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چکیده 
یکی از پر کاربردترین ادلة استنباط احکام شرعی خبر واحد است که قبول یا رد آن و تحدید آن تاثیر به 

وابـغ فقـه امامیـه در قـرن دھـم      محقق اردبیلی به عنوان یکی از ن.سزایی در نتایج استنباط خواھد گذارد
ھجری، با نگرش خاصی که به این منبع استنباط احکام داشته است، تنھا حجیت خبر صحیح اعالیی را 

این دیدگاه، تـاثیر بـه سـزایی در    .. قابل قبول و حجیت دیگر اخبار را در علم اصول مردود دانسته است
کم تحریم به دلیل عدم صـحت اخبـار، دسـت از    ای که در اثبات حفقه او به جای نھاده است، به گونه

فتوای تحریم برداشته و در اکثر موارد به دلیل احتیاط علمی و عملی ایشان که برخاسته از زھد و تقوی 
نیز به دلیل ھمین رأی، در تخصـیص عمومـات کتـاب و    .باشد، قائل به حکم کراھت شده استوی می

اط بوده و تنھا خبر خاص و واحد صریح را برای تخصیص اخبار متواتر توسط خبر واحد نیز بسیار محت
در این تحقیق برآنیم تا دیدگاه محقق اردبیلی دربارة خبر واحد و ادلـة آن  .عمومات حجت دانسته است

. را بررسی نموده و نتایج و کاربردھای آن را در مکتب فقھی محقق اردبیلی، مورد تحلیل قرار دھیم

لی ،اصول ،خبر واحد، صحیح اعالییمحقق اردبی: ھاواژهکلید

.٠٢/٠٣/١٣٩٠: ؛ تاریخ تصویب نھایی٠١/١٢/١٣٨٩:خ وصولیتار*. 
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مقدمه

از مھمترین منابع و مسـتندات  ) السالمعلیھم(ن ی از معصومیخبار وارده، ادر مطالعات دینی
ر طول تاریخ تشیع از جملـه ، دبر واحد که در مقابل خبر متواتر قرار داردخ. دشونمحسوب می

. استمباحث مورد بحث فقھاء بوده
ریان غالـب امامیـه را تشـکیل    ج:قموم ھجری حدیث گرایان با مرکزیت ی ساز اوایل سده

سازی دینی را به رگونه نظام، ھگرایی و کالمیدادند که ضمن مخالفت شدید با رویکرد عقلمی
ی دوم و سـوم  ر سده، دز این رو؛ اکردندفی می، ندلیل لزوم پیروی از نصوص شرعی و روایی

گیـری از  قه روایی و نیز بھره، فحدیث بر محافل علمی امامیهه تاثیر فضای حاکم اھل، بھجری
نیازی نسبت به اصـول فقـه و علـم    متون حدیث در تألیف آثار فقھی رواج یافت و احساس بی

، گرایـان ی مسائل مـورد قبـول حـدیث   ز جملها. تایه انداخ، سی امامیهر جامعه، بدرایةالحدیث
).بیرشک(د جیت خبر واحد بوح

ز درون طیـف  ، ارکتـی نـوین و اسـتوار   ، حر بغـداد ، دپایانی قرن چھارم ھجـری ی در دھه
خالفـت  م. دھـای عقالنـی بـو   ی آن، توجه عمیق بـه دریافـت  متکلمان امامیه آغاز شد که نتیجه

-ی اختالف ایشان بـا گـروه  ھمترین وجه تمایز و مایه، ممتکلمان امامیه با مشروعیّت خبر واحد
.شدگرا محسوب میھای حدیث

جیت را برای خبر واحدی ، حبرای نخستین بار) ق٤٦٠م (ی طوسیخ، شمرتضیبعد از سید
جـه تمـایز   ، وطوسی در تأیید حجیت خبـر واحـد  وضع شیخم. تمطرح کرد که بدون قرینه اس

ـ . دآیاصول فقه او است که پلی میان اصول متکلمان و باور اصحاب حدیث به شمار می س از پ
ن ی اخبـار رسـیده از حضـرات معصـومی    کـه عمـده  ـث حجیت خبر واحدالطائفه نیز مباحشیخ

.تا به امروز ادامه داردـدھندرا تشکیل می) السالمعلیھم(
ـ ا توجه به انواع و شروط خبـر واحـد  ، بی حاضرمقاله ه بررسـی خبـر واحـد از دیـدگاه     ، ب

.پردازدمیی اردبیلمحقق

تعریف خبر واحد و اقسام آن
-کن سید، ل)٣٣مفید،(د باشر خبر باید امکان صدق و کذب وجود داشته، ددمفیاز نظر شیخ

خبـار  ، اایـن تعریـف  کـه را؛ چـ خواندگیرد و آن را نادرست میمیمرتضی به این تعریف ایراد 
، عریف مختـار خـود را از خبـر   ، تایشانذا؛ لشودالکذب را شامل نمیالصدق و یا مقطوعمسلّم
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ز آنجا ، ابراساس این تعریف).٢/١مرتضی،سید(ب حّ فیه الصدق أو الکذما ص:کندنین بیان میچ

؛ ا کـاذب ، یـ ا صادق اسـت ، یجرم ھر خبری، الد وسطی وجود ندارد، حکه میان صدق و کذب
بـری اسـت   ، خطابق با مضمون خبر باشد و خبر کاذب، مبری است که مخبرٌعنه، خبر صادقخ

.نطبق نباشد، معنهکه با واقعیت مخبرٌ
ه راوی ؛ چـ بر واحد اسـت ، خخبری که بر حد تواتر نرسد:انددر تعریف خبر واحد نوشته

).٦٩ھیدثانی،؛ ش٢٣غفاری،(ن ک نفر باشد و چه بیش از آ، یآن خبر
زم است مقـدمتاٌ  ، الی نوع منتخبِ خبر واحداردبیلی دربارهبرای فھم ھر چه بھتر دیدگاه محقق
.شودوضیحاتی داده، تاویان خبر واحددر بیان اقسام خبر واحد و شرایط ر

اقسام خبر واحد از نظر احوال راویان
داراي خبر واحد از نظر احوال راویان،ـ) ق٦٧٣م (س طاووبنبعد از سید:یعنیندر بین متاخری

سـم  ، قثـانی شـھید :باشد که البته بزرگـانی چـون  وثق و ضعیف می، مسن، حصحیح:چھار قسم
.)٨٥شھیدثانی،(د افزاینه آن می، بدیگری به نام قوی

ی نقل راوی عـادل امـامی از   ه سندش به وسیله، کداندشھید ثانی، خبر صحیح را خبری می
لصحیح و ھو ما اتصل سنده إلـی  ؛ اه معصوم برسد، بی  طبقاتراویی ھمچون خودش در ھمه

).٧٧ھمان،(المعصوم بنقل العدل االمامي عن مثله في جمیع الطبقات و إن اعتراه شذوذ 
ـ یشـان ، ااوالً: رسـد کر چند نکته ضروری به نظـر مـی  ، ذثانیدر تعریف شھید إلـی  :ا قیـد ، ب

دیث حسـن را از  ، حـ عدل:آورد و با قیددیث امامان إثنی عشری را در تعریف می، حالمعصوم
، ز راوی، این اسـت کـه در کتـب رجـال    ، اقصود از عدلم. دسازی خبر صحیح خارج میجرگه

.جه و عدل تعبیر کنند که بیانگر اطمینان به راوی است، حقه، ثعادل:هب
. سازدی خبر صحیح خارج میدیث موثق را از دایره، حامامی:ھید با قید، شثانیاً
ه این اشاره دارد که در روایـت  ، بشودمییز که در تعاریف مشاھده، نالطبقاتجمیع:ید، قثالثاً

.باشدبقات وجود داشتهبایست شرایط صحت در تمامی طصحیح می
، دیث شاذ را نیز در صورت واجد بودن شرایط صـحت ، حو إن اعتراه شذوذ:بارت، عرابعاً

گرچـه  ؛ ااوی معتقد به امام عصر خـویش اسـت  ، رو مراد از آن) ٦١-٦٠مؤدب،(د شوامل میش
بـه  باشـد و بـه دلیـل جھالـت نسـبت      ا درک نکردهر) مالسالعلیھم(م امامت دیگر امامان معصو
ه ، بـ طحیـه واسـماعیلیه  ، فا این قیـد ب. ده امامان بعد از او معتقد نباش، بشخصیت و اسم آن امام
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).٥١سبحانی،(د ارج ھستن، خز قید مذکور، ادلیل عدم اعتقاد به امامان عصر خویش

دھند که حتی برخی از احادیـث مـروی از   ای توسعه میین تعریف را به گونه، الماء، عالبته
میسرة را صحیح ریق فقیه به معاویة بن ، طدر الخالصه:ثالً؛ مدانندامامی را صحیح میروایان غیر

عثمـان را  بنخبار أبان، امچنینھ. دا اینکه نصی بر وثاقت معاویة بن میسرة وجود ندار؛ بداندمی
).٥٣ھمان،(د شمارنحیح می، صبا وجود فطحی بودن وی

ـ آن از شرایط صحت و مراتـب آن ه اعتبار چگونگی برخورداری ، بحدیث صحیح ه سـه  ، ب
:شودأدنی تقسیم میووسط، أأعلی:قسم

