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 اجمالی امارات/قطع /علم و حجج موضوع:

 مباحث گذشته: خالصه

که علم اجمالی  در جلسات قبل منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد

 .بررسی خواهد شد نسبت به مخالفت احتمالی نیز منجّز تکلیف فعلی است. در این جلسه اقتضائی یا علّی بودن این منجّزیت

 مرحله دوم: اقتضائی یا علّی بودن منجّزیت علم اجمالی

لم اجمالی نسبت به اصل منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی مورد قبول واقع شد. به هر حال بنابر منجّزیت ع

تواند در ولی مید، ممخالفت احتمالی، اکنون سوال این است که این منجّزیت به نحو علّی است یا اقتضائی؟ اگر اقتضائی باش

، و «البأس بشرب احدهما»تواند ترخیص دهد. ترخیص نیز به سه نحوه مخالفت احتمالی ترخیص دهد؛ و اگر علّی باشد، نمی

 ممکن است.« البأس بشرب الیسار»، و «البأس بشرب الیمین»

قابل آنها منجّزیت ق عراقی در ممشهور علماء منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی را اقتضائی دانسته، و محقّ

تواند ترخیص دهد؛ تواند در جمیع اطراف ترخیص دهد، در بعض اطراف هم نمیداند )یعنی شارع همانطور که نمیرا علّی می

 ترخیص در بعض اطراف به هیچ یک از سه نحوه فوق ممکن نیست(.

 استدالل بر اقتضائیت منجّزیت علم اجمالی

دانند، و این منجّزیت نسبت به جامع و در مرتبه علم، به نحو علّی است. یعنی شارع ی را جامع میمشور متعلّق علم اجمال

تواند ترخیص تواند ترخیص در هر دو طرف معاً دهد. منجّزیت علم اجمالی نسبت به یک طرف، اقتضائی است و شارع مینمی

تواند ترخیص در اناء یسار دهد، زیرا علم به ین شارع میدر یک طرف دهد؛ زیرا نسبت به یک طرف علمی وجود ندارد. بنابرا

 حرمت شرب آن وجود ندارد.

 استدالل بر علّیت منجّزیت علم اجمالی
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داند. با توجه به این مبنا، احتمال حرمت واقعی شرب اناء یسار وجود محقّق عراقی متعلّق علم اجمالی را واقع و فرد می

 امری قبیح است؛ داده است که عقلً « محتمل المعصیة»شرب اناء یسار دهد، ترخیص در  اگر شارع ترخیص در دارد. بنابراین

اند. به همین سبب شارع به هر سه قبیح« ترخیص در محتمل المعصیة»و « ترخیص در معصیت»و « معصیت»زیرا در نظر عقل 

که به لحاظ مبنای محقّق عراقی اصل  حث اصول عملیه خواهد آمدتواند ترخیص دهد )در بهیچ یک از سه نحوه مذکور نمی

 اشد(.مومنّ در بعض اطراف جاری نیست، مگر با بیانی که خواهد آمد؛ امّا به لحاظ مبنای مشهور باید جاری ب

یت رسد نزاع بین مشهور و محقّق عراقی یک نزاع لفظی است؛ زیرا در واقع هر دو طرف قائل به علّیت منجّزبه نظر می

وضیح اینکه علم و اختلف در مسأله دیگری است. در حقیقت، نزاع آنها در متعلّق علم اجمالی است. تعلم اجمالی هستند 

فته لذا تکلیف در حدّ جامع اجمالی به هر چه تعلّق گرفته باشد، تنجیز آن به نحو علّی است. در نظر مشهور علم به جامع تعلّق گر

لم اجمالی دهد؛ در نظر محقّق عراقی علم اجمالی به فرد تعلّق عص در مخالفت تواند ترخیشود و شارع نمیبه نحو علّی منجّز می

 فت علم اجمالی دهد.تواند ترخیص در مخالشود و شارع نمیگرفته لذا تکلیف فعلی به فرد نیز به نحو علّی منجّز می

خیص در ی بوده، و تردر نتیجه در نظر مشهور ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی، ترخیص در زائد بر علم اجمال

یگر وقتی متعلّق علم مخالفت معلوم اجمالی نیست. پس نزاع صغروی بوده و نسبت به کبرا علّیت پذیرفته شده است. به عبارت د

 .معنی بوده، و ممکن نیستاجمالی جامع باشد، مخالفت جامع به نحو احتمالی بی

 نظر مختار: اقتضائیت منجّزیت علم اجمالی

ریق اولی باید منجّزیت علم تفصیلی به تبع شهید صدر، این بوده که منجّزیت آن اقتضائی است. بنابراین به طنظر مختار در 

د، امّا محذوری اثباتی علم اجمالی نیز اقتضائی باشد. البته در نظر شهید صدر هرچند منجّزیت علم تفصیلی به نحو اقتضائی بو

یز وجود ندارد. لم تفصیلی دهد؛ در مورد علم اجمالی آن محذور اثباتی نوجود داشت که شارع نتواند ترخیص در مخالفت ع

 بنابراین منجّزیت علم اجمالی، اقتضائی خواهد بود.

علّی خواهیم دانست.  بنابر اینکه در علم تفصیلی مانند مشهور منجّزیت را علّی بدانیم، در علم اجمالی نیز منجّزیت را

ود، و محکی نیز فرد ف نگاه مشهور، نباید نظر به متعلّق شود بلکه باید نظر به محکی شتوضیح اینکه در علم اجمالی بر خل

تواند در بعض اطراف مولی نمی متعیّن یا مردّد است. با توجه به این نکته، تکلیف فعلی نسبت به فرد متعیّن یا مردّد، منجّز شده و

ل محقّق عراقی تمام خواهد ی فرد را منجّز خواهیم دانست، لذا استدالترخیص دهد؛ زیرا جامع منجّز نشده بلکه به تبع محقّق عراق

 بود.


