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چکیده
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طرح آن و مبانی مختلف اتّخاذ شده از سوی اصولیان در خصوص حجیّت ذاتی قطع در علم اصول فقه
مورد بررسی قرارگرفته است؛ در ادامه با توجه به دقّت های عقلی و شناختی که از سوی اصولیان برای
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پاسخ به اخباری (ذهنگرایی) مطرح می شود.
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نظریه جایگزینِ حجیّت ذاتی قطع و در پاسخ به اخباریگری همچنان وجود دارد.
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مقدّمه
در سال های اخیر و با ورود برخی از شاخههای جدید فلسفه (مثل معرفت شناسی)
به علوم دینی ،لزوم بکارگیری این مبانی جدید در علم و معرفت دینی بیش از پیش
مورد توجه قرارگرفته است؛ اگرچه در اصول فقه نیز به عنوان یکی از علوم دینی تا
حدودی به توجیه معرفتی پرداخته شده است اما این موارد به صورت تفصیلی مورد
ارزیابی قرار نگرفته و یا با معرفت شناسی متداول ،تفاوت هایی اساسی دارد .هدف از
انجام این پژوهش اثبات ارتباط مستقیم میان کنکاش های دینشناسانه اصولی و
اخباری با نگاه معرفت شناسانه مختصّ به هر نحله است؛ به همین نسبت ،بخش مهمّی
از منازعات موجود در دانش فقه و تقسیم بندی جریانها و مکتبهای فکری این
حوزه بر اساس تقسیماتی بوده که در نظام معرفتی اندیشمندان این عرصه وجود دارد.
این مقاله درصدد اثبات عدم التفات به دیدگاه معرفتی اخباری و پاسخ نامناسب از
سوی اصولی ها به این دیدگاه است .بررسی دقیق مبانی معرفتی اخباری موجب اتقان
استدالل های مطرح شده از سوی اصولیها در مقابل اخباریگری و طرح راهکارهایی
کارآمدتر در این حوزه خواهد شد.
فرضیه تحقیق مبتنی بر آن است هر دو گروه اخباری و اصولی در مبنا قائل به واقع
ی
گرایی هستند اما تبیین سازوکار واقع نما در استنباطهای فقهی در این دو نحله فکر ِ
فقه امامی متفاوت است؛ واقعگرایی در اینجا به معنای وجود احکام الهی در خصوص
موضوعات فقهی قبل از استنباط فقیه برای یافتن هرگونه حکم الهی (نفس االمر
احکام) است .به نظر میرسد اگرچه واقع گرایی جزو مسلّم مبانی فقهی امامی هست
اما راهکارهای مطرح شده توسط اصولی ها برای نیل به این هدف ،وافی به مقصود
نیست .طرح مسأله حجیّت ذاتی قطع در علم اصول برای پاسخ به شبهه اخباری در
خصوص عدم واقع نمایی ادله عقلی نظری صحیح نبوده و با این روش ،واقعنمایی در
علم اصول حاصل نمیشود .لزوم انتهای حجیّت عرضی امارات به امری که واجد
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حجیّت ذاتی باشد ،موجب شده اصولیها خود را ملزم به تبیین سازوکار حجیّت با
استفاده از حجیّت ذاتی قطع بدانند؛ در حالیکه امکان ارائه چارچوبی که از نارسایی
های مطرحشده در امان باشد همچنان وجود دارد.
سؤاالت تحقیق نیز آن است که آیا یک فقیه امامی ایدئال و یا نام گراست؟

1

مقصود از فقه نزد اصولیان چیست؟ فقه یک حقیقت مشترک و یا تنها یک نام
مشترک است؟ به عبارت دیگر ،منظور از فقه ،حقیقتی مشترک میان فقه اهل سنّت
(حنبلی ،حنفی ،مالکی و شافعی) و امامی بوده و یا فقه موجود تنها یک نام مشترک
است؟ طبیعی است که یک اصولی در ابتدا میگوید ما نومینالیست نیستیم که بتوانیم
هر چیزی را بنویسیم و نام آن را فقه بگذاریم .اما آیا راه های واقعگرایی 2در فقه امامی
مدوّن شده است؟!
در صورتی که به دلیل محدودیت های شناختی ،امکان تحصیل واقع میسر نباشد به
چه صورت میتوان ضمن ادامه اصولیگری به قواعد موجه استنباط دستیافت؟

 .1در قرون وسطا واژه رئالیسم در مقابل نومینالیسم ) (nominalismو یا اصالت تسمیه قرار داشت .رئالیسم در
این زمان به معنای وجود عینی و واقعی کلیات در مقابل نومینالیسم به معنای اشتراک در اسم ،بود
).(Edwards. 1972. p 7
 .2در معرفت شناسی نخست به معیار معرفت و راه های دستیابی به آن پرداخته شده و در مرحله بعد به نحوه
ارتباط عالم ( )knowerبا معلوم ( )the knownتوجه می شود .بخش اول را می توان مسأله کارکردی
( )functionalمعرفت شناسی دانست که منجر به تبیین نظریه هایی در باب توجیه خواهد شد .بخش دوم به
حقیقت و سرشت معرفت مربوط بوده و مسأله ساختاری ( )structuralمعرفت شناسی را تشکیل می دهد.
معرفت شن اسی در این مرحله دو عنوان رئالیسم و ضد رئالیسم (ایدئالیسم) را بررسی می کند) . p 1-2
 .( Cornelis.2001اشیاء و آن چه ادراک می شود در نسبت با ذهن فاعل شناسا از دو حال خارج نیست.
صورت های ذهنی مستقلّ از مدرِک ،وجودی خارجی و مادی دارند و یا این که این صور مستقلّ از فرد حقیقتی
ندارند .به همین ترتیب ،یکی از دو نظریه رئالیسم و ایدئالیسم مطرح می شود )(Dancy. 1985 . p 145؛
پس رئالیسم در مقابل ایدئالیسم قرار دارد .رئالیسم فلسفی به معنای اعتقاد به تحقق حقایق خارجی ،صرفنظر از
ادراک ما و با قطع نظر از وجود مُدرِک انسانی است .برخالف رویکرد قبلی در ایدئالیسم اشیای مادی و واقعیّت
های خارجی جدای از معرفت یا ادراک ما تحققی ندارند ).(Edwards. 1972.p 77
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 -1رابطه اصول فقه ،فقه و قطع
علم فقه به «العلم باالحکام الشرعیّه الفرعیّه عن أدلتها التفصیلیّه» (حسن بن زین
الدین )90 :1418 ،و علم اصول فقه نیز به «القواعد الممهّده الستنباط االحکام الشرع ّیه
الفرعیّه من ادلتها» (حیدری )47 :1412 ،تعریف شده اند.
پس علم اصول و علم فقه همانند فلسفه و منطق به یکدیگر وابستهاند .تسلّط بر
اصول فقه براى هر فقیه ضرورت دارد .یک فقیه اگرچه باید از علوم بسیاری آگاهی
داشته باشد ولى اهمیّت هیچیک مانند اصول فقه نیست.
اصول در واقع ،علم دستور استنباط است .روش صحیح استنباط احکام شرعى از
منابع فقه را بیان کرده و عناصر مشترکى را که در عملیّات استنباط و حکم شرعى به
کار میآیند برای یک فقیه مشخّص میکند .از اینرو اصول مانند منطق ،یک علم
دستورى بوده که از سلسله «باید» ها (در مقابل سلسله «است» ها) سخن به میان می
آورد (مطهّری.)27/20 :1388 ،
در ابتدا مباحث علم اصول به دو بخش الفاظ و غیر الفاظ تقسیم میشد ،اما در حال
حاضر مباحث اصولی به چهار بخشِ الفاظ ،مالزمات عقلی ،حجّت و اصول عمل ّیه
تقسیم میشود.
در بخش الفاظ ،از مدلول و ظاهر الفاظ مانند ظهور صیغه امر در وجوب و ظهور
صیغه نهی در حرمت بحث می شود .در مالزمات عقلی ،لوازم ذاتی احکام مانند
مالزمه میان حکم عقل و شرع مورد بررسی قرار می گیرد .در بخش حجّت که از
مهمترین مباحث علم اصول است مسأله حجیّت ،ذیل مواردی همچون حجیّت خبر
واحد بحث شده و در بخش اصول عملیّه ،از راهکارهایی که مجتهد به هنگام نداشتن
دلیل اجتهادی بدان رجوع می کند مانند اصل برائت و استصحاب ،سخن به میان
میآید (مظفّر .)17-18/1 :1370 ،مسأله حجیّت ذاتی قطع در ابتدای بخش سوم و قبل
از بحث از حجج معتبره در علم اصول مورد بحث جای میگیرد.
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نمودار .1-1بخشهای مختلف علم اصول فقه

