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

  مباحث گذشته: خالصه
امكان اخذ علم  بحث شد. ادلّه استحاله نقد شده و فيدر موضوع همان تكل فيدر جلسات قبل در مورد اخذِ علم به تكل

 نيا يبرا ياصول و يفقه يقاتينبوده، و سپس تطب زين يدور مع يكه اخذِ علم حت شوديم انيجلسه ب نيداده شد. در ا حيتوض

  .شوديم انيمسأله ب

  جواب ديگر از شبهه دور

دور «بود. در پاسخ از اين شبهه گفته شد تنها » دور«همانطور كه در ادلّه استحاله گذشت، يكي از دالئل استحاله اخذ علم 

  .١محال است» علّي

وضوع دليل از مالزم نيايد. اگر شارع در امّا ممكن است طوري اخذِ علم در موضوع تكليف تقريب شود كه اصالً دور 

الزم نخواهد آمد؛  خواهد بود. در اين صورت حتي دور معي هم» علم«استفاده نمايد، مصداق آن در خارج حتماً » قطع«عنوان 

است. به » طعق«موقوف بر وجود » مقطوع بالعرض«نيست، و فقط وجود » مقطوع بالعرض«موقوف بر وجود » قطع«زيرا وجود 

  ارت ديگر قطع فقط موقوف بر وجود مقطوع بالذات است نه مقطوع بالعرض.عب

ه، كه در نتيجه هميشه در استفاده نمود» قطع«بنابراين هرچند غرض مولي به واقع علم تعّلق گرفته، امّا در انشاء از عنوان 

  محقّق شده و غرض مولي تأمين خواهد شد.» علم«خارج 

                                                             
وده و محال است. توضيح . اگر گفته شود تمام اقسام دور محال است، يك جواب نقضي وجود دارد. جواب اين است كه نبايد براي كسي قطع حاصل شود زيرا مستلزم دور ب١

است (زيرا قبل از » قطع«ر وجود نيز متوقف ب» قطوع بالذاتم«است (زيرا قطع بايد متعلّق داشته باشد)؛ و از طرفي وجود » مقطوع بالذات«متوقف بر وجود » قطع«اينكه وجود 

  قطع، مقطوعي نخواهد بود).
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  ر موضوع همان حكمتطبيقاتي از اخذِ علم به حكم د

ه وجود خواهد همانطور كه گفته شد مشهور علماء كه قائل به استحاله اخذِ علم هستند. در صورت استحاله، دو عويص

  داشت كه يكي در اصول و ديگري در فقه است:

  به حكم در موضوع همان حكم» التفات«اخذِ 

(التفات فقط در احكام  دانندا شرط فعليت تكليف مير» التفات«در علم اصول اين عويصه وجود دارد كه مشهور علماء 

و » قدرت«و  »عقل«و » بلوغ«تكليفي شرط است نه در احكام وضعي). يعني در نظر مشهور شرائط عامّه تكليف چهار امر 

گر زيد در حال ام نيست. ااست. بنابراين شرب خمر بر غير بالغ يا مجنون يا عاجز حرام نبوده، و بر غير متلفت نيز حر» التفات«

رائط عامّه تكليف غفلت شرب خمر نمايد، فعل حرامي مرتكب نشده است. در مقابل مشهور، تعداد قليلي از علماء هستند كه ش

دانند (نظر مختار نيز همين است). بنابر اين نظر التفات شرط تنجّز تكاليف است نه مي» بلوغ«و » قدرت«و » عقل«را سه امر 

  شرط فعليت تكاليف.

است، همان محذور و استحاله اخذ علم در » التفات«به هر حال بنابر نظر رائج در علم اصول كه از شرائط فعليت تكليف 

تكليف «موقوف بر وجود » التفات به تكليف«موضوع تكليف، در مورد التفات نيز وجود خواهد داشت. توضيح اينكه وجود 

است (زيرا براي فعليت تكليف نياز به » التفات به آن«يز موقوف بر وجود ن» تكليف فعلي«است؛ و از سوي ديگر وجود » فعلي

  ؛٢تحقّق موضوع در خارج است)

مان رسد اگر قائل به استحاله اخذِ علم به حكم در موضوع همان حكم، بايد اخذِ التفات به حكم در موضوع هبه نظر مي

ين شبهه پاسخ دهند؛ و بنابر التفات در فعليت تكليف هستند، بايد از احكم را نيز محال بداند. بنابراين مشهور كه قائل به شرطيت 

فعليت تكليف  مبناي مختار كه اخذِ علم در موضوع تكليف محال نيست، مشكلي در التفات نبوده و ممكن است التفات شرط

  شود (هرچند در نظر مختار التفات شرط تنجّز تكليف است).

