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  طع /اقسام قطعحجج و امارات/ق موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه
 نيا جهيت و نتمورد بحث قرار گرف يقياماره و اصل از قطع طر ابتيداده شد. سپس ن حيدر جلسات قبل اقسام قطع توض

 نيشد. در ا يررسشرع ب يتتمه، نظر مشهور در مورد منجّز و معذّرها كي. سپس به عنوان ستين ابتين نيدر ا يشد كه اشكال

  .خواهد شد انيشرع ب يمنجّز و معذّرها وردنظر مشهور، نظر مختار در م ميجلسه بعد از تم

عل و اعتبار نبوده) جطول در نظر مشهور، مجموع منجّزها پنج عدد است. از اين بين فقط منجّزيت قطع ذاتي بوده (يعني در 

شود. چهار منجّز ديگر ذاتي نبوده و در طول اعتبار گفته مي» حجّت عقلي«يا » منجّز عقلي«و قابل سلب نيست. به اين منجّز، 

شود (زيرا حتي اگر عرفي يا عقالئي هم باشند، بايد توسط شرع گفته مي» حجّت شرعي«يا » منجّز شرعي«هستند، كه به آنها 

  شوند).امضاء 

  منجّزهاي شرعي در نظر مشهور

ستصحاب؛ و احتياط همانطور كه گفته شد در نظر مشهور چهار منجّز شرعي وجود دارد كه عبارتند از: اطمينان؛ اماره؛ ا

  عقلي؛

ي گيرد زيرا برخي منجّزيت آن را ذاتالف. اطمينان: عبارت از ظنّ قريب به قطع است. اطمينان تحت عنوان اماره قرار نمي

رچند حجّيت اطمينان نزد دانند). هاند، همانطور كه حجّيت قطع ذاتي است (البته برخي نيز منجّزيت اطمينان را شرعي ميدانسته

شود كه در نزد آنها اطمينان نيز حجّت عقلي شود؛ زيرا در حجّت عقلي دو شرط وجود برخي ذاتي است، امّا اين موجب نمي

تي باشد؛ و ثانياً قابليت سلب نداشته باشد؛ در حاليكه قائلين به حجّيت اطمينان، اين حجّيت را به دارد: اوالً بايد حجّيت آن ذا
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مّا قابل سلب دانند نه علّي، يعني معلّق بر عدم جعل معذّر از سوي مولي است. بنابراين حجّيت اطمينان را ذاتي انحو اقتضاء مي

  .١نيست دانند، لذا اطمينان نزد آنها نيز حجّت عقليمي

خبر «شود اعمّ از اينكه اماره اصولي باشد مانند ب. اماره: اماره حجّيت اعتباري دارد، يعني در طول يك اعتبار محقّق مي

  .٢»سوق مسلمين«و » قاعده يد«؛ و يا اماره فقهي باشد مانند »ظهور«و » ثقه

صل شرعي است استصحاب يك ا شود.ق ميج. استصحاب: حجّيت استصحاب نيز اعتباري است يعني در طول اعتبار محقّ

  كه گاهي منجّز تكليف است، و گاهي معذّر تكليف فعلي است.

تواند د. احتياط عقلي: حجّيت احتياط عقلي مانند حجّيت اطمينان است، يعني منجّزيت آن ذاتي امّا اقتضائي است. شارع مي

: اول در جايي كه شك در وجود داردعقلي فقط در دو مورد جعل معذّر نمايد، و مانع منجّزيت احتياط عقلي شود. احتياط 

تكليف فعلي به نحو شبهه حكميه بوده و قبل از فحص باشد. به عنوان مثال اگر زيد نداند سيگار كشيدن حرام است، و هنوز 

شارع ترخيص نداده  كند)، بايد احتياط كند. در اين موردفحص نكرده است (مجتهد در ادله، و عامّي در فتواي مجتهد فحص مي

؛ مورد دوم در جايي است كه شك در تكليف فعلي به نحو شبهه موضوعيه بوده امّا شك در ٣است لذا وظيفه زيد احتياط است

بقاء تكليف فعلي باشد. به عنوان مثال زيد بعد از اينكه اذان ظهر شده و يك ساعت گذشت، شك كند كه نماز خوانده يا نخوانده، 

شك در بقاء تكليف فعلي منجّز دارد. در اين صورت بايد احتياط كند و تكليف منجّز است زيرا شارع ترخيص  كه در اين صورت

  (استصحاب نيز اگر جاري شود، منجّز شرعي تكليف بوده و مقدّم بر احتياط عقلي است). ٤نداده است

  تنجيز تكليف توسط مدلول التزامي اماره

شهور، در فرض جهل يعني عدم قطع، چهار منجّز شرعي وجود دارد: اطمينان؛ اماره؛ همانطور كه توضيح داده شد در نظر م

استصحاب؛ و احتياط عقلي؛ با در نظر گرفتن قطع كه منجّز عقلي است، مجموعاً پنج منجّز در شرع وجود دارد. فرض شود خبر 

عنبي است. زيد نسبت به حرمت شرب اين  زراره بر حرمت شرب عصير عنبي داللت دارد، و زيد قطع دارد كه اين مايع عصير

                                                             
دانند امّا آن را قابل داند، اشتباه است؛ زيرا ايشان هرچند حجّيت اطمينان را ذاتي مياند محّقق عراقي حجّيت اطمينان را عقلي ميپس اينكه برخي گمان نموده. ١

