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چکیده
دقت ترین منابع شرع همواره در علم اصول و حدیث مطرح بوده و حجیـت آن بـهخبرواحد به عنوان یکی از مهم

مورد بررسی قرار گرفته است. اثبات حجبت خبر واحد در رویکرد گذشته دانشمندان از طریق قرآن و روایـات اسـت 
ه آن پذیرش تعبدی چنین حکمی است اما در نظرگاه برخـی معاصـران بـه طـور کلـی طـرق کشـف احکـام که نتیج

هاست. نوشتار حاضر نیز، بـا (امارات) جنبه تعبدی ندارند بلکه تابعی از بنای عقال هستند که نقش شارع امضای آن
یت آن اسـت، تحلیـل کـرده و نقـش چنین رویکردی خبر واحد را به عنوان یکی از این طرق که سیرۀ عقال منشأ حج

است. بارزترین ثمره این بـازخوانی، نگـاه ای تبیین نمودهسایر ادله متنی (آیات و روایات) را به عنوان مقرر چنین سیره
جدید به مالکات وثاقت حدیث و طرق تنویع خبر است، زیرا با پذیرش نقش بنای عقال در حجیت خبـر، مالکـات 

ترین ویژگی حجبت روایت مورد توجه است.عنوان مهمالصدور بودن بهپرده شده و موثوقپذیرش آن نیز به عقال س
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مقدمه 

حجیت خبر واحد ابتدا در کتب اصولی اهل سنت و با تمسک به ادله کتاب و سنت یعنی؛ آیات قرآن و 
). در میـان ۱۲۴-۱۱۶؛ غزالـی، ۷۵-۸۷و اجماع مورد بررسی قرار گرفت (جصاص، روایات پیامبر (ص)

کتب امامیه نیز شیخ طوسی به عنوان اولین شخص، به ذکر ادله بر همـان اسـاس کتـب اهـل سـنت یعنـی 
١)۱۲۸-۱۰۸/ ۱العدهکتاب، سنت و اجماع پرداخت. (ط

ای که ادله متنـی و اشـکاالت وارده به گونهتری قرار گرفت،این بحث در گستره زمان مورد بررسی دقیق
چنین دایره ادله خبر واحد به شکل کّمی نیز افزایش یافت و در کتب سه هم٢بر آن بسیار مبسوط مطرح شد،

قرن بعد ردپای دلیل عقل و سیره عقال به مباحث حجیت خبر واحد اضافه شد. گرچه دلیل عقل کمتر مورد 
ای که برخی معاصران تنها دلیـل توجه واقع گشت، به گونهره عقال بسیار موردعنایت قرار گرفت اما دلیل سی
).۱۹۶/ ۱حسینی، ؛ واعظ۱۹۱/ ۳دانند (تقوی اشتهاردی، را بنای عقال میحجیت بخشی به خبر واحد

توان گفت به شکل کلی ادله حجیت خبر واحد در حال حاضر به دو گروه ادله متنـی و ادلـه بنابراین می
توان بـه حجیـت شود. ادله متنی شامل دالیل قرآنی و روایاتی است که از داللت آن میتنی تقسیم میغیر م

خبر واحد رسید و ادله غیر متنی شامل اجماع و سیره عقال است.
باید دانست ورود سیره عقال به دالیل حجیت امارات شرعی مانند خبـر واحـد تحـوالت مهمـی را بـه 

تا پیش از آن، تالش متقدمان و متأخرانی مانند شیخ انصاری، صاحب کفایه، برای ای کهوجود آورد به گونه
بخشی به خبر واحد، در راستای احراز وقوع تعبد به چنین ظنی از طریق نصوص شرعی یعنـی ادلـه حجیت

از که در کتب معاصر به علت تأثیر توجه به بناهای عقالیی در س). حال آن۵۳/ ۱متنی بوده است (انصاری، 
وکارهای شریعت، دیدگاه جدیدی از جانب برخی مانند میرزای نائینی و امام خمینی وارد شـد کـه امـاراتی 

ها را طرقی عقالئیه برای کشف واقع مانند خبر واحد را از زوایه نگاه تعبدی مورد بررسی قرار نداده، بلکه آن
؛ سـبحانی، تهـذیب ۹۱/ ۳، نـائینیفته است. (و استنباط احکام دانستند که مورد تأیید و تقریر شارع قرار گر

). لذا طبق این دیدگاه دلیل اصلی حجیت خبر واحد نیز بنای عقالست و نقش سـایر ادلـه ۱۹۴/ ۱االصول، 
در امضا و تقریر چنین حکمی است. در این نوشتار در صدد برآمدیم به تبیین این دیدگاه پرداختـه و در ایـن 

هایی که بر داللت مستقل این ادله برای اثبات حجیت خبـر واحـد و شـرایط اییراستا ابتدا ادله متنی و نارس
راوی مطرح است، شرح داده و سپس این ادله را در پرتو سیره عقال بازخوانی کنیم.

گفتنی است بارزترین ثمره چنین نگاهی عالوه بر رهایی از مشکالت نظری، در قلمرو و میزان حجیـت 

پذیرد.. شیخ طوسی اجماع امامیه را بر حجیت خبر واحد دلیل معتبر دانسته و اجماع عامه را نمی١
. با بررسی ادله متنی در نوشتار حاضر این مدعی روشن خواهد شد.٢
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خواهد داشت زیرا طبق نگاه متعبدانه دایره حجیت اخبار و مالکات وثاقت روایت خبر واحد تأثیر به سزایی 

و راوی نیز باید از سوی شارع مشخص گردد به همین علت، گروهی شرط عدالت را برای راوی الزم دانسته 
داننـد، و به همین جهت در میان احادیث صحیح، حسن، موثق و ضعیف تنها نوع اول را دارای حجیـت می

برخی به خاطر روایات متعدد قـدر متـیقن را صـحیح اعالیـی دانسـته و تنهـا چنـین خبـر واحـدی را حتی
که با نگاه عرفی بودن اماره خبر واحد شرایط حجیت آن را نیز سیره مشخص خواهد نمود پذیرند حال آنمی

لـذا ایشـان بـه ترین مالک ایشان موثوق الصدور بودن حدیث اسـتاند مهمو چنانچه بزرگان مطرح نموده
چنین گسـتره اخبـار دهند. همانواع دیگر حدیث عالوه بر صحیح نیز در صورت وجود شرایط ترتیب اثر می

نیز با این فرض تنها در امور شرعیات یعنی احکام مورد استفاده نخواهد بـود بلکـه حجیـت آن بـه روابـات 
رگان در پایان نوشتار بررسی خواهد شد.تفسیری نیز تسری خواهد نمود. این مسئله با ذکر اقوالی از بز

پس از بیان کلیات اصطالحی نوشتار به بیان داللت و اشـکاالت ادلـه متنـی و سـپس بـازخوانی آن در 
پرتوی سیره عقال خواهیم پرداخت.

