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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسالمی رضویفلسفۀ اسالمیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  لعه تطبیقیمطا
  علت تامه و ناقصه در فلسفه

   در علم اصولشرطبا سبب و 
  ١  غالمعلی مقدم  

  دهکیچ
 از مباحث مهـم در حـوزه معـارف ،علیت که از مبادی وجود و اندیشه است

 همـواره از اصـل ،گـرا متفکران شیعه به عنوان جریانی عقل. رود  میدینی به شمار
 ،تقسیم علـت بـه تامـه. اند  اقسام آن پرداختهعلیت دفاع کرده و به تبیین احکام و

 و تقـسیم بـه ،در فلـسفه...  بعیـد و،بقریـ،  مرکـب،بسیط ، معد، حقیقی،ناقصه
مباحـث مـشترک  از جمله ،در علم اصول... مانع و معد و ،، مقتضی شرط،سبب

 فالسفه این تقسیم را بیشتر به روش حصر ثنایی انجام داده. میان این دو علم است
 تقـسیمی چندگانـه ارائـه ،شمندان علم اصول ناظر به اعتبارات فقهی و عملیو دان
 نیـا در علـت ماتیتقس یقیتطب مطالعه به ،یلیتحل روش با مقاله نیا در. اند کرده
 ثنایی،به روش  علت میتقس که میا داده نشان یاصول نییتب نقد با و پرداخته علم دو

 ضـمن. ا اشکاالت کمتری مواجـه اسـت و ب،از انسجام و اتقان بیشتری برخوردار
 در جیـرا یمتقـسبـر اسـاس  را اصول برخی تقسیمات علت در دانش توان  میآنکه

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١/١٣٩٩: افتیخ دریتار.  
  .(gh1359@gmail.com) استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ١
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  .تفسیر کرد فلسفه
علت در اصول و فلسفه، سبب در فلسفه و ، تقسیمات علت :یدیلکواژگان 

  . در اصولعلت تامه و ناقصه ،اصول

  مقدمه
 تقسیم چهارگانه .علوم عقلی استدر  از مباحث قدیمی مطرح ،علیت و تقسیمات آن

متکلمـان و . )١٣٠: ١٣٨۵ارسـطو، (  امروزه نیز محل بحث و استفاده است،ارسطو از علت
 تعریـف، اقـسام و احکـام آن پرداختـه و تقـسیمات متعـدد ، به علیت،فیلسوفان مسلمان

، همـو؛ ٢/٢۴۶: ١٩٨١شـیرازی،  صـدرالدین ؛١/٣٧٧: ١٣٧۵ سهروردی،(اند  دیگری نیز بدان افزوده
ــز در بخــشی از . )١۶٧: ١٣٨٣شــهرزوری،  ؛١٣٠: ١۴٠۴ابــن ســینا،  ؛٣٣٠: ١۴٢٢ ــم اصــول نی عل

 به تقریر و بازخوانی مسائل عقلـی مـرتبط بـا کـشف و اسـتدالل از جملـه ،مباحث خود
مطالعه تطبیقی و مقایسه میان رویکرد فلـسفه و . علیت و تقسیمات آن توجه کرده است

 مـسائلدر را علـت و تقـسیمات آن، بـاب گفتگـو و تـضارب آراء  مـسئلهعلم اصول به 
و زمینـه  آشـکار کـرده را ها ، نقاط قوت و ضعف دیدگاهمشترک میان دو علم باز نموده

  .آورد  میاز نقایص فراهمها را   آنپیرایش
  مستقل که به بررسـی تطبیقـی تقـسیمات علـت دریچه نگارنده به مقاله یا کتاباگر

 امـا ، برخـورد نکـرد،در نحوه تقسیم پرداخته باشـدها   آنمیان داوری ، واصول و فلسفه
 به نحو ضمنی در کتب اصولی مورد توجه قرار گرفته مسئله این ِمقایسه جهات اختالفی

از مطالعه تطبیقی در تقـسیم علـت میـان فلـسفه و علـم ای  توان آن را نمونه  میاست که
 اقـسام ِف مبادی تصوری و تحلیل مفهومیبرخی اصولیان به اختال. اصول به شمار آورد

  تبریـزی،سـبحانی ؛٢/٢٠٧ :١٣٧٠، مکارم شـیرازی(اند  علت در علم اصول و فلسفه اشاره کرده
 گاه نیز اقسام علـت تحـت عنـوان و مـدخلی مـستقل و جداگانـه مـورد .)۴۵۴/١: ١۴٣١

، شعرانی( تی نگرش اصولی و فلسفی ذکر شده اسها مطالعه تطبیقی قرار گرفته و تفاوت
 »ةالعالقـ« یـا »ف الشیء علی الشیءّتوق« نیز گاهی در مدخلی عام مانند .)٢٣٠: ١٣٧٣

تهانوی،  ؛٣١: ١٣٧٠جرجانی، ( ها یاد شده است المانع و تفاوت اصطالحی آن از شرط و عدم
اعتباری و تکوینی تقسیم در علم اصول  خاستگاه میانتفاوت که   چنان؛)٢/١٢٠۶: ١٩٩۶
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: ١۴٠١،  اصـفهانیفـانی( ر برخی کتب مـورد اشـاره و تـذکر قـرار گرفتـه اسـت د،و فلسفه
 نقد و بررسی تقسیمات علت و سبب در فلسفه و حقوق به نحو مجـزا و بـدون .)٢/٢٣٢

 علـل اقـسام در لیّمأت«: ؛ از جملهنگاه تطبیقی نیز در برخی مقاالت انعکاس یافته است
: ١٣٩٢کشفی،  ابراهیمی و  وموسوی اعظم(» بعهار علل یبر حصرگرو یانتقاد  رویکرد:ناقصه

  .)٧٨:  ١٣٨٩میرشکاری، ( »مدنی حقوق در شرط و سبب مصداقی و مفهومی بررسی« و )٢۵
 ۀتوان با نقد تقسیم چندگان  میایم که آیا گیری کرده  را پیمسئلهلذا در این مقاله این 

 ایـن ۀن ارجـاع و ادلـ آن را به تقسیم ثنایی فلـسفی فروکاسـت؟ نحـوه ایـ،اصول از علت
  تحویل کدام است؟

  و ضـرورت آن را تبیـینمـسئله اصـل ،بنابراین در آغـاز بـا اشـاره بـه اهمیـت بحـث
آنگاه بـه تقـسیم علـت در فلـسفه کـه از سـاختاری ثنـایی و حـصری عقلـی . نماییم می

سپس به تقسیم اصـولی و تعریـف و تمـایز اقـسام علـت از  .پردازیم  می،برخوردار است
یم و در پایـان کن می نقد و بررسی ،را بر اساس مبانی فلسفیها   آنصول پرداخته ونگاه ا

  .یمنمای  مینتایج داوری در این اختالف را به اجمال مرور

   و ضرورت آنمسئلهتبیین 
اصـل ، متـون دینـی.  اسـتشناسـی  و جهـانشناسـی علیت از مبادی مهم در معرفت

