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  مقدمه

يكي از مباحث مهم اختالفي بين دانشيان فقه و اصول از ديرباز تـاكنون، حجيـت خبـر    

است. فقهاي اماميه در اين زمينه، بـه سـه گـروه مثبتـين،     بوده واحد در موضوعات خارجي 

عقـال بـر    ةكه از سويي، شـيو  بودهاند و منشأ اختالفشان اين  منكرين و متوقفين تقسيم شده

دن به خبر ثقه استقرار يافته و برخي روايات معتبر نيـز ايـن سـيره را    اعتماد و ترتيب اثر دا

تعبيـر  » نـه بي«امضا كرده است؛ ولي از سوي ديگر، شارع مقدس خبر دو ثقه را كه از آن بـه  

شود، به ظاهر در اثبات موضوعات خارجي، معتبر و مكفي شمرده است. بـا ايـن فـرض     مي

بود، جا داشت كه شارع، بـه همـين    تنهايي معتبر مي اگر خبر ثقه در موضوعات فقهي، بهكه 

اين، روايـت   دانست. عالوه بر د و ديگر عدالت و تعدد مخبرين را شرط نميكنمقدار اكتفا 

نه موقوف كـرده  كه اثبات هر موضوعي را به علم وجداني و قيام بي از امام صادق همسعد

د. شو خبر واحد مي ةوسيل حكم بهاست، مانعي براي تمسك به بناي عقال در اثبات موضوع 

رو مشهور فقها و اصوليان به عدم اعتبار خبر ثقه در موضوعات فقهـي گـرايش پيـدا     از اين

ي صـ اند. البته در هر موردي كه بر كفايت يا عدم كفايـت خبـر ثقـه در موضـوعات، ن     كرده

در بـاب مخاصـمات و مرافعـات، هـيچ      دليـل همـين   موجود باشد، نزاعي در بين نيست؛ به

ثبـوت   ةلئ؛ همچنانكـه در مسـ  يسـت جاي شهادت دو ثقه قائل ن فقيهي به كفايت خبر ثقه به

داند، مشهور فقها حتي قـائلين   هالل نيز با عنايت به نصوصي كه شهادت دو ثقه را معتبر مي

داننـد يـا در    خبر واحد را در خصوص ثبوت هالل، معتبر نمي ،يت شهادت واحد نيزجبه ح

، بسياري از فقهايي اند دليل روايات خاصي كه اذان ثقه را معتبر شمرده تعيين اوقات نماز، به

شناس را دليل بر داخل شدن  وقت ةاند، اذان شخص ثق كه حجيت شهادت واحد را نپذيرفته

فـي  ، اختالنيـز  در حجيت اطمينان عقاليي .)١٣٣: ١ ج ،١٤١١ يني،ينا( اند وقت نماز دانسته

، اطمينان از هـر طريقـي حاصـل شـود،     است كه در اصول فقه ثابت شده؛ چنانوجود ندارد

عنوان علم عادي، حجت است و بحثي در آن نيست؛ بر اين اساس اگر از خبر ثقـه بـراي    به

ت چنين خبري، اختالفي وجـود نـدارد. پـس    يانسان اطمينان شخصي حاصل شود، در حج

له وارد شـده  ئي در خصوص مسصنان حاصل شود و نه نمحل نزاع، جايي است كه نه اطمي
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ــا تتبــع و تأمــل در فتــاواي آيــت  اهللا ســيد احمــد خوانســاري در كتــاب شــريف  باشــد. ب

، ولـي در  هسـتند ، قائل به توقف زمينهرسد كه در اين  نظر مي در بدو امر به» المدارك جامع«

در حجيت خبر واحد در ارش مبيع معيوب و صحيح، با نقد نظر مشهور فقها  ةبحث محاسب

ـ  د. از اينندان موضوعات فقهي، احراز بناي عقال را شرط مي لفظـي دالِ بـر    ةرو عالوه بر ادل

سـندي و داللـي    هـاي  اعتبار خبر ثقه در موضوعات، با عنايت به بناي عقال و وجود اشكال

ـ ثقـه در قضـاياي جز   عنوان بهترين دليل بر عدم اعتبار خبـر  به(روايت مسعدة  حتيـاج  ا )يي

ترديـد   رسـد. بـي   نظـر مـي   به دو خبر ثقه در اثبات موضوعات فقهي، بسي مشكل بهداشتن 

و بـه تفصـيل   اسـت  حجيت خبر واحد در احكام، كانون توجه اصوليان در علم اصول بوده 

ي، در مـوارد  يـ جز ند، ولي در موضـوعات فقهـي و قضـاياي   ا هدر اين زمينه قلمفرسايي كرد

توان مالك  اخته شده است كه چه بسا نميدبه حجيت خبر ثقه پرصورت پراكنده  خاصي به

در  زمينـه ايـن   كلي از آن استفاده كرد. مرحوم نراقي، اولـين فقيهـي اسـت كـه در     ةو قاعد

 بحث و عدم اعتبار خبر واحـد در موضـوعات فقهـي را اثبـات كـرده اسـت      » عوائد االيام«

) آقا رضا همداني در ١٧٣: ٦ ، ج١٤٠٤ نجفي،( سپس صاحب جواهر .)٨١٩ :١٣٧٥ (نراقي،

 (حكـيم،  اهللا حكـيم در مستمسـك العـروه    )، آيـت ٦٠٩: ١ ، ج١٤١٦ (همداني، الفقيه مصباح

)، مرحـوم خـويي   ٢١١ :٥ ، ج١٤٢١ البيع (خميني، )، امام خميني در كتاب٢٠٣: ١ ، ج١٤٢١

 ) و شـهيد صـدر در بحـث ثبـوت    ٢١١: ١ ، ج١٤٠٤ (خـويي،  در التنقيح در مـوارد متعـدد  

انـد.   له پرداختـه ئ) بـه موشـكافي مسـ   ٨٣: ٢ ، ج١٣٩١ (صـدر،  الوثقي نجاست از شرح عروه

قاعده «اين زمينه، با عنوان بخش مستقلي را در» القواعد الفقهيه«مكارم شيرازي نيز در كتاب 

: ٢ ، ج١٣٧٠(مكـارم شـيرازي،   اختصـاص داده اسـت  » حجيه خبر الواحد في الموضـوعات 

اي بـا ايـن عنـوان     جو كرده، مقالـه و تحقيق جست ةپيشين ةنده دربارتا آنجايي كه نگار .)٧٩

 ، درحاضـر  ةرو، مقال دهد. از اين نوآوري در اين پژوهش را نويد مي كه، نشده استنگاشته 

اسنادي، به تحليـل محتـواي متـون فقهـي و      و يا انهگيري از روش كتابخ صدد است با بهره

استقصـا و اسـتقراي آرا و فتـاواي     و »المـدارك  جـامع «ارزشـمند   كتاب محوريت با اصولي

 ةعنوان ضابطه و قاعد ويژه سيد احمد خوانساري بپردازد تا معياري به اساطين فقه معاصر به

  . كندكلي در اين زمينه، استخراج و عرضه 

ثقه در موضوعات با تأکید بردیدگاه..... تحلیلی بر حجیت خبر  
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 منكرين ةبررسي فتاوي و ادل

بلكه بـراي  خبر واحد در موضوعات حجت نيست، كه مشهور فقها و اصوليان عقيده دارند 

ـ  عادل) قائم شـود، زيـرا   نه (شهادت دواثبات موضوعات بايد بي حجيـت خبـر بعـد از     ةادل

اما خبري كه راجـع   ،كند اثبات مي ،تماميت، حجيت خبري را كه مفادش حكم شرعي باشد

 اگـر  رو از ايـن  .)٢٩٧ :٤ ، ج١٤١٣(روحـاني،   شـود  به موضوع خارجي است را شامل نمي

 كـه  رسـد  چـه  كنـد،  نمي كفايت شهادت دهد، براي اثبات موضوعاتعادل  مخبر يك فقط

باشد. اين ديدگاه در تصريح بسياري از فقها به عدم ثبوت نجاست يـا مسـافت    ثقوم مخبر،

» الفائـده  مجمـع «خبر عادل مشهود اسـت. محقـق اردبيلـي در     ةواسط و موضوعات ديگر، به

هرچند كه از روي علـم خبـر    –ادل در تحصيل وقت نماز، بر سخن يك ع« دارد: اظهار مي

نبايد اعتماد شود، مگر با انضمام قرائني كه مثمر علم باشـد؛ و امـا اگـر دو شـخص      –دهد 

باشد، جـايز   ت شرعي ميجعادل باشند، ظاهر اين است كه اعتماد بر سخن آن دو، چون ح

رق ثبـوت  هنگـام بحـث در طـ   » مستند الشيعه«نراقي در  .)٥٢: ٢ ، ج١٤٠٣(اردبيلي، » است

ـ   ةنجاست، بعد از اشاره به برخي ادل و » نبـأ « ةحجيت خبر واحد در موضوعات، از قبيـل آي

ط خبر واحـد قائـل   سرا ضعيف دانسته و به عدم ثبوت نجاست تو آنهاتعدادي از روايات، 

ـ    » عوائـدااليام «) و نيز در ٢٤٧: ٢ ، ج١٤١٥ (نراقي، شده است  ةپـس از ارزيـابي و نقـد ادل

كه دليلي تـام بـر حجيـت اخبـار عـادل       كرده استچنين استنتاج  ،ي خبر واحدكنندگ اثبات

 ي مـورد اسـتناد قـرار گيـرد    يعنوان يك قاعده در موارد جز واحد، به نحو اطالق نيافتم تا به

بـا  » لوامـع األحكـام  «اين در حالي است كه پدرش مهـدي نراقـي در    .)٨٢٣: ١٣٧٥(نراقي، 

 تـا:  (نراقـي، بـي   خبر واحد را در ثبوت تطهير پذيرفته استنبأ، حجيت  ةاستناد به عموم آي

تنها حجيت خبر واحد را در موضوعات انكار كرده، بلكه  ذكر است كه نراقي، نه شايان) ٧٦

ميرزاي قمي در  .(رك: همان) نه را هم نپذيرفته استت حجيت بييجزو فقهايي است كه كل

(ميـرزاي   »خبر عادل واحـد وجـود نـدارد   دليلي بر پذيرش « نويسد: باب ثبوت نجاست مي

  .)٤٧٨: ١ ، ج١٤٢٠قمي، 

) ٢٩٩: ٥ ج ،١٤٠٧(كلينـي،  حريز ةشيخ انصاري در بحث نماز مسافر با توجه به صحيح

به خبر عـادل  بتوان كه است ) احتمال داده ٦١(توبه: »اُذُن« ةو دستور به تصديق مؤمن در آي
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تأييد اين احتمال، به مبناي شهيد اول در  واحد در ثبوت مسافت شرعي اكتفا كرد؛ سپس در

اشاره كرده كه اخبار به مسافت را از قبيل روايت محسوب كرده و خبر واحـد را  » الذكري«

يـك احتمـال    عنوان  ) ولي اين حكم را تنها به١٨: ٣ ، ج١٤١٥(انصاري،  كافي دانسته است

المكاسـب، بـه عـدم حجيـت     و در بسياري از مباحث ديگر در فرائداالصول و  كند ميبيان 

