیترج»و « شیء بر نفس محال نیست و  ..و.« تقدم معلول بر علت»و « ح بالمرج 
 و... ضروری نیست و« انتفاء مشروط با انتفاء شرط»و « انتفاء کل با انتفاء جزء»
 .و... نامعقول نیست« جعل سببیت»و « جعل ماهیت»

شود که عدم تمیز و تفکیك اعتباریات از حقایق، از لحاظ از اینجا روشن می
 رعایتهایی که در آنها آور است و استداللالعاده خطرناك و زیانفوق ،منطقی

به « حقایق»خواه آنکه برای اثبات  ؛نکات باال نشود فاقد ارزش منطقی است
مثل غالب  - قدماتی که از امور اعتباری تشکیل شده است استناد شودم

آویز یا سایر مفاهیم اعتباری را دست« حسن و قبح»استدالالت متکلمین که غالبًا 
اند از این راه در باب مبدأ و معاد نتیجه بگیرند، و مثل بسیاری از قرار داده و خواسته

اند عتباریات را در حقایق جاری دانستهکه احکام و خواص ا« مادیین»استدالالت 
و خواه آنکه در  ـ و ما به تدریج به همه یا بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد
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اعتباریات به اصول و قواعدی که از مختصات حقایق است، که برای نمونه چند 
فن »مثال در باال ذکر شد، استناد شود مانند معظم استدالالتی که معمواًل در 

  .(033-031/ 2: 0931)مطهری، شوده کار برده میب« اصول
توان از قواعد عقلی در علوم اعتباری به مثل فقه و اصول بر اساس بیان مذکور دیگر نمی

 استفاده نمود.
بحث از کیفیت جعل احکام  ،بحثی که بیشتر مورد نظر متأخرین از اصولیین قرار گرفته

مجعول به جعل  ،انند مانعیت و رافعیتسببیت و سایر اخوات آن م است که آیاوضعی 
ای برای ورود مباحث عقلی و فلسفی بر مسائل یا تشریعی؟ این بحث روزنه هستندتکوینی 

صورت چون موضوع  در این ،باشد. اگر قائل به جعل تکوینی باشیماصولی و فقهی می
وان در حل مسائلی تو در اینجا می داردها و قواعد فلسفی سنخیتی با گزاره ،باشدحقیقی می

کار برد و اگر در این ه باشد از قواعد فلسفی بهره جست و آن را بکه بر محور آن موضوع می
است، امری اعتباری  ،صورت چون موضوع موارد قائل به جعل تشریعی شدیم در این

تواند مبنای حل بسیاری از مسائل گردد از قواعد فلسفی بهره جست. این بحث می تواننمی
 .شودمیبه چند نمونه آن اشاره در ذیل که 

باشد که آیا انشا قابلیت تعلیق دارد. این سؤال مطرح می ،در بحث تعلیق و تنجیز .0
پس در انشا  .اند که انشا یعنی ایجاد و در ایجاد تعلیق معنا نداردای استدالل نمودهعده

أن  نفس االنشاء بما هو  و کیف کان فالتحقیق» :فرمایدتعلیق محال است. مرحوم یزدی می
ه ال یمکن االیجاد التکوینی  انشاء غیر قابٍل للتعلیق إذ هو نظیر االیجاد التکوینی فکما أن 

قًا فکذا االیجاد االنشائی مصطفی خمینی آن را خلط بین سید ولی  ،(30/ 0تا: )یزدی، بی «معل 
 .(033/ 0: 0101)خمینی، داند اعتباریات و تکوین می

که در ( 210/ 0: 0123)مصطفوی،  باشدممنوع شرعی مانند ممنوع عقلی می اند:گفته .2
 مدرک این قاعده از قواعد عقلی نیز استفاده شده است.

طوری که در همان اندگفتهآیا عدم المانع جزء شرایط است؟ در فقه هم بعضی  .9
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 . امایمانقرار بددر فقه نیز باید از جمله شرایط  ،شرایط هست جزءعدم المانع  ،تکوین
 .(001/ 9تا: )خمینی، بیاند را مورد انتقاد قرار دادهمسئله ای این عده

اجتماع مثلین  :برای مثال ؛کنندگاهی در اصول و فقه از محذورات عقلی استفاده می .1
اجتماع ضدین محال  ،محال است یا اجتماع ضدین محال است. اگر ما گفتیم در تکوین

 ریم که در تشریع محال باشد؟ است، چه دلیلی دا
 در خیلی مباحث اصولی مانند بحث واجب مشروط، بحث ضد و... مؤثر است. .5
و اگر تکوینی  دارندتشریعی باشند قابلیت جریان استصحاب  ،اگر احکام وضعی .3

 .(111: 0113)آخوند خراسانی،  را ندارندباشند قابلیت جریان استصحاب 
شود، گاه شرط، گاه مانع، گاه دافع، گاه رافع، وجه می هدزمانی که یک شیء سبب خوان

اشتراک همۀ اینها همان سببیت است، با این تفاوت که شرط و سبب، وجودًا، و مانع و دافع 
 یا در متعلق آن یا در بقا یکی از آن دو. و رافع عدمًا، یا در حدوث حکم دخالت دارند،

عامی است که تمام این موارد را در بر در این مبحث، معنای « اسباب»مقصود ما از 
های مختلفی دارد که به آنها پس از بیان فایده عملی موضوع در این مورد دیدگاه .گیردمی

 کنیم.اشاره می

 هابيان دیدگاه

؛ انداحکام وضعی شده نای قائل به تکوینی بودعده دارند:صولیین اختالف نظر ادر این باره 
دیگر قائل به تفصیل  برخیودن و قابلیت تعلق جعل به آنها و تشریعی ب گروهی قائل به

 کنیم.می بررسیها را بیان و ادله آنها را یک دیدگاهاند که یکشده

 دیدگاه شيخ انصاری .1

ه ب .همه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است است که مرحوم شیخ انصاری معتقد
باشد، یعنی اول حکم جعول به جعل تبعی میتوان گفت که احکام وضعی ممی :عبارت دیگر
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 .(023/ 9: 0121)انصاری،  گرددشود و بعد حکم وضعی از آن انتزاع میتکلیفی جعل می
از  .قبل از شیخ نیز مطرح بوده است ،البته نظریه انتزاع احکام وضعی از احکام تکلیفی

 :از جمله ؛اندتمایل داشته شود که به این نظراستفاده مینیز ظواهر بعضی از کلمات بزرگان 
)نراقی،  مستند الشیعهمرحوم نراقی در  و (293/ 5: 0103)عاملی،  مفتاح الکرامهعاملی در 

