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 . طرح مسأله۱

ای که اگر این منبع را کنار  گونهه  باشد  بمی   ، دومین منبع دین شناسی »حدیثبعد از قرآن
  مسأله های حدیث،  یکی از آسیب  آنجا کهایم  از  بگذاریم بخش عمده معارف دینی را از دس: داده

دانشمندان اسممی از  ارد، برخی از و احتما  بروز این ادیده در خبر واحد وجود د  ، باشدجعل می
ری بدون مراجعه به روایا،، بخشی از آیا،  د  از طرنداننمی  حّج:مرتضی خبر واحد را  جمله سّید

این   نیس:   رهم  قابل  بهقرآن  ااس   ای  در  اس:  این    جستار  نگرۀکه  ارسش  ،  مرتضی سّید  در 
 شودباعتبارسنجی روایا، تفسیری چگونه انجام می

قر از  ضمیم44   )النحل  آنآیاتی  به  دربارۀ  (  وارده  بی:)ع(  ۀ روایا،  اهل  ؛  ر ک(جایگاه 
ای رهم درس:  یری دالل: دارند  تا آنجا که عدهبر مرجعی: روایا، تفس  (۲7۰   1  136۲کلینی، 

و از هر نوع روای: اعم از واحد و متواتر برای  اند   ها در چارچوب روایا، میسر دانستهقرآن را تن
ندانسته  خبر واحد را مفید علم و عمل    ، مرتضیسّیداررادی مانند ولی     کننداده میفقرآن است  فسیرت

(  ۲5  ف 14۰8شهیدثانی،   ؛517 2    1346مرتضی، سّیدر ک؛  )  شوندرا منکر می  و حجی: آن
 در حالی که بخشی از روایا، تفسیری، اخبارآحاد اس:   

و با توجه به   تفسیری اس:  احادیث  بارسنجیتوصیفی، در ای اعت  -این نوشتار با رو  تحلیلی
مرتضی  سّیدآثار  در    اعتبارسنجیاین  و انجم هجری،    های چهارم اهمی: میراث کهن شیعه در سده

   مورد مداقه اس:به عنوان یکی از مفاخر شیعه در آن دوران، 
 ها اس:  جستار حاضر در ای ااس  به این ارسش

 چیس:ب تفسیری روایا،  مرتضی درباره اعتبارسنجیسّیددیدگاه   39
 شودببر مدعای وی چگونه ارزیابی می سّید ۀادل  40
 سیری چه جایگاهی در کشف مدالیل آیا، داردب خبر واحد تف  41
علم آور  خبر متواتر    مانند   خبر واحد  شود کهسبب میمرتضی چه قرائنی  سّیداز نگاه    42

 بشود
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 . پیشینۀ پژوهش ۱-۱

 از جمله  اس:ه شدهمرتضی مقاال، زیادی نوشتسّیدآرا  تفسیری  دربارۀ 
 مرتضی  رضا شکرانی  سّیدای بر مباحث تفسیری مقاله »مقدمه  الف

و منابع تفسیری  اردازد  مرتضی میسّیدکممی آرا  تفسیری  -ادبی  نویسنده در این مقاله به صبغۀ
معانیسّید همنون  ابوعبیدهامرتضی  مجازالقرآن  ررا ،  را    لقران  اصفهانی  ابومسلم  تفسیر  و 

 گوید ولی در مورد روایا، تفسیری سخن نمی  رد شمابرمی
کتاب  مقالهب    به  اجمالی  تفسیری    »نگاهی  رو   و  شی    سّید)امالی(  راطمه  مرتضی  
 الرئیس  

کتاب امالی ارداخته و سپس دربارۀ رو  و منابع تفسیری    ، نخس: به معررینویسندۀ این مقاله
تسّیدمرتضی   معتتله  تفاسیر  و  روایی  تفاسیر  میهمنون  روایا، وضیح  جایگاه  به  وی  اما  دهد  
 کند ای نمیمرتضی اشاره سّیدتفسیری نتد 

 کند  ایامبر اکرم)ص( را نخستین مفسر قرآن معرری می، قرآن
َ لِلنهاِس َما نَُزِ َل ِإلاَْلِهْم َوَلَعلهُهْم يََتَََفكهُرونَ ﴿ تو وی  ه سو ب  (؛44 نحلال)  ﴾َوأَنََْزْلَنا ِإلاَْلَك الذ ِْكَر لِتََُينيِ 

