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Abstract: 

The scholars apply two intellectual and narrative 

methods for inferring discursive teachings. In the 

narrative method, there is no disagreement over 

using the successive and absolute narration; 

however, most of the narrative legacy has been 

obtained through news sections where utilization 

of such bits of news with regards to doctrinal 

issues is subject to criticism and viewpoints. This 

paper via an analytical approach is concerned 

with the issue of the position of identical news in 

inferring discursive teachings from the view of 

Fazel Meghdad. He does not utilize the identical 

news in doctrinal principles. Also, he attaches 

importance to such conditions as lack of 

opposition with the absolute ruling and validity of 

the document and certainty over the claims while 

using the identical news in inferring discursive 

adjuncts. 
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 مقدمه

 مباحث استنباط به شیعه جامعه امروز نیاز به توجه با

 مذهب اعتقادی اصول حقانیت از دفاع و کالمی

 هایی روش دنبال به باید مهم این کسب برای تشیع،

 از یکی. بود علمی مجامع به ارائه قابل و متناسب

 کالمی آثار از گیری بهره زمینه، این در سودمند منابع

 .باشد می شیعه بزرگ متکلمین از مانده بجا

 مقداد فاضل به مشهور سیوری، عبداهلل بن مقداد

 که است حله مدرسه در امامیه بزرگ متکلمان از یکی

 عاملی، حر)دارد ارزشمندی تألیفات کالم علم در

 حادی باب کتاب بر ایشان شرح و( 1/613: 2631

 علمیه های حوزه درسی متون جزء حلی، عالمه عشر

 جایگاه بررسی به مقاله این در. باشد می ها دانشگاه و

 دیدگاه از کالمی های آموزه استنباط در واحد خبر

 .پردازیم می مقداد فاضل

 برای نقلی و عقلی روش دو از کالم علم در

 استفاده آنها از دفاع و کالمی های آموزه استنباط

 و قرآن آیات از استفاده نقلی، روش از منظور. شود می

 کالمی های  آموزه استنباط در السالمعلیهم بیت اهل احادیث

 مانند او صفات برخی و خداوند اثبات از پس .باشد می

 نبوت اثبات از پس همچنین حکمت، و قدرت و علم

 قرآن که او اعجاز و آله و علیه اهلل صلی پیامبر

 معارف شناخت برای کند می حکم عقل باشد، می

 قرآن در که خداوند کالم به باید الهی، بلند و صحیح

 و امامت اثبات از پس همچنین. کرد مراجعه است، آمده

 عقلی حکم نیز، عصمتشان، و السالمعلیهم ائمه وصایت

 السالمعلیهم بیت اهل کلمات که بود خواهد این بر

 آنها به توان می و شده، جاری الهی منبعی از نیز

 کالم، علم در نقل از استفاده این بنابر. کرد مراجعه

 میزان مورد در مقداد فاضل لذا و دارد عقلی پشتوانه

   :گوید می کالم علم در نقل از استفاده

 است، آن بر متوقف نقل صحت که بحثی هر»

