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چکیده
حجیت خبر به عنوان یکی از منابع معرفت در شاخههای مختلف علوم دینی همچون فقه،
کالم و تفسیر از دیرباز محل توجه اندیشمندان بوده است .در این نوشتتار یکتی از اولتین
مقاطع مطرحشدن این موضوع در کالم امامیه ،یعنی مکتب بغداد (قرن چهتارم و نتنج، ،
انتخاب شده و اندیشه های مه،ترین شخصیتهای آن یعنی شیخ مفید ،ستید مرتضتی و
شیخ طوسی بررسی میشود .آنان با تقسی ،خبر به دو نوع متواتر و واحد (غیرمتواتر عموماً
خبر متواتر را در مسائل فقهی ،تفسیری و کالمتی ،بتهویتهه در معتاد و نبتوو و امامتت،
نذیرفته اند؛ اما در خصوص خبر واحد با داشتن دیدگاههای متفاوو در نذیرش آن در فروع
فقهی ،در حجیتنداشتن آن در اعتقاداو اتفاق نظر دارند و در این باره به دالیلتی استتناد
کرده اند .در این نوشتار کوشیدهای ،روشن کنی ،که آنان به لوازم دیدگاه ختویش بته طتور
کامل توجه نداشته اند .از این گذشته ،به اعتراف آنان ،هیچ مانع عقلی در خصوص حجیت
خبر واحد در اعتقاداو وجود ندارد .بنابراین ،با توجه به آنکه به نظر ایشتان عقیتده نتوعی
فعل قلبی است ،میتواند مشمول ادله حجیت خبر شود.

* دانشجوی دکتری شیعهشناسی ،دانشگاه ادیان و مذاهب قم (نویسنده مسئول)،
Email: a.mahdyzadeh@gmail.com

** استادیار شیعهشناسی دانشگاه ادیان و مذاهب.
[تاریخ دریافت49/30/21 :؛ تاریخ پذیرش]49/9/12 :
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کلیدواژهها :خبر واحد ،عقاید ،معرفت ،نظر ،تقلید ،حجیت ،مکتب بغداد ،سید مرتضی.
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مقدمه
اخبار در حوزه معارف دینی به دو نوع متواتر و آحاد تقسیم میشود .اندیشمندان ،از
جمله متکلمان ،خبر متواتر را خبر گروهی میدانند که از نظر عادی ،تبانی همه آنهاا بار
جعل خبر ،محال باشد .البته در خصوص تعداد افراد الزم برای حصول تواتر حدّ معینای
را شرط نکرده اند و آن را با توجاه باه موقعیات و نیاال حااالا گونااگون گالارشاگران
متفاوا دانسته اند (مفید 2920 ،الف .)94 :همچنین ،به نظر ایشان الزم است در هر طبقه از
راویان این شروط محقق باشد ،وگرنه خبر متاواتر نیسات ،بلکاه واحاد اسات (شاریف
مرتضی.)022 :2922 ،

در میان متکلمان امامی قرون میانه مشهور است که خبر واحد نه موجب علم اسات
و نه موجب عمل (مفید 2920 ،ب210 :؛ شریف مرتضی162 ،131/2 :2932 ،؛ همو106/2 :2923 ،؛

طوسی ،بیتا .)0/2 :منظاور از اعتباار نداشاتن علمای خبار واحاد ،حجیاتنداشاتن آن در
اعتقاداا و فقدان اعتبار عملی ،مربوط به حوزه احکام شرعی است.
حجیت نداشتن اخبار آحاد در اعتقاداا آخرین حلقه از مساالل مرباوط باه حجیات
اخبار است .به طور قطع ،بررسی دقیق این مسئله مستلالم تحلیل اجالای این گالاره (خبر
واحد در اعتقاداا حجیت ندارد و تولید علم نمایکناد) و بررسای هماه جواناب آن و
پاسخ به چندین پرسش در مراحل پیش از آن است که در ذیل به مهمترین آنهاا اشااره
میشود:
 .2اعتقا داا چیست؟ گستره آن تا کجا است؟ مؤلفههای اعتقاد چیست؟ راه و اباالار
حصول اعتقاد کدام است؟
 .1حدّ معرفت الزم در اعتقاداا چیست؟ به چه دلیل حصول علام الزم اسات؟ آیاا
در همه اعتقاداا علم قطعی الزم است؟ آیا در همه یا بخشی از آن مایتاوان باه تقلیاد
روی آورد؟
 .0علم و معرفت چیست؟ راه های حصاول آن کادام اسات؟ رابطاه علام و اعتقااد
چیست؟
 .9کارکرد خبر متواتر در حوزه عقاید چیست؟ آیا خبر متواتر میتواند سبب پیدایش
قطع و علم شود؟

بازخوانی انتقادی مبانی حجیتنداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد 531 /

 .2تفاوا خبر واحد با خبر متواتر در چیست؟ آیا در ناحیه داللت و مدلول است یا
در ناحیه سند و طریق اثباا؟
 .6آیا اعتبارنداشتن خبر واحد در حوزه احکام فرعی یا عقاید ،ذاتی است یا آنکه در
صورا معتبر شمردهشدن از سوی شارع مقدس میتوان به آن استناد جست؟
 .7در صورا ذاتی نبودن حجیت نداشتن خبر واحد ،آیا دلیلی بر اعتباار خبار واحاد
وجود دارد؟ علت تفاوا حوزه احکام شرعی با عقاید در اعتبار اخبار آحاد چیست؟ آیا
تفاوا در ناحیه اثر شرعی است یا در ناحیه کاشفیت و میالان شناخت معتبر؟
بنابراین ،مباحث مالبور در این مقاله را در چند محور پی میگیریم.

 .5عقاید و گستره آن
اولین مسئله در حجیت نداشتن اخبار آحاد در عقاید ،بررسای ایان نکتاه اسات کاه
عقاید چیست و عناصر اصلی آن کدام است و محدوده آن تا کجا است.
الف .عقیده و عناصر آن
عقیده و اعتقادداشتن نوعی عمل درونای اسات کاه از آن باه تصادیق قلبای تعبیار
می شود .از نگاه متکلمان امامیه ،ایمان از افعال قلب است نه عمل اعضای خارجی بادن
و نه اقرار زبانی (شریف مرتضی221- 206 :2922 ،؛ طوسی .)117 :2936 ،بنابراین ،کفر ،کاه در
برابر ایمان است ،نیال عملی قلبی است و عبارا از نداشتن اعتقاد است.
به نظر متکلمان امامیه بغداد ،میان ایمان و کفر حدّ وسطی وجود ندارد .با توجاه باه
باور این متکلمان عقلگرا به اینکه ایمان صرف عقیده نیست ،بلکه مشروط باه حصاول
معرفت و کسب آن است ،نتیجه دو گالاره فوق ،قطعاً ایان خواهاد باود کاه هار گوناه
کوتاهی درباره شناخت اموری که اعتقاد به آنها الزم است ،مانناد خداشناسای (توحیاد،
عدل ،صفاا) نبوا ،امامت و معاد ،به کفر میانجامد .از دیادگاه آناان ،گااه اخارل در
معرفت واجباا فقهی نیال کفر شمرده شده است (شریف مرتضی.)206- 200 :2922 ،
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ب .انواع عقاید و محدوده آنها
می توانیم عقاید را از حیث لالوم نظر و استدالل عقلای یاا الزمنباودن آن ،باه عقایاد
اصلی و فرعی تقسیم کنیم .چنانکه اشاره شد ،متکلمان عقلگرای اماامی معتقدناد خبار
واحد در عقاید ،حجیت ندارد و نمیتوان عقیده ای را باه آن مساتند کارد ،همچناانکاه
نمی توان در این حوزه به تقلید روی آورد (همو)027- 026/1 :2932 ،؛ البته آنان در بخشای
از عقاید ،که عقل بدان راه ندارد ،مانند برخی امور مربوط به معاد و نیاال مباحاث اثبااتی
در نبوا و امامت ،خبر متواتر را معتبر دانستهاند (همو.)091 :2922 ،

