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 چکیده
باز رود که از دیرقطع قطاع یکی از مباحث مهم قطع به شمار می

حجیت آن بین دانشیان علم اصول مورد اختالف واقع شده است. 

مشهور دانشیان علم اصول به حجیت قطع قطاع باورمندند، لیکن 

برخی مانند کاشف الغطاء نظر مشهور را برنتابیده و به عدم حجیت آن 

باورمند است. در این میان برخی مانند صاحب فصول قول به تفصیل 

 را برگزیده است.

تحلیلی  –ای توصیفی  در نوشتار حاضر سعی بر این است با  مطالعه

انتقادی در گزارش آرای دانشیان علم اصول و مبانی آنان، قول  و

 برگزیدهو صواب ارائه گردد.

دهد دقت و بررسی در آرای و دالیل دانشیان علم اصول به دست می 

که در بحث قطع قطاع باید بین قطع طریقی و قطع موضوعی تفکیک 

 ت قطعقائل شد؛ با این بیان که اگر مراد کاشف الغطاء از عدم حجی

قطاع در قطع موضوعی باشد، این سخن قابل پذیرش است. لیکن اگر 

مراد وی از آن، در قطع طریقی باشد، قابل پذیرش نیست؛ زیرا از منظر 

 عقل تفاوتی بین مقدمات متعارف و غیر متعارف قطع نیست. 
 

قطع قطاع، حجیت، طریقیت، ذاتی، قطع  :هاکلیدواژه

 طریقی، قطع موضوعی.

 

  
Abstract 

Credulous one of the important discussion 

considered in the certain that from long time credit 

credulous in between osulian had been difference. 
Famous osulian bliefto to the credit credulous, but 

somes osulian as kashef algheta does not accept 

famous opinion and denied credit credulous and 
some osulian as saheb fosol selected middle 

opinion 

In the present article attempts to expression of 
concepts as credulous, credit… to descriptive- 

analytical- critical study to expression opinions an 

principle of osulian to present correct opinions 

Analysisin in comments and argument of osulians 

are achieve that must be separated between 

discovery certainty and thematic certainty with 
explanation that if  meaning of kashef algheta 

from lack of credit be thematic certainty is accept 

idea kashef algheta otherwise not accepted. 
 

Keywords:credulous,credit(Authority), 

discovery, inherent, discovery certainty, thematic 

certainty  
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 مقدمه 

 اصلح برايش قطع بسيار كه شخصي يعنيو در معناي لغوي  . است مبالغه يصيغه قطاع از منظور

 آن از عادي افراد براي كه غيرمتعارف مقدمات از هم آن  اسووت )من كثر قطعه(   القطع كثير و شووودمي

 راگ لذا. شودمي حاصل قطع متعارف غير مقدمات آن از قطاع براي بلكه شود نمي حاصل قطع مقدمات

 يربارهد مبالغه يصيغه معناي شود  حاصل برايش متعارف غير اسباب از توجهي قابل و زياد قطع كسي

 در كه راچ نيست؛ اصولي معناي به قطاع اما. باشدمي القطع كثير و قطاع تعبيري به و كندمي صود  وي

يک  )مانند قول  چيزي ادني به و عادي و متعارف غير اسباب از كه است القطعي كثير قطاع  فقه  اصول

 عقط حصول لذا وي قطع حاصل شده باشد.  هر چند كه يک بار براي شودمي حاصول قطع برايشبچه( 

 بر هك است حالتي قطاعيت سخن  ديگر به. باشدمي مردم متعارف براي قطع حصول خالف بر وي براي

 آن از فوراً كه است انسان عقل بر خللي شدن عارض آن منشواء و مبداء و گرددمي عارض قطاع نفس

 حالت اين مبداء اگر ليكن. كندمي پيدا جزم نيسووت  گمان و ظن موجب ديگري براي كه چيزهايي

 حثب محل از شود  منتقل مراد به مبادي از سريعاً ذهن كه اي گونه به باشود ذكاوت و تفرس( قطاعيت)

 نيز قطعال سووريع معناي به نيسووت  القطع كثير معناي به  قطاع كه گونه همانبود. بنابراين  خواهد خارج

 ممكن ساب چه بلكه شود حاصل قطع برايش زود كه باشد كسي قطاع نيسوت گونه اين يعني. باشودنمي

 يک از كه است كسي آن قطاع . لذاكنند پيدا قطع زود تخصص و فراست و ذكاوت اثر در افرادي اسوت

 غير طعق مقابل در كند و پيدا قطع نيست  آور قطع مردم متعارف اي بر سوبب آن كه متعارف غير سوبب

 حاصل است  مناسوب سوبب آن از حصوولش كه سوببي هر از و متعارف نحو به كه اسوت قطعي قطاع 

 اردبيلي  مشكيني ؛1/73  1222 خويي  ؛73 تا  بي   سبزواري  ؛2/73  1731 قمي  طباطبايي) شودمي

 .(7/08  1212 سبحاني  ؛227  1732

سووال اصولي اين اسوت كه قطعي كه از راه اسوباب غير متعارف براي شخصي حاصل شده باشد  

 اعتبار و حجيت دارد؟ 

مورد اين مسولله و سووال بين دانشيان علم اصول اختالف نظر وجود دارد با اين بيان كه برخي در 

اي هم عده اند وحجيوت چنين قطعي را برنتابيده و در مقابل برخي ديگر حجيت چنين قطعي را پذيرفته

  1772 نائيني  ؛1/22  1211 انصاري  ؛78-2/20  1272 خراساني : )ك.ر)اند  قائل به تفصويل شده

 ؛783-780  1228 الغطاء  كاشف ؛2/227  1220 شيرازي  مكارم ؛2/73  1222 خويي . ؛2/21-22
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 ؛70  1278 مظفر  ؛1/117  1272 حلي  ؛727  1282 اصووفهاني  حائري ؛218-273  1217 صوودر 

 (.20  1210 حكيم  ؛107-102  1212 حيدري 

لم ع بحث در آن حجيت و قطع مسلله طوسي شيخ تا الهدي علم سيدزمان  از بايد اظهار داشت كه

 مرور است  انصاري شيخ با معاصر كه  فصول صاحب اصول علم تاريخ در اما بود؛ نشوده وارد اصوول

 خشي نمود  سازي برجسته را قطع بحث كه اصوول پرچمدار و محقق ولي اسوت داشوته قطع بر اجمالي

 يينهپيش و سابقه كه است قطاع قطع قطع  مباحث در مطرح مسائل از يكيدر اين ميان  .است انصواري

 يتحج عدم به معتقد كه است كسوي اولين ايشوان كه چرا گردد؛مي بر الغطاء كاشوف زمان به بحث اين

 ناي جهت همين به اند گشته وارد باب اين در اصول علم دانشيان ايشوان از بعد. اسوت شوده قطاع قطع

 است. گرديده آراء تشتت محل بحث

اصوول  فقه و امور قاوايي )حقوقي و جزايي( مخصوصاع علم  قطع از يكي از مباحث مهم دربحث 

ها و ادله موافقين و مخالفين و مفصوولين قطع قطاع و در اين مقاله به بيان ديدگاه  لذا  باشوود.قاضووي مي

 شايستهئه گردد.پردازيم تا با بررسي  و نقد و تحليل ديدگاه برگزيده در اين راستا ارااشوكاتت آنان مي

 با تا مورد بحث و بررسووي قرار گيرد آنان مباني و دتيل همراه به اصووول علم دانشوويان نظرات اسووت

 .گردد ارائهديدگاه برگزيده   راستا اين در حليلنقد و تبررسي و 

 بیان مصطلحات .1

 قطع. 1. 1

؛ قرشي  7/181  737؛ ابن فارس  0/231  1212است )ابن منظور   بريدن معناي به لغت در قطع

 ارائه آن از روشني تعريف معموتً اصوولي عالمان قطع  اصوطالحي معناي مورد در اما .(1/21  1212

 به وصول و متعلقش براي واضو  رويت و واقع تام و كامل انكشواف -روشون  را آن مفهوم و اندنكرده

 راه آن در اخالف احتمال كه اسووت و حالت جزمي كندنمي سوورايت بدان شوک ادني كه ايگونه به واقع

 بالعرض؛ معلوم نه بالذات معلوم براي مقطوع شووي رويت از عبارت قطع ماهيت ندارد. به ديگر سووخن 

  1220)بحراني   اندكرده فرض -نيست آن يتزمه بالعرض معلوم و است قطع عين بالذات معلوم چراكه

