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ها در نگاه شهیذ صذر دالیل اصولی
یثیبىضْیذغذسدساثجبتتٌجیضیثَدىحکنعقلچٌییيخالغِ•

:است
اگشهکلفثِحکویالضاهییقیيداضتِثبضیذ هنٌیبیسدححجییت•

یقیياصسَیضبسحًفیالضامٍحکنثِتشخیعاستٍاگشهکلیف
ثِحکویتشخیعیقیيداضتِثبضذ هنٌبیسدححجیتیقییي ًفیی

.تشخیعٍحکنثِالضاماست
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ها در نگاه شهیذ صذر دالیل اصولی
ثٌبثشایيدسفشؼپزیششاهکبىسدححجیتیقیي ضبسحثشخالف•

ایيحکناصدٍحبلخبسج.کٌذحکنیقیٌیهکلف حکویغبدسهی
:ًیست

یکحکنًفسیاستکِثبهجذأٍهالکخبغیغبدسضذُاست؛.أ•
.ضَدینٌیهٌطأایيحکندسچیضیاستکِثِآىحکنهی



4

ها در نگاه شهیذ صذر دالیل اصولی
یکحکنغیشیٍقشیقیاستکِثِعلتهالکبتدیگشٍثشای.ة•

.حفظاحکبمدیگشجنلضذُاست
ینٌیحکنغبدسدسایٌجبًِثِخبقشهالکبتیاسیتکیِدسخیَد•

حکنٍجَدداسدًٍِثِعلیتآىچییضیاسیتکیِثیِآىحکین
ضَد؛ثلکِحکنٍاهشدیگشیهَجتجنلاییيحکیناصسیَیهی

.ضبسحضذُاست
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ها در نگاه شهیذ صذر دالیل اصولی
دسغَستاٍلینٌیدسفشؼایيکِحکنضبسحیکحکنًفسیی•

ضیًَذٍاییيثبضذ هالکالضامٍهالکتشخیعثیبّینجوییهیی
.ثبضذاجتوبحؾذیياستکِهحبلهی
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ها در نگاه شهیذ صذر دالیل اصولی
غَستدٍمینٌیفشؼقشیقیثَدىحکنضیبسح فقیفدسهیَاسد•

.احکبمظبّشیٍجَدداسدکٍِاقیهخفیاست
تَاًذتوبمهالکبتٍاقنییخیَدساحفیظدسچٌیيجبییهَلیًوی•

ّبییسادسظبّشثشایعجذقیشاسدّیذ؛ثٌبثشایيًبگضیشاستساُ.کٌذ
.ینٌیجنلایياحکبمفقفثشایحفظاحکبمٍاقنیاست

ثٌبثشایيدسهَاسدیقیيکِالاقلاصهٌظشغبحتیقیيّیی خفیبیی•
.ٍجَدًذاسد جنلحکنظبّشیهتػَسًیست
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ها در نگاه شهیذ صذر دالیل اصولی
ّوبىقَسکِهنلَماستثیبىضْیذغذسفقیفتٌجییِثیشاییياهیش•

ثذیْیاستکِحجیتثشاییقیيیثیِتنجییشاهیبمساحیلیاهیشی
ؾشٍسیاستٍثِتنجیشفلسفیٍجَةداسد؛ًِقبثلاثجبتاسیتٍ

.ًِقبثلًفی
ّشگبُثشایضخػیًسجتثِاهشییقیيحبغلضَد عقیلٍیثیِ•

کٌذکِثبیذثشقجقیقیيعویلًوبییذٍاییيحکینًبگضیشحکنهی
.هٌَـثِّی ضشقیًیست
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ها در نگاه شهیذ صذر دالیل اصولی
.تَؾیحایيهكبلت دسضشحدٍدلیلضْیذغذسخَاّذآهذ.•
:پساگشثگیَیین.سلتراتیاصراتهستلضماجتوبحًقیؿیياست.•

