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

  مباحث گذشته: خالصه
اشند، محال بدر موضوع همان حكم مطرح شد. گفته شده اگر دو حكم متّحد  يبحث از اخذِ علم به حكم شرعدر جلسات 

جلسه  نيه واقع شدند. در او مانند آن تمسّك شد، كه تمام ادلّه مورد مناقش تيمانند دور و لغو لياستحاله به چند دل ياست. برا

  .داده خواهد شد حيامكان اخذ علم توض

  »علم«و » قطع«توضيح مقدمه: 

ود دارد كه قطع اعتقاد جزمي است كه هميشه همراه متعلّق يا مقطوع است. همراه هر قطعي يك مقطوع بالذات وج» قطع«

راي تحقّق قطع، ببدون آن محقّق نخواهد شد، و يك مقطوع بالعرض وجود دارد كه گاهي وهمي و گاهي واقعي است. بنابراين 

  داشته باشد، و وجود يا عدم مقطوع بالعرض تأثيري ندارد. بايد مقطوع بالذات وجود

قّق علم عالوه بر نياز به مقطوع بالذات، بايد حاي از قطع، يعني قطع مصيب به واقع است. بنابراين براي تنيز حصّه» علم«

  ارد.مقطوع بالعرض نيز در خارج موجود باشد. يعني علم عبارت از قطعي است كه در خارج مقطوع بالعرض د

بر مقطوع بالذات نياز  با توجه به تعاريف فوق، براي تحقّق قطع فقط نياز به مقطوع بالذات است؛ و براي تحّقق علم عالوه

ري عقلي است (يعني قطع به مقطوع بالعرض نيز وجود دارد. البته اينكه براي تحقّق علم يا قطع نياز به مقطوع بالذات است، ام

، امري است كه از تعريف شد)؛ امّا اينكه براي تحقّق علم نياز به وجود مقطوع بالعرض در خارج است بدون متعلّق محقّق نخواهد

  آيد.علم به دست مي

  براي تحقّق علم نياز نيست مقطوع بالعرض از قبل محقّق شود
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االت بر نفس حادثي از حوادث است يعني موجودي مسبوق به عدم است؛ زيرا قطع از حالت انسان است كه اين ح» قطع«

نياز به وجود خارجي مقطوع بالعرض است. وجود » علم«شوند و قديم نيستند. همانطور كه گفته شد براي تحقّق عارض مي

  مقطوع بالعرض نسبت به وجود قطع سه حالت دارد:

ي است امّا قطع ازل الف. گاهي مقطوع بالعرض قبل از قطع وجود دارد، مانند قطع به وجود باري تعالي (وجود باري تعالي

 حدوث از حادث شده است، لذا مقطوع بالعرض قبل از حدوث قطع خواهد بود). در اين صورت واضح است كه قطع از حينِ

  است.» علم«افراد 

شود. به عنوان مثال فرض شود زيد عادل نبوده و قطعي به ب. گاهي در آنِ تحّقق قطع، مقطوع بالعرض نيز محقّق مي

عادل شود. در اين  وندارد. ممكن است در حينِ پيدايش قطع به عدالت زيد، در خارج نيز زيد توبه كرده  عدالت وي نيز وجود

 است؛ زيرا در تعريف علم نيامده كه بايد مقطوع بالعرض» علم«رسد قطع از همان حين حدوث از افراد صورت نيز به نظر مي

رض داشته باشد، و لعرض دارد (ولو از حين حدوث قطع، مقطوع بالعقبل از قطع باشد، بلكه علم همان قطعي است كه مقطوع با

  قبل از آن مقطوع بالعرض نباشد).

شود. به عنوان مثال فرض شود زيد عادل نبوده امّا ج. گاهي نيز مقطوع بالعرض بعد از حدوث قطع، در خارج محقّق مي

نِ حدوث از افراد علم و عادل شود. در اين صورت قطع در آ قطع به عدالت وي پيدا شده، و بعد از يك ساعت زيد نيز توبه كرده

  د شد.نيست؛ امّا بعد از يك ساعت (كه مقطوع بالعرض در خارج موجود شد)، اين قطع بقاءً از افراد علم خواه

  اخذِ قطع به تكليف در موضوع همان تكليف

كم را در موضوع د. اگر يك مولي قطع به حشودر موضوع تكليف بررسي مي» قطع«با توجه به اين مقدمه، ابتدا اخذِ 

وب شيء عليك اذا قطعتَ بوج«همان حكم اخذ نمايد، محذوري ندارد. فرض شود يك مولي فقط دو تشريع دارد: تشريع اول 

قلي وجود ع؛ در اين صورت هيچ محذوري »اذا قطعتَ بحرمة شيء عليك فهو حرام عليك«؛ و تشريع دوم »فهو واجب عليك

  ا در ادلّه استحاله مانند دور و لغويت مناقشه شد).ندارد (زير

در يك زمان  در علم اصول مفروغ عنه است كه فعليت هر تكليف، به فعليت موضوع آن در خارج است. البته نه اينكه

عليت ن آنِ حدوث فموضوع تحقّق پيدا كرده، و در زمان بعدي حكم فعلي شود؛ بلكه تقدّم رتبي بوده و آنِ حدوث موضوع هما

ت تكليف است. يعني تكليف است. بنابراين در مثال فوق كه موضوع همان قطع به تكليف است، آنِ حدوث قطع در نفس، آنِ فعلي

قّق حرمت آنِ حدوث قطع به وجوب يك تكليف، همان آنِ فعليت آن وجوب؛ و آنِ حدوث قطع به حرمت يك تكليف،آنِ تح

  فعلي آن تكليف است.
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شود، پس اين قطع از حين حدوث از افراد وارد از حينِ حدوث قطع، مقطوع بالعرض نيز محقّق مياز آنجا كه در اين م

العرض) نيز در همان است. به عبارت ديگر قبل از قطع تكليفي وجود ندارد؛ و بعد از حدوث قطع، تكليف فعلي (مقطوع ب» علم«

محال است در اين مثال قطعي محقّق شود كه علم نباشد؛ زيرا با ست، و حتي اشود. بنابراين اين قطع از افراد علم آن، حادث مي

  شود، لذا علم محقّق شده است.تحقّق قطع، تكليف فعلي نيز محقّق شده و مقطوع بالعرض موجود مي

علي اخذ نمايد. فرا در موضوع آن تكليف » قطع«در موضوع يك تكليف فعلي، كافي است شارع » علم«بنابراين براي اخذِ 

  شود.ين صورت دائماً موضوع اين تكليف علم خواهد بود و تكليف فقط با تحقّق علم فعلي ميدر ا

  اخذِ علم به تكليف در موضوع همان تكليف

را جعل » ليكاذا قطعتَ بحرمة شيء عليك فهو حرام ع«با توجه به توضيح فوق، تفاوتي نيست بين اينكه شارع حكمِ 

ورت موضوع تكليف، را جعل نمايد؛ زيرا در هر دو ص» بحرمة شيء عليك فهو حرام عليك اذا علمتَ«نمايد، و يا اينكه حكمِ 

خواهد بود (بلكه  »علم«قطعي است كه مطابق خارجي دارد. يعني به هر حال اگر قطعي در خارج ايجاد شود، هميشه از افراد 

  محال است علم نباشد).

  اخذ شود.» ن تكليفعلم به هما«در نتيجه ممكن است در موضوع يك تكليف، 

 