این موضع گیری در آغاز چنین می نمایاند که بار هماه مکلفاان الزم اسات در هماه
امور ،که به نوعی به عقیده درونی مربوط است و عقل در آنجا توان الزم را دارد ،به نظر
و استدالل بپردازند ،در صورتی که عمرً بیشتر مردم توجهی به هماه مساالل در حاوزه
عقاید ندارند و در آن بخشی که توجه دارناد ،جاال انادکی ،قادرا و تواناایی اساتدالل
ندارند .از این رو متکلمان با تقسیم عقاید به دو نوع اصلی و غیراصلی گفتهاناد فقاد در
عقاید اصلی ،استدالل و نظر و تأمرا عقرنی الزم است ،اما در سایر عقاید ،تأمرا و
استداللهای عقلی بر عوام الزم نیست ،بلکه اعتقاد اجمالی به آنها کافی است.

عقاید اصلی
سید مرتضی در کتاب اصولی خود ،در بحث صفت مُفتای و مُساتفتی ،در پاساخ باه
این شبهه که اگر تقلید در فروع شرعی جایال باشد ،در مساالل اعتقاادی ،کاه فهام آنهاا
سخت تر است ،به طریق اولی باید جایال باشد ،چنین پاسخ مایدهاد کاه مساالل اصالی
اعتقادی بسیار محدود و اندک است .این مسالل عبارا است از توحید و عدل و آنچاه
به این دو ملحق میشود .در ادامه به این مطلاب اذعاان مایکناد کاه متکلماان در ایان
مباحث به سبب دقتهایی که داشتهاند و فروعی که مطرح کردهاند ،باعث طوالنیشادن
آنها شده اند ،وگرنه علم اجمالی به آنها بهسادگی به دست میآید (شاریف مرتضای:2076 ،
.)019- 013/1

به نظر می رسد آنچه سید مرتضی در اینجا مطرح کرده ،مبنی بر کاهش ساط توقاع
در معرفت نظری در حوزه عقاید ،صرفاً پاسخی برای فرار از شبهه باوده اسات ،وگرناه
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متکلمان پیش و پ س از او به این موضوع باور نداشته یا به لوازم آن پایبند نبودهاند .گواه
بر این نکته ،موضع گیری های استادش ،شیخ مفید ،در کتاب تصحی االعتقااداا اسات.
وی بارها شیخ صدوق را به تقلید از راویان و نداشتن معرفت و نظر متهم کارده اسات.
با آنکه تقریباً بیشتر آنچه در اعتقاداا صدوق مطرح و نقد شده ،بر اساس معیااری کاه
سید مرتضی مطرح کرده ،مربوط به عقاید غیراصلی است .مسئله خلقات ارواح قبال از
اجساد و بقای آن از آن جمله است (مفید 2920 ،ب .)99 ،97 ،92 :نیال در بحاث چگاونگی
نالول وحی ،خبری را که مستند شیخ صدوق قرار گرفته ،خبر واحد دانسته کاه حجیات
ندارد و شیخ صدوق را مقلّد (تقلیدکننده) معرفی میکناد (هماان .)211 :حتای باه عقیاده
شیخ صدوق درباره تقیه اشکال میکند و نظر او را نتیجه عمل باه واواهر اخباار بادون
عمل به روش تفکر و تأمل و عدول از شیوه اعتبار (تأمل عقرنی) دانسته و گفته اسات
که این روش اخباری به دین انسان ضرر میرساند (همان.)209- 207 :

اینها نشان می دهد که شیخ مفید حوزه اعتقاداتی را که باید باا نظار و تأمال و بادون
تقلید از روایاا انجام گیرد بسیار گستردهتر از اصول اصلی میداند ،همچنان کاه روش
مختصر و کوتاه ترین راه را کافی ندانسته و معتقد است باید با دقت تمام باه لاوازم هار
نظریه و اعتقادی توجه داشت.
بررسی و نقد  :این پرسش از شیخ مفید جا دارد که :به چه دلیل عمل به خبر واحاد
را تقلید مذموم دانسته ،اما در خصوص اخبار متواتر چنین اعتقادی نادارد؟ آنجاا کاه در
اشکال به شیخ صدوق در کیفیت وحی می گوید« :لیس الخبر به متواترا یقطاع العاذر ...
فأما قطع أبی جعفر به و علمه علی اعتقاده فهو یستند إلی ضرب من التقلید و لسانا مان
التقلید فی شیء» (همان.)211 :

به نظر می رسد اگر این برداشت از کرم سید مرتضای درسات باشاد ،کاه محادوده
اعتقاداتی که نظر و اعتبار در آنها الزم است بسیار محدود است ،با قطاع نظار از دیگار
جهاا ،مانند شمول ادله حجیت خبر ،عمل به روایاا نباید اشکال داشاته باشاد ،و در
ماهیت عمل به روایاا نمیتوان میان خبر واحد و متواتر فرق گذاشت و عمل باه ناوع
اول را تقلید دانست.
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متکلمان عقل گرای پس از او نیال ،محدوده عقایدی را که تفکار و تأمال عقرنای در
آنها الزم است بسیار گستردهتر از آنچه می دانند که از واهر کرم سید مرتضی برمیآیاد.
شیخ طوسی در کتاب االقتصاد محدوده علمی را که تحصیل آن بار مکلفاان الزم اسات
دو چیال می داند :عدل و توحید .به گفته وی ،علم به توحید کامال نمایگاردد ،مگار باا
شناخت پنج چیال .2 :چیالی که از طریق آن بتاوان باه شاناخت خادا دسات یافات؛ .1
خداوند با همه صفاتش؛  .0چگونگی استحقاق خدا نسبت به آن صفاا؛  .9گاالارههاا و
صفاا ثبوتی و سلبی درباره خداوند؛  .2وحدا خداوند.
شناخت عدل خدا را نیال ممکن نمی داند ،مگر بعد از شاناخت اینکاه هماه کارهاای
خدا از روی حکمت بوده و درست است و هیچ قبی یا اخرل به واجبی در کارهای او
نیست .ایشان بیش از دوسوم کتاب مالبور را به تبیین اصول عقاید و معارفی که شناخت
آنها بر مکلفان الزم است اختصاص داده و در بقیه کتاب نیال احکام پنج عبادا شارعی،
نماز ،زکاا ،روزه ،حج و جهاد ،را بیان میکند.
شیخ طوسی در برابر این اشکال که چگونه همه مردم توان شناخت این همه مسالل
دقیق را دارند ،مردم را به گروههای دارای توانمندی فکاری و عاوام تقسایم مایکناد و
شناخت تفصیلی و دقیق را ویژه افراد متخصص و متکلمان میداناد کاه در صادد دفاع
شبهاا هستند ،اما برای عوام مردم شناخت اجمالی کافی است .وی با تکلّف فاراوان و
با مطرح کردن مثال هایی در صدد اثباا این نکته برآمده کاه ماردم در شاناخت اجماالی
خدا و صفاا ثبوتی و سلبی او و دیگر معارف ،توانمندند (همان.)13- 22 :

