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  ثیحد يگذارارزشنقش سند در 
  از دیدگاه عالمه طباطبایی در المیزان

  
  jamshidi@qabas.net    پژوه دوره دکتري تفسیر و علوم قرآندانشي / دیاسداهللا جمش

  04/10/1393ـ پذیرش:  27/05/1393دریافت: 

  دهيچک

و  ین مقاله بررسـیدف انظران بوده است. هصاحب وگويگفترباز کانون یاز د ث معصومانیاحاد یابینقش سند در ارز
دگاه عالمـه یـاز د اینکهاست. حاصل پژوهش » ثیحد يگذارنقش سند در ارزش« ةدربار ییدگاه عالمه طباطباین دییتب

 رمخـالفیث غیـسـند احاد یبررسـ .مانـدینم یسند آن باق یبررس يبرا ییجا روازاینث مخالف قرآن، مردود است؛ یحد
مسـتقل  ۀنیقر منزلۀ، سند بهیث فقهیتنها در احاد .بخش باشدجهیتواند نتیم یمتن نغیرفقهی، در صورت همراهی با قرای

، یرفقهـیث غیحـد ویژهبهث یحد يگذاربه تبع نقش محدود سند در ارزش در نظام فکري عالمه طباطبایی، .آیدمی کاربه
  د.نندار ياژهیگاه ویقرآن، جار یتفسدر  ویژهبهرفقه یدر غ نیزه یرجال و درا ، یعنیمرتبط با سند يهادانش

  .زانی، المییحدیث، اعتبار حدیث، عالمه طباطبانقش سند، رجال  :هاهکلیدواژ
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  مقدمه
ات یـروا ازجملـه ،متعـددادلۀ ن و به یاز منابع شناخت د یکی ،ر معصومیگفتار، رفتار و تقر یعنیسنت 

کـه گفتـار و انـد یثیاحاد ،راه دسترس به سنتن یترد. مهمیآیم شماربهن قرآن یعدل و قر ،نیمتواتر ثقل
 ییهاگونـاگون بـه دسـته يهاث از جنبـهیـکنند. احادیما گزارش م يمعصومان را برا يرهایرفتار و تقر
  .اندژهیو یاحکام يشوند و در حاالت گوناگون از نظر اعتبار دارایم میمتنوع تقس

. شـودمیم یمتـواتر و واحـد تقسـ ۀبعد بـه دو دسـت يهانسل ينقل آن برا یث از نظر چگونگیحد
نـاقالن بـر کـذب محـال  یتبـان نقل شود که عادتـاً يقدر است که در هر طبقه به یثیث متواتر حدیحد

، شـودمیاز معصـوم حاصـل  هـاقطع به صدور آن ،ل تواتریکه به دل ،ثین دسته از احادیباشد. در اعتبار ا
گـر ید ۀدسـت د.نـندار یبـه بررسـ يازیـاز نظـر صـدور ن بنابراین چنین احادیثی وجود ندارد و يدیترد

ن دسـته یـد. از انرسـیو بـه حـد تـواتر نماند کردهنقل آنها را  يافراد معدود ،که در هر طبقه اندیثیداحا
. اگر نـاقالن خبـر واحـد در )63، ص1381، عاملی( شودمیر یواحد تعب ا خبریث آحاد یث به احادیاحاد

ب یـث غرینامنـد و کمتـر از آن را حـدیض میآن خبـر را مسـتف ،شتر باشـندیا سه نفر بیهر طبقه از دو 
 ،1405 میردامـاد،( دانندیز موجب قطع به صدور مینظران استفاضه را نصاحب ی. برخ)همان( خوانندیم

  اند.دانسته یاز از بررسینیز بیث را نین دسته از احادین اساس صدور ایو بر هم )123ص
ن بحـث مطـرح یـا ،ا دو نفر آن را نقل کنندیک یکه در هر طبقه  یثیحد یعنی ،بیث غریحد ةدربار

ا یـ گـرددمینان به صدور یموجب اطم ین نقلیو چن شودمی ز سنت ثابتین یقین طریا از چنیاست که آ
نـان از صـدور یکسب اطم يهااز راه یکاست؟ ی یطیمحدود به شرا اثباتش ایآ شودمیو اگر ثابت  ،ریخ
و  يگـذارسـند در ارزش یر بررسـیزان تـأثیـن میـین مقالـه تبیسند آن است. هدف ا ین دسته، بررسیا

ن مقالـه یـدر ا بحـثمـورد  مسـئله يایزوا یبرخ است. ییعالمه طباطبادگاه یث از دیحد ةدربار يداور
تفـاوت نوشـتار  یولـ ؛)1384ی، ؛ آقـای1389ربیع نتـاج، ( شده است یگر بررسیاختصار در مقاالت دبه

  آن است.  یت نسبیو جامع مسئلهن قلم به ینگاه ا یۀزاو رو،پیش

 ح موضوعيتنق. ۱

و در  دانـدمیمعتبـر  یشـرط د ویـچ قیمانند عموم دانشمندان مسلمان، سنت را بدون ه ییعالمه طباطبا
  :گویدمی بارهاین

م و یات تعالیفهم جزئ درصددمسلمان، سنت را باطل بداند و سپس غیراگرچه  یچگونه ممکن است محقق
 ين را بـه بقـایـو د رسول خدا ةریاعتبار سخنان و س يایقرآن خود گو کهدرحالی ؛دیبرآ ینین دیقوان
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چ اثر و یکل، قرآن و نزول آن ه طوربه. با فرض باطل دانستن سنت داندمیآن جناب پابرجا  ةریگفتار و س
  . )240ص، 1ج ؛237، ص3، ج1417(طباطبایی،  به همراه نخواهد داشت يثمر

  :گویدمینحل سورة  44 یۀل آیذهمچنین شان ای
بیت پیـامبر بـه کند... و سخنان اهلاین آیه بر اعتبار سخن پیامبر در مقام بیان آیات قرآن داللت می

سـتند... البتـه ایـن در مـورد دلیل حدیث ثقلین و غیر آن در اعتبار ملحق به سخنان رسول خـدا ه
  1.سخنانی است که مستقیماً از ایشان دریافت گردد

ان اسـرار یـا بیـات متشابه یقرآن را محدود به آ ةدربار ين نبوییت تبیکه حج افراد را یسخن برخ عالمه
  2.داندمیدن نیشن ۀستیشا اند،ات کردهیآ

 یِهست در حـاک یبلکه اگر سخن ؛بحث ندارد يجاعالمه دگاه یاعتبار سنت از د ،بنابر آنچه گذشت
  ث است.یحد یعنی ،سنت

خبر متواتر و محفوف به قرینه نیز معتقد است که خبر متواتر و خبري  ةدربارعالمه مرحوم 
که همراه با قراین است، مانند خبري است که به گونۀ مستقیم از خود معصـوم شـنیده شـود؛ 

لذا این دسته نیز نیـازي بـه بررسـی سـندي  3باشد. اگرچه در موضوعاتی غیر از احکام شرعی
توان استفاده می المیزانعالوه از مباحث پرشماري در ندارد و از محدودة بحث خارج است. به

کرد که خبر مستفیض نیز از نظر اعتبار با خبر واحد در یـک رتبـه نیسـت و ایشـان بـراي آن 
ارزش قایل است. براي نمونه ایشان روایات عدم ایمان ابوطالب را به استناد روایات مستفیضۀ 

؛ 412، ص1ج، 1417طباطبـایی، ( داندمبنی بر ایمان ابوطالب در جوامع روایی شیعه، مردود می
. )26، ص19ج؛ 378و 58، ص16ج؛ 374، ص13ج؛ 349ص ،11ج؛ 210، ص7؛ ج57 -56، ص3ج

بنابراین استفاضه مفید اعتبار حدیث، و در نتیجه صدور چنین حدیثی ثابت است و نیـازي بـه 
  . بررسی سندي ندارد

ث غریـب بنابراین سخن از ارزیابی و سنجش روایات براي اطمینان بـه صـدور، تنهـا در حـدی
انـد. در میـان نظران براساس مبانی خود، معیارهایی را براي ارزیابی ارائـه کردهمطرح است. صاحب

متنـی؛ ایشان دو شیوه براي ارزیابی این دسته از روایات رایج است: الف) ارزیابی سندي یـا خـارج
با معیارهاي مورد  متنی. در هر یک از این دو شیوه، حدیثی که منطبقب) ارزیابی محتوایی یا درون

توان از آن پیروي یا به آن عمل کرد. هدف این نوشـتار تبیـین نقـش یابد و مینظر باشد، اعتبار می
اسـت. بـراي  عالمه طباطباییهاي سندي در اعتبارسنجی خبر واحد غیرمستفیض از دیدگاه بررسی

