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 یعقل لیدل تیامارات/قطع /حج  حجج و  موضوع:

 مباحث گذشته: خالصه

جلسه  نیشروع شد. در ا یعلم اجمال یعنی. سپس جهت هفتم دیرس انیدر جلسات قبل شش جهت از مباحث قطع به پا

 .شد میخواه یبا علم اجمال هیبحث مطرح شده و سپس وارد مخالفت قطع نیمقدمه ا

 مخالفت احتمالیه

توضیح داده « مالیهمخالفت احت»توضیح داده شد، و اکنون « علم اجمالی»باید توضیح داده شود. در مقدمه بحث، دو نکته 

ا شرب راست. به عنوان مثال اگر زید یک اناء « مخالفت قطعیه»شود. در قطع تفصیلی فقط یک نحوه مخالفت وجود دارد که می

وجود دارد که  ام ا در قطع اجمالی دو نحوه مخالفت شده است؛« مخالفت قطعیه»نماید که علم به حرمت آن دارد، مرتکب 

 است.« مخالفت احتمالیه»و « مخالفت قطعیه»

شود. فرض شود زید قطع به حرمت یکی از دو اناء داشته، و در واقع اناء یسار حرام توضیح مطلب با یک مثال بیان می

 است. در این صورت زید ممکن است یکی از چهار موقف را داشته باشد:

علی است )فعلیت فالف. شرب هر دو اناء: اگر هر دو اناء را شرب کند، در این صورت شرب اناء یسار مخالفت با تکلیف 

« مخالفت قطعیه»تکلیف دائر مدار وجود موضوع آن تکلیف در خارج است، و ربطی به علم زید ندارد(. این مخالفت از نوع 

 داند کدام اناء حرام بوده است(.دارد )هرچند نمی است؛ با شرب هر دو، علم به ارتکاب حرمت فعلی

موده و قطع دارد نب. ترک شرب دو اناء: اگر زید شرب هر دو اناء را ترک نماید، در این صورت موافقت با تکلیف فعلی 

 است.« موافقت قطعیه»که حرمت فعلی را مرتکب نشده است. این موافقت از نوع 

یمین )که واقعاً حالل است( را شرب نماید، در این صورت با تکلیف فعلی موافقت نموده، ج. شرب اناء یمین: اگر فقط اناء 

دهد. توضیح اینکه حرام فعلی را شرب نکرده پس با تکلیف موافقت نموده که از نوع و احتمال مخالفت تکلیف فعلی هم می
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ودش علم به آن موافقت ندارد. از سوی دیگر اصالً است. یعنی در واقع با تکلیف فعلی موافقت شده، ام ا خ« موافقت احتمالیه»

مخالفت با هیچ تکلیف فعلی نکرده تا مخالفت احتمالیه هم محق ق شده باشد )یعنی با نظر به عالم واقع، با تکلیف فعلی مخالفت 

 نکرده است(.

مت فعلی شده و با مرتکب حر د. شرب اناء یسار: اگر فقط اناء یسار )که واقعاً حرام است( را شرب نماید، در این صورت

علی مخالفت کرده، ام ا است )یعنی در واقع با تکلیف ف« مخالفت احتمالیه»تکلیف فعلی مخالفت نموده است. این مخالفت از نوع 

ت، موافقت با علم به مخالفت نداشته بلکه احتمال مخالفت وجود داشته است(. در این صورت چون تکلیف فعلی دیگری نیس

 ی محق ق نشده است، بلکه فقط احتمال موافقت محق ق شده است.تکلیف فعل

ت که شرب هر در جایی اس« موافقت قطعیه»فقط در جایی است که هر دو را شرب نماید؛ و « مخالفت قطعیه»بنابراین 

نیز در « احتمالیهالفت مخ»در جایی است که انائی را شرب کند که در واقع حالل است؛ و « موافقت احتمالیه»دو را ترک کند؛ و 

 جایی است که انائی را شرب کند که در واقع حرام است؛

د دارد. در بحث مراد از منج زیت قطع یا علم، این است که اگر مخالفتی با تکلیف فعلی رخ دهد، استحقاق عقوبت وجو

قاق عقاب وجود دارد؟ از ، آیا استحعلم اجمالی نیز مراد از منج زیت این خواهد بود که اگر مخالفتی با تکلیف فعلی تحق ق یابد

رت مخالفت قطعیه با آنجا که در علم اجمالی دو نحوه مخالفت وجود دارد، پس در علم اجمالی دو سوال وجود دارد: آیا در صو

ستحقاق عقاب وجود علم اجمالی، استحقاق عقاب وجود دارد؟ و سوال دوم اینکه در صورت مخالفت احتمالیه با علم اجمالی، ا