 .2معرفت و لزوم تحصیل آن
متکلمان در بحث معرفت و نظر ،گاهی معرفت خدا و صافاا او را اولاین تکلیاف
دانسته اند و نظر (تأمرا عقرنی) را مقدمه آن قرار دادهاند .گاهی هم نظار را در طریاق
معرفت به عنوان اولین تکلیف قرار میدهند (نک :.مفید 2920 ،د13 :؛ شریف مرتضای:2932 ،
004/9؛ همو .)272- 273 :2922 ،بررسی این نکته در این مرحله چندان مهام نیسات .آنچاه
انتظار می رود این است که استداللی عقلی و پیشادینی بر لالوم معرفات و نظار عقرنای
اقامه شود .متکلمان دو دلیل برای وجوب نظر اقامه کردهاند کاه بار اسااس آن نظار باه
عنوان امر مقدمی واجب شده است.
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دلیل اول .وجوب عقلی دفع ضرر محتمل

بر اساس این دلیل ،کس ی که مساللی درباره اعتقاداا و ووایف دینای شانیده باشاد
این خوف برایش حاصل میشود که اگر چنین اموری حقیقت باشد ،بیتوجهی باه آنهاا
موجب ضرر خواهد بود .بنابراین ،عقل قطعاً حکم میکند در این امور تحقیق کند و باه
باور اطمینان بخش در زمینه اثباا یا نفی چنین اموری برسد .روشن است که تنها طریق
قابل اعتمادی که میتواند این حکم عقل را به طاور قطاع ،تاأمین کناد نظار و تاأمرا
عقرنی است که یقین آور است .اما تأمرا یا راههایی که قطعآور نباشد و فقد وان یاا
کمتر از آن را پدید آورد ،از نظر عقلی مردود است؛ چراکه نمیتواند این خوف را کامرً
برطرف کند.
چنین تقریری در سخنان و آثار سید مرتضی یافت مایشاود (شاریف مرتضای:2922 ،
267؛ همو .)209/2 :2932 ،به نظر میرسد سید مرتضای ایان دلیال را از معتاللیاان اقتبااس
کرده باشد (نک :.معتاللی)021/21 :2462- 2461 ،؛ چراکه دلیل مذکور پیش از ایشان در میاان
متکلمان امامیه در بغداد دیده نمی شود .از واهر کرم شیخ مفید و شیخ طوسی برمیآید
که وجوب نظر را سمعی میدانستهاند حال آنکه در دلیال دوم بیاان مایشاود کاه آناان
وجوب نظر را اولین تکلیف از سوی خداوند دانستهاند (مفیاد 2920 ،د13 :؛ طوسای:2936 ،
.)12- 19

دلیل دوم .نظر ،مقدمه معرفت خداوند

دلیل مالبور از چند مقدمه و یاک نتیجاه تشاکیل شاده اسات .2 :معرفات خداوناد
غیربدیهی و اکتسابی است (هماان)12 - 19 ،63 :؛  .1معرفات خادا واجاب اسات؛  .0راه
معرفت خدا ،راهی عقرنی است نه سمعی؛ زیرا اعتبار دلیل سمعی متوقف بار معرفات
خداوند است؛  .9پس معرفت و تأمرا عقرنی از باب مقدمه واجب ،واجاب خواهاد
بود (شریف مرتضی217/2 :2932 ،؛ 22/0؛ مفید 2920 ،د13 :؛ طوسی.)16- 19 :2936 ،

همان گونه که اشاره شد ،این دلیل کامرً عقلی نیست ،بلکه به نظر مایرساد بعاد از
فرض خدا و شریعت و تکلیف شرعی ،ثواب و عقاب و انسان مکلف است.
تقریری که سید مرتضی از وجوب معرفت و غیربادیهیباودن آن و ارتبااط مقادمی
وجوب نظر برای آن عرضه میکند نیال بیانگر غیرپیشینیبودن این دلیل اسات .باه گفتاه
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وی ،خداوند معرفت خویش را بر هر عاقلی واجب کرد؛ زیرا علم به استحقاق ثاواب و
عقاب ،که لطفی در انجامدادن تکالیف است ،جال با معرفت خداوند و صفاا او حاصال
نمی شود و هر گاه لطفی از فعل انسان باشد بر خود انسان واجب است (شریف مرتضای،
 ،)004/9 :2932و معرفتی مصداق لطف است که با ترش و مشقت و تأمّل حاصل شاود،
نه آنکه اعطایی و ضروری باشد .عروه بر آنکه ماا در ذهان خاود هایچگوناه معرفات
ضروری به خداوند احساس نمیکنیم (همو.)292- 274 :2922 ،

بررسی و نقد

همان گونه که اشاره شد ،در بحث معرفت توجه به چند نکته مهم است:
 .2انتظار می رود دالیل معرفت و لالوم نظر ،که پایه اولیه اعتقاداا اسات ،دالیلای
کامرً عقلی باشد ،اما متکلمان نامبرده به دلیل عقلی محض ،استناد نجساتهاناد،
بلکه وجوب معرفت را اولین تکلیف از ناحیه خدای متعال دانستهاناد .در ایان
میان فقد سید مرتضی به دلیل دفع ضرر محتمال اساتدالل کارده کاه احتمااالً
تحت تأثیر معتالله بوده است ،چراکه آنهاا همچاون خاوار و زیدیاه عقال را
نیازمند سمع نمیدانستند (نک :.مفید 2920 ،الف.)99 :

همچنین ،سید مرتضی به لوازم عقلی لالوم نظر کامرً ملتالم نیسات و باه ناوعی باه
دخالت شریعت باور دارد .شاهد آن ،سخن وی درباره عبادا کافر است .وی پاس
از آنکه تحقق اطاعت خداوند از کاافران (غیرمسالمانان) را انکاار کارده ،مایگویاد
سخن در معرفت کفار به خداوند متعال و پیاامبران مانناد هماان ساخن در طاعااا
است و صحی این است که آنها عارف به خدا و پیامبرانش نیستند؛ چراکه معرفات
خدا و رسوالنش موجب ثواب جالیل و مدح و تعظیم اسات و کاافر مساتحق هایچ
یک از آنها نیست .وی در ادامه تحقق تأمرا عقرنی درست دربااره آناان را انکاار
میکند (شریف مرتضی.)269- 261/2 :2932 ،

