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چکیده

اطمینان به درجه ای از معرفت گفته میشود که به سرحد یقین فلسفی نمیرسد و در عین حال از ظنون

قویتر است .پیگیری میزان و مالک حجی ت اطمینان به جهت اینکه اغلب معارف به حد و اندازۀ علم و یقین
نمیرسند ،بسیار اثرگذار و ضروری است .هرچند نصوص دینی عمل به غیر علم را منع میکنند ،اما از آنجا که
اساسا علم و یقین منطقی به ندرت حاصل میشود ما را به این مطلب رهنمون میسازد که مراد از علم در
نصوص دینی اعم از اطمینان است .همچنین اطمینان در نظر عقال معتبر شناخته شده و به عنوان حجت
الزم االتباع مورد امضای شرع واقع شده است؛ ز یرا با اینکه عمل به اطمینان در منظر شارع بوده ،نهیی از آن
صورت نگرفته است .باتوجه به یافته های مذکور اطمینان ،حجیت ذاتی ندارد ولی در عین حال جانشین انواع
قطع اعلم از موضوعی و طر یقی میشود.
کلیدواژه ها :اطمینان ،قطع ،ظن ،حجیت ،علم عادی ،سیره عقال.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول7931/60/60 :؛ تاریخ تصویب نهایی.7930/60/60 :
 . 7نویسنده مسئول