 مطلب، آن بر نقل وسیلههب علم و قدرت مانند

 و شود می دور موجب وگرنه شود، نمی استدالل

 توان می نیست، آن بر متوقف نقل صحت هرچه

 وحدت مانند کرد، استدالل آن بر نقل وسیلههب 

 (63: 2211 مقداد، فاضل.«)او رؤیت بودن محال و خداوند

 یکی گیرد؛ می قرار بررسی مورد جهت دو از نقل

 کریم قرآن. داللی جهت از دیگری و سندی جهت از

 از آن صدور و نداشته مشکلی هیچ سندی جهت از

 اختالفی مورد این در کسی و است قطعی وحی منبع

 آنها از برخی هستند، بررسی قابل روایات، اما. ندارد

 اخبار آنها اکثر و است رسیده ما به متواتر نحو به

 آن راویان که است خبری متواتر خبر. باشند می آحاد

 کذب بر تعمدشان از که باشند حدی به طبقه هر در

 واحد خبر و باشد آورقطع شنونده برای و باشیم ایمن

 سبحانی،)باشد نداشته را ویژگی این که است خبری

 صدور صحت باشد متواتر اگر حدیث(. 13: 2663

 برای تواند می متکلم لذا است، قطعی معصوم از آن

 مسئله  اما کند، استفاده آن از کالمی های آموزه استنباط

 مورد دیرباز از کالم علم در آحاد اخبار اعتبار

 حجم هم طرفی از و است بوده متکلمان اختالف

 یک در. باشند می واحد خبر نیز روایات از زیادی

 و فعل حیطه به مربوط یا واحد خبر کلی بندی دسته

 قسم این بررسی که است مکلفان جوارحی اعمال

 و اعتقاد حیطه به مربوط یا و است فقیه به مربوط

 کالم علم به مربوط که باشد می مکلفان جوانحی عمل

 .بود خواهد متکلم و

: 2226 مفید،)مفید شیخ مانند متکلمان از ای عده

( 6/643: 2243 مرتضی، سید)مرتضی سید و( 216

 دانند می ممنوع را کالم علم در واحد خبر از استفاده

: 2246)مجلسی عالمه مانند ای عده نیز مقابل در و
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 استفاده( 63: 2632 برنجکار،)کاشانی فیض و( 1/123

 .دانند می معتبر را آن از

 حجم که روست آن از مسئله این بررسی ضرورت

 آحاد اخبار صورت به کالمی نقلی منابع از وسیعی

 مانند موارد از بسیاری در اینکه ضمن اند، شده نقل

 کشف برای دیگری راه...  و برزخ و معاد جزئیات

  .نیست احادیث این از غیر آنها واثبات

 

 مقداد فاضل دیدگاه از واحد خبر جایگاه

 نگارنده که جایی تا ـ کتبش از یک هیچ در مقداد فاضل

 مسئله این به مستقیم طور به ـ است کرده بررسی

 مسئله این بررسی برای ای جداگانه مبحث و پردازد نمی

 پاسخ کشف برای را کار این که دهد نمی قرار مهم

 او دیدگاه به یابیدست برای لذا. کند می سخت مسئله

 کالمی آثار همه "إنی" صورت به باید زمینه این در

 تحلیل با یعنی. کنیم بررسی را او از مانده بجای

 استفاده یا و گرفته بهره واحد خبر از او که مواردی

 خود نظر مورد مسئله پاسخ به آنها بندی جمع و  نکرده

 موارد برخی در شود، مراجعه وا آثار به وقتی. ببریم پی

 واحد خبر برای گویی که شود می برخورد عباراتی به

 بکارگیری اساساً و نیست قائل جایگاهی کالم علم در

 طرف از. داند نمی معتبر کالمی مسائل در را آحاد اخبار

 کالمی مسائل از برخی در کتب همان در ایشان دیگر

 اخبار از را مسائل آن و کرده استفاده واحد خبر از

 وا حقیقی دیدگاه اینکه برای حال. کند می استنباط آحاد

 و بررسی مورد دقت با دسته دو این باید شود، معلوم

 که شود روشن تا گیرند قرار یکدیگر مقابل و ،واکاوی

 یا ندارد قبول کالم علم در را واحد خبر مطلقاً وا آیا

 برخی در یا و داند می معتبر را آن از استفاده مطلقاً

 داند، نمی معتبر مسائل برخی در و دانسته معتبر موارد

 را شرایطی واحد خبر از استفاده برای دیگر عبارت به

 را وا عبارات دسته دو از کدام هر اینک. است قائل

 .کنیم می تحلیل و بررسی

 

