بررسیِ امکان و وقوع منع متابعت از قطع
با رویکرد به آراي امام خمینی

(س)
علیرضا هدایی
محمد رضا حمیدی

چکیده :یکی از مباحث مهم و اختالفی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل
نمودن به قطع خود است .پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهیی ممیتاخ خیا
خود را دارد .با نگاهی گذرا به متون اصولی میتوان دید که بسیاار از اصیولاان بیا
استناد به دالیل عقلی ،کالمی و عقالیی امکان بازداشتن قیاطع را از عمیل نمیودن بیه
قطع خود غات ممکن میدانند .در مقابل ،عدها از اصیولاان میمن مخال یت بیا ن یت
مذکور ن تیاخ جدید را ارائه داده و بت نادرستی ادلة طتف مقابل پا فشیتدهانید.
در این نوشتار تالش شده است بت مبنا ن تیة امام خمانی پاتامون خطاباخ قانونی و
با تأکاد بت ن تاخ اصولی و فقهی ایشان ،راه حلیی پیذیتفتنی و میدلدل در ایین زمانیه
ارائه شود .بت مبنا ن تیة خطاباخ قانونی میتوان پذیتفت کیه اصیل منیع از متاب یت
قطع در متحلة مبوخ دارا ایتاد و اشکالی ناست و در متحلة امباخ نای مییتیوان از
مؤدا بتخی روایاخ و فتاو فقهی متبوطه و نا با اسیتناد بیه دالییل عقلیی ،وجیود
چنان حکمی را نتاجه گتفت.
کلیدواژهها :حجات قطع ،کاش ات ذاتی ،متاب ت از قطع ،قطع قطاع ،منجّ یّت

بیان مسئله
اصولاون آمار مختل ی را بتا باور جازم مکلدف بتشمتدهاند که از جملة آنها میتوان بیه کاشی ات
ذاتی از واقع ،منجّ یّت ،م ذدریّت ،حجات ذاتی یا عقالیی و نا وجوب متاب

ت اشاره داشت (ماالنی

 8241ج22 :5؛ نائانی  8554ج2 :4؛ خمانی  8281ج .)42 :6مسیئلة وجیوب متاب یت از قطیع و حجایت آن -
 .8استادیار دانشکدة الهااخ و م ارف اسالمی دانشگاه تهتان.
 .4دانشجو دکتتا فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهتان.
تاریخ دریافت8535/88/5:

E-mail:hodaee@ut.ac.ir
E-mail:m_hamidi@ut.ac.ir
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علیرغم اهمات فتاوان -هنوز دارا زوایایی است که به صورخ منسجم و م صّل و با رویکتد بیه
ن تیاخ جدید در اصول فقه کمتت مورد تباان پژوهشگتان قتار گتفته است .ن ات امکان منع قاطع از
عمل نمودن به قطع خویش و بترسی وقوع یا عدم وقوع آن در عالم امباخ؛ پتسش اصیلی در ایین
زمانه آن است که آیا شارع میتواند فتد را که در مسئلها به باور جازم و قط ی رساده است از
متاب ت قطع خود باز دارد؟ در صورتی که پاسخ بدین پتسش مثبت باشد آنگاه باید دید آیا دلالیی
بت وقوع چنان مسئلها در شتع وجود دارد یا خات .پتسشها مذکور متأمدت از ن تیة اخبیاریان در
خصو

عدم حجات قطع ها ناشی از دالیل عقلی و نا بتخی از فتاو دال بت عدم حجات قطیع

قطاع به حساب میآید (ر.ک :انصار 8286ج .)44، 85: 8البته در این نوشتار موارد ن اع صغتو میورد
مالح ه ناست؛ بلکه غتض آن است که امکان منع متاب ت از قطع در عالم مبوخ و وقیوع اجمیالی
آن در عالم امباخ مورد تحقاق قتار گاتد .بدین من ور ،نخست چاستی قطع و مقصود از کاش ات و
منجّ یّ ت آن مورد بترسی قتار گتفته و آنگاه با باان ن ت موافقان و مخال ان و نقد آنها بیه وییژه در
مورد وقوع نهی از متاب ت در عالم امبیاخ ،میمن تبایان خلیح مبحثیی کیه در ایین زمانیه صیورخ
پذیتفته ،دالیل تازها بتا ن تیة مختار ارائه شده است.

 )1چیستی قطع
«قطع» در لغت م نا گسستن میدهد و به باور جازم نا

اطالق میشود (ابن فارس  8222ج828 : 5؛ ابن

من ور  8282ج )39 :84بدین اعتبار که موجب انقطاع احتمالِ خالف ن د قاطع میشود؛ یا آنکیه سیبب
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

ت صال دادن امت از امت دیگیت خواهید شید (مصیط و  8224ج435 :3؛ حسیانی  8249ج .)19 :8قطیع در
اصطالح اصولاان ،یکی از سه حالت ممکن بتا مکلدف  -پس از الت اخ نسبت به احکام شیتعی-
دانسته شده است (انصیار  8286ج .)4 :8بساار از اصولاان بتجسته ،م نا قطیع را روشین و بیدیهی
تلقدی کتده و ت تیف روشنی از آن ارائه ندادهاند (ر.ک :گتوه نویسندگان  )653 : 8513و بتخیی دیگیت-
به ویژه شارحان -به باان ت اری ی از این اصطالح پتداختهاند .در نگیاه اول ،ت یاریف ارائیه شیده از
سو اصولاان پاتامون م نا قطع در علم اصول ،مختلیف و حتیی مت یارض اسیت؛ عیدها آن را
م ادل علم و یقان بتشمتدهاند (مشکانی اردبالی 825 :8536؛ بهجت  8511ج .)84 :5عده ا دیگیت بیت اعیم
بودن م نا آن از علم سخن گ

تهاند (عارفی پشی  8592ج42 :5؛ ساباطی یی د 53 :8599؛ نج یی  8542ج:8

 .)1بتخی تصتیح نمودهاند که قطیع ،عیان انکشیاف از واقیع اسیت (عتاقیی  8289ج )6 :5و در مقابیل
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اختالف ت ابات ،با بترسی دقاق سخنان اصولاان میتوان دریافت که بساار از آنان م هوم مشیابهی

مقاله

گتوهی دیگت قطع را نتاجة حاصل از قاام کواشیف بتشیمتدهانید (کاشیانی  .)34 :8561بیا وجیود ایین
از قطع را در ن ت داشتهاند .ن د آنان قطع یکی از سه حالت مکلف نسیبت بیه حکیم شیتعی دانسیته
شده که در بتابتِ ظن و شک قتار میگاتد؛ بدین م نی که مکلف نسیبت بیه حکیم شیتعی یقیان و
باور ج می پادا میکند .از آنجا که این اصطالح در ن د اصیولاان م نیا خاصیی دارد الزم اسیت
ماهات و ویژگی ها مهم آن از نگاه ایشان تباان شود تا م هوم روشن و ت تییف جیام ی از آن بیه
دست آید .نخست آنکه از دید مشهور اصولاان ماان قطع و واق ات هیا مالزمیها ناسیت؛ بیدین
م نی که آنچه فتد به آن قطع پاداکتده می تواند مطابق با واقع باشد یا نباشید و ایین دو حالیت از
اقسام قطع به شمار میآیند (انصار  8286ج .)3 :8شاهد ایین ادعیا آن اسیت کیه اصیولاان در مبحیث
قطع ،مباحث متبوط به م ذریّت قطع و نا حکم تجتد را مطتح نمیودهانید کیه ایین دو بیه جی در
حالت عدم تطابق قطع با واقع رو نمیدهند .8همچنان طتح مباحثی همچون علم اجمالی بیه خطیا
بودن بتخی قطعها نشان دهندة همان مدعاست (ر.ک :م ت .)512 :8519

بنابتاین نباید اظهاراتی ن

ات اینکه «قطع رسادن به ساحت واقیع اسیت» (ر.ک :حایدر )818 :8284

این توّهم را ایجاد کند که مقصود از قطع ،قطع به م نا اخصّ ی نی صورخ اصابت قطیع بیا واقیع
کاشف از واقع به حساب میآورد.
دوم اینکه قطع از حاالخ ن سانی مکدلف و قسمی در بتابت ظند و شک است .بنیابتاین عبیاراتی
ن ات آنکه «قطع آن است که در آن احتمال خطایی داده نشود» نباید ذهن را به سمت امور بدیهی و
مانند آن ببتد بلکه من ور از این عبارخ آن است که قاطع ها احتمال خالفی در قطع خود ندهید.
چه احتمال خطا کم باشد و چه مساو

با احتمال صحت (انصار  8286ج4 :8؛ مکارم شاتاز  8241ج:4

423؛ عتاقیی  8288ج .)4 :5همچنان احتمال خطا باید به طور خا

و م اّن موجود باشد و علم اجمالی

به خطا بودن بتخی از قطعها ،بدون مشخص بودن محدوده و زمان آن ،خدشها به قطع بودن آنها
وارد نمیکند (م یت  .)512 :8519سوم آنکه منشأ قطع و شخصات قاطع تغاات در ماهایت آن ایجیاد
.8چتا که هت گاه قطع با واقع مطابق نباشد یا مکلف طبق آن عمیل مییکنید کیه در ایین صیورخ بحیث م یذریت قطیع
مطتح میشود و یا با قطع خود مخال ت میکند که تجتد رو میدهد و اگت قطع در ن یت اصیولاان همیواره مطیابق بیا

( س)

واقع بود (قطع به م نی االخص) این دو مسئله در ذیل آن مطتح نمیشد.

