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  طهارت و نجاست از دیدگاه  اصولیونناسی ماهیت ش

  1 یعقوب پورجمال

  2محمد رضا آیتی دکتر

  چکیده

مهم  از مسائل و. استدر کشف مالکات احکام  ي فقهی مؤثریکی از بایسته هافقهی، موضوعات ماهیت شناسی 
و  همینطور ارتباط میان حقایقبه حقایق واقعی وتکوینی و مقدس، ، توجه شارع هدر حوزه احکام و خطابات شرعی

، از حیث تکوینی یا هانطهارت و نجاست از مسائل مهم فقهی است که شناخت ماهیت آ .اعتباریات شرعیه است
دي در حوزه طهارت و نجاست را دستخوش تحوالت اساسی ممکن است بسیاري از احکام تعب اعتباري بودن،

ن به ااند؛ تنها شمار معدودي از آن، کمتر به این مهم پرداخته خود راصولیون در آثا بسیاري از ،با این وجود .کند
را از حیث تکوینی یا دو و آن ، به ماهیت طهارت و نجاست پرداخته موجز در مبحث احکام وضعیهصورت 

لّه نیاورده اند و اددالئل بین و آشکاري  ،براي اثبات ادعاي خودآنان  .اعتباري بودن مورد بررسی قرار داده اند
مقاله پیش رو این فرصت و مجال را فراروي محققان فقه پژوه قرار می دهد  .ناکافی به نظر می رسد استنادي شان

، به نقش محوري ل دیدگاهها و استدالالت مطرح شدهتحلیو  این زمینه مطالعه دقیق نظریات اصولیون در تا ضمن
  .ی ببرندپواقعی یا اعتباري بودن  حیث دو از آنخاستگاه قرآنی و روایی طهارت و نجاست، در کشف ماهیت 
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نیازمند مطالعه عمیق و بررسی دقیق دیدگاههاي اصولی علماي علم  د کیفیت جعل آنها به چه شکلی است،هستن
  .اصول می باشد

علیه؟ مستفاد اصلی این است که آیا طهارت و نجاست از امور واقعیه خارجیه هستند یا از امور اعتباریه جپرسش 
حاکی از واقعی بودن طهارت و  ،از ظواهر ادله چیست؟ آیا خطابات شرعیه وارده در باب طهارات و نجاسات

نجاست بوده و تمام این ادله به عنوان کاشف از یک حقیقت خارجیه هستند یا نه، بلکه مستفاد از ادله ، حاکی از 
ارع بما هو شارع حکم به طهارت و نجاست برخی اشیاء کرده بوده و بیانگر این است که ش ،اعتباري بودن آن دو

  .و طهارت و نجاست را براي مصادیق آن اعتبار کرده است

جهت دستیابی به پاسخ سؤاالت طرح شده، بهتر است نظریات اصولیون مشهور را مورد بررسی و تحلیل قرار 
هر چند به دلیل این که . صحیح دست یابیمدهیم تا از رهگذر تأمل در مواضع و دیدگاههاي آنها، به دیدگاه 

مورد بحث بسیاري از علما و اصولیون واقع نشده است و  ، طهارت و نجاست از حیث اعتباري یا واقعی بودن
تنها عده معدودي از اصولیون متاخر، همچون شیخ انصاري ، محقق نائینی و محقق عراقی، به این موضوع پرداخته 

کرده اند، منابع تحقیق بسیار محدود بوده و مقاله ي حاضر از تنوع منابع، بهره ي  و دیدگاههاي خود را مطرح
دیدگاه برخی از اصولیون مشهور متاخر و معاصر مورد  مع الوصف در مقاله حاضر، نظر و. چندانی نبرده است

ادله این اللی ، است که علی رغم غناي برخی ادله استدحاصل شده است این بررسی واقع گردیده و نتیجه اي که 
فلذا، دستیابی به دیدگاه صحیح در مورد ماهیت طهارت و  .، ناتمام و ناکافی بوده و وافی به مقصود نمی باشد

  .نجاست ، توجه دقیق و عالمانه به ادله قرآنی و روایی وارده در حوزه طهارت و نجاست را می طلبد

  : طهارت و نجاستاري یا واقعی بودن نظریات مشهور در مورد اعتببررسی 

سازي مناسب براي زمینه جهت قبل از طرح نظریات اصولیون در مورد ماهیت طهارت و نجاست، ضروري است 
براي امور واقعی ارائه شده تعاریف . تعریف دقیقی از امور اعتباري و امور واقعی بیان شودورود به مبحث اصلی، 

  .تنها به یک تعریف بسنده می شود ،براي رعایت اختصار است کهمتعدد  ،و امور اعتباري در کتاب هاي اصولی

جعل و اعتبار عقال وعرف یا شارع  ه اموري گویند که در عالم فرض، بابیا انشایی امور اعتباري  :امور اعتباري
موجود می شود وداراي آثار مادي بوده وموضوع احکام است ومنشاء عینی ندارد و وجودش امر خارجی ومادي 

  )1:95، 1415  موسوي خمینی. (ه فرضی استنبوده بلک

که اعتباري نبوده بلکه داراي اثر حقیقی بوده وبه عالم فرض و جعل واعتبار مربوط  هستند ريوام :امور واقعی
  )1:129، 1419میرزاي قمی  ( . دننمی باش

واقعی یا اعتباري بودن اصولیون را در مورد  ، دیدگاهحال پس از روشن شدن معنا ومفهوم امور واقعی و اعتباري 
  .طهارت و نجاست مورد بررسی قرار می دهیم
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  :نظر شیخ انصاري -1

شیخ انصاري آن گونه که از مطالعه اثرمعروفش فرائد االصول به دست می آید ضمن بحث نسبتاً مفصلی در مورد 
ام وضعیه ، با اعتقاد به احکام شرعیه، و تقسیم آن به احکام تکلیفیه و وضعیه ، و کیفیت جعل برخی مصادیق احک

