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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن  ََلةُ  َو اْلَحْمُد ِللَّ د   َسیِدَنا َعَلی الصَّ بیَن  َبیِتهِ  أهِل  علی َو  ُمَحمَّ یِّ اِهریَن  الطَّ  الطَّ

 غیبتت عصر در امر ولی الشرایطجامع فقیه داقمص تعیین کیفیت درباره پنجم پرسش پاسخ پیرامون ما بحث
 کننتد  اختتَل  الشترایطجامع فقیته مصتداق تشخیص در اعتماد مورد خبره اهل که درجایی که شد بیان. بود

 .شد پرداخته دوم و اول فرض به. دارد وجود فرض چند اینجا در گفتیم چیست؟ تکلیف

 خبتره اهل از معدودی مقابل در باشد داشته وجود خبره هلا میان در غالبی اتفاق که بود آنجا در اول فرض
 کته ایخبتره اهتل قطعا   اینجا در که شد عنوان. شودمی واقع با مطابقت به اطمینان موجب غالبی اتفاق این که

 حجیتت از معتدود خبتره اهل آندر مقابل  و است حجت هاآن اخبار و شهادت ستهاآن طر  در غالبی اتفاق
 .افتندمی

 وزنستنیین ایخبتره اهتل طر یت  در امتا نباشد اطمینان موجب غالبی اتفاق که بود درجایی دوم فرض
 عقَلیی تنابهم بسیار فاصله دییر  طر  با خبره اهل از آن فاصله کهطوریبه باشد  داشته وجود کیفیت ازلحاظ

 در یعنتی کنتد  ستاقط اعتبتار ازلحاظ را است ترپایین کیفیت ازلحاظ که را دییر طر  شهادت بتواند که باشد
 خبتره اهل موردی چنین در لذا. برود بین از دییر طر  کاشفیت کیفیت  دارای خبره اهل تخطئه با عقَل عر 
 بته کیفتی عامل این تقدم دلیل شد بیان. شودمی متعین او در حجیت و بود خواهد حجت حرفش کیفیت دارای
 چیست. خاطر

 و باشد داشته وجود طر ی  در غالبی اتفاق نه که است درجایی -ستما امروز موردبحث که- سوم فرض
 ستوم فترض بنتابراین شتود  دییتر طتر  خبتره اهل کاشفیت سقوط موجب کهباشد  شکلی به کیفی برتری نه

 ایتن در. کیفتی عامتل نته و دارد وجتود غتالبی اتفاق عامل نه و اختَل  طر  از ی هیچ در که است  درجایی
 :دارد صورت چند اینجا باشد؟می طر  دو این از ی کدام آن از حجیت کرد؟ چه باید فرض

 بیشتتر  یتا نفتر دو دییتر طتر  در و باشتد خبتره اهتل از نفتر یت  طر  ی  در که است این اول صورت
 شخصتی ازنظتر و ثقته طتر  دو هتر کته است این بر فرض. باشد داشته کمی رجحان طر ی  دییرعبارتبه

 غلبته کمتی ازنظر که طرفی در ناخواهخواه. شودمی بینه با ثقه واحد خبر تعارض اینجا پس. هستند اعتمادقابل
 اینجتا در. است عادل ثقه خبر فقط است  خبره اهل از نفر ی  که دییر طر  در و دارد وجود بینه دارد  وجود

 است؟ طر  دو از ی کدام با ترجیح و کرد چه باید
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 یتا دو که طرفیآن با دییرعبارتبه است  بینه دارای که است طرفیآن با ترجیح که است این اینجا در ما نظر
 ثقته واحتد خبر حجیت مَلک چون ندارد  وجود بیشتر عادل خبره اهل نفر ی  که طرفیآن نه و هستند بیشتر
 لدلیت شتمول متانع کته است بینه حجیت ادله دییر  طر  حجیت مَلک. است شارع تأیید مورد عقَلیی سیره

 ثقته واحتد خبتر بتر حجیتت دلیتل شتمول مانع بینه این حقیقت در یعنی شود می دییر طر به نسبت حجیت
 فقتط و نداریم لفظی دلیل دییر طر  حجیت برای اما است  شده قائم لفظی دلیل بینه  حجیت برای. شودمی

 بته بایتد البتته. شودمی مقدم ثقه  واحد خبر حجیت اثبات دلیل بر لفظی دلیل. ستامضا یا الردع عدم مَلک 
 تعارض یکدییر با مطابقی مدلول در و ستپابرجا التزامی مدلول در خبر دو این حجیت که شود اشاره نکته این

