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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

لف مربوط به حاالت مک ،دید شیخ انصاری سه مبحث اصلی است که با یک تقسیم ثالثی بحث در این بود که مباحث کتاب از

ل این مباحث کتاب را حوکند یا ظن و یا شک و . یعنی ایشان فرمود مکلف اذ التفت الحکم شرعی یا قطع پیدا میسامان پیدا کرده

 سه حالت مکلف سامان دادند.

حقق خراسانی یک د مانصاری اشکال کردند و خوهم محقق خراسانی و هم دیگران به شیخ  ،اشکاالتی به شیخ انصاری وارد شد

 نصاریا بود و توضیح دادند که علت عدول از تقسیم شیخ انصاری ارائه داد که این تقسیم ثنایی  تقسیمی را به جای تقسیم شیخ

الذی وضع علیه القلم، وقتی به حکم فعلی ظاهری یا واقعی التفات پیدا کند  البالغشان ارائه دادند این بود که تقسیمی که ای چیست؟

 ت یا به حکم عقل مجبور است از ظن خودوق، آنشود. اگر برای او قطع پیدا نشدقطع حاصل می شود یا قطع حاصل نمیی او یا برا

 .تبعیت کند یا اینکه رجوع به اصول عملیه کند

 از تقسیم شیخ انصاری دفاع محقق عراقی

کالی گوید تقسیم ثالثی شیخ انصاری درست است و اشیرده بود مکنی که به تقسیم ثالثی شیخ ایراد ایشان در مقابل محقق خراسا

م شرعی کمکلف از حیث حالتی که در افق نفس او بعد از التفات به ح این سه قسم کردن اینکه باید ببینیم برای ؛در این تقسیم نیست

 ای که شیخ انصاریدقت کنیم هیچ محذوری در این اقسام سه گانه اگر آن لحاظ را ماشود به چه لحاظی صورت گرفته؛ پیدا می

  .آیدا این سه حالت برای مکلف پیش نمیمحقق خراسانی اشکال کرده بود به شیخ که اساسآید. بیان کرده است پیش نمی

جیت هستند گاهی ح شوند بر سه قسمخصوصیاتی که موجب حجیت میانصاری این است که آن  فرماید منظور شیخمحقق عراقی می

گاهی صفت وجوب دارد و  ،شودن آنچه که موجب اعتبار و حجیت مییعنی چو ؛گاهی ممتنع ضرورت دارد و گاهی ممکن است و

ارد ورت ددر برخی موارد حجیت ضر ،شیخ انصاری گفته است که مکلف سه حالت دارد ،صفت امکان و گاهی صفت امتناع گاهی

ای است که عقالء حجیت آن را الزم ، قطع به گونهجایی است که قطع پیدا شود د کرد و آنشوو واجب است و تخلف از آن نمی

د او واقع نز ،کاری نداریم که مطابق واقع باشد یا نباشد ،دارد ، وقتی انسان به چیزی یقیناین جهت که کاشفیت تامه دارد به ،دانندمی

ا صورت گرفته است و او واقع ر کشف تام برای او ینرد، یعاطلبی دیقین به مکسی که  ،ها کنار رفته استکامال روشن است و پرده

 . شوداست و موجب حجیت می جیت برای قطع واجبحپس  ،دینبمی

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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در زیرا  ،امکان جعل حجیت برای ظن وجود دارد ، یعنی از نظر عقالءاست ممکنحجیتش شود، اما ظن و هرچه که موجب ظن می

کاری به اعتبار و عدم فعال ما ) د یا قیاس،شوولی کشفش ناقص است، وقتی مثال خبر واحدی قائم میظن حیث کشف وجود دارد 

حیث کاشفیت را دارد دهم، زنم و واقع را نشان می، مدعی است که من پرده را کنار میکنداین دارد واقع نمایی می (اعتبارش نداریم

خالفی در آن داده نشود، در ظن یک احتمال مرجوحی نسبت ست که احتمال مثل قطع نی، ناقص است، ولی این کاشفیت تام نیست

 . اینجا حجیت برایش امکان دارد. درگویند کاشفیتش نقص دابه خالف است، به همین جهت می

ر اصال حیث کشف د ،بین دو حالت است ، زیرا شک، تردیدکه انسان شک پیدا کند ستجایی ا حجیت ممتنع است و آنهم گاهی 

حجیت  امکان جعل طریقیت و ،حجت باشد تواند طریق واحتمال در آن راه دارد و چیزی که اینطور باشد نمی دو ،آن وجود ندارد

 .برای قطع نیست

یک احتمال طریق قرار دهد و هم خواهد به سوی یمهم  زیرا ،جعل حجیت کنند مستلزم تناقض استاگر بخواهند برای شک چون 