اینکه احکام وضعیه حکم مجعول مستقلی در عرض احکام تکلیفیه نبوده، بلکه منتزع از آن احکام می باشند، 
ضمن اشاره اي به حقیقت طهارت و نجاست ، معتقد است که طهارت و نجاست  از مجعوالت شرعیه و خطابا 

ایشان بعد از ذکر مطالبی در اثبات انتزاعی بودن مصادیقی چون . ت طلبیه نبوده بلکه مفاهیمی انتزاعی می باشند
سببیت و مالکیت، در مورد انتزاعی بودن طهارت و نجاست و اینکه شرطیت طهارت براي صحت  نماز و مانعیت 

و کذا الکالم ... ":نجاست از صحت آن، یک حکم جعلی انشائی مستقلی در عرض حکم تکلیفی  نیست، می گوید
سبب فإن شرطیۀ الطهارة للصالة لیست مجعولۀ بجعل مغایر النشاء وجوب الصالة الواقعۀ حال الطهارة و فی غیر ال

   )2:601، 1417  شیخ انصاري("کذا مانعیۀ النجاسۀ لیست اال منتزعۀ من المنع عن الصالة فی النجس 

فهذه ":ت آن احکام ، می گویدایشان در ادامه، بعد از ذکر دالیل انتزاعی بودن  احکام وضعیه ، ضمن رد جعلی
عتباریۀ منتزعۀ من االحکام ات راموأا و حقائقها إم االمور بنفسها لیست احکاما شرعیۀ، نعم الحکم بثبوتها شرعی،

  )2:602، 1417شیخ انصاري ("مور واقعیۀ کشف عنها الشارعأا م،و إ... التکلیفیۀ 

، در مورد طهارت و نجاست، شارع بما هو شارع حکمی ستظهار می شودآنگونه که از عبارت اخیر مرحوم شیخ ا
جعل نکرده است  بلکه صرفا با خبر دادن از واقعیت خارجی طهارت و نجاست اشیاء، در واقع کاشف از آن دو، 
می باشد به این جهت که طهارت و نجاست از احکام وضعیه بوده و این احکام از دیدگاه ایشان قابل جعل نیستند 

، و یا منتزع از امور واقعیه هستند که طهارت و لیفیه هستند مانند زوجیت و ملکیتع از احکام تکبلکه یا منتز
  . نجاست از این قبیل می باشند

، که به اعتراف بزرگان یکی از بهترین شروح و از نظر وسعت تتبع و ل شیخمیرزاي تبریزي در شرح خود بر رسائ
امعقول بودن جعلی و انشایی بودن احکام وضعیه، و با این ادعا که تنوع داراي مطالب کم نظیري می باشد، با ن

احکام وضعیه، جزو احکام مستقل انشایی نبوده بلکه موضوع احکام شرعیه تکلیفیه می باشند در مورد ماهیت آن 
احکام ، بخصوص طهارت و نجاست ، و اینکه آن دو، جزو اوصاف و خصوصیات واقعی و خارجی اشیاء و اعیان 

فذلکۀ  ":ه و شارع با بیان حکم صرفاً کشف خصوصیت کرده و جعل حکم مستقلی نکرده است، می فرمایدبود
المقام أنّ االحکام الوضعیۀ موضوعات لالحکام الطلبیۀ کما ستعرفه، و هی إما لها واقعیۀ إما فی الواقع و قد کشف 

تزعۀ من االحکام الطلبیۀ ، و علی التقدیرین ال دخل عنها الشارع أو بحسب نظر أهل العرف ، و إما أمور إعتباریۀ من
  .)476، 1369رزا موسی بن جعفر بن احمد تبریزي می( "...لجعل الشارع فیها 

میرزا محمد حسن آشتیانی هم که یکی از مبرزترین شاگردان شیخ انصاري می باشد در تقریرات خود بر رسائل  
ئد به چاپ رسیده است ، ضمن تفصیلی که در کتابش آورده است شیخ که تحت عنوان بحر الفوائد فی شرح الفرا
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با اعتقاد به اینکه احکام وضعیه اي چون ملکیت و طهارت و نجاست ، چه آنها را امور اعتباري انتزاعی تصور کنیم 
اینکه  و چه امور واقعی خارجی، امکان تعلق جعل شرعی به آنها وجود ندارد و امور اعتباري و امور واقعی ، امکان

  :متعلق جعل شرعی باشند مستحیل است ،  نظر شیخ را این گونه خالصه می کند

و قد علمت استحالۀ تعلق الجعل ... فمجمل القول بناء علی جعل االحکام الوضعیۀ من االمور االعتباریۀ االنتزاعیۀ "
و االفعال بأن یقال إنّ الملکیۀ کالزوجیۀ باالمور االعتباریۀ، و إن جعلناها من االمور الواقعیۀ الموجودة فی الذوات أ

مثال علقۀ واقعیۀ بین الملک والمالک و الزوج و الزوجۀ و کذلک الطهارة و النجاسۀ حالتان فی الطاهر و النجس إلی 
  )3:69، 1403  آشتیانی( "جعل الشرعی علی ما هو محل الکالمغیر ذلک، فال اشکال أیضاً فی استحالۀ تعلق ال

  :نائینینظر محقق  -2

محقق نائینی با طرح دیدگاه شیخ انصاري، ضمن بیان عدم وضوح مراد شیخ، با زیر سوال بردن دیدگاه ایشان، 
معتقد است که طهارت و نجاست نه از امور واقعی ، بلکه جزو امور اعتباري عرفی است که عرف عقالئی آن را 

از احکام وضعیه دانسته و معتقد است که این  اعتبار کرده است ، به این جهت که ایشان طهارت و نجاست را
احکام ، جزو امور اعتباري و قراردادي هستند نه جزو حقایق خارجی، و از آن جهت که عرف در این حکم، سابق 
بر شرع است، فلذا طهارت و نجاست از امور اعتباري عرفیه می باشند نه امور اعتباري شرعیه، نهایتاً شارع در 

