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 تاب سرائرکدر  یس حلیابن ادر یاصولهای دگاهیبر کاربرد د یلیتحل

 ةیجامعة المصطفی| العالم دانشیار یعقوبعلی برجی

 : دهیچک

را در فقه  یقواعد اصول یوه جالبیبه ش یو .داشت ییارهاکابت، وه اجتهادیس در فقه و شیابن ادر
بر آمد و  آحادبه اخبار  کتهاد بدون تمساز عهده اج، ت خبر واحدیار حجکاده نمود و به رغم انیپ
ات قرآن یفراوان از آ یریگز بهرهیمذهب و ن یل عقل و مقتضایگسترده به دل کرا با تمس آنمبود ک

خ تحول یدر تار ینیفصل نو، یخ طوسیار شکو اف گسترده بر آراهای س با نقدیجبران نمود. ابن ادر
 عه نمود.یقه و اصول شبه ف یعه رقم زد و خدمت بزرگیفقه و اصول ش
 .هان حلهیفق، سیابن ادر، فقه، : اصولیدیکلکلمات 
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 مقدمه

مورد  یخ تولد و وفات ویتار، انگذاران مکتب حله استیاز بن یس حلیمحمد بن ادر
 (67/ 1: 1385دشتی، ) ق544 یس را بعضیتولد ابن ادرسان ینوخیتاربعضی اختالف است. 

در مورد  .اندهردکر کذ (175 /20: 1417؛ کاشانی، 305: 1376صدر، ) ق558گرید یو بعض
نویسد: میل یمحمد بن اسماع خورد.یبه چشم م یادیس هم اختالف زیوفات ابن ادر
، سید مرتضی) افته استیوفات  یسالگ 25و قبل از  یس در جوانیه ابن ادرکمشهور است 

مجلسی، ) افته استیق وفات 578س یابن ادر: نوشته است ی. عالمه مجلس(347/ 5: 1376
را  اووفات  یا رفته. ذهبیاز دن یسالگ 35س در یه ابن ادرین نظریطبق ا (.279 /102: 1403
 /3: 1374 فوطی، ابن) رفته استین قول را پذیهم نیز یرده و ابن حجر عسقالنکر کق ذ597

 افته استیوفات  598شوال  هجدهمپدرم  :ردهکس نقل یاز فرزند ابن ادر یفعمک. (127
ق 586ه مصنف بعد از سال کد شومیسرائر استفاده  یاز چند جا (1385:383محدث قمی، )

پس قول اول و دوم باطل است. محل  .(66 – 45 /2: 1410)سرائر،  است بوده تاید حیدر ق
  (.1381باری، همت) ارتگاه استیز« نیجامع»مرقدش در محله ، شهر حله او وفات و مدفن

 سین ادراب ین اثر فقهیترمهم

ه به کاست « یر الفتاویلتحر یالسرائر الحاو»تاب کس یابن ادر ین اثر فقهیترمهم
اد شده است ی« یر الفتاویلتحر یالحاو»تب تراجم از آن به ک یافته و در برخیسرائر شهرت 

 (.332/ 21: 1414)ذهبی، 
 : کندمیف ین توصیتاب خود را چنک، سرائرس در مقدمه یابن ادر

نظر و ، شهیرده و در آن اندکوسته آن را مالحظه یع زمان پیه با ضعف حال و گذر سرکاست  یتابکسرائر 
ه ک یدر حال، میتاب بر طرف نماکن ینم تا با ایبب یسست ابم و خلل ویب ینقصاینکه  دیبه ام ،نمودمیتأمل م

تاب داشتم و با کن یا یه براک یگردد. با اهتمام و بزرگداشتنمید و به اولش بر یآیوقت بر اهلش تنگ م
افته و بر همه آثار هم یه در فن خود نگارش کاست  ین اثریمعتقدم بهتر، چنگ زدن به عوامل مربوط به آن
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 .(46/ 1)ابن ادریس، همان:  نوع خود سبقت گرفته است
بر ، تاب سرائر و مؤلفشکنان به یوثوق و اطم»گوید: میز درباره آن ین یعالمه مجلس

 .(33/ 1مان: همجلسی، )« ستین یمخفرت یصاحبان بص
 : نویسدمیز ین عهیس الشیتأسصاحب 
آن را از  شو مؤلف بوده یه مشتمل بر تمام ابواب فقهکاست  سرائر، سیابن ادرهای تابکاز جمله 

 یسکه کای هبه گون، رده استکپر  یاز ادله شرع یع بر اصول و استنباط مسائل فقهیس در تفریق و تأسیتحق
 بعد از خود است یفقها ین باب برایننده اکقات بر او سبقت نگرفته و او فتح ین تحقیاو در ا ش ازیپ
 .(305 مان:هصدر، )

ت مؤلفات فقها به اشتمال یتاب از تمامکآن »... : ن در نامه دانشوران آمده استیهمچن
 .(400/ 1: 1324 آبادی، عبدالرب)« از تمام داردیبه امتیف غریبه و لطایق ادیدقا

ذهبی، )است  ردهکاد یعه ین شیتاب مشهور بکخود از آن به  خ االسالمیتاردر  یذهب
تاب کان یدر پاق 1270تاب در سال کاین  یبر چاپ سنگ یظیباالخره در تقر .(314 :1409
 یسکزیرا  ؛است یتب فقهکترین تاب سرائر از بزرگک»: نوشته شده یزیآمل مبالغهکبه ش

ف ینندگان تمام عالم از توصکفیه توصکد یخواهد د یتابکاشد آن را ه بر آن احاطه داشته بک
  .«دیو جواهر آن نخواهند رسها ر گنجیآن عاجزند و به ذخا

 فیزه تألیانگ

 ح داده است:یتوض گونهاینف را یاش از تألزهیس در مقدمه سرائر انگیابن ادر

  دانش فقه یماندگارساز الف.

را  سرائرتاب ارزشمند کدانش فقه  یزه ماندگارسازیگر با انگنندهیه آین فقیا، سیابن ادر
ت یدر اهم رمکامبر ایاز پ یثیضمن نقل حد سرائراو در مقدمه  .استتألیف کرده 

ت و آثار یدر اهم، از دانشمندان ینقل جمالت جالبنیز ردن دانش و معرفت و کتوب کم
 د: یگویم مطالعهتاب و ک
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و به رغم تفاوت ادوار و فاصله شهرها  گرددمی یجار ید و به هر زبانوشمیخوانده  ییتاب در هر جاک
های و پاسخها ه پرسشکچرا  ؛ن استکتاب ناممکسنده یه بر نوک یارکد؛ شومیافت ی یدر هر زمان

را وداع  یدار فان یمیکچه بسا ح .رودنمیوگو فراتر از مجلس گفت یشفاههای تیو ارشاد و هدا یحضور
ثر کرو انیاز ا .ماندنمی یباق یاز و یگذرد و اثریدر م یشمندیماند و اندیش مینوشته ها یول گویدمی

 یسازجاودان یوشش در راستاکتاب و اشتغال به آن و کنگارش ، شیاندر و ژرفکفمتداران نیمحققان و د
را آنچه  و، میابی یگاهده بود آیبر ما پوشآنچه  ه بهکای هنبود به گونها ن سرگذشتیم و تدوکحهای یشگفت

نازا و خردها ها شهیاند، آرزوها ناقص، وتاهکها همت، مکها ... شناخت مییباب فهمش بر ما بسته بود بگشا
م و ین نسیبهتر، ن و سرپرستین همنشیه و بهتریره و سرماین ذخیتاب بهترکه ک یگشت. به درستیمار میب

گاهیو بهتر ییهنگام تنهان مونس در ین شغل و حرفه و بهتریبهتر، حیتفر ار غربت و یما در دنو ره ین آ
 .(42/ 1ابن ادریس، همان: ) ن مشاور و مهمان استیننده و بهترکوچکن همراه و یبهتر

 ود کنجات دانش از ر ب.

ش و یدر عصر خو یود علمکستن رکش، ف سرائریس در تألیابن ادرهای زهیگر انگیاز د
ود کس عصر خود را عصر ریه علم و دانش بود. ابن ادرب یتوجهبی خارج نمودن جامعه از

ه در آن کف نموده یتوص یعت محمدیام و شرکمردم از شناخت اح یگردانیو رو یعلم
بی دانشش الزم استآنچه  یریفراگ یامانت روزگاران و تالش برا یبزرگساالن در نگهدار

له و رها بوده است. یانش و شهوات فرو رفته و عنان د یتالش و مقصر و جوانان در بولهوس
دوباره به  یکتاب سرائر تحرکس را بر آن داشته تا با نگارش یابن ادر، آورت تأسفین وضعیا

 آورد. بیرون یود و خمودکاروان دانش بخشد و آن را از رک

 ار نو کد و عرضه افیمبارزه با تقل ج.

