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  چکيده

م کـه امـر ینشان دهـ برآنیم ر؟یا خیه کرد یتوان در اعتقادات بر اخبار آحاد تکیا مین است که آیا روپیشپژوهش  مسئلۀ
آن را  يزان کارآمـدیـم و میافکنیت اخبار میحج منظور نگاهی به ادلۀ نیآشکار دارد. بد یتفاوت یف فقهیاعتقادات با تکال

ات یـروا آنکـهم، حـال یـن داریقیاز به ین قلمرو نیدر ا اینکه یم. حاصل بررسیکنیم یات و اعتقادات بررسیدر قلمرو واقع
ن بـودن سـطح فهـم ییع، نقل معنا، پـایاحتمال تقط ازآنجاکه یم؛ ولیابییتاً علم به صدورشان میاگر متواتر باشند، نها حتی
 ياریآنهـا در بسـ يمحتـوا افتن به مدلول آنها دشوار است وینان یات وجود دارد، اطمیه و... در روایه و توریروات، تق یبرخ

سـت؛ ین حجیـتجعل اعتبار و  يجا یخالف مباحث فقه ق بریسو، در مقام کشف حقا گریآور نخواهد بود. از دنیقیموارد 
  ند.یروهروب یات فقهیتر از رواسخت یطیاعنتقادات با شراان یاستنباط واقع و ب رو روایات در حیطۀایناز

  ات.ین، کشف واقعیات، اعتقادات، معارف دیت روایحج :هاهکلیدواژ
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  مقدمه
ا یـن اسـت کـه آیـ، اروییمروبـهبـا آن  یخداشناسـ از جملـه يکه در مباحث اعتقاد ییهااز چالشیکی 

ر یپـذات، امکانیـات و روایـق ظـواهر آیـن آن، از طریادیـمسائل بن ویژهبهشناسانه یاستنباط مسائل هست
ن یـا نـه؟ ایـد در نظر گرفته شود یدر آن با یطچنین امکانی وجود دارد، آیا شرایم ییا نه؟ اگر بگویاست 

مـه و هـم در مقد 2یکتب کالم یو هم در برخ 1است که هم در علم اصول يارشتهمیانبحث، از مسائل 
 ازجملـهنه نگاشـته شـده کـه ین زمیدر اپرشماري ن مقاالت یمطرح شده است. همچن 3ریا مدخل تفاسی

اشـاره  یجـانیالر یآملـ نوشته اسـتاد ،»ر و معارفیث در تفسیکاربرد حد«ارزشمند  لۀتوان به مقایآنها م
 اسـت وتأمـل فـراوان  منـدازی، نآنهـاق در یتـدقاست که  یابعاد مختلف يدارا ین بحث اساسیا البتهکرد. 

بـا را موافقـان و مخالفـان  ۀن مقالـه ادلـیـدر ا .سـتین مقاله نیموضوع ا يآنها در راستا ۀپرداختن به هم
  م.یکنیل میان و تحلیبپیشین نسبت به مقاالت  يشتریل بیتفص

د یـبا مسـئله راسـه  نیات معصـومیـروادر استنباط احکام ناظر به عمل از م، یدانیکه م گونههمان
    کرد: یبررس
توان به دو دسته تقسـیم کـرد: یکـی خبـر متـواتر کـه ور: از حیث صدور، روایات را می. صد1

تواترش یقین به صدورش داریم. البته یقین به صدور این دسته، یقین منطقی نیسـت، بلکـه  سبببه
یقین عقالیی است که هرچند احتمال مخالفتش با واقـع هسـت، عقـال بـه چنـین احتمـالی توجـه 

 رو گمان به صـدورش از معصـومیگر، خبري است که متواتر نیست و از همین کنند. دستۀ دنمی
حجیـت خبـر «بحثی که در علم اصول، با عنوان  4گویند.» خبر واحد«داریم و به این خبر اصطالحاً 

 شود، در همین دسته از اخبار است و محـور آن، احـراز صـدورش از معصـومینارائه می» واحد
پـی  است؛ وگرنه در دو دستۀ پیشین، نیازي به دلیل براي اثبات حجیتش نداریم. در این مقاله ما در

پـذیریم کـه خبـر و می 5نهیماثبات حجیت خبر واحد نیستیم، بلکه آن را به کتب اصول فقـه وامـی
 واحد، بدون قرینه نیز در فروع فقهی حجت است؛

که بررسی کنیم آیا روایت در مقـام بیـان حکـم صدور: مراد از جهت صدور آن است . جهت 2
واقعی خداست یا نه؟ زیرا احتمال دارد که روایتی از معصوم صادر شده باشد، ولی نـه بـراي بیـان 

و... آن روایت را بیان کرده است. بنابراین در بحث  7یا توریه 6حکم واقعی، بلکه مثالً امام به دلیل تقیه
گاه به صورت قطعی احراز  یه و دیگر جهات صدور بایسته است کهدربارة هر روایت، احراز عدم تق

 8؛گرددآن اقامه می جهت صدورشود و گاه با اصول عقالیی یا اصول عملیه، دلیلی بر می
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، نوبـت یان حکـم واقعـیب يت از معصوم و احراز صدورش برایاز احراز صدور رواپس . داللت: 3
کنـد یرا ثابـت م ادعات، حکم مورد یا آن روایآ باب اینکه دربحث  یعنیرسد؛ یت میروا یبه بحث دالل

. هسـتندمقصودشـان در  نـصکه  یاتیشوند: الف) روایم مین جهت به دو دسته تقسیات از ایا نه؟ روای
کـه  یاتیـروا )ب ؛نـدارد حجیـت اثباتبه  يازیاست و ن حجت، بودنش ینیقی سبببهن قسم، یاداللت 
باشـد کـه  يزیر از آن چینده، غیمراد گو وجود دارد کهاحتمال ن یا یعنی؛ استظهور  حد آنها درداللت 

» ظـن«ش از یبـن قسـم، یـن داللـت اوچ ؛ل داردیاز به دلی، ندومقسم  حجیتت در آن ظاهر است. یروا
 خـاصل یـاز بـه دلیـ، نین اصـل اولـیـخروج از ا يبرا که ظن است حجیتعدم ، یست و اصل اولین

ت یـز کفایـکشف واقـع ن ي، برایظواهر، عالوه بر استنباط حکم فقه حجیترسد یبه نظر م البته 9.میدار
 ائمـۀ ،کننـدیان میـ، مقصـود خـود را بیلسـوفان بـر حسـب محـاورات عرفـیکـه ف گونهکند؛ همانیم

لسـوف بـه ظـاهر یف یقیکه در کشف نظر حق گونهن همانیاند. بنابراوه را داشتهین شیز همین نیمعصوم
 تـوان اسـتناد کـردیاو م یقـیکشف نظـر حق يز براین توان استناد کرد، به ظاهر سخن امامیحرف او م