گیری لوازم تفـصیلی آن  یین، تفسیر، اثبات و پی علیت را مورد توجه قرار داده و تبمسئله
آنچه در علوم اسالمی به نـام . را به اجتهاد صحیح اندیشمندان دینی واگذار کرده است

 ِی غیر قابل تغییر و تبدیلها شود، همان سنت علیت و نظام اسباب و مسببات خوانده می
 ،بر ایـن اسـاس. )١/١٣۵: ١٣٩٠مطهری، ؛ ٢٣/ فتح؛  ۶٢/ احزاب( الهی در لسان شریعت است

و قابـل تغییـر و تبـدیل هستند  قوانین و قواعد ثابتی دارد که ضروری و دائمی ْنظام عالم
قرآن اصل علیت را مسلم و مفروض انگاشته، عالم را عالم اسـباب و . )۴٣/ فـاطر(ند نیست

ا لـل ر علیت در امور مادی و معنوی را پذیرفته و نقش سلـسله عتأثیر ،علل معرفی کرده
 نظـام ،در معـارف دینـی. )٣٠ــ٢۴ /عـبس( کـرده اسـتبرای رسیدن به معلول خاطرنشان 

 ؛١۴۵ /عمـران آل( شـود هستی مبتنی بر نوعی علیت فراگیر میان اجزاء مختلـف اداره مـی
  .)۴٠ـ٣٩ /نجم؛ ٢٠ / شوری؛٢٠ـ١٨/ اسراء؛ ١۵ /هود
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ری از اصول بـدیهی  و تعبیر دیگ،علیت از اصول نزدیک به بداهت،  نگاه فلسفیدر
 انسداد راه اثبات ، انکار آن در عالم وجود.مانند ترجیح بالمرجح و قاعده تناقض است

 راه هـر گونـه ،کـه انکـار آن در حـوزه معرفـت  چنـان؛ را به همراه خواهـد داشـتأمبد
این شناخت احکام علیت بـه بنابر. تدالل را مسدود خواهد کردگو و اسو  گفت،شناخت

 این احکام به مـدد تمـایز و  دارای اهمیت است و شناخت دقیق،ن اصلموازات خود ای
  .پذیر خواهد بود بندی دقیق میان اقسام علت امکان تقسیم

بر اساس این توجه و اهمیت است کـه معـارف شـیعی در مقابـل نگـاه اشـعری کـه 
  به علیت و نقش آن در فهم و استنباط معارف دینی بها،منکر علیت و نظام اسباب است

  :بهره برده است...  اصول و، فلسفه،داده و از احکام تفصیلی آن در کالم
 و تیـعل گونـه هـر رکـمن ،اهللا ّسـنة و اهللا عـادة و یتـواف صـرف به یاشعر هک چنان«

» دانـد یم گزاف را همه ،طیشرا و طیوسا و ّمعدات و مسبب و سبب و است تیمعلول
  .)١/٨٢: ١٣٢۵، ایجی؛ ٧۵: ١٣٧٩،  آملیزاده حسن(

. تـصویر کـرده اسـت  اقسام و انحاء متعددی از علیت،فلسفه با تکیه بر تقسیم ثنایی
 ،مقتضی،  شرط، از علت ارائه کرده که تقسیم به سببیعلم اصول نیز تقسیمات مختلف

 به نقـد و ،توان با مطالعه تطبیقی میان این دو تقسیم  میآیا. ستها  و معد از آن مانععدم
 از استحکام تقسیم فلـسفی نـسبت ،ای اصول در این زمینه پرداختبررسی عملکرد علم

  ؟به تعبیر اصولی دفاع کرد و برخی از اقسام علیت اصولی را به تقسیم فلسفی ارجاع داد

  تقسیمات علت در فلسفه
علیت یکـی از عـوارض عـام و . کند  میفلسفه از احکام و عوارض عام وجود بحث

 از این جهت موضوع مسائل ؛شود  می موجوداتاحکام کلی وجود است که شامل همه
یکـی از ایـن . انـد فلسفه قرار گرفته و حکمای اسالمی از ابعاد مختلف آن بحث کـرده

در فلـسفه . بـوده اسـتهـا   آن بیان اقسام علت و تبیین احکام خاص هر یک از،جهات
حـدودی سـایر   از تقسیم ثنایی که جامع و مانع و حاکی از طرفین نقیض بوده و تـاًغالبا

این نوع تقسیم از قـوت و اسـتحکام . استفاده شده است، کند  میمینأشرایط تقسیم را ت
 برخی از تقسیمات علت. داشتبیشتری برخوردار بوده و اشکاالت کمتری در بر خواهد 
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، مقتضی و مانع میان فلـسفه و اصـول اهمیـت بیـشتر ، شرط در مطالعه تطبیقی سببکه
  : چنین است،دارد
 بـرای تحقـق معلـول کفایـتبـه تنهـایی   علت تامه علتی است که:امه و ناقصهـ ت١
محتـاج  چیز دیگری و به وجود معلول ضروری است ،علت تامهبا فرض وجود  .کند می

لـت  ع،در مقابـل. که با فرض عدم علت تامه نیز نبود معلول حتمی اسـت  چنان؛نیست
 و محتـاج امـور دیگـری کـافی نبـودهبه تنهایی برای ایجاد معلول  که علتی استناقصه 
چه وجودش برای تحقق معلول ضروری است و از عدمش عـدم معلـول پس اگر. است
 آیـد  نمـی اما علت کامل و کافی نیـست و از وجـودش وجـود معلـول الزم،آید  میالزم

  .)٢/۴٠۵: ١٣٧٩سبزواری، (
سـت و کننده ا، علتی است که ایجادبخش  حقیقی یا هستی علت:معدحقیقی و ـ ٢

هستی خویش قائم به این علـت  دریعنی معلول  ؛وابسته است به آن ًتاوجود معلول حقیق
 کـه ی ذهنیها  مانند علیت نفس برای صورت،جدایی معلول از آن محال استاست و 

شـود و علیـت حـق تعـالی   مـیی ذهنی توسط نفـس ایجـادها هویت و حقیقت صورت
در . بسته به ایجاد و فیض حق تعالی استواها   آننسبت به ماسوی که حقیقت و هویت

 را فـراهم زمینـه پیـدایش معلـول سـت کـه اگرچـه ا آن،سـاز زمینـه علت معـد و ،مقابل
وجـود معلـول وابـستگی بخش به معلول نیست و   اما علت ایجادکننده و هستی،کند می

 خـاک یـا بـه فرزنـد و مادر نـسبت مانند پدر ،)١۵٨: ١٣۶٢طباطبایی، ( حقیقی به آن ندارد
ت َمِ تنها علت حقیقی در عالم خداوند است که س،با این تعریف. مزرعه نسبت به گیاه

