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  طع /اقسام قطعحجج و امارات/ق موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه
فته شد در گاماره و اصل از قطع شروع شد.  ابتيقرار گرفت. سپس بحث از ن يدر جلسات قبل اقسام قطع مورد بررس

  .رديگيرار مق يدر علم اصول مورد بررس» علم« يجلسه به عنوان تتمه معان ني. در استين ياشكال يقياز قطع طر ابتين

  در علم اصول» علم«تذييل: معاني 

گيرد. اين كلمه در معاني مختلفي استعمال دارد، كه در علم اصول بسيار مورد استفاده قرار مي» علم«در علم اصول لفظ 

  شود):موجب مغالطه مي به چهار معني ممكن است به كار رود (و گاهي

مي اعمّ از مصيب و مخطئ است. به زرود. قطع همان تصديق جالف. قطع: گاهي علم در اصول به معني قطع به كار مي

ت. يعني اين بحث در اس» قطع«وجود دارد، كه در مورد علم به معناي » علم اجمالي«عنوان مثال در علم اصول بحثي با عنوان 

است، امّا در  است (هرچند در برخي كلمات مرحوم آخوند از لفظ قطع اجمالي استفاده شده» جماليقطع ا«حقيقت در مورد 

  كلمات ديگران معموالً علم اجمالي به كار رفته است).

رود. به اي از قطع به كار ميرود. يعني در حصّهب. قطع مصيب: گاهي علم در اصول به معناي قطع مطابق واقع به كار مي

ل در بحث اخير در مورد قاعده قبح عقاب بدون بيان، علم به همين معني است. يعني قاعده اين است كه عقوبت در عنوان مثا

  ، قبيح است.١مخالفت با تكليفي كه قطع مصيب به آن نيست

مكن رود كه شامل قطع و اطمينان است كه هر يك مج. اعتقاد قطعي يا اطميناني: گاهي علم به معناي اعتقاد به كار مي

به كار رفته » حديث رفع«است مصيب يا مخطئ باشند. اطمينان نيز به معني ظنّ قريب به قطع است. به عنوان مثال علمي كه در 

است به همين معني است. يعني تكليفي كه مكلّف قطع يا اطمينان به آن ندارد (هرچند اين قطع يا اطمينان او خاطئ باشد)، رفع 

                                                             
قبيح نيست؛ كليف را بداند عقاب وي ت. مقرّر: توضيح اينكه اگر شارع تكليفي داشته باشد و مكلّف با آن مخالفت نمايد، گاهي عقاب وي قبيح و گاهي غير قبيح است. اگر مكلّف ١

نابراين مراد از علم در اين قاعده ب و اگر تكليف را نداند عقاب وي قبيح است. به عبارت ديگر پيش فرض اين است كه شارع تكليفي دارد، لذا علم به آن هميشه مصيب خواهد بود.

  همان قطع مصيب است.
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ث حجّيت اماره در حقّ عالم به خالف آن است، كه گفته شده اماره در حقّ عالم به خالف حجّت شده است. مثال ديگر در بح

نيست. در اين بحث نيز مراد از عالم كسي است كه قطع يا اطمينان به خالف اماره دارد (هرچند اين قطع يا اطمينان وي خالف 

  واقع باشد).

رود كه شامل قطع و اطميناني است كه مصيب معناي اعتقاد به كار ميد. اعتقاد قطعي يا اطمينانيِ مصيب: گاهي علم به 

. به عنوان مثال در علم اصول از اشتراط ٢اند، معناي عرفي علم همين معني استاي فرمودهرسد همانطور كه عدّههستند. به نظر مي

يت تكليف ندانسته بلكه شرط حجّيت علم در فعليت تكليف يا تنجّز تكليف بحث شده است. مشهور اصوليون علم را شرط فعل

  دانند. در اين بحث مراد از علم معني عرفي آن يعني همين معناي چهارم است.تكليف مي

يعني » حجّت«رود. گاهي علم به معني ادّعا شده است كه علم در اصول گاهي به معنايي غير اين چهار معني نيز به كار مي

رسد اين برند، امّا به نظر ميه كار ميبلب صحيح است كه گاهي اصوليون علم را به اين معني رود. اين مطمنجّز و معذّر به كار مي

شود، مجاز خواهد بكه شامل استصحاب يا خبر ثقه غير مفيد ظنّ نيز » علم«معني براي علم مجازي است. يعني اگر گفته شود 

  بود.