769 شمارة

فقه و اصول

Restudying the Authority of Confidence

76

Mohammad Sadegh Badakhsh, Ph.D. Graduate of Philosophy of Religion, Farabi
Campus - University of Tehran (corresponding author)
Mohammad Mohammad Rezaei, Ph.D. Professor, Farabi Campus - University of
Tehran
Abstract
Confidence is a degree of cognition that does not reach the limit of philosophical
certainty but at the same time is stronger than conjectures. It is very effective and
necessary to study the degree and criterion of the authority of confidence because
most types of cognitions do not reach the level and amount of knowledge and
certainty. Although religious texts prohibit acting on the basis of anything other than
knowledge, the fact that, basically, logical knowledge and certainty are, rarely,
obtained leads us to the point that knowledge in religious texts has a broader concept
than confidence. Likewise, confidence is recognized as valid by the wise and has been
confirmed by Sharia as a binding authority; because despite the divine lawgiver has
contemplated acting on the basis of confidence, it has not been forbidden.
Considering the above said findings, confidence is not of inherent authority but at
the same time, it replaces different types of certitude whether certitude on the subject
or certitude without considering the duty-bound's knowledge.
Keywords: Confidence, Certitude, Conjecture, Authority, Normal Knowledge, the
Conduct of the Wise
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مقدمه
بحث از اطمینان با عنوان اطمینان ،کمتر مورد توجه اندیشمندان بوده است و مکلفین در بیشتتر متوارد
از جهت توجه به حکم شرعی خاص ،تنها در سه وضعیت شک و ظن و قطتع تصتویر شتدهاند (انصتاری،
2/1،؛ آخوند خراسانی )252 ،و حکم هر کدام از این سه حالت بررسی شده است .شاید همین نپترداختن
به مسئلۀ اطمینان یا تسامح در نامگذاری آن بهعنوان قطع و گنجاندن آن در ذیل قطع باعتث شتده برختی از
منتقدمان دچار این اشتباه شوند که فقه کنونی عقل را بهطورکلی خارج از دایرۀ استنباط قرار داده است؛ زیترا
تحصیل قطع و یقین منطقی ،بهخصوص در موضوعات علم فقه چنان نادر بلکه شاید معدوم باشد که هتی
موضوعی برای عقل در فقه از این جهت باقی نمیماند و تمام دریافتهای عقالنی از ظنون به شمار رفتته و
نیز از نگاه فقه اصل در ظنون عدم حجیت و عدم جواز تبعیتت استت (فنتایی .)252 ،حتال آنکته حالتت
چهارمی نیز برای مکلف قابل فرض است که همان اطمینان به حکم شرعی میباشتد .اطمینتانی کته از راه
عقل یا تجربه یا ادلۀ نقلی یا تجمیع شواهد حاصل شده است.
غفلت از این موضوع باعث اشتباه بزرگی برای ایشان شده؛ چون بر اساس همین غفلت نظریتۀ ختود را
در حجیت ظنون بنا کردهاند .حال آنکه اگر بحث اطمینان بهدرستی منقح میشتد ،چنتین غفلتتی صتورت
نمیگرفت .به همین جهت حل مسئلۀ اطمینان و بررسی جوانب آن ضروری به نظر میرسد.
معنای لغوی و اصطالحی اطمینان
آنچنانکه راغب در مفردات میگوید :اطمینان بهمعنای سکون و آرامش پس از بیقراری است (راغتب
اصفهانی .)055/2 ،بعضی کتب لغت دیگر نیز اطمینان را بهمعنای سکون نفتس و آرامتش بیتان کردهانتد،
هرچند قید پس از نگرانی و بیقراری را مطتر نکردهانتد (فراهیتدی442/7،؛ ابنمنظتور)262/13،؛ پتس
اطمینان از نظر لغوی متکی بر حالت روانی شخص است نه وضتعیت معرفتتی و صتدا باورهتای او .اگتر
شخصی نسبت ب ه یک قضیه وثوا پیدا کرد و نفس او نسبت به آن قضیه اضتطرا و تزلتزل نداشتت ،لفت
اطمینان بر حالت روانی او صادا است ،حتی اگر این باور و قضیه واجد پشتتوانۀ معرفتتی قتوی نباشتد یتا
دالیل مناسب برای آن وجود نداشته باشد .بهعبارتدیگر اطمینتان در حتاا لغتت وضتعیتی روانشتناختی
است نه معرفت شناختی؛ یعنی حالت روانی شخص فارغ از ادلۀ او در وضعیتی قرار دارد که احتمال خالف
را قابل اعتنا نمیداند نه اینکه به لحتا معرفتشناستی ادلتۀ او توانتایی حصتول معرفتتی نزدیتک بته علتم
صددرصد را داشته باشد.
اما در کلمات اندیشمندان اصولی گاهی اطمینان مترادف علم دانسته شده است .بهعنوان مثتال مرحتوم
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مراغی در یکی از مباحث فقهی میگوید :مراد ما از علم ،علم عادیای است کته ستبب حصتول اطمینتان
میشود و تزلزل درونی را رفع می کند نه علم برهانی که عقال احتمال خالف ندارد و مراد ما از ظن ،چیتزی
است که احتمال خالف واضح معتنیبه دارد .ایشان سپس میگوید :میتتوان علتم را بتهمعنای قطعتی کته
بههی وجه احتمال خالف ندارد ،فرض کرد و ظن را محتمل خالف دانست؛ ولی در این صورت باید میتان
افراد ظن تفصیل قائل شد .مواردی که تزلزل درونی وجود ندارد و بته احتمتال ختالف توجته نمیشتود ،در
حصول تنجیز مانند علم هستند وگرنه در عدم جواز اعتنا ،حکم شک را دارند (حسینی مراغی.)222/2 ،
مشخص است که وی ختود را درگیتر اصتطالحات نکترده و در اعتبتار ،متالک را قابتل وثوابتودن و
توجه نکردن به احتمال خالف قرار داده است ،چه اینکه آن را علم بنامیم یا ظن.
از دیگر کسانی که اطمینان را علم عادی دانستهاند میتوان به سیدمصطفی خمینی اشاره کرد که از نظر
وی اطمینان ،علم عادی و شبه قطع است (تحریرراتفیرافاولر  )16/6،و آیتاللته فاضتل لنکرانتی کته
میگوید اطمینان همان علم عادی است که عقال با آن معاملۀ علم میکنند و حجت عقالئی استت ،همتان
گونه که علم حقیقی حجت عقلی میباشد (فاضل موحدی لنکرانی.)222 ،
بهبهانی در تعریف علم عادی گفته است که علم عادی از جهت منع از نقیض ،یعنتی منتع از احتمتال
خالف ،مانند علم عقلی است؛ اما منع از نقیض در علم عادی به مالحظۀ عادت است ،یعنی عادتا نقتیض
آن محقق نمیشود ،هرچند با قطع نظر از عادت ذاتا ممکن باشد (بهبهانی.)135 ،
عالوه بر علم عادی گاهی نیز از تعبیر علم عرفی استفاده و گفته شده اطمینان ،علم عرفی است که اگتر
از هر منبعی گرفته شود ،قابل اعتنا است (سبحانی تبریزی.)111/4 ،
عالمه طباطبائی بدون هی قیدی علم را بر اطمینان صادا دانسته ،آنچنانکه میگوید :آنچته موجتب
وثوا نفس و اطمینان قلبی شود ،علم به شمار میآید ،گرچه در زمرۀ یقینیاتی نباشد که در صتناعت برهتان
منطق ،علم نامیده میشود (تفسیر المیزان.)21/11 ،
آیتالله جوادی آملی هم اطمینان را در شمار یقینیات قرار داده و گفته استت« :ایتن را هتم بگتویم کته
