
(1) 

 

 

 

 

 

 

       

 

 دعیار نق

صاحب اهلدایة بر بررسی دلیل عقلی 

 حجیت خرب واحد و نقود آن

 1حاج شیخ هادی نجفیآیةاهلل 

 

تقی صاحب هدایة املسرتشدین در وجه ششم از هشت وجهی که بر تصحیح حّجیت ظنون حمّمدشیخ 

گوید: رسد چننی میفرماید نوبت به دلیل انسداد و حّجیت مطلق ظن نمیکند و براساس آن میخاصه اقامه می

دّلت األخبار القطعّیة واإلمجاع املعلوم من الشیعة علی وجوب الرجوع إلی الكتاب والسنّة، بل ذلك ممّا  إّنه قد»

اّتفقت علیه االُّمة وإن وقع اخلالف بنی اخلاّصة والعاّمة يف موضوع السنّة، وذلك ممّا ال ربط له باملقام، وحینئٍذ 

الوجه  یتعنّی الرجوع إلیهام عل ،ع إلیهام يف الغالبنقول؛ إن أمكن حصول العلم باحلكم الواقعي من الرجو

املذکور محالً ملا دّل علی الرجوع إلیهام علی ذلك، وإن مل حيصل ذلك بحسب الغالب وکان هناك طریق يف کیفّیة 

يف  الرجوع إلیهام تعنّی األخذ به وکان بمنزلة الوجه األّول. وإن انسّد سبیل العلم به أیضًا وکان هناك طریق ظنّي

کیفّیة الرجوع إلیهام لزم االنتقال إلیه واألخذ بمقتضاه وإن مل یفد الظن بالواقع تنّزالً من العلم إلی الظن مع عدم 

ّّ وجٍه کان، ملا عرفت املناص عن العمل، وإاّل   لزم األخذ مهام والرجوع إلیهام علی وجٍه یظّن منهام باحلكم علی أ

ل إلی الظّن، وحیث ال یظهر ترجیح لبعض الظنون املتعّلقة بذلك علی من وجوب الرجوع إلیهام حینئٍذ فیتنزّ 

ة فیكون املّتبع حینئٍذ هو الرجوع إلیهام علی وجٍه حيصل الظّن منهام.  بعض یكون مطلق الظّن املتعّلق مهام حّجْ

 واحلاصل: أّن هناك درجتنی:

األمر إّما لكون الرجوع إلیهام مفیدًا  أحدمها: الرجوع إلیهام علی وجٍه یعلم معه بأداء التكلیف من أّول

للعلم بالواقع أو لقیام دلیل أّوالً علی الرجوع إلیهام علی وجٍه خمصوص سواء أفاد الیقنی بالواقع أو الظّن به أو مل 

 یفد شیئًا منهام.

علم ببقاء ثانیهام: الرجوع إلیهام علی وجٍه یظّن معه بذلك، وذلك بعد انسداد سبیل العلم إلی األّول مع ال

التكلیف املذکور فینّزل يف حكم العقل إلی الظّن به، فإن سّلم انسداد سبیل الوجه األّول علی وجٍه مكتفی به يف 

استعالم األحكام کام یّدعیه القائل بحّجیة مطلق الظّن فاملّتبع يف حكم العقل هو الوجه الثاين، سواء حصل هناك 
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جهان علی حسب ما مّر من التفصیل، وحینئٍذ فالواجب األخذ بمقتضی طریق أو الواقع، وإن ترّتب الولظّن با

 2«.الظّن املذکور بخصوصه يف استنباط األحكام من غري تعدیة إلی سائر الظنون

تقی را در وجه سوم از وجوه عقلی که بر حّجیت حمّمدشیخ اعظم انصاری به نحو اختصار کالم شیخ 

ما ذکره بعض املحّققنی من املعارصین ـ يف حاشیته علی املعامل ـ »کند: خرب واحد اقامه شده است چننی نقل می

 إلثبات حّجیّة الظّن احلاصل من اخلرب ال مطلقًا، وقد خلّصناه لطوله، وملّخصه:

أّن وجوب العمل بالكتاب والسنّة ثابٌت باإلمجاع، بل الرضورة واألخبار املتواترة، وبقاُء هذا التكلیف 

