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چکیده
گیـرد. در شود که گستره آن از علم تا جهـل مرّکـب را در بـر میدر علم اصول، باور جازم مکلفان قطع نامیده می

کیـد بـوده و ُبعـد معرفتتبویب و تبیین مطالب علم اصول جنبه روان دتًا شـناختی آن عمـشناختی قطع بسیار مورد تأ
رغم این مسئله، دقت در مباحث پراکنده ابواب حجیت نشانگر این مسئله هست که نهایتًا از مغفول مانده است. علی

شناختی؛ اگر چه رویکرد آنان شناختی آن است نه ارکان رواننظر اصولیان، حجیِت قطع دائر مداِر وجود ارکان معرفت
عد روانی قطع بوده است. در این نوشتار تـالش شـده اسـت کـه ضـمن ها، توجه ویژه به بدر بیان مطالب و چینش آن

شناختی قطع، فواید این رویکرد نیز مشخص شوند. از جمله آنکه این رویکرد با تبیین ضرورت توجه به ارکان معرفت
احـث مبانی کالمی و روایی سازگاری بیشتری داشته و امکان مقایسه و تطبیق میان مباحث حجیت در علم اصول و مب

کند.شناختی را فراهم میها در علوم معرفتمربوط به موجه بودن گزاره

اصول فقه، قطع اصولی، ماهیت قطع، حجیت قطع.:هاکلیدواژه
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مقدمه

ترین مباحث در دانش اصول فقه، مسائل مربوط به چیستی قطع و شرایط حجّیت آن است. یکی از مهم
شناسی قطع را محور تعریف، تبویـب و بیـان مسـائل ی، جنبه رواناصولیان متأّخر به پیروی از شیخ انصار

اند؛ برخی از صاحب نظران با انتقـاد از ایـن رویـه، پیشـنهاِد تعریـف و حجیت در علم اصول فقه قرار داده
اند. هدف از انجام ایـن پـژوهش شناختی قطع اصولی را مطرح نمودهتبویب اصول فقه بر پایه ارکان معرفت

ت اجرای چنین طرحی و تبیین فواید آنست. از این روی نخست برخی اصطالحات بـه کـار بررسی ضرور
اند و سپس گزارشی از معنای قطع نزد اصـولیان ارائـه رفته در مباحث مربوط به قطع مورد تعریف قرار گرفته

یهی اسـت کـه اند. بـدشناختی آن مورد تحقیق قرار گرفتهشناختی و معرفتشده است. در ادامه، ارکان روان
با توجه به هدف بیان شده، امکان پرداختن مفّصل به همه مباحث مربوط به قطع وجود نـدارد بلکـه عمـده 

فارغ از اختالف نظرهای موجـود در -تالش بر آن است که مشخص شود آیا مباحث اصولی مربوط به قطع
؛ فواید ایـن رویکـرد چیسـت و ارزش شناسانه نیز بیان شود یا خیرتواند در قالبی با رویکرد معرفتمی-آن

های اصولی در این ساختار به چه میزان است.شناختی قطعمعرفت

معناي علم، یقین و شبه یقین
) در علـوم عقلـی ۴۱۷/ ۱۲رود (ابن منظـور، علم در لغت به معنای دانستن و در برابر جهل به کار می

انـد ن را به صورت حاصل از اشیاء نزد ذهن تعریف کردهبرای این واژه دو تعریف مهم ارائه شده است؛ گاه آ
/ ۱۷؛ واسـطی، ۴۲۳/ ۲؛ عبدالرحمن، ۴۷۶؛ استرآبادی، ۴۷۸و گاه به اعتقاد جازم مطابق با واقع (صلیبا، 

). از نظر برخی، تفاوت بسیار مهم این دو تعریف در آن است که مطـابق بـا تعریـف نخسـت، جهـل ۴۹۶
؛ ۳۱م خواهد شد و لذا تعریف اول اعم از تعریف دوم خواهد بود (سـبحانی، مرّکب نیز داخل در معنای عل

). ۸۰-۴۳؛ برای دیدن سایر تعاریف ر.ک: مصباح یزدی، ۶۷جرجانی، 
استدالل این گروه آن است که در مواقع جهل مرکب نیـز صـورتی از اشـیاء نـزد ذهـن حاصـل شـده و 

آید. البته این استدالل مورد انتقاد برخی از اندیشمندان بنابراین جهل مرکب نیز در شمار علم به حساب می
قرار گرفته است؛ بدین بیان که صورت حاصل از اشیاء نزد عقل، ضرورتًا مطابق با واقع خواهـد بـود و فـرد 
دارای جهل مرکب، پندار حصول صورتی از اشیاء را دارد نه خود آن را؛ لذا اگر فردی معتقد به مسطح بـودن 

اشد، صورتی از شیء (زمین) در ذهن او حاصل نشده بلکه زعم حصول صورت از اشـیاء بـرای کره زمین ب
).۴۵-۴۴/ ۱وی حاصل شده است (محمدی، 

). از نگـاه ۲۲۱۹/ ۶از نظر لغوی از ریشه یقن و به معنای علم خالی از تردید است (جوهری، » یقین«
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شود و لـذا یقـین (علـم حاصل شود یقین نامیده میای دیگر علمی که بر آن از راه استدالل و نظر، قطععده

). فارغ از هر معنای لغوی که مـورد پـذیرش قـرار ۲۶۹/ ۷یقینی) اخّص از مطلق علم خواهد بود (قرشی، 
اند: حیـث معرفـت شـناختی و حیـث گیرد، مفهوم یقین و مفاهیم مشابه بـا آن از دو لحـاظ قابـل بررسـی

ها و جنبه دوم ناظر به حاالت درونی و روانـی صدق و موّجه بودن گزارهشناختی. جنبه نخست اشاره به روان
های شود که شـناختشناسی به دانشی اطالق میهای یاد شده دارد. توضیح آنکه معرفتفرد نسبت به گزاره

هـا را ها و نیز معیار درستی و صـّحت آندهد و درست و نادرست آنگوناگون انسان را مورد بررسی قرار می
توانند متصف به معرفت شوند که مطـابق بـا واقـع هایی می). از این رو تنها گزاره۲۵کند (فیاضی، یان میب

بوده و معیاری برای این مطابقت وجود داشته باشد. به بیان دیگر، در این رویکرد، اندیشـه و شـناخت از آن 
گیری یـک شناختی، چگـونگی شـکلگیرد. در حالیکه در علوم روانحیث که باید باشد مورد توجه قرار می

گیرد. بنـابراین در ایـن باور در ذهن انسان و درجه باورپذیری (جزمّیت) آن از نظر وی مورد بررسی قرار می
). ۳۲زاده، رویکرد صرفًا ارتباط یک گزاره با ُمدرِک آن مورد توجه بـوده نـه ارتبـاط قضـیه بـا واقـع (حسـین

نشناسی، اندیشه را (بـه عنـوان نـوعی رفتـار) از آن جهـت کـه روی همچنانکه در کتب مربوط به دانش روا
دهند و لذا اموری نظیر تصورات ذهنی، تمییز اشیاء، تجرید، تعمیم و... در آن دهد مورد بررسی قرار میمی

شـود مطرح شـده و تفکـر در روانشناسـی شـامل خیالبـافی، رؤیـا، آرزو و کوشـش بـرای حـل مسـئله می
). اگر چه برخی روانشناسان تمایل به خـارج کـردن فرآینـدهای ذهنـی (نظیـر ۳۹۳-۳۸۴(شریعتمداری، 

؛ منصـور، ۱۷اندیشه و یقین) از موضوع این دانش دارند، اما رویکرد غالب بر خالف این نظرست (ستوده، 
۲۸۹ .(

اند:در ادامه واژه یقین از این دو حیث مورد ارزیابی قرار گرفته
تی/ منطقیحیث اول: معنای معرفت شناخ

نظران، واژه یقین در اصطالح به معنای باور جازم غیر مقلدانـه مطـابق بـا مطابق نظر برخی از صاحب
)؛ ۲۱۹۴/ ۳؛ سـجادی، ۵۳۸؛ غزالـی، ۱۱۳واقع و توأم با علم به محال بودن نقیض آن اسـت (جرجـانی، 

علـم بـه محـال «). قید ۲۶۳/ ۱۴اند (مصطفوی، شناسان نیز به این معنا تصریح نمودهچنانکه برخی لغت
) و بیانگر این ۴/۱۸۰؛ سهروردی، ۷۸بیشتر از سوی فالسفه بیان شده است (ر.ک: ابن سینا، » بودن نقیض

دو عـدد زوج «رود که ضرورتًا گـزاره آنگاه یقین به شمار می» دو عدد زوج است«اصل است که مثًال گزاره 
بـرای فـرد حاصـل -لفعل یا بالقوه نزدیک به فعلیت به صورت با-محال باشد؛ حال اگر یقین دوم » نیست

-های انسـان). با این قیـد، بسـیاری از دانسـته۵۱خواهد بود (ابن سینا، » شبه یقین«نشده باشد، دانسته او 
). در آثار متـأخران، ۲۹۲/ ۱شوند (طوسی، از ذیل عنوان یقین خارج می-نظیر امور جزیی که قابل تغییرند
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). برخی حتـی ۱۴۳تا حد زیادی اشاره به این مفهوم دارد (خان افضلی، » فت شناختییقین معر«اصطالح 

تواند امتناع وقوعی یا عقلی اند؛ البته این امتناع میدر تعریف علم نیز قید امتناع احتمال خالف را ذکر کرده
/ ۲اند (موسـوی، دههای علمی با توجه به این دو احتمال به علم عادی و علم منطقی تقسیم شـباشد و گزاره