 معتقتد طر این نیست  الشرایطجامع فقیه مصداق ثالثی شخص قطعا   که است این هاآن التزامی مدلول. دارند
 مصتداق ثتالثی شتخص اینکته بتر هستند متفق دو هر پس دییر  فقیه به دمعتق دییر طر  و است فقیه ی  به

 متدلول اینکته مبنتای بتر بنتا مانتد می باقی ثالث شخص نفی در هاآن خبر حجیت. نیست الشرایطجامع فقیه
 بته مطابقی مدلول باید یعنی است  مطابقی مدلول تابع وجود در نیست  مطابقی مدلول تابع حجیت در التزامی

 از تعارض دلیل به مطابقی مدلول اینجا در. نیست تابع حجیت در اما آید  وجود به التزامی مدلول تا بیاید وجود
 ولتی ستت پابرجا هااین حجیت ثالث شق نفی در. کنندمی نفی را یکدییر حجیت طرفین است  افتاده حجیت

 استت  عادل بینه دییری و ثقه مخبر خبر طر ی  چون اینجا که شد بیان. دارند تعارض باهم مؤدی اثبات در
 یتا و التردع عتدم بته منضتم عقَلیتی سیره ثقه  واحد خبر حجیت مبنای. است نص عادل  بینه حجیت مبنای
 .شودمی غالب لبی دلیل آن بر نص این. است شارع امضای به منضم

 چیست؟ نص تقدیم وجه :حضار از یکی 

 عمل از رادع تواندنمی واحد خبر یعنی باشد  نص رادع تواندنمی آن اما شودمی آن از رادع نص ونچ :استاد
 متن تأییتد متورد اینجتا در عقَلیی سیره این گویدمی بینه حجیت بر دال نص اما باشد. بینه حجیت بر دال نص

 حجیتت بتر دال دلیتل چون. زندمی تخصیص را امضا بر دال دلیل آن یعنی شود می مخصص مثل یعنی نیست
 عتدم بته منضتم عقَلیتی ستیره فقتط واحد خبر حجیت دلیل آنجا در. است حجت اینجا در بینه: گویدمی بینه

. شتودمی مقدم واحد خبر بر بینه و شودمی دییر دلیل حجیت انعقاد از مانع بینه حجیت دلیل این. است الردع
 .است طورهمین جاهمه در

 است؟ شرط تعدد بینه در_ 

 .باشند نفر دو از بیشتر که است جایی در بینه زا منظور  بله: استاد
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 کته فرمودیتد دلیتل در اما باشد  داشته کمی رجحان طر این که بود این فرمودید فرض اول در که چیزی_
 .است نفر ی  طر ی 

. باشتد متعتدد دییتر طر  و بوده ثقه مخبر ی  فقط طر ی  که است این اول صورت که گفتیم ما :استاد
 دلیتل کته است این هم دلیلش. شودمی مقدم ندارد مخبر بیشتر نفر ی  که برطرفی متعدد طر  صورت این در

 .شودمی شارع امضای قبول بر الردع عدم داللت یا امضاء شمول از مانع بینه حجیت

 طتر  و فترد یت  طر یت  کته بتود این اول فرض. باشند نفر ی  اختَل  طر  دو هر اینکه دوم صورت
 در مرجحتی وجتههیچ پتس. باشتد عتادل ثقه خبر  طر  دو هر که است این دوم فرض اما باشد  ددمتع دییر

 در. دییتری هتم و فترد بتر استت حجت این هم. دییری هم و است ثقه واحد خبر این هم  ندارد وجود طرفین
 استت ایتن متیقن قدر اینجا یعنی ست پابرجا ثالث شق نفی در خبر دو هر حجیت اینجا در کرد؟ چه باید اینجا

 ایتن کته نتداریم بیشتتر خبتره اهل دو که ایمکرده فرض. نیست شرایط واجد نفر دو این جزبه ثالثی شخص که
 الشترایطجامع فقیته مصتداق دییر شخص گویدمی دییری و است الشرایطجامع فقیه مصداق فَلنی: گویدمی

 مطتابقی متدلول در طتر  دو از یت  هر شفیتکا اینجا. است ثقه مخبر دو بین تعارض جایی چنین در. است
 قرعته بته کته استت این اینجا در قاعده بنابراین است  باقی همچنان التزامی مدلول حجیت اما شود می ساقط

 راه تنها چون نداریم. واقعیت به دستیابی برای دییری راه قرعه جزبه زیرا «مشکل امر لکل القرعه»  ببریم پناه
 مبتَل ما تعبیر به ثقه خبر حجیت دلیل درنتیجه است  متعارض نفر دو این خبر چون و بود واحد ثقه مخبر دو ما
 دو از یت  هتر بیوییتد کته استت ایتن مثل. شودمی تعارض به مبتَل داخل از یعنی شود می داخلی تعارض به

