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 متثال اجمالیاامارات/قطع / و حجج موضوع:

 مباحث گذشته: خالصه

جمالی نسبت ادر جلسات قبل در مورد علم اجمالی که جهت هفتم از مباحث قطع بود، بحث شد. نتیجه این شد که علم 

مباحث قطع یعنی  مخالفت قطعی و احتمالی منجّز بوده و این منجّزیت به نحو اقتضائی است. در این جلسه جهت هشتم ازبه 

 .امتثال اجمالی بررسی خواهد شد

 جهت هشتم: امتثال اجمالی

وربه و اق مأمامتثال اجمالی یک تکلیف در مقابل امتثال تفصیلی تکلیف است. گاهی معلوم است عمل انجام شده، مصد

شود که معلوم است یکی از آنها مصداق شود؛ و گاهی دو عمل انجام میواجب است، که به آن عمل امتثال تفصیلی گفته می

 شود.مأموربه و واجب است، که به آن عمل امتثال اجمالی گفته می

 مقدمه: تبیین محلّ نزاع

لم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه در روز جمعه امتثال اجمالی گاهی همراه علم اجمالی است مانند اینکه مکلف ع

دارد، که در این صورت ممکن است امتثال تفصیلی کرده و با رجوع به مرجع تقلید، به همان وظیفه عمل نماید؛ و ممکن است 

که علم به نجاست یکی امتثال اجمالی کرده و هر دو نماز را بخواند؛ و گاهی امتثال اجمالی نیز همراه علم اجمالی نیست مانند این

از دو لباس و طهارت دیگری دارد، که در این صورت ممکن است امتثال تفصیلی کرده و یکی از دو لباس را تطهیر و با آن نماز 

بخواند؛ و ممکن است امتثال اجمالی کرده و با هر لباس یک نماز بخواند. در این صورت علم اجمالی تکلیف فعلی ندارد؛ زیرا 
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لیف وجود دارد که علم تفصیلی به آن دارد )یعنی وجوب نماز انحالل پیدا نکرده که با هر لباس یک نماز واجب تنها یک تک

باشد یا علم به وجوب نماز در این لباس یا آن لباس باشد(. بنابراین امتثال اجمالی گاهی همراه علم اجمالی بوده، و گاهی همراه 

 علم اجمالی نیست.

ز اتواند به امتثال اجمالی اکتفاء نماید، و امتثال اجمالی مجزی است؟ البته در سه مورد مکلف میسوال این است که آیا 

 موارد امتثال اجمالی، اتّفاق وجود دارد که امتثال اجمالی نیز کافی است:

نذر از  فای بهالف. واجب توسلی: در واجبات توسلی نزاعی نیست که امتثال اجمالی نیز کافی است. به عنوان مثال و

وش نموده آن فقیری واجبات توسلی است. فرض شود شخصی نذر کرده پولی را به عنوان هدیه به یک فقیر خاصّ بدهد، اّما فرام

ام فقیر را نیز نوشته نکه نذر نموده بود زید است یا عمرو است. فرض شود نذر خود را در دفتری یادداشت نموده و در آن دفتر 

تواند آن مبلغ را هم به زید و هم به عمرو بدهد. به امتثال تفصیلی و رجوع به دفتر نیست، بلکه می است. در این صورت نیازی

 موده است.کند که به نذرش عمل ناگر به هر دو همان مبلغ را بدهد، علم پیدا می

اجب تعبّدی که ود ب. واجب تعبّدی بدون قدرت بر امتثال تفصیلی: نزاعی وجود ندارد در کفایت امتثال اجمالی در مور

داند نمازش را باید به صورت قصر قدرت بر امتثال تفصیلی آن نیست. به عنوان مثال فرض شود زید به مکانی سفر نموده و نمی

ارد )و یا فرض شود بخواند یا به صورت تمام، در حالیکه دسترسی به مجتهد )یا کسی که وظیفه چنین شخصی را بداند( نیز ند

 ز بخواند، کافی است.که دسترسی به ادلّه ندارد(. در این صورت نیز امتثال اجمالی به این صورت که دو نمازید مجتهدی است 

الی کافی است. به ج. عدم تکرار عمل: اگر امتثال اجمالی موجب تکرار عمل نشود نیز اتّفاق وجود دارد که امتثال اجم

وید یا یک مرتبه، امّا علم به جواز سه مرتبه گفتن دارد. در این ات اربعه بگداند در نماز باید سه مرتبه تسبیحعنوان مثال زید نمی

ت نیز امتثال اجمالی صورت نیز امتثال اجمالی کافی است به این نحوه که یک نماز با سه تسبیحات اربعه بخواند. در این صور

داند بعد از با سومین تسبیحات اربعه است، امّا می ف با اولین تسبیحات اربعه است یاداند تحقّق امتثال تکلیشده است؛ زیرا نمی

 سه بار قطعاً امتثال تکلیف محقّق شده است.

