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چکیده
از قطع موضوعی از سوی محقـق خراسـانی بـه لحـاظ محـذور با وجود طرح عدم امکان ثبوتی جایگزینی اماره

پذیرد، لکن نسبت به قطع کشفی معتقد اجتماع در لحاظ؛ شیخ انصاری گرچه تنزیل را در خصوص قطع وصفی نمی
در گزینند. ای نیز با توجه به مبنای مورد اختیار در باب حجیت اماره، قول به تفصیل را بر میشود. عدهبه جانشینی می

کـه دانـد. در حالیبودن امارات، بحث تنزیل را سالبه به انتفاء موضـوع میعقالییبا التفات به م خمینی امااین میان 
ای مبتنی بر آن است که عنایت به دلیل حجیت اماره باشد، اما اگر محور بحث دلیلی باشد که قطـع در آن چنین نگره

مورد لحاظ قرار گیرد؛ و از آنجا که قطع به عنوان کاشف تام یعنی أخذ شده، باید نحوه کیفیت قطع مأخوذ در موضوع 
منجر به الحاق ظن اطمینانی به علم وجدانی شده کـه شود، قّلت تحقق آن نزد عقالمیعلم وجدانی به ندرت محقق

ی آن نیز جایگزینی اماره از قطع صفتی افزون بر قطع موضوعی است.ثمره

.عقالی کشفی، تنزیل اماره، بناعقطع وصفی، قط:هاواژهکلید
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مقدمه

توان این خصیصه ذاتی را از آن سـلب کـرد؛ قطع، ذاتًا طریق به متعلق خود و کاشف از آن است و نمی
اما در عین حال قطع نسبت به حکم از دو حال خارج نیست یا صرفًا کاشف از حکم است یـا در فعلیـت و 

شود قطـع در یک تقسیم اساسی قطع به دو قسم منقسم میثبوت حکم دخیل است. به همین دلیل است که 
طریقی و موضوعی. قطع طریقی قطعی است که نسبت به حکم یا موضوع صرفًا نقش یک کاشف و راهنمـا 

گیرد و گاه بـه موضـوع حکـم؛ کند و در تحقق حکم تأثیری ندارد؛ که گاه به جعل حکم تعلق میرا ایفا می
به عدم موضوع متعلق است. از همین رو قطع به حرمت خمر، قطع به خمـر چنانکه گاه به عدم جعل و گاه

شوند؛ و چنین قطعی حجیت ذاتـی دارد، بودن فالن مایع و یا خمر نبودن آن همه قطع طریقی محسوب می
اما قطع موضوعی، قطعی است که در موضوع حکم أخذ شده و به مثابه موضوع برای اثبـات حکـم اسـت. 

محقق موضوع است؛ و تفاوتی ندارد که وجود آن در موضوع حکم أخذ شده باشد یـا عـدم این قطع موّلد و 
آن؛ بنابراین چه مولی بگوید هر آنچه به خمریت آن قطع داری، حرام است؛ و چه بگوید مادامی که قطع به 
خمریت مایع نیافتی، نوشیدن آن حالل است؛ قطع به خمریت، موضوعی است و در هر دو صـورت، قطـع 

ر فعلیت حکم دخیل است؛ و فارق بین این دو تنها لحاظ جنبه سلبی یا ایجابی قطـع در موضـوع حلیـت د
است که در یکی قطع در ثبوت فعلیت و در دیگری در سقوط آن مدخلیت دارد.

شـود. چـرا در خصوص قطع طریقی اختالفی میان اصولیان نیست که اماره معتبر جایگزین آن واقع می
ارات این است که در صورت فقدان قطع، مالک عمل واقع شوند؛ و اگر امـارات چنـین که حکمت جعل ام

شـود؛ امـا در خصـوص جـایگزینی ظنـون معتبـر مقـام قطـع ها لغو میخاصیتی را نداشته باشند جعل آن
ای کـه تمـام آثـار شوند، به گونـهموضوعی، محل اختالف است که آیا امارات قائم مقام قطع موضوعی می

تواند نقش قطع موضوعی را خواه تمام موضـوع شرعی قطع، بر اماره نیز مترتب گردد؟ و آیا اماره میعقلی و
باشد یا جزء موضوع، ایفا کند و موجب فعلیت یا سقوط تکلیفی شـود کـه قطـع در موضـوع آن أخـذ شـده 

است؟
واردی ماننـد شـود: مـاز آنجا که أخذ قطع به موضوع، در موضوع حکم در شریعت به وفـور یافـت می

حرمت روزه، در صورت قطع به ضرر یا تمام بودن نماز در سفر در صورت قطع به اقامـه ده روز، یـا مبطـل 
بودن شک در دو رکعت اول نماز و در طواف واجب که به دلیل دخالت قطع در موضوع حکم است؛ تعیـین 

ع یا حکم، به مواردی شود که به تواند منجر به توسعه یا عدم توسعه موضومبنای مختار در این خصوص می
جای قطع مأخوذ در لسان دلیل، اماره قائم شود و دایره احکام را در موارد قیـام امـاره در صـورت اعتقـاد بـه 
جایگزینی وسعت بخشد. چنانچه در خصوص استصحاب که قطع بـه عنـوان یکـی از مقّومـات در اثبـات 



51یاماره از قطع موضوعینیگزیجا1395پاییز
توانـد روحـه آن اسـت کـه آیـا ظـن معتبـر میحکم مطرح است، یکـی از مباحـث مطحکم یا موضوع ذی

جایگزین یقین به عنوان یکی از ارکان استصحاب واقع شود؟ و به عبارت دیگـر در صـورت قیـام امـاره بـر 
توان در صورت شک در بقاء، آن را مستصحب قرار داد؟اثبات حکمی، آیا می

ضـوع ذی حکـم حـاکی از وفور موارد قطع در موضوع حکم یا مدخلیت قطع در اثبـات حکـم یـا مو
ضرورت و اهمیت بحث مذکور است و تعیین مبنای مختار در خصوص جایگزینی متعقب به توسـیع آثـار 
احکام شرعی در موارد قیام اماره یا عدم آن خواهد شد و نتایج مثمر ثمری را به بار خواهد آورد. بـه منظـور 

شود.وت و اثبات دنبال میتبیین ابعاد بحث و جوانب موضوع، مبحث فوق در دو مقام ثب

مقام ثبوت
در مرحله ثبوتی بحـث از اسـتحاله یـا امکـان جانشـینی امـاره از قطـع موضـوعی اسـت کـه از معبـر 

آید:های اصولی چهار قول بدست میدریافت
(آخونـد ١عدم امکان قیام طرق و امارات از قطع موضـوعی مطلقـًا خـواه طریقـی باشـد یـا صـفتی-۱

).۲۶۴الصول، خراسانی، کفایه ا
تفکیک بین قطع موضوعی طریقی و صفتی و امکان جایگزینی در قطع طریقـی و عـدم آن در قطـع -۲

).۲۸/ ۳؛ همو، اجود التقریرات، ۲۱/ ۳؛ میرزای نائینی، ۱/۳۴صفتی (شیخ انصاری،
عدم امکان قیام نسبت به قطع وصفی و قول به تفصیل بر اساس مبنای مورد اختیـار در بـاب جعـل -۳

جیت امارات و اختیار عدم قیام در صورتی که مجعول در امارات، جعل منجزیـت و معـذریت یـا تتمـیم ح
).۷۹/ ۴؛ روحانی، منتقی االصول، ۳۹/ ۱کشف باشد (خویی، مصباح االصول، 

بودن دلیل حجیت امارات و قول به قیام در صورت شرعی بودن و عدم عقالییتفکیک بین شرعی و -۴
ه بوده و ادله شرعیه، امضاء این سیره باشـد (امـام خمینـی، عقالییدلیل بر حجیت، سیره قیام در صورتی که

اشـته باشـد و قطـع موضـوعی مأخوذ و خصوصیت د» بما أنه صفه من صفات النفس«قطع موضوی وصفی آن است که در موضوع خطاب . ١
کشفی یا طریقی آن است که در موضوع دلیل به نحو طریقیت و کاشفیت أخذ شده و هیچ خصوصیتی نداشته باشد (موسـوی بجنـوردی، علـم 

شـود (ملکـی اصـفهانی، فرهنـگ ) بلکه از باب کنایه کاشف که قطع است در دلیل آمـده ولـی منکشـف از آن اراده می٢٢٨-٢٢٧االصول، 
). به عبارتی قطعی که شارع در موضوع حکم شرعی أخد نموده از دو لحاظ قابل بررسی است، یکی از لحاظ صفت ٦٩/ ١الحات اصول، اصط

نفسانی بودنش و دیگری به لحاظ کاشفیت آن از واقع. در نظر گرفتن لحاظ صفتی قطع بدین معنی است که قطع یکی از صفات نفسانی اسـت 
آید. این صفت نفسانی یک صفت حقیقی در مقابل اوصاف اعتباری و انتزاعی است و از آنجا که صفت حقیقـی میکه در نفس قاطع به وجود 
ای که با قاطع دارد، در موضوع أخذ شود که رابطه با قاطع دارد با مقطوع نیزمرتبط است. حال اگرقطع به لحاظ رابطهذات اضافه است، همچنان

