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بررسی دیدگاه امام خمینی(س) پیرامون منشأ حجّیّت قطع
سید محمد رضا امام
عبداهلل جوان

چکیده :ذاتي دانستن حجّيّت قطع از گزارههايي است که امروزه در مياا اصایايا
جيّات قطاع ق اداد
رواج يافته و نزد بسياری از ايشاا مسا ت ت اي گشاته و محشاي ح ّ
ميشید .امام خ يحي از معدود اصایايا معاصار اسات کاه باا ن اد را در ايان بااره
گشید ،به طیری که ميتیا اين امر را از ابتکارات اصیاي ايشا به شا ار آورد .در
اين م ااه بعد از بررسي و تبيين مفاهيت و نگاهي به سير پيدايش اين مساياه در اصای
ف ه ،ديدگاه امام خ يحي در اين باره مطرح شده و ض ن بررسي ن اط قیت و ضاع
جيّات ذاتاي قطاع باا
و ن د و ارزياابي ايان ديادگاه ،ماداای ايشاا مبحاي بار نفاي ح ّ
جيّات قطاع اماری ااتبااری و
استدالاي متفاوت اثبات و تبيين شاده باه ن ار ايشاا ح ّ
قراردادی نيست ،ب که حک ي ا ي است که در میرد قطعهايي که متع شا حکات
میایی باشد میضیع پيدا ميکحد .ه چحين برخي از تبيينهای متفاوتي که از ديدگاه
امام صیرت گرفته میرد محاقشه قرار گرفته است و نياز نشاا داده شاده کاه تفااوت
ديدگاهها دربارة محشي حجّيّت قطع در جهت دهي به ساير مباحث تيثيرگذار است.
كلیدواژهها :قطع ،حجّيّت ،طري يّت ،ذاتي ،امام خ يحي

مقدمه
از زماني که شيخ انصاری ت سيت ک ي مباحث ا ت اصی را بر مبحای حاالت سه گانه مک

نسبت

به حکت شراي ،يعحي قطع  ،ظن و شک بحا نهاد ،بحاث درباارة قطاع و حجّيّات آ در کتاا هاای
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اصی ف ه جايگاه ثابتي پيدا کرد .حجّيّت قطع به صیرت ک ي يکي از مسائل مس ت و مایرد اتفااق
در اصی ف ه است که سحگ بحای اثبات ساير مسائل و حجّيّت اداه نيز به ش ار ميرود.
يکي از قضايای مشهیر و رايج در اصی امروز اين است که «حجّيّت قطع ذاتي است» .بحابراين
محشي حجّيّت قطع ،خید قطع است و خارج از آ نبايد به دنبا داي ي بارای حجّيّات قطاع بگارديت.
هرجا قطع باشد حجّيّت از آ جدايي پذير نيست و وضع يا رفع آ به دسات شاارع نبایده و اماری
ذاتي است نه جع ي و قراردادی .به خالف ظن که شارع ميتیاند آ را حجت قرار دهد يا حجّيّت
آ را نفي ن ايد.
در اين نیشتار درپي آنيت که ببيحيت آيا ه انطیرکه شهرت يافته حجّيّت قطع ذاتي است يا نه؟ و
نسبت حجّيّت با قطع و محشي حجّيّت قطع چيست؟ در اين راستا پس از تبيين مفاهيت اص ي و نگاهي
اج ااي به سير شکلگيری اين بحث در اصی  ،ديدگاه ف يه و اصیاي ژرفنگر ،امام خ يحاي را در
اين باره مطرح مين اييت و با بهرهگيری از آ اين مسياه را به صیرت دقيقتری میرد بررساي قارار
ميدهيت.

مفهوم شناسی و پیشینه
اين مط ب که حجّيّت قطع ذاتي است ،در ابارات برخي از اصیايا معاصر ذکر شده و باه تادريج
رواج يافته است ،امّا مفهیم آ زياد روشن نيست و اين احت ا هسات کاه معااني متت فاي از ايان
تعبير اراده شید .بحابراين ضروری است که معاني اصطالحي اين اافاظ تبيين گردد.
قطع :معحای قطع در اصطالح اصی ه ا معحای اغیی آ اسات کاه اباارت اسات از اات ااد
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

جازمى که در ن ر قاطع با واقع مطابق باشد؛ بحابراين ،شتص قاطع به درستى يا به غ ط واقع را براى
خید مکشیف مىداند و به هيچ وجه احت اا خاالف در قطاع خایيش ن

اىدهاد (مرکاز اطالااات و

مدارك اسالمى .)925 :4235

ذاتی :در اصطالح محطق و اصی ا دتاً به دو معحا به کار ميرود .يکي به معحای م ایّم ذات و
ماهيّت که ه ا جحس و فصل بیده و در بحث ک يّات خ س مطرح است ،و ديگری به معحای هار
چيزی که الزم انفکاكناپذير شيء ديگر باشد و ذهن ما آ را از خید ذات انتزاع کحد بدو نياز به
ض ي ه شد چيزی به آ ذات مانحد زوجيّت نسبت به چهار و امکا نسبت به ماهيت .ذاتي به ايان
معحا در محطق در بحث برها استع ا

ميشید (ق ى زاده 442 :4225؛ هال .)492 :41 1
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اهل مع ی  ،ذاتي با برها به گینههای ديگری نيز تعري

شده است که از بررسي آ خیدداری

مقاله

اابته گفته مي شید در تعري

ذاتي با برها اختالف ن رهاايي وجاید دارد و در کتاا هاای

ميکحيت (ر.ك :آهحگرا  )49 :4251اما آنچه ذکر شد تعريفي است کاه در کتاا هاای اصایاي بيشاتر
میرد تیجه بیده است ،به احیا ن ینه در برخي کتا های اصای آماده اسات« :و اماا ذاتاي باا
برها ابارت است از آنچه از م ام ذات انتزاع ميشید بدو آنکه چيازی باه ذات ضا ي ه گاردد،
مانحد زوجيت نسبت به چهار و امکا نسبت به م

کن ( »...طباطبايي ق ي  4224ج.)21 :4

اابته گاهي در کتا های اصی هت اختالف در تعري

يا اختالف در تعبير ديده ميشید .مثالً

مرحیم ک رهای در جايي از کتا خید چحين ميگیيد« :گاهي مراد از ذاتي ،چيازی اسات کاه در
با ک يات خ س به کار برده ميشید که ابارت است از آنچه ت ام مفهایم ياا جاحس ياا فصا ش
است ،و گاهي مراد از ذاتي مفهیمي است که در با برهاا باه کاار بارده مايشاید ،يعحاي آنچاه
ثبیتش برای شيء روشن و واضح است ،مانحد زوجيّت برای چهار و  ...و گاهي هت ماراد از ذاتاي،
ذاتي در با ایازم ماهيت است ،چحانکه معحي ذاتي بید حُسن شيء اين است که آ شايء ت اام
میضیع برای اين حکت ا اليي (يعحي حُسن) است ،بدو نيااز باه ضا ي ه ياا انادراج در میضایع
ديگر» (ک رهای بيتا ج .)41 :

