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 اجمالی علم/ قطع/امارات و حجج موضوع:

 مباحث گذشته: خالصه

یح داده در جلسات قبل بحث از حقیقت علم اجمالی شروع شد. گفته شد علم اجمالی صوری دارد، و صورت اول توض

 .شد. در این جلسه صور دیگر علم اجمالی توضیح داده خواهد شد

 متعیّن یا مردّدصورت دوم علم اجمالی: فرد 

ه برای شخص کگفته شد علم اجمالی دو صورت دارد، و صورت اول در جایی است که اشاره ذهنی به واقع متعی نی شده 

هرچند در نظر مختار  معی ن نیست. در این موارد محکیِ متعل قِ علم اجمالی، فردی متعی ن و متشخ ص است )مفهوم احدهما نیز

 یابد(.هم کلی باشد، به هر حال محکی تنج ز می مفهومی جزئی است، ام ا اگر

شود. اگر معصوم علیه السالم خبر دهد این اشاره ذهنی به فرد متعی ن نمی« احدهما»در صورت دوم علم اجمالی، با مفهوم 

است احدهما پیدا لی به نجدو اناء معاً طاهر نیستند )یعنی یا یکی از آنها و یا هر دو نجس هستند(، در این صورت نیز علم اجما

 شود:کند. صورت دوم علم اجمالی به لحاظ واقع دو صورت میشود. ذهن در این فرض به اناء متعی ن اشاره نمیمی

د. در این الف. گاهی در واقع یک اناء طاهر و دیگری نجس است؛ فرض شود اناء یمین طاهر و اناء یسار نجس باش

 اء یسار و متعی ن است(.در این مثال ان« احد االنائین»اناء یسار است )یعنی محکیِ صورت محکی علم اجمالی، فرد متعی ن یعنی 

براین محکی علم در این صورت، فرد مرد د است. بنا« احد االنائین»ب. گاهی در واقع هر دو اناء نجس هستند؛ محکیِ 

 باشد.اجمالی، اناء یمین یا اناء یسار یا هر دو معاً نمی
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فرد »است یا « فرد متعی ن»تراکی دارند که با رجوع به ذهن، معلوم نیست که محکی علم اجمالی این دو صورت وجه اش

 است؛ زیرا اشاره ذهنی به فرد متعی نی وجود ندارد و عالم واقع معلوم نیست.« مرد د

 بندی حقیقت علم اجمالی، و تفاوت آن با علم تفصیلیجمع

متعی ن بوده  رت دارد: صورت اول جایی است که محکی علم اجمالی، فرددر نتیجه بحث انجام شده، علم اجمالی سه صو

داند که محکیِ علم اجمالی، فرد متعی ن است(؛ صورت دوم جایی است در شود )یعنی شخص میو در هم اشاره ذهنی به آن می

ن است یا فرد مرد د است؛ و صورت داند که محکی آن، فرد متعی  واقع فرد متعی ن، محکیِ علم اجمالی است ام ا شخص عالم هم نمی

داند که محکی آن فرد متعی ن است یا فرد مرد د سوم جایی است که در واقع فرد مرد د، محکیِ علم اجمالی است و شخص نیز نمی

 است.

م اجمالی(، و کال بنابراین در حقیقت علم اجمالی، کالم محق ق عراقی فی الجمله پذیرفته شد )در صورت اول و دوم علم

تواند متعل ق علم اجمالی باشد. پس نظر نمی« جامع»مرحوم آخوند نیز فی الجمله پذیرفته شد )در صورت سوم علم اجمالی(، ام ا 

ن است، و ثانیاً اکثر موارد مختار به نظریه محق ق عراقی نزدیکتر است؛ زیرا اوالً در دو صورت از صور علم اجمالی شبیه نظر ایشا

 صورت اول است.علم اجمالی به نحو 

است؛ ام ا محکیِ « نفرد متعی ن معی »بنابراین تفاوت علم اجمالی و تفصیلی این خواهد شده که محکیِ علم تفصیلی همیشه 

 باشد.« فرد مرد د»و یا « فرد متعی ن نامعی ن»علم اجمالی ممکن است 

 «فرد مردّد»و « فرد»تکمله: تفاوت 

انطباق مفهوم بر آن به نحو قهری است یعنی فردیت نیز « فرد»ق و تطبیق است. در تفاوت بین فرد و فرد مرد د، در انطبا

افرادی در خارج دارد، که انطباق آن بر تک تک افراد به شکل « رجل»قهری بوده و دست دیگری نیست. به عنوان مثال مفهوم 

بلیت تطبیق بر هریک از افراد را دارد، یعنی تطبیق انطباق قهری مفهوم بر آن نیست، بلکه فرد مرد د قا« فرد مرد د»قهری است. در 

هستند. اگر گفته « رجل»و ... از افراد مفهوم « خالد»و « عمرو»و « بکر»و « زید»آن به دست دیگری است. به عنوان مثال 

فت اکرام زید واجب توان گبه نحو قهری منطبق بر زید یا سائر افراد نیست؛ زیرا نمی« رجالً»، قطعاً مفهوم «اکرم رجالً»شود 

واجب است. در فرد مرد د این « ال علی التعیین»است. بنابراین اکرام هیچ فردی بخصوصه واجب نیست، بلکه اکرام یک فرد 