تعریف خبر و انواع آن
گـاهی دهنـده اسـت (فراهیـدی،  در ) و۲۲/ ۴؛ ابـن منظـور، ۲۵/ ۴خبر در لغت بـه معنـی پیغـامی آ

) و به معنای سخنی است که گفتار، کردار و تقریـر معصـوم (ع) را ۳۷اصطالح با حدیث مترادف (نفیسی، 
).۳۱کند (همو، گزارش می

یکی از تقسیمات خبر با توجه به وضعیت سـند آن، خبـر متـواتر و آحـاد (واحـد) اسـت. مـالک ایـن 
آور اسـت در واتر به علـت شـرایط آن علـمشود، حدیث متای است برای شنونده ایجاد میتقسیمات آگاهی

).۷۰کند (همو، شود، افاده ظن میکه تمام اقسام دیگر حدیث که واحد خوانده میحالی
ها خبر متواتر خبری است که گزارشگران آن در همه طبقات، آنقدر زیاد باشند که به طور عادی تبانی آن

است که فاقد شروط تواتر است و به خودی خـود ). اما خبر واحد خبری ۷۲بر کذب محال باشد (فضلی، 
). غالب اصولیان خبر واحد را به دو قسم خبر واحد محفوف بـه قـرائن قطعـی و ۸۲علم آور نیست (همو، 

) خبری که حجیت آن مورد اختالف است خبـر واحـد ۷۲/ ۳مظفر،اند. (خبر واحد فاقد قرینه تقسیم کرده
بدون قرینه است (همان).

ه عقال و جایگاه آن در ادله خبر واحدتعریف سیر
). در تعریف سیره عقـال ۹۹گردد (فخلعی، تاریخچه بحث از سیره عقال به حدود دو قرن گذشته بازمی
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عمل عقال بما هم عقال بدون وابستگی به آیین و مذهب که به طور پیوسـته و در همـه مسـائل «آمده است: 

).۱۹۲/ ۳، نائینی» (شود.بنای عرف عام نیز تعبیر میاعم اصولی یا فقهی و ... باشد و از آن به
بنـای عقـال مسـتقًال دلیـل «فرمایـد: نکته دیگر در بحث سیره عقال، حجیت آن است مرحوم مظفر می

(مظفـر، » یابدکه به نحو یقین موافقت و امضای شارع بر آن کشف شود، حجیت مینیست بلکه تنها زمانی
۳ /۱۷۷.(

که از مصادیق سیره عقال قبول قول مخبر ثقه است، لذا اغلـب اصـولیان بـه ویـژه آنچه مد نظر است آن
اند و همانگونه که ذکر خواهد معاصران، به دلیل سیره به عنوان چهارمین دلیل در حجیت خبر واحد پرداخته

ای قشهترین دلیل برای اثبات حجیت خبرواحد است که هیچ مناشد از نگاه برخی از ایشان این دلیل محکم
).۱۹۶/ ۱، خویی؛ ۱۹۱/ ۳در آن راه ندارد (تقوی اشتهاردی، 

) و برخی چون صـاحب کفایـه و ۱۶۴-۱۶۳/ ۲دروسهید صدر آن را ذیل دلیل سنت (برخی چون ش
-۱۶۳/ ۱؛ انصـاری ۳۰۴-۳۰۳اند (آخونـد خراسـانی، شیخ انصاری ذیل دلیل اجماع از آن سخن گفته

۱۶۴.(
دلیـل اصـلی «فرماید: ئالن جدی اثبات خبر واحد بر پایه فقط دلیل سیره است میامام خمینی که از قا

بلکه تنهاترین دلیل برای حجیت خبر واحد بنای عقالست و هرکس که به جوامع بشری که در طول تاریخ به 
/۲(سـبحانی، » هایی که استقرار یافته توجه کند بر وجود این سـیره واقـف خواهـد شـدوجود آمده و تمدن

). طبق نظر مرحوم مظفر سر چنین عملکردی آن است که احتمال خطای خبر ثقه به نظر عقال ملغـی ۴۷۲
است لذا نظامات بشری بر اساس این سیره استوار گشته که نبود آن موجب اختالل نظام اجتماعی و هـرج و 

.)۹۷-۹۶/ ۳مرج خواهد شد (مظفر 
ردع شارع ثابت خواهد شد، لذا قائلین به آن در اثبات گونه که گفته شد حجیت دلیل سیره با عدمهمان

؛ صدر،۴۷۲/ ۲اند (سبحانی، حجیت خبر واحد به عدم ردع چنین بنای عقالیی از سوی شارع ملتزم گشته
بــاره ). مرحــوم مظفــر در این۳۰۳؛ آخونــد خراســانی، ۳/۱۰۰مظفــر، ؛۱۹۷/ ۱، خــویی؛ ۱۶۶/ ۲دروس

ر مسئله پذیرش خبر واحد ثقه میان مسلمانان ثابت شده و شارع مقـدس باید گفت سیره عقال د«گوید: می
ها متحد گشته است زیرا او از عقال بلکه رئیس ایشان است زیرا مادامی که که برای ما طریقـه خاصـی با آن

که تأسیس خود شارع در مسئله تبلیغ احکام باشد به جز همین سیره عقالئیه ثابت نشود بایـد بـدانیم کـه او 
کرد و بین مـردم ن سیره را پذیرفته و اخذ کرده چرا که اگر طریقه خاص دیگری در نظر او بود آن را بیان میای

(مظفـر، » ها متفاوت باشد.ساخت تا سیره مسلمانان در این مسئله با عملکرد بقیه انسانمشهور و ظاهر می
۳ /۹۷.(
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ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتوي سیره عقالتحلیل
گونه که در مقدمه اشاره شد، گروهی برای اثبات خبر واحد به ادله متنی تمسک جسته و بر پایه آن نهما

حجیت خبر واحد را به مثابه حکمی تأسیسی و توقیفی از جانب شارع که منجر به حجیت ظنی خبر واحـد 
ر خبر و وثاقت راوی نیز از اند. در این دیدگاه شرایط اعتباکند، دانستهشود و آن را تبدیل به ظن خاص میمی

الفاظ آیات برداشت شده است. در مقابل طبق دیدگاه گروهی دیگر حجیت خبر واحد حکمی امضـائی بـر 
پایه سیره و عملکرد عقال در اعتباربخشی به حجیت خبر ثقه است و جنبـه تـوقیفی از جانـب شـارع نـدارد 

) بلکه ادله متنی به علت نارسـایی و ۵۴/ ۲، ؛ سبحانی، الوسیط فی ُاصول الفقه۱۳۸/ ۳(بروجردی نجفی، 
های ایشـان تـوان از نوشـتهاشکاالت، دارای اعتبار و داللت مستقل برای حجیت تعبدی نیسـت. آنچـه می

برداشت نمود داللت ادله متنی به عنوان ممضی و مقرر این سیره است.. برای بیان این دیدگاه ادلـه متنـی را 
و اشـکاالت آن را بیـان نمـوده، سـپس بـر اسـاس سـیره عقـال تحلیـل در دو مبحث قرآن و سـنت بررسـی