شايد ه ين اختالف ها و ادم شفافيت کافي در تعري

ذاتي با برها میجب شده که گاهي

ذاتي با برها را با «غيرقابل انفکاك بید آ از ذات» معرفي کردهاناد کاه بحاابر ه اه تعااري
جداييپذير نيست» معحا شده است( 4ر.ك :ت یی اشتهاردی  4143ج.)49 :2

حجّت :در اغت هر چيزی است که بتیا با آ بر غير احتجااج کارد و در اصاطالح اصایايا ،
چيزی است که محجَّز ( اثبات کححده تک ي

واقعاي و از باين برناده ااذر مک را

در مایارد وجاید

تک ي ) و معذِّر (میجب معذور بید او در صیرت خطا) باشد .گاهي هت حجت باه داي اي گفتاه
ميشید که شرااً حک ي را ثابت ميکحد اما به مرتبه قطاع ن ايرساد .اابتاه در محطاق حجّات را در
 . 4متن ابارت چحين است« :فإ ر طريقيّة اا طع و کذاک حجّيّته ايست اين ذاته ،و ال من ذاتيّاته ،و ال من ایازم ذاته؛ ال
ااذاتي في با
ج.)42 :2

اإليساغیجي ،و ال في با

اابرها ؛ أی ما ال يحفکّ احه ،فيش ل ایازم الماهيّة» (ت یی اشتهاردی 4143
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صادق است .چحانکه در برخاي از ت ريارات اصای اماام نياز ذاتاي باا برهاا باه «آنچاه از قطاع
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معحای استدال

(قياس) و نيز به طیر خاص به معحای حدّ وسط در قياس هت به کاار مايبرناد (م فار

 4121ج  )41 :2روشن است که معحايي از حجت که بر قطع صدق ميکحد ه ا معذرريّت و محجِّزيّت
است.
شيخ انصاری با طرح بحث مست ي دربارة قطع بيا ميکحد که تبعيت از قطع و ا ل بر طبق آ
واجب است (که اين را ميتیا تعبيری از حجّيّت به معحای معذرريت و محجّزريات باه شا ار آورد)؛
زيرا قطع خیدش طريق واقع بیده و طري يّت آ

قابال جعال ياا رفاع از سایی شاارع نيسات (ر.ك:

انصاری  4149ج .)2 :4ايحجاا شايخ طرياق باید بارای واقاع را ه اا ذات قطاع ،ياا حاداقل از اایازم
جداييناپذير آ ميداند ،واي بحثي از ذاتي بید حجّيّت مطرح ن يکحد.
امّا آخیند خراساني در كفايه چحين بيا ميکحد که وجی تبعيات از قطاع و حجّيّات (محجّاز و
معذرر بید ) آ  ،قابل جعل و رفع نيست چرا که حجّيّت از ایازم قطع است ،امّا غير قطاع فاي نفساه
م تضي حجّيّت نيست و حجّيّت آ نيازمحد جعل است (ر.ك :آخیند خراساني  . ) 93 :4115پس ايشاا
حجّيّت به معحای اصیاياش را از ایازم جدايي ناپذير قطع ميداند کاه قطاع فاي نفساه م تضاي آ
است ،و نيز اين مط ب را مححصر در قطع مي داند ،اگر چه استدالاي برای اثبات اين امر ارائه ناداده
جيّات را ذاتاي قطاع
است .پس به ن ر ميرسد آخیند خراساني اواين اصایاي معاصار اسات کاه ح ّ
(ذاتي با برها ) دانسته ،اگرچه به آ تصريح نکرده است.
در تقريرات اصول نائيحي در میرد قطع بيا

شده که« :طريقية القطع ذاتيةة» (کااظ ي خراسااني 4229

ج ،)9 :2امّا مرحیم م فر در کتا اصول الفقه ،ابتدا به صراحت چحين تعبير ميکحد کاه« :حجيّة العلم
ذاتية» ،امّا در ادامه تیضيح مي دهد که مراد از آنچه ذاتي قطع است ،طري يّت قطع برای واقع است،
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نه وجی متابعت قطع (مشابه آنچه شيخ انصاری بيا داشته) ،و اساساً وجی متابعت مست ي برای
قطع وجید ندارد ،ب که واقع است که وجی متابعت در میرد آ مطارح اسات ،و معحاا نادارد کاه
گفته شید وجی متابعت قطع امری ذاتي است .امّا طري يّت و کاشفيّت از واقع ،ذاتي قطاع اسات.
(از ابارت ايشا استفاده ميشید که مراد از ذاتي ،الزم شيء نيست ب کاه ت اام ياا جازء ماهيات را
اراده کرده است( ).ر.ك :م فر  4121ج ) 3- 2 :2اابته ايشا تیضيح نداده که طبق کدام اصاطالح ،از
طري يّت و کاشفيّت ،به حجّيّت تعبير کرده است؟
پس از آ  ،اين تعبير که «حجيّة اا طع ذاتية» در اسا اصیايا رواج پيدا کرد .با نگاهي به ساير
شکلگيری اين بحث مي تیا دريافت که اوالً ساب ة طیالني ندارد و ثانياً گاه معاني متت في از آ
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بید حجّيّت قطاع ايان مط اب را مایرد ن اد قارار داد و ايان جهاتگياری باه تباع ايشاا در آراء

مقاله

اراده شده و تعبير روشحي نيست .امام خ يحي از معدود اصیاياني است که بعد از رواج بحاث ذاتاي
شاگردانشا نيز ديده ميشید.