اگرچه مسأله حجیّت ذاتی قطع تنها در ابتدای بخش سوم از مباحث علم اصول
مطرح می شود اما «قطع» ،نقشی اساسی در تمامی مباحث اصولی و فقهی دارد؛ به
طوریکه یک اصولی و یا فقیه بدون قطع به چیزی ،نمیتواند به اعتبار آن حکم دهد.
شهید صدر موضوع علم اصول را علم به عناصر مشترک استنباط می داند .در این میان،
حجیّت قطع به عنوان عنصر مشترک و حتی مقدّم بر ادله محر ِز واقع (بخش حجج) و
اصول عملیه باید مورد قبول هر اصولی باشد .فقیه نیز در هرگونه استنباط فقهی  -چه از
طریق ادله کاشف از واقع و چه از طریق اصول عملیه  -باید به حکم شرعی قطع یابد؛
در نتیجه ،هر فقیه به حجیّت قطع خود معترف است (صدر.)58/1 :1986 ،

 -2سیر پیدایش مسأله در اصول فقه
حجیّت ذاتی قطع به عنوان یکی از مسائل ابداع شده در سنّت اسالمی در علوم
مختلفی از جمله اصول فقه وکالم ،مورد توجه اندیشمندان اسالمی قرارگرفته است.
شروع بحث از حجیّت ذاتی قطع در قالب مسألهای مستقلّ ،در علم اصول فقه و با
جداسازی ادله اجتهادی (بخش سوم مباحث اصول) از ادله فقاهتی (بخش چهارم
مباحث اصول) همراه شده است .شیخ انصاری در ابتدای مقصد ثالث از کتاب فرائد
االصول ،تفاوت میان امارات ،اصول عملیه و همچنین نامگذاری این دو به ادله
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اجتهادی و ادله فقاهتی را از نوآوری های وحید بهبهانی میداند (شیخ انصاری:1419 ،
.)10/2

1

در دوره اخباریگری و قبل از شروع دوره تجدید حیات و تحوّل اساسی در علم
اصول فقه در حوزه علمیّه نجف2،تفاوتی میان امارات و اصول عملیه وجود نداشت و
همه این موارد ذیل بحث از ادله آورده می شدند .مسأله اعتبار علم ،ذیل بحث حسن و
قبح عقلی یا عقالیی در کتب اصولی و کالمی مورد توجه قرار میگرفت؛ مبنای اتّخاذ
شده در خصوص معنای حسن و قبح ،مشخّص کننده رفتار عالم اصولی و اخباری با
مسأله اعتبار علم بود (مرکز اطالعات و منابع اسالمی.)639/1 :1389 ،
به بیان واضح تر ،دالیل شرعی که مکلّف را به حکم شرعی میرساند به دو دسته
تقسیم میشود :دسته اول ،ادله ای که مجتهد با بکارگیری آنها درصدد دستیابی به
حکم واقعی بوده و توسط وحید بهبهانی به ادله اجتهادی یا اماره نامگذاری شده است.
دسته دوم ،ادله ای که در رسیدن مکلّف به وظایف شرعی در هنگام جهل به حکم
واقعی برای مکلّف قرار داده شده و توسط همو به ادله فقاهتی یا اصول عملیه
نامگذاری شده است (وحید بهبهانی.)499 :1415 ،
در ساختار فعلی علم اصول ،بحث پیرامون مسأله حجیّت ذاتی قطع قبل از بحث
ادله اجتهادی (ظنون معتبره) آورده می شود .در واقع ،علمای اصول با اثبات حجیّت
ت ظنّی را عرضی دانسته و حجیّت ظنون را از طریق ارجاع به
ذاتی قطع ،حجیّت امارا ِ
حجیّت ذاتی قطع توجیه میکنند (کاظمی7/3 :1406 ،؛ مظفّر18/2 :1370 ،؛ حائری،
.)325 :1418

 . 1سخن از حکم واقعی و حکم ظاهری نوعی اعمال نظر معرفتی درباره احکام شرعی است .دو مرحله ای کردن
معرفت ،نزدیک به بحث های معرفت شناسی جدید است که چندان به انطباق با واقع فکر نمیکند.
 .2این دوره از وحید بهبهانی (م 1206ق) آغاز و تا شیخ انصاری (م 1281ق) ادامه دارد (علی پور.)275 :1382 ،
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شیخ انصاری به عنوان مبدع مسأله حجیّت قطع در ابتدای کتاب فرائد االصول،
تقسیمی در مورد حاالت ذهنی مکلّف بیان کرده و می گوید:
«اعلم انّ المکلّف اذا التفت الی حکم شرعی فامّا أن یحصل له الشکّ فیه أو القطع
أو الظنّ (شیخ انصاری.»)25/1 :1419 ،
در تقسیم بندی شیخ انصاری ،مقسم مکلّفِ ملتفت ،ملتفتٌ الیه ،حکم شرعی و
اقسام سه مورد است .دلیل طرح این باب توسط شیخ انصاری ،برقراری تعادل میان دو
مکتب آن دوران است .اخباری ها با جمود فکری ،در استنباط احکام فقهی خود را
تنها مقیّد به متن احادیث میدانستند و در مقابل آنها اصولی های انسدادی با تمسّک به
انسداد باب علم ،قائل به حجیّت ظنون شخصی در استنباط احکام فقهی بودند .در این
میان ،شیخ انصاری با برقراری نوعی تعادل ،معتقد به حجیّت ادله قطعی عقلی و ادله
ظنّی سمعی شده است (سیستانی.)34/1 :1414 ،
عالوه بر این ،انتقادات شیخ انصاری بر فتوای «عدم حجیّت قطع وسواسی» (کاشف
الغطاء ،بیتا308/1 :؛ نجفی )422/12 :1362 ،که در آن دوران شهرت یافته بود را
میتوان از دیگر دالیل پردازش شیخ انصاری به حجیّت قطع به صورت مسألهای مجزّا
برشمرد.
پس از طرح این بحث توسط شیخ انصاری ،حجیّت ذاتی قطع مورد توجه همه
اصولیان پس از او قرار گرفت به طوری که این مسأله ،همواره به عنوان یک بخش
ثابت در ساختار فعلی اصول فقه مطرح می شود.