۱۷۸.(
تواند مورد بحث قرار گیرد، عنصـر قید دیگری که در معنای معرفت شناختی یقین، شبه یقین و علم می

ها از حیث متصف شدن به عناوین ها تأثیری در ماهیت آناست. بدین معنا که آیا موّجه بودن گزاره» توجیه«
دان معناست که یک گزاره تنهـا در حـالتی موّجـه اسـت کـه ب» توجیه معرفتی«گانه فوق را دارد یا خیر؟ سه

). در مـورد چیسـتی و ۹۳دالیل مناسب و قاطعی برای صادق بودن آن باور وجود داشته باشد (علـی پـور، 
بایسـت همـراه بـا وصـف نظریات گوناگونی داده شده است؛ از جمله آنکه توجیـه می» توجیه«های مالک

)؛ ۲۱ای باشد که به طور مناسبی نتایج صادق از آن به دست آید (امیـری، ونهاعتمادآفرینی باشد؛ یعنی به گ
توان موّجه ای صادق باور داشت و دلیل وی پیشگویی یک رمال باشد، این باور را نمیلذا اگر فردی به گزاره

شناسـان از مفهـوم عبـارت بسـیار مشـهور و تعریـف فراگیـر معرفت» بـاور صـادق موّجـه«به شمار آورد. 
) و ممکن است بتوان میان این مفهوم و مفهوم علم نزد برخی فالسـفه مسـلمان ۶۸است (رهبر، » معرفت«

١).۹۱ادعای مشابهت نمود (خسروپناه، 

شناختیحیث دوم: معنای روان
شود؛ خـواه مطـابق بـا واقـع شناختی، یقین به باور جازم فرد نسبت به یک گزاره اطالق میاز بعد روان

). اگر ۴۴های دیگر (مصباح یزدی، و خواه از طریقی معمول و معقول به دست آمده باشد یا از راهباشد یا نه 
انـد کـه میـان ایـن دو مفهـوم (یقـین منطقـی و یقـین چه برخـی از صـاحب نظـران بـه درسـتی بیـان کرده

و مفهـوم در ) اما باید توجه داشت که این د۱۴۴شناختی) رابطه عام و خاص وجود دارد (خان افضلی، روان
واقع حاصل مالحظه نمودن یقین یا علم از دو حیث مختلف است؛ گـاه تصـدیق از حیـث جنبـه روانـی و 

گیرد و گاه از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با واقع و این دو حالت شخص معتقد به آن مورد لحاظ قرار می
).۱۰۵اند (عارفی، شناختی علملحاظ، نشانگر جنبه معرفت شناختی و روان

در مباحث معرفت شناسی، به جز موارد ذکر شده، تعاریف و مناقشات بسیار زیاد دیگـری نیـز در ایـن 

شناسی تشابهاتی را یافت امّا استداللی در معرفت» توجیه«در یقین و قید » تقلیدي نبودن و استداللی بودن«توان میان قیدمی. 1
س استداللی غیر صحیح به بودن اعم از ابتناي بر استدالل صحیح است؛ بنابراین اگر فردي باور جازم و مطابق با واقع را بر اسا

تواند مورد مناقشه باشد؛ مگر آنکه ادعا شود که قید استداللی بودن نسبت به استدالل دست آورد، ماهیت باور وي همچنان می
-13شناسان نیز مورد اختالف و اشکال است. ر.ك: کشفی، تعریف سـه جزیـی، صحیح انصراف دارد. این مسئله نزد معرفت

26.
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) و از آنجا که این تعـاریف بیشـتر جنبـه وضـع اصـطالح ۸۰-۴۳زمینه وجود دارد (ر.ک: مصباح یزدی، 

وضـوع ایـن نوشـتار ها نیز ارتباط مستقیمی بـا مداشته و قابل صدق و کذب نیست و مناقشات مربوط به آن
عبارت است از باور جـازم صـادق، » علم«شود. بر اساس آنچه گفته شد، ها خودداری میندارند از ذکر آن

شود و نامیده می» یقین«هرگاه این باور به صورت غیر مقلدانه و به همراه علم به محال بودن نقیض نیز باشد 
یعنـی -توان معادل تقریبی معرفـتد. مفهوم یقین را میآیبه حساب می» شبه یقین«اگر فاقد قید دوم باشد، 

ها دارد به نحوی که در بیشتر موارد، به حساب آورد. قید توجیه اشاره به مدّلل بودن گزاره–باور صادق موّجه 
ای صادق شود. پـس از ذکـر ایـن مقـدمات، بـه بررسـی به کار بردن چنین موّجهاتی موجب حصول قضیه

پردازیم.صول فقه میمعنای قطع در علم ا

شناختی به قطع اصولی و آثار آنشناختی و روانتفاوت دیدگاه معرفت
توان تفـاوت هـر یـک از ایـن دو رویکـرد را در شناختی، میشناختی و روانبا تبیین دو رویکرد معرفت

یکـرد سازی و چینش مطالب علوم و به طور خاص علم اصول را تشریح نمـود. توضـیح آنکـه در رومسئله
گیرند و پاسخ بـه ایـن شناختی به یقین، مسائل به صورت توصیفی و نه دستوری مورد مالحظه قرار میروان

آیـد؟ (ر.ک: مسائل نیز در همین حیطه خواهد بود؛ مثًال یقین از بعد روانی چیسـت و چگونـه بدسـت می
و نـه لزومـًا -که باید باشـندشناسانه، مسائل آنچنان ) این درحالی است که در رویکرد معرفت۳۸۰مظفر، 

ها های احتمالی آنگیرند. به عنوان نمونه، برخی از این مسائل و پاسخگونه که هستند مورد توجه قرار میآن
از این قرارند:

شناختی:رویکرد روان
الف) یقین در دانش اصول به چه معنایی است؟ یقین به معنای جزم صد در صدی به موضوع یا حکـم 

گیرد (توصیفی).که در مقابل شک یا ظن قرار میشرعی است
هـا بـه ای در ایـن دانشهای فقهی و اصولی ممکن است؟ بله، زیرا عدهب) آیا رسیدن به یقین در گزاره

ها به یقین نرسیده است (توصیفی).اند/ خیر، زیرا هیچ کس در این دانشیقین رسیده
ای از این طریـق یبه و... به یقین رسید؟ بله، چراکه عدهتوان از طریق خواب، تخیل، علوم غرج) آیا می
.١اند/ خیر، چراکه کسی از این طرق به یقین نرسیده است (توصیفی)به یقین رسیده

شناختی:رویکرد معرفت

هاي عقلـی. شود نه استداللروانشناسی نیز پاسخ به پرسش یاد شده از طریق آزمایش و تحلیل و توصیف داده میدر دانش .1
)286-272الدین، محی(نک:
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الف) یقین در دانش اصول به چه معنایی است؟ یقین اصولی به معنای مطابقـت یـک گـزاره موّجـه بـا 

ر به استنباط حکمی شرعی شود و در مقابل جهل بسیط یا مرّکب قرار دارد.االمر بوده که منجنفس
ات (طرق) رسیدن های فقهی و اصولی ممکن است؟ بله، زیرا در موّجهب) آیا رسیدن به یقین در گزاره

به واقع در این علوم احتمال خالف وجود ندارد/ خیر، زیرا احتمال خالف وجود دارد.
ق خواب، تخیل، علوم غریبه و... به یقین رسید؟ بله، زیرا ایـن امـور بازگشـت بـه توان از طریج) آیا می

آیند.کننده مؤدای خود به شمار نمیبدیهیات دارند/ خیر، زیرا این امور بازگشت به بدیهیات نداشته و توجیه
اسـت کـه ترین مسائل ابواب مختلف ادامه یابند. بدیهیتوانند در جزئیهای فوق میها و پاسخپرسش

شناختی، عمده توجه به آثار ناشی از جزم به تکلیف است. مثًال آیا عمل بر خالف تکلیـف در رویکرد روان
مقطوع، هتک حرمت شارع هست یا خیر و آیا امکان دارد قاطع را از عمل نمودن به قطع خویش بازداشـت 

ی عمده مباحـث پیرامـون درجـه شناخت) در حالیکه در رویکرد معرفت۲۶۹یا نه؟ (نک: آخوند خراسانی، 
شود. به بیان بهتـر، ها برای قرارگرفتن در شمار موجهات منطقی میکاشفیت امارات از واقع و صالحیت آن

فارغ از صـحت و دلیـل -شناختی مسئله اصلی آن است که نفس قطع یافتن به یک تکلیفدر رویکرد روان
شناختی پرسش اصلی آن است . اما در رویکرد معرفتکندچه آثاری در رابطه شارع و مکلف ایجاد می-آن

توان در مسائل فقهی به یقینی صحیح و موجه دست پیدا کرد (نـک: جـوادی آملـی، منزلـت که چگونه می
). در ادامه با ارائه گزارشی از معنای قطع نزد اصولیان، به ویژه اصـولیان متـأّخر، رویکـرد ۱۵۷-۱۵۱عقل، 

شود.مشخص میغالبی آنان در این زمینه

گزارشی از معناي قطع نزد اصولیان
؛ ابـن ۱۰۱/ ۵شود (ابـن فـارس، دهد و به باور جازم نیز اطالق میدر لغت معنای گسستن می» قطع«

)؛ بدین اعتبار که موجب انقطاع احتمـاِل خـالف نـزد قـاطع ۶۳۹؛ جمعی از نویسندگان، ۹۷/ ۱۲منظور، 
؛ ۸۷/ ۱ری از امر دیگر خواهد شد (حسینی شیرازی، بیـان االصـول، شود؛ یا آنکه سبب تفصیل دادن اممی