اً حرام است( خواهد ارد؟ بنابراین بحث در علم اجمالی فقط در صورت اول )شرب هر دو اناء(، و چهارم )شرب انائی که واقعد

ت؛ زیرا در این بود؛ ام ا صورت دوم )ترک شرب هر دو اناء(، و سوم )شرب انائی که در واقع حالل است( از بحث خارج اس

محل  بحث خارج  ته در صورت سوم نیز بحث تجر ی پیش خواهد آمد، که باز هم ازموارد اصالً مخالفتی رخ نداده است )الب

 است(. با توجه به این دو سوال، باید در دو مقام بحث شود )در مخالفت قطعیه و در مخالفت احتمالیه(:

 مقام اول: مخالفت قطعیه با علم اجمالی

لم اجمالی وجود داشته باشد، این علم اجمالی منج ز تکلیف سوال در مقام اول این است که آیا اگر قطع به مخالفت با ع

رسد منج زیت علم اجمالی در این مقام مورد ات فاق بوده و اختالفی در آن نیست؛ توضیح اینکه در مسلک مختار، است؟ به نظر می

یق اولی قطع اجمالی هم منج ز احتمال منج ز تکلیف است. همانطور که گفته شد احتمال اجمالی نیز منج ز است، بنابراین به طر
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؛ در مسلک مشهور نیز قطع اجمالی منج ز تکلیف است و در مخالفت قطعیه استحقاق عقاب وجود دارد. مشهور نیز 1خواهد بود

 در منج زیت علم اجمالی در مرحله مخالفت قطعیه اختالفی ندارند.

 منجّزیت علم اجمالی، اقتضائی است یا علّی؟

. سوال این است که الف در منج زیت علم اجمالی، باید در مورد اقتضائی یا عل ی بودنِ آن بحث شودبا توجه به عدم اخت

حال متواند در دو طرف معاً ترخیص دهد )تا منج زیت علم اجمالی اقتضائی باشد(، و یا ترخیص در دو طرف معاً آیا شارع می

طعیه، اقتضائی است. توضیح اینکه قلم اجمالی در مرحله مخالفت رسد منج زیت عاست )تا منج زیت آن عل ی باشد(؟ به نظر می

 در منج زیت قطع تفصیلی سه مسلک وجود داشت:

تواند ترخیص در مخالفت تکلیف است. یعنی شارع نمی« عل ی»الف. در مسلک مشهور، منج زیت قطع تفصیلی به نحو 

حال است چنین ملی، محذور ثبوتی دارد و در عالم ثبوت معلوم بالتفصیل دهد. در نظر مشهور ترخیص در مخالفت علم تفصی

 ترخیصی صادر شود؛

ر ترخیص است. یعنی در عالم ثبوت هیچ منعی د« اقتضائی»ب. در مسلک شهید صدر، منج زیت قطع تفصیلی به نحو 

مقام اثبات به مکلف  تواند این ترخیص را درمخالفت با قطع تفصیلی نیست، ام ا محذور اثباتی وجود دارد. یعنی شارع نمی

 برساند؛

ال این ترخیص به مکلف بوده، و در مقام اثبات نیز منعی از ایص« اقتضائی»ج. در نظر مختار، منج زیت قطع تفصیلی به نحو 

 وجود ندارد.

در علم اجمالی  این سه مسلک در قطع تفصیلی است، ام ا در قطع اجمالی فقط دو مسلک خواهد بود )زیرا شهید صدر نیز

 داند(:ایصال به مکلف را ممکن می

است. یعنی ترخصی در مخالفت دو طرف معاً نیز منع « عل ی»الف. در مسلک مشهور، منج زیت علم اجمالی نیز به نحو 

 ؛2ثبوتی دارد

ر مخالفت داست. یعنی ترخیص « اقتضائی»ب. در مسلک مختار و مسلک شهید صدر، منج زیت علم اجمالی نیز به نحو 

 عاً ثبوتاً محذوری نداشته و در مقام اثبات نیز ایصال آن به مکلف ممکن است.دو طرف م

                                                           
حتمال تفصیلی حرمت آن؛ و علم اجمالی . با توجه به مبنای مختار، اگر زید علم اجمالی به حرمت یکی از دو اناء داشته باشد، نسبت به حرمت فعلیه اناء یسار دو منج ز دارد: ا1

 دو تا هستند(. وجود دارد که دو جزء دارد، یعنی تحلیالًبه حرمت یکی از آنها؛ یعنی مجموع آن دو، منج ز است )یک منج ز 

