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  اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم حجج و امارات/قطع / موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه

در موضوع همان حکم، شروع شد. چهار صورت  یاخذِ علم به حکم یعنیدر جلسات قبل جهت چهارم از مباحث قطع 

متضادّ باشند  که یکه دو حکم متخالف، قائل به امکان شده، و در صورت یوجود دارد که دو صورت اول بحث شد. در صورت

  .متّحد باشند، بحث خواهد شد ایکه دو حکم متماثل و  ییجا یعنیجلسه صورت سوم و چهارم  نی. در امیقائل به استحاله شد

  صورت سوم: تماثل دو حکم

حالیکه دو تکلیف در » اذا قطعتَ بوجوب الصالة علیک فهی واجبۀ علیک«مولی بگوید تماثل دو حکم در جایی است که 

ع آن و تکلیف دوم هم وجوب نماز است که موضو است؛ وجوب نماز است که موضوع آن مکلف اول تکلیف و دو وجوب دارد.

تکلیف دوم اخصّ از تکلیف اول است که اگر مکلف قاطع نباشد یک وجوب دارد و اگر قاطع  مکلف قاطع به وجوب نماز است؛

وجوب نماز فعلی دو  به وجوب نماز، بر قاطعبه عبارت دیگر دو یک فعل یعنی نماز است.  باشد دو وجوب دارد که متعلّق هر

  تکلیف دوم ممکن است یا محال است؟آیا جعل وجود خواهد داشت. سوال این است که 

  

  استحاله: اجتماع مثلیندلیل 
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ماع مثلین شده و محال است. به شده، که اجتزیرا دو وجوب نماز بر فرد واحد  ؛دانندمحال می جماعتی این صورت را

دو  این صورت نیزدر شوند. یعنی دو بیاض در محلّ واحد جمع نمیتواند دو بیاض داشته باشد، یک جسم نمی عنوان مثال

  و محال است. بوده ه اجتماع مثلینشده است کجعل  (که واحد است) براي زیدوجوب نماز 

  

  جواب اول: اعتباریت احکام شرعی

اعتباري، ، امّا در امور استحاله اجتماع مثلین فقط در امور واقعی و تکوینی استکه اند ادهاستحاله پاسخ د از اینبرخی 

به عنوان مثال . اشکالی ندارداجتماع مثلین یا اضداد  ،که اموري اعتباري هستند شرعی نیز در تکالیفاجتماع مثلین محال نیست. 

ی دو اعتبار ملکیت شده باشد که کتاب واحد هم بتمامه ملک زید باشد و هم بتمامه یعن ،یک مال مملوك دو نفر باشدممکن است 

  ملک عمرو باشد.

لذا اجتماع مثلین در آن نیز محال است. توضیح  زیرا تکلیف از امور واقعی است ؛رسد این جواب صحیح نیستبه نظر می

  نیست. اعتباريبوده و طلب انشائی امري واقعی همانطور که توضیح آن گذشت، خودِ طلب انشائی است.  ،تکلیف اینکه

  

  جواب دوم: عدم اجتماع مثلین

در صورت سوم یعنی تماثل دو حکم نیز در عین حال با قبول اینکه در احکام شرعی نیز اجتماع مثلین محال است، 

» مکلف«یعنی مولی دو طلب دارد که تکلیف اول متوجه آید. الزم نمیاجتماع مثلین  در این صورت زیرا وجود ندارد؛محذوري 

یکی طلب نماز به اعتبار اینکه زید مکلف است، و دیگري  ،است. مولی دو انشاء دارد »مکلف قاطع«و تکلیف دوم متوجه بوده، 

ال زید) واحد است، (نماز) و مطلوب منه (به عنوان مثمطلوب  بنابراین هرچند. عتبار اینکه زید مکلف قاطع استطلب نماز به ا

  عدّد است؛تم امّا طلب

واجب باشد، مانند اینکه زید نذر کند نماز  واحد مکلفتوسط دو انشاء، یک عمل به دو اعتبار بر  ندارد یاشکالدر نتیجه 

و جعل وجوب نماز بر  ،شارع جعل وجوب نماز بر مکلف ؛ و یا مانند اینکهصبح بخواند که دو وجوب نماز صبح بر زید هست

باید فائده داشته و لغو نباشد، که در این  . البته طلب دومنماز بر زید فعلی خواهد شد دو وجوبدر این صورت  ، کهنمایدرجال 

  .)شوندهرچند با یک نماز هر دو ساقط می(اش این است که اگر نماز نخواند استحقاق دو عقاب دارد فائده مثال

  معقول است.د، نیز مانند صورت اول که دو حکم متماثل باشنسوم  بنابراین صورت
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  صورت چهارم: اتّحاد دو حکم

وجود بل این صورت با سه صورت قتفاوتی بین در موضوع خودِ آن حکم اخذ شود؟  ،علم به یک حکمآیا ممکن است 

دیگر در ارت به عب .رداوجود دیک حکم فقط حکم وجود داشت، امّا در این صورت دو در سه صورت قبل دو تکلیف و . دارد

جوب فعلی بود)؛ و این صورت اگر زید علمی نداشته باشد، اصالً تکلیفی ندارد (به خالف صورت قبل که با عدم علم هم یک و

وع آن قطع اخذ اگر قاطع به تکلیف باشد، تنها یک تکلیف و یک وجوب دارد. یعنی متعلّق علم همان حکمی است که در موض

شود که علم به وجوب فعلی میبر زید وجوب نماز زمانی » اذا علمتَ بوجوب الصالة فهی واجبۀ لک«در مثال  شده است. پس

  نماز بر خودش پیدا کند.