 حیَاىیب(ینٌیحیَاىًبققاست)اًسبىدسغَستیکِاًسبىاست
.اینًبققًیست دچبستٌبقؽگَییضذُ

اثبحِثِهنٌبیاخع استحجبةٍکشاّتّوگیاصهَاسداحکیبم.•
.تشخیػیّستٌذ
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اقسام یقین و حجیت آنها
تبثِحبلثیبىًوَدینکِیقیيٍقكیحجتاستٍحجیتآىراتی•

اکٌیَى.اسیت(ؾشٍسی ٍاجتٍغیشقبثلسلت:ٍثِتنبثیشدیگش)
:جبداسدثِدٍسؤالدیگشًیضپبسخثگَیین

یقیيهَسدًظشچگًَِیقیٌیاست؟آیبحتیاگشیقیيهخیبلفثیب.أ•
ٍاقیثبضذ ثبصحجتاستیبفقفیقیٌیحجتاستکِهكیبثقثیب

ٍاقیثبضذ؟
یقیيهَسدًظشاصچِهٌطأییغبدسضذُاسیت؟آییبهٌطیأآى.ة•

تَاًیذهٌطیأیییکثشّبىهٌكقیاستکِقبثلاستٌبداستییبهیی
جضافیداضتٍِاصحبلتسٍحیضخعحبغلضذُثبضذ؟
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اقسام یقین و حجیت آنها
هنٌبیسؤالاٍلایياستکِآیبیقییيهیَسدثحیش ضیبهلجْیل•

ضَد؟هشکتّنهی
ٍهنٌبیسؤالدٍمایياستکیِآییبیقییيهیزکَس یقییيهٌكقیی •

گیشد؟هَؾَعیٍراتیسادسثشهی
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اقسام یقین و حجیت آنها
اهبقجلاصپبسخثیِاییيسیؤاالت الصماسیت اغیكالحبتیقییي•

:هٌكقی یقیيهَؾَعیٍیقیيراتیساتَؾیحدّین
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اقسام یقین و حجیت آنها

ضْیذغذسدسکتبةاالسسالوٌكقیِلالستقشاء یقیيساثِسِقسین•
کٌذٍگبّیّویيسِقسنسادساغكالحبتاغیَلیًییضتقسینهی
:ثشدثِکبسهی
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اقسام یقین و حجیت آنها
یقیيًبضیاصثشّبى یقیيهٌكقیًیبمداسد؛صییشااص:یقیيهٌكقی.1•

.دیذگبُهٌكقی ثشّبىتٌْبهٌطأیقیيًظشیاست
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اقسام یقین و حجیت آنها

یقیيهَؾَعییقیٌیاستکِهٌطأثشّبًیًذاسد؛:یقیيهَؾَعی.2•
ضیْیذغیذس.ایٍاقنیداسداهبهستٌذثِیکٍاقنیتاستٍسیطِ

دسکتبةاالسسالوٌكقیِلالستقشاءیقییيًبضییاصاسیتقشاءسایقییي
ضوبسدٍهنتقذاستکِاًسبىاصقشیقاستقشاءثِیقیيهَؾَعیهی
ایيیقیيهٌكقیًیست؛اهیبدسعییيحیبلسیطیِدس.یبثذدستهی

.ٍاقنیتداسد



15

اقسام یقین و حجیت آنها
ایيیقیيًِهسیتٌذثیِثشّیبىاسیتًٍیِسیطیِدس:یقیيراتی.3•

یقیٌیاستکِثیِراتضیخعاستجیبـداسدٍکیبهال .ٍاقنیتداسد
.حبلتیًفسیاست
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اقسام یقین و حجیت آنها
ثِعجبستدیگشلفظراتیدسایٌجبثِهنٌبیضخػیاستٍیقیيدس•