 بـر خـالف ؛که در وجود و ایجاد مستقل استای   به گونه،ایجادی به نحو مستقل دارد
  در وجـود نیازمنـد حـق تعــالی،گـذار باشـنداسـوی کـه حتـی اگـر علـت ناقـصه و اثرم

  .باشند می
 طریق همیناز  معلول جز علت انحصاری علتی است که :یرپذ بدیلانحصاری و ـ ٣
تواند نـوع یـا شـخص ایـن معلـول را ایجـاد   نمی قابل تحقق نیست و علت دیگریعلت
ر آن اسـت کـه معلـول پـذی  و علـت بـدیل؛ مانند آثار منحصر به فرد مواد شـیمیایی،کند
  ماننـد،نـدی مختلف دیگـری غیـر از علـت مفـروض تحقـق پیـدا کها تواند از علت می

. شود  میحاصل ... از جریان الکتریکی و گاه، حرکتاز گاه ،از آتش که گاهحرارت 
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  :شوند  میپذیر نامیده  کدام از این علل بدیلهر
 است، و معلول مفروض جز از همان ینی معلول، موجود معیکش یدای علت پیاهگ«

 “منحـصرهعلـت ” علـت مزبـور را ،ن صـورتیـا ه درکد یآ یعلت خاص به وجود نم
  ازیکـید و وجـود یـآ یالبدل به وجود مـ یعل زی از چند چی معلولیخوانند، و گاه یم
 “ریپـذ نیجانـش”ن صـورت علـت را یـ و در ا...ضـرورت دارد ش آنیدایـ پیبراها  آن
  .)٢/٣۴: ١٣۶۶، مصباح یزدی( نامند یم

 واسـطه و یبـ، بـسیط و مرکـبتقسیمات متعدد دیگری هم از علت مانند تقسیم بـه 
 واحد و کثیـر،  و بعیدقریب ی،یفاعلی و غا، صوری،  مادی،داخلی و خارجی، واسطهبا
 در موضوع این نوشته ضـروری نیـستها   آندر فلسفه مطرح شده که ذکر تفصیلی... و
،  قزوینـی کاتبی؛١/٣٧٩: ١٣٧۵ سهروردی، ؛ ٨١: ١٣٧۵  کاشانی، فیض؛٣٣٠: ١۴٢٢، صدرالدین شیرازی(

 صــدرالدین شــیرازی، ؛٢/۴٠۵: ١٣٧٩ســبزواری، ؛ ٢٢۶: ١۴١۴،  االســالمیهحــوثبالمجمــع ؛ ١۵٧: ١٣۵٣
٢/١٢٧ :١٩٨١(.  

  نقد و بررسی سبب و شرط در اصول
 عقلی همچون علیت مباحث ، ازعلم اصول در تبیین قواعد کشف و استنباط از متون

حـاء ان، از اولین مسائل علم اصول مانند تبیین موضوع علـم. و تقسیم آن بهره برده است
اصول عملیـه و ، تا مباحث پایانی مانند امارات...  علل ثبوتی و اثباتی عوارض و،واسطه

تقـسیم . توان مباحثی دربـاره علیـت مـشاهده نمـود  مییت در جعل اماراتبتصحیح سب
تنقـیح ، علت نیز در بسیاری از مباحث اصولی مانند جعـل تکـوینی و تـشریعی اسـباب

آفرینـی  نقـش...  و، اشـتراک احکـام، اجـزاء واجـب، مقدمه قیاس،مفهوم شرط، مناط
: ١۴١٨قانـصوه، ؛ ٢/٣٧: ١٣٧۵مظفـر، ( کرده و در کتب اصولی مورد توجه قرار گرفته اسـت

  .)١/١١٨: ١۴١٠خمینی، موسوی  ؛٣/٩۵
، رائـه معیـار، ا تبیـین اقـسام،رسد دانشمندان علم اصول در تعریـف انـواع  مینظربه 

 تالش عقلی و روش فلسفی را در حـد اسـتطاعت ،تاختالف احکام و تعدد اصطالحا
مین مقاصد عرفی فقه و تکیـه أاما در پذیرش اصل تقسیم و در مسیر ت .اند مراعات کرده

عـدم لحـاظ شـرایط و . انـد  از حفظ برخی شروط تقسیم بازمانـده،بر اصطالحات رایج
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 بندی ین تقسیمو همراهی با اعتبارات فقهی و عملی، موجب کاهش دقت در ا تقسیم قواعد
 ، تقسیم اصولی نسبت به تقسیم فلسفی،از این جهت. در برخی کتب اصولی شده است

 قـسم مواجـه بـوده و از شـرط جامعیـت و مانعیـت ِبا اشکال تداخل اقسام و قسیم شدن
، تقسیم علیت در فلسفه که بر محور تقسیم ثنایی شـکل گرفتـه اسـت. برخوردار نیست

بـوده و نـسبت بـه  جامع و فراگیر افراد و مـانع اغیـار ،نقیضاشتمال بر طرفین بر اساس 
،  نیـشابوریاسـفراینی؛  ۶٧: ١٣٧٨،  تهرانـیرازی( تقسیم اصولی با اشکاالت کمتری مواجه است

  .)۵٨: ١٣٧٣، لوکری ؛٩١: ١٣٨٣

  سبب
کار رفته اسـت کـه دو تعبیـر از ه  تعابیر مختلف ب،علم اصول برای تعریف سبب در

 بـه جهـت توقـف وجـودی ، در تعریف اول.یکی از آن دو مشهورتر استتر و  بقیه رایج
  :مسبب بر سبب توجه شده است

،  تبریزیسبحانی( »سبب چیزی است که وجود مسبب از اوست و بر آن توقف دارد«ـ 
١۴٢۴ :١/۴٣٨(.  

؛ ١/۴٨٢: ١۴١۴، همـو(» سبب چیزی است که از وجـودش وجـود معلـول الزم آیـد«ـ 
  .)١/٢٠٨: ١۴٣٠، میرزای قمی

  : هر دو جهت وجودی و عدمی مورد توجه قرار گرفته است،در تعریف دوم
این است که سـبب چیـزی ها   آنترینهایی ذکر شده که مشهور  سبب تعریفبرای«ـ 

: ١٣٨٨، نراقـی(» است که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلـول الزم آیـد
١/١٠۶(.  
 »ول و از عدمش عدم معلول الزم آیـدسبب چیزی است که از وجودش وجود معل«ـ 
  .)١/٢٠۶: ١۴٢٨،  گلپایگانیصافی؛ ٢/٢٢: ١۴٢۶، ل شیخ راضیآ(

منطبق بر همان تعریف علـت تامـه ، اند آنچه مشهور اصولیان در تعریف سبب آورده
 کفایـت ،است که در مقابل علت ناقصه قرار گرفته و ویژگی اصلی آن در مقام تعریـف

سبب چیزی است که بـه تنهـایی بـرای تحقـق مـسبب ،  معیارطبق این. و تمامیت است
  :کافی است و نیاز به امر دیگر ندارد