  .بپردازیم مه طباطباییعالبندي احادیث آحاد از دیدگاه دستیابی به نتیجه، الزم است به دسته
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  ث آحادياحاد يبندميتقس. ۲
گر از ادله بـه سـه دسـته ید یو برخ یسنت قطع مانند عقل، قرآن، یقطع ۀسه با ادلیث واحد در مقایحد
  شود:میم یتقس

 ؛مخالف است یقطع ۀکه با ادل يث واحدیحد. 1
 ؛موافق است یقطع ۀکه با ادل يث واحدیحد. 2
 یوقتـ در نتیجـهاند و متعرض آن نشده یقطع ۀاست که ادل ینکات ةدارند که دربر يث واحدیحد. 3

 نه موافق آنهاست و نه مخالف.  شود،میده یسنج یقطع ۀث با ادلین حدیا
، 1، ج1429کلینـی، ؛ 221و 204ص، 1، ج1371(برقـی،  عرض دارد ثِیشه در احادیر بندين دستهیا
، ح نکـرده باشـدیتصـر بنديمین تقسـیـبـه ا عالمـهد یشا اگرچه .)275ص، 1، ج1380عیاشی، ؛ 69ص

    4.استقابل فهم  ،ثیبرخوردشان با احاد ةاز نحو یروشنبهشان با این شیوه تموافق

   يقطع ةث مخالف با ادلياحاد يگذارنقش سند در ارزش. ۳
 ،باشـدح یفاقد اعتبار است و سند هرچنـد صـح ی،قطع ۀث مخالف با ادلیحد ییعالمه طباطبا دگاهیاز د
 مـع اصـطالحاً حاًیصـح کان وإن لخبر ۀیحج ال: «گویدمیشان یندارد. ا یثین حدیرش چنیدر پذ يریتأث

ز یـت خبر واحد در فقـه را نیحج عالمه .)396و 207 ،205ص ،14ج ،1417طباطبایی، ( »الکتاب مخالفۀ
ث یتوسـط حـدل منکـر نسـخ کتـاب یـن دلیو بـه همـ 5دانـدمیمشروط به عدم مخالفت آن با کتـاب 

السـند اعتباري حـدیث صـحیحر بیان علت بیدوي  .)14ص، 5ج؛ 275، ص4ج، 1417(طباطبایی، است
  :گویدمیمخالف قرآن 

 ي؛ اما احتمال جاسازسازدمیشان را برطرف یتعمد کذب از طرف ا ،انیراو ۀصحت سند و عدالت سلسل
ن یـو بـا وجـود ا کنـد،مین یرا نفـ ییو جوامع روا یثیاند در اصول حدت نکردهیشان روایکه ا يزیچ

  6.شودمیث از منابع عصمت احراز نینان به صدور حدیاطم ،احتمال
ث یت قـرآن بـر حـدیـث مخالف قرآن مستلزم توقـف حجیت احادیحج گویدمیشان یگر ایدسوي از 

 ، ایـنو بلکه نبوت آن جناب متوقف بر قرآن اسـت ت سخن رسول خدایاست و از آن جهت که حج
  7ث است.یت قرآن بر حدیبودن توقف حج يلزم دورمست

ث یحـد عالمـه ،که در ادامه خواهـد آمـد )293ص، 1، ج1417(طباطبایی،  المیزانگر ید يدر فرازها
در  اگرچـه ی،ثین احـادیدانـد. وجـه عـدم اعتبـار چنـیز فاقد اعتبـار میرا ن یمخالف عقل و سنت قطع

در  يشـترید بـا وضـوح بیخبر مخالف با قـرآن شـا ةدربارشده نکات مطرح ،افت نشدی المیزان يفرازها
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ث یت حـدیـگـذارد و حجیعقل بر ضـرورت نبـوت عامـه و خاصـه صـحه م یعنی ؛نجا صادق باشدیا
اعتبـار  یـۀصـحت سـند را ما عالمـه کـه گونـههمانت عقل بر نبوت. یتوقف حج یعنی ،مخالف با عقل

 ،رمخالف ندانسـتهیث غیحدعدم اعتبار ز موجب یضعف سند را ن داند،مین یقطع ۀث مخالف با ادلیحد
 »شـودمیآن ن ياعتباریضعف سند موجب ب ،ح مخالف نباشدیث با عقل و نقل صحیاگر حد« :گویدمی

 تنهـاشـان یا 8.داندمیوارد ن ،خدشه روا داشته یتیکه به علت ضعف سند، در استناد به روارا  یو نقد کس
نـه  بنـابراین 9.داندمیت یرواعدم اعتبار شواهد کذب را موجب  ا آشکار بودنیمخالفت با کتاب و سنت 

ث یف حـدیو نه ضعف آن موجـب تضـعشود می یقطع ۀث مخالف ادلیح موجب اعتبار حدیسند صح
  است. یقطع ۀرمخالف با ادلیغ

براي مخالفت و موافقت یافت نشد؛ ولی  عالمه ، توضیحی ازالمیزان در وجوجست رغمبه
به دلیل برخی شواهد، مقصود ایشان از مخالفت، اعـم از تبـاین و ناسـازگاري در حـد عـام و 

 و بلکه سیاق قـرآن 10با استناد به ظاهر المیزان خاص است؛ زیرا ایشان در موارد پرشماري در
نقد و بررسـی وي منحصـر کند و ، حدیث را نقد و بررسی می)10ص، 2ج، 1417(طباطبایی، 

حـدیث را بـه دلیـل  عالمـهبه حدیثی که با نص قـرآن ناسـازگار باشـد نیسـت. در مـواردي 
پذیر بودن جمع عرفی، نقد کـرده اسـت. ایشـان دربـارة رغم امکانناسازگاري با اطالق آیه، به
محو و اثبـات را بـه آمده و  )39 :رعد» (تیمْحُوا اللَّهُ ما یشاءُ وَیثْبِ«برخی روایات که ذیل آیۀ 

 تخالف إطالق اآلیۀ.. والروایۀ.«گوید: غیرحیات و مرگ و سعادت و شقاوت محدود کرده، می
مستدل سـاختن ایـن بیـان  12نظر ایشان موافقت با ظاهر قرآن نیز دلیل اعتبار است. به 11..».و.

  .نیازمند فرصتی دیگر است
ت یـاست کـه هنـوز حج یثیناظر به حد ات عرض دارد،یشه در روایکه ر عالمهاست سخن گفتنی 

ن مرحلـه یـت آن مشخص شـود. در ایحج ،خواهد با عرضه بر قرآنین مرحله میآن احراز نشده و در ا
ث یت دو حـدیـرسد. البته اگر حجینم ینوبت به جمع عرف ،تش احراز نشدهیل مخالف حجیکه هنوز دل

 یاقـدام بـه جمـع عرفـ ،داشـد بیـمطلـق و مقا ینسبت آنها عام و خاص چنانچه  13،مخالف احراز گردد
  خواهد بود.  يگریناسخ د یکی ،داشن بیتبانسبت، و اگر  شودمی

  قطعي گذاري احاديث آحاد موافق با ادلةنقش سند در ارزش. ۴
قطعی جـز در احکـام فقهـی اعتبـار نـدارد.  ۀخبر واحد غیرمخالف با ادل عالمه طباطباییبه اعتقاد 
یات آحاد جـز در صـورت همراهـی قـراین مفیـد علـم یعنـی اطمینـان کامـل روا«گوید: ایشان می
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شخصی، خواه در اصول دین، تاریخ، بیان فضایل یا غیر آن باشد اعتبـاري نـدارد؛ جـز در فقـه کـه 
  14.»در صورت حصول اطمینان نوعی به صدور معتبر است

و معتقد اسـت یـا شـرع  15داندحجیت خبر واحد را نیازمند جعل و اعتبار می المیزانایشان در 
براي آن اعتبار جعل کرده یا اعتبار آن مستند بـه سـیرة عقالسـت. ایشـان در نقـد اسـتدالل برخـی 

أنها أخبار آحاد لیست بمتواترة وال قطعیۀ الصـدور، ومـا هـذا شـأنه یحتـاج فـی «گوید: مفسران می
، 14، ج1417اطبـایی، (طب ..».العمل بها حتى فی صحاحها إلـى حجیـۀ شـرعیۀ بالجعـل أو اإلمضـاء

داند که به دلیل شرعی، تنها ظـن در عدم جواز اعتماد به ظن را مستفاد از آیات میعالمه . )133ص
  .)41، ص19(همان، ج باب احکام از آن اطالق خارج شده است