  .(7/3  1213 ؛ عراقي  1/112  1220؛ حيدري  2/73  1271؛ هاشمي شاهرودي  1/77
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 و منجزيت) آن آثار به يا نشده ارائه آن از تعريفي يا اصوولي هاي كتاب از بسوياري در رو اين از 

 در كه جازمي اعتقاد از عبارت قطع حال هر به.   .است شوده تعريف( قطعي موافقت وجوب و معذريت

 به و داندمي مكشوف خود براي را واقع غلط يا درستي به قاطع شخص و است واقع با مطابق قاطع نظر

 دهد.نمي خويش قطع در خالف احتمال وجه هيچ

  طريقي قطع . 2. 1

 تعبيري به و است نكرده اخذ و مطرح حكمش موضوع در را قطع شوارع كه اسوت آن طريقي قطع

 قطع از سخني هيچ كه حالي در «حرام الخمر: »است فرموده شارع مثالً است؛ نبرده قطع از اسومي هيچ

 مايع اين كه كندمي پيدا قطع انسووان خود و اسووت داده قرار موضوووعرا  خمر ماهيت و نياورده ميان به

 ؛عقل يواسطه به هم آن شارع دستور فهم به شودمي طريق انسان قطع سخن  ديگر به و اسوت شوراب

 در طعق كهاي به گونه باشد؛مي عقلي حكم موضوع بلكه نيست شرعي حكم موضووع قطع كه معنا بدين

   با تلخيص(.2/13  1272)خراساني   نيست. متصور برايش مدخليتي حكم موضوع

 موضوعي قطع . 3. 1

 كرده مطرح صراحت با و نموده اخذ حكمش موضوع در را قطع شارع كه است آن موضووعي قطع

 تقطع اذا: »است فرموده گونه اين مثالً. اسوت حكم اثبات براي موضووع مانند به كه معنا بدين اسوت؛

 يبرا موضوع عنوان به  را صاله وجوب به قطع شارع اينجا در «التصود  عليک يجب الصواله بوجوب

 .(2/278  1220؛ مكارم شيرازي  1/71  1222است )خويي   داده قرار صدقه وجوب حكم

)قطع تمام الموضوع  قطع جز الموضوع و قطع كشفي  و وصفي(   قسم چهار بر خود موضوعي قطع

 .(2/20؛ سبزواري  بي تا  00-03  1217؛ صدر  2/10  1272)خراساني  شود تقسيم مي

 . حجیت4. 1

 چيزي و( 1/728 ؛ ابن اثير  بي تا 2/121)فيومي  بي تا   برهان و دليل معناي به لغت در حجت

  1218؛ جوهري  2/78  1282فارس   ابن) شود.مي حاصل خصم مقابل در پيروزي آن يواسطه به كه

 هنگام در خصووم ضوود بر اسووتدتل در دارد صووالحيت كه آنچه هر  ديگر سووخن به(. 1/72-7/2830

 اين و( 2/220  1212 منظور  ابن) .شود احتجاج ديگري بر آن يواسطه به و تمسک آن به خصوومت

)مظفر   شووودمي عذر صوواحب معذوريت باعث يا خصووم اسووكات يا و اسووتدتل لابطا باعث يا حجت

 .(2/23  1213؛ صدر  7/17  1278
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 و يكديگرند مخالف و مشابه معاني از برخي كه است رفته كا به معنا چند در حجت اصول علم در

 . است شده نقل مختلف تعابير با معنا موارد يک بعاي در

 قاعده و اجتهادي يادله مانند اسووت  اثبات در يواسووطه شوورعاً كه چيزي از عبارت حجيت :اول

 معتبر ارعش تلسيس و امااء با كه چيزي هر بنابراين. كنيممي ثابت آن يواسطه به را احكام كه معتبري

 چون ليكن. دارد نام حجيت اصوليين اصطالح در كند  ثابت را حكم موضووع يا و حكم و باشود شوده

 منشاء عرفاً و عقالً و شرعاً كه امري هر گفت بايد است  شوايع امري علوم يهمه در اثبات  در واسوطه

 به لقائ نائيني محقق لذا .شودمي ناميده «اثبات در واسطه و دليل و حجت» باشود  موردش اثبات براي

 و دگيرنمي قرار اثبات در واسطه شرعاً قطع زيرا. باشدمي قطع بر حجت از معنا اين اطال  صوحت عدم

)سبزواري   است معتبر دليل و طريق و اماره با معنا اين به حجت و.   نيست ممكن آن براي شرعي جعل

 .(2/12بي تا  

 اثبات براي طريقي عنوان به كه اسووت شوورعي معتبر اجتهاديه يادله اصووولي  حجت از مراد :دوم

صوونقور  ) باشوود عليتي يا تالزم يا رابطه متعلقشووان و اجتهاديه يادله بين كه اين بدون اسووت  متعلقش

 هم نائيني محقق. ديگر تعبيري با اما اسووت اول معناي همان معنا اين واقع در .(2/18-11  1220

 فانّ: »فرمايدمي گونه اين و شد؛بامي ماومون همين به قريب كه دارند اتصوول فوائد كتاب در عبارتي

 إلثبات وسووطا تقع التي األمارات و الطر  من الشوورعية األدلة عن عبارة األصووولي باصووطالح الحجة

 « الوجوه نم بوجه ثبوتية علقة المتعلقات بين و بينها يكون أن دون من الشرعي الجعل بحسب متعلقاتها

 .(7/3  1731)نائيني  

 عيدب. برسيم مطلوب به آن در( تام قياس) صحي  نظر يواسطه به كه چيزي آن يعني حجت :سووم

 بسب گزاره دو اين به علم كه چرا باشد؛ صوغري و كبري يگزاره دو به علم معنا اين از مراد كه نيسوت

 .(112  1732 مشكيني ) باشدمي نتيجه به علم

 از دليل آن اعتبار و حجيّت و رسوودنمي قطع حد به و كندمي اثبات را خود متعلق آنچه :چهارم

. اشدب شارع جعل به بلكه و نباشد ذاتى آن دليليت و حجيّت يعنى .باشد شده جعل مقدّس شوارع ناحيه

)مظفر   دباشنمى جعل قابل اثباتا و نفيا قطع حجيّت زيرا. شودنمى شامل را اصوولى حجّت قطع بنابراين

1278  7/12). 
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بدين ( 1/12  1222 خويي  ؛2/23  1213)صوودر  معذريت؛ و منجزيت معناي به حجيت :پنجم

 و تمسوولولي انتقاي يعني معذريت و واقع با اصووابت صووورت در آور مسوولوليت يعني منجزيت كه معنا

 پس و فعليت يمرحله در حكم كه هنگامي تر  واض  تعبير به. واقع با منافات هنگام به اعتذار صوحت

 نجزم او بر تكليف نمايد ومي پيدا بدان آگاهي و علم مكلف  گرددمي ابالغ ملكف به انشوواء يمرحله از

 راگ طرف  آن از و .گرددمي مترتب وي بر عقاب اسووتحقا  تكليف با مخالفت صووورت در كه شووودمي

 .(73-2/70  1732)اصفهاني   .دار معذوريت موت مقابل در وي نشد  ابالغ مكلف به شرعي حكم

 نبود  واقع با مطابق وي عمل قاووا از نمود عمل( اماره و قطع) حجتي به قاطع يا مكلف اگر لذا

 از عقاب خور در كرد  مخالفت و نكرد عمل آن طبق بر اگر مقابل در. بداند معذور را خود تواندمي

 .است صحي  امارات تمام و قطع بر معنا اين اطال . باشدمي موت جانب

 هر و ليلد به استناد صحت تعبيري به و است صحي  آن به احتجاج كه آنچه معناي به حجت :ششم

 احتجاج بنده بر آن يواسطه به موت چه شود؛ احتجاج ديگران بر آن با كه باشد داشته قابليت كه چيزي

 باشوودمي حجت لغوي معناي همان واقع در( عقليه حجت) معنا اين. كند احتجاج موت بر عبد چه و كند

 .(732  1217؛ بروجردي  7/12  1210)خميني  

 حجت لغوي  معناي به حجت:  از عبارتند است  اطال  قابل قطع بر حجت معاني اين ميان از آنچه

 .متابعت وجوب و طريقيت و منجزيت و معذريت معناي به

 مبني بر حجیت و عدم حجیت قطع قطاع  دانشیان علم اصول ی. آرای و ادله2

 ديدگاه موافقین حجیت قطع قطاع و ادله آن ها  و بیان اشکاالت ادله. 1. 2

 بين فرقي عقل منظر از و اسووت حجت قطاع قطع كه ندباور اين بر برخي مانند محقق خراسوواني