 ولی این دیدگاه بیشتر به نام شیخ انصاری معروف شده است.). 211/ 2: 0105

 دیدگاه آخوند خراسانی .2

احکام وضعی  :گویده و میآخوند خراسانی در مورد جعل احکام وضعی قائل به تفصیل شد
گاهی حکم وضعی دخالت در اصل  .(093: 0911)موسوی بجنوردی، بر سه قسم هستند 

فالن چیز موضوع برای  تکلیف و گاهی دخالت در متعلق و موضوع تکلیف دارد؛ مثالً 
 ؛و گاهی نیز حکم وضعی هیچ ارتباطی با حکم تکلیفی ندارداست ملکیت یا ...  ،نجاست

دارد و نه در موضوع تکلیف؛ بلکه یك آثاری بر خود آن بار دخالت تکلیف نه در اصل 
 والیت. و مثل زوجیت، رقیت، قضاوت ؛شودمی

اگر  اما باشد.قابل جعل تبعی می ،باشدداشته اگر حکم وضعی در مأموربه دخالت 
حکم وضعی دخالت در اصل تکلیف داشته باشد از سخنان مرحوم آخوند خراسانی در 

)مکارم شیرازی،  و بعض کلمات شیخ انصاری (110: 0113)آخوند خراسانی،  االصول ةکفای
آید که احکام وضعی مانند سبب، شرط، مانع، یا رافع تکلیف دست میه ب (923/ 9: 0121

سبب وجوب صالة، و استطاعت شرط  «دلوك شمس»که باشند. چنانمجعول شرعی نمی
نیافتن آب رافع وجوب وضو است، این احکام وجوب حج، و عجز از عمل مانع تکلیف، و 

چون انتزاع این عناوین برای  ؛صورت استقاللی و تبعی نیستنده وضعی قابل جعل تشریعی ب
  .(931/ 2: 0932)زاهدی،  این امور از احکام تکلیفی آنها معقول نیست

 دیدگاه مرحوم نائينی .3

 :دانداحکام وضعی را دو نوع میوی 
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مانند امور اعتباری عرفی ملکیت، زوجیت،  ،جعل استقاللی دارند که آنهایییک  .0
یت، ضمان که ناشی از عقود و ایقاعات و آن چه ملحق به آنها می باشد که از احکام رق 

هم بلکه بعضی از آنها حتی صالحیت انتزاع از احکام تکلیفی را  ،تکلیفی انتزاع نشده است
 ندارند مانند حجیت و طریقیت. 

باشند؛ حال چه منتزع مانعیت و سببیت که انتزاعی می ،جزئیت، شرطیتدیگر . نوع 2
وضعی. این قسم قابل جعل تأسیسی و امضایی و امور یا باشند شده از امور تکلیفی 

المقدمه و تبعی مانند جعل وجوب مقدمه نخواهد بود استقاللی مانند جعل وجوب ذی
  .(932/ 1: 0913)نائینی، 

گاهی به حسب  ،کنیمی سببیت دلوک برای وجوب را بررسی میوقت :برای مثال
یتی برای وجوب دارد به جهت مصلحت یا غرضی بکنیم که اگر دلوک سبمصلحت نگاه می

امر واقعی است و دیگر امر جعلی  ،غرض این مصلحت و .است که بر آن مترتب شده است
 نیست و از دایره جعل شارع بما هو شارع خارج است. 

چیزی سبب برای  که اگرشود هی به حسب مسئله جعل و اعتبار مالحظه میاما گا
در اختیار شارع است. یعنی همین که شارع سبب را در موضوع یک  ،تکلیف قرار بگیرد

 .(932/ 1: 0913)نائینی،عنوان سببیت انتزاع بشود تا شود کند باعث میحکم دخیل می

 دیدگاه محقق اصفهانی .4

باشد و موجودات خارجی یا برای آن صورتی می :فرمایدانی میمرحوم محقق اصفه
تی مطابق با یعینی ندارد بلکه از حیث یازاهولی ماب .عینی دارند و یا صورتی دارد یازاهماب

اعتبارات ذهنی مثل جزئیت و  ،مقابل آن باشد.وجودشان منشای انتزاع میباشد که واقع می
 دربارهاما بحث ما  (003: 0911)اصفهانی،  زاعی داردباشد. سببیت یک وجود انتکلیت می

مجعول بالعرض  . بنابراینکنیمشارع انتزاع می یباشد که از انشاشرطیت و سببیتی می
حسب واقع در این  : بهبه بیان دیگر .(021/ 9: 0911)اصفهانی،  نه مجعول بالتبع ،باشدمی
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اما از این لحاظ توجهی به  ،باشدبرای وجوب می یمصلحت ،سبب یا شرط یا مانع و رافع
 عالم واقع نداریم که آیا شارع سبییت را در کالمش آورده یا خیر؟ 
که به عنوان  ایاما انتزاعی ،البته باید اضافه نمود که احکام وضعی از قبیل انتزاعی است

ت را  .تشریعیتکوینی است، نه مجعول  از اگر موال یک فعلی را طلب کند، در اینجا طالبی 
، مانند آنکنید و همچنین موضوعیت و انتزاع میازمخاطب منه بودن را مطلوب وخود موال 

 اما اینها دیگر ربطی به جعل تشریعی ندارد.
جزئیت و است. که هر مجعول تشریعی مجعول تکوینی است نظر مرحوم اصفهانی این 

هر  کههستند؛ چناننی باشند بلکه از لوازم مجعول تکویشرطیت از لوازم جعل تشریعی نمی
حیثیت  :باشددو حیثیت می ،یعنی برای آن ؛باشدمجعول تکوینی می ،مجعول تشریعی

اگر به لحاظ وجود خارجیش که  .(023/ 9: 0911)اصفهانی،  تکوینی و حیثیت تشریعی
باشد و اگر به لحاظ صادر شده از شارع تکوینی می ،نگاه کنیم استمناسب با نظام هستی 

  .(311/ 2: 0911)اصفهانی،  گویندمییم تشریعی نگاه کن

   دیدگاه امام خمينی .5

جعل مستقل انتزاع آنها و یا  أاین امور امکان جعل تبعی به سبب منشفرماید: میامام خمینی 
منشأ امور  شود کهاما از کالم امام خمینی استفاده می .(33: 0910)خمینی،  شارع را دارد

بلکه اعتبارات قائم به نفس منشی یا عقال یا شارع است، برای  ،ستامور حقیقی نی ،تشریعی
اسباب تکوینی وجود ندارد بلکه سببیت در امور تشریعی و اعتبارات  ،عقود و تملیکات

