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 اعتبار خبر واحد در علوم انساني
* صالحي محمد عرب  

 چكيده
يكي از مسائل فلسفه علوم انساني است. طيف قائالن منابع علوم انساني دربارهبحث

و نصوص ديني را يكي از منابع اين علوم معرفي  به امكان علوم انساني اسالمي، متون

و علوم انساني اسالمي در گفتار اصوليان مي كنند. آنچه پيش از مباحث علم ديني

و امارات و در تفسير قرآن مطرح است، بحث اعتبار حجيت خبر ظني در اعتقاديات

و ادله كه كريم است. نوع مطالب حجيت يا عدم حجيت خبر در تفسير قرآن دربارهاي

و ساير معارف ديني هم  د؛ گيرميمورد توجه قرار كريم مطرح است در علوم انساني

و در لب پي آن مطا لذا در اين مقاله ترجيح داده شد اساس بحث در همان بستر مطرح

و حجيت هاي جديد در علوم انساني تحليل گردد.و ديدگاه به نظر مي رسد اگر اعتبار

و هر امارة ظني  و معذريت باشد، خبر واحد به معناي اصولي آن، يعني منجزيت

تواند در تبيين مراد آيات قرآن يا علوم انساني حجيت داشته باشد؛ زيرا مفسر نمي

و عالم علوم انساني همانن د يك دانشمند متكلم دنبال واقع است؛ مشهور بين قرآن

و اصوليان هم عدم حجيت خبر واحد در غير باب احكام است؛ اما در اين ميان فقيهان

 
و* و انديشه اسالمياستاديار .عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ

24/8/93تاريخ تأييد:13/6/93تاريخ دريافت:
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ند كه در اينجا به نظرا برخي از محققان به حجيت خبر واحد در تفسير آيات قرآن قائل

منحصر به تفسير-شدگونه كه اشاره همان-شود. اين بحث برخي از آنها اشاره مي

و تجربي پيداا بلكه دامنه؛آيات قرآن نيست ي به وسعت همه علوم انساني، طبيعي

هاي علوم انسانيِ به معناي خواهد كرد. در آنجا كه آيه يا روايتي در هر كدام از شاخه

و علوم شناسي، جامعه اعم مثل تاريخ، تفسير، روان شناسي، علوم تربيتي، علم اخالق

شناسي، پزشكي وارد شده باشد، بحث اعتبار يا عدم اعتبار آن قابل مثل زيست طبيعي

؛كشد طرح است. اين مقاله ابتدا نظر قائالن به حجيت را مطرح كرده، آن را به نقد مي

. سازد سپس به طرح دو ديدگاه ديگر در مسئله پرداخته، نقدهاي آن را آشكار مي

 انساني اسالمي، تفسير، حجيت، احتياط عقليخبر واحد، علوم واژگان كليدي:

و اعتبار دگاهيدالف) بررسي  قائالن به حجيت
(ره)نظر محقق خويي.1

در بنا بر همان مبناي پيش خوييمحقق گفته در معناي حجيت امارات، به اعتبار اخبار آحـاد

آنها بـه منزلـة علـم اند. از نظر ايشان چون معناي حجيت امارات همان جعل امر تفسير قائل

،شـود در نظر شارع است، يك امارة معتبر به خودي خود فردي از افراد علم محسـوب مـي 

و واقعي؛ درنتيجه همه آثار قطع هـم بـر و نه يك فرد وجداني گرچه يك فرد تعبدي است

مي آن بار مي و اين قولِ به غير علـم محسـوب نمـي شود؛ مثالً شـود. توان طبق آن خبر داد

و آثـار دليل اين مطلب سيرة عقالست؛ همه عقال با امارة معتبر معاملة علم وجـداني دارنـد

مـي عملي علم وجداني را بر آن بار مي و اصوالً توجه كننـد كـه آيـا ايـن مـوارد علـم كنند

وجداني هست يا نه؛ مثالً يد نزد عقال امارة مالكيت صاحب يد بر آن چيـزي اسـت كـه در 

و همه آث مياختيار اوست و خبـر از مالكيـت صـاحب يـد ار ملكيت را هم بر آن بار كننـد

و كسي هم بر آنان خرده نمي مي و شارع نيز از اين سيره عقالئيـة مسـتمره منـع دهند گيرد

[بي نكرده است -180صـص،2ج،1422 حسـيني، / واعـظ 399-398ص،1ج،تا](خوئي،

 ). 239-236و 181
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(ره). نظر استاد فاضل لنكراني2

در التفسير مدخلدر كتاب فاضلاستاد پس از بيان نظريات قائالن به عدم حجيت روايـات

را بـا اضـافاتي در اسـتدالل(ره)خـويي تفسير قرآن، در مقام پاسخ بر آمده، همان نظر محقق 

 كنند: چنين بيان مي

و [تفسـير و اعتبـار فرقـي بـين دو مقـام تحقيق اين است كه از حيث حجيت

؛ زيرا مالك حجيت در هر دو موجود است. توضيح اينكه مستند احكام] نيست

و استمرار اين سيره بـر عمـل بـه خبـر واحـد حجيت خبر واحد يا بناي عقال

و در جاي خود ثابت شـده  است؛ كما اينكه عمده دليل حجيت نيز همين است

و سنت اسـت. در صـورت  و نقلي از كتاب يا حجيت آن مستند به ادله شرعي

د ديد آيا اعتماد عقال بر خبر واحد فقط در موردي است كه اثـر عملـي اول باي

بر آن مترتب شود يا اينكه معامله آنها با خبر واحد بسان قطع اسـت در جميـع

و همان.شود مواردي كه مترتب بر قطع مي طـور ظاهر حال صحت دومي است

آن،داشتند زيدكه وقتي قطع به آمدن  در نظر آنان صحيح اسـت كـه اخبـار از

و هيچ اثر عملي هم بـر زيدبدهند، ولو آمدن  موضوع هيچ اثر عملي هم نباشد

آمـد زيـد اي به آنان خبر دهد كـه طور هرگاه ثقه آمدن او مترتب نشود؛ همين

و اين چيزي اسـت آنها هم مي توانند به استناد خبر ثقه از آمدن زيد خبر بدهند

ه كـه مه موارد اماراتي كه سيرة عقال بر آن قرار گرفته جاري است؛ چنانكه در

در(ع)اي خبر دهد كـه معصـوم عقال فرقي بين نفس ظواهر كتاب با آنجا كه ثقه

و همان تفسير آيه چنين گفت، نمي گونه كـه سـيره بـر حجيـت ظـواهر گذارند

و دليـل هـر كتاب قرار دارد، به ظاهر خبر ثقه در تفسير آيات هم اخذ مي كنند

شود كه دليل حجيـت دو هم بناي عقالست. چطور در حجيت ظواهر ادعا نمي

و آن خصـوص احكـام  مختص به ظواهري است كه اثـر عملـي داشـته باشـد

. شرعي است در اين موارد هم بشرح   ايضاً

و روايات باشد باز هم دليلي بر اختصـاص اگر مستند حجيت خبر واحد آيات

نيست؛ زيرا در هيچ يك از ادله عنوان حجيت اخذ نشده اسـت به موارد احكام 

و درنتيجه به احكام تكليفي كه متعلق بـه  و معذريت تفسير شده تا به منجزيت
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مثال مفهـوم آيـة نبـأ بـر فـرض داللـت بـر؛هاست، اختصاص يابد عمل انسان

به حجيت خبر واحد اين است كه وقتي مخبر عادل بود مي توان مفاد خبرش را

و اين امر اختصاصم و الزم نيست از صدق او تفحص نمود خبرعنه اسناد داد

و احكام ندارد...؛ بنابراين اشكالي در حجيت خبر واحد در بـاب  به باب اعمال

(فاضل  ). 176-174ص،1376 لنكراني، تفسير مطلقا نيست

(ره). نظر استاد معرفت3

و معرفتبه نظر استاد اعتبار خبر واحد ثقه جنبه دليل حجيت خبر واحد مطلق است

بلكه از ديدگاه عقال جنبه كاشفيت ذاتي دارد كه شرع نيز آن را پذيرفته است.؛تعبدي ندارد