در ابتدا دیدگاه  ،ایشان در کتاب فوائد االصول.است خطئه عرف، مصادیقی را به آن اضافه کردهبعضی موارد با ت
فقد : و أما الطهارة و النجاسۀ":شیخ انصاري در مورد واقعی بودن طهارت و نجاست را این گونه منعکس می کند

من أنّ االحکام الوضعیۀ : علی مبناه من االمور الواقعیۀ التی کشف عنها الشارع جریاً -  قدس سرّه - جعلهما الشیخ
عن التکلیف کالملکیۀ و الزوجیۀ و نحو ذلک، و بین ما تکون  ۀال تنالها ید الجعل الشرعی، فهی بین ما تکون منتزع

   )4:401، 1417 غروي نائینی( "من االمور الواقعیۀ کالطهارة و النجاسۀ

اگر منظور از طهارت و : می گوید ...ن مراده من ذلکت بیویا لی«با عبارت ، ادعاي عدم وضوح نظر شیخ ایشان با
یعنی این نظافت و قذارت معنوي قابل حس نبوده و به وسیله ي یکی از (، نظافت و قذارت معنوي است، نجاست

حواس محسوس نیست، بلکه وقتی می گوییم این شیء نجس است یعنی یک خصوصیتی در آن هست که به 
ه و ناپاکی و زشتی معنوي که در بطن او وجود دارد، شارع حکم به نجاست او واسطه ي آن خصوصیت معنوی

مراد باشد پس در حقیقت مثل این است که گفته می شود احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد   ،اگر این) کرده است
آن  جهت واقعی است که در ، برخاسته از یککمی که شارع می کند این حکم شارعواقعیه است، یعنی هر ح

یا چون یک ، و حکم به وجوب اجتناب کرده استآن وجود دارد که شارع شیء است، یا یک مفسده اي در 
مراد باشد این چه فرقی با  ،مصلحتی در آن وجود دارد شارع حکم به وجوب یا استحباب کرده است، اگر این

ع تکلیف و یا متعلق احکام شرعیه چون همه اموري که موضو. سایر موارد دارد و در همه ي موارد این گونه است
شارع طبق آن خصوصیات حکم می  واقع می شوند مشتمل بریک سلسله اوصاف و خصوصیات واقعی هستند که

نّ أصل الطهارة و النجاسۀ من االمور الواقعیۀ أو إن کان المقصود  ":ایشان در ادامه می افزاید )401همان، ص.(کند
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، بداهۀ أن الطهارة و النجاسۀ بمعنی النظافۀ و القذارة من األمور االعتباریۀ دعواه الخارجیۀ، فهذا مما ال سبیل إلی
  )4:401، 1417غروي نائینی ("...العرفیۀ 

خارجیه است این هم پذیرفتنی این است که اصل طهارت و نجاست از امور واقعیه و شیخ اگر منظور یعنی 
و قذارت معنی کنیم اینها از امور اعتباریه عرفیه  ، و روشن است که اگر طهارت و نجاست را نظافتنیست

، قذر محسوب می شوند و بعضی از امور در نزد عرف و عقالء محسوب می شوند و شاهد بر ادعا این است که
، عرف و عقالء نسبت به بعضی از اشیاء استقذار دارند و چنین نیستند، یعنی بعضی از اوقاتبعضی از امور این 

، بعضی از مصادیق شارع دخالت کرده و با تخطئه عرف ، نهایتا گاهیاشیاء این حالت را ندارند عضی ازنسبت به ب
خمر در نزد عرف قذارت ندارد اما شارع آن را (را به قذر عرفی و عقالیی اضافه کرده است، مانند نجاست خمر، 

  ).جزو قذورات دانسته و آن را به قذورات اضافه کرده است

ع وجود دارد ، معروض و حکم شارت و نجاست سه عنصرو سه جهت مفهومبیان اینکه در طهار ایشان در ادامه با
، در نهایت این گونه نتیجه می گیرد که طهارت و نجاست از حیث جهات مذکور هیچ با تبیین این سه جهت

فإنّ فی باب ": ندارد ... همچون زوجیت و ملکیت و تفاوتی با سایر مصادیق احکام وضعیه و اعتبارات عرفیه 
ماهو المعروض  ماینطبق علیه المفهوم و: الثانی مفهوم الطهارة و النجاسۀ، :االول: الطهارة و النجاسۀ أمور ثالثۀ

الطاهر و حرمۀ استعمال حکم الشارع بجواز استعمال : ، کالمومن و الکافر و البول و الماء، الثالثللطهارة و النجاسۀ
فهو کسائر المفاهیم : أما األول ":ین مفهوم طهارت و نجاست می گویدر تبیایشان د )401همان،ص("...النجس

یعنی مفهوم طهارت و نجاست :  )401همان، ص( ".العرفیۀ و االعتبارات العقالئیۀ، کالملکیۀ و الزوجیۀ و الرقیۀ
. و زوجیت و رقیت ، یک مفهوم عرفی به حساب می آید مانند ملکیتمفاهیم عرفیه و اعتبارات عقالئیهمانند سایر 

و نجاست یعنی همانگونه که ملکیت و زوجیت مثال در نزد عرف یک  اعتبار عقالیی محسوب می شود طهارت ( 
فهو عبارة عن : و أما الثانی":داق و معروض آن دو چنین می گویددر تبیین مصو .) نیز همین گونه می باشد

  )4:401، 1417غروي نائینی  ( "...ۀ و الزوجیۀ، المصداق الّذي ینطبق علیه المفهوم، کمصادیق الملکی

و امر دوم عبارت است از معروض طهارت و نجاست؛ منظور از معروض طهارت و نجاست یعنی همان مصداقی 
، منتهی تطبیق مفهوم بر مصداق را گاهی عرف می شود مثل مصادیق ملکیت و زوجیتکه مفهوم بر او منطبق 

