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Abstract 

The science of principles must rely on a kind of knowledge system that tries to explain the text of 

God's book, hadiths and their meaning; A science that is used as a tool for ijtihad and its output is 

a fatwa. The main part of this requires the creation of a correct epistemological attitude in the 

definition of science and certainty, the proof of epistemology. 

The issues raised in the science of principles are to discover and deduce divine decrees; In both 

cases, informing about the creating of these real or credible rulings (notifying of the nature of the 

rulings) is itself a real matter and is described as true or false. One of the difficult issues in the 

epistemology of religious propositions is the truth or justification of these types of propositions. 

If the psychological certainty is sufficient to justify a belief in the science of principles, how can the 

truth of these propositions be combined with the possibility that they are examples of compound 

ignorance? 

In this article, by using the analytical descriptive method, we seek to answer this question and 

provide solutions to solve the problem of truth and justification in fundamental propositions. 
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 پیشنهادی برای تغییر نظام حجیت در اصول فقه؛
 حجت معرفتی یا احتیاط عقلی 

 

 دکتر محمدحسین صفایی

 و طلبه سطح سوم حوزه آموخته دکتری رشته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی دانش
mhs13680@yahoo.comEmail:  

 چکیده
نوعی نظام معرفتی باشد که درصدد گویاکردن متن کتاا  خاداا احادیا  و میادان د  ا   علم اصول باید متکی به

اش فتوا باشد. بخش عمدٔه این امر نیازمند ایجاد نگرش معرفتِی هاس ؛ علمی که ابدار اجتهاد قرار گیرد و خروجیآن
ل برای کشف و اساتنبا  شده در علم اصومسائل مطرحشناسی اس . صحیح در تعریف علم و یقینا حج  معرف 

ا مار احکاام ا حکام ا هی اس ؛ در هر دو صورتا خبردادن از جعل این احکاِم واقعی یا اعتبااری خخبار از نف ا
های دینایا شناسِی گدارهشود. یکی از مسائل دشوار در معرف خود امری واقعی اس  و متصف به صدق و کذ  می

خوانادِن شاناختی خقطا   بارای حج س . در صورت کفای  یقاین روانهاچگونگی صدق یا توجیه این نوع گداره
ها را با امکان اینکه مصداق جهل مرکب باشندا جم  کارد  در توان صدق این گدارهباوری در علم اصولا چگونه می

معضل صادق و هایی برای حل حلتحلیلی در پی پاسخ به این سؤال و ارائٔه راهکارگیری روش توصیفیاین نوشتار با به
 های اصو ی هستیم. توجیه در گداره

 گراییا حجی ا قط  روانیا قط  معرفتی و توجیه. واق : واژگان کلیدی
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 مقدمه
بندی معرفتای راج  به احکام شرعی اهمی  بسادایی در تقسایم 2گرایییا ضد واق  1گراییرویکرد واق 

روشن از مسئلۀ اصلی ابتدا باید ثاب  کارد کاه های فکری مختلف اصو ی دارد. برای ارائۀ تصویری جریان
نظر امامیه حکم ا هی وجود دارد. پ  از آن نوب  به سازوکار استنبا  و شناخ  آن حکم خواهد رساید. به

دیگرا عبارتصورت بهتری مطرح کرد؛ مراد از تکلیف چیس   باهتوان این مسئله را در قا ب سؤا ی بهمی
 ها از امور واقعی حکای  دارند  و مطابق خارجی ندارند یا این گداره انداحکام ا هی فقط اعتباری

توان به مباح  متعاددی در علام اصاول مراجعاه کارد. شدن مقصود اصو ی از تکلیف میبرای روشن
تالش شده اس  راج  به موضوع تخطئه یا تصویبا ماهی  تکلیفی که مکلف ملدم به کسب آن اس ا ندد 

 یین شود. علمای اصو ی شیعه تب
گااه باه خطاا بر اساس نظریۀ تصویبا رأی و فتوای مجتهد در خصوص حکم شارعی موضاوعی هی 

ئه  ضمن مخا ف  با نمی رود و همیشه مطابق حکم واقعی اس . برخالف مصوبها قائالن به تخطئه خمخطِّ
منطباق باا حکام دانستن حکام ا های  تنهاا یای رأی را تبعی  حکم واقعی از رأی مجتهد خبر مبنای یگانه

 ها دیگر آرا درس  نیس . نظر آندانند و بها مری و پیشین ا هی میواقعیا نف 
بودن حکام درسا  در صاورت تطاابق آن باا حکام قول مشهور در میان اصو یان امامیا باور به یگانه

دیا ا هاواقعی ا هی ختخطئه  اس . در طاول تااریخ امامیاها اکعار علماای اصاو ی از سیدمرتضای خعلم
  قائل به نفی تصاویب و 1/222  و خویی خ3/867  تا آخوند خراسانی خ2/826  و شیخ طوسی خ2/867

کردن بر طبق امارات مصلحتی وجود اند. ا بته ندد آخوند خراسانی در عملبا مدعی اجماع امامیه در این 
آن حکم اس  خعراقایا داردا اما این مصلح  در مرتبۀ متأخر از مصلح  حکم واقعی و در ظرف شی به 

  . 3/697واقعی اس  خاراکیا  . این رأی مستلدم در طول هم قرارگرفتن حکم ظاهری نسب  به 8/188
شود ا تدام ایشان به انحصار حکم درس  در رأی مطابق باا آنچه از سخنان اصو یان امامی برداش  می

مجدا و در طول حکم درسا  تبیاین حکم مخا ف واق  نید نوعی مصلح  واق  اس ا اگرچه برای عمل به
 ا درنتیجه هر اصو ی امامی معتقد به رئا یسم متافیدیکی دربارۀ ماهی  3/89شده اس  خآخوند خراسانیا 

 احکام شرعی اس ؛ به این معنا که احکام ا هی مستقل از رأی مستنبط تقرر دارند. 
نماا و موجاه در دو اور واق ترین بح  اصو ی در خصاوص باعنوان اصلیمسئلۀ حجی  ذاتی قط  به

 گری بررسی شده اس . گری و اخبارینحل شاخص فکر اسالمی؛ یعنی اصو ی
                                                 

1 .. Realism 
2 . . Idealism 
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ای مستقلا در علم اصاول فقاه و باا جداساازی اد اۀ شروع بح  از حجی  ذاتی قط  در قا ب مسئله
شایخ  اجتهادی خبخش سوم مباح  اصول  از اد ۀ فقاهتی خبخش چهارم مباح  اصول  همراه شده اس .

ا تفااوت میاان امااراتا اصاول عملیاه و همچناین فرائد االصول انصاری در ابتدای مقصد ثا   از کتا  
  1 .8/30داند خهای وحید بهبهانی میگذاری این دو به اد ۀ اجتهادی و اد ۀ فقاهتی را از نوآورینام

اصاول فقاه در حاوزۀ  گری و قبل از شروع دورۀ تجدید حیات و تحول اساسی در علامدر دورۀ اخباری
شاد. تفاوتی میان امارات و اصول عملیه وجود نداش  و همۀ این موارد ذیل بح  از اد ه آورده می 2علمیها

شد؛ مبنای به مسئلۀ اعتبار علما ذیل بح  ُحسن و قبح عقلی یا عقالیی در کتب اصو ی و کالمی توجه می
تار عا م اصو ی و اخباری با مسئلۀ اعتبار علم کنندۀ رفاتخاذشده در خصوص معنای ُحسن و قبحا مشخص

حکم شرعی  ترا د یل شرعی که مکلف را به ؛ به بیان واضح3/019بود خمرکد اطالعات و مناب  اسالمیا 
حکم هاا درصادد دساتیابی باهکارگیری آنای که مجتهد باا باه. اد ه3شود؛ رساند به دو دسته تقسیم میمی

ای که در رسایدن . اد ه8گذاری شده اس ؛ هبهانی به اد ۀ اجتهادی یا اماره نامواقعی اس  و توسط وحید ب
حکم واقعی برای مکلف قرار داده شده و توسط وحید بهبهاانی  مکلف به وظایف شرعی در هنگام جهل به

  . 02گذاری شده اس  خوحید بهبهانیا به اد ۀ فقاهتی یا اصول عملیه نام
تقسایمی در خصاوص  فرائد االصول مسئلۀ حجی  قط  در ابتدای کتا   عنوان مبدعشیخ انصاری به

اعلم ان ا مکلف اذا ا تف  ا ی حکم شرعی فاما ان یحصل  اه ا شای »کند: حا ت ذهنی مکلف بیان می
بندِی شاایخ انصاااریا مقسااما مکلااِف ملتفاا  و منظااور از  . در تقساایم1/22« خفیااه او ا قطاا  او ا ظاان

 اس .  حکم شرعی 3ا یهاملتف   
عنوان روش فقهاای اصاو ی بارای پ  از طرح این بح  توسط شیخ انصاریا حجی  ذاتای قطا  باه