مرادم از عقل که یقینآور است همواره آن یقین صددرصد و شدتدار نیست ،بلکته مترادم حالتت اطمینتان
است عقالیی و به تعبیر رایج فن اصول فقه ،علم یا علمی» (جوادی آملی .)17 ،وی در ادامه میگوید :یقین
مقول به تشکیک است و مراتبی دارد .حتی استقرا و مشاهدات و آزمایشها نیز اگر اکثری شد ،اطمینتانآور
است؛ چون یک قیاس خفی در آن بوده و آن اینکه اگر اتفاقی نمیتواند دائمی یا اکثری باشد ،یقین متیآورد
ولی نه به حد یقینی که یک برهان فلسفی ایجاد میکند یا در یتک مستئلۀ ریاضتی اگتر یتک راهحتل بیشتتر
نباشد ،برای حل آن مسئلۀ ریاضی یقین میآید؛ ولی اگر دو راهحل بود و هر دو به یک نتیجته رستید ،قطعتا
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درجۀ یقین افزایش پیدا خواهد کرد.
از نظر برخی دیگر ،اطمینان طریق عقالئی است که عقال بر آن اعتماد میکنند؛ همچنتان کته بتر علتم
وجدانی اعتماد میکنند و در هر امری که محتاج بته احتراز استت بته اطمینتان عمتل متی کننتد (نتائینی،
.)545/2
صاحب منتقافاول اطمینان را جزم بدون ورود احتمال خالف بته ذهتن یتا عقالئینبتودن احتمتال
خالف در نظر عقال معرفی میکند و مثال میزند به اینکه اگر شخص ثقهای بگوید ز ید آمد .احتمالی غیر
از ارادۀ آمدن زید به ذهن راه پیدا نمیکند و به مراد او جزم پیدا میکنیم بدون توجه به اینکه کالم او ظهوری
دارد که ممکن است از آن معنای دیگری اراده شده باشد و بهخاطر خبتردادن او ،بته آمتدن زیتد جتزم پیتدا
میکنیم (روحانی.)156/4 ،
شهید صدر در تفاوتگذاشتن میان قطع و اطمینان و ظن میگوید :در مواردی که چند دلیتل غیرمعتبتر
با یکدیگر جمع شوند ،احتمال کذ آنها کاهش مییابد و ضتر ایتن احتمتاالت گتاهی ستبب کتاهش
احتمال عدم مطابقت با واقع بهاندازهای می شود که با قطع به طرف مقابل منافات نداشته باشد و گتاهی بته
این اندازه نمیرسد ،لکن باعث سکون نفس به مطابقت با واقع میشود .گاهی صرفا ظن به احتمال صحت
و احتمال قابل توجه ،عدم صحت را موجتب میشتود .اولتی را قطتع ،دومتی را اطمینتان و ستومی را ظتن
میگویند .حجیت اولی برای منجزیت و معذریت اشکالی ندارد؛ اما در مورد حالت دوم ممکن استت کته
گفته شود دارای حجیت ذاتی نیست ،بلکه باید دلیل تعبدی بر حجیت آن قائم شود و لذا گفتته شتده دلیتل
تعبدی حجیت اطمینان ،سیرۀ عقالئی است که توسط معصوم(ع) امضا شتده استت و در مقابتل ایتن قتول
برخی حجیت اطمینان را مانند قطع ،ذاتی دانستهاند؛ با این تفاوت که منع شارع از اطمینتان ممکتن استت
ولی منع از قطع غیرممکن میباشد (بحرانی.)154/1 ،
برخی دیگر اطمینان را از ظنون به شمار آورده و گفتهاند :دلیل اینکه عقال به اطمینان عمل میکنند ایتن
است که تحصیل علم در تمام امور مربوط به حیات بسیار ستخت بلکته نتاممکن استت ،بنتابراین از روی
ناچاری و برای تسهیل امتور بته اطمینتان روی آورده و آن را جتایگزین علتم کردهانتد (مشتکینی اردبیلتی،
ابوالحسن)146/1 ،
پس از بررسی نظرات مختلف مشاهده میکنیم که اکثر قریببهاتفاا صاحبنظران با تعابیر مختلتف،
اطمینان را در مرتبۀ علم قرار دادهاند .عناوین علم عادی ،علم عرفی ،علم ،جزم ،یقین یا آنچه باعث ستکون
نفس میشود را در کلمات ایشان میبینیم؛ ولی به نظر میرسد بهجز مرحتوم شتهید صتدر کته اطمینتان را
چیزی میداند که باعث سکون نفس میشود ،بقیه به جای بیان مفهوم اطمینان ،مصادیق آن را بیان کردهاند.
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همان گونه که در صدر بحث ،معنای لغوی اطمینان را ذکر کردیم ،اطمینان بهمعنای ستکون نفتس پتس از
اضطرا است و اینکه چه درجهای از معرفت باعث سکون نفس شود ،در معنای اطمینان اخذ نشده است.
شاید در امور غیرمهم زندگی با ظن قوی هم به اطمینان برسیم و در امور مهتم و حستاس ،نگرانتی و عتدم
اطمینان تا حصول درجۀ باالیی از معرفت باقی بماند؛ همچنان که حضرت ابتراهیم(ع) پتس از طیکتردن
مراحل معرفتی عالی باز از خدا تقاضا میکند کیفیت زندهشدن مردگان را به او نشتان دهتد تتا بته اطمینتان
قلبی برسد.
عالمه طباطبائی ذیل همین داستان در سورۀ بقره میگوید :طمأنینه و اطمینان ،سکون و آرامتش درونتی
پس از ناراحتی و اضطرا است و وقتی میگویند «أرض مطمئنة»؛ یعنی زمینی که گتود استت و بتاران و
سیال در آن به آرامش و سکون میرسد (المیزان فی تفسیر القرآن ،2 ،ص.)521
صاحب مجمعفالبیان قویترین احتمال موجود در متراد از اطمینتان در ستخن حضترت ابتراهیم(ع) را
اراداۀ علم با مشاهدۀ پس از علم بهوسیلۀ استدالل و برهان ذکر میکند؛ یعنی ابراهیم(ع) میخواسته نسبت
به زندهشدن مردگان ،علم عیانی و مشاهدهای پیدا کند تا وسوسههای شیطان را دفع کند (طبرسی)643/2،
مرحوم طبرسی شبیه همین معنا را در ذیل آیۀ  126سورۀ آل عمران نیز ذکر میکند (همو.)522/2 ،
با این توضیحات مشخص میشود که نباید اطمینان را در درجۀ خاصی از معرفت منحصر کترد ،بلکته
هر درجه ای از معرفت که موجب وثوا نفس ،اعتماد و اقدام بر اساس آن شود ،اطمینان است .بله در غالب
موارد به ظنون اتکا نمیشود و حتی اگر شخصی بهخاطر بستهبودن راه شناخت حقیقت مجبور شود به ظتن
عمل کند ،عمل او همراه با اضطرا درونی است؛ مانند کسی که برای درمتان ختود بتین دو شتیوۀ درمتان
متحیر مانده و به صرف ظن به اولویت یکی از طرفین ،آن را بر میگزیند و تا حصول نتیجه همچنان نگران و
غیرمطمئن است.
آنچه گفته شد به جهت معنای اطمینان بود و شاید بتوان گفت بحث علمی بود که در موضوع بحث این
تحقیق نتیجۀ عملی ندارد .آنچه واجد اهمیت و اثر است بحث از معرفتی استت کته از ظنتون ،بتاالتر و از
یقین منطقی پایینتر است و عقال با آن معاملۀ علم میکنند .آیا این معرفت را معتبر بدانیم یا نه؟
نظریۀ اول :عدم حجیت اطمینان
در این نظریه گفته می شود تنها قطع یا غیرقطعی که با دلیل قطعی شترعی حجیتت یافتته استت ،قابتل
اعتماد است؛ اما اطمینان از ظنون بوده و واجد هی دلیلی بر حجیت نیست.
آیتالله مشکینی همان گونه که قبال اشاره شد ،از طرفداران این نظریه است و میگوید :ظن اطمینتانی
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و ظن غیراطمینانی در عدم حجیت یکسان هست و اگر عقال به اطمینان عمل میکنند به جهت حکم عقتل
مبنی بر عمل به اطمینان نیست ،بلکه بخاطر تسهیل امور استت؛ بته همتین دلیتل ایتن بنتای عقتال باعتث
نمی شود که بگوئیم اطمینان دارای اقتضای حجیت است و با احراز عدم منع از طرف شارع بتوانیم حجیت
شرعی آن را نیز اثبات کنتیم (مشتکینی اردبیلتی ،کفایر فاولر  .)146/1 ،متراد ایشتان از عتدم حجیتت