بررسي امكان و وقوع منع متابعت از قطع با رويكرد به آراي امام خميني

است؛ بلکه مقصود از این سخن آن است که قاطع ،قطع خود را -چه مطابق با واقع باشد چه نباشد-
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نمیکند؛ به طور کلی قطع میتواند از ت قه در قتآن و روایاخ ،تتاکم قتائن عقالیی ،احکام عقلی،
مکاش اخ روحانی ،خواب و رؤیا ،علوم غتیبه ،قااسها غایت م تبیت و عوامیل روانیی و م اجیی و
حتی امور

بدون ارتباط مانند پتیدن کالغ به دست آید (ر.ک :ساباطی 821 :8599؛ ساسیتانی 44 :8282؛

حادر 812 :8284؛ ماتزا شاتاز  8223ج528 :5؛ فامل لنکتانی  8518ج.)213 :8

با توجه به سه مورد گ ته شده میتوان قطع را ت تیف کتد« :قطع ی نی آنکه مکلف نسبت بیه
حکم یا موموعی شتعی یقان و باور ج می پادا کند؛ به صورتی که هیا احتمیال خطیایی در آن
ندهد ،خ واه آن قطع با واقع نا مطابق باشد یا خات و خیواه از طیتق م میول بیه دسیت آیید ییا غایت
م مول» .از این رو می توان مقصود کسانی را که قطع را به م نا علم یا اعم از آن دانستهاند درک
کتد .توماح آنکه علم در لغت به م نا

دانستن و در بتابت جهل به کار میرود (ابن من ور  8282ج84

 )289 :در علوم عقلی بتا این واژه دو ت تیف مهم ارائه شده است؛ گاه آن را به صورخ حاصل از
اشااء ن د ذهن ت

تیف کیتده انید و گیاه بیه اعتقیاد جیازم مطیابق بیا واقیع (صیلابا و صیان ی 291 :8566؛

عبدالتحمن بیتا ج245 : 4؛ متتضیی زباید  8282ج .)236 : 89از ن یت بتخیی ،ت یاوخ بسیاار مهیم ایین دو
ت تیف در آن ا ست که مطابق با ت تیف نخست ،جهل متکدب نا داخل در م نا علم خواهد شید
و لذا ت تیف اول اعم از ت تیف دوم خواهد بود (سبحانی 58 :8243؛ جتجانی  .)869 :8592اسیتدالل ایین
گتوه آن ا ست که در مواقع جهل متکب نا صورتی از اشااء ن د ذهن حاصل شده و بنابتاین جهل
متکب نا در شمار علم به حساب میآید .البته این استدالل مورد انتقاد بتخی از اندیشیمندان قیتار
گتفته است؛ بدین باان که صورخ حاصل از اشااء ن د عقل ،متورتاً مطابق با واقیع خواهید بیود و
فتد دارا جهل متکب ،پندار حصول صورتی از اشااء را دارد نه خود آن را؛ لذا اگت فتد م تقید
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

به مسطح بودن کتة زمان باشد ،صورتی از شیء (زمان) در ذهن او حاصل نشده بلکه زعم حصول
صورتی از اشااء بتا و

حاصل شده است (م ت .)42 :8534

قطع را میتوان از جهاخ مختل ی دستهبند نمود؛ یکی از این تقساماخ تقسام قطع به طتیقیی
و موموعی است .هت گاه در موموع دلال شتعی عنوان قطع لحاظ نشده باشد آن را طتیقیی و در
غات این صورخ موموعی نامادهاند؛ مثالً هت گاه گ ته شود «اگت قطع به وجوب نماز جم ه ییافتی،
صدقه بپتداز» این گ اره قطع موموعی خو اهد بود؛ چتا که در موموع دلال ی نی قطع بیه وجیوب
نماز عنوان قطع مورد لحاظ قتار گتفته است (فامل لنکتانی  8515ج.)65 - 66 :2
 .8بتا دیدن سایت ت اریف ر.ک( :مصباح ی د .)25- 12 :8534
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علوم م تفت شناختی دارا م انی مت دد بوده که پتداخت به آنها از گنجایش این نوشتار خارج

مقاله

تقسام دیگت قطع ،ناظت به جنبة م تفتشناختی و موجهات عقالیی آن است .واژة «توجایه» در
است اما به طور کلی اشاره به مدلدل بودن گ ارة یقانی دارد .مثالً اگت دو ن ت اعتقاد به کوتیاه بیودن
عمت شخصی داشته باشند و دلال ن یت اول نیوع خطیوط کیف دسیت و و دلایل ن یت دوم بامیار
مهلک آن شخص باشد ،باور شخص اول غایت موجّیه و بیاور ن یت دوم دارا شیتط توجایه دانسیته
میشود .در این باره به صورخ پتاکنده مباحثی در کتب اصولی مطیتح شیده اسیت کیه اشیاره بیه
حجات قطع و نه ماهات آن دارند .اصطالح جاهل قاصیت و جاهیل مقصیت در ابیواب حجایت قطیع
غالباً اشاره به بُ د موجّهات قطع دارد؛ بدین باان که آن دسته از قطعهیایی کیه مسیتند بیه مقیدماخ
منهیعنه (ن ات قااس) یا منابع غات مومق (ن ات کتب ماله) و  ...هستند فاقد قابلات احتجاج به شیمار
میآیند؛ اگت چه

عنوان قطع بت آنها همچنیان صیادق اسیت (اجتهیاد  8222ج82 :8؛ حسیانی  8246ج:4

.)455

باشتتین مباحث پاتامون «شتط توجاه» را در مباحث اصولی میتوان در ابواب متبوط بیه قطیع
ت بد /تن یلی /عقالیی یافت که در مقابل قطع حقاقی قتار میگاتد .قطع ت بد اشاره بیه آن دارد
که شارع میتواند مؤدا بتخی دالیل و اماراخ را نازل من لة قطع قتار دهید؛ ی نیی آمیارِ حصیول
 8244ج)255 :8؛ لذا در چنان میوارد تنهیا عنصیت موجّهایت وجیود دارد و آن را مییتیوان «گی ارة
شتعی موجّه» دانست که از حاث باورمند مکلف ،و اصابت با واقع به نحو البشیتط لحیاظ شیده
است .اصطالح «ظنون م تبته» اشاره به چنان گ ارههایی دارد.
8

اصطالح دیگت کیه در آن بیت عنصیت توجایه تأکاید شیده« ،یقیان مومیوعی » اسیت .یقیان
موموعی به یقانی اطالق می شود که از تتاکم دالیل و قتائن اعتمادزا حول یک موموع م یاّن بیه
دست میآید به گونها که احتمال خالف در آن به سمت ص

ت شدن تمایل کند (آلفقایه  8248ج:8

558؛ ساستانی )52 :8282؛ لذا در یقان موموعی دو رکین مهیم قابیل شناسیایی اسیت؛ نخسیت وجیود

 .8این اصطالح را نباید با اصطالح «قطع موموعی» که در بتابت قطع طتیقی اسیت یکسیان شیمتد .یقیان مومیوعی در
م نا مورد بحث در مقابل یقان ذاتی قتار می گاتد که ناشی از عوامیل م اجیی و محاطیی اسیت؛ نیه دالییل منطقیی و
ختدپسند (ر.ک :ساستانی .)44: 8282

بررسي امكان و وقوع منع متابعت از قطع با رويكرد به آراي امام خميني

قطع را بتا آنها نا

اعتبار نماید و مث الً ظن ناشی از ظواهت را در حکم قطیع قلمیداد کنید (اصی هانی

( س)
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قتائن و مجوّزاخ واق ی (نه وهمی و تخالی) و دوم حصول یقان عقالیی بت پایة این قتائن؛ هت چند
احتمال خالف به کلی از بان نتود .در بتابت این م هوم ،یقان ذاتی قیتار دارد کیه عبیارخ اسیت از
باور جازمی که ناشی از عوامل م اجی و روانی است نه مجوّزاخ واق ی و عقالییی .البتیه از گ تیار
بتخی از محققان چنان بتمیآید که یقان ذاتی عبارخ اختا یقان روانشناختی است و لذا رابطیة
آن با یقان موموعی ،عام و خا

من وجه خواهد بیود (خسیتو پنیاه و پنیاهی آزاد  .)454 :8511در ایین

نوشتار مقصود از یقان ذاتی همان م نا اول ی نی قطع غات عقالیی است.
اصطالحی که در اصول فقه بتا توصاف دارندة یقان ذاتی به کار میرود واژة «قطاع» اسیت؛
ی نی فتد که از ادلها که نوعاً ایجاد ظن ،شک یا وهم مینماینید بیه قطیع و بیاور جیازم بتسید.
(ر.ک :سیبحانی  8242ج12 :5؛ الر  8281ج  .)94 :8قطاع در این م نا طاف فتاوانی از افتاد را شامل می-
شود و ل وماً اشاره به موارد نادر همچون حصول قطع از علوم غتیبه و  ...ندارد؛ بلکه تمام کسانی
را که از ادلة غات علمآفتین ن ات قااس ،استحسان ،مغالطاخ ،عقاید نااکان و ...نسبت به حکمیی بیه
باور جازم میرسند در بیت مییگایتد (رک :الر  8281ج .)95 :8در ایین نوشیتار میتاد از قطیاع همیان
م ناست و اشاره به دارندة یقان ذاتی دارد.

 )2کاشفیت قطع از واقع و معانی آن
هتگاه فتد نسبت به گ ارها باور قط ی داشته باشد از ن ت خویش در آن موموع به ساحت واقع
دست یافته است .گ اره ها شتعی نا از این موموع مستثنی نبوده و چنانچه شخصی در حکم ییا
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

موموعی شتعی به قطع بتسد ناگ یت واقع را در آیانة باور خود خواهد دید .خیواه مت لیق آن بیاور
حکمی شتعی باشد خواه موموع حکم شیتعی؛ ن ایت قطیع بیه حتمیت خمیت (قطیع بیه حکیم) ییا
خمتیت مایع موجود (قطع به موموع) .این خصوصات قطع ن د اصولاان «کاش ات» ناماده شیده و
ذاتی آن دانسته میشود (ر.ک :آملی  8535ج)85 :5؛ در خصو

م نا دقاق کاشی ات ذاتیی قطیع از

واقع چند احتمال میتواند به ذهن آید.
نخست آنکه گ ته شود قطع هماشه مطابق با واقع بوده و لیذا کاشیف از آن اسیت؛ ایین سیخن
بدون تتدید سخن باطلی است و با مثالها فتاوان جهل متکب نقض میشیود و م نیا کاشی ات
ذاتی قطع نمیتواند چنان سخن سخا ی باشید .البتیه علیم در م نیا بیاور صیادق موجیه مییتوانید
کاشف از واقع دانسته شود اما بت اساس مباحث پاشان ،م هوم قطع در ن ت اصیولاان نیاظت بیه جنبیة
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مقاله