  قرآن را رروررستادیم تا برای مردم آننه را که به سویشان ناز  شده، روشن بیان کنی و شاید بیندیشند  
 سن:مبر)ع( نیت به  ااهل بی: ای  سن:، که  کند)ص( می  ایامبر اکرم   سن:این آیه دالل: بر حجی:  

می ملحق  م  شودنبوی  نیت  )ع(  بی:  اهل  ثقلین،  متواتر  حدیث  به  توجه  با  قرو  ر ک؛  )  آنندفسر 
می   (278   1390 12، طباطبائی  باقر)ع(  جانشینان     ررمایدامام  و  اوصیا  جت  به  را  »احدی 

    1   1391 )کلینی،   داندمام ظاهر و باطن قرآن را میایامبر)ص( یارای آن نیس: که مدعی شود،ت
178)  

اتفاف نظر   )ع( مورد اذیر  و  )ص( و امامان معصوم   ایامبر اکرم   سن:اصل حجی: داشتن  
آیا هماناس:    یر متواتر محفوف به  غگونه که با خبر متواتر و یا خبر  اختمف بر سر آن اس: که 

)ع(    معصوم   سن:شود از طریق خبر واحد نیت  معصوم)ع( برای ما ثاب: می  سن:،  قرائن قطعی 
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س:  )ع( ا  معصومان  ن: سهای کشف سخن بر سر راه ،یارتنی اس: یا خیرب به عبار، دیگردس:
یر غآیا این راه منحصر در خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرائن اس:ب یا شامل خبر واحد    که

  شودبمحفوف به قرائن نیت می
 نظر اشاره دارد   فبه این اختم  طباطبائی عّممه

آن  شود و حجی:  یر قطعی که در اصطما »خبرواحد  نامیده میغ»خبر  
کنند و  میان اهل سن: مطلقا عمل میدر و  مورد خمف اس: در میان مسلمین 
آن نه اکنون در علم اصو  تقریبا مسلم اس: این اس: که خبر  در میان شیعه 

  ن اعتبار ندارد یر آغاس: و در    موثوف الصدور در احکام شرعیه حّج:واحد  
   (70  1375 ، )طباطبائی 

رای مبانی و آرا  خاصی نی، داهای دیرهم گتاره عنوان منبع  ه  متکلمان امامیه در ارزیابی روایا، ب
جس:  که  جهوهستند،  در  آنان  آثار  در  اس:جو  الزم  قرآن  تفسیر  مبانی  رهم    ؛ )ر ک  : 

؛ بغدادی، 205و  175ف   1407؛ نجاشی، 225-224  1350ابن ندیم،   ؛41م 1980اشعری، 
   (12تا  ،طوسی، بی71ف 1415

مرتضی و نیت با عنای:    سّیددس:    های مبسو  و منسجم به لیف کتاب أدر این میان، با توجه به ت
توان  اس:، میهای بعدی مکتب متکلمان امامیه استمرار یارتهنسل  آثار  در  مرتضیسّیدبه اینکه آرا    

مرتضی موسی شریف  بن  حسین  بن  آورد 436)د   علی  به شمار  امامیه  متکلمان  نماینده  را   ف( 
استدال  جامعی:  و  کتاب دسیّ های  استحکام  در  »مرتضی  و  الذخیهای  الکمم ،  علم  ری  ره 

اصو الی  ت»الذریعه  وی،  مکتوبا،  سایر  و  الشریعه   اصلیأ   عنوان  به  را  وی  منبع لیفا،  ترین 
   کندیابی به آرا  مکتب متکلمان امامیه معرری میدس:

و برای عقل  گرایانه دارند  گرایش ن ،  احکام شرعیرهم  متکلمان در  الزم به یادآوری اس: که  
نیستند  ۀ حوزرای در  و   ؛  324و  86-81ص     ف 1413مرتضی،  سّیدر ک؛  )  احکام نقشی قائل 

العکریه  مفید،  تا   همو؛  52   المسائل  بی  قاضی  143  و  102ف   1371، همو،  62،43-44،  ؛ 
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گرائی، نتیجه تعیین حوزه اعتبار »عقل  اس:  در باور  این ن    (29-26   15   عبدالجبار، بی تا
م وجوب یا حرم: آنها را   ، رقط احکا وجوه حسن و قبح ارعا  ن، عقل در صور، تشخی متکلمی

، مجهو  مانده و تشخی  حسن و ش بترگی از ارعا  رردی و اجتماعی کند  در نتیجه بختعیین می
قبح آنها از عهده عقل خارج اس:  عقل به ناتوانی خویش در تعیین احکام این بخش از ارعا ،  