ه مبارزه با آن بوده و کبلار نو و کعدم استقبال از اف، سیعصر ابن ادر یمنفهای یژگیاز و
اینکه  شه نو را به جرمیدانستند و اندیره سلف میاز س یو تخط ینکشرا سنت ینوآور

 یرار آراکد و تیمون تقلیده نامین جو غالب به رواج پدیرا نبودند. ایپذ اندهان نگفتینیشیپ
انشمندان سلب د یاریار نو را از بسکار و جرئت اظهار افکان دامن زده و قدرت ابتینیشیپ
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خ الطائفه بود ـ بر پهنه یه به حق شکـ  یخ طوسیش یسطوت علم، ترمهمرده بود. از همه ک
ها ه تا مدتکای هبه گون ،ر قرار داده بودیعه را تحت تأثیش ینده و فقهاکه افیسا یفقه یآرا
ار نو به بازار فقاهت عرضه کرا نداشت و اف یخ طوسیش ینقد گسترده آرا یارای یسک

 شد.نمی
 یبه نقد آرا سرائربا نگارش ، ثاریت شجاعت و ایس با نهایابن ادر یتین موقعیدر چن

تاب را کن یپرداخت. و صفحه صفحه ا یخ طوسیش یآرابر نقد گسترده  به ژهیان و به وینیشیپ
این ف یشان در تألیامهم های زهیاز انگ یکی کشبی د.ینت بخشیزآنها  یآرا یبه نقد و بررس

ار نو و کراه عرضه اف، انینیشیار پکد و نقد آثار و افیستن جو تقلکه با شکن بوده یهم کتاب
 عه را هموار سازد.یامل فقه شکت

 سیابن ادر یاصول یمبان

 یر مبانیتأث در آن است و یمناسب یدر فقه الگو یاربرد مسائل اصولکاز نظر  سرائرتاب ک
 شده است.ش گذاشته یبه نما یبه خوب یفقه یدر آرا یاصول

  یاصول یمبان .الف

وار بر اساس شان را فهرستیا یاصول یهادگاهیت اختصار دیرعا ین قسمت برایدر ا
 :مینکیر مکذ یاصول یهاتابک یب فعلیترت

 مباحث الفاظ  .کی

غه امر در یظهور ص :ن قرار استیس در مباحث الفاظ بدیابن ادر یهادگاهین دیترمهم
 از ادا ت قضایعدم تبع .(همان) تیداللت امر بر فور (.236/ 1 همان:ابن ادریس، ) وجوب
 (236/ 2)همان: بر حرمت  یداللت نه (.33/ 1)همان:  وجوب مقدمه واجب (.205/ 1)همان: 
وجوب عمل  (.163/ 3)همان:  ت و مفهوم شرطیت مفهوم اولویحج (.272/ 1)همان:  و فساد

)همان:  صیت عام بعد از تخصیعدم مجاز (.575/ 1)همان:  به خاص یابیبه عام قبل از دست
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2 /354.) 

 تمباحث حج .دو

 تابک .1

یدمیس در بحث ارث یابن ادر را  کگر نصف ما تریت دیخواهر م، : با وجود دخترگو
 کتمس 1«س له ولدیو ل کان امرء هل»ه یاثبات آن به ظاهر آ یبرد و برایبه ارث نم

ند ساقط یهر گاه اخبار تعارض نما»د: یفرمایمات متعارض یو در برخورد با روا کندمی
  .(3/256همان: ) «و رجوع به ظاهر قرآن واجب است ندشومی

به ظاهر  یل قطعیشان فقط در صورت نبود دلیه اک گرددمین عبارت معلوم یالبته از ا
رجوع به ظاهر قرآن را آنها  در صورت تعارض اخبار و سقوطرو از این، کندمی کقرآن تمس

نوبت به ظاهر قرآن ، یل قطعیشان در صورت وجود دلیا ، وگرنه به اعتقادداندمیاجب و
 رسد.نمی

 خبر واحد .2

و بازگشت  یل عقلیام در قرآن و موارد دلکات مربوط به احیت آیبا در نظر گرفتن محدود
ط منابع استنباترین و گستردهترین ه مهمکروشن است  ،قت اجماع به قول معصومیحق
ه یچون رجال و دراهایی ن اساس دانشیبر هم است. نیات معصومیروا، عهیفقه شدر 

و از مقدمات مهم اجتهاد و استنباط به  ندافتیده و پرورش یث متولد گردیدر دامن حد
به وجود آمدن  و نیاز عصر معصوم یجیاما به علت فاصله تدر، اندهحساب آمد

توان به هر نمی، گر علل و عواملیث و دیجعل حدهای زهیز وجود انگیار و نیبسهای واسطه
آحاد و ، رو اخبار به مراتب و درجات گوناگون مانند متواترنیاز ا .اعتماد نمود یثیحد

 و یقطع ،نهیاخبار متواتر و محفوف به قر، انین میه در اکاند دهیم گردینه تقسیمحفوف به قر
 باشند.یث و نظر ممحل بح، آحادقابل اعتماد به حساب آمده و اخبار 
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ر ادله از ینار ساکه در کستند ین ینه به مقداریه اخبار متواتر و محفوف به قرک حال از آنجا
ار کاخبار آحاد آش یت باالیژه و اهمیگاه ویجا، ندیام بر آکثر احکا ایعهده استنباط همه 

ا ین است و کا ناممیه اجتهاد بدون معتبر دانستن اخبار آحاد کد شومیو روشن  گرددمی
 را به دنبال دارد. یادیج زیالاقل آثار و نتا

ار آن در کس به انیشهرت ابن ادر و نیزعه یژه اخبار آحاد در فقه شیگاه ویت و جایاهم
ابن  یا به راستیآاینکه  از جمله، زاندیانگیرا در اذهان بر مهایی پرسش خود یوه اجتهادیش

 هار داشتکن انیا یبرا یهیچه توج نکر آن بود،اگر مر اعتبار خبر واحد بود؟ کس منیادر
خود در عرصه اجتهاد و فقاهت وفادار ماند؟ در صورت  ین مبنایس به ایا ابن ادری؟ آاست

جبران آثار حاصل شده  یشان برایبه دنبال داشت؟ و باالخره ا یچه آثار و عواقب ،وفادار بودن
ن یگزیرا به عنوان جاای هه عناصر و ادلد و چیشیاند یریچه تداب آحادردن خأل اخبار کو پر

 د؟ یآنها برگز

 سده ششم یدگاه فقهایخبر واحد از د

سده ششم در مورد خبر  یفقها، یخ طوسیقرن از وفات ش کیبا گذشت  رسدمیبه نظر 
 نیمشهورترتوان می .اندهاعتبار دانستبی آن را برگشته و عمدتا   ید مرتضیس یواحد دوباره به آرا

متشابه تاب کابن شهر آشوب در . دانستو ابن زهره  یعالمه طبرس، ابن شهرآشوب ارآنها 
ه بر فساد ین آیا»د: یفرمایم 2،«الله ما ال تعلمون یو ان تقولوا عل»: هیل آیدر ذ القرآن

علم به صدق آنکه  ند بدونکه در شرع به آن عمل ک یسکزیرا  ؛عمل به خبر واحد داللت دارد
 3.(153 /2: 3281ابن شهر آشوب، )« گرددمی یرده و مشمول نهکبه ظن عمل  ،داشته باشد یراو

تعبد به خبر واحد را  یاز نظر عقل ید مرتضیهمانند سآنکه  ضمنهم  النزوع ةیغنابن زهره در 
شود و نمین موجب علم یبنابرا است. در شرع تعبد به آن وارد نشده :معتقد است ،ز دانستهیجا

  (.60 :حجرات) گرددیفقط موجب غلبه گمان م یراودر صورت عادل بودن 
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 س و خبر واحدیابن ادر

ح در موارد یس است و به طور صریابن ادر یفقه ین مبانیار خبر واحد از مشهورترکان
ار کشان در انیه اکادعا نمود  توانمیه کبل .ر معتبر دانسته استیآن را غ سرائردر  یمتعدد

ه معتقد بود: عمل به کچرا  ؛داشته است یدتریع شدز موضین ید مرتضیآن از سحجیت 
در صورت  ین نظر بود: حتیو بر ا 4ستیز نیجا، ش هم ثقه باشدیراو هرچندخبر واحد 

  (.127/ 1: همان)ابن ادریس،  دانندنمیز یز اصحاب ما عمل به آن را جایان نیعادل بودن راو
عمل به  ،ح و تندیصر یریگموضع کیگذارد و در ین هم فراتر میس پا را از ایابن ادر

گوید: میه کر اخبار آحاد است بلکنه تنها من وی 5.داندمیاسالم  یه نابودیاخبار آحاد را ما
ام نماز مسافر ضمن رد کدر اح . اوباشدمیز یه نیار آن مورد اتفاق و اجماع اصحاب امامکان
خبر واحد موجب علم  »...: دیفرمایه مستندش خبر واحد است مک یخ طوسیاز ش یالمک

 تیباهل یه سلف و خلف فقهاکبه خصوص بر مذهب اصحاب ما ، گرددنمیو عمل 
روشن و »: کندمیح یگر تصرید یدر جا (.330: همان)« عمل به آن اجماع دارند کبر تر

 از یکهیچعمل به خبر واحد است و  که مذهب اصحاب ما بر ترکاست  یضرور [هکبل]
 توانمیاحتمال  کیطبق  یحت 6.«اندنشدهاستثنا قائل به رده و کمخالفت نن مسئله یدر اآنها 

ه یمذهب امام یواحد ضرور خبرعمل به  که ترکبرداشت نمود  سرائرشان در یاز عبارت ا
 است. 