ا شھادت عـدلین  ، یز راه  علم و یقین، ابری است که شرایط صحت در آن، خصحیح أعلی
.حراز گردد، اا شھادت عدلین، بز راه یقین و در دیگر موارد، او یا اینکه در برخی موارد

حـراز شـود   ، از طریق یک نفر عادل، ارایط صحت در آندیثی است که ش، حصحیح أوسط
دالتش ثابـت شـود و   ، عـ از ایـن طریـق  یو لو یک راویا اینکه برخ، یباشدکه مفید ظن معتمد 

. ابت گردد، ثمابقی از طریق صحیح أعلی
ا ، یـ ز طریق گمان اجتھـادی ، ان حدیثی است که احراز شرایط صحت در آن، آصحیح أدنی
).٢٧غفاری،(د ق و مابقی از طریق صحیح أوسط یا أعلی باشبرخی از این طری

رسـد  لی به نظـر مـی  ، ودانندالد و شھرھا را نیز مھم می، بر مراتب حدیث صحیح، دبرخی
لکـه تنھـا مؤیـد حـدیث     ، بباشدز مراتب صحت حدیث نمی، امان و کتاب راوی، زمعیار مکان

.است
ـ راوی امـامی ممـدوح  ی خبر حسن نیز خبری است که سند آن به وسیله م ه امـام معصـو  ، ب

عارضه کند و بدون اینکه عدالت در ، مدون اینکه مذمت مقبولی با آن مدح، ببرسد) السالمعلیه(
اید صفت رجال صـحیح را دارا  ، بی راویانلی بقیه، وابت باشد، ثا بعضی از آن، یی مراتبھمه
).٢١٧عاملی،(د باشن

-وجود می، ماوی غیرامامی، رداند که در طریق آندیث موثق را حدیثی می، حمعالمصاحب
، کنند و باقی طریـق حـدیث  صریح می، تر وثاقت آن راوی غیر امامی، بما اصحاب امامیه، اباشد

د نھنـ ام دیگر حدیث موثق را حدیث قـوی مـی  ، نیشانا. دارای ضعف نباش، دز جھت دیگریا
).٢٤٩ھمان،(

؛ مـع نیسـت  ، جی پیشـین گانهاز اخبار سهروط یکی ، شبری است که در آن، خخبر ضعیف
تـر  ا به شخص مجھول و یا دون، یه این گونه که طریق آن به شخص مجروح به فسق ومثل آنب
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).٨٦شھیدثانی،(د رسمی١ثل شخص وضّاع، ماز آن

شرائط راوی خبر واحد
زد ، نـ ررسی شرایط و اوصـاف راوی ، بی مباحث مربوط به تشخیص روایت معتبراز جمله

ا معین گردد که راویان حدیث بایـد از چـه وصـف و خصوصـیاتی برخـوردار      ، تحدثان استم
داننـد  روری می، ضجود شرایطی را در آنان، ورای قبول روایت راویان حدیث، بحدثانم. دباشن

ه ذکر کوتـاھی از  ، به طور خالصه، بر بحث این مقاله، دکه به دلیل اھمیت برخی از این شروط
: شودمیآنان پرداخته

اسالم راوی.١
سالم راوی را مورد ، اثانیشھید:مچون، ھروھی؛ گو نظر وجود دارد، ددر شرط اسالم راوی

ـ ایـن برنا؛ ب)١٨١ثانی،شھید(د داننی محدثین و اصولیان میقبول و اجماع ھمه ه دلیـل معنـای   ، ب
یھود و :انند، می کافره راو؛ چباشده ھیچ عنوان مقبول نمی، ببر راوی کافر، خی نبأفسق در آیه

د ز اھــل قبلــه باشــ، اخــوارج وغــالت:ی مســلمانان نباشــد و چــه مثــلنصــاری از اھــل قبلــه
).١٣٢سبحانی،(

بلوغ  .٢
ــاره مــی  ــن  ب ــانی در ای ــی إتفــق أئمــة الحــدیث و األصــول :نویســدشــھید ث ــة عل الفقھی

).١٨٢ھمان،)...(الراوي(و بلوغه)ب...اإلسالم)أ:اشتراط
بـر غیـر   ، خنـابراین ؛ بباشـد بلوغ راوی به ھنگام اداء و نقل روایت شرط میباید دانست که

بر مجنـون ادواری در زمـان إفاقـه و زوال کامـل     ، خلبته؛ اشودبی و مجنون را شامل می، صبالغ
ـ ر مورد ایـن شـرط راوی  د. تورد قبول اس، می عقالء عالمه دلیل سیره، بجنونش ه نگـارش  ، ب

. که این نوشته را جای آن نیستی مستقلی نیاز است مقاله
عقل.٣

، ابل قبول نیست؛ عـدم قبـول خبـر مجنـون    ، قوایت مجنون و سفیه، ربه استناد ھمین شرط
، ی نبـأ باشد که با آیـه دلیل این نظر نیز عدم وثوق به خبر مجنون می).٧٩غفاری،(جماعی استا
.خالف استم

.کندکسی که جعل حدیث می. ١
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ایمان.٤

.باشدمی)السالمعلیھم(امامت امامان عتقاد به، امقصود از ایمان در مورد راویان
لکـه  ، بداندطوسی ایمان را شرط راوی نمییخ؛ شتفاوت است، میدگاه علماء، ددر این زمینه

ماعة و ، سـ بکیـر بـن ی امامیه به خبر عبداهللامل طایفه، علیل وید. ددانصرف اسالم را کافی می
).١/١٥٠طوسی،(طاطریون استفضال و منقوالتنو، بعیسیبنثمان، عأبی حمزهبنعلی

سـبت  ، نرط ایمان راوی را بـه مشـھور علمـاء   ، شمعالماحب، صالطائفهاما در برابر نظر شیخ
ترین فسق را عدم ایمـان بـه ائمـه    را که بزرگ؛ چکندی نبأ بیان میو دلیل آن را نیز آیهدھدمی

).١٣٦عاملی،(رد پذیظر مشھور را می، نداند و بدین ترتیبمی) السالمعلیھم(ھدی
ا وجـود اینکـه در   ، بـ یو. دگیروشی مابین دو دیدگاه پیشین را در پیش می، رحلییعالمه

لــی در مــوارد بســیاری از کتــاب ، ودانــدیمــان را شــرط راوی مــی، ااالصــولکتــاب تھــذیب
-مؤلـف مجمـع  ).١٧حلی،یعالمه(دھدوایت افراد فاسدالمذھب را ترجیح می، رخالصةاألقوال

:گویدستاید و میی، ماألقوالحسن فضال را در خالصةبنلی، عحلییعالمه:کندقل می، نةالفائد
؛ کـنم حسن فضال اعتمـاد مـی  بنن نیز به علی، مس؛ پاندطوسی و نجاشی او را توثیق کردهشیخ

). ٢/٢٨١الفائدة،جمع، ماردبیلی(چه مذھب او فاسد استگرا
عدالت.٥

، به دلیل اھمیت آن در ایـن مقالـه  . ھا عدالت استترین آنقشهپنجمین شرط راوی و پر منا
.شودمیه شرطیت آن پرداخته، بگردد و سپسعاریف علماء  از عدالت ذکر می، تختصراً، مبتداءا

ی نفسـانی محکمـی   روھـی عـدالت را ملکـه   ؛ گختالف نظر وجود دارد، ادر معنای عدالت
صرار نکردن بر ارتکاب صغائر ، اکاب معاصی کبیرهرک ارت، تی تقویدانند که باعث مالزمهمی

ی  و گروھی دیگر عـدالت را ملکـه  ) ٨٠غفاری،(گرددو عدم ارتکاب به اعمال منافی مروت می
-انع مـی ، مـ صـرار بـر صـغائر و انجـام منافیـات مـروت      ، ادانند که از ارتکاب کبائرنفسانی می

دالت را ، عـ ین است که مشھور، اعدالتی معنای لی دیدگاه مشھور درباره؛ و)٢٤٠عاملی،(شود
دم اصـرار  ، عی بین تقوی و ترک معاصی کبیرهداند که ایجاد رابطهی نفسانی محکمی میملکه

ھا کاشـف از غفلـت و کـم    شود که ارتکاب آنبر صغائر و ارتکاب منافیات مروت را باعث می
ان بـه عـدم کـذب حاصـل     ای که از او اطمینـ ه گونه؛ بتوجھی فرد نسبت به مسائل دینی است

).١٣٤سبحانی،(شودنمی
روھـی شـرط عـدالت راوی را بـه     ؛ گمی شودو دیدگاه متفاوت دیده، ددر شرطیت عدالت
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-یخشـ . دداننـ دھند و آن را نظر مشھور اصحاب مـی سناد می، اجمھور اصحاب حدیث و اصول

لیـل آن را نیـز   دارد و درط عدالت را به جمھور محدثان واصولیان منسـوب مـی  ، شعاملیحسن
رای قبـول  ، بس؛ پکندبر فاسق را رد می، خی شریفهدین گونه که این آیه؛ بکندی نبأ بیان میآیه