 شود  می گذاشتهعهده »سمع   اذعان داشته و مسئولی: تعیین حکم بر
 در نتیجه برای رهم نصوص آیا، باید به نصوص روایا، رجوع کرد  

 . روایات تفسیری ۲

شود که بخشی از آیه، در آن ذکر شده باشد و یا ناظر به  تفسیری ، به حدیثی گفته می»روای: 
اوند در آن آیه ارداخته ای باشد که خود آیه در حدیث مذکور نیس:؛ اما حدیث، به بیان مراد خدآیه

 (  3۰  1389و یا زمینه رهم آن را رراهم ساخته اس:  )مهریتی، 
 . حجیت احادیث تفسیری2-1

نحل    سورۀ   44  ۀای مانند آی ر احادیث صادره از ایامبر اکرم)ص( در تفسیر قرآن، با ادلهاعتبا
م » یث نبویمرتضی در تبیین حدسّید   (261   12    1390، طباطبائی ر ک؛  ) شودثاب: می ن لا ما را

ِمّنا یسا  لا را ِبالُقرآِن  ّن  غا تا بی(؛  270   4   ف1415)نوری،   یا دیگر  منابع  از  قرآن  با  که  ازی  نیکسی 
  شمارد و در چهارمین احتما  بر حجی: روایا، نجوید، از ما نیس:، چند احتما  معنایی بر می

، تجاوز از قرآن  و اجماع  به سن:»تمسک    گوید کید نموده و میأ)اعم از رقهی و تفسیری و    ( ت
دارد  دالل:  شرعی  ادله  دیگر  و  سن:  از  ایروی  وجوب  بر  قرآن  زیرا  نیس:،  آن  از  عبور   و 

طراز بودن آنان ، و هممعصومین)ع(  سن:وی برای اثبا، حجی:     (35   1   ف1373مرتضی،  سّید)
از نظریه »عصم: امامان  نماید  از جمله در دراع  ی، چندین استدال  کممی ارائه میبا سن: نبو

 نماید  را » ریاس: دین و دنیا  معرری مییعه ، امام را » رئیس مطلق  و امام: ش
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وی، با تحلیل نیاز جامعه و همه مکلفان به رردی که ریاس: و راهبری آنان را بر این استدال   
   ( 410ف  1411مرتضی، سّیدر ک؛ ) شوداشته باشد، شروع میعهده د

،  تثا  اوامر و نواهی امام و حجی: سن: صادره از امام اس:معنای وجوب ام  این استدال  به
آید و سّیدمرتضی» امام الکل  به شمار میده و به تعبیر ای که وی باالترین ریاس: را دارا بوبه گونه

تنها کسی شایسته این ریاس: خواهد بود که از ارتکاب هرگونه معصی: و رعل قبیح مصون بوده و 
ملکه   باشداز  برخوردار  ر ک  ؛410   همان)   عصم:  نیت  - 137،  58-47   1   ف1410، همو  ؛و 

بی:   (152-137   3؛144 اهل  قرآن  م  (ع)و  حاممن همخاطبان  کتاب    ۀ و  این  معارف  و  علوم 
  ارسش ااس  این    توان از روایا، در تفسیر قرآن چشم اوشیدبمی  اند  آیا با چنین ویژگیآسمانی

 یر، دارای کارکردهای خاصی هستند  ف:  روایا، در عرصه تفسمنفی اس:؛ بلکه باید گ

 . کارکرد روایات تفسیری ۲-۲

کننروای حکای:  حقیق:  در  تفسیری  بی:دیدگاه  دۀا،  اهل  و  ایامبر  تفسیری  اند   های 
 ؛ 2 جمعه ال)سوره    اس:کار تبیین قرآن به او واگذار شدهایامبر)ص( حامل و گیرنده وحی اس: که 

توان این  با مراجعه به احادیث، کارکرد روایا، تفسیری را می   (4- 3 نجمال  ؛7ر حش  ؛33 حتاب اال
 گونه رهرس: کرد  

، محکم و متشابه، ناس  و منسوخ و سایر  تأثیرگذاری نظیر وحی  شناخ: مباحث مهم والف  
ضرور،  ها و عوامل آن،  یشهر  ، قرائا، اختمف  نااذیری و ادیده  تقسیما، قرآن، اعجاز و تحریف