عنوان بخشای که این مسائله هماواره باهطوریواق ا مدنظِر همۀ اصو یان پ  از او قرار گرف ا به وصول به
  . 3/3ا 1818شود خنائینیا ثاب  در ساختار فعلی اصول فقه مطرح می

عنوان جاد  اصالی در آنچه هماواره باه وسیلۀ قط نگی کشف واق  و احراز حکم ا هی بهچگودر مورد 
واق  یا همان کاشفی  قطا  اسا . مفهوم قط  مدنظِر یی اصو ی قرار گرفته اس ا طریقی  قط  نسب  به 

ناد داواقا  را مفهاوم آن میعنوان آغازکنندۀ بح  از حجی  قط ا طریقی  قط  نسب  باه شیخ انصاری به

                                                 
شناسای ی معرف هااکردن معرف ا نددیای باه بح اینظر معرفتی دربارۀ احکام شرعی اس . دومرحلهسخن از حکم واقعی و حکم ظاهریا نوعی اعمال. 1

 کند. جدید اس  که چندان به انطباق با واق  فکر نمی
  .823پورا ق  ادامه دارد خعلی3823ق  آغاز و تا شیخ انصاری خ3800هانی خ. این دورها از وحید بهب2
3  
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 . آخوند خراسانی در تعلیقۀ خود بر رسائلا کالم شیخ را به این معنا که شخص قاط  هی  حجابی میان 8خ
اند  . در ادامها طریقی  قط  را ذاتی و بلکه عین ذات آن دانسته22یابدا تفسیر کرده اس  خخود و واق  نمی

 . آقاا ضایا  6/3دانناد خناائینی ا ی . برخی قط  را نور محضی که طریقی  عین آن اسا  م3/6خنائینی ا 
عراقی نید با توسعۀ صریح مفهوم د  ی قط ا حقیق  آن را انکشاف از واق  در حقیقا  و اعتقااد تعریاف 

د یل اعتقاد به اینکه واق  ندد او منکشف شده اس ا قطا  بارایش ذاتااج حجا  کرده اس . شخص قاط  به
  . 3/12ی با واقعی  نداشته باشد خکرباسیا خواهد بودا گرچه باور مقطوع در حقیق  تطابق

 یابد:گونه سامان میاما سؤا ت تحقیق این
کوشد بر اساس صدق و ارتبا  میان گداره و واق  به شناخ  نائل شود؛ آیا معیاار شناس مییی معرف 

حلای بارای اهتاوان رحل دیگری وجود دارد که تنها عنصر اعتقادی معرف  را مادنظر قارار داد  آیاا میو راه
های اصو ی یاف  که بر ارتبا  گداره و ُمدرِک و نه ارتبا  گداره باا واقا  و مادرمک مبتنای توجیه معرفتی گداره

 های دیگر علوم باشد  تواند متفاوت از گدارههای دینی میباشد  آیا منطق اثبات صدق گداره
یف شارعی ممکان اسا  چناد نظاام در پاسخ به سؤا ت یاد شده فرضیه این اس  که در دایارۀ تکاا 

دنبال یقین اس  تا در روز حسابرسی اعمالا مستحق مجازات نباشاد. هام نظاام گو باشد؛ اصو ی بهپاسخ
گرایی واق گوی این نیاز اسا  و هام نظاامی کاه مناو  باهگرایی اس ا پاسخُحسن و قبح که مستلدم واق 

قط  روانی و قط  معرفتی تا حدود زیادی  اوازم معرفتای توان از طریق تمیید بین رسد مینباشد. به نظر می
کشیدن از تعقیب صدق یا عدول از گرایی را مدنظر قرار داد؛ در غیر این صورتا حجی  احتمال دس واق 

 تواند وافی به مقصود اصو ی باشد. شناختی در اصول فقه میهای معرف گرایش
های های اخیر توسط اصو یحجی  در اصول فقه در سالدر مورد پیشینه تحقیق باید یادآور شد نظریۀ 

های غلاط و غیرمنصافانٔه محققاانی اگر از تحلیل 1ها نقد شده اس .معاصر و حتی اندیشمندان دیگر حوزه
گااه باه ایان های صورتنظر کنیما اکعر تالشکه با حوزٔه اصول فقه آشنایی ندارند صرف گرفته توسط افراد آ

هاای و یقین 2گردانای از صادقظریۀ حج  اصو یا منو  به حجیا  عقالیایا رویمباح  برای ترمیم ن

                                                 
 «شناسی جدیدنقدی بر کاشفی  ذاتی قط  از واق  در پرتو معرف ». نی: مقا ۀ 1
هاای اصاو ی دارای ارزش هگدار» معتقد اس :« شناختی و ضرورت تدوین مطا ب اصو ی بر طبق آنماهی  قط  از حی  معرف »معال نویسندۀ مقا ۀ برای  .2

رسد امکان مطا عۀ تطبیقی میان دانش اصول فقه و سایر علاوم معرفتای نظرمی... از این رهگذر اس  که بهد شناختی هستندا  کن از طریق اثبات عقالییمعرف 
لم اصولا بهترین تبیین از حجی  را حجی  عقالیی  . او در رسا ۀ دکتری خود با عنوان بازپژوهی حجی  قط  در ع313خهدایی و حمیدیا « وجود داشته باشد

ها عقالج محاال نیسا  اماا از موضوعاتی در علم اصول واجد حجی  اس  که احتمال خطای آن»و اعتباری دانسته اس  که هی  ارتباطی با امور حقیقی ندارد. 
مدعی اس   با اثبات حجیا  عقالیای قطا ا وحادت گروهای میاان  شود. حج  عقلی قط  محال اس . خنویسندهدید عقال چنین احتما ی نادیده گرفته می
  .90خهمانا « اندیشمندان این عرصه تأمین خواهد شد
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شاناختی در باا  حجیا  بااور مکلاف یکای از حجی  عقالیی یا عبور از مباح  معرف  1روانی اس .
توان از آن بهره بردا اما قاطبۀ علمای اصو ی سلف قائل به حجی  عقلی قطا  و های مفیدی اس  که میراه
رسد در کنار توجه به حجی  عقالیی بهتر اس  مشاکل و نظرمیبه 2اشفی  قط  از واق  هستند.تب  آن کبه

های قبلیا رویکرد روا برخالف پژوهشازاین ؛های این نظام در مسلی حسن و قبح عقلی حل شودکاستی
متافیدیکی راج  باه گرایی گرایی در اصول فقه را محور تحقیق قرار دادیم و تا حد امکان از واق عقلی و واق 

نداشتن مکلاف باه حقیقا ا نظر نشده اس . در صورت اثبات دسترسیاحکام شرعی در اصول فقه صرف
گرایاناه جاایگدین هایی معل احتیا  و اطمینان از نظِر ارتباطشان با خارج از ذهن مکلف و تبیین واق مقو ه

 تبیین عقلی قط  خواهد شد. 

 . تصویری از نظام فعلی حجیت1

  و علم اصاول فقاه 92خشهید ثانیا« ا علم با حکام ا شرعیة ا فرعیة عن اد تها ا تفصیلیة»لم فقه به ع
اسا .    تعریف شده88خحیدریا « ا قواعد ا ممهدة  ستنبا  ا حکام ا شرعیة ا فرعیة من اد تها»نید به 

اصاول فقاه بارای هار فقیهای  اند. تسالط بارپ  فقه و اصول فقه همانند فلسفه و منطق به یکدیگر وابساته
یی مانند اصاول فقاه نیسا  ضرورت دارد. فقیه باید از علوم بسیاری آگاهی داشته باشد؛ و ی اهمی  هی 

  . 1/3ا هدیا خعلم
اصول در واق  علم دستور استنبا  اس . روش صحیح استنبا  احکام شارعی از منااب  فقاه را بیاان و 

روا کناد؛ ازایانآید برای فقیه مشخص میا  حکم شرعی به کار میعناصر مشترکی را که در عملیات استنب
گویاد ها  ساخن میاسا  ها خدر مقابل سلسالۀاصول مانند منطق علمی دستوری اس  که از سلسلٔه باید

 3 .28 - 22خمطهریا آشنایی با علوم اسالمی 
ر حاال حاضار مباحا  شادا اماا دابتدا مباح  علم اصول به دو بخش ا فاظ و غیرا فااظ تقسایم می

                                                 
 «منطق استقرا  از دیدگاه شهید صدر». نی: مقا ۀ 1
اطباایی اداماه نیافا    و جاد معادودی از اصاو یان همچاون عالماه طب110تاا1/113. حسن و قبح عقالیی توسط محقق اصفهانی پیشنهاد شد خاصفهانیا 2