نماییم.می

قرآن
در میان منابع اهل سنت و امامیه در راستای حجیت بخشی به خبر واحد به آیاتی از قرآن اسـتناد شـده 

دیـدگاه که دیگر آیـات طبـق است، آنچه مورد بررسی این نوشتار قرار دارد دو آیه نبأ و نفر است. به علت آن
مشهور اصولیان دارای داللتی بر حجیت خبر واحد نیست از ذکر آن صرف نظر کرده و خواننـده را مراجعـه 

).۲۰۳/ ۱۰؛ صدر، ۲۸۷/ ۱انصاری، دهیم (می
(وصف عدالت راوی)١داللت آیه نبأ

اند:مشهور اصولیان از دو راه برای اثبات داللت آیه بر حجیت خبر واحد وارد شده
وجوب تبین به آوردن خبر فاسق معلق شـده اسـت ٢طبق هیئت شرطیه آیه کریمهشرط:مفهوم-الف

بنابراین اگر شرط منتفی شود یعنی خبر، همراه عادل بیاید حکم وجوب تبین نیز منتفی خواهد شد. لذا خبر 
).۱۶۴/ ۳، نائینیشود (واحد عادل حجت می

اند:کردهمخالفان داللت آیه، دواشکال را به این مفهوم وارد 
شود بنابراین شرط از نوع محققة الموضـوع بـوده و . از ظاهر آیه انتقاء حکم با انتفاء موضوع همراه می١

آید کـه پاسـخ قمی برمیتوان از آن مفهوم گرفت. از ظاهر عبارات شیخ انصاری و دیگرانی مثل میرزاینمی

)۶(حجرات: » یاأیّها اّلذین ءامنوْا إن جاءکم فاسق بنبإ فتبینوْا أن تصیبوا قوما بجهالة فتْصبحوْا علی ما فعلتم نادمین.. «١
ان (ادات شرط) جاءکم فاسق بنبأ (جمله شرطیه) فتبینوا (جزاء) (اگر فاسق خبری آورد تبین واجب است).٢
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.)۴۳۳؛ قمی، ۱۱۸/ ۱انصاری، دفع است (بل به این اشکال غیرقا

داننـد نـه گرچه مرحوم آخوند و محقق نائینی برای پاسخ به این اشکال، موضـوع آیـه را نفـس خبـر می
که خبر از جانب فاسق باشد که در این شود یکی آنخبری که به قید آوردن فاسق باشد لذا دو فرض بیان می

(آخونـد ١ت.صورت تبین واجب است و دیگر آن کـه خبـر از جانـب عـادل باشـد کـه تبـین واجـب نیسـ
). اما این سخنان از جانب همه اصولیان پذیرفتـه ۱۰۴-۱۰۳/ ۲، نائینی، اجود التقریرات؛ ۲۹۶خراسانی، 

)، امـا در ۱۵۷/ ۱حسـینی، پذیرنـد (واعظنشده و محقق خویی راه مرحوم آخوند را گرچه در مقام ثبوت می
داننـد آیه را از این جهت الاقل مجمـل میمقام اثبات و داللت عرفی این سخنان را درست ندانسته و ظهور

).۱۶۱/ ۱(همو، 
ان تصـیبوا قومـا «. دومین اشکال اصولیان بر مفهوم شرط آیه با توجه بـه تعلیـل ذیـل آیـه بـا عبـارت ۲

گویـد: دانند زیرا تعلیل ذیل آیـه میامام خمینی عموم تعلیل ذیل آیه را متعارض با مفهوم میاست.» بجهاله
جهالت نیز یعنی عدم علم به واقع که بین خبر فاسق و عادل مشترک اسـت » به جهالت نیفتیدتبین کنید تا«

توان این عموم را با مفهوم تخصـیص زد زیـرا لذا این عمومیت در تعارض با مفهوم آیه است. هم چنین نمی
).۴۴۲/ ۲سبحانی، تعلیل اقوی است و ابای از تخصیص دارد (

برای حل این اشکال مراد از جهالت را سفاهت دانسته و بنـابراین تعلیـل میرزای نائینی و محقق خویی 
در این آیه امری ازتکازی و عرفی است لذا چنین علتی عمومیتی بین خبر عادل و غیرعادل به وجود نیـاورده 

ه هایی این اشکاالت قابل حل است اما امام بشود. گرچه به ظاهر با چنین پاسخو مانع از ظهور مفهوم نمی
٢سازد.ها نیز اشکاالتی وارد میاین

این راه از نظر اغلب اصولیان رد شده زیرا آورده شدن یـک وصـف تعلیلـی بـرای ٣مفهوم وصف-ب
آید و در این مـورد نیـز شـاید آوردن وصـف فاسـق صـرفًا بـرای بیـان صـفت ولیـد و حکم به حساب نمی

چنین وصفی معتمـد بـر موصـوف عالوه بر آن ). ١٥٨/ ٣، نائینی، اجود التقریراتخصوصیت مورد باشد (
). لـذا ۱۶۷/ ۳، نـائینیترین مفاهیم بوده و مورد اشکال اسـت (نیست و مانند مفهوم لقب است که ضعیف

و فقط از جانب برخی که به طور کلی مفهوم وصف را دارای حجیت انداکثر اصولیان این داللت را نپذیرفته
.)۱۹۶(حیدری، ستدانند چنین مفهومی مورد قبول امی

های بین شرط محقق موضوع و شرط غیر محقق موضوع این اسـت کـه اگـر شـرطی محقـق یکی از فرق«لب: . لنکرانی، محمدجواد، درس خارج، توضیح مط١
موضوع شد، دیگر دو فرض ندارد؛ اما شرط غیر محقق موضوع دو فرض دارد.

http://www.fazellankarani.com/persian/lesson/2630
توان جهالت را به جز عدم علم دانست و یا اشکال دور برای پذیرفتن حکومـت مفهـوم شـرط و همچنـین . اشکاالتی از قبیل آن که با توجه به معانی لغوی نمی٢

.۴۴۵-۲/۴۴۲اشکال خارج شدن خصوصیت مورد با چنین داللتی از آیه. برای اطالعات بیشتر رک: سبحانی، تهذیب األصول، 
. مفهوم وصف در آیه ان جاء کم فاسق (وصف) بنبا فتبینوا: ان جاءکم عادل بنبا فال یجب التبین٣
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تحلیل آیه نبأ در پرتوی سیره عقال

بنابر آنچه در بحث داللت آیه گفته شد، اگر مفهوم آیه از دیدگاه اصـولیان حجـت بـود، حجیـت خبـر 
شد ولی با توجه بـه اشـکاالت فـوق بایـد در آن درنـگ واحد به شرط وصف عدالت راوی، تعبدًا اثبات می

اند:نی آیه در پرتوی سیره عقال و ازتکازات عرفی بر آمدهنمود. لذا گروهی در صدد بازخوا
توان چنین تحلیل نمود که سیره و رفتار فراگیری در میان عقال و جوامع از آیه را با توجه به سیره عقال می

