حجیت خرب واحد در اثبات گزارة اخالقی
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چکیده
بح دربارۀ مدلول بیانات اخالقی دینی مبتنی بر اعتبار ادلۀ نقلی در اخالق اسالمی است؛ یعنی پیش
از پرداختن به آن باید به این سلال پاسخ داده شود که آیا اساساً این ادله در اثبات گزارههای اخالقـی،
حجیت و دلیلیت دارند یا خیر؟ بیشک قرآن کریم ،احادی متواتر و نیز اخبار آحاد مقرون به قـرا ن
حجت هستند .این پژوهش به حجیت اخبار آحاد اخالقی و تفـاوت معنـای حجیـت در گزارههـای
فقهی و اخالقی پرداخته و با کاوشی تحلیلی ،به این نتیجه رسیده است که در کشف معارف ناظر بـه
واقع ،از جمله معارف اخالقی ،جعل حجیت و اعتبار تعبدی دلیل ،معنای روشنی ندارد؛ بلکه مـالک
اعتبار این گزارهها درجۀ واقعنمایی آنهاست .به بیان دیگر ،اعتبار این معرفتها را نبایـد و نمیتـوان
بر محور وجود و عدم (صفر و یک) تلقی کرد؛ بلکه ایـن اعتبـار ،درجـاتی قابـل محاسـبه دارد و در
شرایطی که برای واقعنمایی یقینی یک قضیه ،توجیه کافی وجود نـدارد ،درجـۀ ایریقینـی معی ّنـی از
معرفت قابلتوجیه است.
خبر واحد حاکی از واقع ،معرفت میآورد و درجهای از واقعنمایی دارد که البته تام و یقینی نیسـت؛ امـا
ممکن است بر هر معرفت دیگری در عرض خود ،ترجیا داشته باشد؛ و به همین دلیل ،حجت اسـت و
باور به آن ،معقول و منطقی است .در اینجا هرچه قرا ن و شواهد بیشتری به نفع آن جمـعآوری کنـیم،
آن را معقولتر ساختهایم و ترجیا آن را موجهتر و منطقیتر کردهایم .این قرا ن و شواهد ممکـن اسـت
قرا ن عقلی ،عقالیی ،نقلی ،تاریخی ،جورافیایی ،تجربی ،عرفی و ایر اینها باشد.
کلیدواژهها :اخالق دینی ،حکم فقهی ،حکم اخالقی ،حجیت خبر واحد ،واقعنمایی خبر واحد.
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مقدمه

بح

از مدلول جدی و مفاد نهایی بیانات اخالقی در متون دینی ،مبتنی بر اعتبار ادلۀ نقلی در

اخالق اسالمی و متأخر از آن است؛ یعنی پیشتر الزم است این سلال پاسخ داده شود که آیـا
این ادله در اثبات گزارههای اخالقی اساساً حجیت دارند و قابلاستناد هستند یا خیر؟
البته دربارۀ قرآن کریم که صدور و انتساب آن به خدای متعال قطعی است ،این بحـ

راه

ندارد؛ زیرا دلیلیت قـرآن قطعـی اسـت .در جـایی کـه قـرآن کـریم دربـارۀ کـار یـا صـفتی
ارزشداوری و اظهار نظر کرده و شایستگی یا ناشایستگی آن را گوشزد فرموده باشد ،جـای
هی تردید یا احتمال خالف در اعتبار و دلیلیت آن بـاقی نمیمانـد و گـزارۀ اخالقـی ثابـت
میشود؛ همچنین اگر امکان حضور مسـتقیم در محضـر معصـوم 7و اسـتماع کـالم او بـه
صورت رودررو یا مشاهدۀ عینی رفتـار او وجـود میداشـت ،هـر حکـم اخالقـی کـه بیـان
میفرمود یا هر عملی که انجام میداد ،بیتردید ثابت ،مسلّم و قابلاستناد به دیـن بـود؛ زیـرا
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

۵۱

امام معصوم 7حجت خداست ،بر همۀ عوالم و حقـایق اشـراف دارد ،جـز بـه حـق سـخن
نمیگوید و جز به حق عمل نمیکند .اما دربارۀ اخبار و روایاتی که از ا مـۀ طـاهرین :بـه
دست ما رسیده ،این سلال جدی وجود دارد که آیا میتوان خوبی یا بدی عمل یا صفتی را با
آن اثبات کرد؟
این اخبار و احادی

بر دو قسم است :خبر متواتر و خبر واحد.

الف) خبر متواتر ،حدیثی است که راویان آن چنان فراوانند که به طور عادی تبـانی آنهـا
بر درونگویی امکانپایر نیست و این ویژگی در همـۀ طبقـات راویـان وجـود دارد .چنـین
خبری که البته بسیار اندک و انگشتشمار است ،موجب از بین رفتن شک و تردید میشـود
و یا اطمینان قلبی به صدور آن وجود دارد .خبر متواتر بر سه قسم است :متواتر لفظی ،متـواتر
معنوی و متواتر اجمالی .در متواتر لفظی ،لفظ و ساختار روایـات یکسـان اسـت .در متـواتر
معنوی ،گرچه الفاظ روایات متفاوت است ،همۀ آنها در رساندن معنـایی خـاص مشـترکند.
متواتر اجمالی هم در جایی است که افزون بر پراکندگی عبارات ،معانی روایات نیـز پراکنـده
و ایرمنسجم است .در چنین مواردی اگر از مجموع روایتها یک حوزۀ معنایی مشترک بـه

دست آید ،به آن متواتر اجمالی گویند .بدین معنا کـه روایـات بـهرام پراکنـدگی تفصـیلی،
اجماالً در یک مسئله وفاق دارند.
ب) خبر واحد حدیثی است که تعداد راویان آن به حد تواتر نمیرسد؛ یعنی یک یا چنـد
نفر آن را نقل کردهاند؛ اما صدور آن همچنان در بوتهای از امکان و احتمال باقی مانده و علـم
یا اطمینان به صدور آن از معصوم پدید نیامده است؛ بلکه خالف آن نیز احتمـال دارد .عمـدۀ
روایات منقول از پیشوایان معصوم :از این دستهاند.
از این میان ،دستۀ اول (اخبار متواتر) علمآور است؛ یعنی تقریبـاً همـان اثـری را دارد کـه
حضور مستقیم و ارتباط رودررو با معصوم دارد .اگر ما در محضر امام معصـوم 7میبـودیم
و مستقیم از زبان مبارک او سخنی اخالقی میشنیدیم ،چه حالتی داشتیم؟ در آن حـال یقـین
میکردیم که چنین مطلبی نظر امام ،عین واقع و منطبق با حقیقـت هسـتی اسـت .اکنـون کـه
حدی

متواتر را شنیدهایم هم به همین قطع و یقین دست پیدا میکنیم و میتـوانیم آن را بـه

عنوان سخن خدا و سخن دین و نیز بـه عنـوان مـتن واقـع 1اعـالم کنـیم (طباطبـایی:۱۰۷۳ ،
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 .1اگر بخواهیم با دقت سخن بگوییم ،آنچه با آیات قرآن مستقیماً ثابت میشود ،این است کـه «ایـن مطلـب را خـدا
فرموده است» .در اینجا باید مقدمۀ دیگری را ضمیمه کنیم تا متن واقع ثابت شود .آن مقدمه این است« :آنچه خدا
میفرماید عین واقع است و خدا خالف واقع نمیگوید» .از انضمام این مقدمه (کبری) به مقدمۀ پیشین (صـوری)،
ثابت میشود که «این مطلب عین واقع است» .همین موضوع دربارۀ سخن معصوم نیـز هسـت .آنچـه بـا حـدی
متواتر ثابت میشود ،این است که «این مطلب را امام معصوم فرموده است» .برای اثبات واقع ،یک مقدمۀ دیگـر بـه
عنوان کبرای استدالل باید به آن ضمیمه کرد« :آنچه امام معصوم میفرماید ،عین واقع است»؛ پس «این مطلب ،عین
واقع است» .به بیان دیگر ،دلیل عقلی و دلیل نقلی هر دو کاشفیت دارند؛ اما متعلق کشف در این دو متفاوت است.
دلیل عقلی مستقیماً از واقع و حقیقت تکوینی عالم پرده برمیدارد؛ اما دلیل نقلی ،کاشف از نظر گوینده است .البته
اگر گوینده معصوم باشد ،نظر او عین واقع است .پس دلیل نقلی در این صورت ،نه مسـتقیم ،کـه بـا یـک واسـطه
(کبرای مطوی) واقع و حقیقت تکوینی عالم را ثابت میکند.
این دقت را از این جهت افزودیم که اگر کسی آن کبرای مطوی را قبول نداشته باشد ـ مانند محقـق ایرمسـلمانی کـه
دربارۀ مکتب تشیع و احادی

اهلبیت تحقیق میکند ـ این دلیل برای او واقع را ثابت نمیکنـد؛ بلکـه فقـط ثابـت

میکند که امام شیعیان چنین فرموده است.

حجیت خبر واحد در اثبات گزارة اخالقی

١5٣/٣1؛ حکیم.)٣91 :٣1٣1 ،

۵۰

خبر واحد هم ممکن است با قرا ن و شواهد یقینآوری همراه باشد که در ایـن صـورت،
حجت است؛ 1یعنی صدور آن از معصوم ثابت است؛ زیرا یقین ،حجیت ذاتی و عقلی دارد.