دهندۀ توافاق آرای عقاال بار حکمای اسا  کاه ورای آن توافاقا واقعیا  دیگار نادارد  . در حسن و قبح عقالییا حج  اصو ی نشان001تا0/008خمطهریا 
  .1/110خاصفهانیا 

 شود:در معال زیر از چند قاعدۀ اصو ی استفادٔه ابداری شده اس  و حکمی شرعی از آن انتداع می. 3
ةم »ماز یکی از واجبات در دین اسالم اس  و آیات زیادی معل ن الم ِقیُموا ا صَّ   د    بر  دوم انجام آن دارد. استنبا  حکام فقهای وجاو  از آیاات 83خبقره: « وم أم

ِقیُموا  ظهور در وجو  دارد؛  . اثبات اینکه غیرمعصومانخع  نید ظواهر قرآن راج  به  قرآن در خصوص نماز بر دو اصل مبتنی اس : أ. اثبات اینکه صیغۀ امر خأم
 ها حکم شرعی را استخراج کنند. حج  اس  و دیگران حق دارند به ظواهر قرآن مراجعه و از آن

ز  . پا  ااگر فردی بخواهد حکم به وجو  نماز دهد باید در علم اصول فقه بپذیرد که صیغۀ امرا ظهور در وجو  دارد و ظواهر قرآن در حق هماه حجا  اسا
  . 12تواند حکم شرعی خوجو  نماز  را از قرآن استنبا  کند خمظفرا پذیرش این اصولا فرد می
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اند از: ا فاظا مالزمات عقلیا حج  و اصاول عملیاه. در شود که عبارتاصو ی به چهاربخش تقسیم می
بخش ا فاظا از مد ول و ظاهر ا فاظ مانند ظهور صیغۀ امر در وجو  و ظهور صیغۀ نهی در حرم  بح  

کم عقل و شرع و در بخش حج  کاه شود. در مالزمات عقلیا  وازم ذاتی احکام مانند مالزمۀ میان حمی
حجی  ذیال ماواردی همچاون حجیا  خبار واحاد بررسای  نظریۀاز مهمترین مباح  علم اصول اس  

هنگام نداشاتن د یال اجتهاادی بادان رجاوع هایی که مجتهد بهشود و در بخش اصول عملیه از راهکارمی
نظریٔه حجی  ذاتِی قط  در   .17تا18 آید خمظفراکند؛ مانند اصل برائ  و استصحا  سخن به میان میمی

 گیرد. ابتدای بخش سوم و قبل از حجج معتبره در علم اصول جای می
 

 های مختلف علم اصول فقه. بخش1. 1رسم 
 
 
 
 
 
 
 

شود؛ اما قط  نقشای نظریۀ حجی  ذاتی قط  تنها در ابتدای بخش سوم از مباح  علم اصول طرح می
تواند که یی اصو ی یا فقیه بدون قط  به چیدی نمیطوریفقهی داردا به اساسی در تمامی مباح  اصو ی و

داناد. در ایان اعتبار آن حکم دهد. شهید صدر موضوع علم اصول را علم به عناصر مشترک اساتنبا  میبه 
عنوان عنصر مشترک و حتی مقدم بر اد ۀ محرزه واق  خبخاش حجاج  و اصاول عملیاه میان حجی  قط  به

شده باشد. فقیه در هرگونه استنبا  فقهی چه از طریق اد ۀ کاشف از واق  و چاه هر اصو ی پذیرفته باید برای
حکم شرعی قط  یابدا درنتیجه هر فقیه به حجی  قطا  خاود معتارف اسا   از طریق اصول عملیه باید به

  . 3/32دروس فی علم األصل ، الحلقة االولیخصدرا 
گیردا درنتیجه مجتهاد بایاد ا عتباربودن مورد عمل فقیه قرار میمعلوم دیگرا اد ۀ ظنی از با عبارتبه

گوید: قط  عنصر مشاترک تماامی به حجی  ظن خود قط  داشته باشد. پ  همان گونه که شهید صدر می
های فقهی اس  و باید مقدم بر هر د یلی مّدنظر اصو ی باشدا از این مضمون در اصاول فقاه ذیال استد ل
؛ قمیا 009؛ آخوند خراسانیا 32/83شود خنراقیا بح  می« یة ا طریق   تنافی قطعیة ا حکمظنّ »عبارت 
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  .  3/2ا الرأی السدید؛ خوئیا 3/0

 تکوینی قطع )محرکیت( با صدق و توجیه در اصول فقه . خلط بین اثر2

ی تحلیلای باه بر  دوم کشف واق  در استنبا  احکام ا هی با نگااهبرخالِف مبنای اجماعی امامیه مبنی
تنها عین هستی قط  نیس ا بلکه  زم آن هم نخواهد باود. کاشافیِ  شود که کاشفی  نهقط  مشخص می

که قط  صورت علمی یا ذهنای نیسا . قطا  قط  مبتنی بر این اس  که قط  صورت ذهنی باشدا درحا ی
ر این حاا تا احاوا ی حا تی همچون دیگر حا ت نفسانی مانند شادیا غم و ترس اس . انسان افدون ب

معل وهما شیا ظن و یقین را نید دارد. همان گونه که کاشفی  ذاتی این حا ت نیس ا ذاتِی یقین یا قطا  
تواند علم باشد و قط  گاهی از علم حضوری و گاهی از علم حصاو ی در هم نیس . منشأ یقین یا قط  می

خود حا تی نفسانی و غیار از معرفا  خودیشود؛ اما این صف  خوِد علم نیس ؛ قط  بهنف  حاصل می
داده اس ؛ حا   یقینی یا قط ا خود علم پنداشاته شاده و رسد در اینجا اشتباهی رخاس . پ  به نظر می

 متعلق علم که کاشفی  باشد متعلق قط  فرض شده اس . 
 حاظ ؛ اماا باهاند که کاشفی  نه عین ذات قط  و نه  زم آن اس برخی در برابر این سخن مدعی شده

تواند علم و صورت ذهنی تلقی شود. همین اندازه که متعلق قط ا تصادیق باشاد متعلق خود ختصدیق  می
ا عقو  و رو  عقلویزادها برای صح  این گفته که کاشفی  عین یا  زم قط  اس ا کافی اسا  خحساین

انی موجودا حجیا  ذاتای  . اما این توجیه هم برخالِف مشی جمهور علمای اصول اس . بر اساس مب22
 قط  از هر سببی حتی غیرمتعارف و غیرعلمی بر مکلف منجد خواهد بود.

ثم ما کان منه طریقاج   یفارق فیاه باین »گوید: شیخ انصاری در نفی سببی  خصوص علم در قط  می
مان أی  - خصوصیاتها من حی  ا قاط  وا مقطوع به و أسبا  ا قط  و أزمانه... فإذا قط  بکون ماائ  باو 

  . 31« خفال یجوز  لشارع أن یحکم بعدم نجاسته أو عدم وجو  ا جتنا  عنه - سبب کان
ا »گوید: آخوند خراسانی نید می   تفاوت فی نظر ا عقل أصالج فیما یترتب علی ا قط  من اآلثاار عقاالج

« نبغای حصاو ه مناهبین أن یکون حاصالج بنحو متعارف و من سبب ینبغی حصو ه منها أو غیرمتعاارف   ی
  .  269خ

تواند از د یلی کاذ  در مکلف ایجااد شاود. قطعااج انتساا  بنابراینا قط  حا   نفسانی اس  که می
پوشای از تکلاِف موجاود در آن  در اینجاا د یل اینکه متعلق قط  تصدیق و علم اس  خبا چشمکاشفی  به

دانند. حصول قق حا   علم در مکلف نمیکارآمد نخواهد بود. علمای اصو ی حجی  قط  را منو  به تح
شده در خصوص ماهی  گدارۀ اصو ی آورده شد که اصاو یان قط  از هر سببی موجه اس . در مبانی مطرح
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های اصو ی حداقل در با  حجی  ذاتی قطا  هساتند؛ اماا اشاکا ت موجاود در بودن گدارهواقعیقائل به
 هر سببیا مخا ف این مبنای اجماعی شیعه اس .  گرایِی قط  و اعتقاد به کاشفی  قط  ازواق 

این تعارضات ناشی از خلط بین احکام شناختی با حا ت روانی ناشی از قطا  اسا . اگار باین آثاار 
گرایی  و عمال روانی قط  و  وازم معرفتی یا واقعِی آن تفاوت قائل شویما ایان تعارضاات باین مبناا خواقا 

  خحجی  ذاتی قط   پیش نخواهد آمد.
دانناد ها ظن را کاشف با ذات نمیکاشفی  وصف با عرض قط  و وصف با ذاتا علم اس . اصو ی

نمایی  مکان ما با ذات با آنکه ممکن اس  ظن باوری صادق باشد. در اینجا مغا طۀ اخذ ما با عرض خواق 
 که قط  از علم ناشی شده باشد! خقط   اتفاق افتاده اس ا ا بته درصورتی

