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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

 مبتنیی خواه و حس بر مبتنی خواه موضوعات، رد خواه و احکام در ثقه خبر که بود این گذشته بحث حاصل
 مطلی  چنید اینجیا. است شده امضا هم شارع سوی از عقَلیی حجیت این و است حجت عقَل نزد ،حدس بر

 .شود اشارهها  آن به بحث تکمیل در باید که است

 از مواردی رد که داریم معارضاتی روایات در ما اینکه آن و شد اشاره آن به قبَلا  که است اشکالی اول مطل  
 ،موضوع در ثقه خبر به عمل از شارع هاو در آن بوده موثق و صحیح هاآن از بعضی که آمده روایاتی ،موضوعات

 . است کرده ردع

 دسیته یی  در کیه داریم روایات از دسته دو ما که مواردی چنین در گفتیم و کردیم بیان را مطل  این جواب
 سییره آن بیه عمل از یا و شده سیره آن از ردع خاص موارد در دیگر تهدس در و دارد وجود عقَلیی سیره امضای

 و تأییید در ظهور خاص موارد در ولو سیره این امضای بر دال ادله باشد،  عامه سیره سیره، اگر است، شده نهی
 باشید، رهرچقید عقَلیی سیره دایره. است تأیید مورد عقَلیی سیره کل یعنی دارد؛ عقَلیی سیره کبرای امضای

 عقَلییی ارتکیاز اگیر ییا دارد، شیارع تأیید در ظهور عقَل ازنظر خاص موارد در سیره این با موافقت بر دال ادله
 سییره آن عمیوم بیا موافقیت در دالییل ایین ،است عقَلیی ارتکاز این موافق متعدد دالیل وسیلهبه شارع و باشد

 رواییات عمیوم مخصی  انید،آمده خاص موارد در وایاتر آن معارض که روایاتی بنابراین دارد. ظهور عقَلیی
 حیر  عام لسان با که است این مثل و است عموم لسان اولیه، روایات لسان دیگرعبارتبه شوند؛می اول دسته

 میوارد همیان بیه مربیو  هیاآن ردع هستند، سیره مخالف دوم دسته خاصه روایات این چون بنابراین باشد؛ زده
 .شودمی خاص

 رواییت آن از دیگیر عیر  یعنیی اسیت؛ عموم در ظهور منزلهبه یدهمؤ روایاِت  آن در سیره امضای به عبارتی
 ییا هیَلل رواییات مثیل آمیده خاص مورد در که روایاتی آن که شودمی این نتیجه. کندنمی خصوصیت برداشت

 ظهیور خصوصییت عدم در عام عقَلیی ارتکاز به توجه با که شودمی روایاتی مخص  قبیل این از دیگر روایتی
 .است عقَلیی سیره آن کل امضای منزلهبه تأیید این و امضا این کهاین یامعن به کند؛می پیدا

 عقیَل شید، ادعیا که عقَلیی سیره اینکه آن و دارد وجود اینجا در که است دیگری اشکال درباره دوم مطل 
 ییاو  سیرماخورده میثَلا  شده مبتَل عادی مرض به فرد باری  که کنید فرض. کنندنمی عمل آن به مهم موارد در
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 سیراان مثیل مرضی وقتی ولی کند؛می عمل آن به گفت او به چههر رودمی پزش  نزدی . است گرفته سردرد
 اکتفیا ابیی  ی  و کارشناس ی  اظهارنظر به عقَل و مردم از خیلی اینجا در باشد، داشته مرگ خطر که باشد
 اخبیار میورد در همآن و واحد ثقه خبر اخبار به مهم موارد درلذا . روندمیهم  دیگر پزشکان سراغ به و کنندنمی

 .کنندنمی اکتفا حدسی

 از دارد، وجیود حدسیی اخبار موارد رد ثقه واحد خبر به اکتفا عدم که آنجایی که است نآ مطل  این پاسخ 
 حجییت بیا منافیاتی باشید، دادن اهمیت دلیل به اکتفا عدم اگر. است زائد اهتمام آن نکته و است احتیا  باب
 خبیر ایین بیه. کنیدنمی ایجیاد یقیین قطع هاآن برای ثقه خبر اما دارد حجیت هاآن نزد ثقه خبر. ندارد ثقه خبر

 چراکه کنند،می احتیا  مهم بسیار موارد در. دارد وجود آن خَل  احتمال که کنندمی القا ییعن کنندمی اعتماد
 اسیت ایین هم آن شاهد. ندارد تنافی ثقه خبر حجیت با عقَل بودن مستحسن. است عقَلیی مستحسن احتیا 

