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 « معين ج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ل  ال ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 تقسیم شیخ انصاری 

رسد به  . بعد از بیان این مسئله نوبت میمطلب را متعرض شدیم و در حدی که الزم بود نکاتی را بیان کردیم  در مقدمه بحث سه

اعلم  »مالحظه فرمودید که شیخ انصاری نوشتند  ،  لذا در طلیعه کتاب رسائل  ،شودکه در جلد دوم به آن پرداخته می  اشاره به مباحثی

هایی است که تا  این در واقع اشاره به بحث   ؛او القطع او الظن«  هیله الشک ف  حصلیفإمّا ان    یحکم شرع  یان المکلف إذا التفت إل

های  ز ناحیه شیخ انصاری است برای بحث این یک تقسیم ا  .شوداصول عملیه مطرح می  ، ظن وآخر کتاب در قالب بحث از قطع

گانه ای است که برای مکلف  یم به خاطر همین حاالت سه شویماست که اگر ما وارد این بحث ها    کتاب فرائد االصول و یک مبنایی

حکم شرعی پیدا  به  ن سه حال خارج نیست، یا قطع  کند از ایقتی التفات به حکم شرعی پیدا میگوید مکلف و، می آیدپیش می 

و اگر ظن پیدا    ه شدهداد  سامانها در مورد قطع  . اگر قطع پیدا کند، بخشی از بحث کندمی   کند یا ظن و یا در حکم شرعی شکمی

ط به امارات ظنیه است و اگر شک برای  زیادی از کتاب مربو  که بخش ،ته شدند و برخی نه، برخی امارات مفید ظن معتبر دانسکند

دهد؛ پس این عبارت در واقع تبیین  او پیدا شود به اصول عملیه باید رجوع کند و آن چهار اصل عملی را مورد بررسی قرار می

 بحث از قطع و ظن و اصول عملیه است.  چرایی 

داده  را مورد بررسی و نقد قرار  آن    مورد توجه بقیه اصولیین واقع شده وتقسیم    اینیخ انصاری این تقسیم را ذکر کرده،  ش از آنجا که  

  . کردندآن وارد اشکاالتی به  و

 بررسی تقسیم شیخ انصاری 

ال عبارت محقق تقسیم دیگری را ارائه داده که حا  انصاری اشکال کرده وشیخ    این تقسیم  محقق خراسانی از کسانی است که به

فاعلم:    »  یم: گویب  باید   «ی حکم شرع  یان المکلف إذا التفت إلاعلم  »  یمخوانیم ایشان می گوید به جای اینکه بگویخراسانی را نیز می

  «فإما أن یحصل له القطع به، أو الأن البالغ الذي وضع علیه القلم، إذا التفت إلى حکم فعلّی واقعی أو ظاهري، متعلق به أو بمقلدیه،  

فا للشیخ  خال  ،کندکنیم( ایشان تقسیم به دو حالت می شود یا خیر )حال بعدا عبارت کامل ایشان را بیان مییا قطع برای او حاصل می 

 .استکه تقسیم به سه حالت کرده 

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
 1401  دي  27 :تاریخ                                                                              احکام قطع موضوع کلی: 
                                1444 جمادي الثانی 24مصادف با: اشکال اول و               –بررسی تقسیم شیخ انصاري  –تقسیم شیخ انصاري  :جزئی  موضوع 
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را تغییر داده و    یمو چرا ایشان این تقس  ستچی  شیخ انصاری  محقق خراسانی به این عبارت  حال بحث خواهیم کرد که اشکاالت

بیان کردند که می تقسیم ایشان ذکر کرده چیست؟ یک تقسیم دومی هم محقق خراسانی  قبول ی که  این تقسیم را    گویند برفرض 

   .قبول کنیدتوانید می نکردید تقسیم دوم را 

   .تقسیم های محقق خراسانی اشکال کرده و تقسیم دیگری ارائه دادهمحقق اصفهانی نیز به 

توان آن  حجج و امارات را تقسیم کنیم به چند نحوه می، یعنی مباحث  یهفاپس اگر در همین طلیعه بحث بخواهیم مباحث جلد دوم ک

این سه بحث کلی است تا آخر علم    ؛یک مبحث قطع داریم و یک مبحث امارات ظنیه و یکی هم اصول عملیهما  م کرد.  یرا تقس

