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  )ي تفقهشیوه بیان مبناي مختار در/بررسی ادله/ي شمسیر غیر منقوالت به وسیلهتطه/سشممطهریت ( طهارت موضوع:

اند؛ لکن براي روشن حذف شده )PDFي منتشر شده (از پرونده )[]ها (جهت سهولت در مطالعه، تمامی کروشه نکته:

  ایم.ي اصلی باقی گذاشتهمتن اصلی با متن ویرایش شده، آنها را در پروندهشدن تفاوت 

ه اگر جلوي این کچرا  ،خیلی توسع پیدا کرده است -نجفیون به آن معتقد هستندیعنی اطالقی که -اطالقاتش  ،در فقه نجف

 ،در فقه جواهري ی کهدر حال ،به دست می آیداي از اصول عملی مجموعهاز  تنهامستنبطاتی که فقه می شود  ،اطالقات را بگیرند

 يدر واقع تمام ادله ر،و با این کاخورد ق فقهی نمیکأن با آن ارتکاز و ذو این عدم توسع، و دنچنین توسعی ندار ،این اطالقات

   .فقهی ما منحصر می شود به اصول عملی

، از این میاناحتیاط است که  ،و یک اصل عقلی ،یک اصل عقلی ما برائت است ؛ما دو اصل عقلی و دو اصل شرعی داریم

منجز است که  اصلیک  فقطو اصل شرعی هم  ،اند لذا اصل عقلی می شود یکیکردهبرائت شرعی را قبول ن ،بعض متأخرین

 همچنین اصل معذر می شود برائت و معتقدیم کهاین را ما قبول نداریم و  البتهکه  ؛منجز تکلیف است د که آن همباشاستصحاب 

  نداریم.  دیگري اصل معذر و اصل منجز شرعی یکی اصل عقلی و :باشددو تا بیشتر نمی 1اصل ،استصحاب معذر. لذا در نظر ما

، چه در اصلشان و چه در مثل مکروهات و مستحبات-د نکه منجز نمی باش یدر عبادات :مشکل دیگري هم داریم که البته

هست یا نه، هیچ اصل عملی  نماز شبآیا قنوت از اجزاء مثالً شک کردیم  ؛ما اصل عملی اصال نداریم ،-شرایط و موانع و غیره

 با قنوت بخوانیم یا رجائاً نماز شب بدون قنوتشب یا رجائاً نماز و باید  ت باشدحججزء بودن یا نبودنش بر تا در دست نداریم 

 راما بمنکر اصل لفظی و عملی نیستند  ، ایشانفقه جواهريدر مقابل، در اما  ؛و اینها مشکالتی است که در این فقه داریم بخوانیم

                                                           
  .است ح�میه شبهات در جاری اصول ،مراد. ١
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ه و از تجمیع آنها در اثبات یا نفی تکلیف یا حتی در مستحبات و مکروهات استفاد ،می ورزندشواهد و قرائن اهتمام زیادي 

  کنند. می

  :دو طرف هاياشکال و جواب

  دارند: روشنیساده و خیلی اشکال اشکال نجفی ها به صاحب جواهر چیست؟ 

، طول به م بگذاریدهرا کنار نقطه ایت هنبینیست چون اگر نقطه پاره خط، متشکل از گفته شده است که  اتریاضیدر مثالً 

قرائن و شما  .آیددر کنار هم قرار بدهید، سطح به دست نمینهایت خط را آید؛ و یا اگر بیبه دست نمیخط  آید،دست نمی

تنهایی دلیل نمی باشد خوب  به ن،این شواهد و قرائهر یکی از خود شما هم قبول دارید کنید که اهدي را کنار هم جمع میشو

ال دلیل تا صد شما  ؛شودار هم قرار دادیم که دلیل نمییعش کردیم و کني اموري که غیر طویل است، اگر تجموقتی که مجموعه

معنا  اصالًت، دست بردارید. که منطقیا نادرست اس یباید شما از این روش بنابراین ؛شودنمیدلیل را کنار هم اگر قرار بدهید، 

بار است، مگر توافق با اعتبار از موافق با اعت ای ؟بین اصحاب، مگر شهرت از ادله استگویید این قول مشهور است ندارد که می