). ٢٣٠عاملی،(ادل باشد، عباید راوی:عنی؛ یاسق باشد، فباید راوی، نخبر
-دالت را شـرط راوی نمـی  ، عـ مامقانییطوسی و به تبع او عالمهیخ، شدر مقابل این گروه

مـان عـدالت مطلـوب نقـل     ، ھثاقت راوی و تحـرز او را در نقـل حـدیث   ، وطوسییخش. ددانن
ـ دانـد انع قبـول شـھادت مـی   ، مداند و فسق او را تنھاحدیث می ه اینکـه مـانع قبـول روایـت     ؛ ن

). ١٥٢طوسی،(شود
-میاست که به اختصار به آن پرداختهند دلیل اقامه شده، چبرای عدم شرطیت عدالت راوی

:شود
ی امامیـه بـه   لیل عدم شرطیت عدالت را عمل طائفه، داألصولطوسی در عدةیخ؛ شل اولدلی

.استی محتاطِ در روایاتداند که ثقهخبر فاسقی می
-دانـد و مـی  گیرد و دلیل او را روشن نمییراد می، اه این نظر شیخ، باألصولصاحب معارج

، انـد مواردی بـه ایـن روایـات عمـل کـرده     ر، دی امامیهایفه، ططوسیاگر بنا به قول شیخ:گوید
، حلـی محقق(ھا جایز نیست و باید به ھمان موارد اکتفاء کرداست که تعدی از آنوارد خاصی م
).١٤٩االصول،عارجم

ر قرائنـی  ، بـ مـل طائفـه  ، عگیرد که چه بسـا رده می، خطوسیمعالم نیز بر رأی شیخصاحب
). ٢٣٢عاملی،(ه خود روایت فاسق؛ ناستبتنی بوده، مدیگر

دھد کـه انکـار کـردن    اسخ می، په اشکاالت مذکور، بر دفاع از رأی شیخ، دمامقانییعالمه
را که بر ھر متتبع کتب ؛ چارج از انصاف است، خی امامیه به اخبار راویان غیر عادلعمل طائفه

تـی  ه حدی واضح است که ح، بی عمل اصحاب به روایت غیر عادلین سیره، افقھی و حدیثی
-حلی نیز در دو کتاب معتبر و شرایع خود نیز به برخی از این قبیل روایـات عمـل کـرده   محقق
.است

ر عمـل  ، دمعالم نیز این است که عمل اصحاب و کلمات ایشـان اما پاسخ به اشکال صاحب
).٨٢غفاری،(ی قرائن خارجیھور دارد و نه به واسطه، ظبه نفس خبر غیر عادل

ایـن عقـل و بنـای    ی عقـل و عقالسـت و  ر عھـده ، بـ اعت از مـولی ی اطریقه؛ طدلیل دوم
، استکند و آنچه از شریعت در این باب آمدهی اطاعت از مولی را معین میعقالست که طریقه
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کنند که از کذب دوری ه خبر فاسقی عمل می، بکه عقالءشودز باب ارشاد است و مشاھده میا

. گزیند و به کالم او اطمینان دارندمی
ثبیـت اجمـالی   ، تگزینـد، خـود  ه اینکه از کذب دوری مـی ، بناخت حال راوی؛ شدلیل سوم

یـن  ، ای نبـأ را که ظاھر آیه؛ چسازدنسبت به صدق راوی است که عمل به اخبار او را جایز می
آید که از خبـر عـادل حاصـل    مان مقدار اطمینان پدید می، ھاست که وقتی از جھت خبر فاسق

افی است که بتـوان  ، کمین اطمینانِ حاصله، ھتثبیت اطمینان به مقدار خبر عادلعد از، بشودمی
).٨٣ھمان،(مل کرد، عبه خبر راوی فاسق متحرز از کذب

ین نظر شـیخ را مقبـول مشـھور علمـاء و از     ، االھدایهاحب کتاب مقباس، صمامقانییعالمه
).٨١ھمان،(شماردقوی می، أدیگر نظرات

ضبط
، وابط، ضـ در نگارش آن:  عنی؛ یین است که راوی باید حافظ حدیث باشدا، مراد از ضبط

٢شـنا باشـد  ، آبـا خلـل در معنـای حـدیث    ، وافظ، حـ حـدیث ١از غلط وتحریـف وتصـحیف  

ــبحانی،( ــه ).١٣٥س ــه گفت ــالم ب ــاحب مع ــبط ، دی ص ــرطیت ض ــاء  ، ار ش ــین علم ــی ب ختالف
).٢٣٤عاملی،(نیست

دم قرابـت  ، عـ صر و بینـایی ، بریت، حبودن راویمرد :ون، چروط دیگری، شدر قبول روایت
معروفیـت نسـبت نیـز    لم به فقه و عربیت و، عقدرت بر کتابتـروایت پدر از پسر:مثلـفامیلی

.)٨٥مامقانی،(سلم نیست، مھا نزد محدثینرطیت آن، شاست که البتهذکر شده

اردبیلیی حجیت خبر واحد در مکتب محققگستره
-بـن ، إبرّاجإبناضی، ق)٢/٥١٩(مرتضی سید:ھمچونـصولیان متقدم، ااحددر باب حجیت خبر و

ر این باورند که ، بیشانا. دداننآن را حجت نمیـ)١/٤٧( حلیإدریسو إبن) ٢٢١ضمیری،(زھره
رائن مفید علم را اجمـاع و یـا شـاھدی از    ؛ قجت است، حخبر واحدِ مقرون به قرائن مفید علم

).١/١٧،ھمان(کنندعقل بیان می

.استعتاب بودهأبیغیاث که در اصل، زیادبنأبیبنزیاد: آن تغیر یابد؛ مانندیاسم راوی به اسمی مشابه:تصحیف، یعنی. ١
لتصـحیف و  الضبط؛ و المراد منه أن یکون حافظاً للحدیث، إن حدث من حفظه؛ ضـابطاً لکتابـه، حافظـاً لـه مـن الغلـط و ا      . ٢

.التحریف، إن حدث منه؛ عارفاً بما یختلّ به المعنی، حیث یجوز له المعنی
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ود به چھار گروه تقسـیم  ، خائالن به اعتبار اخبار مدوّن در کتب معتبر شیعه، قدر مقابل ایشان

ائل ھستند و تنھـا  ، قی روایات کتب حدیثی شیعهه حجیت ھمه، بای از اخباریانعده:می شوند
-حقـق م:ھمچـون ــ  روھی دیگر؛ گ)٦٣-٦١سترآبادی،ا(گذارنداخبار مخالف مشھور را کنار می

؛ ١/٢٨لمعتبـر، ، احلـی محقق(باشنددانند که اصحاب بدان عمل کردهاخباری را حجت میـحلی
و یـا وثاقـت   ) ٢٣٠عـاملی، (الک اعتبار اخبار آحاد را عدالت، مروه سوم؛ گ)١٥٢االصول،عارجم

روه چھارم نیز تنھا مالک حجیت اخبـار را ظـن بـه صـدور     ؛ گدانندمی)١/١٧٤انصاری،(راوی
ــرای راویمــی) الســالمعلیــه(ز معصــوم روایــت ا -عتبــر نمــی، مداننــد و ھــیچ  شــرطی را ب

.)٣٣فیض،(شناسند
فقھائی که خبر واحد را از اسـاس حجـت   :در باب حجیت عمل به خبر واحد نیز باید گفت

، مـا در مقابـل  ؛ ای حجیت آن نیز سخنی ندارندی میزان گسترهبیعی است که درباره، طدانندنمی
، مـل کننـد  ، عه طـور مطلـق  ، بی اخباره ھمه، بنیست که قائلین به حجیت خبر واحدین گونها
دین بیان که اگر بنـای  ؛ بتفاوت است، مھا نیز در این بابیدگاه، دلکه با توجه به مبانی اصولیب

بایـد  ــ مین مبنا را قبـول دارنـد  ، ھگونه که اکثر علماءآنـعقالء، مبنای حجیت خبر واحد باشد
شود که عمل میـوی، موثق و حتی ضعیف مشھور، قسن، حاعم از صحیحـبه ھر خبری:گفت

.گرددرک می، تبر شاذ متروک، خباشد و تنھامورد وثوق می
گروھي که به دلیل تثبیـت  :ند گروه وجود دارد، چبنای قبول خبر واحد باشد، مولی اگر تعبد

ز بـاب شـھادت   ، اکنند و از آنجـا کـه تعـدیل   مل می، عنھا به خبر صحیح، تی نبأعدالت در آیه
. شمارندبر صحیح أعالیی را حجت می، خنھا، تباشدعتبر می، معدد، تاست و در شھادت

سـالم را در عـدم ظھـور    ، ابا توجه به اینکه برای اثبات عدالتـطوسیشیخ:ھمچونـگروھی
.دانندنیز حجت میبر حسن را، خفزون بر خبر صحیح، اداننداھر می، ظفسق

.  پذیرندبر موثق را نیز می، خفضّاله دلیل ورود امر به عمل اخبار بنی، بگروه دیگر
یک از فقھاء فوق الذکر را در  باب حجیـت خبـر   یدگاه کدام، داردبیلیحقق، ماکنون باید دید