کند، لذا این سه فرض از محلّ بحث خارج بنابراین در این سه فرض اختالف و نزاعی نبوده و امتثال اجمالی کفایت می

اشته، و ثالثاً عمل تکرار وجود دانیاً قدرت بر امتثال تفصیلی است. در نتیجه بحث در جایی است که اوالً واجب تعبّدی بوده، و ث

مالی به وجوب نماز ظهر شود. سوال این است که آیا در این موارد هم امتثال اجمالی کافی است؟ به عنوان مثال اگر زید علم اج

ه را بخواند و به مجتهد رجوع نکند؟ تواند هم نماز ظهر و هم جمعیا جمعه داشته باشد، و دسترسی به مجتهد هم داشته باشد، می

تواند با هر لباس یک نماز بخواند )نه اینکه یک نماز با یکی از و یا در مثال علم به طهارت یک لباس و نجاست دیگری، آیا می

 تواند دو نماز بخواند؟کرده بخواند(؟ و یا در مثال قصر و تمام، می ها که تطهیرشلباس
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 ر قولاقوال در مسأله و ادلّه ه

ا در نظر برخی مانند در نظر مشهور امتثال اجمالی نیز کافی است، لذا مکلف مخیّر بین امتثال تفصیلی و اجمالی است؛ امّ

وسط مشهور مورد خدشه میرزای نائینی باید امتثال تفصیلی شود. برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی وجوهی بیان شده، که ت

 ها، وجه مشهور برای اثبات کفایت امتثال اجمالی نیز معلوم خواهد شد(:دشهاند )در ضمن این خواقع شده

 وجه اول بر عدم کفایت امتثال اجمالی: حکم عقل

« امر به نماز دو رکعتی احتمال»مکلف در امتثال اجمالی منبعث از احتمال امر است. یعنی داعی وی بر اتیان نماز دو رکعتی 

اجمالی، خودِ امر نیست بلکه  است. لذا داعی مکلف در امتثال« احتمال امر به نماز تمام»تمام نیز  بوده، و داعی وی بر اتیان نماز

قدمه، در نظر عقل امتثالی است. با توجه به این م« نفسِ امر»احتمال امر است؛ امّا در امتثال تفصیلی داعی مکلف بر اتیان عمل 

ر عقل حکم به عدم تحقّق الی که داعی در آن احتمال امر باشد. به عبارت دیگکه داعی در آن خودِ امر باشد، مقدّم است بر امتث

 کند در مورد کسی که متمکن از خودِ امر باشد، امّا به داعی احتمال امر عملی را انجام دهد.امتثال می

 اشکال اول: دلیل بر تقدّم عقلی نیست

داند. به تثال احتمال امر میعقل امتثال خودِ امر را مقدّم بر ام این استدالل تنها یک ادّعا بوده، و دلیلی ذکر نشده که چرا

 داند.عبارت دیگر دلیلی ذکر نشده که چرا عقل امتثال اجمالی را امتثال تکلیف نمی

ودِ امر و خرسد در نظر عقل تفاوتی نیست که منشأ امتثال خودِ امر باشد یا احتمال امر باشد. بنابراین چه منشأ به نظر می

 احتمال امر باشد، در هر صورت امتثال محقّق شد است. چه

 اشکال دوم: نفسِ امر موجب انبعاث بر امتثال تفصیلی نیست

اتیان امتثال  اشکال دیگر این است که مطلبی که در استدالل بیان شده، از اساس صحیح نیست؛ زیرا انبعاث مکلف بر

مثال ترس از عقرب به  نفس انسان، امور خارجی دخالتی ندارند. به عنوانتفصیلی نیز از نفسِ امر نیست. توضیح اینکه در افق 

رج نباشد؛ و دلیل وجود خارجی عقرب نیست. اگر اعتقاد به وجود عقرب باشد، ترس محقّق خواهد شد هرچند عقربی در خا

و تأثّری از عالم  این تأثیراگر اعتقاد به عدم وجود عقرب باشد، ترسی محقّق نخواهد شد هرچند در خارج عقرب باشد. بنابر

شود مانند اینکه وجود خارجی آید. البته گاهی خارج علّت معدّه برای تأثیری در افق نفس میخارج در نفس به وجود نمی

 گرگ، علّت معدّه برای اعتقاد به وجود گرگ و ترس از آن شود.



 3/12/95 :تاریخ  موسوی ددیسید محمود م استاد اصول درس خارج  357: شماره جلسه

 حجیت قطع :وضوع خاصم  حسین مهدوی نهاد  :مقرر  حجج و امارات :موضوع عام

  4صفحه  

 

مر موجب انبعاث نیست؛ بلکه اعتقاد به وجود اکه امری خارجی است، موجب انبعاث مکلف « نفسِ امر»در محلّ بحث نیز 

یا در مرحله  ومکلف است. یعنی اعتقاد به وجود امر در افق نفس، موجب انبعاث مکلف است خواه در مرحله احتمال باشد 

 باالتر )یعنی مرحله علم( باشد.

 وجه دوم: اجماع بر بطالن عمل بدون تقلید و اجتهاد

بدون تقلید و   اجمالی این است که ادّعای اجماع بر بطالن عمل مکلفی شده است که دلیل دیگر بر عدم کفایت امتثال

گر در جایی که تقلید یا اجتهاد باشد. یعنی اگر مکلف عملی انجام دهد که از روی تقلید یا اجتهاد نباشد، آن عمل باطل است )م

هد هم دارد، امّا نماز د نیست و تمکّن از رجوع به مجتاجتهاد ممکن نباشد(. بنابراین در محلّ بحث نیز فرض شده که زید مجته

ر نتیجه امتثال اجمالی ظهور و جمعه را معاً خوانده است. در این صورت عمل وی بدون اجتهاد یا تقلید بوده، لذا باطل است. د

 کافی نخواهد بود.

 اشکال: صغرای اجماع، محرز نیست

ودی مورد توجه است، اجماع بین قدمای امامیه است. جماعی که تا حدرسد این استدالل صحیح نیست؛ زیرا ابه نظر می

شود؛ امّا تحقّق چنین ییعنی اگر قدمای امامیه بر بطالن چنین عملی اجماع داشته باشند، برای انسان علم به بطالن آن حاصل م

ابراین قدمای امامیه نظری نبوده است. بن اجماعی محلّ تردید است، زیرا بحث از امتثال تفصیلی یا اجمالی اصالً بین قدماء مطرح

 اند تا اجماعی در کار باشد. در نتیجه صغرای اجماع، محقّق نشده است.در مورد امتثال اجمالی نداشته

 