 ةلئنمونه در مسـ  رايب .)٤٠٣: ٥ ج ،١٤٣٤ انصاري،( داردخبر واحد در موضوعات تصريح 

روش شناخت ارزشِ كاالي معيوب در صورتي كه قيمت صحيح و معيوب آن كاال نامعلوم 

اگـر آن  « الزم است كه به شخص آشنا به قيمت بـازار رجـوع شـود؛ معتقـد اسـت:      و باشد

شده نزد اهل شهر يا اهل خبره خبـر دهـد، ماننـد     مت متعارف و معلوم و ثبتشخص از قي

شـود، چنـين خبـري داخـل در      اينكه بگويد: اين گندم در بازار به فالن قيمت فروخته مـي 

شهادت خواهد بود و تمام قيودي كه در شهادت بر ساير محسوسـات شـرط اسـت، در آن    

 ، ج١٤٣٤(انصـاري،  » د مخبرداز روي حس و تعباشد، از قبيل عدالت و اخبار  نيز شرط مي

نبـأ، آنجـا كـه     ةدر بحث حجيت خبر واحد در دفع اشكال پنجم بر استدالل به آي .)٤٠٣: ٥

عمـل   )كه مورد آيه نيز همـان اسـت  (مستشكل گفته، به مفهوم آيه در موضوعات خارجي 

مصطلق و بدون شك  بني ةفيشود؛ زيرا مورد آيه عبارت است از اخبار وليد به ارتداد طا نمي

خبر عادل در ثبوت ارتداد كافي نيست؛ بلكه دستكم بايد دو عادل خبر دهند؛ پـس نـاگزير   

 :فرمايـد  مـي بايد مفهوم آيه را كنار گذاشت، زيرا اخراج مورد جايز نيست؛ در پاسخ بـه آن  

مفهوم آيه به قوت خويش باقي است، نهايت امـر ايـن اسـت كـه مفهـوم آيـه نسـبت بـه         «

شـود كـه در    شـود و نتيجـه ايـن مـي     د بودن مخبر عادل تقييد زده مـي دوضوعات، به متعم

 .)٢٧١: ١ ، ج١٤٣٣ (انصـاري، » يك از دو خبر عادل در بينه، تبين و تحقيق الزم نيست هيچ

ظاهر جواب، نشانگر اين است كه اصـل اشـكال، يعنـي عمـل نكـردن بـه خبـر عـادل در         

 دارد: در بحـث اصـالت صـحت نيـز اظهـار مـي      . شود محسوب مي يموضوعات، امر مسلّم

مذكوره  ةدليل تعدادي از ادل ت است، بهيممكن است ادعا شود كه اصل در خبر عادل، حج«

ظـاهر ايـن    .)٣٨٢ :٣ (همـان، ج  »مذكور ضعيف است ةبر خبر واحد؛ ولي تبيين شد كه ادل

مسـتفاد از آن، ايـن   ؛ زيـرا  اسـت قيد و شرط حجيت از خبر عادل  كالم نيز سلب كلي و بي

  كه اصل در خبر عادل، عدم حجيت است.  خواهد بود

ثقه در موضوعات با تأکید بردیدگاه..... تحلیلی بر حجیت خبر  



٥٨٤ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

ــا ــه   ين ــراغ از اثبــات عمــوم حجيــت بين يني در بحــث تعيــين اوقــات نمــاز، پــس از ف

ت نيست، مگر اينكـه در  جاقوي اين است كه خبر عدل، در موضوعات مطلقاً ح«فرمايند: مي

زيرا آنچه بر اعتبار خبـر عـادل    خصوص موردي، دليل خاصي بر اعتبارش وارد شده باشد؛

نبأ؛  ةجز مفهوم آي شود، به داللت دارد، مخصوص به احكام است و موضوعات را شامل نمي

نبـأ هـم محـل تأمـل اسـت و بـر فـرض داللـت و شـمولش بـر            ةولي در داللت مفهوم آي

كه بر اعتبـار و اشـتراط    –  بن صدقة مانند روايت مسعدة –ديگري  ةموضوعات، توسط ادل

طريـق   تعدد مخبر در موضوعات داللت دارد، تخصيص زده شده است؛ زيرا در آن، امام

رو، خبـر واحـد در اثبـات     اثبات موضوعات را در علم و بينه منحصر فرموده است؛ از ايـن 

يني دو نكتـه  ياز كـالم محقـق نـا    .)١٣٣: ١ ، ج١٤١١يني، ي(نـا » موضوعات جايگاهي ندارد

حجيت خبر واحد كه در اصول فقه بررسي شده اسـت،   ةادلبر مبناي شود: اوالً،  تفاد ميمس

ترين اشـكال   ثانياً، مهم ؛كند نه موضوعات احكام را خبر واحد تنها احكام فقهي را اثبات مي

هاي بعدي،  بن صدقة است كه در بخش بر حجيت خبر واحد در موضوعات، روايت مسعدة

اهللا حكيم نيز همـين مبنـا را    . آيتخواهد شدنكرين تحليل و ارزيابي داللت آن بر مدعاي م

ايشان با استناد به روايت مسعدة، حجيت خبر واحد را در  .)٢٠٦: ١ ج ،١٤٢١ حكيم،( دارد

يني يكي است. براي نمونـه: در بحـث   يق ناقاند و مبنايشان با مبناي مح موضوعات نپذيرفته

حجيت خبر واحـد را ناتمـام دانسـته و از     ةعموم ادل ثبوت نجاست با خبر واحد، از سويي

ت خبـر واحـد در موضـوعات تلقـي     يسوي ديگر، روايت مسعدة را رادع بناي عقال بر حج

 .)٢٠٦: ١ ، ج١٤٢١(حكـيم،   كننـدگي آن را رد كـرده اسـت    ترتيـب، اثبـات   يـن ه اده و بكر

ل آن از شـهيد اول  خبر عادل، پس از نقل احتما ةواسط همچنين در ثبوت مسافت شرعي به

شـود؛   اقوي اين است كه مسافت شرعي با خبر عـادل ثابـت نمـي   «فرمايند: و شهيد ثاني، مي

عاي داللت بناي عقال بر حجيت مطلـق خبـر ثقـه تمـام باشـد، ولـي       دزيرا به فرض اينكه ا

روايت مسعدة كه بر عموم حجيت بينه داللت دارد، رادع بنـاي مـذكور خواهـد بـود؛ پـس      

در مجموع با نگرش بـر فتـاوي    .)١٩: ٨ (همان، ج »ماند ي تعويل بر آن باقي نميمجالي برا

در  ،علت عدم پذيرش اعتبار خبر ثقـه در موضـوعات   كه شود اين دسته از فقها استنباط مي

اعتبار بينه و شـهادت در   .٢ ؛موافقان ةفقدان دليل يا ضعف ادل .١شود:  سه مورد خالصه مي



  ٥٨٥  

 اش روايت مسعدةبن صدقه از امام صادق برخي از احاديث كه عمده .٣ ؛تمام موضوعات

  است.

  موافقان  ةبررسي فتاوي و ادل

الغطاء به حجيت خبر عادل واحد در  شود كه كاشف چنين مستفاد مي» كشف الغطاء«ع باز تت

ـ    و آن را قول قوي  داشتهموضوعات اعتقاد  تـر اينكـه در مـوارد     مهـم  ةدانسـته اسـت و نكت

ـ  انـد  ي، به عدم فرق بين خبر مرد و زن تصـريح و تنصـيص كـرده   متعدد  ة. ايشـان در مقدم

دليل معتبر بـر اكتفـا بـه خبـر عـادل      « را چنين ذكر كرده است: موضوعكلي  ةكتابش، قاعد

در ثبوت موضوعات و احكـام شـرعي، داللـت     –گذشته از دو عادل و چند عادل  –واحد 

لم و يقين خبر دهد و اگر از روي وهم يـا شـك   دارد و اين در صورتي است كه از روي ع

در بـاب طهـارت   وي  .)٢٢٦: ١ ، ج١٤٢٢ الغطاء، (كاشف» ت نيستجيا گمان خبر دهد، ح

چـه مـرد و    - تنها خبر دو عادل، بلكه خبر عادل واحد نه«نويسد:  در اثبات كر بودن آب مي

ن ينسب با قـرا « يند:فرما در طرق ثبوت نسب مي .)٤٠٥: ٢ (همان، ج »كافي است - چه زن

شـود و در اكتفـا بـه شـهادت يـك عـادل،        مفيد علم و با شياع و شهادت دو عادل ثابت مي

  .)١٩٥: ٢ (همان، ج »باشد هرچند كه زن باشد، وجهي قوي مي

آقا رضا همداني در حجيت خبر واحد در موضوعات ترديدي نـدارد و در مباحـث   

بر آن تصريح كرده است. در باب ثبوت نجاسـت بـا خبـر    » مصباح الفقيه«متعدد كتاب 

باشد  شأن حجيت خبر ثقه نزد عقال، همان شأن حجيت ظواهر الفاظ مي«نويسد:  ثقه مي

، ١٤١٦(همـداني،  » امضايش ثابت شده اسـت  تنها آن را ردع نكرده، بلكه و شارع نيز نه

تنهـا عـادل    اقوي اين است كه نه«دارد:  ). در موضوع وقت نماز نيز اظهار مي١٦٩: ٨ج 

واحد، بلكه مطلق ثقه، در تمام موضوعات غير از خصومات و امور متعلق بـه دعـاوي،   

حسـيِ مربـوط بـه     امور باشد؛ زيرا سيرة عقال بر اعتماد به اَخبار ثقه در تمامي  كافي مي

: ٩(همـان، ج  » معاش و معادشان استقرار يافته و شارع نيز اين سيره را تأييدكرده است

در ). مرحوم خويي در مواضع متعدد، به تحليل و تنقيح مسـئله پرداختـه اسـت و    ٣٦٩

 شـامل  واحـد  خبـر  حجيـت  كـه  كـرديم  ثابـت  اصـول  در«فرماينـد:   مـي  الرجال معجم

ثقه در موضوعات با تأکید بردیدگاه..... تحلیلی بر حجیت خبر  



٥٨٦ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

 كه موارد از بعضي در مگر ندارد؛ شرعيه احكام به صاصاخت و شود مي هم موضوعات

 اسـت؛  بينه به نياز و شود نمي ثابت موضوع اين واحد خبر يك با كه باشد خاص دليل

). براي مثال ايشـان در بـاب ثبـوت نجاسـت     ٤١: ١، ج ١٣٧٢(خويي، » مرافعات مانند

معروف اين است كه خبر واحد در موضـوعات  «كند:  وسيلة خبر واحد چنين بيان مي به

اعتباري ندارد؛ ولي جمعي از فقها به حجيت آن در موضوعات، هماننـد احكـام قائـل    

). در باب روزه نيز، آنجـا  ٣١٩: ١ ، ج١٤٠٤(خويي، » اند و صحيح نيز همين است شده

عمـده دليـل بـر    «كه يك شخص عادل به طلوع فجر خبر دهد، چنين بيان كرده است: 

حجيت خبر واحد، عبارت است از سـيرة عقاليـي كـه در آن بـين شـبهات حكميـه و       

جز  همين جهت، بايستي به تعميم حجيتش ملتزم گشت، به موضوعيه، فرقي نيست و به

لي بر خالف مفاد خبر قـائم باشـد، ماننـد مـوارد يـد؛ زيـرا در چنـين        در جايي كه دلي