،  بحث قطع خیلی طوالنی نیست   . شود هم یک جنبه فقهی دارد و هم یک جنبه اصولی، حال اجتهاد و تقلید که بعدا بحث میاصول

   .مفصل استهم   کارایی دارد ویلی دو بحث بعدی است که هم خ   عمده آن

عدول کرد و    آنچرا محقق خراسانی از    ؟این چه اشکالی دارد  جمله را فرموده و یک تقسم تثلیثی بیان کردند،  شیخ انصاری این

 پیشنهاد داد؟ چرا محقق اصفهانی تقسیم چهارمی را پیشنهاد داد؟  چرا تقسیم سومی  و ؟شنهاد دادیپ م دیگریتقسی

چرا این    ،بندی شودو آن اینکه موضوعات آینده چگونه دسته  کنند هارگانه یک هدف را دنبال می های چفقط دقت کنید که این تقسیم 

 موردش باید بحث کرد؟ هدف این است. سه موضوع پدید آمده که در

له الشک    حصل یفإمّا ان    یحکم شرع  یان المکلف إذا التفت إل اعلم  »  :گویندمیو  از راه حاالت مکلف وارد شدند    شیخ انصاری

حاالت مربوط به نفس    ،آیدی از این سه حالت برای او پیش می یک  ،مکلف اگر به حکم شرعی التفات کند؛  او القطع او الظن«  هیف

حکم شرعی. علت اینکه  کند یا شک در  ییا ظن به حکم شرعی پیدا م د  کناو یا یقین به حکم شرعی پیدا میدر افق نفس    ،اوست

شیخ انصاری    .گانه مکلف استل عملیه تقسیم شده همین حاالت سه نیز به سه قسم قطع و ظن و اصو های آینده  موضوعات بحث 

 از این راه وارد شده است. 

   محقق خراسانی از کسانی است که به این تقسیم اشکال کرده است..ه استری از جهاتی مورد اشکال قرار گرفتاین بیان شیخ انصا
 اشکال اول 

ظن نوعی    یعنی هم شامل  ، منظور از ظن اینجا مطلق الظن استکند یا ظن یا شک؛  پیدا می  انصاری فرموده مکلف یا یقیناینکه شیخ  

اما دیگران این    ،یک وقت ممکن است کسی ظن پیدا کند شخصا به چیزی  ،گیردشود و هر دو را در بر میو هم ظن شخصی می

  جا اعم از ظن شخصی و نوعی ین ا  .دن ی ظن پیدا نکند ولی دیگران ظن پیدا کنیک وقت ممکن است شخص  . حالت برایشان پیدا نشود

نیست این است که اساسا خود شیخ    د فقط ظن شخصی منظورنگویکه میعلت این   .منظور ظن شخصی فقط نیست  ، است  منظور

   .دهندمالک را ظن نوعی قرار می ،در بحث تعبد به اماراتبعدا انصاری 

اگر منظور   شود و یا ظن یا شک؟بگوییم برای مکلف یا قطع پیدا می است ما    ستآنگاه درگر مالک ظن نوعی باشد نه ظن شخصی،  ا

در نظر  به عنوان یک حالت برای مکلف    توانیم، دیگر این را نمیظن نوعی باشد که حتما ظن نوعی هم داخل در بحث است  ،از ظن

اگر ظن نوعی   آید یا ظن برای شخص خودش یا شک. امامکلف یا قطع برایش پیش می   .نیمبگیریم و در کنار شک آن را ذکر ک

  ؛ کندی مکند یا پیدا نیم یا ظن پیدا میآنجا باید بگویشود یا ظن یا شک،  نیم بگوییم یا قطع برایش پیدا می توامالک باشد دیگر نمی

 کنار و مقابل هم قرار دادن معنا ندارد.دیگر ظن و شک را در  
 اشکال دوم



  

268 

 

که شک به عنوان یک موضوعی    (رند  اال شذ و)بینید  . شما جایی نمی نگرفته است  ر، موضوع احکام شرعی قراشک  عنوان  اصال

ا یقین  ی   ،یعنی جهل  ،عدم العلم  ، یا علم است یا آنچه در ادله بعضا موضوع حکم شرعی قرار گرفته  .برای حکم شرعی ذکر شده باشد