اطمینان ،عدم حجیت مطلق اطمینان است؛ چراکه اطمینانها و ظنون خاص مثل خبر واحد و ظواهری که
وثوا به آنها داریم از نظر ایشان معتبر هست.
آقا ضیاء عراقی نیز در حاشیۀ عروه در ذیل مسئلۀ طرا ثبوت عدالت امام جماعتت میگویتد حجیتت
اطمینان بهخصوص در موضوعات ثابت نیست (یزدی .)122/1 ،وی در اینجا به ذکر عدم ثبتوت ،کفایتت
کرده و در رد ادلۀ قائلین حجیت اطمینان ،سخنی نگفته است؛ اما مرحتوم عراقتی در مستئلۀ اجتزای عمتل
اضطراری و جواز بدار فرموده اس ت که در صورت علم یا اطمینان به بقتای اضتطرار ،بتدار بته انجتام فعتل
اضطراری جایز است (بروجردی نجفی .)225/1 ،آقتا ضتیاء در بیتان ضتابطۀ تعیتین شتبهۀ غیرمحصتوره
میگوید :اگر کثرت اطراف به حدی باشد که وقتی به هر یک از اطراف فینفسه توجه شود اطمینان به عتدم
وجود حرام در آن فرد حاصل شود ،شبهه غیرمحصوره خواهد بود و سپس این اطمینان را بهدلیل بنای عقتال
معتبر میداند (همو.)112/1 ،
نظریۀ دوم :حجیت ذاتی اطمینان
دومین نظر در مسئله این است که حجیت اطمینان را همچون حجیت قطع ،ذاتتی بتدانیم؛ یعنتی ایتن
حجیت در ذات اطمینان وجود دارد و از خارج برای آن جعل نشده است .نه شرع و نه عقال «بما هم عقال»
این حجیت را به اطمینان ندادهاند .برخی پس از طر این سؤال که آیا حجیت اطمینان ذاتی است یا اینکته
ولو به دقت عقلی ،صرف ظن است؛ پس نیاز به امضای شرع دارد ،گفتهاند :معنای اطمینان ،کاشفیت است
و در نظر عرف علم محسو میشود .علم ما به اکثر امور تاریخی حتی خطبۀ غدیر و کالم رسولالله(ص)
«من کنت مواله فهذا علی مواله» ،در واقع اطمینان است .حتی اگر دهها نفر از صحابه به طرا متتواتر آن
را نقل کنند ،ولی وقتی چنین خبری را مطالعه میکنیم برخی به حسب فطرت میگویند علم قطعی بته ایتن
خطبه پیدا کردهاند؛ پس اطمینان همان کاشفیت است و کاشفیت از نظر عرف علم است.
باتوجهبه این نکته مشخص میشود در حجیت اطمینان محتاج امضای این سیره توسط شارع نیستتیم،
بلکه حتی اگر نهیای از عمل به اطمینان برسد مؤثر نیست؛ زیرا شخص مطمئن ختود را عتالم میبینتد
پس مخاطب این نهی نیست .اطمینان به وجتود ستلمان فارستی و ابتوذر و عماربنیاستر در زمتان رستول
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الله(ص) در نظر او علم است و با خود کاشفیت و حجیت را همراه دارد و بعتد از اینکته چیتزی علتم بتود
محتاج جعل حجیت نیست؛ چون مراد از حجیت ،منجزیت و معتذریت استت و بته عنتوان مثتال بعتد از
اطمینان به وجو نماز ،برای مکلف علم به وجو حاصل شده و باید به آنچه علم دارد عمل کند (آل فقیه
عاملی.)141/1 ،
سیدمحمدحسین روحانی عقیده دارد که مالک حجیت اطمینان همان مالک حجیت قطع است تنهتا
با یک تفاوت که در قطع ،ردع و نهی شارع از عمل به متعلق قطع ممکتن نیستت ،ولتی در اطمینتان شتارع
میتواند بگوید من در این مورد اطمینان تو را قبول ندارم؛ چون بههرحال در اطمینان ،احتمال خالف وجود
دارد اما در قطع چنین چیزی نیست؛ پس شارع میتواند از عمل به اطمینان بهصورت کلی یا متوردی نهتی
کرده و طریق دیگری را جایگزین اطمینان کند (روحانی .)126/4 ،وی در جای دیگری مالک حجیت قطع
را طریقیت ذاتی آن دانسته و گفته است که به همین دلیل وجو متابعت از قطع قابل جعتل و رفتع نیستت
(همو )35/4 ،ایشان توضیح نمیدهند که چگونه نهی از عمل به اطمینان بتا ذاتیبتودن اعتبتار آن ستازگار
است؛ اما همچنان که خود می گوید بعد از اینکه برای ما ثابت شد شارع عمل به اطمینان را امضتا کترده
است ،ثمرۀ عملی در بحث از ذاتیبودن یا نبودن حجیت اطمینان وجود ندارد (همو ،4 ،ص)33
نظریۀ سوم :حجیت عقالئی اطمینان
این نظریه میگوید چون در اطمینان ،احتمال خالف هرچنتد بته درجتهای ضتعیف وجتود دارد؛ پتس
حجیت اطمینان ،ذاتی نیست .تنها قطع است که به جهت عدم وجود احتمال خالف ،حجیتت ذاتتی دارد.
لکن هرچند اطمینان واجد حجیت ذاتی نیست ولی میتوان حجیت را برای آن جعل کرد که ایتن حجیتت
توسط عقال جعل میشود .عقال وقتی نسبت به اصل قانون یا تشخیص موضوعات آن اطمینتان پیتدا کننتد،
خود را موظف به عمب به اطمینان میدانند و قانونگذار نیتز آنهتا را در صتورت عمتلنکردن بته اطمینتان
مؤاخذه میکند.
در نظر صاحبان این نظریه اینکه عقال چنین رفتاری دارند ،بهصورت قطعی ثابت شده است و این سیره
در زمان معصومان هم رواج داشته است .شدت رواج این سیره و لزوم تناسب میان رادع و مردوععنه اقتضتا
میکند که شارع در فرض عدم رضایت به این رو  ،نهیهای متعتدد و صتریحی صتادر کنتد کته در ایتن
صورت قطعا نهی او به ما میرسید ،اما چنین نهیای به ما نرسیده و از عدم نهتی ،امضتا و رضتایت شتارع
کشف میشود؛ بنابراین ممکن نیست با استفاده از قاعدۀ «کتل متا بتالعرض ال بتد ن ینتهت التی متا هتو
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بالذات» (مظفر )122،به این نظریه اشکال کرد و گفت با یک اطمینان نمیتتوان اعتبتار اطمینتان را ثابتت
کرد؛ زیرا پشتوانۀ اعتبار اطمینان را قطع به امضای شارع قرار میدهد.
تنها اشکالی که بر این نظریه باقی میماند و باید بررسی شود ،مواردی است که بهعنوان نهتی شتارع از
عمل به اطمینان مطر میشود.
نظریۀ سوم مورد پذیر اندیشمندان مختلفی قرار گرفته است .سیدمصطفی خمینی میگوید :آنچه نزد
عقال حجت است ،قطع و اطمینتان و وثتوا استت ( تحریرراتفیرافاولر  .)225/6 ،قتراردادن قطتع و
اطمینان در کنار وثوا ،نشان دهندۀ این است که مالک حجیت نزد عقتال ،وثتوا استت و هتر طریقتی کته
وثواآور باشد مورد اعتنا و اعتبار عقالست.
مرحوم ایروانی نیز میگوید :مدرک حجیت اطمینان ،سیرۀ عقالئی است و سیرۀ عقال بر عمتلکردن بته
اطمینان استقرار دارد (ایروانی .)42/2 ،طباطبایی قمی نیز با پذیر این قول گفته است که ستیرۀ عقتال بتر
حجیت اطمینان ،توسط شرع امضا شده است (طباطبایی قمی.)111/2 ،
عالمه طباطبائی به عنوان یکی از طرفداران این نظریه در تحلیل بنای عقال بر اعتماد به اطمینان بته ایتن
نکته اشاره می کند که هرچند بنای عقال در احراز واقع ،بناگذاری بر علم و یقین است ولی چتون در تمتامی
امور بلکه در اکثر امور دسترسی به علم وجود ندارد و منحصرشدن در یقینیات باعث اختالل نظتام معتا
بهطورکلی میشود ،غیر علمی را که احتمال خالفش قابل اعتنا نیست مانند علم ،حجت قترار داده و وثتوا
به احراز واقع را کافی دانسته است؛ چه اینکه این احراز بهوسیلۀ علم حقیقی باشد یا ظن اطمینانی( .حاشیة
الکفایة.)155 ،2 ،
شهید صدر در تبیین این نظریه میگوید :اصل این است که شارع در رساندن احکام و قوانینش به رو