تعریف سبب نزد دانشمندان علـم اصـول آن اسـت کـه سـبب چیـزی اسـت کـه از «
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و معنایش ایـن اسـت کـه  آید  می وجود مسبب و از عدمش عدم مسبب الزموجودش
  .)٢/١۶٢:  ١٢٩٩،  قزوینیموسوی( »مقتضی لزوم مسبب استسبب چیزی است که تام و 

 مساوی با علت تامه در تقسیم فلـسفی ،این تعریف برای سبب با همین میزان از قیود
 گیرد و تقسیم دوگانه علم اصول را شـکل  می شرط و علت ناقصه قرار،در مقابل. است
 مانعیـت و عـدم تـداخل اقـسام ، جامعیـت، از اسـتحکام،ایـن تقـسیم دوگانـه. دهد می

  .ها بر آن وارد نیست بندی شکاالت وارده بر سایر تقسیمدار است و ابرخور
 در تعبیـر ،این علـت از جهـت تمامیـت و کفایـت در تحقـق معلـول و عـدم آنبنابر

شـود کـه   مـی و در تعبیر فلسفی به تامه و ناقصه تقسیم،اصولی به دو قسم سبب و شرط
  :شود  میاصولی نیز مشاهدهاین همراهی در تعابیر . اقسام آن با هم یکسان هستند

شود به چیزی که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم   میسبب گاهی تعریف«
: ١۴٢۴،  تبریـزیسـبحانی(» معلول الزم آید و سبب به این معنا منطبق بر علت تامه است

١/۴٣٨(.  

  : استکه سبب در اصول به معنای علت تامه استعمال شده چنان
شـهرکانی، (» علت تامه است که معلـول بـر آن مترتـب اسـت ،و مقصود ما از سببیت«

١۴١/٢٢٨: ٣٠(.  

  :به عنوان یکی از اطالقات سبب پذیرفته شده استنیز علت تامه 
علـت تامـه بـه معنـای مجمـوع اجـزاء و ها   آن یکی از؛که سبب اطالقاتی دارد بدان«

  .)٣٠٠: تا رشتی، بی(» شرایط است

ایز و افزودن قیود دیگر برای جدا کردن سبب از  تالش برای تم،با فرض این یکسانی
همچنین با توجه به ثنایی بودن تقـسیم و دوران بـین . رسد  نمیعلت تامه ضروری به نظر

 اشکال قسیم شدن ،به عنوان قسیم سبب و شرط...  قرار دادن معد و مقتضی و،نقیضین
  .وجود خواهد آورده قسم را ب

سبب چیزی است که معلول «:  گفته شده کهپس آنچه در تمایز سبب از علت تامه
 بازگردانی همین تعریف ،)١/٢٠۴: ١٣٨٣انـصاری، (» بعد از حصول شرایط مستند به اوست

 زیرا علت تامـه نیـز همـان ؛به عبارت دیگر است و مفهوم علت تامه را تغییر نداده است
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یـن علـت  بـه ا، که معلول پس از حصول شرایط که همان اجزای علت تامه هستنداست
 و علت تامه مجموع همین شرایط اند ط تحقق معلولیعلل ناقصه شرا. مستند خواهد بود

 ایـن معلـول ،همان علت تامه استها   آناز وجود این اجزاء و شرایط که مجموع. است
پس میان سـبب و .  معلول بدان مستند خواهد بود،حاصل آمده و پس از اجتماع شرایط

صداق مساوقت برقرار است و نیازی به این تکلـف در تمـایز علت تامه به جهت معنا و م
  .آن دو از هم نخواهد بود

ن ایـن دافزو.  در تعریف سبب نیز نیازی نخواهد بود»لذاته«که به افزودن قید  چنان
  : نقض نشوند،جهت بوده که اسباب تامه با اسباب مقارن با موانع یندقید ب

 مـستلزم ،واسطه وجود مانعه ت تا با سببی که ب شده اس“لذاته” مقید به قید ،تعریف«ـ 
  .)١/٢٠۵: همان(»  نقض نشود،شود  نمیوجود مسبب

 زیرا معنـای تعریـف ؛شود  نمی آن اشکال وارد، شود“لذاته”و اما وقتی مقید به قید «ـ 
 ،آیـد  مـیبا این قید آن است که سبب چیزی است که از وجودش وجـود معلـول الزم

  .)١/١٧٧: ١٣٠۶طارمی، ( »گرفتن مانع بدون در نظر ،د سببلکن از جهت مالحظه خو

 مناقض سببی تصور کرده است که در عین سبب بودن با مانع برخورد ،در این نقض
در حالی کـه اصـل . کند  می از ایجاد معلول ناتوان است و تعریف سبب را نقض،کرده

 شـده تـصویر یهنداوری ذ نوعی پیش ، تصور صحیح عقلی نداشته و مبتنی براین فرض
 تخلف معلول از علت تامه محال است و بر فرض وجود سـبب و ،به تعبیر حکما. است

؛ ٣٠٨: ١٣٨٣هرزوری، ؛ شـ٢/۴١٣: ١٣٧۵ابـن سـینا، (  تخلـف مـسبب تـصور نـدارد،علت تامـه
توان وجود سبب و علت تامه را فرض نمود و تحقق   نمیبنابراین. )٢/۴۴۶: ١٣٧٩زواری، سب

 علـت تامـه از معیـار تمامیـت و اکتفـا سـاقط و ،در این مثال نقض. کردمعلول را انکار 
 از تحقق کامل اجزای سبب تامه منع نموده ، یعنی مانع؛تبدیل به علت ناقصه شده است

 تحقـق ، بدیهی است که بـا وجـود علـت ناقـصه.و آن را به علت ناقصه تنزل داده است
  .معلول ضروری نخواهد بود

 با اثر و معلول مخصوص به خود است ،مر وجودی جداگانه یک اْ مانع،در حقیقت
 لکن با توجه به تزاحم و محدودیت علـل مـادی در ،که ارتباطی با معلول مفروض ندارد

 ،علـت تامـه اجـزاء و شـرایط برخـی بـا فقـدانخارج عالم  در مانع، وجود عالم طبیعت
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 را تغییـر داده و  مسیر حرکت علت مفـروض،تحقق مانع و فعالیت آن.  شده استمقارن
را از  تمامیت خود پس ،باقی نماندهسبب مفروض جایی برای فعالیت ، با اثرگذاری مانع

 ذهـن مـا بـه جهـت .، معلول نیز منتفی خواهد بـود تامه و به تبع فقدان علتهدست داد
، رسـیدن داوری با پـیش، شدند  می به تحقق معلول منجرًمشاهده حرکات مشابه که غالبا

 و آن را سبب تام مقـارن بـا  توقع نموده نیزهایی و تحقق معلول را از این علتبه مقصد ن
در اینجـا سـبب  ً اساسـا در حالی که.)١/٣۴٩: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( کند  میمانع تصور