شـارع  منزلـۀار شـارع بـهیاثرگذار است که امر آن به اخت یدر موضوعات یجعل شرع عالمهبه اعتقاد 
است که بـر آن اثـر  يل اثر اعتبار شارع محدود به موردین دلیاست و به هم یآن در احکام شرع باشد و

  ی.احکام فقه ؛ یعنیبار شود یعمل
 أثـر بیترت جابیإ یعیالتشر الجعل قۀیحق فإن ۀیالشرع األحکام ریغ یف اآلحاد أخبار ۀیحج لجعل معنى ال

 أثـر فال رهایغ وأما األحکام، یف کما للحجۀ یعمل أثر وجود على متوقف وهو ۀیالظاهر الحجۀ على الواقع
  .)206 - 205ص، 14ن، جهما( ۀیالحج جعل على ترتبی حتى هیف

، 10ج (همـان، نیـاصـول د ازجملـه ،)ن(همـا فقهـیریات مربوط بـه موضـوعات غیرواعالمه  نیبنابرا
، )211 - 210ص، 9، ج(همــان ، قصــص)351ص، 10ج ،1417طباطبــایی، ( خیتــار 16ر،ی، تفســ)351ص
 ی. البته وجود اثر شـرعداندمین یرا مشمول جعل شرع (همان) ر آنهایو غ )141ص، 8، ج(همان لیفضا

ات یـبـه کل یمعتقد است جعل شرع یول 17،ردیپذیه مییجز ۀرا به صورت موجب یدر موضوعات خارج
 نـدارد یعز اعتبـار شـریـن یخـارج یخبـر واحـد در موضـوعات جزئـ در نتیجـهلـذا  18گیرد؛میتعلق 

  .)133ص، 14، ج1417(طباطبایی، 
 19راه دیگر اعتباربخشی به خبر واحد، استناد به سیرة عقال و رد نکردن این سیره از جانب شرع است.

عقال در جایی  عالمه در این مبنا عقال میان اثر شرعی و غیرشرعی تفاوتی قایل نیستند، ولی به گفتۀ مرحوم
کنند که احتمال جعـل و دس، تحریـف و تصـحیف و امـور دیگـري کـه در به خبر واحد ثقه اعتماد می

وأمـا الحجیـۀ العقلیـۀ أعنـى «پوشی باشد و در حدیث، چنین نیسـت: پذیرش خبر مؤثر است قابل چشم
سیر والقصـص إال مـا تقـوم سیما اخبار التف 20االخبار فی العقالییۀ فال مسرح لها بعد توافر الدس والجعل

. )112، ص12؛ ج212 - 211، ص9، ج1417(طباطبایی،  »متنه قرائن قطعیۀ یجوز التعویل علیها على صحۀ
  .در چنین مواردي پذیرش خبر واحد طبق سیرة عقال، منوط به تأیید آن توسط قراین قطعی است
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نکه خبـر واحـد یاول ا يد: مبناز دو مبنا وجود داریت خبر واحد در فقه نیحج ةاست که دربار گفتنی
باشـد. یحجـت م ،الصدور که اعم از خبر ثقه اسـتنکه خبر واحد موثوقیدوم ا يمبنا ؛ثقه، حجت است

ت یـدوم است. با توجـه بـه حج ير آن در مبنایتر از تأثاول برجسته يروشن است که نقش سند در مبنا
  م.یریگیم یرا پ يسند هايبررسیرفقه، نقش یت آن در غیخبر واحد در فقه و عدم حج یشرع

  گذاري احاديث فقهي غيرمخالف با ادلة قطعي. نقش سند در ارزش۵
در فقه، بدان معناسـت کـه بـه  یالصدور به ظن نوعخبر واحد موثوق يبرا یت شرعیرش جعل حجیپذ

ور گر مفیـد ظـن نـوعی بـه صـدسند معتبر ا ،موضوعات دیگربر خالف  یث فقهیدر احادعالمه اعتقاد 
ل اعتبـار یـدل تنهاییبـهسند معتبـر  ،اتیر روایدر سا کهدرحالی آید؛میشمار  ل اعتبار بهیدل ییتنهاباشد به

 یث فقهـیـاحاد يگـذارارزش يبـرا بنـابرایند اعتبـار اسـت. یـگـر مفین دیقـرا ۀمیبلکه به ضم ،ستین
اِخبـار ثقـه  ،گـرین دیعالوه بر قرا، یث فقهیدر احاد یعنیم؛ یشتر داریک راه بی، یقطع ۀرمخالف با ادلیغ
ث یـاحاد یولـ 21؛سـتین یقطعـۀ ز موجب اعتبار است و اعتبار آن مشروط به موافقت با ادلـین تنهاییبه

بـه  ند.سـتین يروی، قابل پباشندهمراه  یکه با قرائن قطع یح جز در صورتیسند صح يدارا یرفقهیآحاد غ
ت یـروادارنـد، ت یـحج یقطع ۀات موافق با ادلینکه روایعالوه بر ا ی،ث آحاد فقهیگر در احادیعبارت د

رموافـق یرمخـالف و غیغ حـدیث کـهدرحالی ؛ز حجت استیسند معتبر ن يرموافق دارایرمخالف و غیغ
  حجت نخواهد بود.  ،ولو با سند معتبر ی،رفقهیغ

 هـی مـؤثر اسـت وث آحـاد فقیـاحاد يگـذارسند در ارزش یست که بررسید نیترد یین مبنایبا چن
نـه صـرفاً خبـر  داندمیالصدور را حجت ات موثوقیروا عالمه مرحوم ازآنجاکهاما گریزي از آن نیست؛ 

ث یشان (اعتبار حـدیا ينکه طبق مبنایو با توجه به ا 23داند،میدگاه حاکم یز دیرا ن ين رأیو هم 22،ثقه را
از نقـش سـند در  گـردد،میث نیف حـدی، موجب تضـعیث فقهیالصدور)، تنها ضعف سند حدموثوق
  .شودمیز کاسته ین یات فقهیروا يگذارارزش

  يرفقهيرمخالف غيث غياحاد يگذارنقش سند در ارزش. ۶
داند و روایات آحاد غیرفقهی را مشمول ادلۀ شرعی حجیت خبر واحد نمی عالمه براساس آنچه گذشت،

مصون باشند، معتقد است که خبر داند که از دسیسه و جعل چون سیرة عقال را نیز محدود به اخباري می
شود که موافق با قراین قطعی باشد؛ و بر همین اساس واحد در موضوعات غیرفقهی به شرطی پذیرفته می

وجوي سند و اعتماد به روایت در صورت بر آن است که براي محققان در روایات غیرفقهی، صرفاً جست
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ته از روایات را باید از طریق ارزیابی محتوایی این دس 24اعتبار سند آن صحیح نیست؛ بلکه قوت و ضعف
  و بررسی همراهی یا عدم همراهی آنها با قراینی که صحتشان قطعی است کشف کرد.

هاي سندي، نظر کسانی را که به دلیل ضعف سند از روایتی به موجب ناکارآمد دانستن بررسی عالمه
ایشان جز  25اند، مورد مناقشه قرار داده است.اد کردهاند یا صرفاً به دلیل قوت سند به آن استنروي گردانده

 ،1417طباطبـایی، ( دانـدمخالفت با کتاب و سنت یا آشکار بودن شواهد کذب را موجب رد روایت نمی
  .)195، ص5(همان، ج تواند دلیل طرح روایت باشد. بنابراین ضعف سند نمی)293ص ،1ج

ت دارد و اگـر یـاهم ین قطعـیت با قـرایموافقت روا ی،رفقهیات غیمعتقد است در روا عالمهجناب 
ز برخـوردار یـن یحین صورت از سـند صـحیدر اچنانچه معتبر است و  شود،ن همراه ین قرایبا ا یثیحد

 ياعتبـار ،ن همـراه نباشـدیث بـا قـرایث است و اگر حـدیآن حد يبرا ینتیسان زحْ بهیباشد، سند صح
ت بـر قـرآن و یـل روایـث بـه اسـتناد آن و تحمیدانستن حـد ت و معتبریسند روا يریگیشان پیندارد. ا

ل یـدل ۀبـدون پشـتوان يرا کار )از محققان است ياریبس یۀکه رو(ت قرار دادن یرو روایقرآن را پبنابراین 
  ث ندارد.یبه حد یدر اعتباربخش یز سند نقشین یقطع ۀث موافق با ادلیدر احاد بنابراین 26.داندمی

اعتبارش ثابـت شـود،  یقطع ۀو توافق با ادل یل هماهنگیت به دلیا که رواممکن است گفته شود آنج
 یولـ ؛د صحت مفاد خبر اسـتیمف ی،ن قطعیت با قرایروا یرا هماهنگیز ؛ر سند قابل تصور استیباز تأث

