
 17/2/96 :تاریخ  موسوی ددیسید محمود م استاد اصول درس خارج  391: شماره جلسه

 ظنحجیت  :وضوع خاصم  حسین مهدوی نهاد  :مقرر  اماراتحجج و  :موضوع عام

  1صفحه  

 

 سمه تعالیاب
 1 .................................................................................................................................................................................... ظنون تیمقدمه حجّ

 1 .................................................................................................................................................................... ظنّ یِذات تِیجهت اول: حجّ

 1 .................................................................................................................................................................... ظنّ یذات تیمراد از حجّ

 2 ................................................................................................................................................................................. در مسألهاقوال 

 2 ........................................................................................................................................ یمختلف ذات یمعان نیب لینظر مختار: تفص

 2 .............................................................................................................................................................. یجعل ریغ یبه معنا یذات

 3 ..................................................................................................................................... قابل ردع ریو غ یجعل ریغ یبه معنا یذات

 

 حجیت ذاتی ظن/ظنامارات/ و حجج موضوع:

 مباحث گذشته: خالصه

ود دارد: جهت بحث وجدر جلسه قبل مباحث قطع به پایان رسیده، و مباحث ظنّ شروع شد. در مقدمه مباحث ظنّ سه 

یت ظنّ. در این اول در ذاتیتِ حجّیتِ ظنّ؛ و دوم در امکان جعل حجّیت برای ظنّ؛ و سوم در مقتضای اصل در شکّ در حجّ

 .شودجلسه جهت اول یعنی ذاتی بودنِ حجّیت ظنّ بررسی می

 مقدمه حجّیت ظنون

« اطمینان» است. پس ظنّ شامل« شکّ »و « وهم»ی احتمال راجح بوده و در مقابل احتمال مرجوح و مساوی یعن« ظنّ»

از محلّ « شکّ»و « وهم»یعنی اعتقاد جزمی، و « قطع»رود(. بنابراین شود )هرچند گاهی ظنّ در مقابل اطمینان به کار مینیز می

 بحث خارجند.

از امکان جعل  شود: بحث اول از حجّیت ذاتی برای ظنّ؛ بحث دوممباحث مقدمه حجّیت ظنّ، در سه جهت بحث می

جّیت برای ححجّیت برای ظنّ؛ و بحث سوم از مقتضای اصل در شکّ در حجّیت ظنّ )شکّ در خودِ حجّیت ظنّ یا در جعل 

 ظنّ(:

 جهت اول: حجّیتِ ذاتیِ ظنّ 

 برای ظنّ توضیح داده شود:« حجّیت ذاتی»قبل از ورود به بحث نیاز است مراد از 

 مراد از حجّیت ذاتی ظنّ
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 علی تعلّق گیرد،است. منجّزیت یعنی اگر شیئی به تکلیف ف« معذّریت»و « منجّزیت»ر علم اصول به دو معنی د« حجّیت»

د. تکلیف منجّز نیز همان تکلیف فعلی منجّز شود؛ و معذّریت یعنی اگر امری به عدم تکلیف فعلی تعلّق گیرد، آن تکلیف معذّر شو

آن استحقاق عقوبت  وجود دارد؛ و تکلیف معذّر نیز تکلیفی است که در مخالفتتکلیفی است که در مخالفت آن استحقاق عقوبت 

 نیست.

 فعلی تعلّق گیرد، است. بنابراین سوال این است که اگر ظنّ به تکلیف« منجّزیت»مراد از حجّیت در طرح این بحث، فقط 

عنه بوده است؛ زیرا در نزد مشهور معذّریت مفروغبه عدم تکلیف فعلی، بحث از  شود؟ امّا در ظنّ آیا موجب تنجّز آن تکلیف می

 شود. یعنی در صورتی که ظنّ به تکلیف باشد هم برائت عقلیه جریان دارد، فضالً از ظنّ به عدمفقط قطع، منجّز محسوب می

ه عدم تکلیف ظنّ ب تکلیف. به عبارت دیگر اگر قطع به تکلیف نباشد، کافی است تا برائت عقلیه جریان یابد، و نیازی نیست

 باشد.

 به هر حال مراد از حجّیت ظنّ در این بحث، منجّزیت ظنّ است.