دست ه پس نحوه جعل این احکام ب .(10: 0910)خمینی،  باشدعقال امری غیر از تکوین می
 ورت استقاللی یا تبعی جعل کند. تواند به صبخواهد می و اگر باشدشارع می

 هابيان و ارزیابی ادله دیدگاه

 ها را بیان کرده و ارزیابی خواهیم نمود.در این بخش ادله
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 دالیل شيخ انصاری .1

مرحوم شیخ  کند.اقامه نمی و ایشان برهانی مستمسک شیخ اعظم در این مدعا وجدان است
طور دو جعل وجود ندارد و این ،«فاکرمه ان جائک زید  » مثلموارد در  :گویددر واقع می

نیست که یک جعل نسبت به وجوب اکرام زید باشد و یک جعل هم نسبت به سببیت مجیء 
که بیش از حال اگر قرار باشد  .زید برای وجوب اکرام؛ بلکه در اینجا یک جعل بیشتر نیست

و وجوب قطعًا  آن جعل، مربوط به حکم وجوب است یک جعل وجود نداشته باشد طبیعتاً 
کنیم. با عنایت به مجموع فرمایشات لذا سببیت را از وجوب انتزاع می .مجعول است

چون این قیودی که اینجا وجود دارد همه به  ؛تواند سببیت جعل کندرا شارع نمی &شیخ
لذا ایشان قائل شده سببیت مثل بقیه احکام  .گردد و به وجوب و حکم ربطی نداردماده برمی
   .(023/ 9: 0121 )انصاری،نتزع از حکم تکلیفی است وضعی م

حکام ا»گفته است که  &باشد این است که شیخ انصاریاشکالی که بر این نظر می
 «شوند.بلکه از احکام تکلیفی منتزع می رند،وضعی جعل استقاللی ندا

 در حالی که اطالق انتزاع برای احکام وضعی صحیح نیست؛ چرا که امر انتزاعی اصالً 
قابل « اربعه»زوجیت انتزاع شده از  که؛ چنانباشد. انتزاع، حکم عقل استقابل جعل نمی

بود، « مأموربه»مطابق با « بهمأتی». اگر گونه استهمین جعل نخواهد بود. صحت و فساد
 ،مطابقت و عدم مطابقت .کندکند و اگر مطابق نبود انتزاع فساد را میعقل صحت را انتزاع می

مجعول نیست بلکه یك امر انتزاعی است؛ در حالی که حکم وضعی، امری اعتباری  یك امر
 .(012: 0911)موسوی بجنوردی، گذار در عالم تشریع اعتبار و جعل کرده است است که قانون

 دليل دیدگاه خراسانی .2

 کهاست استدالل اول مربوط به این  ،کندآخوند دو استدالل بر مدعای خود بیان میمرحوم 
 باشدکه مجعول استقاللی نمیاست باشد و استدالل دوم مربوط به این مجعول تبعی نمی

 .(13-11/ 5: 0123)حسینی شیرازی، 
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 دليل اول الف.

 استدلیل اول بر انتزاعی نبودن احکام وضعی این است که شرط و سبب و امثال آن تکلیف 
عبارت به  .باشدمی «لی نفسهء عتقدم الشی»د مستلزم نو اگر احکام وضعی انتزاعی باش

دلوك شمس، برای وجوب نماز ظهر، سببیت دارد یعنی وجوب، مسبب است و  :دیگر
طور که مسبب . هماندانیم که رتبه و مقام مسبب، از سبب و سببیت سبب، متأخر استمی

ر دارد، از سببیت سبب هم متأخر است « نار»طور که حرارت از همان ؛از ذات سبب، تأخ 
ر دارد، از آن خصوصیت و رابطهتأ ای که بین نار و حرارت، موجود است هم متأخر خ 

توان آن را از چگونه می ،گوییم سببیتی که بر تکلیف و بر مسبب تقدم داردباشد. لذا میمی
سببیت دلوک برای وجوب نماز از وجوب  .(920/ 5: 0915)فاضل لنکرانی، مسبب، انتزاع نمود 

 .(215/ 1: 0911)عارفی پشی،  باشدانتزاع متأخر می أمنتزع از منشو شود نماز انتزاع می
مانع متقدم بر عدم تکلیف و تکلیف متأخر  ؛ یعنیباشددرباره مانعیت نیز این چنین می

پس تکلیف در بقا  .باشدتکلیف می یدرباره رافعیت نیز متأخر از بقا .باشداز مانعیت می
 .(919/ 2: 0109کینی اردبیلی، )مشباشد متأخر از رافعیت می

 دليل دومب. 

م عقلی  :دلیل دوم بر اینکه امور مذکور دارای جعل تشریعی استقاللی هم نیستند قاعده مسل 
، عدم  یآن است که میان معلول با همه اجزا علت تامه آن )سبب یا مقتضی، شرط، معد 

سبب این ارتباط خاص، این  ای وجود داشته باشد که بهسنخیت و پیوند ویژه باید المانع(
علت بتواند در آن معلول تأثیر بگذارد و نیز این معلول بتواند از آن علت صادر شود، نه از 

ء(. آنگاه اگر آن خصوصیت و رابطه ء عن کل  شیعلت دیگر )و اال لصدر کل شی
مخصوص وجود داشته باشد، حتمًا علت در معلول خود تأثیر خواهد گذاشت و تکوینًا 

چه  ؛نین است و گفتنی و انشاء کردنی نیست و اگر آن ویژگی نباشد، قطعًا تأثیری نداردچ
  .(31/ 5: 0915)محمدی، کسی به زبان بیاورد یا نیاورد 
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برای این کار الزم است که ابتدا  زیرااین احکام قابلیت انتزاع از حکم تکلیفی را ندارند؛ 
ز آن انتزاع گردد؛ در حالی که در این حکم تکلیفی موجود باشد و سپس حکم وضعی ا

و ... مقدم بر حکم تکلیفی بوده و حکم « شرطیت»و « سببیت»فرض، حکم وضعی 
پس  .تواند بر سبب و سببیت تقدم داشته باشدتکلیفی، معلول و مسبب است، و مسبب نمی

 .(013: 0911)موسوی بجنوردی، است  ییجعل تشریعی تبعی نیز عقال
قابل  :فرمایدمرحوم آخوند می ،وین در مأموربه دخالت داشته باشداما اگر این عنا

زیرا اتصاف سوره به جزئیت، و طهارت  ؛باشد، نه جعل اصلی استقاللیجعل تبعی می
 ،به شرطیت و نجاست لباس به مانعیت، و حدث یا تکلم به قاطعیت قابل جعل نیست

امر وجودی، یا عدمی ه که مقید باموری ه واسطه امر مولی به تبع تکلیف، چون به مگر ب
این عناوین متصف ه نماییم و آنها را باین عناوین را برای این امور انتزاع میاست، 

ه امور وجودی یا عدمی نباشد این امور متصف به گردانیم، و چنانچه امر مولی مقید بمی
رده باشد این عناوین نخواهد شد، اگرچه شارع مقدس جزئیت و شرطیت آنها را انشاء ک

 .(931/ 2: 0932)زاهدی، 

 اشکاالت این نظرج. 