 حتي ار قطع است قطع باب در حجيت به حاكم كه عقل زيرا نيست؛ قطع متعارف غير و متعارف مقدمات

 مسووتحق كند  مخالفت خودش قطع با شووخص اين اگر كه اي گونه به داند مي معذر و منجز قطاع براي

 قلع نگاه از كه گفت توانمي «عقالً حجه القطع» گزاره به التفات با كه اين ضوومن. بود خواهد عقوبت

 اين با. دارد معذريت و منجزيت هم قطاع قطع دارد  معذريت و منجزيت قطاع غير قطع كه گونه همان

 قوبتع صحت و استحقا  و متابعت لروم معذريت  و منجزيت) احكام و آثار ترتب در عقل كه توضوي 

 كه راچ باشد؛ شوده حاصول متعارف غير يا متعارف راه از قطع كه گذاردنمي تفاوت قطع بر( مخالفت بر

 واقع با ابقمط وي قطع كه حالي در كند مخالفت خود قطع با و كند پيدا تكليفي به قطع قطاع شخص اگر
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 طعق به كه – قطاعيت حالت بر مبني را فردي چنين عذر باشوود  داشووته وجود تكليف واقع در و باشوود

 هب قطع اگر طرف آن از و بود خواهد صحي  قطاعي چنين مواخذه و پذيرندنمي -نيسوت اعتباري قطاع

 چنين مواخذه. نبود واقع با مطابق او قطع واقع در ولي نمود عمل خود قطع به و نمود پيدا تكليفي

 قطاع مثال براي .(2/20  1272 خراساني ) كرد احتجاج او بر شودنمي و نيست صحي ( قطاع) شخصي

 شد وممعل اتفاقاً ولي نگرفت هم روزه و كرد عمل خود قطع به و نيست رماان ماه فردا كه كرد پيدا قطع

  و اسووت معذر قطع كه چرا كرد؛ مواخده را قطاع شووخص تواننمي اينجا در. اسووت بوده رماووان ماه كه

 دهش حاصول متعارف غير يا متعارف اسوباب از كه گذاردنمي فرقي قطع بر آثار و احكام ترتب در عقل

 ليهع تواننمي كه همچنان ندارد؛ اعتباري قطعش بوده  قطاع چون گفت تواننمي سخن  ديگر به. باشود

  قطاع قطع نيز حيدري عالمه. داد قرار مواخذه مورد را او و نگرفتي روزه چرا كه اين به كرد احتجاج او

 قاطع يبرا واقع با آن مخالفت كه مادامي و شد دانسوته معتبر قطع وقتي كه بيان اين با داندمي حجت را

-102  1212 حيدري ) باشد آن غير و قطاع قطع بين فرقي كه اين بدون است حجت باشد  نشده كشف

 واندت-نمي شارع است  عقلي حجيتش و ذاتي طريقيتش علم كه مادامي گفته شوده اسوت چنان .(107

 بسووب فالن از كه اسوت حجت قطع مادامي بگويد كه گونه بدين كند  تصوورف علم آن در وضوعاً و رفعاً

 كه تيصور در را قطع حجيت آنان كه چرا باشد مي اخباريين به منتسب اي عقيده چنين كه چنان باشد 

 حجيتش و طريقيت حيث از قطع نفس در تصرف به تصرف اين زيرا .اندكرده منع باشد  عقلي اسباب از

 هب نسبت تصرفش اسوت  محال اسوباب به نسوبت شوارع تصورف كه گونه همان لذا. شوود-مي منتهي

 فاتتصر گونه اين كه چرا نيسوت؛ حجت قطاع قطع بگويد كه معنا بدين باشود مي محال نيز اشوخا 

 نتهيم قطع نفس در تصرفات به گفتيم  كه طور همان ازمان و متعلقات و اشوخا  و اسوباب به نسوبت

                     .(23 /1  1210 حكيم ) است محال خود كه شودمي

 هب كه قطعي اين در تواندمي شارع كه است نظر اين بر خراساني محقق موضوعي  قطع مورد در اما

 را موضوع مصاديق از بعاي و كند تصرف و دخل خا  يا عام نحو به است شده اخذ موضووع عنوان

 يقين راگ كه بيان اين با كند تصرف موضوع در تواندمي شارع شوهادت  بحث در مثال عنوان به نپذيرد؛

 لذا. نيست لقبو قابل باشد  حدسويات بر مبتني يقين اگر ولي اسوت پذيرش قابل باشود  حس بر مبتني

 بيان اين با است كرده تفكيک موضوعي قطع و طريقي قطع بين قطاع قطع مبحث در هم خراساني محقق
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 هر زا را قطع و گذاردنمي قطاع غير و قطاع بين فرقي قطع بر آثار ترتب در عقل طريقي قطع در كه

 شارع و موت دست امرش چون موضوعي قطع در ليكن. داندمي حجت باشود  شوده حاصول كه سوببي

 داراي قطعي كه دهد قرار خاصي دايره در را آن و كند تصرف حكمش موضوع در تواندمي وي اسوت 

 قطاع قطع خراساني محقق منظر از صورت اين در كه شوود  حاصول متعارف طريق از كه اسوت اعتبار

 از برخي كه گونه همان نيسووت  حجت موضوووعي قطع در( متعارف غير اسووباب و مقدمات راه از قطع)

 لحاص متعارف اسباب از كه قطعي به دارد انصراف موضووعي قطع كه كردند ابراز اصوول علم دانشويان

 .(23-2/20  1272 خراساني ) باشد شده

 نيست منع قابل و اسوت ذاتي حجيتش قطع كه با سويا  ديگري معتقدند نائيني محققاي مانند عده

 کش به را آن قياس و تنظير انصاري شيخ مرحوم مانند به ايشان.  باشد قطاع غير از چه و قطاع از چه

 طريقي قطع رادم كه صورتي در) طريقي قطع به نسبت هم آن است  برنتابيده الظن كثير ظن و الشک كثير

 و اشدب متعارف اسباب از كه شكي به دارد انصراف اكثر  بر بناي از عبارت كه شک ادله كه چرا ؛(باشود

 نظ و الشک كثير شک لذا شود؛ حاصل متعارف طريق از كه ظني به دارد انصراف ظن قاعده طور همين

 و اشوفيتك كه اين لحاظ به طريقي قطع كه حالي در. نيسوتند معتبر و خارجند قاعده تحت از الظن كثير

 يرغ و متعارف اسباب ذاتي حجيت در كه چرا ندارد  متعارف مورد به انصوراف اسوت  ذاتي آن طريقيت

 در تاسوو واقع منجز قطع كه اين و قطع طريقيت در عقل نگاه از  وي تعبير به. شووودنمي مطرح متعارف

 خنس اين نتيجه كه هستند يكسان اشخا  و اسباب مخالفت  صورت در است معذر و مصادفت صورت

 موضوعي قطع در قطاع  قطع حجيت عدم از الغطاء كاشف منظور و مراد اگر اما. است قطاع قطع حجيت

 عارفمت قطع به انصراف ادله  لسان در ملخوذ ظن و شک مانند به هم موضوعي قطع كه گفت بايد باشد 

-2/21  1772 نائيني ) است پذيرش مورد قطاع قطع حجيت عدم بر مبني الغطاء كاشو  سوخن و دارد

 هضووابط و قاعده يک عنوان به شكتاب در را تعبيري نائيني محقق زيرا .(17-7/12  1731 نائيني  ؛22

 يف فر  غير من المتعارف هو ما إلى تنصوورف الدليل ظاهر في تؤخذ التي العناوين ألنّ: »كنندمي نقل

 اخذ دليل ظاهر در كه عناويني كه بيان اين با( 7/12  1731 نائيني )  «القطع و الظن و الشک بين ذلک

 ونهگ همان لذا. باشد فرقي قطع و ظن و شک بين كه اين بدون دارند انصراف متعارف مورد به شووندمي

 ظن و الشک كثير شک شامل و دارد انصراف متعارف ظن و شک به موضوع در ملخوذ ظن و شوک كه
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 بر در را قطاع قطع و دارد انصووراف متعارف قطع به هم موضوووع در ملخوذ قطع شووود نمي الظن كثير

 . گيردنمي

 قطع بين خراساني محقق و انصاري شيخ مانند به كه شوودمي برداشوت نائيني محقق عبارات از لذا

 كرده هتوجي را الغطاء كاشف سخن گونه اين و است كرده تفكيک بحث اين در  موضوعي قطع و طريقي

 نهگو هر باب كه فرمايند-مي بيان را عبارتي قطاع قطع بحث خاتمه در نائيني محقق ليكن. اسووت