 اقوال در مسأله 

شود؟ در نظر مشهور ظنّ ذاتاً بحث در این است که اگر ظنّ به تکلیف فعلی تعلّق گیرد، آیا موجب تنجیز آن تکلیف می

ده و نیازی به جعل ندارد کناس(؛ بر خالف حجّیت قطع که ذاتی بومنجّز نبوده و تنجّز ظنّ نیاز به جعل دارد )نظیر مالیت یک اس

 )نظیر مالیت یک قطعه طال(.

نگذاشته « قطع»و « شک»و « وهم»و « ظنّ»داند. ایشان تفاوتی بین در مقابل مشهور، شهید صدر حجّیت ظنّ را ذاتی می

 کلیف مظنون نیز عقالً استحقاق عقاب دارد.تننده با داند. پس شخص مخالفت کو تمام این امور را موجب تنجّز تکلیف فعلی می

 نظر مختار: تفصیل بین معانی مختلف ذاتی

: اول اینکه ذاتی دو احتمال وجود دارد« ذاتی»همانطور که گفته شد مراد از حجّیت ظنّ، منجّزیت ظنّ است. در معنای 

ز شیء قابل سلب نیست؛ ااتی یعنی نیازی به جعل نداشته و یعنی نیازی به جعل نداشته و مقتضایِ خودِ شیء است؛ و دوم اینکه ذ

 شود:با توجه به هریک از این معنای، ذاتی بودن حجّیت ظنّ بررسی می

 ذاتی به معنای غیر جعلی

این باشد که نیازی به جعل نداشته و مقتضای خودِ شیء است، و در مقابل اعتباری و جعلی « ذاتی»ممکن است مراد از 

یت ظنّ به معنای منجّزیت عقلی در مقابل منجّزیت شرعی و عرفی است. یعنی محلّ بحث فقط در حجّیت عقلی باشد؛ حجّ می



 17/2/96 :تاریخ  موسوی ددیسید محمود م استاد اصول درس خارج  391: شماره جلسه

 ظنحجیت  :وضوع خاصم  حسین مهدوی نهاد  :مقرر  اماراتحجج و  :موضوع عام

  3صفحه  

 

است به این معنی که مخالفت با آن در نظر عقل استحقاق عقوبت دارد. در این صورت، سه نظر در حجّیت ذاتی ظنّ به این معنی 

 وجود دارد:

 ل قبیح است.ذاتی نیست، یعنی عقوبت بر مخالفت تکلیف مظنون در نظر عق در نظر مشهور، حجّت عقلی و« ظنّ»الف. 

قلی قبیح عدر نظر شهید صدر عقلی و ذاتی است، یعنی عقوبت بر مخالفت تکلیف مظنون در نظر « ظنّ»ب. منجّزیت 

 نیست )همانطور که عقوبت بر مخالفت تکلیف مقطوع در نظر عقل قبیح نیست(.

حلقات به قائلی نسبت داده که حجّیت ظنّ اطمینانی را ذاتی دانسته، و حجّیت ظنّ غیر اطمینانی ج. شهید صدر در کتاب 

 .1داندرا ذاتی نمی

ظر شهید نرسد در این معنی از ذاتی، حجّیت ظنّ ذاتی بوده و نیازی به جعل ندارد. البته این نظر دو تفاوت با به نظر می

 صدر  دارد:

داند )یعنی حجّیت ظنّ در موالی عقالئیه و را منحصر به تکالیف شرعی و موالی حقیقی می. ایشان منجّزیت ذاتی ظنّ 1

رسد حجّیت ظنّ در تمام موالی )هم موالی حقیقی و هم موالی عرفی ذاتی نبوده و نیاز به جعل دارد(. در حالیکه به نظر می

ذا حجّیت ظنّ در لقلیه نسبت به موالی حقیقی است، عقالئیه و عرفیه( ذاتی است. توضیح اینکه ایشان منکر جریان برائت ع

رسد برائت عقلیه در موالی عرفیه و عقالئیه نیز جاری نبوده، لذا حجّیت ظنّ نسبت موالی حقیقی ذاتی خواهد بود؛ امّا به نظر می

رعی و عقالئی و عرفی شلیف به تمام موالی ذاتی است. بنابراین عالوه بر قطع، ظنّ نیز )و حتی وهم و شک نیز( موجب تنجّز تکا