ه به نظر ابن ک یخ طوسیاز ش یالمکام جنابت به مناسبت نقد کشان در مبحث احیا
را  آحادد: مذهب اصحاب ما عمل به اخبار یرمافیم ،س مستند به خبر واحد استیادر

عمل تابع علم زیرا  ؛در مذهب آنها معلوم است عمل به اخبار که ترکبل ،ندکنمیز یتجو
مذهب  یعمل به خبر واحد ضرور کباشند و ترنمید علم و عمل یمف آحاداست و اخبار 

ه معروف یمامعمل به خبر واحد چنان در مذهب ا ک: ترگویدمین یهمچن وی 7ماست.
/ 3)همان:  نندکنمیه به خبر واحد عمل یعه امامیند شیگویتبشان مکن در اه مخالفکاست 

 واحد حجت نبوده است خبرز ین تینزد اهل ب یشان معتقد است حتیا سرانجام (.289
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 .(495 - 394و  397/ 1)همان: 
نجا یه در اک یاما سؤالداند نمیس اخبار آحاد را معتبر یه ابن ادرکن مسلم است یبنابرا

ا یو  کندمیار کرا ان یس به طور مطلق هر نوع خبر واحدیا ابن ادریه آکن است یا وجود دارد
ار کد انیآیاز جمالت گذشته بر مآنچه  ؟داندمیز یعمل به خبر واحد را جا یطیتحت شرا

همانند شان یه اکد شومیروشن  سرائرامل و جامع ک ین با بررسکل، به طور مطلق است
ت یا اجماع تقوی یسنت قطع، تابکگانه از ادله سه یکیه به کرا  یش از خود خبریپ یفقها

بعد از  ،اتیجنا کدر باب اشتراکه چنان، داندمیز یمعتبر دانسته و عمل به آن را جا، گردد
ا یسنت  ،تابکاگر  یول، خبر واحدند آنهاد: همه یفرمایمآنها  یت و بررسینقل چند روا

 یخبر واحد ین ویچنهم (.375/ 3)همان:  د...شومیعمل آنها  د بهینماتأیید  راآنها  اعاجم
، شان بر آن اجماع داشته باشندیند و در فتواهایر نماکشان ذفیه در تصانیه اصحاب امامکرا 

 .داندمیمعتبر 
ن اکیدرمرگ اهل و نزد یسکه داللت دارد اگر ک کندمیرا نقل  یتیروا ،فارهکدر بحث 

ت ین رواید: ایفرمایت میگاه در نقد رواآن .دشومیفاره قسم واجب کند کخود لباس پاره 
م یردکان ید و ما بشومیواحد نقل  یات از راورایتنها در ابواب ز، نقل شدهتر مکشاذ است و 

شان یو فتواهاها ن اصحاب ما در نوشتهکل، گرددنمیواحد موجب علم و عمل  یه خبرهاک
  .(78: همان) ل بر آن استیحجت و دل ،ن اجماعیو ا اندهردکت اجماع یان رویبر ا

ر ادله عرضه ید بر سایه اخبار واحد را باکمعتقد است  یلکشان به طور یا، نیعالوه بر ا
ن موات ضمن نقل چند فرع یزم یاینمود. در مسئله اح یرا بررسآنها  رد و صحت و سقمک

را آنها  ... بهتر است خبر واحدندها نید: همه ایفرمایم انیدر پا ،یخ طوسیش هینهااز  یفقه
ح یرا ادله صحآنچه  ح خواهد بود وید صحیح نمایرا ادله تصحآنچه  وبر ادله عرضه نمود 

  (.375/ 2)همان:  ندانند باطل است
انکار را  یس به طور مطلق هر خبر واحدیه ابن ادرکم یگیرمیجه ین نتین چنیبنابرا

 .داندمیرقابل عمل یاعتبار و غبی فقط خبر واحد محض را هکبل کند،نمی
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 ار خبر واحدکعلت ان

ز در ین یگریدهای زهیا علل و انگی، د علم نبودن آن استیار خبر واحد مفکا علت انیآ
س بر یتا عصر ابن ادر آحادن اخبار ارکمن یو اصول یتب فقهکاز آنچه  دارد.نقش آن ار کان
آنها  د علم نبودنیمف، ن اخباریار و عدم جواز عمل به اکان یاصله علت کن است ید ایآیم

ش یه بکبه خبر واحد  تواننمی نیبنابرا، باشد ید قطعیبا یام شرعکاست و چون مستند اح
اصحاب به نکردن ز علت عمل یس نیعمل نمود. ابن ادر ،ندارد یاز افاده ظن و گمان داللت

ز یش از او نیه پکچنان (.495 - 127/ 1)همان:  داندمید علم نبودن اخبار یخبر واحد را مف
 ؛517/ 2: 1376 ،سید مرتضی ؛45 :1413شیخ مفید، ) اندهار دانستکن امر را علت انیگران همید

 – 356/ 1: 1417 ابن زهره، ؛154/ 2: 1328بن شهرآشوب، ا، قطب راوندی، 221/ 9: 1372طبرسی، 
354.)  

های زهیل انگیاز قب یگریدهای زهیعلل و انگ، وه بر آنعال رسدمین حال به نظر یبا ا
اخبار اینکه  مانند یریتعابزیرا  ؛ار خبر واحد نقش داشته استکز در انین یو مذهب یاسیس

ن به را بر قائالها ییجوبین عیدتریه شدیا اصحاب امامیه انهدام اسالم است و یآحاد ما
ار کان انیه جرکژه آنیباشد؛ به و یاسیسهای هزیه بدون انگکد است یبع، اخبار واحد دارند

عه از زمان عالمه به بعد اخبار یش یبوده و غالب فقها یدر مقطع خاص واحد عمدتا   خبر
 اند. آحاد را معتبر دانسته

داشته و  یالمکبعد ، ار خبر واحدکمعتقدند: ان یبرخ، چه بودها زهین انگیه اکنیاما ا
تا خصم  اندهت خبر واحد شدیحج ، منکربا اهل سنتعه در مقام محاجه یلمان شکمت

. (523ـ  522: 1374معارف، ) ان بپردازدیعید شیبه تخطئه عقا، ات خودینتواند با استناد به روا
و خود  اندز بودهین 8لمکمت، واحد خبرر کهان منیثر فقکااینکه  زه با توجه بهیه و انگین توجیا

 د.یآید به نظر نمیبع، اندهدانستیعه مید شیاز عقا یرا مسئول پاسدار
ام به کعامه در استنباط اح یه فقهاکن است یبه آن اشاره نمود ا توانمیه ک یگریزه دیانگ

ن امور را به علت عدم یعه ایش یاما فقها ،جستندیم کاس و استحسان تمسیچون ق یامور
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ر خبر یت تأثینها، گرید یز سوگرفتند. ایراد میعامه ا یدانستند و بر فقهایافاده علم مردود م
 کتمس ین اخباریعه به چنیش یفقها رحال اگ، ز افاده ظن و گمان بودینه نیواحد بدون قر

ظن  یه شما وقتکعامه مورد انتقاد و شماتت واقع گردند  ین بود از طرف فقهاکمم ،جستندیم
یعمل م آحاداخبار چرا خود به ، دینکید و ادله ما را مخدوش میدانیو گمان را معتبر نم

لمات کار هر دو را در کو ان آحاداس و اخبار ید بتوان در عرض هم قرار دادن قیشا !د؟ینک
  9.ن احتمال گرفتیبر ا یشاهد، عهیش یفقها

 ار خبر واحدکان یس به مبنایابن ادر یزان وفاداریم

 ر؟ یا خیواحد وفادار ماند  خبرار کان یام به مبناکس در استنباط احیا ابن ادریآ
 د: یآید به نظر میته مفکان دو نین پرسش بیش از پاسخ به ایپ
ار کس به طور مطلق خبر واحد را انیابن ادر ،دیان گردین بیش از ایه پک طورهمان .1

موافق  ینه باشد و به نحویه همراه قرکرا  یش از خود خبر واحدیپ یو همانند فقها کندمین
زان موافقت با یمحتی شان یا .داندمیمعتبر  ،ردیع قرار گسنت و اجما، تابکتأیید  و مورد

موافق  یاصول فقه یه معقول داشته و با برخیه توجکرا  یتیار توسعه داده و روایادله را بس
 -با ادله واحد ان موافقت خبر که امکنیبا توجه به ا نیبنابرا .داندمیمعتبر و قابل عمل ، باشد
 یاریبس ،باشدمیاد یز - ه استیشان عمدتا همان اصول عملیاه به نظر ک یل عقلیژه دلیبه و

 .باشدمیار خارج گشته و معتبر کره انیاز اخبار آحاد از دا
به اخبار  یر الزامیو غ یام الزامکدر اح یدر موارد متعدد سرائرشان در یا .2

ن خود به چند صورت یو ا، کندمیاستدالل  یژه سخنان رسول گرامیبه و نیمعصوم
 ،257، 199، 198، 197، 128، 122، 65، 64/ 1مان: ه)کندمیث را نقل یمتن حد یاست: گاه

، 168، 166، 152، 131، 130، 131، 130، 125، 124، 118/ 2؛ .، و..481، 479، 474، 358، 3، 2
و قد »ر یتعب یدر آغاز فرع فقهصرفا   یو گاه (.، و...467، 424، 43، 24، 19، ص3... و ج

« یما رو یعل»ر یان تعبیا در پایو  (و... 229، 228، 204 /3 ؛158، 141، 106/ 1: نهما) «یرو



12 

 