ن یـا ،ابهام قرار دارد و سند معتبـر ۀت در هالیروا منزلۀرش آن سخن بهیهنوز انتساب آن به معصوم و پذ
، 1، ج1365صـادقی تهرانـی، ( نت نداردیز درنتیجه تنها جنبۀو  کندمیو انتساب را ثابت  ،را حلمشکل 

  د توجه داشت:یبابا این حال  .)21ص
 ،ت نـداردیـت روایـو حج نمـاییدر واقع يری، تأثین قطعیاعتبار سند در فرض موافقت با قرا الف)

 دیـافزایاست و بـر قـدر و منزلـت سـخن م اثبات انتساب سخن به معصوم يمهم برا اينهیقر اگرچه
 ؛)391ص، 1، ج1389؛ اسعدي، 299ص، 2، ج1417(طباطبایی، 

) این مطلب، یعنی تأثیر سند در انتساب حدیث به معصـومان، در صـورتی تمـام اسـت کـه ب
نتیجۀ توافق حدیث با قراین محتوایی را تنها صحت مفـاد روایـت بدانـد و آن را در تثبیـت  عالمه

در  28عالمـهو موضـع  27نظران مورد بحث اسـتصدور روایت مؤثر نداند. این مطلب میان صاحب
بسا این قراین ضعف سند را جبران کنند و درنتیجه در صـورت روشنی معلوم نیست. چهبه بارهاین

 عالمـهث با ادله قطعی، صدور سخن از معصوم تثبیت شود و در این صورت باز سخن توافق حدی
  ؛مبنی بر زینت بودن سند صحیح براي چنین روایتی به قوت خود باقی است
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استنتاج صحت محتوا از موافقت روایت با قراین قطعی، مستند به این نکته اسـت کـه میـان ج) 
سـت و لزومـی نـدارد کـه هـر سـخن صـحیحی از صحت متن و صدور آن از معصوم تالزمـی نی

به این نکتـه توجـه دارد و بـه همـین جهـت  عالمهرسد نظر میبه  29صادر شده باشد. معصومان
که این تالش صرفاً دربارة روایاتی است که در منابع معتبر به مصادر عصمت منتهی  30کندتصریح می

  دربارة سخن هر کسی؛نه شوند، می

کننـد رسد روایات عرض که از نظر مضمون متواترند نیز همـین نظـر را تأییـد میمینظر به د) 
 31.کند نه اینکه صرفاً مفید صحت مفاد روایت باشدکه موافقت با قراین، صدور را تثبیت می

بـر  ،د صحت مضمون خبـر اسـتیتنها مف ین قطعیخبر واحد با قرا ین اعتقاد که همراهیبا ای کسان
نـه یاحکـام بـه خبـر محفـوف بـه قر غیرت خبر واحد در یاعتقاد به عدم حج رغمبهکه  یی،عالمه طباطبا

ق یاشـکال کـرده و آن را از مصـاد ،)19ص، 1، ج1417(طباطبـایی،  اسـت ث اسـتناد کـردهیحد منزلۀبه
ث در صـورت موافقـت ی، اثبات صدور حـدییعالمه طباطبادگاه یاگر د 32.اندتناقض نظر و عمل دانسته

  شان وارد نخواهد بود.یگونه نقدها به انیباشد، ا یقطع ۀادل ث بایحد
براي سند در صورت موافقت بـا قـراین نیـز نقـش چنـدانی  عالمهبنابر آنچه تا کنون گذشت، 

  .قایل نیست

  يرفقهيات غينه بودن سند در روايامکان قر. ۷
وافقـت آن بـا قـراین اگرچه اعتبار روایات آحـاد غیرفقهـی را منـوط بـه م عالمه طباطباییمرحوم 

داند و در صورت موافقت براي سند ارجـی قایـل نیسـت و در قطعی مانند قرآن و سنت قطعی می
پـرداختن بـه سـند «گویـد: در ادامۀ مطـالبی کـه گذشـت می 33آورد،شمار مینهایت آن را زینت به

اد سـند و... روایت بدون تأمل در میزان موافقت روایت با کتاب و صحیح دانستن روایـت بـه اسـتن
در  34».کاري بدون دلیل است؛ مگر اینکه بحث از سند براي دستیابی به قرینۀ اعتبـار روایـت باشـد

ولـی در عـین حـال  35کنـد،اینجا نیز ایشان ارزیابی روایت تنها براساس سند را ناتمـام معرفـی می
  .داندوجو در سند را راهی براي تحصیل قراین جهت ارزیابی روایت میجست
درخور تأمل این است که با توجه به مبناي ایشان، یعنی عدم حجیت خبـر واحـد در  ۀنکت

  المیـزانتواند قرینۀ اعتبار حدیث قـرار داده شـود. ایشـان در جـایی از تفسیر، سند چطور می
  :گویدپس از نقل روایتی همراه سند، می
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ـند نـدارد؛  يازیبا قرآن نت موافق ین است که روایل ایم به دلیکنیسند را ذکر نم ییاگر در جا به ذکر س
در  شـود،میه منطبق نیسهولت بر آست و بهیجانبه با قرآن موافق نث به صورت همهیکه حد ییاما در جا
    36ست.یجز ذکر سند ن ياآنجا چاره

بایـد المیـزان اند که ذکر روایت همـراه بـا سـند در برخی محققان از این سخن چنین استنباط کرده
، 1384(نفیسـی،  نسـبت داد عالمـهتوان این را به گویند نمیروایت باشد؛ ولی میحاکی از ضعف 

 توان این نظر را صـائب دانسـت و آن اینکـه ذکـر سـند دررسد با توضیحی مینظر می. به )94ص
نشانگر نوعی ضعف روایت در هماهنگی یـا عـدم همـاهنگی بـا قـراین متنـی و محتـوایی المیزان 

یا ناهماهنگی به قدري نیست کـه بتـوان آن روایـت را در تفسـیر و امثـال  است؛ اما این هماهنگی
منزلـۀ مـتمم قرینـه کار گرفت یا آن را کنار گذاشـت. در ایـن صـورت، عنایـت بـه سـند بهآن به 

تواند کمک کند. براي نمونه ممکن است حدیثی بـه میـزان درخـور تـوجهی بـا قـرآن سـازگار می
کنـد و آنجـا کـه در مطابقـت بـا بودن سند، روایت را تقویت میباشد. در این صورت ذکر صحیح 

تـوان کند و بـا تلفیـق قـراین میقراین ابهام وجود دارد، ذکر ضعف سند کار تضعیف را تکمیل می
  .نظر قطعی رسیددربارة حدیث به 

بنابراین شاید گفته شود آنچه ایشان دربارة قرینه بـودن سـند گفتـه اسـت، مربـوط بـه روایتـی 
ت که در برخی جهات با آیه موافق است و به این طریـق درصـدي از اعتبـار را کسـب کـرده و اس

 شـودمانـده نیـز جبـران میاگر چنین روایتی سند مـوجهی نیـز داشـته باشـد، مقـدار ضـعف باقی
هاي سندي نیز قرینـۀ اعتبـار روایـت بـه و به این ترتیب، ویژگی )233-232، ص1388(مسعودي، 

به تعبیر دیگر، گاه قوت یا ضعف متن در حدي نیست که انسـان را قـادر بـه داوري  آیند.شمار می
السـند توان از بررسی سـندي کمـک گرفـت. بنـابراین جـایی صـحیحنهایی کند. در این موارد، می

طور کامل موافق و همسو بـا آیـه باشـد و در غیـر آید که روایت بهشمار میبودن، زینتِ روایت به
  .اعتبار اثرگذار است در این صورت،

» طیبین«مبنی بر تفسیر  37را طَیبِینَ)، روایتی الْمَالئِکَۀُسورة نحل (الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ  32ذیل آیۀ عالمه 
را » طیبین«کند؛ ولی به دلیل آنکه قرآن طرف مقابل به کسانی که از طهارت مولد برخوردارند نقل می

ی کرده (وصفی که ناشی از گزینش و اختیار خـود فـرد اسـت)، آن معرف» نْفُسِهِمْأظالِمِی «با وصف 
گذرد. داند و در ادامه ضمن اشاره به ضعف سند آن، از روایت میروایت را خالی از ابهام و خفا نمی

کنـد و طور سربسته به مبهم بودن روایـت حکـم می، نخست بهعالمهشود که در اینجا مالحظه می
ضعف سند  درواقعگذرد. در این مورد، کند و از روایت میآن ضمیمه میضعف سند را در ادامه به 
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(بـراي مشـاهده  اي است که به ضمیمۀ خفا در روایت، موجب ناکارآمدي روایت شده اسـتقرینه
  .)71، ص13؛ ج148، ص7ج؛ 286، ص4ج، 1417موارد دیگر، ر.ك: طباطبایی، 