از جمله مرحوم نائینی در کتاب  ؛اندبزرگان علم اصول بر این نظر اشکاالتی جدی وارد کرده
 فرماید: می فوائد االصول

خلط بین علت تشریعی و  ،باشدآنچه از ظاهر کالم محقق خراسانی ظاهر می
. مسلم است که در دلوک نیستکالم مخفی . البته ضعف استموضوعات احکام 

باشد که اقتضای تشریع وجوب و امضای ملکیت را و عقد خصوصیت ذاتی می
خدای متعال دلوک شمس  :؛ برای مثالهستندچرا که اینها نیازمند داعی  ؛کندمی

برای این که  ؛را سبب وجوب نماز قرار داد و سبب را چیزی دیگر قرار نداد
باشد که موجب سببیت شده است. اما مقام بحث ما در خصوصیتی در آن می

باشد و آن نفس وجوب و بلکه مقام بحث در شرایط مجعول می نیست،جعل 
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که سببیت دلوک و ملکیت از ترتب وجوب بر دلوک و عقد منتزع  استملکیت 
 .(933/ 1: 0913)نائینی،شده است 

که باعث جعل مولی هستند عی میل و شوق اموری واق ،اراده و کراهت ،مفاسدو مصالح 
 ،و چه بسا این امور اندو قابلیت جعل تشریعی را ندارد زیرا از امور خارجی اندبه تکلیف

سببیت و  ،در شرطیت . بحث ماگیردمی تعلقپس چگونه جعل به آن  .غیر اختیاری باشد
 شوندعل می، جباشد و آنها به تبع تکلیفباشد و آن تکلیف میمانعیت نسبت به مجعول می

 ،در این مقام اینکه چیزی سبب برای تکلیف قرار بگیرد .(931 - 211/ 1: 0911)عارفی پشی، 
 ،کندیعنی همین که شارع سبب را در موضوع یک حکم دخیل می ؛به دست شارع است

پس آنچه محل  .سببیت تکلیف معنا نخواهد داشت گرنهعنوان سببیت بشود و انتزاعباعث 
نه سببیت شیء در مقام  ،باشدت شیء در مقام جعل برای تکلیف میبحث ماست سببی

پس اگر بخواهیم سببیت را قابل جعل استقاللی ندانیم  .)مقام اول( برای تکلیف مصلحت
به جهت اینکه این سببیت و تأثیر ناشی از یک خصوصیتی است که در ذات سبب وجود 

آخوند فرموده بود، درست نیست بلکه  که مرحومدارد و این قابل جعل و انشاء نیست چنان
آنچه قابل جعل و انشاء نیست دخالت سبب در مصلحت است، اما مسئله سببیت به این 

 ،معنا که در مقام جعل و تشریع در تکلیف دخالت داشته باشد و تکلیف به واسطه این سبب
 .ندارد مجعول بودن آن وجودهیچ اشکالی برای  ،موضوع پیدا بکند

 فرماید: وردی میموسوی بجن
درست است که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است و هر چیزی را که شارع 

ای وجود داشته و هر مقدس واجب کرده حتمًا در متعلقش، مصلحت ملزمه
و است بوده  موجودای چیزی را که حرام کرده حتمًا در متعلقش، مفسده ملزمه

به معنای آن نیست که تمام مصلحت و هیچ حکم گزافی در اسالم نداریم؛ اما این 
تمام مالك وجوب نماز ظهر، دلوك شمس یا خصوصیت تکوینی موجود در آن 

شمس برای بیان حد و اندازه بیان شده است؛ در حالی که  کباشد. در اینجا دلو
اصل و اساس در نماز و عبادت، همان کرنش و بندگی انسان در برابر ذات باری 
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وقت خاص، تمام شود، نه اینکه آنستکمال نفس میتعالی است که موجب ا
ى » :طور که در مورد روزه بیان شده استالمالك باشد. همان ُبوا َحتَّ ُکُلوا َو اْشَر

ْسَودِ 
َ
ْبیُض ِمَن اْلَخیِط اْْل

َ
یاَم » :سپس فرمود ،«یَتَبیَن َلُكُم اْلَخیُط اْْل وا الصِّ ِتمُّ

َ
ُثمَّ أ

یِل   .(011 :0911دی، )موسوی بجنور «ِإَلى اللَّ
 فرماید: می بیان کرده،مکارم شیرازی نیز همین اشکال را 

مصلحت تکوینی است که ایجاب نماز  وجود دارد،که در دلوک  یشرطیت و سببیت
باشد بلکه از قبیل ایجاب داعی برای جعل می ندارد،تکوینی دارد و سببیت واقعی 

ت مانند استطاع ،گرددبر می و سببیت و شرطیت تشریعی در واقع به قیود موضوع
باشد. پس سببیت و شرطیت و حج که قیدی از قیود موضوع وجوب حج می

که قید برای موضوع هستند منتزع از جعل وجود یا عدمی  مانعیت شرعی اموری
گیرد. و در مکلف به نیز به قیود د و جعل مستقل به آنها تعلق نمینباشتکلیف می

)مکارم اگر وجود یا عدم آن قید برای مأموربه باشد  ،، منتهاگرددمأموربه بر می
 .(923/ 9: 0121شیرازی، 

کسی واجب باشد؛ بلکه تمام قیود  طور نیست که نماز بر هراین است:اشکال دیگر این 
مثال، بلوغ از شرایط عامه تکلیف  برایروند. موجود در هیئت، جزء موضوع به شمار می

تکوینی بلوغ، وجوب تکلیف است؛ چون اگر شارع  توان گفت که اثرولی نمی ،است
 .(011: 0911)موسوی بجنوردی،  شدکرد هیچ اثری برآن مترتب نمیمقدس آن را لحاظ نمی

الَة » اگر احکام وضعی قابل جعل نباشند، آیا بدون اعتبار شارع مقدس در مثال ِقِم الصَّ
َ
أ

ْمِس  ، در هنگام ظهر، نماز ظهر واجب خواهد بود؟یا اگرچند رکعت از نماز در «ِلُدُلوِك الشَّ
هرکس یك رکعت از نماز را در  :خارج وقت اتیان شود آیا بدون اعتبار شارع مقدس که فرمود