شود؛ بلكـه نـاگزير از دو مـرد     مواردي، در برابر دعوي مقابل، به شاهد واحد اكتفا نمي

به حسب اختالف مـوارد   –عادل، يا يك مرد و دو زن و يا يك مرد به انضمام سوگند 

زنا كه جـز بـا چهـار شـاهد ثابـت       باشد؛ همچنين مانند شهادت بر مي –در باب قضا 

اي قائم شده است؛ ولي در غير ايـن   شود و مانند آن از موارد خاصي كه دليل ويژه نمي

شـود؛ بلكـه مقتضـاي     موارد، به مقتضاي سيرة عقال، به خبر يك عادل مطلقاً اكتفـا مـي  

كنـد، هرچنـد كـه عـادل      اي است كه از دروغ پرهيز مي سيره، اكتفا به خبر شخص ثقه

). شهيد صـدر در ثبـوت نجاسـت، پـس از بررسـي      ٤٠٦: ١، ج ١٣٨٤(خويي، » نباشد

هاي حجيت خبر ثقه در موضوعات با اشاره به رسوخ بناي عقال بر اعتبـار آن،   استدالل

ترين دليل بر حجيت خبـر واحـد در شـبهات موضـوعيه دانسـته و       بناي مذكور را مهم

شود، جز  موضوعيه، حجت محسوب مينتيجه گرفته است كه خبر ثقه در تمام شبهات 

). ١٠٢: ٢، ج ١٣٩١در مواردي كه دليل خاصي بر خالف آن داللت داشته باشد (صدر، 

با تمسك به اطالق بناي عقال بـر حجيـت   «در ثبوت كُر بودن آب چنين فرموده است: 

(همـان،  » باشـد  خبر واحد، اظهر اين است كه خبر عادل واحد در ثبوت كر حجت مي



 ٥٨٧  

اثبـات حجيـت خبـر ثقـه در موضـوعات،       توان گفـت ادلـة   بندي مي ر يك جمع). د١٢٩

 محمدبن مسلم ة، صحيح٤سماعه ة(مؤثق ) و سنت٣و كتمان ٢، نفر١نبأ ة(آي برگرفته از كتاب

و  ٦شـهاب  ةحسـن  ،٥بن سـالم  هشام ة، صحيح١ ح :٤٧ باب ،٢ ج ،١٤٠٩ عاملى، حرنقل از 

. از ستو بناي عقال ٨روايت در اين زمينه ) و ساير٧"مؤمن به تنهايي حجت است"حديث 

نبأ بيشترين داللت را بر مدعا دارد. از روايات نيـز هرچنـد داللـت يـا      ةبين آيات مطرح، آي

از قبيـل وكالـت، بيـع و نكـاح وارد      يو بقيه نيـز در مـوارد خاصـ    استسند بعضي ناتمام 

ـ  ، فهم عرفي، به الغاي خصوصيت در اين روايات حكم مـي اند شده د و اگـر نتـوان ايـن    كن

عنـوان شـاهدي بـراي اثبـات برخـي       عنوان دليل مستقل ذكر كرد، حـداقل بـه   نصوص را به

                                                           
  .٦. حجرات: ١

  .١٢٢. توبه: ٢

  .١٥٩بقره:  .٣

 يكُونُ -الرَّجلِ عنِ َأباعبداللَّه سأَلْت: قَالَ بصيرٍ َأبِي عنْ سماعةَ عنْ زرعةَ عنْ يونُس عنْ عيسى بنِ محمد عنْ. ٤

لَه نْدلِ عقُّ الرَّجالْح - و لَه دشَاه داحولُ كَانَ فَقَالَ قَالَ -وسر ي 9اللَّهقْضي دبِشَاه داحو- و كي ذَلنِ فيالد 

  ).٢٥٧:٢٧، ج ١٤٠٩ (حر عاملى،

 باسناده السالم عبداهللا عليه بن سالم عن ابي بن الحسين باسناده عن محمدبن ابي عمير عن هشام محمدبن علي. ٥

ذا وكل ثم قام عن ا«سالم  بن هشام عن عمير ابي محمدبن عبيد عن بن عيسي عن محبوب بن حسن عن

 »هالوكاله ثابته حتي يبلغه العزل عن الوكاله بثقه يبلغه او يشافهه بالعزل عن الوكال ابداً و المجلس فامره ماض

، ج ١٤٠٩شود (حر عاملى،  مي ثابت ثقه اخبار واسطة به است، موضوعات از يكي هك عزل كه شود مي معلوم

  ).١ح  ،٢باب  الوكاله، احكام ابواب ،١٣

عرض كردم: من وقتي به مالم تعلق گيرد آن را خارج  گويد به حضرت امام صادق بن عبد ربه مي . شهاب٦

  ).١٧: ٤، ج ١٤٠٧دهم تا تقسيمش كند، فرمود: مانعي ندارد (كليني،  كرده و به كسي كه به او وثوق دارم مي

٧ » .هجح ه٣٧٦: ١، ج ١٤٢٢(صدوق، » وقد قال النبي المؤمن وحد(   

وهب  بن معاويه )؛ صحيحه٢ح  نجاسات، ابواب از ٤٧ باب ،٢، ج ١٤٠٩بن سنان (حر عاملى،  صحيحه عبداهللا .٨

؛ )١ح  ،٩٧باب  الوصايا، ابواب ،١٣ج  ،١٤٠٩ عاملى، حر(عمار  بن اسحاق ؛ مؤثقة)١٢٩: ٣، ج ١٤١٤ طوسي،(

روايات  ؛)٢٩٩: ٥ج  ،١٤٠٧كليني، ( حريز )؛ صحيحة٢٧٥: ٢، ج ١٣٦٣عيسي (طوسي،  حمادبن صحيحة

  ).٣ ، ابواب االذان واالقامه، ح٤ ج، ١٤٠٩وارده در باب اذان (حر عاملى، 

ثقه در موضوعات با تأکید بردیدگاه..... تحلیلی بر حجیت خبر  



٥٨٨ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

؛ مانند ثابت شدن وقت اذان گفتن شـخص ثقـه و   هستندخبر ثقه  ةوسيل هموضوعات فقهي ب

آن عـادل   ةكه فروشـند  ثابت شدن عزل وكيل با خبر ثقه و جواز نزديكي با كنيز در صورتي

اما  .)٢٨٥و  ٣٨: ١٣ ؛ ج٦١٨: ٤ ، ج١٤٠٩عاملي،  (رك: حر آن خبر دهد ياستبرا باشد و به

شده است، داللت واضحي بر اعتبـار   حسوببناي عقال كه دليل عمده در حجيت خبر ثقه م

عنوان دليل شرعي و امضايي بـر ايـن    ت بيشتر بهنو كتاب و سآن در اثبات موضوعات دارد 

لحـاظ مفـاد و مضـمون خبـر گسـترش دارد و       سـيره، بـه  شـك ايـن    د و بيشو  بنا تلقي مي

محقق  .)٢١٤: ١٣٨٧(كالنتري،  وجه به اخبار مربوط به احكام شرعي اختصاص ندارد هيچ به

حجيـت خبـر    عمده دليـل بـر  « نويسد: عقال در اين باب مي ةيني در اشاره به اهميت سيرينا

ها، قابل مناقشه باشند، ايـن   اي كه اگر بر فرض، ديگر دليل گونه عقال است، به ةواحد، طريق

قابـل مناقشـه    - كه مبتني بر اعتماد و تكيه بر خبر ثقه در محاورات ايشـان اسـت   - طريقه

ــود  ــد بـ ــا» نخواهـ ــر، ؛١٩٤: ٣ ، ج١٤٠٩ يني،ي(نـ ــي از .)٩٢: ٢ ، ج١٣٨٦ رك: مظفـ  يكـ

 ةسـير « دارد: و اظهـار مـي   كشد نقد مي ةييني را به بوتنظران معاصر، ديدگاه محقق نا صاحب

عنوان دليل مستقل براي اثبات حجيت خبـر   تواند به تنهايي نمي عقال از آن جهت كه خود به

عدم  ةوسيل ثقه، مطرح شود، نياز به احراز رضايت شرعي و امضاي شارع دارد كه اين امر به

عقال در مورد حجيـت   ةت شارع نسبت به سيراثبات نيست و تنها راه اثبات رضاي ردع، قابل

عقـال   ةشـود سـير   ترتيب معلوم مي قولي و يا عملي. به اين يخبر ثقه، عبارت است از امضا

ـ       ةدر عرض ساير ادله براي اثبات مدعي مورد بحث، نبايد مطـرح شـود، بلكـه در طـول ادل

اين دليل يعني سـيره،   پذير بودن باعث خدشه ،پذير بودن ساير ادله ديگر قرار دارد و خدشه

، ايـن  آنهـا پذير بودن  طوري كه در فرض خدشه به ؛شود نه آنكه آسيبي به آن نرساند هم مي

پس اگر مـا در   .)٢٦: ١٣٩٣(آهنگران، » دليل بتواند مستقالً مورد استناد و استدالل قرار گيرد

نتيجـه از طريـق   ديم، رسيدن بـه  كراثبات حجيت خبر ثقه نظير آيات و روايات خدشه  ةادل

عقال غيرممكن است، مگر اينكه نسبت به صدق يك خبر اطمينان حاصل شـود   ةسير صرفاً

  كه اين دليل ديگري است كه از محور بحث در مقاله خارج است. 

ع يحجيت خبر ثقه را شامل عقايد ديني، تفسير قرآن و وقا ةكساني كه داير ةهمچنين ادل

ـ    ... مي تاريخي و آن، شـامل اثبـات    ةولـي، گسـتر  اذيرش آن، بـه طريـق   دانند، بـر فـرض پ



 ٥٨٩  

مجلسـي،  ( مجلسـى  عالمـه  همچـون  اماميـه  علمـاى  از شود. بزرگاني موضوعات فقهي مي

، )١٧٧: ١٣٧٨قمي، ( قمى ، ميرزاى)٥٧١ :١٤٢٤شبر، ( شبر عبداللّه ، سيد)٢٤٥: ٢ج  ،١٤٠٣

 و ) ٥٨ :٢ ج تـا،  بـى حائري، (  حائرى  عبدالكريم شيخ ،)٤٣٩: ١٤١٤نراقي، ( نراقى احمد مال

هسـتند و بـه دو دليـل ذيـل      دينى و تفسير قـرآن  عقايد در واحد خبر حجيت طرفدار غيره

  واحـد  خبر حجيت ةادل  بودن مطلق .٢ ؛است عرفى  علم  مفيد واحد، خبر .١ :اند استناد كرده

اولويـت و  رو از طريـق   از اين .)٦: ١٣٨٩؛ مصباح، ٦٧: ١٣٩٢بخشايش،  (رضائي وگوهري

  شود.   مي هماثبات اين ادله شامل حجيت خبر ثقه در موضوعات فقهي  ةتنقيح مناط، داير

  متوقفان  ةبررسي فتاوي و ادل

 انـد  دهكرحجيت خبر ثقه در موضوعات، توقف يا ترديد  ةلئبسياري از فقهاي معاصر در مس

ت خبـر  يـ گرچه بـه حج  اند. صاحب جواهر تبعِ آن در مقام عمل، به احتياط حكم داده  و به

ده اسـت؛ در برخـي   كـر دي در مورد آن ترديد ددارد، به داليل متعتمايل ثقه در موضوعات 