تواند آن را بر تک تک افراد تطبیق نماید. یعنی با اکرام زید در مثال فوق، طلب مولی را خصوصیت وجود دارد که مکلف می

فروشد. در این صورت زید یکی از این ده کیسه را به ده هزار تومن می« کلی در معی ن»ثال دیگر اینکه در بیع امتثال کرده است. م

تواند مبیع را بر یک کیسه تطبیق دهد. اگر زید مبیع را بر یکی تطبیق دهد، مبیع مبیع هیچ کدام از این ده کیسه نیست، ام ا زید می
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راین در فرد مرد د انطباق قهری بر فرد خاص  یا تمام افراد وجود ندارد، بلکه تطبیق آن بر در حقیقت همان کیسه خواهد شد. بناب

 یک فرد به دست دیگری است )یعنی تطبیق فرد مرد د، بر یک فرد خاص  به نحو ارادی بوده و قهری نیست(.

 منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه

تواند تکلیف فعلی را پردازیم. سوال این است که آیا علم اجمالی میاصلِ بحث می بعد از تبیین حقیقت علم اجمالی، به

منج ز نماید، در حالی که تکلیف فعلی، متعی ن نامعی ن است؟ و یا در حالی که تکلیف فعلی فرد مرد د است؟ به عبارت دیگر آیا 

نامعی ن )یعنی محکی آن متعی ن نامعی ن است(، و یا به فرد  تواند منج ز تکلیف فعلی باشد در حالیکه علم به تکلیف متعی نقطع می

 ؟1مرد د تعل ق گرفته است

که گفته شده این همانطور که گفته شد در بحث منج زیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه، سه مسلک وجود دارد )

 واهد شد:سه مسلک مرتبط با حقیقت علم اجمالی است(، که هر یک به طور مستقل  بررسی خ

 مسلک اول: منجّزیت علم اجمالی

تواند در راین شارع مینظریه رائج و مشهور این است که علم اجمالی منج ز بوده و این منج زیت به نحو اقتضائی است. بناب

؛ زیرا ن( سازگار استبعضی از اطراف، ترخیص در مخالفت دهد. گفته شده این مسلک با نظریه محق ق عراقی )فرد متعی ن نامعی 

آن فرد متعی ن، نامعی ن بوده  علم اجمالی به فرد متعی ن تعل ق گرفته و موجب تنجیز آن شده است. این تنجیز نیز اقتضائی است؛ زیرا

 و ترخیص در آن ممکن است.

 اصلِ منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه

باشد. البته نج ز تکلیف فعلی در مرحله مخالفت احتمالیه میمرسد این مسلک صحیح بوده و علم اجمالی نیز به نظر می

ر این سه صورت دهمانطور که در حقیقت علم اجمالی گفته شد، سه صورت برای علم اجمالی وجود دارد. متعل ق علم اجمالی 

 باشد:« فرد مرد د»و یا « فرد متعی ن»ممکن است 

ر اثبات این اد عا وجود بمتعی ن تعل ق گیرد، منج ز است. البته برهانی  الف. فرد متعی ن: در صورتی که علم اجمالی به فرد

د، بالوجدان مخالفت با آن ندارد، و تنها وجدان حاکم به آن است. توضیح اینکه در جایی که علم اجمالی به فرد متعی ن تعل ق گیر

 تکلیف استحقاق عقاب دارد.

                                                           
 شود که تفاوتی بین مخالفت قطعی و احتمالی در منج زیت علم اجمالی وجود ندارد.محل  بحث، معلوم می. با توضیح دقیق 1
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هانی برای اثبات رد د تعل ق گیرد )صورت سوم علم اجمالی(، نیز برب. فرد مرد د: در صورتی که علم اجمالی به فرد م

ست. اگر انائی شرب منج زیت وجود نداشته و تنها وجدان حاکم به آن است. توضیح اینکه در فرد مرد د تطبیق به دست مکلف ا

الفت احتمالی نیز قوبت در مخشود که در واقع نجس است، همین مقدار برای استحقاق عقاب در نظر عقل کافی است. بنابراین ع

 باشند(.عقالً قبیح نیست )طرف مقابل هم دلیل و برهان ندارد، زیرا این امور وجدانی می

 منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه، اقتضائی است

یرا در نظر مختار زعلم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه، منج ز است. این منج زیت بنابر نظر مختار، اقتضائی است؛ 

 تواند ترخیص در مخالفت احتمالی دهد.منج زیت علم تفصیلی نیز اقتضائی است. بنابراین شارع می

ر(، در مورد علم از آنجا که این امور وجدانی است پس کسی که منج زیت علم تفصیلی را عل ی بداند )کما علیه المشهو

داند، باید وجدان رسد کسی که منج زیت علم تفصیلی را عل ی میبته به نظر میاجمالی نیز باید به وجدان خودش رجوع نماید. ال

فرد مرد د نماید  وی حکم به عل یت منج زیت علم اجمالی در فرد متعی ن )یعنی صورت اول علم اجمالی(، و اقتضائیت آن در

 .داند فرد متعی ن است یا مرد د()صورت دوم و سوم علم اجمالی که نمی

 