 .1بنا بر دلیل دوم ،وقتی از وجوب نظر برای معرفت صحبت میشود ،الزم است
انحصاری بودن نظر برای معرفت بیان شود .به این منظور شایخ طوسای چهاار
طریق معرفتی را ذکر کرده و تنها راه ممکن را نظر دانسته است .اما جای ایان
پرسش هست که :چرا راه های معرفت منحصر به هماین چهاار امار اسات ،و
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حجیت اخبار و علم آوربودن آن منحصر به اخبار از محسوساا است؟ اگر باا
دلیل قطعی علم داشته باشیم که فردی راستگو است و با براهینی مانند معجااله
علم پیدا کنیم که او توانایی اطرع بر حقایق عاالم را دارد و مایتواناد از آنهاا
خبر دهد ،به چه دلیل خبر او علمآور نیست؟ اگر گفته شود حجیت قول مخبر
و رسول االهی فرع بر اثباا خادا اسات در پاساخ باه آن باه دو نکتاه اشااره
می شود :اول آنکه در این دلیل دوم وجوب معرفات خادا باه عناوان تکلیفای
شرعی بعد از فرض وجود خدا تلقی شده است؛ دوم آنکه اگرچه سخن رسول
االهی در اصل اثباا خدا حجیت ندارد ،چراکه اصل رسالت متوقّف بر وجاود
خدا است ،اما در دیگر امور ،مانند شناخت بخش اعظام صافاا خادا ،چناین
توقّفی نیست.
 .0هرچند واهر استدالل های وی در این بخش این است که اعتمااد باه خبار یاا
رجوع به تقلید در حصول معرفت محذور عقلی دارد ،اما در اداماه مباحاث در
بررسی ادله حجیتنداشتن خبر واحد روشن میشود که آنان از نظر عقلی هیچ
محذوری در اعتماد به خبر واحد نمیبینند.
 .9نکته دیگر این است که اگر نظر و استدالل عقلی باه جهات وجاود مشاقت و
ترش در راه آن مصداق لطف است و به همین دلیل معرفت اعطایی از تحات
لطف خار است ،جای این پرسش هست که چرا خداوند تحقق این لطاف را
به صورا کامل نخواساته و نظار و اساتدالل کامال و دقیاق در هماه مساالل
اعتقادی را واجب نکرده است و آنگونه که در اداماه از ساخن ساید مرتضای
برمی آید ،نظر مختصر و اجمالی فقد در برخی مسالل اصلی کافی است (ناک:.
همو.)010 - 011/1 :2076 ،

 .3تقلید در عقاید
ارتباط بحث تقلید در عقاید با بحث حجیت اخبار در عقاید ،در این است کاه یکای
از راه های اعتباربخشی به اخبار آحاد در عقاید ،نوعی همسانانگاری میان تقلید و عمال
به روایاا از یک سو و نیال قیاس تقلید در عقاید باه تقلیاد در فاروع شارعی از ساوی
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دیگر است .عموم متکلمان امامی با دالیل مختلف تقلید در عقاید را جایال ندانستهاناد و
به شبهاا مربوط به آن پاسخ دادهاند .البته سخنان آنان و نیال نتایجی که به آن رسیدهاناد
کامرً یکسان نیست.
الف .دالیل باطلبودن تقلید در عقاید
سید مرتضی سه دلیل برای بطرن تقلید مطرح کرده (همو )262- 269 :2922 ،که هماان
دالیلی است که قاضی عبدالجبار به آنها استدالل کرده اسات (ناک :.معتاللای:2462- 2461 ،
 .)212- 210/21سید مرتضی کسی را که از راه تقلید باه حقاایق ،مانناد خداوناد و دیگار
معارف الزم ،اعتقاد پیدا کند ،غیرعارف بلکه کافر میداند؛ چراکه در خصاوص معرفتای
که بر او واجب بوده ،کوتاهی کرده و آن را امتثال نکارده اسات (شاریف مرتضای:2932 ،
.)027- 026/1

به نظر شیخ طوسی نیال ،با توجه به دالیل عقلی و شرعی تقلید در عقاید باطل است.
به گفته وی ،در تقلید همیشه احتمال جهل و نادرستبودن مایرود ،و در اصاول دینای
باید اعتقاد علمی پیدا کرد .در بیانی دیگار ،کسای را کاه قادرا بار تحصایل علام در
اعتقاداا حتی به اجمال نداشته باشد ،همچون حیواناا از دایره مکلّفان خار مایداناد
(طوسی .)701- 703/1 :2927 ،البته به باور وی ،کسی که در اصول عقایاد از انساانی دارای
عقاید درست تقلید میکند ،هرچند بر خطا رفته ،اما مؤاخذه نمایشاود و مشامول عفاو
قرار میگیرد .دلیل آن را روش و سیره عملی معصومان و مسالمانان ،یعنای طردنکاردن
آنان ،دانسته است (همان.)702/1 :

البته شیخ طوسی در توجیه کار مقلِّدان و تکفیرنکردن آنان میگوید ،اینگونه نیسات
که همه آنها در اصول عقاید مقلِّد باشند ،بلکه عامه مردم بهاجمال به ادله آگاهی دارناد،
ولی چون قدرا بر استدالل و بیان دلیل و حجت ندارناد ،در مقاام اساتدالل ،و ناه در
اصل اعتقاد ،به راحت ترین روش ،یعنی ارجاع به اخبار ،روی میآورند و خطاا در ایان
مسئله موجب کفر آنها نمیشود (همان200- 201/2 :؛ .)701- 702/1

این سخن وی درست در مقابل دیدگاه سید مرتضی است .سید مرتضی در برابر این
پرسش که « به نظر شما شناخت خداوند به طریق مختصر و با کمتارین اساتدالل عقلای
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کافی است و الزم نیست انسان قادر به دفع شبهاا باشاد ،پاس چارا اخباار و روایااا
اصحاب حدیث را رد میکنید؟» پاساخ مایدهاد کاه ماا کسای از اصاحاب حادیث را
نمی شناسیم که این حداقل ها را داشته باشد ،چراکه وقتی از آنها درباره توحید و عدل و
نبوا و امامت بپرسیم به روایاا ارجاع مایدهناد ،آنهاا اگار معاارف را از راه درسات
میشناختند ،هیچگاه به روایاا ارجاع نمیدادند (شریف مرتضی.)022/0 :2932 ،

شیخ طوسی در جایی دیگر به روشنی تصری میکند که اخذ معارف از پیغمبر اکرم
(ص) و معصومان (ع) جایال است ،هرچند نام آن را تقلید نمیداند؛ چراکه بر صاحت و
درستی قول آنان دلیل داریم و تقلید نادرست در جایی است که ما دلیال بار حجیات و
درستی قول و نظری که آن را میپذیریم نداشته باشیم (طوسی.)17 :2936 ،