بعـد از اشـاره بـه     ،ثبوت تـنجس اشـيا   ةلئموارد نيز به عدم حجيت آن گرايش دارد. در مس

ـ  اينكه خبر عادل بـه  ةبرخي روايات دال بر حجيت خبر واحد در موضوعات و استفاد  ةمنزل

تنهـا ايـن، بلكـه ثبـوت احكـام شـرعي توسـط خبـر عـادل،           نـه « كند: علم است، اظهار مي

تـوان   مـي  ،ت آن در موضوعات است و با تأمـل در ايـن روايـات   يترين شاهد بر حج بزرگ

كلي؛ در هر موضـوعي   ةعنوان يك ضابط يقين است و به ةمنزل استنباط كرد كه خبر عادل، به

توان به خبر عادل اكتفا نمود؛ ولي انصـاف ايـن    ت است، ميكه ثابت نشود كه از باب شهاد

جهـت ممنـوع بـودن بعضـي و ثابـت نشـدن        ت تأمل در مطالب گذشته، بـه لاست كه به ع

) و ١٧٢: ٦ ، ج١٤٠٤(نجفـي،   »مانـد  له در حيز اشكال باقي مـي ئمطلوب با بعضي ديگر، مس

خواهـد  له ئگر تـوقفش در مسـ  نشان» له در حيز اشكال، باقي استئمس« :است اينكه فرموده

ثبوت نجاست با خبر يك عادل را » مجمع الّرسائل«فارسي  ةو بر همين اساس، در رسال بود

ـ     .)٧٩: ١٣٧٣(نجفي،  مبتني بر احتياط دانسته است  ةدر وقت نماز نيـز، پـس از بررسـي ادل

هـر   ه بهك كند ميگيري  نفي و اثبات حجيت خبر واحد در اخبار به دخول وقت، چنين نتيجه

گذشـته  (حال، شكي در اين نيست كه اعتبار و اشتراط علم و اكتفا نكردن به شهادت واحد 

ثقه در موضوعات با تأکید بردیدگاه..... تحلیلی بر حجیت خبر  



٥٩٠ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

: ٧ ، ج١٤٠٤ (نجفـي،  اگر هم اقوي نباشد، احوط است؛ و خدا داناتر اسـت   )از خبر واحد

 كنـد:  اظهار مي يتر گيرانه سخت هاي نيز همين حكم را با عبارت» مجمع الّرسائل«در  .)٢٦٩

به گمان در داخل شدن وقت با امكان حصول علم جايز نيسـت؛ هرچنـد گمـان در    اعتماد «

بـر احتيـاط حاصـل شـده      بلكه دو عادل نيز بنـا  ،اثر شنيدن اذان معتمد و با قول يك عادل

 "الـذكري "شـهيد اول در  « :اند نماز مسافر فرموده ةدربارايشان  .)١٨٤: ١٣٧٣ (نجفي، »باشد

اند كه خبر يك عادل كافي باشـد و بعضـي از    احتمال داده "روض الجنان"و شهيد ثاني در 

حجيت خبر ثقه و پـذيرش آن در   ةجهت اطالق ادل علماي عصر نيز به اين قول گرويده، به

جهت اينكه موضوع مورد بحـث از   (يعني در احكام) و نيز به تر از موضوعات اموري بزرگ

قوت نيست، ولي معتبر شمردن بينه باشد. اين قول گرچه خالي از  باب حدود و دعاوي نمي

: ١٤ ، ج١٤٠٤ (نجفـي، » كنـد  ظاهر، حجيت خبـر واحـد را نفـي مـي     توسط فقهاي شيعه، به

كـه   انـد  ، تصـريح كـرده  »عروة الـوثقي «سيد يزدي در مسائل مختلف از ابواب كتاب .)٢٠٥

اشـكال اسـت و ايـن حكـم عملـي، حـاكي از        لثبوت موضوعات با سخن عادل واحد مح

نجاسـت  « :انـد  ثبوت نجاست فرموده ةلئدر مسهمچنين . خواهد بودله ئدر مس  علميتوقف 

شود و در عـادل واحـد اشـكال اسـت؛ احتيـاط در آن       آب و غير آن، با علم و بينه ثابت مي

كُر بـودن آب  « د:ننويس در ثبوت كر نيز مي .)٩٨: ١ ، ج١٤١٩ي يزدي، ي(طباطبا »ترك نشود

در  .)١٠١: ١ (همـان، ج  »ود و در اخبار عادل واحد، اشـكال اسـت  ش با علم و بينه ثابت مي

هفتمين طريق ثبوت تطهير نزد برخي فقها، اخبار يـك عـادل   «د: نكن ثبوت تطهير نيز بيان مي

ماننـد   برخي از فقيهـان كه ذكر است  شايان .)٢٩٨: ١ (همان، ج »باشد؛ ولي مشكل است مي

حصول اطمينان، اشكالي ندارد، نشانگر آن نيست كـه  در صورت « اند: گفته اهللا سيستاني آيت

ت قائلند؛ زيرا در حجيت اطمينان عقاليي، اختالفي بين فقها وجـود نـدارد و   يايشان به حج

(سيسـتاني،  » ت اطمينان است، نـه حجيـت خبـر واحـد    يحكم مزبور از ايشان مبتني بر حج

ايات خاص، به جواز اعتماد در احكام اوقات نماز نيز گرچه بر اساس رو .)٤٢: ١ ، ج١٤٢٥

محل  ،، كافي بودن گواهي يك عادل را به دخول وقتاند داده اشناس فتو بر اذان عادل وقت

ق نراقي، با اينكـه حجيـت   قاين در حالي است كه مح .)٢٧٦: ٢ (همان، جاند  اشكال دانسته

ر دخـول  ، براي اذان داست خبر واحد در موضوعات و حتي عموم حجيت بينه را نپذيرفته



  ٥٩١  

شناس عادل را هم از باب تنقيح مناط قطعي  تي قائل نيست و خبر وقتيوقت نماز خصوص

اگر يك شخص « نويسد: در باب روزه ميوي  .)٩٧: ٤ ، ج١٤١٥(نراقي،  معتبر دانسته است

عادل، به طلوع يا غروب خورشيد خبر دهد، احتياط اين است كـه مفطـرات را تـرك كنـد؛     

جيت خبر عادل واحد، اشكال هسـت؛ جـز اينكـه نظـر بـه اصـل       ت و عدم حيزيرا در حج

: ٣ (همـان، ج  »است و در طلوع، اسـتحبابي  استصحاب، احتياط در خصوص غروب الزامي 

فوق بيان كرده، با مبنـاي انكـار كلـي     ةلئناگفته نماند تفصيلي كه محقق يزدي در مس .)٦٠٨

حجيت شهادت واحد سازگار است، نه با مبناي خودش؛ زيرا مبناي سيد يزدي، اشـكال در  

تش است و مقتضاي آن، وجـوب احتيـاط در هـر دو    يت آن و عدم جزم بر انكار حجيحج

ت يكسان است و تفصيل ج؛ چون در هر دو فرض، احتمال وجود حخواهد بودله ئشقّ مس

امام خميني كه در خصـوص اشـكال   از جمله  رو، برخي از فقها ذكور وجهي ندارد؛ از اينم

بـه وجـوب احتيـاط در هـر دو     هسـتند،  مسلك  ت شهادت واحد با سيد يزدي هميدر حج

هرگـاه  « :كنـد  بيـان مـي  در بحث نكاح نيز  ).٢٧١: ٤ ، ج١٤٢٢خميني، اند ( فرض حكم داده

ن وكيـل كننـد، مقاربتشـان بعـد از     ينكاح در زماني معمتعاقدين، شخصي را در اجراي عقد 

گذشتن آن زمان، جايز نيست، مگر آنكه علم به ايقاعش براي آن دو حاصل شود؛ و ظن به 

  .)٦١٤: ٥ (همان، ج »باشد كافي نمي –هرچند كه با اخبار مخبر ثقه باشد  –آن 

ـ  هـاي  كـر اشـكال  و ذ هـا  پس از موشـكافي اسـتدالل  » الطّهارة كتاب«امام خميني در   ةادل

له محـل  ئمسـ « حجيت خبر ثقه در موضوعات، نتيجه را با اين عبارت بيـان فرمـوده اسـت:   

اشكال است؛ زيرا از يك سو در معناي روايت مسعدة اشكال وجود دارد و از سوي ديگـر،  

گونـه كـه در    آن –شود كه فقهاي اماميه در آن به خبر ثقه در موضـوعات   موردي يافت نمي

رو، ثابت نشدن موضوعات با خبر ثقه اگـر   عمل كرده باشند؛ از اين –اند  مل نمودهاحكام ع

  .)٢٧٣: ٤ ، ج١٤٢٢(خميني،  »هم اقوي نباشد، احوط است

  خوانساري حجيت خبر واحد در موضوع احكام فقهي از منظر سيد احمد

 بـارة موضـع در سيد احمد خوانساري، در سـه  كه آيد  المدارك برمي ع در عبارات جامعببا تت

ارش مبيـع   ةمحاسب ةاما در بحث نحو قائل به توقف است. ،خبر ثقه در موضوعات حجيت

ثقه در موضوعات با تأکید بردیدگاه..... تحلیلی بر حجیت خبر  



٥٩٢ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

عـدم اعتبـار خبـر واحـد در      با نقد نظر مشهور فقهـاي اماميـه مبنـي بـر    صحيح و معيوب، 

 اند بودهكنندگي خبر واحد در موضوعات  هاي اثبات بيان جنبه دصد موضوعات خارجي، در

ايشان به فتـاواي وي   ةدانند. براي اثبات نظري راز بناي عقال را شرط ميو در حجيت آن، اح

  پردازيم: مي آنهاصورت موردي به تحليل  كنيم و به استناد مي

  تعيين معناي بكر و بكره

ايشان در باب زنا براي اثبات محصن نبودن زناي مـردي كـه ازدواج كـرده و مالـك فـرج       

محمـدبن قـيس    ةحلبـي و صـحيح   ةروايت صحيحشده، ولي هنوز دخول نكرده است، به 

 حلبي از امام صادق ةممكن است گفته شود مقتضاي صحيح« نويسد: و مي كند مياستناد 

خورد و سـپس   فرمايد مرد محصن و زن محصنه در صورت زنا، صد ضربه شالق مي كه مي

بلـد  خورد و يك سـال نفـي    شود و پسر مجرد و دختر باكره، صد ضربه شالق مي رجم مي

 صحيحة محمـدبن قـيس از امـام بـاقر و امـام صـادق       ةشود، اطالق دارد، ولي با مالحظ مي

حكم كردند براي شـيخ و   منين عليؤشود كه امام فرمود: اميرالم (عليهما السالم) مقيد مي

شيخه بايد صد ضربه شالق زده شود و براي مرد محصن حكم به رجـم كـرد و اگـر پسـر     

حكم كرد به اينكه صد ضربه شالق زده شـود و   ؛(بكره) زنا كنند ره(بكر) و دختر باك مجرد

مدت يك سال به شهر ديگري تبعيـد شـوند. و بكـر و بكـره كسـاني هسـتند كـه مالـك          به

مجامعت نكردند. ممكن است گفته شود معناي بكر و بكـره در   آنهاهمسري هستند، ولي با 

 ةكـالم فقهـا در كتـاب نكـاح دربـار     شود.  نزد عرف شناخته شده است و شامل اين دو نمي