دیدگاه امام خمینی در مورد ذاتی بودن حجّیّت قطع
امام با ردّ ذاتي بید حجّيّت و حتري ذاتي بید طري ت برای قطع ،بيا ميکحد که اگر چه حجّيّات
از احکام ا ي مترترب بر قطع است که حاکت در آ ا ل و ا ال بیده و شارع دخااتي در وضاع و
رفع اين حکت ندارد ،امّا اين به معحای ذاتي بید حجّيّت برای قطع نيست.
ايشا در اين باره چحين ميگیيحد :اصیايا گفتهاند که در وجی متابعت قطع و ا ل بر طباق
آ شکري نيست (اشاره به کالم شيخ انصاری) ،اگر مرادشا وجی ا ل به قطع به معحاای صافتي
نفساني باشد ،اين مط ب معحايي نتیاهد داشت ،و اگر مرادشا وجی ا ل به چيزی باشد که اين
صفت نفساني به آ تع ق گرفته ،يعحي م طیع ،اين در واقع به اين بر مايگاردد کاه اطااات مایاي
واجب است و بايد بر مبحای آ ا ل کرد ،که بحث کالمي است .چيزی که بايد در اصای مایرد
بحث قرار گيرد اين است که قطع خیدش حجت اسات و حجّيّات آ نيازمحاد جعال نيسات  ...امّاا
اصیايا دايل غي ر قابل جعل بید حجّيّت قطع را چحين بيا کارده اناد کاه کاشافيّت و حجّيّات از
ذاتيات قطع يا اين ذات يا از ایازم ذات آ است و ذاتيات و ایازم قابل جعل نيست .در حااايکاه
(جزء ذات) و نه از ایازم ذات ،چه ذاتي را به معحای ذاتي با ايساغیجي (ک ياات خ اس) فار
کحيت ،و چه ذاتي با برها  .در میرد کاشفيّت و طري يّت مي بيحيت که در میاردی قطع وجید دارد
امّا اشتباه و جهل مرکرب است و کاش
کاش

واقع و طريق به واقع نيست .ايحکه قطع در ن ر قاطع ه یاره

و طريق واقع است نيز میجب ن يشید که طري يّت را ذاتي قطع بدانيت؛ زيرا ذاتي نسبت به

اشتاص متت

 ،متفاوت نيست  ...ايحکه طري يّت قطاع مجعای نيسات ،باه ايان خااطر اسات کاه

(طري يّت و کاشفيّت امری واقعي است نه جع ي ،در نتيجه) جعل تشريعي در میرد آ معحاا نادارد؛
زيرا اگر قطع مطابق واقع بید ،طريق و کاش

است و جعل شارع در اين باره تيثيری ندارد[ ،و اگر

هت مطابق واقع نبید باز اين جعل تيثيری ندارد] ،چحانکه جعل طري يّت در مایرد شاک و ظان هات

بررسي ديدگاه امام خميني(س) پيرامون منشأ حجّيّت قطع

اشکا اين مط ب واضح است .چرا که طري يّت و حجّيّت نه اين ذات قطاع اسات و ناه از ذاتياات
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بيمعحا و بيفايده است .حجّيّت هت از ذاتيات قطاع نيسات ،ب کاه از احکاام ا الياي اسات کاه در
روابط ميا میااي و بحدگا

کاربرد دارد (ت یی اشتهاردی  4143ج.)43-49 :2

بحث حجّيّت قطع در ت ريرات متت في که از درس اصی امام نگاشته شده باا انادکي تفااوت
ذکر شده است ،اما در ه ة اين ت ارير ايشا به طیر جداگانه سه مفهیم را در رابطاه باا قطاع مایرد
تیجه قرار دادهاند .4 :وجی تبعيت؛  .طري يّت و کاشفيّت؛  .2حجّيّت .با تیجه به ت ارير سهگاناه
اصی ايشا (معتمد ،تهذيب و تنقیح) خالصه ن ر امام را در میرد هر يک از اين میارد طرح ن ایده
و میرد بررسي بيشتر قرار ميدهيت:
الف) وجوب تبعیت از قطع
از ديدگاه امام وجی تبعيت ،از احکام و ایار

قطع نيست ب که از اایار

حکات میالسات و

ايحکه تبعيت از حکت میال واجب است مسياه ای کالمي و خارج از حيطة مباحث اصی ف اه اسات
(ر.ك :فاضل احکراني  41 1ج222 :4؛ سبحاني  41 2ج  52 :؛ ت یی اشتهاردی  4143ج.)49 :2

بررسی و نقد
ايحکه وجی تبعيت از احکام قطع نيست مط بي صحيح است ،اما ميا وجی تبعيت و حجّيّت در
اين باره فرقي وجید ندارد و به ن ر مي رسد باين وجای تبعيات و حجّيّات مالزماه برقارار اسات.
ن ي تیا حجّيّت را از ایار

قطع به ش ار آورد اما وجی تبعيات را از احکاام و اایار

قطاع

ندانست .در بررسي حجّيّت قطع تیضيح بيشتری در اين باره خیاهد آمد.
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

ب) طریقیّت و كاشفیّت قطع
ديدگاه امام پيرامی طري يّت و کاشفيّت قطع را ميتیا در سه گزاره خالصه کرد:
 .4طري يّت و کاشفيّت ذاتي قطع نيست؛ زيرا گاهي از قطع جادا مايشاید مانحاد مایارد جهال
مرکب.
 .طري يّت و کاشفيّت از مح ر قاطع نيز ذاتي (و الزم جدايي ناپذير ماهيت) قطاع نيسات؛ زيارا
الزمة ماهيت به حسب ان ار ،متفاوت ن
 52؛ ت یی اشتهاردی  4143ج.)49 :2

يشاید (ر.ك :فاضال احکراناي  41 1ج222 :4؛ سابحاني  41 2ج :
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طري يّت در معحای مطاب ت ح ي ي با واقع ،گاهي مح

ق است و گاهي نيست (ر.ك :ت ایی اشاتهاردی

مقاله

 .2طري يّت قطع امر مجعیاي نيست؛ زيرا يک امر ح ي ي است که جعل در آ تايثيری نادارد.
 4143ج )43 :2و طري يّت در معحای طريق بید از مح ر قاطع ،الزم وجیدی قطع بیده و جعل آ اغی
است( .ر.ك :فاضل احکراني  41 1ج.)221 :4

بررسی و نقد
ه انطیر که امام بيا مي کححد طري يّت و کاشفيّت قطع باا هار معحاايي کاه از آ اراده شاید اماری
واقعي بیده و جعل در آ تيثيری ندارد و حتي ايحکه در میرد امارات و ظحی هت برخي از اصیايا
چحين تعبير کرده اند که شارع اين امارات را تعبداً طريق به واقع قرار داده و بارای آنهاا کاشافيّت و
طري يّت را جعل ن یده است ،معحای درستي ندارد و در واقع آنچه مجعای اسات اباارت اسات از
تحجّز و تعذرر ،نه طري يّت و کاشفيّت .اما نکتهای که جای تيمل دارد ايان اسات کاه ،ايان ن ار کاه
طري يّت و کاشفيّت از قطع قابل انفکاك بیده و در نتيجه ذاتي آ نيست در صیرتي صحيح اسات
که از طري يّت و کاشفيّت ،وصی و دستيابي ح ي ي به واقع يا به ابارتي صدق و صحت واقعاي را
اراده کحيت و به نیاي آ را از کاش