روانشناختی آن است نه جنبة م تفتشناختی؛ لذا جهل متکب نا در دایتة م هوم قطع قتار داشته و
ت تیف دیگت از کاش ات قطع آن است که فتد قیاطع ،بیاور ج میی خیویش را مطیابق بیا واقیع
میپندارد و لذا آن را کاشف از واقع میداند .از این رو قطع همواره در ن ت قاطع ،کاشیف از واقیع
است؛ به باان دیگت ،هت گاه نسبت به گ ارها قطع پادا شود قاطع ،م لوم بال تض را؛ ی نیی وجیود
خارجی که مت لق قطع قتار گتفته مطابق با م لوم بالذاخ؛ ی نی صورخ ذهنی موجود در ن س خود
میداند .بت این سخن ایتاد وارد شده است که م اهام ذاتی نمیتوانند به صورخ نسبی لحاظ شیوند
و ذاتات با نسبات همخوانی ندارد؛ چتاکه م اهام ذاتی دائت ماان وجود و عدم بوده و نسیبی بیودن
رابطة یک م هوم و ذاتااخ آن دارا م نا محصلدی ناست (سیبحانی  8245ج .)432 :4از دیید عیدها
دیگت این اشکال بت سخن یاد شده وارد نمیشود چتا که انطباق صورخ ذهنی و مومیوع خیارجی
همواره مورد اعتقاد قاطع است و چنان انطباقی را نمیتوان از م هوم قطیع جیدا کیتد .میتاد از ایین
سخن آن است که هت گاه م هوم قطع به عنوان باور جازم در ن یت گتفتیه شیود مییتیوان یقیان بیه
انطباق آن با واقع را  -از دیدگاه قاطع -از م هوم قطع انت اع نمود و لذا این انطباق دائمیالحصول و
غات نسبی است .اما با پذیتش این سخن نا ایتاد دیگت بیت کاشی ات ذاتیی قطیع وارد اسیت و آن
حال آنکه چنان گ ارههایی نا در گستتة قطع ت تیف میشوند؛ ن ات قطع به محال بودن اجتماع یا
ارت اع نقاضان (خمانیی  8281ج .)48 :6همچنان مطابق این دیدگاه قاطع به م لیوم بیال تض نای نیوعی
نگاه استقاللی داشته و آن را مطابق با م لوم بالذاخ میداند؛ در حالی که به ن ت میرسد فیتد قیاطع
اصوالً دناا خارج را از دریچة قطع خود می بانید نیه آنکیه دو گونیه م لیوم خیویش را مطیابق بیا
یکدیگت بداند.
ت تیف پذیتفتنیتت از کاش ات ذاتی قطع آن است که اصوالً قطع ماهاتی ج کاش ات ندارد و
کاش ات تمام ماهات آن است .بت این اساس کاشی ات بیتا قطیع ذاتیی ایسیاغوجی خواهید بیود؛
توماح آنکه بتخی اصولاان صتاحتاً کاش ات را عان علم دانسیته (م یت  )514 :8519و البتیه عیدها
دیگت کاش ات را از لوازم عقلیِ قطع بتشمتده که در این صورخ ذاتی باب بتهان به شمار میآیید
(اصغت  8515ج .)89 :8م انی ییاد شیده و اخیتالف ن یت در آن هیا تقتیبی ًا بتابیت بیا مباحیث متبیوط بیه
«حکایت ذاتی» در دانش فلسی ه اسیت .بیدین شیتح کیه م یاهام و تصیوراخ ذهنیی ،میاهاتی جی

بررسي امكان و وقوع منع متابعت از قطع با رويكرد به آراي امام خميني

اینکه در گ ارههایی که م لوم بال تض ندارند ،انطباق م لوم بالذاخ و م لوم بیال تض محیال اسیت
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ارائهدهندگی از امیت میاورا خیود ندارنید .هیت گیاه ایین ارائیهدهنیدگی مطیابق بیا واقیع باشید،
صورخها ذهنی کاشیف از واق نید؛ در غایت ایین صیورخ از امیت در ن یس فاعیل شناسیا خبیت
میدهند؛ لذا در این حالت محکی در واقع ذهنی است نه خارجی ،مثالً چنانچه فیتد شیائی را در
آب به صورخ شکسته بباند و آن را شکسته بپندارد ،صورخ ذهنیی موجیود در ذهین او حیاکی و
کاشف از امت ماورا خود است اما شکستگی آن شیء نه در عالم واقیع بلکیه در پنیدار و ن یس
فتد قاطع رو داده است؛ صورخها ذهنی متبوط به گ ارههایی که محل صدق آنها عالم اعتبیار
باشد نا

به همان گونهاند (ر.ک :بتهیان مهتیی

و فاامیی 44- 45 :8513؛ رمیایی و شیتی ی  )852: 8535لیذا

ایتاد متبوط به گ ارههایی که م لوم بیال تض ندارنید بیت ایین دییدگاه وارد ناسیت .بیت مبنیا ایین
دیدگاه نگاه ن س به صورخ علماه و م لوم بالذاخ نگاه آلی و نه استقاللی است؛ ی نی فتد قاطع از
دریچة صور علماه به دناا خارج و م لوم بال تض مینگتد؛ لذا اصل وجود چنان صیور علمایها
حاکویت است؛ مگت آنکه به لحاظ استقاللی نگتیسته شوند (فنایی اشکور .)892- 895 :8591

دربارة اینکه مقصود هت یک از اصولاان از کاش ات قطع مطابق با کیداماک از بتداشیتهیا
فوق  -به خصو

بتداشت دوم و سوم -است نمیتوان قاط انه اظهار ن ت کتد؛ چتا که اقوال آنان

در این زمانه اغلب مختصت (ر.ک :حادر  )893 :8284و ب ضاً مبهم مینماید .مثالً بتخی از آنها قطع را
عان کاش ات دانسته و در ادامة کاش ات را بتا

علم مابت کتدهاند نه مطلق قطیع (ماالنیی  8241ج:5

 .)25گتوه دیگت کاش ات را عان قطع بتشمتدهاند؛ به اعتبار آنکه صورخ ذهنی همان م لوم بالذاخ
دانسته میشود یا آنکه اصوالً قطع همان م لوم بالذاخ بوده و اختالف آنها به اعتباراخ مختلف بیاز
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

میگتدد (شاهتود  8258ج )59 :4عدها از اصولاان نا تصتیح داشتهاند که کاش ات ذاتی قطیع بیه
م نا عدم امکان ت کاک ماان قطع و م لوم بالذاخ است (فامل لنکتانیی  8252ج )42 :5که بت این مبنا
گ ارههایی که م لوم بال تض نداشته یا مطابق با واقع -م لوم بال تض -نباشند (جهیل متکدیب) نای
دارا کاش ات ذاتی به شمار میآیند؛ چتاکه قطع در چنان گ ارههیایی نای کاشیف و ییا بیه بایان
دقاقتت مطابق و م ادلِ م لوم بالیذاخ خواهید بیود (ماالنیی  8241ج22 :5؛ فایاض  8241ج .)838 :2بتخیی
دیگت با تأکاد بت آنکه صورخ ذهنی با دو لحاظ کاش ات از واقع یا منکشف بودن «علم» و «م لوم»
ناماده میشود کاش ات ذاتی را به م نیا آن دانسیته انید کیه صیورخ ذهنیی بیدون وسیاطت هیا
صورخ دیگت م

لوم است (شاتاز  8516ج.)829: 8
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میتوان در جمعبند این ن تاخ چنان گ ت که صورخها ذهنیی همیواره همیتاه بیا نیوعی
کاش ات از واقع نا داشته و در غات این صورخ تنها از امت در ن س فاعل شناسا خبت میدهند .در
هت دو حال فتد قاطع از دریچة همان صورخها ذهنی به دناا واقع مینگتد و آنرا در مییابد؛
در چنان حالتی صورخها یاد شده جنبة آلی و نه استقاللی داشیته و نی د قیاطع مغ
 8242ج)42: 5؛ لذا در خصو

ولنید (سیبحانی

قطع طتیقی عباراتی ن ات آنکه «قیاطع قطیع خیود را مطیابق بیا واقیع

میداند» چندان دقا ق ناست مگت آنکه و قطع خویش را با نگاه استقاللی بنگتد و آنگاه حکیم بیه
تطابق آن با واقع نماید.

 )3وجوب متابعت از قطع
اصولاان اماماه پس از پذیتش ن تیة کاش ات ذاتی قطع ،وجوب متاب ت و سپس حجات ذاتی قطع
را بت این اساس پیری

کتدهاند .بدین م نا که در قطع طتیقی -از آنجیا کیه قیاطع یقیان خیود را

مطابق با واقع میداند -به من ور تب ات از واقع ناگ

یت به قطع خویش عمل میکنید (نیائانی  8554ج4

2:؛ ایتوانیی  8244ج .)426 : 4توماح آنکه بتخی از اصولاان بتا حکم شتعی چهار متحله قائلند کیه
بوده و بت تتک آن عقاب متتتدب خواهد شد؛ بت این اساس تنجّ احکام پس از علم مکلدیف بیه آن
صورخ میپذیتد .در صورتی که قطع مکلدف مطابق با حکیم واقیع نباشید (جهیل متکدیب) و در
عمل ننمودن به حکم واق ی م ذور دانسته میشود .از اینروست که قطع مکلدیف نسیبت بیه حکیم
شتعی همتاه با منجّ یّت یا م ذدریّت خواهد بود .چنیان م نیایی از منجّ یّیت را (بیه عنیوان آخیتین
متتبة حکم در متاتب چهارگانه) آخوند ختاسانی مطتح نموده اسیت (آخونید ختاسیانی .)435 : 8282
بدین م نا که احکام شتعی چهار متتبة اقتضاء (دارا بودن مالک مصلحت) ،انشاء (قانونگیذار )،
ف لات (ابالغ) و تنجّ (آگاهی مکلدف) را پشت ست میگذارد (ر.ک :ختاز  8244ج .)539 : 2توجه به
این نکته متور است که اصوالً منجّ یّت تنها دربارة «علم» و نه مطلق قطع امکیان حصیول دارد؛
چتا که از دیدگاه اصولاان ،منج یت متحلة آختین متتبة حکم است که با علم مکلدیف بیه حکیم
ف لی تحقق یافته و به موجب آن بت تتککنندة آن تکلاف حکم به استحقاق عقاب خواهد شد .بت
همان مبنا بتخی ب رگان علم اصول به درستی باان داشتهاند که اگیت قطیع مکلدیف بیا واقیع اصیابت