ذِیکُمُ الصِّینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیهَا الَّذِیأا ی« یۀل آیذعالمه  ،گرید يدر مورد نَ مِـنْ یامُ کَمـا کُتِـبَ عَلَـى الـَّ
شـان یامبران ایـگذشته فقـط بـر پ يهاروزه در امت اینکهبر  یمبن کندمینقل  یتی، روا)183 :بقره(» قَبْلِکُمْ

، تیـروان یـدر نقـد اعالمـه انـد. ن دستور قرار گرفتهیهمه مخاطب ا یدر امت اسالمتنها واجب بود و 
  :گویدمیو کند میبه ضعف سند اشاره  نخست

محمد در سلسلۀ راویان ضعیف است... به هر روي این روایت از بنروایت به دلیل وجود اسماعیل
، فقط انبیـاي گذشـته باشـد همـراه الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْروایات آحاد است و ظاهر آیه با اینکه مراد از 

چینی و تشویق و ترغیب است، یادکرد چینی و مقدمهچون مقامْ مقامِ زمینه نیست. اگر مرادْ این بود،
، 2، ج1417طباطبایی، ( تر از ذکر ایشان به صورت کنایی استایشان با تصریح به نام ایشان مناسب

  .)304، ص8؛ ج26ص
 ناصـح،( انتقـادات یبرخـ يگـوو پاسـخ ،عالمـهعملکرد مرحوم  يبرا یه مناسبیاگرچه توج ۀ مزبورکتن

 شـودمیمشاهده المیزان خالف آن در  ،موارد یدر برخ ، ظاهراًشان استینسبت به ا )78 - 77ص ،1384
ا وارِدُهـاوَ(م یمرسورة  71 یۀل آیشان ذیشتر است. ایازمند تأمل بیکه ن روشـن شـدن  يبـرا )إِنْ مِنْکُمْ إِلـَّ
ن یـاز ا یکـیشـان یآورده اسـت. ا ،نقل کرده سنتاهلان یکه مجمع از راورا ت یورود، چهار روا يمعنا
، 1417(طباطبـایی،  کنـدمیل جهالـت سـند خدشـه یـدر سند آن به دل یول داند،می يریات را تفسیروا
 ؛ه نبـودهیـر بـر آیپذطور کامل انطباقت بهید روایز شاین مورد نینکه گفته شود در ای. مگر ا)93ص، 14ج

  ن نکته اشاره نکرده است. یشان به ایا اگرچه
توانـد در بنابراین در روایات غیرفقهی نیز بررسی سندي در صورت تلفیق بـا قـراین قطعـی می

تـوان هـاي راویـان در ارزیـابی حـدیث را میاعتبار اثرگذار باشد. صورت دیگري از تـأثیر ویژگی
وط بـه آیـۀ تطهیـر، : در برخی روایـات مربـ)22 -19تا، ص(موسوي عاملی، بی چنین تصویر کرد

آمـده، مبنـی بـر اینکـه مقصـود از  سـلیمانبنمقاتلو  زبیـربنعروة، عکرمهروایاتی از افرادي مانند 
نظران در تضـعیف ایـن روایـات بـه هستند. برخی صـاحب بیت در آیه، همسران رسول خدااهل

یرالمـؤمنین انـد ایـن افـراد از دشـمنان سرسـخت امبررسی شخصیت این سه تـن پرداختـه و گفته
و بغـض آنهـا  اند و سخن ایشان در آیۀ تطهیر را در راستاي محـو فضـایل امـام علـیبوده علی

اند. بسیار روشـن اسـت کـه شـناخت ویژگـی شخصـیتی ایـن افـراد، نسبت به ایشان ارزیابی کرده
  .)247، ص30، ج1409(حر عاملی،  کنداعتباري این حدیث را فراهم میزمینۀ حکم به بی
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کنـد کـه در آنهـا از مـردم دعـوت را نقـل می یاتیـمائـده روا ةسور 29و  28 یۀل آیذ عالمهم مرحو
از مظلـوم و نکردن دفاع  ،ز از مقاومتیپره ،سکوت ی،نینش، خانهیطرفیبی، اجتماع يهادر فتنهشود می

 یموسـى عـن النبـ یعن أبـ« است: تین روایاآنها  از جملۀ کنند.را اختیار ت تن دادن به مرگ یدر نها
 یر من ابنـیها کالخیوت، وکونوا فیواقطعوا أوتارکم والزموا أجواف الب ـالفتنۀ یف یعنیفکم یقال: اکسروا س

 يجـا هاد و در درون خانـهیـد و چله کمـان خـود را پـاره کنیخود را بشکن يرهایها شمش؛ در فتنه»آدم
ن یـبـه ا ییمحتـوا يراد نقدهایاز ا ایشان پس .دیسان فرزند خوب حضرت آدم باشها بهد و در فتنهیریگ

  :گویدمیو  کندمیبه سند آنها توجه  ،اتیروا
است که هنگـام  ینها توسط کسانیت شدن ایروا ،ات استین روایکه موجب سوء ظن به ا ياز امور یکی

خود  ۀفیر از انجام وظیه و خوارج و طلحه و زبیآن حضرت با معاو يهاو در جنگ على خانههجوم به 
  38م.یا آنها را کنار افکنیم یه کنیات را توجین رواید ایا بایباز زدند؛ لذا  سر

گذاري روایات مؤثر بوده است. در این صورت، بحث انضـمام دو قرینـه بنابراین توجه به سند در ارزش
  مطرح نیست.

نه براي تضعیف و تصحیح، بلکه به انگیزة الزام خصم براسـاس  المیزانگاه نیز توجه به سند در 
در مقـام محاجـه بـا  عالمـه موازین مورد قبول خود نگارنده است و طبعاً این در موردي است کـه
و  پـردازدمی يسـند یابیـارز دیگران برآمده باشد. مثالً ایشان در نقد روایات مربوط به تحریف، بـه

علم ذلـک یفۀ األسـناد فـیضـعأما ما ذکرنا أن أکثرها : «گویدمیو  شودمیکر آنها را متذ يسند يهایکاست
 »لیـقل فتها، والسالم منها من هذه العلل أقلیل أو مقطوعۀ األسناد أو ضعیمراس یدها فهیبالرجوع إلى أسان

  .)112ص، 12، ج1417(طباطبایی، 
رسد صرفاً با استناد به نظر میشود که به یافت می المیزانرغم آنچه گذشت موارد دیگري در به

. بیشـتر ایـن )16، ص18ج؛ 37، ص11ن، ج(همـا گذاري روایات پرداخته شده استسند، به ارزش
موارد در نهایت به تضعیف روایت انجامیده است. آیا ممکن است که در نظر ایشان معیار تضعیف و 

شود، ولی صرفاً با صحت سند، سند، ضعف ثابت می تصحیح متفاوت باشد؛ یعنی با مخدوش بودن
  ؟پذیر استشود؟ در این صورت این دوگانگی چگونه توجیهصحت روایت ثابت نمی

 39شوداعتباري روایت نمیکند که صرفاً ضعف سند موجب بیبا توجه به اینکه ایشان تصریح می
منتفی است. آیا واقعاً در این موارد  و متقابالً فقط صحت سند مایه اعتبار آن نیست، احتمال یادشده

گذاري کرده است؟ در این صورت این عملکرد با اصولی تنها به اتکاي سند، روایت را ارزش عالمه
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شود؟ آیا در ایـن مـوارد نیـز گذاري روایات مقرر کرده چگونه سازگار میدر نحوة ارزش عالمهکه 
  باید معلوم شود این قرینه کدام است.ضعف سند با قرینه دیگري همراه است؟ در این صورت 

  يرفقهيو غ يات آحاد فقهيک روايتفک خاستگاه. ۸
مقام تفسیر و کشف مدلول آیات با مقام بیان تفاصیل موضوعات قرآنی و طرح شرایط و جزئیات و 
قیود و غیره براي موضوعات کلی مطرح در قرآن متفاوت است. با توجه به این مقدمه، این پرسش 

االحکام معتبر است یا بـراي طرح است که حجیت خبر واحد در فقه براي کشف مدلول آیاتقابل 
حجیت خبر واحد در  عالمهکه گذشت، باید توجه کرد که مرحوم چنان 40دستیابی به تفاصیل احکام؟

داند و سیرة عقال پذیرد و اخبار تفسیري را مشمول ادلۀ حجیت شرعی خبر واحد نمیتفسیر را نمی
ویژه اخبار تفسیر و قصص به مور روزمرة خود با خبر معتبر را در حدیث منسوب به معصوماندر ا