 -3تبیین حجیّت ذاتي قطع
قطع ،عبارت است از اعتقاد جازمى که در نظر قاطع ،با واقع مطابق است .شخص
قاطع به درستی یا به غلط (خوئی )27/2 :1412 ،واقع را براى خود مکشوف دانسته و به
هیچ وجه در قطع خویش احتمال خالف نمیدهد.
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می توان مسأله حجیّت قطع را در قالب مثال به این صورت بیان کرد که اگر
شخصی به نجاست یک مایع از هر سببی که شده ،قطع پیدا کند شارع مجاز به حکم
کردن بر عدم نجاست و یا عدم اجتناب از این مایع نخواهد بود .به مجرّد حصول قطع،
یک قیاس نزد قاطع مبنی بر این که «این مایع نجس است؛ هر نجسی واجب االجتناب
است؛ پس اجتناب از این مایع الزم است» صورت میگیرد .نهی شارع از عمل به قطع،
مستلزم تناقض در نظر قاطع و عدم امتثال او خواهد شد (شیخ انصاری)31 :1419 ،؛
بنابراین شارع نمیتواند مکلّف را از عمل به قطع بازدارد.
 -1-3حجیّت در اخبار و اصول فقه پیش از شیخ انصاری
حجّت و حجیّت در قرآن کریم غالباً در معنای حقوق مکلّفین بر شارع (نساء:
 ،)165حقوق شارع بر مکلّفین (انعام )83 :و مصادیقی که قابلیّت احتجاج بین شارع و
مکلّفین را دارد (انعام )150 :به کار میرود.
حجّت و حجیّت در متون روایی بیشتر به کتاب اهلل (قرآن) (رضی)202/1 :1368 ،
و ائمه معصومین(ع) اطالق میشود (مجلسی228/36 :1403 ،؛ کلینی.)199/1 :1369 ،
حجّت و حجیّت در متون اصولی متقدّم به معنای دلیل افاده کننده علم و یا قاطع
عذر به کار رفته است (شیخ مفید .)44/1 :1413 ،البته در تعیین مصادیق این معانی،
اختالفات زیادی در اصول فقه امامی و یا اهل سنّت مشاهده میشود ،اما اصل برداشت
از کلمه حجّت میان فریقین اجماعی است.
 -2-3حجیّت در اصول فقه پس از شیخ انصاری
حجیّت در اصول ،به معنای وجوب متابعت از قطع و عمل بر وفق آن (شیخ
انصاری )29 :1419 ،به دلیل کاشفیّت و طریقیّتش نسبت به واقع (اصفهانی غروی،
 )18/3 :1414و در نتیجه ،منجّز بودن قطع در صورت مطابقت با واقع و معذِّر بودن آن
در صورت مخالفت با واقع است (خراسانی)258 :1409 ،؛ (صدر)27 :1417 ،؛
(طباطبایی ،بیتا.)179/2 :
 -1-2-3حجیّت ذاتي
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حجیّت ذاتی قطع به معنای طریقیّت آن به سوی واقع به دلیل ذات قطع است و در
مقابلِ این حالت ،طریقیّت جعلی امارات وجود دارد.
 -2-2-3سیر اطالق حجیّت ذاتي بر قطع
شیخ انصاری تبعیّت از قطع و عمل بر طبق آن را در هر زمانی که قطع وجود داشته
باشد واجب دانسته است .به عقیده او ،قطع به نفسه طریق به واقع است و قابل جعل و
نفی از سوی شارع نیست (شیخ انصاری.)29 :1419 ،
در ادامه طرح مسأله حجیّت ذاتی قطع ،میرزای شیرازی با قرار دادن ادله علمی در
مقابل ادله ظنّی ،حجیّت به معنای کاشفیّت را ذاتی علم قلمداد میکند (آشتیانی،
 .)270/3 :1409در نهایت ،میرزای نائینی به عنوان اولین فرد به صورت صریح،
طریقیّت قطع را ذاتی آن دانسته است« :طریقیه القطع ذاتیه له التنالها ید التشریع ،إذ ال
معنى لتشریع ما هو حاصل بذاته» (کاظمی.)6/3 :1406 ،
پس از میرزای شیرازی و نائینی ،آخوند خراسانی وجوب حرکت و عمل بر طبق
ال واجب دانسته و حجیّت را تابع جعل خو ِد قطع ،به جعل واحد و بسیط
قطع را عق ً
میداند .جعل جاعل بین حجیّت و قطع به دلیل امتناع جعل تألیفی بین شیء و لوازم آن
ممکن نیست (آخوند خراسانی.)258 :1409 ،
 -3-2-3دلیل حجیّت ذاتي قطع
به صورت خالصه میتوان نظریات مطرح شده در خصوص چرایی حجیّت قطع را
به :حکم عقل به حجیّت قطع (بحرانی ،)13/2 :1426 ،ادراک حجیّت قطع توسط عقل
بدون صدور حکمی از جانب آن (مبنای مشهور مانند آخوند خراسانی و خوئی)
(واعظ حسینی ،)13/2 :1417 ،حجیّت قطع به دلیل بنای عقال (اصفهانی-22/3 :1429 ،
 )17و حجیّت قطع به دلیل وجود حقّ الطاعه تقسیم کرد (صدر .)43/1 :1986 ،اگرچه
پرداختن به دالیل اذعان اصولی ها به حجیّت قطع بسیار مهم است اما به دلیل رعایت
اختصار و صرفاً بیان این نکته که قاطبه اصولی ها حتی با وجود اختالف در چرایی
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حجیّت قطع ،همچنان معتقد به حجیّت قطع هستند ،از توضیح تفصیلی این بخش
صرفنظر میشود.