بررسي امكان و وقوع منع متابعت از قطع با رويكرد به آراي امام خميني

متحلة چهارم آن تنجّ نام دارد؛ ی نی حکم به متحلها میرسد که انجام آن بت مکلدیف میتور
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نداشته باشد ،آنگاه منجّ کنندة چه حکمی خواهد بود؟ (ایتوانی  8244ج .)446 : 4در صورتی که قطع
مکلف اصابت با واقع نداشته باشد  -از آنجا که واقعِ مکشوف ن د و به همان گونه بوده و و به
واقعِ مکشوف ن د خود عمل نموده -همان مسئله عذر و در تتک تکلاف واق ی به حساب آمده
و لذا هت قط ی یا منجّ و یا م ذدر تکلاف خواهد بود.
توجه به این نکته متور است که قطع را میتوان از دو حایث نگتیسیت؛ نخسیت بیه عنیوان
ص تی ن سانی که در ن س قاطع شکل میگاتد و دوم بیه عنیوان کاشی ات آن از واقیع .امیا از دیید
بتخی اصولاان به ویژه امام خمانی م نا وجوب متاب یت از قطیع در هیا ییک از ایین دو فیتض
دارا م نا صحاحی ناست؛ چتا که وجوب متاب ت از ص تی ن سیانی م نیا محصیلدی نداشیته و
اصل وجوب متاب ت از آنچه که واقع را کشف میکند به گ ارة کالمی وجیوب اطاعیت از میولی
بازگشت دارد (سبحانی 8245ج435: 4؛ تقو اشیتهارد 8281؛ ج86: 5؛ سیبحانی 8242؛ ج .)42 : 5در تومیاح
این سخن میتوان چنان گ ت که هت گاه مکلدف به حکمی شتعی -مثل حتام بودن شیتب خمیت-
قطع پادا کند ،این قطع به تنهایی نمی توانید وجیوب متاب یت داشیته باشید؛ مگیت آنکیه بیه موجیب
گ ارها دیگت -ن ات وجوب اطاعت از اوامت خداوند -بتوان قااسی را تشکال داد و گ ارة مقطوع
را به عنوان صغتا آن قااس در ن ت گتفت که در این صورخ وجوب متاب ت به کبتا این قااس
ت لق خواهد داشت .همچنان در صورتی که مت لق قطع مکلف یک موموع و نه گ اره باشد -ن ات
قطع به خمتیت مایع موجود -آنگاه مکلدف مقطوع خویش را به عنوان مصداقی بتا حکم شیتعی
خ واهد دانست که وجوب متاب ت از آن باز هم دارا م نا صحاحی ناست.
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از گ تة بتخی دیگت از اصولاان چنان بتمیآید که آنان وجوب متاب ت از قطع را بیا توجیه بیه
حسن و قبح عقلی تباان نمودهاند؛ بدین باان کیه عقیل ،حسین عقوبیت پتوردگیار را در خصیو
تکالا ی که مکلف بدانها قطع داشته و در عان حال به آنها عمل نکتده درمییابد .همچنیان عقیل
حکم می کند که هت گاه مکلف نسبت به تکلا ی جهل متکدب داشته باشید عقوبیت نمیودن و بیه
سبب آن تکلاف قباح است؛ بتآیند این دو گ اره ل وم عمل نمودن به قطع خواهد بود چتاکه اگیت
این قطع مصادف با واقع باشد ،عمل نمودن به آن ،تکلا ی را که به متحلة منج یت رساده از عهدة
مکلدف بتخواهد داشت و در غات این صورخ نا موجب م ذوریت و ن د پتوردگار خواهد بیود.
مسلماً چنان حکمی -اگت صحاح باشد -اختصاصی به قاطع ندارد بلکه هت عاقلی حکم بیه وجیوب
متاب ت از قطع -به عنیوان متاب

یت از قطیع -خواهید کیتد (بتوجیتد 421: 8289؛ خیویی  8283ج82: 5؛
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باان میکند ،عدها از اصولاان مسئلة وجوب متاب ت را بتا انسان ،از آن حاث که حاوان است-

مقاله

صالحی مازندرانی  8242ج .)28: 5در کنار این دیدگاه که حکم وجوب متاب ت از قطع را حکمی عقلی
و به عنوان حبّ ن س و امت فطت مابت دانستهاند؛ ی نی همانگونه که حاواناخ مثالً با دیدن آتش
فتار کتده و بت صورخ ذهنی خود امت واقع را حمل میکنند ،انسان نا پس از قطع به مضت یا م اید
بودن امت امت واقع را بت آن حمل میکند؛ نهایت آنکه حاواناخ تنها سود و زیان را در امور حسّی
درک میکنند و انسان قادر به فهم سود و زیان م نو نا

هست (تبتیی

 8519ج514 : 5؛ خیویی 8283

ج.)82: 5

بت اساس مباحث مطتح شده در صورتی که شارع از مکلدف بخواهد که به قطیع خیویش عمیل
ننماید ،در ذهن و نوعی تناقض به وجود میآید؛ زیتا و از سویی خود را مکلدیف بیه عمیل بیت
طبق قطع خویش (که ذاتاً کاش ات از واقع دارد) دانسته و از سو دیگت م اد امت جدیید شیارع بیت
تتتاب امت ندادن به قطع پاشان است .از این روست که اکثتیت اصولاان ،منع نمودن قاطع از عمیل
کتدن بت مبنا قطع خویش را ناممکن میدانند؛ با این باان که در قطع طتیقیی ،از آنجیا کیه قیاطع
الت اخ ف لی به قطع خویش نداشته به زعم خویش واقع را مینگتد ،منع قاطع در ن ت و به منیع از
عمل نمودن بت طبق واقع -از ن ت و  -باز میگتدد .حال چگونه میشود حکم فیتد را کیه میثالً
8286؛ ج44، 5 : 8؛ منصور  8249ج485 : 8؛ اجتهاد 8222؛ ج59: 8؛ نائانی  8596ج )9: 5ظاهتاً اصیولاانی کیه
منع یاد شده را موجب تکلاف به ماالیطاق دانستهاند (انصیار  8515ج )49: 5به همان وجه ن ت داشته-
اند .همچنان گ ته شده است که چنان مسئلها موجب پادایش تضاد حقاقی یا زعمی خواهد شد.
بدین م نا که هت گاه امت مقطوع با واقع اصابت داشته باشید ،حکیم متبیوط بیه آن بیه واسیطة قطیع
مکلدف به تنجّ میرسد و بازداشتن مجدد قاطع از آن مستل م تناقض یا اجتماع مدین خواهد بیود؛
همچنان در صورتی که آن قطع با واقع اصابت نداشته باشید ،در ذهین قیاطع و بیه زعیم او اجتمیاع
مدین رخ میدهد که امتثال تکلاف بتا و

غات ممکین خواهید بیود (ر.ک :آخونید ختاسیانی 8223

 .)451:الزم به ذکت است که چنان استنتاجی بت مبنا ن تیة انحالل احکام شتعی به ت داد مکل یان
است؛ ی نی هت گاه شارع گونة خاصی از قطیع را فاقید وجیوب متاب یت بدانید ،چنیان حکمیی بیه
صورخ ج یی متوجه قاطع مذکور خواهد بود و لذا در ذهن و بان دلال متاب یت از قطیع و دلایل

بررسي امكان و وقوع منع متابعت از قطع با رويكرد به آراي امام خميني

قطع به رک

ت سوم نماز دارد مانند کسی قیتار داد کیه در آن شیک و تتدیید دارد؟ (ر.ک :انصیار

( س)

411
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عدم متاب ت از آن اجتماع مدین رخ خواهد داد .به طور خالصه مییتیوان ادلیة محیال بیودن منیع
متاب ت از قطع را در گ ارهها ذیل خالصه کتد:
الف) هت گاه امت به عمل بت خالف قطع شود ،در صورتی که مؤدا قطع مطابق با واقع باشد در
یک مسئلة ج یی هم امت مولی و هم نهی و محقق میشود که ایین اجتمیاع میدین بیوده و اگیت
مؤدا قطع مطابق با واقع نباشد ،باز هم به زعم مکلدف اجتماع مدین صورخ پذیتفته است.
ب) قطع ذاتاً کاشف از واقع و حجت است و عقل مطلقاً حکم به تب ات از واقع مکشیوف نی د
مکلدف مینماید.
ج) عمل بت خالف واقع مکشوف ،ظلم به مولی بوده که قبح ذاتی دارد و عمل بت طبق آن حسن
ذاتی دارد؛ پس عمل بت طبق قطع حجات ذاتی و غات قابل سلب دارد.

 )4نقد ادله
مسئلة عدم امکان منع از متاب ت قطع در فتض پذیتش حجات ذاتی یا مطلق قطع امت بدیهی می-
نماید و در ساختار مبتنی بت انحالل احکام شتعی ،دارا توجاه به حساب میآید؛ لذا بتا نقد آن
نااز به ن تیهپتداز بناادین پاتامون ج ل احکام و بازپژوهی مبانی مبحث حجات وجود دارد .امام
خمانی با نگاهی عالمانه و موشکافانه در هت دو مسئلة یاد شده تشیکاک نمیوده و سیاختار و م نیا
دیگت را در نقد ن ت مشهور پاتامون متاحل حکم و وجوب متاب ت از قطع پاشنهاد داده که میورد
قبول بساار نا قتار گتفته است .بدین باان که متتبة اول حکم در ن ت آخوند ختاسیانی (اقتضیاء)
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

ج ءِ علل حکم به شمار میآید و علت یک چا با متاتب آن ت اوخ دارد؛ همچنیان متحلیة آخیت
(تنجّ ) از آمار عقلی ج

ل حکم بوده و نمیتواند از متاتب آن به شمار آیید (ر.ک :ماالنیی 8241؛ ج5

446:؛ امام خمانیی  8285ج45 : 4؛ متتضیو لنگیتود  8596ج585: 5؛ خمانیی 8281؛ ج243: 5؛ خیتاز  8244ج2

595:؛ مکارم شیاتاز 8241؛ ج .)485: 4از این رو بسیاار از علمیا م اصیت اصیول ،متاتیب چهارگانیة
حکم را نپذیتفتهاند (فامل لنکتانی  8518ج .)53: 8در راستا همان ن یت ،ایشیان در خصیو