اند اما در برخی موارد در به دادهجمله جامعه صدر اسالم رایج بوده است که به اخبار یکدیگر ترتیب اثر می
اند نیـز عمـل روی کرده و حتی به خبـر کسـی کـه اطمینـان از عـدم کـذب وی نداشـتهارگیری سیره زیادهک

اند، آیه کریمه پس از قبول آن عملکرد رایج؛ یعنی، بنای عقالیی در پذیرش اخبار که همـواره در میـان نموده
ل این پیغـام شـده کـه بایـد بـه ها شکل گرفته، حامهای تعاملی با اعتماد بر همین مخابرهبشر بوده و عرصه

هایی در این سیره توجه کرد لذا امر کرده است که به خبر فرد فاسق پس از تبین توجه شود.محدودیت
فرمایـد: رسـد، ایشـان میاست که از عبارات وی چنین دیـدگاهی بـه نظـر میمرحوم مظفر از کسانی 

اسـت کـه نـزد عـرف مـردم قابـل هر خبریآیهدر »نبأ«منظور از کنیم آن است که آنچه از آیه استفاده می«
کـه مـردم از هـیچ خبـری پیـروی نکننـد انـد و گرنـه زمانیدادهاعتماد بوده و بدون تبین به آن ترتیب اثر می

ها شکل نگرفته باشد) نیازی نبود که به تبین در فرض خبر فاسق امر شود لـذا بـه مقتضـای ای بین آن(سیره
معلق بر خبر فاسق کرده بنابراین خبر عادل شأن تبین نخواهد داشت و مردم در عمـل مفهوم شرط آیه تبین را 

)۷۹/ ۳مظفر، »(مانند.به آن بر همان شیوه و عملکرد رایج خود در پذیرش خبر باقی می
آید دو نکته خواهد بود:بنابراین آنچه از آیه نبأ بر می

بار.. تأیید سیره رایج بین عقال و جوامع در عمل به اخ۱
. توجه دادن به محدودیتی که باید در ناحیه این عملکرد صورت گیرد که لزوم تبین در ترتیب اثر دادن ۲

به خبر شخص فاسق است.
که به نظر اند، توضیح آنشیخ انصاری نیز اساسًا تحلیل آیه نبأ را به ضمیمه سیره عقال قابل توجیه دانسته

ق به مفاد آیه برداشته شده است به ضمیمه بنـایی اسـت کـه عقـال در که لزوم تبین از خبر غیرفاسایشان این
پذیرش اخبار دارند و آن اجرای اصل عدم خطا و نسیان است. گویی عقال در مواجهه با اخبار سه احتمال را 

که گوینده دچار خطا و نسیان شده باشد، احتمال سوم نیز کذب دهند، اول و دوم آنبرای عدم پذیرش آن می
داننـد لـذا آیـه نیـز بـا ده است، عقال احتمال اول و دوم را با اصل عدم سهو و نسیان غیر قابل اعتنـا میگوین

پذیرش این اصل عقالیی برای حل احتمال اول و دوم، برای حل احتمال سوم تبین از خبر فاسـق و پـذیرش 
).۷۸/ ۱کند (انصاری، خبر ثقه بدون تبین را توصیه می
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ت آیه تأسیس جدیدی برای حجیت خبر واحد ندارد بلکه صـرفًا بـه ایـن مسـئله بـه بر این مبنا باید گف

نگرد و حتی هشدار ذیل آیه به عنوان محدودیت سیره نیز تنهـا ارشـاد بـه روش عنوان یک حکم امضائی می
داند چرا که عمل عقالست، از همین رو محقق اصفهانی تعلیل آیه را جهت تقریب ذهن برای فهم مردم می

اصحاب پیامبر (ص) بـه خبر فرد مطمئن، شأن جاهالن نبوده و روش صاحبان معرفت و بصیرت است وبه
خاطر اسالم ظاهری ولید، فریب خوردند و از دشمنی وی با بنی المصطلق بـه عنـوان عـاملی کـه موجـب 

ا قطع نظـر عمل به خبر عادل ب«فرماید: ). ایشان می۲۱۰/ ۳شد غفلت نمودند (التی وی میکذب و بی مبا
از آنچه آیه فرموده است شأن صاحبان بصیرت است زیرا عمل به خبر فرد مطمئن بنای عقالست بنابراین آیه 

/ ۳(حـد چنـین فـردی باشـد که جعل کننده حجیت بـرای خبـر واکاشفیت از حجیت خبر عادل دارد نه آن
۲۱۱.(

از ظهور داللت الفاظ آیه برداشت که حجیت خبر واحد راکه این مسئله در کالم کسانیجالب توجه آن
اند نیز دیده شده است زیرا همانگونه که گفتیم امام در اشکال به مفهوم شرط، تعلیل ذیل آیـه را سـدی نموده

گیرد اما محقق نائینی و خویی برای رهایی از چنین اشکالی تعلیـل را امـری دانستند که جلوی مفهوم را می
؛ ۱۰۵/ ۲، نـائینی، اجـود التقریـرات(وب ارتکازات عرفی تحلیل نمودنـد.تعبدی ندانسته و آن را در چارچ

نماید که تا چه اندازه برای درک صحیح از آیه نیازمند توجه بـه این بیان روشن می).۱۷۲-۱۶۴/ ۱، خویی
بنای عرفی و سیره عقالست.

ود، اساسًا شرط عدالت برای گونه که در پایان نوشتار بیشتر اشاره خواهیم نمبا توجه به این نکات همان
گونـه کـه نـزد شود بلکه باید مالک اصلی پذیرش اخبار را همانحجیت خبر واحد از این آیه استخراج نمی

عقال رایج است تنها در اطمینان آوری از عدم کذب دانست.
١آیه نفرداللت

محقـق خـویی و مرحـوم در زمینه داللت آیه بین اصولیان اختالف است گروهی مانند میرزای نائینی، 
/ ۲، نـائینی، اجـود التقریـراتدانند (مظفر داللت آیه را بر حجیت خبر واحد تمام و حتی اقوی از آیه نبأ می

اما گروهی دیگر مانند شیخ انصاری، مرحوم آخوند و امـام خمینـی داللـت آیـه را دارای اشـکاالتی .)۱۱۱
اند.دانسته

نفر مؤمنـان بـرای امـر تفقـه در دیـن اسـت، ایـن ن وجوب کفاییتوان گفت آیه در مقام بیااجماًال می
است که برای تحضیض وارد شده اسـت. گرچـه گروهـی بـه چنـین داللتـی » لوال«برداشت به خاطر لفظ 

ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلو ال نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فـی الـدین و لینـذروا قـومهم إذا رجعـوا «سوره توبه، مشهور به آیه نفر است: ۱۲۲آیه .١
»ونإلیهم لعلهم یحذر
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).۸۲/ ۳توان گفت الاقل آیه داللت در تشریع نفر دارد (مظفر، اند اما باز هم میاشکال کرده