و قاطع جدا ببيحيت .امّا اگر طري يّت و کاشفيّت را امری ذهحي

و وابسته به اااِت و کاشِا  ،و باه معحاای طري يّات و کاشافيّت از ن ار قااطع بادانيت ،طبعا ًا از قطاع
جداييپذير نيست .ب که به يک معحا اين قطع است .به ن ر ميرسد مراد شيخ و مح ق نائيحي هت که
گفت کاشفيّت و طري يّت –به معحايي که گفتيت -ذاتي قطع است و قطع چيزی نيسات جاز کشا
واقع و راه رسيد به واقع در ن ر قاطع ،چرا که کش  ،يعحي ظهیر چيزی نزد کاشا
چيزی نيست جز کش

تام در ن ر او .حتي اگر کش

و قطاع هات

به اين معحاا را ااين قطاع ياا م ایِّم ذات آ

ندانيت دست کت بايد پذيرفت که کاشفيّت و طري يّت از ن ر قاطع از ایازم جادايي ناپاذير ماهيات
قطع است و به حسب ان ار متت

هت متفاوت ن يشید؛ چرا که هيچ کس ن يتیاند قطعاي را در

ن ر بگيرد که از ن ر قاطع کاش

نفسااني قاائت باه

از واقع نباشد و هر کس قطع را به احیا کيا

قاطع تصیر کحد ازوماً صفتي را تصیر کرده که نزد قاطع کاش
ايحکه ماهيت قطع از اارا

قائت به شتص قاطع است متت

از واقاع و طرياق باه آ اسات .و
بید آ در ن ر اشتاص گیناگی

بررسي ديدگاه امام خميني(س) پيرامون منشأ حجّيّت قطع

طري يّت را ذاتي قطع يا اين قطع دانستهاند واقع ن ايي آ از ن ر قاطع بیده است .در نتيجه ميتیا
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را میجب ن يشید .اابته خیاهيت دانست که ذاتي بید کاشفيّت و طري يّت برای قطع با ذاتي بید
حجّيّت قطع مالزمه ندارد.
ج) حجّیّت قطع
با رجیع به ت ريرهای پيش گفته ،ديدگاه امام پيرامای حجّيّات قطاع را مايتایا در چهاار گازاره
خالصه کرد:
 .4حجّيّت (اج االً) از احکام و ایار

4

قطع است ،با اين تفصيل که «محجّزيّت» از ایار

و

احکام ا ي قطع است اما «معذرريّت» از احکام قطع نيست ب کاه از احکاام جهال اسات و ا ال در
میارد شک در تک ي

هت مک

را معذور ميداند (ر.ك :فاضل احکراني  41 1ج.)221 :4

 .حجّيّت – با وجید آنکه از ایار
ا

قطع است -از ذاتيات قطع نيست؛ زيرا از احکام ا ي يا

اليي است نه از واقعيات ثابت برای قطع (ر.ك :سبحاني  41 2ج  51 :؛ ت یی اشتهاردی  4143ج.)43 :2

 .2حجّيّت قطع امر مجعیاي نيست؛ زيرا حجّيّت آ ا اي اسات و جعال حجّيّات بارای آ از
سیی شارع اغی است (ر.ك :فاضل احکراني  41 1ج221 :4؛ سبحاني  41 2ج .) 51 :

 .1نفي حجّيّت از قطع نيز امکانپذير نيست؛ زيرا محذورات ا ي دارد و مست زم امیری مانحد
حصی تضاد بين ارادههای متت

میال ،ادم امکا امتثا مک

 ،و ن ض غر

است

(ر.ك:

فاضل احکراني  41 1ج229 :4؛ سبحاني  41 2ج  51 :؛ ت یی اشتهاردی  4143ج.)43 :2

بررسی و نقد
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

در مج یع اين ديدگاه امام که حجّيّت قطع ذاتي نبیده ،ب که حک ي ا ي است که در اين ذاتاي
نبید قابل جعل و نفي و اثبات از سیی شارع هت نيست ،ديدگاهي صحيح و قابال قبای اسات .باا
اين وجید نکات و ن دهايي هت در میرد تبييحي که امام ارائه دادهاند قابل طرح است:
) ايحکه حجّيّت اج االً از احکام و ایار

قطع است اساساً جای تيمل دارد .ه اا طایر کاه

پيشتر در میرد وجی تبعيت از قطع اشاره شد به ن ر ميرسد ميا حجّيّت و وجی تبعيت مالزمه
وجید دارد و ه ا طیر کاه وجای تبعيا ت از احکاام و اایار

قطاع نيسات ب کاه از احکاام و

 . 4اابته اين تفصيل تحها در معتمد االصول ذکر شده و در دو ت رير ديگر به آ اشاره نشده است.
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جيّات قطاع و تبياين دايال ايان مط اب
است که ما را به درك روشحي پيرامی ادم ذاتاي باید ح ّ

مقاله

ایار

حکت میالست ،در میرد حجّيّت هت ه ين مط ب صادق است و ت رکز بار ه اين مط اب

رهح ی ميگردد .ه انطیر که امام تبيين کردند حجّيّت يکي از احکام ا ي اسات کاه از ماهيات
قطع (که صفتي نفساني است) خارج است و جزء ذاتيات آ (به معحای جحس يا فصل) نيسات ،امّاا
آيا اين حکت ا ي را ميتیا از قطع جد ا کرد يا ايحکه از ایازم انفکاك ناپذير قطع است؟ به ن ار
ميرسد حجّيّت اساساً از ایازم و ایار

قطع نيست؛ زيرا حجّيّت به معحای محجّز و معذرر باید باه

مانحد وجی متابعت ،تحها در میاردی معحا دارد که متع رق قطع اراده میاي نسبت به انجاام ياا تارك
باشد و در بسياری از میارد که قطع وجید دارد حجّيّت معحايي نادارد و قطاع

فع ي از طرف مک ر

هست ،امّا حجّيّت نيست؛ مثالً اگر کسي قطع پيدا کرد که احصری در فاال ساياره وجاید دارد ياا
مج یع زوايای مث ث صد و هشتاد درجه است ،ايحجا قطع وجید دارد؛ امّا الزمة آ وجی متابعت
ا ي و اثبات تک ي

شراي نيست و محجّزيّت و معذرريّتي هت مطرح نيست.