پـس از التفـات -). قطع در اصطالح اصولیان، یکی از سه حالت ممکن برای مکّلف ۲۹۵/ ۹مصطفوی، 
). با وجود این بسیاری از اصولیان معنای قطع را ۲/ ۱دانسته شده است (انصاری، -نسبت به احکام شرعی

) و برخی دیگر بـه ۶۳۹اند (جمعی از نویسندگان، ته و تعریف روشنی از آن ارائه ندادهروشن و بدیهی دانس
اند. در نگاه اول، تعاریف ارائه شده از سوی اصولیان پیرامـون معنـای بیان تعاریفی از این اصطالح پرداخته

اند (مشکینی، ای آن را معادل علم و یقین برشمردهقطع در علم اصول، مختلف و حتی متعارض است؛ عده
؛ ۲۰/ ۳انـد (عـارفی، ای دیگـر بـر اعـم بـودن معنـای آن از علـم سـخن گفته). عده۱۲/ ۳؛ بهجت، ۱۴۳
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اند که قطع، عین انکشاف از واقع اسـت (عراقـی، نهایـة ). برخی تصریح نموده۸/ ۱؛ تهرانی، ۳۹ساباطی، 
). با ۹۲اند (کاشانی، کواشف برشمرده) و در مقابل گروهی دیگر قطع را نتیجه حاصل از قیام۶/ ۳األفکار، 

تـوان دریافـت کـه بسـیاری از آنـان مفهـوم وجود این اختالف تعابیر، با بررسی دقیق سخنان اصـولیان می
هــای قطــع اصــولی را از حیــث اند. بــرای نیــل بــه ایــن مفهــوم، ویژگیمشــابهی از قطــع را در نظــر داشــته

ر طبق این خصوصیات به بیان تعریفی جامع و مانع از ایـن شناختی بررسی کرده و بشناختی و روانمعرفت
یک از این اصطالح خواهیم پرداخت. به ویژه آنکه الزم است مشخص شود که حجیت قطع مربوط به کدام

دو حیث است.
شناختی قطع از دیدگاه اصولیان. ابعاد روان۱

شود، فارغ از مطابقت یـا عـدم میشناختی به جنبه روانی باورهای فرد اطالقگفته شد که حیثیت روان
مطابقت آن با واقع و نیز بدون در نظر گرفتن موّجه یا غیر موّجه بـودن آن. بـا نگـاهی اجمـالی بـه سـخنان 
اصولیان به خوبی پیداست که این جنبه قطع، بسیار مورد توجه آنان بوده است. چرا که ایشان قطع را یکی از 

اند. بدین بیان که مکلف یا نسبت می شرعی التفات نماید برشمردهسه حالت ممکن برای مکلفی که به حک
درصـد) و یـا شـک و ۵۰به حکم شرعی دارای باور جازم و قطعی است؛ یا گمان و ظن (احتمال بیشـتر از 

). ٣/۲راقـی، ؛ ع۲۰۹/ ۲؛ مکـارم، ۲/ ۱تردیدی که هـیچ وجـه رجحـانی بـه دو طـرف نـدارد (انصـاری، 
بندی و به تبع آن در بیشتر مباحث اصول فقه، قطع مکلف تنها از حیث این تقسیمهمانگونه که پیداست، در

) یعنی باور جازم مکلف نسـبت ۱۵۵شناسی، دینشناختی مورد لحاظ قرار گرفته است (جوادی آملی،روان
به ساحت واقع دست یافتـه باشـد. بنـابراین نبایـد-از نظر خویش-ای که مکلفبه احکام شرعی؛ به گونه

این تصّور را ایجاد کند که ) » ۱۷۹قطع رسیدن به ساحت واقع است (ر.ک: حیدری، «اظهاراتی نظیر اینکه 
مقصود از قطع، قطع به معنای اخّص یعنی صورت اصابت قطع با واقع است؛ بلکه مقصود از این سخن آن 

آورد. بنابراین ه حساب میکاشف از واقع ب-چه مطابق با واقع باشد چه نباشد-است که قاطع، قطع خود را
عبارت یاد شده خالی از مسامحه نیست. باور جازمی که در آن احتمال خالف داده نشود به چند گونه قابـل 

تصور است:
در نظر گرفتن احتمال خالف، نوعًا برای فرد ممکن باشد اما عـرف عقالیـی چنـین احتمـالی را در -۱

منزلت علم را قائل باشد؛ از همین روست که چنین باورهـایی را حکم عدم اعتبار نموده و برای آن جایگاه و
اسـت و » اطمینـان«هـایی ). حالت روانی حاصل از چنین گزاره۳۵۶/ ۱اند (رفاعی، نامیده» علم عقالیی«

از دایـره » ظـن متـأخم بـه علـم«اند. به هر حال، اطمینان یـا مشهور اصولیان آن را در زمره ظنون جای داده
).۳۹خارج است (ساباطی، مفهوم قطع 
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های مقطوع خویش تردید نداشته باشد، اما اجماًال بداند که یک از گزارهقاطع به نحو متعّین در هیچ-۲

ها وجود داشـته باشـد. در آن-به نحو نامتعّین-های او صحیح نیستند یا احتمال عدم صحتبرخی از قطع
اند که این موارد نیز از زمره قطـع اصـولی اند، تصریح نمودهبرخی از اصولیانی که به این حالت اشاره داشته

ای دیگر با استبعاد در امکان وجود یقـین در تـک ). عده۳۹۰/ ۲؛ صنقور، ۳۸۴(مظفر، أصول الفقه، است
هـا، چنـین مـواردی را در زمـره علـم عـادی ها و در عین حال وجود احتمـال کـذب برخـی از آنتک گزاره
).۲۱۴/ ۲قیقی (مکارم، اند نه قطع حبرشمرده

قاطع به نحو بالفعل در قطع خود هیچ تردیدی نداشته باشد اما برخی مبانی یا مقدمات بعیدی کـه -۳
ای که با دقت عقلی، احتمـال های ظنی یا اطمینانی باشند به گونهدر پیدایش آن قطع دخالت دارند، از گزاره

یا عدم تحریف قرآن کریم تردید نماید و آنگاه با استناد به خالف نیز فعلیت پیدا کند. مثًال فردی در تحریف 
اطمینان حاصل از دالیل عدم تحریف قرآن، احتمال تحریف را به قدری ناچیز بداند که بدان اعتنایی نکند؛ 

غیـر -آیـا اطمینـانی-ای فقهی به باور جـازم برسـدای از قرآن، در گزارهحال اگر چنین فردی با توجه به آیه
بودن گزاره سابق در ماهیت باور جازم اخیر نیز مؤثر است؟ همچنین است قطـع حاصـل از تـواتر؛ -قطعی

شود کـه ذهـن رسد بلکه به قدری ناچیز میچرا که احتمال تبانی در خبر متواتر هیچگاه به صفر مطلق نمی
(صـدر، دروس فـی بشری قادر به تصور روشنی از آن نیست؛ مانند احتمال یک بر یک میلیـارد و ماننـد آن 

). از این روست که کثـرت راویـان در خبـر متـواتر، موجـب ۳۵۱؛ گروه نویسندگان، ۲۷۱/ ۱علم االصول، 
؛ ۱۶۲/ ۱شود (خویی، مصـباح، حکم به انعدام احتمال تبانی و نتیجتًا حصول اطمینان یا یقین به حکم می

١).۳۱۵/ ۱سینی، بیان األصول، است (ح)؛ اگر چه این احتمال حقیقتًا منعدم نشده۲۳۵/ ۳عارفی، 

فعلیت امکان خالف «و » امکان ذاتِی اثبات خالف«اند با تفاوت نهادن میان برخی از اصولیان کوشیده
ماند که اگر ) اما همچنان این پرسش به جا می۱۷۸/ ۲این مسئله را تحلیل نمایند (موسوی، » در ذهن قاطع

ای که بر آن مقدمات بعیده داشته باشد و در عین حال در گزارهفردی در مقدمات بعیده اعتقادات خود تردید
ای که متوجه تردید پیشـین خـود نباشـد یـا ارتبـاط آن را بـا گـزاره فعلـی به گونه-مبتنی است به قطع برسد

توان وی را قاطع به شمار آورد یا خیر؟ البته مسّلم است که اگر تردیـد شناختی میآیا از حیث روان-درنیابد
یشین وی موجب فعلیت تردید در گزاره مبتنی بر آن شود، عنوان قطع از آن اعتقاد سلب خواهد شد.پ

شـوند؛ آید که چنین احتماالتی موجب عدم حصـول قطـع میاز ظاهر سخن برخی از فقها چنین برمی
از آنجـا مثًال درباره احتمال حصول قطع به تمام شدن ماه بر طبق محاسبات دقیق نجومی، گفته شده اسـت

الزم به ذکر است که در این مسئله نظر دیگري نیز وجود دارد و برخی از فالسفه، حکم مستند به تواتر را در زمره یقینیـات .1
). اما به هر حال اصولیانی که خبر متواتر را نیز 401/ 13(مطهري، اندانند احکام ریاضی غیر قابل خدشه دانستهآورده و آن را م

اند.دانند به دلیل یاد شده در متن آن را مفید یقین برشمردهمحتمل الکذب می
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همچنان وجود دارد، قطع یاد شده که بـر مبنـایی » رد الشمس«که احتمال وقوع اتفاقاتی خارق العاده نظیر 

ها) استوار شده است حقیقتًا قطع نیست (میرزای قمی، جامع الشتات، ظنی (حرکت عادی ستارگان و سیاره
قوعی یا امری نزدیک به آن است نه محال ). به بیان دیگر، احتمال خالف در این گونه موارد محال و۲۲۳/ ۱