 واحد خبر اعتبار نفی بر دال عبارات

 عقاید رد از پس ۀااللهی اللوامع کتاب در مقداد، فاضل

 که پرداخته «جریر بن سلیمان» شبهه بیان به زیدیه،

 وضع شیعیان برای دیدگاه دو شیعه ائمه: گوید می

. یابد نمی غلبه آنها بر کسی دو  آن وجود با که اند کرده

. است "تقیه" و "بداء" آموزه دو جریر ابن منظور

 از را بداء  آموزه شبهه، این به پاسخ در مقداد فاضل

 اخبار این که است معتقد و داند نمی السالمعلیهم ائمه

 روایات، این صدور صحت فرض بر و نیستند صحیح

 حمل نسخ بر را  آنها توان می که هستند واحدی خبر

 فاضل)است همه نزد شده پذیرفته ای آموزه که کرد

 است قسمتی همین مثال، شاهد(. 633: 2211 مقداد،

 خبر را "بداء" به مربوط روایات مقداد فاضل که

 .داند نمی آن مثبِت لذا و دانسته واحد

 با که است معتقد یهود، بر رد بحث در ایشان

 زیرا شود،   می باطل آنان مذهب "نسخ" آموزه اثبات

 بعدی انبیای نبوت این بنابر ندارند، قبول را نسخ آنان

 عدم که خود قول اثبات برای یهودیان. پذیرند نمی را

 به عقلی، دلیل بر عالوه است، احکام در نسخ جواز

 روایت یکی. کنند می تمسک نیز تورات در روایت دو

 تمسک شنبه روز حکم به ابد تا ؛أبداً بالسبت تمسکوا»

 نسخ من شریعت ؛التنسخ شریعتی» دیگری و «کنید

 بر دارند داللت دو این گویند می و است «شود نمی

 ادامه قیامت تا یهود شریعت و نیست جایز نسخ اینکه

 روایات صحت در ابتدا جواب، در مقداد فاضل. دارد

 صحت فرض بر گوید می سپس و کرده خدشه

 مسئله یک این که  حالی در ،هستند واحد خبر صدور،

 اخبار به توان نمی علمی مسائل در و است علمی
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 شاهد(. 646: 2211فاضل مقداد، )کرد استدالل آحاد

 بحث از قسمت همین اعتقادات، در آحاد اخبار رد بر

 در واحد خبر که کند می بیان صریحاً ایشان که است

  .نیست حجت علمی مسائل

 اسالم پیامبر جانشین و خلیفه بحث در سنت اهل

 جماعت نماز اقامه جریان به آله و علیه اهلل صلی

 آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر فرمان به ابوبکر توسط

 و علیه اهلل صلوات پیامبر گویند می و کرده استدالل

 باقیست، او جانشینی این بنابر نکرده، عزل را او آله

 نیز امور بقیه در باشد، نماز در جانشین ابوبکر وقتی

 فاضل. نداریم فرق به قائل زیرا بود، خواهد جانشین

 واحد خبر روایت، این گوید می آنان استدالل رد در مقداد

  .(631: 2211فاضل مقداد، )نیست آورعلم که است

 مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ﴿  شریفه آیه نزول شأن برخی

 فِی الشَّیْطانُ أَلْقَى تَمَنَّى إِذا إِلَّا نَبِیٍّ ال وَ رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ

 هیچ» (31/)حج﴾الشَّیْطانُ یُلْقِی ما اللَّهُ فَیَنْسَخُ  أُمْنِیَّتِهِ

 هرگاه اینکه مگر نفرستادیم تو از پیش را پیامبرى

 امّا کرد، مى آن در القائاتى شیطان کرد، مى آرزو

 این را.« برد مى میان از را شیطان القائات خداوند

 به داشت قصد آله و علیه اهلل صلی پیامبر که دانند می

 اتـآی قرائت از بعد لذا شود، زدیکـن خودش ومـق

نجم/ )﴾الْأُخْرى الثَّالِثَۀَ مَناةَ وَ الْعُزَّى وَ اللَّاتَ فَرَأَیْتُمُ اَ﴿

 و "الت" هاىبت آیا دهید خبر من به  ؛(14و  23

 خدا دختران) آنهاست سوّمین که "منات" و "عزّى"

 به شیطان هستند، نجم مبارکه سوره در که(« هستند؟

 العلى الغرانیق تلك» بگوید که کرد القا گونهاین ایشان

 خوشحال قریش وسیلهبدین و ،«لترتجى شفاعتهن إنّ و

 سپس شدند، مسلمانان همراه سجده، هنگام و شدند

 شیطان القای که داد خبر ایشان به السالمعلیه جبرئیل

  تسلی برای آیه این و شدند ناراحت ایشان و بوده

 