از آنچه گفتيت ميتیا نتيجه گرفت که ذاتي بید حجّيّت بارای قطاع ،بحاابر هايچ اصاطالحي
درست نيست ،چرا که ذاتي به هر معحايي که مراد باشد از شيء قابل انفکاك نيسات در حاااي کاه
حجّيّت از قطع قابل انفکاك است.
) تفکيک ميا محجّزيّت و معذرريّت ،و ايحکه محجّزيّت را از ایار
را از ایار

قطع بدانيت اماا معّاذريّت

جيّات مفهایمي بسايط اسات کاه
قطع به ش ار نياور يت جاای تيمال دارد ،چارا کاه ح ّ

ديگری در صیرت خطا مطرح مي شید و تفصيل در حجّيّت چحدا معحای درستي ندارد .شاهد اين
مالزمه و ادم صحت تفصيل اين است که حکت ا ل به ايحکه قطع محجّز تک ي

اسات ه اا قادر

واضح است که حکت ا ل به معذرر بید قطع روشن است .قاطع به ثبیت تک ي

هيچ بهانهای برای

متاافت ندارد ه انطیر که قاطع به ادم وجید تک ي
که وجید تک ي

ا الً امکا امتثا و احتياط را نادارد ،چارا

را احت ا هت ن يدهد و ا ل بدو درنگ به حجّيّت قطع در هر دو فر

حکت

ميکحد .در حاايکه حکت ا ل به معذرر بید جهل قابل ترديد اسات و حاداقل برخاي از اصایايا
معاصر مانحد قائال به ن رية حق ااطااه يا اخباريا  ،در فر
نیاي از جهل نسبت به تک ي

است -مک

شک نسبت به وجاید تک يا

را در صیرت متاافت ا ي با تک ي

ن يدانحد و حکت ا ل به معذرريّت مط ق جهل را انکار ميکححد.

– کاه

واقعي معذور

بررسي ديدگاه امام خميني(س) پيرامون منشأ حجّيّت قطع

محجّزيّت و معذرريّت هر دو ج یة ا ي آ و الزمة آ هستحد که يکي در صیرت اصابه به واقاع و
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 )9داي ي که برای اثبات ذاتي نبید حجّيّت برای قطع ذکر شده چحدا روشن نيست .ايان کاه
حجّيّت از احکام ا ي يا ا اليي بیده و واقعيتي که برای قطع ثابت باشد نيست ،ن ايتیاناد ذاتاي
نبید حجّيّت قطع را به وضیح تبيين ن ايد .آيا الزم ماهيت بايد ما باه ازاء خاارجي داشاته باشاد؟
ال امیری مانحد زوجيّت برای اربعه يا امکا برای ماهيّات را باه احایا مثاا بارای ذاتاي باا
مع ی ً
برها و الزم ماهيّت مطرح ميکححد .حا اين پرسش مطرح است که آيا ايحهاا ماا باه ازاء خاارجي
دارند يا اساساً مفاهيت ماهیی هستحد؟ زوجيّت و امکا دو مفهیم انتزااي هستحد که اواي با در ن ار
گرفتن اربعه و قاب يت ت سيت به دو از اربعه انتزاع ميشید و دومي با احااظ م ايساه باين نحایههاای
وجید از ماهيت انتزاع ميشید .حجّيّت هت با احاظ ادراك يا حکت ا ل نسابت باه جایاز مذاخاذه
قاطع به تک ي

در صیرت متاافت ا ي ،و قبح مذاخذه او در صیرت میاف ت ا ي با م تضاای

قطعش انتزاع ميشید .آيا وابسته بید امری به ادراك و حکات ا ال آ را از دايارة ذاتياات باا
برها خارج ميسازد؟ به ن ر ميرسد بياني که پيشتر گفتيت مبحي بر انفکاكپذير باید حجّيّات از
قطع ،مي تیاند به روشحي اثبات کحد که حجّيّت ذاتي قطع نيست ،چه ذاتي با ک يات خ س و چه
ذاتي با برها  ،و ه ين استدالاي کافي و مت ن است.
جيّت از قطع و محع شاارع از ا ال باه قطاع ذکار شاد ،نيازمحاد
 )4محذوراتي که برای س ب ح ّ
جيّات از قطاع
تیضيح بيشتر است .آنچه در هر سه ت رير اصی امام آماده ايان اسات کاه سا ب ح ّ
مست زم اجت اع دو اراده متضاد و بعث و زجر میاي در مایرد ياک فعال اسات .اماا ايان مط اب در
صیرتي صدق مي کحد که قطع مطابق واقع باشد وگرنه اگر قطع با واقع محطبق نباشد و میاي نسابت
به متع ق قطع اراده واقعي نداشته باشد ديگر دو اراده متضاد وجید نتیاهد داشت .ه چحين اشکااي
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

که در يکي از ت ريرات (تنقیح االصول) ذکر شده مبحي بر ايحکه با نهي شارع از ا ل به قطع ،حکات
او اغی ميشید و ن ض غر

شارع الزم ميآيد هت ،تحها در فر

مطاب ات قطاع باا واقاع صادق

ميکحد .شهيد سيد مصطفي خ يحي با اشاره به ه ين مط ب تصريح مين ايد که ترخيص شاارع در
متاافت با قطع در صیرت خطا بید قطع در واقع محذور ا

ي ندارد (خ يحي  4143ج.)24 :9

اما نکته قابل تیجه اين است که به هر حاا ايان تضااد در اات ااد و ن ار قااطع وجاید خیاهاد
داشت ،چرا که مک

از يک سی ي ين دارد که مثالً ن از ج عه از جانب میال واجب است و باياد

انجام دهد و از يک سی ميبيحد میاي ا ل به قطع را الزم ن يداند پس م طیع که ازوم اقامة ن ااز
ج عه بید هت ثابت نيست؛ يعحي میال هت ارادة انجام دارد هت ندارد .و ميدانايت کاه شاتص ااقال
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ا ل به آ  ،ن ي تیاند تيثيری در اات اد او به ازوم خیاند ن از ج عه ايجاد کحد و اغی است .صدور
اغی نيز قبيح بیده و از حکيت محا است .حتي مي تیا تک ي
مصداق تک ي

مقاله

ن ي تیاند به وقیع محا تصديق و اات اد پيدا کحد .پس تا وقتي که قطع وجاید دارد نهاي قااطع از
کرد قاطع باه متاافات باا قطاع را

به غير م دور نيز دانست .پس روشن است که در نفي حجّيّت و محع ا ال باه قطاع

محذور ا ي وجید دارد.
م کن است گفته شید ميا س ب حجّيّت از قطع و محع ا ل به قطع تفاوت وجاید دارد .سا ب
حجّيّت از قطع اغی نيست و اثر آ اسح اق ا یبت قاطعي است که به قطعش ا ل کرده اما قطعش
متاا

واقع بیده است .مثالً شارع ميتیاند بگیيد من قطع شتص وسیاسي يا قطعاي کاه از طارق

غير اادی مثل ارتباط با اجحه حاصل ميشید را حجت ن يدانت .در اين صیرت اگار کساي چحاين
قطعي پيدا کرد اگر چه ن ي تیا او را از تبعيت قطعش محصرف کرد اما ميتایا او را در صایرت
خطای قطعش و ترك تک ي
ناشي از ت صير مک

