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 1چکيده

اکثر موضوعات تنها با  که از آنجا .خبر واحد در موضوعات است تیحج یبررس ،مقاله حاضر
، آوردما به ارمغان نمی یجز گمان برا یزیهم اخبار واحد چ یاز طرف شوند ومیخبر واحد اثبات 

 .گیر و فراوانی داردچشم تیاهم حثباین 
خبر واحد  تیعدم اعتبار حج ایدرباره اعتبار  ینیعالمان د هدگایسؤال که د نیبا طرح ا نگارنده

توان و علم شرط نشده است؛ می نیقیرا که در آنها  یفرض که موارد نیو با ا ستیدر موضوعات چ
به ادله  یابیو با هدف دست یفتوصی ـ یلیمقاله با روش تحل نیتوسط خبر واحد به دست آورد؛ در ا

 ،یفقه اولبا استفاده از منابع دست  نیز خبر واحد در موضوعات و تیعدم حج ای تیمعتبر بر حج
و عدم اثبات ردع از  ییعقال رهیتوجه به وجود س با: است افتهیدست  لیذ یندهایو ... به فرا یاصول

رسد خبر واحد در موضوعات به اثبات می تیحج ؛متعدد اتیروا و نیز وجودشارع مقدس  یسو
 فتنیریپذ ،شارع مقدس یعقال از سو رهیبر ردع س یبن صدقه مبن ةعدمثل خبر مس ناو ادله مخالف

از قوت  ییعقال رهیخبر واحد در موضوعات مثل س تیادله حج ،گارندهنخواهد بود و به نظر ن
 تواند در مقابل آن استقامت کند.ینم ناکه ادله مخالف یبرخوردار است تا حد یشتریب

 .ت، ظن، سیره عقال، ثقهحجیت، خبر واحد، موضوعا :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 یو مدع دارد یهمه امور بشر برنامه جامع یو برااست  یشگیو هم دانیجاو نیاسالم د
 هایو آخرت را سرلوحه برنامه ایباشد و سعادت دنمی هانهیدر همه زم انسان یخوشبخت

 .و غیر آن است یمربوط به احکام شرع ها؛برنامه نیخود قرار داده است. ا
 :مثل ؛در نظر گرفته شده است یمتعدد یهاراه ،به موضوعات احکام یدسترس یبرا

 یشتریکاربرد ب اخبار انیم نیاما آنچه در ا .، عقل و اجماع^نیسنت معصوم ف،یکتاب شر
 .نددار

مثل  آورندی به دست ما رسیده است که برخی قطعمختلف هایبه گونه زیاخبار ن نیا
 گونهنیا تیآنها وجود دارد که در حج تین خاص بر حجیراکه ق یاخبار متواتر و اخبار

که به ما  یاخبار ند و بیشترکم و محدود اریاخبار بس نیوجود ندارد منتها ا یشک چیاخبار ه
 اخبار آحاد هستند. ؛ یعنیدنرا ندار یژگیو نیا خواهد رسید، ایو  دهیرس

آنها وجود ندارد و ما  تیحج بر ین قطعیوجود دارند که قرا یادیاخبار ز ،انیم نیا در
نه؟  ایند نتوانند موضوعات را اثبات کمی یاخبار نیچن ایآکه  میکنمی یمقاله بررس نیدر ا

آنها  اسو براس میشو هامتعبد به مضمون آن میاخبار بتوان نیبه ا یکه ما با دسترس یبه نحو
 .میکن میخود را ترس یبرنامه زندگ

خبر  تیبحث از حج ،اندمورد بحث قرار داده عمدتا   یدر منابع اصول ونیاصول آنچه
دارند تا  یینظرهااختالف خود آنها نیز نهیزم نیدر ا ؛ هرچنداست یواحد در احکام شرع

 تیآن را انکار کرده و بر عدم حج تیحج +یعلم الهد یمرتض دیمثل س یآنجا که برخ
خبر واحد را در احکام  هایلو اصو هانیالبته مشهور فق اند.کرده ماعاج یخبر واحد ادعا

 .کنند¬یرا مطرح م یادله متعددنیز آنها  تیحج یو برا دانندیحجت م یشرع
به این مسئله و  میکنخبر واحد در احکام را مسلم فرض می تیحج ،مقاله نیدر ا ما

 .ریخ ایخبر عدل واحد به اثبات رساند  قیرا از طر یموضوعات خارج توانپردازیم که آیا میمی
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بعضی و دانند میحجیت  : برخی آن رادارندمختلفی فقهای شیعه در این زمینه، دیدگاه 
این نوشتار هر دو نظریه مورد بحث و دقت علمی قرار خواهد دانند. در نمیحجیت  هم آن را

 گرفت و در نهایت نظر تحقیقی خود را نیز ابراز و اعالم خواهیم کرد.

 ن و ادله آنهاادیدگاه موافق .الف

 ن به حجيت خبر عدل واحد در موضوعاتقائال. 1

 کنیمفقهای بزرگی پیرو این نظریه هستند که به اسامی برخی از پیروان این نظریه اشاره می
)شهید اول، مرحوم شهید اول  ؛(31/ 0: 0101)عالمه حلی،  تذکرهمرحوم عالمه حلی در 

مرحوم صاحب جواهر  ؛(11/ 0: 0903)کاشف الغطاء،  ءمرحوم کاشف الغطا ؛(01/ 0: 0103
 ؛(913/ 1: 0116)آملی،  المعالم المأثورهمرحوم میرزا هاشم آملی در  ؛(011/ 6: 0111)نجفی، 

تنقیح الله تبریزی در مرحوم آیت ؛(903/ 0: 0101ی، ی)خو التنقیحالله خویی در مرحوم آیت
/ 1: 0111شهید صدر، ) بحوثمرحوم شهید صدر در  ؛(111/ 0: 0196)تبریزی،  مبانی العروه

 .(9/ 1: 0111)وحید خراسانی،  منهاج الصالحیندر  الله وحید خراسانیآیتو  (010

 ادله حجيت قول عدل واحد در موضوعات. 2

عدم حجیت است مگر ظنی که حجیت آن به اثبات رسیده  ،«ظنون»از آنجا که اصل در 
جیت آن دلیل اقامه کنند و ثابت باید بر ح ،ن به حجیت خبر واحد در موضوعاتباشد؛ قائال

 خارج شده است. ،که این ظن خاص از زیر مجموعه عدم حجیت ظن کرده

 سيره عقال :دليل اول

به این معنا که  ،یه استیسیره عقال ،یکی از دالئل بر حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات
کنند و بر اد میهای ثقه اعتمعقال در تمام زندگی خود و در امور معاش خود به قول انسان

 کنند.اساس اخبار ثقه واحد خود عمل می



آنچه  است.شارع مقدس  عدم ردعپرواضح است که حجیت این سیره منوط به اثبات 
 کند این است که از سوی شارع مقدس ردعی ثابت نشده است.تحقیق اقتضا می

اند تناد کردهمدعی ردع هستند به روایت مسعده بن صدقه اس ،اما اینکه برخی از عالمان
یعنی سیره عقالییه  ؛خبر واحد حجیت ندارد ،بر اساس این روایت .(909/ 0: 0111)کلینی، 

گوید: به خبر واحد عمل گوید: خبر واحد در موضوعات حجیت دارد و این روایت میمی
ى َيْسَتِبیَن َلَك َغْیُر َذِلَك نکن بلکه باید یا علم داشته باشی ) قائم شود  ( یا اینکه بینهَحتَّ

َنةُ  ِبهِ  َتُقومَ )  .(اْلَبیِّ
. است و در نیتجه این سیره حجیت ندارد را ردع نکردهبنابراین شارع مقدس این سیره 

 تواند رادع سیره باشد.ثابت خواهیم کرد که این روایت نمی البته ما
رادع  د استدالل کنند و آنها رانکنممکن است کسانی به آیاتی که از عمل به ظن نهی می

َو ما »و آیه شریفه ( 96 :)اسراء «َو ال َتْقُف ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلم  »مثل آیه  ؛سیره عقالییه بدانند
نَّ ال ُيْغني نَّ َو ِإنَّ الظَّ ِبُعوَن ِإالَّ الظَّ که این ( 11 :)نجم «ِمَن اْلَحقِّ َشْیئا   َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن َيتَّ

در کند و خبر واحد هم چیزی جز ظن را به صورت مطلق نهی میآیات شریفه عمل به ظن 
سیره عقال مردوع  بنابراین از آنجا .دنتواند رادع سیره عقال باشپس این آیات می پی ندارد.

