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  سمه تعالیاب

  1  ..................................................................................................................................................................  ت قطعیحجّ يمقام اول: معنا

  2  ...................................................................................................................................................................  ت قطعیمقام دوم: اثبات حجّ

  2  ..................................................................................................................................................  ه قطعاشکال اول: جهل معذِّر است ن

  3  ..................................................................................................................  ف است نه معذِّریاشکال دوم: جهل مرکب رافع اصل تکل

  

  قطع) تیحجّ يقطع / معنا تیحجج و امارات (حجّ موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه

قطع در علم اصول مطرح شده، و  تیحجّ يجلسه در مقام اول معنا نیقطع شروع شد. در ا تیجلسات قبل بحث حجّ  در

  شد. میخواه تیسپس وارد بحث اثبات حجّ 

  قطع تیحجّ يمعنااول: مقام 

 ياست. با دقّت در شش معنا» اقامه حجّت«، و احتجاج هم همان »االحتجاج به صحّیما «حجّت گفته شد  یعرف يمعنا در

موارد مراد  یاست؛ و در برخ »لیدل«موارد مراد از حجّت همان  یاست. در برخ یحجّت، مشترك لفظ شودیحجّت، معلوم م

است  يو منجّز و معذّر است؛ منجّز امر ل،یموارد هم مراد اعمّ از دل یدر برخ و)؛ تندسین لیاست (که دل» معذّر«و » منجّز«همان 

وجود داشته  یفعل فیتکل کی دیبا نیاست. بنابرا فیتکل کیاست که موجب تعذّر  يو معذّر امر ف،یتکل کیکه موجب تنجّز 

بر حدوث  لیبه عنوان مثال دل ست؛ین یفعل فیتکلبه وجود  يازین لیتحقّق دل يمحقّق شوند؛ امّا برا» معذّر« ای» منجّز«باشد تا 

هر معذّر  جهی. در نتستین يریو تعذ زیو تنج ستین یفیهستند، امّا تکل لیو عصمت امام، و ... همه دل ،یعالم، و وجود حقّ تعال

  .ستیمنجّز ن ایمعذّر  یلیاست، امّا هر دل لیدل يو منجّز

 يبه معنا یو شرع یو عقالئ یاست؛ و در حجّت عقل »لیدل« يبه معنا ،یعلمو  یهر حال حجّت در حجّت منطق به

استفاده  لیاز دل یگاه یدر احتجاجات عرف رایاعمّ از هر دو است؛ ز يبه معنا یاست؛ امّا در حجّت عرف» معذّر«و » منجّز«

منجّز و معذّر  ای لیدل يحجّت به معنا نی. بنابراکندیو معذّر استفاده م جّزاز من ریو تعذ زیتنج يهم عرف برا یو گاه شود،یم

هستند که  يو منجّز و معذّر امور شود؛یاز آن استفاده م هیقض کیابطال  ایاست که در اثبات  ییایقضا ای هیهمان قض لیاست. دل

)، و ممکن است در طول اعتبار یاعتبار نباشد (مانند حجّت عقل کیاست، که ممکن است در طول  فیتکل ریتعذ ای زیموجب تنج

  ).یو شرع یو عرف یباشد (مانند حجّت عقالئ
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 ای یعقالئ ایاست  یعقل تیو معذّر تیمراد منجّز گریها مراد است؟ به عبارت داز حجّت کیقطع، کدام تیبحث حجّ  در

 یقطع بوده است، بحث یعقل تیجّرائج ح هیدر علم اصول، نظر نکهیا لیاست. به دل یعقل تیدر اصول مراد حجّ  ؟یعرف ای یشرع

مورد تأمّل واقع شده است،  نیمتأخّر يقطع از سو یعقل تیقطع مطرح نشده است؛ امّا حجّ یعرف ای یشرع ای یعقالئ تیاز حجّ

بدون  تیو منجّز تیمعذّر یعنی ،یعقل تیبحث شده است. پس مراد حجّ زیآن ن یو عرف یو شرع یعقالئ تیلذا در مورد حجّ

  است. ياعتبار چیه

  

  قطع تیدوم: اثبات حجّ مقام

. به عنوان مقدمه ستیالاقلّ قابل اثبات ن ایو  ست؛یثابت ن ایقطع، ثابت است؛  يبرا تیحجّ  ایاست که آ نیدر ا بحث

ند. اشده میتقس یفیو احکام تکل یبه احکام وضع یاست. احکام شرع »تیمعذّر«و  »تیمنجّز«همان  تیهمانطور که گفته شد حجّ 

حکم « ای» مجعول«و » جعل«به  میتقس یحکم شرع زین گرید ياند. از سوشده یلزوم ریو غ یبه لزوم میتقس زین یفیاحکام تکل

همان حکم » المکلف یعل ةوجوب الصال«شده است. به عنوان مثال  »یرفعلیحکم غ«و  »یحکم فعل« ای »یحکم جزئ«و  »یکل

 یحکم فعل نیا مجعول است. بنابرای یحکم فعل ای یهمان حکم جزئ زین »اً یفعل دیز یعل ةوجوب الصال«جعل است؛ و  ای یکل