2

اما اگر خبر واحد با چنین قرا نی همـراه نباشـد ،بـا توجـه بـه ابتال ـات فراوانـی کـه در
کتابهای علوم حدی

بیان شده 3،باید گفت صدور این روایات و انتسـاب آن بـه معصـوم،

قطعی یا اطمینانآور نیست و احتمال اینکه این احادی

با سخنان یا رفتار ا مـۀ معصـوم:

انطباق نداشته باشد وجود دارد .در چنین شرایطی آیا میتوان آن را دلیلی برای اثبـات سـخن
معصوم گرفت و مفاد آن را به عنوان آموزۀ اخالق اسالمی مطر کرد؟
میدانیم که در علم فقه و اصول فقه ،همین روایات ظنّی بر اساس پارهای از مبانی ،حجت
دانسته شده و به استناد برخی ادلـه ،مفـاد آن ،حکـم شـرعی تلقـی میشـود و عمـل بـه آن،
منجزیت مییابد .اکنون سلال این است که آیا در اخالق اسالمی نیز میتوان ایـن
معاّ ریت و ّ
احادی
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

۵۴

را حجت دانست؟ این حجیت به چه معناست و چه چیزی را ثابت میکند؟
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 .1قرینۀ یقینآور عبارت است از موافقت خبر با دلیل قطعی؛ مانند موافقت با دلیل عقلی قطعی ،مطابقت با دلیل نقلی
قطعی (ن

) یا عموم یا فحوای قرآن ،موافقت با سنت قطعی متواتر ،و موافقت با اجماع .روایتی که با دلیل قطعـی

موافق است ،قطعیت دارد و بح

از سند آن بیارزش خواهد بود (طوسی۱۴۰/۱ :۱۴۱۵،ـ.)۱۴۷

« .2یقین حجیت ذاتی دارد»؛ در این عبارت ،دو عنوان مهم به کار رفته است :یقین و حجیت .رابطـۀ ایـن دو عنـوان،
رابطۀ ذاتی و عقلی است؛ به این بیان که حجت (دلیل) واسطه در اثبات است ،نه واسطه در ثبوت؛ حجت آوردن و
بیان دلیل به هدف اثبات واقع برای کسی است؛ یعنی به این هدف است که کسی واقع را ببیند و بتواند با آن ارتباط
برقرار کند؛ یعنی به آن علم یابد ،وگرنه واقع ،واقع است و در نفساالمر ثابت و مستقر است .حجت مـیآوریم تـا
کسی علم یا یقین پیدا کند .پس اگر کسی علم داشته باشد ،به حجت نیاز ندارد و حجت آوردن بـرای او تحصـیل
حاصل است؛ یعنی با وجود علم و یقین ،شخ

واقع را میبیند و حجت ذاتی ،حاصـل اسـت .حـال اگـر دلیلـی

علمآور نباشد نمیتواند واقع را برای انسان آشکار و ثابت کند؛ بنابراین حجت نیست.
اگر این یقین صرفاً یک یقین روانشناختی باشد ،یعنی شخ
خالف ندهد ،در این صورت نیز این یقین برای شخ

ایرواقع را به جهـل مرکـب واقـع بپنـدارد و احتمـال
او حجت است و کسی نمیتوانـد خـالف آن را بـرای او

ثابت کند؛ مگر آنکه پیشتر در یقین او تردید افکند .البته بیتردید چنین یقینی ،حجت نوعی عرفی نیست.
از جمله ،ر.ک :احسانیفر لنکرانی ،محمد ( ،)۱۰۹۷اسباب اخـتالف الحـدی  ،دار الحـدی  ،قـم .در ایـن کتـاب ۹۳
عنوان از این ابتال ات فهرست شده است.

این بح

از آن جهت مهم و بلکه ضروری است که بسیاری از مسا ل اخالقـی صـرفاً از

راه دلیل نقلی ظنّی اثبات میشود و دست ما در آن از دلیل نقلی قطعی یا حتی از دلیل عقلـی
ال تردید ما در خوبی و بـدی یـا شایسـتگی و ناشایسـتی امـوری ماننـد لعـن
کوتاه است؛ مث ً
مخالفان ،قیام قبل از ظهور امام زمان ،7خروش و ایسـتادگی مقابـل باطـل در مـواردی کـه
هزینههای سنگین دارد و نیز کارهایی مانند زیاد خندیدن و خنداندن مردم ،سـرمهکشـیدن و
کفش زرد پوشیدن ،یا تعیین مصداق حیا و عفاف ،مصداق قناعت در معیشـت و احتـرام بـه
کرامت انسان مرده و زنده و  ...به جهت مواجهه با خبر واحد و ادلۀ نقلی ظنّی است .اگـر در
این موارد دلیلی میداشتیم که اعتبار آن قطعی میبود این اختالف و تردید به وجود نمیآمـد
و یا بهسهولت برطرف میشد.
از سوی دیگر ،اگر این احادی

ظنّی را به صورت مطلق حجت ندانیم و از اعتبـار سـاقط

کنیم ،شمار قابلتوجهی از روایات را از کارآیی و سودمندی انداختـه و از بخـش عظیمـی از
فرهنگ اهلبیت :محروم شدهایم و در برابر بسیاری از پرسشها بدون پاسـخ میمـانیم؛ و
حجیت خبر واحد در اثبات گزارة اخالقی

اگر آنها را حجت بدانیم و بدان ملتزم شویم ،احتمال به خطا افتادن وجود دارد.

۵۷

 .1اصل عدم اعتبار ظن

خبر واحدی که صدور آن محفوف به قرا ن قطعی نباشد ،برای ما علم و تصدیق بـه ارموـان
نمیآورد و حداکثر نوعی گمان به سخن معصوم و مفاد خـود ایجـاد مـیکنـد .ایـن گمـان،

حقیقت را به صورت کامل بر ما آشکار نمیسازد؛ بلکه نهایتاً احتمال آن را برای ما تقویـت و
مطلب را به ذهن ما نزدیک میسازد .در این صورت ،وقتی حقیقـت را نمـیبینیم و علـم بـه
چیزی نداریم ،نمیتوانیم آن را ادعا کنیم .صرف این احتمال هم برای یک ادعای قطعی کافی

ک
قف َما لَـی َس لَـ َ
الحقِّ شَ یئاً (یونس۰۶/؛ نجم)۱۹/؛ َوالَ تَ ُ
نیست :إن الظن الیُونی م َن َ
ک َعن َسبیل ه ّال إن یَتب ُعـونَ
به علم (اسرام)۰۶/؛ َو إن تُطع َأکثَ َر َمن فی األَرض یُضلُّو َ
خر ُصونَ (انعام.)۱۱۶/
إال الظن َو إن ُهم إال یَ ُ
اگر بخواهیم صادقانه و دقیق سخن بگوییم ،تنها میتوانیم ایـن ادعـا را بـه صـورت یـک
ال به استناد یک حدی
احتمال مطر کنیم؛ مث ً

ظنّی ایرمتواتر بگوییم« :احتماالً امـام معصـوم

چنین گفته یا شاید امام معصوم چنـین کـرده باشـد»« ،ممکـن اسـت « ،»...چنـین بـه گمـان
میرسد؛ البته احتمال خالف آن نیز وجود دارد» .این کشف ظنّـی و ادعـای احتمـالی ،ارزش
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آل َأذنَ لَکُـم َأم َعلَـی ه ّال
معرفتی کامل و قابلیت استناد به دین نـدارد و مشـمول کریمـۀ ه ّ ُ
تَفتَ ُرونَ (یونس )۷۷/و توبیخ شدید َو لَو تَقَولَ َعلَینـا بَعـ َ األَقاویـل * َألَ َخـانا منـ ُه
الوتی َن (حاقه۴۴/ـ )۴۶میشود.
بالیَمین * ثُم لَقَطَ عنا من ُه َ
بنابراین اصل اولیه در ظنون ،عدم اعتبار است؛ مگر آنکه دلیل روشن و قاطعی ،برخـی از
ظنون را معتبر بشناسد و به ما اجازه دهد که دلیل احتمالی و ظنّی را بپایریم و مفـاد آن را بـه
حجیت ظنون خاص ،اکتسـابی اسـت و
معصوم و از ناحیۀ او به دین خدا نسبت دهیم؛ یعنی ّ
به اذن و جعل خدا بسته است.
حال سلال این است که آیا دلیل ظنی حاصل از خبر واحد در حـوزۀ اخـالق (و در همـۀ
معارف ناظر به واقع مانند اثبات عقاید ،حقایق تاریخی ،فضایل اهلبیت ،:امور تکـوینی و
معادالت هستیشناختی) ،تحت اصل کلی «عدم اعتبار ظنون» باقی است یا از آن استثنا شـده
و نزد شارع ،معتبر است؟
 .2مبانی در باب حجیت روایات

پیش از بررسی اعتبار و حجیت احادی

اخالقی ،مناسب است نظری بـه حجیـت احادیـ

فقهی داشته باشیم تا بتـوانیم مبـانی مختلـف را در ایـن موضـوع مقایسـه و بررسـی کنـیم.

دانشمندان علم فقه نسبت به حجیت خبر واحد ظنّی در حوزۀ عمل مکلّفان (احکـام فقهـی)
چند مبنا را مطر کرده و اختالفنظری پدید آوردهاند 1.ما ضمن مباح
میپردازیم و تفاوت آن را با احادی

آینده به این مبـانی

اخالقی بیان میکنیم.

1ـ .2حجیت خبر واحد ثقه (وثوق به راوی ،وثوق به مخبر ،وثاقت سندی)

برخی خبر واحد ظنّی را ـ البته با شرایطی مانند موثّق بودن همۀ راویـان در سلسـلۀ سـند ـ
حجت و معتبر دانستهاند؛ یعنی قا لند که در صورت وجـود آن شـرایط ،خـدای متعـال ایـن
گمان را به رسمیت شناخته و احتمال خالف را الوا کرده و تبعات آن را بر عهده گرفته است.
به بیان دیگر ،ما را مأمور کرده به همین گمان و احتمال عمل کنیم و با آن معاملۀ علمی کنـیم
که گویا خود از راه مشاهده به دست آوردهایم؛ و تعهد کرده که حتی اگر حکم واقعی خالف
آن باشد و در قیامت خطای ما آشکار شود ،ما را عقاب نکند .این گروه در واقع ،معتقدند کـه
این مقدار گمان ،برای التزام عملی کافی است و حکمی که با این دلیل ظنّـی ثابـت میشـود،
الزماالجرا و واجباالتباع است؛ حتی اگر مطابق واقع نباشد.
ظنّی ،واقع را به صورت کامل نشان نمیدهد؛ بلکه به معنـای آن اسـت کـه مفـاد آن ،وظیفـۀ
منجزیـت دارد؛ یعنـی کفـایتی کـه موجـب
ماست ،حتی اگر خالف واقع باشد (معاّ ریت و ّ
ایمنی از عقاب و تعلق ثواب میشود) .حجت (ما یصا االحتجـاج بـه عنـد العقـالم) دلیـل
موجهی است که چیزی را ثابت کند .آنچه این حجت ثابت میکند ،متن واقـع نیسـت؛ تنهـا
ارادۀ تشریعی پروردگار و تکلیف عملی ماست ،در جایی که به متن واقع ،دسترسی نداریم.
برخی از فقهای متأخر ،هر حدیثی را که همۀ راویان موجـود در سلسـلۀ سـند آن ،شـیعۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای تفصیل این بح

