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  امارات تيحجج و امارات/قطع /قطع مانع حجّ موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه
قطع  نكهيدر مورد ا شوديسوم مطرح م هيجلسه تنب نيقطع مطرح شد. در ا تيبحث حجّ  ليذ يهاتيدر جلسات قبل تنب

  .امارت است تيامّا مانع حجّ ستيهرچند حجّت ن

  تنبيه سوم: قطع مانع حجّيت امارات است

همانطور كه گفته شد قطع حجّت نبوده و تنها احتمال منجّز تكاليف است؛ امّا يك اثر نيز وجود دارد كه مختصّ قطع است، 

حّجت نيست؛ و اگر قطع به عدم ي بر خالف آن، شود. اگر قطع به تكليف فعلي باشد، امارهيعني قطع مانع حجّيت حجج مي

گويد ي بر تكليف، حجّت نيست. به عنوان مثال زيد قطع به طهارت اين آب دارد، و فردي ثقه به وي ميتكليفي فعلي باشد، اماره

  اين آب نجس است، در اين صورت قول ثقه حجّت نيست.

شود در سيره عقالء اماره بر خالف آن جعل ينكته مانعيت قطع اين است كه اثر تكويني قطع (عمل بر طبق قطع) موجب م

نشود. يعني خبر ثقه در سيره عقالء حجّت است، امّا براي كسي كه قاطع به عدم مضمون آن نباشد. بنابراين اگر قطع به خالف 

ف قطع جعل نخواهد اماره باشد، اماره نه منجّز است و نه معذّر است. شارع نيز به دليل وجود اين ارتكاز بين عقالء، اماره بر خال

  كرد. يعني جعل اماره در حقّ قاطع به عدم، محذور ثبوتي ندارد امّا در بين عقالء جعل نشده است.

  تنبيه چهارم: معذّريت قطع

بما «همانطور كه گفته شد با تسلّم دوم مقدمه حسن و قبح عقلي و وجوب عقلي اطاعت، منجّزيت احتمال و قطع (البته نه 

ه شد. اين بحث در مورد منجّزيت قطع بود، و معذّريت قطع نيز بايد بررسي شود. سوال اين است كه اگر قطع به پذيرفت») هو قطع

عدم تكليف فعلي باشد مانند اينكه زيد قطع به عدم حرمت فعلي اين مايع داشته باشد، آيا اين قطع معذّر است؟ و يا اگر زيد قطع 

  ليكه در واقع نماز جمعه واجب است، آيا اين قطع معذّر است؟به عدم وجوب نماز جمعه داشته باشد در حا
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نطور كه در مباحث قبل اشاره شد قطع گاهي رسد نفسِ قطع معذّر نيست، و بايد منشأ قطع بررسي شود. همابه نظر مي

مايعي  شخصي و گاهي نوعي است. سبب قطع شخصي معذّر نيست امّا سبب قطع نوعي معذّر است. به عنوان مثال فرض شود

وجود دارد كه طهارت آن معلوم نيست در حاليكه در واقع نجس است. در اين فرض اگر زيد استخاره كرده و نتيجه بگيرد اين 

مايع طاهر است و حرمت شرب ندارد، اين قطع شخصي است كه نه نفسِ قطع و نه منشأ آن هيچكدام معذّر نيستند. امّا اگر پنج 

اين مايع طاهر است و زيد قطع پيدا كند كه حرمت شرب ندارد، اين قطع نوعي است كه نفسِ شخص ثقه به زيد خبر دهند كه 

قطع معذّر نيست امّا منشأ آن معذّر است. در نتيجه اگر سبب قطع امري متعارف باشد (يعني سببي باشد كه موجب قطع اكثر افراد 

  .١باشد)، آن سبب معذّر است

ر تكليف فعلي نيستند. تنها معذّر تكليف فعلي كه مؤمِّن تكليف فعلي هستند؛ امّا معذّ بندي اينكه قطع و احتمال منجّزجمع

  ندارد، سبب قطع نوعي به عدم آن است.