عقالئی عمل میکند و هر آنچه را عقال در این جهت معتبر میدانند قبول دارد و تا زمانی که شارع بهصورت
صریح از آن نهی نکرده باشد ،حجت است؛ زیرا محتمل نیست شارع رو غیرعلمی خاصی غیر از آنچته
میان مردم و عقال معهود است ،اختراع کند.
ایشان سپس در رد این احتمال که عمومات نهیکننده از ظن ،حجیت اطمینان را ملغی کنند ،میگوید:
وقتی عمل عقال بر یک ظن خاص (اطمینان) استقرار داشته باشد دیگر نهی از آن بهوسیلۀ عمومتات کتافی
نیست؛ بلکه باید بهطور خاص از آن ظن نهی کند وگرنه نمیبایست عقالی متشرع به اطمینان عمل کننتد؛
درحالیکه سیرۀ آنها همچنان بر عمل به اطمینان است (صدر ،مباحث االصول .)122/2 ،بنابراین حجیت
اطمینان ،ناشی از عدم ردع شارع از عمل عقالست و این عدم ردع ،کاشف از امضای شارع استت .از ایتن
جاست که شهید صدر میگوید :حجیت اطمینان مانند حجیت علم ،عقلی و بهصورت علیت تامه نیست،
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بلکه شرعی است و امکان دارد شارع دایرۀ حجیت آن را تضییق کرده و بته متوارد خاصتی اختصتاص دهتد
(همو ،همان.)622/2 ،
سیدمحمدحسین روحانی نیز بیانی شبیه شهید صدر در عدم کفایت عمومات ناهی از عمل به ظتن در
نفی حجیت اطمینان دارد و گفته است که نهی از عمل به اطمینان بدون قراردادن راه دیگری برای تشتخیص
مراد متکلم ،صحیح نیست و اگر از عمل به اطمینان نهی شتود ،راهتی بترای فهتم خطابتات شترعی بتاقی
نمیماند .عالوه بر این پس از صدور این آیات هم مردم به اطمینان عمل میکردهاند و نهیای از ایتن عمتل
صادر نشده است (روحانی.)12/4 ،
تحلیل و بررسی
 .1ذاتیبودن حجیت اطمینان
همچنان که در ذکر اقوال مشخصشده به عکس استقرار سیرۀ عقتال بتر عمتل بته اطمینتان ،ذاتیبتودن
حجیت اطمینان اختالف نظر وجود دارد؛ برای تعیین حق در ایتن اختتالف ،ابتتدا بایتد متراد از ذاتیبتودن
حجیت مشخص شود .مراد علما از ذاتیبودن حجیت را در مباحث قطتع میتتوان پیگیتری کترد .در نظتر
اصولیان ،حجیت الزمۀ طریقیت است (انصاری4/1 ،؛ خویی42/2 ،؛ محمدی بامیتانی13/1 ،؛ خمینتی،
تهذیبفاول  ) 224/2 ،و هرگاه طریقیت ذاتی قطع را اثبات کنند ،حجیت را نیتز ذاتتی و غیرقابتل جعتل
میشمارند .آنها در بیان معنای ذاتیبودن طریقیت گاهی گفتهاند که قطع ،نفس انکشاف واقع است نه مرآة
برای واقع و واسطۀ ثبوت حکم برای متعلقش؛ به همین جهتت نیتز جعتل طریقیتت بترای آن معنتی نتدارد
(انصاری4/1 ،؛ خویی ،دراسات فی علم األصول11/1 ،؛ اشکنانی )222/1 ،و گاهی طریقیتت و انکشتاف
را نفس قطع ندانسته بلکه آن را الزمۀ ماهیت قطع شمرده و از ذاتیات با برهان به شمار آوردهاند (محمدی
بامیانی.)13/1 ،
باتوجهبه این توضیحات در مورد ذاتیبودن حجیت میگوییم نه تنها حجیتت اطمینتان ،ذاتتی نیستت،
بلکه خود قطع نیز واجد حجیت ذاتی نیست؛ زیرا ذاتی شیئی هی گاه از شیء جتدا نمیشتود؛ درحالیکته
قطع گاهی به خطا رفته و طریقیت به واقع ندارد (خمینی ،تهذیبفاول  .)224/2 ،بله حجیت قطع قابل
جعل یا رفع نیست اما نه بهدلیل ذاتیبودن؛ بلکه بهدلیل لزوم اجتماع ضدین در نظر قاطع که محال است او
هم اعتقاد به وجو و هم اعتقاد به عدم وجو فعل داشته باشد.
اما دو معنای دیگر نیز برای ذاتی بودن حجیت مطر شده است :عدم نیاز به جعل حجیت؛ عدم امکان
سلب حجیت (مددی.)26/2/12 ،
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طبق معنای دوم حجیت اطمینان ،ذاتی نیست؛ چون بهخاطر وجود احتمتال خطتا ،شتارع میتوانتد از
عمل به اطمینان نهی کند و اساسا اعتبار اطمینتان را از عتدم نهتی شتارع کشتف کتردهایم .وقتتی حجیتت
اطمینان را متوقف بر امضا و عدم نهی شارع دانستتیم و تتا نبتودن امضتای شتارع اعتبتار نخواهتد داشتت،
مشخص میشود حجیت اطمینان نیاز به جعل از سوی شارع دارد؛ پس حجیت اطمینان بتهمعنای اول نیتز
ذاتی نیست.
 .2نهی شرع از عمل به غیر علم
فضای شرع ،فضای قانونگذاری و رابطۀ بین قانونگذار و مکلفین است و نبایتد آن را بتا ستایر فضتاها
خلط کرد .شاید برخورد با اطمینان در فضاهای دیگر وابسته به سالئق افراد یا حسا احتماالت و ...باشتد
اما در فضای قانونگذاری ما به دنبتال دو مستئله هستتیم :ابتتدا اینکته آیتا عمتل مطتابق اطمینتان موجتب
معذوربودن مکلف در برابر قانونگذار میشود یا نه؟ و دوم اینکه اگر مطابق اطمینان عمتل نشتود ،موجتب
مسئولیت و استحقاا مجازات میشود یا خیر؟ متورد اول را در اصتطال  ،معتذریت و دومتی را منجزیتت
مینامند.
ابتدا می گوئیم آنچه در نصوص دینی با عنوان قطع و ظن وارد شده و عمل به غیرعلم یتا عمتل بته ظتن
مورد نهی و ردع شرع قرار گرفته است ،براساس معنای متعارف قطع و ظن نزد عرف است و دلیلتی نتداریم
که معنای جدیدی برای این دو لف قرار داده شده و از معنای متعارف به معنتای دوم نقتل داده شتده باشتد.
بنابراین در فهم این نصوص نباید به معنای منطقی رجوع کرد .در علم منطق ،علم و قطع یعنتی درجتهای از
معرفت که کوچکترین احتمال خالف در آن یافت نشود .در این معنی حتی کمتترین احتمتال نیتز باعتث
میشود علم منطقی قابل صدا نباشد..
توضیح آنکه معیار در فهم کلمات قرآن و روایات ،بررسی واژهها در سایر آیات و در استتعمال رایتج در
زم ان صدور است نه اصطال اهل علم و فن؛ زیرا بسیاری از این علوم و اصطالحات در زمانهتای متتأخر
از زمان صدور نصوص دینی به وجود آمده است و حتی اگر پیش از قرآن بوده ،قرآن به زبتان عربتی آشتکار
برای مردم سخن میگوید نه اصطال گروهی خا ،.بله اگر آن معنای اصطالحی در عرف جامعه هتم رایتج
باشد از جهت عرفیبودن ،استفاده میشود.
فراهیدی در کتابفالعین و ابنمنظور در لسانفالعرب ،علم را در مقابل جهتل قترار دادهانتد (فراهیتدی،
102/2؛ ابن منظور .)416/12 ،مجمعفالبحرین پس از اینکه میگوید اصتل در معنتای لغتوی و شترعی و
عرفی علم ،یقینی است که احتمال مخالف ندارد ،ادعا میکنتد در متوارد بستیاری ،کلمتۀ علتم بتر اعتقتاد
راجحی که دارای پشتوانه است ،اطالا می شود؛ چه اینکه یقینی باشد یا ظنی (طریحی.)111/6 ،
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واژۀ علم در قرآن با توجه به سایر آیات ،در معنایی غیر از یقین صددرصدی به کار رفته است .بتهعنوان
َ َ ُّ َ ذ َ َ ا َ َ َ ا ا ْ ا ْ َ ا
َ ْ
تات ام َهتاج َر َ ْ َ ا ا ذ ذ ا َ ْ َ ا َ
تان نه ذن ف نتِن
مثال در آیۀ «یا یهتا ال نتذین آمنتوا ناذا جتاءکم المؤ نمن
ات فتامت نحنوهن اللته علتم نب نِیم ن
ن ْ
َ ْ ا ا ا ذ ا ْ َ ََ َْ ا ا َ ْ اذ
وه ذن نالی الکف نار» (ممتحنه )15 :خداوند میگویتد :زنتان مهتاجر را آزمتایش
ات فال تر نجع
ع نلمتموهن مؤ نمن ْ