شود (فرهنگ نامـه ای که با مقطوع دارد در نظر گرفته شود به آن قطع موضوعی طریقی گفته میلحاظ رابطهبه آن قطع موضوعی وصفی و اگر به 
حقیقی ). قطع موضوعی وصفی مانند قطع به ضرر در روزه که منشأ حرمت و بطالن روزه است که قطع در آن به عنوان صفتی ٦٤٤اصول فقه، 

کـه قطـع در آن » إذا قطعت بخمریه شیٍء حرم علیـک«نطیر آنکه لسان دلیل چنین باشد: موضوعی طریقیقطعملحوظ نظر واقع شده است و 
مجرد طریق و کاشف باشد.
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).۱۰۷-۱۰۶/ ۱انوار الهدایه، 

/ ۲تنزیل اماره به منزله قطع موضوعی مطلقًا خواه وصفی باشد یا کشـفی (نجـم آبـادی، االصـول، -۵
۲۸.(

بررسی و نقد اقوال
ن قول معتقد اسـت قیـام امـاره مقـام قطـع موضـوعی، مسـتبتع : مرحوم آخوند با گرایش به ایقول اول

محذور عقلی و ثبوتی است که جمع بین دو لحاظ آلی و استقاللی نسبت به ملحوظ واحد و الحظ واحد و 
آید در آن واحد، شخص واحد قطع را دو گونه لحاظ کنـد هـم آلیـًا و هـم در آن واحد است؛ یعنی الزم می

لی را در پی دارد.استقالًال که استحاله عق
توضیح آنکه قائم مقامی متضمن تشبیه و تنزیل اماره به قطع است و در تنزیل با توجه به اینکه یک فعل 

نماید. لحاظ منّزل و منّزل علیه و برای اینکه تنزیل لغـو نباشـد، جهتـی هـم اختیاری است، سه امر الزم می
ل بخواهـد قطـع را باید ملحوظ نظر واقع شود که عبارت از وجه تنزیل ا ست؛ و در خصوص مقام اگـر منـِزّ

مطلقًا تنزیل کند، از جهت اینکه قطع موضوعی است باید قطع را مستقًال لحاظ کند و خبر ثقه را بـه جـای 
آن قرار دهد و از جهت اینکه قطع طریقی است باید قطع را آلیًا مورد نظر قرار دهد و خبر ثقه را جایگزین آن 

طور کـه نّزل علیه دو جنبه دارد، هر دو جنبه ضرورتًا باید مورد لحاظ واقـع شـوند، همـانقرار دهد و چون م
نسبت به منّزل یعنی خبر ثقه هم باید این دو لحاظ صورت پـذیرد. در حالیکـه جمـع بـین دو لحـاظ در آن 

واحد برای شخص واحد عقًال غیر ممکن است.
ای که شارع اماره را به لحاظ هر دو جنبه قطع بود، به گونهالبته اگر عنوان جامعی در کار بود که ناظر به 

توان عنـوانی را یافـت کـه هـر دو لحـاظ را دانست، مشکل قابل حل بود ولی نمیآن عنوان جامع، قطع می
آیـد کـه محـال اسـت. تحت پوشش قرار دهد؛ و با فقدان چنین عنوانی استعمال لفظ در دو معنـی الزم می

ابلیت تنزیل نسبت به هر دو نوع قطع را ندارند. لذا امارات فقط جایگزین قطع طریقـی نتیجه آنکه امارات ق
شوند؛ زیرا آنچه قدر متیقن است جایگزینی نسبت به قطع طریقـی محـض محض که مورد وفاق است، می
است و غیر آن نیاز به قرینه دارد.

اشکال بر قول اول
تی محّکم است که در تنزیل امارات به منزله قطـع، مشکل جمع بین دو لحاظ آلی و استقاللی در صور

طریقیت و موضوعیت مورد لحاظ شارع واقع شـده باشـد، در حالیکـه اوًال شـارع بـدون نظـر بـه آلیـت و 
استقاللیت، به نحو قضیه حقیقیه امارات را به جای قطع قرار داده است؛ بنابراین طریقیت و موضـوعیت در 
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کنـد، چنانچـه است که گاهی اماره را به جای قطع طریقی استعمال میجعل مدخلیت ندارند و این مکلف

برد؛ و در نتیجه آلیت و اسـتقاللیت مربـوط بـه مقـام اسـتعمال گاهی آنرا به جای قطع موضوعی به کار می
است نه مقام جعل؛ و ثانیًا اشکال مرحوم آخوند ناظر به خلط بین قطع مفهـومی و قطـع خـارجی اسـت و 

ین دو لحاظ در آن قابل تصور است، قطع خارجی است و در خصوص قطع مفهـومی چنـین آنچه محذور ب
منعی متصور نیست؛ زیرا شارع مفهوم قطع آلی و استقاللی را با در نظر گرفتن قابلیت نیابت اماره بـه جـای 

دهد. قرار میهر دو ملحوظ نظر قرار داده و اماره را بدون آنکه نظر به قطع خارجی داشته باشد، جایگزین آن 
چنانچه در تشریع حکم وجوب حج نظر به مستطیع خارجی ندارد؛ به عبارت دیگر مقنن در مقام تشـریع و 

دهـد، بـدون آنکـه دهد، مفهومی را به جـای مفهـوم دیگـر قـرار میوضع که مفاهیم را مورد لحاظ قرار می
د و قابلیت نیابت اماره را به جای کنمستتبع هیچ محذوری باشد؛ و لذا قطع موضوعی و طریقی را تصور می

دهد.گیرد و آن را به منزله قطع موضوعی و طریقی قرار میهر دو در نظر می
به دیگرسخن آنچه در قطع طریقی محض نظر به آن آلی است، نسبت به قاطع است، در حالیکه بحث 

قطع اسـت و همـان در آورد، مفهومما در جعل است. آنچه آلی است مصداق قطع است و آنچه جاعل می
که هم شامل قطع طریقی محض و هم شامل قطعی که بـه –مقام جعل مورد اهتمام است. شارع مفهوم قطع

را ملحوظ نظر خود قـرارداده و آن را بـه جـای امـاره جعـل -شودمثابه موضوع برای اثبات حکم است، می
ال مزبور برخاسته از خلط بـین مصـداق و نماید، بدون آنکه جمع بین دو لحاظ از آن الزم آید. لذا اشکمی

مفهوم قطع است.
ثالثًا بر فرض تنزل و پذیرش جمع بین دو لحاظ، ممنوعیت آن مورد پذیرش نیست؛ زیرا جمع بـین دو 

کـه لحاظ در صورتی مستلزم محال است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیز مستحیل باشد. در حالی
ة ؛ روحـانی، زبـد۱۹/ ۲اهر االصـول، سـیاری از اصـولیان (امـام خمینـی، جـوچنین استعمالی از نظرگاه ب

جایز، بلکـه از محسـنات کـالم اسـت ٢)۲۱۷/ ۱؛ سبحانی، المحصول فی علم االصول، ۲۲۵/ ۱االصول، 
». أدّل دلیل علی امکان شئ وقوعه«) و در کلمات فصیح واقع شده است و ۵۵(حائری یزدی، درر الفوائد، 

تواند از همین باب قلمداد شود.دال بر وجود بطون متعدد برای قرآن میچنانکه اخبار 
: شیخ انصاری با نفی محذور ثبوتی با تفصیل بـین قطـع وصـفی و طریقـی در ضـمن انتفـاء قول دوم

داند؛ زیـرا قطـع امکان جایگزینی در خصوص قطع صفتی، امکان نیابت را تنها نسبت به طریقی متعّین می
وضوع أخذ شود یا أخذ نشود، کاشف بوده و در حکم مدخلیت ندارد. اماره هم با توجه به طریقی خواه در م

/ ١؛ محقـق دامـاد، المحاضـرات، ١٥٠/ ١؛ مکارم شیرازی، انوار االصول، ٥٤/ ١ای، اصول الفوائد الغرویة، برای مطالعه بیشتر ر.ک: کمره. ٢
.١٧٢/ ١؛ بهجت، مباحث االصول، ٣٥١/ ١؛ فاضل لنکرانی، دراسات فی االصول، ٢٣٠/ ١ل، ؛ حسینی میالنی، تحقیق االصو٩٦
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شود؛ و از این جهت فرقی بین قطع و اماره نیسـت، بلکـه جنبه کاشفیت آن، قائم مقام چنین قطعی واقع می

فارق از جهت احتیاج یا عدم احتیاج به جعل حجیت است که قطع در این خصوص مسـتغنی اسـت لکـن 
اماره نیازمند به جعل جاعل؛ زیرا کاشفیت اماره ناقص است و همین نقصان، عاملی جهـت لـزوم تصـریح 

فانه [الظن] و إن فارق العلم فی کیفیه الطریقیه «... شود. شیخ اعظم که با تعبیرفوق: مولی به حجیت آن می
اشـاره بـه همـین مطلـب )۳۵/ ۱...»(حیث أن العلم طریق بنفسه و الظن المعتبـر طریـق بجعـل الشـارع 