های تعلیل آن از چند امر واجب تشکیل شده است که با توجه به المطبق نظر موافقان داللت آیه، ظاهر
هریک از این اوامر علت غایی برای ما قبل آن است و در حکم بـا هـم واحـد خواهنـد بـود در ١و لفظ لعل 

نتیجه:
به علت تفقه= وجوب تفقه٢وجوب نفر

وجوب تفقه به علت انذار = وجوب انذار
ب حذروجوب انذار به علت حذر = وجو

سپس باید گفت وجوب حذر (با تحقق انذار) مستلزم آن است که قول منـِذر بـه علـت تحقـق انـذار، 
. چرا که قبول قول منذر و حـذر از آن بـا عمـل بـه اخبـاری )۱۱۱/ ۲، نائینی، اجود التقریراتحجت باشد (

).١٨٥/ ٣شناساند. (کاظمی، است که حکم شرعی را می
که به علت آید: اول آنمبنای دو برداشت از داللت لفظی آیه به وجود میدر واقع حجیت خبر واحد بر 

وجوب حذر، قول راوی حجت است و دوم چون وجوب قبول، مطلق بیان شده هر خبری ولو از یـک نفـر و 
اند:است که مخالفان این دو برداشت را مورد اشکال دانستهبه صورت واحد، حجیت دارد. این در حالی

وب حذراشکال در وج
/ ۱انصـاری، دانند نه وجـوب (شیخ انصاری و مرحوم آخوند داللت کالم را تنها بر مطلوبیت حذر می

زیرا محبوبیت لفظ لعل لزومًا دال بر وجود نخواهد بود و تحذر نیز به امید درک واقع و عدم وقـوع در )۱۲۹
(آخونـد کلف بر وجـوب باشـدتواند حجتی برای تکلیف ممفسده کار خوبی است اما واجب نبوده و نمی

آید زیرا لعل داللت بر علت غایی حکـم به نظر امام نیز وجوب تحذر از لفظ لعل بر نمی.)۲۹۸خراسانی، 
لذا مفـاد آیـه وجـوب ٣)۴۶۵-۴۶۴/ ۲سبحانی، تهذیب االصول، رساند (ما قبل ندارد و تنها ترتب را می

تقـوی شت است با این امید که حـذر صـورت گیـرد (تفقه بر هریک طوائف و وجوب انذارشان هنگام بازگ
).۱۸۷/ ۳اشتهاردی، 

اشکال در اطالق آیه
اند آن را مطلـق تر آن است که چگونه افرادی که حذر را واجب دانستهاشکال دیگر و به تعبیر امام بزرگ

)۱/۱۸۳، خوییطبق دیدگاه محقق نائینی و آیه الله خویی کلمه لعل داللت بر آن دارد که متعلقش علت غایی احکام قبلی مذکور است. (.١
. با توجه به داللت لوال تحضیضیه٢
ک باِخٌع َنْفَسک َعلی آثاِرِهْم ِإْن «. امام سخن محقق نائینی و آیة الله خویی را با آیه ٣ کند زیرا در این آیـه ) نقض می۶(کهف: » َلْم یْؤِمُنوا ِبهَذا اْلَحِدیِث َأَسفاً َفَلَعلَّ

لزم علت غـایی توان علت عدم ایمان اهل کفر را سختی کشیدن پیامبر (ص) در امر هدایت دانست بلکه تنها ترّتبی بین این دو مسئله وجود دارد و ترتب مستنمی
بودن نیست.
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کـالم بـر کـه چنـین اطالقـی ازاند در حالیگرفته و در صورت حصول ظن و عدم علم نیز حجت قرار داده

آید.نمی
دارد که برفرض پذیرش وجوب حذر، در وجوب حـذر اطـالق وجـود نـدارد شیخ انصاری نیز بیان می

بلکه ممکن است تنها در صورت حصول علم، حذر واجب باشد و این مسئله از روایاتی که در زمینه این آیه 
شود چرا که امامت نیز فهمیده میو امام (ع) وجوب نفر را برای شناخت امامت واجب دانسته است،١آمده

). طبق نظر صاحب کفایه نیز در این موضـوع اساسـًا اطـالق ۱۲۹/ ۱انصاری، گردد (جز با علم ثابت نمی
گیرد زیرا شرط اولیه آن، یعنی؛ در مقام بیان بودن متکلم موجود نیست و آیه تنها در مقـام بیـان صورت نمی

ه قدر متیقن، یعنی، وجوب عمل به خبر منـِذر در صـورت حصـول وجوب نفر است لذا در این مورد باید ب
.)۳۱۵/ ۳مشکینی، علم اکتفا کرد (

آیه بر حسب تفاسـیری کـه از آن شـده اسـت در مقـام بیـان «فرماید: تری میامام نیز در توضیح کامل
عمل به قـول وجوب کفایی اصل نفر و بازگشت و انذار و تحذیر گروهی از مردم است اما آیه نسبت به لزوم

هر منذر چه عادل باشد یا فاسق، یک نفر باشد با متعدد، از گفتارش حصول ظن شود یـا حصـول علـم، در 
.)۴۶۷/ ۲سبحانی، تهذیب االصول، » (مقام بیان نیست تا بتوان از آن اطالق گرفت.

تحلیل آیه نفر در پرتوی سیره عقال
ای کـه بـه راحتـی ز دچار اشـکال بـود بـه گونـههای لفظی این آیه نیگونه که مشخص شد داللتهمان

توانستیم از اطالق آن حجیت خبر واحد را به دست آوریم، این در حالی است که همـانطور کـه اشـاره نمی
توان از آن چشـم پوشـید لـذا کردیم در آیه ساختار منظمی برای مسئله تبلیغ احکام شرع اشاره شده که نمی

اند:سیره عقال در صدد پاسخ به این مشکل برآمدهبزرگانی با تحلیل آیه در پرتوی
پـردازد ابتـدا مـا را بـه باید گفت آیه به تدوین ساز وکار مسئله مهم فراگیری احکام برای مسـلمانان می

سازد که الجرم باید به شکل کفائی صورت گیرد (فلـو ال نفـر مـن کـل فرقـه وظیفه بزرگ فقاهت متوجه می
مسئولیت داده که فقط کند و به ایشان و بعد برای ایشان وظیفه انذار را مشخص میمنهم لیتفقهوا فی الدین) 

هاست و مردم نیز باید به ایـن احکام را برای خود فرانگیرند بلکه وظیفه نشر آن و تحذر مردم نیز به عهده آن
که قـول چنـد نفـر مسئله توجه داشته باشند. (و لینذروا قومهم و لعلهم یحذرون) اما حقیقتًا آیه از حیث این

ت است؟ آیا مفید ظن باشد کافی است یا باید مفید حجت است؟ چگونه حجت است؟ در چه حدی حج
آیه نسبت به لزوم عمل به قول هر منـذر چـه «فرماید: این باره میعلم باشد؟ ساکت است. امام خمینی در 