  .)156- 155ص، 1381الریجانی، (
 بسـندهاز آن  یاسـتنباط حکـم فقهـ يت برایدر روایادشده ط یاحراز شرا ،میطور که اشاره کردهمان

م کـه روییبهروهم  يگریشکالت دن مقام با میدر ا .است یچه؟ پاسخ منف واقعیتکشف  يبرا اما ؛است
 د.یشیاند ياآنها چاره حل يد برایبا

  ينيات از ظاهر متون د. مشکل کشف واقعي۱
ث، نظـر یـق احادیـوجـود دارد کـه از طر یا راهـیآ میاست که بدانباره نین مقاله فقط در ایما در ابحث 

 نید که معصـومیتوان فهمیم م؟ مثالً چگونهیرا کشف کن یات خارجرباره واقعید نیمعصوم یقیحق
انـد لیک نفـس قایانسان  يا برای؟ آماديا یدانند یم مجرد؟ نفس را یا روحانیدانند یم یمعاد را جسمان

  ا نه؟ یدانند ی؟ نفس را حادث به حدوث بدن مپرشمارا نفوس ی
هرچنـد  ؛اسـتناد کـردتوان به خبر ینم یسادگمطلوب است، به یجزم و باور قلب ،دیدر عقا ازآنجاکه

د، عـالوه بـر یـبـه خبـر در عقا تمسک ين برایبنابرا .عمل کرد ن خبرهایتوان طبق ایم یدر مسائل فقه
نیـز بایـد از جهت صـدور  ،میداشته باش نیمعصوم یۀنان به صدور از ناحیسند، اطم یۀد از ناحیبا اینکه
م یاسـت بـدانبایسـته داللت،  یۀاز ناح و نیز؛ ه و... صادر نشده استیا توریه روایت از روي تقی م کهیبدان

 يم. به هر صـورت در مـواردیبر خالف آن نداشته باش يانهیا اگر ظهور است، قریاست  نصا یکه خبر 
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گونـه مـوارد نیرا ایـ؛ زبـه خـرج دهـیم يشـترید دقت بیم بایدهیه و مانند آن را میه، توریکه احتمال تق
ات یـظـاهر روا هرچنـدن یبنـابرا نتـوان بـه مضـمون خبـر اعتمـاد کـرد. آسـانید که بـهنشویموجب م

ن یکـه قـرا ین لبّـیبلکه در اعتقادات با قرا؛ ستین یبه آن کافبسنده کردن د اخذ کرد، یرا با نیمعصوم
  کرد. یل و بررسیتحلباید اند، یعقل

ده و مطابقت آن دلیل این حساسیت در امور اعتقادي هم آن است که در اینجا، بحث نظر و عقی
با واقع است، نه عمل، و تا هنگامی که براي شخص، قطع حاصل نشود، به صرف مفاد خبـر، واقـع 

 ،1428(خراسـانی،  شود؛ چون حجیت چه به معناي معذّریت و منجّزیت باشـدبراي او کشف نمی
(امـام خمینـی،  پذیر اسـتو چه به معناي آنچه معتبر است و در مقابل موال احتجاج )289، ص2ج

عالمـه گونـه کـه ، به مقام عمل مرتبط است، نه بـه مقـام نظـر و عقیـده. همان)84، ص2، ج1367
توان گفـت هستیم و نمی در مقام نظر، به دنبال کشف واقعیت از قول معصوم«نیز گفته:  طباطبایی

واقع نیست، کاشف از توان امري را که کاشف از که این را واقع، اعتبار کن و با اعتبار و فرض نمی
  .)351، ص10، ج1417(طباطبایی،  »واقع قرار داد

کـرد؛ چـه  تمسکاعتقادات، بتوان به آنها  ين باشند تا برایقی حدد سنداً و داللتاً در یبا ینقل ادلۀپس 
 ،ات قـرآن و اخبـار متـواتریرا در آیا متواتر باشد؛ زیقرآن باشد و چه خبر واحد  یۀک آیل، ظاهر ین دلیا
مـوارد،  بیشـترسـتند، بلکـه در یآور ننیقیو  نصشه یهماینها از جهت داللت،  یول ؛مین به صدور داریقی

افتن ظـاهر یگشت و به صرف  10یلبّقرینۀ به دنبال  نخستد یبانیز به ظواهر  تمسکند. در اظنیظاهر و 
 یهیا در حکـم بـدی یهیبد یعقل ۀنیقر یعنی متصل، ینۀ لبّیپس اگر قر .بردپی  توان به نظر معصومینم

 ي، نظـریعقلـ ۀنـیاگـر قر یولـ ؛گردانـدیرا از ظاهرش برم يل ظاهرین، دلید يهايمانند ضرور باشد،
، از یآملـ يجـواد اهللاآیۀنقل از ( دهدیر مییرا تغ يظاهر يد، معناوش ینیقیو اگر  شود ید بررسید، بااشب

  .)19، ص1381د، یمروار یکتاب: عل
نیـز مطـرح اسـت؛  اعتبار ظن در عقاید، دربارة حاضران در عصر حضور ائمهبحث عدم  البته

شنیده است بلکه دیگـران بـراي بسیاري، خود شخص، روایت را از معصوم نمید زیرا اوالً در موار
یافته؛ و ثانیاً همان شخصی هم که بـه گونـۀ مسـتقیم از اند؛ پس یقین به صدور نمیکردهاو نقل می

کـرد تـا شنید، باید نسبت به جهت صدور کالم و داللتش قطـع حاصـل میرا می ، مطلبیمعصوم
  کند. بتواند در عقاید خود بدان تمسک

  :روستدشواري روبهن یبا چند یات خارجدربارة واقعی رسد که فهم نظر معصومیبه نظر م
ق را متفـاوت ارائـه یفهم افراد، مطالب و حقا ۀبه حسب اختالف درج ائمهات: یاختالف سطح روا .1
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ن جهت، طبـق نقـل، یم و از همیزان فهم مخاطب، نظر داریاند که ما به مفرموده ائمهرا خود یدند؛ زکریم
: إنّـا معاشـر : قـال رسـول اهللاقـال العبادَ بکُنْهِ عقلِهِ قطُّ وما کلّم رسولُ اهللا«فرموده است:  امام صادق

مَ النـاسَ عاُاء یاألنب . همـین، موجـب )15، ح23، ص1، ج1365، ینـیکل( »قـدر عقـولهم یلـمِرنا أن نُکلـِّ
برخـوردار اسـت،  يشناسـانه، مخاطـب حضـرت از فهـم کمتـریق هستیشود که اگر در مطالب عمیم

ن یـدو نمونـه از ا درك او پاسـخ دهنـد. ةبـه انـداز ،ق مطلب را وانهادهی، سطح عمپاسخحضرت هم در 
   کنیم:میبررسی ات را یاختالف سطح روا