کند و به لحاظ وجود همین مالک در امـاره نیابـت آن را کند؛ مالک را در نیابت، طریقی بودن عنوان میمی
پذیرد، چرا که اماره هم طریق به واقع است، اما اگر قطع در موضـوع بـه عنـوان صـفتی نفسـانی مـأخوذ می

)؛ زیـرا بـین ۳۴ش قطع وصفی را ایفـا نمایـد (همـان، تواند نقباشد، در این حال معتقد است که اماره نمی
اماره و این قطع، وجه اشتراکی وجود ندارد. چه، اماره از صـفات نفـس نیسـت بلکـه قـول راوی اسـت، در 

یابد. در نتیجه به لحاظ وجود جهـت مشـترک گیرد و قوام میحالیکه قطع همان است که در نفس شکل می
ز قطع متعقب به هیچ مشکل ثبوتی نخواهد بود. چنانکه محقـق نـائینی بـا طریقیت در هر دو، نیابت اماره ا

نماید.) همین قول را تقویت می۳/۲۱(فرائد االصول، » هذا هو األقوی«تعبیر 
اشکال قول دوم

هـا مقـام قطـع طریقـی محـض محقق خراسانی که نهایت اقتضاء ادله اعتبار امارات را قائم مقـامی آن
داند، با خرده به کالم شـیخ اعظـم درصـدد تثبیـت خصوص قطع موضوعی منتفی میدانسته و نیابت را در

ها به واقع اسـت آید. با این بیان که جایگزینی امارات نسبت به قطع به لحاظ طریقیت آنمطلب خود بر می
شود، همچنان است وقتی امـاره بـر چیـزی قـائمو همانطور که با تحقق قطع اثر واقع بر مقطوع مترتب می

شود؛ اما از این حیث که قطع در موضوع حکمی أخذ شود، ادله امـارات نـاظر بـه آن نبـوده و حکـم قطـع 
مأخوذ در موضوع، حکم سایر اجزاء موضوع است که جـایگزینی امـاره بـه جـای آن بـه مثابـه جـایگزینی 

تـوان ی). در توضـیح بیشـتر م۲۶۴االصـول، ةضوع دیگر است که جایز نیست (کفایـموضوعی به جای مو
گفت مفاد اماره، تعبد به مؤدی است نه تعبد به علم به مؤدی و آثار آن؛ و در جایی کـه دلیـل امـاره آن را بـه 

کند به لحاظ آنچه علم بـه آن اثـر طریقـی دهد، در واقع مکلف را متعبد به عالم بودن میمنزله علم قرار می
جی و مؤدی است؛ اما دلیل اماره ایـن اقتضـاء را دارد که عبارت از علم از حیث کاشفیت آن از واقعیت خار

» بما هـو طریـق«ندارد که هر کجا علم نباشد، جای علم را بگیرد. بنابر این دلیل اماره فقط ناظر به اثر علم 
شود. و به همین لحاظ ؛ و از اینرو اماره جایگزین قطع موضوعی صفتی نمی»بما هو علم«است؛ نه اثر علم 

ی طریقی نیز نخواهد شد.جایگزین قطع موضوع
محقق خویی با التفات به محذور مطرح از جانب محقق خراسانی، در صورت قول به قیـام قول سوم: 
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گزیند. اماره مقام قطع موضوعی، قول به تفصیل را بر اساس مبنای مورد پذیرش در باب حجیت اماره بر می

ت باشد، طریق قائم مقـام قطـع طریقـی مطلقـًا با این بیان که اگر حجیت اماره به معنای معذریت و منجزی
شـود (روحـانی، ). تفصیلی که مورد اقبـال شـاگرد وی نیـز واقـع می۳۸/ ۱شود (مصباح االصول، واقع می

).۷۹/ ۴منتقی االصول، 
در توضیح باید گفت در باب حجیت اماره سه مبنای مهم وجود دارد:

شـود اسـت کـه از آن تعبیـر بـه حکـم مماثـل میمراد از حجیت اماره جعل مؤدی به منزلـه واقـع-۱
). ۲۷۵/ ۲؛ مکارم شیرازی، انوار االصـول، ۲۷/ ۲النهایه، ة؛ ایروانی، نهای۶۷/ ۲الدرایه، ة(اصفهانی، نهای

نشیند بلکه حکمی که مؤادی اماره است به جای حکم واقعی قـرار مطابق این نظریه اماره به جای قطع نمی
اساس مفاد و مؤادی اماره، حکمی مماثل و هم طراز با حکم واقعی بر عهده مکلف گیرد؛ یعنی شارع بر می

ای دارد، الجـرم کند که مسمی به حکم ظاهری است؛ و مکلفی که قطع به حجیـت شـرعی امـارهجعل می
قطع به این نیز خواهد داشت که شارع حکم مـدلول ایـن امـاره را بـر عهـده او جعـل کـرده اسـت. محقـق 

).۳۱اش بر فرائد به این نظریه متمایل گشته است (درر الفوائد، حاشیهخراسانی در 
حجیت اماره به معنای معذریت و منجزیت است. چنانچه در قطع به همین معنـا اسـت. رهیافـت -۲

).۲۸۲/ ۲االصول، ةفایه همین مبنای مذکور است (کفایمحقق خراسانی به حجیت در ک
ه است؛ یعنی شارع کاشفیت اماره را تتمیم کرده و نقصان آن را حجیت، الغاء احتمال خالف در امار-۳

؛ خویی، دراسات فی ۱۷/ ۳شود (نائینی، ملغی نموده است که از آن تعبیر به مسلک جعل طریقیت نیز می
٣).۳۱/ ۲؛ بجنوردی، منتهی األصول، ۵۶/ ۳علم االصول، 

ینکه مجعوالت شرعیه باشند چنانکـه بعد از تبیین مبانی مختلف در خصوص حجیت امارات اعم از ا
به کثیری از متقدمان ومتأخرانی چون ابن ادریس، عالمه حلی، سید بحر العلوم و صـاحب جـواهر نسـبت 

ه و امضائیات شرعیه باشـند، عقالیی)، یا مجعوالت ۹۷/ ۴داده شده است (حسینی شیرازی، بیان االصول، 
گردد که اشکال مرحوم ئینی برآنند (همان)؛ برداشت میچنانکه شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نا

موضوع باشـد ـ هـر » بما هو قطع«آخوند طبق مبنای اول محّکم است؛ زیرا هنگام جعل موضوع اگر قطع 

دو مسلک دیگر نیز در خصوص مالک حجیت اماره وجود دارد که یکی مسلک تنزیل است؛ که به موجب آن اماره و نه مؤدای آن، به جای . ٣
به منزله نماز قرار داده است و با این تنزیل آثار قطع بر » الطواف بالبیت صلوة«گیرد همانند طواف که شارع مقدس آن را با خطاب قطع قرار می

ای که تفویت )؛ و دیگری مسلک اهتمام شارع به حفظ حکم واقعی مشکوک است، به گونه٣٣١شود (حائری، درر الفوائد، اماره نیز مترتب می
)؛ که از ذکر دومی به دلیـل عـدم تنـافی آن بـا ١٦٢س فی علم االصول، داند (شهید صدر، دروحکم واقعی بر فرض ثبوت را مرضی شارع نمی

شود. چنانکه از ذکر اولی نیز به دلیل اشـکال وارد بـر آن یعنـی اند، صرفنظر میهای سه گانه فوق که متعرض نحوه بیان این اهتمام شدهمسلک
آید؛ زیرا تعذیر و تنجیز، اثر عقلی است نـه شـرعی؛ و شـارع در خروج چنین توسیع و تنزیلی از محدوده اختیارات شارع، ممانعت به عمل می

شود را به اماره تعمیم دهد.تواند حکمی که به حوزه عقل مربوط میموضع شارعیت نمی
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» بمـا هوکاشـف«چند به لحاظ جنبه کاشفیت آن ـ لحاظ، استقاللی خواهـد بـود و در صـورتی کـه قطـع 

و اگر اماره، نازل منزله قطع به لحاظ کاشفیت باشد تنزیل، آلی و اگر موضوع باشد؛ لحاظ، آلی خواهد بود؛
اماره نازل منزله قطع به لحاظ خود قطع وآثارآن باشد تنزیل، استقاللی است؛ که اجتماع دو لحـاظ مزبـور 

در تنزیل، اجتماع دو لحاظ آلی و استقاللی است که با یکدیگر در تضاّدند.
در صورتی مطرح است که حجیت امارات از باب تنزیـل مـؤدی بـه منزلـه بنابراین محذور مورد اشاره

شـود واقع باشد، اما اگر حجیت به معنای معذریت و منجزیت باشد، اماره قائم مقام طریقی مطلقًا واقع می
چه موضوع باشد و چه موضوع نباشد؛ وجمع بین دو لحاظ نیز الزم نیاید؛ زیرا اماره و قطع هـر دو مسـتقًال 