مي بناي انسان و ها بر آن است كه بر اخبار كسي كه مورد ثقه است، ترتيب اثر دهند

مي همچون واقعِ و نه تعبد محضكنن معلوم با آن رفتار و اين، نه قراردادي است بلكه؛د

ـ كه خود همان جنبه كاشفيت آن است كه اين خاصيت را به آن مي بخشد. شارع مقدس

خُرده و ـ بر همين شيوه رفتار كرده اي نگرفته، جز مواردي كه خبرآورنده سرآمد عقالست

و بدون تحقي انسانِ ق نبايد به گفته او ترتيب اثر داده فاقد تعهد باشد كه قابل اطمينان نيست

لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص؛)6:(حجرات» إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبينوا«:شود

و در تمامي مواردي  و نه جنبه تعبدي دارد، بلكه اعتبار آن، عام و احكام شرعي است فقه

هم است كه عقال .انده، كاربرد آن را پذيرفتآنهاست از جمله كه شارع

از درباره، چه(ع)عدل ثقه از بيان معصوم خبررو ازاين و چه ديگر موارد، تفسير قرآن

و بيانگر بيان معصوم و كاشف باشد مي(ع)اعتبار عقاليي مورد پذيرش شرع برخوردار است

و همانند آن است كه شخصاً تلقي شده باشد.(ع)مستقيم از معصومطوربهوو حجيت دارد

واعدل ثقه را درباب تفسير فاقد اعتبار بدانيم، از تمامي بيانات معصوم خبراگر اساساً ن

و تابعين محروم مي و فايده بهره بزرگان صحابه مندشدن از بيانات اين بزرگان، منحصر مانيم

،1380(معرفت، يك محروميت هميشگي را به دنبال دارد!و اينگردد در عصر حضور مي

).142ص
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 نظريات سه محقق مذكورب) نقد
در.1 اشكالي كه به هر سه محقق وارد است، اين است كه بر فرض هم اخبار آحاد

در تفسير يك(ع)تفسير آيات حجت باشد، چيزي جز صحت استناد مفاد روايت به معصوم

مي آيه را درست نمي و اين چيزي نيست كه مفسر به دنبال آن است. مفسر خواهد بداند كند

ي يك آيه چيست. او در پي آن است كه از آيه تفسيري واقعي كه مورد اذعان معناي واقع

و حجيت خبر واحد در اين باب تنها اين فايده را دارد كه او خود اوست به دست دهد

و بر فرض كه هزار بار هم تعبداً مي تواند ادعا كند كه طبق اين روايت معناي آيه اين است

و گمان مفسر را به يقين تبديل نمي خبر واحد به منزلة قطع اعتبار و اين نكته شود، ظن كند

 ظريفي است كه فراموش شده است.

و تفسـير آيـات در تمسـك بـه دليل مشترك آنان اين بود كه بناي عقال فرقي بين احكام

گذارد؛ بر فرض تسليم اين ادعا گوييم مگر آنجا كه در خصوص احكام خبر خبر واحد نمي

آيا فقيه با تمسك به خبر واحد بـه حكـم اهللا واقعـي يقـين پيـدا كـرده واحد حجت است،

و چه بسيار مواردي كه حتـي بـراي او  است؟ بله او صرفاً حجت قطعي بر اين تمسك دارد

شود. در خصوص تفسير هم او با خبر واحـد هرگـز يقـين بـه ظن شخصي هم حاصل نمي

كه معناي واقعي آيه پيدا نمي در خصوص احكام يقـين بـراي او لزومـي كند؛ با اين تفاوت

و او هم مطابق خبر واحد عمل مي كند؛ اما در خصوص تفسـير ندارد؛ زيرا مقام عمل است

و ايـن بـا تعبـد بـه خبـر واحـد او مي خواهد ادعا كند كه معناي واقعي آيه را فهميده است

 شود. حاصل نمي

خبر واحد مفسر بتواند به معنـاي چه بسا در برخي موارد به كمك بايد توجه داشتالبته

واقعي پي ببرد؛ چنان كه ممكن است با چند قرينه حاليه يا مقاليه غير معتبر هم يقين به معنا 

و  كند؛ اما اين غير از حجيت خبر واحد در اين باب است؛ چـه اينكـه كسـي منكـر فوايـد

و تأكيد بر آموزه هاي قرآني تأثير و تفسير آيـات آن گذاري فراوان روايات در تقرير و تبيين

و اين حتي در اخبار ضعيف هم در مرتبه پايين  تر وجود دارد. نيست
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اي اشاره كرده است كه مورد در تفسير خود در معناي حجيت به نكته(ره)معرفتاستاد.2

به اشكال است؛ وي مي گويد: حجيت اخبار در تفسير آيات به معناي عدم منع از التزام

(معرفت، و عقدالقلب بر محتواي آن است كه)؛ درحالي127ص،1ج،1425 متعلق خبر ثقه

و جعل اصطالح است؛ زيرا اگر خبري حجيت داشت، اين معنا تصرف در مفاد حجيت

و عقدالقلب دارد؛  صرفاً به معناي عدم منع از عمل به مفاد آن نيست، بلكه جنبة لزوم عمل

 به اين معنا كه با وجود خبر واحد انسان مجاز نيست آيه را به معناي ديگري تفسير كند. 

ا.3 و تفسير به معناي عتبارداشتن ممكن است گفته شود كه حجيت درباب اعتقاديات

و براي اثبات يك مدعا مي توان خبر واحد است؛ به اين معنا كه احتجاج به آن صحيح است

و استدالل به آن استدالل نمود؛ به عبارت ديگر مي آن توان به عنوان حد وسط براهين ها از

از استفاده نمود يا آن را يكي از مقدمات قياس قرار داد؛ حجيت به اين معناست كه استفاده 

در خبر واحد براي كشف واقع مستلزم خطاي معرفت و درواقع انسان شناختي نيست

و استدالل  كند. جود احتمال اندك خطا اعتنايي نميهاي خود به

پاسخ اين نگاه آن است كه بر حجيت خبر به اين معنا هيچ دليلي اقامه نشده است؛ حتي

است هرگز چنين اهميتي به خبر واحد ترين دليل حجيت خبر واحد در سيرة عقال كه مهم

حد،اي خبر آورد دهند. در كجا سيرة عقال بر اين است كه هر ثقه نمي قول او را مقدمه يا

و به قول هر ثقه اي احتجاج كنند!؟ در سيرة متشرعه هم اگر از خود وسط برهان قرار دهند

ح(ع)معصوم د وسط برهان قرار داده، بدون واسطه خبري را بشنوند آن را مثل آيات قرآن،

به كنند؛ اما در اخبار با واسطه چنين سيره به آن احتجاج مي اي وجود ندارد؛ مگر آنكه

و در صورت حصول اطمينان حجيت از آن اوست نه متعلق خبر  اطمينان رسيده باشند

واحد؛ به همين جهت اگر از خبر ضعيف نيز چنين اطميناني حاصل شود به آن عمل 

آ مي و نه شود. نچه ممكن است در سيرة عقال وجود داشته باشد، احتجاج به اخبار است

 به. مخبر

و نـه صـرفاً توضيح اينكه در اين موارد ممكن است عقال به ورود يك خبر احتجاج كنند

به محتواي آن؛ مثال اگر خبر واحد ثقه رسيده باشد كه گنهكاران در شب اول قبر سـوزانده 
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ه مي ميشوند، عقال اي هم قـائم توانند بگويند كه در اين مورد اماره نگام ورود به اين بحث

شـدن توانـد سـوزانده شوند؛ اما او نمي شده است كه گنهكاران در شب اول قبر سوزانده مي

و بـه گنهكاران در شب اول قبر را به عنوان حد وسط يا يكي از مقدمات برهان قـرار دهـد

 تواند به توضيح مطلب كمك كند:ميآن احتجاج كند. مثال زير 

الخمـر شـب اول قبـر الخمر است. خبر رسيده اسـت كـه شـارب زيد شارب قياس صحيح:

مي عذاب مي  بيند. بيند؛ مطابق اين خبر زيد شب اول قبر عذاب

الخمـر شـب اول قبـر الخمر است؛ خبر آمده اسـت كـه شـارب زيد شارب قياس نادرست:

مي شود؛ پس زيد شب اول عذاب مي حـد قبر عذاب شود. قياس دوم نادرست است؛ چـون

وسط تكرار نشده است. به عبارت ديگر به جـاي اسـتدالل بـه خبـر كـه قطعـي اسـت بـه 

و نتيجه قطعي بر آن بار كرده است.  مخبرعنه استدالل شده كه ظني است

و ساير امارات، بناي عقالست، سخني صواب اينكه مهم.4 ترين دليل حجيت خبر واحد

اول كالم،؛ اما ادعاي وجود اين بنا حتي در آنجا كه آثار عملي بر بناي آنها بار نشوداست

و استناد، ادعاي  و نه صحت اسناد و در آنجا كه انسان دنبال يك امر واقعي است است

و قوي ترين دليل بر اين گفتار قول وجود چنين بنايي از سوي عقال در نهايت اشكال است

ف و قيهان شيعه، حتي مفسران به عدم حجيت خبر واحد در تفسير آيات قرآن بيشتر اصوليان

و خبر از آمدن زيد در جواز خبر به آمدن زيد است؛ تمثيل به يكي بودن قطع به آمدن زيد

مي نادرست است؛ زيرا در صورت اول به و از روي قطع اخبار از آمدن زيد و راحتي دهد

از خبر بدهد؛ يعني بگويد: عمرو گفت كه زيد آمده تواند خبرِ در صورت دوم او تنها مي

كند كه آيا است نه اينكه بگويد زيد آمده است؛ لذا در صورت اول عرف از او سؤال مي

و در صورت دوم از او مي در خودت ديدي؟ و اين تفاوت پرسد كه آيا خودت شنيدي؟

در آنجا كه خبر را از كند. سؤال نشان آن است كه عرف در اين موارد يكسان برخورد نمي

و بدون اسناد خبر از آمدن زيد مي را ديگري شنيده دهد، عرف اين حق را دارد كه او

 دهي! مؤاخذه كند كه چرا بدون اسناد به غير خبر قطعي از آن مي
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ترين دليل بر حجيت خبر واحد سيرة معتقد است چون مهم(ره)معرفتاستاد.5

در،عقالست اينجا تحقق نيافته است تا دنبال اثر عملي آن باشيم. بنابراين اصوالً تعبدي

و اعتنا به آن، مثل اعتنا به قطع در تمام شئون زندگي كاري عقاليي است؛  اعتبار خبر واحد

دانند؛ شارع فقط اين سيره را امضا آنها در كنار قطع خبر واحد را هم از اسباب علم مي

و در امض ).128-127ص،1ج همان،( ائيات اثر عملي الزم نيستكرده است

 اسـت واحد خبربه اعتنا موارد نوعدر عقال بنايكه پذيريمميهمما پاسخ اين است كه

در عقـال بنـايكه روشن گردد بايد اما چرخد؛مي منوال همينبر آنان زندگي امور اصوالًو

بـه حجيتبر آنها بناي شرعي احكامو عبدو موال احكام حوزهدر است. چگونه حوزه هر

هم تفسيرو اعتقادات حوزهدرو ديگر نحوبه تجربي علوم حوزهدرو است اصولي معناي

 اعتقـادي مسـئلهيك مورددر معصوم امامكه داد خبر كسي هرگاه مثالً است؛ ديگر نحو به

آن بـه قطعـاًكـه كنـد حاصـل اطمينـاناو گفتةاز اگر كرده است، مطرحرا خاصي مطلب

 حاصـل اطمينـان اگـر اما است؛ واحد خبر حجيت بحثاز خارج اينو دهدمي اثر ترتيب

آن اينكهتا گيردمي قرار نظر مد مسئلهدر احتماليك عنوانبه نكند  تفكرو تعمق در مورد

و اعتقـاداتدر آحـاد اخبار حجيت عدمبه قائلو برسداي نظريهبه احياناً سرانجامتا شود

.است ملتزمآنبههم تفسير

هم.6 تشبيه بناي عقال در عمل به خبر واحد به بناي آنها بر عمل به ظواهر كتاب

و معذريت در ظواهر كتاب هم  مصادره به مطلوب است؛ زيرا حجيت به معناي منجزيت

فقط در جايي معنا دارد كه اثر عملي داشته باشد؛ اما در غير اين موارد حجيت به اين معنا 

و سخن ما در غير-هم گرچه در بسياري از موارد قطعي است وجهي ندارد؛ ظواهر كتاب

به-موارد قطع است و با ارجاع بعضي آيات و ظني باقي بماند اما اگر احياناً ظني باشد

آيد. بنابراين اگر از ظاهر يك آيه بعض ديگر روشن نشود، باز بحث عدم حجيت مي

ر اي علمي، تاريخي، تربيتي، جامعه مسئله و به حد يقين وانشناختي يا شناختي برداشت شد

را يا وثوق شخصي نرسيد، گرچه ما مي و آن توانيم قرآن را حمل بر معناي ظاهري آن كنيم

توان اين ظاهر را به ضرس قاطع معناي واقعي قرآن گز نمي به خداوند اسناد دهيم، اما هر
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مي دانست؛ همان رسيد. جداي از اينكه قياس گونه كه اگر از روايتي به چنين معنايي از آيه

و جهت صدورش  اين دو از چند جهت نادرست است؛ زيرا اوالً كتاب در سند صدور

و اين خود مي و صريح نباشد تواند كار عقال قطعي است؛ فقط در داللتش ممكن است نص

در را در بناي بر عمل آسان و تر كند. اما در روايات از هر سه جهت ممكن است ظني بوده

و چه ظواهر هر  سه نيازمند تمسك به بناي عقال باشد. ثانياً حجيت ظواهر، چه ظواهر كتاب

و اخذ به ظواهر كالم اوست تا زماني  سنت، به معناي حمل كالم هر متكلم بر معناي ظاهر

و اين غير از حجيت خبر واحد در تفسير است.   كه قرينه بر خالف آن يافت نشود

و گفت شكي نيست كه بناي عقال وگوها مطلقا اخـذ بـه ظـواهر كـالم در تمام مكالمات

و غير احكام ندارد؛ در خبـر واحـد هـم مشـكل در  و اين اختصاصي به احكام متكلم است

كه خبر ضعيف را هم حمل بر معناي ظـاهري چنان-حمل آن بر ظاهر مضمون خبر نيست

اس-كنند آن مي گانـهت. به لحاظ جهات سـه بلكه اشكال در حجيت اين ظاهر در امر تفسير

و آنچه مفسر به دنبال آن است كه همان رسيدن بـه معنـاي واقعـي  و لحاظ امر تفسير فوق

 آيات است.

كاشفيت ذاتي خبر واحد اگر به معناي كاشفيت تام باشد، باطل است؛ چون خبر واحد.7

و اگر مراد كاشفيت ناقص است بودن آن در خبر واحد درست است؛ اما ذاتي،ظني است

و احتياج به تعبد يا امضاي شارع دارد. قائل به عدم  كشف ناقص حجيت ذاتي ندارد

حجيت خبر واحد در علم تفسير هم كاشفيت ناقص را قبول دارد. كاشفيت تام ذاتي در 

ب و از حيث جهت معتبر و صورتي است كه خبر واحد مثل قرآن از حيث سند قطعي اشد

(الريجاني، ).1ش،1380 فرض اين است كه خبر واحد از هر دو حيث ظني است

ج) راهي ديگر در اثبات حجيت
ممكن است چنين ادعا شود كه از يك طرف شكي نيست كه سنت واقعـي بهتـرين تفسـير

و معناي صحيح قرآن را بايد در سنت جست وجو كـرد براي قرآن است؛ بلكه تفسير واقعي

دانند نيز همين معنـاو رواياتي كه شناخت حقيقي قرآن را منحصر به مخاطب واقعي آن مي

و شكي در مطابقت را مي و سنت رساند و از اين حيث فرقي بين قرآن سنت با واقع نيست
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و در كنار هم حجت عدل هم اند. روايـات فـراوان، ازجملـه حـديث متـواتر نيست؛ هر دو