ه کو آنگاه ، دهدمیقرار  یرده و همان را متن فرع فقهکر کرا ذ (.و... 308، 210، 202/ 1: همان)
به  یا متلقیمتواتر و ، هیمتفق عل، هیاگر خبر مجمع علمعموال  ، کندمیث را نقل یمتن حد

  10د.ینمایح میبه آن تصر، ض درنقل باشدیمستف یا حتیزد اصحاب باشد و قبول ن
ا یو ها یژگین ویبه اای هچ اشارید و هیجویم کفقط به اخبار تمس یدر موارد متعدد یو

ن سؤال را به ذهن یطلبد و ایرا متر شیه تأمل بکن جاست یو ا کندنمیبا ادله آنها  موافقت
ا وجه ینه یبه قر هرچند ،اندهموافق با ادل یز به نحوین ین اخباریا چنیه آک کندمی یتداع

شان به شمار یا یاز موارد نقض مبناها نیااینکه  ایو ، رده استکبا ادله اشاره نآنها  موافقت
ا موافق با ادله یو  بوده ینیقرا یات به واقع داراین روایا ایروشن شود آاینکه  یروند؟ برایم

ن نوشتار یه از حوصله اکشود  ین موارد به طور جداگانه بررسیا کت کت الزم است، اندهبود
  .خارج است

خود  یانبموع به مشان در مجید ایآیه به نظر مکم یشومیر کته را متذکن نیان ایدر پا
 باشد: یم ن ادعا دو امریشاهد بر ا .ز وفادار بوده استین موارد نیدر ا یحت

ح یدر موارد متعدد تصر هینهاتاب کدر  یخ طوسیش یآرا یشان درمقام نقد و بررسیا .1
از  .ستیه معتبر نیخ بر اساس خبر واحد است و خبر واحد نزد امامیش ین آرایه اک کندمی

خ یش یمتفاوت با فتاوا ییجسته و فتاوا کتمس یگریبه وجوه د ین مواردیرو در چننیا
 .دهدمیارائه  یطوس

آنها  تریند و از مهمین مبنا مترتب گردیشان بر ایا یهادوه اجتیه درشک یجیآثار و نتا .2
 م پرداخت. یخواهآنها  به یه دربحث بعدکاست  یشاذ و نادر یآرا و فتاوا

 ار خبر واحد کآثار ان

منبع ترین و گستردهترین مهم نیات معصومیروا ،ن اشاره شدیش از ایه پک طورهمان
به  عمده اخبار، نهیقر یود بودن اخبار متواتر و دارااست و با توجه به محد یعیاستنباط فقه ش

 ه بخواهند درک یهانیفق یبراتواند شیوه فقاهت میار خبر واحد کن انیبنابرا .آحاد منحصرند
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 یگریز ساخته و صبغه دیهان متمایگر فقیاز د ،خود وفادار بمانند ین مبنایعرصه اجتهاد به ا
موارد شباهت از  یاریر خبر واحد در بسکهان منیفق یتب و آراکرو نیبه آن بخشد. از هم

ابن  النزوع ةیغنو  ید مرتضیس االنتصارتاب کسه دو ین مدعا مقاین شاهد بر ایدارند. بهتر
 افت. یوه استدالل یبه خصوص در ش یات فراوانکمشترتوان میسه آن دو یه با مقاکزهره است 

ز یس نیابن ادر کمسلهان همیفق در مورد عمدتا   کنیممیان یباینجا  ه درک ین آثاریبنابرا
 سرائرتاب ک، واحد خبرار کج انیآثار و نتا یبررس یبرا رسدمیبه نظر  یول ،باشدمیمطرح 
تب کان آثار و یه در مکچرا  ؛ن منبع و مرجع استیهان بهتریگر فقیتب دکسه با یدرمقا

به  اییتاب فقهک، دنبو یو استدالل یمکس از نظر ین خبر واحد تا عصر ابن ادرارکمن
 سرائرس در ین آثار را از نگاه ابن ادریارو از این .ت سرائر وجود نداردیو اهم یگستردگ

  :کنیممی یبررس

 شاذ ی. آرا1

ژه یو یس از شذوذات و آرایسر در آوردن اجتهاد ابن ادر، ار خبر واحدکاز جمله آثار ان
اند؛ کن مبنا با او مشتریدر ا یکهان اندیفقا یعه سابقه نداشته و یش یان فقهایه در مکاست 

دال بر بطالن و لزوم قضا وجود دارد  یاتیروادار روزهردن ک یدر مسئله قاینکه  با، نمونه یبرا
مطرح و در آن « یباب بطالن الصوم بتعمد الق»را تحت عنوان  یباب وسائلصاحب  یو حت

ن یل واحد دانستن ایشان به دلیا ،(60/ 4: 1409حر عاملی، ) نموده است یث گردآوریده حد
ردن کجسته و همانند حقنه  کآن به اصل برائت تمس یو به جا کندمین یتوجهآنها  اخبار به

 .دهدمیز به عدم لزوم قضا فتوا ید نینما یق ه عمدا  ک یدارروزهدر مورد فرد ، عاتیبا ما
ند ازدواج با دختر او حرام کا ا عمه خود زنیبا خاله  یسکاگر ، اتیطبق روااینکه  باهمچنین 

د یس یر فقها و حتیبه خالف سا، ل عدم توجه به اخبار آحادیشان به دلیا، دشومی یابد
 : کندمین استدالل ید و چنشومیم نیقائل به تحر، یمرتض

اگر  یول ،میشومید و ما قائل به حرمت شومیل یاجماع قائم باشد همان اجماع دل، اگر بر حرمت
ز یا سه نفر و نیالم دو کل عقل وجود ندارد و اجماع با یتاب و سنت و دلکاز  یگریل دیاشد دلاجماع نب
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  (.530 – 529/ 1همان: ) دشومیه نسبشان معلوم است محقق نک یسانک

 یام شرعکره احی. محدود شدن دا2

عت به یام شرکو جزء اح یرا شرع یامر توانمیل معتبر نیه بدون دلکست ین یدیترد
از آنها  ه عمدهکباشند یم ائمه روایات، امکادله احترین از مهم نیچنهم .آورد حساب

ه توسط کرا  یامکمسائل و اح، ن اخبار را معتبر نداندیا یهینوع خبر واحدند. حال اگر فق
محدود شده و  یام شرعکره احیجه دایدر نت .داندمین یشرع، ده استیان گردیات بین روایا

 ق خبر واحد اثبات شده باشد.یر طریت آنها از غیه شرعک گرددیممنحصر  یبه موارد
ن اخبار را یام مستفاد از اکاح یار خبر واحد در مواردکل انیز به دلین یس حلیابن ادر

ن یا، اتیطبق روا هینهادر مبحث حج  یخ طوسیش، نمونه ی؛ براکندمی یتلق یشرع ریغ
د توانمیرا از باب تطوع به حج بفرستد  یبانبخواهد قر یسکاگر : کندمیرا مطرح  یفرع فقه

ند و خودش در وطن از کن ییتع یقربان یرا برا یروز اندهه به حج رفتکبا دوستانش 
 ن شده محل شود. یید و در آن روز تعیمحرمات اجتناب نما

 : دیفرمایم ین مسئله شرعیس در نقد ایابن ادر
 ین موارد امور شرعید و اشومیتوجه و اعتماد نآنها  به اخبار واحدند واینها  ست وین مسئله واضح نیا

و  یسنت قطع، تابکاز  یلیدلآنکه  حال، دارد یل شرعیاج به اقامه دلیاحتآنها  یه مثبت و مدعکهستند 
را آنها  هم یخ طوسیآورند و شیتب شان نمکن فروع را در یه ایاصحاب امامرو از اینندارد.  اجماع وجود

 - 641/ 1)همان:  تاب بحث و نظرکنه  ،تاب خبر استکه یتاب نهاکزیرا  ؛ردهکر نکذآنها  بهاز باب اعتقاد 
642.) 

نکا ممیموجود  یایع اشیه به جواز بک هینهاخ در یاز ش یگریالم دکن در نقد یهمچن
 د: یفرمایم، ر حاضر فتوا داده استیغ یالوجود ول

به نقل از ابن سنان آورده و  امکب االحیذتهخ در یه شکاست  یمضمون خبر واحد [مسئله]ن یا
 .ستیناینها  دام ازکچ یع مورد بحث هیع سلم و بیا بیان است یع اعیا بیع یب؛ زیرا به آن عمل نمود توانمین

است و  یم شرعکح کیع یب، نیشده است. عالوه بر ا ینه یع غررید و از بشومی یع غررین داخل بیبنابرا
 ،290/ 2)همان: به خبر واحد رجوع نمود  [ت آنیشرع یبرا] توانمیدارد و ن یرعل شیاز به دلیاثبات آن ن
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 (.و... 343، 322، 147

 ر ادلهیاد به سایآوردن ز ی. رو3

 بیشتر هیکآوردن و ت یرو، ار خبر واحد در عرصه اجتهاد و استنباطکن آثار انیاز بارزتر
مباحث ، یقواعد فقه، اجماعات، رآنات قیل به آین دلیبه هم .ر ادله استیس به سایابن ادر

 . دهدمی ییسزات بیاهم، عرف و لغت

 11آحادح در محدوده اخبار یاز مبحث تعادل و تراج یازینبی .4

ه ک یهیفق ات است ویژه روایتعارض ادله به و، حیمبحث تعادل و تراج یفلسفه وجود
ن اساس ابن یندارد. بر ا ن مبحث در قلمرو خبر واحدیبه ا یازیخبر واحد را معتبر نداند ن