.ضَدایٌجبثِضخعغبحتیقیيهشتجفهی
کٌٌذٍدساغَلثِگبّیاصایيیقیيثِیقیيسٍاىضٌبختیتنجیشهی•

.گَیٌذآىقكیقكبحهی
کٌیذٍاصقشییققكبحکسیاستکِخیلیصٍدثِاهشییقییيهیی•

.سسذکِثشایدیگشاىهفیذیقیيًیستعَاهلیثِیقیيهی
ثِعجبستدیگشیقیيٍیهستٌذاتقبثلعشؾِثِدیگشاىًیذاسدتیب•

.آًْبّنهثلاٍثِقكیثشسٌذ
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اقسام یقین و حجیت آنها
ضَینلفیظهَؾیَعیدساغیكالحبتضیْیذغیذسٍثنؿییدیگیشیبدآٍسهی•

.سٍددسلغیتاًگلیسییثیِکیبسهییObjectiveًَیسٌذگبىعشةهنبدللفظ
ایيدٍاغكالحدس.استSubjectiveّوچٌبىکِلفظراتیدسهقبثلاغكالح

یغشةثِخػَظثنذاصکبًتضبییضذٍُهبدسفبسسییّیی هنیبدلفلسفِ
ّیبیهتفیبٍتیًَیسٌذگبىفبسسیصثبى هنیبدل.دقیقٍٍاحذیثشایآًْبًذاسین

ساثیِعیٌییٍٍاقنییٍحقیقییٍObjectiveثشًیذهیثال ثشایآًْبثِکبسهی
Subjectiveًوبیٌذٍالجتِثشخیًییضتیشجیحساثِرٌّییبضجیِآىتشجوِهی

استفبدُکٌٌذثذٍىایيکِهنبدلی Subjectiveٍ Objectiveدٌّذاصخَدهی
یبهَؾَعی چیضیاستکیِ Objectiveدسّشحبل.ثشایآًْبدسًظشثگیشًذ

ایدسٍاقیداسدثذٍىایيکًِبظشثِضخػیثبضیذکیِثیٍِاقییاسبسٍسیطِ
ییبراتییثیِ Subjectiveکٌذٍدسهقبثلًگشدیبًسجتثِآىعلنپیذاهیهی

.راتضخعاستجبـداسد
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اقسام یقین و حجیت آنها
:گیَیینثبسٍضيضذىایياغكالحبتدسجَاةآىدٍسیؤالهیی•

ضخعغبحتیقیيخَدساهػییت.یقیيدسّشحبلیحجتاست
دسًتیجِثِحکنعقلخَیص خَدساهلضمثِعول.داًذثٍِاقیهی

حجیتثشایچٌیيکسیراتییاسیتٍقبثیل.ثیٌذثشقجقیقیيهی
.سلتًیست
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اقسام یقین و حجیت آنها
ثِعجبستدیگشحبلتغبحتیقیيثِعبهلیکِیقیيسادساٍایجبد•

یقیياصّشکجبپیذاضذُثبضیذ ًتیجیِفشقیی.کشدُ استجبقیًذاسد
هوکياستهقذهبتیقیيٍعَاهلپیذایصهتفبٍتثبضیذ؛.کٌذًوی

ثیٌیذٍّیی ٍلیدسًْبیتغبحتیقیيٍاقیساپیصسٍیخَدهی
.اثْبمٍضکٍتشدیذیًسجتثِآىًذاسد
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اقسام یقین و حجیت آنها
ضیَدیّویيحبلتیاستکِثشایضخعپیذاهیحجیتًیضًتیجِ•

.ٍثِعَاهلپیذایصثستگیًذاسد
تَاًذثبیقیيخَیصاحتجبجًوبیذ؛اگشچِایيیقیيپسضخعهی•

یحبالتسٍحیغبحتیقیيهكبثقثبٍاقیًجبضذٍیبغشفب ًتیجِ
.ثبضذٍیبحتیدسًظشخَدٍی هٌطأقبثلقجَلیًذاضتِثبضذ
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اقسام یقین و حجیت آنها
ثبایيٍغفهبداهیکِغبحتیقیيثشیقیيخیَیصثیبقیاسیت •