نا ثابٌت باألّدلة املذکورة، وحینئٍذ: فإن أمكن الرجوع إلیهام علی وجٍه حيصل العلم مهام بحكٍم أو أیضًا بالنسبة إلی

 وجٍه حيصل الظّن منهام. یالظّن اخلاّص به فهو، وإال فاملّتبع هو الرجوع إلیهام عل

 3«.يف النقض واإلبرام بذکر اإلیرادات واألجوبة علی هذا املطلب هذا حاصله، وقد أطال

ای که بر حّجیت خرب پريوی از شیخ اعظم انصاری حمّقق آخوند خراسانی در وجه سوم از وجوه عقلیه به

أّنا نعلم بكوننا »ثالثها: ما أفاده بعض املحّققنی بام ملّخصه: »نامید: واحد اقامه شده است، چننی تلخیص می

من الرجوع إلیهام علی نحٍو حيصل العلم باحلكم  مكّلفنی بالرجوع إلی الكتاب والسنّة إلی یوم القیامة، فإن متّكنّا

فال حمیَص عن الرجوع علی نحٍو حيصل الظّن به يف اخلروج  أو ما بحكمه، فالبّد من الرجوع إلیهام کذلك، وإاّل 

 4«.عن عهدة هذا التكلیف، فلو مل یتمّكن من القطع بالصدور أو االعتبار فالبّد من التنّزل إلی الظّن بأحدمها

شود و شیخ أعظم و آخوند خراسانی بر آن ترصیح دارند ین مقال گوید: چنانچه مالحظه میصاحب ا

اند ولی در این تلخیص کوتاهی شده و مطلب شیخ هر دو بزرگوار کالم صاحب هدایة را تلخیص نموده

اوثق »تقی صحیح نقل نشده است. اگر بخواهیم تلخیص صحیحی از دلیل ایشان اقامه کنیم کالم صاحب حمّمد

حاصل ما »فرماید: مهرت از دو تلخیص قبلی است. ایشان در تلخیص کالم صاحب هدایة چننی می« الوسائل

لسنة ولو کان معلومنی فهو، ومع تعّذره إلی ما عّینه اذکره ]صاحب اهلدایة[ أّن املتعنی هو الرجوع إلی الكتاب و

ومع تعّذره إلی مطلق ما ظن  ،ام طریق مظنون االعتبارمنهام طریق معلوم االعتبار، ومع تعّذره إلی ما عیّنه منه

 5«.فبالتايل األخبار اآلحاد یكون حجة ألّّنا من املظنون کوّنا سنة ،کونه کتابًا وسنة

ما مكَلف هستیم به ظواهر حاصل تلخیص شیخ اعظم و آخوند خراسانی این است که: یقنی داریم که 

چنانچه ترصیح در کلامتش فرموده  ؛تقی از سنتحمّمدکتاب و سنت تا روز قیامت عمل کنیم ـ و مراد شیخ 

 شود:ـ و این عمل دو گونه می است خربی است که حاکی شود از قول و فعل و تقریر معصوم

شود که به تكلیف ی ما حاصل میکنیم علم وجدانی براـ به خرب حاکی یا ظاهر کتاب که عمل می1

 .ایمشود بدانچه در حّق ما معترب بوده عمل نمودهایم یا برایامن علم حاصل میواقعی خود عمل کرده

کنیم به خربی رسد یعنی عمل مینوبت به ظن می ،ـ و اگر مرتبه قبل که حصول علم باشد حاصل نشد2
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 ایم.یم یا تكلیف خود را انجام دادهاشود که به واقع عمل کردهکه از آن ظن حاصل می

خرب ]=بایست به ظنی که حاصل از سنت پذیر نیست پس میو چون در غالب موارد مرتبه اّول امكان

 شود عمل نمود.می [واحد

کند این دلیل نسبت به دو دلیل قبلی که شیخ اعظم در به صاحب هدایه اشكال می 6شیخ اعظم انصاری

 دلیلش چیست؟ ،چون اینكه فرموده باید به سنت عمل شود ؛مستقلی نیست کند دلیلنقل می 7کتابش

دانیم که دقیقًا صادر شده است و تعیینش را نمی اخبار معصومنیاز ست که ی ااگر دلیل آن علم امجال