ه کالت در طالق کدر مسئله و، نمونه ی؛ برانداردطرح بحث تعارض اخبار  نیازی بهس یادر
حل تعارض چاره یبرا استبصاردر  یخ طوسی. شکندمیگر معارضه یبا اخبار د یخبر واحد

د: یفرمایشان میار اکس در نقد یابن ادر ید ولینماین اخبار جمع میو ب کندمی ییجو
 ،شاذ [واحد]ن خبر یء باشند اما ایافکه اخبار متواتر و متکالزم است  یرفع تعارض هنگام»
 (.422و  96 /1)همان:  «از به حل تعارض باشدیدارد تا ننئ با اخبار متواتر یافکت

 ن اخبار آحادیگزیادله جا

، از اخبار یعیف وسیاعتبار دانستن طبی، عهیت اخبار در اجتهاد شیبا توجه به اهم
ن یه ناچار است ایو فق کندمیجاد یه ایفق یام براکرا در عرصه استنباط احهایی تیمحدود

، سیه ابن ادرکن سؤال مطرح است یا کنید. ایحبران نما یگریبه وجوه د کخأل را با تمس
ده و رکرا چگونه پر  آحادخأل اخبار ، دارد یش به فقه استداللیه گراک یهیژه به عنوان فقیبه و

شان توانسته است از عهده اجتهاد بدون یااصوال  ا ین آن نموده و آیگزیرا جا یچه عناصر
 د؟ یاخبار واحد موافق بر آ

را در عرصه اجتهاد  یار خبر واحد آثار نه چندان مطلوبکان هرچند :د گفتیدر پاسخ با
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از عهده اجتهاد  یوبشان به خیه اکگفت  توانمیاما به جرئت  ،شان به بار آورده استیا یبرا
تب کان یه در مکم ییسرائر را مالحظه نما یژگین ویو اگر ابرآمده است  آحادبدون اخبار 

ه کسزاوار است ، باشدمیتاب کترین یس استداللیواحد تا عصر ابن ادر خبرن ارکمن
 اما م.یس در فقاهت بدانیارات ابن ادرکابتترین را از مهم آحاده بر اخبار یکاجتهاد بدون ت

شان چه یااینکه  ن نوع اجتهاد است ویدر اجایگزین مهم نحوه اجتهاد بدون اخبار و عناصر 
 نموده است؟  آحاداخبار جایگزین را ای هعوامل و ادل
 بهره جسته است:  ذیل ن خأل از عناصریجبران ا یس برایابن ادر

 اصول مذهب  یمقتضا

 یندارد و فقها یس حلین ادرگرچه اختصاص به اب ،اصول مذهب یبه مقتضا کتمس
 یوه اجتهادین عنصر در شیاما ا، اندهخود از آن بهره جست یوه اجتهادیز در شیش از او نیپ

، نمونه یاست؛ برابسیار مهم از عناصر  یکیرده و در واقع کدا یپای هژیگاه ویس جایابن ادر
فتوا قرار داده و  را یت واحدیمتن روا هینهادر  یخ طوسیم شیتیدر مسئله مضاربه مال 

حاصل  یسودچنانچه ، بدهد یگریم را به عنوان مضاربه به دیتیمال  یسکاگر »فرموده: 
ضمان بر عهده ، انیاما در صورت ز گرددمیم ین آن دو تقسیشود طبق توافق انجام شده ب

ن یس در نقد ایابن ادر .«داده است یگریم را به عنوان مضاربه به دیتیه مال کاست  یسک
 : دیفرمایم مالک

ا ین مسئله است و یدر ا یا وصیست: یم باشد از دو حال خارج نیتیدر مال  ین فرد ناظر شرعیاگر ا
ن صورت اگر یو در ا، م در آن است انجام دهدیتینفع و صالح آنچه  دتوانمیو در هر دو صورت  ی  ول

 (.411/ 2)همان:  دن را اقتضا داریست و اصول مذهب همیبر عهده او ن یزیند چیخسران بب
، ت را متن فتوا قرار دادهیچند رواآنکه  بعد از ،تیدر جنا کن در باب اشترایهمچن

تأیید  راها نا اجماع آیا سنت یتاب کن اگر یبنابرا .واحدند یخبرهااینها  همه»: دیفرمایم
 /1 و 375 /3همان: )« کنیممیم کمذهب ح یطبق مقتضا گرنهو کنیممیعمل آنها  د بهینما

، 644، 632، 431، 411، 352، 334، 121، 37، ص2، ج624، 566، 530، 299، 271، 267، 249
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، 354، 341، 335، 330، 222، 210، 207، 206، 192، 169، 93، 63، 32، 15، ص3، و ج660
ح در صورت واحد بودن یشان به طور صریه اکد شومین عبارت مالحظه یدر ا (.468، 377

قرار داده و آن را مرجع  آحاداخبار جایگزین مذهب را  یمقتضا، ادله اخبار و عدم موافقت
 .داندمی

س از اصول یه مراد ابن ادرکم یریجه بگیم نتیتوانمی اصول مذهب یاربردهاکاز مجموع 
ا مرتبط یوابسته های ه در حوزه فقه و دانشک یلکو مسائل ها مذهب عبارت است از:ضابطه

 یثر فقهاکا ایو مورد قبول و اتفاق همه  بودهم مسل   -الم ک و لغت، مانند اصول فقه -با آن 
 ده است.یه واقع گردیامام

 د:شومیر روشن یات زکف فوق نیاز تعر
ثر موارد استعمال کو ا بودهدر خصوص حوزه فقه مطرح  اصول مذهب عمدتا   هرچند .1

س اختصاص به فقه یاز نظر ابن ادر یول، نه استین زمیدر هم سرائرواژه اصول مذهب در 
ان اصول موضوعه فقه یفل بکه متکهایی فقه و دانش یمقدماتهای ندارد و شامل دانش

 . گرددمیز یهستند ن
ز برگرفته از مذهب اهلین اصول نیا . پسه استیمذهب امام، مراد از مذهب .2

 توانمین یاباشند. بنابریه میامام یثر فقهاکا ایجه مورد توافق همه یدر نتو هستند  تیب
نه ، هینه اصول عمل، است یس نه اصول اعتقادیمراد از اصول مذهب در نظر ابن ادر :گفت

اصول  یبرا اید مبنا و پشتوانهتوانمیاینها  دام ازکهر هرچند، و نه ادله اربعه یقواعد فقه
ه اصول کد شومیروشن همچنین  اصول مذهب استنباط گردد.آنها  قیمذهب باشد و از طر

ل یر ادله مورد استناد و استدالل واقع گردند دلیو با فقدان سا ییه به تنهاکآنجا  هب درمذ
رند به یقرار گ کر ادله معتبر مورد تمسینار ساکه در ک ییو در جارود به شمار می مستقل

 ادله اربعه مطرح اند. یبرا یدیعنوان مؤ
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 هیاصول عمل

در سرائر به آن  ه و به طور گستردهس بودیاد مورد توجه ابن ادریه زک یگریعنصر د
تاب و سنت وجود ک، ه اجماعکای هشان در هر مسئلیه است. ایاصول عمل، استدالل نموده

د؛ یجویم که تمسیبه اصول عمل آن یو به جا نکرده کتمس آحاداخبار به ، نداشته باشد
در  یطور اتفاق و به کندشود آزاد  که مالک ین عبدیند اولکنذر  یسکه اگر ک :نمونه یبرا

فتوا به قرعه ، آحاداخبار  یه طبق برخیدر نها یخ طوسیش، شود کزمان چند عبد را مال کی
سنت و ، تابکاز  یلین مسئله دلیبر ا»د: یفرماین فتوا میس با نقد ایابن ادر یول ،داده است

ت و یکلم یبقا یعنیل اصل ین فقط دلیبنابرا، ستندیهم معتبر ن آحادست و اخبار یاجماع ن
 (.687، 607، 436، 278 /2و  1/650و  172/ 2)همان: « ماندیم یباق، ثبوت آن

 یتاب و سنت قطعکعمومات ، ظواهر

است. ابن  یظواهر و عمومات قرآن و سنت قطع، واحد خبرجایگزین گر عناصر یاز د
خبر ا سنت یه در مقابل عموم قرآن ک یل معتبر ندانستن خبر واحد در مواردیس به دلیادر

ص عمومات ندانسته و به ظواهر و یتخص یدر مسئله باشد خبر واحد را صالح برا یواحد
 یبرا و...(. 328 /3؛ 689، 392، 317، 288 /2؛ 508/ 1: همان) دیجویم کعمومات آن دو تمس

به  کبا تمس یخ طوسیش دارد،ه مرضش تا سال بعد ادامه ک یضیدر مورد روزه فرد مر :نمونه
ر بدهد و اگر یهر روز دو مد طعام به فق یان براکه در صورت امک دهدمیتوا ف آحاداخبار 

است و قضا بر او واجب  ءین ندارد ذمه او برکن مقدار هم تمیمد و اگر ا کید توانمین
ظاهر  به آن یرا معتبر ندانسته و به جاآنها  ،ل واحد بودن اخباریس به دلیابن ادر یول ،ستین
جسته و به وجوب  کتمس 12«ام اخریسفر فعده من ا یاو علضا یان مر کو من »ه یآ