 باشد.می

است؛ امّا « حقّ الطاعة»از باب  . اختالف دوم اینکه در نظر ایشان منجّزیت ظنّ و وهم و شک و قطع در تکالیف شرعیه،2

ای ابتد است. تفاوت این دو نظر در مباحث قبل توضیح داده شده است، و در« احتیاط عقلی»رسد منجّزیت آنها از باب به نظر می

 نیز توضیح داده خواهد شد.« اصول عملیه»مبحث 

 ذاتی به معنای غیر جعلی و غیر قابل ردع

این باشد که حجّیت و منجّزیت ظنّ نیازی به جعل نداشته، و امکان ردع از آن هم نیست. یعنی « ذاتی»ممکن است مراد از 

که الغای حجّیت آن هم ممکن نیست )بر خالف احتمال اول، خواهد؛ و دوم اینمتقوّم به دو امر است: اول اینکه جعل نمی« ذاتی»

                                                           
اإلحراز الظنّیّ غیر كاف للمقصود ما  و ال شكّ فی حجّیّة اإلحراز الواصل إلى درجة القطع تطبیقا لمبدأ حجّیّة القطع، كما ال شكّ فی أنّ:»282، ص1. دروس فی علم االصول، ج1

ذیرا كالقطع، بمعنى أنّ حقّ الطاعة الثابت عقال كما یقم دلیل شرعّی على التعبّد به فیدخل فی نطاق اإلحراز التعبّدیّ. و أمّا االطمئنان فقد یقال بحجّّیته الذاتیّة عقال تنجیزا و تع لم

 «.م التكلیف كذلك ال یشمل حالة االطمئنان بعدمهیشمل حالة القطع بالتكلیف كذلك یشمل حالة االطمئنان به، و كما ال یشمل حالة القطع بعد
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که اعمّ بود از اینکه الغای حجّیت آن ممکن باشد یا نباشد(. در این صورت، ابتدا اقوال مختلف در ذاتیتِ حجّیتِ قطع، و سپس 

 شود:در ذاتیتِ حجّیتِ ظنّ بررسی می

حجّیت قطع ممکن نیست؛ و دوم اینکه الغای آن ممکن است در حجّیت ذاتیِ قطع دو نظر وجود داشت: اول اینکه الغای 

)نظر مختار نیز امکان الغای حجّیت قطع بود(. البته قائلین به عدم امکان الغای حجّیت قطع، دو دسته بودند: الغای حجّیت قطع 

ت )یعنی اگر مولی حجّیت قطع را محال است؛ و در نظر شهید صدر هرچند ثبوتاً ممکن، امّا اثباتاً محال اسدر نظر مشهور ثبوتاً 

 شود(.الغاء نماید، امکان وصول آن به مکلف نیست؛ لذا چنین الغایی لغو است، و از حکیم صادر نمی

در حجّیت ذاتیِ ظنّ نیز واضح است که بنابر نظر مختار در قطع، الغای حجّیت ظنّ ممکن است )اگر الغای حجّیت قطع 

طریق اولی ممکن خواهد بود(. پس ظنّ به این معنی از ذاتی، حجّیت ذاتی ندارد؛ در نظر شهید ممکن باشد، الغای حجّیت ظنّ به 

صدر نیز واضح است الغای حجّیت ظنّ محذور ثبوتی ندارد )زیرا در قطع هم محذور ثبوتی نیست(، و آن محذور اثباتی در مورد 

پس در نظر ایشان نیز ظنّ به این معنای ذاتی، حجّیت ذاتی ظنّ وجود نداشته و الغای حجّیت ظنّ قابل ایصال به مکلّف است. 

 ندارد.

 بنابراین در نظر مختار و نظر شهید صدر، حجّیت ظنّ به معنای اول ذاتی بوده، و به معنای دوم ذاتی نیست.

 


	مقدمه حجّیت ظنون
	جهت اول: حجّیتِ ذاتیِ ظنّ
	مراد از حجّیت ذاتی ظنّ
	اقوال در مسأله
	نظر مختار: تفصیل بین معانی مختلف ذاتی
	ذاتی به معنای غیر جعلی
	ذاتی به معنای غیر جعلی و غیر قابل ردع