 نسبت گوید می مقداد فاضل. شد نازل ایشان به دادن

 شنیع آله و علیه اهلل صلی پیامبر به حکایت این دادن

 دارند نظر اتفاق همه اینکه مخصوصاً است، زشت و

 ایشان سپس. دارد وجود عصمت رسالت تبلیغ در که

 قطعیه ادله مخالف اگر واحد خبر که کند می بیان

 .(134: همان)است مردود باشد،

 اعتقادات، در ایشان اینکه ایبر بود شواهدی اینها

 این به اولیه نگاه در. 1دانند نمی حجت را واحد خبر

 اخبار ایشان که کند تصور ناظر است ممکن عبارات

 تفحص و نظر دقت با لکن و داند نمی حجت را آحاد

 در ایشان خود که شود می روشن ایشان، کتب در

. است نموده استفاده آحاد اخبار از مباحث از برخی

 خبر به ایشان که مواردی ابتدا تعارض این حل برای

 و تحلیل به سپس و کرده نقل را کرده استناد واحد

 .پردازیم می مبحث این نهایی بندی جمع

 

 واحد خبر اعتبار بر دال عبارات

 انبیا افضلیت بحث در مقداد فاضل که ای ادله از یکی

 یک از مرکب که است دلیلی کند، می مطرح مالئکه بر

 مقدمه این و است نقلی مقدمه یک و عقلی مقدمه

 این در ایشان. باشد می واحد خبر از برگرفته نقلی

 کثرت دلیل به پیامبران تکلیف که کند می بیان استدالل

                                              
از جمله موارد دیگری که فاضل مقداد، در آنجا خبر واحد . 2

است « عوض آالم صادر از غیر عاقل»کند، در بحث  را رد می

یوم ینتصف للجماء من »که ابوعلی جبایی با استناد به روایت 

که عوض بر حیوان مباشر واجب است شود  ، قائل می«القرناء

اساساً « جرح العجماء جبار»و برخی دیگر به دلیل روایت 

دانند. فاضل مقداد در رد بر  کس واجب نمیعوض را بر هیچ

کند که این دو روایت خبر واحدند و  این دو دیدگاه بیان می

 (.166: 2243، در مسائل علمی حجت نیستند)فاضل مقداد



 49 مقداد فاضل دیدگاه از کالمی های آموزه استنباط در واحد خبر جایگاه
 

 است مالئکه تکلیف از تر سخت مشاغل، و صوارف

 هرکس و دورند، غضب و شهوت گونه هر از که

 در ایشان سپس است، افضل باشد، تر سخت تکلیفش

 ؛أحمزها االعمال افضل» نبوی روایت کبری اثبات

 آورند می را «آنهاست ترین سخت اعمال برترین

 شکی و( 616: 2243 ؛133: 2211فاضل مقداد، )

 کتب در و است واحد خبر روایت این که نیست

 الحدید،ابی ابن)است نشده ذکر آن برای سندی روایی

 .2(33/232: 2246 مجلسی، و 23/66: ق2242

 هایی استدالل نفس، تجرد بحث در مقداد فاضل

 یکی در هستند، نقلی آنها از برخی که کند می نقل را

: است آمده  و شده استناد روایت یک به ها استدالل از

 فوق روحه رفرفت نعشه على المیّت حمل إذا حتّى»