البته در  .تواند دلیل بر حجیت خبر واحد در موضوعات باشدو نمی نداردحجیت  ،است
 خ خواهیم داد.ن به این آیات نیز پاسابحث از ادله مخالف

 آیه نبأ :دليل دوم

ْن ُتصیُبوا َقْوما  ِبَجهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعلى»
َ
ُنوا أ ذيَن آَمُنوا ِإْن جاَءُکْم فاِسق  ِبَنَبٍإ َفَتَبیَّ َها الَّ يُّ

َ
 يا أ

 .(6 :)حجرات «ما َفَعْلُتْم ناِدمیَن 
آیه  ،استفاده کردتوان از آن در باب حجیت خبر واحد در موضوعات، ای که میتنها آیه

/ 3: 0919)طبرسی، مورد نزول آن خبر ولید بن عقبه از ارتداد بنی مصطلق است  .نبأ است
این آیه استدالل  بهاز موضوعات است و عالمان اصولی از دو طریق « ارتداد» .(033
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 اند: یکی از باب مفهوم شرط و دوم از باب مفهوم وصف.کرده
در  .م موصوف در صورت انتفای وصف آن استمفهوم وصف، به معنای انتفای حک

اگر غیر فاسق  است:منوط شده است که مفهوم آن این  (فاسق)آیه، حکم )تبین( به وصف 
پس خبر غیر فاسق تبین الزم ندارد و این به معنای حجیت  .الزم نیست« تبین»خبر آورد 

 خبر غیر فاسق است.
« وصف»ین دلیل در مفهوم نداشتن ترمفهوم ندارد و مهم« وصف»اصولیون قائلند که 

این است که برای داشتن مفهوم، شرایطی الزم است که با نبودن آن، مفهوم نیز محقق 
نخواهد شد و یکی از شرایط این است که باید این وصف، سبب و علت برای حکم باشد و 

دلیل بر  ،که در باب وصف از آنجا .منحصر در همان وصف باشد ،دوم اینکه علت حکم
 :به عبارت دیگر .لذا مفهوم نیز نخواهد داشت ،(116: 0110)آخوند خراسانی، انحصار نداریم 

برای فاسق الزم دانسته شده است که کند و اینکه حکمی )تبین( اثبات شیء نفی ما عدا نمی
 کند که در غیر فاسق این حکم نباشد.ثابت نمی

ای اصل حکم در جمله جزا هنگام مفهوم شرط، از اقسام مفهوم مخالف و به معنای انتف
اگر فاسق خبری را آورد در  :در آیه محل بحث مفهوم شرط به این نحو است .انتفای شرط است

 الزم نیست.« تبین» ،اگر فاسق خبر نیاورد است کهاین  شمفهوم .جو کنیدومورد آن جست
و اشکاالت  مشهور اصولیون استدالل به این آیه برای حجیت خبر واحد را قبول ندارند

اما مرحوم آخوند  ،جای طرح آن اشکاالت نیست ،کنند که این مختصرمتعددی را بیان می
کند که آیه نبأ با مفهوم شرط بر حجیت خبر واحد داللت کند: خراسانی به نحوی تقریر می

الجائی : »رسد اگر فرد فاسق آن خبر را بیان کند در بارۀ آن تحقیق کنیدخبری که به شما می
 ،شود که اگر فاسقی آن خبر را نقل نکردمفهوم آیه این می «.الخبر إن کان فاسقا فتبینواب

آن فاسق نبود دیگر  هیعنی اگر خبری به شما رسید و خبردهند ؛آن الزم نیست هتحقیق دربار
شود و نیازی به تحقیق نیست و به آن عمل کنید با این تقریر، مفهوم شرط درست می

وجود داشت بر این استدالل دیگر وجود  &ایر اصولیون مثل شیخ اعظماشکالی که برای س



 .(136: همان)نخواهد داشت 
درست باشد و بگوییم موضوع  &فرماید: حتی اگر سخن شیخ اعظمبعد مرحوم آخوند می

باز  ؛پس قضیه شرطیه در این آیه برای تحقق موضوع است ،خبر فاسق است ،این قضیه شرطیه
یعنی چون خداوند در  ؛برای حجیت خبر عادل به آن تمسک کنیمتا د دارد هم راه دیگری وجو
تبّین را منحصر به خبر فاسق  ،ی است که تبّین از آن واجب است و در این آیهیمقام بیان آن چیزها

 .)همان(فهمیم که در خبر عادل تبّین الزم نیست کرده است و ما از این انحصار می
اینکه  :گویددهد و مین اشکال مربوط به ذیل آیه پاسخ میمرحوم آخوند خراسانی از ای

گونه بیان کرده است که مبادا از روی جهالت )نبودن علم( با در ذیل آیه، علت تبین را این
متوجه گردید و از کار خود پشیمان شوید و این علت در مورد خبر  قومی برخورد کنید و بعدا  
دهد و هم تخصیص. هنگامی که این لت هم تعمیم میدانیم که ععادل نیز وجود دارد و می

 بداندر خبر عادل هم تبین الزم است و این  ،علت در خبر عادل هم وجود داشته باشد
 معناست که خبر عادل هم حجیت ندارد.

« جهالت»این اشکال زمانی وارد است که شما  :در پاسخ این اشکال چنین فرموده است
 .ید که در خبر عادل هم ممکن است این علت وجود داشته باشدرا به معنای عدم العلم بگیر

یعنی فعلی که شایسته نیست از فرد عاقل  ،را به معنای سفاهت بگیریم« جهالت»اما اگر 
پس این تعلیل  .در این صورت این اشکال در خبر عادل وجود نخواهد داشت ،صادر شود

 .)همان(گردد. شامل خبر عادل نمی
داللت آیه با مفهوم شرط بر حجیت و اعتبار خبر  &تقریر آخوند خراسانیبنابراین مطابق 

 واحد تمام است و اشکالی ندارد.