توان حکم به اتیان صالة کرد؟ این جای آورد، کل وقت نماز را درك کرده است، میه وقت ب
قام امتثال است که مربوط به تشریع است و ارتباطی به تکوین دهنده توسعه در ممثال نشان

ندارد. مرحوم آخوند در ابتدا احکام وضعی را سه قسم کرد؛ در حالی که قسم اول از احکام 
 ،اگر قابلیت جعل را ندارندحال وضعی، نه قابلیت جعل استقاللی دارند و نه جعل تبعی. 
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گذار و حکم آن چیزی است که از طرف قانوناند؟چون اقسام احکام وضعی آمده ءچرا جز
؛ اما اینکه گفته شود که چیزی نه استقالاًل مجعول شود، یا استقالاًل و یا تبعاً مشرع، جعل می

 .)همان( شود، تناقض استبه آن حکم گفته می با این حالولی  ،است و نه تبعاً 
د این است که آنچه کنناشکالی که محقق اصفهانی بر کالم آخوند خراسانی وارد می

ولی عنوان معلول و علیت متضایفان  است،باشد ذات معلول از ذات علت بالذات متأخر می
 ،باشد. هنگامی که ذات معلول به حد وجوب برسد در این صورت از ذات معلولمی

تشریعی. بین ذات  و چه از امورچه معلول از امور تکوینی باشد  ؛گرددمعلولیت انتزاع می
مسبب از یک طرف و بین سببیت و مسببیت خلط شده است. آنچه ذاتًا مؤخر سبب و 

گونه که در باب همان باشد؛میاست، ذات مسبب است و آنچه ذاتًا مقدم است، ذات سبب 
اما علیت  ،باشدذات علت مقدم بر ذات معلول میکه کنند علت و معلول در فلسفه بیان می

به همین  .باشندکه عنوان علت و معلول متضایفان میچرا  ،و معلولیت با هم معیت دارند
سببیت مقدم نیست. پس  :فرمایدمی در نتیجهجهت بینشان تقدم و تأخری وجود ندارد، 

شود و بدون اینکه خود ذات مسبب بخواهد مقدم واقع شود، سببیت جعل می :توان گفتمی
که اشکال بر همان دلیل رد دامرحوم آخوند  این اشکال اولی که مرحوم محقق اصفهانی بر

  .(029/ 9: 0911)اصفهانی، مدعای اول است 
 ،محل بحث :فرمایدمی( 010 -3/091: 0109)حکیم،  منتقی االصولصاحب کتاب 

یعنی سبب و شرط بدون در نظر گرفتن وجود  ؛سببیت فعلی نیست بلکه سببیت شأنی است
ب برای وجوب نماز یا استطاعت سب ،شود دلوکگونه که گفته میهمان ؛باشدخارجی می

گویند. در جایی که مینی أباشد. مراد در این موارد سببیت ششرط برای وجوب حج می
شود، اما دلوک یا استطاعت خارجی باشد، سببیت فعلی از وجود مسبب خارجی انتزاع می

ز اشکاالت مذکور ا ،با این بیان .متوقف بر وجود مسبب نیست ،سببیت شأنی در انتزاع
 شود.مرحوم آخوند خراسانی رفع می
از  در صورتی کهمالزم با فعلیت است،  ،سببیت است کهاما اشکاالت این نظر این 
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اطالق  آن کسی برای .«النار قابلة لالحراق» :گویند: میبرای مثال شود.سببیت قابلیت اراده 
ال یکاد »: خوند فرمودآ :باشد، ثانیاً لذا اصل این تقسیم قابل خدشه می .سببیت نکرده است

خواهد جعل میایشان وقتی . «یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخر عنها ذاتاً 
انتزاع عناوین، از تکلیف متأخر بحسب الوجود امکان ندارد. لذا فرماید: میتبعی را رد کند، 

را با قطع نظر از  سببیت شأنی ندارد، چون شما سببیت شأنی بااصاًل کالم آخوند ارتباطی 
 .(3 /1 :0932 )فاضل لنکرانی، ، در حالی که استدالل آخوند با فرض وجود استدانیدمی وجود

که بین تکوین و تشریع خلط شده  استبر این دیدگاه این  &اما اشکال امام خمینی
 توضیح خواهیم داد. ایشاناست که در بخش دیدگاه 

 دالیل مدعای نائينی .3

تقرر و ثبوت امور  داند. به نظر ایشان،میغیر از امور انتزاعی را مور اعتباری مرحوم نائینی ا
 ،مثل انتزاع علیت و معلولیت از وجود علت و معلول خارجی ؛باشدانتزاعی در خارج می

مثل دراهم که است؛ باشد و تابع اعتبار معتبر ولی تقرر و ثبوت امور اعتباری در ذهن می
 .(911/ 1: 0913)نائینی، باشده اعتبار معتبر میارزش ذاتی ندارد لکن ب

باشد و اگر شارع سببیت را جعل کند نفس مسبب می ،مرحوم نائینی مجعول شرعینظر 
اش این است که حکم تکلیفی از اختیاری بودن شارع الزمه ،دنبالش بیایدبه وجوب قهری و 

رتب مسبب بر سببش و شارع حاصل گردد؛ چرا که ت یخارج شود و این وجوب بدون انشا
اراده و اختیار در آن  است و اصالً پذیر ناتخلف وامری قهری  ،حصول معلول پشت سر علت

آید که وجوب از الزم می ،دخالتی ندارد. پس اگر مجعول سببیت و... برای وجوب باشد
 منشآت شرعی نباشد. 

سببیت از مقام  مثالً  ؛شودالزمه ذات از او انتزاع می ،بنابراین وقتی ماهیتی ایجاد شد
چون سببیت از لوازم ذات است. پس سببیت نه در عالم خارج  ؛شودذات سبب انتزاع می

در خارج ندارد و هیچ تحققی  ییازاههیچ ماب :به عبارت دیگر .وجود دارد و نه در عالم اعتبار
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عًا قابل جعل این سببیت چیزی است که تکوینًا و تشری .و لو اعتبارًا در عالم اعتبار ندارد
تکوینًا و تشریعًا و استقاللی و تبعی قابل جعل نیست  ،پس ثابت شد که سببیت .نیست

 .(931 - 935/ 1: 0913)نائینی،
 :فرمایدآمده، می« هذا مضافاً »با  فوائد االصولنائینی که در عبارت مرحوم دلیل دوم 
باشد و آنچه تبعی نمیقابل جعل به صورت تکوینی و تشریعی و اصلی و  ،اساسًا سببیت