رسـد ذاتی؛ لذا از نظر عقلی ممکن است چنین قطعی با واقع اصابت نداشته باشد. با وجود این به نظـر می
اند کـه که چنین دقت نظری در حصول قطع از دید سایر اصولیان الزم نیست. مثًال برخی از آنان اشاره کرده

دریا به خون و مانند آن نیز محال ذاتی نیست؛ در عین آنکه چنین امـوری حتی اموری نظیر تبدیل شدن آب 
).۱۷۸/ ۲مانع از قطعیت به تداوم بقای آب در دریاها نیست (موسوی، 

درباره امور غیر خارجی نیز همین عقیده جاری است چراکه به تصریح اصـولیان از سـویی حتـی خبـر 
) و از سوی دیگر در ۴۲۶مکلف شود (مظفر، أصول الفقه، تواند موجب قطع واحد محفوف به قرائن نیز می

توان احتماالتی نظیر سهو راوی در نقـل همواره می-حتی روایات صحیح و موجود در کتب معتبر-روایات
)؛ لذا بعید است که حصول ۴۸۸/ ۴یا کتابت روایات و... را متصور شد (میرزای قمی، القوانین المحکمة، 

به قطعی بودن تمام مقدمات و مبـانی آن باشـد. چنانکـه برخـی اصـولیان تصـریح قطع نزد اصولیان منوط
به دلیل ضعیف بـودن چنـین -اند که مثًال در بحث از حجیت ظهور، احتمال اراده خالف ظاهر کالمنموده

) و اصـوًال ۱۴۴/ ۱مانع از حصول قطع به مدلول کالم نخواهد بود (میرزای شیرازی، -احتمالی و ندرت آن
وجود داشته باشد (قانصـوه، -ولو به نحو اندک -یابد که احتمال خالفصالت ظهور در جایی جریان میا

). حال اگر بنا باشد احتمال خالف موجود در اصول لفظیه و مانند آن نیز مانع از ۲۰۷/ ۵؛ خرازی، ۲۰۹/ ۱
ند به نـص و ماننـد آن قطعیت باورهای شرعی به شمار آیند، اصوًال هیچ قطعی جز در خصوص احکام مست

شناختی عبارت اسـت توان گفت که قطع از حیث روانبندی مطالب فوق میقابل دستیابی نیست. در جمع
از باور جازمی که هیچ احتمال خالفی به صورت بالفعل و متعّین از جانب قاطع در آن نرود؛ امـا احتمـال 

کند.ت آن وارد نمیخالفی که به صورت اجمالی یا بالقوه باشد، آسیبی به قطعی
قاطع نه به صورت بالفعل و نه به صورت بالقوه و نه به صورت متعّین یا غیر متعّین هیچ تردیدی در -۴

کم از نظـر خـودش، یقینـی گیری وی، دسـتصحت اعتقاد خود نداشته و تمامی مقدمات منجر به نتیجـه
آید.ار میباشد. این مورد، قدر متیّقن از تعریف قطع نزد اصولیان به شم

شناختی قطع از دیدگاه اصولیان. ابعاد معرفت۲
شود. اگر چـه در پرداخته می» توجیه«و » صدق«گفته شد که در مباحث معرفت شناختی به دو عنصر 

لحاظ شده اما ایـن معنـا » البشرط«رسد که قطع اصولی نسبت به این دو مفهوم به نحو نگاه اول به نظر می
شود.دارد. در ادامه به بررسی این دو مسئله پرداخته مینیاز به تبیین بیشتر 
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در اصل به معنای قّوت و معنی مشهور آن مخالف کذب است و در اصـطالح » صدق«مسئله صدق: 

» قطع مصیب«). نزد اصولیان واژه ۱۱۰۱/ ۲؛ سجادی، ۳۳۹/ ۳دهد (ابن فارس، معنای مطابقت با واقع می
آن با واقع دارد؛ یعنی مؤدای قطع با حکم واقعی مطابق است (ایروانی، اشاره به صادق بودن قطع و اصابت 

اسـت کـه بـا مفهـوم اصـابت » کاشف«رود ). واژه دیگری که برای بیان رابطه قطع و واقع به کار می۴۰/ ۲
نـه -تفاوت دارد. این واژه اشاره به آن دارد که قطع در نزد قاطع دارای ویژگـِی ارائـه دهنـدگی از واقـع اسـت

شود نه حیث معرفت شناختی آن. از نگـاه شناختی قطع می(همان) لذا مربوط به لحاظ روان-نطباق با آنا
عده دیگری از اصولیان قطع همواره دارای وصف انطباق با واقع است؛ بدین بیان که قطع مذکور یا مصـیب 

مصیب بوده که در این است که در این صورت با حکم اولی و موجود در لوح محفوظ منطبق است و یا غیر
حالت نیز با احکام ظاهری شرعی مطابقت خواهد داشت؛ چرا که احکام ظاهری برای حالـت عـدم علـم 

اند و در حد خود دارای واقعیت هستند (برای دیدن معانی مختلف حکم واقعی و حکم ظـاهری وضع شده
). اما اطالق ایـن ۸۵/ ۱صفهانی، ) ؛ لذا قطع در هر حال با واقع منطبق است (نجفی ا۱۲۰ر.ک: کاظمی، 

هـا وضـع رسد، چرا که احکام شرعی بدون لحاظ علم یـا جهـل مکلـف بـه آنسخن قابل انقاد به نظر می
/ ۳شـود (میرسـجادی، اند. نهایت آنکه منجزیت چنین احکامی در خصوص جاهل قاصر محقق نمیشده
یش مقصر بـوده و قطعـی غیـر مصـیب ) لذا اگر مکلف در حصول مقدمات قطع خو۵۵/ ۱؛ آل فقیه، ۲۷۱

برای او حاصل شود، همچنان مکلف به احکام واقعی و اولی خواهـد بـود نـه احکـام ظـاهری و در چنـین 
توان گفت که قطع وی با واقع مطابقت دارد.حالتی به هیچ یک از دو معنای یاد شده نمی

گیرد عنصـر توجیـه حاظ قرار میشناسانه قطع مورد لمورد دیگری که در بررسی معرفتمسئله توجیه:
هـا از گنجـایش ایـن است. این واژه در علوم معرفت شناختی دارای معانی متعددی بوده که پرداخت بـه آن

)؛ اما به طور کلی اشاره به مدّلل بودن گزاره یقینی دارد. مـثًال ۱۵۹نوشتار خارج است (ر.ک: خان افضلی، 
صی داشته باشند و دلیل نفر اول نوع خطوط کف دست وی و دلیل اگر دو نفر اعتقاد به کوتاه بودن عمر شخ

نفر دوم بیماری مهلک آن شخص باشد، باور شخص اول غیر موّجه و باور نفر دوم دارای شرط توجیه دانسته 
شود. در این باره به صورت پراکنده مباحثی در کتب اصولی مطرح شده است که اشاره به حجیت قطع و می

تواند از تفقه در قرآن و روایات، تراکم قرائن عقالیی، احکام عقلی، رند. به طور کلی قطع مینه ماهیت آن دا
هـای غیـر معتبـر و عوامـل روانـی و مزاجـی و حتـی مکاشفات روحانی، خواب و رؤیا، علوم غریبه، قیاس

؛ ۱۸۰ری، ؛ حیـد۲۲؛ سیستانی، ۱۰۸اموری بدون ارتباط مانند پریدن کالغ به دست آید (ر.ک: ساباطی، 
). اصطالح جاهل قاصر و جاهل مقصر در ابواب حجیت قطع ۴۸۹/ ۱؛ لنکرانی، ۳۰۱/ ۳میرزای شیرازی، 

هـایی کـه مسـتند بـه مقـدمات اشاره غالبًا اشاره به ُبعد موّجهیت قطع دارد؛ بدین بیان کـه آن دسـته از قطع
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ستند فاقـد قابلیـت احتجـاج بـه شـمار عنه (نظیر قیاس) یا منابع غیر موثق (نظیر کتب ضاله) و ... همنهی

/ ۲بیـان الفقـه، ؛ حسـینی،۱۰/ ۱ها همچنان صادق است (اجتهـادی، آیند؛ اگر چه که عنوان قطع بر آنمی
آید که قطع غیر موّجه تنها در صورت عـدم اصـابت بـا واقـع ). البته از ظاهر سخن برخی چنین برمی۲۳۵

).۶۸/ ۳موجب عقاب خواهد بود (خویی، الهدایة، 
تـوان در ابـواب مربـوط بـه قطـع را در مباحـث اصـولی می» شـرط توجیـه«بیشترین مباحث پیرامون 

گیرد. قطع تعبدی اشاره به آن دارد کـه شـارع تعبدی/تنزیلی/ عقالیی یافت که در مقابل قطع حقیقی قرار می
هـا نیـز حصول قطع را برای آنتواند مؤدای برخی دالیل و امارات را نازل منزله قطع قرار دهد؛ یعنی آثارِ می

). در چنین مواردی، ۴۵۵/ ۱اعتبار نماید و مثًال ظن ناشی از ظواهر را در حکم قطع قلمداد کند (اصفهانی، 
اند. مثًال مکلفی که در وجوب نمـاز جمعـه تردیـد داللت ظواهر و مانند به صورت شرط توجیه لحاظ شده

در وجوب آن دارد و در عین حال این ظهـور موجـب حصـول نموده و علت تردید او روایتی است که ظهور
قطع برای وی نشده است؛ در این حالت، ظاهر روایت مذکور عنصر مدّلل بودن (توجیه) ظن وی به شـمار 