  اخذِ علم در برخي فروعات فقهي

» علم«فقه نيز برخي فروع فقهي وجود دارد كه مختصّ به عالم يا به غير عالم است (تفاوتي نيست كه در موضوع دليل در 

اخذ شود، و ادلّه استحاله در هر دو مورد وجود دارد). به عنوان مثال جهر نماز صبح بر عالم به جهر » عدم علم«اخذ شود و يا 

                                                             
از شرائط عامّه » التفات«نظر ايشان  . با مقداري تتبع در كلمات شهيد صدر، جوابي از اين اشكال يافت نشد؛ ممكن است عدم توجه ايشان به اين اشكال، به دليل اين باشد كه در١

ين نكته صحيح است كه با وجود يك شبهه ارط تنجّز تكليف است. مرحوم استاد محقق تبريزي نيز مواجه با اين اشكال بودند، امّا جوابي از ايشان پيدا نشد. البته تكليف نبوده، و ش

  دانستند.نبايد از اعتقاد دست كشيد. يعني با اين شبهه همچنان التفات را از شرائط فعليت تكليف مي
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تواند به جهر يا اخفات بخواند؛ و مثال ديگر نباشد فقط قرائت بر وي واجب است ميواجب است، يعني اگر كسي عالم به جهر 

اينكه بر مسافر عالم به قصر، نماز قصر واجب است (يعني اگر جاهل به وجوب قصر باشد و نماز تمام بخواند صحيح است)؛ و 

جب است؛ به هر حال اگر شخص عالم اخفاتاً نماز مثال ديگر اينكه اگر مسافر علم به وجوب افطار نداشته باشد، روزه بر وي وا

صبح بخواند، نماز باطل بوده؛ و اگر شخص جاهل اخفاتاً نماز صبح بخواند، نمازش واقعاً صحيح است (نه اينكه به حديث 

  دانند؟اند، در حالي كه اخذ علم را محال ميصحيح باشد). چگونه فقهاء چنين فتوايي داده» التعاد«

  م به جعل در موضوع اخذ شده استجواب اول: عل

كم اخذ شده، شهيد صدر از اين عويصه پاسخ داده است كه در اين فروع فقهيه، هرچند علم به حكم در موضوع همان ح

هر واجب است جدر موضوع مجعول اخذ شده است. يعني همينكه زيد بداند بر رجال نماز صبح به صورت » علم به جعل«امّا 

  شود.ه كلي) وجوب جهر بر وي فعلي شده و مجعول محقّق مي(با علم به اين قضي

» علم به مجعول«اند و محلّ نزاع است اخذِ فتهگرسد اين جواب حلّ عويصه نيست؛ زيرا آنچه فقهاء در فقه به نظر مي

ه حكم كلي دارد)، داند نماز صبح بر رجال به جهر واجب است (يعني علم ببه عنوان مثال زيد مي». علم به جعل«است نه اخذِ 

گر به نماز صبح را به اامّا غافل است از اينكه در حال خواندن نماز صبح است (يعني علم به مجعول ندارد). در اين صورت نيز 

  اخفات بخواند، نمازش واقعاً صحيح است.

 تكليفش جامع بين است نه به سبب اينكه واقعاً» التعاد«ممكن است گفته شود صحّت نماز در مثال فوق به دليل حديث 

در ظاهر مجزي دانسته شده است؛ » التعاد«اخفات و جهر است. يعني تكليف فعلي همان نماز به جهر است، امّا به سبب حديث 

تمسّك شود، امّا در مثال نماز مسافر تمسّك به » التعاد«اين است كه در هرچند در مثال فوق ممكن است به حديث  ٣امّا جواب

داند مسافر نمازش قصر است، امّا غفلت دارد بوده در عين حال حكم به صحّت شده است. يعني كسي كه مياين حديث ممكن ن

اآلن مسافر است (يعني علم به جعل دارد امّا علم به مجعول ندارد)، اگر نماز كامل بخواند نمازش واقعاً صحيح خواهد بود. 

كه اين مطلب به لحاظ فقهي مسلّم است. لذا در اين مسائل فقهي علم به ، »علم به جعل«مهمّ است نه » علم به مجعول«بنابراين 

  مجعول اخذ شده است.

  جواب دوم: امكان اخذِ علم

                                                             
نيز مورد قبول است كه صحّت واقعي است. يعني از جمع بين » التعاد«كند؛ زيرا در مفاد حديث اين دفاع از كالم شهيد صدر نيز تمام نبوده و مشكل را حلّ نمي رسد. به نظر مي١

 هر واجب است. لذا همان اشكال استحاله وجود خواهد داشت.جشود كه جهر بر عالم به اين حديث و ادلّه جهر، كشف مي
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رسد تنها جواب از اين مسائل فقهي نيز اين است كه گفته شود اخذِ علم به مجعول در موضوع همان مجعول به نظر مي

  ممكن است.

فات به مجعول در موضوع شهيد صدر كافي نيست؛ زيرا در آن مسأله نيز مسلّم است كه التالبته در مورد التفات نيز راه حلّ 

ت اين مايع نداشته همان مجعول اخذ شده است. به عنوان مثال اگر زيد يقين به حرمت شرب خمر داشته، امّا التفات به خمري

  باشد، در اين صورت مسلّم است كه تكليف فعلي ندارد.

  سأله اصولي و بحث التفات نيز فقط به امكان اخذِ التفات در موضوع مجعول است.پس حلّ اشكال در م

 