 . یکی از این دو راه است ؟باشد هشود هر دو را، مگر میگوید هر دو راه  استبت به احتمال طریق دیگر، یعنی مینس

کند، در واقع اشاره به این اختالف می ،تثلیثی که در کالم شیخ انصاری وارد شده محقق عراقی ادعایشان این است که این الصهخ

 نصاری از اول برائت استشهاد کردهاز خود شیخ ا بعد به یک عبارتی ،کان و امتناعاختالف بین حاالت مکلف از حیث وجوب ام

 1.است

 محقق عراقی  بررسی دفاعیه

ک در مورد ش ،حجیت برایش ضروری است یعنی ،درست استسخن در مورد قطع  ؛از این سه احتمال یا سه وجهی که ایشان گفت

دو احتمال اینجا وجود  ل حجیت برایش وجود داردکه امکان جعش ممتنع است؛ اما در مورد ظن ، جعل حجیت براینیز درست است

  :دارد

جعل حجیت برای آن  ای است کهگونه ، یعنی ذات ظن بهظن فی نفسه قابلیت دارد که حجیت برای او جعل شود احتمال اول:

  .فی نفسه این قابلیت را دارد ممکن است و

ت این چطور با آن آن وق ،جعل حجیت برای ظن صورت بگیرد و ما به امکان جعل حجیت برای ظن قائل شویماگر : احتمال دوم

آید در حق مکلف مثال از راه خبر واحد به دست می یعنی آن حکمی کهجعل حجیت برای ظن، چون  .شودیمحکم واقعی جمع 

وجوب پس  ،واجب است هائم شد که نماز جمعه در عصر جمعمثال روایتی قگذاریم حکم ظاهری، حجت است، حال ما اسمش را می

داریم که در لوح محفوظ برای مکلف جعل هم  نجا یک حکم واقعییا، ولی ما این خبر یک حکم ظاهری است استناد نماز جمعه به

مع بین حکم ظاهری به عبارت دیگر ج .تواند هم این حجت باشد و هم آنآید که چطور میاینجا این بحث پیش میلذا ، شده است

 .و واقعی باید صورت بگیرد

 دو احتمال در آن متصور است: امکان حجیت در مورد ظنونپس 

ست به این ت در قطع نیاین قابلی، ظن قابلیت این را دارد که فی نفسه حجت قرار داده شود و این قابلیت در شک نیست یکی اینکه

این یک بحث بسیار مختصر و جزیی است و این قابلیت باشد اینکه بحث مهمی نیست، اگر سخن از  .خودش این را داردمعنا که 
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ن پس ای .استط به حجج و امارات مربوه ظن مباحث مربوط ببخش وسیعی از شما نگاه کنید  ،همه الزم نیست از آن بحث شود

خ انصاری باعث شده ما مباحث کتاب را به سه گانه از نظر شیسخن در این است که این حاالت سه زیرا ،تواند مورد نظر باشدنمی

 . ظن و اصول عملیه قطع و ،تقسیم کنیم بخش

اگر منظور از امکان حجیت ظن این باشد  ،به لحاظ امکان و وجوب و امتناع استتقسیم ثالثی گوید این اینکه محقق عراقی میپس 

  .رودندارد، لذا این احتمال کنار میجعل حجیت در آن وجود دارد، اینکه خیلی بحثی که فی نفسه قابلیت 

مد  احتمال اگر این آیدری پدید میحکم ظاه ،امکان حجیت ظن این باشد که اگر حجیت برای ظن جعل شودمنظور از  دیگر اینکه

این  ،شودمیرا شامل گانه کتاب های سه، اما نهایتش یک بخش از بخشیعنی بحث مهمی هم هست ،ستنظر باشد، حرف درستی ا

گویید یک جایی حجیت وجوب دارد و یک جایی حجیت ممتنع است و یک جایی ی؟ شما مچرا سه بحث شود ،یک بحث است

ماند جایی که امکان ، پس میهم بحثی ندارد که بحثی ندارد و اگر ممتنع است آناگر وجوب دارد و ضروری است  .امکان دارد

. در حالیکه شما در کتاب الظن این یک بحث است ،حکم ظاهری و واقعی است بحث در جمع ان دارد، در جایی هم که امکدارد

شود که خودش هم می (ه شک به معنای ظن غیر معتبرالبت)به عالوه این شامل شک  .تر از این استبینید که مباحث خیلی گستردهمی

  .بحث مفصلی استموضوع 

اری ایشان تالش کرد این تقسیم ثالثی شیخ را تصحیح کند و شیخ انصیست. تمام نانصاری  دفاعیه محقق عراقی از شیخنتیجه اینکه 

 ین توجیه قابل خدشه و مناقشه است.رسد ا، واقعش این است که به نظر میرا از این اشکاالت رها کند