کنـد کـه پـس از قیـام شناختی بسیار کمرنگ است و اصوًال تفاوتی نمیآید. در قطع تعبدی، عنصر روانمی
از نظـر شـرط صـدق ١مؤدای آن از حیث روانـی چـه حـالتی داشـته باشـد.دلیل شرعی، مکلف نسبت به 

توان قطع تعبدی را محدود و مقید نمود؛ چرا که ممکن است مؤدای دلیل با حکم (مطابقت با واقع) نیز نمی
گـزاره «تـوان واقع اصابت نداشته باشد؛ لذا در چنین مواردی تنهـا عنصـر موّجهیـت وجـود دارد و آن را می

دانست که از حیث باورمندی مکلف و اصابت با واقع به نحو البشـرط لحـاظ شـده اسـت. » ّجهشرعی مو
در عین حال باید توجه داشت کـه از نظـر اصـولیان هایی دارد. اشاره به چنین گزاره» ظنون معتبره«اصطالح 

صل شـود، ایـن چنانچه پس از اقامه این امارات، (مثًال خبر واحد) برای مکلف نسبت به مؤدای آن قطع حا
).۴۲۶مسئله داخل در حجیت قطع خواهد بود (مظفر، 

کید شده،  اسـت. یقـین موضـوعی بـه » ٢یقین موضوعی«اصطالح دیگری که در آن بر عنصر توجیه تأ
ای آید، به گونهشود که از تراکم دالیل و قرائن اعتمادزا حول یک موضوع معّین به دست مییقینی اطالق می

)؛ لـذا در یقـین ۳۴؛ سیسـتانی، ۳۳۱/ ۱ر آن به سمت صفر شدن تمایل کند (آل فقیه، که احتمال خالف د

ن غالب یا ظـن متـأخم بـه ممکن است تصور شود که حالت روانشناختی مکلف در چنین حالتی همان ظن است یعنی گما.1
). 85/ 10(حلـی، علم؛ اما چنین تصوري صحیح نیست چراکه در چنین مواردي ظن نوعی مورد نظر است نـه ظـن شخصـی

البته اگر پس ).1/13(مروجی، شودبنابراین قطع تعبدي از حیث حالت روانی مکلف نسبت به آن به صورت البشرط لحاظ می
ف نسبت به مؤداي آن قطع حاصل شود، داخل در حجیت قطع خواهد بود.از اقامه این امارات براي مکل

که در برابر قطع طریقی است یکسان شـمرد. یقـین موضـوعی در معنـاي » قطع موضوعی«این اصطالح را نباید با اصطالح .2
ی و خردپسـند. ر.ك:گیرد که ناشی از عوامل مزاجی و محیطی است؛ نه دالیـل منطقـمورد بحث در مقابل یقین ذاتی قرار می

.22سیستانی،
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موضوعی دو رکن مهم قابل شناسایی است؛ نخست وجود قرائن و مجوّزات واقعی (نه وهمـی و تخیلـی) و 

هوم، دوم حصول یقین عقالیی بر پایه این قرائن؛ هر چند احتمال خالف به کلی از بین نرود. در برابر این مف
یقین ذاتی قرار دارد که عبارت است از باور جازمی که ناشی از عوامل مزاجی و روانـی اسـت نـه مجـوزات 

آیـد کـه یقـین ذاتـی عبـارت اخـری یقـین واقعی و عقالیی. البته از گفتـار برخـی از محققـین چنـین برمی
).۲۳۲ود (خسرو پناه، شناختی است و لذا رابطه آن با یقین موضوعی عام و خاص من وجه خواهد بروان

توان در چند دسته بیان کرد:شناختی میبا توجه به مطالب یاد شده، انواع یقین را از حیث معرفت
یقین منطقی: باور صادقی که توأم با علم به استحاله حالت خالف است؛ چنین علمی در ریاضـیات و 

گیرد.میآید و باورهای جزیی و تجربی را در بر نمسائل منطق به دست می
آیـد؛ بـه یقین موضوعی/علم عقالیی: باوری که از تراکم قرائن اطمینـان بخـش عقالیـی بـه دسـت می

گیرد؛ خواه به دلیل استحاله وقوعی آن خواه به دلیـل ای که عرف عقال احتمال خالف آن را در نظر نمیگونه
ها را معرفت یعنـی توان آنیز باشند، میمیزان بسیار پایین احتمال خالف. هر گاه این باورها مطابق با واقع ن

باور صادق موّجه نامید.
شود که ریشه در قرائن غیر عقالیی و یقین ذاتی/وهمی: در معنای خاص خود به باور جازمی اطالق می

وهمی داشته باشد؛ نظیر باورهای جازم متکی بر فال و علوم خرافی. حتی اگر چنین باوری صادق نیز باشد، 
عنه موجب مجازات و سلب معـذوریت بود چراکه عمل نمودن به قرائن غیر عقالیی و منهیحجت نخواهد

شـناختی روان). بدیهی است که این معانی نسبتی بـا یقـین ۲۲۱؛ قزوینی، ۴۰۹/ ۴شود (ذهنی، دانسته می
ین ندارند و مثًال ممکن است فردی یقین موضوعی خود را یقینـی منطقـی بدانـد. از همـین روسـت کـه یقـ

شـناختی ظـن بـه از حیث معرفت-در صورتی که منشاء وهمی و غیر استداللی داشته باشد-شناختیروان
آید؛ لذا در قرآن کریم از اعتقادات کفار با عنوان ظن یاد شده، در حالیکه آنان به صحت پندارهای شمار می

).۳۴؛ سیستانی، ۲۲اند (شعرانی، خود قطع داشته
طع اصولیشناختی قارزش معرفت

تواند جایگـاه یقـین منطقـی را داشـته باشـد؛ چراکـه یقـین شناختی، قطع اصولی نمیاز لحاظ معرفت
. قطـع اصـولی آنگـاه کـه بـه ١هایی اسـتمنطقی تنها در علوم عقلی جریان داشته و مخصوص چنین دانش

گانه برهان نظیر تواتر یا حدسیات دارند، یقینی به ممکن است تصور شود احکام فقهی وقتی ریشه در یکی از مقدمات شش.1
نـک:(آیند؛ اما این سخن قابل نقد است. چرا که متوارات، حدسیات و مجربات ریشه در قیاسی خفی یا فطري داشتهشمار می

هـا امـوري نظیـر دانکه هرگز از نظر معرفتی ارزش اولیات را ندارند و حتی برخی از منطق)1/214االشارات،رحطوسی، ش
) و مسـلم اسـت کـه 201همو، الجـوهر النضـید، (اندمتواترات و حدسیات را به همین دلیل در شمار مقدمات برهان نپذیرفته

).119الحائریۀ، الفوائد؛ بهبهانی،1/15باطبایی،نک: ط(هاي اصولی نقشی ندارنداولیات در استدالل
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ارد مشابه خواهد های حسی و موگیرد، ریشه در دادهموضوعات احکام نظیر خمریت مایعی خاص تعلق می

گیرد تکیه بر مقدمات فراوانی نظیر حجیت ظواهر و... دارد که احتمـال داشت و آنگاه که به احکام تعلق می
)؛ حتـی اگـر ۲۸و ۱۶و ۱۵الرسـائل األصـولیة، رسد (نک: بهبهانی،ها هیچگاه به صفر نمیخالف در آن

سد، این قطـع ریشـه در بنـاءاتی عقالیـی نظیـر فردی به واسطه شنیدن احکام از خود معصوم نیز به قطع بر
)؛ در ۲۵۲/ ۶حجیت ظواهر و اصل عدم خطای حسی دارد و داخل در یقین منطقی نخواهـد بـود (حلـی، 

خصوص افراد غیر معصوم، احتماالت دیگری نظیر امکان سهو و سوءفهم نیز مطرح شده و مانع از حصول 
این عرصه مجال حصول قطع منطقی به معنـای دقیـق خـود ). لذا ۳۲۶/ ۳شود (نجفی اصفهانی، قطع می

نیـز در ایـن زمینـه بـه نـدرت اتفـاق -شـناختیاز حیث روان-نیست و از این رو حتی حصول علم جزمی
هـای ). به ویژه آنکه معموًال خود قاطع نیز احتمال اجمالی خطا بودن برخی قطع۳۲/ ۴افتد (روحانی، می

). ۲/۲۱۴های حاصله در این زمینه است (مکـارم، نشانگر منطقی نبودن یقینپذیرد و این مسئلهخود را می
هـا بـا واقـع بـر های ذاتی و مزاجی قرار داد که انطباق آنپایه قطعتوان قطع اصولی را هماز طرفی دیگر نمی

ولی هـای اصـشـناختی قطعافتد. برای درک بهتر ارزش معرفتحسب اتفاق و بدون رابطه معنادار اتفاق می
ها مورد توجه قرار گیرد. در مباحث پیشـین گفتـه شـده کـه شـارع از برخـی الزم است که قید موّجهیت آن

شناسد؛ از طرف دیگر در ها را به رسمیت نمیهای حصول قطع منع به عمل آورده و قطع حاصل از آنروش
ایبند مانـده اسـت. از دیـد های مرسوم میان عقال پبیان احکام شرعی روشی خاص معرفی ننموده و به سیره

های مرسوم میان عقال اموری هستند که به طور نوعی و غالبی حاکی از واقع بـوده بسیاری از اصولیان، سیره
عنهـی کـه ). وجه نهی از طرق منهی۸۵/ ۱۰هاست (أصول الفقه، ها بیش از خطاپذیری آننمایی آنو واقع

)؛ لذا قطع ۱۵۱/ ۳ها است (بهجت، ز عدم واقع نمایی نوعی آنرسانند نیفرد را به قطع یا ظن غیر معتبر می
ها نیـز شناختی این قطعمعتبر اصولی قطعی است که از طرق معتبر و واقع نما به دست آید و ارزش معرفت

تـوان شود. بر این اساس اگر چه در خصوص هیچ قطعـی بـه طـور خـاص نمیدر همین حیطه تعریف می
توان گفت کـه قطـع مـذکور از شناسانه آن به شمار آورد اما میو ارزش معرفتموّجه بودنش را دلیل صدق

طریقی به دست آمده که احتمال اصابت آن با واقع از نظر عقالیی قابل مالحظه بوده و احتمال خالف آن در 
ه تنهـا یابد و خواشناختی نیز دستروانشود؛ خواه قاطع در خصوص آن به قطعدید عقال نادیده انگاشته می

برای او اطمینان یا ظن و گمان حاصل شود.