روایات تفسیري است؛ یعنی روایاتی که در مقام  بنابراین تفکیکِ ایشان ناظر به غیر 41داند.جاري نمی
  .اندهاي دینی به ما رسیدهبیان تفصیل گزاره

شـمار  سند معتبر تنها در احادیث فقهی قرینۀ اعتبار بـه عالمه در این مرحله (تفصیل) به اعتقاد
آید. بنابراین در احادیث فقهی غیرمخالف با قراین قطعی، یک قرینۀ اضافه داریم نه در روایـات می

االحکـام بـا آیـات دیگـر االحکام. بنابراین ارزش خبر واحد در تفسیر آیاتتفسیري مربوط به آیات
صیل احکام، اِخبار ثقه نیز موجب وثوق به صدور است؛ بر خالف سـایر تفاوتی ندارد. در مرحلۀ تف

موضوعات. احادیث آحاد غیرمخالف در غیر احکام شرعی قابل پیروي نیستند. شاید در طول زمان 
برخی افراد بتوانند با فهم بهتر، موافقت یا مخالفت آنها با معیارها را کشف کنند؛ ولی در این مرحله 

  . اعتبار آنها نداریم دلیلی بر طرح یا

  رفع ابهام. ۸ـ۱

 انیـب ریغ من هیتلق إلى لیسب ال مما األحکام لیتفاص ،نعم« :عالمهن سخن یبا عطف توجه به ا ید کسیشا
ت یـگمـان کنـد کـه حج ،)84ص ،3ج ،1417طباطبـایی، ( »مثال والمعاد القصص لیتفاص وکذا.. .یالنب

 ،انیـن بیـشـان در ایرا ایـز ؛ندارد یبه احکام فقه ین، اختصاصین مبیل دیبه تفاص یابیخبر واحد در دست
 یولـ ؛ان کـرده اسـتیعنوان مثال ب ز بهین موارد را نیل قصص و معاد را بر احکام عطف کرده و ایتفاص

 يبـرا ،اسـت شـانانیب درصـددکـه قـرآن  یمطـالب گویدمیان ین بیشان در این است. ایقت خالف ایحق
مقـدر  پرسـشن یـدر پاسخ به ایست. وي ن عصومانآنها توسط مان یبه ب يازینو  اندمخاطبان قابل فهم
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ن یـد یلیتفصـ نظـربـه  یابیدسـت يبـرا گویدمی ند،ستین یابیاز از قرآن قابل دستیمطالب مورد ن ۀکه هم
در ایـن بیـان عالمـه راجعـه کـرد. ن میـد يایـد بـه اولیمعاد با و مانند احکام، قصص یموضوعات ةدربار

  .کندمی یبه قرآن را نف این منابعن است و انحصار یمنابع شناخت د یمعرف درصدد
دستیابی به این توضیحات تفصیلی نشده است کـه آیـا اِخبـار  ةمتعرض نحو عالمهدر این بیان 

واحد، راه مناسبی براي این امر هست یا اینکه خبر باید متواتر یا محفوف به قراین باشد. این نکتـه 
  :گویدسکوت گذاشته شده و اصالً خارج از موضوع بحث است. ایشان میدر این کالم م

تدل داللۀ واضحۀ على أن المعارف القرآنیـۀ یمکـن أن ینالهـا الباحـث بالتـدبر  ..أن اآلیات.
نعم تفاصیل األحکام ممـا ال سـبیل .. والبحث، ویرتفع به ما یتراءى من االختالف بین اآلیات،.

 وکذا تفاصیل القصص والمعاد مـثال ..،کما أرجعها القرآن إلیه. النبیإلى تلقیه من غیر بیان 
  .)85، ص3ج؛ 412، ص1جن، هما(

ان کـه یـن بیـبا ا )113 - 112، ص12ن، ج(هما اتیروا یبه سند برخ عالمهتوجه مرحوم  هِیتوج براینبنا
  مورد است. ید، بنا قصص باشیل بحث معاد یات ناظر به تفاصین رواید ایشا

بنابر آنچه گذشت، احادیث موافق با قراین قطعی در همـۀ ابـواب علـوم داراي اعتبـار خواهنـد 
احادیث موافق با قـراین قطعـی از جملـه قـرآن و سـنت قطعـی، از  عالمه طباطباییبود. از دیدگاه 

(همـان،  بشـنود اند که انسان آن را بدون واسطه و رودررو از معصـومحیث اعتبار همانند حدیثی
  .، و به همین دلیل، بررسی سندي در اعتباربخشی به آن تأثیري ندارد)133، ص14ج

  رموافقيرمخالف و غيث غياحاد. ۹
از سه دسته حدیثی که در آغاز بحث محور بررسی قرار گرفتند، تکلیف بخشی از روایات غیرمخالف 

ن قطعی، شاهدي بر درستی یا یااند که نه متواترند و نه از قرماند و آنها روایاتیبا قرآن مبهم باقی می
باشند، داراي سند صحیح نیز نیستند. دربارة این دسته شان به دست آمده و اگر مربوط به فقه نادرستی

شـود، گونه که حکم به اعتبار آنها نیـز نمیاعتباري کرد؛ هماناز روایات، نباید حکم به بطالن و بی
  . بلکه باید علمش را به اهلش واگذار کرد

سـنت در تفسـیر قـرآن واضـح و به منابع روایـی اهل عالمه آنچه گذشت، وجه مراجعۀ از
ویژه روایـات گذاري روایـات بـهعالوه، به تبع نقش محدود سند در ارزشگردد. بهمبرهن می

عالمـه شود که علوم مـرتبط بـا سـند (رجـال و درایـه) در نظـام فکـري غیرفقهی، روشن می
  .ویژه در تفسیر قرآن ندارنداي در غیرفقه بهجایگاه ویژه طباطبایی
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  گيرينتيجه
. بررسی سند در اعتبار یافتن حدیث مخالف با ادلۀ قطعی یـا رد حـدیث غیرمخـالف بـا آنهـا تـأثیري 1

 ندارد؛
 هاي تصحیح حدیث است؛. بررسی سند تنها در روایات فقهی، یکی از راه2
 به ضمیمۀ قراین دیگر، در تصحیح یا تضعیف حدیث مؤثر است؛. بررسی سند در حدیث غیرفقهی 3
 در برخی موارد از باب الزام خصم به اصول مورد قبول خود نگارنده است؛ المیزان. بررسی سند در 4
  د.نهاي مربوط به سند حدیث، در غیرفقه، اهمیت چندانی نداردانش عالمه. از دیدگاه 5

   _____________________ ________________________________   هانوشتپی

هـذا .. ویلحق به بیان أهل بیته لحدیث الثقلین المتواتر وغیـره... فی بیان اآلیات القرآنیۀ،. وفی اآلیۀ داللۀ على حجیۀ قول النبی« .1
 .)261ص، 12، ج1417(طباطبایی،  ..»کله فی نفس بیانهم المتلقى بالمشافهۀ.

ذلک فی غیر النص والظاهر من المتشابهات أو فیما یرجع إلى أسرار کالم اهللا وما فیه من التأویل فمما ال وأما ما ذکره بعضهم أن « .2
 (همان). »ینبغی أن یصغی إلیه

، 14، ج(همـان »غیـر األحکـام والمحفوف بالقرائن القطعیۀ کالمسموع من المعصوم مشافهۀ حجـۀ وإن کـان فـیالخبر المتواتر « .3
 ).262ص، 12ج  ؛133ص

فهناك ما هو الزم القبول، وهو الکتاب والسنۀ القطعیۀ، وهناك ما هو الزم الطرح، وهو ما یخالفهما من اآلثار، وهناك مـا ال دلیـل « .4
 »علـى منعـه على رده، وال على قبوله، وهو ما ال دلیل من جهۀ العقل على استحالته، وال من جهۀ النقل أعنی: الکتاب والسنۀ القطعیـۀ

  ).293ص، 1، ج1417 (طباطبایی،
إال فی الفقه فإن الوثوق النـوعی کـاف .. اآلحاد من الروایات ال تکون حجۀ عندنا إال إذا کانت محفوفۀ بالقرائن المفیدة للعلم.أن « .5

: ك(ر.افراد دیگري نیز چنین اعتقادي دارنـد  ).141ص، 8، ج1417(طباطبایی، » ابتفی حجیۀ الروایۀ کل ذلک بعد عدم مخالفۀ الک
 ).399ص، 1401خویی، 