 بیه فیرد کرد، خطا ی اب اگر. کرد اعتماد ثقه ابی  ی  خبر به و نداد انجام را احتیا  این کسی که برفرض که
 اصیِل  کیه اسیت نآ دهندهنشیان. اسیت کارشناس او چون شود؛نمی مذمت ثقه ابی  آن خبر به اعتماد خاار

 آن از میا کیه است چیزی همان این و است مطرح مقبول امر ی  عنوانبه عقَل نزد خبره اهل ثقه خبرِ  به اعتماد
 رفتیار همیین امیا نیسیت؛ گوییممی ما که حجتی معنای به َلعق رفتار و لسان در البته کنیم.می تعبیر حجیت به

 ایین. کنیممیی تعبییر حجییت به آن از ما که است چیزی همان اعتماد این. است عقَل اعتماد از حاکی عقَلیی
 حجت وجود با حتی احتیا  حسن. ندارد کنند احتیا  موارد از بعضی در عقَل بااینکه منافاتی عقَلیی اعتماد

 تمسی  معنیا همیین بیه ثقیه خبیر حجیت نفی برای محققین از بعضی شودمی دیده گاهی. شودمین منتفی هم
 اهمییت دارای نکتیه کیه اسیت درجیایی ایین. کنندنمی عمل ثقه واحد خبر به مهمه موارد در عقَل که کنندمی

 حسین. حجیت عدم باب از نه و کنندمی را کار این احتیا  باب از اینجا که شودمی مشخ . باشد العادهفوق
 .ندارد حجیت با منافاتی احتیا 

. کندمی بیشتری احتیا  و نکرده اکتفا آن به مهم موارد در اما داندمی کافی را خبر کهنای وجود باگاهی  البته
 باشید، هم خَل  فضعی احتمال که جا هر ؛بله ؟دارد مستحسن احتیا  بازهم دانست،می کافی که درجاییآیا 

 وجیود میورد در احتییا  اما نباشد. عقَلنی ازنظر اعتناء مورد ضعیف احتمال این ولو است مستحسن احتیا 
 ایین حجییت معنیی. نیدارد حجیت با منافاتی خَل  احتمال وجود و است عقَلیی مستحسن خَل ، احتمال

 .کنندمی القا حجیت وجود علیرغم را خَل  احتمال عقَل که است

 چطور است؟ ندارد کافی تخص  که کنند ایثقه فرد قول به اکتفا اگر مهم موارد در یکی از حضار:
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 نیمیه ردیفی نیییع نیدارد؛ کیافی یتخصصی: گویییدمی شیما. سیتما فیرض خیَل  این خیر؛ زیرا :استاد
 خصصییمت اخبیار میا فرض. کنندمی اعتماد آن به عقَل که است چیزی تخص  از ما منظور. باشد متخص 

 کیه کسیی سیراغ بیه چیرا که کنندمی مذمت را فرد نباشد، کافی تخص  اگر. است کافی او تخص  که است
 خبروییت که برود کسی سراغ به و کند رها را خبره اهل کسی اینکهمثل ؟ایدنرفته ه استداشت بیشتری تخص 

 .نیست مسلم او

 .دانندمی ضروری را احتیا  عقَل_

 حیاذق ابیی  ی  یا و جاافتاده ثقه فرد ی  به کسی اگر که است این همآن شاهد و است مستحسن :استاد
 گوییدمیاو . کننیدنمی میذمت را او ،تنداش اثر او عمل اما کرد عمل او حر  به ابیعیبه شکل  و کرد اعتماد

 ابیبی یعنی است؛ واحد ثقه همان ابی  بهترین اینجا در. است ابی  بهترینو ا گفتند کردیم، سؤال چههر ما
 مسیلم حیاذق خبییرِ  ابییِ   یی  وقتیی. نباشید تردید و ش  جای و باشد مسلم مسئله نآ در او خبرویت که

. کیرد نخواهنید مذمت را او گاههیچ نرفت، هم دیگر ابی  سراغ و سپرد او به را خودش مریض و بود الخبرویه
 .کرده عمل خود وظیفه به او چون

 ؟خیر یا هست خبره او آیا که دارند ش  که است این احتیا  دلیل_ 

 بحیث محل از خارج این که شودمی ایجاد خبرویت در ش  وقتی  است؛ درست شما حر  این :استاد
 و دارد وجیود کامیل خبروییت یعنیی اسیت؛ اعتماد مورد کامَلا  خبرویت که است درجایی ما بحثاما . ستما

 خبیره اهل خبرویت از باید اول کند، مراجعه خبره اهل به خواهدمی که کسی لذا. ندارد تردید و تشکی  جای
 کیرد، اشیتباه خبیره اهیل و کرد مراجعه او به اگر کرد، پیدا کامل اامینان مسئله این از بعدازاینکه. شود مطمئن