ی منـّزل، شود و با تنزیل اماره اثر عقلی تنجیز و تعذیر قهرًا بر امارهظ شده و اماره به جای قطع تنزیل میلحا
شـود. شود. چنانکه اثر شرعی نیز در صورت أخذ قطع در موضوع حکم شرعی، بر آن مترتب میجاری می

الزم نیاید؛ زیـرا طریـق در همچنین اگر حجیت به معنای تتمیم کشف باشد نیز اشکال جمع بین دو لحاظ 
احتمال خالف آن را کاشف تام اعتبار نموده است؛ یقطع واقع شده است و شارع با الغاکاشفیت قائم مقام 

بنابراین اماره در این صورت نیز آثار قطع را در بر خواهد داشت؛ و به بیان دیگر اطالق دلیل تنزیل که خبر را 
از ترتب تمام آثار عقلی و شرعی قطع بر اماره خواهد بود. بلکه بعـد از دهد، حاکی نازل منزله قطع قرار می

اعتبار کاشفیت تام در خصوص اماره از جانب شارع، آثار واقع ناگزیر مترتب خواهد شد؛ زیرا واقع با تعبـد 
شود که در شرعی منکشف شده است؛ و با تعبد شرعی انکشاف واقع، آثار مقطوع بر مؤادی اماره جاری می

تیجه آثار قطع مأخوذ در موضوع، به طریق اولی مترتب خواهد شد. چون ترتیب آثار مقطوع بر مؤدای اماره ن
صرفاً  به سبب تنزیل اماره به منزله قطع است. لذا اثر خود قطع به سبب این تنزیل بـا قیـاس اولویـت قابـل 

رفـت از ر خصـوص راه بروناثبات است. این بیانی است که محقق خویی در تعریض به محقق خراسانی د
). حاصل آنکه حجیت بـه ۳۸-۳۹/ ۱معضل جمع بین دو لحاظ به آن ملتزم گشته است (مصباح االصول، 

معنای جعل مؤدی، مستتبع اشکال مذکور است، اما مبانی دیگر یعنی معذریت و منجزیت یا تتمیم کشـف 
مسلک جعل مؤدی نیـز بـه دلیـل وجـه چنین محذوری را در پی ندارد؛ که از نظر این محقق ژرف اندیش، 

شود؛ زیرا در چنـین حـالتی بـا ای که بین آن و تصویب وجود دارد، ثبوتًا و اثباتًا محکوم به فساد میمالزمه
گردد. این از نظر ثبوتی اما بطـالن آن اثباتـًا وجود مؤدی، واقع محقق شده و با فقدان آن واقع هم منتفی می

است، داللتی بر جعل حکم مطابق امارات که عمده در آن، سیره عقالحجیت نیز به لحاظ آن است که ادله
مؤدای امارات ندارد (همان)؛ اما مسلک جعل منجزیت و معذریت نیز در دیدگاه اصـولی ایشـان بـه دلیـل 
آنکه مستلزم تخصیص حکم عقل است، فاقد اعتبار است، زیرا قبح عقاب بدون بیـان واصـل از مسـتقالت 

شود؛ و زمانی که اماره بر تکلیفی اقامه شود، بدون تردید در حق مکلف منجز بوده و در میعقلیه محسوب
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صورت مخالفت، استحقاق عقاب مطرح است. حال اگر این تنجیـز تکلیـف بـه خـاطر تصـرف شـارع در 

قـاب موضوع حکم عقل به قبح عقاب فاقد بیان باشد، به اینکه اماره طریق و بیان باشد؛ حکم عقل به قبح ع
بدون بیان با انتفاء موضوعش منتفی خواهد بود؛ و لذا اماره بر حکم عقل تقدم ورودی دارد؛ کـه عبـارت از 

کند بدون انتفاء حکم به سبب انتفاء موضوع به لحاظ تعبد شرعی است؛ و در نتیجه عقل حکم به تنجیز می
ل تصرف نکند و اعتبار امـاره را بـه آنکه احتیاج به جعل تنجیز باشد. چنانکه اگر شارع در موضوع حکم عق

عنوان بیان نپذیرد، بلکه اماره را منجز تکلیف جعل نماید؛ با این توضیح که مجعـول، اسـتحقاق عقـاب در 
آید. گویا چنین گفته شده است: عقاب فاقـد بیـان صورت مخالفت باشد، تخصیص در حکم عقل الزم می

ئم شود که عقاب بدون بیان در این مورد قبیح نخواهد بـود. قبیح است مگر در صورتی که اماره بر تکلیف قا
چنین التزامی مساوق با تخصیص احکام عقلیه است. در حالیکه خصوصیت احکام عقلی به کلیت و غیـر 

).۴۰-۳۹ها است (همان، قابل تخصیص بودن آن
ک طریقیـت را چنانکه مشهود است ایشان ابتدا با رّد مسلک جعل مؤدی و منجزیت و معذریت، مسل

گزیند؛ و سپس با استفاده از اطالق دلیل تنزیل، نظارت آن را به ترتب تمام آثار عقلی و شرعی قطع بر بر می
نماید، چراکه واقع تعبدًا منکشف شده است؛ که به تبع آن، آثار واقع منکشـف نیـز بـر امـاره اماره اثبات می

خود قطع به طریق اولی محقق است. لـذا از نظرگـاه وی جاری شده و با ترتب آثار واقع مقطوع، ترتب آثار 
اماره این قابلیت را دارد که به نیابت از قطع موضوعی به نحو طریقیت واقع شود؛ امـا امکـان جـایگزینی از 
قطع موضوعی صفتی به دلیل أخذ در موضوع به عنوان صفتی نفسانی و عـدم مالحظـه جنبـه کاشـفیت آن 

یل این مطلب مطابق بیان صاحب منتقی األصول چنین است کـه مفـاد ادلـه ). تعل۳۷منتفی است (همان، 
هیچ ارتبـاطی -خواه جعل مؤدی باشد یا جعل منجزیت و معذریت یا جعل طریقیت باشد-اعتبار امارات

ی با قطع ملحوظ در موضوع به عنوان صفتی خـاص بـه اعتبـار الغـاء جهـت کاشـفیت آن، یـا بـه ضـمیمه
د؛ زیرا جعل مؤدی به طور کلی اجنبی از تنزیل اماره به منزله قطع است و جعـل خصوصیت کاشفیت، ندار

کاشفیت یا جعل منجزیت و حجیت نیز بعد از فرض الغاء جهت کشف در قطع صفتی یا با فرض اعتبار آن 
). و لـذا قطـع مـأخوذ در موضـوع بـه نحـو ۷۱/ ۴به ضمیمه خصوصیتی دیگر نافع نخواهد بود (روحانی، 

نند سایر موضوعات احکام است که مفاد دلیل اعتبار اماره به هر نحوی که باشد، نظـارت بـه آن وصفیت ما
ندارد.

ز ناحیـه شـارع و یـا از با بیان عدم حجیت ذاتی اماره بسان قطع و احتیاج آن به جعل یـا اقول چهارم: 
اشد؛ امـا اگـر شارع بداند که جاعل حجیت، ، مصحح قائم مقامی را تنها در صورتی محقق میناحیه عقال

یابد. چنانکه در صورت اول نیز با تفصیل بین باشد، مصححی برای بحث مزبور نمیحجیت از ناحیه عقال
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داند که قـاطع نظر شارع و قاطع اشکال جمع بین دو لحاظ را در قطع موضوعی طریقی در صورتی وارد می

داند؛ زیرا نظر شارع به ع باشد، اشکال را منتفی میاما اگر مالک، نظر شار٤اماره را به منزله قطع لحاظ کند.
ظن و قطع مکلف، به نحو استقاللی است، کما اینکه نظرش به واقع مقطـوع یـا مظنـون نیـز چنـان اسـت؛ 

دهد، به قطع و ظن نه آلی بلکه استقاللی بنابراین نظر شخص حاکم منّزل که ظن را نازل منزله قطع قرار می
/ ۱آلی محذور جمع بین دو لحاظ الزم نخواهد آمـد (امـام خمینـی، انـوار الهدایـه، است و با انتفاء لحاظ 

)؛ زیرا معنا و مفهوم حجیت شرعی آن است که اماره قائم مقام قطع قـرار گیـرد و جـایگزینی در ۱۰۶-۱۰۲
کنـد خـواه طریقـی باشـد یـاحیطه مسئولیت شارع است نه قاطع؛ و شارع قطع و اماره را مستقًال لحاظ می

موضوعی یا هر دو. لذا جمع بین لحاظ آلی و استقاللی الزم نیاید، بلکه هر دو ملحوظ نظر استقاللی واقـع 
شود.می

اشکال قول چهارم
تعدد لحاظ در صورتی است که معنای حجیت جعل مؤدی به منزله واقع باشد؛ اما بر مبنـای تنجیـز و 

باشـد. منزله قطع به اعتبار تمام آثار عقلیه و شرعیه میتتمیم یک لحاظ بیشتر وجود ندارد که تنزیل اماره به
افزون بر آنکه تعدد لحاظ با وحدت زمان و وحدت الخط ممکن نیست. خـواه هـر دو لحـاظ از یـک نـوع 