 -4چگونگي کشف واقع و احراز حکم الهي در قطع
آن چه همواره به عنوان جزء اصلی در مفهوم قطع ،مورد توجه یک اصولی قرار
گرفته ،طریقیّت قطع نسبت به واقع و یا همان کاشفیّت قطع است .شیخ انصاری به
عنوان مبدع بحث حجیّت قطع ،طریقیّت قطع نسبت به واقع را مفهوم آن میداند (شیخ
انصاری .)4 :1419 ،آخوند خراسانی در تعلیقه خود بر رسائل ،کالم شیخ را به این معنا
ص قاطع هیچ حجابی میان خود و واقع نمییابد تفسیر کرده (آخوند
که شخ ِ
خراسانی )25 :1410،و در ادامه ،طریقیّت قطع را ذاتی و بلکه عین ذات آن دانسته اند
(اصفهانی غروی .)18/1 :1414 ،برخی قطع را نور محضی که طریقیّت ،عین آن است
میدانند (کاظمی .)6/1 :1406 ،آقاضیاء عراقی نیز با توسعه صریح مفهوم داللی قطع،
حقیقت آن را انکشاف از واقع حقیقتاً و اعتقاداً تعریف کرده است .شخص قاطع به
دلیل این که معتقد است واقع نزد او منکشف شده است این قطع برای او ذاتاً حجت
خواهد بود اگرچه باور مقطوع حقیقتاً تطابقی با واقعیّت نداشته باشد (کرباسی:1411 ،
 .)10/3در گذر زمان با ورود مبانی فلسفی صدرایی به این مسأله ،امام خمینی(ره) آثار
قطع را برای وجود قطع و نه مفهوم آن ثابت میداند؛ او معتقد است کاشفیّت و
طریقیّت ،ذیل وجود و نه ماهیّت آن قابلطرح است (خمینی .)374 :1420 ،در نهایت،
مرحوم صدر با قبول طریقیّت ذاتی قطع ،منکر مالزمه میان حجیّت قطع و طریقیّت آن
شده است (صدر.)171/1 :1986 ،
منظور از کاشفیّت قطع در این تعابیر چیست؟ آیا این کاشفیّت صرفاً در ذهن قاطع
بدون نیاز به تطابق با واقع است؟ به عبارت دیگر ،مسائل آنچنانکه هست مورد توجه
قرار گرفته و یا آنچنانکه باید باشد.
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کاشفیّت نه تنها عین هستی قطع نیست بلکه الزم آن هم نخواهد بود .کاشفیّت
قطع مبتنی بر این است که قطع ،صورت ذهنی باشد؛ در حالیکه قطع ،صورت علمی یا
ذهنی نیست .قطع حالتی همچون دیگر حاالت نفسانی مانند شادی ،غم و ترس است.
انسان افزون بر این حاالت ،احوالی مثل وهم ،شکّ ،ظنّ ،یقین یا قطع را نیز دارد.
همانگونه که کاشفیّت ،ذاتی این حاالت نیست ذاتی یقین یا قطع هم نیست .اگرچه
منشأ یقین یا قطع میتواند علم باشد و قطع گاهی از علم حضوری و گاه از علم
حصولی در نفس حاصل میشود ،اما این صفتِ خودِ علم نیست؛ قطع به خودی خود
حالتی نفسانی و غیر از معرفت است .پس به نظر می رسد در اینجا اشتباهی رخ داده
ت یقینی یا قطع ،خو ِد علم پنداشته شده و متعلّق علم که کاشف ّیت باشد متعلّق
است؛ حال ِ
قطع فرض شده است.
برخی در برابر این سخن مدّعی شده اند اگرچه کاشفیّت نه عین ذات قطع و نه
الزم آن است ،اما به لحاظ متعلّق خود یعنی تصدیق ،میتواند علم و صورت ذهنی
تلقّی شود .همین اندازه که متعلّق قطع ،تصدیق باشد برای صحّت این گفته که
کاشفیّت عین یا الزم قطع است،کافی می باشد (حسین زاده.)88 :1398 ،
اما این توجیه هم برخالف مشی جمهور علمای اصول است .بر اساس مبانی
موجود ،حجیّت ذاتی قطع از هر سببی حتی غیر متعارف و غیر علمی ،بر مکلّف ،منجّز
خواهد بود .در ادامه ،عبارت شیخ انصاری در نفی سببیّت خصوص علم در قطع آورده
میشود« :ثمّ ما کان منه طریقاً الیفرق فیه بین خصوصیاته من حیث القاطع والمقطوع به
وأسباب القطع و أزمانه... ،؛ فإذا قطع بکون مائع بوالً  -من أیّ سبب کان  -فالیجوز
للشارع أن یحکم بعدم نجاسته أو عدم وجوب االجتناب عنه» (شیخ انصاری:1419 ،
.)31
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و یا این سخن آخوند خراسانی که میگوید« :ال تفاوت فی نظر العقل أصالً فیما
ال بین أن یکون حاصالً بنحو متعارف ،و من سبب ینبغی
یترتّب على القطع من اآلثار عق ً
حصوله منه أو غیر متعارف الینبغی حصوله منه» (آخوند خراسانی.)269 :1410 ،
در نتیجه ،قطع حالت نفسانی است که میتواند از دلیلی کاذب ،در مکلّف ایجاد
شود .انتساب کاشفیّت به قطع ،به دلیل این که متعلّق قطع ،تصدیق و علم است با چشم
پوشی از تکلّف موجود در آن ،در اینجا کارآمد نخواهد بود .علمای اصولی ،حجیّت
قطع را منوط به تحقّق حالت علم در مکلّف نمی دانند و قطع از هر سببی حاصل شود
موجّه است .این مطلب را میتوان ذیل عنوان قطع قطّاع به صورت دقیق تری ترسیم
کرد.
 -1-4قطع قطّاع
اگر کسی در رسیدن به حکمی زودباور باشد و یا در موارد زیادی از اسباب غیر
عادی به قطع برسد قطّاع است .قطع بهحکم شرعی در شخص قطّاع را قطع قطّاع
مینامند.
بحث از قطع قطّاع ذیل دو عنوان مورد توجه علمای اصول فقه قرارگرفته است:
اول -سبب قطع ،غیر متعارف باشد.
دوم -سبب قطع ،غیر از کتاب و سنّت باشد.
در اینجا به توضیح قسمت دوم اکتفا می شود.
 -2-4قطعي غیر حاصل از کتاب و سنّت
از جانب شیخ انصاری و تابعین او به اخباری ها نسبت داده شده است که ایشان
قطع حاصل شده از مقدمات عقلی را حجّت نمیدانند (روحانی109/4 :1413 ،؛
خوئی .)58/1 :1412 ،شیخ انصاری در تبیین کالم اخباری ها به آثار سه تن از بزرگان
اخباری یعنی محدّث استرآبادی ،محدّث بحرانی و سید جزایری استناد میکند؛ اما
هماگونه که خود شیخ انصاری نیز بیان کرده است او به متن کتاب الفوائد المدنیه
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محدّث استرآبادی دسترسی نداشته است .در واقع ،دلیل استناد به کتاب الفوائد المدنیه
و نقل قول از محدّث استرآبادی ،اقتباس و پیرویِ شیخ انصاری از محمدتقی اصفهانی
و حاشیه او بر کتاب معالم بوده است (نوری.)313/9 :1415 ،
آخوند خراسانی برخالف مشهور و به درستی ،این نزاع را صغروی می داند؛ به این
ی
معنا که از مقدمات عقل نظری ،نزد اخباری قطعی حاصل نمیشود .مدلول ادله عقل ِ
نظری برای یک اخباری ،تنها مفید ظنّ بوده ،نه این که قطع حاصل شده از آن حجّت
نباشد (آخوند خراسانی.)270: 1409 ،
محدّث استرآبادی در فصل اول کتاب الفوائد المدنیه ذیل عنوان «فی إبطال جواز
التمسّک باالستنباطات الظنیّه فی نفس أحکامه تعالى ،و وجوب التوقّف عند فقد القطع
بحکم اهلل أو بحکم ورد عنهم علیهم السالم» به دنبال ابطال تمسّک به استنباط های ظنّی
در احکام الهی است .در فصل دوم همین کتاب نیز ذیل عنوان «فی بیان انحصار
مدرک ما لیس من ضروریّات الدین من المسائل الشرعیّه ،أصلیّه کانت أو فرعیّه فی
السماع عن الصادقین» به انحصار مدرک ادله شرعی غیر ضروری در شنیدن از اهل
بیت(ع) پرداخته و نُه دلیل برای آن ذکر میکند .در دلیل پنجم ذیل عنوان «أنّه تواترت
األخبار عن ائمّه األطهار علیهم السالم بأنّ مراده تعالى من قوله فَسْئَلُوا َأهْلَ الذِّکْرِ إِ ْن
ل
کُنْ ُتمْ التَعْلَمُونَ و من نظائرها من اآلیات الشریفه أنّه یجب سؤالهم علیهم السالم فی ک ّ
ما لم یعلم» هر راهی جز تمسّک به اهل بیت را ظنّی دانسته و در دلیل نهم که محلّ
استناد شیخ انصاری نیز قرارگرفته است ذیل عنوان «دقیقه شریفه تفطّنت لها بتوفیق اهلل
تعالى و هی أنّ العلوم النظریه قسمان» ،محفوظ ماندن از خطا را دلیل پرهیز از تمسّک
به غیر اهل بیت عنوان میکند.
نتیجه این که استرآبادی علم را بر دو قسم :علوم عقلی ضروری و علوم عقلی
نظری میداند .در قسمت اول ،به دلیل منتهی شدن به مادهای که قریب به حسّ است
علم ،مصون از خطا در صورت و ماده است .خطا از جهت صورت رخ نخواهد داد،
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چراکه در علم منطق ،صورت صحیح استدالل بررسی میشود .خطا از جهت ماده نیز
به دلیل قر ابت ماده در علوم عقلی ضروری به حسّ ،رخ نخواهد داد .علم هندسه،
حساب و اکثر ابواب منطق در این قسمت جای گرفته اند .قسمت دوم یعنی علوم عقلی
نظری ،اگرچه از جهت صورت بر وجهی صحیح اقامه شده اند اما به دلیل عدم قرابت
مواد آنها به حسّ ،از خطای در ماده مصون نخواهند بود و علمی جز ظنّ از آنها
حاصل نمی شود .حکمت ،کالم ،اصول فقه ،مسائل نظریه فقهیه و بعضی از قوائد
منطقی مثل «الماهیّه الیترکّب من أمرین متساویین» و یا «نقیض المتساویین متساویان»،
جزو قسمت دوم هستند .به همین دلیل ،برای پرهیز از خطا تنها راه ممکن ،تمسّک به
اخبار اهل بیت(ع) است (استرآبادی.)255-257/1 :1426 ،
محدّث استرآبادی و تابعین او (محدّث بحرینی و سید جزائری) ادراک عقلی در
امور عقلیِ نظری (در مقابل امور عقلی ضروری) را ادراکی ظنّی و نه قطعی میدانند.
محدّث استرآبادی تمسّک به ترجیحات استحسانی ظنّی را در هنگام تعارض ادله
ظنّی به دلیل عدم وجود رخصت از جانب شارع و عدم حکم عقل قطعی ،مردود می
داند (کاظمی .)272/1 :1406 ،این امر دلیل بر این مدّعاست که اخباری ،حکم قطعی
عقل ضروری و قطعی را در مقابل حکم عقل در نظریات می پذیرد.
استرآبادی در ادامه در فصل  12ذیل عنوان «أنّ الفالسفه و علماء اإلسالم قسّموا
االعتقاد الجازم إلى مطابق للواقع و غیر مطابق له و یفهم من کالم أصحاب العصمه ـ
صلوات اهلل و سالمه علیهم ـ امتناع القسم الثانی» تقسیم اعتقاد جازم به :اعتقاد جازم
مطابق با واقع و اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع را غلط و مخالف تفسیر کالم اهل
بیت(ع) میداند .یقین ،نزد او موجبی خاصّ چون احساس دارد که جز بدان حاصل
نمیشود (کاظمی.)476-478/1 :1406 ،
نکته دیگر این که اخباری ها احکام قطع را مخصوص مجتهد دانسته و قطع مقلّد را
از دایره بحث خارج میدانند.