سبب جدم ما به آن صادق ق باوِر کاشفی  و نه میدان باور ما به آن اس . باور صددرصدی بهمعیارا صد
کند؛ چراکاه واقا  را تنهاا از منظار دانستن قط ا نف  بر طبق آن حرک  مید یل کاشفر واق ا بهنیس . د

 قاط  مّدنظر قرار داده اس . 
ات وارد بر محوری  قط  در نظاام حجیا  فعلای در دنبال سازوکاری بر آمد تا از ایرادبنابراینا باید به

گرایی حداکعری در اصاول فقاه را باه تصاویر های ممکن برای واق حلاصول فقه مصون باشد. در ادامه راه
 کشانیم. می

 قطع روانی و قطع معرفتی. تفاوت 3

د. بادون تصاویر قبل از ورود به بح  اصلی  زم اس  قط  روانی و معرفتی از یکدیگر تمیید داده شون
گذشاتها در های جدید در اصول فقه میّسر نیس . از ایان حلهای این دوا امکان طرح راهصحیح از تفاوت

 صورت مشترک وجود ندارد. اصول فقه امکان بررسی قط  در هر دو معنای روانی و معرفتی آن به
کعیرا شی ا باین قطا   طور که بین شی منطقی و شی روانی فرق اس  خمسئلۀ شیدر اصول همان»

منطقی و قط  روانی هم تفاوت اس . این از برکات دقیق اصاول ماسا  اماا روی آن خیلای بحا  نشاده 
شناسانا بین یقینا علم منطقی و معرف  منطقی باا معرفا  روانای خیلای بینید این معرف اس . شما می

جای اینکه قط  را مطرح  بشود. ما بهفرق گذاشتند؛ این همان کاری اس  که در اصول شده اما باید تکمیل 
 کند. کنیم باید عقل را مطرح کنیم. این نقشۀ جام  فلسفه اس  که اصول را کامالج تغذیه می

شناختی دین را جای آنکه منب  معرف ها در تبویب علم اصول فقه همین اس  که به یکی از نابسامانی
 . 98قط  و ظن  را محور قراردادند خجاوادی آملایا موضوع علم اصول قرار دهندا حا ت روانی مکلف خ

جای پرداختن به حا ت ذهنی مکلفا بر اساس مناب  معرفتی دین؛ یعنی عقل و نقالا  اگر در اصول فقه به
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خهماانا « مباح  را مطرح کنندا در این صورت اس  که از عقل و شرایط حجی  آن نید بح  خواهد شد
90.  

آفرین یا بدون سابب شود: از اد ۀ علمانی در مکلف از دو طریق حاصل میتوضیح بیشتر اینکه قط  رو
علمی؛ حا   اولا همان یقین با معنی ا خص اس . حا   دوم در صورت تعلقش به باور کاذ ا جهال 

ا خص و جهل مرکب چه وجاه مشاترکی وجاود مرکب نام دارد. حال سؤال این اس  که بین یقین با معنی
 1صورت مشترک و با یی رویکرد هر دو جنبه را بررسی کنند !به هادارد تا اصو ی

پ  قط  مکلف باید با دو رویکرد مجدای روانی و معرفتی در علم اصول پیگیری شاود. در هرکادام از 
 شده ذیل نظریۀ قط  متفاوت اس .این دو رویکردا کمی  و ترتیب موضوعات مطرح

شده تنها توصیفی خواهد باود؛ تعریاف یقاین و مسائل مطرحقط  نگریسته شودا  اگر از جنبۀ روانی به
های رسیدن به آن از طرق مختلفا بخش اصلی مباح  اصو ی این باا  را شاکل خواهاد داد. در ایان راه

شود؛ اینکه مجرد حصول قط  چه اثری در رابطۀ بین مکلاف و حا   بیشتر به آثار قط  مکلف پرداخته می
صورت  بشر  در ایان ناوع قطا   حااظ شاده اسا ا دو عنصر صدق و توجیه بهد یل اینکه شارع دارد. به

های معرفتی فاعل شناسا در تب  این امرا نقش فضیل بهتوان بین قط  مقلد و مجتهد تفاوتی قائل شد. نمی
 شود. باور کمتر توجه می

بود. معناای یقاین در شده هنجارین خواهد اگر به قط  از جنبۀ معرفتی آن نگریسته شودا مسائل مطرح
بخش اصلی مباحا  اصاو ی ایان باا  را  آوراهای معتبر یقینعلم اصولا امکان رسیدن به این یقین و راه

شاود. چگوناه نمایی قط  پرداختاه میشکل خواهد داد. در این حا   بیشتر به درجۀ کاشفی  و میدان واق 
د یل سوی شارع راج  به مکلاف رساید. باهتوان به سازوکاری موجه در تشخیص تکا یف صادرشده از می

صورت بشر  شی  در این نوع قط   حاظ شدها بین قط  مقلاد و مجتهاد اینکه دو عنصر صدق و توجیه به
شناساای های معرفتاای فاعاال شناسااا در باااور یااا معرف تب  ایاان اماارا نقااش فضاایل بااهتفاااوت اساا  و 

 محور بیشتر مّدنظر اس . فضیل 
های دورۀ پاایش از شاایخ انصاااری  گری و از بدرگتاارین اصااو یکنناادۀ اصااو یوحیااد بهبهااانی خاحیا

های غیرمجتهد یا تصادفِی خرجماج با غیب  مجتهد را غلطا فاسد و فاقد اهلی   زم برای جاوا  و استنبا 
 ؛ اما در حال حاضر و در ساختار فعلی اصول فقه عمده مباح  بر 300داند خوحید بهبهانیا وگو میگف 
کاه مشاخص اسا  تاأثیر اساسای های روانِی مکلف حین قط  تدوین شاده اسا ا درحا یر حا  محو

                                                 
 شده در فصل قبلی این حا   درخوِر اعتنا نیس .به مباح  مطرح. حدس صائب بین این دو نوع از یقین مشترک اس ؛ اما باتوجه1
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های معرفتِی آن اس . اگر موطن حجی  قط  ازنظِر منجدی ا اسبا  قط  و نه پیرامون اسبا  قط  و جنبه
ذات قطا  معرفتی قط  نموِد بیشتری خواهد یاف . همین خلط بین آثار اسابا  و آثاار  ذات آن باشدا جنبۀ

صورت زائد و حذف ضروریاتی همچون مسئلۀ توجیه در نظریۀ حجی  بود که منجر به طرح موضوعاتی به
   1قط  شد.

 شود. در دو جدول زیر تفاوت معذری  و منجدی  قط  در دو رویکرد روانی و معرفتی نشان داده می
معنای حجی  باه معنای معذری حجی  به عنصر توجیه حا   روانی ردیف

 منجدی 

 دارد ------- دارد قط  مصیب 3

قط  غیرمصیب خجهل مرکب قصوری  8

 در غیرمستقالت عقلیه 

 ------- دارد دارد

 دارد ------- ندارد قط  مصیب 1

قطااا  غیرمصااایب خجهااال مرکاااب  0

 تقصیری فقط در حیطۀ مناطات 

 ------- ندارد ندارد

 دارد ------- دارد ظن معتبر مصیب 3

 ------- دارد ندارد مصیب ظن معتبر 0

 دارد ------- دارد ظن معتبر غیرمصیب 2

 ------- دارد ندارد ظن معتبر غیرمصیب 2

 ------- ندارد دارد ظن غیرمعتبر مصیب 9

 ------- ندارد ندارد ظن غیرمعتبر غیرمصیب 30

 2شناختی. جدول معذری  و منجدی  قط  در خوانش روان1جدول شمارۀ 
 

                                                 
 .82/30/3190ا 09جلسۀ شمارۀ  . نی: جوادی آملیا عبدا لها درس خارج فقه؛ مسئلۀ نکاحا1
واقا  تصاادفی یاا ازقبیال  که مصیب باشد همواره حج  اس ا حتی اگر این اصااب  باهشناختی تا زمانی بندی این جدولا قط  در خوانش روان. طبق دسته2

وزۀ مناطات احکام باشد؛ در این حا   وقتای حدث صائب باشد. تنها در یی نقطه اسبا  حصول قط  واجد اهمی  خواهد بود و آن زمانی اس  که قط  در ح
کاه زمانی  ا قط  با توجیه یا بدون توجیه تا3مکلف از اسبا  اشتباه به قط  برسد قط  او معذر نیس  و او مستحق مجازات اس . به همین د یل در جدول شمارۀ 

ر حیطۀ مناطات احکام نباشد معذری  دارد؛ چه واجد عنصر توجیه باشد که د . از طرف دیگرا قط  غیرمصیب مادامی1و  3مصیب باشد منجدی  دارد خردیف 
 یا نباشد.
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 حجّی  عنصر توجیه   روانیحا  ردیف