د  ر اوید یقین به حکم دگ، یا می بینیم موضوع قرار گرفته شده باشدا چیزی به عنوان شک در ادله نمیم است یا عدم الیقین بالحکم،  

از حاالت مکلف در کنار قطع و ظن    ین را به عنوان یکیا، چرا ما  عنوانه موضوع حکم شرعی قرار نگرفتهپس اگر شک ب  . یا ندارد

 کنیم.  ذکر 

ین معنا شامل ظن  یعنی شک به ا  .اعم از شک اصطالحی و غیر اصطالحی است  ،ممکن است گفته شود منظور از شک  :ان قلت

هر دو از علم و یقین  ، ظن غیر معتبر نیز مثل شک است،  گیرداز اقسام عدم العلم را در بر می  پس برخی  .شودغیر معتبر هم می

   .فاصله دارند

هم  شود و ظن غیر معتبر  بریم ظن از آن خارج میعنوان شک در مقابل ظن به کار می   وقتی  رانیست زیاین پاسخ مورد قبول    قلت:

 منظور است. به معنای اصطالحی ین است که شک جا ظاهرش ا، اینمشمول عنوان ظن است

 سوال:

بسیار خب ولی آن   ، ...، شودتواند شامل ظن غیر معتبر  بله وقتی کلمه ظن را شیخ انصاری آوردند، دیگر این شک نمی  استاد:

؛ ما این حاالت سه گانه را بررسی است  یقین یا شک یا ظن  آن حاالت سه گانه   ،آیده برای مکلف در افق نفسش پدید میوضعیتی ک

گانه برای شخص  ین حاالت سه خواهیم ببینیم وقتی ا. حقیقت که همان است ولی می خواهیم وارد شویمکنیم، از این منظر میمی

 حاالت سه گانه را تصویر کنیم و این را مبنای ابواب مباحث آینده قرار دهیم.   درست است که ما اینآیا  ،آیدپیش می 

تقسیم دیگری د از این تقسیم و  لذا عدول کردننیست،    محقق خراسانی نیز به شیخ انصاری چند اشکال کردند که این تقسیم قابل قبول

حال باید دید    .توان مطرح کردمی  تقسیم دیگری  قبول نکردی،هم  گر این را  ا  «ان ابیت»و    رمودندپیشنهاد کردند و بعد از آن فرا  

اینجا ذکر کردند چیست  این به  اشکال   دو تقسیمی که محقق خراسانی  ایشان  ایشان چیست و اشکال  ش چیست؟ و علت عدول 

 کجاست؟  
 سوماشکال 

، مثال برای قبلی شد   ای به این اشکال در مطالبشاره یک ا   .کنند، تداخل پیدا میفرمودهای را که شیخ انصاری  گانه این اقسام سه 

یک دلیل معتبری نزد او قائم    شود اماحالت شک برای او پیدا می«  یحکم شرع  یإذا التفت إل»شود  مکلف شک در حکم پیدا می

یا مثال ممکن  کند.  در نزد او قائم شده دیگر اصل جریان پیدا نمی   با اینکه در نفسش شک حاصل شده ولی چون دلیل معتبر شود،  می

شود  ین ظن غیر معتبر برای او حاصل می این است که وقتی اقاعده    ،است از راه ظن غیر معتبر به حکمی ظن پیدا کند مثل قیاس

از    جای اصل عملی است. پس بعضی، اینجا  بر اگر حاصل شدتبینیم ظن غیر مع، در حالیکه میبار نشود  دیگر احکام شک بر آن

شیخ    های کگانهبینیم این حاالت سه لذا می  . و بعضی از موارد شک محکوم به حکم ظن است  ستمحکوم به حکم شک ا   ،موارد ظن

  ولی گاهی با اینکه شک   ،باید اصل عملی جاری کند  ،مکلف با اینکه ظن پیدا کرده است  یگاه  ،شوندگفته بعضا متداخل می  انصاری

   .اصل علمی نباید جاری کندولی ارد د
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 سوال:

رای او ایجاد  یک ظن معتبری ب  ،آیدی یک دلیل معتبری میول  ،شود شک استی که در افق نفس او بدوا پیدا مینه حالت  استاد:

خواهند بگویند این حاالت  اینها می  ،شک که از بین نرفته  ...،  شود، یعنی حکم شک بار نمیدلیل اخذ کندکه باید به آن  شود  می