 هتر ثقه خبر حجیت دلیل و افتدمی خبر دو این شمول از دییر لذا و نیست حجت هم و هست حجت هم طر 
 بترای و واقتع کشتف به نیاز و مانیممی ما لذا. شود خبر دو این در مطابقی مدلول شامل تواندنمی باشد  که چه

 .نداریم راهی قرعه جزبه اینجا در واقع کشف

 بته گفتیتد کته موقعی مثل کرد؟ هااین امثال و زاهد و فتوا و اورع به رجوع تواننمی اینجا در: حضار از یکی
 کنید؟ نیاه رمخب

 .است مَلک واقع از خبره قول کاشفیت خبره اهل در  نیست مَلک چیزها این خبره اهل در :استاد

 و استت صتورت همتین بته هتم دییتری متورد در و دارد اولویت شخص این خودش  شخصی نظر رب بنا_ 
 دارد؟ موضوعیت شخص خود صفات اینجا در آیا. کنندمی مطرح را خودشان شخصی اجتهاد



 1397اهماسفند 26                                                                             قه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء            ف 59 هسجل

 اورعیتت ندارد  دخالتی واقع از کاشفیت در اورعیت و هستند ثقه دو هر که است این بر فرض! ورع :استاد
 کته شخصتی. دارد نقتش اورعیتت کنند  عمل بخواهند اگر. واقع با نظر مطابقت در نه و دارد دخالت عمل در

 یا باشد واقع موافق او نظر که تاس این مهم نظر  مقام در اما کند می پیدا عمل در بیشتری صیانت است  اورع
 کته صتورت همین به هم دییری گوید ومی را خودش نظر و گویدنمی دروغ و است ثقه که اندازه همین. نباشد

 کاشتفیت در دارد؟ نظتر کاشتفیت در نقشتی چه است  اورع که کسی. گویدمی را خودش نظر دارد و است ثقه
 نتدارد  نقشی اورعیت است  کاشفیت فقط حجیت برای ما مَلک که درجایی. ندارد نقشی اورعیت اظهارنظر

 فقتط رهبتر تشتخیص چتون است  مقدم اورع شخص کنیم  تعیین رهبر بخواهیم و باشد رهبری بحث اگر اما
 خواهتدمی کته رهبتری. استت مهم ما برای او عمل هم و نظرهم بدانیم  حجت را او نظر ما که نیست این برای

 اگتر اما داریم  احتیاج باشد صائب عمل که او عمل به هم و داریم احتیاج او صائب نظر به هم ما کند  مدیریت
 رجحتان در نقشتی اورعیتت اینجتا در داریتم  احتیتاج هاآن نظر کاشفیت به و خبره اهل نفر دو نظر به فقط ما

 .ندارد کاشفیت تقویت و کاشفیت

 کستی یعنتی مرجتع  شودمی گفته وقتی. ایمکردهاشاره هاآن به خود محل در ما که است مطالبی هااین البته
 و کنتدمی گیریتصتمیم امتت برای او. استهم  امت برای گیریتصمیم در مرجع بلکه  فتوا در مرجع تنهانه که

 صحت در یتاورع. گیریتصمیم هم و ستفتوا هم  نیست تنها فتوای بحث نیست  اظهارنظر بحث فقط دییر
 دییتری  یتا است بهتر این یا و خیر یا است درست این اینکه تشخیص در اورعیت اما دارد  نقش گیریتصمیم

 .ندارد نقشی معموال   آن یا است اعلم این

 لغتزش متانع اینکته بترای رهبری بحث در ما. باشد کمتر فرد لغزش که است این خاطر به اورعیت بحث_ 
 بترای اورعیتت هتم خبره بحث در. دانیممی شرط را اورعیت شویم  دارد عهده بر ار جامعه مدیریت که رهبری

 عمتل نتوع یت  ختودش شتهادت دادن. شتود کم شهادت در او لغزش و بدهد درست را شهادت که است این
 .شودمی حساب

 .است ثقه او که است این اینجا در فرض :استاد

 درنتیجته و دهتدمی فرد به بیشتری وثاقت اورعیت و دارد وجود تفاوتی اوثق و ثقه بین ولی  است درست_ 
 .است کمتر او لغزش
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 و باشتد اعلمیتت معنتای بته اوثقیتت اگر. است اعتمادقابل یعنی است ثقه نیست  تشکیکی وثاقت :استاد
. باشد داشته اثر کاشفیت در که باشد عنصری باید رجحان مَلک. است درست بدهد  نتیجه را بیشتر خبرویِت 