متاتیب

حکم و چگونگی ج ل احکام شتعی صاحب ن تییها بیدیع و کارآمید هسیتند کیه قابلایت حیل
بساار از م ضالخ اصولی -به ویژه مسئلة مورد تحقاق در ایین نوشیتار را -داراسیت .بنیابت ن تییة
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قدرخ مکلدف دارا اطالق بوده و نسبت به تمام مکلد ان ف لات دارد .نهایت امت آنکه جاهل قاصت
و عاج در مخال ت با این احکام از ن ت عقلی م

مقاله

«خطاباخ قانونی » یا «عدم انحالل احکام» ،احکام ذکت شده در کتیاب و سیندت -نسیبت بیه علیم و
یذور بیه شیمار مییآینید (تقیو اشیتهارد  8281ج:4

)842؛ در حالی که این احکام نسبت به آنان نا دارا ف لات است .همچنان احکام شتعی به ت داد
مکل ان انحالل پادا نمیکنند بلکه حکم به موموع آن ت لق یافته و به نحو البشتط دربارة مکل یان
به ف لات میرسد .اگت چه امام خمانی خود به کارآمد این ن تیه در مبحث امکان منع متاب یت از
قطع نپتداختهاند اما فتزند ایشان ،متحوم ساد مصط ی خمانی ،کوشادهاند بت ایین مبنیا راهیی بیتا
امباخ امکان سلب منجّ یّت از قطع باابند؛ بدین باان که از آنجایی که ف لات احکام شتعی مقاّد به
علم مکلدف ناست شارع می تواند به عنوان حکمی کلی و ف لی چنان تشتیع نماید که «قطع حاصیل
از مقدّماخ وهمی یا قطعِ قطاع دارا منجّ یّت ناست» .این حکم ها قط ی را به طیور خیا

میدّ

ن ت ندارد و لذا ایتاد مطتح شده پاتامون منع از امت مقطیوع بیت آن وارد نخواهید بیود؛ ممیتة چنیان
حکمی آن است که عمل کنندة به قطع ها یاد شیده در بتابیت خداونید حجتیی نخواهید داشیت و
خداوند میتواند به موجب حکم مذکور با و احتجاج نماید (خمانی 8281ج .)54 - 55: 6البته ایشیان
وجه امباتی ن ت مذکور را در موارد مانند ن تیة مشهور اخباریان به دیدة تتدید نگتیسته و بحیث
در خصو

مسئلة دوم باید توجه داشت که امکان سلب منجّ یّت از قطع و پاسخ بیه اییتاداخ

وارد بت آن ،ارتباط مستقام با دلال حجات قطع دارد؛ چتاکه اگیت حجاّیت (منجّ یّیت و م یذدریّت)
قطع ذاتی دانسته شود ،آنگاه از آن غات قابل سلب خواهد بود؛ چنانکیه بتخیی از اصیولاان بیه ایین
مسئله تصتیح نمودهاند (خویی  8244ج .)59: 8اما حجات ذاتی قطع  -علی رغیم شیهتخ  -بیه دالییل
فتاوانی که شتح آن ها خارج از موموع این نوشتار بوده نپذیتفتنی است؛ از جمله آنکیه حجایت از
م اهام انت اعی و اعتباراخ جام ة عقالیی شمتده میشیود و ذاتیی قیتار گیتفتن آن بیتا م یاهام
حقاقی دارا م نا محصلدی ناست (جواد آملی 882 :8513؛ خمانیی  8281ج)42: 6؛ بیه عیالوه مشیهور
اصولاون در خصو

جاهل مقصّت به عدم م ذدریت قطع و

گتایادهاند (ر.ک :عارفی پشیی  8592ج5

86:؛ سییبحانی  8245ج88: 4؛ بتوجییتد  8284ج84: 4؛ طباطبییایی  8282ج )42: 5در حییالی کییه امکییان سییلب
 .8شتح کامل این ن تیه از مجال این نوشتار خارج است و در این مورد تحقاقاخ مستقل و ارزشمند بیه عمیل آمیده

( س)

است (ر.ک :امام خمانی  8285ج45- 43: 4؛ خمانی 8511؛ اسالمی.)8511

بررسي امكان و وقوع منع متابعت از قطع با رويكرد به آراي امام خميني

پاتامون آن را از حوصلة پژوهش اصولی خارج دانسته است (خمانی 8281ج.)55: 6

411
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حجات از قطع ،ولو قطع حاصل از تقصات -نقض دیگت بت ذاتات آن است .حتی در صیورتی کیه
کاش ات ذاتی قطع پذیتفته شود ،این مسئله مستل م ذاتی دانستن حجات بتا قطع ناسیت؛ چنانکیه
بتخی از اصولاان به خلح مبحث ب

رگان اصول در این مسئله تصتیح کتدهانید (طباطبیایی بییتیا ج: 4

.)893

اصولاونی نا که حجات قطع را بت مبنا دلال عقلی بناان نهاده یا حجات را از لوازم عقلیی آن
بتشمتدهاند ،بیه عیدم امکیان سیلب منجّ

یّیت از آن گتوییدهانید (آخونید ختاسیانی 451: 8223؛ عیارفی

پشی 8592ج)33 : 5؛ با این استدالل که مالک حجاّت عقلی قطع در قطع قطاع و ماننید آن نای مابیت
بوده و استثناء پذیت ناست (باماانی  8252ج .)825: 2البته در مورد اینکه متاد از دلال عقلی در این مقیام
چاست اختالف ن ت وجود دارد؛ بتخی م نا آن را گ ارة کالمی «وجوب عقلی متاب ت از فتامان
خداوند» دانسته (سبحانی  8242ج )42: 5و عده ا با تأکاد بت اینکه شیأن عقیل تنهیا ادراک و نیه الی ام
کتدن است ،م نا دلال عقلی حجات قطع را به «اذعان عقل به روا بودن عقوبت بت مخال ت با امیت
مقطوع» بازگتداندهاند( .خویی  8244ج85: 8؛ اصی هانی  8243ج  .)89: 5به ن ت میرسد که م نا دوم نا
بازگشت به م نا اول دارد؛ چتا که هت گاه عقیل وجیوب متاب یت از فیتامان خداونید را دریابید،
ناگ یت اذعان به روا بودن عقوبت به سبب نافتمانی خواهد کتد .بت این باان نا میتوان چنان اشکال
کتد که الزمة صحت این سخن آن است که ابتدا حکم عقلییِ فتاگایت در میورد منجّ یّیت قطیع
مابت شده باشد؛ اما در حالتی که عقل تنها بت منج یت بتخی از قطعهیا حکیم نمایید آنگیاه چنیان
مسئلها مستل م تخصاص خوردن حکم عقل ناست؛ بلکه م نا آن به محدود بودن گستتة شمول
دلال یا م

لدق بودن آن باز میگتدد (ر.ک :ساباطی ای د  24: 8599؛ عتاقی  8289ج.)25 ، 1 : 5

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

در صورخ تتدید در اینکه آیا عقل حکیم بیه حجاّیت مطلیق قطیع مییکنید ییا چنیان حکمیی
انصتاف به قطعها عقالیی دارد باز هم باید حکم به عدم حجاّت قطعها م اجی و غایت عقالییی
نمود؛ چتا که در صورخ تتدید در حجاّت یک امت اصل بت عدم حجاّت آن است (روحانی  8285ج2

 )881:چنانکه بتخی از اصولاان با استناد به همان نکته بت محدودیت داییتة حجایت قطیع اسیتدالل
کتدهاند (ماالنی 8241ج .)428 :5اما مسئلة مهمتت آن است که اصوالً در منجّ یّت قطیع ،وجیود حکیم
مستقل عقلی مابت نبوده و دلالیی جی لی وم اطاعیت از حکیم میوال بیت وجیوب متاب یت از قطیع و
منجّ یّت آن داللت ندارد .به باان دیگت در قطع طتیقی عالوه بت امت و نهی موجود در حکم مولی و
انکشاف زعمی یا حقاقی واقع ن د مکلدف ،حکم عقلی مستقلی پاتامون منجّ یّت قطع وجود ندارد؛
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انکشافی را انت اع مینماید .بدین م نی که اگت قطع مذکور مطابق با واقع بود و مکلدف بیدان عمیل

مقاله

بلکه عقل با توجه به «وجوب اطاعت از فتمان مولی» و «واقع منکشف نی د قیاطع» منجّ یّیت چنیان
نکتد ،خداوند می تواند قاطع را به سبب تتک تکلاف عقوبت نمایید؛ امیا اینکیه اگیت چنیان قط یی
مخالف با واقع بوده و به موجب آن تکلاف واق ی مکلدف فیوخ شیود ،خداونید حتیی در صیورخ
اهمال و تقصات قاطع حق احتجاج بت او را نداشته باشد ،نمیتوان حکم عقل دانسیت .بتخیی تیالش
کتدهاند با بتگتداندن مسئلة منع متاب ت از قطع به «اجتمیاع نقاضیان» وجهیی عقالنیی بیتا محیال
بودن چنان مسئله ا مابت کنند؛ بدین باان که اگت مت لَق قطع قاطع مطابق با واقع باشد ،شارع بیدان
امت کتده و اگت قاطع از عمل نمودن به قطع خویش بازداشته شود الزم میآید که ییک مسیئله هیم
مأموربه و هم منهیعنه باشد (موسو  .)553: 8511در رد این اشکال میتوان گ ت که هت پاسیخی در
مسئلة جمع ماان حکم ظاهت و واق ی داده شود در اینجا نا

قابلات طیتح شیدن دارد (عتاقیی 8289

ج )25: 5چتا که اشکال یاد شده به عانه در آن مسئله نا جار اسیت؛ در حیالی کیه وجیود احکیام
ظاهت و امکان عدم مطابقت آنها با احکام واق ی از مسلدماخ مورد قبول اصولاان اسیت .از جملیه
میتوان گ ت حکم به عدم منجّ یّت قطع قطاع همچون حکم به ل وم متاب ت از اصیول و امیاراخ
شتعی است که در عتض احکام واق ی به حساب نمیآیند؛ بلکه طتقی هستند که بتا مکل ان در
احکام واق ی تناقضی رخ نمیدهد.