در  البته .)شناسیممینیعنی مخالفی ( دانندمیعقالً محال صورت را آیا این صورت عقالً ممکن است؟ مشهور علماء این 

ع ایشان بدیلی براي امّا در واق براي امکان این صورت پیدا کرده است؛شهید صدر راه حلّی  بین متأخّرین معروف شده است که

ال ایشان نیز قبول اخذ شود. در عین ح »علم به جعل«در موضوع تکلیف ، »علم به مجعول«این قسم پیدا کرده است که به جاي 

  .همان مجعول محال استدر موضوع  ،علم به مجعولاخذ دارند که 

ادلّه  هرسد این صورت نیز محذور عقلی ندارد. باید ادلّه استحاله نقد شود و سپس امکان توضیح داده شود. عمدظر میبه ن

  سه دلیل است: استحاله،

  

  استحاله: دور دلیل اول

محال هم اخذ علم  آید؛ و چون دور محال است،الزم می دور ،اگر علم به حکم در موضوع خودِ حکم اخذ شود شده فتهگ

یعنی در مثال فوق وجوب نماز موقوف بر قطع به ؛ بر یکدیگر توقف دارند» حکم«و » لم به حکمع«توضیح اینکه . 1خواهد بود

در مثال فوق علم به حکم در موضوع آن است، که آن حکم متوقف بر فعلیت موضوع  یحکمهر فعلیت وجوب نماز است (زیرا 

موقوف بر تحقّق وجوب نماز است (زیرا اگر وجوب فعلی نباشد، تحقّق نداشته اخذ شده است)؛ و قطع به وجوب نماز نیز حکم 

  و علم به آن ممکن نخواهد بود). این دور صریح است.

  

  جواب اول: قطع موقوف بر مقطوع بالعرض نیست

                                                           
. در این استدالل استحاله وقوعی مه آن تناقض یا محالی باشددر جایی است که الز» استحاله وقوعی«در جایی است که در خودِ آن تناقض یا محالی باشد؛ و » استحاله ذاتی. «1

  وجود دارد.



  26/10/95 :تاریخ   موسوي دديسید محمود م استاد اصول درس خارج   333: شماره جلسه

 حجیت قطع :وضوع خاصم   حسین مهدوي نهاد  :مقرر   حجج و امارات :موضوع عام

   4صفحه   

 

 ،فعلیت وجوب. توضیح اینکه ایشان توقف اول را پذیرفته است یعنی را قبول نکرده استبر استحاله شهید صدر این دلیل 

همانطور که فعلیت هر حکم موقوف بر فعلیت موضوع آن است؛ امّا توقّف دوم تمام نیست؛  موقوف بر قطع زید به وجوب است

به وجوب نماز، موقوف بر وجوب نماز در واقع نیست. یعنی ممکن است در واقع نماز واجب نباشد، امّا زید قطع  قطع زیدزیرا 

  .2، امّا موقوف بر مقطوع بالعرض نیستموقوف بر مقطوع بالذات است به عبارت دیگر قطع به وجوب نماز داشته باشد.

مقطوع بالعرض نیست،  بوده و موقوف برمقطوع بالذات  بر قطع موقوفهرچند زیرا  ؛رسد این کالم صحیح نیستبه نظر می

. به عبارت دیگر 3»به حکم شرعی قطع«در است نه  »به حکم شرعی علم«بحث در  ،گفته شد همانطور که در عنوان بحثامّا 

. پس فعلیت حکم موقوف بر علم و علم براي زید محقّق نخواهد شدعلمی  ،نباشد(وجوب نماز در واقع) اگر معلوم بالعرض 

  موقوف بر فعلیت حکم است.

  

  جواب دوم: تنها دور علّی محال است

معلول محال  دور بین علت واز دور محال است. یعنی  محال است، امّا تنها یک شکل» دور«فلسفه گفته شده در علم 

باشد.  »الف«وجود  مبدأ نیز» ب«و  بوده،» ب«مبدأ وجود  »الف«ممکن نیست یعنی است. » مبدأ وجود«مراد از علّت نیز است. 