 نيز برگزيده ديدگاه كه را اصووول علم دانشوويان توجيه جمله از الغطاء كاشووف سووخن مورد در توجيهي

 طعق اعتبار عدم هو «الكبير الشيخ» عن المحكي لكن: »است اين ايشوان عبارت. كندمي منسود هسوت 

 بدين .(7/17  1731 نائيني ) «إليه سبيل ت مما ذلک أنّ عرفت قد و المحض  الطريقي القطع في القطاع

 اب نظر  به و. اسووت محض طريقي قطع در قطاع قطع اعتبار عدم از الغطاء كاشووف منظور و مراد كه معنا

 تعجب يجا بسوي و گزاردنمي باقي نيز خودش مذكور توجيه براي جايي نائيني محقق پاياني  كالم اين

 ار توجيهي چنين سخنش  از الغطاء كاشف منظور و مراد به علم با  انديش ژزف محقق اين چرا كه است

 .ماندنمي باقي مذكور توجيه براي مجالي سخن  اين با زيرا است؛ نموده ذكر

 خالف دفرمايمي و برنتابده را قطاع قطع حجيت عدم با سياقي ديگر  خويي محققبرخي ديگر مثل 

 بيان( دانندمي قطع ذاتي را حجيت كه) اصول علم دانشيان مشهور همانند وي. است صوحي  سوخن اين

 يتحج جعل و سلب قابل غير و انفكاك قابل غير ذات از هم ذاتي و اسوت ذاتي قطع حجيت كه كندمي

 فاتالت با و ندارد قطاع غير قطع به اختصاصي ذاتي حجيت اين كه چرا باشد؛مي مقدس شارع جانب از

 فتگ تواننمي لذا. ندارد وجود قطع از حجيت تخلف امكان قطع  براي حجيت بودن ذاتي جنبه همين به

 خصوويصت قابل قطع سووخن  ديگر به. نيسوت آن غير و قطاع بين فرقي بلكه ندارد حجيت قطاع قطع كه

 تخصيص قابل كه است( عقلي حكم) عقليه مستقالت سنخ از شد قطع ذاتي حجيت وقتي كه چرا نيست 

 ينمتلخر ايشان تبع به و انصاري شويخ مرحوم كه را آنچه كندمي اظهار خويي محقق نهايت در. نيسوت

                               .(73 /1  1222 خويي ) داندمي محالي كار را قطع حجيت از منع و است صحي  اند كرده تبعيت

 وعموض تواندمي وي است  شارع يد در تاييقاً و توسيعاً امرش چه اگر موضوعي  قطع مورد در اما

 شووده حاصوول متعارف اسووباب از كه بداند حجت را قطعي  و دهد قرار قطع از خاصووي نوع را حكمش

 يرغ شودمي حاصل عادي اسباب از قطعش كه بيندمي همواره قاطع كه مطلب اين به التفات با و. باشود
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 قطعي به عمل از منع لذا. شود حاصل قطع عادي غير سوبب از قاطع براي كه رودمي خطاء به( قاطع) او

 .(1/73  1222 خويي ) ندارد اثري است  شده حاصل قطاع به نسبت غيرعادي سبب از كه

 اين اب است؛ شده قائل تفكيک قطاع قطع مبحث در موضووعي و طريقي قطع بين نيز صودر شوهيد

 محك براي موضوووع قطع كه اي گونه به قطع بر آن ترتب و شوورعي حكم موجوديت فرض در كه بيان

 وعموض شمول عدم و شمول جهت منتها نيست  قطاع قطع براي موضوع شمول در اشكالي باشد  شرعي

 قطع حجيت در است شوده واقع بحث محل آنچه اما. شوود مراجعه جاعل جعل به بايد قطاع  قطع براي

 هك اين اعتبار به دارد حجيت قطاع قطع كه اسووت اين هم محققين بين معروف و اسووت قطاع طريقي

 تهداش وجود قطع حجيت قاعده در تخصيصي كه است محال لذا. است طريقي قطع تزمه و ذاتي حجيت

 (.                 273  1217 صدر ) باشد

 اين با داند مي حجت را( 2/27  1210 صدر ) قطاع قطع الطاعه حق مسولک به بنا صودر شوهيد

 هب محدود اطاعت حق كه است آن متعال خداوند سرپرستي و مولويت حق دامنه از قسم يک كه توضي 

 تواندمي قطع از مراد البته كه باشوودمي رسوود مي مكلفين به موت تكاليف از كه آنچه و مقطوع تكاليف

                                           .(78-2/20  1213 صدر ) باشد قطع از خاصي نوع گرفتن نظر در بدون آن مطلق

 طاعق شارع كه نيست ممكن و است حجت حصولش فرض بر قطاع قطع كه است آن تحقيق سخن 

 رد گونه همان است  معقولي غير امر قطع حصول از بعد قطاع قطع از نهي كه چرا كند؛ منع قطعش از را

 نهي گردي تعبير به يا قطع تحصيل مقدمات از نهي صورت در اما. است گونه اين طريقي هاي قطع ساير

 خودش همعالج قطاع بر آيا فرض اين در است  اشتباه كثرت و غفلت غالباً قطعش منشل كه قطاع قطع از

 گاهي و اسووت ملتفت قطاعيت حالت اين وجود به قطاع گاهي كه گفت بايد جواب در اسووت؟ واجب

 حالت ناي معالجه به تكليف شرعاً و عقالً حالت  اين وجود به قطاع التفات عدم فرض در نيست؛ ملتفت

 خصش بر كه شود بحث كه اين تا ندارد توجه خود نفس در حالت اين وجود به قطاع زيرا. نيست ممكن

 .                                                                                                                      كند معالجه را خودش است واجب قطاع

 ؛است واجب وي بر حالت اين معالجه عقل حكم به  قطاعيت  حالت به قطاع التفات صورت در اما

 در كه اشووتباهي و غفلت ملكه دليل به داندمي و دارد اجمالي علم وي كه بسووياري موارد در بيان اين با

 كه است حاصول اجمالي علم قطاع براي لذا. آمد خواهد گرفتار واقع مخالفت در اسوت  موجود نزدش

 رد كه مقداري به را خودش و ندهد تمرين التفات به را نفسش و واگذارد خود حال به را غفلت اين اگر
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 يراز شوود  خواهد تفويت غلفت اين ابقاي خاطر به مولويه لزوميه اغراض نكند  معالجه اسووت اختيارش

 كه شووودمي حاصوول واجبات از بسووياري وجوب عدم به قطع غفلت  اين ابقاي وجود با قطاع براي

 مالك عنوان به اجمالي علم همين لذا. بود خواهد موت لزومي غرض فوت و واجبات ترك اشنتيجه

. ددگر سوود تفويت و مخالفت باب كه اين دليل به باشوود مي غفلت اين عالج وجوب براي عقلي حكم

 ناشي كه يتفويت چنين كه شديم قائل اگر نشود  تفويت غرضش كه است اين موت مولويت حق بنابراين

 غفلت اين معالجه صووورت اين در اسووت  حرام باشوود مي مولويت حق دايره از تكليف كردن خارج از

-218  1217 صدر ) نيسوت واجب حالت اين معالجه و عالج صوورت اين غير در لي و اسوت واجب

212). 

 . ادله موافقین حجیت قطع قطاع2. 2

 شووارع كه باورند اين بر  دانند مي آن تينفک آثار از و قطع ذاتي را حجيت كه  اصوووليان مشووهور

 و  طاع؛ق غير يا باشد قطاع كه كندنمي فرقي كند  ردع آن از و بگيرد قطع از را حجيت تواندنمي مقدس

 :                          از عبارتند كه اندكرده استناد دتيلي به

 بين فرقي قطع كاشووفيت در زيرا. ندارد را تخصوويص قابليت و اسووت قهري و ذاتي قطع حجيت .1

 .(11-1/17  1220 انصاري ) نيست( متعارف غير چه و متعارف چه) آن مقدمات و اسباب

 شووخص ايگونه به داندمي معذر و منجز قطاع براي را قطع قطع  حجيت باب در حاكم عقل .2

 معذوريت قطع با مخالفت عدم در كه گونه همان بود  خواهد عقوبت مسووتحق قطع با مخالفت در قطاع

 قطع بر( عقوبت اسووتحقا  و معذريت و منجزيت) احكام و آثار ترتب در عقل سووخن  ديگر به دارد؛

 ؛22-2/21  1772 نائيني ) باشد شده حاصول متعارف غير يا متعارف راه از قطع كه گذاردنمي تفاوت

 .(11-7/17 ؛1731 نائيني

 از جيت سلب و جعل مقدس شوارع جانب از كه معنا بدين ذات؛ از ذاتي بودن سولب قابل غير. 7