و آيات قرآن نيز صريح در حجيت سنت است.  ثقلين در فريقين، بر اين امر داللت دارد

و ما نهاكم عنه فانتهوا« ).7(حشر:» ما اتيكم الرسول فخذوه

و اولي االمر منكم« و اطيعوا الرسول ).59(نساء:» اطيعوا اهللا

اهللا« ).31آل عمران:(» قل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم

اهللا« ).21(احزاب:» �!� # "�و لكم في رسول

اهللا« ).80(نساء:» من يطع الرسول فقد اطاع

و رسوله فقد ضل ضالالً مبيناً« ).36(احزاب:»و من يعص اهللا

و جهـان از سوي ديگر شكي نيست كه سنت هم بسان قرآن زمان و شمول شـمول اسـت

(پيـامبر  و آنان كه به عنوان مصادر سنت اند و(ص)اختصاص به مقطع تاريخي خاصي ندارد

و براي اسـتفاده عمـوم مـردم تـا روز قيامـت بيـان اند براي همه زمان ) آنچه گفته(ع)ائمه ها

در اند؛ جهت سوم اينكه آنان خود به اين امر آگاه بوده نموده و بلكه اند كه مردم پس از آنها

و كمتـر زمان خود آنها نوعاً از طريق اخبار آحاد بـه چشـمه جوشـان سـنت راه مـي  يابنـد

به مي  دسترسي داشته يا خبر متواتر در اختيار داشته باشند.(ع)آساني به معصوم شود كه افراد

سـوت چهارم اين است كه همانجه گونه كه در اخبار آحاد حاكي از احكام شرعي از يـك

علم اجمالي هست كه در بين آنها اخبار غير مطـابق بـا واقـع هسـت از سـوي ديگـر علـم 

اجمالي هست كه بيشتر آنها مطابق با سنت واقعي است، در اخباري كه ناظر به تفسير قـرآن 

 گونه است.نيا علوم انساني است، نيز همي

با توجه به مقدمات فوق، نكته اين است كه آيـا مـردم بـراي هـدايت خـود كـدام راه را

گونـه كـه در احكـام تكليفـي سـراغ برگزينند تا به راه صواب هدايت شوند؛ آيا نبايد همان

و  روايات حاكي از سنت رفتند، در ساير حوزه ها هم بايد سـر بـر آسـتان همـين روايـات

م و طريق وصول به سنت عتبره كه زبان حكايت از سنت دارامارات و ابزار و ند اند، بسـايند

مي آيا راهي مصاب شود؟ به عبارت ديگر آيا ترك اين بخش عظيم از روايات تر از آن يافت

و آوردن به روشو روي و علوم انساني مـورد بازخواسـت عقـل هاي ديگر در تفسير قرآن
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و چنان شرع قرار نمي ن به حجيت خبر واحـد در كه پيش از اين از منظر برخي از قائال گيرد

و معارف ذكر شد، فاقـدو علـوم انسـاني اگر اخبار عدل ثقه را درباب تفسـير اساساًتفسير

ميااعتبار بدانيم، از تمامي بيانات معصوم و تابعين، محروم و بزرگان صحابه فان و دهيمانيم

ميمندشدن از بيانات اين بزر بهره گـردد كـه يـك محروميـت گان، منحصر در عصر حضور

آيا محروميت از اين همه آثار در دنيا).142ص،1380(معرفت، هميشگي را به دنبال دارد!

بـه عـالوه تواند از اسباب جعل حجيت براي اين دسته از اخبار باشـد!؟و آخرت خود نمي

و تواند شاهدي بـر حجيـت خبـر مضمون برخي از روايات نيز مي واحـد در همـه ابـواب

 هاي ديني باشد: آموزه

و لست أصل إليك في كل وقت فممن آخـذ %��$�شقتي(ع)المسيب قال قلت للرضابن عن علي«

و الدنيا قال ابن المسيب فلما انصـرفت معالم ديني فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين

گفـتم(ع)رضـا گويد: بـه امـاممي مسيببن علي»: قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه

و نمي محل زندگي هر ام از شما دور است زمان كه بخواهم به حضور شما برسم، معالم ديـنم توانم

و دنياست. آدم قميبن زكريافرمود: از(ع)را از كه بگيرم؟ امام گويـد مـي مسـيب ابنكه امين بر دين

و در مورد آنچـه نيـاز داشـتم از او سـؤال آدمبن زكريابازگشتم بر(ع)وقتي از محضر امام وارد شدم

(شيخ ).87ص،1413 مفيد، كردم

بن نصير، قال حدثنا محمدبن مسعود قال حدثني محمدبن محمدبن« عيسى، قال حدثني عبد العزيز

و حدث الحسن بـن علـي بـن يقطـين،  المهتدي القمي، قال محمد بن نصير قال محمد بن عيسى،

ال أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما(ع)بذلك أيضا، قال، قلت ألبي الحسن الرضا جعلت فداك إني

أ فيونس بن عبد الرحمن  آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني فقال '&�احتاج إليه من معالم ديني،

گفتم براي من امكان ندارد براي سؤال از آنچه از معالم(ع)رضابه امام«گويد: عيسيبن محمد»: نعم

خد دينم مورد نياز مي از عبدبن مت شما برسم؛ آيا يونسشود الرحمن مورد وثـوق اسـت كـه آنچـه

(الكشي،(ع)امام»معالم دينم نياز شد از او بگيرم؟ ).490ص،1409 فرمودند: بله.

مي» معالم دين« و درنهايـت اينكـه در اين دو روايت تواند شامل همه معارف ديني باشـد

توان از انسان همه معالم دين را مي(ع)به نظر امامبتوانيم خصوص اصول دين را استثنا كنيم. 

و دنيا اخذ نمود. بديهي است كه اخذنمودن در اينجا به معناي اين اسـت  و امين بر دين ثقه
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و عملي آن را جاري و همه آثار علمي و اجـرا كنـدددانبكه با اين اخبار معامله واقع نمايد

و ديـدگاه ، يـونس شـده از سـوي هـاي ارائـهو روايت ذيل حاكي از اين است كه تخصص

 منحصر در احكام شرعي هم نبوده است.

و إبراهيم، قاال حدثنا محمدبن« عيسى، قـال حـدثني هشـام المشـرقي، إنـه دخـل علـى حمدويه

سألوا عن الكالم، فقـالوا إن يـونس يقـول إن الكـالم ������فقال إن أهل(ع)الحسن الخراساني أبي

أ ما بلغكم قول أبي حـين(ع)جعفـر ليس بمخلوق فقلت لهم صدق يونس إن الكالم ليس بمخلوق،

أ ال مخلـوق إنمـا هـو كـالم الخـالق،.خالق هو أو مخلوقسئل عن القرآن و فقال لهم ليس بخـالق

م و قالوا إن يونس يقول إن و هو جـالس بعـد �� "�ن فقويت أمر يونس، أن يصلي اإلنسان ركعتين

و گفت اهل بصره در مورد كالم(ع)رضابر امام هشام مشرقي»: فقلت صدق يونس ���)�� وارد شد

مي خداوند مي و قائل به اين است كه كالم خدا مخلوق نيست، مـن هـم گفـتم يونسگويند پرسند

وقتي سؤال شد كه آيا قرآن خالق است يا مخلوق،،(ع)باقردرست گفته است؛ مگر كالم امام يونس

و نه مخلوق بلكه كالم خالق است؛ پـس مـن هـم  به شما نرسيده كه فرمودند: قرآن نه خالق است

قائل است كـه دو ركعـت نشسـته بعـد از عشـا از سـنت يونسرا تقويت كردم؛ گفتند يونسنظر 

(همان). يونساست، گفتم(ص)پيامبر  درست گفته است...