باشند، یا از یک نوع نباشند.
قول پنجم و اشکال وارد بر آن

دلیل حجیـت امـارات را مقتضـی قول دیگر موجود در مسأله که عبارت از تنزیل به نحو مطلق است و 
)؛ این قابلیت را ۲۹-۲۸/ ۲داند، بدون آنکه متعقب به محذوری باشد (نائینی، االصول، چنین اطالقی می

دارد که مورد اشکال واقع شود. با این بیان که قول به اطالق مستلزم پـذیرش قـائم مقـامی نسـبت بـه قطـع 
اینکه موضوع حکم، قطع به لحاظ صفتی نفسانی باشـد، باشد، در حالیکه با فرض موضوعی صفتی نیز می

ممکن نیست که شارع چیز دیگری غیر از این صفت را قائم مقام آن قرار دهـد، زیـرا خـالف فـرض بـوده و 
در موضوع، این است کـه چیـز دیگـری » بما هو صفه خاصه«مرجع آن تناقض است؛ زیرا الزمه أخذ قطع 

موضوع » بما هو صفه«مه قیام غیر قطع به جای آن، این است که قطع جایگزین آن نشود. از طرف دیگر الز
موضـوع نیسـت کـه تنـاقض » بما هو صـفه«موضوع است و هم » بما هو صفه«حکم نباشد. پس هم قطع 

است.
پاسخ به اشکال

ای که اطمینان را هم در برگیرد، قابـل حـل اسـت؛ زیـرا اشکال فوق از طریق توسعه مفهوم قطع به گونه

.اش جمع بین دو لحاظ استبا این بیان که اگر قطع هم طریقی باشد، هم موضوعی، الزمه. ٤
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) است، ۱۰۱/ ۵) و جدایی چیزی از چیز دیگر (ابن فارس، ۲۱/ ۶که در لغت به معنای بریدن (قرشی، قطع

شود که قاطع نسبت به یک طرف قضیه مساوی الطرفین، تمایـل از آن جهت به آن حالت ادراکی اطالق می
کید کند. چنانکه صاحپیدا کرده و نسبت به طرف مقابل، آن را بریده و از طرفیت خارج می ب التحقیق در تأ

و اصـل القطـع المصـطلح بمعنـی «دارد: بر عدم انحراف قطع اصطالحی از معنای لغوی چنین ابـراز مـی
)؛ و ایـن ۲۹۵/ ۹(مصـطفوی، » الیقین: مأخوذ من هذا المعنی و هو قطع شٍئ و فصله من األمور و األشیاء

ای رت دیگر وقتی نسبت به یـک قضـیهتواند به هر طریقی حاصل شود؛ به عباقطع و فصل طرف مقابل می
که احتمال صدق و کذب در آن به یک میزان موجود است، یک طرف ثابت شود، طرف دیگر نسبت خود را 

دهد، خواه ثبوت یک طرف با عدم احتمال خالف در مسأله محقق شود که بـه نـدرت در ذهن از دست می
الف ضعیف باشد که در صورت اول یقین و در صورت افتد یا تحقق آن با عدم اعتناء به احتمال خاتفاق می

گردد.دوم مسمی به اطمینان است؛ و در هر دو صورت طرف دیگر نسبتش از ذهن بریده و منقطع می
بنابراین مستبعد نیست که با توسعه در مفهوم علم چنین ادعا شود که مـراد از علـم و قطـع مـأخوذ در 

وم یا مقطوع، آن چیزی است کـه وثـوق و اطمینـان را هـم در موضوع در حالت ترتب حکم بر موضوع معل
الحکم إن کان مرتبًا علی «... سازد: برگیرد. محقق اصفهانی با التفات به همین امر است که خاطر نشان می

...» الوثـوق و االطمینـان الموضوع المعلوم صح أن یدعی أّن المـراد مـن العلـم و المعرفـه عرفـًا مـا یعـّم 
)؛ و لذا قیام امارات مقام قطع به نحو مطلق در صورت افـاده اطمینـان، عـاری از ۱۴۵التقلید/ (االجتهاد و

محذور ثبوتی است؛ و این امر نه از باب جایگزینی موضوعی به جای موضوع دیگر، بلکـه از بـاب شـمول 
موضوع نسبت به تمام مصادیق زیر مجموعه آن است.

مقام اثبات
رسد؛ و ایـن سـؤال ثبوتی قائم مقامی اماره نوبت به بحث از مقام اثبات میبعد از فراغ از بحث امکان

ها داللـت بـر قیـام امـارات شود که آیا ادله حجیت طرق و امارات افزون بر داللت بر حجیت آنمطرح می
نمایند؟مقام قطع نیز می

نماید:قبل از خوض در اصل مطلب ذکر دو مقدمه ضروری می
اند از:ین بساطت و عدم ترکب دارای چند جهت است که عبارت: قطع در عمقدمه اول

قطع صفتی قائم به نفس و رافع تحیر و اضطراب است.-۱
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(خـویی، دراسـات فـی علـم ٥قطع کاشف از واقع و طریق به آن و احراز کننده واقع منکشف است-۲

جهت سومی را نیز برای ). کثیری از اصولیان ۸/۱۷۵؛ شهید صدر، بحوث فی علم األصول، ۳/۵۶األصول، 
اند:آن قائل
عملی است؛ یعنی قاطع مطـابق قطـع خـود حرکـت کـرده و مقطـوع را ی قطع منشأ عقد قلبی و بنا-۳

؛ اصفهانی، ابوالحسن، وسیله ۴۲/ ۳؛ عراقی، منهاج االصول، ۳/۱۷کند (نائینی، فوائد االصول، پیگیری می
نیست بلکه بر طبق قطع قاطع است؛ زیرا قطع از واقعیت . البته این حرکت بر طبق واقع ٦)۱/۴۳۷الوصول، 

پذیر است.تخلف
آوری شود جهت دوم است. چنانکه در موارد اطمینـاناز بین جهات مذکور آنچه اماره قائم مقام آن می

گفتـه، عـرف توان نیابت آن را به جهت اول نیز تعمیم داد. و دلیل این تسری افزون بر مطالب پـیشاماره می
؛ مکـارم شـیرازی، العـروه ۲۴۳/ ۱است که اطمینان نزد آنان به منزله علم اسـت (خـوئی، موسـوعه، عقال

شود؛ و )؛ که از آن تعبیر به علم عادی می۳۷۵/ ۱؛ مرتضوی، الدرر النضید، ۳۷۸/ ۱الوثقی مع التعلیقات، 
ای یا اطمینان نیز به لحاظ آنکه مرتبـهچون علم وجدانی نزد آنان از قّلت تحقق برخوردار است، علم عادی

در عقالیشود؛ و به دیگر سخن بناجدانی مییابد، ملحق به علم واز ادراک است که نفس به آن سکون می
معامله با وثوق و اطمینان، معامله علم حقیقی است؛ و چون از این سیره در شریعت ردعی به عمـل نیامـده 

حجیت آن متیقن است.) ۳۷است (سبحانی، ضیاء الناظر، 
قوام اماره شرعیه مطابق بیان امام خمینی سه امر است:مقدمه دوم:

کشف و طریقیت اماره، نظیر کاشفیت خبر ثقه از مفاد خودش به خالف خبـر شـخص کـاذب کـه -۱
کاشفیتی ندارد.

یت، عنایت در جعل اماره به عنوان حجت همان جنبه کاشفیت آن است و اّال در صورت عدم کاشف-۲
حجیت مفقود است.

ه نباشد، زیرا در این صورت جعل أماریت شرعًا بـرای آن لغـو و عقالییاماره عقلیه یا » بنفسها«اماره -۳
).۱۰۹-۱۰۵/ ۱تحصیل حاصل است (انوار الهدایه، 

به تعبیر دیگر جعل حجیت برای اماره از سوی شارع مقدس در صورتی وجیه اسـت کـه امـاره مزبـور، 
الجمله برای امـاره برای جعل حجیت باشد. و این مهم در گرو ثبوت کاشفیت ذاتی ولو فیواجد صالحیت 

ای که با وجود آن هیچ احتمال خالفی نیست و یا بـه نحـو اهمـال اسـت کـه در ایـن ام است به گونهکاشفیت قطع نیز یا به نحو کاشفبت ت. ٥
).١/٨٧صورت ظن نیز با آن مشترک است (حسینی شیرازی، بیان األصول، 

؛ ٥١/ ١لوسـائل، ؛ مروجـی، تمهیـد ا٣٢؛ امامی خوانساری، تسدید القواعد، ٣٦٧/ ١برای مطالعه بیشتر ر.ک: بجنوردی، منتهی االصول، . ٦
).١/٨٧حسینی میالنی، تحقیق االصول، 
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ی جعل اماریت برای آن شده است که همان به عنوان اساس حجیت واقع شود. افزون بر آنکه شیئی که اراده

بـودن الییعقنیز فاقد حجیت باشد. چراکه در صورت عقالنی یا الزم است که از منظر عقل یا عقالاست، 
طریق و اماره، جعل حجیت برای آن از قبیل تحصیل حاصل و ایجاد موجود است که مستتبع لغویت است.