  (.395/ 1همان: ) آن در سال بعد فتوا داده است یقضا
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 اجماع .3

، تابک)گر ینار سه منبع دکه در کاجماع است  یام شرعکاز منابع استنباط اح یکی
 د. گیرمیدر عرصه اجتهاد مورد استفاده قرار  یبه عنوان منبع فقه (سنت و عقل

ز در عرصه ین وی اندداشتهس به اجماع توجه خاص یش از ابن ادریپ یفقهاکه چنانهم
 ازیتوجه و ن دو عاملکه ادعا نمود  توانمی است. آن قائل یبراای هژیگاه ویاستنباط جا

 نمود: یت میبه اجماع را تقو وی بیشتر
 محروم یاریه اخبار بسب کشد از تمسه باعث کآنها  عمل به کار اخبار آحاد و ترکان. 1

به ، ش از اویپ یفقها ین عامل برایا تمسکو عقل ، اجماع، تابکل یبه سه دل تنهاگردد و 
 یکیل نزدیز وجود داشت اما آنان به دلیر اخبار آحاد بود نکه منک ید مرتضیخصوص س

سه با ابن یدر مقا ین قطعیبه قرا بیشتر یان دسترسکو ام نیبه عصرمعصوم بیشتر
 به اجماع داشتند. یمترکاز ین، سیادر

 کیاجماع به عنوان بنابراین  13.شدن یعه به استداللیش فقه شیگرا یاملکروند ت .2
ار اخبار کچون ان یرد. مجموعه عواملیمورد توجه قرار گ بیشتر ستتوانمینه ین زمیل در ایدل

 یرسجه دستیو در نت نیاز عصر معصوم بیشتر فاصله گرفتن، عمل به آنها کآحاد و تر
همه دست به دست ، یش به فقه استداللیاخبار و روند رو به رشد گرا، ین قطعیبه قراتر مک

 یکیاجماع به عنوان رو از این، دیگردانبیشتر س به اجماع را یابن ادر کاز تمسیهم داده و ن
ت اجماع یه بر اهمکهایی ل به نمونهید. در ذیشان گردیا یمهم فقه یمبان جزء، از ادله اربعه

 :کنیممیشان داللت دارد اشاره ینزد ا
لیدلترین یو قوترین ه از بزرگید: اجماع امامیفرمایس در مورد اجماع میـ ابن ادر

 (.135/ 1مان: ه)هاست 
 یاز قطب راوند یالمکو در نقد  داندمیـ مخالفت با اجماع را لغزش فاحش 

و خرق  یباعث نابودزیرا  ؛است یبزرگ و لغزش فاحش یخطا، شانیالم اک: دیفرمایم
 (.177 :همان) گرددمیاجماع اصحاب 
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 یر ادله حتیموارد اجماع را بر سا یدر بعض، مسئله کیـ در صورت وجود ادله متعدد بر 
 14.داردمیه قرآن مقدم یآ

  15ست.یت در مسئله نیبه روا یازین، ـ او معتقد است با وجود اجماع

 ت اجماع یحج یمبنا

زیرا  ؛است آنت یاعتبار و حج کمال، عه با عامه در مبحث اجماعیش یم فقهاتفاوت مه
ن و ییاصول، اندهث اجماع بودن معتبر دانستیه اجماع را از حکن اهل سنت ییبر خالف اصول

معتبر  کنندگاناجماعان یمعصوم در مرأی  داخل بودن قول و کعه اجماع را به مالیش یفقها
رفته و در سرائر یدگاه را پذین دیعه همیش یاز فقها یکیبه عنوان نیز س یابن ادر .دانندیم

ه از کن سؤال است یدارد پاسخ به ا یشتریاز به دقت بینآنچه  اما 16ح نموده است.یبدان تصر
شان چه نوع یااصوال  د و ینمایشف از قول معصوم مک یقیشان اجماع از چه طریدگاه اید

 ؟داندمیرا حجت  یاجماع
ا اجماع یق حس یطر .1عبارت بود از: شف کهای راهترین س مهمین ادرتا عصر اب

ا اجماع یق لطف یطر .2؛ بود ید مرتضیثر قدما از جمله سکق مورد قبول ایه طرک یدخول
ز یس نیه ابن ادرکد یآین بر مید. از سرائر چنیواقع گرد یخ طوسیرش شیه مورد پذک یلطف

معلوم  یمخالفت فقها دلیلن یه است و به همرفتیق حس را پذیطر ید مرتضیهمانند س
 .داندمیالنسب را مضر به اعتبار اجماع ن

 احداث قول ثالث

د علم است و از ادله چهارگانه یه اجماع به مناط در برداشتن قول معصوم مفکآنجا  از
قائل شدن  ،ندیعه بر دو نظر مختلف اجماع نمایش یاگر تمام فقها، رودیام به شمار مکاح
و  گرددمیست و به اصطالح خرق اجماع محسوب یز نین باشد جایه خارج از اک ییفتوابه 

 اعتبار ندارد.
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ره حق به یز ندانسته و آن را خارج از دایمسئله را جا کیز قول سوم در یس نیابن ادر
 د: یفرمایم یخ طوسیالم شکراث مجوس در نقد یدر مسئله مکه چنان، حساب آورده است

دگاه یراث مجوس فقط دو دیه در مسئله میگفته است اصحاب امام امکب االحیتهذدر  یخ طوسیش
طبق گفته اینکه  ن بایروانش. بنابرایدگاه ابن شاذان و پید یگریروانش و دیونس و پیدگاه ید یکیدارند: 

ه هر ک یدر حال، شده است یخودشان اصحاب فقط دو قول دارند چگونه خود در مسئله قائل به قول سوم
 حق اززیرا  ؛ستیز نیاحداث قول سوم جا یچ اختالفیند بدون هیاه اصحاب فقط بر دو قول اتفاق نماگ

 (.293/ 3)همان: ست یخارج ن، اندهگفتآنچه 

 اجماع  یردهاکارک

ده از یه باعث گردک است یمهم ردها و نقشکارکدارای س اجماع یدگاه ابن ادریاز د
 از:اند ردها عبارتکارکن یبرخوردار شود. اای هژیگاه ویجا

  یام شرعکـ اثبات اح

ادله ترین یو قوترین س اجماع بزرگیدگاه ابن ادریاز د ،ن اشاره شدیش از ایپکه چنان
ام کرد مهم اجماع و نقش آن اثبات احکارکگفت  توانمیرو از این .است یام شرعکاح

 دهدمیبه خود راه ن یدیوا تردم و فتکان حیه در بیفق، ه با وجود آنکای هبه گون، است یشرع
خواهد بود.  یافکم کدر اثبات ح ییدر مسئله نباشد به تنهابه جز آن  یگریل دیچ دلیو اگر ه

و استدالل  کبه طور گسترده به آن تمس سرائر یجا یس در جاین اساس ابن ادریبر ا
 ند.کاد نیل اجماع یه در آن از دلکاست  یمبحثتر مکو  کندمی

  اتیو سقم روا زان صحتیـ م

ه بر مضمون آن ک یتیندارد و روا یاعتبار ،مخالف با اجماع یتیروا سیدگاه ابن ادریاز د
ابن رو از اینبه آن عمل نمود.  توانمیح بوده و یداشته باشد معتبر و صحوجود اجماع 

به خبر جعفر بن سماعه ، الت در طالقکه درمسئله وک یخ طوسیالم شکس در نقد یادر
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ت مخالف اجماع ین رواید: ظاهر ایفرمایم، ل نموده و طبق آن فتوا داده استاستدال
ل نقل یذ، گرید یدر جاهمچنین  17.ندارد ین باشد اعتباریه چنک یتین است و روایمسلم

اجماع اصحاب ما بر زیرا  ؛باشدمیح یت صحین روای: انویسدمیث اسحاق بن عمار یحد
  (.695 و 200همان: ) ده استیآن منعقد گرد

  یات قرآنینه بر مراد آیـ قر

 کیش از ین مراد از آن بییه در تعک کندمیاز قرآن استدالل ای هیس به آیابن ادر یگاه
از احتماالت را از  یاجماع برخ کمکشان به یا یطین شرای. در چندشومیناحتمال تصور 

در مسئله که چنان، دیانمیبه آن استدالل م، هیاعتبار ساقط نموده و با روشن شدن مراد آ
فاعتزلوا »فه یه شریو ضمن استدالل به آ دهدمیض فتوا به جواز یام حیدر دبر در ا یوط

 کا مراد تری :ستیه از دو احتمال خارج نیآ»د: یفرمایم (222: بقره) «ضیالمح یالنساء ف
ن کخون است. ل یعنیض یمباشرت در محل ح کا مراد تریض است و یدر زمان ح یوط
« ماندیم ین فقط احتمال دوم باقیبنابرا، ن خالف اجماع خواهد بودیر احتمال اول باشد ااگ

 (.150/ 1)همان: 

  ییو روا یص عمومات قرآنیـ تخص

است ای هادل در موردبحث  اما، اندصیقابل تخص ییو روا یعمومات قرآن شکبی
ص یت تخصیس اجماع صالحیص عمومات را دارند. از نظر ابن ادریت تخصیصالح

عام وارد  یثیحد رمکامبر ایاز پ: دیفرمایم، ن اساس در مبحث ربایعمومات را دارد. بر ا
ن یو عموم ا« دینکد معامله یه خواستکاال مختلف بود هر طور کهرگاه »ه کشده است 