واقعي مستحق ا ا دانسات ،چحانکاه در مایرد جهال مرکباي کاه

باشد استح اق ا ا

وجید دارد (ر.ك :خ يحي  4143ج .) 3 :9

در جیا ميگیييت :س ب حجّيّت از قطع با محع از ا ل ياا تارخيص در تارك ا ال باه قطاع
مالزم است و اگر محذوری ا ي در محع ا ل وجید داشته باشد در س ب حجّيّت هت وجید دارد.
محتها هر دو قبل از رسيد شتص به مرح ه قطع مي تیانحد اين تيثير را داشته باشحد که از رفتن او به
سیی کسب قطع ج یگيری کححد .اگر استح اق ا ابي هت هست مربیط به ه ين مرح ه؛ يعحي قبال
قطع در هحگام وجید قطع تيثيری نتیاهد داشت ،چحانکه محع از ا ل به قطع بيتيثير است.
تبیینی متفاوت از دیدگاه امام
برخي ديدگاه امام را دربارة دايل ذاتي نبید حجّيّت قطع به گیناهای متفااوت از آنچاه ذکار شاد
تبيين کرده اند که محاسب است میرد بررسي قرار گرفته و صحت و س ت آ مشتص گردد .اساس
ت رير ايشا اين است که حجّيّت به معحای محجّزيّت ،با کاشفيّت مترادف اسات .پاس وقتاي اثباات
کرديت که کاشفيّت از قطع قابل انفکاك است و ذاتي قطع نيست ،ذاتي نبید حجّيّت قطاع را نياز
اثبات کردهايت .حجّيّت به معحي معذريت هت از امیر ااتباری است که ا ال آ را ااتبار کردهاند و
با بحای ا ال اثبات مي شید و امری ح ي ي و واقعي نيست پس ن يتیاند ذاتي قطع باشد؛ زيرا ذاتاي
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بايد از امیر ح ي ي باشد نه ااتباری .تیضايح ايشاا در متارادف دانساتن محجّزيّات باا کاشافيّت و
طري يّت اين است که در بحث مراتب حکت آخرين مرح های که حکت پيدا مايکحاد و بعاد از آ
متاافت با حکت میجب استح اق ا ا است ،مرح ه تحجاز اسات کاه باه گفتاه اصایايا باا ا ات
مک

به حکت مح ق ميشید .پس تحجز ه ا ا ت و کش

واقاع اسات (ر.ك :آهحگارا - 1 :4251

).

نقد و بررسی
دربارة اين تبيين چحد نکته قابل ذکر است:
) اشکا نتست در مترادف دانستن تحجز با کاشفيّت اين است که شااهدی بار آ در بياناات
امام وجید ندارد و چحين برداشتي با هيچ کدام از ت ريرات درس اصی اماام مطاب ات نادارد .اماام
طبق ت ام ت ارير ميا کاشفيّت و طري يّت با محجزيات تفکياک قائال شادهاناد و اثاری از متارادف
دانستن اين مفاهيت در بيانات ايشا ديده ن يشید.
) اشکا ديگر آنکه اساساً اين ترادف صحيح نيست و چاه از ن ار اغایی و چاه در اصاطالح
اصیايا تحجّ ز با کاشفيّت متفاوت است ،اگرچه م کن است ميا آنها تصادق وجید داشته باشاد و
کش

سبب تحجّز باشد ،يا طبق برخي از ديدگاه ها و در برخاي از مایارد کشا

سابب انحصااری

تحجز دانسته شید .شاهد اين تغاير اين است که بحا به ن ر قائال به ن رية حق ااطااه وجاید احت اا
تک ي

هت محجّز است با ايحکه کش

و ا ات مح

اق نيسات (ر.ك :صادر  4143ج 222-295 :4؛ هاشا ي

شاهرودی  4142ج ) 2-24 :9و حتي خید امام نيز در مایاردی تصاريح دارناد کاه «احت اا » مايتیاناد
میجب تحجّز تک ي

باشد و تحجّز را مساوی با ا ت و کش

معحا ن يکححاد .ايشاا در کتاا

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

الهدایة در م ام رد جريا برائت قبل از فحص به اساتحاد اادم فع يات و اادم تحجّاز تک يا
ميگیيحد« :تحجز حکت – به مانحد فع يت آ – متیقا

بار ا ات مک ا

انووار

چحاين

نيسات ،و احکاامي کاه از

جانب میال تام و قابل اجرا ت ي ميشیند ،فع ي و محجّز هستحد .معحي تحجّاز احکاام ايان اسات کاه
متاافت با آ میجب صحت ا یبت است ،چه حکت متصا
خالصه تحجّز تک ي

باه بااثيات باشاد و چاه نباشاد ،....

– يعحي رسيد آ به مرح های که ا ل حکت ميکحد متاافت با آ میجاب

صحت ا یبت است – متیق

بر بااثيت و محرك بید نيست ،ب که گاهي احت اا تک يا

هات
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وجید احت ا تک ي

قبل از فحص)» (امام خ يحي  4149ج .)142 :

ه چحين ما گفتيت که بحث حجّيّت و محجّز و معذرر باید در مایرد تکاااي
نهي میال مطرح است و تا متع ق قطع تک ي
کش

مقاله

(بدو آنکه ا ت و قطعي وجید داشته باشد) میجب تحجّز اسات ،مانحاد میضایع بحاث ماا ( يعحاي
و محادودة امار و

میال نباشد تحجّز و تعذرر معحا ندارد در حاايکه بحاث

و طري يّت برای واقع در میرد ه ه قطعها مطرح است .پس ميا تحجز و کاشفيّت تالزم هات

نيست چه رسد به ترادف .در نتيجه صحيح آ است که بحث ذاتي بید کاشفيّت و حجّيّت بارای
قطع به صیرت جداگانه میرد بررسي قرار گيرد چحانکه ظاهر بيا امام نيز چحين است.
 )9امام استدال به ح ي ي نبید برای ادم ذاتي بید را درباارة حجّيّات مطارح کاردهاناد ناه
خصیص معذرريّت .به االوه با بررسي دقيق تار بياناات اماام درمايياابيت کاه اوالً ايشاا هايچ گااه
تصريح نکرده اند که حجّيّت امری ااتباری است ،و ثانياً مبحای حجّيّت قطع از ن ر ايشا حکت ا ل
است نه ااتبار ،قرارداد و بحای ا ال .آنچه در بيا امام آمده ايان اسات کاه حجّيّات اماری ح ي اي
نيست؛ اما اين ازوماً به معحای ااتباری بید حجّيّت نيست .پيشتر گفتيت که حجّيّت مفهیمي انتزااي
است که از درك ا ل -يا به تعبيری حکت ا ل -نسبت به جیاز يا قابح مذاخاذه مک ا