یقیيٍیحجیتداسدٍثِهحؽایيکِیقیيصایلگیشدد حجییت
.ًیضاصثیيخَاّذسفت

ثِحبلتسٍحیخَدالتفبتپییذاکٌیذٍ«قكبح»ثِقَسهثبلاگش•
ضیَدٍحجییتآىًسجتثِهتیقيخَدضکًوبیذ یقیيصایلهیی

.سٍدییقیيًیضاصهیبىهیداًِ
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اقسام یقین و حجیت آنها
اگشضخعدسیکهٌظیش.ّبیعبدیًیضّویيگًَِاستدساًسبى•

ثیشًٍیثِهَاسدیقیيخَدٍدیگشاىًگبًُوبیذٍهتَجِگیشددکیِ
ثشخیهَاسدیقیٌصهكبثقثبٍاقیًجَدٍُجْلهشکتداضتِاسیت 

ّبییقیيفنلیخَیصدچبسضیکهوکياستًسجتثِثشخیداًِ
ّبسبقفثِهحؽٍسٍدچٌیيضکی حجیتآىداًِ.ٍتشدیذگشدد

.ضَدهی
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اقسام یقین و حجیت آنها
اهبّویياًسبىاگشعلیسغنایيتشدییذکیِهوکیياسیتثشخیی•

اییقیيپییذاکٌیذٍّبییقیٌیٍیهكبثقثبٍاقیًجبضذ ثِداًِداًِ
ییقیٌیحجتهكوئيضَدکِایيداًِهكبثقثبٍاقیاست ایيداًِ

.ثیٌذاستٍضخعخَدسادسایيغَستهُحِقهی
ِ• ییقیٌییساهطیوَلثِعجبستدیگشاٍدسایيغیَستاییيداًی

داًیذٍهنتقیذاسیتاییيیکییهَاسدیکِدسآًْبتشدیذکشدُ ًوی
.ّوبًٌذدیگشاىًیست
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اقسام یقین و حجیت آنها
تَاًیذداضیتِءهتفیبٍتیهییثذیْیاستّوبىگًَِکِیقیيهٌبضی•

ّشعبهلیکِیقیي.تَاًذهختلفثبضذثبضذ عَاهلصٍالیقیيًیضهی
ساصایلکٌذ اگشچِآىعبهلسدحضبسحثبضذ حجیتساًیضاصثییي

تَاًذحجیتیقیيساسلتًوبیذ؛اهبثٌبثشایيسدحضبسحًوی.ثشدهی
.تَاًذهٌطأتشدیذغبحتیقیيثبضذهی

.کٌٌذگبّیاصآىثِیقیيسیبؾیًیضتنجیشهی.•
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اقسام یقین و حجیت آنها
ثذیْیبتیقیٌی هقذهبتیّستٌذکِدسثشاّیيهیَسداسیتفبدُقیشاس.•

یآىیثشّبىیقیٌیاست ًتیجِگیشًذٍاصآًجبکِّشدٍهقذهِهی
.ّنیقیٌیخَاّذثَد
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اقسام یقین و حجیت آنها
:اًذّبثشسِدستِثٌذیکلیاًسبىدسیکقجقِ.•
کٌٌذکِدیگشاىثِاییيایيدستِثِاهَسییقیيپیذاهی:قكبعبى.1•

.ّبچٌیيّستٌذسسٌذ ثشخیٍسَاسیساحتیدسآًْبثِیقیيًوی
ایيدستِدسضکّستٌذًٍسجتثِاهَسیکِدیگشاى:ضکبکبى.2•

.یقیيداسًذ هطکَکٌذ
ّبیطبىثِثشخیاهَسیقیيایيگشٍُثبتفبٍت:ّبیعبدیاًسبى.3•

.داسًذًٍسجتثِثشخیدیگشحبالتیغیشیقیيداسًذ