  است.» قاد جازم اعمّ از مصيب و مخطئاعت«در مقابل علم، در اصول قطع فقط يك معني دارد كه همان 

  بندي بحث منجّزيت و معذّريتتتمه: جمع

است، در صورتي  همانطور كه گفته شد حجّت به معناي معذّر و منجّز است. تكليف فعلي كه همان تكليف جزئي يا مجعول

ن مستحق عقوبت است، يعني عقاب وي براي آن وجود داشته باشد. در اين صورت مخالفت كننده با آ شود كه منجِّزيمنجَّز مي

شود كه معذِّري بر آن باشد. در اين صورت مخالفت كننده با آن استحقاق عقاب ندارد، عقالً قبيح نيست؛ و در صورتي معذَّر مي

  يعني عقاب وي عقالً قبيح است؛

  منجّز و معذّر در نظر مشهور

شود، يعني فقط قطع منجِّز بالذات است. پس مخالفت با مي است كه موجب تنجيز تكليف فعلي» قطع«در نظر مشهور تنها 

شود علم يابد، معلوم ميشود تكليف فعلي به وسيله علم تنجيز ميآورد (از اينكه گفته ميتكليف مقطوع استحقاق عقاب مي

. بنابراين اگر ٣ع) است(يعني عدم قط» جهل«مصيب مراد است). در مقابل قطع تنها يك معذِّر براي تكليف فعلي وجود دارد كه 

  زيد نسبت به يك تكليف فعلي قاطع باشد آن تكليف منجَّز، و اگر جاهل باشد آن تكليف معذَّر است.

                                                             
  قرائن داخلي در معناي سوم به كار رفته است.. هرچند معناي چهارم معناي عرفي علم است، امّا در حديث رفع به دليل ٢

  . البته در نظر مشهور قطع هم منجّز است و هم معذّر است، امّا روح كالم مشهور اين است كه جهل معذِّر است.٣
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تواند تنجيز قطع را زايل است، يعني هيچ مانعي براي آن نيست و كسي نمي» علّي«و » حتمي«و » تنجيزي«تنجيز قطع 

تواند در برخي موارد معذّريت ، يعني هرچند ذاتي بوده و جعلي نيست امّا شارع مياست» تعليقي«نمايد؛ به خالف تعذير جهل كه 

تواند مانع معذّريت جهل شود، به عنوان مثال جاهلي كه خبر ثقه بر تكليف دارد جهل را سلب نمايد. شارع با جعل منجّز مي

  معذور نيست.

از امور واقعي هستند.  كه» تالزم«و » استحالة«و » علّيت«د منجّزيت قطع از امور واقعي است نه اعتباري و يا وهمي، مانن

شود كه چگونه شارع خبر ثقه يا استصحاب يا ظهور را منجّز كرده و اين صفت واقعي با توجه به اين نكته، اين سوال مطرح مي

  اند:دو دسته كند؟ پاسخ اين است كه صفات واقعيرا در آن ايجاد مي

شوند. به عنوان مثال تالزم بين دو شيء قابل جعل و ز امور واقعي با جعل و اعتبار محقّق نميالف. واقعي واقعي: برخي ا

  رارت را با اعتبار محقّق نمود.شود تالزم بين سنگ و حاعتبار نيست، يعني نمي

ري واقعي است، ام» ماليت«شوند. به عنوان مثال ب. واقعي اعتباري: برخي از امور واقعي در طول جعل و اعتبار محقّق مي

يعني برخي اشياء مورد رغبت مردم است و حاضرند از اموال خود در مقابل آن بدهند. به عنوان مثال گوسفند ماليت دارد، امّا 

مگس و سوسك ماليت ندارد يعني مردم حاضر نيستند آن را با بخشي از اموال خود معاوضه كنند. مثال ديگر اينكه يك قطعه 

كند، يعني مردم حاضرند برخي اموال اعتبار نمايد، واقعاً ماليت پيدا مي» مال«يا » پول«مّا اگر دولت آن را كاغذ ماليت ندارد، ا

نيز دو امر واقعي » هتك«و » احترام«شود. . بنابراين ماليت گاهي در طول يك اعتبار محقّق مي٤خود را در مقابل آن بدهند

آيند. به عنوان مثال اگر در يك عرف كاله برداشتن هتك باشد، وقتي زيد هستند كه گاهي در طور يك اعتبار به وجود مي

  كالهش را مقابل كسي بردارد واقعاً هتك كرده است.

شود. وقتي شارع خبر واحد و استصحاب نجّزيت نيز مانند ماليت و هتك است، يعني گاهي در طور يك اعتبار محقّق ميم

ب واقعي اعتباري است نها استحقاق عقاب وجود دارد. پس منجّزيت خبر ثقه و استصحارا حجّت قرار دهد، عقالً در مخالفت با آ

 بر خالف منجّزيت قطع كه واقعي واقعي است.

                                                             
د، مردم حاضر نيستند در مقابل آن مال دهند. پس هر ولت براي مورچه و سوسك ماليت اعتبار كندكند. و يا اگر . اگر زيد پولي چاپ كرده و اعتبار ماليت كند، ماليت پيدا نمي٤

  ه اعتبار ماليت براي آنها ممكن است نيز محدود است.تواند اعتبار كند و محدوده چيزهايي ككسي نمي