 از دش ذاتي قطع براي حجيت وقتي زيرا. ندارد وجود قطع از حجيت تخلف امكان و نيسوت ممكن قطع

 طرفي از .(1/73  1222خويي ) ندارد را تخصيص قابليت كه است( عقلي حكم) عقليه مستقالت سونخ

 موجب و است محركيت در هم و مالك در هم تناقض مستلزم كند منع قطع به عمل  از مقدس شارع اگر

 .(227-1/222  1280 صدر ) باشد عنه منهي هم و به ملمور هم مسلله يک كه شودمي
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 . ديدگاه مخالفین حجیت قطع قطاع  و ادله آن ها  و بیان اشکاالت ادله3. 2

 دايره ايشان يگرد تعبير به. ندارد اعتبار قطعي چنين و نيست قطاع قطع به اعنتايي كه برخي معتقدند

 نموده قياس الظن كثير ظن و الشک كثير شوک به را قطاع قطع و  نموده تاوييق شوخص نظر از را قطع

 وقتي ازير. ندارد اعتبار هم القطع كثير قطع ندارد  اعتبار الشووک كثير شووک كه گونه همان يعني اسووت؛

 تكبمر واقع به يابي دسووت در كه اسووت اين مسووتلزم كندمي پيدا قطع متعارفي غير سووبب هر از قطاع

 اعتبار شود  خارج ظنش و قطع در عادت از كه كسي ايشوان نظر به بنابراين. شوودمي فراوان خطاهاي

 كه نيسووت بعيد و .(1/780  1228)كاشووف الغطاء   شووودمي ارزش فاقد و مغلي حقش در قطع و ظن

 موضوعيت باب از موارد نآدر ظن و قطع كه است مواردي آن حجيت  عدم از الغطاء كاشف مراد بگوييم

 .(117  1272)حلي   باشد

 صو ن تصري  به و ندارند اعتبار الظن كثير ظن و شكاك شک كه است قرار اين از مطلب توضي 

 هك معتبرند و هستند مند قاعده صورتي در ظن و شک كه چرا هستند؛ خارج ظن و شک قاعده تحث از

 و شكاك شک مانند هم القطع كثير و قطاع قطع الغطاء كاشف منظر از لذا. نشووند خارج متعارف حد از

 بود  متعارف حد در كه وقتي تا ظن و شک مانند به قطع يعني. باشوندمي سونخ يک از و الظن كثير ظن

 و گنجدنمي دهقاع تحث ديگر شد  خارج متعارف حد از كه همين اما اسوت  اعتبار داراي و مند قاعده

 .است اعتبار فاقد

 در كه چنان است؛ شده قطاع قطع حجيت عدم به قائل الغطاء كاشوف مانند به هم جواهر صواحب

 كان إذا تإ قطعه و ظنه على البناء فالظاهر القطع أو الظن كثير كان من: »كندمي بيان الكالم جواهر كتاب

 .«.عليه بناءال يشكل حينلذ فإنه العقالء  عند ذلک منه يستفاد ت كان و معلوماً القطع أو الظن منه استفاد ما

بايد بنا را بر قطع و ظن خود ظاهراً به اين معنا كه شوووخص قطاع و ظنان (. 12/222  1282 )نجفى 

بگذارد و به قطع و ظن خود عمل كنند مگر اين كه آن چيزي كه سوبب قطع و ظن شوده است  و ظن و 

قطع از آن اسوتفاده شوده معلوم و مشخص باشد )يعني مستند و دليلي كه قطع و ظن مبتني بر آن است  

 از چنين سووببي ايجاد قطع و ظن شووود و عقالمشووخص باشوود( و نزد عقال چنين مطلبي اسووتفاده نمي

گاهي  اين كهمطلب كنند. در چنين صوورتي بنا گذاشوتن بر قطع و ظن داراي اشكال است. توضي  نمي

نزد عقال هم چنين ظن و قطعي  قطاع مشخص و  عمسوتند قطع قطاع مشوخص است و گاهي مستند قط

مشخص؛ اما از چنين سببي براي عقال قطع كند. گاهي نيز مستند و دليل قطع و ظن ايجاد قطع و ظن مي
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شوود. يعني آن سببي كه اين شخص به واسطه آن سبب  برايش قطع و ظن حاصل شده و ظن ايجاد نمي

در اين صورت  بنا گرازدن بر قطع و ظن مشكل است. اسوت  بر اي عموم عقال ايجاد قطع و ظن نكند. 

 كه اين خاطر به است   خوبي سخن قطاع قطع اراعتب عدم قول كه است نموده بيان هم محقق سوبزواري

 هتج به را قاطع اين عقال بلكه ندارد؛ وجود قطع از نحوه اين بر اثر ترتيب بر بنايي عقال جانب از

. است سورزنش مورد مردم بين در كه شوكاكي شوخص همانند كنند.مي سورزنش قطعش بر اثر ترتيب

 .(2/28  بي تا سبزواري ) است داده قرار شكاك شک تنظير الغطاء كاشف مانند به را قطاع قطع ايشان

 اين معاصرين لسان در مشوهور كه فرمايندمي شويخ انصواري )در جواب و نقد نظر كاشوف الغطاء(

. دانديم الغطا كاشف به منتسب را آن و پذيردنمي را اين ايشان ليكن ندارد؛ اعتباري قطاع قطع كه است

 كه ينا دليل به ندارد را تخصيص قابليت و است قهري و ذاتي قطع حجيت شويخ انصواري منظر از زيرا

 .آيد دست به سببي چه از كه نيست آن اسباب بين فرقي علم كاشفيت در

 طاءالغ كاشف سوي از كه  ظنان ظن و شاك شک به را قطاع قطع تنظير و استدتل انصاري شويخ 

 عتبرم شكي آن زيرا. است نموده قلمداد الفار  مع قياس را قياسي چنين و است نپذيرفته را شده  مطرح

 است گونه همين هم ظن مورد در كه چرا باشد متعارف كه است داخل شک قانون تحت و مند قاعده و

 . بيايد وجود به متعارف راه از كه دارد اعتبار ظني كه

 نآ شامل اعتبار ادله و نيست ها آن به اعتباري شوند  محقق متعارف غير راه از كه ظني و شک لذا

 يلدل به وابسته ظن و شک مانند به و دارد ذاتي اعتبار ظن و شک خالف بر قطع كه آن حال. شوودنمي

 مقدمات قطع مانند به ذاتي حجيت در تعبيري به و ندارد متعارف مورد به انصووراف و نيسووت اعتبار

 . شودنمي مطرح متعارف غير و متعارف

 د باش موضوعي قطع در قطاع قطع حجيت عدم از الغطاء كاشف مراد اگر انصواري شويخبه نظر  لذا

 هو بما واقع روي را حكم شارع كه موضوعي قطع در كه چرا است مقبول و مسلم الغطاء كاشوف حرف

 طعق به مستند فتواي و شوهادت قبول مانند اسوت  برده مقطوع هو بما واقع روي بلكه اسوت نبرده واقع

 طريق از كه است حجت قطعي كه كند تصرف موضووع در تواندمي شوارع متعارف؛ اسوباب از حاصول

 دارد انصراف است  ودهمن اخذ موضوع در را قطع كه ايادله دليل همين به. شود حاصل متعارف اسباب

 قطع طاءالغ كاشف مراد اگر بنابراين. باشد( اجماع و عقل و سنت و كتاب) متعارف اسباب از كه قطعي به
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 قطع در قطاع حجيت عدم از الغطاء كاشف مراد اگر اما. بود نخواهد حجت قطاع قطع باشود  موضووعي

 حصلشم كه است كرده مطرح را احتماتتي انصاري شيخ مرحوم باشد ( كاشفيت حيث از يعني) طريقي

 كه قطعي به اشدب داشته انصراف كه نيست دليلي به وابسته و است ذاتي كاشفيتش طريقي قطع است  اين

 و داندمي واقع مصيب را خودش عقيده حسب به قطاع هم طرفي از و شود  حاصول متعارف اسوباب از

 او تواننمي و است قاطع نظر در گويي تناقض مستلزم قطع به عمل از او نهي و كند  عمل قطعش به بايد

  1220)انصاري   است واقع به عمل از نهي مساوي اي نهي چنين زيرا. نمود مكلف قطعش خالف به را

 قطع حجيت عدم از الغطاء كاشووف مراد بايد گفت كه لذا (.2/73  1731؛ طباطبايي قمي  1/17-11