 هاي كالمي يونس است. بخش اول روايت در مورد ديدگاه

و امين در همه معـالم ديـن از انضمام اين سه روايت چنين استنباط مي شود كه قول ثقه

و اعتبار دارد. و علوم انساني هم حجت است  همچون تفاصيل مسائل كالمي، تفسير

د) نقد اين نظر
آن» استبعاد«اين.1 اند اخبار عدل واقعيتي ندارد. اصوليان نگفته»! هميشگيمحروميت«و

اعتبار عقاليي يا شرعي، آنها را تعبداً اند نمي نيست؛ گفته» معتبر«گاه ثقه، هيچ  شود با دليل

لذا اگر با كمك قراين يا تواتر، صدور خبر،؛معتبر ساخت؛ يعني تعبد در آنها جا ندارد

 عالوه فايده كلمات ائمه معصومهبمعتبر است.-اظ صدورلحبه-قطعي باشد، اين خبر ثقه

ها تعبد اين نيست كه بدانو چه درباب تكوينيات، صرفاًو علوم انساني چه درباب تفسير

آيد. كنيم تا گفته شود اگر باب اعتبار شرعي آنها مسدود شود، محروميت هميشگي الزم مي

جد راه بسياري اوقات، كلمات ائمه معصوم ميهاي ب يدي را براي بشر باز ه خودي كند كه
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و راهي نو فراو لزومي به تعبد به آنها نيست مهم است خود راه . همين كه فضاي جديد

اترين فايده است. خود بزرگبشر گشوده شد،  برهاني معصوم مامانفرض كنيد در روايات

اش فايده؛ن تعبد كنيمشود؛ فايده اين روايت اين نيست كه به اين برها بر توحيد آورده مي

كند. اين راه حتي قطعي هم نباشد، فايده اين است كه راه جديدي را براي انسان باز مي

مي خود را داراست: راه نو، ولو محتمل هم باشد، كم تواند خود، آن راه اهميت نيست. انسان

در حد يك راه حل ارزش له،ئرا دنبال كند تا به ثمر برسد. گاه ابداء يك احتمال در حل مس

اين مطلب درباره ظواهر قرآني هم جاري است؛ چون قرآن در عين اينكه دارد؛ 

به لذا درباره آيات ظنّي؛الصدور است، به لحاظ داللت، گاه ظنّي است قطعي الدالله كه

شود، همان بحث فوق جاري است. به نظر اصوليان چنين آياتي به لحاظ معارف مربوط مي

تواند مشمول ادله حجيت ظاهر باشد؛ چون در امور تكويني، اثري عملي وجوديداللت نم

و ترتيب اثر متصور باشدندارد تا به لحاظ  در اينجا هم ممكن است كسي استبعاد.آن تعبد

و... از اعتبارآكند كه الزمه اين سخن،  ن است كه اين همه آيات مربوط به معارف، تاريخ

و... ظنّي نيست تا ساقط شود. پاسخ اين اس ت كه اوالً داللت در همه آيات معارف، تاريخ

تواند با كمك قراين به صورت مفاد نياز به ادله حجيت ظاهر باشد. بسياري از مفاد آيات مي

فايده آيات قرآني درباب معارف اين نيست كه تعبدا چيزي را براي انسان قطعي درآيد. ثانياً

مي ثابت كند. همين كه احتماالت كند، خود، امر بسيار مهمي جديدي را براي انسان مطرح

فايده.برسد يقينبهتا بگيردرا احتمال دنبالو كند است. انسان بايد خود، اين راه را طي

كه براي انسان درست كند؛ فايده» يقين تعبدي«آيات قرآني اين نيست كه  اش اين است

ان گشوده است كه انسان با پاي خود آن را حتي در موارد عدم قطع، راهي را براي انس

و تأكيدهاي فراوان، بشر غرق در ماديات را به  دنبال كند. آيات قرآني با تذكرهاي متعدد

ميمعاد  -كه فرض خالف است-بر فرض كه كسي از اين آيات به يقين نرسددهند. توجه

با اما ظنّ معقول در او پيدا مي و انسان با موت از بين شود كه بعد از موت، عالمي هست قي

مي؛رود نمي هم بلكه از منزلي به منزلي نقل مكان كند. اين واقعيت، اگر به صورت احتمالي

در ذهن انسان جاي گيرد، ديگر وضع انسان به حال قبل باز نخواهد گشت. كسي كه 
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و اموري براي او مس و معاد، او را فراگيرد، حالش متبدل خواهد شد لهئدغدغه موت

 شود كه تا به حال نبوده است. مي

مربوط به عالم تكوين در مواردي كه داللت آنها ظني است، حاصل آنكه فايده آيات

و شمول همچون روايات ظنّي دليل حجيت نسبت به آنها نيست؛ الصدور، منحصر در تعبد

اسهب و عصر غيبت نيست. اينكه تاد عالوه در بحثي كه گذشت، فرقي بين عصر ظهور

منحصر در عصرنااگر اخبار عدل ثقه معتبر نباشد، فايده بيانات معصوم«:اند فرموده معرفت

و اين يك محروميت هميشگي است ظهور مي در به نظر صحيح نمي» گردد رسد؛ چون

بشنوند. جز افراد(ع)مستقيم روايت را از امامبه طورطور نيست كه همه عصر حضور هم اين

و برايشان مقدور است كه روايت را از اماما در تماس(ع)اماممعدودي كه با  بشنوند،(ع)ند

در ميليون و اكناف عالم اسالمي از اين امر محروم بودهها مسلمان همچنين كسي اند؛ اطراف

ميطورشفاهيبهكه روايتي را از امام  با درك و جهت روايت، هنوز كند، نسبت به داللت

ا و ممكن و يقين نرسدمشكل روبروست به؛ست در اين دو حيث، به قطع بنابراين باز بايد

و همان بحث و اصول عقاليي ديگر تمسك كند هاي مربوط به صدور ادله حجيت ظواهر

و در عصر حضور، ظاهر مي مس شود. در عصر غيبت، دوباره در اينجا وئپس له كلي است

و غيبت تأثيري در آن ندارد. آري در عصر حضور  براي آنهايي كه كالمي را حضور

مي مي(ع)از امام طورشفاهي به ؛شود شنوند، فقط نسبت به صدور روايت، قطع حاصل

مثل تواتر-كه اين قطع ممكن است به نحو ديگري در عصر غيبت هم حاصل شود درحالي

).145-140ص همان،(الريجاني،» يا تراكم قرائن

و بركاتي كه در اين *پاسخ براي اخبار آحاد ذكر شد، در اخبار ضعيف بسياري از فوايد

و به همين دليل است كه بسياري از مفسرياني كه به تفسير روايي گرايش دارند، هم مي آيد

 
ه است؛ يكي به معناي خبري است كه شرايط حجيتش احراز نشد:ضعف خبر به دو معنا قابل اطالق است*

و فحص بتوان براي حجيت آن وجه صحيحي جست و حتـي اما امكان اينكه با تالش وجو كرد وجود دارد

اي است كه امكان اينكه از معصوم صادر شـده باشـد وجـود دارد. در صورت عدم توفيق، متن آن به گونه

و قا و دس در آن احراز شده بل اعتنا نيست. مراد از اطالق دوم خبر ضعيف به اين معناست كه وجود جعل
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و اين نه بدان سبب است كه امر تفسير را سهل چندان به اسناد روايات اهميتي نمي دهند

ن جهت است كه وقتي خبر را در گرفته است يا مطلق اخبار را حجت بدانند، بلكه به اي

و قرائن حاليه ديگري هم يافت كنار آيه مي شود، براي آنان نوعي اطمينان به معناي گذارند

مي آيه پيدا مي توان گفت عدم حجيت روايات در تفسير از حيث فوايدي شود؛ لذاست كه

 فيض كاشاني آورد. كه در باال ذكر شد، چندان خسارت غير قابل جبراني را به بار نمي

مي مي و عدم صحت آن و به سند كاري نداريم؛ گويد ما از متن روايت پي به صحت بريم

و ضعف آن مي بريم؛ ما اسناد روايات را در تفسير با نور الهي از لحن روايت پي به كذب

و اختالف ايم؛ زيرا در زمان ما كه از عصر صدور روايات بعيد خود حذف كرده العهد است

اي در شناخت اسناد نيست؛ ما نوع روايات را از راه هم زياد است، فايدهو اشتباه در اسناد