 الدنیا بکم تلعبنّ ال ولدي یا و أهلی یا: یقول و النعش

 شود می حمل تابوت بر میت اینکه تا...  ؛بی لعبت كما

 و اهل ای: گوید می و گرفته قرار جنازه باالی او روح

 مرا که طور آن نگیرد بازی به را شما دنیا من، فرزندان

 .« گرفت بازی به

 این از گویند می روایت این به استدالل کنندگان

 باقیست، مرگ از بعد روح که شود می معلوم روایت

 بنابر نیست، باقی بدن اجزای از یک هیچ کهحالی در

 نقل از پس مقداد فاضل. است بدن از غیر روح این

 گوید می و پذیرد نمی را نفس تجرد ها، استدالل همه

 این ،کند می اثبات ها استدالل این که چیزی نهایت

 را  آن تجرد اما دارد، وجود بدن مغایر امری که است

 (. 213: 2211 مقداد، فاضل)کند نمی اثبات

 را مدعا بر داللتش اگرچه ـ روایت درباره ایشان

 خبر اینکه جهت به را روایت لکن و ـ پذیرد نمی

                                              
 بدون سند ذکر شده است. هابااین کتهر دوی . این روایت در  1

 دلیل را روایت همین اتفاقاً و کند نمی رد است، واحد

 جوهر انسان روح که گیرد می خود مدعای صحت بر

 که دارد هم خاصی قوای و مجرد نه و است لطیفی

 معلوم بنابراین. دهد انجام تواند نمی را  آن انسان بدن

 به را واحد خبر ایشان که نیست طور این که شود می

 نقل به هم باز ادامه در. نداند حجت کلی طور

 بحث تا پردازیم، می واحد خبر از ایشان های استفاده

 حدس توان می هم جا همین تا اگرچه شود، تر روشن

 شده ذکر قبل های مثال در که واحدی خبر که زد

 گرفته، قرار استفاده مورد که آحاد اخبار این با است،

  .است متفاوت

 تبیین برای قدر، و قضا بحث در مقداد فاضل

 السالمعلیه امیرالمؤمنین روایت از نیز آموزه این معنای

 ایشان از شامی فردی روایت این در کند، می استفاده

 طور به ایشان و کند می سؤال قدر و قضا مورد در

 توضیح را الهی قدر و قضا معنای مفصل،

 . (123: 2211فاضل مقداد، )دهند می

 به توجه با متکلمان، از برخی که شبهاتی بحث در

 انبیا از معصیت وقوع به نسبت روایات، و آیات

 اند، کرده مطرح آنان عصمت عدم و السالم علیهم

 در. پردازد می آنان پاسخ به تفصیل به مقداد فاضل

 السالمعلیه داود حضرت به مربوط که شبهات از یکی

 الْخَصْمِ نَبَأُ أَتاكَ هَلْ وَ﴿ شریفه آیه که شده گفته است،

 که هنگامى شاکیان داستان آیا» ﴾الْمِحْرابَ تَسَوَّرُوا إِذْ

 «است؟ رسیده تو به رفتند باال - داوود – محراب از

 السالمعلیه داود حضرت از که دارد گناهی به اشاره

 یکی همسر به نسبت ایشان که شده روایت و سرزده

 فرمانده آن لذا ورزیده، عشق سپاهش، فرماندهان از

 بتواند او و شود کشته تا گذاشته می سپاه مقدم در را

 در که ملک دو این درآورد، خود عقد به را همسرش
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 که خطایی از را او تا آمدند او نزد شده ذکر آیه 