سطح داللت ادله حجیت امارات
رویم:با حفظ این مقدمات به سراغ تعابیر ارباب فن در این خصوص می

قطـع طریقـی محـض فرماید شارع مقدس طریـق را قـائم مقـام: ایشان در کفایه میمحقق خراسانی
شود که قائم مقام قطـع موضـوعی مطلقـًا باشـد. خـواه قطـع قرارداده است؛ و از دلیل حجیت استفاده نمی

موضوعی به لحاظ صفتی نفسانی در موضوع أخذ شده باشد و خواه به لحاظ طریقیـت مـأخوذ در موضـوع 
باشد.

ت که شارع اماره را صرفًا قائم مقام قطع بنابراین در مقام اثبات مفاد ادله حجیت طرق و امارات این اس
طریقی محض نموده است؛ و اگر طریق بخواهد جای قطع موضـوعی از نـوع صـفتی آن قـرار گیـرد، دلیـل 

شود. چنانکه قـائم مقـامی در ای نمیدیگری بر تنزیل الزم است و از خود دلیل حجیت اماره چنین استفاده
زیرا دلیل حجیت داللت بر قیام در مقام قطع موضوعی از خصوص قطع موضوعی طریقی نیز منتفی است؛ 

).۲۶۴و ۲۶۳ی کاشفیت ندارد (حیث جنبه
های قطـع طریقـی جـایگزینی امـاره : تعبیر وی نیز در این جهت که یکـی از خاصـیتشیخ انصاری

شرعی از آن است، با محقق خراسانی همسان است؛ اما فارق میان دو تعبیر، خصوص قطع موضوعی است 
که به نحو طریقیت در موضوع أخذ شده باشد؛ که برخالف نظر آخوند خراسانی مرحوم شیخ را نظر بـر آن 

).۳۳/ ۱شود (فرائد االصول، است که اماره جانشین این قسم از قطع نیز می
بعد از همنوا شدن با شیخ و پذیرش قائم مقامی طرق از قطع طریقی محض بـه همـان محقق خویی: 

فرماید: مفاد ادله و عدم قیام طرق مقام قطع صفتی، به دلیل عدم استفاده از ادله حجیت میدلیل حجیتشان 
حجیت طرق که صرفًا تنزیل مؤدی به منزله واقع و الغاء احتمال خـالف در مـؤادی طـرق اسـت، موجـب 

مرار داشـته و شود، زیرا تحیر نفسانی بعد از قیام طریق همچنان استها به منزله صفات نفسانی نمیتنزیل آن
شود؛ اما نسبت به قطع مأخوذ در موضوع به نحو کاشفیت قائم مقامی در صـورتی مطـرح با تعبد زایل نمی

است که مبنا در خصوص حجیت، اعتبار طریقیت و تتمیم کشف باشد؛ اما اگر مبنـا جعـل مـؤدی باشـد، 
جیت امارات دلیلی وجـود نـدارد أجنبی از مفاد ادله حجیت خواهد بود؛ زیرا به حسب ظاهر در بین ادله ح
العمری و «ای مثل قول امام (ع): که داللت بر جعل مؤدی به منزله واقع کند. بلکه نهایت چیزی که از ادله
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ال عذر ألحـد مـن موالینـا فـی «) و ۱۳۸/ ۲۷(وسایل الشیعه، » ابنُه ُحجتان فما أدّیا الیک عّنی فعّنی یؤّدیان

)، به مناسبت حکـم و موضـوع یـا قـرائن داخلیـه و خارجیـه ۱۵۰(همان / » ناالتشکیک فیما یؤدّیه عّنا ثقات
شـود و هـیچ شود این است که اخبار مشکوک از جانب ثقات، تصدیق و مـورد عمـل واقـع میاستفاده می

)؛ امـا اگـر مبنـا ۵۹-۳/۵۲نظارتی به این جهت یعنی جعل مؤدی ندارنـد (دراسـات فـی علـم األصـول، 
شد نیز در نظر ایشان به دلیل مالزمه آن با تخصیص حکم عقلی قبح عقاب فاقد بیان منجزیت و معذریت با

)؛ و در نتیجه مجالی برای طرح این بحـث ۵۶که امری محال است، محکوم به عدم صحت است (همان، 
ماند کـه در ایـن صـورت در صورت اختیار این مبنا باقی نخواهد ماند. لذا تنها مبنای تتمیم کشف باقی می

شود؛ و بدین ترتیـب آثـار واقـع بـر یز اماره قائم مقام قطع طریقی خواه مأخوذ در موضوع باشد یا خیر، مین
شود.مؤدی مترتب می

نگرش ایشان نیز بسان شیخ انصاری به قائم مقامی امارات مقام قطـع طریقـی بـه نحـو محقق نائینی: 
در بـاب امـارات، نفـس کاشـفیت و مطلق است؛ و از آنجا که مبنای مختار ایشـان در خصـوص مجعـول

محرزیت است؛ معتقد است واقع نزد کسی که اماره بر او قـائم شـده اسـت، محـرز اسـت. کمـا اینکـه در 
شود و ترتب اثر بـر صورت علم امر چنین است؛ و چون مفروض این است که اثر بر واقع محرز مترتب می

ت و بـا دلیـل حجیـت امـارات واقـع محـرز واقع محرز، الزمه أخذ علم در موضوع از حیث کاشفیت اسـ
باشد؛ بنابراین قائم مقامی در اینجا بدون احتیاج بـه هـیچ دلیـل دیگـری ثابـت و محقـق اسـت (فوائـد می

). از منظر ایشان در قطع موضوعی کشفی دو عنوان موجود است. یکی واقع و دیگری احراز ۲۱/ ۳االصول، 
کشفی برای او حاصل شـده، واقـع بـرای او محـرز و معلـوم واقع و علم به واقع؛ و کسی که قطع موضوعی

کند، بدان معنا است کـه بـا امـاره گوییم دلیل امارات از باب کاشفیت اماره را معتبر میاست؛ زیرا وقتی می
شود؛ و آنچه در قطع موضوعی کشفی الزم است احراز واقع است که بـا امـاره محقـق شـده واقع محرز می

ی احـراز واقـع شود. البته نحوهر این است که اماره جانشین قطع موضوعی کشفی میاست؛ و همین دلیل ب
ی احراز اماره متفاوت است. چرا که در اولـی احـراز، وجـدانی اسـت امـا در قطع موضوعی کشفی با نحوه

احراز واقع در اماره، تعبدی است.
ه احراز وجدانی جـایگزین احـراز البته اشکالی که اینجا مجال طرح آن وجود دارد، این است که چگون

دهـد شود؟ اشکالی که از نظر این اصولی محقق دور نمانده و با طرح حکومت چنین پاسـخ میتعبدی می
).۲۵که: مالک جایگزینی احراز تعبدی از احراز وجدانی، حکومت ظاهری امارات بر واقع است (همان، 

موضوعی کشفی دو جزء وجود دارد، یکی واقع توضیح آنکه چنانکه گذشت به باور این اصولی در قطع 
بدون هیچ تصرفی در واقـع -ی حجیت اماراتکند و آن دیگری احراز است؛ و ادلهکه قطع کشف از آن می
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شوند.کنند و موجب تعمیم احراز از وجدان به تعبد میدر احراز واقع توسعه ایجاد می-توسیعًا و تضییقاً 

اسطه دلیل حجیتشان قائم مقام قطع مـأخوذ در موضـوع بـه نحـو طریقیـت بنابراین نه تنها امارات به و
ها بر احکام واقعی به نحو حکومت ها از لوازم حجیت امارات و حکومت آنشوند، بلکه قائم مقامی آنمی

ظاهری است؛ اما قائم مقامی در خصوص قطع طریقی محض نیز به طریق اولی محقق است. چون در این 
انـد؛ بنـابراین است و مقید به قیدی نشده است و فرض این است که امارات مثبـت واقعصورت واقع مطلق 

ها وجود ندارد؛ اما در خصوص قطع مأخوذ بر وجه وصفیت نیز به دلیل اجنبی بودن هیچ مانعی از نیابت آن
مفاد حجیت طرق از افاده چنین مطلبی، قائم مقامی پذیرفته نیست.