مي ديگري غير از اسناد تصحيح مي و در اين راه از خداي واحد كمك (فيض كنيم  گيريم

).77و11صص،1ج،1415 كاشاني،

ظن.2 و موجب ياعتقاد امريك به در اينكه خود روايات، نوعى تأثيرات تكوينى دارند

مىبراى و.شكى نيست،شوند انسان و در آنها تحقيق هم كرد بايد اين روايات را ديد

و نيز  به كرد قراين ديگرى هم يافت تا رفته تالشكوشيد از مدلول آن روايات بهره برد رفته

هم؛چنين است نيزعلم نزديك شد. اصالً كار عمده علوم نقلى همين است. در فقه  در فقه

ب اى حاصل تواند احتمال عقاليى بدهد كه اگر تحقيق كند چنين نتيجهاگر انسان بر فرض

آن به يك خبر واحدى رسيد، نبايد شود، بايد اقدام كند. اينكه صرفاً مى اكتفا كند؛ شايد به

اند فحص الزم است. حتى اگر از جاهاى خالف اين باشد. براى همين گفته اخبارى بر

م قابلش هيچ ظنى اعتبار ندارد. به هر حال معناى ديگرى انسان علم پيدا كرد ديگر در

و  و عدمشان مساوى حجيت اين نيست كه در صورت عدم حجيت روايات تفسيرى وجود

و بايد فقط روايت فقهى را ضبط كرد، بقيه و ديگر نبايد كسى سراغ اينها برود اش لغو است

 اخبار ضعيف در اينجا معناي اول است؛ زيرا خبر ضعيف به معناي دوم به هيچ وجه مفيد فايده نيست.
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و فقيهى و عدمش مساوى است! هيچ اصولى، متكلم، مفسر  زدهنچنين حرفى هم وجود

(مصباح ).152ش،1389 يزدي، است

في.3 و برخي ديگر نيز در پرتو ساير بسياري از آيات قرآن نفسه معناي واضحي دارند

و پيچيدگي باشند، كنند آيات معني خود را پيدا مي و تنها بخشي از آيات كه داراي غموض

به عالوه در هر كدام از ابواب علم ديني، ازجمله*است؛(ص)مند تفسير از سوي پيامبر نياز

گونه نيست كه روايات باب همه مسائل آن حوزه را بيان كرده باشند؛ براي مثال تفسير اين

روايات معتبري كه در خصوص تفسير آيات وارد شده است، چندان عدد بااليي ندارد تا 

آ و راهبتواند مفسر بخش اعظم قرآن باشد تا گفته شود اگر به هاي ديگرين عمل نشود

به پيموده نشود، خود را از تفسير صحيح قرآن محروم كرده ايم؛ به عبارت ديگر ما اگر

و ايم جويي نموده روايات تفسيري هم عمل كنيم، فقط تفسير بخش اندكي از آيات را چاره

كنيم يا براي اند، تمسك هايي كه ساير مفسران رفته ناچاريم در تفسير بخش اعظم آن به راه

تعداد روايات تفسيري االتقاندر سيوطيجبران اين كاستي راه جديد معتبري ابداع نماييم. 

ها نقل كرده سورهب ترتي نقل شده است، جداي از روايات شأن نزول، به(ص)را كه از پيامبر

مي 250است كه حدود  (سيوطي، روايت  ). 244-205ص،4ج،1380 شود

حد قائل به تفسير همه قرآن توسط پيامبر تيميه ابنن گرچه افرادي چو و برخي ديگر اند

(ر وسط اين دو قول را اختيار كرده آن)،180-176ص،1ج،1418 معرفت،:ك.اند اما مهم

البته اگر سنت واقعي در دست ما بود،**مقدار از رواياتي است كه به دست ما رسيده است.

زيرا؛جايي براي اين مباحث نبود،از قرآن دسترسي داشتيم(ع)اميرمثالً به تفسير حضرت 

 
و كشـف گـنج* و بيان بطـون قـرآن هـاي مخفـي آن كـه در انحصـار اينجا سخن از تفسير است نه تأويل

 معصومان است.

سال نبوت23منحصر به روايات نبوي است كه طي فاصله زماني است، نقل كرده سيوطيالبته آنچهو**

روايات زيادي از تر است؛ چون بيش از سه قرنه بازذكر شده است؛ اما دست شيعه در اين زمين)ص(پيامبر

ائمه معصوم در اين زمينه به يادگار مانده است. گرچه خفقان موجود از ذكر بسياري از روايات توسط ائمه 

 هاي بعد جلوگيري كرده است. شده به نسلن بسياري از اين روايات ذكرو از رسيد
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و يقين و حجيت سنت واقعي از شكي در صحت آوربودن آن نيست؛ سخن ما در آن اندكي

سنت است كه توسط اخبار آحاد ظني معتبر به دست ما رسيده است. بنابراين حيطة سخن 

اين پاسخ بيشتر با منابع تفسيري را بايد در همين دارايي خود از سنت محدود كنيم. البته

و تعبير  » بخش اندك«اهل سنت سازگار است؛ اما شيعه در اين زمينه منابع غني روايي دارد

 قدري خروج از انصاف است.

اما ادعاي علم اجمالي به صحت بسياري از روايات باب معارف، در وهلة اول سخن.4

اي حجيت روايات در اين باب نيست؛ رسد؛ اما الزمه چنين علم اجمالي درستي به نظر مي

در گونه كه در پاسخ نخست ذكر شد، كاربردي زيرا اوالً همان كردن اين روايات منحصر

ر و و ثانياً اين علم اجمالي بدوي با*هاي ديگري هم دارداهحجيت اصطالحي آنان نيست

آياتي از قرآن،دقت نظر قابل انحالل است؛ زيرا از يك سو مطابق بسياري از روايات باب

رسانند؛ ثانياً برخي ديگر از روايات باب به همراه قرائن ديگر هم داريم كه همين معنا را مي

و يقين پس دو دسته از روايات از دايره علم اجمالي خارج آورند؛ به مرحله قطع رسيده

مي مي و در قبال بقيه مواردي كه احتمال مطابقت رود، علم اجمالي به وجود روايات شوند

و كاذب نيز در اين حوزه از آموزه،خالف واقع هاي ديني وجود دارد كه دست متناقض

و كسي را كه پيگير دستيابي به يك علم ديني خاص است مي مفسر براي؛بندد تا حدودي

 تواند يكي از اين قسم روايات باشد. مثال وجود اسرائيليات در روايات تفسيري مي

 در مورد اخبار فوق كه شاهد مطلب آورده شده بود، به چند نكته بايد اشاره كرد:.5

و علوم انساني مي* و آيات قرآن در موارد مختلف در تفسير و روايات توانند عالوه بر موارد فوق، اخبار

ب تأثير تدون اينكه الزم باشد به حجيت مصطلگذار باشند؛ و مبادي علومأح آن قائل شويم؛ ثير در مباني

و جهت در هاي علوم انساني، تأثير در گزاره گيري انساني، تأثير در اهداف و مسائل علوم انساني، تأثير ها

هاي هاي مختلف علوم انساني، پاسخگويي به سؤال آفريني در حوزه شناسي علوم انساني، سؤال روش

تعارض آفريني در حوزه هاي مختلف علوم انساني، توسعه يا محدودكردن دامنة يك علم، مختلف در حوزه

و مشروعيت يك تحقيق، آزماي و اخالقي به روايي و كالن آن، حكم فقهي و يك علم يا مسائل خرد ش

و... هاي مختلف در آن حوزهفرايند تحقيق، پيشنهاد فرضيه و حتي سربرآوردن علمي خاص از متون ديني ها

 از جمله اين موارد است.



52

هار
ب

13
93

ارة
شم

/
57/

رب
دع

حم
م

حي
صال

و مفيد.1-5 تمسك به خبر واحد براي اثبات حجيت خبر واحد استدالل دوري است

عالوه تمسك به خبر واحد در اثبات مسئلة اصولي يعني حجيت خبر واحد نيست؛ به 

 اشكال مضاعف دارد.