ر.ک :فی

کاشانی ،مالمحمدمحسن :۱۴۳۶،ج،۱ص

۱۱ـ۱۶؛ جزا ـری ،سـیدمحمدجعفر

( )۱۴۱۶هدی الطالب فی شر المکاسب ،انتشارات دار الکتاب ،قم ،ج،۴ص ،۰۶۰حاشـیۀ دوم؛ ربـانی بیرجنـدی،
محمدحسن (« ،)۱۰۵۹وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها» ،کاوشی نو در فقه اسالمی ،بهار و تابسـتان ،ش
۱۷ـ ،۱۳ص ۱۴۷ـ.۱۳۵

حجیت خبر واحد در اثبات گزارة اخالقی

بنابراین حجت بودن این دلیل به این معنا نیست که مفاد آن عین واقع اسـت؛ زیـرا دلیـل

۵۵

امامی و توثیقشده باشـند ،از همـین قبیـل میشـمارند و آن را «صـحیا» نامیدهانـد؛ 1عمـدۀ
عالمان اهل سنّت نیز بیآنکه تفاوتی بین روایات فقهی و ایرفقهی بگاارنـد ،همـۀ روایـات
منقول از افراد ثقه و مورد اطمینان را معتبر میدانند (عالمه طباطبایی۱۰۹۹ ،ب .)۹۵ :این شـیوه
(وثوق سندی) پس از گسترش دامنۀ فقه و اصول و تعامالت علمی فـراوان علمـای شـیعه و
سنی و درهمآمیختگی روایات درست و نادرست ،اول بار در قـرن هفـتم توسـط سـیداحمد
ابنطاووس حلی و شاگردش عالمۀ حلی مطـر شـد و علـم رجـال و درایـه را در مرحلـۀ
جدیدی قرار داد (شـیخ بهـایی۰۱ :۱۰۹۵ ،؛ بحرانـی۱۷/۱ :۱۴۳۷ ،؛ حسـینی تهرانـی.۰۵۷ :۱۴۰۰ ،

استرآبادی۱۱۹ :۱۴۱۶ ،؛ محقـق حلـی۱۷۳ :۱۴۳۰ ،؛ و جبعـی عـاملی .)۱۳۱ :۱۰۵۴ ،شـهید ثـانی،
صاحب معالم ،سـیدمحمد عـاملی صـاحب مـدارک و از معاصـران ،سیدابوالقاسـم خـو ی
(خویی )۰۶۴/۱۱ :۱۴۰۳ ،بر این مبنا عمل کرده و پیرو مکتب وثوق سندیاند.
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2ـ .2حجیت خبر واحد موثوق الصدور (وثوق به روایت ،وثوق به خبر ،وثاقت صدوری)

در مقابل ،کسانی هستند که خبر واحد را یک دلیل تعبّدی صرف نمیدانند و معتقدنـد خبـر
واحد اگر در حد گمان و ظن بماند و علم یا دستکم اطمینان نوعی( 2جایگزین علم و ملحـق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1عالوه بر توثیق صریا عالمان علم رجال ،نشانهها و قرینههای دیگـری نیـز میتـوان یافـت کـه سـبب اعتمـاد بـه
راستگویی ،راستکرداری و ثقه بودن راوی میشود؛ مانند بودن راوی از اصحاب اجماع ،روایت کـردن اصـحاب

اجماع و یا روایت کردن مشایخ سهگانه از او ،بودن راوی از مشایخ نجاشی ،واقع شـدن در سلسـلۀ اسـناد تفسـیر
علی بن ابراهیم یا کامل الزیارات ،بسیار روایت داشتن ،ترحم کردن مشایخ بـر او ،فراوانـی روایـت کلینـی از وی،
واقع شدن در سند حدیثی که عالمان و فقیهان آن را صحیحه نامیدهاند ،وکیل امـام بـودن ،صـاحب اصـل و کتـاب
ب ودن ،نقل بنوفضال یا جعفر بن بشیر از او ،بودن راوی از مشایخ قمیین یا از مشایخ صدوق (ر.ک :ربانی بیرجندی،
محمدحسن (« ،)۱۰۵۹وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها» ،کاوشی نو در فقه اسالمی ،بهار و تابسـتان ،ش
۱۷ـ ،۱۳ص .)۱۶۴
 .2اطمینان نوعی ،مقابل اطمینان فردی است .گاهی کالم به گونهای است که نـوع مخاطبـان را بـه اطمینـان میرسـاند و
گاهی تنها یک فرد به دلیل ویژگیهای فردی خود به اطمینان دست یافته است ،ولی تودۀ مخاطبان به چنـین اطمینـانی
نمیرسند .اطمینان نوعی در حکم علم است؛ اما اطمینان فردی مثل قطع قطاع ،دلیل معتبری به شمار نمیآید.

به یقین) 1پدید نیاورد ،ارزش معرفتی و استنادی ندارد .پس باید ایـن گمـان آنقـدر متـراکم و
قوی باشد که به حد اطمینان نوعی برسد و تنها در این صورت قابلاستناد خواهد بود.
به بیان دیگر ،آنچه حجیت و اعتبار دارد ،خبر واحد نیست ،بلکه قطع یـا اطمینـانی اسـت
که از آن حاصل میشود؛ بنابراین اگر خبر واحد دست در دسـت قـرا ن و شـواهدی داشـته
باشد که صدور آن را تأیید کنند و آن را به حد علم یا اطمینان نوعی برسانند ،حجـت اسـت؛
وگرنه اعتباری ندارد و نمیتوان بر اساس آن عمل کرد.
این مبنا داداۀ کشف واقع دارد و تالش میکند واقع را آنگونه کـه هسـت ،عیـان کنـد؛
درحالیکه مبنای پیشین اهتمامی به کشف واقـع نـدارد و بیشـتر داداهمنـد تعبّـد و کسـب
تکلیف است .در این مبنا حجیت ،عقلی یا عقالیی تعریف شده است؛ درحالیکـه در مبنـای
پیشین حجیت ،شرعی و تعبّدی است.
بر خالف نظر متأخران ،فقهای متقدم مانند شیخ مفید ،سیّد مرتضـی ،ابنادریـس ،قاضـی
ابنبراج و ابنزهره ،و همچنین ا مۀ علم حدی  ،شیخ کلینی ،شیخ صدوق و شـیخ طوسـی،
نسبت به مفاد آن حاصل میشود؛ بنابراین اگر همۀ راویـان موجـود در سلسـلۀ سـند ،شـیعۀ
امامی و توثیقشده باشند ،باز نمیتوان آن حـدی

را صـحیا و قابـل اسـتناد دانسـت؛ زیـرا

ممکن است قرا ن مخالفی وجود داشته باشـد کـه اطمینـان مـا را بـه صـدور و صـحت آن
روایت ،مخدوش کند .از سوی دیگر ،با اینکه بررسیهای سندی به عنـوان یکـی از قـرا ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اطمینان بهمعنای احتمال قریب به یقین اسـت و از نظـر منطقـی ،بـا یقـین فاصـله دارد ،امـا بـرای تـودۀ انسـانها
آرامشبخش است؛ یعنی احتمال خالف آن به قدری کم است که تودة عقال به آن توجـه نمـیکننـد .وقتـی بـه آن
احتمال خالف توجه نشود ،واقع به روشنی دیده شده و به منزلۀ یقین است .اگر در مقـام کشـف واقـع ،بـه یقـین
دست نیافتیم ،نمیتوانیم صرفاً به دلیل «عدم یقین»« ،اطمینان» را نادیده بگیریم؛ زیرا در سیرة عقال در مقـام کشـف
واقع« ،اطمینان» ،حکم یقین را دارد و به قول ثقه یا خبر موثق اعتماد میشود؛ یعنی با ظن منطقی معاملة علم عرفی
میشود و هرچند احتمال خطا هم وجود دارد؛ اما به این احتمال خطا اعتنا نمیشود .به خوبی روشن است که اگـر
قرار باشد عقال به یقین منطقی اکتفا کنند و اطمینان را معتبر نشمارند ،زندگی دشوار خواهد شد یـا اساسـاً ممکـن
نخواهد بود! شارع نیز همین سیرۀ عقالیی را تأیید فرموده است.

حجیت خبر واحد در اثبات گزارة اخالقی

معتقد بودند مالک صحت روایت ،اطمینان نوعی است که از تجمیع شواهد و تـراکم قـرا ن،
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اطمینانآور اهمیت دارد و در حقیقت وثوق سندی راهی برای رسیدن به وثوق صدوری بـه
شمار میرود ،در جایی که سلسلۀ سند یک حـدی  ،صـحیا نباشـد ،الزامـاً نمیتـوان آن را
ایرمعتبر شناخت؛ زیرا ممکن است با جمعآوری برخی قرا ن دیگر ،به صـدور آن اطمینـان
یافت .به این ترتیب ،تنها راه دستیابی بـه درسـتی حـدی

و حجیـت آن ،بررسـی راویـان و

اصال سند نیست ،بلکه گاهی قرینهها و نشانههای همراه حدی  ،بـرای اثبـات درسـتی آن
کافی است .به همین جهت میبینیم که در کتب اربعه ،مهمترین تراث روایی شیعه ،احـادیثی
از راویان ایرامامی یا برخی احادی

مرسل و مرفوع نیز صحیا دانسته شده است.