 دارد دارد قط  مصیب 3

 دارد دارد غیرمصیب خجهل مرکب  8

 ندارد ندارد قط  مصیب 1

 ندارد ندارد قط  غیرمصیب خجهل مرکب تقصیری  0

 دارد دارد ظن معتبر مصیب 3

 ندارد ندارد ظن معتبر مصیب 0

 دارد دارد ظن معتبر غیرمصیب 2

 ندارد اردند ظن معتبر غیرمصیب 2

 ندارد ندارد ظن غیرمعتبر مصیب 9

 ندارد ندارد ظن غیرمعتبر غیرمصیب 30

 1شناختی. جدول معذری  و منجدی  قط  در خوانش معرف 2جدول شمارۀ 
ماندن نظریۀ حجی  قط  در ساختار فعلی مباح  اصو یا تنها در صورت بازآفرینی آن از طریاق باقی

حل اول تاالش شاده اسا  روا در راهجه به اسبا  قط  میّسر اس ؛ ازاینهای غیرفردی و توتقوی  حا  
عنوان عنصار مشاترک اش باهشاناختیهای معرفتی قط  بیشتر بررسی شود تا قطا  در حا ا  معرف جنبه

نداشتن تصحیح ایان نظریاه از راه اولا نوبا  باه های فقهی باقی بماند. در صورت امکانتمامی استد ل
  2رمعرفتی ضمن حفظ ساختار حجی  در اصول فقه خواهد رسید.حل غیطرح راه

 گرایی حداکثری شناسانه از طریق واقعهای معرفت. ادامۀ رویکرد4

نما وض  شده صائب و واق  اصل ضرورت تقلید از مجتهد اعلم در فقه اسالمی برای دستیابی به نظریۀ
نمایی در فقه یاف  شاود بایاد از آن پیاروی قق واق تری از تقلید برای تحاس . بنابراینا اگر صورت علمی

 کرد. 
                                                 

حجی  در هر دو معنای معذری  و منجدی  در تمامی حا ت منو  به عنصر توجیاه اسا . باا وجاود عنصار  8ا در جدول شمارۀ 3. برخالف جدول شمارۀ 1
 توجیها حج  اصو ی تأمین خواهد شد.

بر حجی  عرضی امارات و  دوم وجود امری که واجد حجی  ذاتی باشدا پاسخ داده شاود. یکای از ها مبنیشده اس  به دغدغۀ اصو یحل دوم تالش . در راه2
ها به حجی  ذاتی قط ا فقدان چیدی اس  که نقش حجی  ذاتی قط  را در صورت کنارگذاشتن آن ایفا کند. پ  از رد حجی  مطلق ظناون د یل اصرار اصو ی

دنبال چیدی برآمدناد ها بهاند. بعد از این بود که اصو یها شدهفقه چند مورد از این قاعده استعنا شده اس  و علمای اصو ی قائل به حجی  اعتباری آندر اصول 
  .3033/83تا حجی  اعتباری ظنون را به آن ارجاع دهند خصدرا 
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واق  در استنبا  احکاام های پیشنهادی برای نیل هرچه بیشتر بهشورای اجتهادا اجتهاد تخصصی روش
 ا هی اس . 

 . شورای اجتهاد1. 4
ورت شود که در این صابرای حصول مقدار زیادی از معارف بشری همواره به گواهی دیگران اعتماد می

شناسی پاساخگو باشاد. قابلیا  اعتمااد و وابساتگی اجتمااعیا ناشای از ازنظر معرف  دهنده بایدگواهی
د در اختیار دارد. این جایگاه می های متفااوتی اعام از تواند صاورتجایگاه خاصی اس  که شخص معتمم

ته باشد. فرد تخصص فنی مبتنی بر اطالعات نظری خاصا تخصص علمی و مهارت ادراکی طبیعی را داش
تواند وجود نهر آبی را در مقابل خود توجیه کندا گرچه تنها د یل او گواهی فرد بینا باشد. ندد افرادی نابینا می

دانناد عنصار محاورِی توجیاها درخاوِر اعتمااد که معرف  را امری غیرفردی و متأثر از عوامل اجتماعی می
 اس . 

کناد. اعتقااد باه چناد های زیادی به ماا میقایق کمیآوردن حدس وابستگی اجتماعی معرف  در به
 . مطلبای کاه 880تاا832کند خموزر و همکاارانا های معرفتی بسیاری حفظ میما را از خطا 1سازیوجه

دقیقاج مخا ف نظریۀ حجی  ذاتی قط  و فردگرایی موجود در آن اس . آی  ا له منتظری ضمن اذعان به این 
تر و از اشاتباه واقا  نددیایۀ متخصصین فتوا صادر کنندا این فتاوا بسایار باه اگر  جن»گوید: امر چنین می

مرید و قطب نیس  تا مردم ناچار باشند از فرد خاصای  تر خواهد بود. رابطۀ بین مقلد و مرج  رابطۀمصون
فن اسا ؛ تقلید کنند و در برابر او سر بسپرند. این رابطه از قبیل رجوع متخصص در هر فن به اهل خبرۀ آن 

واق  اس  و طبعاج نظر جم  نسب  باه بیان دیگرا فتاوای مرج  تقلید موضوعی  ندارد؛ بلکه راه رسیدن بهبه
  . 30خمنتظریا « واق  اس  نظر یی فرد اقر  به

های مستقل و مجدا مبتنی اس  ها بر تعداد بیشتری از روشهایی که اعتبار آنبر اساس این روشا باور
های مختلف به نتیجۀ واحد برسایما آن تر یا به احتمال بیشتری صادق هستند. اگر ما به روشددرخوِر اعتما

اهمیا  اسا . چناین تاوازن اجتمااعی موازات آنا احتمال اینکه تالقی اتفاقی باشاد کمتار یاا بیوق  به
 ها شود. داوریتواند مان  از پیشمی

بوده و در کتاب فقهای یاا اصاو ی از اجتهااد گروهای وجودا اجتهاد ازنظر شیوه تاکنون فردمحور بااین
توان ابتنای ساختار اصول فقِه فعلی بر مؤ فۀ اعلمیا  و سخنی به میان نیامده اس . د یل این رویکرد را می

د یل مراجعۀ مکلف به گروهی و انتخا  رأی اکعری  باه شاخصاۀ نه اکعری  دانس . در اجتهاِد گروهی به

                                                 
1 . Triangulation 
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که این با روح اصول فقِه فعلی سازگار نیس . عالوه بر اینا مرجعی  ودا درحا یشاعلمی  کمتر توجه می
مردباودنا آید. برای رسیدن به این جایگاها افدون بر تخصصا شرایطی مانناد شمارمیدر فقه یی جایگاه به

اسا ا نیاد تعیاین شاده   28تا1/26بودن خطباطبایی یددیا بودنا طهارت مو دا عدا  ا عقل و اعلمبا غ
شود. اما باید در نظر داشا  درنتیجه عالوه بر موقعی  فردِی مجتهد برای فتواا به مسائل دیگر نید توجه می

 شورای فتواا همان د یل مراجعه به متخصص و مجتهد اس . که د یل اصرار مراجعه به
ز سوی بعضای مسئلۀ اجتهاد گروهی یا فتوای شورایی و چگونگی حجی  آن پیش از انقال  اسالمی ا

گوناه اصاالحات در حاوزه اما در همان زمان نید ِاعمال این 1بی خع  طرح شد؛عنوان سیرۀ اهلاز مقرران به
 های بعد توسط حوزویان استقبال نشد. و در سال 2بعید شمرده شد

پیشنهاد دیگاری هام دارم کاه عارض »گوید: های فقهی چنین میشهید مطهری در با   دوم مشورت
های کنم و معتقدم این مطا ب هر اندازه گفته شود بهتر اسا  و آن اینکاه در دنیاا در عاین اینکاه رشاتهمی

ی نید عملی ها پیدا شده و موجب پیشرف  و ترقیات محیرا عقول شدها یی امر دیگرتخصصی در همۀ علم
فکری باین نوبۀ خود عامل مهمی برای ترقی و پیشرف  بوده و هس  و آن موضوع همکاری و همشده که به

نظران هر رشته اس . در دنیای امروزا دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد. دانشمندان طراز اول و صاحب
طور کامل جامۀ د و اصل تبادل نظر بهروی کاری ساخته نیس . اگر شورای علمی در فقاه  پیدا شواز تی

« رودهاا از باین مایشودا بسیاری از اختالف فتواعمل بپوشدا گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می
  . 62تا68خطباطبایی و همکارانا 

صورت محدود مّدنظر قارار های شهید مطهری این فکر دوباره بهتبعی  از نظریههای اخیر و بهدر سال
عنوان  زم همیشگی فکر بشر و نقش بنیادین آن در توحید فتاوا اندیشی بهرفته و تأ یفاتی در زمینۀ  دوم همگ