(بكر  كند. و اما اگر تقييد اين دو واليت پدر و جد پدري نسبت به بكر نيز بر اين داللت مي

در اين بحثي نيست، ولي اگر بـه تعيـين موضـوع حكـم      ؛و بكره) به تقييد موضوع برگردد

تـوان اثبـات كـرد، گـاهي      خبر واحد نمي ةوسيل از جهت اينكه موضوع حكم را به ،برگردد

» واحـد  بخبـر  الموضوع إثبات عدم جهة من يشكل فقد«از عبارت  ١.»رسد نظر مي مشكل به

  خبر واحد، قائل به توقف است. ةوسيل شود، ايشان در اثبات موضوع به استنباط مي

                                                           
 فقد الموضوع تعيين إلى رجع ان و كالم فال الموضوع تقييد إلى رجع ذكران بما تقييدهما أما . و ١

  .) ٣١: ٧ ج  ،١٤٠٥خوانساري، ( واحد بخبر الموضوع إثبات عدم جهة من يشكل



  ٥٩٣  

  تعيين قتل عمدي 

باشـد، بـدون اينكـه قصـد      آلت قتالـه  در تحقق قتل عمدي اينكه صرفاً مرحوم خوانساري،

فرمايند مخفـي نيسـت كـه صـرف      د و سپس مينكن به رواياتي استناد مي ،تعمد داشته باشد

موجب تحقق قتل عمدي نيست، بلكه اگر آلت قتاله غالباً كشنده باشـد،   ،تقييد به قصد قتل

ص در اي باشد كه شخ گونه مجرد اينكه فعل به كند و عرف نيز، به قتل عمدي تحقق پيدا مي

كـه   طور داند. همان معرض كشته شدن قرار بگيرد، اگرچه قصدي در كار نباشد، قتل عمد مي

اي كه موجب خـروج   گونه به ،شود اگر مردي با زن خود در ماه رمضان مالعبه كند گفته مي

مني در روز ماه رمضان شود، هرچند كـه قصـد خـروج منـي را نداشـته باشـد، صـرف در        

كند. در محـل   ي خروج مني در تحقق ابطال عمدي روزه كفايت ميمعرض بودن مالعبه برا

 هرچند كه فعل غالباً ؛كند بحث نيز صرف قتاله بودن آلت براي تحقق قتل عمدي كفايت مي

و إثبات الموضوع أو نفيه بخبر الواحـد مشـكل؛ اثبـات    « كند: كشنده نباشد. سپس اظهار مي

از اين  .) ١٨٤: ٧  ج ،١٤٠٥(خوانساري،  »ستخبر واحد مشكل ا ةوسيل موضوع يا نفي آن به

 ةموضوعات را فهميد، بلكه واژ در واحد خبر اثبات يا انكار حجيت ةتوان نظري عبارت نمي

  ظهور در توقف دارد.» مشكل«

  پشت زن اجنبي ياطالق زنا به وط

حشفه در پشت زني داخل كند، در اينكه آيا زنا محسـوب   ةانداز  اگر مردي آلت خود را به

است، ) نقل شده ٨٩: ١ ، ج١٢٦٧ حمزه، (ابن الوسيله شود، غيرمسلم است. آنچه از كتاب مي

در وطي پشت زن دو قول وجود دارد. گاهي به تعميم موضوع زنا كه هم شامل وطي جلـو  

شود. در ايـن روايـات    مي و هم پشت بشود، به اطالق روايات صحيح و غيرصحيح تمسك

؛ در »شـود  اجنبي، غسل، مهريه و رجم واجـب مـي   زن پشت وطي در صورت« آمده است:

 يكه اين اطالق مشكل دارد و بعيد نيست كه روايات در صدق موضـوع زنـا بـه وطـ     حالي

ــر  ــالوه ب ــرف دارد. ع ــو انص ــه  جل ــين موضــوع ب ــن، تعي ــيل اي ــكل   ةوس ــد مش ــر واح خب

ثقه در موضوعات با تأکید بردیدگاه..... تحلیلی بر حجیت خبر  
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  باز اين عبارت ايشان، ظهور در توقف دارد.  .) ٣: ٧  ، ج١٤٠٥ (خوانساري،١است

  ارش مبيع معيوب ةمحاسب ةنحو

اگـر قيمـت    كـه  دارنـد  مبيع صحيح و معيوب اظهار مي يگذار متيقمرحوم خوانساري در 

در اينكـه مشـتري از بـايع ارش نسـبت بـين دو       ،مبيع صحيح و قيمت معيوب معلوم باشد

بايد به شخصـي كـه بـه     ،هيچ اشكالي نيست. اما اگر قيمت معلوم نباشد ،گيرد قيمت را مي

كه آن فرد خبره گاهي از قيمـت متعـارف    قيمت آن آگاه و خبره است، رجوع كند، در حالي

معلوم نزد مردم آن شهر يا نزد اهل خبره براي اين مبيع معين يا مبيعي كه صفاتش مثل ايـن  

اموري كه در  ةل در باب شهادت است و در آن، همصورت داخ دهد. در اين است، خبر مي

، مانند عدالت مخبر، اخبـار از روي حـس و مشـاهده و تعـدد شـهود      ندشهادت دادن معتبر

شناسـي و   مرحوم خوانسـاري بعـد از موضـوع    .)٢٢٩: ٣  ج ،١٤٠٥خوانساري، (است  معتبر 

بيـان  » مكـن أن يقـال  و ي«اصولي خود را با عبارت  ةطرح استفصال در موارد مختلف، نظري

در  ،توان ادعا كرد كه آنچه بين دانشيان فقه و اصـول، معـروف و مشـهور اسـت     كند: مي مي

 موضـوعات  از حجيت خبر واحد بين موضوعات و احكام فرق وجـود دارد. اخبـار   ةگستر

حـس و   از إخبـار  است كه در آن عدالت و تعدد شـهود و مربوط شهادت  باب به ،خارجي

صالح.  احساس مانند اخبار از عدالت از جهت ،اگرچه از جهت آثار باشد .دنمشاهده معتبر

شود، بلكـه بـاالتر    شود، بلكه قول خبر ثقه پذيرفته مي احكام به خبر واحد عدل اكتفا مي در

هرچنـد كـه مخبـر ثقـه نباشـد،       ،به است صدور حكم پي ببريم كه خبر موثوقٌ نبةاگر از ج

نظـر   احتياج به دو خبر ثقه در اثبـات موضـوعات، مشـكل بـه    كه  حالي شود، در پذيرفته مي

يك از آنها مراجعه  رسد، زيرا وقتي به فتاوي و بيشتر موارد موضوعات فقهي و دليل هر مي

آن؛ تعيين اوقات نمازهـاي   ةشود. از جمل كنيم، نشانگر اين است كه به خبر ثقه اكتفا مي مي

نيز اثبات عزل وكيل توسط موكل اسـت و  و  خواهد بود كه خبر واحد، مكفي استواجب 

اثبات اينكه زوجه داراي شوهر است. پس در اين موارد مجـالي بـراي دعـوي خصوصـيت     

                                                           
  الواحد. بخبر الموضوع تعيين في اإلشكال إلى مضافا . هذا ١
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از بـاب امضـاي بنـاي     ،نيست، بلكه ظاهر اين است كه اكتفا به خبر ثقه در اين موضوعات

اگـر   ؛ور اسـت آ عقال در ترتيب اثر دادن به قول ثقه، بلكه به خبر موثوق الصدور و اطمينـان 

در بعضـي   .)٢٢٩: ٣  ج ،١٤٠٥(خوانسـاري،  ١حجيت آن را از جهت قبول قول ثقـه نـدانيم  

موارد بر لزوم شهادت عدلين، دليل خاصي وارد شده است؛ مانند باب شكايات و قضـاوت.  

اي كه عمومـات و اطالقـات نهـي از عمـل بـه ظـن        گونه به ،پس اگر بناي عقال احراز شود

شود. هيچ اصولي و فقيهي، شـمول دليـل عـدم     د، به خبر واحد عمل ميانصراف داشته باش

، هسـتند با اينكه ظـواهر الفـاظ نيـز ظنّـي      ،داند جواز عمل به ظن را براي ظواهر الفاظ نمي

اينكه در موارد بيشتري، دليل خاصي بر آن وارده شده است. از بناي فقها، مالحظه  عالوه بر

كننـد   الحديثي به قول واحدي از علماي رجال اكتفا مـي  لشود كه در تعديل و توثيق رجا مي

شـوند.   عادل همـراه بـا دارا بـودن شـرايط شـهادت ملتـزم نمـي        اهدو به شهادت دو نفر ش

با اينكه به حال نويسـنده و   ،شده هاي نوشته در اعتماد به كتابكه شود  همچنين مالحظه مي

وثاقت و اطمينـان بعـد تطبيـق دادن     حصول نبةاعتماد كردن فقط از ج ،ندارندعلم عدالتش 

سـپس ايشـان    .) ٢٢٩: ٣  ج ،١٤٠٥ خوانسـاري، (اسـت  بـردن بـه صـحت آن     ها و پي نسخه

حجيـت   ةاگر آنچه بيان شد بر آن چيزي كه معروف بين فقهاست، بنا كنيم، ادل«فرمايند:  مي

غيرمحسـوس   ءكند به موردي كه مخبر از روي حس يا از روي شـي  بينه اختصاص پيدا مي

دهد، ولي اگر اخبار، از روي حـدس   ولي داراي آثار محسوس هستند، مانند ملكات خبر مي

شود، لذا اكفتـا بـه خبـر واحـد ثقـه       نه شامل آن نميو گمان شخصي باشد، دليل حجيت بي

از جهت فرض عدم اطـالع   ،شود شود. عالوه بر اين، اشكالي كه در اين زمينه مطرح مي مي

گـذاري مبيـع    ار رغبت مردم است و حال آنكه مقـدار رغبـت مـردم در قيمـت    مخبر از مقد

                                                           
 يعتبر الشهادة باب الخارجية الموضوعات عن االخبار فباب األحكام و الموضوعات بين التفرقة . المعروف ١

 بصدور بالوثوق بل بالثقة بل العدل بالواحد فيها فيكتفي ... و حس عن اإلخبار و التعدد و العدالة فيه
 المجال و بالواحد االكتفاء على فيها الدليل ورود و الموارد من كثير مالحظة جهة من يشكل و الحكم
 مع بل الثقة بقول  األثر ترتيب على العقالء بناء إمضاء باب من يكون أنّه الظاهر بل الخصوصية لدعوى
  الثقة. قول جهة من يكن لم لو و االطمئنان و الوثوق

ثقه در موضوعات با تأکید بردیدگاه..... تحلیلی بر حجیت خبر  
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شود و برخي از اشـيا نيـز    دخيل است، زيرا بعضي از اشيا از جهت منافعي كه دارد، غلو مي

شوند و گاهي شيئي داراي منفعت مهـم قابـل تـوجهي     از جهت كثرت رغبت مردم، غلو مي

است. پس چگونه با اينكه مخبـر از   ارزش كم وارزان رغبت مردم  خاطر كمي  است، ولي به

شود، مگر اينكه ادعا شود بناي عقال در ايـن   رغبت مردم اطالع ندارد، قيمتگذاري مي ةانداز