دانـد کـه جهـت سـوم نفـی اشاره شد قوام امارات شرعیه را در سه چیز میایشان چنانکه امام خمینی: 
هـا از قبیـل عقلی یا عقالیی بودن اماره از ذات اماره است؛ زیرا در غیر این صورت جعـل حجیـت بـرای آن

)؛ بنابراین بحث از مقام اثبـات و اینکـه مسـتفاد از ادلـه ۱۰۵/ ۱تحصیل حاصل و لغو است (انوار الهدایه، 
امارات چیست، فرع بر این است که حجیت امارات، عقالیی نباشد. چون در غیر این صورت جعل حجیت

ها فاقد معنای محصل است. چنانکه در مورد قطع که اماره عقلیه است، امـر حجیت از سوی شارع برای آن
تواند در حجیت آن تصرف کند.چنان است و شارع نفیًا و اثباتًا نمی

دارد که اصل بحث تنزیل را زیر سؤال برده و چنـین است که این محقق را بر آن میتحفظ بر نگره فوق 
هسـتند؛ کـه اندیشـمندان در عقالیـیاظهار نماید که امارات متدوال در لسـان محققـان، همگـی امـارات 

ها نمایند به حیثی که نهی شارع از عمل به آنها عمل میمعامالت و سیاسات و تمام امور معاش خود به آن
ها فاقد اساس اسـت. آناختالل نظام اجتماع انسانی را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین جعل حجیت برای

لـذا کنند. ای نسبت به جعل و تنفیذ از سوی شارع به این طرق عمل میبدون هیچ حالت منتظرهبلکه عقال
ست، عمل به همین امارات نموده اقالنیست؛ و شارع نیز که سرآمد ععقالی ها جز بنادلیلی بر حجیت آن

شود که است؛ و از بعضی از روایاتی که در خصوص حجیت خبر ثقه و قاعده ید وارد شده است، ظاهر می
یـک از ادلـه حجیـت طـرق حتـی ظهـور ه است، نه اماره شـرعیه؛ و هیچعقالییعمل به آنها به اعتبار اماره 

ها به جای قطـع، ولـو قطـع طریقـی محـض نمـوده باشـد ی تنزیل آنضعیفی در این ندارند که شارع اراده
).۱۰۶(همان، 

در عمل به امارات استوار گشته اسـت؛ یعنـی ترتیـب عقالیبر بناتمرکزنقطه عزیمت در این تعبیر بر 
اثر دادن به طرق بدون آنکه تنزیلی در کار باشد. لذا به باور ایشان تنزیل مؤدی به منزله واقع، تنزیل ظن بـه 

معـانی «قطع، اعطاء جهت کاشفیت یا تتمیم کشف همگی خطابات بدون پایه و اساس است. تعبیـر منزله
چنین تعابیری جایگاهی ندارند؛ به همین مطلب است که در نظر عقالهمان) مشیر »(االختراعیه و التخیلیه
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ل بلکـه از بـاب به امارات هنگام فقدان قطع بـدون هـیچ عنـایتی بـه جعـل و تنزیـبنابراین تعلق عمل عقال

استقالل است.

بندي نظرات و ارائه نظریه مختارجمع
نگره امکان جایگزینی اماره به جای قطع به لحاظ جنبه ثبوت و اثبات، بر اساس دلیل حجیت آن قابـل 
تعقیب است. با این توضیح که دلیل حجیت اماره از دوحال خارج نیسـت. یـا لفظـی اسـت و یـا لبـی. در 

و به عبارتی حجت شرعی بودن اماره، به واسطه همان دلیل حجیت، طریـق قـائم مقـام صورت لفظی بودن
شود و تمام آثار عقلی و شرعی قطع بدون تحقق هـیچ محـذوری بـر امـاره نیـز قطع طریقی مطلقًا واقع می

ر شود؛ زیرا در هنگام تنزیل وجه خاصی برای تنزیل بیان نشده است که تنزیل در آن وجه منحصـمترتب می
شود.شود، بلکه همه آثار منّزل بر منّزل علیه جاری می

ی باشد که نظریه مختار نیز همین است، در این صورت نیز اثر قطع طریقی یاما اگر حجیت اماره عقال
شود. لکن ترتب آثار نـه از حیـث قـائم بر اماره ـ بدون استفاده اطالق از سیره به دلیل لبی بودن ـ مترتب می

ع، بلکه از این باب است که در عرض قطع قرار دارد. در نتیجه تمام آثار عقلی و شرعی قطع بر مقامی از قط
شود.و واجد کاشفیت است، مترتب میعقالییاماره هم که برخوردار از حجیت 

تـوان موضـوع تنزیـل را سـالبه بـه انتفـاع این در حالی است که در خصوص قطع طریقی محـض می
بیان که گرچه در عالم ثبوت هیچ مانعی از آن نیست که شارع با همان دلیل حجیت موضوع دانست. با این 

اماره، آن را به جای قطع در حجیت و طریقیت قرار دهد؛ اما بـه لحـاظ اثبـات در خصـوص قطـع طریقـی 
محض نه نایب مطرح است و نه منوب عنه. بلکه شارع حکم را بر واقع نهاده اسـت. وصـول بـه ایـن واقـع 

شود و گاه بر اماره؛ اما در خصوص قطع موضوعی طریق است که گاه این طریق بر قطع تطبیق میمستدعی 
نیز بر خالف ادعای مرحوم آخوند که معتقد به مشکل ثبوتی جمع بین دو لحاظ است، این امر ثبوتًا ممکن 

ه اسـت؛ قالییـعاست. لکن به لحاظ اثبات، دلیل حجیت اماره مطابق تصریح امام خمینی منحصر به سیره 
زیرا در صورت شرعی بودن باید عمل بر طبق اماره اختصاص به پیروان ادیان داشته باشد. در حالیکـه همـه 

ت عقالییـه امـاره دهند و این نشان از حجیاندیشمندان عالم و بلکه عموم مردم به مؤدای اماره ترتیب اثر می
بر آن اسـت عقالی کاشفیت ذاتی آن است. مثًال بناهعقالیی بر عمل به اماره به لحاظ جنبیدارد؛ و این بنا

که بر إخبار ثقه، ترتیب اثر داده و همچون واقع معلوم با آن رفتار کنند. بنایی که نه قراردادی است و نه تعبـد 
بخشد. شارع هم که خـود محض. بلکه به لحاظ همان جنبه کاشفیت است که این خاصیت را به طریق می

ها را تخطئه ننموده، بلکه خـود ، نه تنها آنعملی عقالیلحاظ مصلحت موجود در بناال است بهسرآمد عق
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نیز به همین شیوه ملتزم گشته و آن را تنفیذ نموده است؛ بنابراین آیات و روایات موجود در باب حجیت خبر 

آید.واحد و امارات دیگر متدوال بر لسان محققان، ارشادی به شمار می
بودن اماره به لحاظ جنبه کاشفیت آن، متعقب به ترتب تمام آثار عقلـی و عقالییباورمندی به حجت

شود بدون آنکه مسأله نیابت مطرح باشد. لکن چـون کاشـفیت ذاتـی امـاره نـاقص شرعی قطع بر اماره می
است محتاج به حجیت از سوی شارع است؛ و آنچه در مقام مورد اهتمام است آن است که ضمن تدقیق در 

شارع مشخص گردد که کدام اماره را حجت قرار داده و کدام را فاقد حجـت گردانیـده اسـت. ایـن در بنای
صورتی است که تمرکز بحث بر دلیل حجیت اماره باشد. چنانکه اقوال مورد اشاره همگی نـاظر بـه همـین 

تی سخن از مطلب هستند؛ بنابراین بحث از تنزیل مؤدی و جعل منجزیت و معذریت و تتمیم کشف و یا ح
بـودن حجیـت امـارات، عقالیـیملغی بودن جایگاه بحث تنزیل و نگره سالبه به انتفاء موضوع در صـورت 

همگی با نظارت به دلیل حجیت اماره قابل مطرح است؛ اما از آن طرف اگر محـور بحـث را لسـان دلیلـی 
اذا قطعت بحدوث ضرر فـی «نهیم که قطع در موضوع آن اخذ شده باشد، مثًال اگر لسان دلیل چنین باشد:

» بما أنه کاشف تام«، در این صورت باید مالحظه گردد که اخذ قطع در موضوع »الصوم یحرم علیک الصوم
؟ که در این صورت بحث جـایگزینی بـه لحـاظ جنبـه »بما أنه حجه«یا » بما أنه احد الکواشف«است، یا 

از خبر ثقه اطمینان به ضرر حاصل شـود، در صـورت مزبور نه تنها لغو نبوده، بلکه ذو ثمر است؛ یعنی اگر 
در حـق مکلـف حـرام » صـوم«ای که تکلیـف شود به گونهای ملحق به قطع میاعتقاد به نیابت چنین اماره

شود.انگاشته می
این در صورتی است که قطع مأخوذ در موضوع به عنوان یکی از کواشف یا بـه عنـوان حجـت مطـرح 

تواند بـه جـای قطـع موضـوعی قـرار ثقه که یکی از کواشف و حجت است، میباشد، در این صورت خبر 
گیرد؛ اما اگر قطع به عنوان کاشف تام در موضوع أخذ شود، از آنجا که چنین کاشفیتی به نحوی که آمیختـه 
با شک نباشد، از خواص قطع است، در این صورت خبر ثقه جانشین قطع نخواهد شد و حرمت صوم را در 

-شود که از آن تعبیر به علم وجدانی نیز می-ابت نخواهد کرد؛ اما چنانکه گذشت قطع مزبورحق مکلف ث
منجر به الحاق ظن اطمینانی بـه علـم وجـدانی ن قّلت تحقق علم وجدانی نزد عقالنادر الوقوع است. همی

دی نیـز نـزد عقـالد. لـذا علـم عـاشومیعادی به دلیل تداول آن بین عقالشده است که از آن تعبیر به علم 
ها را بر همین مشـی عملـی ابقـاء نمـوده را ردع ننموده بلکه آنعقالییحجت است. شارع هم این حجت 