 319ــــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  14ـ شماره  27ـ تابستان 1401

اگر مکلّفِ جاهل ،به استنباط احکام شرعی بپردازد این امر از طرف عقال و عرف،
ممنوع است .بهبهانی با ذکر این مطلب که در عصر حاضر علم فقه و حدیث از علوم
روز و بلکه سخت تر از این علوم است عمل مکلّف را بدون بذل جهد معذور
نمی داند .هرچه مهارت فرد و آگاهی او بیشتر باشد استنباط با احتیاط بیشتر همراه
خواهد بود؛ بنابراین در خطای فردِ غیر عالم و فساد ناشی از آن ،تأمّلی نیست (وحید
بهبهانی.)52-54 :1416 ،
گروهی از اصولیان نیز مدّعی شدهاند که اخباری ها قطع را در صورت مطابقت با
واقع ،حجّت می دانند اگرچه در صورت عدم اصابت قطع به واقع ،قائل به تنجیز آن
نیستند (عراقی43-44/3 :1417 ،؛ طباطبائی حکیم )118/4 :1413 ،اما نگارندگان دلیلی
بر این مدّعا نیافت.
اخباری ها و شارحین سخن ایشان ،به واقع نظر دارند اما اصولیهای بعد از شیخ
انصاری همچون میرزای شیرزای و آقاضیاء عراقی به واقع نمایی نزد قاطع (لدی
القاطع) معتقدند (حسینی میالنی.)44/5 :1432 ،