 روایات :دليل سوم

از جمله دالئلی که بر حجیت خبر واحد اقامه شده روایاتی است که بر اعتبار خبر عدل 
توان ت اما میاین روایات در موارد خاصی وارد شده اس ،دنواحد در موضوعات، داللت دار
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خواهد دانست که  ،اگر کسی در این روایات تأمل کند .خصوصیت کرد یاز آن موارد الغا
 .کندمیمجموع این روایات بر حجیت خبر عدل واحد در موضوعات داللت 

 :موثقه اسحاق بن عمار :روایت اول
ِد ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن َعْبِد اللَّ  ُد ْبُن َيْحَیى َعْن ُمَحمَّ ِه ْبِن َجَبَلَة َعْن ِإْسَحاَق ُمَحمَّ

هِ  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اٍر َعْن أ ْلُتُه َعْن  ×ْبِن َعمَّ

َ
َدَناِنیُر َو َکاَن  ِعْنِدي َلهُ  َکاَنْت  َرُجٍل  َقاَل: َسأ

ِخي 
َ
ْعِط أ

َ
يَن ِديَنارا  َو أ ْعِط ُفََلنا  ِعْشِر

َ
يضا  َفَقاَل ِلي ِإْن َحَدَث ِبي َحَدث  َفأ َمِر

ُه َبِقیَّ  َتاِني َرُجل  ُمْسِلم  َصاِدق  َفَقاَل ِلي ِإنَّ
َ
ْشَهْد َمْوَتُه َفأ

َ
َناِنیِر َفَماَت َو َلْم أ َة الدَّ

ْق ِمْنَها  ِخي َفَتَصدَّ
َ
ْن َتْدَفَعَها ِإَلى أ

َ
َمْرُتَك أ

َ
ِتي أ َناِنیَر الَّ ُقوَل َلَك اْنُظِر الدَّ

َ
ْن أ

َ
َمَرِني أ

َ
أ

ُخوهُ ِبَعَشَرِة َدَناِنیَر اْقِسْمَها
َ
نَّ َلُه ِعْنِدي َشْیئا  َفَقاَل  ِفي اْلُمْسِلِمیَن َو َلْم َيْعَلْم أ

َ
أ

َق ِمْنَها ِبَعَشَرِة َدَناِنیَر َکَما َقال ْن َتَصدَّ
َ
َرى أ

َ
 .(61/ 1: 0111)کلینی،  أ

 بررسي سندی  

 د:ند که باید مورد بررسی قرار بگیرندر سند روایت چند نفر وجود دار
ُد ْبُن  شیخ : »اندمحمد بن یحیی عطار است که در مورد ایشان گفته َیْحَیی مرادُمَحمَّ

و کتاب  ×مقتل الحسینأصحابنا في زمانه ثقة عین کثیر الحدیث. له کتب منها: کتاب 
 .(909/ 0: 0191)نجاشی، « أخبرني عدة من أصحابنا عن ابنه أحمد عن أبیه بکتبه النوادر

ِد ْبِن اْلُحَسْیِن  از آن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب است که او نیز ثقه  مراد :ُمَحمَّ
عین، حسن  ة،، ثقةجلیل من اصحابنا، عظیم القدر، کثیر الروای» اند:است و در مورد او گفته

« ةکوفی، ثق: »اندکه برخی دیگر نیز در مورد او گفته (11/ 6: 0106، )حائری« التصانیف، صه
 .(111: 0111)طوسی، 

هِ   بودن،واقفی  در عینمقصود از آن عبدالله بن جبله کنانی است که  ْبِن َجَبَلةَ  َعْبِداللَّ
 .(093/ 00، 0109)خویی، باشد موثق می

ار    ،باشد که او نیز ثقه استز ایشان اسحاق بن عمار صیرفی میا دمرا :ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ
شاید او از مذهب  :ته استمرحوم تستری گف و اندچند برخی به او نسبت واقفی بودن دادههر



من خاصه » :به هر جهت او نیز ثقه است که در مورد او گفته شده .واقفی برگشته باشد
 .(33/ 3: 0103)تستری، « و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شیعته ×الکاظم

این روایت از نظر سند موثقه است و اگر واقفی بودن اسحاق بن عمار ثابت نشود 
 باشد.صحیحه است و از نظر سند قابل اعتماد می ،این روایت :گفت توانمی

 بررسي داللي  

خبر به نام وصیت شخص صادق از یک موضوعی  ،که از متن روایت پیداست گونههمان
چنین وصیت کرده  دیگریدهد که وصیت میتی خبر میموثقی از یعنی شخص  ؛داده است

ور طمن اینفرماید: می ×آنگاه امام .ر مصرف کناست که فالن مقدار درهم را در فالن مسی
ز این . اباید صدقه بدهی ،آن مخِبر صادق خبر داده دار از دینار کهبینم که باید آن مقمی

 .شود که خبر ثقه معتبر استمعلوم میروایت به خوبی 
ی یعن ؛عمل شود ،صادق رسیده فردآید که باید به این خبر که توسط این روایت بر می زا

در واقع این روایت، از وظیفه عملی مسلمانان در  .وظیفه شما عمل به خبر واحد ثقه است
راوی  :تردهد. به عبارت واضحهنگام مواجهه با خبر واحد ثقه در باب موضوعات خبر می
تواند به خبر واحد ثقه عمل کند نسبت به وظیفه عملی خود دچار شک شده است که آیا می

 به خبر ثقه عمل کن.فرماید: و میکند او را از این تحیر خارج می ×یا نه؟ امام صادق
در  تاگونه خصوصیتی ندارد ولی وصیت هیچ ،چند این روایت در باب وصیت استهر

پس این  .حجیت نداشته باشد آناین باب، خبر واحد ثقه حجیت داشته باشد و در غیر 
 کند.روایت به خوبی بر حجیت خبر ثقه داللت می

 :صحیحه هشام بن سالم :ایت دومرو
ِبي ُعَمْیٍر َعْن ِهَشاِم ْبِن 

َ
ِد ْبِن أ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدهِ َعْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

هِ  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ُموِر َو  ×َساِلٍم َعْن أ

ُ
ْمٍر ِمَن اْْل

َ
َل آَخَر َعَلى َوَکاَلٍة ِفي أ ِفي َرُجٍل َوکَّ

ْشَهَد َلهُ 
َ
نِّي  أ

َ
ْمِر َفَقاَل اْشَهُدوا أ

َ
ْمَضاِء اْْل ِبَذِلَك َشاِهَدْيِن َفَقاَم اْلَوِکیُل َفَخَرَج ِِلِ

َل ِفیِه َقْبَل  ِذي ُوکِّ ْمَر الَّ
َ
ْمَضى اْْل

َ
َقْد َعَزْلُت ُفََلنا  َعِن اْلَوَکاَلِة َفَقاَل ِإْن َکاَن اْلَوِکیُل أ
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ْمَر َواِقع  َماٍض 
َ
ْم َرِضَي ُقْلُت  اْلَعْزِل َفِإنَّ اْْل

َ
ُل أ ْمَضاهُ اْلَوِکیُل َکِرهَ اْلُمَوکِّ

َ
َعَلى َما أ

ْن َيْعَلَم اْلَعْزَل 
َ
ْمَر َقْبَل أ

َ
ْمَضى اْْل

َ
ُه َقْد ُعِزَل َعِن اْلَوَکاَلِة  َفِإنَّ اْلَوِکیَل أ نَّ

َ
ْو َيْبُلَغُه أ

َ
أ

ْمَضاُه َقاَل َنَعْم ُقْلُت َلُه َفِإْن 
َ
ْمُر َعَلى َما أ

َ
ْمَر ُثمَّ  َفاْْل

َ
ْن ُيْمِضَي اْْل

َ
َبَلَغُه اْلَعْزُل َقْبَل أ

ْمَضاهُ َلْم َيُكْن َذِلَك ِبَشْي 
َ
ى أ َل َذَهَب َحتَّ َعِن  َقامَ  ُثَم  ٍء َقاَل َنَعْم ِإنَّ اْلَوِکیَل ِإَذا ُوکِّ