عادل باشد یا فاسق، یک نفر باشد با متعدد، از گفتارش حصول ظن شـود یـا حصـول علـم، در مقـام بیـان 

.۱۳۱-۱۲۹/ ۱کند. نک: انصاری، ف داللت آیه روایاتی است که هدف نفر را بیان می. از دالیل اصولیان مخال١
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) گویا شارع این مسئله را به بنـای ۴۶۷/ ۲سبحانی، تهذیب االصول، . «(رفتنیست تا بتوان از آن اطالق گ

سـپارد. چـرا کـه عقـال در سـاز عرفی و سیره رایجی که بین مردم در پذیرش اخبار ثقات موجـود اسـت می
رسـد حـدود وکارهایی اجتماعی بر خبر واحد اطمینان بخش با شرایطی که هر ذهن مرتکز عرفی بـه آن می

اند.روشن ساختهمسئله را 
ای دانست، ایشان در زمینه رسد از کلمات محقق خویی بتوان ایشان را صاحب چنین اندیشهبه نظر می

اند به سبب اطالق آیه بر وجوب حذر هنگـام انـذار، خبـر گروهی گمان کرده«فرماید: اطالق آیه کریمه می
آیه بین عرف و عقالیی نازل شـده کـه بـه گردد اما این توهمی باطل است زیرا ضعیف نیز دارای حجیت می

کنند این در صورتی است که آیه را در مقام جعل حجیت خبر واحد بـه حسـاب خبر فاسق کاذب عمل نمی
آوریم اما اگر آن را کاشف از حجیت خبر واحدی که پیش از نزول آیه مورد توجه بوده بدانیم اساسًا وجـوب 

د چرا که مفاد آیـه در آن صـورت جعـل حجیـت نیسـت تـا از آن شوحذر از باب تطبیق بر سیره تحلیل می
اطالق فهمیده شود بلکه مفاد آن وجود حجیت خبر واحد به عنوان امری مفروغ عنه است که پیش از نـزول 
آیه به مقتضای سیره عقالئیه مورد عمل بوده و از جانب شارع امضا گشـته اسـت. لـذا در توسـیع و تضـییق 

طور که می دانیم عقال به خبر ضـعیف همان عملکرد عقالئیه خواهد بود که همانموضوع حجیت نیز تابع 
.)۲۰۱-۲۰۰/ ۱، خویی»(کنند.عمل نمی

کند لذا بـرای ای رایج در بین عقال تأیید میشود آیه حجیت اخبار را به عنوان سیرهبنابراین مشخص می
وجـه د به سیره عقـال توجـه نمـود، و بـه هیچهای وثاقت راوی و شرایط وی نیز بایپی بردن و ضابطه مالک

توان از اطالق آیه برای شرایط حجیت خبر استفاده کرد.نمی

سنت
توان حجیـت مورد دوم از ادله متنی حجیت خبر واحد اخبار معصومان (ع) است که از مضمون آن می

ستیم وجود اشکال دوری رو هخبر واحد را به دست آورد. چالش مهمی که در تمسک به روایات با آن روبه
آید، زیرا زمانی که ما بخواهیم حجیـت خبـر واحـد را از خبـر واحـد بـه است که در این زمینه به وجود می

دست آوریم دچار دور مصرح خواهیم شد، بنابراین برای نیفتادن در این دور تنها راه حل آن است که چنـین 
).۸۶/ ۳مظفر، ؛ ۱۹۲/ ۱، خوییاخباری، به حد تواتر رسیده باشند (

آنچه مسلم است در اخبار رسیده ١تواتر در اخبار به سه نوع لفظی، معنوی و اجمالی تقسیم شده است.

متواتر معنوی نیز جایی است که راویان )۷۹(فضلی، .تواتر لفظی جایی است که راویان مضمون واحدی را به یک لفظ با الفاظ مترادف یا مشابه گزارش کنند.١
تواتر اجمالی نیز آن است که اخبار زیادی در یک موضوع نقل شده اما نه .)۸۰ها تکرار شود (همو، ضمون مشترکی در آنکنند اما ماخبار گوناگونی را گزارش می

).۱۱۳/ ۲شود (خویی، ها کذب باشد به صدق اخص مضمون آن یقین آورده میتواند همه آندر لفظ و نه در معنا یکسان نیستند اما به علت اینکه عادتًا نمی
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پیرامون این موضوع تواتر لفظی به هیچ وجه وجود ندارد و تنها شاید بتوان تواتر معنوی یا اجمالی را یافت.

روایات دال بر حجیت خبر واحد و اشکاالت آن
نمایند:بار وارده در حجیت خبر واحد را بر اساس مضمون با چند عنوان بررسی میاصولیان اخ

اخبار عالجیه: آن دسته از اخباری است که طبق آن معصومان (ع) برای حل روایات متعـارض بـرای -
ها را به ترتیب به روایـت اعـدل، اصـدق و مشـهور و هنگـامی مسـاوی بـودن تخییـر رهنمـون اصحاب آن

چنـین مرفوعـه زراره ) و هم۶۸-۶۷/ ۱مشهورترین این روایات مقبوله عمر بن حنظله (کلینـی، اند ساخته
کـه بـرای حجیـت در زمینه داللت این دسـته از روایـات گفتـه شـده این١) است.۱۳۳/ ۴جمهور، ابی(ابن

م (ع) نفسـه از جانـب معصـودهد حجیت خود خبر واحد فیروایات متعارض راه حلی ارائه شده نشان می
).۸۷/ ۳مظفر، ؛۱۹۱/ ۱، خوییمفروغ عنه است (

اخباری اسـت کـه ائمـه (ع) افـرادی را کـه بـه ،روایات ارجاع افراد به اصحاب خاص بدون ضابطه-
دادند تا از ایشان حکم را کردند به اصحاب خود ارجاع میایشان برای فهم مسئله و حکم شرعی مراجعه می

م صادق (ع) هنگام مراجعه فیض بن مختار که درباره اخـتالف احادیـث بـه وی بشنوند. نظیر روایتی که اما
۱۳۵(کشـی،که اشاره ایشان به سمت زراره بود» هر وقت احادیث ما را خواستی از این فرد بپرس.«فرمود: 

ای چون محمد بـن مسـلم، گونه است سفارش معصومان (ع) نسبت به اصحاب برجسته)؛ و همین۱۳۶-
به گفته شیخ انصاری ظاهر این دسته از ٢لب،، ابوبصیر، زکریا بن آدم، یونس بن عبدالرحمن و ...ابان بن تغ

روایات نیز مانند دسته اول دال بر آنست که حجیت خبر واحد نزد معصوم (ع) مفروغ عنه بوده و خبر واحد 
).۱۳۹/ ۱انصاری، ثقه نزد ایشان معتبر است (

هـایی اسـت کـه امـام (ع) بـه این گـروه از روایـات، آن: دون ضابطهروایات ارجاع به عموم راویان ب-
اند، مانند پاسخی که حضرت حجت (عج) در جـواب مراجعه به محدثان و راویان در زمان نیاز اشاره کرده