 )5دالیل محدودیت منجّزیّت قطع در عالم اثبات
پس از باان عدم وجود اشکال عقالنی در پذیتش محدود بودن دایتة حجات قطع نوبت به بترسیی
وقوع یا عدم وقوع این مسئله میرسد .آیا دلالی بت ج ل حکمی مبنی بت عدم منج ییت دسیتها از
قطع ها وجود دارد یا خات؟ بتا پاسخ به این پتسش دو رویکتد اصلی میتواند مطتح شود.
 )5-1رویکرد نخست :دالیل نقلی
چنانچه ادلة نقلی کافی و اطمانانبخش مبنی بت محدودیت گسیتتة منجّ یّیت قطیع در دسیت باشید
می توان از طتیق استدالل به متاتب دوگانه یا چهارگانة احکام ،ج ل حکم را در ایین زمانیه مابیت
کتد؛ بدین باان که ابالغ حکم باانگت ف لات آن بیوده و ف لایت نای مسیتل م ج یل حکیم اسیت .از
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صورخ عدم درک احکام واق ی ،عذر محسوب مییشیوند؛ از ایین رو مایان میؤدا آن و میؤدا
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گ تار بتخی از اصولاان چنان بتمیآید که ادلة نقلی قابل قبولی در این زمانه وجیود دارد و بتخیی
دیگت چنان سخنی را به دید انکار نگتیستهاند .دالیل مورد استناد عبارتند از:
 )5-1-1ادلة نهی کننده از قیاس

در ماان روایاخ اماماه ،موارد فتاوانی بت نهی از متاب

یت قایاس وجیود دارد (ر.ک :کلانیی  8229ج: 2

554؛ حت عیاملی  8223ج )23 : 49با استناد به اطالق موجیود در ایین ادلیه مییتیوان گ یت کیه رواییاخ
مذکور ،مواردِ قطعِ ناشی از قااس را نا در بت میگاتند .از این رو چنان قطعهایی بیه متحلیة تنجّی
نتساده و این نشاندهندة وجود حکمی مبنی بت عدم منجّ یّت بتخی از قطعهیا بیه شیمار مییآینید.
بتخی از اصولاان صتاحتاً استدالل یاد شده را پذیتفته (حسیانی  8249ج )42: 8و بتخیی دیگیت داللیت
اطالق روایاخ مذکور را بت این م نا ممکن شمتدهاند (میؤمن قمیی 8283ج  .)41 : 4در مقابیل ،عیدها
دیگت روایاخ یاد شده را تخصّصاً از موموع تنجّ قطع خارج دانستهاند؛ با این استدالل کیه اصیوالً
قااس به عنوان دلالی ظنآفتین مطتح بوده و از آن انت ار حصول قطیع نمییرود ،لیذا رواییاخ ییاد
شده اشارها به عدم حجاّ ت ظن ناشی از قااس داشته و دارا ارتباط با مبحث تنجّی قطیع ناسیتند.
عالوه بت این در روایاخ متبوطه امام (ع) ریشهها و مبانی قطع ناشی از قااس را از بان بتدهاند نه آنکه
حجات چنان قط ی را انکار کتده باشند؛ همچنان ممکن است این رواییاخ در خصیو

اطمانیان

باشد نه قطع (ر.ک :مکارم شاتاز 8241ج291: 4؛ خویی  8241ج .)28: 4با وجود چنان احتماالتی استدالل
به دلال یاد شده دشوار خواهد بود.
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

 )5-1-2ادلة نهی کننده از ترتیب اثر به شک کثیرالشک

در ماان روایاخ اماماه موارد مت دد دال بت عدم جواز تتتاب امت دادن کثاتالشک نسبت بیه شیک
خود وجیود دارد (ر.ک :حتدعیاملی  8223ج65 : 8؛ شیاخ طوسیی  8532ج .)564 : 8از دیید بتخیی اصیولاان
چنان روایاتی توان امباخ عدم حجاّت قطع قطاع را در موارد قطع به عدم سقوط تکلاف دارند؛ چتا
که متاد از کثاتالشک در روایاخ یاد شده مطلق آن چا

است که به تحتیک شاطان باشد که در

این فتض موارد قطعِ غات م قول را نا در بت خواهد گتفت (شاتاز  8249ج .)61: 8از این روست که
بتخی از فقها و اصولاان ب رگ ،حکم قطع قطاع را همانند شک کثاتالشک و ظن کثاتال ن دانسته
و آن را از درجة اعتبار ساقح میدانند (کاشف الغطاء  8244ج )521 : 8بت این استدالل ایتاد شیده اسیت
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ظن نوعی بوده و میتوان ظنون دیگت را در حکم شک قتار داد اما در خصو

فتد قیاطع چگونیه

مقاله

که احکام چنان شکی را نمیتوان به موارد قطع ت مام داد؛ زیتا ادلة اعتبار ظن منصتف بیه میوارد
می توان و را به احکام متبوط به شاک ارجاع داد؟
اما به ن ت می رسد که چنان استب اد دارا وجه ناست و بلکیه عمیالً نای رو داده اسیت .در
مبحث جواز نهی نمودن کثاتالشک از عمل نمودن به شک خویش -که مورد قبول همگان است-
نهی مذکور در واقع به قطع و بازگشت دارد .توماح آنکه مثالً هت گاه مکلیف بیه حکیم «شیک
کننده در رک ت اول و دوم ،نماز را اعاده میکند» علم داشته و آنگیاه چنیان شیکی بیتا و رخ
دهد ناگ یت از اعادة نماز است .حال در صورتی که و کثاتالشک باشد از سویی یقان دارد کیه
شککنندة در رک اخ اول و دوم میبایست نماز را اعیاده نمایید و از سیو دیگیت یقیان دارد کیه
چنان شکی بتا خودش به وجود آمده است؛ در عان حال شارع و را از تتتاب امت دادن به قطع
دومش باز میدارد .پس در این حالت نا آنچه حقاقتاً مورد نهی قتار گتفته عمل نمیودن بیه یقیان
دوم مکلف است که تب اً و مسامحتاً از آن به عنوان ردع از عمل نمودن به شک یاد میشود .به باان
دیگت ،فتد شاک در اصل شک خود تتدید ندارد و یقان به شک خود دارد؛ با این حال شیارع و
را از تتتاب امت دادن به قطع مذکور باز داشته و حکم فتد غات شاک را دربارة او جار میداند؛ از
از آنجا که قطع دوم و وجدانی و به نحو قطع طتیقی بوده ،این قطع دارا وجه استقاللی ناست و
لذا نهی به مت لَق آن -ی نی تتتاب امت دادن بیه شیک مایان ییک و دو -انتسیاب میییابید .صیورخ
استداللی این باان از دیدگاه فتد قطاع بدین شتح است:
کبت  :شک ماان رک ت اول و دوم نماز را باطل میکند (حکم شتعی مابت در لوح مح یوظ
که مورد قطع مکلف قتار گتفته است).
صغت  :شک ماان رک ت اول و دوم رخ داده است (قطیع وجیدانی مکلدیف و مصیداقی بیتا
کبتا یاد شده).

 .8به باان خالصهتت شک فتد شاک به رک ت ها ت لق گتفته و به عبارتی مت لق شک او رک اخ هستند اما مت لق یقیان

( س)

او خود شک است که موموع حکم عباراتی ن ات ال شک لکثات الشک قتار میگاتد.
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این رو در این موارد نا آنچه که حقاقتاً مورد نهی قتار گتفته تتتاب امت دادن به قطع اسیت  .البتیه
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نتاجه :نماز باطل است.
حال هت گاه شارع در چنان وم اتی حکم به صحت نماز نماید ل وماً یا باید در صغت و یا در
کبتا قااس یاد شده دخالت کتده باشد .از سویی میدانام که دخالت در کبتا این قااس ممکین
ناست چتاکه چنان احکامی مابت بوده و نسبت به علم و جهل و  ...مکل ان به نحیو البشیتط ج یل
شدهاند .از این باید پذیتفت که دخالت شارع در صغتا قااس بوده و مکلف را از تتتاب امت دادن
به یک امت مقطوع (شک ماان یک و دو) باز داشته است .نکتة دقاق در این بیان توجیه بیه ت یاوخ
قطع طتیقی (وقوع شک) و مت لق آن (شک ماان یک و دو) و عدم خلح این دو با هم است .مت لق
قطع می تواند امت خارجی ن ات خمتیت مایع موجود یا امت روانی ن ات وقوع شیک و تتدیید در
ن س مکلف باشد و چنانچه نهیا در این زمانه وارد شود این نهی اوالً متبیوط بیه تب ایت از قطیع
طتیقی است و از این راه به مت لق آن متبوط میشود.
این تحلال ،علی رغم روشنی و بداهت نسبی ،به دلال عدم توجه به طتیقات قطع مورد بحیث
و خلح ماان قطع و مت لق آن مورد غ لت محققان قتار گتفته است؛ به نحو کیه آنیان بیا پیذیتش
جواز نهی کثاتالشک و کثات ال ن از تتتاب امت دادن به شک و ظن ،محور اصیلی بحیث را جیواز
ت مام دادن چنان مسئلها نسبت به قطع قطاع قتار دادهاند؛ در حالی کیه بیا پیذیتش مسیئلة قبلیی،
دیگت ن اعی در خصو

جواز نهی از عمل نمودن به قطع باقی نمیماند .به باان دیگت هنگام فحص

پاتامون دلالی بت وقوع منع متاب ت از قطع نمیبایست به دنبال جمالتی ن ات «ال تطع قط ک» بیود ؛
زیتا در موارد منع متاب ت از قطع طتیقی محال است که عنوان قطع در خود دلال ذکت شود چتا که
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

قطع طتیقی در ن ت قاطع دارا وجه استقاللی ناست؛ بلکه بتا نهیی از متاب یت چنیان قطیعهیایی
میبایست مت لَق آنها مورد نهی قتار گاتد .این خلح مبحث از سو قائلان به جیواز منیع قطیاع نای
رخ داده است؛ چتاکه آنان بتا نشان دادن صحت سخن خود به موارد اشاره کتدهاند کیه میثالً
پدر فتزند خویش را مکلف به ختیدن شیء خاصی کند و آنگاه به و بگوید که در این ختید
به تشخاص دیگتان و نه قطع خود عمل نماید (ر.ک :حیائت 525: 8222؛ بامایانی  8339ج .)31: 8اشیکال
 .8در موارد که فتد وسواس ،قطع به خواندن ت یداد خاصیی از رک یاخ نمیاز دارد و در عیان حیال از متاب یت قطیع
خویش بازداشته میشود ،طتیقی بودن چنان قط ی روشنتت است (ر.ک :تبتی