مـرغ جـاي دهـد، بـدون اینکه آیا خداي سبحان، قدرت دارد عـالم را در یـک تخم ةالف) دربار
بارها پرسیده شده و ایشان هـر  مرغ بزرگ شود و عالم کوچک، از حضرات معصومیناینکه تخم

ا که پرسشی واحد مطرح شده است، ایشان هر بـار، متناسـب بـاند. درحالیبار پاسخی متفاوت داده
است و توان فهـم مطالـب  که مخاطب، از عوام اند. در جاییسطح فهم و درك مخاطب پاسخ گفته

مـرغ هـم اند که خدا چنین قدرتی دارد و در چشم تو کـه از تخمعمیق فلسفی را ندارد، پاسخ داده
عی گونه که واضح است، این پاسخی کـامالً اقنـاتر است، تمام عالم را قرار داده است. همانکوچک

در پاسخ به شخصی که تـوان درك  و در حد فهم مخاطب است؛ اما در جایی دیگر، امیرالمؤمنین
(صـدوق،  »گویی امکان تحقـق نـداردخدا عاجز نیست، ولی آنچه تو می«فرماید: بهتري داشت، می

  ؛)11ـ9، ح130، ص1، ح123-122، صباب القدرة، 1398
پاسـخی هر بـار متناسـب بـا فهـم مخاطـب شان ایده و پرسیز ین حقدِ حضرت یب) در بحث توح

و  »دیبنـد] هسـتیآن [پا هد همان است که شما [مسلمانان] بیتوح«فرماید: یم امام رضا ییاند. در جاداده
کـه کنـد ژرفـی را بیـان می يدیـچنان مباحـث توح سالمبنهشامدر جواب  گر امام صادقید يدر جا
  11.»د بودمیقت] توحین افراد به [حقیاز نزد حضرت رفتم، داناتر یوقت«د یگویم هشام
بـه کتابـت  و ائمۀ هـدي اهتمام رسول اکرم سبببهآیات قرآن از آغاز نزول تا کنون نقل معنا:  .2

و حفظ آن توسط جمع بسیاري از مسلمانان، بدون هـیچ تغییـري گـزارش شـده اسـت؛ امـا آیـا دربـارة 
نیز چنین اتفاقی تکرار شده است؟ شکی نیست که نقل روایـات  مامان معصومو ا احادیث پیامبر اکرم

شـد، هـم زیبـایی بیشـتري داشـت و هـم دسـتور اولیـۀ شـنیده می با همان الفاظی کـه از معصـومین
هرچند اهتمام به نقل روایات به عین الفاظ، مهم و رافع بسـیاري از مشـکالت  12بوده است. معصومین

و اصرار به نقل عین الفـاظ  توان ادعا کرد که گریزي از جواز نقل معنا نبوده استاست، با وجود این، می
شده اسـت؛ بدون هیچ تغییر، سبب از دست رفتن بخش فراوانی از سخنان آن بزرگواران می معصومین
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عالوه انتقـال معـارف قدرت نوشتن و ثبت کلمات ایشان را نداشتند. بـه را بیشتر اصحاب پیامبر اکرمزی
هـاي پذیرفته و نه در کالس درس. همچنین حجـم سـخنان و آموزهدر محیط عادي زندگی صورت می

  د.نموبود که انتظار نقل عین الفاظ توسط راویان، ناصحیح می آن بزرگواران، به حدي گسترده
ن یـاز اصـحاب ا ياریافت و بسـیبهبود  در زمان امام باقر و امام صادقي تا حد وضعیتن یا البته

زراره  اننـد؛ مکوشـیدندمین الفاظ یو در کتابت ع ندبرد یپ ن الفاظ امامیت نقل عیدو امام همام، به اهم
هـم  ریابوبصـبپـردازد و  ن الفاظ امامیهمراه خود داشت تا به نگارش ع یشه لوحیهم زراره. ریابوبصو 

  .)390، ص1390، ییطباطبا( آوردیبه همراه خود م ینا بود، معموالً کاتبیکه ناب
وجود این، در همین عصر نیز براي سهولت نقل حدیث و ترویج و همگانی شدن آن، وقتـی با 

مشروط بـه عـدم گرفتند، آن بزرگواران، نقل معنا را ، اجازه نقل معنا را میراویان احادیث از ائمه
ــازه می ــر در آن، اج ــدتغیی ــی، ( فرمودن ــدي، 161، ص2، ج1403مجلس ــل هن ، 10، ج1409؛ فاض

من از شما حـدیثی «پرسد: می در روایتی از امام صادق مسلممحمدبنبراي نمونه  .)236و232ص
دهد: حضرت پاسخ می». کنم [این کار من چه حکمی دارد]؟گاه آن را کم یا زیاد میشنوم، آنرا می

، 51، ص1، ج1365(کلینـی،  »اگر [با کم یا زیاد کردن الفاظ] معانی را حفظ کنـی، اشـکالی نـدارد«
کردنـد و خـود را بـه نقـل نقل می مام. بر همین اساس، راویان حدیث، فهم خود را از کالم ا)2ح

  13دیدند.موظف نمی عین عبارات معصومین
تک الفاظ و هیئت موجب شده تعابیر احادیث همانند قرآن، متقن و قابل استناد به تکن امر یهم

پیـدا  آنها نباشد و نتوان به صرف دیدن یک تعبیر در روایتی، یقین به صدور آن مطلب از معصوم
چنین بوده اسـت و حضـرت واقعـاً چنـین مـرادي  برداشت راوي از سخن معصوم بساکرد و چه

ویژه در مطالب عمیق اعتقادي کـه به ؛)31، ص1416بروجردي، ( و راوي به خطا رفته باشد نداشته
میزان معرفت راوي نیز در درك عمق و ژرفاي مطلب مؤثر بوده و گاه امکان داشته که پایین بـودن 

وجب شود که عمق مطلب را درك نکند و با نقل معنا نتوانـد ژرفـاي مطلـب سطح معرفت راوي م
هـم بـه ایـن تفـاوت معرفـت راویـان،  مورد نظر حضرت را انتقال دهد. البته در کالم معصومین

چنـین فرمـوده  سـلمانو  ابـوذردر مقایسـۀ  ، امام سجادتصریح شده است. براي نمونه طبق نقلی
  14».کشتینه او را میهر آ گذشت باخبر بود،می سلمان از آنچه در قلب ابوذراگر «است: 
طـور قطعـی هاي نادرستِ رخ داده در روایات موجب شده که نتوان بهتقطیع روایات: تقطیع .3

روایت، مطلبی در توضیح سخن پیشـین  ۀدر ادام بسا معصومگفت که این کالم ادامه نداشته و چه
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را عوض کند؛ زیرا گاه به اقتضاي موقعیت و ضرورتی، نیاز بـه خوانـدن  خود آورده باشد که بحث
کرده است و شده که راوي، بخشی از آن را به تشخیص خود، حذف میاي طوالنی میخطبه یا نامه