 و باشتد انتدازه یت  به دو هر خبرویت اگر اما است  درست باشد  معنا این به اوثق و باشد اقوی خبرویت راگ
. نتدارد واقتع از رأی کاشتفیت در نقشی اورعیت گویندنمی دروغ و هستند ثقه دو هر که است این بر هم فرض

 بتوانتد یعنتی شتود می مترجح لبتتها باشد  داشته نقش اقوی کاشفیت در بتواند که باشد صفتی اگر صفتی  هر
 .ندارد را نقشی چنین اورعیت صر  اما کند تقویت را طر ی  کاشفیت

 واحتد از اکثر طر  دو هر یعنی باشد  داشته وجود بینه طر  دو از ی  هر در که است آنجایی سوم صورت 
 فترض این. دارد وجود متعدد ثقه خبره اهل دییر طر  در هم و دارد وجود متعدد خبره اهل طر  همین. باشد

 ایتن به هستند متعدد طر  دو هر که است طوریبه خبره اهل اختَل  که ستما به مبتَل بیشتر حاضر عصر در
 یا دو دییر طر  در و باشد بینه ی  طر  ی  در است ممکن. دییر طر  هم و دارد بینه طر این هم که معنا

 چنتد متوردی چنتین در. هستتند متعتارض بینات درهرحال اما باشد  داشته وجود بینه بیشتری تعداد یا چهار
 :دارد وجود فرضیه

 متعتارض ثقه واحد خبر دو که جایی مثل است  مشکل موارد از مورد که گفت چنین توانمی اول فرض در 
 متدلول در هتاآن امتا مانتد می بتاقی ثالتث نفتی در هتاآن حجیتت. افتندمی کاشفیت از دو هر گفتیم که باشند

. بتریممی پنتاه قرعته به شودمی بسته واقعیت به دستیابی برای راه چون جایی چنین در. شودمی ساقط مطابقی
. شتوندمی داخلتی تعتارض دچار چون دییری  شامل نه و بشود این شامل تواندمی نه بینه دلیل صورت این در

 شتود  دییتری شتامل بخواهتد اگتر و است دروغ این گویدمی شود  شامل را این بخواهد بینه دلیل وقتی چون
 حجتت را متناقضتین کته ستتمعنا این به شود  شامل را دو هر بخواهد بینه دلیل اگر و است دروغ آن گویدمی

 توانتدنمی بینته حجیتت دلیتل. نیستت صتحیح این که نادرست هم و است درست هم گفته یعنی دهد می قرار
 نه بینه حجیت دلیل لذا. نادرست هم و است درست هم هم  دییر بینه و درستنا و است درست بینه این بیوید

 ستاقط مطتابقی متدلول در متنتاق  بینته دو. شتد خواهد شامل را دییر طر  نه و شودمی شامل را طر این
 متدلول در تعتارض بلکته ندارنتد  التزامی مدلول در تعارضی چون شوند نمی ساقط ثالث نفی در ولی شوندمی

 .آیدمی کار به «مشکل امر لکل القرعه» موردی چنین در. است یمطابق

 مرجحتی هیچ و آیدمی وجود به تعارض اینجا در بودند  واحده بینه دو هر اگر: گوییممی چنین دوم فرض در
 متا اگتر امتا داد  ارجتاع قرعته بته را دو هر و کرد فرض متساقطین را هاآن هردوی باید درنتیجه و ندارد وجود
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 اثرگتذار تواندمی اینجا در کمی رجحان این آیا که دید باید دارد  وجود کمی رجحان طر ی  در که کنیم فرض
 در و نفتر بیستت یتا ده د نتدار وجتود عتادل بینتات دییر طر  و دارد وجود عادله بینه طر ی . خیر یا باشد
 کنیممتی ادعتا ما باشد؟ اثرگذار تواندمی کمی رجحان اینجا در آیا کرد؟ چه باید اینجا در. نفر دو فقط طر ی 

 تعتداد بر یا شود  افزوده طر ی  در بینه چههر احتماالت حساب مبنای بر که گفت توانمی جایی چنین در که
 مقابتل در و رودمتی بتاال  طتر آن در اصابت احتمال شود  افزوده کند می تقویت را بینه طر ی  که افرادی
 عتدم احتمتال طر  یت  اصتابت احتمتال رفتن باال با دییرعبارتبه آید می ینپای دییر طر  اصابت احتمال
 اقتوی  اصتابت احتمالبته توجه با متعارض دوبینه این موردی چنین در. شودمی تقویت دییر طر  در اصابت