 قبیح از پس مقداد فاضل. کنند آگاه سرزده او از

 این کذب اثبات برای انبیا، به افعال این نسبت دانستن

 السالمعلیه منینؤامیرالم از روایتی به مجعول، روایت

 داود بحدیث حدّث من: »فرمودند که کند می استناد

 ؛جلدة ستّین و مائۀ جلدته القصاص یرویه ما على

 نقل گویان قصه که طور آن را داود جریان هرکس

.« زنم می او به شالق شصت و صد بگوید کنند، می

 بستن افترا حد شالق مقدار این گوید می مقداد فاضل

 مجعول جریان این که شود می معلوم لذا انبیاست، به

 (. 132: همان)است کذب و

 برای مقداد فاضل شود می مالحظه که طور همان

 کرده استفاده واحد خبر از داستان این کذب اثبات

 به محدود واحد، خبر از او های استفاده البته. است

 خبر از هم دیگری مباحث در و نیست موارد همین

 نقل را آنها از بعضی که است  کرده استفاده واحد

 بحث انتهای به را نهایی و کامل گیری نتیجه و کنیم می

  .کنیم می موکول

 که ای شبهه به پاسخ در مقداد فاضل همچنین

 از شده، وارد السالمعلیه ابراهیم حضرت مورد در

 آیه که اند گفته برخی. کند  می استفاده واحد خبر

 لِیَطْمَئِنَّ لکِنْ وَ... الْمَوْتى تُحْیِ كَیْفَ أَرِنِی رَبِّ﴿  شریفۀ

 ابراهیم حضرت از قول نقل که( 134)بقره/ ﴾قَلْبِی

 زنده در ایشان شک بر داللت ،است السالمعلیه

 استناد با پاسخ در مقداد فاضل دارد، اموات کردن

 این گوید می السالمعلیه صادق امام روایت به

 جبرئیل صدق بر دلیل ابراهیم حضرت درخواست

 شیطان، نه و است ملک او اینکه و است السالمعلیه

 امام روایت خویش، ادعای صدق برای سپس

(. 131: همان)کند می نقل را السالمعلیه صادق

 برای مقداد فاضل شود می مالحظه که طورهمان

 از انبیاست، عصمت مورد در که ای شبهه به پاسخ

 .است کرده استفاده واحد خبر

 رد از پس عقاب، و ثواب بحث در مقداد فاضل 

 هم که فردی اینکه اثبات و موازنه و احباط دیدگاه

 که شفاعت و عفو صورت در ثواب، هم و کرده گناه

 ابتدا صورت،  این غیر در و شود می بخشیده گناهش

 متنعم ابد تا رفته بهشت به سپس و شود می عقاب

 . پردازد می ای شبهه حل به شد، خواهد

 در که شده وارد روایات برخی به توجه با شبهه

 له أن» به شده تفسیر قیامت روز در "میزان" آنها

 این اینکه با مقداد فاضل ،«است کفه دو دارای ؛كفتین

 به و کند نمی رد را  آن ولی است، واحد خبر روایت

 معصیت و طاعت گوید می و پردازد می آن توجیه

 نیست، معقول آنها بودن موزون پس هستند، عرض

 که کند می بیان سپس باشد، دیگری چیز مراد باید لذا

 فاضل)کنیم جزا و عدل بر حمل را روایت این باید

  (.263: 2214 مقداد،

 در عشر حادی باب شرح کتاب در مقداد فاضل

 نبوت اثبات از پس که پردازد می این به معاد، بحث

 ایشان، عصمت و آله و علیه اهلل صلی محمد حضرت

 خود اخبارهای همه در ایشان که شود می روشن

 امم و گذشته به مربوط اخبار این چه هستند، صادق

 بعد چه و خودشان زمان به مربوط چه و باشد سلف

 السالمعلیه منینؤامیرالم به خطاب چنانچه زمانشان،

 ؛المارقین و القاسطین و النّاكثین بعدى ستقاتل: »فرمودند

 مارقین و قاسطین و ناکثین با من از بعد زودی به

 است واجب ما بر اینها همه مورد در.« جنگید خواهی

 تصدیق را خبرها این و کنیم اقرار آنها به که

 مورد در ایشان سپس(. 32: 2633 مقداد، فاضل.)کنیم

  :گوید می بندگان عقاب و ثواب و قیامت و معاد وقایع
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 احوال به تصدیق و کردن اقرار است واجب»

 خروج و حساب چگونگی و آن اوضاع و قیامت

 همراهش به نفسی هر اینکه و عریان صورت به مردم

 در مردم احوال و است گواهی و دهنده حرکت

 های نعمت چگونگی و طبقاتشان جدایی و بهشت

 آن غیر و نکاح و ها آشامیدنی و ها خوردنی از بهشت

 بر و نشنیده گوشی و ندیده چشمی هیچ که اموری از

 آتش احوال همچنین و است نکرده خطور بشر قلب

 در آنچه بنابر دردها، انواع و آن در عقاب چگونگی و

 آن بر مسلمانان و شده وارد صحیح روایات و آیات

 السالمعلیه صادق را موراد این همه زیرا دارند، اجماع

 بنابراین داند، نمی محال را آنان نیز عقل و داده خبر

  (33: همان.«)است ثابت و حق

 قیامت روز وقایع برخی است ممکن اگرچه

 جوارح، انطاق و حساب میزان، صراط، اصل مانند

 لکن و باشند شده نقل قطعی و متواتر صورت به

 چگونگی و کیفیت و ها آشامیدنی و ها خوردنی

 فاضل حال این با نیست، متواتر عقاب و ثواب

  .داند می واجب را اخبار این تصدیق مقداد

 اهلل صلی پیامبر نبوت اثبات از پس او همچنین

 آن احکام و اسالم شریعت مورد در آله و علیه

 :گوید می

 که است این حق ما نزد که باش آگاه سپس»

 نیست جایز که معصوم امام وسیلههب او شریعت

 طورهمان - باشد خالی او وجود از تکلیف زمان

 حال در مکلفین و است محفوظ - آمد خواهد که

 زمان در اما و کنند می اخذ را احکام او از حضور

 متواتر و مضبوط صورت به شریعت اصول غیبت،

 وسیلههب برخی فروعش و است شده نقل معصوم از

 شرایط، جامع آحاد اخبار وسیلههب برخی یا اجماع

 اخذ کلیه، اصول از جزئیات استخراج وسیلههب یا

: همان.«)است فقه اصول علم در آن بیان که شود می

133)  