به نظر می رسد ما چه نام این کار ،یعنی اخذ قول معصومان ،را تقلید بدانیم یا ناه در
ماهیت این عمل تفاوتی ایجاد نمیکند ،چراکه با رجاوع باه معصاومان زحمات نظار و
استدالل برای حصول معرفت در گالارههای اعتقادی از مکلفان برداشته میشود.
با وجود این به نظر می رسد دیگر جایی برای سخنان پیشین ایشان مبنی بر اینکه در
اصول معارف نمی توان به اخبار اعتماد کارد و تنهاا راه بارای حصاول معرفات نظار و
استدالل است ،باقی نمیماند.
ب .مقایسه تقلید در فروع فقهی با تقلید در اصول عقاید
همانگون ه که اشاره شد ،برخی تقلید در فروع شرعی را باا تقلیاد در اصاول عقایاد
مقایسه کرده و بر این اساس مدعی شدهاند وقتی تقلید در فروع شرعی جاایال باشاد ،باا
آنکه مباحث در آنها نسبت به اصول عقاید پیچیدگی کمتری دارد ،پس تقلید در اصاول
عقاید نیال باید جایال باشد.
در پاسخ به این اشکال سه پاسخ مطرح شده است:
 .2تقلید در فروع مستند به «علم پیشین به برخای اصاول عقایاد چاون توحیاد و
نبوا» است و مکلف با علم قطعی به ایان اصاول باه تقلیاد در فاروع اقادام
می کند و به جایالبودن آن اطمینان دارد ،اما در خصاوص خاود اصاول عقایاد،
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علم پیشین به اصولی نداریم که جایالبودن تقلید در اصول عقاید را اثباا کناد،
چراکه قبل از آنها چیالی نیست (شریف مرتضی.)011/1 :2076 ،

 .1تقلید در فروع تابع مصال فعلیه است نه واقع ،و محال نیست که مصلحت مردم
در امور شرعی در تقلیاد از علماا باشاد ،باه خارف اصاول اعتقاادی کاه تاابع
مصلحت نیست (طوسی.)701/1 :2927 ،

 .0سخت تربودن حصول علم در اعتقاداا از فروع شرعی ،درست نیست .به گفتاه
سید مرتضی ،اصول اصلی در اعتقاداا محدود به عدل و توحید و برخای اماور
ملحق به آن دو است ،و اینها هم چندان نیازمند مباحث سخت و پیچیده نیست،
بلکه علم مختصر و اجمالی کافی است و این متکلمان بودهاند که به منظور دفاع
شبهاا و دقت های علمی مباحث کرم را توسعه داده و پیچیده کاردهاناد ،حاال
آنکه در فروع شرعی علم اجمالی کافی نیست و در خصاوص هار مسائله بایاد
حکم آن جداگانه بررسی شود (شریف مرتضی.)010- 011/1 :2076 ،
به نظر می رسد پاساخ اول و ساوم ،بارخرف آنچاه مادعای متکلماان بغاداد باود،
به روشنی گویای آن است که مشکل تقلید یا اتّکا باه اخباار فقاد در بخشای از اصاول
اعتقادی است که زیربنای دیگر اصول از جمله نبوا است .این اصولِ اصلی فقد شامل
گالارههایی می شود که اثباا حجیت قول پیامبر یا امام معصوم بر آن متوقف اسات ،اماا
در خصوص دیگر اصول و گالارههای اعتقادی ،حتی اماوری راجاع باه برخای صافاا
خداوند ،دلیل بر جایالنبودن تقلید یا رجوع به اخبار نداریم.

 .4قدرت بر کسب معرفت علمی
مسئله دیگری که پیش از وجوب معرفت و تحصایل نظار بایاد باه آن توجاه کارد،
امکان حصول معرفت علمی است .برای حجیت نداشتن اخبار یا تقلیاد در عقایاد ،ایان
نکته باید اثباا شود که انسانها می توانند از طریاق علمای باه عقایاد درسات برساند.
بنابراین ،اتّکا به راه های غیرعلم آور از نظر عقلی قبی است و جایال نیست .اما اگر نتوان
آن را اثباا کرد ،دیگر فرقی میان تأمرا عقرنی و نظر و استدالل با دیگر راههای ونی
نیست .متکلمان امامی بغداد در اینجا چند مدعای اصلی دارند.
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الف .قدرت انسان بر تحصیل علم
دلیلی که برای این موضوع مطرح شده این است که انسان ها قدرا بر جهل دارناد.
پس بر ضدّ آن ،یعنی علم نیال ،قدرا دارند (شریف مرتضی.)262- 269 :2922 ،

ب .تولید علم از طریق نظر و استدالل عقلی
معتالله معتقد بودند نظر صحی تولید علم میکند ،اما اشاعره میگفتند علمای کاه در
پی نظر حاصل می شود کار خداوند است و تقارن علم و نظار از بااب علات و معلاول
نیست ،بلکه از نوع تقارن در عادیاا است .بنابراین ،ممکن است بعاد از تفکار و نظار،
علمی حاصل نشود .در این میان جوینی معتقد بود علم حتماً نیاز به نظار و تفکار دارد،
اما از آن به دست نمیآید (نک :.حلی26- 22 :2060 ،؛ همو.)94 :2491 ،

به باور متکلمان امامی بغداد ،با فراهم بودن مقادماا ،نظار ،تولیاد علام مایکناد ،و
نمی تواند منجر به تولید شک یا جهل و ون شود و این علم برآمده از فعل انسان اسات
نه چیال دیگر .یکی از دالیلی که سید مرتضی اقامه کرده ،ایان اسات کاه اگار کسای در
چیالی مانند حدوث عالم نظر کند ،حتماً علم به حادوث بارایش حاصال مایشاود ناه
معلوماا دیگر مانند طب یا هندسه (شریف مرتضای .)263- 224 :2922 ،وی در برابار ایان
شبهه ،که اگر نظر چنین ویژگی ای دارد ،پس چرا مخالفان شما با وجود نظر ،به آن علم
و نتیجه ای که شما دست یافتید نرسیدند ،پاسخ میدهد که آنها مانناد ماا تفکار و تأمال
نکردند و به ادله ،آنگونه که ما نگریستیم ،نگاه نکردند (همان.)260 :

ج .حاصلنشدن معرفت از اخبار
به با ور این متکلمان ،ادله سمعی غالباً نمی تواند مفید یقاین باشاد؛ زیارا ماوانعی در
ناحیه داللت یا سند وجود دارد (نک :.حلی .)22- 23 ،0 :2060 ،همچنین ،به این نکته اشاره
می کنند که هر گاه خبر ،باعث حصول علم شود ،مانند خبر متواتر در غیر عقایاد اصالی
یا در شرعیاا ،علم حاصل از آن با علم حاصل از نظر ،چنادین تفااوا دارد؛ در علام
حاصل از نظر و استدالل ،هر چه تفکر و تأمل بیشتر باشد علم بیشتری حاصل میشود،
اما در خبر متواتر وقتی تعداد خبردهندگان به حدّ معینی رسید دیگر اضافهشادن بار آن
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تعداد ،باعث علم بیشتر نمیشود .از این گذشته ،گفته شده است کاه خاود خبار سابب
اصلی تولید علم نیست ،چراکه اگار باا وا ه اخیار در خبار متاواتر علام حاصال شاود
الزمه اش این است که اگر این وا ه در جایی بهتنهایی هم باشد بااز علام حاصال شاود
(شریف مرتضی.)261 :2922 ،