 مهان وجه اول است که نقدش گذشت. ،صادر شده است کدام خرب از معصوم

دانیم در وقایع تكالیفی چون می ؛مل بر طبق احكام واقعیه استو اگر دلیل آن این است که وظیفه ما ع

 بایست بر طبق آن عمل کنیم، این یكی از مقدمات دلیل انسداد است.داریم و می

این اشكال را بر  8و حمّقق نایینی، شودو بنابراین، این بیان صاحب هدایة دلیل مستقلی حمسوب نمی

 داند.صاحب هدایه وارد می

گوید. طرح و پاسخ می ُت لْ قُ  و َت لْ قُ  داشت که صاحب حاشیه خود این اشكال را در یك إنْ  باید توجه

االنتقال من العلم إلی الظّن يف املقام کام  ی: إّن الوجه املذکور الداّل علفإن قلَت »نص عبارت ایشان چننی است: 

ا، وکام ال یكون اعتباره يف کّل منهام منفردًا کذا جيرّ يف سائر التكالیف عند انسداد باب العلم مه ،جيرّ يف ما ُذکر

 قاضیًا بتعّدد الدلیل وخروجه عن االندراج حتت األصل املذکور، فكذا هنا.

: لیس املقصود بالظّن اخلاّص إال ما قام الدلیل اخلاّص علی حّجیته مع قطع النظر عن قیام الدلیل قلُت 

ظّن احلاصل من الرجوع إلی الكتاب والسنّة، لقیام الدلیل علی حّجیة مطلق الظّن، وذلك حاصل بالنسبة إلی ال

علی وجوب الرجوع إلیهام مع عدم حصول العلم منهام بالواقع وعدم ثبوت طریق خاّص يف الرجوع إلیهام کام هو 

ب املفروض، إذ مؤّداه حینئٍذ حّجیة الظّن احلاصل منهام مطلقًا وال ربط لذلك بالقول بحّجیتها من جهة انسداد با

نحصار األمر يف الوصول إلیه بالرجوع إلی الظّن حسب ما قّرروه يف االحتجاج، إالعلم باحلكم املستفاد منهام و

 9«.فال وجه إلدراج ذلك يف مصادیق األصل املذکور، ملا عرفت من وضوح خالفه...

ادعای علم امجالی ماید کالم صاحب حاشیه فریكند و مو حمّقق خراسانی این اشكال شیخ اعظم را رد می

فرماید تكلیف ما رجوع به این روایات موجود است تا بلكه او می ؛نیست تا این اشكال شیخ بر وی وارد شود

 10روز قیامت و به این تكلیف علم و قطع داریم.

در توضیح این دو پاسخ گوییم: دلیل انسداد و تقریب اول از وجوه عقلیه که بر حّجیت خرب واحد اقامه 

 است براساس علم امجالیست ولی این دلیل صاحب هدایه براساس علم تفصیلی است. هذا اوالً.شده 
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شف أو علی احلكومة، و نتیجه وجه اول كإّما علی ال ؛و ثانیًا: نتیجه دلیل انسداد حّجیت مطلق ظن است

ن دلیل صاحب اما نتیجه ای ؛از وجوه عقلی حّجیت اخبار آحاد است علی االحتیاط و براساس علم امجالی

 هدایه حّجیت خرب واحد است مطلقًا، بلكه حّجیت مطلق روایات است.

پس دلیل صاحب هدایه هم از حیث استدالل و هم از حیث نتیجه با دلیل انسداد و تقریب اول متفاوت 

 باشد.است. بنابراین اشكال شیخ اعظم بر عدم استقاللیت این دلیل وارد نمی

 از اشكال شیخ اعظم کافی باشد. هارسد این پاسخو به نظر می

 کند:پس از آن صاحب کفایه خود بر صاحب حاشیه دو اشكال را طرح می

ـ اینكه صاحب حاشیه فرمود مرتبه علم وجدانی یا علم اعتباری که مرحله اول استدالل ایشان بود 1

بلكه با مراجعه به روایاتی که مقطوع الصدور است یا مقطوع االعتبار  ؛پذیر نیست، چننی نیستغالبًا امكان

شود و در برای مكلف علم وجدانی یا علم اعتباری به تكالیف حاصل می ،است و سند صحیح و معترب دارد