   تواند مبنای آن آثار باشد. ، فی نفسه نمیگانهسه

ند که  در محقق خراسانی اشکال ک و  مورد توجه برخی واقع شده است مطرح کرده واست که محقق خراسانی اینجا  این یک اشکالی

گانه مکلف  ، آن حاالت سه خود اقسام تداخل ندارند  ،مصادیق است  رد، تداخل این در واقع تداخل اقسام نیست ،این اشکال نیست

 .  کندذوری ایجاد نمی کنند که این هم محصادیق اینها با هم تداخل پیدا میآید ولی در برخی از می پیش م
 چهارم اشکال 

که تکلیف  یعنی کسی    ، یک اشکالی دارند که اساسا اینجا مکلف ظهور در مکلف فعلی داردمحقق خراسانی  خصوص کلمه مکلف    در

یا ظن معتبر به  کند که یقین داشته باشد به حکم،  یف نیز نسبت به کسی تحقق پیدا می فعلیت تکل   ،در مورد او فعلیت پیدا کرده است

س اساسا عنوان  پ  .فعلیت نداردبرای او  تکلیف    ،اما اگر کسی شک داشته باشد یا ظن غیر معتبر برای او حاصل شود  ،حکم پیدا کند

مکلف یعنی کسی که تکلیف در حق او فعلی  ؛  «یحکم شرع  ی»المکلف إذا التفت إلوده  ه است، اینکه شیخ انصاری فرمالمکلف اشتبا

کند یا  گوید یا قطع پیدا می ، می کسی که تکلیف در حق او فعلیت پیدا کرده  ،مکلف شأنی که منظور نیست  ،مکلف فعلی  ،شده است

شود. ه باشد دیگر شک برای او حاصل نمی کسی که تکلیف در حق او فعلیت پیدا کرد  ،گویند نهیظن و یا شک. محقق خراسانی م

شود، لذا باید برود  شود که انسان یقین پیدا کند یا ظن معتبر، کسی که شک دارد تکلیف برای او فعلی نمی زیرا وقتی تکلیف فعلی می 

 سراغ اصول عملیه، دیگر چیزی به نام تکلیف برای او فعلیت ندارد. 

«  فت إلى حکم فعلّی واقعی أو ظاهري فاعلم: أن البالغ الذي وضع علیه القلم، إذا الت  »» وییم  گمی   اگوید به جای مکلف مان می لذا ایش

آورد و بعد به  می  «البالغ الذي وضع علیه القلم »   عبارت  »مکلف«کند از عبارت شیخ انصاری به این عبارت و به جای  ل می عدو 

«؛ یا قطع برای او حاصل  یحصل  فإما أن یحصل له القطع به، أو ال  »  گویدسه حالت را برای مکلف ذکر کند میجای اینکه این  

وعلى الثّانی ، ال بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل ، من اتباع الظن لو حصل له ، وقد تمت مقدمات    »  یحصلشود یا او المی

« می گوید یا قطع برای او حاصل  على تقدیر الحکومة وإالّ فالرجوع إلى األُصول العقلیة : من البراءة واالشتغال والتخییر االنسداد ـ  

ین موضوع حکم عقل  یعنی ظن حاصل شده است و ا  ،ولی اگر حاصل نشدشود، اگر حاصل شد که روشن است،  شود یا نمی یم

  ،علی القول باالنسداد آن هم بنابر حکومت  یمپیروی از ظن البته در صورتی که ما مطلق الظن را حجت بدان   ،پیروی از ظن  یااست بر 

   .اصول عملیه کنیم اگر دلیل انسداد را تمام ندانیم باید رجوع به

این ظن معتبر    و اگر ظن پیدا کنیم    اگر   گوید باید پیروی کنیم واگر قطع پیدا کنیم، عقل ما می   ید در هر صورتوگپس ایشان می 

گویید باید پیروی کنی و یا  شویم که عقل می و اگر معتبر نباشد یا انسدادی می قائم مقام علم است    ،باشد این هم مثل قطع است

 ای نیست جز رجوع به اصول عملیه، حال چه شک داشته باشید و چه ظن غیر معتبر.گوید چاره ، عقل ما می دادی نیستیمانس 

 کند با جای تقسیم ثالثی.  پیشنهاد می قسیم ثنایی را ایشان یک ت پس

 »والحمد هلل رب العالمین« 