ابه از ادله است؟ خبر ضعیفی در دست داریم مگر خبر ضعیف از ادله است، یا احکام مشابه داریم، مگر احکام مش ادله است؟

چرا این قرائن و مویدات و  دن دین از ادله است؟و سهله بو ا، مگر سمحو سهله بودن دین اگویند این، موافق است با سمحمی

 شواهدات را کنار هم قرار می دهید تا یک دلیل درست کنید؟

اطمینان بول دارند که آنها قرسیم و بمینان به اطتوانیم میه ما از تجمیع قرائن جواب می دهند ک فقهاي جواهريدر مقابل، 

ع فقه نجف فقیهی که تابمنتها  هبل ،اسباب این اطمینان استیکی از  تنهامنتها در اطمینان، تجمیع قرائن و شواهد،  حجت است

و باز به درد نمی  2ه اطمینان نرسیدمب ، شما از مجموعه قرائن و مویدات به اطمینان رسیدید ولکن منگوید بسیار خوباست می

شود ولی عمرو از همان خبر غیر ثقه ثقه برایش اطمینان پیدا میدهد و زید از خبر غیر اي خبري می؛ مثل اینکه غیر ثقهخورد

فقهاي جواهري که قائلند یکی از  .لی براي عمرو، نهکه در اینجا آن خبر براي زید حجت است و شودا نمیبرایش اطمینان پید

اند، نادرست است؛ اگر اگر این قرائن را به عنوان دلیل ذکر کرده گویند:فقهاي نجف میدر مقابل، امارات شرعیه، اطمینان است. 

ما بگویند که خوب دیگر الزم نیست این همه طولش دهند و ین قرائن به دست آمده خواهند بگویند اطمینان ما از اهم می

  که حکم اهللا این است.  مطمئنیم

                                                           
  .نه نوع� نظر آقایان، اطمینان شخص� حجت است. در ٢
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  حجت است. طمینان شما آن ابراي شما مفید اطمینان بود، یا تجمیع شواهد و مویدات اگر تجمیع قرائن پس 

از خبر زید اطمیان پیدا کردم و عمرو از خبر زید مطمئن نشده باز خبر زید بر من حجت  ، ولو منمثال زید و عمرودر و 

ثقه است و  که خبر زید بر عمرو حجت نیست چون فرض کردیم زید انسانی غیرنیست بلکه اطمینانم بر من حجت است کما این

ینان که علماي تقریبا همه شان به حجیتشان ماصول می گوییم که قطع و اطاطمینان من هم بر جناب عمرو حجت نیست. در 

که حجت جعلی جعلی؛ قطع فقط بر یک نفر حجت است و آن قاطع است. اطمینان معتقد بودند منتها حجیت قطع ذاتی و اطمینان 

  است بر یک نفر حجت است: خود مطمئن؛ اما بر کس دیگري غیر از قاطع و مطمئن حجت نیست. 

  فرمایشی است که دارند. این،

تمسک به واهد و تجمیع قرائن است نه اینکه ، تجمیع شین قبیل استمهاز  شاکثراي که در جواهر هست، ادلها معتقند که لذ

جواهر را بر اساس همین فقه نجف دوباره تحلیلش کنند. آمده اند که  اندها در این فکر افتاده. لذا بعضیباشد لفظی یا عملی اصل

نقل  ،دیگراما  ، اگر دلیلی هم نبوده، اصل عملی.بیاورنددلیل به عنوان ذکر کرده آن را  معتبري دلیلصاحب جواهر کجا هر ببینند 

این در آنجا مثال یکی از قرائن، اقوال است: شیخ  کنار بگذارندرا  -به عنوان دلیل-مویدات  و شواهد وقرائن اقوال و تجمیع 

   ، ابن ادریس این طور گفته و غیر ذلک.طور گفته

  ما حصل این نزاع. این،

  اختالف ما با فقه نجف:

   اي را ذکر کنیم:را توضیح دهیم و براي توضیحش مقدمهبا فقه نجف. این اختالفی داریم ما 

  مقدمه:

  اطمینان شخصی و اطمینان نوعی دو اصطالح دارد:این . اطمینان نوعی و شخصیاطمینان  کنند بهرا تقسیم می اطمینان