طرح پیشنهادی خود را بارای نیال باه اساتنبا   تلحید فتلامعال نویسندۀ کتا  عنوانگرفته اس ؛ به صورت
مجلا  خبرگاان اباا » :کنادمی تر احکام ا هی و اجتنا  از فردگرایی به این صورت مطارحهرچه صحیح

دار انتخا  رهبر اسا ا انتخاا  اعضاای های قانونی خودا همان گونه که عهدهتغییرات  زم در سازوکار

                                                 
شود که شورای فتوایی به ریاس  یی یا چند تن از علمای بادر  و ماورد پیشنهاد می»کند: ه  را چنین مطرح می. سیدمحمود طا قانی نید پیشنهاد شورای فقا1

اصطالح روای ا حاوادث واقعاه در شاورای قبول عامه در یکی از مراکد علمی در هر ماه یا چند ماه یی بار تشکیل شود و مسائل اختالفی و موضوعات روز یا به
ها دعوت شود تا موارد ابتال و نظر خود را با د یلی که دارند ابراز دارند و ضمناج این مسائل را در حوزۀ علمیاه از مجتهدین اطراف و شهرستان مدبور مطرح گردد و

قهاا و این عمل موافق نقلی اس  کاه از حضارت صاادقخع  رسایده کاه هار ساال فخود ضمن درس برای طال  به بح  گذارندا سپ  نتیجۀ آرا اعالم گردد. 
  .833تا830خطباطبایی و همکارانا « فرمودها مطرح میکرد و مسائلی را برای آنشاگردان خود را در منٰی جم  می

هاای روز باا توجاه باه چا شاین درس  نیس  که علما در گوشۀ خانۀ خویش بنشینند و بی»نویسد: . سیدمصطفی خمینی دربارۀ اجتهاد جمعی و شورایی می2
  .8/380خخمینیا « باشد. خدایا ما را در اصالح این ساختار یاری فرمانفرادی خود فتوا بدهند. این روش عقالیی نیس  و امروزه پذیرفتنی نمیرأی شخصی و ا
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هاای شورای فتوا را که باید از مراج  عظام تقلید باشند و رهبر معظم نید از آناان اسا ا برعهاده گیارد. فتوا
ا اکعری  آرای شورای فتوا مشرو  به اینکاه مشاتمل بار رأی مربو  به مسائل سیاسیا اجتماعی و قضایی ب

های مربو  به مسائل عبادی و شخصی با اکعری  یابد. فتوارهبر انقال  اسالمی باشدا اعتبار و حجی  می
یابد و چنانچه اعلام آرای شورای فتوا مشرو  بر اینکه مشتمل بر رأی اعلم اعضا باشدا حجی  و اعتبار می

گونه فتواهاس . هار حکام و فتاوایی شدا اکعری  مطلق خنصف+یی  مالک حجی  اینمشخص نشده با
شود. مجتهدان در مسائل عبادی اعتبار برای مقلدان شناخته میجدای از این چهارچو ا تقلیدنشدنی و بی

 بندند اما در مسائل سیاسیا اجتماعی و قضایی موظف باهو شخصی خودا برایند اجتهاد خود را به کار می
  . 88ا تلحید فتلاخطباطباییا « پیروی از آرای شورای فتوا خواهند بود

 . اجتهاد تخصصی2. 4
تاری از تقلیاد فعلای داردا نما که صاورت علمیای صائب و واق حل برای دستیابی به نظریهدومین راه

 اجتهاد تخصصی اس .
کید بر تحصیل قوۀ اجتهاد و تسلط بر مباانی اصاو یا رجاا  عنوان ی و قواعاد فقهای کاه باهدر کنار تأ

های اقتصاادیا هاا در عرصاهبه گساترش نیازشوندا امروزه باتوجهزیربنای اجتهاد در فقه شیعه شناخته می
شدن مسائل جدید و ضرورت درک درس  از موضوعاتا سیاسیا اجتماعیا فرهنگی و همچنین با پیچیده

به تعدد مسائل فقهی در زمان ن توجه کند. باتوجهاس  مکلف در بررسی یی مسئله به همۀ ابعاد آ ضروری
روا بارای ها برای ناوع محققاان میّسار نیسا ؛ ازایانطور طبیعی امکان بررسی تفصیلی تمامی آنحالا به

شناخ  درس  و بررسی چندجانبۀ مسائل  زم اس  مجتهد برای تعمیق مباح  در موضوع خاصی تمرکد 
شدن اجتهاد امری متفاوت با بح  تجدی در شود. تخصصید یاد میشدِن اجتهاکند که از آن به تخصصی

اس . ممکن اس  مکلف در طی تحصیل و فرایناد علمای خاود باه اجتهااد  2یا اجتهاد متجدیانه 1اجتهاد
مطلق دس  پیدا کند؛ به این معنا که قوۀ استنبا  احکام شرعی از مناب  را با توسل به اد ۀ تفصیلی در هماۀ 

هاای فقاه متمرکاد شاود و باا مساائلا دسا  آوردا اماا در خاالل تحقیاق در یکای از بح  ابوا  فقه باه
تری پیدا کند. بنابراینا اد ۀ مخا فان اجتهاد متجدیاناه بار موضوعاتا قواعد و  وازم آن بح  آشنایی عمیق

  3اجتهاد تخصصی وارد نیس .
                                                 

  .3/80ا التنقیح ا تجدی فی ا جتهادا اعنی من استنبط بعض ا حکام با فعل و  یتمکن من استنبا  بعضها اآلخر خخوئیا .1
ا فا جتهاد ا مطلق هو ما یقتدر به علی استنبا  ا حکام ا فعلیة من أمارة معتبرةا أو أصل معتبر عقالج أو نقالج ینقسم ا ج .2  فی ا موارد ا تا  تهاد إ ی مطلق وتجدٍّ

  .3/000 م یظفر فیها بهاا و ا تجدي هو ما یقتدر به علی استنبا  بعض األاحکام خآخوند خراسانیا 
کنند که اد ۀ  فظی موجود بر جواز تقلیدا فاقد اطالق اس  و فقط مجتهاد مطلاق را شاامل گونه استد ل میدانند اینتجدی را جاید نمی. کسانی که تقلید از م3

  .8/880عراقیا خ شود. قدر متیقن از اد ۀ  ّبی خمانند بنای عقال ا جواز تقلید از مجتهد مطلق اس  نه متجدیمی
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ی به قوۀ اجتهااد بارای افاراد امکاان شدن بعد از دستیابتوان میان این دو امر جم  کرد که تخصصیمی
ها آن را در بحا  تجادی در اجتهااد گوشادد هایی که فقهاا و اصاو یدارد. اگر این امر اتفاق افتد به آسیب

شاود در فرایناد دساتیابی باه شدن نددیی میکنند مبتال نخواهیم شد؛ اجتهاد در عین اینکه به تخصصیمی
 ب نخواهد شد. مسئله و رسیدن به حج  واقعی دچار آسی

 گرایی در اصول فقهگردانی از واقع. حجیت احتمال )نظریۀ احتیاط عقلی( و روی5

هایی قائل شاد. شناختی آن تفاوتمعنای معرف شاید بتوان میان عمل بر اساس قط  و حجی  قط  به
ری به مصلح  کند. اگر فرد عاقلی قط  داشته باشد که انجام کاانسان همیشه بر اساس قط  خود عمل می

اوس ا در این حا   او تمام تالش خود را برای تحقق آن کار انجام خواهد داد. اگر قط  داشاته باشاد کاه 
کند و کند. همین فرد در امور مهم حتی طبق ظن خود عمل میانجام کاری به زیان اوس  از آن اجتنا  می

ترا حتی طبق احتمال عمل خواهد؛ برای مهمکند. در امور هایی که ظِن خطر در آن هس ا پرهید میاز کار
کند. د یلی در ظرف غذا سم وجود دارد از خوردن آن اجتنا  میمعالا اگر کسی احتمال اندکی بدهد که به

کنناد. آیاا ها همیشه بر اساس قط ا اطمینان و در بعضی موارد حتی بر اساس ظن و احتمال عمل میانسان
 1شناسانه هستند معنای معرف ظن و احتمال بهاین افراد قائل به حجی  قط ا 

معنای منجد و معذر اس . حجی  در ایان داناش اماری هنجااری و دساتوری حج  در اصول فقه به
معنای انجام درس  تکلیف اس . وقتی مکلف به خداوند و تکا یف او ایمان آورد و به این اصال اذعاان به

خوبی انجاام دهاد. ایان صاورت او بایاد وظیفاۀ خاود را باه کرد که در برابر خداوند مسئول اس ا در این
 شود. پذیری و انجام تکلیف دینی از طریق حجی  اصو ی انجام میمسئو ی 