.اندی آن پذیرفتهواحد و میزان گستره
ی ر بیان دوازدھمین آیه، دیل آیات قضاء و شھادت، ذلبیان خوداردبیلی در کتاب زبدةامحقق

پـردازد  ی شریفه مـی ه توضیح مفردات آیه، ببتداء، ایشانا. دنمایی نبأ را ذکر مییه، آمورد بحث
راد از فسق ، مچه بسا:گویدکند و میمیو فسق مذکور در آیه را خروج از طاعت و حق معرفی 

بـدة  ، زاردبیلـی (کنـد یی عـدالت خـارج مـ   ه صـاحبش را از دایـره  ر چیزی باشد ک، ھدر اینجا
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).٩٠البیان،

پـردازد و  ه توضیح منطوق و مفھوم آیه مـی ، بعد از بیان معنا و توضیح ترکیبات آیه، بایشان
؛ رای عدم جواز قبول خبـر فاسـق اسـتدالل شـود    ، بی نبأامکان دارد که به منطوق آیه:نویسدمی

بـر  ، خایـن بـر نـا ؛ باذب اسـت ، کـ او صادق است و یا به دلیل فسق اوخبر :توان گفتس، نمیپ
توان قبولِ خبر غیـر فاسـق را اثبـات کـرد و در     ی، می مفھوم آیهقبول است و به وسیله، مواحد

، دم قرابـت ، ععداد روات، تعدم عداوت:مثلـوانمردی و مروت و یا غیر آن، جقبول خبر راوی
).ھمان(گر مواردی که با دلیل ثابت شوندم؛ شرط نیستـداقت و عدم تھمتص

دم جـواز قبـول خبـر    ، عـ وی:اید گفت، باردبیلیبا این بیان و بر اساس ظاھر سخنان محقق
تـوان او را در  ه مـی ، نبری آورد، خلبته به این گونه که اگر فاسقی؛ اداندفاسق را منطوق آیه می

وقف نمـود و  ، تلکه باید ابتداء، بنداذب خوا، کخبرش صادق دانست و نه او را به دلیل فسقش
ـ ر ادامه، دیشانا. تول خبر وی رف، حبه دنبال انکشاف حق و تبیین و تحقیق ، ه ھمـین دلیـل  ، ب

لکـه بعـد از   ، بباشـد ورد قبول نمی، مرا که خبر واحد نیز در ابتداء؛ چکندبر واحد را قبول میخ
.شودمیپذیرفته، تحقیق و تبیین

؛ گرددجیت خبر غیر فاسق نیز ثابت می، حی نبأیلی در باب مفھوم آیهھمچنین از کالم اردب
داقت و عدم تھمـت را در  ، صدم قرابت، عدم عداوت، عرا که وی در قبول خبر، تعدد رواتچ

بر غیـر فاسـق   ، خنابراین؛ بھا با دلیل ثابت شوندگر اینکه ھر کدام از آن؛ مداندرط نمی، شابتداء
.بر فاسق باید تبین گردد، خنھا، تی نبأو به دلیل آیهباشدنیز قابل قبول می

کنـد و در ایـن   ی نبأ برای حجیت خبر واحد محفوف به قرائن نیز استفاده میز آیه، اایشان
؛ سـتدالل کـرد  ، ارای قبول خبر محفوف بـه قـرائن  ، بی نبأامکان دارد به این آیه:نویسدرابطه می

).ھمان(ت ت اسبر واحد محفوف به قرائن نیز حج، خسپ
صـداق  ، مگیرد که خبر محفوف به قرائنتیجه می، نی نبأز جواب شرط موجود در آیه، اوی

. بر محفوف به قرائن نیز حجت است، خباشد و از این رواین بخش از آیه می
رای عـدم قبـول خبـر    ، بـ طبـق ھمـین آیـه   :نویسـد ی، مـ ی نبـأ ی بحث از آیهر ادامه، دوی
؛ ای بین فاسـق و عـادل قائـل شـد    لبته اگر بتوان واسطه؛ اتوان استدالل آوردالحال نیز میمجھول

رض کرد؛ ھمـان  ، فراوی مجھول الحال:ای چوناسطه، واگر بتوان بین راوی عادل و فاسق:عنیی
انع ، مـ چنین استدالل کرد که فسـق ه توان به ظاھر آیس می؛ پگونه که ظاھر امر نیز ھمین است

خبـر راوی  :رط قبـول خبـر واحـد اسـت و در مـواردی مثـل      ، شـ فسـق قبول خبر واحد و عدم 
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وجـود  ) عـدم فسـق  :یعنی(ط و یا تحقق شر) رفع فسق:یعنی(ع الحال که علم به رفع مانمجھول

). ھمان(ت مری ظاھر و روشن اس، این مسأله؛ امل کرد، عتوان به آن خبرمی، نندارد
ـ فاسق را حجت میخبر واحد غیرجماالً ، اگردد که ایشانعلوم می، مبا این کالم بـق  ط. ددان

ـ بول خبر غیر فاسق را اثبات کـرد ، قی نبأی مفھوم آیهتوان به وسیلهی وی که میگفته ه نظـر  ، ب
ی نبـأ، خبـر غیـر    ی مفھوم مخـالف آیـه  وسیلهفھوم وصف را قبول دارند و به، مرسد ایشانمی

.داندفاسق را حجت می
حثی اسـت کـه   ، بداندی خبر واحد را حجت میز انواع چھارگانهاما اینکه ایشان کدام نوع ا

، ھای حرامی کـه قصـد  در قسم بیان تجارتـیشان در کتاب متاجرا. دستدالل آور، اباید برای آن
، ھای حرامی که قصدش حرام استاز جمله تجارت:داردبیان میـشودھا میوجب حرمت آنم
دلیل عدم حرمـت  .باشدمیـخمر و قمار و غیره: مثلـحرامه منظور عملی ، بو بیع مسکنجارها

کنـد و عـدم   نقـل مـی  ) السالمعلیه(ق صادأذینه آن را از امامی است که إبنسنه، حچنین کاری
ه اینکه در علم اصـول ثابـت اسـت کـه حسـنه      ؛ چمری آشکار است، اأذینهی إبنصحت حسنه

نھا خبر عدلی را قبول دارند کـه  ، تت خبر واحدرا که محققین قائل به حجی؛ چباشدحجت نمی
).٨/٤٦الفائدة،جمع، مھمو(د باشعدالتش از نظر شرعی ثابت شده

بر ، خگردد که اگر چه ایشانعلوم می، ماردبیلیبر این اساس و با توجه به ظاھر کالم محقق
حتـی اگـر   ـح راپذیرد و خبر غیر صحیاما تنھا خبر واحد صحیح را می، داندواحد را حجت می

بین خبر صحیح نیز تنھا به حجیت خیر صحیح ، ان اینکه ایشان؛ ضقبول نداردـحسنه ھم باشد
شود کـه  حیح أعالئی نامیده می، صبری، خزیرا ھمان طور که قبالً بیان شدأعالئی قائل ھستند؛

.عدالت راویان آن از طریق شرعی ثابت گردد
اول اینکـه دو نفـر   :ق شرعی به دو صورت متصور استباید دانست که اثبات عدالت از طر

ه این معنی ؛ بابت گردد، ثااستفاضه، بوم اینکه عدالت راوی؛ دکم کنند، حعادل به عدالت راوی
).١٩٢ثانی،شھید(د شھور باش، مکه عدالت او بین اھل نقل و اھل علم

ه سـبب مخالفـت   ، بین است که وی در برخی موارد، انکته دیگری که باید بدان اشاره شود
ای فتمـین آیـه  ، ھرای نمونـه ؛ بزندباز میز عمل به خبر واحد سر ، اخبر واحد با آیات و اجماع

یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ:ین آیه است، اکندررسی می، بکه محقق اردبیلی در بحث ارث در زبدةالبیان
أُخْتٌ فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَھُوَ یَرِثُھَآ إِن لَّمْ یَکُن لَهُ وَلَدٌ وَلَهُیُفْتِیکُمْ فِي الْکَالَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ ھَلَكَ لَیْسَ

إِخْوَةً رِّجَـاالً وَنِسَـاء فَلِلـذَّکَرِ مِثْـلُ حَـظِّ      فَإِن کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَھُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن کَانُواْلَّھَا وَلَدٌ
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).١٧٦:نساء(اللّهُ لَکُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ األُنثَیَیْنِ یُبَیِّنُ

ه شـرط  عـدم   ، بـ رث بردن برادران میت، اظاھر آیه:داردیل این آیه بیان می، ذاردبیلیمحقق
بـرادران  :گویـد وایتی که می، رس؛ پباشدامامیه مقرر میگونه که در نزد فقھاء مان؛ ھفرزند است

؛ گیردورد توجه قرار نمی، مشودانع ارث برادر نمی، مھستند و دخترک گروه، یمیتبا دختران
؛ یرا این روایت خبر واحدی است که مخالف با ظاھر قرآن واجماع علماء و اھـل بیـت اسـت   ز
).٨٢٣بدةالبیان،، زاردبیلی(د ول به عصبه معنا ندار، قسپ