شـرط   ،خبره است. پس در صورت تماميت امضاي اين بنـاي عقـال   موارد در رجوع به اهل

رسد  نظر نمي رد، بعيد بهنيست كه مخبر عادل باشد و تمسك به آنچه داللت بر اخذ ارش دا

ـ   گونه به تخصـص خـود، نظـري را بيـان      ةاي كه بدون شك، غالباً اهل خبره وقتـي در زمين

باشد. ممكن نيست پزشك به كاري حوالـه دهـد، ولـي     كنند، طبق روش و مسلكشان مي مي

  .) ٢٣٠: ٣  ج ،١٤٠٥(خوانساري، » روش و مسلكي نداشته باشد

  ديدگاه خوانساري هبا نگاهي ب ،ناخالفم ةترين ادل تحليل و نقد مهم

 نـه بن صدقة و عدم نياز به خبر ثقه بـا وجـود بي   مسعدة ةثقون، مامنكر هاي ترين اشكال مهم

  پردازيم: (شهادت دو عادل) است كه در اين موضع به تحليل و نقد آن مي

ـ  تـرين  مهـم  يكـي از  اشكال اول:  در واحـد  حجيـت خبـر   رد در فقهـا و اصـوليان   ةادل

در آن  كـه  اسـت  صـدقَةَ از امـام صـادق    مسـعدةَبنِ  ةموثق موضوعات فقهي، ذيل روايت

همـه   اْلبيِّنَـةُ؛  بِه تَقُوم أَو -ذَلك غَيرُ لَك يسَتبِينَ حتَّى هذَا علَى ُكلُّها الْأَشْياء و «... :خوانيم مي

 ،١٤١٢ عاملي، (حر »آن بينه قائم شود اشيا بر اين وضعند تا آنكه خالفش روشن گردد يا بر

 موضـوعات  در كـه  اسـت  ايـن  بر دال روايت اين فرمايند: مي فقها از گروه اين .)٨٩: ١٧ ج

مـؤداي روايـت    .)٨١٩ :١٣٧٥ نراقي،( نيست كافي واحد عدل خبر و است الزم نهبي يا علم

و بينـه منحصـر    ه، در علـم وجـداني  ياين است كه راه اثبات موضوعات در شبهات موضوع

 ت است كه در صـدر آن فرمـود:  يدر روايت، اشاره به حل» هذا« ة. توضيح اينكه كلمشود يم

بـه شـكل    به بيان ديگر، امام .حالل است) براي تو چيزي هر( »كلّ شيء هو لك حالل«

، سپس راه اثبات خالف آن را اند اي كلي، اصل را در هر چيز بر حليت و اباحه دانسته قاعده

ي واضـح  امعن استبانه از باب استفعال، به . قيام بينه.٢ ؛. استبانه١: اند دو امر محصور كرده در

) نيز در ٥٥: اين واژه در قرآن مجيد (انعام .)٧٠: ٢ج  ،١٤١٤ (فيومي، استشدن و انكشاف 
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سـاوق  ه به تقابل استبانه و بينه در روايت، استبانه را مجو فقها با تو شود ديده مي اهمين معن

اند و پيداست كه علم به يك چيز، از مصـاديق بـارز    با علم وجداني و يقين شخصي دانسته

. ايرادي كه با اين روايت بر حجيت خبر واحد در موضوعات وارد شده، خواهد بوداستبانه 

اين است كه اگر خبر عادل يا ثقه در اثبات موضوعات كافي بـود، امـام آن را نيـز در كنـار     

ت آن داللت دارد؛ بلكـه بـاالتر   يفرمود؛ پس مفهوم حصر، بر عدم حج ينه ذكر مياستبانه و ب

ه بـه معنـاي   جـ از آن، ذكر خبر عادل در كنار بينه ممكن نيست و جايي نـدارد؛ زيـرا بـا تو   

ـ كه جعل اعتبار و حج خواهد بود، واضح استاصطالحي بينه كه دو شاهد عادل  ت بـراي  ي

 د و اگر خبر ثقه، در اثبات موضـوعات كـافي  شو مي آن، موجب سقوط حجيت شاهد واحد

شد. به تعبير امام خميني، معناي اعتبار بينـه   بود، اعتبار دادن به بينه وجهي نداشت و لغو مي 

ي از سببِ اثبات امـر و مقتضـاي ثبـوت آن بـا     ياين است كه هر يك از دو شاهد عادل، جز

نـه   شـود  محسوب مـي مام سبب براي اثبات تنهايي، ت خبر ثقه نيز اين است كه يك شاهد به

، ١٤٢٢(خمينـي،  پذير نيست  جزء آن و اين تناقضي است كه در مقام جعل و قرارداد، جمع

  .)٢٧٠: ٤ ج

صدد حصر ادله در علـم   شود اوالً روايت در ، گفته ميمذكوردر مقام نقد و دفع اشكال 

غير آن، همچنانكه بـا آن دو  و بينه نيست؛ زيرا واضح است كه موضوعاتي مانند نجاست و 

. همچنـين استصـحاب و   خواهـد شـد  شود، با استصحاب و اخبار ذواليد نيز ثابت  ثابت مي

رو،  ؛ از ايـن هسـتند هاي اثبات اشيا و موضـوعات   از راه ،اقرار و حكم حاكم و غير اينها نيز

امـري   آيد كه اگر روايت در صدد حصر حجت در علم و بينه باشد، تخصيص اكثر الزم مي

هـاي اثبـات    روايت تنهـا در صـدد شـمردن برخـي از راه     پس؛ شود محسوب ميمستهجن 

ثانياً ذكـر نشـدن خبـر عـادل در      ؛)٢١١: ١٤١٠ (خويي،است موضوع در شبهات موضوعيه 

كه از موارد يـد اسـت؛ ماننـد لبـاس و      بودههاي نامبرده  لحاظ مثال مقابل علم و بينه، تنها به

شود  و تصرف او بر صحت و اباحه حمل مي استمملوك كه روشن است فروشنده ذواليد 

اي را براي تمـام   خواهد قاعده مي و خبر واحد در اين نوع موارد، فاقد اعتبار است و امام

آنگـاه پـس از    .)٢١٢(همـان:   باشد شدني اجرا انحو اطالق بيان كند تا همه ج موضوعات به

ي در روايت، در ذيلش همان حكم مذكور در صدر تأكيد و به يقين شخصي و يها بيان مثال

ثقه در موضوعات با تأکید بردیدگاه..... تحلیلی بر حجیت خبر  
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است كه تفصيل همان علم مذكور در صدر است؛ زيرا اولـي، علـم وجـداني     شدهبينه مغيا 

و دومي، علم تعبدي و مستفاد از آن اين است كه تصرفات ذواليد بر چيزي كه تحـت   بوده

، تا زماني كه يقين يا دو شاهد عادل يا اقرار و امثال آن بر خالفش نباشد، محكوم يد اوست

 . بـر ايـن اسـاس، بـا روايـت     خواهد بودت است و اعتبار ذواليد به قوت خود باقي حبه ص

د؛ اما در جايي كـه مـورد   كرتوان نفي  حجيت خبر عادل را در موارد ذواليد ميتنها ، مذكور

اين روايت، نسبت به آن ساكت است  )ثبات اول ماه با خبر عدل واحدمانند ا(ذواليد نيست 

الجملـه   د باشد، اين است كه فـي ؛ پس اگر اشكالي بر اين روايت واركند  و نفي حجيت نمي

واحـد فقـط در    ةكند و مؤدايش ايـن اسـت كـه خبـر ثقـ      واحد را نفي مي ةحجيت خبر ثق

ين جهـت، مفـاد ايـن روايـت از     ه همـ رد؛ بيد باشد، حجيت ندا ةمواردي كه مخالف با امار

  مدعايي كه مشهور در اين زمينه دارند، اخص است. 

معناي بينه « از جمله خويي ذكر كردند، مبني بر اينكه:و ثالثاً پاسخي كه برخي از فقيهان 

ت و چيزي كه موضوع با آن روشـن و مبـين شـود و    جدر روايت عبارت است از مطلق ح

ت چه چيـز اسـت، روايـت بـر آن     جدارد؛ و اما اينكه منظور از حتعدد شاهد خصوصيتي ن

، ١٤٠٤(خـويي،   »داللتي ندارد و براي احراز مصاديق حجت، ناگزير از دليل ديگري هستيم

معنـاي دو   زيرا بينه در اصطالحِ روايات بـه  رسد؛ نظر مي بهاين مبنا، بسيار بعيد  ،)٣٢٠ :١ ج

نه در لسان شارع بـر  اطالق بي »المرتقى إلى الفقه األرقى« . به تعبير صاحباستشاهد عادل 

بر آنچه گفتـه شـد،    ي) و شاهد ديگر ١٩٩: ٢  ، ج١٤١٣(روحاني،  خبر دو شاهد اطراد دارد

معناي مطلـق حجـت و برهـان باشـد، ذكـر آن در روايـت، لغـو و         اين است كه اگر بينه به

و تقابـل بـين آن و    هم هستو برهان  فايده خواهد بود؛ زيرا خود استبانه، شامل حجت بي

معنا ندارد؛ زيرا اين تقابل و عطف بينه بر استبانه، نشانگر آن است كه بينه غير از  لُغوي  ةبين

استبانه « دارد: كه اظهار مي» فقه الصادق«استبانه است، مگر با استدالل صاحب كتاب شريف 

مل شود، در مقابلِ حالتي كه با بر روشن شدن و ظهور خود شيء بدون روشنگر خارجي ح

  .)١٢٤: ٢٥ج ، ١٤١٢(روحاني،  »لُغوي) روشن و واضح گردد ةدليل و برهان خارجي (بين

ت بيان شده، مشتمل بر دو عنوان است: اسـتبانه كـه   يغايتي كه در روايت براي حل رابعاً

(حـائري   دهـد  يعلم قـرار مـ   ةمنزل عقال، خبر واحد را تعبداً به ةمساوق با علم است و سير



  ٥٩٩  

ت خبـر ثقـه بـر روايـت مسـعدة      يعبارت ديگر، دليل حج به .)٦٢: ١ ، ج١٣٨١ بيارجمندي،

حاكم است و خبر ثقه، از باب حكومت در مفهوم استبانه داخل بوده و يكي از مصـاديق آن  

. از ايـن  هسـتند ؛ همچنانكه استصحاب و اقـرار و ماننـد آن نيـز از مصـاديق اسـتبانه      است

 ، ج١٤٢٧كند (حلـي،   ت خبر واحد را در موضوعات نفي نميي، حجهمسعد رهگذر، روايت

ولي اين جواب خالي از اشكال نيست؛ زيرا حكومت يادشده كه از سنخ حكومت  .)١٤٧: ١

، عرفـاً تنهـا زمـاني صـحيح     اسـت حجيت خبر واحد بر آيات ناهيه از عمـل بـه ظـن     ةادل

معناي خصوص علم وجداني  اي بر اينكه علم به كه در دليل محكوم، قرينه شود محسوب مي

بحث چنين نيسـت؛ زيـرا اسـتبانه و علـم در      للحاظ شده است، در بين نباشد؛ ولي در مح

اي بر آن است  و خود اين مقابله، عرفاً قرينه اند قرار گرفته )استدي بكه علم تع(مقابل بينه 

تـوان مفهـوم آن را بـا     نحوي كه نمي ، بهبودهص علم وجداني كه منظور موال از علم، خصو