.)59: 8563

 .4بتخی اصولاان به درستی باان داشتهاند که چنان جمالتی مصداقی در شتع ندارد (خیویی  8241ج )42: 4در حیالی
که اگت مصداقی هم داشت متبوط به قطع موموعی میشد نه قطع طتیقی.
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مقاله

این استدالل آن است که در مثال یاد شیده عنیوان قطیع اخیذ شیده و چنیان قط یی در شیمار قطیع
بت شمتده است (انصار  8286ج.)45: 8

با توجه به مباحث فوق به خوبی پاداست که چتا بتخی از فقهیا بی رگ امامایه حکیم شیکِ
کثات الشک و قطع قطاع را در کنار یکدیگت آورده و به یک گونه در مورد آنها فتوا دادهانید (ر.ک:

الر  8281ج889 :8؛ عتاقی  )282 :8512و بتخی دیگت حکیم بیه جیواز عمیل بیت طبیق چنیان قط یی را
مشکل دانسته (نج ی  8222ج )244 : 84یا در آن تتدید کتدهاند (کاشف الغطیاء  .)453 :8244امیام خمانیی
نا شک کثاتالشک را غات قابل اعتنا دانسته (امیام خمانیی  )63 :8222و فتاتیت از آن ،عمیل نمیودن بیه
چنان شکدی را حتام بتشمتده است (امام خمانی  8244ج )888 :8که الزمة آن -به شتحی که گذشت-
نهی از متاب ت قطع طتیقی خواهد بود.
 )5-2دلیل عقلی
دلال دیگتکه می توان بتا وجود حکم ل وم منع قطاع از متاب ت قطیع خیویش مطیتح کیتد دلایل
عقلی است .نخست این نکته را باید مد ن تداشت که اگت حجات ذاتی یا عقالنی قطع پذیتفته شود
قاطع خویشتن را قطاع دانسته و از سو دیگت قطع به عدم حجات قطع قطیاع داشیته باشید .در ایین
صورخ طبق مسلک کسانی که حجات را بتا هت گونه قط ی  -خواه مصاب و خواه غات مصیاب
و کالً به نحو البشتط -پذیتفتهاند در این باره نا میبایست حکم به عدم حجات قطع قطیاع کیتد؛
هت چند مبوخ چنان حکمی را در احکام الهی غات ممکن بدانند .از این روست که بتخی اصیولاان
در باان حجات قطع قطاع و امکان منع متاب ت از آن ،ت کاک یاد شده را متور

دانستهانید (ر.ک:

حیائت  .)525: 8222بت این اساس ،گ ارة «غات قابیل تخصیاص بیودن منج ییت قطیع و محالایت منیع
متاب ت از آن» شباه به پارادوکسها دروغگ وسیت؛ چیتا کیه هیت گیاه فیتد بیه عیدم منج ییت
دستها از قطعها یقان پادا کند ،چه این یقان دوم را منجّ بدانام و چیه نیدانام ،عمیوم قاعیدة ییاد
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آنگاه نمیتوان به طور مطلق حکم به محال بودن منع متاب ت از قطع نمود؛ زییتا ممکین اسیت فیتد
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شده تخصاص خواهد خورد  .فارغ از این استدالل جدلی ،از ن ت کالمی تتدید ناست که انسیان
موظف به فتاگات احکام الهی است و وجوب متاب ت از قطع  -به تصتیح بتخی از قائلان بیه آن-
مغایتتی با م اقب بودن قاطع به سبب تکالاف فوخ شده از و ندارد؛ ی نی از آنجا که و واقع را
از پنجتة قطع خویش میباند چارها ج عمل کتدن بت طبق قطع خیود نیدارد؛ امیا ایین نیاگ یت ،
همچون ناگ یت فتد که عامداً خود را در شتایح امیطتار قیتار داده اسیت ،مییتوانید از حایث
آنکه به سبب سوءاختاار حاصیل شیده موجیب عقوبیت باشید .خیواه ایین عقوبیت ناشیی از تیتک
تکالاف فتعاه باشد و خواه ناشی از روحاة سهلانگارانة مکلف در به دسیت آوردن احکیام (ر.ک:

عارفی پشی  8592ج86: 5؛ بتوجتد  8284ج .)84: 4حال بتا آنکه احتجاج خداوند علاه فتد یاد شیده و
عقوبت کتدن و موجّه باشد ،وجود حکمی در لوح مح وظ مبنی بت عیدم حجایت قطیع قطیاع و
م اقب بودن و دارا ممتة عملی است (ر.ک :خمانی  8281ج .)52: 6البته میتوان بیت ایین اسیتدالل
نا چنان ایتاد وارد کتد که اگت م اقب بودن قطاعی که به سبب سوءاختاار به چنان وم ی گتفتار
آمده از ن ت عقلی قابل امباخ باشد آنگاه بتا موجّه بودن عقاب ،احتجیاج بیه همیان حکیم عقلیی
کافی است؛ مگت آنکه ادعا شود م اقب بودن چنان قطاعی منوط به وجود حکمی در این مورد در
ن ساالمتست.
صورخبند دیگت که میتوان بتا استدالل به مسئلة مورد بحث ارائه داد بدین شکل است
که اگت حجات و م اقب نبودن قطاعِ مقصّت پذیتفته نشود متورتاً باید حکم کتد که وم ات چنان
قطاعی از ن ت اختو بساار بهتت و راحتتت از مجتهدان کوشایی است که با استناد به ادلة شتعی و
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

پایبند به ساتهها عقالیی نسبت به حکمی شتعی به علم عاد یا باور اطمانان بخش رسادهانید؛
چتا که علم عاد و اطمانان از جملة ظنون به شمار میآیند و صحت احتجاج به آنها مشیتوط بیه
شتایح خا

است؛ در صورتی که حجات قطعِ یاد شیده ،ذاتیی و بیه صیورخ البشیتط بتشیمتده

میشود .در حالی که عقل سلام چنان نتاجها را بتنمیتابید و حتیی در روابیح عقالییی نای ظین،
اطمانانبخش بتتت از جهل متکب یقانآفتین بتشمتده میشود .چنانکیه ختدمنیدان ظین اطمانیانی
یک پ شک در مورد وم ات بامار را که از قتائن علمی نشأخ گتفته باشید بسیاار ارزشیمندتیت از
 .8زیتا اگت یقان و به عدم منجّ یّت دستها از قطعها منجّ دانسته شود الزمة آن ،عدم منجّ یّت قطیعهیا ییاد شیده
است و اگت یقان دوم و غات منجّ دانسته شود باز هم اذعان به عدم منجّ یّت قطع یاد شده خواهید بیود و در هیت حیال
عموم قضاة حجاّت البشتط قطع با تخصاص روبتو خواهد شد.
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مقاله

باور قط ی یک رمال میدانند که ریشه در امور ختافی داشته باشد .شاید با توجیه بیه همیان الزمیة
را از این قاعده مستثنی کتدهاند (حایدر )814: 8284؛ در حالی که پس از اذعان به حجاّیت ذاتیی ییا
عقالنی قطع نمیتوان چنان تخصاصهایی را بت آن وارد کتد .اما عدها دیگت به درسیتی تصیتیح
داشته اند که حجت دانستن قطع قطاع منجت به انسداد باب عذاب و عقیاب  -حتیی بیه نسیبت کیافت
قطاعی که همة متدم را به قتل بتساند  -میشود و چنان نتایجی با لطف و حکمت خداوند سازگار
ناست (الر  8281ج)92 :8؛ با توجه به چنان نتایجی میتوان گ ت که عقل حکم بیه عیدم منجّ یّیت
قطع قطاع میکند و میتوان از طتیق مالزمة ماان عقل و شتع ،حکم یاد شده را شتعی نا دانست.
با توجه به آنچه که ذکت شد میتوان دانست که چتا از نگاه عدها از اصولاان منیع از متاب یت
قطع محذور نداشته و در موارد ن ات قطع قطاع ،محقق نا شده است .بدین باان که از آنجا کیه
قطاع به گونها بامار روحی به شمار میآید ،میتوان و را به این مسئله آگاه کتد و قطع طتیقی
و را از حجاّت ساقح نمود؛ همچنانکه می توان به فتد که بت امت بامار شیء واحد را دو شییء
میانگارد فهماند که آنچه او مییبانید ییک چای بیاش ناسیت (حسیانی  8249ج  .)828 : 8امیا بیه ن یت
می رسد که این سخن بتا توماح مطلب کافی نباشد؛ چتا که اگت چنان فتد را متوجیه بامیار
ندارد و مسئله از اساس پاک شده است .شمار دیگت از اصولاان کوشادهاند مسئلة جیواز منیع از
متاب ت قطع را با توجه به «مصلحت اهمّ» حل نمایند؛ بدین م نا که افتاد ن ات قطاع و وسواس در
جواز عمل ننمودن به حکیم واقیع -خیواه واقیع زعمیی خیواه حقاقیی -ماننید فیتد مضیطت هسیتند؛
همانگونه که حکم اصلی شتب خمت ،ی نی حتمت ،به موجب امطتار بتداشته میشود ،بیه محیض
صدق عناوینی ن ات وسواس و قطاع بت مکلدف نا تکالاف جدید بت عهدة او گذاشته مییشیود و
ممکن است شتب نجس  -علی رغم علم به آن -بت و واجب شود (خیتاز  8244ج )594 :2؛ ی نیی
همانگونه که مضطت به دلال مصلحتی اولی (ح ظ جان) مجاز به نوشادن مسکتاخ است ،فتد قطاع
نا به دالیل مصالحی ن ات درمان شدن ییا اجتنیاب از نتیایو سیوء ناشیی از بامیار  ،مجیاز و بلکیه
مکلدف به متاب ت ننمودن از قطع خویش خ واهد بود و همانگونه کیه در حالیت امیطتار تنیاقض و
تضاد در ن س مکلف به وجود نمی آید در این حالت نا تضاد و تناقضی وجود نخواهد داشت.