  اصطالح اول:

  .در افق نفس شخص موجود ی یعنی اطمیناناطمینان شخصگویند اصطالح اول وقتی میدر 

اما در  خص من اطمینانی در افق نفسم نیستوجود دارد یعنی براي شاطمینان نوعی گوییم که میمساله فالن در مقابل، در 

اعم یعنی من اطمینان دارم، براي من اطمینان شحصی است،  در این مساله که گویمافق نفس اکثریت این اطمینان هست مثال می
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مساله اطمینان نوعی هست نه شخصی، مراد  گویم در اینمینداشته باشند. وقتی د یا نباشداشته اطمینان اکثریت افراد، از اینکه 

  آنها حاصل است. این است که شخص من مطمئن نیستم به این مساله اما اکثر افراد چنین احتمالی براي 

گویند اطمینان شخصی حجت است یعنی اطمینان بر شخص مطمئن حجت است و اطمینان نوعی حجت این اصطالح میدر 

  ر مطمئن حجت نیست. نیست یعنی اطمینان اکثریت بر شخص غی

  اما اصطالح دوم: 

گوییم : ما می-اطمینان به این اصطالح دوم استگوییم اطمینان شخصی یا نوعی، دقیقا مرادمان وقتی ما میکه –دوم ح اصطال

این اطمینان من یا اي اطمینان حاصل شد، براي من در یک مسالهاگر شود، مثال هر اطمینانی که براي یک شخص حاصل می

  همین اطمینان من شخصی است یا نوعی. شخصی است یا نوعی؛ 

. مثًال کندي اطمینان نمیکدام اطمینان است؟ اطمینانی است که حاصل شده از سببی که آن سبب در اکثر افراد افادهشخصی 

ي من مطمئن شدم به این مساله و اطمیانم از قول زید برایم پیدا شد اما این قول زید قولی است که در افق نفس اکثریت افاده

شود. پیدا نمیبه این مضمون اطمینان اکثریتشان  ، براياگر زید این مطلبش را به صد نفر دیگر هم بگویدند یعنی کاطمینان نمی

  گوییم.را اطمینان شخصی میاین 

؛ این به اطمینان نوعیشود میمتصف  و همین اطمینان من اطمینان نوعی است که آن هم اطمینان شخص است ،در مقابل

ن سبب براي دیگران هم محقق آکه این اطمنیان من از سببی حاصل شده است که اگر  آن اطمینانی استانی است؟ نیمکدام اط

و من از خبر من گفتند به ي را هفت نفر یک خبر ،مثال در یک مسئله .حاصل می شودآنها این اطمینان براي اکثر آنها هم شود 

ن هفت یهمباقی افراد هم اگر یعنی اگر  ،ان من نوعی استنیاین اطمبه مضمون آن خبر؛ اطمینان حاصل شد این هفت نفر برایم 

   شود.این اطمینان به مضمون خبر پیدا می همآنها بگویند براي  آنهاآن خبر را به  ،نفر

  گوییم اطمینان نوعی. من را بهش میاطمینان پس 

اطمینان در مثال دوم، اطمینان من و  استشخصی  ش، سببسببچون سمش اطمینان شخصی بود مثال اول، اطمینان من ادر 

  چون سبب نوعیه دارد.اسن نوعی 

؛ یا اطمینان من بر دو قسم استخود این اصطالح مرادمان است یعنی همیشه گوییم اطمینان شخصی و نوعی، وقت میهر 

   عی.شخصی است یا نو
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  ایم.از مقدمه خارج نشدههنوز 

عدول کردیم  ،بعد لکن ؛خصی و نوعیش :حجت استاطمینان قسم که هر دو  -للمشهورتبعا –قبال در اصول معتقد بودیم ما 

هیچ کدام عدول کردیم که: نه؛ و بعد است جت حنوعی اطمینان و نیست حجت  -همین اصطالح دومبه –که اطمینان شخصی 

  . ستسبب اطمینان نوعی حجت ا فقط ود نشحجت نمی با

 اطمینان کال و نیست حجت مطمئن بر نوعی اطمینان. مطمئن غیر بر هم و است حجت مطمئن بر هم نوعی، اطمینان سبب