 بیه مراجعیه در میردم از خیلیی کردی. عمل خبره اهل حر  اهل به چرا تو که کنندنمی مذمت را او عقَل دیگر
 سیراغ بیه شیود،می میریض ،آوردمی مهندسی   بسازد، خانه خواهدمی کنند؛می اکتفا نفر ی  به خبره اهل

 گیاهی. باشید وسیواس اهل مگر کند؛می مراجعه ابی  ی  به باشد شدید او بیماری اگر حتی رود،می ابی 
 ولیی بده، انجام را کار این گفته او و رفته حاذق ابی  ی  نزد نفر ی  که کنندمی مذمت سمت این از عقَل هم
 ایکرده مراجعه ابی  ی  به که تو !داری؟ وسواس چرا: گویندمی. است وسوسه از شکلی این. است مردد او
 .است جاافتاده و کارشناس و حاضر که
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 چیون باشید؛ کیافی خبروییت دارای اینکیه ولیو شیود مراجعیه متخصی  چنید به که کندمی حکم عقل_
 .است بزرگ خیلی شودمی مترت  آن بر صحت عدم صورت در که ایمفسده

 باشید، هیم واجی  احتییا  اگیر حتیی اسیت، مهم بسیار که مواردی در اصَلا  نفرمودید؛ توجه شما :ستادا
 اعتمیاد ظنی حجت این به اینجا در است، مهم خیلی چون اما است؛ حجت خبر ی . ندارد حجیت با منافات

 بیه امیا کنندمی عمل همنآ به و است اعتمادقابل حجت. ندارد حجت این حجیت با منافات این اما کنند؛نمی
 و شیودنمی عمیل شیود، عظییم فساد ی  به منجر که مهم بسیار موارد در قبول،قابل اعتمادقابل حجت همین

. ستا احتیا  بودن خوب معنی به نیست بلکه آن بودن مستح  معنای به احتیا  استحسان ،کنندمی احتیا 
 در شارع کنید فرض مثَلا . ندارد حجیت با منافاتی این و شودمی احتیا  است، مهمی مسئله خیلی که درجایی

 میورد در. نیدارد میوارد آن در ثقه خبر حجیت با منافاتی این و است داده احتیا  به دستور فروج و ءدما مسئله
 بیه و رونیدمی تحقییق دنبیال بیشیتر بازهم باشد، مهم بسیار مسئله و داد خبر ایمسئله مورد در اگر عادله، بینه

 .ندارد بینه حجیت با منافاتی این کنند؛نمی عمل بینه حر 

 اعدل؟ معنای به یا است عادل معنای به ثقه -

 یکیی کیه داشیت وجیود ثقیه فیرد دو اگر: گفت خواهیم تعارض موارد در که است دیگری حر  این :استاد
 را اعلیم غییر و بیود اعلیم ییکی اگیر گوییممی ما اینجا در کند،می اشتباه او گفت و کرد تخطئه را دیگری حر 

 .شودمی ساقط آن کاشفیت و افتدمی اماریت از اعلم غیر حر  اینجا در کرد، تخطئه

 سیؤال اسیت؛ بهترین و حاذق او که بدانید باید که گفتید شما کنیممی مراجعه متخص  ابی  ی  به ما_ 
 شود؟می هم متخص  ابی  شامل کهاین یا است بهترین معنای به ثقه فرد که است این

 چنیین بیه عقیَل و ثقیه شیودمی کسی چنین است؛ کامل حذاقت لحاظ از و است اعتمادقابل یعنی :استاد
 ...کنندنمی مراجعه ابی  چند به و کنندمی اعتماد کسی

 ...باشد نیامده وجود به [تخصصی] اما باشد، داشته وجود ثقه چند که است ممکن گاهی_ 

 اخبارعن درباره داریم ما. روایات به نسبت همآن و باشد حس   اخبارعن هک است درجایی شما سؤال :استاد
 بیر شید قیائم قرائنیی اگیر ولی نباشد هم حجت اگر حتی ثقه خبر که است درجایی آن. کنیممی صحبت حدس  

 را خَل  احتمال و برد باال ایدرجه در را مظنون مقوی احتماالت خبر اگر اینجا در است درست خبر این اینکه
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. اسیت دیگیری حر  آن اما است صدور به وثوق حجیت مَلک اینجا نبود، اعتمادقابل دیگر که رساند جاییبه
 بیاال را صحت احتمال احتماالت، حساب بر مبتنی قرائن اگر. است مخِبری وثوق گاهی و مخَبری وثوق گاهی

 اسیت؛ مطلی  یی  حجیت برای یگرید مَلک این نباشد، اعتنا قابل صحت عدم احتمال که آنجایی به تا برد
 .است استقرایی حجیت یا احتماالت حساب باب از حجیت