کنید تا بدانید مؤمن هستند یا نه ولی درعینحال ،خداوند عالمتر است .مطر کردن اعلمبتودن پروردگتار،
َ
دلیلی جز احتمال خالف در علم آزمایشکنندگان ندارد؛ پس علم منطقی مراد نیست .در آیۀ « ْار نج اعتوا نالتی
َ
َ ا ْ َ ا ا َ ََ َ ذ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ذ َ َ ْ َ َ َ ا ذ ْ َ ْ
تاف نظ َین» (یوستف )21 :بترادران
تب ح ن
نبیکم فقولوا یا بانا نان ابنك سرا وما ش نهدنا ناال نبما ع نلمنا وما کنا نللغی ن
یوسف(ع) میگویند :به آنچه علم داریم ،شهادت دادیم؛ ولتی درعینحتال میگوینتد متا از غیتب اطتالع
نداریم که نشان میدهد یقین صددرصدی نداشتهاند .آیتالله سیستتانی میگویتد :متراد از علتم در آیتات
نهی کننده از عمل به غیرعلم ،حرکت از روی بصیرت در مقابل رفتار جاهالنه است (سیستانی .)04 ،شاهد
َ َ َ
ذ َ َ ُّ َ َ
ذ ذ
َ ْ
این معنی آیاتی چون « َو نان ک نثیرا ل ای نضلون نبأ ْه َو نائ نه ْم نبغ ْی نر نعل ْم» (انعام)111 :؛ « َبل ات َب َع ال نذ َین ظل اموا ْه َتو َاء اه ْم
ن
َ
َ
ذ َ
ْ
َْ ْ
ْ
َْ
َ َْاا َ ْ ا
ون الل نه َما ل ْم ای َن ِّزل نب نه اسلطانا َو َما ل ْتی َس ل اه ْتم نب نته نعلتم» (حتج)71 :
نبغی نر نعل ْم» (روم)21 :؛ «و یعبدون نمن د ن
است.
آیتالله خویی میگوید :این علم در قرآن بهمعنای علم عرفی است نه علم فلستفی کته هتی احتمتال
خالفی ندارد و به همین دلیل شامل اطمینانهای عرفی نیز میشود (خویی ،الهدایة فی األصول.)231/3 ،
اکنون میتوانیم بگوئیم که قراردادن اطمینان در زمرۀ «غیر علم» کته عمتل بته آن نهتی شتده ،صتحیح
نیست و اساسا عمده مسائل مطر شده در فقه و حتی در سایر علوم ،قطع منطقی بته شتمار نمیآیتد؛ زیترا
احتمال خالف در آنها به صفر نمیرسد اما بهحدی ضعیف میشود که مورد توجه قرار نمیگیترد .بتا ایتن
حال فقیهان به این اطمینان تکیه کرده و این اطمینان در عرف عقال معتبر شتمرده شتده و حتتی امتور مهتم
زندگی خود را بر اساس اطمینان پیش برده و اجرا میکنند.
این اطمینان باعث میشود بر فقیهی که بر اساس آن فتوا میدهد ،صفت مفتری (افترازننده) بته ختدا و
شرع صدا نکند و تمام آنچه در مورد علم و یقین از معذریت و منجزیت گفته میشود ،برای اطمینتان هتم
وجود داشته باشد و به همین جهت آیاتی که از عمل به ظن و غیرعلم نهی میکنند شامل عمل بته اطمینتان
نمیشوند و اطمینان تخصصا از موضوع آیات خارج است .عالوه بر این ،ما در سرتاستر متتون دینتی هتی
طریق دیگری برای رسیدن به مراد شارع نمیبینم به جز همین رو های عقالیی کته یکتی از آنهتا اعتبتار
اطمینان است که اگر آن را معتبر ندانیم و به قطع منطقی اکتفا کنتیم از رستیدن بته اکثتر نظترات شترع بتاز
میمانیم.