در نظر گرفتن قرائن مخالفت با ظاھر آیات اردبیلی باشود که محققالحظه می، مبا این بیان
.کندخبر واحد مذکور را رد می) علیھم السالم(ه و اجماع امامیه و روایات ائم

دُنكَ إِنِّي خِفْتُ:ھمچنین در بیان آیه الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَکَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَھَبْ لِي مِن لـَّ
، آیـه :فرمایداردبیلی میمحقق) ٦-٥:مریم(ا مِنْ آلِیَرِثُنِي وَیَرِثُ *

-نحن معاشـر األنبیـاء ال  :یانند سایر مردم اشاره دارد و امکان ندارد جمله، مر ارث بردن انبیاءب
از در ، بـ شـود را کـه اگـر صـحت آن ھـم پذیرفتـه     ؛ چتواند این آیات را تخصیص بزند، بنورث

ه خصـوص ھنگـامی کـه بسـیاری از     ؛ بـ صیص قرآن متواتر با خبر واحد اشکال وجـود دارد تخ
فزون بر اینکه تھمـت نیـز ھمـراه    ؛ اباشدو فقط یک نفر راوی آن میاندن را انکار کرده، آعلماء

خصیص قرآن را تنھا به ، تشمرندکسانی که تخصیص قرآن را با خبر واحد، جایز می.  آن است
تواتر اسـت  ، ممتن کتاب:گویندیرا ایشان می؛ زدانندایز می، جصحیح خالص نصی خبر وسیله

ھـا در  لی داللتش یقینی است و ھـر دوی ایـن  ، ور عکس خبر که متن آن ظنی، بوداللتش ظنی
).٨٢٥-٨٢٤البیان،بدة، زاردبیلی(ن أمل ک، تس؛ پاینجا منتفی است

-و معیار اصل قبول و یا رد خبر واحـد مـی  اردبیلی، ظاھر قرآن را مالک در اینجا نیز محقق
ی داند و تنھا خبر صحیح بدون تھمت و یا بـدون مخالفـت علمـاء و نـصّ صـریح را شایسـته      

.شماردتخصیص قرآن متواتر می
، یشان برای احتیاطی که از خصوصیات مکتب وی در برابر اخبار غیر صـحیح اسـت  ، االبته

ا در حـد امکـان بـه    ، تـ دھـد قلیل مـی ، ته کراھتکم را از وجوب به استحباب و از حرمت بح
.باشدروایت عمل کرده

در :نویسـد ثانی در این بـاره مـی  ھید؛ شی عدلین استدم نیاز تزکیه، عدیدگاه مشھور علماء
-شـھید (د جود دار، وول مشھوری، قرای قبول روایت، بی راوی واحد عادلکافی دانستن تزکیه

ی عـدلین شـرط   ثبات عدالت راوی را به وسیله، ایکن گروھی در قبول خبر واحد، ل)١٩٣ثانی،
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داند و اثبات آن را در دالت راوی را  شرط قبول خبر واحد می، عاألصولصاحب معارج.داندمی

خفی باشد و یـا  ، ماگر حال راوی، وه عدالت مشھور باشد، بین اھل نقل، ببیند که راویاین می
پـذیرد  دالتی را می، عکند و تنھان را قبول نمی، آیشان، اعدالت او شھادت دھدک نفر به ، یتنھا

).١٥٠االصول،عارج، محلیمحقق(د باشکه توسط عدلین ثابت شده
.داندبر واحد صحیح أعالئی را حجت می، خاردبیلیحلی نیز ھمچون محققحقق، مپس

و قـول وجـود   ، ددر تزکیـه راوی دارد کـه  یان می، باألصول نیز در کتاب خودصاحب معالم
قـول  ؛ وائـل اسـت  ، قی واحدحلی در تھذیب  است که به کفایت تزکیهیول عالمه، قاول:دارد
ی در ی عدل در خبر واحـد بـا تزکیـه   حلی است که به دلیل ھمانندی تزکیهی محققفته، گدوم

-احب معـالم ، صـ گاهنآ.داندی عدلین را برای عدالت راوی خبر واحد شرط میزکیه، تشھادت
، ه صواب، بشودحسوب می، موعی شھادت، نحلی را به این دلیل که روایتقول محققاألصول، 

).٢٣٤عاملی،(د دانتر میزدیکن
اند که در اینجا به برخـی از  ی متفاوتی برای اثبات حجیت خبر صحیح أعالئی برشمردهادله

: شودھا اشاره میآن
من ؛ ضـ عتبـار عـدد در آن اسـت   ، اادت است و از شئون شھادتوعی شھ، نروایت راوی.١

، تواند جایگزین آن گـردد عتبار حصول به آن است که بینه نیز می، ااینکه مقتضای شرط عدالت
).٢٣٥ھمان،(د آیھا الزم میوقف در آن، تنهلی غیر این دو را باید با دلیل ثابت کرد و گرو

-یـن ، ای نبـأ ی عدل واحد و استناد ایشان به آیـه زکیهر جواب قائلین به ت، دمعالمصاحب.٢
ز ، ای مـذکور بتنی است کـه در آیـه  ، مر این، بدارد که شرطیت عدالت برای راویگونه بیان می

ه علم ، بنابراین، قبول خبر او؛ بسی مراد باشد که در او این صفت در واقع موجود باشد، کفاسق
اینکه شھادت .توقف است، مانتفای فسق نیز به عدالتعلم به، وبه انتفای فسق او متوقف است

ه این دلیل است که عدلین جایگزین دلیـل شـرعی   ، بشوددانسته میرط عدالت راوی ، شعدلین
ـ نابراین، خبر عـدل واحـد  ؛ بگرددنتھی نمی، مه علم، بھستند و خبر عدل واحد رای ایـن امـر   ، ب

). ٢٣٦ھمان،(د کنکفایت نمی
ـ دارد که شرط عدد در مزکـی عالم می، ااب اول مخالفانحلی در جویعالمه رای روایـت  ، ب

، گـردد وایت ثابت مـی ، ری آنیرا عدالتی که به وسیله؛ زلی در شھادت الزم است، والزم نیست
توانـد زائـد از اصـل آن    مـی ، نرا که شرط یک چیز؛ چزم نیست که بیش از خود روایت باشدال

، ا روایت راوی واحـد ، باحد که اصل و مبنای روایت استوضیح اینکه خود خبر و؛ تچیز باشد



92شمارةفقه و اصول                                 - مطالعات اسالمی160
رع خبـر منقـول از راوی   ، فدالت راوی واحد نیز که شرط و در واقع، عال؛ حباشدابل قبول میق

کنـد و الزم نیسـت کـه دو    فایت مـی ، کرای عدالت راوی واحد، با شھادت واحد، بواحد است
.ائد از اصل آن نیست، زه شرط شیئراک؛ چھادت دھند، شرای عدالت راوی واحد، بشاھد

رسد ه نظر می، باردبیلی در قبول حجیت خبر صحیح أعالئیبا توجه به نظر و دیدگاه محقق
.اهللا ھو العالم؛ ومایل دارند، تحلیمحقق:یشتر به دیدگاه افرادی چون، بایشان

، ئـی را قبـول دارد  بر صحیح أعال، خیشان، اچهین است که اگر، ای قابل ذکر در مسألهنکته
ر خبـر  ، بـ گونه که گاھی علمـاء مان؛ ھکندما گاھی بر خبر موثق نیز عنوان صحیح را اطالق میا

، ادربیلی در بخشی از کتـاب خـود  رحوم ، مه طور مثال؛ بکنندموثق، عنوان صحیح را اطالق می
).٩/٢٣٣ة،الفائدجمع، ماردبیلی(د کننوان صحیح را اطالق  می، عدراجبنر خبر جمیلب

رار ، قحکیمبنعاویة، مدر طریق او:گویدگیرد و میاردبیلی اشکال میوحید بھبھانی بر محقق
).١٦٤بھبھانی،(د باشدارد که او فطحی موثق می

سنه است و ، حاین روایت:گویدیل روایتی می، ذالبیاناردبیلی در زبدةحقق، مبر ھمین منوال
ھاشـم  بنبراھیم، ایرا در سند آن؛ زکندآن به حسنه تعبیر میحلی در منتھی و مختلف ازیعالمه

ا به جھت مشتبه شـدن  ، ینماید و اینعبیر می، تر حالی که شھید از آن به صحیحه، دواقع است
-بـدة ، زاردبیلـی (د باشـ ھاشم بر اوسـت و یـا از روی عمـد مـی    بنامر عدالت و وثاقت ابراھیم

دارد کـه  ر ایـن مطلـب اعـالم مـی    ، بالفائدةوالبرھانجمعضمن اینکه خود وی در م) ١٥٤البیان،
.اندھاشم تصریح نکردهبنر تعدیل ابراھیم، بفقھاء

-ھاشم را صحیح تلقی میبنوایات ابراھیم، راردبیلی در زبدةالبیانعجیب اینکه خود محقق
.کندعدیل ابراھیم را رد می، تا اینکه ایشان؛ بنماید

کند و برخی از اخباری کـه او  مواردی، بر اخبار ابراھیم اعتماد میود او در ، خافزون بر این
او در .تاسـ ی سـندش واقـع   ھاشـم در سلسـله  بـن خباری است که ابراھیم، اخواندصحیح می