 »الطریق إنما یدفع تعمدهم الکـذب دون دس غیـرهم فـی أصـولهم وجـوامعهم مـا لـم یـرووه صحۀ السند وعدالۀ رجالفإن « .6
 ).115ص، 12، ج1417طباطبایی، (
 فیتوقـف الخبـر مخالفۀ مع الحجیۀ عن الکتاب لسقط ذلک ال ولو الکتاب مخالفۀ مع اصطالحاً صحیحاً کان وإن لخبر حجیۀ وال« .7

 النبـی نبـوة بـل الخبـر یحکیه الذي النبی قول نفس بل الخبر حجیۀ توقف مع مخالفته عدم أو الخبر موافقۀ على الکتاب حجیۀ
 ).206ص ،14ج ،(همان »ظاهر دور وهو الکتاب ظاهر حجیۀ على

، 1417طباطبـایی، ( »الصحیح لم یخالف العقل أو النقلإشکاله بعدم صحۀ أسانیدها فإن ذلک ال یوجب الطرح ما وبه یظهر فساد « .8
أما ما ذکره من ضعف سندي « گوید:می ،در نقد سخنی که مبتنی بر تضعیف سند است 195صفحۀ 5لد؛ ایشان در ج)293، ص1ج

 .»االحدیثین فال یجدیه فی ضعف المتن شیئ
...» والجعـل الکـذب لـوائح منهـا الحت أو ،القطعیۀ السنۀ أو الکتاب خالفت إذا إال روایات، أو روایۀ، لطرح موجب ال« .9

  ).293ص ،1ج ،(همان
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 »على القویۀ والضعیفۀ من حیث أسنادها موهونۀ جمیعـا بمخالفتهـا لظـاهر اآلیـۀ وإن اشتملت - على کثرتها  - وهذه الروایات « .10

 ).352ص، 13ج ؛ 364ص، 9ج؛ 71ص، 18ج ؛ 317ص، 1؛ ج438ص، 2ج؛ 327ص، 11؛ ج176ص، 6؛ ج150ص، 7ج ،(همان
، 16؛ ج 380ص، 11ج (همـان، »تالروایـا مـن عـدة من المستفاد لألنبیاء الشفاعۀ عموم أیضا وتخالف.. .لما معارضۀ والروایۀ« .11
  ).26ص، 2ج؛ 395ص، 14؛ ج378ص
غیرفقهـی اسـت و در  البته باید توجه داشت که منوط بودن اعتبار حدیث به احراز موافقت با ادله قطعی محـدود بـه روایـات .12

احکام فقهی عالوه بر حدیث موافق با ادله قطعی، حدیث موثوق الصدور به شرط عدم مخالفت با کتاب نیز معتبر است و در مقـام 
 . )147ص، 4، ج(همان استنباط حکم فقهی باید در کنار ادله دیگر مورد توجه قرار گیرد

هاي احراز حجیت است و در صورتی که حجیـت حـدیث در روایات فقهی، اِخبار ثقه به شرط افاده وثوق نوعی یکی از راه .13
  احراز شد نیازي به عرضه بر قرآن ندارد و چنین حدیثی از موضوع روایات عرض خارج است.

 کانت سواءن المفیدة للعلم أعنی الوثوق التام الشخصی من الروایات ال تکون حجۀ عندنا إال إذا کانت محفوفۀ بالقرائأن اآلحاد « .14
، 8، ج1417(طباطبـایی، » ...إال فی الفقه فإن الوثوق النوعی کاف فی حجیـۀ الروایـۀ غیرها أو الفضائل أو التاریخ أو الدین أصول فی
 داند.معنا میجعل حجیت شرعی براي خبر واحد در موضوعات خارجی را نیز بی133صفحۀ 14لدایشان در ج ).141ص
الحجیۀ عند العقالء ال تتجاوز العلم غیر ان العلم عندهم ال ینحصر فی االعتقـاد ان «فرماید: مرحوم عالمه در حاشیه بر کفایه می .15

خبـر  الجازم الّذي یمتنع نقیضه حقیقۀ بل کل إذعان موثوق به بحیث ال یعتنى باحتمال خالفه علم عندهم حجـۀ فیمـا بیـنهم ومنهـا
 ).210ص، 2ج تا،(طباطبایی، بی» حد اذا افاد الوثوق وسیجیء ان المالك فی حجیه خبر الواحد ذلکالوا
الحجیۀ الشرعیۀ تدور مدار االثار الشرعیۀ المترتبۀ فتنحصر فی االحکام الشرعیۀ وامـا مـا وراءهـا کالروایـات الـواردة فـی فإن « .16

 ).112ص، 12ج ؛211 - 210، ص9، ج1417طباطبایی، ( »....شرعیۀ فیهاالقصص والتفسیر الخالى عن الحکم الشرعی فال حجیۀ 
 »الکلیـات إال ینـال ال الشـرعی والجعـل جزییـۀ آثارهـا أن إال شـرعى أثـر فیها یتحقق أن أمکن وإن الخارجیۀ والموضوعات« .17

 .)351ص، 10ج ،1417طباطبایی، (
گیـرد؛ امـا اینکـه ر نماز و زکات تعلق میینظ یا موضوعاتینکه قراردادهاي شرعی به موضوعات کلی مانند خبر ثقه یمقصود ا .18
 بلکه بیان مصداق است.  ،ستیاند، این جعل حکم نق کردهیمانند یونس بن عبدالرحمن را توث یدین کسان ياولیا
 ی است که بیان آن خارج از این مقال است.هایلی بین آنها تفاوتو ،شوداي به شرع ختم میگونهاگرچه در هر دو بیان به .19
شیوع الدس والوضع فی الروایـات فـال یرتـاب فیـه مـن راجـع وأما ما ذکرنا من ... «گوید: می 114صفحۀ 12 لدایشان در ج .20

فـی صـدر  یـات والحـوادث الواقعـۀالروایات المنقولۀ فی الصنع واإلیجاد وقصص األنبیاء واألمم واألخبار الـواردة فـی تفاسـیر اآل
یدفع حجیۀ  - وهو قریب جدا مؤید بالشواهد والقرائن - وبالجملۀ احتمال الدس«گوید: ایشان درباره روایات تحریف می ...».اإلسالم

طباطبـایی، ( ..».منهـا صـحیح األسـناد هذه الروایات ویفسد اعتبارها فال یبقى معه لها ال حجیۀ شرعیۀ وال حجیۀ عقالییۀ حتى ما کان
 ).112و ص115ص، 12، ج1417

طی مانند اعراض مشهور، سند معتبر موجب وثوق به صدور نباشـد، چـون اعـراض مشـهور بـا منافاتی ندارد که در شرایالبته  .21
 حصول ظن نوعی از آن ناسازگار است.

، 1417(طباطبـایی،  ..»النوعی کاف فی حجیۀ الروایـۀ.إال فی الفقه فإن الوثوق .. اآلحاد من الروایات ال تکون حجۀ عندنا إال.أن « .22
  داند.معنا میجعل حجیت شرعی براي خبر واحد در موضوعات خارجی را نیز بی133صفحۀ 14لدایشان در ج ).141، ص8ج
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 وأمـا حجیتهـا، فی ریب فال قطعیۀ بقرینۀ محفوفا أو متواترا کان إن الخبر إن المسألۀ فی الیوم النظر علیه استقر والذى« .23
 لهـا فإن النوعى بالظن الصدور موثوق الخبر کان إذا الفرعیۀ الشرعیۀ االحکام فی الواردة االخبار إال فیه حجیۀ فال ذلک غیر

 ).351ص، 10 ج (همان،» حجیۀ
 ت و ضعف به این دلیل است که عدم همراهی روایت با قرائن صحت موجب باطل شمردن روایـت نیسـت و فقـطتعبیر قوّ .24

 باشد.روایات مخالف با قرآن باطل هستند و این دسته از روایات از موضوع بحث ما خارج می
» الصـحیح بعدم صحۀ أسانیدها فإن ذلـک ال یوجـب الطـرح مـا لـم یخـالف العقـل أو النقـلوبه یظهر فساد إشکاله « .25

 ).293، ص1، ج1417طباطبایی، (
الفقهیۀ ان یبحث عن موافقتها للکتاب فان وافقتها فهى المالك العتبارها ولو کانت الباحث عن الروایات غیر فالذي یهم « .26

مع ذلک صحیحۀ السند فإنما هی زینۀ زینت بها وإن لم توافق فال قیمۀ لها فی سوق االعتبار. وأما ترك البحث عن موافقـۀ 
ثم الحکـم باعتبـار الروایـۀ بصـحۀ  -لقرائن إال ما کان للتوسل إلى تحصیل ا -الکتاب، والتوغل فی البحث عن حال السند 