زمستان 9911

بازپژوهی حجیت اطمینان

67

باتوجهبه این تبیین در مورد اطمینان ،جایی بترای انکتار حجیتت آن بتاقی نمیمانتد .آیتاللته ختویی
میگوید :اطمینان که گاهی از آن با عنوان علم عادی تعبیر میشود ،حجت است حتی اگر ایتن اطمینتان از
ادلهای حاصل شده باشد که به خودی خود حجت نیستند؛ مانند خبر فاسق و خبر کودک (خویی ،مصتبا
األصول .)214/1 ،همچنین آیتالله جوادی آملی تصریح میکند« :در مواردی که محتوای ادلۀ نقلی دین با
ادراک معتبر علمی و عقلی بشر ناسازگار باشد ،معرفت اطمینانآور عقلتی و علمتی بتهعنوان مخصتص یتا
مقید لبی ،ظاهر میشود» (جوادی آملی.)75 ،
اما اگر کسی بخواهد با استناد به برخی روایات ،عدم حجیت اطمینان را ثابت کند ،باید ادلتهای اقامته
کند که حجیت و داللت آنها قویتر از اطمینان باشد و با حدیثی که داللتش یا پشتوانۀ حجیتش ضعیفتر
از اطمینان باشد ،نمیتوان حجیت اطمینان را خدشهدار کرد .برخی از بزرگان با استناد به برخی از روایتات
که تبعیت از غیرعلم و آنچه مبین نیست را منع می کنند و روایاتی که در مصادیق خاص ،اطمینتان مکلفتان
غیرمعتبر دانسته شده است ،قتول بته حجیتت اطمینتان را رد کردنتد (حکتیم .)64/2 ،ولتی ایتن روایتات
نمیتوانند از حجیت اطمینان منع کنند؛ زیرا عالوه بتر آنچته در معنتای علتم و یقتین و اعمبتودن آنهتا از
اطمینان گفته شد و عالوه بر احتماالت دیگری که در مراد ائمه(ع) از این روایات وجود دارد (شب زندهدار،
تقریرات درس خارج فقه 25 ،اردیبهشت  ،)1310سیرۀ مردم بر عمل به اطمینان چنان مستقر و مستحکم و
رایج بوده است که این تعداد کم از روایاتی که احتماالت دیگری نیز در مراد از آنها وجود دارد ،توانایی منع
از آن سیره را ندارد و اگر شارع می خواست جلوی این سیره را بگیترد بایتد بیانتات صتریح و متعتددی ارائته
میکرد .استحکام و استتقرار ستیرۀ عقتال در عمتل بته اطمینتان بتهخاطر نتادربودن یقتین منطقتی و دور از
دسترسبودن آن است که اگر بخواهند در هر موردی بهدنبال یقین منطقی باشند ،نظام معتا آنهتا مختتل
میشود.
 .3اطمینان طریقی و موضوعی
اصولیان قطع را به دو نوع طریقی و موضوعی تقسیم کرده و مرادشان از قطع موضوعی ،قطعی است که
در موضوع حکم شرعی اخذ شده باشد .آنها قطع موضوعی را نیز شتامل قطتع موضتوعی طریقتی و قطتع
موضوعی وصفی میدانند؛ زیرا قطعی که در موضوع حکم قرار گرفتته گتاهی بتهجهت صتفتی نفستانی در
شخص قاطع مورد توجه قرار میگیرد و گاهی بهجهت طریقیت به مقطوع ،اولی را قطع موضوعی وصتفی و
دومی را قطع موضوعی طریقی میگویند (مشکینی اردبیلی ،الرالحااتفاولر 222،؛ صتدر ،جتواهر
األصول.)22 ،
اکنون بحث در این است که اطمینان جانشین کدامیک از انواع قطع میشود؟
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مددی میگوید :اینکه اطمینان جانشین قطع طریقتی محتض یتا موضتوعی طریقتی میشتود و اینکته
اطمینان جانشین قطع موضوعی صفتی نمیشود ،مورد اتفاا است .وی در مورد قطع موضوعی طریقی کته
آن را محل اختالف میدانند ،میگوید« :ما قائلیم که اطمینان قائممقام قطع موضتوعی طریقتی نمیشتود.
گفتیم در قیام یک شیئی مقام شیء دیگر ،مهم دلیل شیء دوم است که لسانش لسان «حکومت» باشتد .در
حجیت اطمینان ،اصال چنین دلیلی نداریم که بهنحوی اطمینان را نازلمنزلۀ قطتع کنتد ،تنهتا دلیتل متا بتر
حجیت اطمینان «سیره» است و مصب سیره بر حجیت مثل اطمینان یتا خبتر ثقته ،فقتط طریقتی هستت و
موضوعیتی ندارد .در «سیره» اطمینان فقط طریق است .عالوه بر اینکه دلیل امضای ما هم «سکوت» است
و نمیتوانیم از سکوت شارع که فرموده «قطع معتبر است» استفاده کنیم که یعنی یتا قطتع معتبتر استت یتا
اطمینان؛ بنابراین اطمینان و بلکه تمام امارات اینطور هستند که جانشین قطع موضوعی طریقی نمیشتوند»
(مددی)26/2/22 ،
اما به نظر میرسد با توضیحاتی که دربارۀ نادربودن علم اصتطالحی منطتق و فلستفه و اینکته علتم در
لسان ادله اعم از اطمینان است؛ چراکه وقتی شارع بگوید علم معتبر است ،متراد او نته معنتای اصتطالحی
علم بلکه متفاهم عرفی از آن است؛ بنابراین اطمینان جانشین انواع قطع میشود .بهعبارتدیگر اطمینان در
جایگاه خود قرار گرفته و علم در ادله بر او صادا است نه اینکه جانشین دیگری شود.
منابع
آخوند خراسانی ،محمدکاظمبنحسین ،کفایة األصول ،قم ،مؤسسة آل البیت(ع) ،چاپ اول1422 ،ا.
آل فقیه عاملی ،ناجی طالب ،دروس فی علم األصول (شرح الحلقة الثالثة) ،بیروت ،بینا ،چاپ اول1421 ،ا.
ابنمنظور ،محمدبنمکرم ،لسان العرب ،بیروت ،انتشارات دار الفکر ،چاپ سوم1414 ،ا.
اشکنانی ،محمدحسین ،دروس فی اصول الفقه (توضیی الحلقیة الثانییة) ،قتم ،انتشتارات باقیتات ،چتاپ اول،
1412ا.