بررسی و نقد :به نظر میرسد دالیل و شواهدی کاه بارای مادعیاا ساهگاناه فاوق
عرضه شده از نظر منطقی ،کامرً درست نیست و نمایتواناد نتاایج ماد نظار را در پای
داشته باشند ،که در اینجا به برخی از اشکاالا اشاره میکنیم.
در خصوص مدعای نخست ،یعنی قدرا بر تحصیل معرفت به دلیل قدرا بر جهل،
می توان گفت جهل ،فقدان علم است نه ضدّ علم .جهل به عنوان امری وجودی فقد در
مقابل عقل واقع میشود .جهلی که در مقابل علم قرار میگیرد امری عدمی است.
اما برای مدعای دوم ،یعنی اینکه نظر و استدالل تولید علام مایکناد ،دلیال منطقای
تردیدناپذیری اقامه نشده است ،و این ساخن ساید مرتضای ،کاه آناان مانناد ماا تفکار
نکردند ،از نظر منطقی نمی تواند دلیل بر صحت مدعای ایشان باشد؛ چون از نظر عقلای
در ابتدای کار ،که هیچگونه مبنای معرفتی محل اتفاق همه ثابت نشده اسات ،دلیلای بار
درستی مبانی و روشهای یک گروه نداریم .بنابراین ،دلیلی وجود ندارد کاه فقاد یاک
طرف با نظر و استدالل به علم دست یافته باشد.
در اینجا الزم است به ماهیت علم توجه شود .از نظر افرادی مانند سید مرتضی ،علم
فقد سکون نفس و آرامش خاطر بدون مرحظه جنبه مطابقت با واقع نیست ،بلکه علام
در صورتی موجب سکون نفس است که انسان به معلوم ،آنچنان که هست ،اعتقااد پیادا
کند (شریف مرتضی .)229 :2922 ،شیخ مفید نیال در صدق علم ،مطابقت اعتقاد باا واقاع را
شرط میداند (مفید 2920 ،د.)11 :

حال با توجه به این نکته جای این پرسش هست که :به چه دلیل فرد یا گروهای باا
نظر و استدالل میتوانند به اعتقاد مطابق با واقع دست یابند؟
در خصوص مدّعای سوم به این نکته اشاره میشاود کاه حاصالنشادن معرفات از
اخبار ،فقد در خصوص بخشی از اصول اعتقادی درست است که حجیت خبر بر آنهاا
متوقف است ،اما پس از حصول حجیت ،دیگر معارف میتواند تولید علم کند.
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بعد از پذیرش اصل این موضوع ،که اخبار دست کم در بخشی از عقایاد مایتواناد
تولید علم کند ،این پرسش پیش میآید که آیا هر خبری چنین ویژگیای دارد ،یاا خبار
باید متواتر باشد که در ادامه بررسی میشود.

 .1کارکرد انواع خبر
همان گونه که پیش تر اشاره شد ،متکلمان عقالگارا اخباار متاواتر را در حاوزه فقاه
پذیرفته اند ،اما در حوزه عقاید ،برای اثباا نبوا از طریق اخبار معجاله و نیاال در اثبااا
نصوص امامت و احوال معاد اخبار متواتر را معتبر میدانند (شاریف مرتضای،)092 :2922 ،
اما در حوزه های بنیاادین ،یعنای شاناخت خادا و صافاا او ،اخباار متاواتر را ناامعتبر
شمردهاند.
در خصوص اخبار آحااد ،بااور عماومی متکلماان اماامی بغاداد در حاوزه عقایاد،
اعتبارنداشتن آنها است .اما در حوزه شریعت این یکپارچگی به چشم نمیخاورد .شایخ
مفید معتقد است اگر خبر واحد همراه با قرالنی باشد که علم به صحت را در پی داشاته
باشد ،قاطع عذر است .قرالن مد نظر وی اموری مانند وجود حجت عقلی یا شاهدی از
عرف یا اجماع است .اگر خبر واحد چنین قرالن صدقی نداشته باشد ،حجت نیسات؛ و
نه موجب علم است ،و نه عمل بر آن طبق آن الزم خواهد باود (مفیاد.)92- 99 : 2920 ،
اما سید مرتضی با انکار حجیت خبر واحد به طور مطلق ،کوشید با ادعای وجود اخباار
متواتر در بسیاری از مسالل و نیال با تمسک باه ادعاای اجمااع در بسایاری از احکاام و
ادعای قطعی بودن حکم ،خود را کامرً بی نیاز از خبر واحد نشان دهاد (شاریف مرتضای،

 .)020- 021/0 :2932وی قاطعانه منکر اعتماد فقهای امامیه به خبار واحاد در فاروع شاده
است و انتساب خرف این دیدگاه را در مرحله عمل ،به آنان ،تهمت به ایشان مایداناد
(همان .)17 ،12- 10/2 :به گفته وی ،عمل نکردن به خبر واحد مانند اعتمادنداشتن به قیاس
شعار امامیه بوده است (همان.)034/0 :

ولی شیخ طوسی در موضعی کامرً مخالف ادعا می کند که علمای امامیه در فروع به
خبر واحد عمل می کردند و در ادامه می گوید که ادعای مشهور مبنی بار اعتمادنداشاتن
امامیه به خبر واحد ،مربوط به اخبار نقل شده از طریق اهال سانت باوده اسات ،اماا در
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خصوص اخباری که از طُرق امامی نقل شده و در کتابهای ایشان موجود است ،معتقد
است علمای شیعه به آنها عمل میکردند (طوسی.)219- 216/2 :2927 ،

آنچه در این بخش نیاز به پژوهش دارد ،چند نکته است:
 .2دالیل حجیت داشتن یا نداشتن اخبار آحااد در حاوزه فاروع شارعی؛  .1بررسای
امکان تعمیم آنها در حوزه عقاید؛  .0علت یا علل تفاوتی که اندیشمندان میان دو حاوزه
مالبور در عمل به اخبار آحاد گذاشتهاند .اگر بتوان با شرایطی معایّن ،اخباار آحااد را در
حوزه شریعت ،معتبر و قابل اعتماد دانست ،چرا نتوان باا هماان شاراید و روشهاا در
امور اعتقادی غیربنیادی ،که حجیت خبر نیال بر آنها توقف ندارد ،به مضمون اخبار آحاد
اعتماد کرد ،و اعتقادی را که با منابع باالدستی و مرجع ،یعنای داللات صاری و قطعای
قرآن و برهان عقلی ،در تعارض نباشد ،سامان داد؟ آیا مانع ،فقدان علام قطعای و نباود
یقین روانی است یا غیرنظریبودن منشأ یقین؟ یا آنکه علیرغم مطرحکردن چنین دالیل
عقرنی برای حجیت نداشتن خبر واحد در اعتقاداا ،دلیل اصلی آنها نبود دلیلای اثبااتی
برای تعمیم حجیت خبر واحد در حوزه عقاید ،حتی در معارف غیربنیاادین ،اسات؟ در
ادامه مقاله ضمن بررسی دالیل حجیت داشتن یا نداشتن اخبار آحاد روشن میشاود کاه
دلیل اخیر از نظر متکلمان بغداد اصلیترین دلیل بوده است.
 .1امکان عقلی اعتماد به خبر واحد
سخنان متکلمان امامی بغداد به روشنی گویای این حقیقت است که عمال باه خبار
واحد در حوزه شر یعت هیچ محذور عقلی ندارد ،و این نظریه در مقابل برخی متکلماان
اهل سنت بوده است (نک :.طوسای .)233- 47/2 :2927 ،به گفته سید مرتضی ،از نظر عقلای
هیچ امتناعی ندارد که شارع مقدس یا نبای اکارم (ص) بفرمایناد کاه هار گااه مُخباری
(راوی) که چنین شرایطی را داشته خبری آورد ،به آن عمل کنید (شاریف مرتضای:2076 ،