از سایی

میال انتزاع مي شید و محشي انتزاع آ يک درك واقعي است نه امری قراردادی و ااتباری.
اابته در تنقیح اين تعبير وجید دارد که « :و أمّا حجّيّته فهي -أيضاً -ايست من ذاتيّات اا طع ،بال
هي من أحکامه العقالئيّة ااتي يُحتجّ بها بين اا یااي و ااعبيد( ».ت ایی اشاتهاردی  4143ج  )43 :2چحانکاه
العقالئية ال نا الواقعيات الثابتة للشيء» (سبحاني  41 2ج  .) 51 :م کن است اين تعبير ايان تصایر را
به وجید آورد که از ن ر امام حجّيّت قطع به بحای ا ال و امری ااتباری است .اما ايان طایر نيسات
چرا که در ت ريرهای اصی امام به ايحکه حجّيّت حک ي ا ي است تصريح شده کاه ايان روشان
ميکحد مراد از حکت ا ال هت ه ا حکت ا ل بیده است .به احیا ن ینه در تهذيب ک ي قبل و نيز
بعد از ابارتي که ذکر شد اين دو ابارت آمده است« :القطع نوجب لتنجّز الّمم و قطع العذر؛ كنه
كاشف في نظر القاطع بال احتمال الخالف ،و هذا كافٍ في حمم العقة و العقةالء بةالتنجّز و صةّّة
االحتجا » و « الّجّية تفترق عا الطريقية بأنها نا اكحما العقلية الثابتة له عنة العقةالء ،و كجة
ذلك تستغني عا الجع » (سبحاني  41 2ج .) 51 :

بررسي ديدگاه امام خميني(س) پيرامون منشأ حجّيّت قطع

در تهذيب هت در جايي تعبير مشابه به کار برده شده است« :فةنّ صةّّة االحتجةا نةا اكحمةا
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در معتمد هت صحبتي از حکت ا ال ذکر نشده و تصريح مايشاید کاه حجّيّات ،حک اي ا اي
است« :و أمّا الّجّية فهي حکت ا ي مترترب ا ى اا طع» (فاضل احکراني  41 1ج )221 :4از اين گذشاته
محذوراتي که امام برای س ب حجّيّت از قطع مطرح ميکححد محذوراتي ا ي است کاه الزماة آ
حکت ا ل به حجّيّت قطع ا ست و با ااتباری بید حجّيّات و وابساتگي آ باه بحاا و قارارداد ا اال
سازگار نيست .اگر کسي واقعاً قائل باشد که حجّيّت به طیر ک ي يک بحاا و ااتباار ا الياي اسات
برای اثبات ااتبار آ نزد شارع بايد به دنبا احراز امضای شارع باشد و امکا ردع آ تیسط شارع
و حتي ااغای حجّيّت با تیافق ا ال را نيز بپذيرد .چحا کاه از برخاي اباارات شاهيد سايد مصاطفي
خ يحي ااتزام به اين مبحا استفاده مايشاید .ايشاا در جاايي از کتاا تحريورات یوی االصوول چحاين
ميگیيد که آنچه در ن ر من صحيح است اين است که حجّيّت قطع ذاتي نيست ب که حجّيّت قطع
نيز – مانحد غير آ – نيازمحد امضا (و تيييد شارع) است؛ زيرا (اساساً) حجّيّات ذاتاي نيسات ،ناه باه
جيّات از ااتباارات
معحي مصط ح در با ايساغیجي و ک ياات خ اس ،و ناه باا برهاا  ،ب کاه ح ّ
ا اليي است ،و م کن است که شارع قطع را از حجّيّات بيحادازد (و ايان ااتباار ا الياي را تييياد
نکحد) ،در نتيجه ديگر قطع میجب معذوريت نتیاهد بید (خ يحي  4143ج .)214 :

اما به ن ر مي رسد اين مبحا صحيح نيست ب که حداقل در مایرد قطاع ،حجّيّات محتازع از درك
ا ل از قبح مذاخذه مک

اامل به م تضای قطع و جیاز مذاخذه مک

تارك ا ل باه م تضاای

قطع از سیی میالست که مانحد درك ا ل از حسن اد و قبح ظ ت ،درکي از يک قضاية ثابات و
تغييرناپذير است و ارتباطي با قرارداد و ااتبار ا ال ندارد .چحانکه محذورهايي هت کاه بارای سا ب
حجّيّت از قطع وجید دارد محذورات ا ي است.
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

فایده و تأثیر بحث
بحثي که گذشت االوه بر تح يح و روشن ن ید ابهامهای میجید و خ طها و اشتباهاتي که در اثر
اين ابهامات در مباحث اصی پديد آمده ،در نگرش اصیاي دربارة حجّيّت به طیر اام ،و حجّيّات
غير قطع نيز تيثيرگذار است .بعد از آنکه دانستيت ايحکه ميا اصیايا راياج شاده کاه حجّيّات قطاع
ذاتي است ،معحای صحيحي ندارد و قابل قبی نيست ،اشکا مط بي کاه از آخیناد خراسااني ن ال
کرديت مبحي بر ايحکه چيزی غير از قطع في نفسه م تضي حجّيّت نيست و حجّيّت غيار قطاع نيازمحاد
جعل است ،بيشتر روشن ميشید؛ زيرا از ايان ن ار تفااوتي مياا قطاع و غيار قطاع وجاید نادارد و
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وجید اراده میال از طرف ابد ،حکت به حجّيّت و محجزيّت و معذريّت ميکحاد .پاس بارای

مقاله

هيچکدام ذاتاً حجّت نيست ،ب که ا ل در میاردی کاه پاای میایيات در مياا باشاد ،در صایرت
اثبات حجّيّت حاک ي بايد وجید داشته باشد که ابارت اسات از ا ال و ا اال ،و حجّيّات از ذات
قطع نشيت ن يگيرد .و اين نيز که حجّيّت يا بايد از ذات سرچش ه بگيرد يا مجعی شاراي باشاد،
درست نيست.
حا اگر فر

کحيت ا ل و ا ال  -که حجّيّت در ارتباط با میاي و بحدگا وابسته باه ن رشاا

ن به تک ي
است -در میارد وجید ظ ر
مک ر

جيّات کردناد و ظان را میجاب قطاع ااذر
هت ،حکات باه ح ّ

دانستحد ،طبعاً حجّيّت اثبات ميشید ،اگر چه جعال شاراي وجاید نداشاته باشاد .بار ه اين

اساس است که قائال به ن ريه حق ااطااه مانحد شهيد صدر به محجّزيّت احت اا تک يا

باه حکات

ا ل ن ر دادهاند .با اين تفاوت که ا ل س ب حجّيّت از غير قطع را از سیی شارع م کن مايداناد
اما اين مط ب را در میرد قطع م کن ن يداند .دانستيت که امام نيز در میاردی تصريح ميکحاد کاه
حتري احت ا تک ي

هت محجِّز است (و حجّيّت دارد) ،مانحد مایارد وجاید احت اا تک يا

فحص ،چرا که ا ل در ايحجا حکت ميکحد با وجید اين احت ا مک ر

قبال از

معذور نيست.