ُ
انصاری ،مرتضیبنمحمدامین ،فرائد االصول ،قم ،چاپ انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم1416 ،ا.
ایروانی ،باقر ،الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی ،تهران ،چاپ اول2222 ،م.
بحرانی ،محمدصنقورعلی ،شرح األصول من الحلقة الثانیة ،قم ،بینا ،چاپ سوم1425 ،ا.
بروجردی نجفی ،محمدتقی ،نهایة األفکار ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ سوم1412 ،ا.
بهبهانی ،محمدباقربنمحمداکمل ،فوائد الحائریة ،قم ،مجمع الفکر اإلسالمی ،چاپ اول1410 ،ا.

جوادی آملی ،عبدالله ،منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ،بیجا ،نشر اسراء.1326 ،
حسینی مراغی ،عبدالفتا بنعلی ،العناوین الفقهیة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته بته جامعتۀ مدرستین حتوزۀ
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علمیه قم ،چاپ اول1417 ،ا.
حکیم ،محمدسعید ،الکافی فی أصول الفقه ،بیروت ،بینا ،چاپ چهارم1425 ،ا.
خمینی ،رو الله ،تهذیب األصول ،به تقریر جعفر سبحانی ،تهران ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،چاپ
اول1421 ،ا.
خمینی ،مصطفی ،تحریرات فی األصول ،قم ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،چاپ اول1415 ،ا.
خویی ،ابوالقاسم ،دراسات فی علم األصول ،تقریر :علی هاشتمی شتاهرودی ،قتم ،مؤسستۀ دائترة المعتارف فقته
اسالمی بر مذهب اهل بیت(ع) ،چاپ اول1412 ،ا.
__________ ،غایة المأمول ،تقریرات جواهری ،محمدتقی ،قم ،مجمع الفکر االسالمی ،چاپ اول1425 ،ا.
__________ ،مصباح األصول ،موسسۀ احیاء آثار السید الخوئی ،قم ،چاپ اول1422 ،ا
__________ ،الهدایة فی األصول ،قم ،مؤسسۀ صاحباألمر(عج) ،چاپ اول1417 ،ا.
سیستانی ،علی ،االستصحاب ،به تقریر سیدمحمدعلی ربانی ،بیجا ،بینا1432 ،ا.
راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد ،ترجمه وتحقیق مفردات الفاظ قرآن ،سیدغالمرضتا خستروی حستینی ،تهتران،
انتشارات مرتضوی ،چاپ دوم.1370 ،
روحانی ،محمد ،منتقی األصول ،قم ،دفتر آیتالله سید محمد حسینی روحانی ،چاپ اول1411 ،ا.
سبحانی تبریزی ،جعفر ،إرشاد العقول الی مباحث األصول ،قم ،بینا ،چاپ اول1424 ،ا.
شب زندهدار ،مهدی ،تقریرات درس خارج فقه ،بیجا ،بینا ،1310 ، ،آدرس اینترنتی:
)(http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/shabzendehdar/feqh/94
صدر ،محمدباقر ،جواهر األصول ،بیروت ،دارالتعارف للمطبوعات ،چاپ اول1415 ،ا.
_________ ،مباحث األصول ،قم ،مطبعة مرکز النشر -مکتب اإلعالم اإلسالمی ،چاپ اول1425 ،ا.
طباطبائی ،محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعتۀ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ پنجم.1124 ،
_____________ ،حاشیة الکفایة ،قم ،بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی ،چاپ اول ،بیتا.
طباطبایی قمی ،تقی ،آراؤنا فی أصول الفقه ،قم ،بینا ،چاپ اول.1121 ،
طبرسی ،فضلبنحسن ،مجمع البیان ،تهران ،انتشارات ناصرخسرو ،چاپ سوم.1372 ،
طریحی ،فخرالدینبنمحمد ،مجمع البحرین ،تهران ،انتشارات مرتضوی ،چاپ سوم1416 ،ا.
فاضل موحدی لنکرانی ،محمد ،تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (االجتهاد و التقلید) ،قم ،بینا ،چتاپ
دوم1414 ،ا.
فراهیدی ،خلیلبناحمد ،العین ،بیجا ،نشر هجرت ،چاپ دوم1415 ،ا.
فنایی ،ابوالقاسم ،اخالق دین شناسی ،بیجا ،نشر نگاه معاصر ،چاپ اول.1124 ،
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فقه و اصول

محمدی بامیانی ،غالمعلی ،دروس فی الرسائل ،قم ،دارالمصطفی(ص) الحیاءالتراث ،چاپ اول1222 ،م.
مددی ،سید محمود ،تقریرات درس خارج اصول ،سال تحصیلی 22-26
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/madadi_mahmoud/osool/96(#lesson_960922

ُ

مشکینی اردبیلی ،ابوالحسن ،کفایة االصول با حواشی مشکینی ،قم ،انتشارات لقمان ،چاپ اول1413 ،ا.
مشکینی اردبیلی ،علی ،اصطالحات األصول و معظم أبحاثها ،قم ،انتشارات الهادی ،چاپ ششم.1374 ،
مظفر ،محمدرضا ،اصول الفقه ،قم ،انتشارات بوستان کتا  ،چاپ پنجم.1152 ،

ُ

نایینی ،محمدحسین ،فوائد االصول ،قم ،انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ اول.1126 ،

ّ

یزدی ،محمدکاظمبنعبدالعظیم ،العروة الوثقی فیما تعم به البلوى(المحشی) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ
اول 1412،ا.