هـا آید به راویان احادیـث مـا مراجعـه کنیـد کـه آندر حوادثی که پیش می«نامه اسحاق بن یعقوب فرمود: 
) تعداد این دسته از روایات نسبتًا ۲۹۱طوسی، الغیبة، »(ها هستمو من حجت خدا بر آنحجت من بر شما

شود آن است که خبر واحـد فـی الجملـه نـزد معصـوم (ع) آنچه از این روایات نیز استفاده می٣زیاد است.
اند.حجت است که یاران خویش را برای حل مسائل به آن ارجاع داده

گر روایاتی است که در ارجاع معصـوم (ع) بـه این دسته بیان: همراه ضابطهروایات ارجاع به صحابه-
ای معلوم جهت حجیت خبرواحد مشخص شـده اصحاب مناط و علت ارجاع اشاره شده و در واقع ضابطه

.۱۲۲-۱۰۶/ ۲۷اطالع از روایات عالجیه نگ: وسائل الشیعة، . برای ١
.۱۳۶/ ۲۷. نگ: حرعاملی، ٢
.۷۷/ ۲۷. نگ: حرعاملی، ٣
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توانم خدمت شـما عیسی از امام رضا (ع) پرسید: من همیشه نمیکه محمدبناست. نمونه آن روایتی است

چه از احکام و علوم دین را که الزم دارم بپرسم آیا یونس بن عبد الرحمن نزد شما ثقه است که برسم تا هر آن
).۱۴۷/ ۲۷؛ حرعاملی، ۴۹۰من از او علوم دینی مورد نیازم را فراگیرم؟ امام فرمودند: آری (کشی، 

حجیـت خبـر، که ارتکاز ذهنی پرسشگر این بوده که مناط توان گفت: اینراجع به داللت این دسته می
اند، دال بر آن اسـت کـه خبـر واحـد ثقـه حجـت اسـت وثاقت است و امام نیز چنین مالکی را تقریر کرده

).۱۶۳/ ۲دروس(صدر،
هـای پیشـین در حجیـت های دیگری از اخبار موجود است که وضوح داللتی را که گروهچنین گروههم

التزامی بـا واسـطه و سـایر قـرائن آن بـه حجیـت فـی های توان از مدلولخبر واحد داشتند، ندارند البته می
ترغیب بـه کتابـت وحفـظ )، روایات۶۲/ ۱الجمله خبر واحد پی برد. مانند روایات حرمت کذب (کلینی، 

). از همـه ایـن ۵۲۰/ ۲، همو()، روایات فرستادگان معصومان (ع) جهت تبلیغ۵۲و۴۸/ ۱، هموحدیث (
اند به همین علـت کردهتوان پی برد که مردم به خبر واحد عمل مییها مروایات با توجه به فضای صدور آن

معصوم (ع) از پیروی اخبار کذب نهی نموده یا ایشان را به نوشتن حدیث فرمان داده یـا برایشـان مـأمورانی 
)۸۹-۳/۸۸؛ مظفر، ۱۴۴/ ۱(انصاری، فرستاده است

هیم پرداخـت و شـهید صـدر بـه آن توجـه نکته در خور توجهی که بیشتر در بحث بازخوانی به آن خوا
توان سیره رایج عمل به خبر واحد را به دست آورد اما هیچ کـدام دهد آن است که از همه این روایات میمی

).۱۶۰/ ۲، دروسستناد واقع شود (تواند برای حجیت تعبدی عمل به خبر واحد ثقه مورد اها نمیاز این
تحلیل روایات در پرتوی سیره عقال

س از بررسی روایات وارده در جهت اثبات حجیت خبر واحد باید گفت از دیدگاه چندی از اصـولیان پ
چون شیخ انصاری، صاحب کفایه و آیه الله خویی بر اساس این روایات تواتر اجمالی بر اخـص مضـمون 

از روایات را ). شیخ انصاری و محقق نائینی قدر متیقن ۳۰۲آید (آخوند خراسانی، این روایات به دست می
)، اما آیـه اللـه خـویی اخـص مضـمون تـواتر اجمـالی ۱۶۵/ ۱دانند (انصاری، شامل حجیت خبر ثقه می

روایات را در حجیت خبرثقه ندانسته بلکه تنها حجیت روایـات صـحیح اعالیـی را بـر ایـن اسـاس ثابـت 
).۱۹۴/ ۱، خوییدانند (می

ت نگاه تعبدی برای حجیت بخشی به خبر واحـد ای از رویکردی است که به روایااین گزارش خالصه
) روایـات شـأن تـوقیفی و ۱۳۸/ ۳که طبق دیدگاه شـهید صـدر و برخـی دیگـر (عراقـی، اند در حالیداشته

تأسیسی نداشته بلکه امضای حکم ارشادی است و داللت آن تنها با تحلیل بر پایه سیره آشکار خواهد شد.
کند:جیت خبر واحد مطرح است با دوفرض بررسی میشهید صدر روایاتی را که به عنوان ح
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ها را دلیل مستقلی برای اثبات حجیت خبر واحد دانست که در این صـورت بایـد قطعـی توان آن. می۱

الصدور بوده و یا به حد تواتر برسد تا اشکال دور مطرح شده پیش نیاید.
).۱/۲۸۸، صدر، دروسرا ذیل دلیل سیره تحلیل نمود (. آن ۲

س ایشان قائل است حجیت خبر واحد از این روایات طبق راه اول ممکن نیسـت زیـرا داللـت ایـن سپ
روایات بر حجیت، آن هم حجیت توقیفی و تعبدی، تمام نبوده و اشکاالت بسیاری به آن وارد است کـه در 

).۱۵۹/ ۲، ۱/۲۸۸هموای ازآن پرداختیم (بخش روایات به پاره
گیرد. اه دوم، سیره را در این زمینه در دو ناحیه سیره متشرعه و سیره عقال پی میبنابراین ایشان بر مبنای ر

که قائل بـه سـیره راه دوم برای اثبات سنت تحلیل آن ضمن سیره به دو گونه است: اول آن«فرماید: ایشان می
یره عقـال مسـئله را که با سکردند... و دوم آنکه اصحاب ائمه به خبر واحد ثقه عمل میمتشرعه گردیم و این

های تشـریعی و روابـط بررسی کنیم چرا که شأن عقال چه در اغراض شخصی طبیعی خود و چـه در زمینـه
اجتماعی عمل به خبر ثقه و اعتماد بر آن است و این امر فراگیر عقال موجب به وجود آمدن عـرف و عـادت 

کردنـد بنـابراین به همین عادت مراجعه میبین مردمان شده بود که در روابطشان با شارع و احکام شرع نیز 
وقتی در این حال شارع هیچ ردعی بر این عرف وارد نساخته است، این عدم ردع به معنی تقریـر و امضـای 

بنابراین سنت نیز مانند سایر ادله متنی دیگر به عنوان نقـش تقریـری و ممضـی بـرای » چنین حکمی است.
ای مناقشـهها بـدون هـیچ اشـکال واین حالت است که داللت آنکند و تنها درحجیت خبر واحد ایفا می