ما آ اکندرا شارع دلوک در عالم خارج ایجاد می .ذات سبب است گیردمیتعلق  آنجعل به 
گونه این . پسباشد. همان طوری که زوجیت الزمه ذاتی اربعه استسببیت الزمه ذات می

 .در سببیت جعل کند را زوجیتدیگر کند و بار  نیست که شارع یک بار اربعه را جعل
ببیت نیز الزمه ذات است که ترشحی از ذات مسبب است که قابلیت جعل تکوینی را س

مانند وجوبی است که از  ،جعل تشریعی. فعلیت علت و سببیت سبببه چه رسد  ؛ندارد
از  ی کهشود یا امتناعمانند امکانی که از انسان ممکن انتزاع می ؛شودواجب تعالی انتزاع می

شود و در است از او انتزاع می ءاین محمول داخل در ذات یک شیشود که ممتنع انتزاع می
چه رسد  ؛پس علیت جعل تکوینی ندارد .ندارد عینی و وعایی در اعتبار یازاهخارج یک ماب

 به جعل تشریعی.
یک  ةاشکال این سخن مرحوم نائینی این است که سببیت دلوک برای وجوب صال

 .باشد و به طور قهری مترتب بر این سبب شود سببیت واقعی نیست که تخلف از آن محال
حال وقتی شارع  .سببیت در اینجا عبارت از ایجاد موضوع برای اعتبار عقال یا شارع

 ةالصال»گوید: طرقی دارد که گاهی می ةوجوب صال یخواهد نماز را واجب کند انشامی
 و ک شمس استکند که معلق بر دلویا گاهی این وجوب را در حالی انشا می« ةواجب
طور نیست که وجوب به طور قهری با این سبب تحقق پیدا کند، بلکه وقتی که سبب این

کنیم، که یا خود این سببیت مجعول است یا شود ما وجوب را از آن استفاده میمحقق می
ما در اینجا فقط در مقام این هستیم  .شودوجوب مجعول است و سببیت از آن استفاده می

چه به جعل استقاللی و چه به جعل تبعی. پس  ؛اصل سببیت قابل جعل استکه بگوییم 
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 .(00 /01 :0911 )نور مفیدی، نتیجه این شد که این دلیل مرحوم نائینی دلیل درستی نیست
که خود سببیت به معنای افاضه گرفته شده است و این درست  استاشکال دلیل دوم این 

ی که بین افاضه و الزمه ماهیت هیچ تناسبی وجود در حال .افاضه یعنی ایجاد حقیقی نیست
پس  ایجاد نمود.یا  آن را خلق کردیعنی کرد، فالن چیز را افاضه  :شودوقتی گفته می .ندارد

افاضه مربوط به عالم حقیقی است، اما الزمه ماهیت ربطی به ایجاد حقیقی ندارد و الزم 
فرماید: میایشان  :به عبارت دیگر ندارد.ماهیت یک امر اعتباری است که هیچ حقیقتی 

مسئله لزوم زوجیت برای اربعه با مسئله رابطه سبب و مسبب و عنوان سببیت کاماًل متفاوت 
به جهت این است که در ، اینکه ما بگویم ماهیت و لوازم ذاتی ماهیت مجعول نیستند .است

 .(00/ 1همان: )واقع این موارد دون مرتبه جعل هستند 
سببیت را از  ،در ذیل کالم .باشدکه سببیت یک امر انتزاعی می استین اشکال دیگر ا

لوازم ذات قرار داده و این با هم سازگاری ندارد. انتزاعی به این معناست که اقتضای ذات و 
یعنی تکوینی  ؛این از لوازم ذات سبب است :گوییدمی ادامهاما در  ،تکوینی در کار نیست

این سخن مرحوم نائینی در اول تصریح به  .چه انتزاع نکنمچه من انتزاع بکنم و  ؛است
 .(3 /3 :0932 )لنکرانی،کند خر تمایل به حرف آخوند پیدا میآانتزاعی بودن و در 

  :چهار اشکال به مرحوم نائینی دارد &امام خمینی
افاضه،  و بین لوازم وجود و لوازم ماهیت خلط شده است. مسئله رشح :اشكال اول

دون مرتبه جعل است یا  ؛ زیراوجود است و الزمه ماهیت قابل جعل نیستمربوط به 
جعل  همراد از دون مرتب .جعل استه چون دون مرتب ؛زوجیت برای اربعه قابل جعل نیست

 .این است که شیء واجد ذاتیات خودش هست و دیگر معنا ندارد که جعل به آن تعلق بگیرد
اما بیانی که  ،دش یک امر ضروری استوجدان یک شیء نسبت به ذات و ذاتیات خو

ایجاد حقیقی  ،اینها افاضه است و اشکال ما این است که افاضه استاین  داردمرحوم نائینی 
 .است و ربطی به الزمه ماهیت ندارد

بین محمول بالضمیمه و خارج محمول خلط شده است. در تشریعیات  : اشكال دوم
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را مترتب بر این سبب نکند، بدون ترتب  اگر شارع مسبب .یک سبب و یک مسبب داریم
سببیت از  :به عبارت دیگر .سببیت را انتزاع کرد ،توان از ذات سببمسبب بر این سبب نمی

 سببیت محمول بالضمیمه است.بلکه شود، د ذات سبب انتزاع نمیرمج
خصوصیتی که در ذات سبب وجود  :فرماید ما دو جور سببیت داریممی :اشكال سوم

سببیت خود مسبب بما أنه مسبب  اینکه دوم  ؛شودمسبب می ه آن خصوصیت مبدأدارد ک
و بین  (مسبببرای  أمبد)بین آن خصوصیتی که در ذات این شیء است  :فرمایداست. امام می

کند، یک طرف مسئله افاضه مطرح به نفس الرشح و االفاضة تعبیر می آنخود مسبب که از 
دارد که آن مبدأ یک خصوصیت  أیک مبد است. اما این افاضهشده و افاضه مربوط به مسبب 

  .است قائم به ذات سبب است و در کلمات شما بین مبدأ و خود مسبب خلط شده
سببیت  :فرمایدبین اسباب تکوینی و تشریعی خلط شده است. می اشكال چهارم:

اما  .باشدمیمبدئیت برای افاضه دارد یا خود آن رشح و افاضه  ءتکوینی یعنی یک شی
شود یا ملکیت و یا زوجیت مترشح نمی ،یک از اینها در تشریعیات وجود ندارد. از عقدهیچ

در خود این عقد یک خصوصیت و  :فرمایدمیوی  .گرددملکیت مترشح نمی ،از بعت
 .برای حقایق گردد أوسیله آن منشه ب نیست تاای ویژگی