  مقام سوم: ذاتيّت حجّيت قطع

اند كه آيا اين حجّيت اند. سپس اين سوال را مطرح كردههمانطور كه گفته شد مشهور علماء حجّيت قطع را قبول نموده

ي سه معني (دو معناي دارا» ذاتي«طع است؟ قبل از بررسي پاسخ اين سوال، بايد مراد از حجّيت ذاتي توضيح داده شود. ذاتي ق

  منطقي و يك معناي اصولي) است:

خمس)، مانند  الف. ذاتي باب ايساغوجي: مراد از ذاتي باب ايساغوجي همان جنس و فصل و نوع است (ذاتي باب كليات

  حيوانيت زيد يا ناطقيت زيد؛انسانيت زيد يا 

ست. البته تفسير اب. ذاتي باب برهان: ذاتي باب برهان همان لوازم ذات و ماهيت يك شيء (در مقابل لوازم وجود شيء) 

است، يعني » بعهزوجيت ار«ديگري هم براي ذاتي باب برهان وجود دارد كه فعالً مورد بحث نيست. ذاتي باب برهان مانند 

گر هم به وجود ذهني ات اربعه است. بنابراين اگر ماهيت اربعه به وجود عيني موجود شود، زوجيت را دارد؛ و زوجيت الزمه ذا

  موجود شود، زوجيت را دارد.

                                                             
شود احتمال است كه در اين فرض منتفي . اگر اشكال شود كه وقتي قطع به عدم تكليف فعلي وجود دارد، آن تكليف نبايد منجَّز باشد؛ زيرا چيزي كه موجب تنجّز تكليف مي١

به وجود تكاليفي ال اجمالي اگر احتماست. توضيح اينكه است. پاسخ اين است كه يك احتمال اجمالي نسبت به وجود تكاليفي فعلي در شرع وجود دارد كه همان احتمال منجّز 

ين صورت اين احتمال اجمالي منجّز ا فعلي در دائره تكاليف محتمل نفساني باشد (يعني تكاليفي كه قطع به عدم آنها وجود دارد، از اطراف اين احتمال اجمالي خارج باشند)، در

ها وجود دارد)، اين احتمال منجّز تكليف اگر احتمال اجمالي در دائره تمام تكاليف باشد (ولو تكاليفي كه قطع تفصيلي به عدم آنتكليفي كه قطع به عدم آن وجود دارد، نيست؛ امّا 

  تواند جمع نمايد.خواهد بود؛ زيرا نفس انسان طوري است كه بيان اين احتمال (كه نامعيّن است) و اين قطع مي
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ج. ذاتي اصولي: در علم اصول نيز گاهي ذاتي به معناي الزم ماهيت موجود در خارج است، (يعني اگر ماهيت در ذهن 

د). به عنوان مثال حرارت نسبت به نار، و برودت نسبت به ماء، ذاتي هستند. يعني حرارت الزمه موجود شود، اين الزمه را ندار

  ماهيت نار موجود در خارج است. امّا نار موجود در ذهن، حارّ نيست.

شود حجّيت قطع ذاتي است، مراد همين معناي سوم است. يعني قطع موجود در خارج همين در علم اصول وقتي گفته مي

ا برودت براي ماء است اء را دارد و نيازي به جعل و اعتبار نيست. به عبارت ديگر حجّيت قطع، نظير حرارت براي نار و ياقتض

شود؛ در بحث از ماء مي (البته تفاوتي بين حرارت نار و برودت ماء وجود دارد كه اولي منفكّ از نار نيست و دومي گاهي منفكّ

  به اين معني ذاتي است. قطع دقيقاً مانند حرارت نار است يا برودت ماء). منجّزيت احتمال همآينده بررسي خواهد شد كه حجّيت 

شود؛ امّا مهمّ اين اين سه قسم ذاتي در عرض هم، مورد تسلّم واقع شده است و اينكه قطع از قسم سوم است نيز تسلّم مي

ز قبيل حرارت نار و نه از قبيل برودت ماء است، بلكه تر حجّيت قطع نه ااست كه حجّيت قطع، جعلي نيست. به عبارت دقيق

حجّيت قطع امري واقعي است (بر خالف حرارت و برودت كه از امور حقيقي هستند). امور واقعي نيز گاهي در طول يك اعتبار 

طع از قبيل آن دسته از بوده (مانند ماليت اسكناس)، و گاهي در طور اعتبار نيستند (مانند ماليت طال)، كه منجّزيت و معذّريت ق

  امور واقعي است كه در طول اعتبار نيستند.

 