و آدم زكريابنموارد ذكرشده خالي از خصوصيت نيست؛ زيرا افرادي چون.2-5

اند بوده(ع)و در ارتباط با امام(ع)پرورده امام اند كه دست از جمله كساني عبدالرحمنبن يونس

و  و خواص امامو از شاگردان و فقيهان محسوب مي(ع)معتمدان شوند.و خود از علما

و معلوم است كه انسان از قول چنين كساني نوعاً علم پيدا مي كند؛ خبر چنين افرادي كجا

 كند كجا! نقل مي(ع)يك انسان ثقه معمولي كه با چند واسطه مثل خود، اخبار را از امام

رو3-5 ايات شاهدي بر اينكه قول چنين افرادي مفيد علم . بر فرض هم بپذيريم كه در

است وجود ندارد، باز با وجود مسائل فوق احتمال اختصاص حكم به چنين افرادي بسيار 

و سرايت مي دادن حكم به هر ثقه است به اي بسيار مشكل بر«ويژه اينكه تعبير نمايد؛ مأمون

و دنيا به» دين و تعبير چيزي فراتر*در روايت ديگر» المأمون����&«و» ثقتي«در يك روايت

و ثقه در اعتبار اخبار آحاد است. روايات ديگر هم تعابيري نظير  و **»ثقاتنا«از ثقه معمولي

 دارد. ***»يثق به في علمنا«

و خبر واحد نيست؛ بلكه ظهور در آن دارد4-5 . موضوع اين سه خبر اساساً در مورد اخبار

در معالم دين استفاده كند. روايات به مقام جواز تقليد از اين كه از علوم چنين افرادي 

و تلمذ در محضر آنان اقرب است تا به حجيت اخبار آحاد آنان. به عبارت ديگر  بزرگان

 
و قول* و قلت من أعامل أو عمن آخذ ع قال سألته قد أخبرني أبوعلي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن

و أطع  و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له من أقبل فقال له العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي

ل ���&�فإنه  ع عن مثل ذلك فقال و أخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد و ابنه ثقتان فما أديا المأمون ه العمري

و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان و ما قاال لك عني فعني يقوالن فاسمع لهما (فيض، إليك عني فعني يؤديان

ص2ج،1406 ،397.(
ال عذر ألحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا ** ص1409(كشي، فإنه ،262.(

عل *** فثقيممن �(���هياما اذا قامت فهثقيعلمنا فلميبه ج1409(حر عاملي، كافروبه ص1، ،37(.
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نص خاص در مورد آنان وارد شده(ع)اين افراد از زمرة افراد خاصي هستند كه از سوي امام

و شكي نيست كه وجود چنين نصوصي، با و دنيا«تعابيري نظير است از» مأمون بر دين

و قول او براي ديگران اطمينان(ع)سوي معصوم و قابل در حق هر كسي وارد شود نظر آور

كه ما دنبال حجيت اخبار آحاد در مطلق ثقات هستيم؛ ثقاتي كه كسي اعتماد است؛ درحالي

و دنيا قرار نداده است.   آنها را مأمون بر دين

دي5-5 و تفحص . نكته گر اينكه اين مسئله كه در اخبار آحاد بر چه كسي بايد اعتماد كرد

مي از ثقه نيست؛ زيرا فرض(ع)شود، نيازمند سؤال از امام اي كه در احكام بر قول او اعتماد

و همين كه در اين موارد از  اين است كه سيرة عقال هميشه بر اين امر مستقر بوده است

و فراتر از مسائل فرعي است كه مسئله مهمنآشاهد،امام سؤال شده تر از حجيت خبر ثقه

كه،اين مطلب نيستبهفقهي است؛ كلمه معالم دين هم خالي از اشعار  اگر گفته نشود

 ظهور دارد. 

يك قاعدة كلي(ع). اگر مفاد روايات در خصوص اعتبار خبر مطلق ثقه است، چرا امام6-5

تر نمايند؟ با فرض اينكه سيرة عقال هم بر اين قاعدة مطرح نكردند تا كار مردم را نيز آسان

او كلي استوار است؟ مثالً در يك عبارت بگويند هر ثقه اي خبري از سوي من آورد، به

ث.اعتماد كنيد و اندكي را معرفي نمودند؟ آيا در آن زمان افراد قة چرا فقط افراد خاص

 ديگري موجود نبودند؟

و حجيت با نگاهي مقايسه اي هـ) اثبات اعتبار
و رسـيدن بـه واقـع گاه چنين به نظر مي و علوم انساني ولـو دنبـال فهـم  رسد كه در تفسير

و واقع رخ داده و فرضيهاست هستيم، اما آنچه در مقام عمل هـاي ظنـي، مجموعه نظريات

و در است كه در مجموعه مسائلي مطرح يك علم انساني را تشكيل داده است؛ بـراي مثـال

و جامعــه علــم روان گــزاره يقينــي وجــود دارد؟ آيــا همــه آن جــز شناســي وشناســي چنــد

و تراوش و استقراي نـاقص مبتنـي اسـت هاي فكري بشر است كه نوعاً بر تحقيقات ميداني

مي در قالب نظريات بديع مطرح مي و رواج مي شود و به اوج و پـس از چنـدي رسـ گيرد د

تر اين نيست كه در اين علـوم هـم بـه جـاي شود؟ آيا گزيده افول كرده، به تاريخ سپرده مي
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و امـارات ظنـي كـه از امتيـاز انتسـاب بـه منبـع و فرضيات كذايي به متـون دينـي نظريات

و اين علوم نيز بر منـابع دينـي مبتنـي  و به آنان استناد گردد  معصومانه برخوردارند، مراجعه

و فرضيات بشـري بـه امـارات ظنـي هـم بهـا داد؟ آيـا شود؟ يا دست كم به اندازة نظريات

كه ما اجماالً بـه صـدق اطمينان حاصل از اين متد برتر از متد بشري محض نيست؛ درحالي

بسياري از اين امارات ظني معترفيم. به عبارت ديگر نه همه معارف در حوزه علوم انسـاني 

و نه همه معارفي كه مؤداي امارات ظني است غيريقينـيه نوعاً ظنياند، بلك بشري يقيني اند

 است! پس چرا بايد از كاربرد متد فقهي در ساير معارف ابا نمود؟

ايو) نقد نگاه مقايسه
 اين تحليل نيز قابل پاسخ است:

اين نگاه از دو جهت قابل نقد است؛ اول اينكه سخن ما توصيف ماوقع نيست، بلكه.1

و كشف آن است.چيزي است كه بايد باشدتجويز  .بناي علوم انساني بر رسيدن به واقع

و بالذات در پي توصيف واقعيت و علوم انساني اوالً و اگر در برخي از آنها تجويز و اند

و به عالوه مبتني بر همه يافته توصيه و بالعرض است هاي توصيفي اي هم وجود دارد، ثانياً

هاي توصيفي خود به چيزي توصيه تواند بر خالف يافته اي نمي انيآنهاست؛ هيچ علم انس

و از روي  كند؛ درنتيجه بايد دنبال متدي باشند كه آنها را به واقع برساند؛ اما در مقام عمل

مي ناچاري به نظريات غير يقيني بسنده كرده اند؛ دانسته اند، نه اينكه آن را وافي به مقصود

م بر اين ناچاري افزوده، آنان را محدود به حوزة ظني خاصي كنيم. بنابراين ما مجاز نيستي

و گاهي.2 جهت دوم اينكه گاهي سخن از استفاده از متون ديني در علوم انساني است

گفته همگي در حوزه اول مطرح سخن از حجيت اين متون در علوم انساني. ديدگاه پيش

و في مي است و بلكه الجمله منكري هم ندارد. در توان بهتر است در همه علوم انساني اگر

و به شيوه  متون ديني هم احياناً مطلبي مطرح شده است، همچون ساير نظريات مطرح شود

توان فرضيات علمي را بر پايه اين متون استوار كرد؛ همان علم مورد ارزيابي قرار گيرد. مي

و آن از حتي اگر از حيث سندي هم معتبر نباشد متد خاص آن علم به ارزيابي گاه با استفاده

جز«و اثبات يا نفي آن رسيد. اما اگر پاي حجيت به ميدان آمد، ديگر سخن از  و اين است
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حق» اين نيست و نه نظريات ديگر و نقد است و ديگر نه قابل ارزيابي به ميان آمده است

در همه علوم عرض اندام در قبال آن را خواهند داشت. بله، اگر وضعيت واقع چنين بود كه

و امارات ظني با اسناد معتبر داشتيم، در اين صورت اين  و جزئيات مسائل آن اخبار انساني

ادعا جاي طرح داشت كه به جاي پيروي از انديشه هاي بشري صرف، مراجعه به اين 

و اخبار ارجحيت دارد؛ چون به نحوي انتساب به منبع معصوم و قطعا ميزان(ع)امارات دارد

به واقع در آن فراتر از نظريه هاي بشري صرف مي بود؛ اما اين صرف يك فرض اصابت 

و در بسياري از علوم انساني بشري به خصوص در جزئيات مسائل آن دست ما از  است

و رواياتي كه سند معتبر داشته باشند كوتاه است. البته شكي نيست كه مباني اين علوم  اخبار

و روايات مي را بايد از همين آيات و در زمينه تبيين مباني ما گرفت توان ادعا كرد كه منابع

و خارج از بحث حجيت امارات ظني في و داللت قطعي برخوردار است الجمله از سند

 است.