 -5حجیّت احتمال (احتیاط عقلي) و رویگرداني از واقعگرایي در
اصول فقه
اصل و اساس طرح مسأله حجیّت ذاتی قطع در علم اصول فقه ،مخالفت شیخ
انصاری با موضع اخباری ها مبنی بر عدم علم آفرینی دالیل عقل نظری در استنباط
احکام شرعی است.
همانگونه که اثبات شد اخباری معتقد است که از مقدمات عقلی ،به دلیل عدم واقع
نمایی و کثرت وقوع خطا در آن ،قطعی حاصل نمیشود .طبیعتاً موضع اصولی در
مخالفت با اخباری باید اثبات واقعنمایی و عدم خطا در مقدمات عقلی نظری باشد .از
این گذشته ،یک اصولی واقعگرا بوده و فارغ از اختالف با اخباری باید به دنبال احراز
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حکم الهی که از قبل توسط خود شارع وضع شده (نفس االمر احکام) باشد؛ با اینهمه
اصولیها در عمل ،توجه خود را به قطع معطوف کرده و نسبت گزاره با واقع را مغفول
گذاشتهاند .مبنای اخباری این است که قطع در صورت واقعنمایی ،برای فاعل شناسا
حاصل میشود ،در حالیکه اصولی خودِ قطع را بدون توجه به واقع ،مالک حجیّت
قرار داده است .اگر یک اصولی بخواهد موضع اخباری را نفی کند باید در مرحله اول
به دنبال اثبات واقع نمایی ادله عقلی نظری و در مرحله بعد ،حصول قطع به دلیل
رسیدن به واقع در استداللهای عقل نظری باشد.
دلیل این انحراف از واقعنمایی به قطع ،عدم فهم کالم اخباری توسط شیخ انصاری
بوده است .اصولیها پنداشتهاند اخباری ها قطع حاصل از مقدمات عقل نظری را
حجّت نمیدانند؛ در حالیکه اخباری ابتدائاً حصول قطع از مقدمات عقل نظری را به
دلیل کثرت وقوع خطا در آن منکر هستند (قطع و واقعنمایی مالزم یکدیگر هستند).
همین اشتباه در تبیین کالم اخباری ها توسط اصولیها موجب شده است مدار حجیّت
از واقع نمایی به قطع منحرف شود .در نتیجه ،اصولی برای نفی موضع اخباری باید
فرآیند واقعنمایی ادله عقل نظری را تبیین کند .اخباری به دلیل این که خود را ناتوان
از اثبات چنین امری دیده ،تنها راه رسیدن به احکام الهی را شنیدن از اهل بیت(ع)
دانسته است .دعوای شناختی اخباری با اصولی به دعوای روانی اصولی با اخباری
تبدیلشده است .برای اخباری از مقدمات عقل نظری به دلیل کثرت خطا و عدم
واقعنمایی ،قطع حاصل نمیشود؛ اما اصولی پنداشته است که اخباری ،قطع
حاصلشده از مقدمات عقلی را حجّت نمیداند و تمام توان خود را برای پاسخ به
اخباری به جای واقعنمایی ادله عقلی ،به عقلی بودن حجیّت قطع متوجّه کرده است.
حاصل سخن این که قطع اصولی با شرایط ذکرشده نمیتواند ابزاریّت الزم در استنباط
حکم واقعی الهی را داشته باشد؛ پس باید راه حلّی نو برای تبیین نظام حجیّت در اصول
فقه تدوین شود.
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شاید بتوا ن میان عمل بر اساس قطع و حجیّت قطع به معنای معرفت شناختی آن
تفاوت هایی قائل شد .انسان همیشه بر اساس قطع خود عمل میکند؛ اگر فردی عاقل،
قطع داشته باشد که انجام کاری به مصلحت اوست در این حالت ،او تمام تالش خود
را برای تحقّق آن کار انجام خواهد داد و اگر قطع داشته باشد که انجام کاری به زیان
اوست از آن اجتناب می کند .همین فرد در امور مه ّم حتی طبق ظنّ خود عمل کرده و
از کارهایی که ظنّ خطر در آن باشد پرهیز میکند .در امور مه ّم تر ،حتی طبق احتمال
عمل خواهد کرد؛ به عنوان مثال ،اگر کسی احتمال اندکی بدهد که به دلیلی در ظرف
غذا سمّ وجود دارد از خوردن آن اجتناب میکند .انسان ها همیشه بر اساس قطع،
اطمینان و در بعضی موارد ،حتی بر اساس ظنّ و احتمال عمل میکنند .آیا این افراد
قائل به حجیّت قطع ،ظنّ و احتمال به معنای معرفتشناسانه هستند؟
حجّت در اصول فقه ،به معنای منجّز و معذّر است .حجیّت در این دانش ،امری
هنجاری و دستوری به معنای انجام درست تکلیف است (هدایی و دیگران:1394 ،
 .) 289وقتی مکلّف به خداوند و تکالیف او ایمان آورده و به این اصل اذعان کند که
در برابر خداوند مسئول است ،در این صورت او باید وظیفه خود را به خوبی انجام
دهد .این مسئولیّت پذیری و انجام تکلیف دینی ،از طریق حجیّت اصولی انجام
میشود.
معرفت دینی بر انجام وظیفه و ادای تکلیف مبتنی است .خاستگاه این وظیفه
محوری ،حجّت است .چنین نگرشی در معرفت دینی ،مشکل حجیّت و نه مسأله صدق
ل خواهد کرد .در نتیجه میتوان گفت که در معرفت دینی ،ارزیابی
آن گزارهها را ح ّ
حجّت یا توجیه در برابر ارزیابی صدق (تعقیب صدق) مطرح میشود.
در احکام اختالفی و ظنّی ،گروهی یک دیدگاه و گروهی دیگر ،نظریههای
متفاوتی را بر میگزینند .ممکن است بیش از چند رأی در یک مسأله مطرح باشد ولی
در عین حال ،همه آنها برخالف واقع باشند .اگر هر گروه به مسئولیّت معرفتی خود

ارزیابي از مواجهه معرفتي اصولي با اخباری ذیل مسأله حجیّت ذاتي قطع ـــــــــــــ 322

عمل کرده باشد ،رأی خطای آن گروه نزد شارع معذریّت دارد .بنابراین میتوان به
نوعی پلورالیسم در حوزه شناخت احکام دینی قائل شد ،اما با این تفاوت که پلورالیسم
اصولی بر ساختار معرفتی و ابزارهای شناخت و چارچوب فرهنگی افراد مبتنی نبوده،
بلکه ناشی از کمبود دلیل است (حسین زاده.)6/8 :1384 ،
ل معرفت شناسانه دینی را میتوان از روایاتی که از راه احتمال ،وجود
این راه ح ّ
خداوند را اثبات میکند الهام گرفت.

1

حاصل استدالل این است که اگر آموزه های اسالمی که ما بدان اعتقاد داریم و
احکامی که به آنها عمل می کنیم صادق نباشند ،ما چیزی را از دست ندادهایم اما اگر
این احکام صادق باشند ما اهل نجات هستیم و همچون منکران به شقاوت گرفتار
نمیشویم.
با استفاده از استداللی که در اینگونه روایات مطرح شده ،میتوان معیاری برای
ارزیابی گزاره های دینی و حجیّت آموزه های آن یافت .صدق اینگونه گزاره ها
محتمل است و احتمال صدق آنها ما را بر آن می دارد که به دلیل ارزش بسیار محتمل
آنها را صادق دانسته ،بر احتمال صدقشان ترتیب اثر دهیم و به مفادّ آنها ایمان آوریم.
بر این اساس ،اگر در واقع صادق باشند ،نجاتیافتهایم و اگر صادق نباشند ،دچار
مشکلی نخواهیم شد.