کما اینکه گاهی . احاطه درك نمی کند، که آنجا باید شارع به کمک او بیاید درك می کند و گاهی به جهت عدم
ملکیت  ، قائل به تحقق و حصولو حصول ملکیت نمی بیند ولی شارع اوقات، عرف ارتباطی با وقوع عقد کذایی

فی می از این حیث ملکیت حاصله به سبب عقد کذایی، از مصادیق ملکیت اعتباري عربه دنبال آن عقد می شود و
در ما نحن فیه هم ، معروض طهارت و نجاست عبارت است از آن اشیائی که متصف به این وصف می . (شود

شوند مثال می گوییم مومن طاهر است و کافر نجس است، این ها معروض طهارت و نجاست هستند، منتهی این 
کند منطبق آن بر هارت و نجاست را موارد  از آن مصادیقی است که عرف به خاطر عدم احاطه نمی تواند مفهوم ط
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و اال طهارت و نجاست از نظرعرفی مفهومی کامال روشن دارند، مشکل در منطبق کردن مفهوم بر برخی 
  .)ارع به کمک عرف می آیدمصداقهاست که در این موارد ش

ان اینکه هیچ و باالخره ایشان با تبیین جهت و عنصر سوم در طهارت و نجاست که همان حکم شارع است، با بی
و أما ":ودن آن دو را رد کرده و می گویدفرقی بین طهارت و نجاست با بقیه اعتبارات عرفیه وجود ندارد واقعی ب

فحکم الشارع بجواز استعمال الطاهر و حرمۀ استعمال النجس لیس إال کحکمه بجواز التصرف فی الملک و : الثالث
غروي نائینی  ("...بین الطهارة و النجاسۀ و بین سائر االعتبارات العرفیۀ،  حرمۀ أکل المال بالباطل، فظهر أنّه ال فرق

1417 ،4:402(.  

، و این دقیقا مثل حکم شارع و حرمت استعمال نجس از حکم شارع به جواز استعمال طاهرامر سوم عبارت است 
وتی مابین طهارت و به حرمت تصرف در مال غیر است یا حرمت اکل مال بالباطل، پس روشن شد که هیچ تفا

بلکه از  ه،نجاست و سایر اعتبارات عرفی همچون ملکیت و سببیت نبوده و طهارت و نجاست نه از امور واقعی
  .احکام وضعیه می باشند

  :نظر محقق عراقی -3

محقق عراقی آنگونه که از مطالعه کتاب نهایۀ االفکارش به دست می آید مانند شیخ انصاري طهارت و نجاست را 
امور واقعی دانسته ولی بر خالف شیخ، کاشف از آن دو را نه شرع بلکه عرف و عقل می داند، البته ایشان معتقد  از

 است که در برخی موارد که عرف جاهل به حقیقت حال است از طرف شارع مورد تخطئه واقع می شود و شارع
ی که عرف و عقل به جهت جهل و عدم ، مثال خمر را نجس می داند در حالبه جهت علم به حقیقت برخی اشیاء

به نظر می رسد ایشان قائل به یک نوع تفصیل در دیدگاه شیخ انصاري  .احاطه علمی آن را قذر و نجس نمی داند
 ...":ی و ناپاکی عرفی محسوس می پذیرداست و نظر شیخ را مبنی بر واقعی بودن طهارت و نجاست نسبت به پاک

ن االمور الواقعیۀ الخارجیۀ التی یدرکها العرف و العقالء، و لذالک تریهم یستقذرون ال ینبغی االشکال فی کونهما م
  )99، 1417 عراقی( "نسان و ال یستقذرون عن بعض االخرعن بعض االشیاء کعذرة اال

یعنی اگر نسبت به طهارت و نجاست عرفیه بخواهیم قضاوت کنیم محقق عراقی حق را به شیخ می دهد و 
عرفی را از امور واقعی می داند ، یعنی ایشان استقذار عرف نسبت به برخی اشیاء همچون خون طهارت و نجاست 

و عذره، و عدم استقذار عرف نسبت به برخی دیگر همچون آب و خاك و میوه را نشان دهنده واقعی بودن نظافت 
نه انسان کافر و (نیست  اما در مواردي مانند خمر و کافر که یک جهت محسوس عرفی در آنها.و قذارت می داند

نه خمر هیچ کدام قذارت محسوس قابل مشاهده و قابل درکی با حواس ظاهري ندارند، بلکه چه بسا ظاهر هر دو 
  :و بلکه فقط از دید شرع قذارت داشته باشند ، ایشان نسبت به این موارد دو احتمال می دهد) پاك باشد

لبین جهۀ محسوسۀ عرفیۀ کنجاسۀ الخمر و الکافر و نحوهما، فی أ نّهما انّما الکالم فیهما شرعاً فیما لم یکن فی ا"
أو أنّهما من االعتبارات أیضا من االمور الواقعیۀ الخارجیۀ التی کشف عنها الشارع لنا بحکمه بوجوب االجتناب ، 
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شویم که این  یعنی در این موارد که جهت محسوس عرفی در میان نیست یا باید قائل)99، 1417عراقی ( "الجعلیۀ
امور هم از امور واقعیه خارجیه هستند یعنی نجاست کافر و خمر هم از امور واقعیه است که شارع با حکم به 
وجوب اجتناب از آنها در واقع کاشف از نجاست و قذارت آنهاست و در واقع عرف و عقل از امر به اجتناب از 

نشان دهنده واقعی بودن قذارت و نجاست می  ن امر،کافر و خمر را می کند که ای ناحیه شارع، کشف قذارت
  .باشد

یعنی همانطور که شارع مثال .( و احتمال دوم این است که طهارت و نجاست این امور از اعتبارات جعلیه باشد
، اینجا هم گویا شارع براي کافر و خمر اعتبار نجاست کرده و بال انشاي عقد بیع اعتبار می کندملکیت را به دن