تـوان چنـین   نمـیبنابراین. آمد  نمیتامی تحقق نداشته و نقضی هم بر تعریف به حساب
 به جهـت وجـود مـانع نتوانـد معلـول ،ه سبب استفرض کرد که سببی در عین حال ک

 پس بهتر است در این موارد گفته شود که بـا فقـدان اجـزاء سـبب و .خود را ایجاد کند
  . سبب و علت تامه برای این معلول نیستند، دیگر آن سبب و علت تامه،علت تامه

برخـی  . اشکاالت دیگری که بر تعریف وارد شده نیز قابـل دفـع اسـت،با این تقریر
  معلول را ایجاد، که یک سبب جایگزیناند  را خروج مواردی دانسته»لذاته«مراد از قید 

 مـستلزم عـدم معلـول ،فقدان علـت تامـهکه توان به نحو مطلق گفت   نمی پس.کند می
 معلول با علت دیگری وجـود ، اماعلت و سبب مفقود باشدکه  زیرا ممکن است ؛است

  .)١/٢٠۵: ١٣٨٣انصاری، ( یافته باشد
علیـت .  رابطه علیـت توجـه نـشده اسـتِدر این اشکال و پاسخ نیز به معنای فلسفی

، حقیقی و وجودی است که میان علت با معلول خـود  یک رابطه خاص،معنای دقیق به
 یعنی میان هر علت با ؛ هر علت و معلولی منحصر به فرد استدر این رابطه .برقرار است

برقرار است که میان هیچ علت و معلول دیگری در عالم  ای  رابطه،معلول خود در خارج
شود صدور واحد از کثیر محال اسـت یـا تـوارد   میاز این روست که گفته. تحقق ندارد

ابـن سـینا، ؛ ٣/۵٢۶: ١٣٧٩، سـبزواری(  ممتنـع اسـت،علل مختلف بر معلول شخـصی واحـد
گویـا . پـذیر نیـست انِاز این رو تحقق معلول علت تامه از علت دیگر امکـ. )١٨٢: ١۴٠۴

 وحدت حقیقی معلول را به وحـدت مفهـومی و نـوعی تحویـل ،مستشکل در این بحث
تحقق معلول نوعی از علل .  حکم کرده است»لذاته«برده و بر این مبنا به ضرورت قید 

 قرابـت و شـباهت از  اما به این معناست که ذهن به جهـت؛ امری ممکن است،مختلف
 یـک مفهـوم ،ناپذیر دارنـد کدام با علت خود ارتباطی بدیل ریی که هها مجموعه معلول
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 مـرتبط و صـادر از چنـد علـت تلقـی ِ واحد انتزاع کرده و این مفهوم را امر واحـدنوعی
لذا تحقق معلـول از علـل متعـدد را حتـی در رابطـه علـت تامـه بـا معلـول . نموده است

 ،ابل جایگزینی است و منحصر به فرد و غیر قیشخصی خود که امری وجودی و حقیق
  .جایز دانسته است

 خود تقسیم ثنایی مستقل دیگری ،پذیر ضمن اینکه تقسیم علت به انحصاری و بدیل
همین علت که از جهت تمامیـت و کفایـت . است و از جهت دیگری انجام شده است

 از جهـت انحـصار و عـدم ،شـود  مـی به تامه و ناقـصه تقـسیم،در تحقق معلول خویش
 .)٢/٣۴: ١٣۶۶، مـصباح یـزدی( شده استپذیر تقسیم  علت منحصره و جانشین به ،انحصار

شـود و تـداخل اقـسام در دو تقـسیم بـا دو مـالک   مـیتقسیم با مالک خاص انجامهر 
ی هـا تقـسیم ِ مقسم،توان از جهات مختلف  میکه انسان را  چنان؛جداگانه ممکن است
ی هـا های مختلـف، مقـسم تقـسیم کتوان با مال ، علت را نیز میثنایی مختلف قرار داد
، ممکن است علتی در این بنا بر قاعده تقسیم در حفظ مالک. ثنایی مختلف تلقی کرد

مستـشکل . پـذیر باشـد  نوعی بـدیلِ اما در تقسیم دیگر نسبت به معلول،تقسیم تامه باشد
 یریپذ برای نفی حالت بدیلگویا علت تامه را مساوی با علت انحصاری قلمداد نموده و 

 همـان علـت تامـه ْتوان گفـت سـبب  میدر حالی که.  متوسل شده است»لذاته«به قید 
خـواه ؛ آیـد  مـی از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلول خـاص الزم کهاست

در جامعیـت و مانعیـت بایـد . پذیر باشـد بدیلو خواه  انحصاری ،نسبت به معلول نوعی
، لـذا هـیچ علـت تامـه.  و مقایـسه کـردیدسنجاطراف هر تقسیم را با خود همان تقسیم 

پـذیر   بدیل،که هیچ علت انحصاری چنان ؛، تامه نیستناقصه نیست و هیچ علت ناقصه
  . انحصاری نخواهد بود،پذیر نیست و هیچ علت بدیل

 . عدم جامعیت و مانعیت دفاع کردِبا تقریر مختار همچنین از تقسیم در برابر اشکال
 ؛ی نسبت به سبب اشکال شده که تعریف جامع و مانع نیـستدر تقسیم و تعریف اصول

آیـد و ایـن   مـیزیرا در تعریف سبب گفته شده است که از وجودش وجود مـسبب الزم
است که ای  به گونه علت تامه ِ جزء اخیر.شود  میتعریف شامل جزء آخر علت تامه نیز

ر حالی کـه جـزء اخیـر د، آید  میاز وجودش وجود مسبب الزم ، به سایر اجزاءالحاقبا 
  :ممکن است سبب به شمار نیاید
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  وجـود مـسبب الزم، علت تامـه کـه از وجـود ایـن جـزءِ جهت نقض با جزء اخیربه«
 بنـابراین . علـت تامـه از قبیـل اسـباب نباشـدِبسا جـزء اخیـر ای  در حالی که،آید می

  .)١٩۵: ١٣۶٣عراقی، ( »تعریف مانع نیست

بلکـه ،  این اشکال سالبه به انتفاع موضوع اسـت،با فرض یکسانی سبب و علت تامه
 ،در تقریر مختـار.  سبب و علت تامه استِید دیدگاه مختار در حکم به یکسانیٶخود م

 اما خود ،چه محقق علت تامه است اگر،که از نامش پیداست  علت تامه چنانِجزء اخیر
 ی اجـزا،مدن ایـن جـزءبا آ. رود  میبه تنهایی علتی ناقص و از اجزاء علت تامه به شمار

  وجـود معلـول الزم،یابد و با تحقق علت تامه  می، علت تامه تحققعلت تامه کامل شده
به وجود معلول  اسناد . منسوب به علت تامه است نه جزء اخیر، اما این ضرورت؛آید می
 از بـاب ،که اطـالق علـت تامـه بـه جـزء اخیـر  چنان؛ اسنادی مجازی است،ء اخیرجز
 ،مشروط به اینکه با سایر اجزاء لحاظ شود، جزء اخیر. زء به اسم کل استگذاری ج نام