. البتـه )111، ص1431(مسـعودي،  شـودگاهی این حذف نابجا موجب اشتباه در فهم مخاطبان می
کند؛ زیرا حجیت چنین اخباري، مجوز عمل به فقه) مشکلی ایجاد نمی این مسئله در مقام عمل (در

کنـد؛ زیـرا دربارة واقع مشکل ایجاد می آنها و فتوا طبق آنهاست؛ اما در مقام فهم نظر حقیقی امام
اصل عدم خطا در «فقها پس از قبول حجیت خبر، براي دفع احتمال خطاي راوي از اصلی همچون 

، 1381اهللا جـوادي آملـی، از کتـاب: علـی مرواریـد، آیـۀ(نقـل از  کننـدده میاستفا» زیاده و نقصان
  15.توان با چنین اصولی، جزم به واقع یافت، ولی در عقاید نمی)13ص

  ث در اعتقاداتيحادا . ادلة مخالفان و موافقان حجيت۲
اسـت  يارشـتهمیان، از مسائل ياخبار اعتقاد حجیت دربارةان شد، بحث یمقاله ب ۀگونه که در مقدمهمان

 ين بحث در کتب علمـاین جهت، ایر و کالم به آن پرداخته شده است و از همیکه در علم اصول و تفس
ن ان و مخالفـاک از موافقـیـهـر  ادلۀنجا به ید مناسب باشد که در ایرباز مطرح بوده است. شایعه از دیش

ن بحـث، کمتـر یـنگـرش مـا بـه ا یۀاود که زشوروشن  یخوبم تا بهید بپردازیخبر واحد در عقا حجیت
مطرح شد، منحصـر  ینیکشف واقع از ظاهر متون د يکه برا یرا مشکالتیعلما بوده است؛ ز توجه کانون
 ،کم باشـداز آن فهم مخاطب  یول ،متواتر باشد ياگر خبر حتی .ستینبودن صدور خبر واحد ن یبه قطع

ن یزمـ ةدر آن از قدرت خدا بر گنجاندن کـر که دیفرض کنخبري را  .برجاي خود باقی استباز مشکل 
تر از توانـد جهـان را در کوچـکیداده بـود کـه خداونـد مپاسـخ  شده بود و امام پرسیده مرغتخمدر 

وجـود شـده یادبـاز مشـکل  . با این حـال، متواتر هم باشد. فرض کنید که این خبربگنجاند نیز مرغتخم
  خبر واحد در اعتقادات کنند.  حجیتاشکال را منحصر در نباید پس علما  .دارد

 ییعالمـه طباطبـا ازجملـهاسـالم،  ياز علمـا ياریست، بسـیاشکال منحصر در خبر واحد ن اینکهبا 
- 52، ص2، ج1376الهـدي، علم( هسـتند یاحکـام فقهـ ریات آحاد در غیخصوص روا حجیتمخالف 

ــو، 78 ــ396و 392، ص2، ج1998؛ هم ــابی، ی؛ طوس ــس ابن؛ 153، ص1، جت ، 1، ج1410، یحلّــادری
ــن؛ 52- 46ص ــره، اب ــعران76، ص1417زه ــارا؛ 114، ص2، ج1398، ی؛ ش - 553، ص1، ج1425، ينص
ــان584 ــرو385- 382، ص2، ج1428، ی؛ خراس ــا ي؛ غ ــو324، ص3، ج1406، ینیین ــیخم ي؛ موس ، ین

ن نخسـتیعه، یشـ يان علمـایـد در میشا .)251- 250، ص4، ج1405؛ صدر، 183و  178، ص2، ج1367
  د:یگویم اوائل المقاالتشان در کتاب یباشد. اد یخ مفیش ح کرده است،ین بحث تصریکه به ا یکس
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 ست کـه دربـارةیز نیکس جاچیه ين حاصل نمود و برایقیتوان عمل کرد و نه ینه م يچ خبر واحدیبه ه
آن  يراو ییگـوباشد که بر راسـت يانهیخبر واحد مقرون به قر آنکهمگر  ،ن کندیقی ين، به خبر واحدید

  .)122، ص1413د، یمف( عه استیجمهور ش ةدین عقیو ا ؛داللت داشته باشد
  را در چند مورد خالصه کرد: یاحکام فقهغیر خبر واحد در  ادلۀ مخالفان حجیتتوان یدر مجموع م

، ینیینـا ي؛ غـرو289، ص2، ج1428، ی؛ خراسان115، ص1، ج1425، ينصار(ا ینداشتن اثر شرع .1
 يبـرا حجیـتجعل  :)173، ص1413، ی؛ فاضل لنکران122، ص3، ج1414، ی؛ عراق106، ص2، ج1368

 اشـته باشـد؛ پـس اگـر خبـري دربـارةد یمعقول است که مدلول آن، اثر شـرع ییدر جاتنها  ،خبر واحد
آن لغو و محـال خواهـد  يبرا حجیتست، جعل یب نکند که هیچ اثر شرعی بر آن مترت بحث یموضوع
خبـر واحـد در  يبـرا حجیتشود، جعل یافت نمی یچ اثر شرعی، هیفقهغیردر مباحث  ازآنجاکهشد و 

بلکـه بحـث  ،سـتیندر میـان  حجیـتد گفت که اصالً بحث جعـل یبلکه با 16؛ن مباحث امکان نداردیا
 ايبـه معنـو چـه شـد ت بایـت و منجّزیمعـذّر ايچه به معن ـ حجیتکشف واقع است که در آن اصالً 

ا هست و بـه اعتبـار یاست که  ینیتکو يرا چنانچه گذشت، کشف واقع، امریمعنا ندارد؛ ز ـمعتبر دانستن
 ؛شودیجاد نمیست که با اعتبار هم ایا نیاز ندارد، ین

بـر  حتـیخبر واحـد  یول ،ممکلفین و علم یقیبه کسب  ینید دینبودن خبر واحد: ما در عقا ینیقی .2
، 1382د، یـمف( ندارد حجیت یفقهغیرپس خبر واحد در امور  .نیقیاست نه  ظند یهم مف حجیتفرض 

 ؛)3، ص1، جتابی، ی؛ طوس318- 317ص
، علم به واقع اسـت، نـه انجـام يات اعتقادیعدم کشف خبر واحد از واقع: هدف از رجوع به روا .3

ل، یـآن دل اینکـهکند، نـه یقبول آن الزام ماً به تعبدخبر واحد ما را  حجیتل یدل کهدرحالی ي؛عباد یعمل
 يجـواد( یافـتاعتقـاد  يتوان بـه امـریپس به صرف خبر واحد نم .خبر واحد را نشان دهد یینماواقع
 ؛)158، ص1، ج1378، یآمل