حتي اگر پس ت از آن ممكن است (سلب حجّي يست بلكهجّت عقلي ناطمينان ح، امّا استما نيز هرچند حجّيت اطمينان را ذاتي به نظر دانند. سلب توسط شارع مي

  .اطمينان ممكن است)امّا سلب حجّيت از ، باشدسلب حجّيت از قطع ممكن ن

  خواهد بود.» اماره فقهي«، و اگر دخالتي نداشته باشد »اماره اصولي«. اگر اماره در استنباط حكم شرعي دخالت داشته باشد ٢

خي نيز هرچند حديث رفع ر نظر برخي اين حديث شامل شبهه حكميه قبل از فحص نيست (كه نظر مختار همين است)؛ و در نظر بر. حديث رفع شامل اين مورد نيست؛ زيرا د٣

  تخصيص خورده است.» هلّا تعلّمت«شامل اين مورد است، امّا توسط حديث 

يد در مثال فوق نماز ظهر زه است. در مثال فوق ترخيص نداده است؛ امّا اگر . در موارد شك در بقاء تكليف فعلي گاهي شارع ترخيص داده است و گاهي نيز ترخيصي نداد٤

  وسط قاعده فراغ ترخيص داده است.ت خوانده امّا شك كند وضو داشته يا نه، در اين صورت شارع ترخيص داده است. يعني هرچند بنابر احتياط عقلي بايد نماز بخواند، امّا شارع
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مايع قطع ندارد (فرض شود كه از اين خبر براي زيد حتي اطمينان هم حاصل نشده است). در اين صورت زيد احتمال تكليف 

ك دهد، و ظنّ به خبر هم دارد، و قطع دارد اين مايع نيز عصير عنبي است. در نزد مشهور كدامييعني حرمت شرب اين مايع را مي

منجّز تكليف است؟ منجّز اين حكم، خبر زراره است. مدلول مطابقي خبر اين است كه شرب عصير عنبي حرام است، و مدلول 

  التزامي (به واسطه قطع زيد) اين است كه شرب اين مايع حرام است. بنابراين مدلول التزامي خبر موجب تنجيز تكليف است.

شود، زيرا مدلول مطابقي ناظر به جعل و حكم كلي است جيز تكليف واقعي ميدر تمام روايات، مدلول التزامي موجب تن

  شود.كه تنجيز بردار نيست، و فقط حكم جزئي و مجعول منجَّز مي

  معذّر و منجّز در نظر مختار

حتمال است نه ا» سياحتمال نف«است. مراد از احتمال همان » احتمال«در نظر ما نيز تنها يك منجّز وجود دارد كه همان 

كند. احتمال موجب تنجيز تكليف است اعمّ از اينكه درجه عقلي. همين كه احتمال به تكليف فعلي تعلّق گيرد، آن را منجّز مي

در تنجيز تكليف ندارد،  بسيار ضعيف داشته باشد و يا درجه بسيار قوي داشته باشد كه به قطع برسد. پس مرتبه قطع بودن تأثيري

  شود.ف منجَّي ميزيرا بدون آن هم تكلي

گر به درجه قوي امنجّزيتِ احتمال ذاتي است يعني در طول جعل نيست امّا قابل سلب هست؛ زيرا منجّزيت احتمال (حتي 

ترخيص «خيص مولي مانند قطع برسد) اقتضائي است، يعني معلّق است بر اينكه شارع ترخيص يا معذّر جعل نكند. مراد از تر

فصيلي و اجمالي نيست. ست. بنابراين منجّزيت قطع نيز تعليقي خواهد بود. تفاوتي هم بين احتمال تا» در مخالفت تكليف محتمل

شوند مگر ز ميهمين كه انسان يك لحظه احتمال دهد در طول عمرش تكاليف فعلي دارد، تمام تكاليف فعلي در حقّ وي منجّ

  ترخيصي از سوي شارع وجود داشته باشد.

يرا در موارد جهل زمان عدم احتمال است)، في الجمله عذر است. البته اين تعبير تسامحي است، جهل (كه در اصطالح ما ه

دهد، منجّز تكليف ندارد تا نياز به عذر داشته باشد، پس در حقيقت منجّز تكليف وجود ندارد. يعني كسي كه احتمال تكليف نمي

دائر مدار وجود  د منجّز است. به عبارت ديگر فعليت تكليفهرچند گاهي مكلّف معذور است امّا در حقيقت به سبب عدم وجو

نجّزي نيست نه اينكه موضوع در خارج است، و تنجّز تكليف دائر مدار وجود احتمال است. بنابراين اگر احتمال نباشد اصالً م

  معذّر وجود دارد.
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مراد از جهل عدم احتمال تفصيلي نيست،  ؛٥يابد: در جاهل مركب؛ و در غافلجهل (يا عدم احتمال) فقط دو مورد تحقّق مي

بلكه عدم احتمال اعمّ از تفصيلي و اجمالي است. يعني اگر احتمال تفصيلي نباشد و از اطراف احتمال اجمالي هم خارج باشد، 

  در اين صورت تكليف منجّز نخواهد بود و مكلّف معذور است.

 

                                                             
رسد ناسي نيز هميشه به يكي از جاهل مركب يا مورد فوق، در يك مورد ديگر نيز جهل تحقّق دارد، كه در مورد شخص ناسي است؛ امّا به نظر مي. در نظر مشهور عالوه بر دو ٥

  گردد.غافل برمي