اابته حتري اگر مي پذيرفتيت که حجّيّت قطع ذاتي است ،ايان مط اب مالزماهای باا نفاي حجّيّات
جيّات در مایرد غيار قطاع اثباات
ذاتي از غير قطع نداشت و اداای آخیند مبحاي بار اازوم جعال ح ّ
ن ي شد ،اما با آنچه گفتيت رد اين اداا به مراتب روشن تر خیاهد بید.

به احیا ج عبحدی مباحث ميتیا گفت اگر طري يّت را به معحای صحت و مطاب ت با واقع بدانيت
از قطع قابل انفکاك است ،اما طري يّت و کاشفيّت از ن ر قاطع ،از قطع جدايي پذير نيسات و قطاع
چيزی نيست جز کش

واقع و راه رسيد به واقع در ن ر قاطع ،و کاشفيّت و طري يّت به ايان معحاا

ذاتي قطع است .امّا حجّيّت و وجی تبعيت به هيچ معحايي ذاتي قطع نيسات ،ب کاه حک اي ا اي
است که تحها در میاردی که م طیع اراده فعل ياا ترکاي از سایی مایالی واجاب االطاعةة باشاد،
میضیع پيدا ميکحد ،نه در میرد هر قطعي .در ه ين میارد هت وجی متابعت قابل تع يال اسات و
اگر از قاطع بپرسحد چرا به قطعت ا ل ميکحي؟ پاسخ ميگیيد :چی ا ل حکت ميکحد کاه باياد

بررسي ديدگاه امام خميني(س) پيرامون منشأ حجّيّت قطع

جمع بندی و نتیجهگیری
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به ارادة میال ا ل کرد ،و اين مط ب میرد اراده میاي است .در حااي که اگر وجی متابعت قطاع
ذاتي بید ،تع يل بردار نبید .به بيا صحيح تر ،ا ل حک ي نسبت به حجّيّت قطع و وجای تبعيات
آ ندارد ،ب که حکت ا ل وجی تبعيت از فرامين میاي است و با قطع تحها میضایع ايان وجای
احراز ميشید .ايحکه حجّيّت قطع قابل رفع از طرف شارع نيست هت ،دايل ذاتي باید

برای مک ر

آ محسی ن يشید ب که ادم امکا رفع شارع به اين خاطر اسات کاه الزماه آ ايجااد تحااقض
ا ي در ذهن قاطع است .به ه ين جهت امکانپذير نيست و نهي شاارع از ا ال باه م تضاای قطاع
بيفايده خیاهد بید .ه چحين حجّيّت قطع امری ااتباری و وابسته باه قارار داد و بحاای ا اال نيسات
ب که ناشي از درك يا حکت ا ل نسبت به حسن يا قبح مذاخاذه قااطع اسات کاه اماری ح ي اي و
حک ي ا ي است .با نفي ذاتي بید حجّيّت برای قطع ،پذيرش حجّيّت ا ي در مایرد غيار قطاع
نيز راحتتر امکانپذير خیاهد بید.

منابع

-

(ع)

آخیند خراساني ،مح د کاظت4115( .ق) كفایة االصول ،قت :مذسسه آ اابيت  ،چاپ او .
آهحگرا  ،مح د رسی « )4251( .تحکيت و تک يل ديدگاه امام خ يحي در ن د حجّيّت ذاتي قطاع» ،مطالعوات

اسالمی (یقه و اصول) ،ش اره.39


امام خ يحى ،سيد روح اهلل4149( .ق) انوار الهدایة یی التعلیقة علی الکفایة ،تهرا  :مذسسه تح يت و نشر آثار
امام خ يحي ،چاپ دوم.

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315



انصاری ،شيخ مرتضي4149( .ق) یرائد االصول ،قت :دفتر انتشارات اسالمي ،چاپ پحجت.



ت یی اشتهاردی ،حسين4143( .ق) تنقیح األصول (ت ريرات درس امام خ يحي) ،تهرا  :مذسسه تح يت و
نشر آثار امام خ يحي ،چاپ او .



خ يحى ،سيد مصطفي4143( .ق) تحريرات یی األصول ،قت :مذسسه تح يت و نشر آثار امام خ يحي ،چاپ
او .



سبحاني ،جعفر41 2( .ق) تهذيب االصول (تقريرات درس امام خمینی) ،تهرا  :مذسسه تح يت و نشر آثار
امام خ يحي ،چاپ او .



صدر ،سيد مح د باقر4149( .ق) دروس یی علم االصول ،قت :نؤسسة ااحشر االسالمي ،چاپ پحجت.



طباطبايى ق ى ،ت ى )4224( .آراؤنا یی أصول الفقه ،قت :محالتي ،چاپ او .
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آثار امام خ يحي ،چاپ او .



مقاله

فاضل احکراني ،مح د41 1( .ق) معتمد األصول (تقريرات درس امام خمینی) ،تهرا  :مذسسه تح يت و نشر
ق ىزاده ،اح د )4225( .واژه شناسى اصطالحات اصول یقه ،تهرا  :بحياد پژوهشهای ا ي فرهحگي نیر
االصفياء ،چاپ او .



کاظ ي خراساني ،مح د ا ي )4229( .یوائد االصول (تقريرات درس میرزای نائینی) ،قت :دفتر انتشارات
اسالمي ،چاپ او .



ک رهاى ،مح د باقر( .بيتا) أصول الفوائد الغرویة یی مسائل علم أصول الفقه االسالمى ،تهرا  :مطبعه
فردوسي ،چاپ او .



مرکز اطالاات و مدارك اسالمى )4235( .یرهنگ نامه اصول یقه ،قت :پژوهشگاه ا یم و فرهحگ اسالمي،
چاپ او .



م فر ،مح درضا4121( .ق) اصول الفقه ،قت :نؤسسة ااحشر االسالمي ،چاپ پحجت.



هاش ي شاهرودی ،سيد مح ید4142 ( .ق) بحوث یی علم االصول (تقريرات درس شهید صدر) ،قت :مذسسه
دائرة اا عارف ف ه اسالمي ،چاپ سیم.



هال  ،هيثت41 1( .ق) معجم مصطلح األصول ،بيروت :دار ااج يل ،چاپ او .

بررسي ديدگاه امام خميني(س) پيرامون منشأ حجّيّت قطع