ات یـجعـل در روا یرش خبـر واحـد اسـت، وقتـیعقال بر پذ ةری: گرچه سیات جعلیکثرت روا .4
آن نـزد عقـال  حجیتبه  تمسک يبرا یگر راهیرخ داده باشد، دی، فراوان خیو تار يریاخبار تفسویژه به
 ؛)73، ص1389، ییطباطبا( متن رهنمون کنند صحت، ما را به ین قطعیکه قرا يمگر موارد ؛ماندینم

بـه خبـر  یو عملـ يتنها در امور رفتـار ياهر جامعه ي: عقالیبه امور عمل . اختصاص سیرة عقال5
همچـون  یعملـغیردر امور  یول ؛ا دشوار استیل علم در آن امکان نداشته یکه تحص کنندیم اتکاواحد 

 شـماريدارند و به صرف گزارش  توجه، که همان علم باشد، يتنها به محصول عقل نظر رید و تفسیعقا
 ؛)85ص ،1386یزان، عز( شویندنمیخود دست  یعقل يهاافتهیان و ثقات، از یگواز راست
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اعتقادات: در احکام فقهی، انسان مکلف است کار را انجام دهد یا ترك کنـد  توقف درامکان  .6
و گزینۀ سومی ندارد و از سویی در بیشتر مسائل فقهی نیز دلیل یقینی نداریم. به همین سبب شارع 
به ما اجازة استفاده از برخی ظنون را داده است؛ ولی در مسائل اعتقادي که راه سومی به نام توقـف 

؛ )385، ص2، ج1428(خراسـانی،  م اجمالی وجود دارد، ما مکلف به پیروي از ظنون نیسـتیمو التزا
توان به هر آنچه در دین هست ملتزم شد، ولی درخصـوص آن مـورد، بـه یعنی به نحو اجمالی می
  چیز خاصی معتقد نشد.

تنهـا نیـز نجا ید هستند که در ایخبر واحد در عقا حجیتمعتقد به  یعیشمندان شیاند ی، برخدرمقابل
 م:یکنیبسنده مادلۀ ایشان به ذکر 
، ی؛ نراقـ245، ص2، ج1403، یمجلسـ( عهیشـ ياز علمـا ی: برخین عرفیقید ی. خبر واحد ثقه، مف1
معتقدند کـه از طرفـی  )58، ص2تا، ج؛ حائري یزدي، بی572-571، ص1424؛ شبّر، 455، ص1417

منطقی نیاورد؛ و از سوي دیگر، ما نیز در دین، خبر واحد ثقه، مفید یقین عرفی است، هرچند یقین 
مأمور به تحصیل یقین منطقی نیستیم؛ چون الفاظ در آیـات و روایـات، نـاظر بـه قواعـد و قـوانین 

شـود. گاه لفظی به معنـاي منطقـی یـا فلسـفی در متـون دینـی ارائـه نمیاند و هیچعقالیی و عرفی
این اصطالح منطقی رایج نبوده است و پـس از نهضـت عالوه در زمان نزول آیات، اصالً یقین به به

نظر شارع در دین را به ما  مد اند. نتیجه اینکه خبر ثقه یقین عرفیترجمه مردم با این معنا آشنا شده
جـا، تحصـیل همـین یقـین از مـا دهد و این یقین هم مختص احکام شرعی نیسـت و در همـه می

 18و روایـات بسـیاري، 17که در آیات» ظنی«اند: ی گفتهگونه که برخخواسته شده است. همچنین آن
آن نیست؛ بلکه به همان معناي لغوي عرفـی  19مورد نهی واقع شده است، به معناي اصطالح منطقی

، 6، ج1418، (خمینـی پایه و اساس و تقلید کورکورانه از گذشـتگان باشـداست که همان سخن بی
 غیـرل عقال بر مبناي خبر واحد ثقـه حتـی در . در نتیجه عم)47، ص1386؛ اسعدي، 420-419ص

آورد و اصالً نـزد عـرف، ظـن فقه، از باب عمل به ظن نیست؛ چون خبر واحد ثقه، یقین عرفی می
 .)161، ص3، ج1406(غروي نایینی،  نیست تا مشمول نهی اسالم از متابعت ظن باشد

 ؛متفـاوت اسـت ییدر هـر جـانان یط حصول اطمیشرا ینان است ولیاطم ايبه معن ین عرفیقینقد: 
مغرضان، کمتر است و تفاوت سـطح فهـم  يف از سویف و تصحیکه احتمال تحر یدر احکام فقه یعنی

از امـور مـورد  یات فقهـیرا در روایشود؛ زیحاصل م ترآسانن یقیگذارد، عرفاً ینم ییر بسزایان تأثیراو
ح نقـل یتوانـد حکـم را صـحیم ، اغلبباشد یبا هر سطح فهم يشود که راویمردم بحث م ۀهم يابتال
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در امـور  امـا ؛لطمه خواهـد زد یات، کمتر به اصل حکم شرعین دسته از رواین نقل معنا در ایکند. بنابرا
شـتر بـه یب یانحـراف افکـار جامعـه اسـالم يشتر است و هم مغرضان برایکه هم عمق مطلب ب ياعتقاد
حاصـل  آسـانیعرفـاً اطمینـان از روایـات بـه انـد،ات در آن چشم طمع دوختهیف روایف و تصحیتحر

 آسـانیِنـان بـهیشده، خود عرف هم اذعان دارد که حصـول اطمانیبه مشکالت ب توجهبلکه با  ؛شودینم
ز یـخبـر در اعتقـادات ن حجیتن اموافق )33، ص2، ج1377معرفت، ( یبرخ حتیست. ین یاحکام شرع

پـذیرش تر از سـخت یطین کـار، شـرایـا يدارند و بـراطه ین حیات در ایروا پذیرش ياذعان به دشوار
  ؛کنندیان میدر فقه ب یتیروا

اثبـات  يبـرااصـلی ل یـشود، دلیبه علم اصول فقه رجوع م یخبر واحد: وقت حجیت ادلۀ. اطالق 2
، اطـالق بپـذیریمنها را یک از ایهر  ادلۀ تعبدي.ا یعقالست  يا بنای ی،خبر واحد در احکام شرع حجیت

کـه در  یاست و هر انسـان یوجدان يعقال امر يرا بنایز ؛د شدنهم خواه یفقهغیردارند و شامل مسائل 
ندارنـد کـه مفـاد آن  يکننـد و کـاریبه خبر واحد ثقه عمل م کند که عقالزندگی کند، اذعان میاجتماع 

 20، همـان اخبـاریل اصلیدلنیز  يادلۀ تعبدان یاز م اما ؛ا...ی یخیتار ي،اعتقاد يا امریاست  یشرع یحکم
و  انـدمطلقنیـز  22آن اخبـار ۀو همـ 21درسـانیخبـر واحـد ثقـه م حجیتاست که مجموع آنها ما را به 

آمده و قطعاً مقصـود از  »نیمعالم د« ریاز آنها تعب یکه در برخویژه به ؛ندارند یبه احکام شرع یاختصاص
 ،هـم هسـت و احکـام يگـرید يهابخش يداران ما یچون د ؛ستین یر، خصوص احکام شرعین تعبیا