 کس هیچ بر نه و مطمئن خود بر نه نیست، حجت کس هیچ بر اطمینان. کنیم احتجاج اطمینان به توانیمنمی یعنی نیست امارات از

  .مطمئن غیر بر هم و مطمئن بر هم است، حجت نوعی اطمینان سبب اما. دیگر

  

  ذي المقدمه: 

ي اطمینان راد، افادهفدر اکثر ایعنی – نوعی اگر سبب باشد براي حصول اطمینانِ ،گفتیم این قرائن و شواهدي که نقل می شود

اطمینان  حاصل ش یبرا حتی نسبت به آن شخصی که در افق نفسش ،این قرائن و شواهد می شود حجت شرعی و اماره ،-کند

ي اطمینان نوعی اما اگر افاده نیست دلیلکه هر کدام فی نفسه شود جایی گفته می و قرائن درشواهد دانید که میو  نشده است.

پیدا نشده حجت ینان کند یعنی در اکثر افراد، مفید اطمینان باشد، آن شواهد و قرائن بر شخص من که در افق نفسم اصال اطم

   است. 

گاهی وقتها ما دهیم که: می خ؟ پاسیمرا متوجه شو اکثریت ، اطمینانیماطمینان نداروقتی خود ما : چگونه شود اگر گفته

رفی نیست یعنی من گوید من علم و یقینم عکسی میمثال فهمیم. شویم اما عرفی را میبه جهاتی از عرفیت خارج می نماخود

یا شخص خودش هم متوجه شود شود یا زودتر از مقدار متعارف برایم علم حاصل میبیش از مقدار متعارف برایم علم پیدا می

خیلی وقتها اینها شود. ما ش علم پیدا میبوده که در علم و یقینش عرفی نبوده چون در علم و یقینش آدم بطئی است و دیر برای

رجوع  3یا به سنخ نوع قرائنکند به کلمات رجوع میداند که غیر عرفی است و خودش میکسی وقتی شویم. خوب را متوجه می

  شود با این مجموعه از قرائن و شواهد. و شواهدي است که عادتاً مفید اطمینان می قرائن می داند اینها کندمی

                                                           
 شواهد داشتیم و یک قرائن.. یک 3
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گوید این آب نجس زید مید سبب اطمینان نوعی هست یا نه. مثال دانش وصولش است و نمیدر اماره، شرط حجیت مثال

ون شرط شما واقعاً حجت نیست چ ه است یا نیست؛ ولو فی علم اهللا اوثق الناس باشد، قولش بردانید زید ثقاست و شما نمی

   حجیت، دائما وصول آن حجت است.

  کنیم. خوانی میما فقط سیره : سیره وي حجج و امارات پشتش یک کلمه افتادههمه

بپرسد چرا ن از مدیر مدرسه ماگر  مثالکنیم. وقت به اطمینان احتجاج نمیکنیم اما هیچ اطمینان عمل میدائما بر اساس ما 

گویم پنج نفر از میمثال کند. مدرسه غیبت من را موجه میت، مدیر قرائنی را بگویم که مفید اطمینان اسغیبت کردي؟ و من 

کند و غیبت ي اطمینان میپنج نفر افادهدوستانم را بهشان برخورد کردم و همه اینها به من گفتند امروز مدرسه تعطیل است. قول 

فست اطمینان حاصل نرایت در افق ب گفتنشاناز د، آیا گفتن کند که این پنج نفر که به تومن موجه است و مدیر از من سؤال نمی

   پرسد.هیچ وقت این سوالها را از من نمی ؟یا ظان بودي شد یا هنوز شاك بودي

منجز و معذر  در نتیجه تواند اماره وکند و این میي اطمینان نوعی میافادهاین پنج نفر قول موجه است چون  غیبتمپس من 

  باشد.