ز) نظر نهايي
و تفسير قرآن، از آنچه تا كنون بر فرض قبول عدم حصول يقين از روايات درباب معارف

مي در اعتبار يا عدم اعتبار خبر و علوم انساني گفته شد، به نظر رسد واحد در تفسير

مي نكته و آن جمع بين عدم حجيت روايات در تفسير اي نو به دست و علومو آيد انساني

لزوم رجوع مفسر به روايات در اين علوم است؛ اين قول ولو در ظاهر جمع نقيضين به نظر 

ميبآيد، اما با تأمل در آن اعتراف به صحت آن اجتنا نمايد؛ توضيح اينكه تأثير ناپذير

و لو في و علوم انساني مصاب، الجمله، روايات در هدايت فهم انسان به تفسير درست

پر امري انكار و اين اثر گرچه در روايات معتبر آن رنگ ناپذير است تر است، اختصاصي به

و روايات ضعيف هم مي و تواند در آنجا كه مثالً تفسير يك آيه ندارد دچار پيچيدگي

در گشا باشد؛ همچنين در بازگشايي راه غموض باشد تا حدي راه هاي نارفته مطالب عميقي

و مخصوصاً پاسخ»ج«بنابراين با توجه به مقدمات سابق كه ذيل عنوان؛سنت موجود است

اي مطرح شد، به نظر اول به آن مطرح شد، همچنين توجه به مطالبي كه در نگاه مقايسه

و عالم علوم انساني نيز عذري در عدم رجوع به روايات ندارد؛ در عين اينكه مي رسد مفسر
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و فراواني هيچ يك از روايات هم در اين موضوعات حجت مصطلح نيستند. معارف بلند

و هر كسي نمي تواند با مراجعه هست كه تنها از راه رجوع به روايات قابل دستيابي است

و آزمودن در آزمايشگاه آن را اصطياد كند. مستقيم به قرآن يا فطرت  و تجربه  انساني

و«نويسنده از اين نظر به و روايات در تفسير احتياط عقلي در لزوم رجوع به نصوص

مي» علوم انساني  كند. تعبير

 سخني از استاد الريجاني

به اصل بايد به گفته ايشان زيرا دليلى؛طوركلى انكار كرد لزوم يقين در مورد معارف را

درندارد آن. واقع بخشى از معارف دينى ما يقينى است كه از باب نص است. بخش ديگر

به؛اى را داراست هم ظنى است كه اين هم خودش مرتبه اما اگر دست ما از يقين كوتاه شد

و سنت،توانيم قانع بوده اين مرتبه مى و سنت اكتشاف كنيم. فايده كتاب مدلى را از كتاب

و؛ بلكهكه ما به يقين دست پيدا كنيم نيست اين فقط اگر به نحو ظنى هم مدلى از كتاب

و انسانى شود،آيدسنت به دست  مي وحى.چه بسا مقدمه كارهاى بشرى  توانندو سنت

به؛باشد اي علمي علمي يا نظريهيك مطلبى بخش الهام الزم نيست به عنوان يك امر يقينى

 سپس،تنها از اين جهت كه يك نظريه را از وحى استفاده كردهبلكه،وحى اعتماد كنيم

و تقويت آن برويم اى براى حقيقت انسان اين مثال در عالم عده؛ برايخود دنبال اثبات

مى مدل را داده و سنت مدل ارائه اما؛پذيرد اند كه انسان به ماده تحويل شده براى در كتاب

مى،انسان اين نيست اميدهد بلكه مدلى كه براى انسان ارائه باشد كه موضوع ين تواند

مياند سير كرده در يك عالمسابقاً ارواح آدمى  توان؛ پس از اصطياد اين نظريه يا فرضيه

و اثباتدنبال  و سنت اينكه درنتيجه. رفتآن تأييد بايد به دنبال نظام از اول در كتاب

ا رفتقطعى  كرد. بايد به وحى به عنوان يك منبع مستقل نگاه؛ بلكهستاز اول محل كالم

و سنت به دست آمد، بدون هيچ الزم هم نيست كه در اين زمينه ها هر نظري كه از كتاب

و در صورت تهافت با صريح شرطي پذيرفته شود؛ بلكه مي توان آن را به محك عقل زد

(الريجاني، ).141 شماره جلسه صول،ا خارج درس تقريرات عقل آن را كنار نهاد
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 گيري نتيجه
 مطابق مباحثي كه در اين مقاله گذشت نتايج زير قابل حصول است:

و بين.1 حجيت اخبار به معناي اصولي آن در تفسير قرآن مورد قبول اهل حديث است

و ادله را تكرار دانشمندان شيعه اختالف است. در علوم انساني نيز مي توان همان مطالب

 كرد.

و ارزش معرفتيبراي.2 داشتن تبيين محل نزاع بايد بين حجيت به معناي ارزش صدق

اخبار با حجيت اصولي به معناي لزوم التزام به محتوا تفكيك شود. معناي اول مورد اتفاق 

و محل نزاع معناي دوم است.  همه

و نقلي بر اثبات حجيت خبر واحد در غير حوزة احكام از اثبات اين امر.3 ادله عقلي

و داللت همه قابل خدشه است.ن  اتوان است

و معارفي در حد همين ثمره برخي با قائل.4 شدن به ثمرة عملي حجيت اخبار تفسيري

(ع)اند؛ آن ثمره صحت اسناد مضمون خبر به معصوم حجيت اين دسته از اخبار را پذيرفته

 است.

مي.5 به به نظر مي رسد همين ثمره ا ظاهر اندك هاي علومز گزارهتواند در استناد برخي

و تربيت حتي به يك نظام علميو در پاره انساني به دين مؤثر افتد اي موارد چون اخالق

 نيز دست يافت.

و تفسير.6 گرچه غير از ثمرة فوق قول به حجيت اصولي خبر واحد در علوم انساني

اس مشكل به نظر مي و ادلة قائالن به حجيت اصولي مخدوش برخي ت، اما با توجه به رسد

د مينكات كه گونه علوم صرف نظر توان از محتواي متون ديني در اين شود، نمير زير ذكر

 كرد.

در الدالله قول به ظني.7 موارد بيشتربودن متون ديني از اساس نادرست است، بلكه

مي مي و در اين صورت حجيت عقاليي مطرح  شود. تواند موجب اطمينان شود

و تفسير يافتن واقع است، اما در مقام درست است كه مطلوب همه علو.8 م انساني

و و ديسيپلين مطرح است، مجموعه نظريات اثبات آنچه در يك دانش به عنوان نظام
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و رسيدن به چنين دانشي از عهدة متون ديني هم فرضياتي است كه بيشتر آنها يقيني نيست

مي؛آيد برمي م علمي گرچه شرط توان گفت تحصيل يقين در يك نظا بنابراين اصوالً

 مطلوب است، اما شرط الزم نيست.

هاي مطرح در يك دانش ارائه اگر در مواردي متون ديني بتواند پاسخ كاملي به پرسش.9

و انتساب به منبع عصمت، به نظر مي رسد از اعتباري بس باالتر كند، به دليل نوعي اتصال

 هاي غيريقيني بشري در آن مورد برخوردار باشد. از دانش
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