ه و تواند از روایات مقطوع االعتبار باالضافه استفاده کند مانند روایاتی که روات آن ثقفرض کمبود روایات می

 باشند.غري امامی یا روایاتی که روات آن حسان می

و با وجود  ،کند که به آنچه وظیفه او بوده عمل نموده استبا عمل به این روایات مكَلف قطع حاصل می

 رسد.نوبت به مرحله دوم که ظن باشد نمی ،این قطع و یقنی و علم

مكَلف هستیم به سنّت که یكی از مصادیق آن قول ـ آنچه ما به آن علم داریم تا روز قیامت این است که 2

به وجدان یا به تعبّد ثابت نشده  است عمل کنیم اما تا مادامی که قول امام قطعی صادر شده از امام

ولی صحت این انتساب در  ؛نسبت داده شده است توان به کالمی عمل نمود که به معصوماست چگونه می

 11اعتبار آن وجود ندارد. نزد ما متام نیست و دلیلی بر

که سنّت قول به عبارت دیگر صاحب حاشیه چگونه سنّت را خرب حاکی معنا نموده است در حالی

 است نه خرب حاکی که صحت و سقم آن معلوم نیست. قطعی امام

تقی صاحب حمّمدو حمّقق خراسانی بر شیخ  12و این اشكال دوم مشرتك است بنی شیخ اعظم انصاری

 .حاشیه

و اشكال مشرتك بنی  [نقد اول]=ماند اشكال خمتص به حمّقق خراسانی صاحب این مقال گوید: باقی می

در علم  15و صاحبان تقریرات 14و مدرسنی 13، و غالب مؤلفنی[نقد دوم]=شیخ اعظم و حمّقق خراسانی 
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اند به رح کردههرکدام یكی از این دو اشكال را بر صاحب حاشیه ط ،بعد از صاحب کفایه 16اصول و مؤسسنی

 اضافه اشكال شیخ اعظم که پاسخ آن از خود صاحب هدایه و حمّقق خراسانی و صاحب این مقال گذشت.

گوییم صاحب حاشیه خود در یك إن می [،نقد اول]= در پاسخ اشكال خمتص به حمّقق خراسانی

لیل القاطع علی حّجیة خصوص يشء ال نسّلم قیام الد»فرماید: پردازد و میبه پاسخ این اشكال می و قلُت  قلَت 

من األخبار کیف؟ ومن البنّی أّن غالب التوثیقات الواردة من علامء الرجال لیس من قبیل الشهادة حتّی یقوم 

تعدیل معّدلنی منهم مقام العلم، ومع ذلك فقیام الدلیل القاطع علی قیام شهادة الشاهدین مقام العلم يف املقام 

ه فحّجیة خرب الثقة مطلقًا ممّا مل یقم علیه دلیل قطعي، وإذا مل یقم دلیل قاطع علی حّجیة حمّل منع، ومع الغّض عن

خصوص يشء من األخبار کان احلال علی ّنج واحد، وکان األمر دائرًا مدار الظّن حسب ما قّررناه، ولو فرض 

 یكتفي به يف اخلروج عن عهدة ذلك حّجیة بعض أقسامه فهو أقّل قلیل منها، ومن البنّی أّنه ال یقیام دلیل قاطع عل

 ،التكلیف. ومن املعلوم کون التكلیف بالرجوع إلی الكتاب والسنّة يف یومنا هذا زائدًا علی القدر املفروض

 17«.وبمالحظة ذلك یتّم التقریب املذکور...

ل بایست به نحو استقالدر توضیح فرمایش صاحب حاشیه گوییم: اقامه هر دلیلی بر اثبات شیئ می

یعنی بدون اینكه دلیل بر ادله پیشنی نظر داشته باشد بتواند ادعای خود را اثبات کند. از اینرو مفروض  ؛باشد

این است که دلیلی بر حّجیت خرب واحد اقامه نشده است، وقتی دلیلی بر این حّجیت نباشد چگونه با مراجعه به 

به تكلیف حاصل نمود و به مرتبه اول دسرتسی توان قطع و علم و یقنی روایات صحاح و ثقات و حسان می

 پیدا کرد.