گذشـته از آن،   .)٨٨: ٢ ، ج١٣٩١ (صدر، حكومت توسعه داد تا شامل علم تعبدي هم بشود

وجه استدالل به روايت، بر عدم اعتبار خبر واحد در موضوعات، مبتني بـر اطـالق روايـت    

د؛ شو عادل، موجب لغويت اعتبار بينه مي اين است كه اعتبار خبر ثقه يا دليل هنيست؛ بلكه ب

ق بينه اين است كه پيش از آن، خبر واحد تحقق يافته باشد؛ حال بـا فـرض   قتح ةزيرا الزم

حجيت و كفايت خبر يك عادل، ديگر خبر عادل دوم چه فايـده و اثـري خواهـد داشـت؟     

در موضـوعات اسـت    تنهايي كاشف از عدم اعتبـار خبـر واحـد    بنابراين خود اعتبار بينه، به

   .)١٩٩ :٢ ، ج١٤١٢ (روحاني،

خامساً اشكال بسيار دقيق و مهم ديگر اين است كه روايت، بر فرض تماميتش از حيث 

عقال را ندارد؛ زيرا مقدار ردع بايد بـا   ةداللت و صدور، باز هم صالحيت اثبات ردع از سير

اي به اين نيرومندي  ردع سيرهصدد  ت سيره متناسب باشد و اگر شارع درقو ةاندازه و درج

دي در جهـت ردعـش   دبيانات متع دبر عمل به خبر ثقه و مقاومت در برابر آن بود، قهراً باي

گونه كه نسبت به قيـاس از سـوي    همان .)٨٧: ٢ ، ج١٣٩١ (صدر، شد از سوي او صادر مي

ي هـا  ت، نهـي نهاي صريح صادر شده؛ همچنين در مورد ربا كـه در كتـاب و سـ    شارع نهي

؛ حـر  ٣٠: ؛ روم١٣٠ :؛ آل عمـران ٢٧٩و  ٢٧٨و  ٢٧٦و  ٢٧٥ :شديدي وارد شده است (بقره

  .)١١٧: ١٨ج ، ١٤١٢ عاملي،

ثقه در موضوعات با تأکید بردیدگاه..... تحلیلی بر حجیت خبر  



٦٠٠ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

 مشـكل  و كنـد  داللت مخبر تعدد اعتبار بر همسعد روايت كنيم قبولكه  فرض سادساً بر

 مخبر به رجوع زيرا ؛شود نمي موضوعات از اخبار در مخبر تعدد شامل باشد، نداشته سندي

 لحـاظ  به نه هستند؛ كارشناس و خبره اهل از ايشان كه است اين لحاظ به موضوعات در ثقه

 قـائم  متخصـص  و خبـره  اهل به رجوع بر نيز عقال ةسير. دنده مي خبر حسي امور از اينكه

 در نـدارد  اشـكالي  هـيچ  عقال يبنا حسب رب و آن مانند و مفتي به رجوع مانند. است شده

 مقلد رجوع فقهااز  يك هيچ كهاين دليل هب لذا موضوعات، از اخبار در مخبر تعدد اعتبار عدم

 قـول  حجيـت  موضـوعات،  از اخبار در مناط اينكه خالصه. اند نكرده اعتبار را مفتي چند به

محسوب  واحد خبر حجيت از غير اين كه دارند تخصص كه چيزي آن در است خبره اهل

 شـده  قائم تعدد اعتبار بدون خبره اهل قول به عمل بر عقال ةسيركه  است واضح و شود مي

هـايي كـه بـه روايـت      جواببرخي از پس در مجموع، . )١٩٨: ٢ ج ،١٤١٣ روحاني،( است

كه اشاره شـد، ولـي بقيـه مـتقن و محكـم       نداز لحاظ داللت داده شد، مخدوش بود همسعد

  .نداردومت مقاامكان ديگر،  ةدر مقابل ادل هو بر اين اساس، روايت مسعد هستند

ت باشد، ديگر به جايراد دوم اين است كه اگر خبر واحد در موضوعات ح اشكال دوم:

كنـد. توضـيح    ت بينه، حجيت خبر واحد را نفـي مـي  يبينه احتياجي نخواهد بود؛ يعني حج

ندارد، بلكـه در  اختصاص نه به ابواب قضاوت حجيت بي كه اينكه، در جاي خود ثابت شده

شود، در بين منجر ري است، حتي اگر خصومتي كه به محكمه و قضا جميع موضوعات جا

اينجاست كه سـؤال و اشـكال    .)٩: ٣ ، ج١٣٧٧ بجنوردي، ؛١٣٣: ١ ، ج١٤١٣يني، ي(نا نباشد

شود: پس چرا در بينه، با وجود كفايت اخبار يك تن، عدد شرط شـده اسـت كـه     مطرح مي

بايد دو تن باشد؟! با اينكه مفهوم خبر واحد اين نيست كه مخبر، يك نفر باشد، بلكـه خبـر   

عبـارت   ر. بهچه مخبر يك نفر باشد چه دو نفر يا بيشت ؛الدالله است معناي خبر ظني واحد به

ويژه در چنين مقاماتي، جواز اعتماد به خبر واحد را در موضوعات نفي  ديگر، مفهوم عدد به

  كند. مي

انصـاف ايـن اسـت كـه ايـن اشـكال، اهـم        « كنـد:  مكارم شيرازي در اين زمينه بيان مي

باشـد و در ظـاهر، عـدم اعتـراف      اشكاالت وارد بر حجيت خبر واحد در موضـوعات مـي  

ه به حجيت آن در موضوعات يا ترديدشان در اين امر، يا گاهي قبول يفقهاي امام بسياري از
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(مكـارم   »و گاه ديگر، رد كردن آن از سوي ايشان، تنها از اين اشكال نشـأت گرفتـه اسـت   

تـوان بـين    اسـت و مـي   شدني نيز دفعمذكور حال، اشكال  با اين .)٩٥: ٢ج ، ١٣٠٥شيرازي، 

د كه تمانع و تهافتي در بين نباشد؛ به ايـن  كرطوري جمع  ت خبر واحديحجيت بينه و حج

شود كه اين روايات، اغلب به مسـائل مـالي    ت بينه، روشن مييبيان: با تأمل در روايات حج

و در ظاهر، ذكر بينه در آن، براي اين است كه هنگـام   هستندو حقوقي و گرفتن حق، ناظر 

شود تـا در اثبـات حـق در محكمـه      تمسك  ت و دليل محكميجروي دادن مخاصمه به ح

نفعي بخشد؛ گرچه شايد بالفعل نزاعي در بين نباشد، چون مورد از مـواردي اسـت كـه در    

از جانـب شـارع    اي عنوان اقـدام پيشـگيرانه   مورد دعوي واقع شود؛ اين تدبير به شايدآينده 

 صيتت شهادت دو عادل در خصوص وياعمال شده است. براي مثال، در قرآن مجيد، حج

) و بيـع (همـان) وارد شـده و واضـح     ٢٨٤: ) و دين (بقـره ٢: (طالق ) و طالق١٠٥: (مائده

اي در آن رخ  مخاصـمه  شـايد  كه در آينده هستنداينها، اموري مالي يا حقوقي  ةاست كه هم

الزم است كه دو شاهد گرفته شود تا اگر كار به محكمه كشيده شد، دليل  نبهدهد؛ از اين ج

توان حمـل   را مي هروايت مسعداستناد بر آن در اثبات دعوي در دست باشد. براي  محكمي 

يـد بـر    ةو موردش عبارت است از لباس، عبد و همسري كه امـار ت بينه كرد يبر دليل حج

بر اينكه حقوق بايد با يكي از چهـار وجـه اسـتخراج     لقائم است. يا روايت يونس، دا آنها

) يا مانند روايتـي  ٤١٦: ٧ ، ج١٤٠٧(كليني،  شود، كه يكي از آن، گواهي دو مرد عادل است

تواند  كه اگر كسي مالي دارد و دو گواه داشته باشد، مياست كه از صفوان جمال وارد شده 

ز رواياتي كه در ابواب نكـاح، طـالق،   ) و ني٢٣٨: ٢٧ ، ج١٤١٢ (حر عاملي، ش را بگيردقح

كه محـل منازعـه و    هستندوقف، صدقات و غير اينها وارد شده است كه همگي از مواردي 

اينها، فقـط از بـاب آمـادگي بـراي اثبـات       ةگيرد و اشتراط دو عادل در هم مشاجره قرار مي

 استناد صالحيت ،ستا شده اقامه شاهد تعدد اعتبار بر . بنابراين آنچهاستمدعا هنگام نزاع 

 كـه  است نبأ ةآي مانند ثقه خبر حجيت اطالق دليل ثقه، خبر اعتبار دليل زيرا ندارد، را آن به

. اسـت  مخبـر  تعـدد  اعتبـار  عـدم  نبأ، ةآي اطالق ضايتمق و شده وارد موضوعات در نيز آن

 جـاري  نيـز  موضـوعات  در كه خواهد بود عقال ةسير ثقه، خبر حجيت ديگر دليل همچنين

 قصـور  موضـوعات  از إخبار به نسبت شمول از ثقه خبر حجيت بر دال روايات اما. شود مي

ثقه در موضوعات با تأکید بردیدگاه..... تحلیلی بر حجیت خبر  
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 در رو، از ايـن . اسـت  احكـام  از إخبـار  خصـوص  روايـات  ايـن  مـورد  اينكه دليل به دارند،

 وارد شـاهد  تعـدد  اعتبـار  بر خاصي دليل اينكه مگر شود، مي اكتفا واحد خبر به موضوعات

  .)١٩٨: ٢ ج ،١٤١٣(روحاني،  دعاوي موارد مثل شود،

ـ     لةمجموع اد ةحاصل آنكه با مالحظ   ةحجيت خبر واحـد در موضـوعات در كنـار ادل

ـ   داعتبار بينه در موضوعات، اگر هم نتوان ا تـوان   كـرد، دسـتكم مـي    اعاي يقين بـر ايـن معن

كه اشتراط بينه از سوي شارع، تنها در موضوعاتي است كه با امور حقـوقي،   داشتاطمينان 

  د.نمالي و نزاعي مرتبط باش

  گيري نتيجه

حجيت خبر ثقه در موضوعات فقهي، در سه ديـدگاه عمـده    ةنظريات فقها و اصوليان دربار

اي برخـي از فقهـ   .٢ ؛مشهور فقها و اصوليان، منكر حجيـت آن هسـتند   .١شود:  خالصه مي

كلـي   اي عنوان قاعده فقهي هستند و آن را به موضوعات در ثقه خبر معاصر، قائل به حجيت

له ئف و احتياط در مسقبرخي فقها از زمان صاحب جواهر تاكنون، قائل به تو .٣ ؛اند پذيرفته

نظـر   المدارك در بدو امر بـه  هستند. با دقت در فتاواي سيد احمد خوانساري در كتاب جامع

ارش مبيـع   ةدر اين زمينه قائل به توقـف اسـت، ولـي در بحـث محاسـب     ايشان ه رسد ك مي

معيوب و صحيح، با نقد نظر مشهور، در حجيت خبر واحد در موضوعات خارجي، احـراز  

اي كه عمومات و اطالقات نهي از عمل به ظن، انصـراف   گونه به ،داند بناي عقال را شرط مي