 :شودمی اشاره مطل  دو به بحث پایان در

 در خطیا احتمیال عقیَل. اسیت متفاوت حدس   عن اخبار در ثقه با حس   عن اخبار در ثقه اینکه اول مطل 
. شیودنمی اعتنیا آن به بلکه باشد؛ نداشته وجود حسی خطای احتمال که معنا این به نه داند؛می منتفی را حس

 چیه و باشید حسیی خبر این چه خطا؛ احتمال دیگری و کذب احتمال یکی: شودمی خبر حجیت مانع چیز دو
 ازنظیر اسیت، حیس عین اخبیار کیه جیای در. کنیم عمل خلق به ما که است نآ از مانع مورد دو این. حدسی
 کیس فیَلن کیه دیدم: گویدمی. کنندنمی اعتنا حس خطای احتمالبه عقَل .است منتفی خطا احتمال عقَلیی

 لیذا. کنندنمی اعتنا خطا احتمال این به اما باشد، کرده اشتباه دیدن این در که است ممکن داد؛ انجام را کار این
. اسیت منتفیی وثاقیت دلیل به کذب احتمال ار ، بودن ثقه صورت در. ماندمی باقی خبر کذب احتمال فقط

 هیم اعتقیادی ازنظیر ولیو گویید،نمی دروغ وقیتهیچ و ایمکیرده امتحیان را او که است گوییراست شخصیت
 .کنندمی اکتفا لسانی وثاقت به حس   عن اخبار در لذا. است گوییراست آدم او گویندمی اما باشد؛ منحر 

 چیست؟ بودن ضابط شر  از منظور یکی از حضار:

 کسیی اگر یعنی شود؛می زنده هم حسی خطای احتمال نباشد، ضابط گرا که است معنا این به ضابط :استاد
 .باشد کارفراموش

 وقتیی بودنید، حفی  همیه که را شعرهایی حتی خواند؛نمی درست را شعر وقتهیچ که داشتیم رفیقی ی  
 و کیردمی خرکیاری هیم گیاهی امیا بیود؛ متعمید خطیا در گیاهی البته. کردمی خراب را آن بخواند خواستمی

 اصیَلا  کیه هسیتند کسیانی و ندارنید شیعری حافظیه که هستند کسانی. بخواند درست را شعر ی  توانستنمی
 این بودن ضابط معنی. نیست منتفی او خطای احتمال باشد، حافظه فاقد کسی اگر ما فرض در. ندارند حافظه

 متعیار  هایآدم و سالم ایهانسان معموالا . باشد نداشته ضعف حاف  ازلحاظ و باشد متعارفی انسان که است
 .کنندمی نقل اورهمان وشنوند در ذهن دارند چیزهایی را که می و دارند حافظه



 1397 اهمسفندا 20                                                                                 قه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء            ف 57 هجلس

 احتمیال دیگیری و خطیا احتمال اول دارد؛ وجود خبر آن به عمل برای مانع دو هستی اخبار در اینکه نتیجه
 منتفیی بیودن ثقیه بیا کیذب احتمال و شودنمی اعتنا حسی خطای احتمال اخبار گونهاین عقَلیی ازنظر. دروغ
 .شودمی اکتفا لسانی وثاقت به لذا و شده

 حیدس مبنیای بیر و خبره عنوانبه غیره و تحقیق با و حدس و استنبا  با که کسی حدس   عن اخبار در اما
 اینجیا در معتبیر وثاقیت نظیام. دروغ احتمیال هیم و دارد وجیود خطا احتمال هم ،اینجا در کند، صحبت خود

 توسیط او خطیای احتمیال دیگیر کیه باشد حدی در خبرویت هم یعنی باشد؛ جهت دو هر از که است وثاقتی
 و شیودنمی اعتنیا آن بیه بلکیه نیسیت؛ ندارد، وجود خطا احتمال که معنی این به نشود و واقع اعتنا مورد عقَل

 تشیخی  کیه اسیت ممکین چیون باشید؛ وثاقیت دارای لسیان صدق لحاظ اینکه هم و است ضعیفی احتمال
 کیه چییزی دانیدمی بااینکیه. دیگیر چییز هیر ییا مصلحت لحاظ به بگوید دیگری چیز شما به و باشد چیزی 
 هیم حیدس   عین اخبیار در وثاقت لذا. بدهد رأی داندمی که چیزی آن برخَل  بازهم ولی است دروغ گویدمی

 نفی هماو  وثاقت تا باشد ثقه جهت دو هر از باید و لسان صدق معنای به هم و است خبرویت معنای به وثاقت
 .کند دروغ احتمال نفی هم و خطا احتمال

 سلم و آله و محمدعلی الله وصلی