شناسی متاداول مطارح کارد. معرفا  ای متفاوت از معرف گونهدر اینجا شاید بتوان معرف  دینی را به
ایان وظیفاۀ محاوریا  ادوم برخاورداری از حجا   وظیفه و ادای تکلیف مبتنی اس . منشأدینی بر انجام 

هاا را حال خواهاد کاردا اس . چنین نگرشی در معرف  دینیا مشکل حجی  و نه مسئلۀ صادق آن گداره

                                                 
 .درخوِر پیگیری اس  (Epistemic Decision Theory) ناسی ذیل نظریۀ تصمیمش. شبیه به این مطلب در معرف 1

شود. در مرحلۀ بعدیا عقالنی  عملی هام باه دو بخاش عقالنیا  بندی او یها عقالنی  به دو بخش عقالنی  نظری و عقالنی  عملی تقسیم میدر یی تقسیم
شناسای گفتاه شادا همان طور که در فصل دوم ذیل عنوان نحوۀ ارتبا  اصول فقه باا معرف  .دشوعملی ناظر به هدف و عقالنی  عملی ناظر به روش تقسیم می

 .های بنیادی و عقالنی  مقتضی اهداف اس شودا منظور تعیین ارزشوقتی از عقالنی  عملی ناظر به اهداف در فلسفۀ اخالق بح  می
گیاردا هایی خبا درجات مختلف از اهمی   دارد و در فضایی احتما تی قارار میداف و خواستهدر مقابلا در عقالنی  عملِی ناظر به روش وقتی انسان عاقلی اه

این نظریه در شرایطی که واضح نیس  افعال به چه نتایجی منجار  .کندبرای رسیدن به آن اهدافا رفتار معقو ی را راج  به هدفی که انتخا  کرده اس  اتخاذ می
ای های مرتبط خبر نداردا نظریاهکند. پ  نظریۀ تصمیما در شرایطی که فرد از همۀ واقعی ترین عمل را پیشنهاد میاشدا عقالنیشوند و امکان یقین فراهم نبمی

 در با  عقالنیِ  عملی اس .
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توان گف : در معرف  دینیا ارزیابی حج  در برابر ارزیاابی صادق ختعقیاب صادق  مطارح درنتیجه می
 شود. می

گدینناد. های متفااوتی را برمیهای دیگار نظریاههگاه و گرودر احکام اختالفی و ظنیا گروهی یی دید
ها برخالِف واق  باشند. اگر هر حال همۀ آنای مطرح باشد و درعینممکن اس  بیش از چند رأی در مسئله

گروه به مسئو ی  معرفتی خود عمل کرده باشدا رأی خطای آن گاروه نادد شاارع معاذری  دارد. بناابراینا 
پلورا یسم در حوزۀ شناخ  احکام دینی قائل شد؛ اما با این تفاوت که پلورا یسم اصو ی بر  نوعیتوان بهمی

های شناخ  و چهارچو  فرهنگی افراد مبتنی نیس ا بلکاه ناشای از کمباود د یال ساختار معرفتی و ابدار
تاوان از می دینای را شناساانۀحال معرف  . ایان راه7/6ا هوای دینویمعیار صود  زاار زادها اس  خحسین

  1 .3/32کندا ا هام گرف  خمجلسیا روایاتی که از طریق احتمال وجود خداوند را اثبات می
در فرض حسن و قبح عقلی و وجو  عقلی اطاع  مو  و نید حسن و قابح شارعی و عرفای بااز هام 

ایان توان به این امر قائل شد که صرف احتمال سبب تنجد تکلیاف شارعی برعهادۀ مکلاف اسا ؛ در می
گونه کاه بیاان شاد د یل احتمال صددرصدبودن آن باید پذیرفته شود. ا بته همانصورت حجی  قط  نید به

عهدۀ مکلف اس  برای تنجد تکلیف بدون وجود احتمال تفصیلیا تنها احتمال اجما ی به اینکه تکا یفی به
  . 8/809خایروانیا از با  دف  ضرر محتمل کافی اس  

تکلیف فعلی تعلق گرف ا منجد تکلیف اس . در این میان باید توجه داش  که قط  هر احتما ی که به 
طور حکمیا برخالِف حکم واقعی معِذر نیس ؛ معذرا قبح تکلیف ما یطاق یا همان سببی اس  که بهبه 

ری شود. پ  احتمال بهمتعارف باع  حصول قط  برخالِف حکم واقعی می تنهایی در صورت نبودن معاذِّ
ر نید در حجی  شرعیه بایاد شارعیا در حجیا  عقالئیاه بایاد عقالیای و در  ندد مکلف منجد اس . معذِّ

حجی  عقلی باید عقلی باشد. از مدایای این نظریه این اس  که در انواع مبانی اتخاذشده درباارۀ حسان و 
در علم اصول فقه مسئلۀ قبحا کارآمدی خود را حفظ خواهد کرد. اما باید در نظر داش  که با قبول این مبناا 

معنای متداول آن وجود ندارد. در صورت حجی  احتمالا برای مکلف مهم نیس  کاه در واقا  معرفتی به
یی از دو نمازجمعه یا ظهر واجب اس . آنچاه بارای او اهمیا  دارد ایان اسا  کاه در روز قیاما  کدام

 مجازات نشود و پاداش اعمال خود را به دس  آورد. 
 زین قطع در صورت رد حجیت ذاتی آن. جایگ1. 5

پ  از رد حجی  مطلق ظنون در اصول فقه چند مورد از این قاعده استعنا شده اس  و علمای اصاو ی 

                                                 
 یکن ا مر کما نقولا نجونا و هلک . . ان یکن ا مر کما تقول و  ی  کما تقول نجونا و نجوتم و ان  م1
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دنبال چیدی برآمدند تا حجی  اعتباری بعد از این بود که اصو یان به اند.ها شدهقائل به حجی  اعتباری آن
 . معضل اصلی این اس  که اگر قط  حجا  ذاتای 22ا االصل  جلاهرظنون را به آن ارجاع دهند خصدرا 

توانیم حجی  عرضی دیگر امور را تبیین کنیم ! برای معال یکی از ظناون معتباری کاه در نباشدا چگونه می
شودا مسئلۀ حجی  خبر ثقه اس . اگر مکلف به حجی  خبار ثقاه قطا  دارد و قطا  اصول فقه مطرح می

د یل اینکاه شده نیس . اگر حجی  قط  رد شودا بهدر اصول فقه ثاب  حج  نیس ا پ  حجی  خبر ثقه
شادنی نخواهاد شودا حجی  هی  ظنای اثباتحجی  عرضی ظنون به امر واجد حجی  ذاتی منتهی نمی

 بود. 
ها دائمااج بار شدنی نیس ؛ انسانتوان گف  که اثر تکوینی و واقعی قط  از آن منفیدر پاسخ چنین می

کنیم؛ چه در واق  سمی کنند. وقتی قط  داریم که در مایعی سم اس ا از آن استفاده نمیمیطبق قط  عمل 
در کار باشد یا نباشد. وقتی برای فاعل شناسا قطعی حاصل شودا نف  او بر طباق ایان قطا  حرکا  خاثار 

 کند. تکوینی  می
آید. قطا  حجا  میحالا در صورت کنارگذاشتن حجی  قط  خاثر شرعی  هی  مشکلی پدید نبااین

تواند مکلف را بار توان بر طبق آن عمل کرد و شارع هم میتوان به آن احتجاج کرد اما مینیس ؛ یعنی نمی
سبب احتمال صددرصدی قطا . اگار کسای د یل حجی  قط ا بلکه بهمخا ف  با قطعش عقا  کند نه به

هی  محذوری پیش نخواهاد آماد. بگوید قط  دارم که ظهور حج  اس  اما خود این قط  حج  نباشدا 
توانناد باه کنند اماا نمیها بر طبق قط  عمل میحجی  قط  معنایی متفاوت از محرکی  قط  اس . انسان

قطا  عمال  طباقکه قط  حج  نباشد و نتوان به آن احتجاج کرد چارا بایاد قط  احتجاج کنند. درصورتی
 1شود 

ن معناس  که در صورت مخا ف  با قطا ا عقوبا  شدها قط  به حجی  خبر ثقه بدیطبق تقریر گفته
مکلف قبیح نیس . این عقوب  از با   دوم دف  ضرر محتمل اس  و ارتباطی با حجی  ذات قط  نادارد. 