و این هیچ ارتباطی با واقعیت کافر و خمر ندارد یعنی هیچ "جعلت الکافر و الخمر نجسا"است که  گفته
خصوصیت و ناپاکی در آن دو نیست بلکه شارع به جهت مصالحی که شاید بر ما معلوم نیست حکم به اجتناب از 

ی دهد هرچند دلیل قابل اتکاء و ایشان در ادامه، احتمال دوم را بر احتمال اول ترجیح م).کافر و خمر کرده است
محکمی بر این ترجیح ارائه نمی دهد و فقط در ضمن توضیحی که ارائه می دهد اظهار می دارد که جعلی بودن و 
اعتباري بودن این امور، نه جعل حقیقی بلکه جعل ادعائی و تنزیلی است، یعنی شارع ادعائاً، این دسته از امور را 

حسوب می شوند، قذر و ناپاك قرار می دهد یعنی کافر و خمر را نازل منزله امور که نزد عرف طاهر و پاك م
مناط مصحح ناپاك قرار می دهد، و این تنزیل به جهت مالك و مناطی است که در این امور هستند و این مالك و 

چیز دیگر قرار نمی دهد بلکه این تنزیل چرا که شارع بدون جهت چیزي را نازل منزله . (این ادعاء و تنزیل است
  :ایشان در این مورد می فرماید. )طر مالك و مصلحت موجود در آنهاستبه خا

سۀ ما یراه العرف و یمکن ترجیح الثانی بجعلهما من االعتبارات الجعلیۀ الراجعۀ إلی نحو ادعاء من الشارع بنجا"
  )99، 1417عراقی ( "...هذا االدعاء ، بلحاظ ما یري من المناط المصحح لطاهرا و بالعکس

ایشان با این بیان که طهارت و نجاست به طور مطلق از امور واقعی نیستند، این گونه نتیجه می گیرد که طهارت و 
نجاست از احکام وضعیه نیستند و در این صورت جاي این نزاع نیست که آیا مجعول به جعل استقاللی هستند و 

تزاع شده اند تا مجعول تبعی باشند، چرا که طهارت و نجاست یا از امور واقعیه هستند یا یا از یک حکم تکلیفی ان
با جعل  از امور ادعائیه، در صورت اول دیگر به عنوان حکم وضعی و مجعول به حساب نمی آیند و ارتباطی

  .و تنزیلی می شوند، جعل حقیقی در آنها راه ندارد بلکه مشمول حکم جعلی ادعایی ندارند و در صورت دوم هم

و علیه ال وجه لجعلهما بقول مطلق من االمور الواقعیۀ نعم علی کل تقدیر ال تکونان من االحکام الوضعیۀ حتی "
)                                                          99، 1417عراقی . ("...یأتی فیهما النزاع فی کونهما مجعولۀ أو منتزعۀ من التکلیف 

در حقیقت باید گفت که محقق عراقی نه مانند مرحوم شیخ ، طهارت و نجاست را به نحو مطلق از امور واقعیه 
محسوب می کند و نه مانند مرحوم محقق نائینی طهارت و نجاست را به نحو مطلق از امور وضعیه و از احکام 

  .وضعیه به حساب  می آورد
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  :مه خویینظر عال -4

، بعد از بحث نسبتاً مفصلی در باب بحث احکام وضعیه و احکام تکلیفیهپس از ورود به ) ره(مرحوم عالمه خویی
کیفیت جعل احکام وضعیه و طرح دیدگاه صاحب نظرانی چون صاحب کفایه و اشاره به تفصیل معروف ایشان، 

و رافعیت، غیر مجعول، و برخی همچون  اینکه برخی از احکام وضعیه همچون سببیت و شرطیت و مانعیت(
و پس از آن که با استدالالتی، ) ملکیت و زوجیت، مجعول ، و برخی نیز مانند شرطیت و مانعیت ، انتزاعی هستند

 ، با تقسیم اینه به طور مطلق، خدشه وارد می کندبه دیدگاه شیخ انصاري در مورد انتزاعی بودن احکام وضعی
، به موضوع طهارت و نجاست ورود کرده و با تعرض به دیدگاه شیخ انصاري انتزاعی احکام به دو قسم جعلی و

ام ۀ ها من االحکام الوضعینّأبقی الکالم فی امور قد اختلف فی ":ودن این دسته از امور می فرمایددر مورد واقعی ب
عن النظافۀ الواقعیۀ ، و الطهارة عبارة ، فۀ یعمور الواقأهما من نّأإلی ) ره(الطهارة و النجاسۀ، فذهب الشیخ ) منها:(ال

، ایشان بعد از بیان نظر شیخ )3:84، 1417 خویی("...النجاسۀ عبارة عن القذارة الواقعیۀ ، و کشف عنهما الشارع ، 
ل اول براي رد نظر شیخ با سه دلیل نظر ایشان را در مورد واقعی بودن طهارت و نجاست رد می کند، ایشان در دلی

بالطهارة فی شیء ، إذ ظاهرها أن الشارع حکم بالنجاسۀ فی شیء و فیه أوالً أنه خالف ظواهر األدلۀ و":می گوید
چنانچه از عبارت .)3:84، 1417خویی  (".، ال أنه أخبر عن حقیقۀ االشیاء بما هو من أهل الخبرةآخر بما هو شارع

هت اینکه به نظر ایشان آنچه از ظاهر ادله به دست می آید ایشان ادعاي شیخ را خالف ادله شرعیه می داند به ج
، ه طهارت و نجاست برخی اشیاء کرده، حکم بشود آن است که شارع بما هو شارع طهارت و نجاست استفاده می

و طهارت و نجاست را براي مصادیق آن اعتبار کرده است، نه اینکه از جایگاه اهل خبره از حقیقت اشیاء خبر داده 
  .باشد

ل دوم، با اشاره به اینکه ادعاي واقعی بودن طهارت و نجاست در بعضی موارد، همچون حکم به ایشان در دلی
قذارت و نجاست واقعی ولد کافر قبل از شهادتین والد، و حکم به طهارت واقعی آن ولد بعد از اقرار والد به 