است که  يزیچ» معذِّر«است که حکم را منجَّز کند، و  يزیچ» منجِّز«. شودیگفته م» مجعول«است که به آن  یهمان حکم جزئ

) متّصف به معذّر و یلزوم یفیاحکام تکل یعنی( »یحرمت فعل«و  »یوجوب فعل«فقط  یاحکام شرع نیحکم را معذَّر کند. از ب

 ریقابل اتّصاف به تعذ ،یکل یفیو احکام تکل ،یلزوم ریغ یجزئ یفیو احکام تکل ،یو جزئ یکل یاحکام وضع یعنی. شوندیم زمنجّ

  .ستندین زیو تنج

آن وجوب  زیتنجموجب  يصورت قطع و نیکند، در ا دایداشته و نسبت به آن قطع پ یحرمت فعل ایوجوب  کی دیز اگر

 فیقطع به عدم آن تکل دیو اگر ز ست؛ین حیبر آن مخالفت قب یدر مخالفت آن استحقاق عقوبت بوده، و عقوبت اله یعنی. شودیم

و  ستین یاستحقاق عقوبت فیدر مخالفت آن تکل یعنیاست.  فیآن تکل زا ریموجب تعذ يصورت قطع و نیداشته باشد، در ا

علم اهللا نجس باشد، حرمت  یطاهر است و ف عیما نیاست. به عنوان مثال اگر قطع داشته باشد ا حیبر آن مخالفت قب یعقوبت اله

شود  دایاگر قطع به وجود آن پ د،وجود داشته باش یفعل فیتکل کیکه  ییمکلف معذَّر است. به هر حال در جا يبرا یشرب فعل

هستند،  یفعل فی(تعذّر و تنجّز وصفِ تکل شودیم» معذَّر« فیشود آن تکل دایع پشده، و اگر به عدم آن قط» منجَّز« فیآن تکل

  موضوع است). تیهم دائر مدار فعل فیتکل تیکه فعل

  اول: جهل معذِّر است نه قطع اشکال
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وجود داشته و مکلف نسبت به آن  یفعل فیو فقط منجّز است. اگر تکل ستیاند قطع معذّر نفرموده يزیاستاد تبر مرحوم

وجود داشته و قطع به عدم آن باشد، در نظر مشهور  یفعل فیمنجّز است؛ امّا اگر تکل ف،یصورت آن تکل نیقطع داشته باشد، در ا

 گریاست. به عبارت د فیآن تکل ریبلکه جهل موجب تعذ ستین ریقطع موجب تعذ شانیو در نظر ا ف،یآن تکل ریقطع موجب تعذ

است که شخص غافل (که قطع  نیمعذِّر است. شاهد بر کالم استاد، ا نییو اختالف در تع ست،ین یاختالف فیمعذَّر بودن تکلدر 

 شودی. لذا معلوم مستیدر کار ن یقطع نکهیا بامعذَّر است  يو يبرا یفعل فیتکل یعنیندارد)، هم معذور است.  فیبه عدم تکل

  است. ریموجب تعذ يگریامر د

  است نه معذِّر فیدوم: جهل مرکب رافع اصل تکل اشکال

. به عنوان مقدمه در نظر مشهور و مرحوم استاد، جاهل ماندینم یاشکال قبل باق ياشکال تمام باشد، موضوع برا نیا اگر

اگر  یعنی. ستین يندارد و خطاب شامل و یفیدارد) اصالً تکل فیدارد امّا قطع به عدم تکل یفعل فیکه تکل یکس یعنیمرکب (

. ستیصورت شرب آن واقعاً حرام ن نیقطع به عدم حرمت آن داشته باشد، در ا دیباشد و ز یحرام فعل دیبر ز عیما نیشرب ا

 ستین ریموجب تعذ ،یحرمت فعل ایقطع به عدم وجوب  رایز ست؛یبحث سازگار ن نیمشهور و استاد، با کالمشان در ا يمبنا نیا

  خارج است. عیجاهل مرکب از موضوع تشر ع،یاست. در مقام تشر فیبلکه رافع تکل

معذَّر است  فیتکل یعنیامان اهللا هست.  ینشده است تا گفته شود در آن مخالفت ف فیتکل کیبا  یمخالفت گریعبارت د به

نشده است تا گفته شود معذور  یاصالً مخالفت رایز ستند؛ینه قطع و نه جهل معذِّر ن نی! بنابراستین یفیاصالً تکل نکهیا لیبه دل

  است.

و معذَّر است.  ست،یمنجّز ن فیتکل نیگفته شود ا دیاست، با یدر مورد جاهل مرکب هم فعل فیمختار که تکل يبر مبنا بله

است. در  ریگفته شود جهل مموجب تعذ دیاست، بلکه با ریکه قطع موجب تعذ ستین حیکالم مشهور صح زین نیمب نیبنا بر ا

  است. ریموجب تعذ جهلو  ز،یمختار، قطع موجب تنج يدر مبنا جهینت