 در شمار شـروط و علـل ناقـصه خواهـد ،ه به تنهایی اعتبار شودچعلت تامه است و چنان
  .بود

کـارگیری تقـسیم ه قرار دادن سبب به عنوان قسیم شرط در تقسیم اصـولی و عـدم بـ
حـل مناقـشه و تردیـد قـرار داده و موجـب شـده م را نیز، تمایز سبب از سایر اقسام ثنایی

 گردد؛عنوان  است تا معیارهای مختلف در جدایی سبب از شرط به عنوان قسیم یکدیگر
 چنین تمایز نهاده شده که دخالت سبب در مـسبب بـه گاه میان سبب و شرطکه  چنان
  :گذاری است و دخالت شرط به نحو افاضه و قابلیت استتأثیرنحو 

 چنین فرق نهاده شـود کـه دخالـت سـبب در ،ان سبب و دو قسم دیگربهتر است می«
در هـا   آنالـتخ، به خالف شـرط و عـدم مـانع کـه دگذاری استتأثیرمسبب به نحو 

  آتـش را ایجـاد،حاصـل آنکـه سـبب ...مشروط و ممنوع به نحو افاضه قابلیت اسـت
  .)١٩۶: همان(» بخشند  میتحقق بچو  قابلیت را در، ولی شرط و عدم مانع،کند می

توان به تمـایز واقعـی میـان سـبب و   نمیگذاری به افاضهتأثیررسد با تبدیل   میبه نظر
 رابطه ،ثرٶثر و امور غیر مٶکه گفتیم در لحاظ ثنایی بین امور م چنان. شرط دست یافت
. که امکـان اجتمـاع و ارتفـاع دو طـرف ممکـن نیـستای   به گونه؛تناقض برقرار است

با فـرض تحقـق مـسبب و اجتمـاع .  درباره نقش قابلیت استفسار کندتواند  میمستشکل
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؟ اگر این قابلیت اثـری در تحقـق تحقق دارداین  در نقشی اثرگذار، آیا قابلیت  اجزاهمه
گـذاری دانـسته و بـه تأثیرگـذار و فراینـد تأثیر پس باید آن را داخل در امور ،مسبب دارد

  .گذاری خارج نمودأثیرتتوان آن را از حوزه   نمیصرف تغییر نام
 ماننـد ، روشن است که شرط که همان علت ناقصه است،طبق تقریر و تقسیم مختار

 غیر از مجموعه همین علـل ،در واقع علت تامه یا سبب. گذاری نقش داردتأثیرسبب در 
در تحقق آتش به همـان میـزان . چیز دیگری نیستها،   آنگذاری اجتماعیتأثیرناقصه و 

البتـه در نگـاه . ثر اسـتٶ وجود مـاده سـوختی نیـز مـ،سیژن نقش داردکه حرارت و اک
 ،در ایـن نگـاه عرفـی. شـود  میگذاری لحاظتأثیر نوعی تفاوت نسبی میان انحاء ،عرفی

 وجـودی نداشـته و فقـط تأثیرشوند که   میتلقی جداگانه ی امور،اوصاف ماده سوختی
 عـین ذات مـاده و از امـور ،در حـالی کـه ایـن صـفات ؛کننـد  مـیمینأقابلیت قابل را ت

تفاوتی میان اجزاء مختلـف ، گذاریتأثیردر واقع از جهت  .اند گذار در تحقق معلولتأثیر
آنچه مایه تمایز ایـن دو .  وجود ندارد،علت تامه چه با عنوان شرط یا قابل یا علت ناقصه

نهایی علت تامه و سبب به ت.  همان جنبه کفایت و استقالل است،قسم از یکدیگر است
 ولی شرط و علت ناقصه به تنهایی در تحقـق معلـول ،کنند  میبرای ایجاد معلول کفایت

 ، شـرایط تقـسیم ثنـایی،در این تقـسیم دوگانـه میـان کـافی و غیـر کـافی. کافی نیستند
و اشـکال ،  رعایـت شـده، جامعیت و مانعیت و بقیه شروط تا حد امکـانانحصار اقسام

  .گردد  میتداخل سبب و شرط نیز دفع

  شرط
 امـا از ،آیـد  می شرط چیزی است که از عدمش عدم مشروط الزم،در تعریف رایج

  :آید  نمیوجودش وجود مشروط الزم
 امـا از وجـودش وجـود ،آید  میشرط چیزی است که از عدمش عدم مشروط الزم «ـ

  .)١/۴٣٩: ١۴٢۴،  تبریزیسبحانی(» آید  نمیمعلول الزم
: ١٣٨٣انـصاری، (» آیـد  مـی از نبـود آن الزم،شرط چیزی اسـت کـه عـدم مـشروط«ـ 
١/٢٧٩(.  
 وجود ِ عدم اقتضاء،ضاء به مشروط ذکر شده است و مرادف عدم ا،در تعریف شرط«ـ 

 اگرچه عدم شرط به انعـدام مـشروط منجـر خواهـد ،مشروط هنگام وجود شرط است
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  .)٢٩٧: ١۴١٨حکیم، (» شد

 در مقابل سبب در یک تقسیم  مشروط به اینکه،که خواهیم گفت این تعریف چنان
مین کرده، اشکاالت کمتری دارد و جدا أثنایی قرار گیرد، جامعیت و مانعیت تقسیم را ت

لکـن گـاه از ایـن تعریـف . از سایر اقسام و تقسیمات، اعتبار خود را حفظ خواهد کـرد
 ،در ایـن تعـاریف. عدول شده و شرط با تکیه بر قابلیت یا فاعلیت تعریـف شـده اسـت

  : از مقومات شرط عنوان گردیده است،ل کردن قابلیت قابل یا فاعلیت فاعلکام
شرط چیزی است که مکمل فاعلیت فاعـل یـا : بهتر است شرط چنین تعریف شود«ـ 
  .)١/۴٣: ١۴٢۴،  تبریزیسبحانی(» ثر در قابلیت قابل باشدٶم
  .)٣٢١:  تا  بیرشتی،( »قابلیت قابل باشدست که متمم فاعلیت فاعل یا متمم  اشرط آن «ـ

 .ناقصه کافی نباشد در ایجاد تمایز میان شرط و علت ،تعریف دومکه رسد   میبه نظر
 در نگـاه عرفـی یـا ابتـدایی  ممکـن اسـت گـذار در معلـولتـأثیر امور ،که گفتیم چنان

 این شـدت و ، اما به نظر دقیق؛پیدا کنندمختلف  و عناوین  انحاءمتفاوت به نظر آمده و
 اگـر ، ضـمن اینکـهکند  نمی خارج،گذاری استه اثر از مالک تقسیم کراها   آنْضعف