ى َيْبُلَغُه ا َبدا  َو اْلَوَکاَلُة َثاِبَتة  َحتَّ
َ
ْمُرهُ َماٍض أ

َ
اْلَوَکاَلِة ِبِثَقٍة  َعِن ْلَعْزُل اْلَمْجِلِس َفأ

ْو ُيَشاَفهُ 
َ
ُغُه أ  .(061/ 03: 0113 ،ی)شیخ حر عامل ِباْلَعْزِل َعِن اْلَوَکاَلةِ  ُيَبلِّ

 بررسي سندی  

 :در سند این روایت افرادی وجود دارد که باید از نظر سند مورد بررسی قرار بگیرد
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن  اد از او محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه مر :ُمَحمَّ

کان جلیال، حافظا » فرموده:باجعفر است که مرحوم شیخ در فهرست خود القب او  وقمی 
 «لألحادیث، بصیرا بالرجال، ناقدا لألخبار، لم یر فی القمیین مثله، فی حفظه و کثرۀ علمه

 .(111: 0111)طوسی، 
ِد ْبِن َأِبي ُعَمیْ  اوثق »مراد از او محمد بن ابی عمیر که در مورد او گفته شده است:  :ر  ُمَحمَّ

 .(111: همان)« و أنسکهم نسکا، و أورعهم و اعیدهم ةو العام ةالناس عند الخاص
، ثقه ثقه؛ ×و ابی الحسن ×روی عن ابی عبد الله» اند:هدر مورد او گفت :ِهَشاِم ْبِن َساِلم  

 .(01/ 0: 0101)تفریشی،  «عمیرله کتب روی عنه: ابن ابی
ویژه اینکه در سند این روایت ه ب ،صحیح است این روایت نیز از نظر سند کامال   پس

پس سند این روایت صحیح  .محمد بن ابی عمیر وجود دارد که از اصحاب اجماع است
 توان به آن عمل کرد.است و می

 بررسي داللي  

 :شودد روش محقق میدر این صحیحه، بحث از عزل وکیل است که به چن
 ؛ِباْلَعْزِل( از سوی موکل، عزل گردد ُیَشاَفهُ وکیل به صورت رودررو ) .0



ل در غیاب وکیل .5 که  شودمیعزل ثابت  زمانیدر این صورت تنها  .را عزل کند او موکِّ
از طریق دو  :به صورت شرعی و قانونی ابالغ گردد که به چند راه ممکن است اتفاق بیفتد

بر عادل این خبر به وکیل ابالغ شود که در این صورت جای هیچ بحثی نیست که نفر مخ
 شود.رسد. دیگر اینکه این خبر توسط یک شخص ثقه به وکیل ابالغ عزل وکیل به اثبات می

این خبر  باید شود یا اینکه حتما  حال بحث در این است که عزل توسط یک فرد ثقه ثابت می
 ردد؟توسط عدلین به او ابالغ گ

عزل  ،: اگر این عزل توسط یک نفر ثقه به وکیل ابالغ شودآیدچنین به دست میروایت از 
یعنی وکالت که یک امر ثابت است با خبر یک  ؛محقق است و نباید به کار وکالت اقدام کند

 شود که خبر ثقه واحد در موضوعات اعتبار دارد. پس معلوم می .رودنفر ثقه از بین می
ت که حتی اگر نسبت به حجیت خبر واحد در موضوعات شکی وجودی پر واضح اس

پس معلوم است که آن حضرت خبر واحد ثقه را معتبر  .کردنباید به آن عمل می ،داشتمی
مگر اینکه ثقه عادل از  ،ثابت است« وکالت» :گونه که در روایت آمدهدانسته است همانمی

 شود.ابت میعزل او خبر دهد که با خبر ثقه واحد عزل ث
بگوییم با توجه به  تاهیچ خصوصیتی ندارد  ،که یکی از موضوعات است« عزل وکیل»

اعتبار و  ،اساس این صحیحه گوییم برپس می ،آن ویژگی توسط ثقه واحد ثابت شده است
 رسد.حجیت عدل واحد در موضوعات به اثبات می

 :صحیحه عبد الله بن سنان :روایت سوم
ُد ْبُن يَ  ٍد َعِن اْبِن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِه ْبِن ِسَناٍن  َمْحُبوب  ْحَیى َعْن أ َعْن َعْبِد اللَّ

هِ  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْلُت أ

َ
َيَة َو َلْم َتِحْض َقاَل َيْعَتِزُلَها  ×َقاَل: َسأ ُجِل َيْشَتِري اْلَجاِر َعِن الرَّ

ْيَت إِ 
َ
 َفَرأ

َ
ْت َقاَل أ نَّهُ  ِن اْبَتاَعَها َو ِهَي َطاِهر  َو َزَعَم َشْهرا  ِإْن َکاَنْت َقْد ُمسَّ

َ
 َصاِحُبَها أ

ْمَر َشِديد  َفِإْن  َلْم 
َ
َها َو َقاَل ِإنَّ َذا اْْل ِمینا  َفَمسَّ

َ
َها ُمْنُذ َطُهَرْت َقاَل ِإْن َکاَن ِعْنَدَك أ

ْ
َيَطأ

ْظ اَل ُتْنِزْل َعَلْیَها  .(119/ 0: 0111)کلیني،  ُکْنَت اَل ُبدَّ َفاِعَل  َفَتَحفَّ
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 بررسي سندی  

ُد ْبُن َیْحَیی مراد از او محمد بن یحیی عطار است که در سلسله سند روایت اسحاق  :ُمَحمَّ
شیخ أصحابنا في زمانه ثقة عین »بن عمار نیز واقع شده بود. در مورد او گفته شده است: 

عدة من النوادر أخبرني و کتاب  ×مقتل الحسینکثیر الحدیث. له کتب منها: کتاب 
 .(909/ 0: 0191)نجاشی، « أصحابنا عن ابنه أحمد عن أبیه بکتبه

د    &الله خوییمراد از او احمد بن محمد بن عیسی اشعری است که آیت :َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
 .(10/ 9: 0109)خویی، « له کتب ةثق»گفته است: 

وثقه »...  :او گفته شده استمراد از او حسن بن محبوب السراد است. در مورد  :اْبِن َمْحُبوب  
 .(001: 0910)مظاهری، « الشیخ و غیره بما فوق التوثیق، و جعله الکشی من اصحاب اإلجماع

ِه ْبِن ِسَنان   ، ةکوفی، ثق»...  :مراد از او عبد الله بن سنان مولی بنی هاشم است :َعْبِد اللَّ
انه »... رد او گفته شده است: در مو .(101: 0191)نجاشی، ...« من اصحابنا، جلیل، الیطعن 
الکل  ةثق و ^من حوض الکوثر فهو من اصحاب سر اإلئمه ×شرب علی ید اإلمام الصادق

 .(111: 0910)مظاهری، « منهم النجاشی بما فوق التوثیق

 بررسي داللي  

باید آن را  بخرداگر کسی کنیزی را  :استاین یکی از موضوعاتی که در فقه مطرح شده 
 یعنی یک مدتی با آن نزدیکی نکند تا مطمئن شود که آن کنیز حامله نیست. ؛استبرا کند

اما بحث در این است که اگر بایع خبر دهد که این کنیز اآلن پاک است و بعد از طهارت 
به خبر او اعتماد کرد که دیگر نیازی به  توانآیا می ،از حیض نیز با او مجامعتی ندشته است

عمل کند و باید وظیفه خود را در بدان ون خبر واحد است ؛ نباید استبرا نباشد یا اینکه چ
توانی به می ،گوید: اگر آن شخص امین استمورد استبرا انجام دهد؟ روایت مذکور می