سندها ثم تحمیل ما یدل علیه متن الروایۀ على الکتاب، واتخاذه تبعا لذلک کما هو دأب کثیر منهم فمما ال سبیل إلیـه مـن 
 ).212، ص9، ج1417(طباطبایی، » الدلیل جهۀ
ینظر بنور اللَّه ویؤیده روح القـدس «داند که ی میلیف شایسته در باب تفسیر روایی را در گرو شخصأصافی ت ۀفیض در مقدم .27

األخبار بالمتون دون  بإذن اللَّه، لیشاهد صدق الحدیث وصحته من اشراق نوره، ویعرف کذبه وضعفه من لحن القول وزوره فیصحح
، 1379(بابایی،  کنداو قرائن متنی را موجب صدق و کذب حدیث معرفی می ).12 – 11، ص1، ج1415(فیض کاشانی، » األسانید

وجب نقد الحدیث بعرضه على العقول، فإذا  ...«گوید: او می ).410ص، 1، ج1405؛ سید مرتضی، 169، ص1383رجبی، ؛ 222ص
سلم علیها عرض على األدلۀ الصحیحۀ، کالقرآن وما فی معناه، فإذا سلم علیها جوز أن یکون حقا والمخبر به صادقا. ولیس کل خبـر 

بـین قـرائن  نیـز؛ برخی )69ص، 3، ج تابیمظفر، (» وکان واردا من طریق اآلحاد یقطع على أن المخبر به صادقاجاز أن یکون حقا 
 ).612ص، 1369تبریزي، ( اندتفکیک کرده

، 9، ج1417(طباطبایی، داند شود که ایشان برخی مواقع موافقت با قرائن را مفید صحت متن میاز کالم ایشان چنین استفاده می .28
 ).394ص، 5همان، ج(مانند  ،) و برخی کلمات حاکی از افاده اطمینان از صدور است112، ص12ج ؛211 - 210ص
القرائن کلها تدل على صحۀ متضمن أخبار اآلحاد، وال یدل على صحتها أنفسها، لما بینـاه مـن جـواز أن تکـون األخبـار فهذه « .29

 ).145ص، 1، ج 1417طوسی، ( »مصنوعۀ وإن وافقت هذه األدلۀ
التناقض أو التعارض إنما یضر لو أخذ بکل واحد واحد منها، وأما األخذ بمجموعها من حیث المجموع (بمعنى أن ال یطرح أن « .30

الجمیع لعدم اشتمالها على ما یستحیل عقال أو یمنع نقال) فال یضره التعارض الموجود فیها وإنما نعنی بـذلک: الروایـات الموصـولۀ 
 ).293ص، 1، ج1417(طباطبایی،  »...بیته والطاهرین من أهل ، کالنبیإلى مصادر العصمۀ

امِ بْـنِأمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ « .31 َ ، بِمِنـى الْحَکَـمِ وَغَیْـرِهِ خَطَـبَ النَّبِـیُّ بِی عُمَیْرٍ، عَنْ هِشـ
هِ، فَلَـمْ نَا قُلْتُهُأجَاءَکُمْ عَنِّی یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ، فَیُّهَا النَّاسُ، مَا أفَقَالَ:  ، 1429(کلینـی، » قُلْـهُأ، وَمَـا جَـاءَکُمْ یُخَـالِفُ کِتَـابَ اللـَّ

؛ 1، ح 8، ص1، ج 1380، عیاشـی، 221، ص1371). این روایت در منابع دیگر نیز تکرار شده است (برقـی، 174، ص1ج
مفید نفی اسـناد و صـحت اسـناد اسـت و صـحت محتـوا » فلم اقله«یا » انا قلته«). تعبیر 30، ح 390، ص1403بابویه، ابن

  .باشد که در روایت نیز به آن تصریح نشده استالزمۀ آن می
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دهند و این تناقض روایات آحاد را به معصوم نسبت می ،اما از طرف دیگر ؛دانندبسیاري از علما خبر واحد ثقه را حجت نمی« .32

 ،ی هم از جمله کسانی است که در عمل بارها خبر واحد را به معصوم نسبت داده اسـتی.. عالمه طباطبا.ین نظر آنها با عمل استب
 ).106ص، 1390فتحی، ( »در صورتی که درستی متن دلیل بر استناد به معصوم نیست

ب فان وافقتها فهى المالك العتبارها ولـو کانـت مـع یهم الباحث عن الروایات غیر الفقهیۀ ان یبحث عن موافقتها للکتافالذي « .33
 ).211ص، 9ج ، 1417طباطبایی، (» فی سوق االعتبار ذلک صحیحۀ السند فإنما هی زینۀ زینت بها وإن لم توافق فال قیمۀ لها

ثم الحکم  - لقرائن إال ما کان للتوسل إلى تحصیل ا - ترك البحث عن موافقۀ الکتاب، والتوغل فی البحث عن حال السند وأما « .34
باعتبار الروایۀ بصحۀ سندها ثم تحمیل ما یدل علیه متن الروایۀ على الکتاب، واتخاذه تبعا لذلک کما هـو دأب کثیـر مـنهم فممـا ال 

 (همان). »الدلیل سبیل إلیه من جهۀ
 ).95 - 92ص، 1384نفیسی، (عالمه در نقل سند روایات متفاوت عمل کرده است  .35
الوجه فی ذکر سند هذا الحدیث مع أنه لیس من دأب الکتاب ذلک ألن إسقاط األسانید فیه إنما هو لمکان موافقۀ اعلم أن « .36

(طباطبایی، » ذکر اإلسناد... القرآن ومعه ال حاجۀ إلى ذکر سند الحدیث، أما فیما ال یطرد فیه الموافقۀ وال یتأتى التطبیق فال بد من
تا اگر خواننده خواست بتواند به «... کند: علت ذکر سند در این مورد را چنین بیان می ). مترجم المیزان299، ص2، ج1417

توان برداشت کرد که عالمه در بین صحیح گونه میدرواقع این«. دیگري معتقد است: ...»تراجم احوال راویان آن مراجعه نماید
محمـدتقی دیـاري بیگـدلی و » (کنـده واگـذار میبودن روایت و ناسازگاري روایت با ظاهر آیه قضـاوت را بـه خواننـد

 .)5، ص1391، پور افغانیمحمدحسین
وهو بالنظر إلى ما «گوید: و در ادامه می )25ص، 12، ج1417طباطبایی، ( »هم المؤمنون الذین طابت موالیدهم فی الدنیا قال« .37

 .»یخلو عن خفاء والروایۀ ضعیفۀال  اآلیۀ» نْفُسِهِمْأظالِمِی  الْمَالئِکَۀُالَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ «یقابله من قوله: 
مع معاویۀ والخوارج وطلحۀ والزبیـر،  سوء الظن بها أنها مرویۀ عن أناس قعدوا فی فتنۀ الدار وفی حروب علیومما یوجب « .38

 ).236 - 235ص، 9ج ؛293ص، 4ج ؛321ص، 5، ج1417(طباطبایی،  »وإال فالطرح فالواجب توجیهها بوجه إن أمکن
، 1، ج(همـان »الصـحیح وبه یظهر فساد إشکاله بعدم صحۀ أسانیدها فإن ذلک ال یوجب الطرح ما لم یخـالف العقـل أو النقـل« .39
أما ما ذکـره مـن ضـعف سـندي « گوید:می ،در نقد سخنی که مبتنی بر تضعیف سند است 195صفحۀ  5لدایشان در ج ).293ص

 الحـت أو القطعیـۀ، السنۀ أو الکتاب خالفت إذا إال روایات، أو روایۀ، لطرح موجب ال« .»االحدیثین فال یجدیه فی ضعف المتن شیئ
 ).293ص ،1ج ،(همان ..».والجعل الکذب لوائح منها
 بخش است.له در تعیین میزان نیاز علم تفسیر به علم رجال روشنیئشفاف شدن این مس .40
المترتبۀ فتنحصر فی االحکام الشرعیۀ وامـا مـا وراءهـا کالروایـات الـواردة فـی  فإن الحجیۀ الشرعیۀ تدور مدار االثار الشرعیۀ« .41

القصص والتفسیر الخالى عن الحکم الشرعی فال حجیۀ شرعیۀ فیها. وأما الحجیۀ العقلیۀ أعنى العقالییـۀ فـال مسـرح لهـا بعـد تـوافر 
سیما اخبار التفسیر والقصص إال ما تقوم قرائن « .)115ص، 12ج ؛211 - 210، ص9، ج1417(طباطبایی، » االخبار فی الدس والجعل

 ).112(همان، ص ...»قطعیۀ یجوز التعویل علیها على صحۀ متنه
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