2

ت و ان لمیکن االمر کما نقول ،نجونا و هلکت
 .1إن یکن اال مر کما تقول و لیس کما تقول نجونا و نجو َ
(مجلسی.)35/3 :1403 ،
 .2به نظر می رسد این راه حلّ در صورتی مفید باشد که امر ،دائر مدار هیچ یا همه باشد .آن چه از راه حلّ فوق
میتوان استنتاج کرد اثبات عقالنیّت آموزههای ا سالم به معنای عامّ ،مثل وجود خداوند متعال ،معاد ،و ترجیح آن
بر کفر است .با این راه حلّ نمی توان یکی از شریعت ها و آئین های متعارض را بر دیگری ترجیح داد؛ همچنین
نمیتوان آموزه های شریعت و آئین خاصی نظیر اسالم را ارزیابی کرد.
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هر احتمالی که به تکلیف فعلی تعلّق گرفت ،منجِّز تکلیف است .در این میان باید
توجه داشت که قطع به حکمی برخالف حکم واقعی ،معذِّر نیست؛ و معذِّر ،سببی
است که به طور متعارف ،باعث حصول قطع برخالف حکم واقعی میشود.
اما باید درنظر داشت که با قبول این مبنا ،در علم اصول فقه مسأله معرفتی به معنای
متداول آن وجود ندارد .در صورت حجیّت احتمال ،برای مکلّف مهم نیست که در
واقع کدام یک از دو نماز جمعه یا ظهر واجب است و آن چه برای او اهمیّت دارد این
است که در روز قیامت مجازات نشود و پاداش اعمال خود را به دست آورد.
آیا نتیجه منجزیّت احتمال ،حجیّت مطلق ظنون برخالف رأی مشهور (انحصار
حجیّت در قطع) است؟ مروری بر مبانی شهید صدر جهت پاسخ به این پرسش کافی
است.
ق انکشاف تکلیف
شهید صدر نیز حجیّت به معنای منجزیّت را مربوط به مطل ِ
میداند .بدین جهت او قاعده عقلی قبح عقاب بالبیان به معنای قبح عقاب بال علم را
قبول ندارد؛ به عقیده او در موالی حقیقی وسیع ترین مولویّت ها و حقّ الطاعه ها
وجود دارد؛ بنابراین امتثال تکالیفِ حتی موهوم در قبال او واجب است« :و مظنونی انّه
بعد االلتفات إلى ما بیّناه الیبقى من الیقول بسعه مولویه المولى الحقیقی بنحو تشمل
حتى التکالیف الموهومه و من هنا نحن النرى جریان البراءه العقلیه» (صدر:1417 ،
.)23/5
 -1-5جایگزین قطع در صورت ردّ حجیّت ذاتي آن
پـــس از ردّ حجیّـــت مطلـــق ظنـــون در اصـــول فقـــه ،چنـــد مـــورد از ایـــن
قاعـــده اســـتثناء شـــده و علمـــای اصـــولی قائـــل بـــه حجیّـــت اعتبـــاری آنـــا شـــدند؛
بعـــد از ایـــن بـــود کـــه اصـــولی هـــا بـــه دنبـــال چیـــزی برآمدنـــد تـــا حجیّـــت
اعتبـــاری ظنـــون را بـــه آن ارجـــاع دهنـــد (صـــدر .)25 :1415 ،معضـــل اصـــلی
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ایـــن اســـت کـــه اگـــر قطـــع ،حجّـــت ذاتـــی نباشـــد چگونـــه میتـــوانیم حجیّـــت
عرضی دیگر امور را تبیین کنیم؟!
بـــه عنـــوان مثـــال ،یکـــی از ظنـــون معتبـــری کـــه در اصـــول فقـــه مطـــرح
میشــود مســأله حجیّــت خبــر ثقــه اسســت .اگــر مکلّــف بــه حجیّــت خبــر ثقــه
قطـــع دارد و قطـــع حجّـــت نیســـت ،پـــس حجیّـــت خبـــر ثقـــه در اصـــول فقـــه
ثابـــت شـــده نیســـت .اگـــر حجیّـــت قطـــع ردّ شـــود ،بـــه دلیـــل ایـــن کـــه حجیّـــت
عرضـــی ظنـــون ،بـــه امـــر واجـــد حجیّـــت ذاتـــی منتهـــی نمیشـــود ،حجیّـــت هـــیچ
ظنّی قابل اثبات نخواهد بود.
در پاســـخ چنـــین میتـــوان گفـــت کـــه اثـــر تکـــوینی و واقعـــی قطـــع از آن
قابـــل انفکـــاک نیســـت؛ انســـان هـــا دائمـــاً بـــر طبـــق قطـــع عمـــل میکننـــد .وقتـــی
قطـــع داریـــم کـــه در مـــایعی ســـمّ اســـت ،از آن اســـتفاده نمـــیکنیم؛ چـــه در
واقــع ســمّی در کــار باشــد یــا نباشــد .وقتــی بــرای فاعــل شناســا قطعــی حاصــل
شود ،نفس او بر طبق این قطع حرکت (اثر تکوینی) میکند.
بـــا اینحـــال ،اگـــر حجیّـــت قطـــع (اثـــر شـــرعی) کنـــار گذاشـــته شـــود هـــیچ
مشــــکلی پدیــــد نمیآیــــد؛ قطــــع حجّــــت نیســــت یعنــــی نمیتــــوان بــــه آن
احتجـــاج کـــرد امـــا مـــی تـــوان بـــر طبـــق آن عمـــل کـــرد و شـــارع هـــم میتوانـــد
مکلّـــف را بـــر مخالفـــت بـــا قطعـــش عقـــاب کنـــد ،امـــا نـــه بـــه خـــاطر حجیّـــت
قطع ،بلکه به خاطر احتمال  100درصدی قطع.
اگـــر کســـی بگویـــد قطـــع دارم کـــه ظهـــور حجّـــت اســـت ،امـــا خـــودِ ایـــن
قطـــع حجّـــت نباشـــد هـــیچ محـــذوری پـــیش نخواهـــد آمـــد .حجیّـــت قطـــع
معنـــایی متفـــاوت از محرکیّـــت قطـــع اســـت .انســـان هـــا بـــر طبـــق قطـــع عمـــل
میکنند اما نمیتوانند به قطع احتجاج کنند.
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در صــــورتیکه قطــــع حجّــــت نباشــــد و در مقــــام احتجــــاج نتــــوان بــــه آن
احتجـــاج کـــرد ،چـــرا بایـــد بـــر طبـــق قطـــع عمـــل شـــود؟ 1در خـــالل مباحـــث
قسمت بعدی تالش شده است به این سؤال پاسخ داده شود.
 -2-5لزوم دفع ضرر محتمل در استنباط های فقهي
بهتر است مطالب این بخش را در تبیین لزوم دفع ضرر محتمل به دلیل رعایت
اختصار در قالب مثالی پیگیری کنیم.
طبــق تقریــر گفتــه شــده ،قطــع بــه حجیّــت خبــر ثقــه بــدین معنــا اســت کــه
در صـــورت مخالفـــت بـــا قطـــع ،عقوبـــت مکلّـــف قبـــیح نیســـت؛ ایـــن عقوبـــت
از بـــاب لـــزوم دفـــع ضـــرر محتمـــل بـــوده و ارتبـــاطی بـــا حجیّـــت ذات قطـــع
نـــدارد؛ آن چـــه باعـــث تنجّـــز تکلیـــف میشـــود احتمـــال عقوبـــت و نـــه قطـــع بـــه
آن اســـت؛ نفـــس احتمـــال ،منجِّـــز میشـــود .در ایـــن معنـــا قطـــع هـــم منجّـــز
اســـت ،امـــا نـــه بـــه دلیـــل قطعیّـــت ،بلکـــه از بـــاب احتمـــال  100درصـــد بـــودن
آن.
هـــر تکلیفـــی بـــه مجـــرّد احتمـــال ،منجَّـــز اســـت؛ در نتیجـــه منجِّـــزِ نهـــایی
همـــان احتمـــال اســــت .آن چـــه منجِّــــز تکلیـــف اســــت ،احتمـــال تکلیــــف از
یــــک درصــــد تــــا صــــد درصــــد اســــت .ایــــن رویکــــرد در آثــــار برخــــی از
اصولیان قابل رهگیری است (ایروانی.)209/2 :1422 ،
بنــــابر آن چــــه آورده شــــد ،در اصــــول بایــــد بــــین آثــــار واقعــــی قطــــع
همچـــون محرکیّـــت و آثـــار شـــرعی آن بـــه معنـــای حجّـــت بـــودن یـــا تعـــذیر و
 .1درک بهتر از مطالب این بخ ش از طریق تمییز بین آثار واقعی قطع که همان محرکیّت باشد با آثار شرعی قطع
که منجّزیت و معذّریت است ،حاصل می شود .محرکیّت قطع ،اثر واقعی و غیر قابل انفکاک از آن است اما
تعذیر و تنجیز به صِرف احتمال ،نسبت به وجود تکلیفی از سوی شارع محقّق می شود .در این صورت ،وقتی
احتمال ،عامل حجیّت تکلیف باشد به دلیل محتمل بودن ظنون ،حجیّت امارات نیز ذاتی تلقّی شده و از معضل
چگونگی ارجاع حجیّت عرضی ظنون معتبر به امر واجد حجیّت ذاتی رها می شویم.
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تنجیـــز ،تفـــاوت قائـــل بـــود؛ و محرکیّـــت ذاتـــی قطـــع ،مـــالزم بـــا حجیّـــت
شرعی آن نیست.

