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مبادی حجت غیر لفظی. ب
هثادی هختض تِ حجت غیر لفظی کِ قطع، عقل، ارتکاا  ٍ یایرُ را   •

:کٌین ٍ آى را در یِ فظل عرضِ هی گیرد در تر هی
حجیت قطع. 1 •
حجیت دلیل عقلی. 2 •
ییرُ ٍ ارتکا . 3 •



3

مبادی مختص 
تصذیقی

مبادی حجت . أ
لفظی

مبادی حجت . ب
غیر لفظی

حجیت قطع

حجیت دلیل عقلی

ییرُ ٍ ارتکا 



4

حجیت قطع. 1 
حجیت قطع، بحثی غیر اصولی•
ی هْن در علان   حجیت قطع تعذ ا  شیخ اًظاری تِ عٌَاى یک هسألِ•

قثل ا  ٍی، ایي تحث تِ شکلی کاِ اٍ  . اطَل هَرد تحث قرار گرفت
در ٍاقاع  . یاهاى داد، ٍجَد ًذاشات، ّرنٌاذ جامٍ هسالواد تاَد     

.ی آى ا  اتذاعاد شیخ اًظاری ایت ی قطع ٍ تَیعِ هسألِ
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حجیت قطع. 1 
تعذ ا  اٍ، دیگراى تِ پیرٍی ا  اٍ ایي تحث را در اطاَل تاِ عٌاَاى    •

ّای اطَلی هطرح کردًذ ٍ ّیچ کذام تَجْی تِ اطَلی  یکی ا  تحث
الثتِ تا هراجعِ تِ آثار اطَلی قذها هتَجاِ  . ًثَدى ایي تحث ًذاشتٌذ

ای تِ اطَلی تَدى یا ًثاَدى هثاحاث هطارح    شَین کوتر اطَلی هی
.ای ًذاشتٌذ عوَهاً آًْا نٌیي دغذغِ. شذُ، تَجِ کردُ ایت
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حجیت قطع. 1 

اًذ ٍ در تیي آًْا شاْیذ طاذر    هتأخریي تیشتر تِ ایي هطلة پرداختِ •
ٍی تقریثاً در ّر تحثی تِ خظَص در . تیشتریي اعتٌا را داشتِ ایت

جایی کِ تحث هحل تردیذ تاَدُ، اتتاذا اطاَلی تاَدى آى را هاَرد      
.ترریی قرار دادُ ایت
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حجیت قطع. 1 
الثتِ شْیذ طذر در تحث قطع، اطَلی ًثَدى ایاي هثحاث را هطارح    •

: گَیذ ًوایذ ٍ فقط تِ اشارُ هی ًوی
ایأ      ما قبالً در مورد معیار اصولی بودن یک مسألل  بحأک دأرد    •

. پردازی  دیگر ب  آن نمی
:گیرد اها در تحث تعریف علن اطَل ضوي تحث ًتیجِ هی•
مباحک قطع ب  عل  اصول ارتباط نذارد؛ زیرا در قیاس استنباط قرار •

.گیرد نمی
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حجیت قطع. 1 

تذیْی ایت ا  آًجا کِ ها جایگاُ ایي تحاث را در هثاادی تظاذیقی    •
   ِ ی علان اطاَل فقاِ ٍ خاار  ا       علن اطَل فقِ ا یعٌای در فلساف
کٌین، تایذ اتتذا اطاَلی ًثاَدى ایاي     نارنَب خَد علن ا هطرح هی 
.تحث را هَرد ترریی قرار دّین
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الحجه

الحجه : القسن االول
علی الحکن او المذهب

: القسن الثانی
الحجه علی النظام

:الفصل االول
الحجه المحزسه

:الفصل الثانی
الحجه غیز المحزسه

:الفصل الثالث
تعارض الحجج

(2نمودار شماره )
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حجیت قطع، بحثی غیر اصولی
ّواى طَر کِ در قثل گفتین هعیار اطَلی تَدى یک هسألِ آى ایات  •

:کِ
اٍالً تِ تاتی ا  اتَاب فقِ اختظاص ًذاشتِ ٍ قاتلیت طرح در تواام   •

اتَاب فقِ را دارا تاشذ 
• ِ ی حکان یاا هَضاَا یاا هتعلا ،       ٍ ثاًیاً تِ ًحَی ا  اًحا در ًاحیا

. هجعَل شرعی تاشذ
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حجیت قطع، بحثی غیر اصولی
قطع اگر نِ تِ تاب خاطای ا  اتاَاب فقاِ اختظااص ًاذارد ٍ در      •

ی جعل شرعی  تواهی اتَاب قاتل طرح ایت؛ اها حجیت آى ا  حیطِ
تَاًذ  تَاًذ حجیت آى را اثثاد کٌذ ٍ ًِ هی شارا ًِ هی. خار  ایت

حجیت ترای یقیي تِ تفظایلی کاِ در آیٌاذُ تیااى     . آى را ًفی ًوایذ
.ًوایین، ضرٍری ٍ تِ تعثیر شیخ اًظاری، راتی ایت هی
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حجیت قطع، بحثی غیر اصولی
تَاى تِ یک حکن فقْی جذیذ هٌتْی شذ کِ قثل ا   در پرتَ قطع ًوی•

قیاس فقْی ترای ها هعلَم ا یا تِ تعثیر دیگر حجت ا ًثاشذ ٍ تعذ ا  
قیاس ایتٌثاط، آى حکن، هعلَم ا یا تِ تعثیر دیگار حجات ا شاذُ      

. تاشذ
ٍقتی هثالً یقیي دارین عذل ٍاجة ایت، هعٌای عثارد ایي ایت کاِ  •

ٍجَب هطرح در ایاي حکان،   . ا  ًظر شارا تایذ هلمم تِ عذل تاشین
.شرعی ایت؛ اها حجیت یقیي، حجیت شرعی ًیست