1

شیخ انصاری در این باره نوشته است« :ادلۀ اعتبار خبر واحد ،تنهـا بـر وجـوب عمـل بـه
روایتی داللت دارد که وثوق و اطمینان به مفادش بیاورد؛ و این همـان خبـری اسـت کـه در
اصطال قدما صحیا دانسته میشد .معیار در این نوع حدی  ،آن است که احتمال مخالفـت
خبر با واقع بعید باشد ،به گونهای که عقال به آن اعتنا نکنند» (شیخ انصاری.)۰۶۶/۱ :۱۴۱۶ ،
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بسیاری از فقهای متأخر مانند محقق حلـی ،محقـق کرکـی ،محمـدتقی مجلسـی ،عالمـه
محمدباقر مجلسی ،شیخ بها ی ،وحید بهبهانی ،سـید بحرالعلـوم ،مالمهـدی نراقـی ،میـرزای
قمی ،صاحب جواهر ،صاحب ریاض ،سید علی طباطبایی ،سیدمحمد مجاهد ،محقـق قمـی،
عالمۀ شفتی و شیخ عبدالکریم حا ری یزدی و عالمۀ طباطبایی نیز بـه همـین طریقـه مشـی
کردهاند (طباطبایی.)۰۱۱/۱۹ :۱۰۷۳ ،
جماعت اخباری مانند محدث بحرانی و فی

کاشانی نیز در جرگۀ باورمندان بـه وثـوق

صدوری هستند؛ البته با این توضیا که آنان عمدۀ روایات شـیعه را مصـداقاً موثوقالصـدور
میشناسند (فی

کاشانی ،۱۶-۱۱/۱ :۱۴۳۶ ،مقدمه) .در دورۀ کنونی مرحوم آیت هّال بروجردی

این مبنا را احیا و به صراحت و بالات عرضه کردند و شاگردان ایشان مانند امام خمینـی در
بررسیهای فقهی همین مبنا را پیش گرفتند .آیـت هّال بروجـردی ذکـر اسـناد در کتابهـای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1شاید به همین جهت بوده که مرحوم نا ینی فرموده است« :إن المناقشة فی أسناد روایـات الکـافی حرفـة العـاجز»؛
یعنی خدشه کردن در سند روایات کافی ،کار کسی است که از فهم روایت ،ناتوان است (خویی.)۹۹/۱ :۱۰۵۱ ،

روایی معروف را صرفاً به جهت تبرک دانسته و ناشناخته بودن راوی ،بلکه ضعف او را دلیل
بر ضعیف بودن روایت نمیدانند (سبحانی .)۰۹۷ :۱۰۶۷ ،ایـن شـیوه امـروزه بـه مکتـب قـم
شهرت یافته است؛ اما در نجف هم رایج بوده و بزرگانی مانند آقاضیامالدین عراقـی ،آقارضـا
همدانی ،محقق نا ینی و سیدمحسن حکیم بر آن بودهاند.

1

ناگفته نماند که اصطال «وثوق به خبر» یـا واژۀ «وثـوق صـدوری» در کـالم محـدثان و
قدمای اصحاب بهصراحت دیده نمیشود؛ ولی از بررسی روش آنان در اعتماد به حـدی
تعریف آنان از حدی

و

صحیا همین برمیآید.

همانگونه که مشاهده میشود ،نسبت میان این دو مبنا عموم و خصوص من وجه اسـت؛
یعنی ممکن است جایی وثوق صدوری و خبری وجود داشته باشد ،اما وثـوق بـه مخبـر یـا
وثوق سندی نباشد؛ مانند مقبولة عمر بن حنظله؛ 2یا برعکس ،ممکن است جـایی وثـوق بـه
راویان وجود داشته باشد ،ولی وثوق نسبت به خبر و صدور آن پدید نیایـد؛ ماننـد برخـی از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشهور
بالروایة قَلت فا د ُة اإلحاطَ ة باألسانید .وذلک إلنا اذا رأینا أن
َ
بعد کون المدار فی ُحجیة الروایات هو الوثوق ِّ
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المعرض عنه االصحاب .ولالک تری أن ّه الیتمک ّن أحد من ر ِّد مقبولة ُع َم َر بن حنظلة ولـم یستَشـکل
الخبر الصحیا ُ

حجیة المقبولَة و مـا َضـاهاها
فیها أحد فی السند مع أن ُع َم َر بن حنظلة لم یُ َوثق فی کُتب االصحاب ومن ّادعی عدم ِّ
ٍ
ال
المشایخ الثالث ُة او ُ
روایات کتبها
من
یخر َج من زمرة اهل العلم لعدم شَ ِّمة م َن الفقه والفقاهة اص ً
ُ
بعضهم ،فالبُد و ان ُ
(حسینی تهرانی.)131 :1۳33 ،

 .2این مقبوله ،حدی

معروفی است که ا مۀ حدی

صادق 7دربارۀ مباح

در کتب اربعه آن را نقل کردهاند و در آن ،عمر بن حنظله از امـام

مهم فقهی و اصولی مانند تعارض ادله و وظایف شیعیان در امر قضاوت ،سلالهایی کـرده

و حضرت شیوۀ ترجیا اخبار متعارض و موضوع والیت فقیه را در آن بیان کردهاند .در منـابع رجـالی ،مطلبـی در
رد عمر بن حنظله ذکر نشده است ،ولی فقهای شیعه به دلیل محتوا و قرار گرفتن اصحاب اجمـاع در سـند
تأیید یا ّ
این روایت ،آن را قبول کرده و بر اساس آن فتوا دادهاند .به همین دلیل ،به مقبوله مشهور شده است.

حجیت خبر واحد در اثبات گزارة اخالقی

ال؛ ألن ّـه
الرجال فال فا دة فیه فی زماننا هاا اصـ ً
 .1حسینی تهرانی از قول شیخ حسین حلی نقل کرده استّ « :اما علم ّ

۹۱

منفردات شیخ طوسی 1.البته موارد پرشماری هم میتوان یافت که هـم وثـوق سـندی و هـم
وثوق صدوری تأمین شده است .وثاقت راوی نیز گرچـه در اکثـر مـوارد وثـوق بـه صـدور
روایت را در پی دارد ،مالک انحصاری نیست.
در هر دو دیدگاه ،وثاقت راوی در اعتبار خبر نقش دارد .بـا ایـن تفـاوت کـه در دیـدگاه
نخست ،موثق بودن راوی موضوعیت دارد و مالک اصلی است؛ امـا در دیـدگاه دوم ،موثـق
بودن راوی تنها یکی از راههای رسیدن به وثوق عقالیی به صدور خبر است .در این دیدگاه،
صحیا بودن روایت به اصطال علم درایه ،با حجت بـودن آن بـه معنـای اصـولی ،همیشـه
مالزم نیست .همچنانکه ضعیف بودن روایت به اصطال علم درایه ،با عدم حجیـت آن بـه
معنای اصولی ،همیشه مالزم نیست.
تفاوت احکام فقهی با احکام اخالقی و گزارههای ناظر به واقع

آنچه گفته شد ،نظر فقهای بزرگ در مقام بررسی روایات فقهی و کشف احکام تکلیفی بـود؛
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

۹۱

اما در کشف معارف ناظر به واقع ،از جمله معارف اخالقی دین 2،مبنای اول (وثوق سـندی)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1منفردات شیخ طوسی روایاتی است که شیخ کلینی و شیخ صدوق بیتردید آنهـا را در اختیـار داشـتهاند ،ولـی در
جوامع روایی خود نیاوردهاند .تنها شیخ طوسی آنها را در تهایب یـا استبصـار نقـل کـرده اسـت .برخـی از ایـن
احادی  ،صحیاالسند هم هستند .جالب اینجاست که شیخ طوسی هم در مقـام جمـع بـین روایـات ،نوعـاً ایـن
روایات را نپایرفته و بر اساس آن فتوا نداده است و به نازلترین وجوه جمع ـ یعنی جمع تبرعی ـ آنها را توجیـه
کرده است .این چنین اعراض و طردی از ناحیۀ ا مۀ علم حدی  ،اطمینان ما را به صـدور ایـن احادیـ از ناحیـۀ
معصومان :به شدت مخدوش میکند.
 .2در اخالق ما به دنبال کشف تأثیر واقعی «رفتار یا اوصاف اختیاری انسان» در «کمال» او هستیم؛ یعنی حتـی زمـانی
که متون دینی را میکاویم ،توصیفات و تحلیلهای نفساالمری را جستوجو میکنیم ،نه جعـل و انشـای شـرعی
را؛ بنابراین گزارههای اخالقی دینی ،معارف ناظر به واقع هستند ،نه احکام جعلی تشریعی .در مباح اخالقی ،مـا
به دنبال کشف واقع و دلیل معتبر کاشف از واقع هستیم؛ اما در مباح فقهی ،به دنبـال اثبـات یـا اسـقاط تکلیـف
ال اینکه گفته میشود «نماز بدون حضور قلب از نظر فقهی صحیا است؛ ولـی از نظـر اخالقـی صـحیا
شرعی .مث ً
نیست» بدان جهت است که ما در فقه به دنبال اسقاط تکلیف هستیم و در اخالق به دنبال تحصیل کمال .نماز بدون
حضور قلب ،تکلیف فقهی را ساقط میکند؛ اما کمال روحی را موجب نمیشود (مگر از باب مقدمه برای به دست
آوردن نماز با حضور قلب) .بنابراین ماهیت الزامات اخالقی با الزامات فقهی ،متفاوت است .الزام فقهـی رابطـهای
است میان فعل و فاعل که از سوی شارع جعل شده است؛ اما الزام اخالقی رابطـهای تکـوینی اسـت میـان فعـل و
اایتش که از سوی کسی وضع و اعتبار نشده است .در گزارههای اخالقی برای رسیدن به کمال انسانی ،انجام ایـن


قابل اجرا نیست؛ یعنی اعتبار تعبدی در آن ،معنای روشنی نـدارد؛ بلکـه مـالک اعتبـار ایـن
گزارهها درجۀ واقعنمایی آن است .حتی اکثر کسانی که در احکـام فقهـی بـه حجیـت خبـر
واحد ظنّی ثقه قا لند ،به حجیت چنین خبری در معارف و اخالق قا ل نیستند؛ زیرا آنچـه در
فقه به دنبال آن هستیم ،وظیفۀ عملی و قرار شرعی است که با دلیل ظنّی قابل تحصیل اسـت؛
یعنی میتوان فرض کرد خدای متعال مفاد دلیل ظنّی را معتبر اعالم کنـد ،اثـر واقـع را بـر آن
مترتب نماید و ما را بدان متعبد سازد ،یعنی آن را وظیفۀ ما قرار دهد؛ اما در معارف و اخـالق
ما به دنبال کشف یک حقیقت خارجی و تکوینی هستیم .دلیل ظنّـی ،تـوان کشـف واقعیـت
خارجی را ندارد و نمیتوان فرض کرد که شارع دلیل ظنّی را به منزلۀ دلیل قطعی و ایرواقـع
را جایگزین واقع قرار دهد .به بیان سادهتر مـا در فقـه بـه دنبـال ارادۀ شـارع هسـتیم؛ یعنـی
میخواهیم ببینیم آیا از نظر پروردگار ،اجازۀ انجام یک عمل را داریم یا خیر؟ ایـن اجـازه بـا
دلیل ظنّی هم قابل اثبات است؛ زیرا ممکن است خدا بگوید هرگاه دلیل معتبر ظنّی با شرایط
مشخ