در صورت دوران بین روایتی که این راوی در سند آن اسـت و روایتـی کـه او    :گویدمیخاتمه 
-جمـع ، مھمـو (ت د کـه ابـراھیم در سـند آن اسـ    باشـ وایتـی راجـح مـی   ، ردر سند آن نیسـت 

).٥/٨٧؛١/١٩؛٤/٩٣الفائدة،
ـ اردبیلـی توان به این نتیجه رسید که محقـق ی، مبا توجه به مطالبی که بیان شد ر حجیـت  ، ب

، اھی، گـ ر چنـد ؛ ھکندحدود می، مما آن را به خبر واحد صحیح أعالئی، اخبر واحد اذعان دارد
-کند و آنصحیح اطالق میـباشندیر مقبول می، غدیدگاه اصولی اوکه طبق ـر موثقه و یا حسنهب
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.ھاشم به طور قوی و خاص مشخص استبنر مورد ابراھیم، داین مسأله.پذیردھا را می

ی اخبار آحاد است که او خبر واحـد را نیـز بـرای    اردبیلی دربارهبنا بر ھمین دیدگاه محقق
ه با این قید که خبر واحدی حجیـت اثبـات تحـریم را    لبت؛ اداندجت نمی، حاثبات حکم تحریم

ــ اگر داللت خبر واحد، نص باشـد :یعنیـلی اگر این قید نبود، وندارد که داللت آن ظاھر باشد
).٨/٢١٨ھمان،(کم تحریم را اثبات نمود، حتوانی آن میبه وسیله

د قبـول اصـولیان شـیعه    کـه مـور  ــ صل إباحه، ارای این مسأله، برسد دلیل ایشانبه نظر می
ھـر  :انـد است کـه فرمـوده  ) السالمعلیه(ق صادروایت امام:و نیز استناد به اخباری چونـباشدمی

-شـیخ (د ارد آیـ ، وھیـی بـه خصـوص   ، نا جـایی کـه در مـورد آن   ، تـ چیزي مطلق و آزاد است
).١/٣١٧صدوق،

این روایت را دلیل بر شیخ انصاری.معلوم داردی رخصت را در افعال غیر فاده، ااین روایت
).١/٣٢٧انصاری،(د ا جایی که حظر و منعی از امامیه ثابت گرد، تداندی اشیاء میجعل إباحه

است کـه  ) ٢٩: بقره(مَّا األَرْضِ جَمِیعاًھُوَ الَّذِي خَلَقَ لَکُم:ییه، آدلیل دیگر برای این مسأله
ـ نـابراین ؛ ب)٣/٣٧٩نـایینی، (د داننـ مـی ن را دلیل بر أصـالةاإلباحه  ، آبرخی از فقھاء راي اثبـات  ، ب

کـه  ـبه دلیل أصالةاإلباحهـخبر واحد:ھمچونـی ظنیاید دلیل قاطعی اقامه گردد و ادله، بتحریم
، گونه که بیان شـد گر ھمان؛ متواند  تحریم را اثبات کندنمیـباشدمورد قبول اصولیان شیعه می

.دحیح السند و الداللة باش، صبر واحدخ
-حیح، صـ بر واحدی را قبول دارد که نـص ، خاردبیلیگردد که محققوشن می، ربا این بیان

ـ پـس ــ طور که در بخش پیشین بدان اشاره شدھمانـالسند و خاص است راي اثبـات حکـم   ، ب
باشد که حکم را ثابـت  پذیرد که نص است و این قوت را دارا میتحریم نیز خبر واحدی را می

را کـه ممکـن اسـت از    ؛ چـ کنـد الدالله را قبول نمیالسند و یا ضعیفحد ضعیفبر وا، خاو.کند
گونه که در بسـیاری از  مان؛ ھچنین خبری حکم حرمت برداشت نگردد و کراھت استنباط شود

.استر بین فقھاء عظام بوده، دین سیره و روش، امباحث فقھی
ر ، دیـن سـؤال  ، ااعالئـی اردبیلی در خصوص پذیرش خبر صحیحبا توجه به دیدگاه محقق

کند؟نھد و چگونه آن را اداره میقه خود را بر چه چیزی بنا می، فبندد که ایشانذھن نقش می
:ھای زیر را جایگزین خبر واحد دانسته، رتوان از منظر او،می، با تأمل در کتب وی

تقویت ضعف سند روایات .١
:شودھا اشاره مینماید که به آنایشان پنج راه را برای تقویت ضعف سند ارائه می
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موافقت عقل

ن را به دلیـل  ، آا وجود خدشه در سند روایت، بر چند بخش از کتاب خود، داردبیلیمحقق
-کـر مـي  ، ذی در بحث نافذ بودن قضـاوت فقیـه در دوران غیبـت   ؛ وپذیردموافقت با عقل می

العالم باألحکام قاضـیاً  ) السالمعلیه(ه عللدالة علی ج، ااألخبار المتقدمة، ودلیله کأنّه االجماع:کند
ھو علی حدّ الشرك باهللا وإن لـم  ، ول الرادّ علیه ھو الرادّ علی اهللا، بأن خالفه ال یجوز، وو حکماً

).١٢/١٨الفائدة،جمع، ماردبیلی(ل ال أن مضمونھا موافق للعق، إیکن سندھا معتبراً علی ما عرفت
، االعتبـار ، ولعلّ دلیلھم علیه اإلجماع:داردیان می، باضیھمچنین در بیان اشتراط علم برای ق

ال یضـرّ ضـعف السـند بـه و     ؛ وخبر أبي خدیجة سالم بن مکرم الجمال:ثل؛ ماألخبار، واآلیاتو
).١٢/٧ھمان،(ل موافقته للعق، لبغیره
قبول اصحاب)٢

نـد کـه اصـحاب    که خبر ضـعیف عمـل مـی   ، به این دلیل، باردبیلیحقق، مای موارددر پاره
ضـعف سـند بـه ایـن روایـت      :گویـد انند این جمله که ایشان می؛ ماندن را قبول کرده، آحدیث

). ھمان(د باشوافق عقل و مورد قبول اصحاب می، مرا که مضمون آن؛ چکندضرری وارد نمی
ا وجود ضعف ، بمسر او اولویت دارد، ھمچنین در این بحث که در غسل دادن زوج، ھوی

).١/١٧٦ھمان،(د پذیری، من روایت را به دلیل قبول فقھاء، آرد استنادروایت مو
، ھرگاه دو نفر در نماز جماعت:کندکه ذکر میـحلییعالمهر پاسخ به رأی، داردبیلیمحقق

بطـل  ، مأموم بـودن را نیـت کننـد   ، ملی اگر آن دو، وماز ھر دو صحیح است، نیت امامت کنندن
ر عمومیـت حکـمِ   ، بـ ظاھر نص و کالم اصحاب و عدم ظھور خـالف :گویدمیـنماز خواھدبود

با کالم اصحاب منجبر ـبر فرض وجود آنـامامت و مأموم بودن آن دو نفر است و ضعف نص
.مان قبول اصحاب است، ھاھراً منظور وی از کالم اصحاب؛ ظ)٣/٣١٩ھمان،(د باشمی

ھرت عملی روایتش) ٣
ابر ضعف ، جورد بحث است که آیا شھرت عملی و روایی، معهزد اصولیان شی، ناین مطلب

شود یا خیر؟ روایت می
د داننـ شمارند و آن را جابر ضعف روایت نمیجت نمی، حھرت را به خودی خود، شبرخی

، ایده؛ عــداننــدن را جــابر ضــعف روایــت مــی، آی زیــادیده، عــر مقابــل؛ د)١/٢٤٧ھمــان،(
طوسـی  کند که قبـل از زمـان شـیخ   ای را قبول میفتواییشھیدثانی نیز شھرت روایی و:مچونھ

کنـد  ز این رو، شھرت بعد از شیخ را رد می؛ اداندیرا متأخرین از شیخ را متأثر از او می؛ زباشد
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چـه بـرای گروھـی    ــ را که قبل از شـیخ ؛ چو به تحقق شھرت قبل از زمان شیخ نیز قائل نیست

ه به خبـر واحـد   ، نکردندنداشتند و به آن عمل نمیمرتضی که خبر واحد را قبولسید:ھمچون
اھل حدیث که مطلق اخبـار واحـد   :چه برای گروھی مثل؛ وضعیف و نه به خبر واحد صحیح

ه شھرت پیش از ، نذا بنا بر نظر شھید؛ لطرح نبود، مبحث جبران ضعف خبرـکردندرا قبول می
).٩٢شھیدثانی،(د اشتواند جابر ضعف روایت بمی، نشیخ و نه پس از شیخ

-اگر ایشان معتقد است که تا زمان شـیخ :گویدی، مثانیر پاسخ به شھید، دی مامقانیعالمه
ثـوق و اطمینـان بـه    ، وباشـد آنچه مھم مـی :اید گفت، باستنین شھرتی حاصل نشده، چطوسی

رای حصـول  ، بطوسی حاصل شودعد از زمان شیخ، بحصول شھرت است و اگر چنین اطمینانی
).٨٠ربانی،(د آیوعی توثیق به شمار می، نود، خیرا عمل شیخ؛ زباشدھرت کافی میش