 و به خبر او عمل کنی و دیگر نیازی به استبرا نیست. کردهسخن او اعتماد 
ِمینا  »در این روایت به 

َ
شده است و از آنجا که بحث در قبول یا رد ر تعبی« ِإْن َکاَن ِعْنَدَك أ



در قول امین  «امین»کند که مقصود از مناسبت حکم و موضوع اقتضا می ،باشدخبر او می
 توانی به سخن او عمل کنی.می ،دانیباشد که مساوی با ثقه است. یعنی اگر بایع را ثقه می

قول ثقه واحد را  ×امام ،جا احتیاط شده استبحث فروج است که در همه بنابراین در
 به طریق اولی باید قول ثقه واحد اعتبار داشته باشد. این موردپس در غیر  .داندمعتبر می

 :روایت محمد بن مسلم :روایت چهارم
ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَكِم َعِن اْلَعََلِء َعْن  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َيْحَیى َعْن أ ُمَحمَّ

ِد ْبِن  َحِدِهَما ُمَحمَّ
َ
ُجِل  ‘ُمْسِلٍم َعْن أ ْلُتُه َعِن الرَّ

َ
ِخیهِ  َثْوِب  ِفي َيَرى َقاَل: َسأ

َ
َدما   أ

ى َيْنَصِرف ي َقاَل اَل ُيْؤِذُنُه َحتَّ  .(116/ 9: 0111)کلینی،  َو ُهَو ُيَصلِّ

 بررسي سندی  

ُد ْبُن َیْحَیی شد و  بحثدر مورد او  مراد از او محمد بن یحیی عطار است که در گذشته :ُمَحمَّ
 .نداردنیازی به تکرار 

د   بر اساس سخن  .مراد از او احمد بن محمد بن عیسی اشعری است :َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
شیخ القمیین، و وجههم، و فقیههم،  &و أبوجعفر»اش ابوجعفر است مرحوم نجاشی کنیه

 .(11: 0191)نجاشی، ×ی الرضاغیر مدافع. و کان ایضا  الرئیس الذی یلقی السلطان بها، و لق
 ،که در مورد رجال قمی نوشته است نیز از کتب مختلف ریاض المحدثیننویسنده کتاب 

وثاقت ایشان را نقل کرده است که به جهت رعایت اختصار از نقل تمام کلمات ایشان پرهیز 
 .(13: 0910)نائینی اردستانی کجوئی قمی،  شودمی

در مورد او مرحوم شیخ طوسی است از او علی بن حکم االنباری  َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم مراد
 .(169: 0111)طوسی، ، جلیل القدر ةثق» فرموده:

جلیل »گوید: میمرحوم شیخ طوسی  .مقصود از او العالء ابن رزین القالء است :اْلَعاَلءِ 
 .(911: همان) ةالقدر، ثق

ِد ْبِن ُمْسِلم   وی ثقفی است که مرحوم نجاشی در مورد مراد از او محمد بن مسلم  :ُمَحمَّ
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، و روی ‘وجه اصحابنا بالکوفه، فقیه، ورع، صحب أبا جعفر و أباعبد الله»گفته است: 
 .(911: 0191)نجاشی، « عنهما و کان من اوثق الناس

 این روایت از نظر سند، صحیحه است.

 بررسي داللي  

نباید از نجاست لباسش  ،کنداری خونی را مشاهده زاگر کسی در لباس یک انسان نمازگ
زیرا اگر نمازگزار متوجه نجاست لباسش شود باید به آن خبر عمل کند و نمازش  ؛خبر دهد

 را بشکند و نجاست یکی از موضوعات است.
از اعالم نجاست نهی  ×نباید امام ،اگر خبر ثقه واحد در موضوعات، حجت نبود حال

شود پس معلوم می کند.سخن آن شخص توجهی  ار نباید بهزنمازگ هر حالچون در  ،کردمی
 ،حجیت و اعتبار دارد که در صورت وجود خبر واحد ثقه به وجود نجاست ،که خبر واحد

 عمل گردد و نماز شکسته شود. آنباید به 
توان بنابراین در موارد دیگر نیز می .خصوصیتی ندارد ،معلوم است که این موردهمچنین 

 آن را سرایت داد و بر حجیت خبر واحد ثقه استدالل کرد.
این روایت بر حجت خبر واحد ثقه  اند:گفتهو  برخی نسبت به این روایت اشکال گرفته

علم به  ملتفت شده ونمازگزار  ،زیرا در صورت اعالم نجاست ؛در موضوعات داللتی ندارد
رساند که اگر به او اعالم کنی او بر اثر توجه و پس این روایت می :کندمینجاست پیدا 

پس این  .باید نمازش را بشکند از آنکند و بعد رؤیت نجاست، علم به نجاست پیدا می
 .(39/ 1: 0111)شهید صدر، روایت بر حجیت خبر واحد داللتی ندارد 

 ×ال راوی و نه در پاسخ امامؤسزیرا نه در  ؛ولی این اشکال به خوبی قابل جواب است
پس چگونه و از کجای این روایت  .علم برای نمازگزار به میان نیامده است حصولسخنی از 

روایت نسبت به این مسائل اطالق دارد و هیچ قیدی در آن  شود؟برداشت میچنین سخنی 
و علم حاصل وجود ندارد که اگر آن نمازگزار به نجاست لباس خود توجهی کرد و بعد برای ا



چه آن شخص به نجاست توجهی  :توان گفتمی . در واقعباید نماز خود را بشکند ،شد
زیرا صرف اخبار شخص ثقه واحد،  کرد؛نباید به او اعالم نجاست  ،بکند و چه توجهی نکند

 .(111/ 0: 0116)آملی، او موظف به شکستن نماز خود باشد  تاشود سبب می
 :بوت دخول وقت توسط مؤذن ثقهروایات باب ث :روایت پنجم

اساس برخی روایات با اذان یک مؤذن ثابت  ثبوت وقت یکی از موضوعات است که بر
یِل » :عنوان زده استچنین مرحوم صاحب وسائل نیز این باب را  .گرددمی ْعِو َباُب َجَواِز التَّ

َقه روایت را  ُنهدر این باب ایشان  .(911/ 0: 0113)حر عاملی، « ِفي ُدُخوِل اْلَوْقِت َعَلی َأَذاِن الثِّ
این موضوع بیشتر از اینهاست  مربوط بهدهد که روایات جا تذکر میکند و در هماننقل می

 کنیم.که در سایر ابواب نقل می
روشن است و آن اینکه یکی از موضوعات، دخول وقت  وجه داللت این روایات نیز کامال  

 مثال   ؛وظایف خود عمل کرده توان بر اساس آن بمی ،شود است که اگر با اذان مؤذن ثقه ثابت
توان به خبر مؤذن ثقه که می کنداعالم میاین روایات به ما خواند. توان افطار کرد یا نماز می

 خبر او عمل کنیم. طبقتوانیم دهد و ما هم میدر واقع مؤذن از دخول وقت خبر می کرد.عمل 
وجود ندارد که بتوان نسبت به دیگر موضوعات یتی معلوم است که در اذان هیچ خصوص

 یپس الغا .شوددخول وقت با اذان ثقه واحد ثابت می تنها گفت براساس آن خصوصیت،
خصوصیت در اینجا قطعی است و بر اساس روایات باب ثبوت دخول وقت با خبر و اذان 