  .دور محال نیست ،در سائر موارد

ین دور علّی ، که ااست »فعلیت حکم«نیز موقوف بر  »علم«، و بوده» علم«موقوف بر  »فعلیت حکم«نیز محلّ بحث در 

  .شود؛ عالوه بر اینکه در ادامه مباحث خواهد آمد که در این صورت اصالً دور محقّق نمیمحال نیستنبوده و 

  

  : لغویتدلیل دوم

ح اینکه دلیل دیگر بر استحاله اخذِ علم به یک حکم در موضوع همان حکم، این است که چنین جعلی لغو است. توضی

این تکلیف لغو . تکلیفی هم ندارد، نداشته باشد قطع به تکلیفیعنی اگر زید  است. »به وجوب نماززید قطع «موضوع تکلیف 

است؛ زیرا قطع زید ممکن است محرّکیت بر اتیان نماز داشته باشد یا نداشته نباشد. اگر قطع زید محرّکیت بر اتیان نماز داشته 

                                                           
ذکورة للمحذور إشکال واضح و إن أرید أخذ القطع دون المقطوع به أي القطع بما هو مضاف إلى المقطوع به بالذات ففی الصیاغۀ الم:«102، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

جوده التکوینی على المعلوم بالذات وبحسب بنائه و  م به و إن کان موقوفا على العلم و لکن العلم به غیر موقوف على الحکم بل یتوقفو هو ان الحکم الّذي أخذ فی موضوعه العل

  ».م اصابته للواقعطع و عدقفان ما یقوم العلم هو المعلوم بالذات القائم فی نفس العالم ال المعلوم بالعرض الموجود فی الخارج ببرهان تخلفه عنه فی موارد خطأ ال

  ه واقع است.بهمان قطع مصیب » علم«اعتقاد جزمی اعمّ از مصیب به واقع و غیر مصیب است؛ امّا » قطع«. همانطور که در مقدمه توضیح داده شد، مراد از 3
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با جعل مولی هم محرّکیتی  ،باشدیت نداشته محرّکهم قطع زید و اگر  وده و نیاز به جعل جدید نیست؛قطع کافی بهمین  باشد،

بنابراین در هر صورت این تکلیف، لغو خواهد بود و اثري ندارد (اثر تکلیف محرّکیت مکلّف به د. براي وي محقّق نخواهد ش

یا خصوص ناسی و براي خصوص جعل تکلیف ارت دیگر همانطور که اتیان است، که در این موارد جعل چنین اثري ندارد). به عب

  .4بوده و اثري ندارد؛ جعل تکلیف براي خصوص قاطع هم لغو استلغو  ،غافل

  

  جواب: جعل تکلیف، اثر دارد

 این اشکال وارد نیست؛ زیرا جعل چنین تکلیف نیز داراي اثر است. توضیح اینکه اوالً گاهی نفسِ تکلیفِ  رسدبه نظر می

وصول  عرف چنین توجهات عقلی ندارد و با شود. یعنیموجب قطع به تکلیف می »جب الصالة علی القاطع بوجوب الصالةت«

و ؛ 5کندپیدا می فعلی لذا قطع به تکلیف شود (هرچند توهّم ضعیفی باشد)،هم میشامل خودش  کند خطابمیتوهم این خطاب، 

ممکن  است؛» معصیت«تکلیف جعل شود است؛ و در صورتی که » تجرّي«جعل نشود  یتکلیفدر صورتی که » ترك نماز«ثانیاً 

 ، وداردوجود استحقاق عقاب کمتري یا تجرّي یعنی به هر حال در معقول است که مولی بین معصیت و تجرّي تفاوت بگذارد. و 

  .ندارداصالً وجود یا استحقاق عقاب 

 .ودبنابراین چنین تکلیفی نیز داراي اثر خواهد ب

                                                           
اشت (حتی با جعل تکلیف براي داشته باشد که تکلیفی نخواهد . باید توجه شود این اشکال ناظر به مرحله قبل از جعل تکلیف است. یعنی قبل از جعل تکلیف اگر زید قطع ند1

  طع زید تبدیل به علم شود.ققاطع هم زید تکلیفی نخواهد داشت)؛ و اگر قطع به تکلیف داشته باشد همین قطع براي محرّکیت کافی است و نیازي نیست تا حکمی جعل شده و 

باشد و احتمال خطاي آن نیز باشد؛ زیرا جعل » قطع«استفاده شده در حالیکه این اشکال در جایی است که » علم«عنوان شود که در بحث از لذا این مناقشه بر اشکال وارد نمی

  رسد که زید عالم به تکلیف شود.تکلیف براي قاطع محال است و نوبت به این نمی

گر بداند نماز بر وي واجب است اسال قمري تمام داشته و شرائط تکلیف را داشته باشد،  15مردي که «. مباحثه: به عنوان مثال اگر شخصی در رساله مرجع تقلید خود بخواند 1

 نبوده است. بکند که بعد از خواندن این جمله نماز بر وي واجب است، امّا قبل خواندن این جمله در رساله، نماز بر وي واج، در این صورت قطع پیدا می»باید نماز بخواند