د کنـ بـران مـی  ، جشـھرت یاردبیلی نیز از کسانی است که ضعف روایت را به وسیلهمحقق
عـد از نقـل خبـر    ، بر مبحث استحالف مـدعی ، دایشان).٢/٤٠٩؛١/٢٤٧الفائدة،اردبیلی، مجمع(

ینبغـي االقتصـار   :گویدی، ماستتصریحی برای صفار صورت نگرفتهصفار و بیان این نکته که
نـابر  ؛ ب)١٢/١٦٢ھمان،(ة ینجبر الضعف بالشھر:تی یمکن أن یقال، حعلی موضع الشھرة والنصّ

.داندھرت را جابر ضعف خبر می، ششخص گردید که وی، ماین
ه ، بر  مواردی متعددد، او.جیت مستقلی قائل نیست، حرای شھرت، بایشان:البته باید گفت

، ی، وگونه که اشاره شدمان، ھا این وصف؛ ب)٧/٣٨٦؛٨/٢٣٩ھمان، (د نمایاین مطلب اشاره می
.داندھرت را جابر ضعف روایت میش

وافقت با عموماتم) ۴
وافقـت خبـر   ، مدانـد اردبیلی آن را جابر ضعف سند روایت میمواردی که محققیاز جمله

د کنـ ه خبر ضعیف عمل مـی ، بی تأیید عموماته واسطه، بز این روا؛ا عمومات است، بضعیف
).٨/٢٠٢ھمان،(

توای اصحابف) ۵
ما دقیقاً معلوم ؛ ای موارد جابر ضعف سند استز جمله، ااردبیلیز نظر محقق، افتوای فقھاء

رچنـد کـه بـه    ؛ ھا فتوای ایشان، یجماع ایشان است، از فتوای اصحاب، انیست که منظور ایشان
).١/٣٠٤ھمان،(ت قصوداس، مھرت فتوایی، شاحتمال قوی

ی قیمت او صـدقه  ه اندازه، بی خود را بکشدنده، بر این بحث که اگر موال، داردبیلیمحقق
:کندر این مورد بیان می، دحلی مبنی بر حجیت فتوای اصحابعد از نقل نظر عالمه، بپردازدمی
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نھـا در  ، تفید علم اسـت و بحـث  ، موف به قرائنین است که خبر ضعیف محف، ادیدگاه بر حق

:عتـراف دارد ، اشـود کـه وی  نـین برداشـت مـی   ، چاز این سـخن وی .باشدوجود این قرائن می
کی از قرائن مفید علم برای خبر ضعیف است و لذا  بحث را تنھا بـر  ، یحجیت فتوای اصحاب

. غروی است، صابر حجیت فتوای اصح، بویی که اشکال ایشان؛ گبردروی وجود آن می
د باشـ تـوای اصـحاب  مـی   ، فکی از مرجحات در مقـام معارضـه  ، یاردبیلیاز دیدگاه محقق

).٣/٤٠٥ھمان،(
لکه با تتبع در ، بارای بیان مستقلی نیست، دین مورد نیز ھمانند شھرت  عملی روایت، االبته

-ابر ضعف خبر میج، رسید که فتوای اصحابتوان به این نتیجه ی، ماردبیلیکتب فقھی محقق
.                                        باشد

گـر اینکـه خبـر    ؛ مدم اخذ به آن اسـت ، عاصل در مور خبر ضعیف:اید گفت ، بدر ھر حال
.کندی آن را محکم ا چیزی تأیید شود که پایه، بضعیف
اجماع .۲

دانـد و در  فقھـی مـی  جماع حاکی از قول معصـوم را یکـی از منـابع معتبـر    ، ااردبیلیمحقق
ھـاى  از کتـاب .کنده آن استناد می، بجوید و در فتوای خوداستنباط احکام شرعی از آن بھره می

ر ایـن کتـاب   ، داردبیلـی محقق.الفائدة و البرھان استتاب مجمع، کاردبیلیبسیار با ارزش محقق
بـارت منتھـی یـا    ، عىار ھر مسـأله ، ده طور معمول، بحلی استیاألذھان عالمهکه شرح إرشاد

، ه مجرد اندك بررسی کتـاب وی ، بھر پژوھشگری.کنده ویژه اجماعات آنان را نقل می، بتذکره
یابی بـه  کند و به مجرد دسته وفور از اجماع استفاده می، بر فقه خویش، دیابد که ایشانر مید

ر ، داو.کشـد مـی ھـا دسـت   ز مقتضاى دیگر دلیل، ااجماع منقول و یا حتی احتمال وجود اجماع
د شـو مـی ھـا یـادآور  ھا و مقـدم بـر آن  اھی اجماع را در عرض دیگر دلیل، گھا نیزکرد دلیلیاد

).١٤/٣٢١خویی،(
یش از ھـزار بـار مـورد    ، بـ ی اجمـاع اژه، ونھـا ، تالفائدة و البرھـان در مجلدات کتاب مجمع

-و دیـدگاه فقھـی محقـق   ایگاه اجمـاع را در مکتـب  ، جه روشنی، باین.استاستفاده قرار گرفته
. دھداردبیلی نشان می
:شودیان می، بر باب طھارت کتاب مذکور، دھایی از استناد به اجماعمونه، ندر این بخش

دلیل واجب بـودن وضـوء بـراى نمـاز     :نویسدی، میل سخن عالمه، ذر مبحث وضوء، دوی
نت و ، سـ اجـب نت و اجماع است و دلیل واجب بودن وضـوء بـراى طـواف و   ، سرآن، قواجب
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).١/٦٥الفائدة و البرھان،جمع، ماردبیلی(ت اجماع اس

لیـل  ؛ ددلیل الوجوب لقرائة الغرائم کأنّه اإلجماع و الخبر و إن لم یکن صحیحاً و ال صـریحاً 
گویـا اجمـاع و خبـر    ،ی واجـب دارنـد  ھایی که سـجده واجب بودن غسل براى خواندن سوره

). ١/٧١ھمان،(ح صریه صحیح است و نه ، نچه خبرگر؛ ااست
دھـد کـه دلیـل    دارد و نشان مـی جماع را بر خبر مقدم می، ااردبیلی در عبارت مذکورمحقق

-ه استفاده، به صرف نقصان خبر، باو.باشددم صحت و صراحت خبر می، عتقدم اجماع بر خبر
.داندجماع را نیز عامل تأیید خبر غیر صحیح می، اوی:ویی؛ گگردداز اجماع متمایل میی

، مکن إلحاقه به في الصالة و الطـواف ، ینعم:نویسدی، می میتی غسل مس کنندهرباره، داو
، ه خاطر وجود اجماع و مانند آن، بی میت راتوان مس کنندهی، مری؛ آإلجماع و نحوه إن کانل
). ١/٧٢ھمان،(د گر اجماعی موجود باش؛ اه فرد جنب ملحق کرد، بر نماز و طوافد

راى ، بـ گر براى کارھایی که وضوء، ماھر نیست، ظی میتر مس کننده، بغسلواجب بودن
).١/٧٣ھمان،(ل کأنّه لإلجماع و لألصل و عدم الدلی؛ وھا الزم استآن

لصالة و الطواف و مسّ القرآن و دخول ، لجوب الغسل علی الحائض و النفساء، وو بالجملة
ـ و لبعض األخبار...جماع في المنتھینقل اإل؛ لیر بعید، غالمساجد و قرائة العزائم ، ه طـور کلـی  ؛ ب

ه خاطر اجماعی که در ؛ بدور نیست...واف و، طاجب بودن غسل بر حائض و نفساء براى نمازو
). ١/٧٢ھمان،(ر نقول است و به خاطر بعضی اخبا، مکتاب منتھی

؛ وان یافـت تـ ر دو نکتـه مـی  ، داردبیلیھاى بسیار را در کالم محققعلت به کار رفتن اجماع
روشی که گروھی :عنی، یر بین شیعه، دین است که اجماع، ارسدخستین توجیھی که به نظر مین

، ی علمی آنان تربیت یابدکردند و اگر کسی در فضا و مدرسهارا بودند و بر آن عمل می، دویژه
-جمـاع مـی  نامد و به راحتی ادعاى اھای عمومی آن مدرسه را اجماع میراء و رویه، آھایدگاهد

. ابل توجیه است، قا این بیان، بدعاى اجماع فراوان، اس؛ پکند
کتـب و  ، مشـود اى رواج یابـد و شـناخته  نگامی که عملـی در مکتـب و مدرسـه   ، ھبنابراین

اهللاھـاى شـرعی و پیـروى از رسـول    ھا و آیینبند نگھداشت قانونای، پاى که پیروان آنمدرسه
را ) وآلـه علیـه اهللاصـلی (مان رسـول اهللا ، زافرادى از اولین گروه آنانھستند و) وآلهعلیهاهللاصلی(

تـوان آن  ی، مـ فرادى از نسل ھاى پیشین را درك نماینـد ، ایوسته، پدرك کنند و نسل ھاى بعدى
.عمل را اجماعی دانست و در آن مورد ادعاى اجماع کرد

