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 یعقل لیدل تیحجج و امارات/قطع /حج   موضوع:

 مباحث گذشته: خالصه

 ؛یعقل لیدل تیثابت شد و هم حج  یعقل لیتمام شد، که هم اعتبار دل یعقل لیدل تیحج   یعنیدر جلسات قبل جهت ششم 

 .میپردازیجلسه به ادامه آن م نیسپس بحث قطع قط اع شروع شد، که در ا

 مقدمه: قطع شخصی و قطع قطّاع

د قطع حاصل از البته باید توجه شو شود.همانطور که گفته شده قطع به لحاظ سبب آن تقسیم به شخصی و نوعی می

شود ام ا قطع نوعی است، زیرا اگر این حالت برای دیگران هم اوحدی از مردم حاصل میمکاشفه و یا تش رف، هرچند برای 

 آور است.حاصل شود قطع

رسد، قطع وی  به قطع« خبر واحد»قط اع نیز ممکن است قطع شخصی یا نوعی پیدا کند. به عنوان مثال اگر قط اع از 

بحث، همان قطع  عی است. مراد اصولیون از قطع قط اع در اینبه قطع رسد، قطع وی نو« خبر ده نفر»شخصی است؛ و اگر از 

آور نیست. بنابراین قط اع خصوصیتی ندارد، شخصی قط اع است. یعنی قطعی که سبب شخصی دارد که آن سبب بر نوع مردم قطع

ممکن است قطع شود )غیر قط اع بلکه باید از حج یت قطع شخصی بحث شود زیرا قطع شخصی برای غیر قط اع نیز حاصل می

 شخصی نداشته و ممکن است قطع شخصی اندک داشته باشد(.

عنه بوده و باید از حج یت قطع شخصی بحث شود. به عنوان مثال اگر کسی با توجه به این نکته، حج یت قطع نوعی مفروغ

ت؟ ابتدا نظر حج ت اس به قطع رسد، این قطع برای وی« ظهور یک کالم»یا « استخاره»یا « خبر واحد»یا « حسن ظاهر»از 

 شود:مختار و سپس نظر مشهور توضیح داده می

 حجّیت قطع شخصی در نظر مختار

 ود:برای بررسی حج یت قطع شخصی باید قطع شخصی به لحاظ منج زیت و به لحاظ معذ ریت مستقل اً بررسی ش
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رچند ضعیف باشد( منج ز تکلیف الف. منج زیت قطع شخصی: در مبنای مختار قطع شخصی منج ز است؛ زیرا احتمال )ه

 .1است )فضالً از قطع شخصی(

خصی فی شب. معذ ریت قطع شخصی: در مبنای مختار برای معذ ریت باید سبب قطع شخصی بررسی شود. اگر سبب قطع 

نیست، شود. به عنوان مثال اگر زید از قول یک ثقه به قطع برسد که این آب نجس نفسه معذ ر باشد، آن سبب عذر محسوب می

ه دلیل خبر ثقه معذ ر شده باین خبر برای وی معذ ر است. بنابراین هرچند تکلیف معذَّر است، ام ا به دلیل قطع معذ ر نیست بلکه 

خبر »شوند. به عنوان مثال اگر زید از است؛ و اگر سبب قطع شخصی فی نفسه حج ت نباشد، نه سبب و نه قطع عذر محسوب نمی

 قطع به عدم نجاست این آب پیدا کند، معذور نیست. «استخاره»یا « غیر ثقه

شود؛ بر خالف قطع شخصی که ممکن است سبب آن البته توجه شود در قطع نوعی، سبب قطع همیشه معذ ر محسوب می

 عذر نباشد.

 حجّیت قطع شخصی در نظر مشهور

ده است شحج یت قطع شخصی گفته مشهور نیز قائل به حج یت هر قطعی )حتی قطع شخصی( هستند. در استدالل برای 

شود. به عنوان مثال حیوانیت برای انسان، شود، حتی از حص ه نیز منفک  نمیحج یت برای قطع ذاتی است. ذاتی هرگز منفک  نمی

 نخواهد شد، لذا ذاتی است. لذا حتی یک انسان یافت نخواهد شد که حیوان نباشد. بنابراین حج یت از قطع شخصی نیز منفک  

 شخصی هم حج ت است. قطع

تواند حد  وسط برای اثبات حج یت قطع نمی« ذاتی بودن حج یت قطع»رسد این استدالل صحیح نیست؛ زیرا به نظر می

شخصی باشد. یعنی ذاتی بودنِ حج یت در مورد مطلق قطع است یا فقط در مورد قطع نوعی است؟ اگر گفته شود فقط در مورد 