خصوصًا که بیشرت توثیقات رجالینی از قبیل شهادت نیست تا توثیق دو نفر از آّنا جایگزین بّینه بر توثیق 

دانیم دلیل قطعی بر حّجیت خرب ثقه علی االطالق اقامه نشده است و بنابراین حّجیت آن نیز ظنی شود، و می

 که بیش از مرتبه دوم داللتی نخواهد داشت. خواهد بود

گوییم: تعبري به سنّت از اخبار  [نقد دوم]=و در پاسخ اشكال مشرتك بنی شیخ اعظم و حمّقق خراسانی 

دانیم که ال مشاحة يف االصطالح. صاحب هدایه و فرزندش اما می ؛حاکیه اگرچه خالف مصطلح سنّت است

 .ح دارند که مراد از سنّت در کالم ایشان اخبار حاکیه استهر دو ترصی ،که شارح کالم پدر است

الریب أّن السنّة املقطوع مها أقّل قلیل، وما یدّل علی وجوب »فرماید: صاحب هدایه خود چننی می

الرجوع إلی السنّة يف زماننا هذا یفید أکثر من ذلك، للقطع بوجوب رجوعنا الیوم يف تفاصیل األحكام إلی الكتب 

وغريها من الكتب املعتمدة يف اجلملة بإمجاع الفرقة واّتفاق القائل بحّجیة مطلق الظّن والظنون اخلاّصة، األربعة 

 18«.السنّة املقطوعة، وبذلك یتّم التقریب املذکورفال وجه للقول باالقتصار علی

م پدر شارح هدایه نیز در توضیح کال باقر نجفی اصفهانیحمّمدو فرزندش آیةاهلل العظمی حاج شیخ 

                                            
آیةاهلل مؤسس حاج شیخ عبدالكریم حائری یزدی، چاپ  ثرا) 397، ص،«درر الفوائد يف علم االصول»کنید به کتاب  . رجوع16
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(6) 

 

إّنام املقصود إثبات وجوب الرجوع إلی الكتاب والسنة املوجودین يف أیدینا بالفعل، وهی احلاصلة » چننی گوید: 

يف ضمن األخبار املرویة... ویمكن أن یرید بالسنة نفس األحادیث املوجودة واملقصود إثبات وجوب الرجوع 

األحكام الرشعیة منها... غایة األمر املناقشة يف إطالق  ستنباطإإلیها من حیث الطریقیة يف اجلملة بمعنی لزوم 

السنة علی األخبار املرویة بمخالفته لالصطالح وهو أمر هنّی بعد وضوح املقصود وخصوصًا مع شیوع إطالق 

 19«.لسنة املحكیة...االسنة علی

که از طرف بنابراین تعبري به سنّت از خرب حاکی اگرچه خالف اصطالح است اما با ترصیح به آن 

 صاحب هدایه و فرزندش انجام گرفته است جایی برای اشكال وجود ندارد.

و هم در کتاب  20است که هم در جملس درس رشیفش و عجب از شیخنا االستاد حمّقق تربیزی

از مثل حدیث  ،استفاده بقاء تكلیف تا روز قیامت را در استدالل صاحب حاشیه با یك قید لعّل  21اصولیش

 داند.ثقلنی می

ردند که صاحب هدایه دلیل خود را کدر حالی که اگر به متن هدایه مراجعه فرموده بودند، مالحظه می

که ادعای امجاع بنی مسلمنی است نه حدیث رشیف متواتر و قطعی  22«ممّا اّتفقت علیه األّمة»اند به: مستند نموده

 الصدور ثقلنی.

که به سه اشكال طرح شده توسط شیخ اعظم انصاری و هایی صاحب مقال در پایان گوید: پس از پاسخ

بنابراین دلیل عقلی صاحب هدایه بر  ؛دادیم و اشكاالت را بر صاحب هدایه وارد ندانستیم حمّقق خراسانی

 حّجیت خرب واحد متام است.

 با ما مهراهند. 23رضا گلپایگانیحمّمدالتحقیق آیةاهلل سیّد فقیه علی ،و در این متامیت دلیل

در دو دنیا قرار  ز ذات باری مسألت داریم ما را از متمسكنی به ثقلنی کتاب اهلل و عرتت رسول اهللا

 دهد. آمنی یا رب العاملنی.
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