 .)92- 90/1از جمله دالیل وی این است که در بسیاری از امور عقلی [= عُقریی] ،عمال
تابع ون غالب است .بنابراین ،مانعی نیست که در امور شرعی نیال چناین باشاد .از ایان
گذشته ،در امور شرعی تعبد به قبول شهاداا و اجتهاد در قبله و قول مُفتی جایال است.
بنابراین ،مانعی ندارد که تعبد به خبر واحد نیال مشروع باشاد ،چاون هماه از یاک ناوع

بازخوانی انتقادی مبانی حجیتنداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد 515 /

هستند (همان .)96/1 :وی در ادامه ،دالیل قالرن به امکاننداشتن تعبد باه خبار واحاد در
شریعت را ،مطرح و نقد میکند ،از جمله:
الف .عمل تابع علم است و در خبر واحد علم منتفی است.
سید مرتضی یک پاسخ نقضی می دهد کاه عمال باه خبار واحاد همانناد عمال باه
شهاداا و اقرار و قول مُفتی و حاکم است که ما یقینی به مفاد آنها نداریم.
پاسخ حَلّی وی این است که درست است که عمل تابع علم است ،اما دلیلی نداریم
که همیشه آن علم ،علم به صدق مُخبِر باشد ،ممکن است عمل تاابع علام باه وجاوب
عمل به خبر باشد ،یعنی دلیل علمی تعبّدی بر وجوب عمل به خبر کافی اسات (هماان:

 .)23/1البته در ادامه روشن می شود که وی وجود چنین دلیل تعبادی را انکاار مایکناد
(همان.)22- 29/1 :

ب .اگر عمل به خبر واحد در برخی احکام جایال باشد باید در بقیه آنهاا و حتای در
اصول عقاید ،ممکن ،و اثباا قرآن و نبوا با خبر واحد جایال باشد (همان.)99- 97/1 :

پاسخ سید مرتضی این است که بعد از علم به راستگفتااری رساول اکارم (ص) از
راه معجاله ،اثباا همه اصول شریعت به خبرهای واحد محال نیست (همان .)22- 23/1 :به
نظر شیخ طوسی نیال ،جواز عمل و تعبد به خبر واحد هیچگونه ارتباطی با حصول علام
از ناحیه خبر ندارد و دلیل عقلی چنین اقتضایی ندارد ،چراکه از نظر عقلی تعبد باه امار
ونی اشکالی ندارد (طوسی.)232- 231/2 :2927 ،

در خصوص دالیل سمعی و نقلی نیال شیخ طوسی معتقد است آنها داللتای بار مناع
ندارند .وی به برخی دالیل سمعی ،که برای اثباا مرزمه میان علم و عمل و جایالنبودن
عمل به خبر واحد اقامه شده بود ،اشاره و آنها را نقد میکند (همان.)230 - 231/2 :
 .2وجوب عمل به خبر واحد
وجوب عمل به خبر واحد ،دیدگاه بخش اعظم فقها و متکلمان اهال سانت اسات.
آنان غیر از دلیل ادعایی حصول علم از خبر واحد و دالیال عقلای دیگار (هماان- 47/2 :

 ،)233به برخی ادله نقلی و غیر آن تمسک کردهاند:
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الف .آیات

 .2آیه نفر (توبه)211 :؛ بر اساس این آیه ،تفقّه و انذار بار طایفاهای از مؤمناان کاه در
دین تفقّه کرده اند واجب است .طایفه بر یک نفر هم صدق میکند ،چراکه همه آن گروه
با هم به انذار نمیپردازند .بنابراین ،عمل به خبر واحاد و پاروا از اناذار او الزم اسات،
وگرنه وجوب انذار فایده ای ندارد (نک :.ابنحالم ،بیتا239- 230/2 :؛ ابوالحسین بصری ،بایتاا:
223/1؛ شیرازی ،بیتا الف039 :؛ همو ،بیتا ب299/1 :؛ شریف مرتضی.)22/1 :2076 ،

عمدهتر ین پاسخ سید مرتضی و شیخ طوسی این است که آیه داللتی بر حجیت خبر
واحد نادارد؛ زیارا آیاه ،اناذار را واجاب کارده و اناذار ترسااندن (تخویاف) اسات و
انذارکننده ،کسی است که طرف مقابل را به نظر و تأمل وا میدارد و در اینجا هیچگوناه
تقلید یا قبول بادون حجات وجاود نادارد .باه هماین دلیال خداوناد فرماوده «لَعَلَّهُام
یحذَرُونَ»  ،اگر وجوب قبول مفاد خبر مد نظر بود ،حتماً در آیه باه جاای جملاه مالباور
عبارا «لعلّهم یعملون یا یقبلون» میآماد (شاریف مرتضای24- 29/1 :2076 ،؛ طوسای:2927 ،
.)223- 239/2

 .1آیه نبأ (حجراا)6 :؛ بر اساس آیه نبأ ،هنگامی که شخص فاسق (غیرعادل) خباری
می آورد باید توقف کرد .مفهوم آیه این است که اگر عادل خبری آورد نباید توقف کرد
و باید به آن عمل کارد (شایرازی ،بایتاا الاف021 ،039 :؛ هماو ،بایتاا ب639 ،299- 297/1 :؛
ابوالحسین بصری ،بیتا226/1 :؛ نک :.شریف مرتضی.)26/1 :2076 ،

ب ه نظر شیخ طوسی ،این آیه هم داللتی بر وجوب عمل به خبار واحاد نادارد؛ زیارا
مطلبی که از آیه استفاده شده بر اساس مفهوم مخالف است .بناابراین ،بارای کسای کاه
مفهوم مخالف را قبول ندارد ،مانند سید مرتضی (نک :.شاریف مرتضای044- 049/2 :2076 ،؛

 ،)24/1این آیه داللتی ندارد .بر فرض که حجیت مفهوم مخالف را بپذیریم بااز اساتدالل
به آیه ممکن نیست؛ زیرا آیه ناور به خبر فرد فاسقی ،مانند ولید بن عقباه در خصاوص
ارتداد برخی اقوام است ،و در مورد چنین مسالل مهمای خبار شاخص عاادل پذیرفتاه
نمی شود چه رسد به شخص فاسق .بهعروه تعلیلی که در آیه برای توقف در خصاوص
خبر فاسق آمده ،یعنی «ان تصبوا قوما ً بجهالة» ،در خصوص خبار واحاد عاادل نیاال
وجود دارد (طوسی220- 222/2 :2927 ،؛ شریف مرتضی.)63/1 :2076 ،
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ب .عمل اصحاب

عروه بر آیاا مذکور ،متکلمان و اندیشمندان اهل سانت باه برخای گاالارشهاای
تاریخی در خصوص عمل اصحاب به خبر واحاد تمساک جساته اناد و حتای در ایان
خصوص ادعای اجماع کرده اند (ابوالحسین بصری ،بیتا222- 220/1 :؛ شیرازی ،بیتا الف032 :؛
همو ،بیتا ب243/1 :؛ غالالی ،بیتا123 :؛ نک :.شریف مرتضی60 ،62 ،26/1 :2076 ،؛ ابنحالم ،بیتاا:
.)239- 237/2