 .(111/ 0: 0116)آملی،  داردخبر ثقه واحد در تمامی موضوعات اعتبار  ،مؤذن ثقه

 اولویت عرفيه :دليل چهارم

یعنی شارع مقدس وقتی خبر واحد ثقه را با توجه به  ؛دلیل اولویت است ،از دالئلدیگر یکی 
داند باید به طریق اولی در موضوعات در احکام حجت می ،ای که در محل خود بیان شدهادله

حثی از قیاس نیست بلکه اولویت در اینجا ب ،گونه که واضح استالبته همان؛ نیز حجت بداند
 مردود است. ^بیتکه غیر از قیاسی است که از نظر مکتب اهل بودهقطعیه عرفیه 
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ایشان  .(011/ 6: 0111)نجفی، به این دلیل استدالل کرده است  &مرحوم صاحب جواهر
در موضوعات این است که در باب د خبر واح حجیتترین شاهد بر بزرگ: فرمایدمی

موضوعات باید حجت باشد.  به طریق اولی در ؛ پسول عدل واحد معتبر استق ،احکام
 .(10/ 1: 0111)شهید صدر، نیز این دلیل را پسندیده است  &مرحوم شهید صدر

در این زمینه روایات متعددی در ابواب  :در نهایت از باب جمع بندی ادله باید گفت
یت خبر واحد در موضوعات استفاده توان از آنها برای حجمختلف فقه وجود دارد که می

ولی ما به جهت رعایت اختصار و عدم اطاله کالم در این باب، از بیان سایر روایات  ،کرد
 کنیم.پرهیز می

بهترین دلیل برای حجیت خبر واحد در موضوعات، وجود  ،با توجه به آنچه گذشت
شود ن اطمینان حاصل میبرای انسا ،ردع از سوی شارع نبودسیره عقالییه است که با وجود 

 که خبر واحد در موضوعات حجیت دارد.
را  ^به نحوی عمل ائمه معصومین ،توان از مواردی که در روایات ذکر شدهدر واقع می
 اند.کردهکرد که آنها نیز به این سیره، عمل می کشف به سیره عقالئی

 ن و ادله آنهاادیدگاه مخالف .ب

عدم حجیت خبر  ،خبر واحد در موضوعات مطرح استدیدگاه دیگری که در بحث حجیت 
در گذشته بسیاری از فقها مخالف حجیت خبر واحد عادل  باشد.میواحد در موضوعات 

را و در ادامه ادله آنها  پردازیممیآنها  اند که ابتدا به نقل اقوال برخی ازدر موضوعات بوده
 .کنیمبررسی می

 موضوعاتن به عدم حجيت خبر واحد در قائال. 1

/ 0: 0101)طبرسی، مرحوم طبرسی  ؛(111/ 0: 0111)طوسی،  خالفمرحوم شیخ طوسی در 
مرحوم عالمه حلی در  ؛(931/ 0: 0101)عاملی،  معالم الدینمرحوم صاحب معالم در  ؛(10



/ 0: 0111)محقق حلی،  معتبرمرحوم محقق حلی در  ؛(11/ 0: 0101)عالمه حلی،  تذکره الفقهاء
)ابن ادریس مرحوم ابن ادریس حلی و  (960: 0113)میرزای قمی، میرزای قمی مرحوم  ؛(01

 .(960: 0113حلی، 
تحریر در کتاب  .(119/ 1: 0110)خمینی،  &حضرت امام خمینی ،از عالمان معاصر

کید می برنیز  الوسیله  .(011/ 0تا: )خمینی، بیکند همین نظریه تأ
قائل به  تفصیل الشریعهدر کتاب  (01/ 0 :تا)یزدی، بی &الله فاضل لنکرانیآیتولی 

 .(911: 0113)فاضل لنکرانی، تفصیل شده است 

 ادله عدم حجيت قول عدل واحد در موضوعات. 2

از آنجایی که اصل اولی در ظنون؛ عدم حجیت است؛ پیروان این نظریه نیازی به بیان دلیل 
اگر بتوانند ادله موافقین را؛ خاصی برای عدم حجیت قول عدل واحد در موضوعات ندارند و 

 باطل کنند برای اثبات نظریه آنها کافی است.

 روایت مسعده بن صدقه :دليل اول

ِبي َعْبِد  َعْن ، َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم 
َ
َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة: َعْن أ

هِ  ُه َحَرام  ِبَعْیِنِه،  ُهَو َلَك َحََلل  َحّتى ٍء ، َقاَل: َسِمْعُتُه َيُقوُل: ُکلُّ َشْي ×اللَّ نَّ
َ
َتْعَلَم أ

ْوِب  ِو  َيُكوُن  َفَتَدَعُه ِمْن ِقَبِل َنْفِسَك، َو ذِلَك ِمْثُل الثَّ
َ
، أ ْيَتُه َو ُهَو َسِرَقة  َقِد اْشَتَر

ْو ُخِدَع َفِبیَع 
َ
ُه ُحرٌّ َقْد َباَع َنْفَسُه، أ ٍة َتْحَتَك اْلَمْمُلوِك ِعْنَدَك َو َلَعلَّ

َ
ِو اْمَرأ

َ
ْو ُقِهَر، أ

َ
، أ

َها َعلى ْشَیاُء ُکلُّ
َ
ْو َرِضیَعُتَك، َو اْْل

َ
ْخُتَك، أ

ُ
َلَك َغْیُر  َيْسَتِبیَن  هَذا َحّتى َو ِهَي أ

ْو َتُقومَ 
َ
َنةُ  ِبهِ  ذِلَك، أ  .(011/ 01: 0111)کلیني،  اْلَبیِّ

 بررسي سندی  

ثقه فی الحدیث، ثبت، » :او علی بن ابراهیم بن هاشم استمقصود از  :َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم 
 .(161: 0191)نجاشی، « معتمد، صحیح المذهب
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ثقه وجه و کان له »مقصود از او هارون بن مسلم بن سعدان است  :َهاُروَن ْبِن ُمْسِلم  
 .(191)همان، مذهب فی الجبر و التشبیه 

اما برخی او را  ،شده است او عامی و بتری است هرچند در مورد او گفته َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقةَ 
)نجاشی، مرحوم نجاشی در مورد او سکوت کرده است  .النور( ة)نرم افزار درای اندکردهتوثیق 
به روایات او عمل فقهای امامیه که طائفه  اندبرخی دیگر او را توثیق کرده و گفته .(100 :0191
نیز  کامل الزیاراتو در سند  انداز او روایت نقل کرده عالوه بر اینکه اجال و بزرگان .اندکرده

: فرمودهمرحوم شیخ نسبت به توثیق او ساکت است و تنها  .(963: 0111)مظاهری، آمده است 
اند: او عامی بتری برخی دیگر او را تضعیف کرده و گفته .(166: 0111)طوسی،  «له کتاب»

وثاقت او برای ما ثابت  اند:المان دیگر نیز گفتهبرخی از ع .(101و 109/ 6: 0106)حائری، است 
 .در باب ثبوت نجاست( ،)تبریزی، جواد، درس خارج فقهنشده است 

توان نمی ،عالمان علم رجال در مورد وثاقت او اختالف نظر دارند اینکهبا توجه به پس 
چند هر انداما درعین حال چون مشهور علما به این روایت عمل کرده .به وثاقت او پی برد

 گردد.ضعیف باشد با عمل مشهور، ضعف روایت جبران می

 بررسي داللي  

ن حجیت قول عدل واحد در موضوعات، سیره عقالست و اهای موافقیکی از استدالل
پیروان عدم حجیت قول عدل واحد در موضوعات، مدعی ثبوت ردع سیره از سوی شارع 