لنسبۀ إلی بعض الموارد، فإنّه و و ثانیاً إنّه خالف الوجدان با ":خالف عقل و وجدان است، می گوید شهادتین، بر
إن الحکم بنجاسۀ هذه االشیاء إخبار عن : ان کان یمکن القول به فی مثل البول و الغائط و الکلب و غیرها بأن یقال

، 1417خویی ( "...قذارتها الواقعیۀ، إال أنه ال یمکن القول به فی مثل ولد الکافر المحکوم بالنجاسۀ للتبعیۀ
ه نماند که حکم به به نجاست ولد کافر مجمع علیه نبوده و بین فقهاء در این مورد اختالف نظر البته ناگفت.)3:84

أنّ الدلیل إن تم فإنّما یدل ...  ":با رد این ادعا می گوید وجود دارد شیخ یوسف بحرانی در کتاب الحدائق الناضرة
ه ال یصدق علیه شئ من ذلک، و هو جید فی علی نجاسۀ الکافر المشرك و الیهود و النصاري ، و الولد قبل بلوغ

فإن من  "أنّ کل مولود یولد علی الفطرة و إنما ابواه یهودانه أو ینصرانه") ص(الظاهر، و یؤیده الخبر المشهور عنه
   )1:425، 1363 بحرانی( "...ما یثبت له مع البلوغ أو بعدهالظاهر أن التهوید و التنصیر إن
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شاره به اینکه در باب طهارت ظاهریه، جعل طهارت ظاهري براي اشیاء مشکوك و باالخره در دلیل سوم با ا
الطهارة ،جز با پذیرش مجعول بودن طهارت به عنوان یک امر اعتباري شرعی ، قابل قبول نمی باشد،  واقعی بودن 

  .طهارت را ناممکن دانسته و معتقد است که طهارت به طور مجموع جزو امور اعتباریه شرعیه است

بطهارة  –و ثالثاً أنّه ال یمکن القول بأنّ الحکم بالطهارة إخبار عن النظافۀ الواقعیۀ فی الطهارة الظاهریۀ، إذ الحکم "
 "...ال یمکن أن یکون إخبارا عن النظافۀ الواقعیۀ،  - الشیء المشکوك فیه الذي یمکن أن یکون نجساً فی الواقع 

ین است که حکم به طهارت ظاهري اشیاء مشکوك الطهارة ، نشان خالصه دلیل سوم عالمه ا )3:85، 1417خویی (
دهنده آن است که طهارات ظاهري از امور جعلیه و اعتباریه است که شارع آن را جعل کرده و به عنوان دلیل 
اعتبار کرده است زیرا طهارت و نجاست ظاهري، جز با قائل شدن به جعل شرعی آن، به گونه دیگر قابل توجیه 

  .شدنمی با

  :نظر آیت اهللا میرزا محمد باقر زنجانی -5

نظر دیگر، نظر اصولی معاصر آیت اهللا شیخ میرزا محمد باقر زنجانی است که در کتاب معراج االصول که تقریرات 
بحث استاد در مبحث استصحاب بوده و توسط شاگرد تواناي خود آیت اهللا سید مرتضی نجومی به رشته تالیف در 

ایشان بعد از بحث . به چشم می خورد» بحث فی اعتباریۀ االحکام المجعولۀ« ر خامس در بخش آمده است در ام
نسبتا مفصلی در مورد ماهیت احکام و اعتقاد به مجعول بودن احکام تکلیفیۀ و وضعیۀ ، با اشاره به مصادیق احکام 

جاست از امور واقعیه ، با رد دیدگاه وضعیۀ ، ضمن اشاره به دیدگاه شیخ انصاري مبنی بر انتزاعی بودن طهارت و ن
و لکنّ الحقّ أنّهما أیضاً من االحکام الوضعیۀ  ":شیخ، قائل به مجعول بودن و اعتباري بودن آن  دو شده و می گوید

طیب نفسهم المجعولۀ بالجعل االستقاللی، امضاءاً لبناء العقالء ، إذ ال یبعد دعوي استقذارهم عن بعض االشیاء مع 
طبق این بیان، طهارت و نجاست ، جزو احکام وضعیه . )113، 1432 حسینی نجومی("رتهم مع غیرهاعند مباش

جعلیه استقاللیه امضائیه است چرا که قبل از حکم شارع، بناي عقالء، به دلیل وجود  استقذار عقلی و عرفی از 
ایشان در ادامه، با اشکال .می باشدبرخی اشیاء و عدم استقذار از برخی دیگر، حاکم به طهارت و نجاست آن اشیاء 

بر نظر شیخ انصاري که ظاهر ادله روایی وارده در باب طهارت و نجاست را ، به نوعی إخبار از امور واقعیه 
اگر مراد شیخ این است که منشاء و  :تکوینه در ذات موجودات و اشیاء و کاشف از آن امور دانسته است، می گوید

امور تکوینی و واقعی است این نظر صحیح و متین بوده و ما چاره اي جز ) نجاست طهارت و( مقدمات این امور
چرا که الزمه  ،ارتباطی به ادعا ندارد ،ولی تکوینی بودن مقدمات و خاستگاه طهارت و نجاست ،التزام به آن نداریم

حکم نیز یک امر  در نظر گرفتن یک امر تکوینی و واقعی در جعل و انشاي حکم ، باعث نمی شود که خود آن
تکوینی و واقعی تلقی شود چرا که در دیگر احکام نیز یک سلسله امور و خصوصیات واقعی تکوینی در جعل 
حکم دخالت دارند مانند دلوك شمس براي اقامه نماز ، ولی این باعث نمی شود که ما وجوب نماز را امري 

  .بر داده و کاشف آن بوده استتکوینی تلقی کنیم و بگوییم که شارع از وجود تکوینی آن خ
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من حمل االدلۀ علی اإلخبار عن امور واقعیۀ موجودة فی ذات االشیاء و هی عبارة عن ) الشیخ( و أما ما ذکره  "
إن کان مراده أنّ مناشئ هذه االمور و مقدماتها أمور تکوینیۀ فهو صحیح و : النجاسۀ و الخباثۀ و الطهارة عنهما، ففیه