پیدا کردی ،اجازه یا وظیفۀ عمل به مفادش را داری .در فقه پای ثـواب و عقـاب در

نیز میتواند با احتجاج به آن ،از عقاب پروردگار رهایی یابد؛ اما در اخـالق ،ثـواب و عقـاب
مطر نیست و ما به دنبال نفس واقع هستیم؛ یعنی میخواهیم ببینیم آیا فالن کار واقعاً خوب

فعل ،ضروری است (ضرورت بالقیاس)؛ اما در گزارههای فقهی انجام ایـن فعـل بـر ایـن شـخ
(تکلیف مولوی).
به بیان دیگر ،گزارۀ اخالقی ،معرفتی مبتنی بر کاشفیت است؛ بر خالف گزارۀ فقهی که معرفتی تنها مبتنی بـر حجیـت
و جعل و اعتبار است .در کاشفیت ،چون سخن از روابط نفساالمری است ،عقل و تجربه نیز نقش دارند و قـرا ن
عقلی و تجربی نیز تأثیرگاارند؛ اما در اعتبارات ،دست عقل و تجربه نوعاً بسـته اسـت .در معرفتهـای مبتنـی بـر
کاشفیت ،گزارههای وحیانی نقش ارشاد و محرکیت دارند و تمام استلزامات عقلـی و عرفـی قابلتوجهنـد؛ امـا در
معرفتهای مبتنی بر حجیت ،اعتبار استلزامات ،منحصر در محدودۀ تعریفشده توسط معتبر است.
 .1البته توجه دا ریم که احکام فقهی ،تابع مصالا و مفاسد واقعی هستند؛ ولی فقیه به دنبال کشف این مصالا و مفاسد
نیست ،بلکه به دنبال حکم خداست ،چه آن مصالا قابل کشف باشد یا نباشد .عالوه بـر اینکـه در احکـام ظـاهری
ممکن است مصالا واقعی فوت شود ،اما مصلحت سلوکی (مصلحت در اصل تشریع) وجود داشته باشد.
واجـب اسـت

حجیت خبر واحد در اثبات گزارة اخالقی

میان است و خدا میتواند با احتجاج به این دلیل ظنی ،بنده را ثواب دهد یا عقاب کند 1.بنـده

۹۰

است یا خیر؟ در اینجا معقول نیست خدا بگوید «هرگاه دلیل معتبر ظنّی پیدا کردی ،آن کـار
ال میخواهیم
واقعاً خوب میشود!» همانگونه که در عقاید هم به دنبال نفس واقع هستیم؛ مث ً
ببینیم آیا خدا ،فرشتگان ،نبوت ،رجعت ،برزخ ،قیامت و مانند آن واقعـاً هسـت یـا خیـر؟ در
اینجا هم معقول نیست خدا بگوید «هرگاه دلیل معتبر ظنّـی پیـدا کـردی ،ایـن امـور واقعـاً
موجود میشود!»؛ زیرا دلیل ظنّی بر خالف دلیل قطعی ،قـدرت نشـان دادن واقـع را نـدارد.
عالمۀ طباطبایی در این باره نوشته است:
حقیقت جعل تشریعی ترتیب اثر واقع بر حجت ظاهری است و این متوقـف اسـت
بر اینکه آن حجت ،اثر عملی داشته باشد ،مانند احکام؛ اما در ایـر احکـام شـرعی،
ال اگر روایتی بگویـد «بسـم هّال
اثری وجود ندارد تا بر جعل حجیت مترتب شود؛ مث ً
الرحمن الرحیم جزم سوره است» معنای حجیت آن وجوب گفتن بسـمله در نمـاز
است؛ اما اگر روایتی ظن ّی گفته باشد «سامری فردی کرمـانی بـوده اسـت» ،معنـای
جعل حجیت در آن این است که گمان به مضمون آن را قطع بشماریم و این ممتنـع
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

۹۴

است؛ زیرا این حکمی تکوینی اسـت و نـه تشـریعی (طباطبـایی۱۳۶/۱۴ :۱۰۷۳ ،؛
جوادی آملی۱۷۶/۱ :۱۰۹۷ ،ـ1.)۱۷۹

حجیت شرعی از اعتبـارات عقالیـی و تـابع وجـود
عالمه در جای دیگری آورده استّ « :
اثری شرعی است که قابل جعل و اعتبار باشد؛ اما در قضایای تاریخی و امور اعتقادی ،جعل
حجیت معنا ندارد؛ زیرا فاقد اثر شرعی است و این بیمعناست که شارع ایرعلم را علم قـرار
ّ
دهد و مردم را به آن متعبّد سازد» (عالمه طباطبایی.)۰۷۱/۱۳ :۱۰۷۳ ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1آیت هّال معرفت نیز همین مضمون را با عبارت زیر آورده اسـت :خبـر واحـد در بـاب تفسـیر و تـاریخ و عقایـد،
اعتباری ندارد؛ زیرا موجب علم و عمل نمیشود .از آن جهت که مطلوب در این ابواب ،علم است و علم بـا خبـر
واحد تنها حاصل نیست (معرفت ،بیتا .)۰۱/۱ :محقق نا ینی نیز آورده است :خبر ،تنها آنگاه مشمول دلیل حجیت
است که داراى اثر شرعی باشد (نا ینی.)۱۳۶/۱ :۱۰۷۱ ،
 .2عالمه طباطبایی خبر واحد را نه در فقه و نه در معارف (اصول دین ،حقایق تاریخی ،فضایل اهلبیت ،تفسیر قـرآن،
اخالق و مانند آن) از باب تعبد ،حجت نمیداند؛ با این تفاوت که در فقه وثوق نوعی را کافی میداند و در معارف
وثوق تام شخصی را الزم دانسته است (طباطبـایی۱۴۱/۹ :۱۰۷۳ ،؛ ۰۱۱/۱۹؛ ۱۱۱/۷؛ ۷۵/۶ــ۷۷؛ ۱۱۱/۱۱؛ ۱۵۰/۹؛
۱۳۵/۱۴؛ و همو۱۰۹۹ ،الف۹۶ :؛ و ۱۰۹۹ب.)۹۵ :

علم فقه ،ارادۀ تشریعی و حکم الهی را نشان میدهد؛ اما بر خالف علـم فقـه کـه خبـر از قـوانین
تشریعی میدهد ،اخالق و عقاید از قوانین تکوینی ـ فارن از جعل و قرار و اعتبار ـ گزارش میکنند .با
حجیت یا سلب آن نمیتوان پدیدهای واقعی و تکوینی را ایجاد یا معدوم کرد .به همین دلیل ،در
جعل ّ
امور اخالقی ،اعتقادی و تاریخی که درک واقعیت امور موردنظر است ،از دلیل ظنّی نمیتوان بهره برد.
حجت شرعی است و مبنای عمل قرار میگیرد ،در علوم نـاظر بـه
دلیل ظنّی معتبر گرچه در علم فقه ّ
واقع ،یقینآور نیست و تنها با ایجاد گونهای احتمال ،اندیشه را یاری میدهد.
خالصه اینکه دلیل ،همواره باید مطلوب را ثابت کند؛ اگر مطلوب ما جعل شرعی است ،دلیـل
باید همان جعل شرعی را ثابت کند ،حتی اگر با واقع خارجی مطـابق نباشـد؛ و اگـر مطلـوب مـا
حقیقت خارجی است ،دلیل باید همان حقیقت خارجی را ثابت کند ،حتی اگـر بـا جعـل شـرعی
مطابق نباشد .در اخالق ،عقاید ،تاریخ و تکوینیات ،مطلوب ما واقع خارجی و تکوینی است و دلیل
ظنّی ،توان اثبات حقیقت تکوینی را ندارد .حجیت خبر واحد دربارۀ امور واقعمند (امور تکوینی و
منجزیت».
حقایق ایراعتباری) به معنای «دلیل موجه و مستمسک معتبر» است و نه «معاّ ریت و ّ

1

سیّد مرتضی 2،شیخ طوسی 3،شهید ثانی ۳و دیگران بر این مسئله ادعای اتفـاقنظر و عـدم
 .1ناگفته نماند که کسانی حجیت دلیل ظنی در امور تکوینی را به حجیت دلیل ظنی در احکـام عملـی بازگردانـده و
مستند ساختهاند؛ به این بیان که اعتقاد به گزارههای تکوینی و تصدیق آن نیز خود یـک عمـل اختیـاری جـوانحی
است و مالک حجیت خبر واحد ،منحصر به عمل جوارحی نیست .بنابراین اگر حجیت خبر واحـد را در اعمـال و
احکام بپایریم ،ناگزیر باید حجیت آن را در امور اعتقادی و حقایق تکوینی نیز بپایریم.
 .2سیّد مرتضی در بررسی روایتی میفرماید :خبر واحد ،موجب علـم نیسـت و در موقعیتهـای علمـی یعنـی مسـا لی کـه
تحصیل علم در آنها الزم است ،نمیتوان بدان استدالل کرد« :انه خبر واحد الیوجـب علمـا و الیجـوز ان یحـتج بـه فـی
اماکن العلم» (سیّد مرتضی .)۷۷/۴ :۱۴۱۳ ،وی معتقد است که این موضوع میان فقها مخالفی ندارد« :و ظاهر المحکـی فـی
ال» (شیخ انصارى ،۷۷۰/۱ :۱۴۱۶ ،االمر الخامس فی اعتبار الظن فی اصـول
السرا ر عن السید المرتضی عدم الخالف فیه اص ً
الدین).
« .3و ظاهر الشیخ فی العدة ان عدم جواز التعویل فی اصول الدین علی اخبار االحاد اتفاقی اال عـن بعـ افلـة اصـحاب
مقدمۀ تفسیر تبیان ،آنجا که سخن از امکان اسـتفاده از خبـر
الحدی » (شیخ انصارى .)۱۵۴/۱ :۱۴۱۶ ،شیخ طوسی در ّ
واحد در تفسیر قرآن به میان آمده ،با این موضوع به مخالفت برخاسته و امکان بهرهمنـدی از خبـر واحـد در تفسـیر را
منتفی دانسته است« :ینبوی ان یرجع الی االدلة الصحیحة اما العقلیة او الشرعیة من اجماع علیه او نقل متواتر عمن یجـب
اتباع قوله و الیقبل فی ذلک خبر واحد خاصة اذا کان مما طریقه العلم» (شیخ طوسی۶/۱ :۱۴۳۷ ،ـ.)۵
 .۳به نظر شهید ثانی ،در همۀ مسا ل اعتقادی حتی مسا ل فرعی و ایر اصول دین ،مانند مسا ل جز ی بـرزخ و معـاد ،خبـر
واحد صحیا ،معتبر و قابلاستدالل نیست و حداکثر آن است که از اینگونه اخبار در احکام عملی استفاده شود .شـهید