ه اجماع بر حرمت کآنجا  از یول ،گرددمیز ینار نیدرهم و دای هیث شامل معامله نسیحد
د و در شومینار نیث شامل خصوص معامله درهم و دیعموم حد، قائم شدهای هلن معامیچن

  (.254/ 2)همان:  خوردیص مین مورد تخصیا
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 ل عقلیدل .4

ل یدل»به  یگاه، کندمیاد ی یل عقلیمختلف از عقل و دل یرهایبا تعب سرائرس در یابن ادر
ن یه اک کندمیر یتعب (.536، و 529 ،484، 449، 116، 19 /2و  496، 495، 46/ 1همان: ) «العقل

« ادله السمع»را در مقابل  18«ادله العقل» یگاه ؛دارد این کتاباربرد را در کترین شیر بیتعب
، کندمیاد ی (388همان: )« هیام العقلکاصول اح»ا ی« العقول»با عنوان  زمانیبرد و یار مکبه 
ان یح بیرا به طور صر یل عقلیود از دلگاه مراد خچیس هیابن ادر، رین تعابیبا همه ا یول
شان از یهم مراد ا، سرائرل عقل در یموارد استعمال دل ین الزم است با بررسی. بنابراکندمین

 .س مشخص گرددیقلمرو و نقش آن در فقاهت ابن ادر یل عقل و هم تا حدودیدل
، است یل عقل همان اصل عملیشان از دلیه مراد اکد شومیموارد معلوم  یاز برخ

تاب کد: شومیق دانسته نیجز از چهار طر ید: مسئله شرعیفرمایدر بحث خمس مکه چنان
ل یق نبود به سراغ دلین سه طریه و اگر ایعه امامیو اجماع ش رمکسنت متواتر رسول ا، الله

 کنندمیر یتعب« داللت اصل»ه به کالم فقهاست ک یل عقل معناین دلیم و همیرویعقل م
 (.495/ 1)همان: 
ز ین یگریالم دکدر ، کندمیر یل عقل تعبیح از اصل برائت به دلیهم به طور صر یگاه

 ل عقل به شمار آورده است.یق دلیاصل اباحه را از مصاد
ن سؤال طرح یم همه از اصول بودند حال ایان نمودیل عقل بیق دلیاز مصادآنچه اینجا  تا

شامل موارد  ای، حصر به موارد اصول استل عقل منیس دلیا از نظر ابن ادریه آک دشومی
 ؟ گرددمیز یگر نید

 د:یآیر به دست میج زیل عقل نتایس از دلیابن ادر یاربردهاکاز مجموع 
م عقل باشد و در مقابل که در محدوده حکاست  یزیهر چ، ل عقلیشان از دلی. مراد ا1

 .استسنت و اجماع ، تابکل یدل
 یل عقلیه است و شامل دلیس فراتر از اصول عملیدرل عقل از نظر ابن ای. قلمرو دل2

 . گرددمیز ین یعقل یهامستقل و استدالل



24 

 

ل یالم فقها نمود و آن را همان دلکشان از داللت اصل در یه اک یری. با توجه به تفس3
به اصول  کز تمسیشان نیش از ایپ یدگاه فقهایدر د :گفت توانمیبه حساب آورد  یعقل
ن اصول یآنان به ا فراوان کآمده و تمسیل عقل به حساب میبه دل کتمس قیه از مصادیعمل

 ر است.یناپذهین امر توجیدر قالب هم

 ل عقل یمرتبه دل

ت یاهمل عقل یبه دلگر فقها یش از دیس بیه ابن ادرکد یاز مطالب گذشته روشن گرد
در نظر ابن  یگاه و منزلتیل چه جاین دلیه اکن سؤال مطرح است یااینجا  است. در داده
 ،تابک)گانه رتبه با ادله سهسنگ و همهم یل عقلیشان دلیا از نظر ایس داشته است؟ آیادر

آنها  گرفته و فقط در صورت نبودین ادله قرار میدر رتبه بعد از ااینکه  ایبوده  (و اجماع سنت
 است؟  کردهمی کل تمسین دلیبه ا

ر ادله است و در یل عقل در طول سایه دله مرتبکند کیم حیتصر سرائر یدر سه جا وی
ز یعت نین شرینزد محققکه معتقد است  . حتیدگیرمیقرار  کمورد تمس آنهاصورت فقدان 

: کندمیق تجاوز نید: حق از چهار طریفرمایشان در مقدمه سرائر مین بوده است. ایچن
ل اول یهرگاه سه دل (.46/ 1همان: ) ل عقلیمورد اتفاق و اجماع و دل، سنت متواتر، تاب خداک

و عمل مورد اعتماد  عقل ،عتین در منبع شریدگاه محققیوجود نداشت از دای هدر مسئل
ل عقل بوده و به آن واگذار یعت وابسته به دلین صورت مسائل شریدر ازیرا  ؛دگیرمیقرار 

های هز راین (377همان: )تاب صوم کو  (495همان: ) تاب خمسکدر ، آنشده است. عالوه بر 
ل عقل منحصر یاجماع و دل، سنت، تابکرا به  یام شرعکشناخت و به دست آوردن اح

 .احکامل عقل مرجع یدل، ق اولیدانسته و در صورت نبود سه طر

 حیمبحث تعادل و تراج .5

ح اشاره نموده و در استنباط یبه مباحث تعادل و تراج سرائرنده در کس به طور پرایابن ادر
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: خالصه نمود در سه بحث توانمین مباحث را ین بهره جسته است. مجموع ااز آ یفروعات فقه
لف در صورت کفه میوظ ؛رجوع به مرجحات و انواع آنها ؛ات بر طرح آنهاین روایتقدم جمع ب

  .نبود مرجحات

 ات بر طرح آنها یتقدم جمع رواالف. 

و عمل به ا آنه نیه جمع بک یس معتقد است در صورت تعارض اخبار مادامیابن ادر
در مسئله عزل  یاخبار مقدم است. و ین جمع بر طرح بعضیا، ن باشدکمضمون همه مم

ه را یدر نها وینظر ، هینهاو  خالفدر  یخ طوسیالم متفاوت شکضمن نقل ، لیکو یابیغ
ن یازیرا  ؛ه استیخ در نهاینزد من نظر شتر یقول قو: »کندمین استدالل یح داده و چنیترج
ن اعتبار حمل یپس اخبار بر ا»: دیفرمایان میو در پا« ن اخبار استیع بوجه جم، قول
اینکه  بدون ،عمل شده استآنها  و به همه اندهه از تعارض در امان ماندکحال آن، ندشومی
  19.«نار گذاشته شوندک یبرخ

ان که امک یه قرآن معتقد است: مادامیدو آ یشان در هنگام تعارض ظاهرین ایهمچن
ت یدر مسئله وص . ویدیآیق باب نسخ به حساب نمیهر دو باشد از مصاد یه مقتضاعمل ب

د: یفرمایم، رسندیبه نظر م یت و ارث در ظاهر متنافیه وصیه آکض مشرف به مرگ یمر
)همان:  ستیح نینسخ صح یادعا، هر دو وجود داشته باشد یان عمل به مقتضاکهرگاه ام

3 /186).  

 آنها  نواعرجوع به مرجحات و ا ب.

، میگر بودید یو طرح بعض ین اخبار نبود و ناچار از عمل به بعضیان جمع بکهرگاه ام
ن مرجحات نزد ابن یم. اییرا طرح نما یگریو د کنیمه مرجح دارد عمل ک یبه خبر باید
 از:اند س عبارتیادر
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  ادلهتأیید  .1

 ت ویگر تقویبا ادله د یتیگاه رواهر، س در تعارض اخباریاز نظر ابن ادر یلکبه طور 
ه قصد مسافرت دارد و در وقت نماز ک یسکدر مورد مثال  د؛ شومیقدم م، گرددتأیید 

در  یخ طوسیالم شکس ضمن نقد یخواهد نماز بخواند اخبار مختلف است؛ ابن ادریم
تأیید  ل آن رایه دلکعمل شود  یدر صورت تعارض سزاوار است به خبر»: دیفرمایم خالف

هر گاه قرآن و »: دیفرماین در مبحث نواقض طهارت میهمچن (.334/ 1)همان:  «کندمی
 دلیلگر به یت دینار زدن رواکت و ید عمل به آن رواینماتأیید  ت رایاز دو روا یکیر ادله یسا

 (.111 – 110همان: )« واجب است، نداشتن برهان
ن از باب ین اکل، مودهر نکگر ذیشان قرآن را در عرض ادله دیا، ن عبارتیدر ا هرچند

ادله چهارگانه و از جمله ، از ادله یمراد و گرنهر فرد اظهر است وکعطف عام بر خاص و ذ
قرآن و ، تیروا کیهرگاه همراه »: دیفرمایز میدر مسئله نماز مسافر ن یقرآن است. و

  (.334همان: ) «دشومیه ادله قاهره را همراه ندارد عمل ک یچگونه بر خبر، اجماع باشد

  . موافقت با اصول مذهب2

س یاصول مذهب باشد به نظر ابن ادر یطبق مقتضا یدر تعارض اخبار هر گاه خبر
شان به شش دسته اخبار اشاره یا، در مورد قرائت مأموم در نماز جماعتمثال  مقدم است؛ 