 قـابلی یـا ر، اسـتقرا و تـرجیح امـوثر را احصا کنـیمٶقرار باشد شروط مختلف در امور م
 شرایطی برای موضـوع و محـل و توان  میمقام فرض  در.مرجح استفاعلی ناقص و بال

 نـه تنهـا شـرط بلکـه امـور در نگـاه فلـسفی. لحاظ کـرد... غایت و صورت و هیئت و
 کـه ...، داعـی وزمان و مکان ،ات، معاوناتّ معد،، مقتضیاتآالت، دیگری چون مواد

 همه مورد توجه ،عوامل جداگانه تلقی شوند، از نظر عرفی ممکن است در تحقق معلول
: ١٩٩۶تهـانوی، ؛ ١۵: ١٣٧٠جرجـانی، (اند  بندی شده قرار گرفته و ذیل اجزای علت تامه دسته

٢/١٢١١(.  
شـرط را مـساوی بـا علـت ، توان مطابق تعریـف اول  میبرای پرهیز از ابهام و اشکال
پس معیار عمده اثرگذاری و تقسیم اسـاس همـان تقـسیم . ناقصه و قسیم سبب قرار داد

ثنایی فلسفی است که قادر است سایر اقسام و انحـاء را بـه نحـو جـامع در ضـمن خـود 
از ،  اگر به نحو مجموعی با هم لحاظ شـوند،حقق معلولامور مورد نیاز در ت. جمع کند

 در حالی کـه نقـشی ،اگر جداگانه و مستقل لحاظ شوند ؛اجزای علت تامه خواهند بود
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 قابل ارجاع به علت ناقصه خواهند بـود و چنانچـه ، در تحقق معلول داشته باشنداثرگذار
 اسـاس از مقـسم خـارج  از، اثری وجودی در تحقق معلول نداشته باشند،به دقت عقلی
  :خواهند شد

علت یا تامه است که عبارت است از جمیع آنچه وجـود شـیء بـر آن توقـف دارد و «
 علت تامه آن است کـه ،آالت و ادوات و شرایط در آن داخل هستند و به عبارت بهتر

معلول جز بر آن و بر اجزایش متوقف نیست و یا علت ناقصه است که عبارت است از 
  .)١٧۵: ١٣۵٣،  قزوینیکاتبی(» نچه معلول بدان متوقف استبعضی از آ

عدم تمایز دقیق میان شرط و علت ناقصه باعث شده که گاه شـرط و سـبب و عـدم 
  :دنمانع از اقسام علت به شمار آی

  .)١/٣٣١: ١٣٧٩صدر، (» گردد  میعلت تامه از مقتضی و عدم مانع و شرط تشکیل«ـ 
،  فومنیبهجت( »، شرط و عدم مانع مقتضی:ند ازا روشن شد که اجزاء علت عبارت«ـ 

٢/١١: ١٣٨٨(.  

 دهنده اجزای تشکیل از ، یعنی سبب و شرط و معد و عدم مانع،و گاه هر چهار علت
  :علت تامه محاسبه شوند

» ، معـد و عـدم مـانع اسـت، شـرط جامع جمیع اجزاء علت یعنـی سـبب،علت تامه«
  .)٢/۵٣: ١۴١٨قانصوه، (

  .)٢/١٢: ١٣٨٨،  فومنیبهجت(  شرط ارجاع داده شودگاه نیز سبب به و
 در قابلیت ً برخی از شروط صرفا،این در حالی است که طبق تعریف رایج در اصول

ِسازی نقش دارند و بـسیاری از علـل ناقـصه واقعـا جزءالعلـه هـستند و در خـود و زمینه
ً 

تـوان در اینجـا علـل   مـی چگونـه،با این مبنا و تعریف رایج. ثرندٶ و تحقق متأثیرگذاری
 ایـن أشود کـه منـش  میجایی معلوم ه از این جاب؟ناقصه و شروط را به یکدیگر ارجاع داد

 رغم یکسانی مصداقی علت ناقصه با شرط است که علی همان قرابت حقیقی و ،نوع تعابیر
از ایـن رو در تقریـر . موجـب ارجـاع آن دو بـه یکـدیگر شـده اسـت، مباینت مفـروض

هـا   آنهمـانی و یکـسانی  و بـه ایـن،تمایز میان شرط و علت ناقصه را نفـی این ،برگزیده
  . نخواهد بودو تعدد تعبیر هم نیازی به این تشتت و تکلف  لذا.حکم کرده ایم
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   تقسیم در امور تکوینی و اعتباریتفاوت
د و روش بحث در علوم مختلف از جمله علم اصول ، کارکر مسائل، مبادی،موضوع

 فروعات و معیارهای تقسیم در ایـن دو ،طبیعی است که احکام.  استو فلسفه متفاوت
 توجه ،در مطالعه تطبیقی میان مسائل مشترک علم اصول و فلسفه. علم نیز متفاوت باشد

 و موضـوع ، وجود و حقایق عالم تکوین،موضوع فلسفه.  ضروری استها به این تفاوت
 و ،فلـسفی مبتنـی بـر حقـایق تکـوینیتقـسیم . ستها  ادله و میزان اعتبار آن،علم اصول

مباحث علم اصـول نـاظر بـه فقـه و . تقسیم اصولی تابع مسائل اعتباری علم اصول است
ن است و مـسائل عملـی بـا عـرف و اعتبـارات عرفـی همبـستگی ااعتبارات عملی مکلف

 .است متناسب با همین اعتبار انجام شده ،از این رو تقسیمات علت در علم اصول. دارد
تفاوت میان معیارهای فلسفه و علم اصـول ،  در اصول و فلسفهمسئلهوجه به اشتراک با ت

در تقسیمات علت از سوی اصولیان مورد توجه قرار گرفته و تفاوت میـان دو نگـرش در 
  :برخی منابع اصولی آمده است

 علمـی کـه در آن تـأثیرشـود کـه هـر کـدام از دو گـروه تحـت   مـیجا روشـناز این«
 که کار داردند علم اصول با علوم اعتباری سرو دانشم.اند  قرار گرفته،دممارست داشتن

 علت تامه یک امر اعتباری است و حکیم با علوم حقیقی تکـوینی ،سبب در این علم
 :١۴٣١،  تبریـزیسـبحانی(»  درسـت عمـل کردنـد،و هر دو در تعریف ...سروکار دارد

١/۴۵۴(.  