و اگر مراد و منظور شیخ )113، 1432حسینی نجومی ( "...ن االلتزام به، و لکنّه ال ربط له بالمقام، متین و ال بأس م
این است که ادله رسیده در مورد طهارت و نجاست، کاشف از امور واقعی بوده و از حقیقت آنها خبر می دهد این 

فیه و وضعیه جاري و ساري بوده و دیدگاه نیز با مشکل مواجه است چرا که این حرف در تمام احکام تکلی
  .اختصاصی به طهارت و نجاست ندارد

إن کان مراده اعتبار االدلۀ الواصلۀ فی الطهارة و النجاسۀ کاشفۀ عن امور واقعیۀ یخبر عنها ، فیشکل علیه بأنّ و "
حسینی نجومی ( "ۀتصاص لها بباب الطهارة و النجاسالکالم یجري فی جمیع االحکام التکلیفیۀ و الوضعیۀ و ال اخ

1432 ،113(  

  :نظر آیت اهللا مکارم شیرازي-6

و اصولیون معاصر که در این موضوع نظر داده است، اصولی معاصر آیت اهللا مکارم شیرازي  از علمایکی دیگر  
توسط معظم له ، در کتاب انوار االصول که تقریر بحثهاي اهش در مورد ماهیت طهارت و نجاستاست  که دیدگ

بعد از بیان دیدگاه مرحوم شیخ انصاري مبنی بر تکوینی ایشان . شاگردانش می باشد به چشم می خوردیکی از 
بودن طهارت و نجاست و بیان دیدگاه سایر علماء مبنی بر جعلی و اعتباري بودن آن دو، و هم چنین انتزاعی بودن 

طهارت و نجاست به اقسام مختلف،  طهارت و نجاست از دیدگاه برخی دیگر،قائل به تفصیل شده و ضمن انقسام
بر می گزیند و می  با صحه گذاشتن بر دیدگاه شیخ انصاري ، نظریه واقعی و تکوینی بودن طهارت و نجاست را

فقسم منها امر تکوینی کان موجوداً فی العرف قبل الشرع کطهارة : هأنّ لهما ایضاً اقساماً مختلف و الحقّ":فرماید
نهما امر تکوینی ایضاً ولکن لم یکن معروفاً واضحاً عند العرف بل کشف عند الشارع کنجاسۀ و قسم ثان م... المطر 

و قسم ثالث یکون ظاهریاً منشأه الطهارة او النجاسۀ المعنویۀ کنجاسۀ الکافر التی منشائها ... عرق الجنب من الحرام
طبق این بیان، ) 3:368، 1428قدسی  ( "...لقسم ایضاً امر تکوینی معنوي کفر الکافر و نجاسته المعنویۀ، فهذا ا

قسمی از طهارت و نجاست از امور تکوینی بوده و قبل از نظر شارع، در عرف موجود بوده است مانند طهارت 
باران و نجاست و قذارت بول و غائط، که در این قسم، احکام شرعی در واقع، امضاء و تاییدي بر نظر عرف می 

. قل و بی توجه به نقش عرف در شناسایی طهارت و نجاست، اقدام به جعل حکم نمایدباشد نه اینکه به طور مست
قسم دوم از طهارت و نجاست نیز طبق بیان ایشان ، جزو امورات تکوینی می باشد با این تفاوت که قبل از حکم 

، عرف به  شرع، نزد عرف واضح و منکشف نبوده است بلکه کاشف از آن، شارع می باشد و بعد از کشف شارع
، مثال از بول حیوان اینکه تعبداً و به صرف حکم شارع طهارت و نجاست تکوینی و واقعی آنها پی می برد نه

معظم . (نجاست خوار یا از عرق جنب از عمل حرام، احتراز و اجتناب نموده و حکم به نجاست آن دو داده باشد
ی داند که به نوعی وجود خارجی داشته و به امضاي له این دو قسم از طهارت و نجاست را جزو امور تکوینی م
و باالخره قسم سوم از طهارت و نجاست جزو امور ) شارع رسیده است و مطلقا مجعول به جعل شارع نمی باشند

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 ١٣٩١تابستان و پاییز / ١٢-١٣شماره / سال چھارم / پژوھشي فقھ و مباني حقوق اسالمي  –فصلنامھ علمي 
 
 

71 
 

ظاهري بوده که منشاء آن، طهارت و نجاست معنوي است مانند حکم به نجاست کافر که منشاء آن حکم، کفر 
  .باطنی اوست، طبق نظر ایشان این قسم نیز جزو امور تکوینی معنوي است کافر و نجاست معنوي و 

  :خالصه نظریات و دیدگاههاي ششگانه

خالصه نظریات  طهارت و نجاست،به منظور جمع بندي و نتیجه گیري بهتر از دیدگاه اصولیون در مورد ماهیت 
  :ششگانه مطرح شده را مرور می کنیم

طهارت و نجاست از نگاه شیخ انصاري از مقوله احکام و مجعوالت  صاري بود،دیدگاه شیخ ان ،دگاه اولدی -1
شرعیه خارج بوده و در عداد امور واقعیه قرار می گیرند به عبارت دیگر، ایشان طهارت و نجاست را از مصادیق 

ز جزو احکام وضعیه می دانند و چون این احکام در نظر ایشان قابل جعل نمی باشند پس طهارت و نجاست نی
  .امور اعتباري و جعلی قرار نمی گیرند

ایشان بر عکس شیخ انصاري قائل به جعلی و اعتباري بودن مسئله  دیدگاه محقق نائینی بود، ،گاه دومدید -2 
یعنی  ،جزو امور اعتباري عرفی استودن آن دو، قائل شدند که آن دو، طهارت و نجاست شدند و با رد واقعی ب