نباید سرایت به قطع شخصی داده شود )یعنی در قطع شخصی نیاز به استدالل جدیدی است(؛ و قطع نوعی است، در این صورت 

اگر گفته شود در مورد مطلق قطع است، در این صورت همان دلیل حج یت مطلق قطع دلیل بر حج یت قطع شخصی است نه اینکه 

نباید حد  وسط « ذاتی بودن»باشد. به هر حال مطلق قطع دلیلی بر حج یت داشته و قطع شخصی دلیل دیگری بر حج یت داشته 

 .2برای اثبات حج یت قطع شخصی باشد

                                                           
مورد وسواسی نموده یت علم در . احتمال منج ز تکلیف است چه شخصی باشد و چه نوعی باشد؛ ام ا در مورد وسواسی، شارع ردع از منج زیت احتمال نموده، و حتی ردع از حج 1

 است. بنابراین علم و ظن  و احتمال وسواسی اثری ندارد، مگر با چشم ببیند.

حد  وسط « ذاتی بودن»است که  . اگر گفته شود این کالم مشهور در حقیقت استدالل نیست، بلکه تنبیه بر حج یت قطع شخصی است؛ در این صورت نیز، این اشکال پذیرفته شده2

 شخصی نیست. برای اثبات قطع
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ل مشهور قطع در نتیجه باید گفته شود حج یت قطع شخصی نیز مانند حج یت قطع نوعی بالوجدان ثابت است. به هر حا

شخصی و نوعی در معذ ریت و منج زیت ید گفته شود بالوجدان تفاوتی بین قطع دانند )یعنی باشخصی را نیز منج ز و معذ ر می

 وجود ندارد(.

البته در مبنای محق ق تبریزی قطع شخصی و نوعی تفاوتی در منج زیت ندارند؛ ام ا در مورد معذ ریت باید گفته شود جهل 

 .3ندشومعذ ر است که بالوجدان تفاوتی بین جهل موجود در قطع نوعی و قطع شخصی وجود نداشته و هر دو عذر محسوب می

 جهت هفتم: قطع اجمالی

. قبل از ورود به بحث، نیاز است یک مقدمه مطرح شود. مراد از علم 4جهت بعدی در بحث قطع، بررسی علم اجمالی است

اجمالی در اصول، همان قطع اجمالی است )به همین سبب اگر گفته شود علم مراد معنای قطع مصیب یا مانند آن نیست، بلکه 

 .فقط مراد قطع است(

ه حرمت این بشده است. به عنوان مثال اگر زید علم « علم اجمالی»و « علم تفصیلی»تقسیم به « علم»در یک تقسیم 

ارد. البته در اصطالح دشیء داشته باشد، علم تفصیلی دارد؛ و اگر علم به حرمت یکی از این دو مایع داشته باشد، علم اجمالی 

عدم حرمت یکی از  وجود داشته باشد. یعنی اگر زید علم داشته باشد به« یف فعلیتکل»اصولی، علم اجمالی در جایی است که 

 ندارد.« علم اجمالی»این دو مایع، در این صورت اصطالحاً 

« اصول عملیه»باحث و سپس در م« قطع»در علم اصول در دو بحث سخن از علم اجمالی به میان آمده است. ابتدا در مباحث 

اجمالی در مرحله  در مورد منج زیت علم اجمالی بحث شده، و منج زیت علم« قطع»یست. در بحث که این دو بحث تکراری ن

شود )ممکن است فقط در یک مرحله، منج ز باشد(، و بررسی بررسی می« مخالفت احتمالیه»و در مرحله « مخالفت قطعیه»

در مرحله  تضائی است )و یا در یک مرحله عل ی و، این منج زیت به نحو عل ی است یا به نحو اقشود که در صورت منج زیتمی

ر دو طرف علم اجمالی و مثالً در صورت منج زیت اقتضائیه، جراین برائت د« اصول عملیه»دیگر اقتضائی است(؛ ام ا در بحث 

 شود.یا در یک طرف آن بررسی می

 

                                                           
نج زیت تفاوتی بین قطع شخصی و م. به هر حال نتیجه این است که در نظر مشهور )حتی در مبنای محق ق تبریزی(، تفاوتی بین قطع شخصی و نوعی نیست؛ ام ا در نظر مختار در 3

 شد یا نباشد.عذر است و در قطع شخصی ممکن است عذر با نوعی نیست )زیرا در هر دو مورد احتمال منج ز است(، و در معذ ریت در قطع نوعی دائماً سبب قطع

 . این بحث بسیار پرنکته و کمی دشوار است.4