حجیت خبر واحد در اثبات گزارة اخالقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

۹۷

1
ال محمـدتقی حکـیم (حکـیم،
خالف کردهاند .دیگران نیز مانند آقایامالدین عراقی ،و آیـت هّ

۱۳۷ :۱۴۱۹ـ )۱۳۶بر همین عقیدهاند .شیخ انصاری در کتاب فرا د االصول بحـ

مفصـلی در

این باره دارد (شیخ انصاری۷۷۰/۱ :۱۴۱۶ ،؛ با عنوان «فی اعتبار الظن فی اصول الدین»).
به هر حال ،اگر قا ل به حجیت خبر موثوقالصدور باشیم ،هم در گزارههای فقهـی و هـم
در گزارههای اخالقی ،حجیت به معنای کاشفیت است و از این جهت ،میـان فقـه و اخـالق
فرقی نیست .تنها تفاوت در متعلق این کشف است کـه در فقـه ،تشـریع شـارع اسـت و در
اخالق ،رابطۀ واقعی میان عمل یا صفت با کمال انسان.
بر این مبنا عدم حجیت دلیل ظنّی ،مربوط به جایی است که این ظـن بـه درجـۀ اطمینـان
عرفی نرسیده باشد؛ اما اگر به درجۀ اطمینان عرفی برسد ،ملحق به علم است .محقـق بـزرگ
شیخ محمدحسین اصفهانی در حاشیۀ خود بر کفایه در این باره مینویسد:
لسان نهی از پیروى ظن و اینکه ظن ،ما را به هی وجه از حق بینیاز نمیکند ،لسان
متعبد کردن به کارى بر خالف شیوۀ عقالیی نیست؛ بلکه از باب موکول کردن کـار
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

برخی از محققان معتقدند که گزارههای ظنّی از حی معرفتشناختی تـا انـدازهای ارزش

۹۶

ال بیارزش باشند؛ یعنی اعتبار معرفتهای گوناگون را نباید و
دارند و اینگونه نیست که کام ً

به عقل مکلف است ،از این جهت که نمیتوان بر ظـن بمـا هـو ظـن اعتمـاد کـرد.
بنابراین میتوان گفت آیات نهیکننده از عمل به ظن ،به آنچه سـیرۀ عقـال بمـا هـم
عقال بر آن استقرار یافته ،نظرى ندارد و سیرۀ ایشان بر پیروى از خبـر ثقـه اسـتقرار
یافته است؛ و به همین جهت ،راویان از وثاقت راوى میپرسیدند؛ زیرا در نظر آنـان،
لزوم پیروى از روایت ثقه با فرض وثاقت او قطعی است (اصفهانی.)۱۴/۰ :۱۴۱۷ ،
3ـ .2حجیت خبر واحد از باب احتمال معرفتشناختی


ثانی در کتاب المقاصد العلیة پس از بیان اینکه شناخت تفاصیل و جز یات عالم بـرزخ و معـاد الزم نیسـت ،در زمینـۀ
مسا لی در این موارد که از طریق خبر واحد بیان شده ،مینویسد« :الن خبر الواحد ظنی و قد اختلف فی جـواز العمـل
به فی االحکام الشرعیة الظنیة فکیف باالحکام االعتقادیة العلمیة» (به نقل از :شیخ انصارى.)۷۷۶/۱ :۱۴۱۶ ،
حجیت خبر واحد به احکام شرعی و عدم شمول آن نسبت به موضوعات خـارجی،
 .1وی با تصریا بر اختصاص ادل ّۀ ّ
حجیت قول لووی را رد میکند (بروجردى.)۷۴/۰ :۱۴۱۵ ،
ّ

نمیتـوان دایـر مـدار وجـود و عـدم (صـفر و یـک) دانسـت ،بلکـه ایـن اعتبـار ،درجـاتی
قابلمحاسبه دارد و در شرایطی که برای یقین به یک قضیه ،توجیه کافی وجود ندارد ،درجـۀ
ایریقینی معیّنی از معرفت ،قابلتوجیه است.
به تعبیر دیگر ،بسیاری از معرفتهای ما به درجۀ یقین و توجیه کامل نمیرسند .از سـوی
دیگر ،در بسیاری از موارد هم نمیتوانیم تا دستیابی به معرفـت یقینـی منتظـر بمـانیم؛ زیـرا
ناچاریم میان دو یا چند چیز انتخاب کنیم و تصمیم بگیـریم ،درحـالیکـه معرفـت معتبـر و
موجه یقینی نداریم .در این موارد ،چه باید کـرد؟ بیتردیـد نمیتـوان پـایرفت کـه در ایـن
موارد ،در اتخاذ هر تصمیمی معاوریم؛ زیرا چه بسا معرفتی داشته باشیم کـه هرچنـد یقینـی
ال موجه ،بر اطراف و احتماالت دیگر ترجیا داشـته باشـد .در اینجـا
نیست ،به صورت کام ً
باید آن طرف را در مقام تصمیم و عمل ترجیا دهیم .همچنین باور به آن طرف ،هرچنـد بـه
حد یقین نرسیده و ظنّی است ،بر اساس حساب احتماالت ،معقولتر از سایر اطـراف اسـت
(مصبا یزدی۱۰۷۳ ،؛ صدر۱۵۱ :۱۴۱۴ ،ـ ،۱۷۷نظریۀ االحتمال) .امام رضا 7در احتجاج با یـک
الر َضا علیه السالم َو عنْ َد ُه َج َما َعة؛ فَقَالَ لَ ُه َأبُو ال َْح َسنَ :أیُّ َهـا
َد َخ َ
ل َر ُجل م َن الزنَادقَة َعلَی ِّ
ـو ًام َو
الر ُج ُل َأ َر َأیْ َ
ت إنْ کَانَ الْق َْو ُل ق َْولَکُ ْم َو لَیْ َس ُه َو کَ َما تَقُولُونَ َ ،أ ل َْسنَا َو إیاکُ ْم شَ َرع ًا َس َ
َـو ُل
َالیَ ُض ُّرنَا َما َصلیْنَا َو ُص ْمنَا َو َزکیْنَا َو َأق َْر ْرنَا؟ ف ََسکَ َ
ت .فَقَالَ َأبُو ال َْح َسـنَ :و إنْ یَکُـن الْق ْ

ق َْولَنَا َو ُه َو کَ َما نَقُو ُل َأ ل َْستُ ْم ق َْد َهلَکْتُ ْم َو ن ََج ْونَا؟ ( ...شیخ صدوق.)۱۷۱ :۱۰۷۹ ،

در این بیان ،فرض بر این است که هی استداللی بر وجود خدا یـا قیامـت بـرای آن مـرد
کافر ،یقینآور و قانعکننده نبوده است؛ یعنی دسترسی به یقین نداشته اسـت .در عـین حـال،
امام 7میفرمایند هرچند به یقین دست نیافتهای ،طرفین این ادعا از حی معرفتـی ،مسـاوی
نیست و بر اساس حساب احتماالت ،تصدیق خدا و اعتقـاد بـه قیامـت از انکـار آن ،عملـی
معقولتر و موجهتر است.
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فرد زندیق چنین استداللی آوردهاند:

۹۵

بر این مبنا خبر واحد ،معرفتی میآورد و درجهای از واقعنمایی دارد که البته تـام و یقینـی
نیست؛ اما ممکن است بر هر معرفت دیگری در عرض خود ،ترجیا داشته باشد و به همـین
جهت حجت است و باور به آن معقول و منطقی اسـت .در اینجـا هرچـه قـرا ن و شـواهد
بیشتری به نفع آن جمـعآوری کنـیم ،آن را معقـولتر سـاختهایم و تـرجیا آن را موجـهتر و
منطقیتر کردهایم .این قرا ن و شواهد ممکن است قرا ن عقلـی ،عقالیـی ،نقلـی ،تـاریخی،
جورافیایی ،تجربی ،عرفی و  ...باشد.
 .3قرائن اطمینانبخش به خبر واحد یا قرائن افزایش احتمال معرفتی خبر واحد

چه قا ل به مبنای دوم باشیم و چه قا ل به مبنای سوم ،باید قرا ن و شواهد فراوانی برای وثـوق بـه
صدور حدی یا افزایش احتمال معرفتشـناختی آن فـراهم آوریـم .البتـه شـاهد و قرینـه بـرای
اطمینان به صدور بسیاری از احادی اهلبیت :فراوان است .اتفاقاً اگر به این مبنـا قا ـل نباشـیم
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

و اعتبار حدی را صرفاً به سند و سلسلۀ رجال آن مربوط سـازیم ،تبعـات و عواقـب سـختتری
دامنگیر میشود؛ در این صورت ،عمدۀ روایـات معصـومان :ـ چـه در فقـه و چـه در سـایر
معارف اسالمی ـ قابلاستناد نخواهد بود و بخش عظیمی از فرهنگ شیعی از میان خواهد رفـت.