قطعًا  ،دنبرای امور تکوینی واقع شو أشعلت آن این است که اگر عقود و ایقاعات من
که غیر حقیقی و  ید و امرناسباب تکوینی الزم دار ی،برای اینکه امور حقیق ؛باطل است

پس عقود و ایقاعات  .برای یک امر حقیقی باشد أتواند منشنمی ،غیر تکوینی است
 .(11 - 10: 0910)خمینی،  و سبب برای امور حقیقیه باشد أد منشنتواننمی

 دليل محقق اصفهانی .4

اگر سببیت فاعلی  .سببیت حقیقی نداریم ،کند که در شرعذکر میرا مقدمه  ایشان ابتدا این
او سبب فاعلی است و آنچه ما به  .سبب فاعلِی برای هر حکمی، شارع متعال است ،باشد

ندارد  پس جعلیت برای آنها معنا .گوییم سبب، مثل دلوک، حقیقتًا شرط یا معد استآن می
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بخواهد برای  یخصوصیتی وجود دارد که اگر نماز ،خارج از بحث ماست. در طهارت و
مصلی مؤثر باشد باید با طهارت باشد. پس به این مالحظه که نماز در خارج بخواهد واقع 

 کنند.تعبیر به شرط واقعی می ،شود یا واقع نشود
در اینجا شرطیتی طلب  .بجا بیاورنماز را همراه با طهارت  :فرمایدشارع می وقتی :مثال

دلوک  بارهعین همین مطلب در حال .شوددر مقام طلب انتزاع می پس نتیجتاً  .شودمی
در  :گوییممقام طلب داریم. یک وقت می دردلوک طلبی  و یک دلوک واقعی داریم .است

اما یک وقت  نماز مؤثر است.وجوب  دردلوک یک خصوصیت و حقیقتی وجود دارد که 
شرطیت را  واز این دلوک سببیت  «اقم الصالة لدلوک الشمس»وقتی شارع فرمود  :گوییممی

 .کنیمانتزاع می
غیر از این هم چیز دیگری  و باشدپس در خارج یک ذات شرط و یک ذات مشروط می

گیرد اما به به طهارت جعل تعلق می (،وجوب نماز)مشروط  ونداریم، شرط طهارت 
و  آمده استجعل روی معنون  :به عبارت دیگر .گیردرض تعلق میشرطیت آنها جعل بالع

. پس شرطیت نه قابل جعل تکوینی است و نه قابل جعل تعلق گرفته استعنوان  بالعرض بر
ذات  ازماند این است که یک وجود انتزاعی تشریعی. تنها چیزی که برای شرطیت باقی می

 .(021/ 9: 0911)اصفهانی، کنیم شرع انتزاع می
این اشکال را دارد  ،اما درباره دلیل مرحوم آخوند خراسانی بر قسم دوم از احکام وضعی

 در امور تکوینیما نه منشأ برای انتزاع.  ،مصحح برای انتزاع است ،که امر شارع و این طلب
و  کنیمفوقیت را انتزاع می ،از این سقف ؛ مثالً کنیممیمنتزع را بر منشأ انتزاع حمل 

ای در این یک قاعده .کنیممیفوق را بر منشأ انتزاع حمل  .«السقف فوق» :گوییممی
 .جزئیت را بر این امر حمل کرد توان: میفرمایدتکوینیات است. مرحوم اصفهانی می

 :توان گفتجزئیت یا شرطیت از امر منتزع است، و در اینجا نمی :فرمایدمرحوم آخوند می
به  :به همین دلیل بهتر است گفته شود .بر امر حمل نمودرا  ءتوان جزو نمی :االمر جزء  »

ح برای این انتزاع استجای منشأ انتزاع بگوییم امر شارع زمینه یعنی  ؛ساز این انتزاع و مصح 
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نه اینکه جزئیت، امر شارع منشأ برای  ،کنیمما جزئیت را انتزاع می ،حاال که شارع امر کرد
 انتزاع باشد. 

به  ،اگر مجعول انتزاعی تبعی باشد :م اصفهانی دارد این استاشکال دومی که مرحو
آثار مترتب بر جعلش  یمتوانطوری که بین او و بین منشأش اثنینیت و دوئیت باشد آن وقت می

رفع و وضعش به ید شارع است. اما اگر مجعول انتزاعی  و استصحاب کنیم و را بار کنیم
اش این است که وضع و رفع ول بالذات ندارد، نتیجهاثنینیت با مجع ،بالتبع ، نهبالعرض باشد

خودش دیگر وضع و رفعی  و این مجعول انتزاعی فقط همان وضع و رفع مجعول بالذات است
چون  ؛کند ساقطباید وجوب صالة را  ،کند ساقطیعنی اگر شارع بخواهد جزئیت را  ندارد.

اشکاالت این  .(021-023/ 9: 0911)اصفهانی،  ین استهممعنای مجعول انتزاعی بالعرض 
 کنیم.بیان می &دیدگاه را در دیدگاه بعدی بعد از تبیین نظر امام خمینی

   &دیدگاه امام خمينی .5-3

نباید میان تکوین و تشریع خلط شود. باید توجه نمود که امر وضع و فرماید: میامام خمینی 
ور تکوینی است. در امور تکوینی این در ام .باشدرفع منتزع تابع وضع و رفع منشأ انتزاع می

توان گفت که با قطع نظر از سقف را از بین برد. در اینجا نمی ، بایداگر بخواهیم فوقیت نباشد
 است،اینها در امور تکوینی  :فرمایدمیایشان کنیم. کنیم یا رفع میفوقیت را وضع می ،سقف

ابع وضع و رفع منشأ انتزاع نیست و ولی در امور تشریعی اعتباری وضع و رفع آن امر انتزاعی ت
این قیاس باعث اشتباه اصولیین شده که امور انتزاعی تشریعی را به امور انتزاعی تکوینی قیاس 

ولی در امور  ،وضع و رفع امر انتزاعی تابع وضع و رفع منشأ انتزاع است ،اند. در تکوینکرده
المور االعتباریة تابعة  لکیفیة جعلها و ا» فرماید:لذا می .تشریعی قوامش به همان اعتبار است

امور اعتباری تابع اعتبار معتِبر است. پس اشکالی که بر نظر مرحوم آخوند و دیگر  ؛«اعتبارها
 است این است که بین تشریع و تکوین خلط شده است. وارد بزرگان 

لقا سببیت تکوینی به معنای افاضه و یا نفس رشح در تشریعیات مط :فرمایدامام می
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ملکیت یا زوجیت افاضه و ترشح  ،طور نیست که بگوییم از این عقداین .وجود ندارد
در عقود و ایقاعات یک خصوصیاتی وجود ندارد که منشأ برای حقایق تکوینی  .شودمی