تواند تواند به اطمینانش احتجاج کند اما به قول ناظم یا به قول آن پنج نفر میاي اینکه غیبتش را موجه کند، نمیبرپس 

  اطمینان نوعی است و این، حجت است. احتجاج کند چون سبب 

  باشد. ان نوعی سبب اطمین خبر مستفیض نباشد و از باب، از باب خود بعید نمی باشد که حجیت خبر مستفیضحتی گفتیم و 

  دانند.حجت میرا  -، یعنی به اصطالح خودشانلاواصطالح به –دانیم اما آنها خود اطمینان سبب اطمینان را حجت میما 

شوند؛ منتها اگر از سبب شخصی به اطمینان اصطالح ما، اطمینان چه شخصی و چه نوعی، براي خود شخص حاصل میدر 

  شود اطمینان نوعی.اگر از سبب نوعی به اطمینان رسیدیم، می شود اطمینان شخصی؛ ورسیدیم، می

سواء کان ت حجت اس ،مشهور قائلند که اطمینان در مقابل،از آقایان متاخر قائلند که اطمینان نوعی حجت است؛ بعضی 

اش حجت است. لی اطمینان نوعیها معتقدند اطمینان شخصی زید حجت نیست و. بعضی4، شخصی باشد یا نوعیزیداطمینان 

  النوعی است.حجت است، سبب االطمینان  ی که فقططلقا حجت نیست؛ آنکه اطمینان م ائلندقما ها مثل بعضی

                                                           
 وشن شود.فقهاء راز بعضی از کلمات بعضی ح اول را فقط براي این ذکر کردیم و توضیح دادیم تا شخصی و نوعی به اصطالاصطالح دوم. اطمینان . در 4
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 الشمس ۀمطهری: موضوع خاص   مهدي بهرام بیگی  :مقرر   : مطهراتموضوع عام

   7صفحه   

 

از اي  همجموع یا از یک متري، و آن اینکه این پاره خطو حل هم نشده بود ر ریاضایت گیر کرده بودند دیک چیزي 

و اگر از بینهایت پاره شود خط نمی صفرها باشد پاره اگر از مجموعه اي از  ؛استها هاست یا از مجموعه اي از پاره خط صفر

داد نه صفر جواب می و؛ بی نهایت می شودهم پاره خط نهایت شد، وقتی بیکوچک باشد، اش ولو خیلی خیلی فاصلهخط باشد 

و نه  که نه صفر است ده از اجزاء متمایل به صفر می باشجدید می گویند که پاره خط تشکیل شدریاضیات لذا در  نهایت.نه بی

  . بعد دارد

  ه:نتیج

شابه، قول فقهاي حکام ما موافقت با سهله، ،از قبیل موافقت با اعتبار تواندمی شود کهقرائنی جمع اگر در فقه گفتیم که لذا ما 

 ،به حد افاده اطمینان نوعی رسیداین قرائن و شواهد و اینها اگر احتمال الغاي خصوصیت عرفیه، بودن نظائر آن در فقه، قدیم، 

داریم و از شهرت قولی روایت ضعیف داریم، از یک طرف  از یک طرف مثل این مسئله ما که .قابل احتجاج است آن مجموعه

پیدا کنیم که البته اطمینان ما مفید این است که مجموعه قرائن  ؛ ایناست سهلخیلی یک طرف، امر طهارت و نجاست در شرع، 

راوي این روایت از اجالء می  دیگر، و از طرفنداشتیم اطالق در هیچ کدام از روایات، چون  در نوع فقهاء پیدا شده این اطمینان

اش خورد و مجموعههیچ کدام تک تک به درد نمی ولو برایمان اطمینان حاصل شدي اینها را که کنار هم قرار دادیم . همهباشد

  شود. اطمینان نوعی میبراي اطمینان یا سبب  شودشود سبب نوعی میکه کنار هم گذاشته 

  ي مانحن فیه بود. ها براي تطبیق بر مسالهي این بحثهمه

برسد به اصل  نوبت. اگر اصل لفظی جواب ندهد فقدانکه باید از فقه جواهر کمک گرفت ولو فقه نجف به خاطر اینجاست 

قرائن یکی در میاد مجموعه آن عملی، اصل عملی روي نظر مشهور، استصحاب بقاء نجاست است ولو اتفاقا در اینجا اصل ما با 

ي حکمیه است و استصحاب نجاست کنیم چون شبههگزین میي طهارت جایاستصحاب نجاست را در این مثال با قاعدهچون ما 

  دانیم.را جاري نمی