بررسي امكان و وقوع منع متابعت از قطع با رويكرد به آراي امام خميني

خود کتد آنگاه اساس قطع و به هم ریخته که در این حالت ها اشکالی در منع از متاب ت وجود

( س)
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بتا وقوع این مسئله دو شتط اساسی الزم مینماید؛ نخست آنکه فتد قطاع بدانید کیه دچیار
حالت غات طبا ی است و دوم آنکه بتواند دلال جواز مخال ت با قطع را بت دلال وجوب متاب ت قطع
چاتگی دهد .در خصو

مسئلة اول می توان گ ت که چنان امت بیه طیور م میول امکیان وقیوع

دارد و فتد قطاع یا وسواس -به ویژه پس از مشاهدة موارد فتاوان عدم اصابت قطع و بیا واقیع و
نا ت اوخها ادراکی با افتاد جام ه  -میتواند به طور کلی و فیالجمله متوجه ت اوخها خود و
دیگتان شود؛ هت چند در هت یک از قطعها طتیقی خویش به طور خا

امکان عدم مطابقیت بیا

واقع را مدّ ن ت قتار ندهد؛ چنانکه بساار از این افتاد از وم ات خویش آگاه و چه بسا بیه دنبیال
درمان آن باشند .چنان سخنی مورد تأیاد اصولاان نا قیتار گتفتیه اسیت (شیاتاز  8249ج .)69: 8امیا
اینکه بتوان دلال عدم متاب ت از قطع را بت قطع طتیقی حاصل شده تتجاح داد مسئلة دشوار ناست
و می توان گ ت دلال یاد شده بت آن حکومت دارد؛ چنانکه گیویی شیارع در ایین میورد از حکیم
واق ی رفع ید کتده است (یی د  8246ج  .)54 :8بدین سان مشکل وجود تناقض نا بتطتف میشود؛
همانگونه که در موارد امطتار و مانند آن تناقضی در ارادة شارع الزم نمیآید.

نتیجه
در این مقاله ممن تبایان م هیوم واژههیا میتتبح بیا ن تییة وجیوب متاب یت از قطیع و توجیه بیه
بنمایهها فلس ی آنها ،نخست نشان داده شده است که محدودیت گستتة منجّ یّت قطع در عیالم
مبوخ دارا ها اشکال عقلی ناست؛ بتپایة ن تیة خطاباخ قانونی میتیوان پیذیتفت کیه امکیان
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931

وجود حکمی شتعی مبنی بت منع از متاب تِ بتخی از قطعها غات ممکن ناست و چنان حکمیی  -در
صورخ امباخ شدن آن -نسبت به تمام مکل ان ف لات داشته و مییتوانید در حیق عالمیان بیدان ییا
جاهالن مقصّت ،به متحلة تنجّ نا بتسد .در خصو

دالیلِ محدود بودن منجّ یّیت قطیع در عیالم

امباخ ،رویکتد تازه ا اتخاذ شده و به دالیلی که مستل م منع متاب ت از مت لق قطیع طتیقیی هسیتند
پتداخته شده است .در این رویکتد ،گ ارههایی ن ات منع کثاتالشک از متاب ت شک خویشتن نه به
عنوان قتینه ا بت امکان منع نمودن قطاع از متاب ت قطع ،بلکه به عنوان دالیلی که مستل م تتتاب امت
ندادن به مؤدا قطع طتیقی است نگتیستهشده و قتائن عقلی و نقلیی آن نای بایان شیدهانید .نتاجیه
آنکه بت خالف رأ مشهور اصولاان ،منع متاب ت از قطع هیم امکیان عقلیی داشیته و هیم در داییتة
مسائل شتعی واقع شده است .این ن ت میتواند منشأ آمار فتاوانی در مسائل فقهی شود؛ به وییژه در
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مقاله

موارد که استناد به حجات مطلق و ذاتی قطع شده است که بترسی دقاق آنها نااز به پژوهشها
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شاتازى ،احمد )8516( .تعلیقات الفصول فی األصول ،نجف اشتف :نشت آداب ،چاپ اول.



شاتازى ،عبداهلل8249( .ق) عمدة الوسائل فی الحاشية على الرسائل ،مشهد مقدس :مؤسسه
اماتالمؤمنان ،چاپ چهارم.



صالحى مازندارنى ،اسماعال8242 ( .ق) مفتاح األصول ،قم :نشت صالحان ،چاپ اول.



صلابا ،جمال و منوچهت صان ی )8566 ( .فرهنگ فلسفى ،تهتان :انتشاراخ حکمت ،چاپ اول.



طباطبایى ،محمدحسان( .بیتا) حاشية الكفاية ،قم :بنااد علمی و فکت عالمه طباطبایی :چاپ اول.



طباطبایى ،محمدس اد8282( .ق) المحکم فی أصول الفقه ،قم :بینا ،چاپ اول.



عارفی پشى ،على )8592 ( .البداية فی توضیح الکفاية ،تهتان :نشت ناایش ،چاپ اول.



عبد التحمن ،محمود( .بیتا) معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیه ،قاهته :دار ال ضاله ،چاپ اول.



عتاقى ،مااءالدین8288( .ق) منهاج األصول ،باتوخ :دار البالغة ،چاپ اول.



ییییییییییییییییی8289 ( .ق) نهاية األفکار ،قم :دفتت انتشاراخ اسالمی ،چاپ سوم.



عتاقى ،عبد النبى نج ى8512( .ق) المعالم الزلفى فی شرح العروة الوثقى ،قم :المطبعة العلمية ،چاپ
اول.

( س)



فامل لنکتانى ،محمد )8518( .اصول فقه شیعه ،قم :متک فقهی ائمه اطهار علاهم السالم ،چاپ اول.

بررسي امكان و وقوع منع متابعت از قطع با رويكرد به آراي امام خميني

اإلسالماه ،چاپ اول.

411



پژوهشنامة متين



ییییییییییییییییی )8515 ( .إیضاح الکفاية ،قم :نوح ،چاپ پنجم.
ییییییییییییییییی8252( .ق) دراسات فی األصول ،تقتیتاخ موسوى ،صمدعلى ،محمد ،قم :متک فقه
(ع)

االئمه االطهار  ،چاپ اول.


فنایی اشکور  ،محمد )8591 ( .معقول ثانی ،قم :نشت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمانی

(ره)

،

چاپ اول.


فااض ،حسان عاملى8241( .ق) شرح الحلقة الثالثة ،باتوخ :شرکة المصط ی الحااء التتاث ،چاپ اول.



کاشانى ،على8561 ( .ق) مجمع الفرائد فی األصول ،قم :چاپخانه امات ،چاپ اول.



کاشف الغطاء ،ج ت8244( .ق) کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ،قم :انتشاراخ دفتت تبلاغاخ
اسالمى حوزة علماة قم ،چاپ اول.



کاشف الغطاء ،حسن8244( .ق) أنوار الفقاهة کتاب المساقاة ،نجف اشتف :مؤسسه کاشف الغطاء،
چاپ اول.



کلانى ،ابو ج ت8229 ( .ق) الکافی ،تهتان :دار الکتب اإلسالماه ،چاپ چهارم.



گتوه نویسندگان )8513 ( .فرهنگ نامه اصول فقه ،قم :دفتت تبلاغاخ اسالمی حوزه علماه قم ،چاپ
اول.



الرى ،عبد الحسان شاتازى8281 ( .ق) التعليقة على فرائد األصول ،قم :مؤسسه م ارف اسالمی ،چاپ
اول.



مؤمن قمى ،محمد8283 ( .ق) تسدید األصول ،قم :مؤسسه نشت اسالمی ،چاپ اول.



متتضو لنگتود  ،ساد محمد حسن )8596( .جواهر األصول ،تهتان :مؤسسه تن ام و نشت آمار امام
خمانی (ره) ،چاپ اول.



متتضى زباد  ،محمد بن محمد8282( .ق) تاج العروس من جواهر القاموس ،باتوخ :دار ال کت
للطباعة و النشت و التوزیع ،چاپ اول.

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 4931



مشکانى اردبالى ،على8536( .ق) تحریر المعالم فی أصول الفقه ،قم :نشت مهت ،چاپ اول.



مصباح ی د  ،محمد تقی )8534( .رابطة علم و دین ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمانی،
چاپ اول.



مصط وى ،حسن8224( .ق) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهتان :متک الکتاب للترجمة و النشت،
چاپ اول.



م ت ،محمد رما ( )8519أصول الفقه ،با ت لاقه زارعى ،قم :متک الطباعة و النشت التابع لمکتب
اإلعالم اإلسالمی.



ییییییییییییییییی  )8534 ( .المنطق ،قم :نشت دارال لم ،چاپ سا دهم.



مکارم ،ناصت شاتازى8241 ( .ق) انوار األصول ،قم :مدرسة االمام علی بن ابی طالب .

(ع)

اصالح اول  + 8532/2/4ص حه آرایی
اصالح دوم 8534/2/52



علاهم السّالم ،چاپ اول.


موسوى ،رسول )8511 ( .الوسائل الى غوامض الرسائل ،قم :نشت محالتی ،چاپ اول.



ماتزا شاتازى ،محمد حسن8223( .ق) تقریرات آية اهلل المجدد الشیرازی ،قم :مؤسسه آل البات

مقاله

منصورى ،ایاد8249( .ق) البیان المفید فی شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم األصول ،قم :حسنان

411

علاهم السالم الحااء التتاث ،چاپ اول.


ماالنی ،على8241( .ق) تحقیق األصول ،قم :نشت حقایق ،چاپ دوم.



نائانى ،محمد حسان )8554 ( .أجود التقریرات ،قم :نشت مصط و  ،چاپ اول.



ییییییییییییییییی )8596( .فوائد االُصول (تقریرات محمد على کاظمى خراسانى) ،قم :جام ه مدرسان
حوزه علماه قم ،چاپ اول.



نج ى ،محمد حسن8222( .ق) جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،باتوخ :دار إحااء التتاث ال تبی،
چاپ ه تم.



نج ی ،هادى تهتانی )8542( .محجة العلماء ،تهتان :بینا ،چاپ اول.

بررسي امكان و وقوع منع متابعت از قطع با رويكرد به آراي امام خميني
( س)