  .ت را کماکان دارد، آن اشکاالداشتند انصاری الخره تقسیمی که شیخپس با

 (محقق خراسانی) تقسیم دوم

یگران چه د اشکاالتی به تقسیم اول کرده، را تقریبا توضیح دادیم. گفتیم محقق خراسانی چه است محقق خراسانی دوم که ازتقسیم 

 ،دهیمکنیم و یک تقسیم ثنایی ارائه میعدول میانصاری اشکاالتی کردند و خود محقق خراسانی توضیح داد که چرا از تعریف شیخ 

ف مکل که منظور ازدر عبارت خود محقق خراسانی هم وجود دارد و آن اینشیخ انصاری و البته  عبارتای است در البته یک کلمه

گوید البالغ الذی له وضع علیه القلم فقط مجتهد را می خصوص مجتهد است یا اعم از مجتهد یا مقلد که باید بعدا توضیح دهیم یا این

 کنیم. د و چه مقلد؛ این را بعدا بحث میشود، هر مکلفی، چه مجتهد باشقلد هم مییا شامل م

 این تقسیم دومی که محقق خراسانی گفتند آیا مقبول است یا خیر؟اما 

ز صون ارا که م صاری کردند خالص شود و یک عبارت بهترینبه شیخ ا و دیگران ایشان تالش کرد که از اشکاالتی که خود ایشان

اهری علی واقعی و یا ظوقتی به حکم ف ،او مقرر شده و وضع شده که قلم تکلیف بر، لذا گفتند کسی ارائه دهدآن اشکاالت باشد 

اب ت، خواست مباحث آینده کایشان اینجا بیان کرد هاین دو فرضی ک .شودشود یا قطع پیدا نمیپیدا می یا قطع برای اوالتفات کند، 

. آنجایی که قطع پیدا شودشود یا نمییا قطع پیدا می ،را به این سمت و سو ببرد که به طور کلی مباحث کتاب بر دو قسم است

ملیه می سراغ اصول ع ،اگر اماره معتبر پیدا نشدر اماره معتبر پیدا شد که فبها، اگ ،شده یا نشده قائم شود یا اماره معتبر بر آننمی

  ایی تقسیم کرد.رویم مباحث کتاب را اینطور به صورت ثن

 ی(بررسی تقسیم دوم )محقق خراسان
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ال کردند اشکصفهانی هر دو به محقق خراسانی و محقق ا محقق عراقی .تقسیم نیز از ناحیه برخی مورد اشکال قرار گرفته است این

یت برخی از یعنی بحث حج ،ده، آن مباحثی که در کتاب آمگویند این تقسیمی که شما کردید اساسا تقسیم مباحث کتاب نیستو می

عی گاهی ما یقین به حکم شر. چون بحث در این است که اساسا متفاوت با این تقسیمی است که شما کردید ،ظنون و اصول عملیه

بر یک حکم شرعی را هم  شودشود مثال خبر واحدی اقامه میی که یقین پیدا نمیجایایشان  .کنیمکنیم و گاهی پیدا نمیپیدا می

جا این تقسیمی که محقق خراسانی اینا نشد باید سراغ اصول عملیه برویم. اما اگر یقین پید ،هم مثل قطع است ینا ،ستحجت دان

ممکن است برخی از اینها منجر  ین، یعشودکه احیانا بر این امور مترتب می ای استقت تقسیم بحث به اعتبار آن نتیجهدر حقیکرده 

  .دشون یقین یا نازل منزله یقین بشود و برخی از اینها منجر به یقین به

 یی باشد که همیشه برچیزها ، حتما باید به لحاظ آنیک تقسیمی را ذکر کند که شامل مباحث کتاب شودخواهد بنابراین وقتی می

دیگر بحث اصولی نیست و این  ،شودبعض االحیان بر آنها مترتب میفی  ال بحث از چیزهایی باشد کهاگر مث، اما شودآن مترتب می

 دا کرده، یعنی کأنه آمده تقسیم کرده به لحاظ ما یترتب علیها احیانا. شتی پیسرنو اینجا اینچنین

 1.که از آن لحاظی که برای تقسیم در نظر گرفته شده خارج استهایی در کتاب مطرح شده کأنه یک بحث پس

 بحث جلسه آینده

و  «و ان ابیت»ایشان گفته است  .ومشود تقسیم سد که در واقع میمحقق خراسانی خودشان یک تقسیم دومی را هم ذکر کردن

یم دومی را شود تقسیم کرد، یعنی یک تقسیم، اینطور هم ندتشیخ انصاری گف ههمانطور ک ،بخواهید ثالثی بودن تقسیم را حفظ کنید

لسه بعد آن جت که در وم را باید ببنیم چیسم سشود. حال این تقسیارائه داده که با احتساب تقسیم شیخ انصاری، تقسیم سوم می

 کنیم.را بررسی می

 «والحمدهلل رب العالمین»
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