 .نيست طريقي قطع در قطعاً قطاع 

 . ادله مخالفین حجیت قطع قطاع و بیان اشکاالت آن4. 2

 عيطبي مسير از قطاع كه چرا هستند؛ قطاع قطع حجيت عدم به قائل اصوول علم دانشويان از برخي

  :دانكرده ذكر قطاع قطع حجيت عدم بر مبني را مويداتي و ادله زمينه اين در و است شده خارج خودش

 نظر يارائه ابتداي در كه چنان نمود  نقل صراحت به انصواري شويخ مرحوم كه مشوهوري قول. 1

 اعتبار ت اعالقط القطع أن المعاصرين السنه في اشتهر قد: »فرمودند ايشان كه با كرديم بيان انصاري شيخ

 شيخ كه آن حال .(1/22  1211 انصاري ) شودمي تلقي مدعا اين بر مويد عنوان به شهرت اين كه  «به

 به شهرت كه اين ضمن داند مي الغطاء كاشف به منتسوب را آن و اسوت برنتابيده را مطلب اين انصواري

 .دليل نه است مويد عنوان

 تعارفم ظن و شک كه وقتي تا كه بيان اين با اسوت  صوحي  كرد  بيان الغطاء كاشوف كه دليلي. 2

 اعتباري و شوندمي خارج قاعده از شد  الظن كثير و الشک كثير كه همين اما. اسوت مند قاعده باشوند 

 يتحج از  ديگر شد  خارج طبيعي مسير از كه اين محض به يعني اسوت گونه همين هم قطع لذا. ندارند

 قطاع قطع قياس كه گفت بايد جواب در  ليكن .(1/780  1228 الغطاء  كاشف) شودمي خارج اعتبار و

 خالف رب قطع زيرا. است الفار  مع قياس الغطاء كاشف سوي از الظن كثير ظن و الشوک كثير شوک به

 وردم به انصراف و نيسوت اعتبار دليل به وابسوته ظن و شوک مانند به و دارد ذاتي اعتبار ظن و شوک

  شود.نمي مطرح متعارف غير و متعارف مقدمات( قطع مثل) ذاتي حجيت در كه چرا ندارد؛ متعارف

 از استهبرخو قطع كه جايي در گفت بايد نيسوت  منع قابل شوودمي گفته كه قطع حجيت اطال   .7

 انگشت يک مردي اگر كه شد سوال( ع) صاد  امام از روايتي در كه چنان. است منع قابل باشود  قياس
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 قطع را انگشت دو اگر و است شوتر ده اش ديه فرمودند( ع) امام اسوت؟ چقدر اش ديه كند  قطع را زن

 تانگش سه اگر شد سوال دوباره و است شتر بيست اش ديه فرمودند( ع) امام است؟ چقدر اش ديه كند

 شد سوال چهارم مرتبه در و است شتر سي اش ديه فرمودند( ع) امام اسوت؟ چقدر اش ديه كند قطع را

 جواب در ابان شتر؛ بيشت فرمودند( ع) امام است؟ چقدر اش ديه كند  قطع را زن انگشوت چهار اگر كه

 شتر يستب ديه انگشت چهار قطع با و باشد شتر سي ديه انگشت سه قطع با كه شودمي چطور گفت امام

 هآهست ابان اي فرمودند( ع) امام. باشد شتر چهل بايد انگشت چهار ديه داريم قطع كه حالي در ؟ باشود

 شتر پنجاه زن كامل ديه و است شتر صد مرد كامل ديه كه است پيامبر حكم اين( نكن عجله) كن حركت

 حر) ودشمي مرد ديه نصف زن ديه برود  باتتر ثلث از كه همين و برابرند ثلث تا زن با مرد يعني است 

 اناب كه چرا. است بوده قياس اساس بر قطع كه شودمي استفاده حديث اين از .(23/772  1283 عاملي 

 قطع اعتبار عدم بر مويدي ردع اين و است شده ردع صريحاً امام سوي از و اسوت نموده قياس به اخذ

 هب و ندارد( قطاع قطع) بحث مورد مطلب بر دتلت حديث اين كه گفت بايد جواب در. باشوودمي قطاع

 قطف كه اين ضمن است  قياس مورد در حديث اين كه چرا. مدعاست از قاصر حديث اين دتلت تعبيري

 .نمود استدتل حديث اين به تواننمي لذا. دليل نه است مويد عنوان به

 قياس متابعت از كه دارد جود فراواني موارد اماميه روايات ميان در قياس؛ از كننده نهي ادله . 2

 كه گفت توانمي روايات اين اطال  به استناد با .(23-23-23/21  1283 عاملي  حر) است كرده نهي

. درسنمي تنجر مرحله به قطعي چنين لذا. شودمي شامل هم را قياس از ناشي قطع موارد مذكور روايات

 اين ديگر برخي و( 1/27  1223 شيرازي  حسيني) اندپذيرفته صوريحاً را روايات اين برخي كه چنان

 تخصصاً را روايات اين كه آن حال .(2/20  1213 قمي  مومن) اندشمرده ممكن معنا اين بر را روايات

 انتظار آن از كه اسووت آور ظن دليل قياس كه اسووتدتل اين با انددانسووته خارج قطع تنجز موضوووع از

 مبحث با و دارد قياس از ناشووي ظن حجيت عدم به اشوواره روايات اين بنابراين. رودنمي قطع حصووول

 با لذا .قطع نه باشد اطمينان خصو  در روايات اين است ممكن كه اين ضمن ندارد  ارتباطي قطع تنجز

 .است مشكل روايات اين به استدتل احتماتتي چنين وجود

 هامامي روايات در كه كرد اظهار بايد الشووک؛ كثير شووک به دادن اثر ترتيب از كننده نهي ادله . 7

 نيحسي) كندمي الشک كثير شوک به دادن اثر ترتيب جواز عدم بر دتلت كه دارد وجود متعددي موارد
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 توان روايات اين اصول علم دانشيان از برخي نگاه از .(1/717  1738 طوسي  ؛1/17  1223 شيرازي 

 كه است چيزي آن مذكور روايات در الشوک كثير از مراد كه چرا دارد  را قطاع قطع حجيت عدم اثبات

  1223 شيرازي ) گرفت خواهد بر در را معقول غير قطع موارد فرض اين در كه باشد شيطان تحريک به

 الظن ركثي ظن و الشک كثير شک مانند به را قطاع قطع الغطاء كاشف كه اسوت دليل همين به و  .(1/10

 ار شكي چنين احكام توانمي چگونه كه است تلمل قابل مطلب اين اما. داندمي سواقط اعتبار درجه از

 و آثار ترتب در عقل زيرا. اسووت الفار  مع قياسووي چنين كه گفتيم طرفي از و داد؟ تعميم قطع موارد بر

 تفاوت قطع بر( مخالفت بر عقوبت صووحت و اسووتحقا  و متابعت لروم معذريت  و منجزيت) احكام

 و يذات قطع حجيت كه اين بر عالوه. باشد شده حاصل متعارف غير يا متعارف راه از قطع كه گذاردنمي

 .ندارد را نخصيص قابليت و است قهري

 قابع باب انسداد به منجر قطاع قطع دانستن حجيت اصول علم دانشيان از اي عده تصوري  به . 1

 با نتايجي چنين كه شودمي است  رسوانده قتل به را مردم همه كه قطاعي كافر به نسوبت حتي عذاب و

 اين به التفات با لذا .(تلخيص با  32-1/37  1210 تري ) نيسووت سووازگار خداوند حكمت و لطف

 از برخي نگاه از دليل همين به و كندمي حكم قطاع قطع منجزيت عدم به عقل كه گفت توانمي مطلب

 دهش محقق قطاع قطع مانند مواردي در و نداشته محذوري گونه هيچ قطع از متابعت منع اصول علم عالم

 عقط و كرد اگاه مسلله اين از را وي توانمي و آيدمي شومار به روحي بيمار قطاع كه بيان اين با اسوت؛

 يک اش بيماري اثر در كه را شخصي يک توانمي كه گونه همان نمود  سواقط حجيت از را وي طريقي

 به كه اين ضمن .(1/121  1223 شيرازي  حسيني) است شوي يک كه فهماند بيند مي شوي دو را شوي

 و شود-مي گذاشته او عهده بر جديدي تكاليف مكلف  بر قطاع و وسواس مانند عناويني صود  محض

 بربنا ماطر شخص كه گونه همان يعني شود؛ واجب وي بر آن به علم وجود با نجس شرب است ممكن

 يا و شدن درمان نظير مصالحي دتليل به قطاع فرد است  مسكرات نوشيدن به مجاز جان مصلحت حفظ

 هيچ و بود خواهد خودش قطع از نكردن متابعت به مكلف بلكه و مجاز بيماري  ماوورات از اجتناب