است. چرا که در غیر این صورت محذور انسداد باب احکام به خاطر عدم تحقق علم وجدانی برای غالـب 
احکام شرعی را همانگونه که در بین مردم را در پی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر بنای شارع بر آن است که

مردم متداول است، بیان کند؛ و لذا شریعت، مالک اطاعت و عصیان را همان قـرار داده اسـت کـه در بـین 
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مردم نیز از سلف تا خلف در تمامی مسائل یاعت و عصیان شناخته شده است. بنامردم به عنوان مالک اط

د عمل کنند. شارع نیز همـین شـیوه را برگزیـده و عمـل نمـوده بر آن استوار گشته است که به علم عادی خو
است.عقالییاست؛ و این مساوق با تنفیذ و تجویز چنین سیره 

الحجـه لنـا هـو العلـم «فرماید: امعان نظر به همین سیره مورد تجویز شارع است که مرحوم نراقی می
). چنانکه رویه فقیهـان در بسـیاری از مـوارد ۴۵۶(عوائد األیام، » العادی أی ما علم اعتباره فی عاده الناس

جهت اثبات موضوع یا حکمی با استناد به حجیت ظـن اطمینـانی یـا همـان علـم عـادی اسـت (خـویی، 
؛ روحـانی، ۱۴۶/ ۷؛ آملـی، مصـباح الهـدی فـی شـرح العـروه الـوثقی، ۲۴۳/ ۱موسوعه االمام الخوئی، 

به حکم عقل عقالیت علم عادی، ادعای رجوع بناه حجی. چنانکه در خصوص پشتوان٧)۱۵۳/ ۲المرتقی، 
)؛ یعنی علم عادی به لحاظ آنکه نفس با تحقـق آن ۲۴۴نیز شده است (منتظری، نظام الحکم فی اإلسالم، 

یابد، نزد عقل حجت است.سکون می
در نظام فکری خویش برآنند که هر فردی در عمل خویش بر ادراکـی تکیـه کنـد کـه در بنابراین عقال

شود ولو با علم اجمالی بدست آمده باشد و چنین نیست که عاقالن به علم تفصیلی که میرش حاصل میض
هیچ احتمال خالفی در آن نباشد، پایبند باشند؛ بلکه به علم عادی که احتمال خالف در آن ضـعیف اسـت 

ای کـه مفیـد نکه با امارهنهند؛ و این سندی است بر ایکنند و احتمال خالف در آن را وقعی نمینیز اکتفا می
اطمینان است، معامله قطع شود؛ و همین مصحح ادعای جایگزینی اماره از قطع صفتی نیـز خواهـد بـود؛ 
زیرا مراد از قطعی که صفتی از صفات نفسانی است، همان اطمینانی است که در حالت اقامه امـاره معتبـر 

شـود، صـاحب ظـن معتبرخـود را وجب آن مییابد که همین حالت سکون و وثوق منیز در نفس رسوخ می
باتوجـه بـه -چنانکـه گذشـت-ظنین ندانسته بلکه اظهار قطع و اطمینان کند. تصـور و تصـدیق ایـن امـر

شمولیت مفهوم قطع نسبت به اطمینانی که موجب سکون نفس است، میسرخواهد بود. زیرا مالک اتصاف 
است که با فقدان احتمال خالف مقرون باشد، خـواه اینفس به قطع، ثبوت حالت ادراکی در نفس به گونه

شـود. به نحوعدم احتمال خالف باشد، یا عدم اعتناء و الغاء آن که تنها در حالـت علـم عـادی محقـق می
خصوص آنکه قطع مورد بحث در قلمرو فقه و احکام آن مطرح است که تعلق قطع و یقین به معنای فلسفی 

لذا اختصاص قطع بـه مصـادیق کمیـاب و خـارج کـردن علـم عـادی و آن از قّلت تحقق برخوردار است.
شـود کـه بـرای غالـب افـراد محقـق اطمینان از تحت آن موجب اختصاص بحث به موارد بسیار نادری می

نیست که بحث لغویت را نیز به دنبال خواهد داشت. غایت آنکه آنچه در مبحث قطع مـورد اهتمـام اسـت 

؛ ٣٧؛ همـو، ضـیاء النـاظر، ١٨٣/ ٤؛ سبحانی، الحج فی الشریعة اإلسـالمیة، ٣٧٥/ ١برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مرتضوی، الدر النضید، . ٧
؛ طباطبـایی، مبـانی منهـاج ٢٢٢لتخلـی، ؛ فاضل موحدی، تفصیل الشـریعة ـ احکـام ا١/٣٧٨مکارم شیرازی، العروة الوثقی مع التعلیقات، 

.١٥٩/ ٣؛ ترحینی عاملی، الزبدة الفقهیة، ٨٨/ ٥الصالحین، 
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شود شود و موجب آن میه در مورد اقامه ظن معتبر نیز عارض بر نفس میحالت سکون و اطمینانی است ک

که اماره با قطع تعویض شود و امکان جایگزینی آن را فراهم آورد.

منابع
الطبـع و النشـر، ةمؤسسـ، تهـران، درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائـدآخوند خراساني، محمد کاظم بن حسین، 

ق.۱۴۱۰
ق.۱۴۰۹، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، ألصولاةکفای_، _______

.۱۳۸۰، تهران، مؤلف، ه الوثقیةمصباح الهدی فی شرح العر آملی، محمدتقی، 
ق.۱۴۰۴، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، ةمعجم مقاییس اللغابن فارس، احمد بن فارس، 

ق.۱۴۲۲ؤسسه النشر االسالمی، ، قم، مالوصول الی حقائق األصولةوسیلاصفهانی، ابوالحسن، 
ق.۱۴۱۶(بحوث فی األصول)، قم، دفتر انتشارات اسالمی، االجتهاد و التقلیداصفهانی، محمدحسین، 

.۱۳۷۴، قم، سید الشهداء، فی شرح الکفایهةالدرایةنهای__، ______
.۱۳۵۲ینی، ، تهران، شیخ محمد قوانالفرائدةتسدید القواعد فی حاشیامامی خوانساری، محمد، 

ق.۱۴۲۸، قم، مجمع الفکر االسالمی، فرائد االصولانصاری، مرتضی بن محمد امین، 
.۱۳۷۰، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، ةفی شرح الکفایةالنهایةنهایایروانی، علی، 

.۱۳۸۰، تهران، مؤسسه العروج، منتهی األصولبجنوردی، حسن، 
.۱۳۸۸، قم، شفق، مباحث األصولبهجت، محمدتقی، 

ق.۱۴۲۷، قم، دار الفقه للطباعه و النشر،ةالبهیةفی شرح الروضةالفقهیةالزبدترحینی عاملی، محمدحسین، 
ق.۱۴۱۸، قم، مؤسسه النشر اإلسالمی، دررالفوائدحائری یزدی، عبدالکریم، 

ق.۱۴۰۹، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، ةوسائل الشیعحر عاملی، محمد بن حسن، 
ق.۱۴۲۷، قم، دار االنتصار، بیان األصولشیرازی، صادق، حسینی 

ق.۱۴۲۸، قم، الحقائق، تحقیق األصولحسینی میالنی، علی، 
ق.۱۴۱۵، ؤسسه تنظیم و نشر آثار، تهران، مةعلی الکفایةفی التعلیقةانوار الهدایروح الله، امام خمینی، 

.۱۳۷۶آثار امام خمینی، ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر جواهر األصول_______، _
یراتخوئی، ابوالقاسم،  .۱۳۵۲، قم، مطبعه العرفان، اجود التقر

ق.۱۴۱۹، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمی، دراسات فی علم األصول_________، 
ق.۱۴۲۲، قم، مؤسسه احیاء آثار االمام الخوئی، مصباح األصول_________، 
ق.۱۴۱۸، قم، مؤسسه احیاء آثار االمام الخوئی، ئیاالمام الخو ةموسوع_________، 

ق.۱۴۱۸، تهران، مؤسسه الجلیل للتحقیقات الثقافیه، المرتقی الی فقه األرقی ـ کتاب الزکاهروحانی، محمد، 



106شمارةفقه و اصول68
.۱۳۸۲، تهران، حدیث دل، زبده األصول_________، 
ق.۱۴۱۳، ، قم، دفتر آیت الله سید محمدحسین روحانیمنتقی األصول_________، 

یعه اإلسالمیه الغراءسبحانی، جعفر،  ق.۱۴۲۴، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، الحج فی الشر
ق.۱۴۱۴، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ل فی علم األصولو المحص_________، 
ق.۱۴۱۸، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، المسافرةضیاء الناظر فی احکام صال_________، 

ق.۱۴۱۷، بیروت، الدار االسالمیه، فی علم األصولبحوثصدر، محمدباقر، 
ق.۱۴۲۳، الحلقه الثالثه، قم، مجمع الفکر االسالمی، دروس فی علم األصول_، ________

ق.۱۴۲۶، قم، منشورات قلم الشرق، مبانی منهاج الصالحینطباطبایی قمی، تقی، 
ق.۱۴۱۱، بیروت، دار البالغه، منهاج األصولعراقی، ضیاء الدین، 
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