د به عنوان رادع به حساب آید. برای نحوه توانبن صدقه می ةمقدس هستند و روایت مسعد
 دو تقریر بیان شده است: ،ردع این روایت

 تقریر اول  

مگر اینکه از دو راه خالفی برای آن حاصل  ،در این روایت همه اشیا حالل دانسته شده است
 َیْسَتِبیَن  َحّتیاول اینکه علم بر خالف حلیت، حاصل شود ) .(931/ 0: 0101)لنگرودی، شود 

ْو َتُقومَ بر خالف حلیت اقامه شود ) (خبر دو نفر عادل)دوم اینکه بینه  .َلَك َغْیُر ذِلَك(
َ
 ِبهِ  أ



َنةُ   ،در اینجا منحصر به دو چیز شده است. از انحصار غایت در علم و بینهغایت  .(اْلَبیِّ
یعنی  ؛زیرا وقتی تنها بینه حجیت است ؛شود که قول ثقه واحد اعتبار نداردفهمیده می

دام به بلکه هر ک ،ی موضوعیت نداردیدهد به تنهاهرکدام از دو نفر که بینه را تشکیل می
به عبارتی  .کنداجتماع دو نفر با هم حجیت را ایجاد میباشند و عنوان جزء الموضوع می

حال اگر قول ثقه واحد  .نه تمام الموضوع ،ی جزء الموضوع استیهر نفر به تنها :ترواضح
ی تمام الموضوع است و این دو یثقه واحد به تنها ، بدین معناست کهشته باشدحجیت دا

 .شوندنمیسخن با همدیگر جمع 
شود که خبر ثقه واحد حجیت ندارد و اگر غیر از این در روایت معلوم می« بینه»از ذکر 

شد بلکه باید نباید بینه ذکر می ،داشتبود و قول شخص ثقه واحد حجت و اعتبار می
 .«او اخبر به ثقه»فرمود: می

 نقد و بررسي تقریر اول  

اشکاالت  ،چون مشهور به آن عمل کرده است چشم بپوشیم،اگر از اشکال سندی روایت 
گویند: چون در این روایت متعدد داللی بر این روایت وارد خواهد بود. پیروان این نظریه می

 معتبر نیست.پس خبر واحد  ،غایِت حلیت منحصر به دو چیز شده است
 گوییم:در جواب این تقریر می

زیرا ما یقین داریم  ؛(903/ 0: 0101ی، ی)خواین روایت در صدد حصر غایت نیست  :اوال  
مثل قول  ،شود که خارج از این دو طریق استهای دیگری نیز موضوعات ثابت میکه از راه

باشد پس اگر این ضوعات میذوالید یا به واسطه استصحاب یا در مواردی اقرار نیز مثبت مو
روایت در صدد حصر بود نباید موضوعات از راه دیگری غیر از دو طریق مذکور در روایت، 

های شد در حالی برای اثبات موضوعات غیر از دو مورد مذکور در روایت؛ راهثابت می
اثبات  های دیگری غیر از دو طریق مذکور در روایت برایدیگری نیز وجود دارد و وقتی راه

های اثبات موضوعات، خبر واحد ثقه است خواهیم گفت یکی از راه ،موضوعات وجود دارد
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حصر در این روایت،  :تواند حجیت آن را نفی کند. به عبارت بهترو این روایت هم نمی
بلکه در مقام  ،زیرا این روایت در مقام حصر حقیقی نیست ؛مفهوم مخالف نخواهد داشت

 ت و حصر اضافی مفهومی نخواهد داشت. بیان حصر اضافی اس
این تقریر را به جهت همین  ،برخی از پیروان عدم حجیت قول واحد ثقه در موضوعات

)فاضل  اندو به تقریر دیگر از رادعیت این روایت از سیره اشاره کرده انداشکال، نپذیرفته
 .(931: 0113لنکرانی، 
 ؛ چونای نشده استت به خبر واحد ثقه، اشارهدر این روای .(911/ 0: 0101)خویی،  :ثانیا  

الید حتی اگر قول ذی ؛جا اعتبار داشته باشداست که در همه ایاین روایت در صدد بیان ادله
این روایت در صدد  .یکی علم و دیگری بینه :بر خالف آن باشد و آن ادله فقط دو چیز است

بلکه در صدد بیان ادله است که  ،بیان تمام ادله مثِبت نجاست و سایر موضوعات نیست
در حالی که  ،حتی در صورت وجود معارض بتواند مثبت موضوعاتی مثل نجاست باشد

بنابراین از این  .تواند مثبت نجاست باشدالید نمیخبر واحد در صورت معارضه با قول ذی
 شود.روایت، حصر فهمیده نمی

بلکه در  ،نیست دارند،آنچه حجیت این روایت، در مقام انحصار تمام  :به عبارت دیگر
 مقام حصر آن اماراتی است که برای همیشه حتی در صورت معارض حجیت دارد.

 تقریر دوم  

اگر خبر  :گویدمیو  (931: 0113)فاضل لنکرانی، به حصِر غایت توجهی ندارد تقریر این 
که اگر خبر  . با این توضیحلغو استذکر بینه  ،واحد ثقه در موضوعات حجیت داشته باشد

زیرا بینه به معنای شهادت  ؛در این روایت لغو خواهد بود« بینه»ذکر  ،عدل واحد معتبر باشد
شخص دیگر به آن لغو  یمهعدلین است و اگر خبر شخص واحد اعتبار داشته باشد ضم

پس برای  .چون با خبر شخص واحد، مقصود و غرض حاصل شده است ؛خواهد بود
 باید قائل به عدم حجیت قول ثقه واحد شویم. ،جلوگیری از لغویت بینه



 نقد و بررسي تقریر دوم  

روایت در صدد بیان  ؛ چونذکر بینه در اینجا لغو نیست واین تقریرنیز مورد قبول نخواهد بود 
مثل  ،حتی در صورت معارض ؛حال حجیت داشته باشدهجا و همآن طرقی است که در همه

ین همبه  ،در جایی حجیت دارد که معارض نداشته باشد ولی خبر واحد ثقه ،الیدقول ذی
فهمیده  ،که در روایت بیان شده یهایجهت از ذکر خبر واحد ثقه اجتناب شده است و از مثال

 معتبر.  نه تمام ادله ،ای است که بتواند در مقابل ذوالید استقامت کندشود که مقصود ادلهمی
 ـ مانند اثبات اول ماه با خبر عدل واحدـ د نیست در جایی که مورد ذوالیاین روایت اما 

  .(9113/ 00: 0103)زنجانی، ساکت است 
که این سیره در  از آنجا :این است نیستبهترین دلیل بر اینکه این روایت رادع سیره عقال 

به نحوی که کسی نسبت به  ،اذهان مردم به شدت رسوخ کرده و داللت آن بسیار قوی بود
باید به  ،تصمیم بر ردع این سیره داشت ×اگر امام صادق است،شکی نداشته این سیره هیچ 

یعنی باید در جاهای مختلف و  شد؛میاین سیره محکم  موجب ردعکرد که نحوی عمل می
 پرداخت نه اینکه به یک روایت اکتفا کند.به این بحث می متعددروایات 

وای ردع در حد مستوای سیره باشد باید مست (11/ 1: 0111)شهید صدر، به عبارت دیگر: 
 ،ت رسیده استگونه در بین مردم رسوخ کرده و به این درجه از قّو و وقتی سیره عقالییه این
هنگامی که امام  .کردندهای متعدد این سیره را ردع میبا بیاننیز  ^باید حضرات معصومین