 .(10: 0910)خمینی، گردد 
اما درباره قسم دوم احکام وضعی که مرحوم آخوند به این نتیجه رسید که جعل 

اما اگر اینها را  .باشداشتباه این استدالل قیاس می ،گونه موارد محال استدر این استقاللی
ال أری »: باشدامور اعتباری بداند دیگر وجهی برای امتناع نسبت به جعل استقاللی نمی

 «.وجهًا لإلمتناع بالنسبة إلی الجعل االستقاللی
بعد از مدتی یک  «صل  » :فرمایدآورد و میاش را به نحو مطلق میگاهی موال امر قانونی

آیا حاال  :سؤال ما این است «.صل مع الطهارة» :فرمایدمیو دهد میشرطی برای نماز قرار 
باید امر اول مطلقش را از بین ببرد؟ طبق کالم مرحوم آخوند  کند،مطرح میکه شرطی را 

ر مطلق اول منسوخ که ام شودمیکشف  ،اگر موال امر مقید را آوردکه اش این است الزمه
  کند.میشده است و امر جدیدی 

الةَ »گوید میشارع »فرماید: امام خمینی می ِقیُموا الصَّ
َ
گوید: میسپس  (19)بقره:« أ

یِدیُكْم ِإَلى اْلَمراِفِق »
َ
الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو أ یا بگوید:  (3 )مائده: «ِإذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

ال تصلِّ فی وبر ما ال یؤکل »کند: میسپس اضافه  ،«ضوء أو القبلةیشترط فی الصالة الو»
یا امر به نماز همراه با تقید به شرط یا آ، «ال تصل  فی الثوب النجس» :گویدمیو یا « لحمه
گذاری هم که در قانونچنان ؛گونه نیستاین ماً مسل   ؟شودموجب نسخ امر اول می ،مانع

سپس به جهت و گیرد امر قانون به طبیعت مطلقه تعلق می یعنی ابتدا ؛گونه استوضع این
بر این اساس جعل  .(31: 0910)خمینی، « گیردمصلحتی جعل بدون رفع امر اول قرار می

 استقاللی و تبعی اشکالی ندارد.
چرا که قضایای تکوینی را  ؛آیدنظر میه تر بدر میان همه نظرها نظر امام خمینی صحیح

: فرمودهسخن مرحوم اصفهانی که در مورد شریعی همسان دانست. اما نباید با قضایای ت
هر امر که م است مسل   :باید گفت ،«باشدمجعول تکوینی می ،هر امر مجعول تشریعی»
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با این که  :تشریعی به یک حیثیت حقیقت و وجودی خارجی در نفس االمر دارد. برای مثال
اما باالخره در ذهن دارای ثبوتی  ،در خارج هیچ مصداقی ندارندذهنی بعضی از صور 

شوند و از یک جهت امری خارجی باشند. پس از یک جهت امری ذهنی محسوب میمی
شود که احکام مخصوص به خارج را حیثیت نگاه شوند. اما این باعث نمیمحسوب می

باشد و از حیث دیگر ذهنی سرایت داد. امور تشریعی نیز از یک حیث امری اعتباری می
که احکام از یک حیثیت بتواند به حیثیتی دیگر  نیستاما این به این معنا  اند.ی حقیقیامر

اموری اعتباری  ،سرایت کند و لو این که مصداق یکی باشد. سببیت و سایر اخوات
امور  . آنمگر به اعتبار معتبر ،و تقرری در خارج ندارند استآن ذهن  یباشند و وعامی

ولی امور  ،باشد و مجعول به جعل تکوینی و اراده الهی استانتزاعی وعا در خارج می
مانند ارزش و مالیتی که سلطان به سکه و دراهم  باشد.اعتباری وجودش یه دست معتبر می

اینها هیچ مالیت ذاتی ندارند. پس امور اعتباری متباین با امور انتزاعی  گرنهدهد ومی
 .(910/ 1: 0913ائینی، )نباشند آن مباین با هم می یباشد و وعامی

 نتيجه 

شود و بر این سببیت از وجوب و از نفس حکم تکلیفی انتزاع می ،بنابر دیدگاه شیخ انصاری
 توان از قواعد فلسفی استفاده نمود.مبنا نمی

مرحوم آخوند بر این نظرند که مسئله سببیت و اخوات آن در قسم اول احکام وضعی 
عی نیست، بلکه سببیت از خصوصیتی که در ذات سببیت قابل جعل استقاللی و تبعی تشری

توان از می است،شود و چون موضوع بحث در این جا موضوع تکوینی وجود دارد انتزاع می
چون قائل به جعل تبعی تشریعی  ،اما در قسم دوم احکام وضعی .قواعد فلسفی بهره جست

 عد فلسفی بهره جست.باشد از قواتوان در مسائلی که بر این موضوع میشده نمی
شود و در سببیت در تکوینیات به یک نحو انتزاع می است: مرحوم نائینی معتقد

یعنی سببیت در تکوینیات از ذات علت تکوینی و در تشریعیات  ی دیگر؛تشریعیات به نحو
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سببیت از ترتب  :به عبارت دیگر .شوداز ترتب مسبب شرعی بر سبب خودش انتزاع می
یعنی نه خود این مسبب و نه خود سبب بلکه  ؛شودبب خودش انتزاع میمسبب شرعی بر س

در بیان  ،طور که اشاره شدالبته در نهایت همان .شوداز ترتب مسبب بر سبب انتزاع می
به هر حال کالم ایشان مقداری  .کنداستداللشان اندک تمایلی به نظر مرحوم آخوند پیدا می

توان از قواعد می ایشانشاید بتوان گفت که بر مبنای اما در نهایت  است،آشفته و مشوش 
 فلسفی استفاده نمود.

کنیم و شارع انتزاع می یما شرطیت و سببیت را از انشا :فرمایدمرحوم اصفهانی می
کند. یعنی باشد که تعبیر به شرطیت واقعیه میورای این شرط در مقام انشاء شرط می

البته ایشان امر را سکه دو  .باشدمقتضی وجوب میمصلحتی در این اسباب وجود دارد که 
توان از قواعد لذا می است.داند که از یک جهت تکوینی و از یک جهت تشریعی رو می

 فقه و اصول استفاده نمود. فلسفی در
آید حساب تکوینیات از تشریعیات نظر میه بنابر دیدگاه امام خمینی که دیدگاه صحیح ب

 شود متفاوتشود با سببی که در تشریع معنا میین معنا می. سببی که در تکوستجدا
بدین جهت نباید خلط نمود و معانی تکوینی را در تشریع آورد. بر مبنای امام خمینی  است.

 باشد.استفاده از قواعد فلسفی جایز نمی
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