 كه است عيطبي غير حالت دچار بداند قطاع كه اين شرط به البته. نيست كار در هم تناقاي و تااد گونه

 شد خواهد ديگران با خود تفاوت متوجه اجماتع واقع با خود قطع اصوابت عدم فراوان مشواهده از پس

 دمع اش نتيجه و دارد امكان قطع از متابعت منع بنابراين  .(تلخيص با  732-2/731  1222 خرازي )

 .است قطاع قطع حجيت
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 ديدگاه قائلین به تفصیل  و ادله آن ها و اشکاالت. 5. 2

 صور وانتمي وي كالم به التفات با كه است شده تفصيل به قائل قطاع قطع مورد در فصول صاحب

  :نمود بيان چنين را آن محتمله

 كه داندمي و اسووت آگاه اش بيماري و بودن قطاع به هم خودش و بوده قطاع مكلف كه اين. 1

 .ندارد اعتباري فرض اين در قطاع قطع لذا. ندارد اعتبار نيز شارع نزد در قعطش

 عشووار منظر از قطاع قطع كه داندنمي ليكن دارد  نيز بودنش قطاع به علم و بوده قطاع مكلف. 2

 قطاع قطع باشد  نرسيده منعي و ردع شوارع جانب از كه زماني تا صوورت اين در نه؟ يا اسوت حجت

 زا منعي كه زماني يعني) دليل توسط قطاع قطع حجيت عدم از اطالع محض به اما دارد  اعتبار و ارزش

 .شودمي خارج اعتبار حالت از( گرفت صورت شارع جانب

 حجت قطع كه كندمي حكم عقلش و است  آگاه خود بودن قطاع به و است قطاع واقع در مكلف. 7

 كمح به كه گيردمي نتيجه( الشرع به حكم العقل به حكم كلما) شرع و عقل حكم مالزمه راه از و اسوت

 .است نموده اماا را آن شارع و است حجت قطعش شارع و شرع

 زماني تا است  عقلي حكم كه دوم و اول صوورت دو در قطع حجيت فصوول صواحب منظر از لذا

 باراعت فاقد منع ورود از بعد كه چرا نپذيرد  صورت ردعي و منعي مقدس شارع جانب از كه است معتبر

 عبدش به موتيي اگر كه بيان اين با است زده مثالي است نموده كه توجيهي و مدعا براي ايشان. شودمي

 من حيهنا از كه آنچه به منحصراً بلكه نكن؛ اعتماد حدست يا عقل به من اوامر به يافتن اطالع در بگويد

)حائري  اسوت من امر كردي  دريافت مراسوالت طريق از يا رسوويد گوشووت به مشووافهه طور به( موت)

 فاسد فصول صاحب توجيه اين كه فرمايندمي جواب در انصاري شويخ ليكن .(727  1282اصوفهاني  

 يچيز به انسان كه است تصور قابل غير كه كه بس همين فسادش در و است روشون فسوادش و اسوت

 باتاث جهت در فصول صواحب كه اسوت شوگفتي جاي و. ندهد اثر ترتيب آن آثار به اما كند پيدا قطع

 .(1/27  1211)انصاري   تاس آورده را مثالي چنين مدعايش

 پذيرش قابل موضوعي قطع در فصوول صواحب كالم كه اسوت آن اسوت التفات قابل كه اي نكته 

 قطع رازي. نيست قبول قابل طريقي قطع باب در اما. هستيم دليل تابع موضووعي قطع در كه چرا اسوت؛

 ممكن طرفي از و ندهد نشان را واقع و شود حاصل قطع كه اسوت محال و داشوته طريقيت ذاتاً طريقي
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. كردمن اراده مكلف از را واقع بگويد بتواند شارع و شود منكشوف واقع طريقي قطع طريق از كه نيسوت

 .نيست اثباتاً و نفياً جعل دخالت جاي طريقي قطع در بنابراين

 . علم قاضي و رابطه آن با بحث3

يكي از مهمترين مباحث حقو  كيفري گه تاثير بسوزايي در تحقق عدالت قاايي دارد  بحث راجع 

ه رود به نحوي كدعوا به شمار ميگفت علم قاضوي يكي از ادله اثبات به ادله اثبات دعوا اسوت و بايد 

شوايد بتوان اظهار داشت علم بين قاضي برتر از ساير دتيل كيفري از جمله اقرار  بينه  قسامه و سوگند 

 است.

تواند بر اساس علم خود حكم كند  هيچ اختالفي بين فقهاي اماميه در اين گزاره كه امام معصوم مي

به قاضي غير معصوم ميان صاحب نظران اختالف نظر وجود  نيست. اما در خصو  جواز اين امر نسبت

  1732اند )خالقي  اي عمل به علم را براي قاوووات ملذون از جانب ولي فقيه مجاز شووومردهدارد. عده

 (.7/272  1737؛ جوانمرد  211

بايد گفت منظور از علم قاضوووي يا قطع منطقي يا علم عادي اسوووت  به اين معنا قطع منطقي امري 

احتمال خالف در كه عقالً و عادتاً اختالف خالف در ان محال است و علم عادي  علمي است كه اسوت 

 آن عادي است. مانند پرواز در آسمان كه عقالً محال نيست  ولي عادتاً محال است.

در اين كه علم قاضوي اعتبار و حجيت دارد  مشهور فقها و اهل سنت و برخي از فقهاي شيعه قائل 

ها روايات و سيره نبي مكرم اسوتناد قاوات به طور مطلق به علم خود هسوتند و دليل آن به عدم جواز

باشود. مانند روايت صحيحي هشام از امام صاد  )ع( كه از پيامبر نقل شده است كه من ميان اسوالم مي

تناد ستواند به علم خود اكنم. برخي ديگر بر اين باورند كه قاضي ميشوما با بينه و سووگند قااوت مي

سووره نسا( است كه صراحتًا  70سووره مائده   22سووره     70آيات ) روايات و  كند و دتيل آنان

. پس مالك احراز حق و عدالت از سوي قاضي كندقاضي را به قااوت از روي حق و عدالت ملزم مي

صاد  )ع(  است كه در صورت احراز مكلف است  بدان حكم دهد. روايتي هم از حسين بن خالد از امام

سازد. لذا خورد حد را بر او جاري مي-كند يا شراب ميبا اين مامون كه هرگاه امام ببيند مردي زنا مي

توان آن را بر قاات غير معصوم اين روايت اختصا  به جواز عمل به علم از سوي معصوم دارد و نمي

 (.138-131  1731)كالنتري  سلمان پور  حاكم دانست. 
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اند و آن اين كه  علم بايد به طريق اولي حجت باشد زيرا در دليل عقلي اسوتناد جستهلذا برخي به 

كشوف از واقع برتر از ادله ديگر اسوت  عالوه بر اين كه بر حجيت مطلق علم قاضي ادعاي اجماع شده 

 (.13  1701؛ هاشمي شاهرودي  187-182  1722؛ طوسي  28/00  1701است )نجفي  

ع قاضي بايد از اسباب متعارف باشد. يعني از اسبابي باشد كه نوع افراد و عموم بنابراين علم  و قط

جيت توان حكنند. چرا كه قطع داراي حجيت ذاتي است به اين معنا كه نميمردم از آن سبب  قطع پيدا مي

ب ارا از قطع گرفت و از آن سلب نمود؛ زيرا مستلزم تناقض گويي شارع است. لذا اگر كسي قطع از اسب

شود شارع بگويد به قطعت عمل نكن. علم قاضي نيز متعارف پيدا نمود  بايد به قطعش عمل نمايد و نمي

همين گونه و داراي اعتبار اسوت  چرا كه اگر علم و قطع قاضوي اعتبار نداشت  پس هيچ جايگاهي هم 

تي اعتبار علم داشوت  حال آن كه شووارع مقدس و مقنن )قانون گذار( حبايسوت در اسوتناداتش مينمي

 قاضي را نيز برتر از ادله ديگر  اثبات دعاوي دانسته است كه خود مويدي بر اين مطلب است.