د و در بعضی ء آن را اعتبار و وضع می کند ، و شارع این اعتبار عرفی و عقالیی را تأییقبل از شرع، عرف عقال
  .مصداق یا مصادیق جدیدي را اضافه می کند موارد با تخطئه عرف،

نتیجه دیدگاه ایشان به طور خالصه این شد که طهارت و نجاست از دیدگاه محقق عراقی بود،  ،اه  سومدیدگ -3
به باور ایشان طهارت و . و در اینصورت بالطبع جزو امور جعلیه و اعتباریه هم نخواهد بوداحکام وضعیه نیست 

به عنوان حکم وضعی و  نجاست یا از امور حقیقیه و واقعیه است یا از امور ادعائیه، اگر از امور واقعیه باشد طبیعتاً
آن راه ندارد بلکه جعل به معناي ادعا و  مجعول به حساب نخواهد آمد و اگر از امور ادعائیه باشد جعل حقیقی در

  .تنزیل به آن بار می شود

دیدگاه عالمه خویی بود، ایشان نیز مانند محقق نائینی طهارت و نجاست را به طور مطلق جزو  ،دیدگاه چهارم -4
ه است نه احکام و امور اعتباریه دانسته ولی بر عکس ایشان قائل است به اینکه اینها جزو امور اعتباریه شرعی

حکم به طهارت و  ه این است که شارع بما هو شارع،عرفیه، به جهت اینکه از نگاه ایشان، اوال مستفاد ازظواهر ادلّ
در باب طهارات ظاهریه ، وقتی در اشیاء مشکوك الطهارة حکم به  نجاست برخی اشیاء و اعیان کرده است و ثانیاً

جعول بودن طهارت به عنوان یک امر اعتباري شرعی سازگار طهارت ظاهري داده می شود این حکم ، جز با م
  .نیست

دیدگاه آیت اهللا میرزا محمد باقر زنجانی بود، ایشان نیز به پیروي از محقق نائینی قائل شدند به  ،دیدگاه پنجم -5
یه ، به اینکه طهارت و نجاست جزو احکام وضعیه و جعلیه امضائیه است چرا که سابق بر حکم شارع، بناي عقالئ
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دلیل وجود استقذار عرفیه و عقلیه از برخی اشیاء و عدم استقذار از برخی دیگر، حاکم به طهارت و نجاست آنها 
  .می باشد، پس ایشان نیز واقعی بودن طهارت و نجاست را رد کردند

با انقسام طهارت  ، ایشان نیزمعاصر آیت اهللا مکارم شیرازي بود، دیدگاه اصولی و فقیه و باالخره دیدگاه ششم -6
ست واقعی منکشف طهارت و نجا ست واقعی منکشف قبل از نظر شارع،طهارت و نجا( و نجاست به سه قسم، 

در هر سه  ،)ء آن طهارت و نجاست معنوي بودو باالخره طهارت و نجاست ظاهري که منشا بعد از نظر شارع،
نی بودن طهارت و نجاست را برگزیدنده گذاشتن به دیدگاه شیخ انصاري ، واقعی و تکویمورد با صح.  
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  :  گیري نتیجه

  :می آید باب ماهیت طهارت و نجاست به دست سه نظریه و دیدگاه مشخص در ،در یک جمع بندي کلی

  .از امور واقعیه می باشند طهارت و نجاست از مقوله احکام و اعتباریات خارج بوده و مطلقاً -1

  .لیه و اعتباریه بوده و از سنخ امور واقعی خارج استاز احکام جع طهارت و نجاست مطلقاً -2

طهارت و نجاست در صورتی که قابل درك و قابل حس با عرف باشند از امور واقعی و در غیر اینصورت  -3
  .جزو امور جعلیه محسوب می شوند اما نه جعل حقیقی بلکه جعل ادعایی و تنزیلی

، براي اثبات مدعاي خود به آن استناد اي که علماءادله  دالیل و دنبو نو غیر بی به نظر می رسد به دلیل ناکافی
 ي عالمانه، توجه و رویکرد، بلکه براي روشن شدن حقیقتنمی باشدکار آسانی صواب تشخیص قول  ،کرده اند

 شرعیه هادلمحققانه واکاوي و تحلیل  دقیق و  و به عبارت دیگر، به خاستگاه قرآنی و روایی طهارت و نجاست ،
هرچند با تعمق در این ادله شرعیه، بخصوص روایات  .، الزم استطهارت و نجاست، اعم از آیات و روایات

، غلبه آب بر نجاست و طهارت آب را در مالقات با نجاست، کثرت آب نسبت به نجاست عدیده اي که مالك
، غلبه نجاست بر آن و قلّت آبوایاتی که مالك نجاست را عدم حصول تغیر در آب بیان کرده اند و همین طور ر

این نتیجه  هستند،حصول تغیر در آن بیان کرده اند و همچنین روایاتی که ناظر به کیفیت تطهیر اعیان متنجسه 
، شارع در مقام اثبات و إخبار از حقیقت از موارد مخصوصا در اعیان متنجسهاستظهار می شود که در بسیاري 
است، حکم به اجتناب و حرمت استعمال نجاسات را داده است یعنی به اعتبار وجودي واقعیتی تکوینی به نام نج

این که ذوات برخی اعیان و اشیاء، داراي وصف و خصوصیتی به نام قذارت و آلودگی و پلیدي است، شارع با 
 این گونه نیست که شارع واخبار از این قذارت، در واقع کشف خصوصیت کرده و حکم به اجتناب داده است، 

بما هو شارع و بدون توجه به حقیقت وجودي و تکوینی نجاست ، نجاست را براي برخی اشیاء و اعیان اعتبار 
کرده باشد و بگوید جعلت هذا الشئ نجساً و هذاالشئ طاهراً، چرا که امور واقعی، متعلق اعتبار و حکم واقع نمی 

  .د کردشوند و نمی شود براي چیزي که واقعیت وجودي دارد اعتبار وجو
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