نتیجهگیری
اینکه یک اندیشمند از بینش معرفتی خاصّ تبعیّت کند  -به عنوان نمونه ،به
شناخت صوفیانه باور داشته باشد و پای استداللیان را چوبین بداند  -چنین فردی در
حال کنکاش های دین شناسانه بر محور یک نگاه معرفت شناسانه خاصّ ایستاده است.
تفاوت نگاه اخباری ،اصولی ،اشعری ،معتزلی و صوفی در چارچوب نگاه معرفت
شناسانه مختصّ به هر نحله است؛ در نتیجه ،بخش مهمّی از منازعات موجود در دانش
فقه و تقسیم بندی جریان ها و مکتب های فکری این حوزه بر اساس تقسیماتی بوده
که در نظام معرفتی اندیشمندان این عرصه وجود دارد.
طرح مسأله حجیّت ذاتی قطع از سوی شیخ انصاری به منظور برقراری تعادل میان
رویکرد اخباری هایی که تنها راه شناخت احکام الهی را حدیث میدانستند از یک
سو ،و اصولی های افراطی که قائل به حجیّت ظنون شخصی بودند از سوی دیگر ،بوده
است.
در واقع ،شیخ انصاری با تبویب مسائل علم اصول بر پایه باور مکلّف نسبت به
حکم شرعی و محوریّت قطع در بخش حجج ،در تالش است راه صحیح شناخت و یا
معرفت به حکم الهی را تبیین کند.
ممکن است مسأله حجیّت ذاتی قطع (با درنظر گرفتن سیر تکامل آن از زمان ابداع
تا به امروز) توان نفی موضع اصولی های افراطی در اعتقاد به حجیّت هر نوع ظنّی را
داشته و به ارائه راهکاری نو در این خصوص منجرّ شود اما آیا به عنوان یک نظریه
میانه ،قدرت پاسخ به شبهات اخباری را دارد؟
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اگر اخباری ،قطع را تنها در صورت مطابقت با واقع ،مترادف با علم بداند اصولی
در نفی موضع اخباری از قطعی سخن به میان آورده که با قطع اخباری تنها در لفظ
اشتراک دارد؛ پس مسأله حجیّت ذاتی قطع توان پاسخ به شبهه اخباری را ندارد.
ی
حقیقت فقه و آن چه به مثابه روح آن محسوب می شود کشف آموزه های عمل ِ
دین اسالم است .در این مسیر فقیه ،قانونگذار نبوده بلکه کاشف است و عملیات
اجتهادِ فقیه با کشف گزاره منتهی به حکم ،پایان مییابد.
اگرچه در دوران غیبت صغری ( 260تا  329ق) و به واسطه نواب اربعه اکتفا به
اخبار و احادیث صادرشده از ناحیه مقدسه ،تأمینکننده نیازهای شیعیان بوده اما با
شروع غیبت کبری ( 329ق تا به حال) ،فقه شیعی با رشد چشمگیر اصولیگری مواجه
شده است .طبیعتاً علمای امامیه در تدوین اصول فقهِ شیعی ،خود را ملزم به رعایت
فاصله الزم با اهل سنّت می دانستند .با وجود این که امامیه ،قیاس و لوازم آن را به دلیل
نهی ائمه(ع) از عمل به آن باطل می داند اما نظریه حجیّت ذاتی قطع و نظام روان
شناختی مبتنی بر آن بدون توجه کافی به وظایف شناختی مکلّف ،تفاوت چندانی با
قیاس اهل سنّت ندارد.
سؤال اصلی از اصولی این است که قطع ،نظریه صدق یا نظریه توجیه است؟
اصولی واقع را در کشف حکم یک الیه یا چندالیه میبیند؟
از محتوای سخنان اصولی ها چنین بر میآید که حجیّت ذاتی قطع ،یک نظریه
توجیه ابتدایی بوده ،در حالی که مدّعای فقه کشف واقع و احراز حکم الهی (نظریّه
صدق) است .به نظر نگارندگان ،عدم استفاده کافی از قواعد اصولی در استنباط احکام
فقهی و احتیاط شدید فقها در مقام فتوی خصوص ًا مبدع مسأله حجیّت ذاتی قطع یعنی
شیخ انصاری ،مؤیّدی بر ناکارآمدی این قاعده اصولی و نظام فکری مبتنی بر آن در
عمل است.
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طبق یافتههای این پژوهش درصورتیکه به دلیل کمبود شدید و یا فقدان منابع
شناختی ،اصولی از ایجاد یک سازوکار عقلی و معرفت شناسانه ناتوان باشد تنها راه
باقیمانده ،حجیّت احتمال و صرفنظر از استنباط حکم الهی از نفس االمر احکام و یا
واقع گرایی در علم اصول خواهد بود .از مزایای احتیاط عقلی ،کارآیی آن در انواع
تقریرهای حسن و قبح و جبران معضل فقدان امر واجد حجیّت ذاتی در اصول فقه
است .به عبارت دیگر ،چالش چگونگی جبران حجیّت عرضی امارات و ضرورت
رسیدن به چیزی که واجد حجیّت ذاتی باشد در نظریه احتیاط عقلی رفع شده است.
در دایره تکالیف شرعی ممکن است چند نظام جوابگو باشد؛ اصولی به دنبال یقین
ق مجازات نباشد .هم نظام حسن و قبح که
است تا در روز حسابرسی اعمال ،مستح ّ
مستلزم واقع گرایی هست جوابگوی این نیاز است و هم نظامی که بر اساس رویگردانی
از واقعگرایی باشد .اگرچه احتمال تنها ،در یک نظام معرفتی به دلیل ناتوانی در واقع
گرایی الزم ،ارزش معرفتی ندارد اما باید پذیرفت که میتوان در علم اصول از بحث
های معرفتی روی گرداند؛ شاید بتوان گفت که برای مکلّف مهم نیست که نماز جمعه
واجب است یا ظهر؟ آن چه برای او اهمیّت دارد این است که در روز قیامت مجازات
نشود و پاداش اعمال خود را به دست آورد.
مکلّف هیچگاه نمیتواند به قطعی برسد که امکان خطا در آن نباشد؛ بنابراین شاید
بهتر باشد به لحاظ احتیاط های عقلی مکلّف ،مباحث اصولی را تدوین کرد.
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 مطهّرى(شهید) ،مرتضى ( ،)1388کلّیات علوم اسالمي(فقه و اصول فقه) ،تهران :صدرا. مظفّر ،محمدرضا ( ،)1370أصول الفقه ،ج ،1چ ،4قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزهعلمیه.
 مفید(شیخ) ،محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (1413ق) مختصر التذکره بأصول الفقه،ج ،1قم :المؤتمر العالمی أللفیّه الشیخ المفید.
 نجفی(صاحب جواهر) ،محمدحسن ( ،)1362جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج،12چ ،7بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 نوری(محدّث) ،میرزا حسین (1415ق) ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،9چ ،2قم:مؤسسه آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث.
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