1

اما حق این است که بخش عمدهای از روایات شیعه ،به اتکـای قـرا ن و شـواهد فـراوان ،از ایـن
اعتبار و اطمینان برخوردارند و شایستگی اعتماد و استناد دارند؛ خصوصاً با توجه به:
ـ نظارت ا مۀ هدی :بر جریان حدی

شیعه و معرفی جاعالن و درونپردازان حرفهای

۹۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم اعلم أن ّه قد شاع بعد صـاحبی المعـالم و المـدارک أن ّهـم یطرحـون
 .1مرحوم بهبهانى در این باره فرموده استّ « :
أخبارنا المعتبرة ال ّتی اعتبرها فقهاؤنا القدمام ،بل و
المتأخرون أیضا ـ کما بیّنته و أثبتـه فـی التعلیقـة ـ طرحـاً کثیـراً
ّ
الرجالیّة سوى التوثیق ،و قلیل من أسباب الحسن ،و بسـبب ذلـک اختـل أوضـاع
بسبب أن ّهم الیعتبرون من األمارات ّ
فقههم و فتاواهم ،و صار بناؤهم علی عدم ثبوت المسا ل الفقهیّة االبـا .و ذلـک فاسـد؛ ألنّ أسـباب التثبّـت الظنّیـة
القوى منها الیتأمل فیه» (وحید بهبهانی.)22۳ :1۳11 ،
الظن
موجودة فی اایة الکثرة ،و حصول ّ
ّ

مانند مویرة بن سعید 1،اباالخطاب 2،شلموانی 3و ابومحمد شریعی ۳به اصحاب خود؛
ـ اهتمام اصحاب و شیعیان بر کسب اطمینان از صحت و سالمت احادی
روایی بر امامان معصوم:؛

و عرضۀ کتـب

1

ـ پاالیش مکرر روایات شیعه در طول تاریخ توسط عالمان حدی .
شیخ بهایی در کتاب مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین عالوه بر ثقه بودن راوی کـه تـا
اندازهای اطمینان به صحت حدی
به صدور حدی

میآورد ،برخی از قرینههای دیگر را که موجب اطمینـان

میشود ـ هرچند سند آن ضعیف باشد ـ به شر زیر بیان کرده است:

 وجود روایت در تعدادی از اصول مشهور اربعما ه یا تکرار روایت در یکی دو اصـل از
آن اصول با طرق مختلف؛
 وجود روایت در یکی از کتب اصلی معروف که منسوب به اصحاب اجماع است؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۳ر.ک :همان.3۹3 :

 .1از جمله نجاشی دربارۀ کتاب عبیداهلل بن علی حلبی آورده است :صنف الکتاب المنسـوب إلیـه و عرضـه علـی
الصادق 7و صححه و استحسنه و قال عند قرامته لیس لهلالم فی الفقه مثلـه (حلـی .)113 :1۳13 ،از یـونس بـن
اب َأبی
صحاب َأبی َجعف ٍَرَ 7و َو َج ُ
ت الع َراقَ ف ََو َج ُ
عبدالرحمن نیز نقل شده استَ :وافَی ُ
صح َ
دت َأ َ
طع ًة من َأ َ
دت ب َها ق َ
َ
َ
َ
نها أ َحادی َ
ات کُتُبَ ُهم ،ف ََع َرضتُ َها من بَ ُ
عت م ُنهم َو َأ َخ ُ
َعبد هّالُ 7متَ َوافری َن ف ََسم ُ
الر َضا 7فَأنکَ َر م َ
عد َعلَی أبی َ
الح َسن ِّ
کَثی َر ًة (شیخ طوسی.)22۳ :13۹1 ،
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ٍ
صـحاب َأبـی َأ َحادیـ َ لَـم
ال َدس فی کُتُـب َأ َ
الموی َر َة َ
 .1بر اساس روایتی امام صادق 7فرمودند :إن ُ
بن َسعید ل ََعنَ ُه هّ ُ
َ
ال َعـز َو
ال َو َال تَقبَلُوا َعلَینَا َما َخال ََف قَولَ َربِّنَا تَ َعالَی َو ُسن َة نَبیِّنَا ،9فَإنا إذَا َحـدثنَا قُلنَـا قَـالَ هّ ُ
یُ َحدِّ ث ب َها أبی ،فَاتقُوا هّ َ
َجل َو قَالَ َر ُسو ُل هّال( 9شیخ طوسی.)22۳ :13۹1 ،
َ
َ
َ
َ
اب أبـی
الخطاب! َو کَاَ ل َ
ال أبَا َ
 .2امام رضا 7نیز فرمودهاند :إن َأبَا َ
صـح ُ
کأ َ
الخطاب کَاَ َ
ب َعلَی أبی َعبد هّال ،7ل ََع َن هّ ُ
الف القُـرآن ،فَإنـا
صحاب َأبی َعبد هّال ،7فَالتَقبَلُوا َعلَینَا خ َ
َ
الخطاب یَ ُد ُّسونَ َهاه األَ َحادی َ إلَی یَومنَا َهاَ ا فی کُتُب َأ َ
السنة ،إنا َعن هّال َو َعن َر ُسوله ن َُحدِّ ُ
ثَ ،و النَقُو ُل قَالَ فُالن َو فُالن فَیَتَنَـاقَ َ
إن تَ َحدثنَا َحدثنَا ب ُم َوافَقَة القُرآن َو ُم َوافَقَة ُّ
وه
صادق لکَالم آخرنَا ،فَإذَا َأتَاکُم َمن یُ َحدِّ ثُکُم بخالف ذَلـ َ
الم آخرنَا مث ُل کَالم َأولنَا َو کَ َ
کَ َال ُمنَا إن کَ َ
َـر ُّد ُ
الم َأولنَا ُم َ
کف ُ
َعلَیه (همان.)221 :
 .3از شیخ أبوالقاسم دربارۀ کتابهای ابن أبیالعزاقر شلموانی سلال شد که خانههای ما از کتابهـای او پـر اسـت؛ بـا
توجه به مامت و لعنتی که دربارۀ او رسیده با کتابهای او چه کنیم؟ گفت :من دربارۀ او همان چیزی را میگـویم
که امام عسکری 7دربارۀ کتابهای بنیفضال فرمود .از ایشان سلال شد که به کتابهای آنان چه کنـیم ،در حـالی
که خانههای ما از آن پر است؟ حضرت فرمودند« :خاوا بما رووا و ذروا ما رأوا» (آنچه روایـت کردهانـد ،بگیریـد؛
ولی در آنجا که نظر خود را گفتهاند ،اعتنا نکنید) (شیخ طوسی.)۰۹۷ :۱۴۱۱ ،

۹۷

 وجود روایت در کتابهایی که به امام معصوم عرضه شـده و از وی تأییـد گرفتـه اسـت؛
دال حلبی که امام صادق 7آن را تأیید کردند؛ و کتاب یونس بـن عبـدالرحمن و
مثل کتاب عبی هّ
فضل بن شاذان که بر امام عسکری 7عرضه شد و امام آن را تأیید کردند؛ و یـا کتـاب ظریـف
بن ناصا در دیات که بر امام رضا 7عرضه شد و از آن حضرت گواهی تأیید گرفت؛

 وجود روایت در کتابی که بین علمای سلف مورداعتماد بوده است؛ مثل کتـاب الصـالة
حریز و کتب علی بن مهزیار (شیخ بهایی۱۶ :۱۰۹۵ـ.)۰۳
محققان عالوه بر این موارد ،قرینههای دیگری را نیز افزودهاند:

 وجود روایت در جوامع اربعه (شهرت روایی) :الکافی ،التهایب ،االستبصار و کتاب من
الیحضره الفقیه؛
 اعتماد اصحاب ا مه و یا فقیهان پس از عصر ایبت تا عصر محقق حلی به یـک روایـت
و عمل به آن (شهرت عملی)؛ هرچه روایت ضعف بیشتری داشته باشد ،عمـل اصـحاب بـه
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۷۳

آن ،مضمون آن را بیشتر قـوت میبخشـد و در مقابـل ،رویگردانـدن آنـان از یـک روایـت
صحیاالسند موجب خدشه در آن روایت است؛ و هـر چـه ایـن روایـت صـحیاتر باشـد،
خدشهای که به آن میرسد ،قویتر است.
 نقل روایت از سوی مشایخ ثالث (محمد بن ابیعمیر ،صفوان بن یحیـی ،و احمـد بـن
محمد بن ابینصر بزنطی)؛
 نقل روایت از سوی اصحاب جلیلالقدر و اصحاب اجماع؛
 نقل روایت توسط بنوفضال؛
 اعتماد قمیین به یک روایت؛
 هماهنگی با شواهد تاریخی و فضای صدور حدی ؛
 استفاضۀ روایت یعنی نقل آن یا نقل مضمون آن در چند کتاب؛
 کوتاه بودن سلسلۀ سند و تعداد وسا ط (قرب إسناد)؛

علو مضمون ،اتقان متن یا اتقان محتوا؛
ّ 

1

 هماهنگی متن با ظواهر قرآن و یا روایات معتبر؛
 سازگاری با امور وجدانی ،دریافتهای عقلی و ارتکازات عقالیی؛
 فصاحت و بالات و دقت و ظرافت خاص.

2

به طور کلی شواهدی که اعتماد ما را به مفاد و مضمون اخبـار آحـاد تقویـت مـیکنـد و
احتمال معرفتی آن را افزایش میبخشد بر سه دستهاند :شـواهد مربـوط بـه صـدور ،شـواهد
مربوط به متن و شواهد مربوط به مضمون .در هر یک از این سه حوزه نیز دستکم بـه سـه
دسته شاهد میتوان اشاره کرد :شواهد تاریخی عقالیـی ،شـواهد دینـی ،قرآنـی و روایـی و
شواهد ماهبی شیعی.
حتی اگر فرض کنیم که هر یک از این قرا ن به تنهایی اطمینانآور نیست ،نمیتوان انکـار
کرد که هر قرینهای احتمال صحت حدی

را به درجهای باال میبرد؛ به صورتی که از تجمیع

و تراکم و اشتباک آنها اطمینان به صحت حدی

حاصل میشود؛ یعنی احتمـال خـالف آن،

فرزندان خود داد؛ این چوبها یک به یک قابل شکستن بودند ولـی بـه صـورت جمعـی و
یکپارچه استحکامی یافتند که شکست آنها ایرممکن شد .از این رو بـا ایـنکـه شـماری از
فقیهان در برخی از این قرینهها تردید کرده و آنها را به نقد کشیدهاند؛ اما همچنان مـیتـوان
از این قرا ن در افزایش احتمال معرفتی بهره گرفت.
نتیجه اینکه جمعآوری قرا ن عقالیی و سنجش مـتن بـا قـرآن و سـنت قطعـی و یـافتن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرزانـة و
 .1میرداماد در ایـن باره نوشته است :قد یحکم ّ
بصحة المتن مع کون ّ
السند ضعیفا اذا کان فیـه مـن اسـالیب ّ
افانین البالاة و اامضات العلوم و خفی ّات االسرار ما یأبی اال أن یکون صدوره من خزنة الوحی و اصحاب العصـمة
القوة القدسی ّة و للمضطلعین بعلم الحدی ملکة قویّـة و ثقافـة شـدیدة یعرفـون بهـا
و حزب رو القدس و معادن ّ
الصحیا و المکاوب و یمی ّزون الموضوع من المسموع (میرداماد ،بیتا.)1۹۳ :
ّ
 .2شیخ طوسی ۰۹۵/۱ :۱۴۱۵؛ فصل فی ذکر القرا ن التی تدلّ علی صحة أخبار اآلحاد .استرآبادی۱۷۷ :۱۴۱۶ ،ــ.۱۶۳
حر عاملی۱۴۰/۰۳ :۱۴۳۷ ،ـ .۱۴۹محمدتقی اکبرنژاد نیـز بحـ مبسـوطی در معرفـی و تقسـیمبندی قـرا ن دارد
(اکبرنژاد۱۵۰ ::۱۰۷۷ ،ـ.)۴۱۷
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به قدری کاهش مییابد که توجه به آن عقالیی نیست؛ نظیر چوبهـایی کـه دهقـان پیـر بـه