استدالل  و در مقام کندمیه مطلقا قرائت را از مأموم ساقط ک کندمیعمل ای هرده و به دستک
  20.«اصول مذهب است یات ظاهرتر و طبق مقتضاین روایت بین روایا»: گویدمی

  . اظهر بودن3

در عبارت فوق به که چنان ؛اظهر بودن خبر است، گر مرجحات اخباریشان از دیبه نظر ا
 ح نموده است. یآن تصر
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  . اشهر بودن4

در مسئله باالبردن  یست. ووز از جمله مرجحات اخبار در نزد ایات نیاشهر بودن روا
ن استدالل یو چن دهدمیبه عدم وجوب فتوا ، تیرات نماز میبکدر هنگام گفتن تها دست

  .(356همان: ) «ات استین روایت از مشهورترین روایا»: کندمی

 ثرت اخبار ک. 5

داد ه از نظر تعکای هدست کنند،تعارض هر گاه دو دسته از اخبار با هم  سیبه نظر ابن ادر
در ماه  یعت نماز مستحبکت خواندن هزار ریفیکدر مسئله که چنان ؛گرددمیشترند مقدم یب

رفته و یمختلف پذ ین آراید را از بیخ مفیو ش یخ طوسیت مورد قبول شیفیکشان یا، رمضان
  .(311 /1همان: ) داندمیات یبودن تعداد روا بیشتر وجه آن را

 ان یتر بودن راو. عادل6

در که چنانان است. یا راوی یبودن راوتر س عادلیمرجحات مورد قبول ابن ادرگر یاز د
ش را یات مورد نظر خویم روایگر تقدیوجه د، ماه رمضان یت نمازهایفیکهمان مسئله 

 .(همان) کندمیر کذآنها  انیبودن راوتر عادل

 لف در صورت نبود مرجحاتکفه میوظ

ت ساقط شده و یهر دو از حج، نداشته باشد یاز اخبار متعارض مرجح یکهیچهرگاه 
ار از کدو راه توانمی، ستین صورت چیفه در ایوظاینکه  اما، نخواهند بود کقابل تمس

 س ارائه داد: یلمات ابن ادرک
در مسئله وجود داشته باشد و  ین ظاهریه چنک یدر صورت یرجوع به ظاهر قرآن یکی

ا آهسته خواندن قرائت نماز ظهر در یئله بلند در مسکه چنان ؛هیرجوع به اصول عمل یگرید
اجماع وجود ندارد »: کندمین استدالل یو چن دهدمیفتوا به آهسته خواندن آن ، روز جمعه
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« هاستبرائت ذمه ،ماند و اصلیم یو فقط عمل به اصول باقاند ات هم مختلفیو روا
 .(298همان: )

اخبار ، گریهمانند موارد د باید نهگردر عبارت فوق فرض مسئله نبود مرجحات است و
س یا به نظر ابن ادریه آک دشومین سؤال طرح ینجا اینمود. البته در ایمرجح را مقدم م یدارا

با وجود ظاهر قرآن نوبت به مراجعه به اصول  ای، انده در عرض همیظاهر قرآن و اصول عمل
از  یم ولیافتینه دست نیزمن یدر ا یحیبه پاسخ صر سرائرشان در یلمات اک؟ در رسدمین

ه ظاهر قرآن مقدم کن استظهار نمود یچن« بق اال لزوم االصولیفلم »اطالق عبارت 
 ن نظر است. ید ایز مؤین« لیث ال دلیح لیاالصل دل»قاعده اینکه  عالوه بر، گرددمی
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 نوشپی

 .: اگر کسی بمیرد و فرزندی نداشته باشد(176 :نساء) .1
دهد( آنچه را دهد ) و نیز دستور میها و کار زشت فرمان میشما را فقط به بدی : او(169 :بقره) .2

 دانید، به خدا نسبت دهید.نمی
بر عدم جواز عمل به قیاس و  «ال تقف ما لیس لك به علم» ایشان هم چنین معتقد است آیه شریفه .3

 خبر واحد داللت دارد 
 .ل باخبار اآلحاد و ان کانت رواتها ثقه...()الیجوز العم ،(495 /1ابن ادریس، همان: ) .4
 )فهل هدم االسالم اال هی...(  ،(51: همان) .5
اما در  ،«انداصحاب ما بدون استثنا عمل به اخبار واحد را ترك کرده» فرماید:البته با اینکه در اینجا می .6

خبر واحد را مردود دانسته هایش عمل به شیخ در اکثر کتاب» فرماید:شیخ طوسی می هجای دیگری دربار
 .(249/ 1بن ادریس، همان: ا) «دندرا جایز می حادآعمل به اخبار  االصول ةعدولی در کتاب  ،است

شارالیه مالبته این احتمال مبتنی بر این است که  .«هد یکاد یعلم من مذهبنا ضروره» (:127 /1. )همان: 7
 .نه عدم افاده علم ،ترك عمل باشد ،هذا

نی مانند شیخ مفید، سید مرتضی، ابن شهر آشوب، و طبرسی، عالوه بر جنبه فقاهت، جنبه کالمی فقیها .8
 هم دارند و بلکه جنبه کالمی برخی از آنها بر فقاهتشان فزونی دارد.

شتری دارد که از حوصلۀ این بر واحد نیاز به بررسی و تأمل بیانکار حجیت خهای مبحث علل و انگیزه .9
 کنیم.ف آن خارج است و ما به همین مقدار اکتفا مینوشتار و اهدا

 ایم.ای سرائر به آنها اشاره کردهدر فصل سوم در مباحث درایه .10
زیرا در اینجا  ؛ل و تراجیح بیان شد منافات نداردبیان این مورد با آنچه در مباحث اصول در بحث تعاد .11

 ث در مطلق اخبار بود.جا بحز خبر واحد است در حالی که در آنبحث ا صرفا  
  .: و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر را ) روزه بدارد((184 :بقره) .12
های گستردهلاستدال هود به مراتب در بر دارنددر مقایسه با کتب فقهی پیش از خ سرائراز این رو کتاب  .13

 تری است.
ا... بعد االجماع قوله تعالی: و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم دلیلن» (:206و  197همان: )ر.ک:  .14

  .«شطره
اذ ال دلیل  فاذا اجمعوا علی القول فالحاجه لهم الی روایه تروی عن الصادقین» (:294/ 3)همان: . 15
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  .«فیها بل اجماعهم علیها هو الدلیل علی صحتها...
عن الخطاء فی جمله دخول قول معصوم  الن وجه کون االجماع حجه عندنا» (:530/ 2)همان: . 16

  .«للقائلین بذلك
  «.و ظاهره مخالف الجماع المسلمین قاطبه و ما هذا حاله الیلتفت الیه و الیعرج علیه» (:96همان: ) .17
 .«من ادله العقل و ادله السمع...» (:334/ 2)همان: . 18
بجمیعها من غیر  سلمت من التعارض و عمل فیحمل االخبار علی هذا االعتبار و قد» (:93/ 2)همان: . 19

  .«اطراح لشیء منها
ما در فصل فقهی ابن ادریس در مورد مقتضای اصول مذهب بحث خواهیم  (:561و  284همان: . )20

 کرد.
 
 



31 

 

 منابع

یم  .قرآن کر
 ق1410، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، السرائربن احمد،  ابن ادریس، محمد

 ق.  ،1417، قم، مؤسسه امام صادقالنزوع ةغنیحمزه بن علی،  ابن زهره،
 ش 1328، تهران، انتشارات مصطفوی، متشابه القرآنابن شهرآشوب، محمد بن علی، 

، تحقیق: کاظم محمد، تهران، وزارت فرهنگ األلقاب معجماحمد،  بن عبدالرزاق فوطی، ابن
 .1374و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات، 

 ق.1409، قم، مؤسسه آل البیت، الشیعه وسائلمحمد بن حسن،  عاملی، حر
یخذهبی، محمد بن احمد،   ق.1409، بیروت، دار الکتاب العربی، االسالم تار
 ق.1414، بیروت، مؤسسة الرساله، النبالء اعالم سیرذهبی، محمد بن احمد، 

یعهسید مرتضی،   .1376، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، الذر
 چاپ اول، ،آرایه فرهنگی موسسه ، تهران،معارف و معارف دشتی،حسینی سید مصطفی

1385. 
، المؤتمر التذکره باصول الفقه )مصنفات الشیخ المفید(شیخ مفید، محمد بن محمد، 

 .ق1413العالمی اللفیه الشیخ المفید، قم، 
 .1376، نشر اعلمی، چاپ دوم، الشیعه تأسیسصدر، حسن، 

 .ق1272، تهران، کربالیی محمد حسین، مجمع البیانفضل بن حسن،  طبرسی،
 .1324ر، کفال دار یاتوعطبم هسوس، قم، مدانشوران نامه مهدی، آبادی، محمد عبدالرب

 .ق1403، بیروت، داراالحیاء التراث العربی، االنوار بحارعالمه مجلسی، محمد باقر، 
 حوزه اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات کتاب بوستان قم، ،فوائد الرضویه عباس، محدث قمی،

 .1385قم،  علمیه
یخ حدیث شیعه ،معارف، مجید ضریح،  هنری و فرهنگی تهران، موسسه ،پژوهشی در تار

1374. 
یسهای زندگی و اندیشهبناری، علی، همت  .1381، قم، بوستان کتاب، ابن ادر