نقدي بر رویکرد اصولیان در بیان احکام قطع
اند غلبه جنبـه در بیان اصولیان متأخر که به تبع شیخ انصاری مسئله قطع را مستقًال مورد بحث قرار داده
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کید بر البشرط لحاظ شـدن روانی قطع کامًال مشهود است. تقسیم حاالت مکلف به قطع، ظن و شک و تأ

؛ ۲/ ۱؛ انصــاری، ۲۵۷صـدق و توجیــه در حصــول قطـع اصــولی (بــرای نمونـه ر.ک: آخونــد خراســانی، 
شناختی تعریف قطع دارد. به تبع ایـن تعریـف، )، نشان از توجه ویژه اصولیان به جنبه روان۷/ ۲بجنوردی، 

اند؛ نظیـر ارد مباحث اصولی شـدهمسائل توصیفی و مفصل دیگری نیز که ناظر به جنبه روانی قطع است، و
آخونـد امکان حصول قطع از امور غیر عقالیی و قطع قطاع، معصیت بودن مخالفـت بـا مطلـق قطـع و...(

) بــدین گونــه، در تبویــب مســائل مربــوط بــه قطــع، جنبــه ۲۲و ۴/ ۱؛ انصــاری، ۲۷۰و ۲۵۸خراســانی، 
کفایه ب بیشتر کتب اصولی متأخران، متأثر از از آنجا که چینش مطال١شناختی آن غلبه محسوسی دارد.روان

هـای ها نیز ادامه یافته است. در عـین حـال، بحثبوده، روند یادشده در این کتابفرائد االصولواالصول 
ترین شناسانه آن است و در مباحث پیشین به مهمپراکنده دیگری وجود دارد که ناشی از توجه به بعد معرفت

؛ ۱/۱۰توان چنـین دانسـت (اجتهـادی، د مباحث اصولیان در مبحث قطع و ظن را میها اشاره شد. برآینآن
):۳۷۷-۳۷۶مظفر، 

قطع صادق و موّجه: حجت است.
قطع غیر صادق و موّجه (جهل قصوری): حجت است.

قطع صادق و ناموّجه: حجت نیست.
قطع غیر صادق و ناموّجه: (جهل تقصیری).

طع تعبدی): حجت است؛ خواه مصیب باشد خواه غیر مصیب.ظن موّجه (ظنون معتبره، ق
ظن غیر موّجه (ظنون غیر معتبره) حجت نیست؛ خواه مصیب باشد خواه غیر مصیب.

یعنی مسئله اصلی در بحـث -آید آن است که حجیتبندی به دست میآنچه که با دقت در این تقسیم
ن نیسـت؛ آنچـه کـه موجـب حجیـت قطـع و ظـن به هیچ عنوان دائر مدار حصول قطع و حتی ظ-از قطع

آیـد؛ شناختی علوم به شمار میهاست که از قیود مربوط به جنبه معرفتشود، وجود قید موّجهیت در آنمی
به ویژه آنکه در حصول این قید، ظن نـوعی مـالک عمـل اسـت نـه ظـن و قطـع شخصـی کـه دارای بعـد 

تری شناختی آن نمود پررنگمباحث حجت، جنبه روانشناختی است. بر این اساس اگر چه در تبویب روان
شناسانه قطع مالِک حجیت و عدم حجیـت قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا ایـن دارد اما در مجموع، جنبه معرفت

انـد این چینش نخستن بار توسط شیخ انصاري بیان شد و سپس مورد استقبال سایرین نیز قرار گرفت؛ برخی محققـان گفته.1
ه و که رویکرد مذکور در نتیجه وجود دو گروه افراطی و تفریطی در خصوص حجیت قطع و ظن مورد توجه شیخ قرار گرفتـ

تواند به عنوان مؤیـدي بـر ). اگر این سخن صحیح باشد می35سیستانی، (وي از این طریق به نحوي راه میانه را پیموده است
لزوم اصالح رویکرد مبتنی بر روانشناختی مذکور باشد.
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دوگانگی در محتوی و تبویب، تأثیرات سوئی در بر داشته به صورتی که گاه برخی مطالب غیر ضروری و نه 

نظیر قطع حاصل از علوم غریبـه، بـه ضـرورت تبـویبی کـه بـر پایـه یقـین چندان مرتبط با علم اصول فقه، 
اند و در مقابـل بسـیاری از مباحـث ضـروری نظیـر روانشناسانه ارائه شده، وارد در مباحـث اصـولی شـده

شناسانه آن است هیچ جایگاه مشخصی در تبویب مسـائل اصـول موّجهات قطع که مربوط به جنبه معرفت
). برخی از اصولیان معاصر، ضمن انتقاد از این رویه بیـان ۱۵۵دی آملی، منزلت عقل، اند (جوافقه نداشته

مکلفان جستجو کرد. » پذیریروحیه مسئولیت«اند که محوریت مباحث مربوط به حجیت را باید در داشته
بدین معنی که هر گاه مکلف بداند که خداوند تکالیف خاصـی را بـر عهـده مکلفـان گذاشـته، نـاگزیر بـه

جستجوی از این تکالیف خواهد پرداخت و به دالیل عقالیی و خردپسندی که داللـت بـر احکـام شـرعی 
ها، خواه موجب قطع مکلف شوند و دارند توجه خواهد نمود. توجه به این ادله و عمل نمودن به مقتضای آن

ین فردی در برابر خدا پذیری او در قبال احکام الهی است و چنخواه موجب اطمینان وی، نشان از مسئولیت
). ۳۵شناختی هیچ موضوعیتی در مسائل حجیت و... ندارد (سیسـتانی، دارای حجت است؛ لذا قطع روان

شناختی یا ریشه در علم دارد و یا جهل مرکب و این دو دارای هـیچ جـامعی نیسـتند به بیان دیگر، قطع روان
لکه علم دارای حجیتی غیر قابل انفکـاک و جهـل ها پرداخته شود؛ بتا تحت یک عنوان به بررسی احکام آن

شناختی روان). ممکن است گفته شود که قطع۸/ ۱موجب معذوریتی مشروط و قابل انفکاک است (ذهنی، 
تواند در ذیل قاعده حسن و قبح قرار گیرد، قابلیت محوریت در مباحـث اصـولی را دارد. از آن حیث که می

که قطع به صدور آن از ناحیه موال وجود دارد عدل است و مخالفت با آن بدین بیان که عمل نمودن به آنچه 
رسد چراکه شود و این دو دارای حسن و قبح عقلی هستند. اما این سخن صحیح به نظر نمیظلم قلمداد می

مقام مولویت موال اقتضای آن را دارد که مکلف در راه دستیابی به فرامین وی، نهایـت دقـت بـه عمـل آورد. 
مدار به موجب دیدن خوابی قطع به صدور فرمانی از مافوق خود نانکه مثًال اگر فردی نظامی یا سیاستهمچ

گیرد و نـه در مخالفـت بـا آن پیدا کند، از دید خردمندان نه در عمل نمودن به این قطع مورد تشویق قرار می
نی بود به هیچ عنوان مـورد ). در حالیکه اگر حسن و قبح عمل مذکور عقال۳۴شود (سیستانی، نکوهش می

تواند با استناد به عـدم حصـول یقـین از انجـام شد. بر این اساس مکلف نمیمخالفت کافه عقال واقع نمی
یعنی عدم اعتنا به طرق نیل به -ترتکلیف شانه خالی کند؛ چراکه در این صورت وی مرتکب خطایی بزرگ

تواند با ). همچنین که وی نمی۲۶۶د بود (نهاوندی، تر خواهشده و چنین عذری از گناه وی بزرگ-احکام
استناد به قطع حاصل از امور غیر عقلی و نابخردانه، تکالیف موهـومی بـر دوش خـود گذاشـته و در برابـر 

پذیرِی عقالیی روش به دست آوردن ها انتظار دریافت اجر اخروی داشته باشد. به بیان دیگر، توجیهانجام آن
نی عمل به آن دارای تقّدم رتبی است و بدون تحقق مسئله اول، محقق شـدن مسـئله تکلیف بر وجوب عقال
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١پذیر نیست.دوم امکان

شناسانه قطع اصولیفواید بررسی معرفت
در صورتی که تبویب مسائل علم اصول بر مبنای قطع معرفت شناسی انجـام شـود و جایگـاه مباحـث 

عالوه بر تنقیح بهتر مطالب، دو ثمره علمی و عملی نیز بـر های آن مشخص گردد، مربوط به موّجهیت گزاره
شناختی قطع اصولی سازگاری بهتـری بـا این مسئله مترتب خواهد شد؛ از جنبه علمی بررسی ابعاد معرفت

مبانی کالمی و روایی آن خواهد داشت و از نظر عملی نیز امکان مقایسه مباحث اصولی بـا مباحـث علـوم 
اند.اهد شد. در ادامه این دو مسئله مورد تشریح قرار گرفتهشناسی فراهم خومعرفت
. سازگاری با مبانی کالمی و روایی اصول فقه۱

ای حکمـی نـزد خداونـد دارد و قطـع و شـک های کالمی مورد قبول اصولیان، هر مسئلهبر طبق آموزه
راه و روشـی غیـر از روش ). خداوند در بیان این احکام ۲۴مجتهدان تأثیری در آن نخواهد داشت (حکیم، 

؛ ۱۵۱-۱۵۳/ ۳مرسوم در میان عقال تأسیس ننموده و طرق معتبر در میان عقال را تأیید کرده است (بهجت، 
). وظیفه مجتهدان و مکلفان نیز آن است که احکـام یـاد شـده را از طـرق عقالیـی ۲/۱۳۶قمی طباطبایی، 

نظیر اعتماد نمودن به قول افـراد -هایا کلی این روشفراگرفته و به آن عمل نمایند. از سویی کاشفیت نوعی 
های به دست آمده است و از سوی دیگر، ُعقالیی بودن طرق نیـل ضامن صحت و ِصدق گزاره-عادل و ... 

