
  ٢٢/٠٩/٩٥ :تاريخ   موسوي دديسيد محمود م استاد اصول درس خارج   ٣١٢: شماره جلسه

 حجيت قطع :وضوع خاصم   حسين مهدوي نهاد  :مقرر   اماراتحجج و  :موضوع عام

   ١صفحه   

 

  سمه تعالياب

  ١  ................................ ................................ ................................ ................................   قطع تيحجّ يبرا گريد يمقام ششم: دو معن

  ١  ...................................... ................................ ................................ ................................   است »تيكاشف« يقطع به معنا تيحجّ

  ٢  ...................................... ................................ ................................ ................................   »تيوجوب تبع« يقطع به معنا تيحجّ

  ٣  ......................................... ................................ ................................ ................................ ................................   جهت اول يبندجمع

  ٣  ................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   يجهت دوم: تجرّ

  ٣  ......................................... ................................ ................................ ................................ ................................ يمقام اول: قبح تجرّ

  

  )قطع براي حجّيت ديگر معاني / قطع( امارات و حجج موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه
در بحث قطع، پنج مقام بحث شد. در مقام پنجم گفته شد حجّيت قطع اختصاص به قاطع دارد نه شخص ديگر. در اين 

  .جلسه وارد مقام ششم يعني دو معناي ديگر براي حجّيت قطع خواهيم شد

  ديگر براي حجّيت قطعمقام ششم: دو معني 

همانطور كه گفته شد حجّيت قطع به معناي منجّزيت است و در نظر برخي به معناي منجّزيت و معذّريت است. دو معني 

  ديگر نيز براي حجّيت قطع گفته شده است:

  است» كاشفيت«حّجيت قطع به معناي 

يت ذاتي قطع بوده و قابل انفكاك از قطع نيز است. گفته شده اين كاشف» كاشفيت«در نظر برخي حجّيت قطع به معناي 

  باشد. يعني قطع عين كاشفيت و ارائه و طريقيت است.نمي

تواند صحيح باشد؛ زيرا در معني كاشفيت سه احتمال وجود دارد، كه طبق برخي قطع حجّت نخواهد شد اين فرمايش نمي

  و طبق برخي حجّيت قطع بي فائده خواهد بود:

كند. واقع: ممكن است مراد از كاشفيت قطع همان ارائه واقع باشد، يعني هر قطعي حقيقةً واقع را معلوم ميالف. ارائه واقعي 

ها مطابق واقع نبوده و جهل مركب است. به عنوان مثال حجّيت قطع به اين معني، واضح البطالن است؛ زيرا كثير بلكه اكثر قطع

ها نيز قطع دارند ايشان پيامبر الهي است.  عليه و آله پيامبر الهي نيست، و مسلمانها قطع دارند كه نبي اكرم صلّي اهللاغير مسلمان

  ها خاطئ خواهند بود.بدون اينكه قضاوتي داشته باشيم، الاقلّ يكي از اين دو خطا است، كه تعدادي زيادي از قطع
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قع در نظر قاطع باشد. نباشد بلكه ارائه واب. ارائه واقع در اعتقاد قاطع: ممكن است مراد از كاشفيت ارائه حقيقي واقع 

ها اينگونه هستند؛ امّا مام قطعتكند. حجّيت قطع به اين معني، صحيح است و يعني در اعتقاد قاطع، قطع هميشه واقع را معلوم مي

يب و جاهل مركب) نه داند (اعمّ از قاطع مصاين معني ارزشي ندارد و بي فائده است، زيرا اينكه هر قاطعي قطع خود را واقع مي

يا بايد به معناي  وارزش معرفتي دارد و نه اثر تنجيزي دارد. به عبارت ديگر حجّيت قطع به اين معني، يا فاقد ارزش است 

  منجّزيت قطع برگردد كه نقد آن گذشت.

ه عالم خارج است. قطع: ممكن است مراد از كاشفيت اين باشد كه قطع حكايت از واقع دارد و ناظر ب ء ج. حكايت از ورا

نفسِ واقع نيست،  يعني هر قطعي تصديق است، و هر تصديقي ناظر به وراء خودش است. به عبارت ديگر مراد از كاشفيت ارائه

د دارد؛ زيرا حكايت بلكه حكايت از آن است. حجّيت قطع به اين معني نيز مختصّ قطع نبوده و در مورد احتمال و ظنّ هم وجو

حكايت تفاوتي  يعني از جهت دارد، با اين تفاوت كه قطع همراه جزم بوده امّا ظنّ و احتمال همراه جزم نيستند.در همه آنها وجود 

به اين معني نيز  ندارند، زيرا تفاوت آنها در جزم است كه جزم يك حالت نفساني است و ربطي به حكايت ندارد. حجّيت قطع

  فائده ندارد مگر اينكه به منجّزيت برگردد.