سید مرتضی و شیخ طوسی چندین اشکال بر استدالل به اینگونه اخبار دارند:
 .2تمام این اخبار ،از اخبار آحاد است و برای ما یقینآور نیست.
 .1بر فرض که ثابت شود اصحاب به آنها عمل کردند ،شاید به دلیال قریناهای دال
بر صحت مفاد خبر بوده ،یا آنکه شنونده آن خبار نیاال خاودش آن را از رساول
اکرم (ص) شنیده بوده است ،نه آنکه چون خبار واحاد را باه صاورا مطلاق و
بدون قرینه حجت دانستهاند ،به آن عمل میکردهاند (شریف مرتضای- 66/1 :2076 ،
.)67

 .0معلوم نیست همه اصحاب به این اخبار عمل میکردهاند ،شاید عادهای مخاالف
بودند و به دالیلی چون خوف و تقیه سکوا میکردند .از این گذشاته ،شاواهد
فراو انی وجود دارد که اصحابی چون ابوبکر و عمر خبر یاک نفار را نپذیرفتناد
تااا آنکااه فاارد دیگااری همااراه آنااان شااهادا دهااد (همااان62/1 :؛ طوساای:2927 ،
.)212- 227/2

 .3حجیت نداشتن خبر واحد از نظر سید مرتضی
به نظر سید مرتضی ،هرچند از نظر عقلی ،تعبد باه خبار واحاد در شارعیاا جاایال
است ،اما در شرع هیچ دلیلی بر آن نداریم (همان .)20- 21/1 :به بااور وی ،اثبااا تعباد و
قبول خبر واحد مانند دیگر عباداا امری شرعی است که تابع مصلحت است و عقل در
اینجا راه ندارد و چون در شاریعت دلیلای بار وجاوب عمال باه خبار واحاد ناداریم،
درمی یابیم که تعبد به آن ممکن نیست (همان22- 20/1 :؛ شریف مرتضی .)02/2 :2932 ،شایخ
طوسی نیال به همین بیان وجوب عمل به خبر واحد را رد میکند (طوسی.)239/2 :2927 ،
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 .4حجیت خبر واحد از نظر شیخ طوسی
به نظر شیخ طوسی ،عمل به خبر واحد در شرعیاا با شارایطی جاایال اسات .دلیال
اصلی وی اجماع است نه ادله نقلی ،چراکه پیشتر داللت آنها را انکاار کارده باود .وی
مدعی است امامیه بر عمل به اخبار آحادی کاه در اصاول روایای آنهاا موجاود اسات،
اجماع دارند و اگر کسی فتوای خود را مستند به روایتای در کتااب معاروف یاا اصالی
مشهور کند که راوی آن ثقهای باشد که حدیثش انکار نشده باشد ،سخنش را میپذیرناد
و این روش از زمان نبی اکرم (ص) و المه بعد ایشان ،از جمله اماام صاادق (ع) ،باوده
است .به عقیده وی ،این روش اجماعی اسات کاه معصاوم در آن حضاور دارد (هماان:
.)217- 216/2

وی در برابر این سخن بسیار معروف ،که امامیه به خبر واحاد همانناد قیااس عمال
نمی کنند ،چنین پاسخ می دهد که آنها به خبر واحدی که مخالفان آنها از طریق خودشاان
نقل می کردند عمل نمیکنند ،اما اگر راوی و طریق او از امامیاه باشاد ،باه اخباار آحااد
عمل میکنند (همان.)219/2 :

بررسی و نقد .به نظر می رسد با توجه به مباحثی که اصولیان متاأخر در تمساک باه
ادله لفظی برای حجیت اخبار آحاد مطرح کرده اند پاسخ به شبهاا مطرحشده در زمیناه
قصور داللت آیاا چندان دشوار نیست .در اینجا فقد به این نکتاه اکتفاا مایشاود کاه
واهر برخی آیاا ،مانند آیه نبأ ،این است که حجیت خبر واحد امری عُقریی است کاه
نیازی به دلیل ندارد ،فقد موارد حجیت نداشتن است که دلیل میخواهد .چناانکاه آیاه
مالبور بر حجیت نداشتن خبر فاسق داللت دارد .تنها نکته باقیمانده تعمیم ادلاه حجیات
اخبار به حوزه عقاید است .با توجه به آنکه برخی آیاا ،مانند آیه نفار ،نااور باه اماور
اعتقادی یا کلیه امور دینی است ،بنابراین در صورا تمام بودن داللت آیااا مالباور بار
حجیت خبر واحد ،به طور قطع شامل اخبار آحاد در حوزه عقاید میشوند.

نتیجه
در مواجهااه اولیااه بااا سااخنان متکلمااان امااامیِ بغااداد ،هرچنااد بااه نظاار ماایرسااد
حجیت نداشتن خبر واحد در امور اعتقادی بنیادین ،مسئلهای عقرنی است اما در خارل
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مباحث روشن شد که فقد بخشی از دالیل مطرحشده کامرً عقلی است .همچنین ،وقتی
این سخن متکلمان در کنار دیگر سخنان ایشان ،که با حوزه عقاید و خبر واحاد مارتبد
است ،مرحظه شود ،روشن می شود که کامرً با یکدیگر سازگار نیستند و گاه باه نتاایج
دیدگاه خویش ملتالم نبوده اند یا در صدد توجیه برآمدهاند .گاهی هم در تناقضی آشاکار
گفته اند که از نظر عقلی هیچ محذوری در اعتماد به اخبار آحاد در اصول عقایاد وجاود
ندارد ،اما فقد از نظر شرعی دلیلی بر آن نداریم.
نکته دیگر ،تفاوا دغدغاه هاای متکلماان متقادم باا اندیشامندان متاأخر در زمیناه
حجیت نداشتن اخبار آحاد در اعتقاداا است .به بااور متکلماان اماامی بغاداد ،مشاکل
اصلی در ناحیه نداشتن علم و یقین یا نداشتن اثر عملی بارای حجیات اخباار آحااد در
عقاید نبوده است .برخی از آنان در مقتضای دلیل لطف به این نکته تصری کردهاند کاه
مقتضای لطف این است که معرفت باید از راه سختتر ،یعنی نظر و استدالل ،به دسات
آید و معارف اعطایی نمیتواند جانشین لطف شود .از طرف دیگر ،به باور ایشاان ،اگار
ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار در حوزه عقاید شود ،حتمااً ایان اخباار اثار عملای
خواهد داشت و آن التالام و باور قلبی است.
با وجود همه مباحث گذشته ،بسیار روشن است که تبیین کارکرد حجیت اخباار در
حوزه عقاید و ماهیت آن نیازمند بررسی جامع ،دقیاق و هماهجانباه اسات .باهساادگی
نمی توان گفت پذیرش حجیت اخبار در اعتقاداا به معنای تعبد صرف و بادون عملای
عقرنی است .این بحث مجال دیگری را میطلبد.

پینوشتها
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