نماید. نهایت آنکه اگر بـا وجـود موّجـه بـودن اعتقـاد بـه ها را تأمین میبه احکام، ُبعد توجیه پذیر بودن آن
حکم مستند به ظواهر الفاظ حدیث) آن حکم با واقع اصابت نداشت، مکلف در نـزد حکمی شرعی (مثالً 

). بر این اساس به جاسـت کـه در ۴۳خداوند معذور یا حتی مأجور خواهد بود (صدر، االجتهاد و التقلید، 
مورد های عقالیی نیل به احکام شرعی تبویب مسائل علم اصول نیز به همین طریق عمل شود و مستقیمًا راه

های او بررسی قرار گیرند. طبیعی است که در این صورت حاالت روانی مکلـف تـأثیری در حجیـت یافتـه
نخواهد داشت و ُبعد معرفت شناختی احکام دینی، به درستی محور مباحث اصـولی قـرار خواهـد گرفـت 

تی قطع را محـور شناخ)؛ اما بر طبق مسلک مشهور اصولیان که ُبعد روان۱۵۵(جوادی آملی، منزلت عقل، 
اند، جنبه معرفت شناختی احکام به شدت کمرنـگ شـده و مباحث و اساس چینش مسائل اصولی قرار داده

تر از حـاالت ای نـازلرسد که اصوًال فراگیری احکام به نحو صحیح و از طرق عقالیی، در مرتبـهبه نظر می

با اشاره به مقام مولویت -است، به نحوي که آنانرسد که این نکته مهم مورد غفلت برخی از بزرگان قرار گرفتهبه نظر می.1
در حالیکه ).4/30صدر، بحوث،(اندحتی احتمال ناچیز نسبت به وجود تکلیف را مانند قطع به تکلیف منجّز دانسته-خداوند

هاي حصول قطع و ظن به فرامین وي و اجتناب از اعتماد بـه توان گفت مقام مولویت موال اقتضاي تحقیق در خصوص راهمی
یا غیر عقالیی را نیز دارد؛ همچنانکه این مسئله در خصوص موالی عرفی نیز جاري است.عنه طرق منهی
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هـای مبتنـی بـر پریـدن ان سخن از قطعمزاجی و روانی مکلف قرار گرفته است. طبیعی است که در این می

فرسـایی اصـولیان و نـه در خـور های پریشان و علوم غریبه گفته خواهد شد که نه سزاوار قلمکالغ و خواب
کتب مربوط به این دانش شریف است.

توان به خوبی دریافت که آنچه در خصوص مکلفان باید مورد مالحظه قرار با دقت در روایات نیز به می
هـای شناختی آن. توضیح آنکه بر طبق آموزهشناختی علم به احکام است نه حیثیت روانجنبه معرفتگیرد،

ائمه معصوم، هر مسئله کلی و جزئی، حکمی خاص نزد خدا دارد و کمترین مرتبـه کفـر آنسـت کـه کسـی 
ر روشـی بـرای بـه ). همچنین استفاده از هـ۴۱۵/ ۲ای را که از آن نهی شده، ماموربه پندارد (کلینی، مسئله

دست آوردن علم در احکام دینی معتبر نیست و مثًال به کّرات روایت شده است که علـم و احکـام دیـن بـه 
). به روشنی پیداسـت ۴۸۲/ ۳و ۵۷/ ۱آید (همان، واسطی اموری نظیر قیاس و خواب و رؤیا به دست نمی

قطـع اسـت (موّجهیـت) نـه مسـائل که آنچه در این روایات مد نظـر قـرار گرفتـه، جنبـه معرفـت شناسـی 
دار استنباط احکام شرعی است، همین جنبه شناختی؛ لذا به جاست که در علم اصول فقه نیز که عهدهروان

مستقیمًا مورد بررسی و تبیین قرار گیرد نه آنکه در خالل سایر مباحث به زوایای این مسئله نیز پرداخته شود. 
ًال چنین چینشی را برای بیان مطالب باب قطع پیشنهاد داد:توان مثبرای نیل به این مقصود، می

مسئله اول: آیا احکام، بدون در نظر گرفتن باور مکلف، دارای واقعیتی هستند؟
شناختی ادله رسیدن به احکام چگونه است؟مسئله دوم: تفکیک درجه معرفت

کنند.ای که ایجاد یقین منطقی میادله
کنند (بر حسب علم احتماالت).ضوعی میای که ایجاد یقین موادله
کنند (بر اساس بنای عرف).ای که ایجاد اطمینان میادله

مسئله سوم: کدامیک از ادله فوق نیاز به جعل حجیت از جانب شارع دارد؟
در چنین ساختار و ساختارهای مشابهی است که مسائلی نظیر حجیت قطع قطاع، همانند شـک کثیـر 

شود و مباحث اصولی، سیاقی قابل قبول و متناسب بـا هـدف خـود هی ارجاع داده میالشک، به مباحث فق
).۱۵۷-۱۵۱کند (ر.ک: جوادی آملی، منزلت عقل، پیدا می

شناختی و مسائل اصولی. امکان مقایسه و تطبیق مباحث معرفت۲
فاده و مطالعـه شناختی قطع اصولی مورد توجه خاص قرار گیرد، امکان استدر صورتی که جنبه معرفت

تواند زمینه وسیعی شود که خود میشناسی فراهم میتطبیقی میان مبانی این دانش و علوم مربوط به معرفت
برای مطالعات ارزشمند در این زمینه را فراهم نماید. جالب آنکه بسیاری از نظریات مربوط به توجیه کـه از 

در اصول فقه دارای پیشینه و طرفداران خـاص خـود شناسان غربی به عنوان نوآوری ارائه شده،سوی معرفت
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شود.اشاره می-هابدون نقد و داورِی آن-هست که برای نمونه به برخی از این مسائل

شناسـان اسـت؛ برخـی نسبت میان باور و اراده از موارد اختالف نظر بـین معرفتنسبت باور و اراده:
دانند که بر این اساس دیگر تنها مقدمات باور را از امور ارادی میای باور را امری کامًال ارادی پنداشته و عده

هـا تأثیرگـذار باشـد (اراده گـروی گـذاری آنتواند با کنترل مقدمات یاد شـده، در باورهـا و ارزشانسان می
(نـا اندمستقیم و اراده گروی غیر مستقیم). برخی نیز به طور کلی ارادی بودن باور یا مقدمات آن را نپذیرفته

تواند مشمول احکام اخالقی و دینی قرار گیرد چراکه اراده گروی). بر مبنای اعتقاد دو گروه نخست، باور می
). از دید بسیاری از اصولیان نیز، اهمال متعمدانه در ۶۷ها، بندی نظریهامری اختیاری است (کشفی، دسته

د، موجب عدم معذوریت قاطع خواهد شواعتماد به مقدمات غیر عقالیی که موجب حصول قهری قطع می
). همچنانکه گاه بیـان ۷۶؛ خوانساری، ۲۷۱/ ۱عنه (قمی، بود. مانند اعتماد به قیاس و دیگر مقدمات منهی

آیند. مراد از این سخن، قطعی های دارای منشاء غیر اختیاری، حجت شرعی به شمار میشده است که قطع
/ ۱هـا بـه دسـت آمـده باشـد (قمـی، عنه بودن آنن التفات به منهیهای منهی عنه یا بدواست که از غیر راه

گروی غیر مستقیم دانست.توان ناظر به گرایش به نظریات اراده). این سخنان را می۲۷۱
توجیه دارای دو بعد درون گروی و برون گروی دانسته شده است؛ ذهنی یا بیرونی بودن عنصر توجیه:

توجیِه «ه آگاهی فاعل شناسا بدان الزم است. یکی از اقسام درون گروی، توجیه درونگرا امری ذهنی است ک
بوده که در این ساختار تمامی باورها بر مبنای برخی باورهای بنیـادین شـامل بـدیهیات ذاتـی، » مبنا گرایانه

شـوند (کشـفی، دسـته بنـدی گذاری میناپذیر (نظیر علم حضوری) پایههای بطالنبدیهیات حسی و گزاره
). در میان اصولیان کسانی که عمل به قطع را بنفسه تحت قاعده حسن و قـبح عقلـی تعریـف ۷۴ها، ریهنظ

مـن قطـع بـه تکلیـِف «اند؛ چرا که از دید آنان قضیه اند رویکردی مشابه با ساختار مورد بحث داشتهنموده
طع و منجزّیت و معذرّیت خود زیر بنای سایر احکام و مسائلی نظیر وجوب عمل نمودن به این ق» الف دارم