 رد کته کنیتد فترض یعنی شوند می ساقط کاشفیت ازنظر و کنندمی پیدا تعارض یکدییر با متساوی احتماالت
 ستی ایتن امتا دارد  وجتود واقع با مطابقت احتمال سی هم دییر طر  در و واقع با مطابقت احتمال سی اینجا

 ستی این بود  بینه دو که درجایی اما  است بینه ی  به متعلق هم دییر احتمال سی و بینه ی  به متعلق احتمال
 بته توجته بتا و آیتدمی وجود به واقع با مطابقت احتمال پنجاه. شودمی احتمالچهل یا پنجاه  به تبدیل احتمال
 احتماالت شد  کمتر وقتی. آیدمی پایین هم دییر طر  در واقع با مطابقت احتمال دییر  طر  احتمال تقویت

 ختود که دارد وجود معارض غیر مطابقت احتمال که ماندمی باقی طر ی  کنندمی ساقط را یکدییر متساوی
 حجت به اخذ لزوم عامه ادله درنتیجه .شودمی معارض بدون واقعیت از کاشف که شودمی اماره به تبدیل هااین

 معنای به و فقهی معنای به بینه نه و لغوی معنای به بینه البته شود می بینه این. شودمی آن شامل بینه یا قرآن یا
 و دارد حجتت طتر این. شتودمی عرفی حجت ی  به تبدیل این. است حجت معنای به بینه. عادل شاهد دو

 بتدون احتمتال طر یت  در و کردنتد ستاقط را یکتدییر متعتارض احتماالت چون ندارد  حجت دییر طر 
 غیتر اماریتت یت  یعنتی باشتد  داشتته وجتود معتارض بدون احتمال طر ی  در وقتی و ماند باقی معارض

 بینته بتدون دییر طر  و است حجت معنای به بینه این که( لغویه بینه له قول  ) شودمی که دارد وجود متعارض
 َبیَنت    َعتْن  َهَلت  َمْن  ِلیْهِل » یا و 1«َصاِدِقیَن  کْنُتْم  ِإْن  ُبْرَهاَنکْم  َهاُتوا ُقْل »: مثل داریم عامه ادله ی  ما. شودمی

یْحیی   . نیستت عتادل دشتاه دو معنتای بته بینه مراد دییر ست اینجا در بینه این چون 2...« َبیَن    َعْن  َحی َمْن  َو
 بینتات بته رجوع عامه ادله ما مرجع اینجا در و ماندمی باقی دارد کمی رجحان که طرفی در عرفی دلیلیت اینجا
 مجلتس در کته استت چیتزی مبنتای این و باشد اثرگذار تواندمی کمی اکثریت صورتی  چنین در و است لغویه

 اینکتته دو ایتن متا مبنتای دهیم می قرار مَلک ار اکثریت ما وقتی خبرگان مجلس در. گیردمی شکل خبرگان

                                                           
ا َکاَن  َمْن  ِإاَلَّ  اْلَجَنَّ َ  َیْدُخَل  َلْن  َوَقاُلوا  111: هبقر. 1 ْو  ُهود 

َ
ُهْم  ِتْلَك  َنَصاَری   أ َماِنُیَّ

َ
 َصاِدِقیَن  ُکْنُتْم  ِإْن  ُبْرَهاَنُکْم  َهاُتوا ُقْل   ۗأ

ْنُتْم  ِإذْ  42: انفال.2
َ
ْنَیا ِباْلُعْدَوةِ  أ ْکُب  اْلُقْصَوی   ِباْلُعْدَوةِ  َوُهْم  الُدَّ ْسَفَل  َوالَرَّ

َ
ِکْن  اْلِمیَعادِ  ِفي اَلْخَتَلْفُتْم  َتَواَعْدُتْم  َوَلْو   ِۚمْنُکْم  أ هُ  ِلَیْقِضيَ َوَل  ا الَلَّ ْمر 

َ
 َهَلتَك  َمتْن  ِلَیْهِلَك  َمْفُعوال   َکاَن  أ

َن    َعْن  َیْحَیی   َبِیَّ َن    َعْن  َحيََّ َمْن  َو ِإَنَّ   َۗبِیَّ هَ  َو  َعِلیم   َلَسِمیع   الَلَّ
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 و شتودمی ستاقط دارد  وجتود هاآن بین که تعارضی خاطر به مساوی تعداد کاشفیت یعنی شد  عنوان که است
 بینته حجیتت مطلتق ادلته  استت معارض بدون که است احتماالتی دارد  رجحان احتماالت دییری که طر 
 .شد خواهد آن شامل عامه

 و صلی الله علی محمد و آله و سلم