فقـه  غیـرن مطلب دارد که در یح در این از افراد ثقه، تصریمعالم د همۀاد گرفتن ین است و یاز د یبخش
  .)175- 174، ص1413، یفاضل لنکران( رفتیرا پذ نان رجوع کرد و سخنشانتوان به آنیز می

براي اینکه از دلیلی اطـالق فهمیـده شـود،  در علم اصول فقه بیان شده است،گونه که نقد: همان
در آن دلیل جاري شود که از آن جمله امکـان اطـالق و تقییـد در آن دلیـل  23باید مقدمات حکمت

توان از نبود قید در دلیل به کمک مقدمات حکمت، پی به اطالق بـرد کـه است؛ یعنی تنها وقتی می
ا این حال، موالي حکیم، قیدي نیـاورده باشـد. امکان قید آوردن در آن دلیل، وجود داشته باشد و ب

امکـان  24گونه که در ادلۀ مخالفان حجیت خبـر واحـد در اعتقـادات گذشـت،در بحث ما نیز همان
تقیید وجود ندارد؛ یعنی هرچند در مجموع روایات حجیت خبر واحد، قیدي نیامده است و شارع، 

توان اطالق برداشت کرد؛ زیـرا دم قید نمیحجیت خبر را منحصر در احکام شرعی نکرده، از این ع
باشـد؛ ولـی » به ید شارع و معتبِـر«اصطالح پذیر است که بهجعل اعتبار و حجیت در اموري امکان

  .نیست در امور عقیدتی که بحث دربارة فهم واقعیت است، امکان جعل اعتبار و حجیت
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آن است که شارع، آنهـا  یشرع ةخبر واحد و هر امار حجیت اي: معنتعبديد علم ی. خبر واحد، مف3
اً کاشـف تعبـدآن را  ،امـاره کاشـف نـاقص از واقـع اسـت اینکهآورده است و با شمار را از افراد علم به

 جـاهمـه  یکه علم وجـدانگونه پس همان .نگذاشته است ین آن و علم وجدانیب یدانسته و فرق يمعتبر
 ۀز در همـیـن تعبـديل شـارع، علـم یـن تنزیـاز ا پساعتقادات)،  ای یاست (چه در احکام شرع حجت

  .)239- 235، ص2، ج1409؛ همو، 424- 422، ص1394، ییخو( خواهد شد حجتها طهیح
را  يباشـد، امکـان جعـل در امـور اعتقـاد ییخبر واحد به هر معنـا حجیتم که ییگوینقد: باز هم م

نشـده اسـت، در  حجیت يدر معنا یکاف که دقتد ندهیشده نشان ممطرح يهابحث ازآنجاکه اما ؛ندارد
  م.یپردازیبدان م یینها تذکرن نخستی

  يينها تذکرچند . ۳
د یـخبـر واحـد در عقا حجیتچه موافق (عه یش يعلما یبرخگذشت، گونه که : همانحجیت يمعنا .1

 يان شـد معنـایـه بکـرا چنانیـاند؛ زمبـذول نداشـته یکاف دقت» حجیت« يدر معنا )مخالف ، چهباشند
ن اشکال جـا دارد کـه یعتاً ایاحتجاج، طب صحتم و چه اعتبار و یت بدانیت و منجّزیرا چه معذّر حجیت
، نـاظر يرا امـور اعتقـادیندارد، لغو و محال خواهد بود؛ ز یکه اثر شرع یعملغیرامر  يبرا حجیتجعل 

، کـه در ایـن صـورت (کشف واقع) در خبـر هسـت ینین اثر تکویا ایپس  .ن هستندیبه واقع امر و تکو
، آن تعبـديتوان بـا حکـم ینمدر این صورت ست که یدر خبر ن ینین اثر تکویا ای مشکلی وجود ندارد؛

در  حجیـت يکـه قطعـاً معنـا انداز بزرگان فرموده ین اساس است که بعضیجاد کرد. بر همیرا در خبر ا
خبـر واحـد غلـط اسـت؛  حجیتاصالً طرح بحث  وگرنهست؛ یت نیت و منجّزی، معذّريریمباحث تفس
 ین وقتـی. بنـابرا)9ص ،1389ي، زدیـمصباح ( است یت مربوط به عمل جوارحیت و معذّریچون منجّز

دسـت به ین شخصـیقیاست، اصالً تا  یق خارجیحقا دربارةافتن نظر معصوم ین مباحث، هدف ما یدر ا
  نخواهد کرد. ین عقد قلبیبه ا یو اعتبار هم کمک حجیتگردد و جعل ی، التزام و اعتقاد حاصل نمنیاید

د، در بحـث یواقع بکن ۀ، معاملظنن یکه با ا کنندحجیت خبر واحد امر می ادلۀشود یگفته م اینکه اما
 ؛ چراکـهشـودینم حلواقع کردن، ۀ ده با اعتبار و معاملیبحث نظر و عقزیرا ست؛ یگشا نده و نظر، راهیعق

ه بـدان التـزام یـابیم و امـارات شـرعیم تا ین محتاجیقیم و به یاست، کار دار واقع درد به آنچه یعقا ما در
راننـده  یآن است که وقتـاین مانند نخواهد کرد.  یز آنها را قطعیا اعتبار واقع کردن نیآورند و فرض ظن
بدهد و امـر کنـد کـه راننـده،  یه چوبه آینه نیاز دارد، موال به او تکن بیدن پشت و دو طرف ماشید يبرا

  ؛کند؟ یو رانندگ ببیندن را یتواند اطراف ماشین چوب میا راننده با اینه اعتبار کند؛ آیآن را آ
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اخبار و ظواهر قرآنی غیرفقهی در نظر مخالفان حجیت آنها: مخالفان عمـالً اخبـار و ظـواهر  .2
کنند؛ بلکه آنها را همانند امري نمی» طرح« گذارند و به اصطالحفقه را کنار نمی غیرقرآنی مربوط به 

کنند. شاید از همین طریق، راه جدیـدي گشـوده شـود و محتمل در ذهن خود تحلیل و بررسی می
با وجود تأکیدات مکرر بر عدم اعتبار عالمه طباطبایی شود. شاهد این مدعا آنکه مشکلی با آن حل 

 بحثٌ«گیري از این روایات با عنوان طور چشمبه المیزانسنگ فقه، در کتاب گران غیرخبر واحد در 
استفاده کرده است؛ تا جایی که ادعا شده یک ششم حجم این تفسیر را مباحث روایـی فـرا » یئروا

  ؛)77، ص1384؛ همو، 56، ص1382(ناصح،  گرفته است
ـا . رفع یک ابهام: ممکن است گفته شود که منظور قایالن حجیت خبر واحد در عقاید3 ، ایـن اسـت کـه ب