شود. بدیهی است که گزاره یاد شده قابل صدق و کذب نیست و از زمـره بطـالن ناپـذیرها بـه آن دانسته می
آید.شمار می

گروی قرار دارد که بر طبق آن، موّجه بودِن یک قضیه منوط به دسترسی در مقابل این دیدگاه، نظریه برون
موّجهیت به معنای آن است که یک باور از طریق فرآیندی اطمینان بخش فاعل شناسا به توجیه نیست؛ بلکه 

شود که در اکثر مواقع با حکم واقع اصـابت باشد. فرایند اطمینان بخش به فرایندی اطالق میبه دست آمده 
). این رویکرد نیز مشابه رویکرد اصولیانی است که شـرط حجیـت قطـع را ۸۲داشته باشد (کشفی، همان، 

اند. جالب آنکـه در تعریـف ن آن از طریق قرائن اطمینان بخش عقالیی (یقین موضوعی) دانستهحاصل شد
گفته یعنی اصابت حداکثری با واقع اشاره شده است قرائن اطمینان بخش و امارات عقالیی نیز به معیار پیش
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).۱۰۹/ ۳؛ خویی، الهدایة فی األصول، ۸۶(صدر، االجتهاد و التقلید، 

طالب فوق نشان دادن این نکته است که در صورت توجـه ویـژه بـه ُبعـد معرفتـی قطـع غرض از ذکر م
تـوان شناسان نیز فراهم خواهـد شـد و حتـی میاصولی، امکان مقایسه، تطبیق و استفاده از مطالب معرفت

شناختی معاصر را در میان مباحث اصولی جستجو کرد.های معرفتپاسخ برخی از گره

گیرينتیجه
های اند امـا دقـت در گفتـهم آنکه مباحث اصولی با لحاظ وجه روانشناسانه قطع، مـدّون شـدهرغعلی

شناسـانه آن پرداختـه و آن را دهد که آنان در مبحث حجیت قطع نهایتـًا بـه جنبـه معرفتاصولیان نشان می
یان برخی امور اند. با وجود این، چینش مطالب اصولی با رویکرد مشهور موجب غفلت از بمالک قرار داده

ــر مهــم شــده اســت. گزاره ــان برخــی مســائل غی ــاب در بی هــای اصــولی دارای ارزش بســیار مهــم و اطن
ها طرقی عقالیی است که نوعًا قابلیت حکایت از واقـع اند؛ بدین معنی که روش استنباط آنشناسانهمعرفت

فعلیت نرسد. مطالـب اصـول را دارند. هر چند یقین به اصابت حکم با واقع ممکن است به طور خاص به
هـای شناختی را داشته و بسیاری از مسائل و چالشفقه به خوبی قابلیت طرح شدن در ساختارهای معرفت

های موجـه مطرح در علوم معرفتی مورد بررسی دقیق اصولیان نیز بوده است. ارائه ساختاری مبتنی بر مالک
مبانی کالمی و روایی مربوطه، امکان مطالعات تطبیقـی به شمار آمدن باورهای فقهی عالوه بر سازگاری با 

تواند زمینه بسیاری از تحقیقـات بـین میان دانش اصول و سایر علوم معرفتی را فراهم کرده و این رویداد می
ای را فراهم آورد.رشته
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.١٣٧٤، تهران، نشر نیایش، چاپ اول، البدایة فی توضیح الکفایةعارفی، علی، 
تا.قاهره، دار الفضیله، چاپ اول، بی،معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیةعبد الرحمان، محمود، 

.ق١٤١١چاپ اول، ، بیروت، دار البالغة، منهاج األصولعراقی، ضیاءالدین، 
.ق١٤١٧، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ سوم، نهایة األفکار___________، 

قم، پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه، چـاپ ، ، پارادایم اجتهادی دانش دینیعلیپور، مهدی و حسنی، سیدحمید رضا
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.١٣٨٩اول، 

ق.۱۴۱۶فکر، چاپ اول، بیروت، دارال، مجموعة رسائل اإلمام الغزالیغزالي، محمد بن محمد، 
.١٣٨١، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم، چاپ اول، اصول فقه شیعهفاضل موحدي لنکراني، محمد، 

.ق١٤٢٨، بیروت، شرکه المصطفی الحیاء التراث، چاپ اول، شرح الحلقة الثالثةفیاض، حسین، 
رضایی و احمد حسین شریفی، قم، مؤسسه امـام ، به کوشش مرتضیشناسیدرآمدی بر معرفترضا، فیاضی، غالم

.١٣٩٣خمینی، چاپ سوم، 
.ق١٤١٨، بیروت، دار المورخ العربی، چاپ اول، المقدمات و التنبیهات فی شرح أصول الفقهقانصوه، محمود، 

ق.١٤١٢، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ ششم، قاموس قرآنقرشی، علی اکبر، 
.١٣٧١، قم، نشر محالتی، چاپ اول، ؤنا فی أصول الفقهآراقمی طباطبایی، تقی، 

.ق١٤٢٨قم، موسسه میراث نبوت، چاپ اول، ، قالئد الفرائدقمی، غالمرضا، 
.ق١٣٦٨، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، مجمع الفرائد فی األصولکاشانی، علی، 

کـام واقعـی و ظـاهری از دیـدگاه کیفیت تأثیر علم و جهل در اح«کاظمی گلوردی محمدرضا، شفیق اسکی محمد، 
.١٤٦تا ١١٩، صص ١٣٩٢، سال ٣١، شماره های فقه و حقوق اسالمیپژوهش، »امامیه و عامه

، ١٣٨٣، سـال ٣شماره ،پژوهش نامه فلسفه دین، »تعریف سه جزیی معرفت و شرط چهارم«کشفی، عبدالرسول، 
.٢٨تا ٩صص 

تـا ٦٥، صـص ١٣٨٥، ٨، شـماره نامه حکمت، »شناختیفتهای توجیه معردسته بندی نظریه«___________، 
٨٧.

ق.١٤٠٧، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،
قواعد أصول گروه نویسندگان، لجنه تألیف القواعد الفقهیه و األصولیه التابعه لمجمع فقه اهل البیت علیهم السالم، 

، قم، مجمع العالمی الهل البیت علـیهم السـالم، مرکـز الطباعـه و النشـر، چـاپ دوم، یةالفقه علی مذهب اإلمام
.ق١٤٢٧

.١٣٨٦، قم، نشر امام حسن (ع). چاپ اول، شرح منطق مظفرمحمدی، علی، 
.١٣٧٩، تهران، نشر دانا، چاپ دوم، روانشناسی احساس و ادراکالدین بناب، مهدی، محی

، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، اج العروس من جواهر القاموستمرتضي زبیدي، محمد بن محمد، 
ق.ه١٤١٤چاپ اول، 

.ق١٤١٠، قم، مکتب النشر االسالمی، چاپ اول، تمهید الوسائل فی شرح الرسائلمروجی، علی، 
یر المعالم فی أصول الفقهمشکینی، علی، .ق١٣٩٦، قم، نشر مهر، چاپ اول، تحر

.١٣٩٢، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول،رابطه علم و دیندی، محمد تقی، مصباح یز
یممصطفوی، حسن،  ق.١٤٠٢، تهران، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، چاپ اول، التحقیق فی کلمات القرآن الکر
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١٣٧٧مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، قم، صدرا، 

(با تعلیقه زارعی) قم، مرکـز الطباعـة و النشـر التـابع لمکتـب اإلعـالم اإلسـالمی، أصول الفقهمظفر، محمد رضا، 
١٣٨٧.

ق.١٤٢٨، قم، مدرسه االمام علی بن ابی طالب (ع)، انوار األصولمکارم شیرازی، ناصر، 
.١٣٨١، تهران، نشر سمت، چاپ سوم، روانشناسی ژنتیکمنصور، محمود، 

.ق١٢٥٨، بمبئی، مؤلف، چاپ اول، کارنتائج األفموسوی قزوینی، ابراهیم،
.ق١٢٩٩، قم، حاجی ابراهیم تبریزی، چاپ اول، الحاشیة علی قوانین األصولموسوی، علی قزوینی، 

یرات آیة الله المجدد الشیرازیمیرزای شیرازی، محمد حسن،  ، قم، موسسه آل البیـت علـیهم السـالم الحیـاء تقر
.ق١٤٠٩التراث، چاپ اول، 

.١٣٧٩تهران، محالتی، چاپ اول، ،الهدایة إلی غوامض الکفایةمحمد حسین، میرسجادی، 
، قم، احیاء الکتب االسالمیه، چـاپ اول، القوانین المحکمة فی األصولمیرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمد حسن، 

.ق١٤٣٠
اول، ، تهـران، مؤسسـه کیهـان، چـاپ جامع الشتات فی أجوبة السؤاالت________________________، 

ق.١٤١٣
.۱۳۷۱، قم، انتشارات بیدار، چاپ پنجم، الجوهر النضیدنصیرالدین طوسي، محمد بن محمد، 

، قـم، نشـر البالغـة، چـاپ اول، شرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات_____________________، 
.۱۳۷۵سال چاپ 

یح األصولنهاوندی، علی،  .ق١٣٢٠، چاپ اول، ، تهران، میرزا محمدعلی تاجر طهرانیتشر
ق.١٤١٦، قم، نشر اسالمی، چاپ دوم، الرسائل األصولیةوحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل، 

یة________________________، ق.١٤١٥، قم، مجمع الفکر االسالمی، چاپ اول، الفوائد الحائر