 این اشکال مطرح شود که با توجـه بـه  ممکن است،لذا بعد از تقریر مباحث گذشته
 سـنخ مفـاهیم اصـولی و ،کارکرد مباحث اصولی و ارتباط آن با مـسائل فقهـی و عملـی

 تقـسیمی نـاظر بـه اعتبـارات فقهـی و عملـی و ،اعتبارات عملی اقتضا دارد که اصولیان
  . ارائه کنند،متفاوت از آنچه در فلسفه و تکوینیات آمده

اوت میان نگاه فلسفی که ناظر بـه حقـایق تکـوینی اسـت و اصل تف، به نظر نگارنده
 قابل قبول بوده و الزم است تـا ،نگرش اصولی که مبتنی بر مسائل و مصالح فقهی است

البتـه آثـار و نتـایج مترتـب بـر ایـن دو نگـرش . در مباحث تطبیقی مورد توجه قرار گیرد
در برخی مسائل . ت است متفاو،نسبت به همه مسائل یکسان نبوده و در مسائل مختلف

ماننـد معیـار وحـدت   ـفقهی و اصولی که تعیین موضوع آن به دست شرع یا عرف است
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 عقل . دخالت دادن مباحث عقلی دقیق وجود ندارد جایی برایـ  در استصحابموضوع
بـسا  ای  و موضـوعات و احکـام را نـداردۀقدرت تشخیص همه مصالح و مفاسـد خفیـ

  .در نظام مباحث فقهی و عملی گردد موجب اختالل ،دخالت عقل
هـا   آنتـر اسـت و در  جهـت عقلـی قـوی، نسبت به برخی مـسائل اصـول،در مقابل

آنچـه در مقالـه پیـشنهاد . توان در حد امکان از قواعد منطقی و فلسفی استفاده کـرد می
 یعنی عدم رعایت برخی فالسفه و علمای اصول مطرح شده ـ ِشده و به عنوان نقد بر تقسیم

از مسائلی اسـت ـ  تداخل اقسام و قسیم قرار گرفتن قسم،  مانعیت،شرایط مانند جامعیت
توان بـا   میرعایت شود وها   آنرود قواعد منطقی و عقلی در حد امکان در  میکه انتظار

چـه تقـسیم پس اگر. رخی اشکاالت جلوگیری کرد از ورود و طرح ب،اعمال دقت بیشتر
گونه کـه نـسبت بـه   اما این اشکال همان،ی و عملی است ناظر به اعتبارات فقه،اصول
  . در تقسیم اعتباری اصول نیز قابلیت طرح دارد،ی غیر ثنایی فلسفی وارد استها تقسیم

تواند بـه نحـو   می،نیز اعتباری استها  تأثر آن و تأثیرعلت حتی در امور اعتباری که 
 ،ز گزند این اشکاالت مـصون بمانـد تا ا،ثنایی و با رعایت شرایط مورد تقسیم قرار گیرد

ی واقعی در ها عد متعارف عقلی است و شامل تقسیم، قوا مربوط به تقسیمِقواعد منطقی
 ِاعتبار واقعی است و ارجاع آن به تقسیم ثنایی نوعی ، اعتبار اصولی.شود  می نیزعلم اصول

گذاری تأثیرمل در  یا علت اعتباری نقش کا، زیرا در امور اعتباری نیز؛عقلی منعی ندارد
بـا هـر نـام و  ـدارد که مشابه علت تامه فلسفی است یـا نقـش نـاقص و ناتمـام دارد کـه 

، توان سایر اعتبارات مانند معد  میآنگاه. مشابه علت ناقصه استـ تعبیر شوداصطالحی 
 و شرط را در ضمن مصادیق علت ناقصه قرار داد تا با این قبیل اشکاالت مواجـه مقتضی
  :اند اصولی و فقهی سخن گفته اسباب ِصولیان خود در مواردی از علت تامه بودن ا.نشود

سبب به این معنا منطبق بر علت تامه است و شاید این تعریف ناظر بـه اطـالق سـبب «
 ماننـد صـیغه عتـق در تحقـق ،ترنـد در کالم فقها بر اموری باشد که به علت تامه شبیه

 »خبث و شستن نسبت به طهارت از ،حدثاز تحقق طهارت  ، و وضو و غسل درعتق
  .)١/۴٣٨: ١۴٢۴، همو(

 منافاتی با مباحث اصولی که نـاظر مسئله،ضمن اینکه پیروی از قواعد تقسیم در این 
کدام از اصطالحات اصولی را از دایـره تقـسیم و   ندارد و هیچ،به اعتبارات عملی است
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اظر به اصـالح صـورت تقـسیم و این نقد ن.  در فقه یا اصول خارج نخواهد کرداستعمال
جایی برخی اصطالحات مانند مقتضی و معد است کـه گـاه قـسیم سـبب و شـرط  بهجا

  .اند قرار گرفته
 اصطالح اصولی با اینکه ناظر به اعتبارات فقهـی و عملـی ،با اصالح صورت تقسیم

 امور اعتباری که به عنوان . حفظ شده و در جای مناسب خود قرار خواهد گرفت،است
 و در غیر این صورت بـا ، سبب، در صورت دخالت تام در تحقق معلولاند، علت مطرح

  . از اقسام و انحاء علت ناقصه خواهند بود،همان اصطالح

  بندی گیری و جمع نتیجه
 ، تمایز اقسام و شناخت آثار و احکام آن از مسائل مهـم عقلـی درتقسیمات علتـ ١

،  از جامعیـت،فه بـا تکیـه بـر روش ثنـاییایـن تقـسیمات در فلـس. اصول و فلسفه است
  .، انسجام و استحکام بهتری برخوردار بوده و با اشکاالت کمتری مواجه استمانعیت
، در تقـسیم ، اعتبـارات عرفـی و اصـطالحات متـونعلم اصول در تماس بـا فقـهـ ٢

عـرض هـم  ، همه این اقسام را در علت به سبب و شرط و مقتضی و مانع و معدۀچندگان
، بـا اشـکاالتی ماننـد عـدم اطـراد و انعکـاس  لـذا؛ استسیم سبب و شرط قرار دادهو ق

  .مواجه شده است قسم ن قسیم شد، و، ابهام در تعریفتداخل اقسام
مین انـسجام و أ در تقریر برگزیـده بـرای تـ،پس از مطالعه تطبیقی و نقد و بررسیـ ٣

و دو طــرف نقــیض یعنــی رار داده گــذار را مقــسم قــتأثیرامــور ، کــاهش نقــض و ابــرام
آنگـاه سـبب . ایـم گذاری تام و غیر تام را اقسام جامع و مانع این مقسم قلمداد کـردهاثر

بقیـه  اصولی را منطبق بر علت تامه و شرط اصول را مساوی با علت ناقصه تلقی نموده و
  .ایم موارد را به همان دو قسم ارجاع داده

در .  فلـسفی جـاری اسـتِ تکـوینی کـه در تقـسیمهمان گونه اصالح پیشنهادی ـ۴
نیـز هـا  تـأثر آن و تـأثیرامـور اعتبـاری کـه .  اصول نیز قابل اعمـال اسـتِتقسیم اعتباری
 زیرا در ؛توانند به نحو ثنایی و با رعایت شرایط مورد تقسیم قرار گیرند  می،اعتباری است
ه علـت تامـه گـذاری دارد کـه مـشابتأثیرِ یا علت اعتبـاری نقـش کامـل در ،این امور نیز
  . یا نقش ناقص و ناتمام دارد که مشابه علت ناقصه است،فلسفی است
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