شـود و آن سـخن پذیرش حجیت این اخبار، استناد و انتساب یک گزاره به شارع در امور اعتقادي، صحیح می
- 422، ص1394(خـویی،  شـودآید و نیز مشمول نهی قرآن از عمل به ظنـون نمیاز قول بدون علم بیرون می

ـا گوییم: همۀ این سخنان صحیح؛ اما در پاسخ این ابهام می)423 اند، ولی باز همۀ اینها یـک عمـل هسـتند و آنه
، اگر روایـت از جهـت »واحدةاإلنسان ذو نفس «یعنی مثالً وقتی در روایتی آمده:  ؛توان اثر نظري دانسترا نمی

ـامآور باشد، فرد ملتزم میسند، داللت و جهت صدور، براي شخص یقین ـارة نفـس  شود به اینکه نظـر ام درب
شود و ادلۀ حجیـت نیـز از هر یک از این جهات، روایت یقینی نباشد، آن روایت ظنی می چنین است؛ ولی اگر

توانند صحت استناد این گزاره به شارع را درست کنند که اگر این گزاره را به شرع نسبت دهیـد، افتـرا نهایتاً می
  .)168- 167، ص1381(الریجانی،  آید؛ ولی این کار، التزام نظري نیستشمار نمیبر شارع به

  گيرينتيجه
از مطالب این نوشتار معلوم شد ازآنجاکه هدف ما کشف واقع در نظر شارع است و این امر که چنان

اي که از همۀ جهات (سند، داللت و شود، پس تنها ادلۀ نقلیهم جز از راه یقین عقالیی حاصل نمی
چون مشکالتی هم سبببهگونه که گذشت، شوند؛ اما همانکار گرفته می آور باشند، بهجهت) اطمینان

نقل به معنا و تقطیع نادرست روایات و اختالف سطح روایات به دلیـل قصـور فهـم مخاطـب و... 
  آورند. به ارمغان نمی روایات ناظر به امور اعتقادي، اغلب براي ما اطمینانی دربارة نظر معصومین

لـی نیز وقتی با استناد به ظاهر دلیجواهر همین جهت است که عالمی بزرگ همچون صاحب از 
ایـن  سـبببهشـیخ انصـاري  و 25دهد، آن نظر دچار مشکل اسـتشرعی دربارة علم امام نظري می

؛ زیـرا هرگـز نبایـد )191، ص1، ج1415(انصاري،  کندشدت توبیخ میرا به جواهرعقیده، صاحب 
دربارة واقعیت خارجی مد نظر است، بـه صـرف خبـر واحـد  در امور اعتقادي که کشف نظر امام

  .بلکه باید حتماً به یقین دست یافتحکم کرد؛ 
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   _____________________ ________________________________   هانوشتپی

 د.یآیم »ت خبر واحدیحج«ا در خاتمه بحث ی »دیاجتهاد و تقل«ا در بحث ین مسئله یعه ایش ی. در کتب متعارف اصول1
 ن موضوع شده است.یدر ا یبحث »وجوب نظر«تحت عنوان  یکتب کالم ی. در برخ2
ن مطلب یبه اا مخالفان یمدافعان  یه تمامتمطرح است. الب »يریات تفسیت روایحج«ل یاز قب ینیر تحت عناوین بحث در تفاسی. ا3

ک چشـم یـرا بـه  یرفقهـیاخبار غ یعیشمندان شیاند ۀست و همین یخیا تاری يو اعتقاد يرین اخبار تفسمیا یاذعان دارند که فرق
  دانند.یا همه را نامعتبر میو...  یخیا تاری يا اعتقادیباشد  يریچه تفس ،دانندیت می را حجرفقهیاخبار غ ها همی یعنینگرند؛ یم
احراز  است که صدورش از معصوم یهمراه قرائن یول ،ستیهم وجود دارد که هرچند متواتر ن يگریدر خبر واحد، نوع ده البت .4
ت هست کـه داللـت یز همراه روایقرائن ن یند. الزم به ذکراست که برخیگومی »نهیخبر محفوف به قر«گردد و به آن اصطالحاً یم

 .)145، ص1، ج1417، یوس(طآن ندارد به جنبه صدور  یکند و ربطیآن را روشن م
زهره، قاضی در مورد حجیت خبر واحد در احکام فقهی نیز از همان ابتدا بین علماي شیعه اختالف بوده است: سید مرتضی، ابن. 5

اتفاق علماي شیعه ادریس از جمله مخالفان حجیت بوده، ولی از عصر شیخ طوسی به بعد، تقریباً قبول حجیت آن، مورد برّاج و ابنابن
ادریس ؛ ابن78- 52، ص2، ج1376بوده است؛ براي اطالع از اقوال و مبانی اصولیون در باب حجیت خبر واحد، ر.ك: سید مرتضی، 

؛ حسن 207- 205، ص1404؛ عالمه حلّی، 140- 97، ص1، ج1417؛ طوسی، 76، ص1417زهره، ؛ ابن52- 46، ص1، ج1410حلّی، 
 .352- 315، ص2، ج1428؛ آخوند خراسانی، 367- 254، ص1، ج1425؛ انصاري، 478- 468، ص1414الدین، بن زین

ا ین یحفظ د يمخالف با واقع، برا ياظهار گفتار و کردار حتیا ی یان نکردن حکمیا بی ي، عمل نکردن به دستور»هیتق«. منظور از 6
  .)45، ص1431، يمسعود(است  یداران واقعنید
مخاطـب  یول ،نگفته یچ دروغینده هیکه گو ياگونهاست، به یقت و حکم واقعیرده نگه داشتن حق، در پس پ»هیتور«. منظور از 7

 .)61- 60ص (همان،خواهد کرد  یرواقعیموافق آن امر غ یهم از ظاهر کالم او برداشت
 .65- 45، ص1431، يد: مسعودین کتاب دیتوان در ایهست که اجمالش را م يشتریه مطالب بیه و توریه در خصوص تق. البت8
ک تمسـات یـبـه روا ياهاند، عـدرا مستمسک خود قرار دادهعقال  يبنا یت ظواهر متفاوت است: برخیون در حجیاصول ی. مبان9
 ش دارنـدتي حجیـبـرا یل عقلـیـدال نیـز یبعضـ د).یـآیباشد، واالّ دور الزم مـ ید مجموع داللت آنها قطعیبا عتاًی(که طبکنند یم
  .)158ص، 1370، یجانیالر(

) يا نظـریـباشد  ياجماع و حکم عقل (چه حکم عقل، ضرور یعنی یرلفظیل غیدر اصول فقه، همان دل ی. مراد از مخصّص لب10ّ
 .)536، ص2، ج1406، یني ناییرزایم(نظر است  ی در بحث ما خصوص حکم عقل مدول ؛است