اد میآنچه باع  تنجد تکلیف می شاود. در شودا احتمال عقوب  و نه قط  به آن اس ؛ نف  احتماال منجِّ
 د یل قطعی ؛ بلکه از با  احتمال صددرصدبودن آن. این معنا قط  هم منجد اس ا اما نه به

د تکلیف هر تکلیفی به ِد نهایی همان احتمال اس . آنچه منجِّ د اس ا در نتیجه منجِّ مجرد احتمال منجَّ

                                                 
شاود. طا ب این بخش از طریق تمیید بین آثار واقعی قط  که همان محرکی  باشد با آثار شرعی قط  که منجدی  و معّذری  اس ا حاصل می. درک بهتر از م1

ت شود. در این صورصرف احتمالا در خصوص وجود تکلیفی از سوی شارع محقق میناپذیر از آن اس  اما تعذیر و تنجید بهمحرکی  قط  اثر واقعی و انفکاک
شود و از معضل چگونگی ارجاع حجی  عرضی ظناون بودن ظنونا حجی  امارات نید ذاتی تلقی مید یل محتملوقتی احتمالا عامل حجی  تکلیف باشدا به

 شویم.معتبر به امر واجد حجی  ذاتی در اصول فقه رها می
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یان رویکارد در آثاار برخای از اصاو یان درخاوِر اس ا احتمال تکلیف از یی درصد تا صددرصد اس . ا
  . 8/809رهگیری اس  خایروانیا 

 گیری نتیجه

کردن تفااوت ایان دو در معاذری  و منجدیا ا پ  از تمیید بین قط  روانی با قط  معرفتی و گوشادد
صورت واحد ثاب  شد. در قط  روانیا بین مکلف و مجتهد تفاوتی وجاود امتناع بح  از هر دو حا   به

جایگدینی قط  معرفتی با قط   ندارد و تمامی مباح ا توصیفی و نقدنشدنی اس ؛ درنتیجه تنها در صورت
 شود. شناسانه میّسر میهای معرف روانی امکان طرح مسائل در قا ب هنجارین و ارزیابی

حل اول برای رف  ایرادات وارد بر نظریاۀ حجیا  ذاتای قطا  تاالش شاد دو راهکاار کاه منجار در راه
 شودا مطرح شود. لف میگرایی حداکعریا تقوی  اسبا  قط  و کمترشدن حا ت شخصی مکواق به

صاورت سازی معرف  و امکان بررسی نقاداناۀ بااور بهد یل رعای  قواعد چندوجهیاجتهاد گروهی به
تر اس . در واق ا همان د یلی که بر مراجعاه باه مجتهاد اعلام اصارار های فردی موجهقطعیا از استنبا 

گذشته اگر کسای ادعاا کناد کاه اماروزه ن داردا سبب تقوی  رویکرد اجتهاد گروهی هم خواهد شد. از ای
گداف های فقهی بسیار دشوار اس ا سخنی معنای اجتهاد با فعل و تخصصی در تمام زمینهاجتهاد مطلق به

رسد؛ و ی اجتهاد تخصصی در نظر میعنوان ملکها ممکن به معنای اجتهاد مطلق بهنگفته اس . اجتهاد به
گو باشدا برای یی فرد قطعاج میّسر نیس . بنابراینا برای حفظ پویایی فقاه خهایی که فقه باید پاستمام زمینه

شیعه در زمان حاضر تأسی  یی اصول و فقه جدید بر اساس عقل نوع بشر خدر مقابل تبویب علام اصاول 
بر اساس قط  ا ضمن رعای  وفاداری  زم به نصوص دینی و استفاده از خرد جمعی یا اجتهاد تخصصای 

 . ضروری اس 
شناساانه د یل کمبود شدید یا فقدان مناب  شناختیا اصو ی از ایجاد ساازوکاری معرف که بهدرصورتی

گرایی در علم اصول تنها راه عاقالناۀ نظر از استنبا  حکم ا هی یا واق ناتوان باشدا حجی  احتمال و صرف
 حل دوم .مانده خواهد بود خراهباقی

های حسن و قبح و جبران معضال فقادان امار واجاد آن در انواع تقریر از مدایای احتیا  عقلیا کارایی
دیگرا چا ش چگونگی جبران حجی  عرضی امارات و ضرورت عبارتحجی  ذاتی در اصول فقه اس . به

 رسیدن به چیدی که واجد حجی  ذاتی باشد در نظریۀ احتیا  عقلی رف  شده اس . 
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 ق. 1812وحید بهبهانیا محمدباقرا ا فوائد ا حائریها چاپ اولا قم: مجم  ا فکر ا سالمیا 
 .1397اولا قم: صدراا ا چاپمنالت عق  در هندسۀ معرفت دینیجوادی آملیا عبدا لها 

ا 8ش معرفت فلسفی مؤسسۀ آملزشی پژوهشی امام خمینی)ر (،ا «نیهای دیمعیار صدق گداره»زادها محمدا حسین
 .127تا78ا صص1378

 .1397 اولا قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیخره اا چاپعق  و رو  عقلیا ااااااااااااا
 ق. 1812ا لجنة ادارة الحلزة العلمیةاولا قم: ا چاپاصل  االستنباطنقیا حیدریا علی

وزارت فرهنگ و ارشااد اساالمیا تهاران: ساازمان چااپ انتشااراتا  تحریرات فی االصل ،فیا خمینیا سید مصط
1382. 

 ق. 1828اولا قم:  طفیا ا چاپالتنقیح فی شرح العروة اللثقیخوئیا ابوا قاسما 
عاة دوما نجاف: ا مطبتقریر غالمرضا عرفانیانا چااپا بهالرأی السدید فی االجتهاد و التقلیدا ااااااااااااا

 م. 1968ا علمیةا 
 ق. 1812اولا قم: داوریا ا چاپاالصل  مصباحا ااااااااااااا

 ق. 1816ا مشهد: دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیها القلاعد تمهیدعلیا بنا دینشهید ثانیا زین
 ق. 1818دوما قم: مرکد ا غدیر  دراسات ا سالمیةا صدرا محمدباقرا بحوث فی علم ا صولا چاپ

 . ق1812: دار ا تعارف  لمطبوعاتا اولا بیروتا چاپاالصل  جلاهرا ااااااااااااا
 م. 1976دوما بیروت: دارا کتب ا لبنانیا ا چاپدروس فی علم االصل ا ااااااااااااا

 .1381اولا تهران: شرک  سهامی انتشارا ا چاپبحثی دربارۀ مرجعیت و روحانیتطباطبایی و همکارانا 
 تا. ا قم: بنیاد فکری عالمه طباطباییا بیحاشیة الکفایةحمدحسینا طباطباییا م

 . 1372اولا تهران: اطالعاتا ا چاپتلحید فتلاطباطباییا محمدرضاا 
 ق.1818ا ا طبعه ا و یا قم: موسسه ا نشر ا سالمیا العرو  اللثقیطباطبایی یددیا سید محمدکاظما 

 ق. 1818اولا قم: تیدهوشا چاپ االعدة فی أصل  الفقهحسنا طوسیا محمدبن
 ق. 1818سوما قم: نشر اسالمیا ا چاپاالفکارا دینا نهایة عراقیا ضیا 

 .1382ا تهران: انتشارات چاپ دانشگاه تهرانا الذریعة الی اصل  الشریعةحسینا بنا هدیا علیعلم



001 ی/عقل اطیاحت ای یدر اصول فقه؛ حجت معرفت تینظام حج رییتغ یبرا یشنهادیپ  ؛ییصفا

 

 . 1387دوما تهران: سنگی قدیمیا ا چاپقلانین االصل قمیا ابوا قاسما 
 ق. 1811اولا بیروت: دار ا بالغةا ا چاپمنهاج االصل محمدحسنا بنباسیا محمدابراهیمکر

 ق. 1823دوما بیروت: ا وفا ا ا چاپبحاراالنلارمحمدتقیا مجلسیا محمدباقربن
 .1379ا قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیا نامۀ اصل  فقهفرهنگمرکد اطالعات و مناب  اسالمیا 

 .1388ا تهران: صدراا 3آشنایی با عللم اسالمی مطهریا مرتضیا
 . 1372ا تهران: صدراا مجملعۀ آثار کتاب کلیات عللم اسالمی ااااااااااااا
 .1382چهارما قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیها ا چاپاصل  فقهمظفرا محمدرضاا 

ا 88ا شامارهنشریه کیوا « کریم سرو های دکتر عبدالباب مفتلح اجتهاد؛ پاسخی به پرسش»منتظریا حسینعلیا 
 .1387ا 12-16صص 

ا له رضاییا قم: مؤسسۀ پژوهشای ا ترجمۀ رحم شناسی معاصردرآمدی ملضلعی بر معرفتموزر مو در و تروتا 
 .1372امام خمینی 

 ق. 1826تقریر محمدعلی کاظمیا قم: نشر ا سالمیا ا بهفلائد االصل نائینیا محمدحسینا 
 ق. 1812چاپ اولا قم: موسسه آل ا بی   حیا  ا تراث علیهم ا سالما  ستند الشیعة،منراقیا احمدا 

شناختی و ضرورت تودوین مطالوا اصوللی بور ماهیت قطع ازحیث معرفت»هدایی علیرضا و محمدرضا حمیدیا 
 .123تا131صصا 3190ا 3ا ش89ا سفصلنامۀ فقه و اصل ا «مبنای آ 

 