حجت دانستن تنھای خبر اردبیلی درتوجیه دیگر اینکه به دلیل دیدگاه خاص مکتب محقق
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گونـه کـه در وجـوب    مـان ؛ ھباشـد از می، باه برای استفاده از دیگر ادله، رالتبع، بصحیح اعالئی

ه دلیـل عـدم صـحت و صـراحت     ، بـ ی واجب دارنـد ھایی که سجدهغسل براى خواندن سوره
ـ این مسألهھای فراوانی برای مونه، نر کتب فقھی ایشان؛ دجماع را بر آنان مقدم کرد، ااخبار ه ، ب

.خوردچشم می
عقل.۳

٧٢٦م (ی حلـ یالمـه ، عآوردی استنباط احکام به شماراولین فقیھی که عقل را یکی از ادله
).٤٥،فیض(د باشمی) ق

اردبیلی محقق.ز دلیل عقلی است، ای فراوان ویستفاده، ااردبیلیھای مکتب محققاز ویژگی
ه خالقیـت و دقـت نظـر در اسـتنباط     ، باز آراء دیگرانبا تأکید بر وجوب اجتناب تقلید صرف

، ھای اساسی کار تحقیقـی وی کی از ویژگی، یبرداشت عقلی او از منابع.کنداحکام سفارش می
-مجمـع ــ ر ھر دو کتاب فقھی خـود ، داو.بردز آن بھره می، اآید که به طور گستردهه شمار میب

ی برد و حکـم مسـائل گونـاگونی را بـا ادلـه     عقلی بھره میاز دلیل ـالبیانالبرھان و زبدةالفائدةو
-لیلـی مسـتقل مـی   ، دقل را افـزون بـر جـابر ضـعف خبـر ضـعیف      ، عوی.کندعقلی ھمراه می

العقـل و دلیـل  ستحسـنه ، یالعقـل دلیل:ستدالل به عقل را با الفاظی ھمچون، ااردبیلیمحقق.داند
:شودھا اشاره میبرخی از آنه ، برای نمونه؛ بداردیان می، بیساعدهالعقل
که اگـر  ـحلییی عالمهیل جمله، ذر بخش کیفیت ذبح حیوان، در کتاب صید و ذباحهد) ١

-ــ باشد که قدرت بر ذبح اختیاری آن وجـود دارد بر کردن تا زمانی واجب می، صشتر فرار کند
، بصیر نیز بـه آن ت أبیی حلبی و روایسنه، حه بسا، چر چند؛ ھقل است، عدلیل آن:داردبیان می

).١١/١١٢البرھان،الفائدةوجمع، ماردبیلی(ت قل اس، علی دلیل اصلی، ودارندشارها
-کند و نشـان مـی  کر می، ذقل را دلیل حکم ذبح، عبتدائاً، ای حلبیدر اینجا با وجود حسنه
.ھمیت دارد، ار فقه او، ددھد که چه مقدار دلیل عقل

رای ، بـ جھـت قبلـه  :داردیـان مـی  ، برای قبلـه ، بیار نبودن جھتی مالک و معبارهی درو) ٢
ی باشد که به وسـیله مان سمت حرم و ضلع معتبر برای توجه به قبله می، ھساکنان دور از حرم

-بـدة ، زھمـو (د گـرد عالمات مشخصی از طریق دلیل شرعی و یـا دلیـل عقلـی مشـخص مـی     
).٥٨٦البیان،

الک و معیـار قبلـه را توجـه بـه     ، می دلیل عقلییلهاردبیلی به وسشود که محققمالحظه می
.باشدرای نماز منجز می، به صورتی که توجه به سمت و ضلع قبله، بداندسوی قبله و حرم می
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) ۵۵:یوسـف (خَزَآئِنِ األَرْضِ إِنِّي حَفِیظٌ عَلِـیمٌ  قَالَ اجْعَلْنِي عَلَی: یل آیه، ذاردبیلیحققم) ۳

، پذیردآدمی بداند اجراء احکام الھی به جز درخواست او انجام نمیدر صورتی که:داردبیان می
اجب است و عقل به این مطلـب داللـت دارد و بـراي    ، وی تولیت و درخواست قضاوتطالبهم

).۵۰۸بدةالبیان،، زردبیلیا(ت حتیاجی نیس، اه این آیه، بفھم آن
داند و دلیل شـرعی  فی میلیل عقلی را برای حکم وجوب کا، در این جمله، داردبیلیمحقق

. شماردکمی ارشادی می، حرا مؤیّد و به بیانی فنی
در میراث خواندن امـوال فـرد   :نویسدر میراث بودن اموال فرد مفقود می، داردبیلیحققم) ٤
لیـل ایـن   ؛ دمکن نباشـد ، مندگی بعد از آن مدت، زذشتِ مدتی است که غالباً، گشھور، ممفقود

ایز نیست که در اینجا ، جز به مجوز شرعی، جا که تصرف در مال غیرر؛ چمسأله نیز عقل است
).١١/٥٣٨والبرھان،الفائدةجمع، مھمو(د وجود ندار

قل را دلیل حکم شرعی ارث خواندن اموال فـرد  ، عشود ایشاندر این بخش نیز مشاھده می
.دھدکم می، حداند و بر اساس آنمفقود می

ه ، بتوان فرد مدین را قبل از اینکه دین او حال گرددکه آیا میر این باره، داردبیلیحققم) ۵
کند نقل می) السالمعلیه(ق صادوایت سکونی رااز امام، رر آغاز، ددلیل محجوریتش حبس نمود

، گـاه ن، آکنـد حبس مدینی را روایت می) السالمعلیه(ن که حضرت از جد بزرگوارش أمیرمؤمنی
و أنت تعلم أنّه ال یمکن :کندا این جمله رد می، بالفت با دلیل عقلین روایت را به دلیل مخ، اوا

ایگاه دلیـل عقـل را در   ، جبدین بیان؛ والعمل في ھذه المسألة بمثل ھذه الروایة المخالفة للعقل
).۱۲/۱۳۳ھمان،(د رسانه اثبات می، بفقه خویش

، دی کـه از شـھادت  ی شھادت شاھیل مسأله، ذر باب شھادات، داردبیلیمچنین محققھ) ۶
، ر جایی که شھادت دادن به نفع شـریک ، دشھادت شریک به نفع شریک خود:انند، مبردفع مین
کنـد و  نین شھادتی را با دلیـل عقلـی رد مـي   ، چشودمیھادت به نفع خود او شمرده، شر واقعد

سـتناد  بـه ا ــ شـمارد ایز مـی ، جھادت شریک را برای شریک، شکه در آنـروایت عبدالرحمن را
لـه  ریک مشـھود ، شـ کنـد کـه شـاھد   ه جایی حمل می، بھمان دلیل عقلی و عدم صحت روایت

). ۱۲/۳۸۴ھمان،(د نباش
ه منفعتـی  ، بر جایی که صاحب دین با ادای شھادت به نفع مدین، دی مذکوریل مسألهذ) ۷

ک و ال و العقـل یـدر  :یکند و با جملـه د می، رھادت صاحب دین را برای مدین، شو، ارسدمی
داند و اھمیت و جایگاه عقل را در برابـر  درک بودن دلیل عقلی را کافی  می، میحتاج إلی النصّ



92شمارةفقه و اصول                                 - مطالعات اسالمی168
).ھمان(د دھه خوبی نشان می، بنصّ

ه دلیـل منفعـت عقالئـی    ، بعالم مؤمنین را تنھا، ای نماز بر میتر مسأله، داردبیلیحققم) ۸
ح نّ کثـرة الـدعاء لـه نفـع واضـ     ، ألله العقـل دلی:نویسدداند و میستحب می، مر حق میّت، ددعا

).۲/۴۷۴ھمان،(
تـی در برابـر   ، حاردبیلـی و جایگـاه آن  ر فقه محقـق ، دھمیت عقل، اھایی که ذکر شدبا مثال

.گرددامالً مشخص می، کاخبار و نصوص

گیری نتیجه
:ه نتایج زیر می توان دست یافت، ببنا بر مطالب مطروحه در این تحقیق

ز موافقان حجیت خبر واحد و جـزو اصـولیان پیـرو دیـدگاه حجیـت خبـر       ، ایلیاردبمحقق
ه ، بـ دالت شـاھد ، عـ دانـد و بـالتبع  اوی را شاھد مـی ، ریکن به این دلیل که او، لباشدواحد می

، نھـا ، تچرا که عدالت شاھدـشودثبات می، از طریق دو شاھد عادل، اصورت یقینی و یا حداقل
-ی نبأ که علم بـه عـدم فسـق راوی را الزم مـی    و نیز به دلیل آیهـددگرز ھمین طرق ثابت میا

أعـم از  ــ باشد و دیگـر اخبـار آحـاد   ائل می، قه حجیت خبر واحد صحیح أعالئی، بنھا، تشمارد
ـ ایـن دیـدگاه  .دانـد را حجت نمیـوثق و ضعیف محض، محسن أثیر بـه سـزایی در فقـه وی    ، ت

ی وجـه ، تی عقلـی و اجمـاع  ه ادلـه ، بتنباط احکام فقھیرای اس، بیشان، اھمچنین.استگذارده
. کنده این اخبار عمل می، بز طریق عقل و اجماع، اخاصی دارد و با تقویت ضعف اخبار
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