 يجـواد اهللاآیـۀ. 14، ح146و صفات األفعال، ص؛ باب صفات الذات 6، ح46ه، صیالتشب ید و نفی، باب التوح1398. صدوق، 11
 .)13، ص1381د، یمروار(ده است کرم استفاده یت دورا از روا» تکرّریو ال یتثنّیال یءصرف الش« ةقاعد یفاراب :اندفرموده یآمل
، 1403، ی(مجلسـ» فرُبَّ حاملِ فقهٍ لـیس بفقیـهٍدّاها کما سَمِعَها أ: رَحِمَ اللّهُ امْرَأ ًسَمِعَ مقالتی فوعاها فنّه قالأ رُويَ عن النّبیِّ. «12
  .)20، ح161، ص2ج

آن ارجـاع  ین را بـه نشـانیم و طالبیکنیم ينقل شده که از ذکر آن خوددار یطیل شراي جواز نقل معنا در کتب مفصه برا. البت13
ده از یرسـ يانـد کـه در دعاهـاهن در مورد محدوده جواز نقل معنـا گفتی. همچن259- 227، ص3، ج1411، یم: ر.ك: مامقانیدهیم

 .)250ت داشته، نقل معنا راه ندارد (همان، صیب آنها اهمیشان که الفاظ و ترتیهاز نامهیو ن معصوم
عن هارونَ بن مسلمٍ عـن مسـعدةَ بـن أحمدُ بنُ إدریسَ عن عمرانَ بن موسى «آمده است:  يادیز یین مطلب در کتب روای. ا14  
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» سـلمانَ لقتَلـه.... فقال: واللَّهِ لو عَلِـمَ أبـوذَرٍّ مـا فـی قلـبِ قال: ذُکِرَتِ التقیَّۀُ یوماً عندَ علیّ بن الحسین صدقۀَ عن أبی عبداللّه

  .)21، ح11، باب25، ص1404؛ صفّار، 190، ص2، ج1403، یمجلس(
، ینـی؛ کل10و  9، ح298، ص5ج، 1407، یافـت: طوسـیل یذ يهایتوان در نشانینادرست را م يهاعین تقطیاز ا ییها. نمونه15

 ع شده و هم صورت کامل آن ذکر شده است.یت تقطیادشده هم روای. در منابع 4، ح451، ص1، ح412، ص3، ج1365
، 2، ج1367، ینـیخم يموسـو(انـد ت تعبـد) مخالفـت کردهي صحبرا ین شرط (اشتراط اثر شرعیعالم با اصل اا ی. البته برخ16
  .)423- 422، ص1394، یی؛ خو194ص
ما لهم به من علـمٍ إالّ «)؛ 36: ونسی( »ئاًیمن الحقّ ش یغنیإنّ الظنّ ال«)؛ 116: (انعام »یخرصونتّبعون إالّ الظنّ وإن هم إالّ یإن «. 17

  ).36: سراءا( »س لک به علمٌیالتقفُ ما ل«)؛ 157: (نساء »اتّباعَ الظنّ
 .)245- 242، ص1، ج1425، يارنص(اارند یکرده بس یر از علم نهیکه از عمل به غ یاتیروا .18
؛ 11، ص1404نا، یس: ابنر.ك ،نمونه يباشد. برایه با جواز طرف مقابلش میک قضیح مضمون یترج يبه معنا »ظنّ«. در منطق، 19
 .18، ص1431ر، مظف؛ 275، ص1993، ي؛ ساو263، ص1375مرزبان، ابن
ب بـه اتفـاق یـت، اکثـر قریـدر نها .و اجمـاع ،اتیروا ،اتیاند: آرا سه دسته کرده يل تعبدیت خبر واحد، دال. در بحث حجی20

 دانند.ین باب را همان اخبار میل در ایکنند و عمده دلیت خبر واحد قبول نمیات و اجماع را بر حجیون، داللت آیاصول
ت خبر واحـد بـه اخبـار ي حجیاست و برا مطلوب شدهه نجا مصادره بیر از آن جهت است که اشکال نگردد که در این تعبی. ا21

هستند که از جمع  يان منظور، مجموعهیا يد دارند که اخبار آحاد مورد استناد براین جهت علما تأکیبه هم .آحاد استناد شده است
 گردد.یت خبر ثقه حاصل مي بر حجیآنها تواتر معنو

یـه، اخبـار اند: اخبـار عالجن باب چهار دسـتهیات در ای، رواشده است یبه نحو کامل بررس يخ انصاریدر رسائل ش که. چنان22
که امر به حفظ و کتابت و  يت، اخبار ارجاع مردم به عموم روات ثقه و علما، اخباریا روایفتوا  يریفراگ يبرا ارجاع به فرد خاص
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ت یـدر آن رعا یماتیل را استنباط نمود کـه مقـدد، اطالق دلیتوان از عدم قیم یشده که وقتان یدر همه کتب علم اصول فقه ب .23

د ییـد امکـان تقین مقدمه که بایا یول ،مات اختالف استین مقدند که در تعداد ایمات حکمت گوین مقدمات، مقدشده باشد. به ا
 ون است.یده شود، مقدمه مورد قبول همه اصولید، اطالق فهمیباشد تا از عدم ق

 شد امکان جعل حجیت در این دسته از اخبار نباشد.اولین دلیل مخالفان، نبود اثر شرعی در روایات اعتقادي بود که همین امر باعث می .24
دانستند که همیشه وزن دهد که ایشان نمیایشان در بحث اختالف آب کرّ از جهت مساحت و وزن، به ائمه نسبت می. 25

  ).182، ص1تا، جگردد (نجفی، بیمیآب از مساحتش کمتر 
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 المطبعۀ العلمیۀ.

 .يالداور المکتبۀ ،، قميبهسود ینیسرور واعظ حسمحمددی، مقرّر سمصباح األصول ق،1409 ،ـــــ 
 .56- 39ص ،2ش، علوم حدیث ،»نقل به معنا« ،1375 ي،مهد ،يزیمهر

  .63- 49ص ،1ش، قرآن و حدیث ،»يریث تفسیدر اعتبار احاد یپژوهش« ،1382، احمدیناصح، عل
  .86- 67ص ،6ش ،پیام جاویدان ،»اهللا معرفتجایگاه روایت در تفسیر قرآن با تأکید بر دیدگاه آیت« ،1384 ـــــ ،

، چ هفتم، تحقیـق و تعلیـق عبـاس قوچـانی، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمتا، نجفی، محمدحسن، بی
 .بیروت، دار إحیاء التراث العربی

، تحقیق عبدالحسین محمد معالم الدین و مالذ المجتهدینق، 1414الدین حسن، نحاریري عاملی جباعی، جمال
 .دار الحکمۀعلی بقّال، قم، منشورات 

التـابع ، قـم، مرکـز النشـر اإلسـالمیۀ، تحقیق مرکز األبحاث و الدراسـات عوائد األیامق، 1417نراقی، مالاحمد، 
 .لمکتب اإلعالم اإلسالمی