۷۱

احادی

ملیّد و هممضمون ،گونهای تعاضـد مضـمونی پدیـد مـیآورد کـه آسـیب سـندی

روایات اخالقی را جبران میکند و حدی
حدی

را از طرد کامل میرهاند؛ به تعبیر دیگر ،محتـوای

گرچه سند استوار و معتبری ندارد ،با تأیید قرا ن و شواهد ،معتبر است .در پرتو ایـن

روش ،میتوان به بسیاری از احادی

اخالقی به شرط همخوانبودن با قرآن و عقل و داشتن

ملیّدات محتوایی در دستگاه روایی شیعه ،عمل کرد؛ و تنهـا احادیـ

بـدون شـاهد را کنـار

گااشت (مسعودی .)۱۷۷ :۱۰۷۱ ،مالصالا مازندرانی در بررسی روایتی گفته اسـت« :ضـعف
سند هاه الروایة الینافی الجزم بصحة مضمونها النه ملیّد بالعقل و النقل» (مازنـدرانی:۱۰۹۱ ،
 )۱۱۰/۱و عالمۀ شعرانی ذیل این سخن آورده اسـت« :و إنمـا یطلـب السـند فـی المسـا ل
الفرعیة المخالفة لألصول و القواعد التی اختلف فیها أقوال العلمام و ال حاجة إلی األسـناد فـی
األصول و ال فی الفروع الموافقة للقواعد و ال فی ما قام علیه اإلجمـاع  ...انّ الضـعف بحسـب
االسناد الینافی صحة المضامین» (همان).
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۷۱

 .۴نتیجهگیری

 بیان بیواسطۀ معصوم در تمام زمینههای فقهی (عملی) ،اعتقـادی ،تفسـیری و اخالقـی
حجت و الزماالتباع است.
ّ
 بیان باواسطۀ معصوم که به صورت متواتر یا محفوف به قرا ن قطعیه نقل شده است ،در
حجت است.
تمام زمینههای ماکورّ ،
 در کشف معارف ناظر به واقع ،از جمله معارف اخالقی ،جعل حجیت و اعتبار تعبـدی،
معنای روشنی ندارد ،بلکه مالک اعتبار این گزارهها درجۀ واقعنمایی آن است.

منابع
 .۱قرآن کریم.
 .۱استرآبادی ،مولی محمدامین ()۱۴۱۶؛ الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة؛ ملسسة النشر
االسالمی ،قم.
 .۰اصفهانی ،محمدحسین ()۱۴۱۷؛ نهایة الدرایة فی شرح الکفایة ،ملسسة آل البیت ،بیروت.
 .۴اکبرنژاد ،محمدتقی ()۱۰۷۷؛ منطق تفسیر متن؛ دار الفکر ،قم.
 .۷بحرانی ،یوسف بن احمد ( ،)۱۴۳۷الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ،ملسسة نشر
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،قم.
 .۶جبعی عاملی ،حسن بن زینالدین ( ،)۱۰۵۴معالم الدین و مالذ المجتهدین ،دفتر انتشارات
اسالمی ،قم.
عبدال(۱۰۹۷ش)؛ تسنیم؛ اسرام ،قم.
 .۵جوادی آملی،
هّ

 .۹حا ری اصفهانی ،محمدحسین بن محمدرحیم ایوان کیفی ( ،)۱۴۳۴الفصول الغرویة فی
 .۷حر عاملی ،محمد بن حسن ()۱۴۳۷؛ وسائل الشیعة؛ ملسسة آل البیت :قم.
 .۱۳حسینی تهرانی ،سید محمدحسین ( ،)۱۴۰۰رسالة فی االجتهاد و التقلید ،انتشارات عالمه
طباطبایی ،مشهد.
 .۱۱حکیم ،محمدتقی بن محمدسعید ( ،)۱۴۱۹األصول العامة فی الفقه المقارن ،مجمع جهانی
اهلبیت ،:قم.

 .۱۱حلی ،جمالالدین حسن بن یوسف بن علی بن مطهر (۱۴۱۵ق)؛ خالصة األقوال فی معرفة
الرجال؛ ملسسة نشر الفقاهة ،قم.
 .۱۰خویی ،سید ابوالقاسم ( ،)۱۴۰۳موسوعة االمام الخوئی ،تحقیق :محمدرضا موسوی
خلخالی ،توحید ،قم.
 .۱۴ــــــــــــــــــــ (۱۰۵۱ش)؛ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة؛ مرکز نشر
الثقافة االسالمیة فی العالم ،بیروت.
 .۱۷سبحانی تبریزی ،جعفر ( ،)۱۰۶۷کلیات فی الرجال ،مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم ،قم.
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األصول الفقهیة ،دار احیام العلوم االسالمیة ،قم.

۷۰

 .۱۶ـــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۰أصول الفقه المقارن فیما ال نص فیه ،ملسسۀ امام
صادق ،7قم.
 .۱۵سی ّد مرتضی ،علی بن الحسین ( ،)۱۴۱۳الشافی فی االمامة ،ملسسة الصادق ،7تهران.

 .۱۹شیخ صدوق ،محمد بن علی بن الحسین ( ،)۱۰۷۹التوحید ،انتشارات جامعۀ مدرسین ،قم.
 .۱۷ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۱۰کتاب من الیحضره الفقیه ،تحقیق و
تصحیا :علیاکبر افارى ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،
قم.
 .۱۳شیخ طوسی ،محمد بن الحسن ( ،)۱۴۳۷التبیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق :احمد قصیر
عاملی ،دار إحیام التراث العربی ،بیروت.
 .۱۱شیخ انصاری ( ،)۱۴۱۶فرائد األصول ،ملسسة النشر االسالمی ،قم.
 .۱۱شیخ بهایی ،محمد بن الحسین ( ،)۱۰۹۵مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ،تحقیق:
مهدی رجایی و تعلیقات اسماعیل خواجویی ،آستان قدس رضوی ،مشهد.
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

 .۱۰صدر ،سیدمحمدباقر ( ،)۱۴۱۴األسس المنطقیة لالستقراء ،مرکز األبحاث والدراسات

 .۱۵عاملی ،شیخ حر محمد بن حسن ( ،)۱۴۳۷وسائل الشیعة ،ملسسة آلالبیت ،:قم.

۷۴

 .۱۹عراقی ،آقاضیامالدین ( ،)۱۴۱۵نهایة األفکار ،تقریرات محمدتقی بروجردى نجفی ،دفتر

التخصصی ّة للشهید الصدر ،قم.
ّ
 .۱۴طوسی ،محمد بن الحسن ()۱۴۱۵؛ العدة فی أصول الفقه؛ عالقبندیان ،قم.
عبادال تهرانی و علیاحمد ناصا ،دار
 .۱۷ـــــــــــــــــــــــ ()۱۴۱۱؛ الغیبة؛ تحقیق
هّ
المعارف اإلسالمیة ،قم.

الکشی
 .۱۶طوسی ،محمد بن الحسن و محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشّ ی (۱۰۷۳ق)؛ رجال ّ
اختیار معرفة الرجال؛ نشر دانشگاه مشهد ،مشهد.

انتشارات اسالمی ،قم.
 .2۹طباطبایى ،سیدمحمدحسین (1311الف) ،شیعه در اسالم ،بوستان کتاب ،انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمى حوزۀ علمیۀ قم ،قم.
 .31ـــــــــــــــــــــــــ (1311ب) ،قرآن در اسالم ،بوستان کتاب ،انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم ،قم.

 .۰۱ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۷۳المیزان فی تفسیر القرآن ،ملسسة االعلمی،
بیروت.
 .۰۱ارباوی ،ماجد ( ،)۱۰۵۷البحوث الرجالیة فی کتاب مجمع الفائدة و البرهان ،ملتمر
المقدس االردبیلی ،قم.
 .۰۰فی

کاشانی ،مالمحمدمحسن بن شاهمرتضی ( ،)۱۴۳۶الوافی ،کتابخانه امام أمیرالملمنین

علی ،7اصفهان.
 .۰۴مازندرانی ،محمدصالا بن احمد ( ،)۱۰۹۱شرح الکافی االصول و الروضة ،تحقیق و
تصحیا :ابوالحسن شعرانی ،المکتبة اإلسالمیة ،تهران.
 .۰۷محقق حلی ،نجمالدین جعفر بن حسن ( ،)۱۴۳۰معارج األصول ،ملسسة آلالبیت ،:قم.
 .۰۶مسعودی ،عبدالهادی ( ،)۱۰۷۱آسیبشناسی حدی  ،سمت ،دانشگاه قرآن و حدی  ،تهران.
 .۰۵مصبا یزدی ،مجتبی ( ،)۱۰۷۳احتمال معرفتشناختی ،ملسسۀ امام خمینی ،قم.
المفسرون؛ مشهد :الجامعة الرضویة للعلوم االسالمیة،
 .۰۹معرفت ،محمدهادی (بیتا)؛ التفسیر و
ّ
مشهد.

 .۰۷مقدس اردبیلی ،احمد بن محمد ( ،)۱۴۳۰مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان،
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،قم.
 .۴۳میرداماد ،محمدباقر بن محمد (بیتا)؛ الرواشح السماویة فی شرح األحادیث اإلمامیة؛
[بیجا][ :بینا].
 .۴۱نا ینی ،محمدحسین ( ،)۱۰۷۱أجود التقریرات ،تقریرات ابوالقاسم خویی ،مطبعة العرفان،
قم.
 .۴۱وحید بهبهانی ،محمدباقر ( ،)۱۴۱۷الفوائد الحائریة ،مجمع الفکر االسالمی ،قم.

حجیت خبر واحد در اثبات گزارة اخالقی

تحقیق :آقامجتبی عراقی و علیپناه اشتهاردى و آقاحسین یزدى اصفهانی ،دفتر انتشارات
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