باید به نحوی  ،کنندبیند مردم همه به خبر واحد در موضوعات عمل میمی ×معصوم
گونه که نسبت به قیاس عمل شده است و از اینکه امام همان ؛مناسب با آن مبارزه کند

شود که این روایت هم معلوم می ،مناسب این سیره را ردع نکرده است طوربه  ×معصوم
 .برای ردع صادر نشده است

 روایت عبد اهلل بن سليمان :دليل دوم

ٍد اْلكُ  ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن اْلَوِلیِد أ ْهِديِّ َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد النَّ

َ
ِد ْبِن أ وِفيُّ َعْن ُمَحمَّ
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هِ  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِه ْبِن ُسَلْیَماَن َعْن أ ْحَمِن َعْن َعْبِد اللَّ َباِن ْبِن َعْبِد الرَّ

َ
ِفي  ×َعْن أ

ى َيِجیَئَك َشاِهَداِن اْلُجُبنِّ َقاَل ُکلُّ َشْي  نَّ ِفیِه  ٍء َلَك َحََلل  َحتَّ
َ
َيْشَهَداِن ِعْنَدَك أ

 .(993/ 6: 0111کلینی، ) َمْیَتة  

 بررسي سندی  

زیرا برای احمد بن محمد کوفی وثاقتی ثابت نشده  ؛این روایت از نظر سند ضعیف است
 .(01/ 01تا: )جمعی از مؤلفان، بیابان بن عبدالرحمن نیز توثیقی برایش نقل نشده است  .است

 داللي   يبررس

بن صدقه است که غایت را منحصر به دو شاهد  ةلت این روایت نیز همانند روایت مسعددال
اصل را بر حلیت  ،پس تا زمانی که دو شاهد بر خالف حلیت نداشته باشیم .کرده است

گذاریم و از آنجا که در این روایت صحبتی از خبر عدل واحد نشده است؛ معلوم می
 وعات حجیت نخواهد داشت.گردد که خبر ثقه واحد در موضمی

روایت  موردپاسخ آن نیز از آنچه در  ،پوشی کنیمچشمهم اگر از ضعف سند این روایت 
زیرا کامال واضح است که این روایت در صدد  ؛گرددروشن می شدبن صدقه بیان  ةمسعد

ما از خارج یقین داریم که برای اثبات موضوعات، طرق دیگری نیز وجود دارد  وحصر نیست 
بنابراین از  .مثل اقرار ؛توان موضوعات از جمله حرمت اشیا را کشف کردکه از طریق آنها می

شود که این روایت در صدد حصر معلوم می ،گردداینکه این حصر توسط طرق دیگر نقض می
حقیقی و حصر اضافی  اضافی است نهحصر در اینجا  ،نیست و اگر هم در صدد حصر باشد

 تواند رادع سیره باشد.س این روایت نیز همانند روایت مسعده نمیپ ندارد.نیز مفهوم 
هرچند در اینجا روایات دیگری نیز هست که برخی به آنها برای عدم حجیت قول عدل 

مثل روایات عدم ثبوت هالل با خبر عدل واحد و  ؛اندواحد در موضوعات استدالل کرده
زیرا روشن  ؛میکنز طرح آنها پرهیز میبرخی از روایات دیگر که به جهت رعایت اختصار ا

توانند نمی ،ترین آنها روایت مسعده بن صدقه بودکدام از این روایات که مهماست که هیچ



 در مقابل سیره قطعیه عقالییه استقامت کنند و سبب ردع سیره شوند.
کند  کند استداللنهی می« گمان»اما اینکه ممکن است کسی به آیاتی که ما را از پیروی 

 کند. در پاسخ چنین گفته شده است: و بگوید: این آیات سیره را ردع می
فهماند که در اصول دین یقین شرط این آیات مربوط به اصول دین است که به ما می :اوال  

 ؛کنداست و گمان کفایت نمی
ظنونی شامل قدر متیقن  ،برفرض اگر این آیات، شامل غیر اصول دین هم بشود :ثانیا  

 .در حالی که ما دلیل بر حجیت خبر واحد داریم ،شود که دلیل بر اعتبار آن نداشته باشیممی
 ؛شودپس شامل خبر واحد نمی

زیرا رادعیت آیات ناهیه نسبت به  ؛آیددور پیش می ،اگر این آیات را رادع بدانیم :ثالثا  
تخصیص یا تقیید سیره عقال متوقف بر این است که عموم یا اطالق آیات به واسطه سیره 

نخورده باشد و تخصیص یا تقیید نخوردن آیات هم منوط به این است که این آیات، رادع 
 .(919و  911: 0110)آخوند خراسانی، سیره عقال نباشد 

 نتيجه 

گونه که خبر عدل واحد و بلکه ثقه همان :رسیمبه این نتیجه می ،با توجه به آن چه گذشته
 در موضوعات نیز دارای اعتبار خواهد بود. ،تبار داردواحد در احکام حجیت و اع

عمده دلیل در میان همه ادله اعتبار خبر واحد ثقه، سیره عقالییه است که اصل سیره در 
. معلوم زمان ما هم ثابت است و دلیلی که بتواند این سیره را ردع کند به ما نرسیده است

ت و اگر بنایی بر ردع و عدم امضای آن که شارع مقدس این سیره را امضا کرده اس شودمی
کرد و با اقدام می ،داشت باید به صورت جدی و به نحوی که بتواند این سیره را ردع کند

چرا که سیره در یک پرداخت؛ میباید به ردع این سیره  موارد مختلفروایات متعدد و در 
قابل قیاس از هر فرصتی گونه که در مهمان .حدی رسیده است که نیاز به مقابله جدی دارد

 .انداستفاده کرده آنبرای رد 
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به  ،کندکفایت نمیـ ثبوت هالل مثل ـ در برخی از موضوعات اما اینکه خبر واحد 
ردعی  موارددر این  :دیگربه عبارت  .(061/ 0: 0919، )شبرجهت وجود دلیل خاص است 

و در هر  بایستدسیره عقال تواند جلوی قطعی از سوی شارع مقدس به ما رسیده است که می
 توان به سیره عقال عمل کرد.جایی که ردعی قطعی از سوی شارع رسیده باشد در آنجا نمی
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ياض المحدثین فى ترجمه الرواه ، محمد بن علی بن حسین، نائینی اردستانی کچوئی قمی ر
ين ، تحقیق: محمد رضا انصاری قمی، قم، مکتبه و العلماء القمیین من المتقدمین و المتأخر

 .0910العظمی المرعشی النجفی الکبری، ةالله آی
قم،  الله السید موسی الشبیری الزنجانی،ة، تحقیق: آیالنجاشى رجال، احمد بن علی، ینجاش

 ق.0191 دهم، چاپ مؤسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین قم المشرفه،
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ير، محمدحسین بن علی بن محمدرضا، (کاشف الغطاء)نجفی،  ، نجف اشرف، المجلة تحر
 .ق7923المکتبة المرتضویة، چاپ اول، 

راث ، بیروت، دار إحیاء التجواهر الكَلم في شرح شرائع اِلسَلمنجفی، محمدحسن، 
 ق.7010، چاپ هفتم، یالعرب

 ق.7058، چاپ پنجم، ×مدرسه امام باقر، ، قمالصالحین منهاجوحید خراسانی، حسین، 
، ^مرکز فقهی ائمه اطهارقم، ، العروة الوثقى مع تعلیقات الفاضلیزدی، سید محمدکاظم، 

 تا.، بیچاپ اول
 



 



 

 