ئه نفسِ واقع حقيقةً ممكن است در مورد قطع وجود نداشته باشد (اگر مراد از آن ارا» كاشفيت«نتيجه حجّيت به معناي در 

  .باشد)، و ممكن است به منجّزيت برگردد (اگر مراد از آن دو معني ديگر باشد)، كه مورد نقد قرار گرفت

  »وجوب تبعيت«حّجيت قطع به معناي 

است. توضيح اينكه گاهي تبعيت بي معني است، مانند » وجوب تبيعت از قطع«قطع به معناي در نظر برخي نيز حجّيت 

دار است، مانند اينكه زيد قطع به وجوب داشته باشد كه در اين اينكه زيد قطع دارد اينجا ديوار وجود دارد؛ امّا گاهي تبعيت معني

ن معني، وجوب عقل عملي است، يعني تبعيت حسن و مخالفت در اي» وجوب«كند. مراد از صورت عقل حكم به لزوم تبعيت مي

  .١با آن قبيح است. ظاهر كالم آخوند در برخي عبارات همين معني براي حجّيت است

اين معني براي حجّيت قطع، اگر هم پذيرفته شود، مراد فقيه و اصولي نيست. توضيح اينكه گاهي بحث در مورد فعل عبد 

ا اطاعت عقالً واجب است؟ و گاهي نيز بحث در مورد فعل الهي يعني عقوبت عبد در قيامت است، نسبت به خداوند است، كه آي

شود كه آيا قبيح است؟ آنچه براي اصولي و فقيه مهمّ است بحث دوم است. يعني فقيه درپي اين است كه چه چيزي موجب مي

                                                             
كليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق و لزوم الحركة على طبقه جزما و كونه موجبا لتنجز الت األمر األول ال شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقال:«٢٥٨. كفاية االصول، ص١

و ال يخفى أن ذلك ال  قامة برهان.قصورا و تأثيره في ذلك الزم و صريح الوجدان به شاهد و حاكم فال حاجة إلى مزيد بيان و إالذم و العقاب على مخالفته و عذرا فيما أخطأ 

  ».ء و لوازمه بل عرضا بتبع جعله بسيطايكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشي
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قطع همان وجوب تبعيت از قطع باشد، بايد به اين بحث بگردد انسان در روز قيامت در امان باشد. بنابراين اگر هم مراد از حجّيت 

  كه قطع منجّز و معذّر است. به عبارت ديگر اين معناي حجّيت قطع نيز در علم اصول بي فائده است مگر به تنجّز برگردد.

باشد امّا  اي بين وجوب عقلي اطاعت و عدم قبح عقلي عقاب هم وجود ندارد، زيرا هرچند طاعت عقالً واجبمالزمه

. بنابراين بحث از حجّيت قطع بايد به اين بحث بگردد كه عقوبت الهي قبيح ٢ممكن است عقوبت الهي فائده نداشته و لغو باشد

  هست يا نيست، كه اين بحث نيز عبارت اخري از منجّزيت است.

  بندي جهت اولجمع

؛ و مراد »بما هو احتمال«بلكه » ا هو قطعبم«امّا نه شود كه قطع حجّت است با توجه به مباحث قبل اين نتيجه گرفته مي

قبول شد؛ منجّزيت قطع،  از حجّيت قطع همان منجّزيت است، زيرا معذّريت قطع پذيرفته نشده و تنها منجّزيت قطع از باب احتمال

تواند ، لذا شارع مياست »اقتضائي«نيست بلكه به نحو » علّي«ذاتي بوده و اعتباري نيست؛ ذاتيت منجّزيت براي قطع، به نحو 

  منجّزيت قطع را الغاء نمايد؛ و منجّزيت تنها براي شخصِ قاطع است؛

  جهت دوم: تجرّي

محقّق شده است. اگر قطع مصيب باشد، » تجرّي«يا » معصيت«اگر قطع به تكليف فعلي پيدا شود و با آن مخالفت شود، 

اده است. به عنوان مثال شرب مايعي كه قطع به حرمت شرب آن رخ د» تجرّي«رخ داده، و اگر قطع خاطئ باشد، » معصيت«

  .٣وجود دارد، معصيت يا تجرّي است

واهد بود (چه خمخالفت با تكليف فعلي منجّز » معصيت«براي اينكه تعريف شامل تكليف مقطوع و مظنون و محتمل شود، 

ي است كه مخالفت با مخالفت با حجّت» تجرّي«د)؛ و تكليف مقطوع باشد و چه مظنون يا محتمل بوده و با اماره ثابت شده باش

  تكليف فعلي منجّز نباشد (چه مخالفت با قطع باشد چه مخالفت با اماره يا اصل باشد).

ر استحقاق عقاب در مورد تجرّي در سه مقام بحث وجود دارد: اول در قُبح تجرّي؛ دوم در حرمت شرعي تجرّي؛ و سوم د

  متجرّي؛

  يمقام اول: قبح تجرّ

  در بحث قُبح تجرّي سه قول وجود دارد:

  الف. در نظر مرحوم شيخ و مرحوم آخوند فعل تجرّي عقالً قبيح نيست.

                                                             
 شود.ي و عقلي بودن وجوب طاعت، باز هم منجّزيت قطع اثبات نمي. همانطور كه در مباحث گذشته گفته شد با قبول حسن و قبح عقل٢

  در اين بحث همان فعلِ شرب است.» تجرّي«، امّا مراد از »متجرّي به«شود . در اصطالح به فعلِ شرب مايع گفته مي١
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  ب. در نظر بسياري (شايد نظر مشهور همين باشد) مانند محقّق خوئي و شهيد صدر فعل تجرّي قبيح عقلي است؛

 دارد.نتجرّي قُبح فاعلي دارد، امّا قبح فعلي . در نظر مرحوم ميرزاي نائيني تفصيل وجود دارد كه فعل ج