).۱۶۴-۱۶۳/ ۲، هموپذیرفته خواهد شد (
دهد که خبر واحـد مجموع این روایات نشان می«فرماید: سبحانی نیز از موافقان این طریق است و می

»اند.حجت است و کبری یک امر مسلم بوده و ائمه هم فقط در باره صغری بحث کرده
).۱۳۴/ ۳اند (بروجردی نجفی، مرحوم عراقی نیز تحلیلی مشابه کالم شهید صدر ارائه داده

دانند زیرا آنچه ارتکـازات عرفـی که ثمره چنین دیدگاهی را خروج شرط عدالت برای راوی میضمن آن
ز روایـات نیـز برای اعتماد به خبر در نظر دارد ثقه بودن راوی و اطمینان از کذب اوست. طبق نظـر ایشـان ا

آید که تنها خبر صحیح نیست که لزومی در پذیرش دارد بلکه اگر خبری از عادل و لو غیرشـیعه چنین بر می
).۱۳۵-۱۳۴/ ۳برسد به علت وجود معیار وثاقت و اطمینان آوری قابل پذیرش است. (همو، 
سـی اسـت. سـبحانی در بیـان این نکته به عنوان یکی از ثمرات مهم دیدگاه ارائه شده نوشـتار قابـل برر

اندکه آنچه در خبر واحد مهم است اساسًا فرد ثقه نیست بلکه خبـری اسـت کـه فـرد تری اظهار داشتهدقیق
شود وثاقت فرد نیست بلکه وثاقت راهی است کـه آدمـی آورد یعنی آنچه باعث اطمینان عقال به خبر میمی

) لذا ایشان ضمن اشاره به انواع حدیث ۵۶/ ۲لوسیط، به موثوق الصدور بودن خبر اعتماد کند. (سبحانی، ا
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تـوان اگر خبر ثقه را حجت بدانیم جز نوع اول چیزی را نمی«فرماید: (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) می

حجت دانست ولی اگر بگوییم ثقه بودن طریقی است به سوی موثوق الصدور بـودن، غیـر از ضـعیفی کـه 
جت هستند، حتی خبر ضعیف مهمـل و مجهـول هـم اگـر از قـرائن حکم به ضعف او کرده باشند، همه ح

به نظر ایشان این مسئله دقیقـًا همـان بنـایی اسـت کـه » دیگری وثوق به صدور آن پیدا کنیم، حجت است.
عقال دارند.

گیرينتیجه
داریم:گیری نوشتار را در غالب چندین نکته بیان مینتیجه

بت خبر واحد ادله متنی و غیرمتنی در عرض یکدیگر قـرار دارد . در مباحث اصولیان برای اثبات حج۱
در حالیکه اگر قرار باشد حجیت خبر واحد را با تکیه بر سیره عقـال پـذیرفت دیگـر مجـالی بـرای پـذیرش 

هـا دچـار تنـاقض تعبدی این حکم با تمسک به ادله متنی نخواهد ماند و ما با در عـرض هـم قـرار دادن آن
شویم.می

های ادله متنی بر حجیـت خبـر واحـد دارای اشـکاالت و مناقشـاتی اسـت از ف دیگر داللت. از طر۲
جمله:
کند دارای اشـکال محققـة الموضـوع بـودن آیه نبأ که به داللت مفهوم شرط بر خبر واحد داللت می-

است همچنین تعلیل ذیل آیه به گفته برخی موجب مفهوم نداشتن شرط شده است.
که آیا بعضی فقط به وجوب کفایی نفر و تفقه و سپس تبلیغ داللت کرده و نسبت به اینآیه نفر از نگاه-

تـوان از سخن یک راوی یا فقیه معتبر بوده یا نیاز به وجود چند نفر اسـت و ... در مقـام بیـان نیسـت و نمی
اطالق آن به نتیجه رسید.

دچار دور خواهیم شد کـه بـه گفتـه برخـی ها باید ثابت شود و گرنه برای تمسک به روایات، تواتر آن-
آید.تواتر ولو اجماًال بر حجیت خبر واحد از روایات بر نمی

. نگاه نوینی که در نوشتار دنبال کردیم که به منزله پاسخ به اشکاالت فوق بود بررسی ادله خبر واحـد ۳
گیرند تبیین کنـیم و بـر ل آن قرار میبا این نظر که سیره عقال را به عنوان دلیل اصلی که سایر ادله متنی در ذی

این اساس ادله متنی در طول سیره عقال قرار گرفته و باید در پرتوی آن بازخوانی شود:
آیه نبأ تأسیس حکم جدیدی نیست بلکه آیه کریمه با پیش فرض ثابت دانستن سیره رایجـی کـه بـین -

دودیتی که باید در سیره پیگیری شود و آن تبـین خبـر مردم در اعتماد به خبر افراد بوده، صرفًا ایشان را به مح
کند.غیر ثقه و فاسق است، ارشاد می
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آیه نفر برای وظیفه بزرگ فقاهت و فهم احکام شرع ساز و کار دقیقی را تبیـین کـرده و بـه گروهـی از -

فراگیری احکـام که معلمان و متعلمان در امرمسلمانان وظیفه نفر و سپس تبلیغ احکام را سپرده است و این
دین چگونه اطالعات را بین خویش رد و بدل نمایند تا هدف تبلیغ (حذر) حاصل شود، عرف رایج و سـیره 

دهند.عقالئیه را در نظر داشته که طبق آن افراد به سخن مبلغان با در نظر گرفتن شرایط وثاقت ترتیب اثر می
آن است که بگوییم قول و عمـل معصـومان (ع) توان داللت روایات را وافی دانستتنها راهی که می-

ای بین مسلمانان در پذیرش خبر واحد است.های مختلف، بر مبنای ثابت بودن سیرهدر روایات گروه
. بنابراین تنها دلیل اصلی حجیت خبر واحد سیره عقالئیه و عرف رایج مردم در پـذیرش خبـر واحـد ۴

(ع) و شـارع واقـع شـده و حمایـت او را در برداشـته اسـت، است که این عملکرد در مرئی و منظر معصوم 
گیرند.بنابراین ادله متنی مقرر و امضای سیره هستند و در طول آن قرار می

شـود و نتیجـه آن های چنین دیدگاهی در بحث قلمرو حجیـت خبـر واحـد مطـرح می. یکی از ثمره۵
چنین توجه به موثـوق الصـدور بـودن خروج برخی شروط تعبدی چون عدالت در پذیرش خبر واحد و هم

خبر است زیرا بنا بر سیره عقال نفس ثقه بودن راوی تنها مد نظر نیست بلکه ایشان ثقه بودن را طریقی بـرای 
دانند لذا اگر حدیثی راوی ثقه داشته اما از زوایه های دیگر عقالیی مورد تردید موثوق الصدور بودن خبر می
پذیرش نیست.وثاقت صدور قرار گیرد، قابل
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