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   و مصادرهامصدر الجعل . 7

 اطراف االستنباط و مع ذلک لم تکن من مسائل اصول  
ی
ها الخاص ف من مهمات المسائل التی لها تأثیر

مسألة مصدر الجعل او مصادره  بمسائل علم الکالم:    ءالفقه مع ما لها من الخاصیة و التعرف بل اشبه ش  

اضن ذکرها استطرادا  عو لذلک جعلناها من مسائل مقدمة اصول الفقه خروجا   ی متفرقات  و اعیی ا بیر

 المباحث غیر المربوطة بها. 

ه عیل وجه له التکلیف و عیل اآلخرین    و المراد بمصدر الجعل ما له او من له حق الجعل و  االعتبار عیل غیر

 االتباع. 

ی    بعض مکتوباتنا ایل ان اآلیات القرآنیة و روایات المعصومیر
ی
و آراء    –علیهم السالم    –و قد تعرضنا ف

 هللا تعایل، اال إذا کان ألحد أو لجهة    علماء الدین تدل
ی
ی ف ی    ع و التقنیر عیل انحصار الوالیة و حق التش 

و قد أکد القرآن الکریم مرارا عیل هذه المسألة   اإلذن بهذا الحق من قبل هللا او کان مأمورا بهذا التکلیف. 

االنحصار و  یضا عیل هذا  الحکم اال هلل( و أمثال ذلک. و قد أکدت الروایات بشدة أ  ان)من خالل عبارة  

حیثما کان یجری الکالم عن نصیب لآلخرین فی هذا المجال فقد کان یتم بیان هذا االمر من خالل عبارات 

  من قبله، حجة هللا، و هذه کلها تحیک عن العاریة و عدم  االستقالل. ، وجب  تفویض من هللا  : من قبیل

ة لعلماء الدین فی اقوالهم   و کتاباتهم تجاه هذا االمر مشهودة ایضا. فحیثما یکون الکالم  کما ان الدقة الکبیر

ون أن االصل هو عدم الوالیة و عدم حق الطاعة ألحد تجاه احد آخر، اال   عن الوالیة فإن الفقهاء یعتیر

.  -بواسطة أو بدون واسطة  - و ال یثبت ذلک اال من طریق الجعل االلیه  إذا ثبتت الوالیة و حق الطاعة 

الرجوع   النهضةو  بدایة عهد  العلماء فی  دّونها  التی  الرسائل     ایل 
 
التی نظمت  الد الرسائل  ستوریة و حتی 

ییع، شاهد  ت   بغرض تثبیت المجلس التش 
ّ
هذه النظریة ببعض الفقهاء ایل    عیل الکالم السابق و قد اد

ییع«.   1التعبیر ب »مجلس التخطیط« بدل عبارة »المجلس التش 

ی    ع و کد العق و و ی ی الوالیة، حق الطاعة و الحکم، فالعقل یری أن حق التش  الطاعة    ل ایضا عیل االرتباط بیر

له الوالیة   ر    و السیادة عیلإنما یکون لمن  المخاطب بالقانون و ال یوجد عند العقل أی دلیل آخر ییر

آخر.  لموجود  موجود  المفاسد    طاعة  و  المصالح  بجمیع  عالما  ع کان  ّ المش  أن  لو  حتی  و  و  الحالیة 

ی    ع  المستقبلیة لقانونه و کان القانون لمصلحة الفرد  و المجتمع، فإن هذا ایضا لیس دلیال عیل حق التش 

القانون؟ و مهما کان جواب هذا السؤال )مثال ألنه  واالتباع. و حقا فأی سبب یلزمنا باتباع  و لزوم الطاعة 

عندما ال یکون هناک دلیل  ا. و من الواضح أنه  مطابق للمصلحة( فإن السؤال یتکرر مجددالعرف، أو ألنه  

النهایة یکون موضع إنکار.  ی    ع ایضا سیکون موضع تساؤل و فی  و إنما    عیل لزوم االتباع فإن حق التش 

ینقطع السؤال عن لزوم الطاعة عندما یصل االمر ایل الوالیة و الربوبیة و هنا یجد العقل  المعلوم فی  

 .  و ال یکرر السؤال داخله بالعلم الحضوری فیقتنع

 

 
 . 189 و  188 ص ،(1 العرف )الفقه و  5.الحظ موسوعة سلسبیل، ج  1



 
 

 a-alidoost.irسایت:   ...  92...      و مصادره امصدر الجعل    ؛ اصول الفقه،  1401-1400اصول، سال تحصییل    جعلیدوست، خار استاد  

ی    ع للعرف أو العقالء أو  عامة الناس أو الخاصة من الناس    إن العقل ال یری الوالیة و الحکومة و حق التش 

أو أی جهة أخری سوی هللا تعایل و حتی بالنسبة لنفسه فإنه ال یقول بالحکومة للعقل و لهذا فإن محققی  

 قضیة »کل ما حک
ی
 ِاسناده  الفقهاء یفشون معتی الحکم ف

ی
ع« ف االول بادراک م به العقل، حکم به الش 

نا للعقل جریانه  ه لو اعتیر  بالجعل و االعتبار من االلزام و غیر
 اسناده الثانی

ی
 غیر االلزامات من  العقل و ف

ی
ف

 االلزام فحسب. ال
ی
یهات و اال ینحرص ف ی  ندبیات و التیی

ی    ع لفرد او جهة ما؛ فان اطاعة هذا الفرد او الجهة  اذا جعل الوالیة و حق الت  –تعایل    –و طبعا فان هللا   ش 

 الواقع فان جانبا من  اعمال 
ی
 طول طاعة هللا و یدرک العقل لزوم اتباع هذا الفرد او الجهة و ف

ی
تکون ف

  –والیة هللا و تقنینه 
ً
عیا اولیا ی    ع.  –حکما ش   2و هو وضع هذه الوالیة و الحق للتش 

 التکلیف والوضع، اولیا و ثانویا بالذات و االستقالل هو   فالمصدر الوحید لکل قانون و 
ی

اعتبار والزام ف

ه باذنه  -تبارک و تعایل  -هللا  ی    ع عیل سعة جعله و اعطائه.  -عز شأنه  -و لغیر  حق التشر
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