 

 بندیجمع

 شد، نقل مقداد فاضل کتب از که شواهدی به توجه با

 اعتقادی امور در را آحاد اخبار او که گفت توان می

 در و کلی صورت به نه لکن و داند می حجتنیز 

 . مباحث همه

 مباحث در او آید می بر ها مثال از که طور همان

 نکرده استفاده واحد خبر از گاه هیچ اعتقادی اصول

 اثبات بر مبنی سنت اهل ادعای رد در لذا است،

 ادله آحاد، اخبار به استناد با عمر و ابوبکر خالفت

 مسائل گونه این در را واحد خبر و پذیرد نمی را آنها

 اعتقادی اصول از امامت که چرا داند، نمی حجت

 بنابراین. کند نمی کفایت واحد خبر به استناد و است

 شود، می اعتقادی فروع به محدود آحاد اخبار حجیت

 چنانچه پذیرد، نمی را واحدی خبر هر ایشان همچنین

 پیامبر به شیطان القای مورد در که ای شبهه بحث در

 شده وارد واحد، خبر به استناد با آله و علیه اهلل صلی

  :گویدمی بود،

 و علماً اقتضى إذا الواحد خبر أنّ األصول فی تقرّر»

 تکلیفاً لکان إلّا و ردّه، یجب مخالفته القطعیۀ األدلّۀ فی

 األدلّۀ لمخالفته القسم هذا من الوارد هذا و بالمحال،

 علم در ؛ردّه فیجب السّالم علیهم األنبیاء بعصمۀ القاطعۀ

 مقتضی که  هنگامی واحد خبر که شده مقرر اصول

 است، قطعیه ادله مخالف که  حالی در باشد، علمی

 به تکلیف صورت این غیر در است، واجب ردش

 اساس بر شبهه که - روایت این و آید می الزم محال

 مخالف اینکه دلیل به بوده قسم این از - شده وارد آن
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 واجب ردش بنابراین ،ستانبیا عصمت قطعی ادله

  (134: 2211 مقداد، فاضل.«)است

 صحت شرایط از یکی که شود می روشن بنابراین

 نباشد، قطعی ادله مخالف که است این واحد خبر

 نسخ که یهود ادعای رد مورد در بحث همین چنانچه

 نیز را بعد انبیای نبوت لذا و نداشته قبول را

 خبر نیز آنجا در و است مطرح هم پذیرفتند، نمی

 نقل نسخ صحت عدم اثبات برای یهودیان که واحدی

 خصوصاً انبیا اثبات قطعی ادله مخالف کردند، می

. است بوده آله و علیه اهلل صلی اسالم پیامبر نبوت

 نبوت رد موجب یهودیان ادعای این اینکه بر عالوه

 که گونه همان و شود می است اعتقادی اصول از که

 جایز واحد خبر به اکتفا اعتقادی اصول در شد ذکر

 مقداد، فاضل دیدگاه بنابه که است ذکر به الزم. نیست

 لذا باشد، صحیح و معتبر سند، نظر از باید واحد خبر

 "بداء" آموزه اثبات برای که روایاتی مورد در ایشان

  :گوید می شده، ذکر

 فهو صحّته تقدیر على و أئمّتنا، عن ذلك یصحّ لم»