 گیرینتیجه

مشهور دانشيان علم اصول از منظر  كه حاكي از اين است اصول علم دانشياني و ادله آراي بررسي

 قطاع طعق مبحث باشد.كه ديدگاه برگزيده و صواب نيز مي به مباني آنان قطع قطاع حجت است با توجه

 در عقط كه باشود طريقي قطع در بحث اسوت. اگر طرح قابل موضوووعي قطع و طريقي قطع مقوله دو در

 روي بر نه است )الخمر نجس( رفته  واقع هو بما واقع روي بر حكم و است نشوده اخذ حكم موضووع

 منصرف قطعش از را قطاع تواندنمي شوارع صوورت اين در نجس(؛مقطوع )مقطوع الخمر  هو بما واقع

 در تواندمي شارع باشد  موضوعي قطع در قطاع قطع بحث اگر اما. است گويي تناقض مستلزم زيرا كند؛

 .بداند حجت شود مي حاصل مردم نوع براي عادي ابباس از كه را قطعي و كند تصرف حكمش موضوع

 عقل كه راچ نيست  قطاع غير و  قطاع قطع بين فرقي باشد  طريقي قطع كه جايي آن در سخن  ديگر به

 طعق حجيت عدم از كاشف الغطاء منظور اگر لذا .گذاردنمي افرادش بين فرقي قطع از متابعت وجوب در

 هب دارد انصراف موضوعي قطع كه چرا ؛است قبول قابلوي   سخن اين  باشود موضووعي قطع در قطاع

 ورمنظ اگر اما بود؛ خواهد قطاع قطع حجيت عدم اشنتيجه كه باشد شده حاصل متعارف راه از كه قطعي

. نيست قبول قابلسخن وي   اسوت  بحث محل كه باشود طريقي قطع در قطاع قطع حجيت عدم از وي

 .گذاردنمي فرقي آن مقدمات بين قطع ذاتي  حجيت در عقل زيرا
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 منابع

 .اسماعيليان مطبوعاتي موسسه قم   7چ الحديث  غريب في النهايه   (تا بي) محمد  بن مبارك اثير  ابن

 .قم علميه حوزه تبليغات دفتر قم   1چ  اللغه  مقاييس معجم  ( 1282) ابوالحسن فارس  ابن

 -التوزيع و النشر و للطباعه الفكر دار بيروت   7چ العرب  لسان  ( 1212) مكرم بن محمد منظور  ابن

 .صادر دار

 .الشهداء سيد قم    1چ الكفايه  شرح في الدرايه نهايه  ( 1732) حسين محمد اصفهاني 

 .اتسالمي الفكر مجمع قم    3چ األصول  فرائد  ( 1220) مرتاى انصارى 

 .اسالمي نشر قم   7چ اتصول  فرائد  ( 1211) مرتاي انصاري 

 .مولف قم   7چ الثانيه  الحلقه من اتصول شرح  ( 1220) علي صنقور محمد بحراني 

 .تفكر نشر تهران   1چ  (منتظري علي حسين مقرر) اتصول نهايه  ( 1217) حسين بروجردي 

 .للماليين العلم دار بيروت   1چ الصحاح   ( 1218) حماد بن اسماعيل جوهري 

 العلوم اتحياء دار قم   1چ الفقهيه  اتصول في الغرويه الفصول  ( 1282) حسين محمد اصفهاني  حائري

 .اتسالميه

 )ع(. بيت آل موسسه قم    1چ الشيعه  وسائل  ( 1283) حسن محمد عاملي  حر

 .اتنصار دار قم   2چ اتصول  بيان  (1223) صاد  شيرازي  حسيني

 )ع(. بيت اهل جهاني مجمع قم   2چ النقارن  الفقه في العامه اتصول  ( 1210) تقي محمد حكيم 

 .المختصصه اتصول و الفقه مكتبه قم   1چ الفقه  اصول  ( 1272) حسين حلي 

 .العلميه الحوزه ادره لجنه قم   1چ اتستنباط  اصول  ( 1212) نقي علي حيدري 
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 .النشر و  للطباعه فراقد دار قم   1چ الثالثه  الحلقه شرح في الدروس  ( 1220) كمال حيدري 

   تهران  انتشارات جاودانه جنگل.1(  فرايند دادرسي كيفري  چ1737جوانمرد  بهروز )

  تهران  انتشارات موسسه مطالعات  و پژوهش هاي 21(  آيين دادرسي كيفري  چ1732خالقي  علي )

 حقوقي شهر دانش.

 .حق راه در موسسه قم    1اتصول چ عمده  ( 1222) محسن خرازي 

 .اتسالمي الفكر مجمع قم   2چ اتصول  كفايه  ( 1272) كاظم محمد خراساني 

 آثار نشر و تنظيم موسسه تهران   1چ  (اشتهاردي تقوي مقرر) اتصول تنقي   ( 1210) اهلل روح خميني 

 .خميني امام

 آثار احياء موسسه قم   1چ  (بهسودي سرور محمد مقرر) اتصول مصباح  ( 1222) ابوالقاسم خويي 

 .الخويي اتمام

 موسسه قم   1چ  (مازندراني جاللي محمود مقرر) اتصول علم في المحصول  ( 1212) جعفر سبحاني 

 )ع(. صاد  امام

 .المنار موسسه قم   2چ اتصول  تهذيب  (تا بي) اتعلي عبد سبزواري 

 .المومنين امير موسسه مشهد   1چ الرسائل  علي الحاشيه في الوسائل عمده  ( 1223) اهلل عبد شيراري 

 موسسه قم    7چ  (شاهرودي هاشمي محمود مقرر) اتصول علم في بحوث  ( 1213) باقر محمد صدر 

 )ع(. بيت اهل مذهب بر اسالمي فقه المعارف دائره

 دارالتعارف بيروت    1چ  (اراكي انصاري ابراهيم محمد مقرر) اتصول جواهر  ( 1217) باقر محمد صدر 

 .للمطبوعات
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 -النشر مركز مطبعه قم    1چ  (حائري حسيني كاظم مقرر) اتصول مباحث  ( 1280) باقر محمد صدر 

 .اتسالمي اتعالم مكتب

 .الطيار منشورات قم    2چ اتصولي  معجم  ( 1220) محمد صنقور 

 .محالتي قم   1چ الفقه  اصول في آراونا  (ش1731) تقي قمي  طباطبايي

 .اتسالميه دارالكتب تهران   1چ اتخبار  من اختلف فيما اتستيصار  ( 1738) حسن بن محمد طوسي 

 ش(  خالف  تهران  انتشارات دانشگاه تهران.1722طوسي  محمد بن حسن  )

 انتشارات دفتر قم    7چ  (بروجردي تقي محمد مقرر) اتفكار نهايه  ( 1213) الدين ضياء عراقي 

 .اسالمي

 دار منشورات قم    1چ للرافعي  الكبير الشرح غريب في المنير مصباح  (تا بي) مقري بن احمد فيومي 

 .الرضي

 .اتسالميه الكتب دار تهران   1چ قرآن  قاموس  ( 1212) اكبر علي قرشي 

 قم   1چ   (جديد طبع) الغراء الشريعه مبهمات عن الغطاء كشف  ( 1228) خار بن جعفر الغطاء  كاشف

 .قم علميه حوزه تبليغات دفتر

ش(  جايگاه علم قاضي در اثبات امر كيفري در حقو  ايران  مجله 1730سلمان پور )كالنتري  كيومرث  

 .101-117پژوهشنامه حقو  كيفري  سال دهم  شماره دوم  صص 

 .للموتمر العلميه اللجنه قم    1چ اتصول  فرائد علي التعليقه  ( 1210) الحسين عبد شيرازي  تري

 .الهادي قم   1چ ابحاثها  معظم و اتصول اصطالحات  (ش1732) علي اردبيلي  مشكيني

 .اسالمي انتشارات قم    7چ الفقه  اصول  ( 1278) رضا محمد مظفر 

 .(ع) طالب ابي بن علي اتمام مدرسه قم    2چ  ( 1220) اتصول انوار شيرازي  مكارم
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 .اسالمي نشر موسسه قم   1چ اتصول  تسديد  ( 1213) محمد قمي  مومن

 .العرفان مطبعه  1چ  (خويي ابوالقاسم مقرر)  التقريرات اجود  (ش1772) حسين محمد نائيني 

 جامعه قم   1چ  (خراساني كاظمي علي محمد مقرر) اتصول فوائد  (ش1731) حسين محمد نائيني 

 .قم علميه حوزه مدرسين

 .العربي التراث احياء دار لبنان   3چ اتسالم  شرايع شرح في الكالم جواهر  ( 1282) حسن محمد نجفي 

   تهران  دارالكتب اتسالميه.3 (  جواهر الكالم في شرح شرايع اتسالم  چ1701نجفي  محمد حسن )

   1چ اتصول  علم في بحوث كتابنا علي تعليقات آراء؛ و اضواء  ( 1271) محمود شاهرودي  هاشمي

 .اسالمي فقه المعارف دائره موسسه قم 

   تهران  انتشارات ميزان.1هاي فقه و جزا  چش(  بايسته1701هاشمي شاهرودي  محمود )

 
 