راین مرحوم آخوند نیز در علم اجمالی است. بناب« اقتضائی»است؛ ام ا منج زیت علم اجمالی به نحو « عل ی». البته در نظر مرحوم آخوند نیز هرچند منج زیت علم تفصیلی به نحو 2

 در مسلک دوم قرار دارند.
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شود منج زیت علم با توجه به مبنای مختار همان نکته که موجب شد منج زیت علم تفصیلی به نحو اقتضاء باشد، موجب می

بوتی ترخیص در مخالفت ثجمالی )یعنی منع اجمالی نیز به نحو اقتضاء باشد که توضیح آن گذشت؛ ام ا عل ی بودنِ منج زیت علم ا

 در مورد علم اجمالی( نیاز به توضیح دارد.

 ادلّه علّی بودنِ منجّزیت علم اجمالی

ین مطلب بیان شده، است. وجوه مختلفی برای ا« عل ی»همانطور که گفته شد در نظر مشهور، منج زیتِ علم اجمالی به نحو 

 رحوم محق ق عراقی؛ و دلیل دوم از مرحوم میرزای نائینی(:که عمده دو دلیل است )دلیل اول از م

 دلیل اول: عدم تفاوت بین علم تفصیلی و اجمالی

جمالی، علم به است. توضیح اینکه در علم تفصیلی و ا« عل ی»محق ق عراقی فرموده است منج زیت علم اجمالی به نحو 

ل ق علم اجمالی مرد د علم تفصیلی معلوم و معی ن است؛ ام ا متع طلب مولی وجود دارد. تفاوت فقط در یک نکته است که متعل ق

وجوب امتثال، تأثیری  بین دو چیز است. بنابراین در هر دو، علم به تکلیف فعلی وجود دارد. تفاوت مذکور نیز در حکم عقل به

زد عقل، علم به تکلیف جوب امتثال نبرای حکم به و« تمام الموضوع»ندارد. یعنی علم یا جهل به متعل ق تکلیف اثری نداشته، و 

وان مثال اگر زید علم فعلی است. بنابراین حکم عقل به وجوب امتثال مهم  است که علم به متعل ق تأثیری در آن ندارد. به عن

تکلیف داند که یک  میاجمالی به وجوب نماز داشته و نداند که نماز ظهر بر وی واجب است یا نماز جمعه، در این صورت تفصیالً

هر متعل ق تکلیف بود باید فعلی دارد. حکم عقل این نیست که اگر نماز جمعه متعل ق تکلیف بود باید امتثال شود و یا اگر نماز ظ

بلکه همین کند هر وجوبی باید امتثال شود. عقلی نظر ندارد که متعل ق تکلیف چه چیزی است، امتثال شود، بلکه عقل حکم می

 کند.تشخیص داد حکم به امتثال میکه حرمت یا وجوب را 

باشد، منج زیت قطع اجمالی « عل ی»بنابراین تفاوتی بین قطع اجمالی و تفصیلی نیست، و اگر منج زیت قطع تفصیلی به نحو 

د باشد. از آنجا که در علم تفصیلی، عل یت پذیرفته شد، در علم اجمالی هم منج زیت به نحو عل ی خواه« عل ی»نیز باید به نحو 

 .3بود

                                                           
التفصیلیّ فی المنجزیة ألن اإلجمال  و اما المحقق العراقی )قده( فقد أفاد فی المقام بأنا ال نتعقل الفرق بین العلم اإلجمالی و:»154، ص4االصول، ج. بحوث فی علم 3

ی الصادران من المولى و اما هانما هو فی خصوصیات ال دخل لها فیما یدخل فی موضوع حكم العقل بوجوب االمتثال، ألن ما هو موضوع لذلك انما هو األمر أو الن

صالة الجمعة بالخصوص و هو خصوصیة كونه متعلقا بصالة الجمعة أو الظهر فال دخل لها فی المنجزیة و إال كان وجوب صالة الجمعة مثال منجزا لكونه وجوبا ل

 «.هو معلوم تفصیال و ال إجمال فیه واضح البطالن و علیه فالمنجز هو أصل اإللزام و
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رسد این استدالل در مرحله مخالفت قطعیه صحیح است و تفاوتی بین منج زیتِ علم تفصیلی و اجمالی وجود به نظر می

ندارد. بنابراین اگر منج زیت علم تفصیلی به نحو عل ی باشد، در علم اجمالی نیز به نحو عل ی خواهد بود. البته هرچند این استدالل 

است، ام ا منج زیت علم اجمالی به نحو اقتضائی است؛ زیرا در نظر مختار منج زیت علم تفصیلی نیز محق ق عراقی مورد قبول 

 اقتضائی است.