 دفعه یمکن ال الذي النسخ على حمله یمکن واحد خبر

 و نیست صحیح ما ائمه از روایات این ؛یهودي من إلّا

 بر توان می که است واحدی خبر صحت، فرض بر

 از مگر ،نیست ممکن آن دفع که کرد حمل نسخ

  .«یهودی

 از را روایات این ایشان است روشن که طور همان

 اینکه بر عالوه داند، می اشکال به مبتال سندی لحاظ

 اثبات را بداء که است معتقد نیز، داللی لحاظ از

 آموزه روایات، از مراد است محتمل که چرا ،6کند نمی

                                              
صفت ...« یمکن حمله على النسخ »توجه شود که عبارت  -6

 طور برداشت شده است. لذا این ،برای  خبر واحد است

 به بنابراین است، همه پذیرش مورد که باشد نسخ

 گفت توان نمی مقداد فاضل از عبارت این نقل صرف

 از. است دانسته نمی معتبر را واحد خبر ایشان که

 "بداء" آموزه در اشکال شد بیان که طور همان طرفی

 پاسخ از پس مقداد فاضل و شده وارد زیدیه توسط

 امام از که واحدی خبر به استناد با اشکال این به

 را علی  بن زید خود شده، نقل السالمعلیه صادق

 السالممعلیه ائمه امامت به معتقد و مؤمن فردی

 زیدیه بر وارد اشکاالت از مبرای و کند می معرفی

 (. 633: همان)داند می

 مراد که شود می روشن توضیحات این هب توجه با

 که است اخباری پذیرد، نمی ایشان که آحادی اخباراز 

 داللی نظر از یا نیستند صحیح سندی جهت به یا

 حکم با مخالف محتوای یا کنند نمی را مدعا اثبات

 در که است ذکر قابل نیز نکته این. دارند قطعی

 محتوای ندارد، جزئی، و قطعی حکم عقل که مواردی

 باشد، عقل کلی احکام با مغایر نباید واحد، خبر

 نقل "میزان" تفسیر در که روایتی مورد در چنانچه

 کلی احکام با که جهت بدان مقداد فاضل بود، شده

 دیگری امر بر حمل را روایت معنای بود، مغایر عقل

 طاعت و معصیت که کرد بیان آنجا در ایشان کرد،

 نیست، معقول عرضی، امر کردن وزن و هستند عرض

 و عدالت بر حمل را روایت معنای جهت همین به

 .کرد جزا

 

 گیرینتیجهبحث و 

 مباحث در را آحاد اخبار مقداد فاضل این بنابر

 به محدود حجیت این لکن و داند می حجت اعتقادی

 برای نیز شروطی همچنین است، اعتقادی فروع

 سندی لحاظ از اینکه است؛ قائل آن از مندی بهره
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 را مدعا داللی، نظر از و باشد وثوق مورد و معتبر 

 ادله با نباید واحد خبر محتوای همچنین. کند اثبات

 برخی در واحد خبر رد دلیل و باشد مخالف قطعی

 شروط این از یک هر نبودن شد، ذکر که مباحث

 خبر که بوده اعتقادی اصول در بحث اینکه یا و است

 .نیست حجت آنها در واحد
 

 منابع

 .قرآن کریم

: کالم علم شناسی روش(. ش2632) رضا برنجکار،

 نشر و چاپ سازمان: قم. عقاید در دفاع و استنباط اصول

 .الحدیث دار

: قم. االمل أمل(. ش2631) حسن بن محمد عاملی، حر

 .االسالمیه دارالکتب

 فی أحکامه و الحدیث أصول(. ق2216) جعفر. سبحانی

 .االسالمی النشر موسسه: قم .الدرایۀ علم

 الشریف رسائل(. ق2243) مرتضی سید الهدی، علم

 .الکریم دارالقرآن: قم. المرتضی

  االعتماد(. ق2221) مقداد بن عبداهلل سیوری مقداد، فاضل
 

 .االسالمیه البحوث مجمع: مشهد. االعتقاد  واجب شرح فی

. شرحیه مع عشر الحادی الباب(. ش2633) ـــــــــ

 .اسالمی مطالعات موسسه: تهران

 نهج الى الطالبین ارشاد(. ق2243) ـــــــــ

 .مرعشی اهلل آیت کتابخانه انتشارات: قم. المسترشدین

 مجمع: مشهد. الجاللیۀ االنوار(. ق2214)  ـــــــــ

 .االسالمیه البحوث

 تبلیغات دفتر: قم. االلهیۀ اللوامع(. ق2211)  ـــــــــ

 .اسالمی

: قم. القرآن فقه فی کنزالعرفان(. ق2213)  ـــــــــ

 .مرتضوی انتشارات

 مذهب علی الفقهیه القواعد نضد(. ق2246) ـــــــــ

 .مرعشی اهلل آیت کتابخانه انتشارات قم:. االمامیه

: بیروت. االنوار بحار(. ق2246) محمدباقر مجلسی،

 .الوفاء مؤسسه

 تصحیح(. ق2226) محمد بن محمد بن نعمان مفید،
 .المفید للشیخ العالمی الموتمر: قم. االمامیه االعتقادات

. البالغه نهج شرح(. ق2242) عبدالحمید ،الحدید ابی ابن 

 .مرعشی اهلل آیت کتابخانه: قم