ـ   مهـم  عنـوان   بـن صـدقه بـه    روايت مسعده .و رادع بناي عقال نباشند داشته باشند  ةتـرين ادل

  ابتال به اشكال سندي و داللي، رادعيتي نسبت به بناي عقال ندارد. دليل ن، بهامنكر

از ديدگاه خوانساري و فقيهاني كه به حجيت خبر واحد در موضـوعات خـارجي قائـل    

مـوردي كـه دليـل    ت و معتبـر اسـت، جـز در    جموضوعات، ح اند، خبر ثقه در تمامي  شده

خالف آن باشد. مانند مقام منازعه و مرافعه كه به دو شاهد عادل نياز است يـا در   خاصي بر

يا در حـدود كـه گـاهي بـه      خواهد بوددعاوي اموال كه به يك شاهد همراه با سوگند نياز 

ر ايـن مـوارد.   يشود؛ ماننـد اثبـات زنـا و نظـا     چهار شاهد يا سه شاهد مرد و دو زن نياز مي

بـاع از آن، الزم خواهـد بـود و در    تبنابراين در هر موردي كه دليلي بر اشتراط تعدد باشد، ا
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اي كـه   گونـه  صورت، بناي عقال، با توجه به عدم ردع از سوي شارع، ممضاست، بـه  غير اين

كنندگي دارد، زيرا قطعـاً ثبـوت بنـاي     اثبات ةت است، در موضوعات نيز جنبجدر احكام ح

 كـه  اسـت  شرط موضوعات در واحد خبر حجيت در البته ندارد.اختصاص  عقال، به احكام

 داراي واحـد  خبـر  باشـد،  عادي و عقلي اثر داراي اگر حال .باشد شرعي اثر داراي موضوع

  .نيست حجت
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٦٠٤ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

  

  منابع

 اصـول،  و ، فقـه ثقـه  خبـر  حجيـت  نقد در نوين نگرشي .)١٣٩٣(آهنگران، محمد رسول  .١

 .٢٨ - ٩: ٩٧ ةشمار

 .]نا بي[: تهران ،الفضيله نيل الوسيله الي  .)١٢٧٦( طوسي علي بن محمد حمزه، ابن .٢

 :قـم  ،األذهـان  إرشـاد  شرح في البرهان و الفائدة مجمع .)١٤٠٣( محمد احمدبن اردبيلى، .٣

  .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع به وابسته اسالمى انتشارات دفتر

 .اسالمي مجمع الفكر :قم ،المكاسب .)١٤٣٤بن محمد امين ( مرتضي انصاري، .٤

 .اسالمي مجمع الفكر :، قمفرائداألصول .)١٤٣٣( -------------------------- .٥

 كنگره. :، قمكتاب الصالة .)١٤١٥(-------------------------- .٦

 .نشر الهادي :، قمالفقهية القواعد .)١٣٧٧( حسن بجنوردي، .٧

   .عميره عبدالرحمان چاپ :قاهره ،المفتاح .)١٤٠٩( عمر مسعودبن تفتازاني، .٨

 .مهر ةچاپخان :، قم الفوائد درر .) تا بى( الكريمحائرى، عبد .٩

  النعمان. مطبعة، نجف: ١، ج العروة مدارك). ١٣٨١حائري بيارجمندي الخراساني، يوسف ( .١٠

 :، قـم السيسـتاني  العظمـي  اهللا آية تعليقة مع الوثقي العروة)، ١٤٢٥( سيستاني، علي حسيني .١١

 .السيستاني السيد العظمي هللا آية مكتب

  دارالكتاب   :قم السالم)، (عليه الصادق فقه .)١٤١٢( صادق سيد روحانى قمى، حسينى .١٢

  التراث. إلحياء آل البيت مؤسسه بيروت: ،الشيعة وسايل ).١٤٠٩حسن ( عاملي، محمدبن حر .١٣

 .الزهراء دار :بيروت بحرالعلوم، عزيزالدين تقرير ،فقهيه بحوث .)١٤٢٧( حسين حلي، .١٤

 .مؤسسة دارالتفسير :، قممستمسك العروة الوثقى .)١٤٢١( حكيم، سيد محسن طباطبايى .١٥

چاپ  خميني، امام آثار نشر و تنظيم ةسسؤم :تهران ،البيع كتاب .)١٤٢١( اهللا خميني، روح .١٦

 اول.



  ٦٠٥  

 :قـم  النـافع،  مختصـر  شرح في المدارك جامع .)١٤٠٥( يوسف احمدبن سيد خوانسارى، .١٧

 .اسماعيليان ةمؤسس

  انتشارات لطفي. :، قمالوثقى العروة شرح في التنقيح .)١٤٠٤( أبوالقاسم ي، سيديخو .١٨

 آثار احياء ةسسؤم :، قمالوثقى العروه شرح في المستند .)١٣٨٤(----------------- .١٩

  .خوئى امام

 االسالمي. النشر مؤسسة :قم ،التقليد و االجتهاد .)١٤١٠(----------------- .٢٠

 مركـز  :، قـم الرواة طبقات تفصيل و الحديث رجال معجم .)١٣٧٢(---------------- .٢١

 .العالم في اإلسالمية الثقافة نشر

ـ عتبارسنجي خبر واحد در عقاا .)١٣٩٢( بخشايش، غالمرضا و يحيي رضايي،گوهري .٢٢ د ي

 دوم. و بيست سال ،٨٥ ش اسالمي، كالم ة، مجلديني

 دفتـر  :عبدالصـاحب، قـم   حكـيم،  :، مقـرر االصـول منتقي  .)١٤١٣( سيد محمد روحاني، .٢٣

 روحاني. حسيني محمد سيد اهللا آيت

، كتاب الخيارات -المرتقى إلى الفقه األرقى .)١٤٢٠(------------------------- .٢٤

 مؤسسة الجليل للتحقيقات الثقافية (دار الجلي). :تهران

اكبـر    علـي  :تصـحيح  ،الفقيه اليحضره من ).١٤٢٢( علي محمدبن بابويه شيخ صدوق، ابن .٢٥

  .اسالمي انتشارات دفتر قم، ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع :قم غفاري،

 .الهدى أنوار :، قمالدين أصول معرفة فى  اليقين  حق .)١٤٢٤( عبداللّه شبر، سيد .٢٦

  .مطبعة االداب :نجف ،بحوث في شرح العروة الوثقى .)١٣٩١(  باقر صدر، محمد .٢٧

نشـر اسـالمي،    ةسسـ ؤم :قـم العروه الـوثقي،   .)١٤١٩( يزدي، سيد محمد كاظم طباطبايي .٢٨

  .طبعة االولي

 .االسالميه دارالكتب :قم ،االستبصار ).١٣٦٣( حسن محمدبن طوسي، .٢٩

 .دارالتعارف :بيروت ،االحكام تهذيب ).١٤١٤( --------------- .٣٠

 :، قـم للرافعـي  الكبيـر  الشـرح  غريـب  في المنير المصباح .)١٤١٤( محمد احمدبن فيومي، .٣١

 .دارالهجره
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٦٠٦ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

 الشـريعة  مبهمـات  عـن  الغطـاء  كشف .)١٤٢٢( مالكى نجفى خضر جعفربن الغطاء، كاشف .٣٢

  .قم ةعلمي ةحوز اسالمى تبليغات دفتر انتشارات :قم ،الغراء

، مطالعـات اسـالمي،   اعتبار خبر واحد در مباحث غيرفقهـي  .)١٣٨٧( كالنتري، علي اكبر .٣٣

 .٤٦ - ٢٤: )حقوق اسالمي و فقه ةويژ( ٧٩ ةشمار مشهد، معارف و الهيات ةدانشكد

  . االسالميه دارالكتاب :تهران ،الكافي .)١٤٠٧( يعقوب محمدبن ابوجعفر كليني، .٣٤

 .العربى التراث  حياءاإل ، بيروت، داراألنوار بحار .)١٤٠٣( باقر مجلسى، محمد .٣٥

، معرفـت، سـال نـوزدهم،    حجيت خبر واحد در تفسير قرآن .)١٣٨٩مصباح، محمد تقي( .٣٦

 .١٤ - ٥: ١٥٢ ش

 دارالنعمان، چاپ اول. :، نجفاصول الفقه .)١٣٨٦( رضا مظفر، محمد .٣٧

 ،العالميـة  السـبطين  مؤسسـة  :قم ،الصادق جعفر االمام فقه .)١٣٨٣( جواد محمد مغنيه، .٣٨

 .الثانية الطبعة

  .طالب ابي بن علي االمام دراسه :، قمنوارالفقاهها .)١٣٠٥( مكارم شيرازي، ناصر .٣٩

 .طالب ابي بن علي االمام ةمدرس :قم ،الفقهية قواعد .)١٣٧٠(--------------- .٤٠

 آثـار  نشـر  و تنظيم ةمؤسس :تهران ،الطهارة كتاب .)١٤٢٢( اللّه روح سيد خمينى، موسوى .٤١

 .خمينى امام

، الحرام و الحالل مسائل في االيام غنائم .)١٤٢٠( حسن محمد بن قمي، ابوالقاسم ميرزاي .٤٢

  .االسالمي االعالم مكتب :قم

  كتابفروشـى  : ، تهراناألصول قوانين .)١٣٧٨(----------------------------- .٤٣

 .اسالميه علميه

دفتر انتشارات اسـالمى وابسـته بـه     :، قمالمكاسب و البيع .)١٤١٣( ينى، محمد حسينينا .٤٤

  .قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع

 بـه  وابسـته  اسـالمى  انتشـارات  تردف :قم ،الصالة كتاب .)١٤١١(----------------- .٤٥

 .قم ةعلمي ةحوز مدرسين ةجامع



  ٦٠٧  

  مطبعه العرفان. :صيدا جود التقريرات،ا .)١٣٥٢(---------------- .٤٦

 النشر االسالمي. ة، قم، مؤسسفوائد االصول .)١٤٠٩(----------------- .٤٧

 حيـاء الدارإ :بيـروت  ،اإلسالم شرائع شرح في الكالم جواهر .)١٤٠٤( حسن محمد نجفى، .٤٨

 .التراث

ــائل  .)١٣٧٣(-------------- .٤٩ ــع الرس ــي) مجم ــهد ،(فارس ــ :مش ــرت  ةمؤسس حض

  .(عج) الزمان صاحب

 :قـم  ،اإلسـالم  شـريعة  فقه في األحكام لوامع .تا) (بي ذر ابى بن مهدى محمد مولى نراقى، .٥٠

  .البيت آل ةمؤسس

ـ  ةحـوز  اسـالمي  تبليغات :قم ،االيام عوائد .)١٣٧٥( مهدي محمد احمدبن نراقي، .٥١  ةعلمي

 .قم

 ةمؤسس :قم ، الشريعة أحكام في الشيعة مستند .)١٤١٥(----------------------- .٥٢

 .البيت آل

 مـال  و مهـدي  مـال  نـراقيين  ةكنگر :قم ،األحكام مشارق .)١٤٢٢( احمد محمدبن نراقي، .٥٣

 .احمد

 إلحيـاء  الجعفريـة  مؤسسـة  :قم ،الفقيه مصباح .)١٤١٦( هادى محمد بن رضا آقا همدانى، .٥٤

  .اإلسالمي النشر مؤسسة و التراث
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