های مختلف و تکیه بر قرائ: متداو  مسلمانان از دیگر مباحث قرآنی اس: که  :کنار گذاشتن قرائ
    ف14۰3؛ مجلسی،  288   1   1365  ،عیاشیر ک؛  )  اس:به طور گسترده در روایا، منعکس شده

  (603 2  1362؛کلینی، 261  18
متشابه،  دسته   ب و  به محکم  آیا،  ایبیان  بندی  تقسیم  معیار  آیا، ن  با  برخورد  و چگونگی 

   (61  5   136۲کلینی، ر ک؛  ) متشابه و نیت تأویل شمار زیادی از آیا، متشابه
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با صرف نظر از روایا، بازگوکننده مکی و مدنی آیا، و سور قرآن، روایا، ناظر به اسباب  ج   
بیان  نتو  آیا، و سور، روایا، در حوزه دالگر خو روایا،  به  واص و رضایل  نیت نقش  آیا،  لی 

ها،  ای که با کنار گذاشتن روایا، موجود به رغم مشکم، سندی شماری از آنگونه  ستایی دارند؛ به
   )همان( گاه هیچ راهی برای رهم مدالیل آیا، وجود ندارد 

رینه دیگر  قص  و آیا، عقاید، رراتر از هر قاالحکام، آیا،  روایا، در تبیین آیاتی نظیر آیا،د   
   )همان( اندکرده آررینینقش

ویژه در حوزه ها، بهتبیین بسیاری از آموزه   نیت چندان اوشیده نیس:؛ زیرا قرآن در  مسألهراز این  
اس:  اجما  در برابر تفصیل قرار دارد و  ،کار را به اجما  برگتار کردهاالحکام آیا، قص  و آیا،

گویند می  ل موضوع مورد سخن خود اجتناب کند، هرجا که متکلم از ارداختن به جتئیا، و تفاصی
اس:  در برابر مجمل، »مبین  قرار دارد؛ یعنی گفتاری که که او سخنش را به اجما  برگتار کرده

را  اس:  و آن  داده  مرتضی، »مجمل  را در برابر »مفسر  قرارسّید دارای روشنی و وضوا اس:   
دس: در  که  دانسته  متکلمخطابی  مراد  به  اس:  یابی  استقم   ،  مرتضیسّیدر ک؛  )  راقد 

1346  1 329)    
  استقم  معنایی آیا، مجمل اس از مراجعه به روایا، تفسیری خواهد بود  ،  اس بر این اسا 

-ع( داشته مرتضی در تبیین آرا  تفسیری خویش، همواره نظر به روایا، اهل بی:)سّیدرو،    از این
  ر منابع رجالی لذا دجوید   ه)ع( به عنوان »منبع  تمّسک میاس:  وی به روایا، ایامبر )ص( و ائّم 

حلی،  ۲89  ف 1435  طوسی،   ؛ک)ر  و  سّید،  (۲41ف 143۰؛  روای:  مقام  در  را  نقل  مرتضی 
یابیم که در سلسله اّتصا  شیعه به معارف اهل بی:)ع( نقش  حدیث، یک راوی ثقه و صادف می 

قرآن بر وجوب ایروی از سن: و دیگر ادله شرعی  »  نویسد »االمالی  می در  وی  کنداثری ایفا میم
 داند االتباع میبر این اسا ، وی سن: را الزم ؛ (35  1 ف1373مرتضی، سّید) دالل: دارد 

  سن: مرتضی، به معنای انکار وجوب تمسک به  سّیدعدم حجی: اخبار آحاد از دیدگاه  اس  
  دالل: توان به اثبا،  نمیظنی  های  معصومان)ع( نیس:، بلکه مراد اینس: که با استخدام رو 
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بر اعتبار خبر واحد در تواند شاهدی  مضمون برخی احادیث می،  از طرری   کتاب و سن: ارداخ:
 های دینی از جمله تفسیر قرآن باشد رهم آموزه 

آننه از گوید  به امام رضا )ع( گفتم برای من امکان ندارد برای سئوا  از عیسی میمحمدبن »
شود خدم: شما برسم؛ آیا یونس بن عبدالرحمن مورد اعتماد اس: که  یاز میمعالم دینم مورد ن

بگیرمب امام)ع( ررمودند  بله  از او  بدیهی  ،  (49۰   14۰9)کشی،   آننه از معالم دینم نیاز شد، 
و بر   شود»معالم دین  در این روای: شامل همه معارف دین از جمله تفسیر قرآن می ۀژاس: که وا 

   وان از انسان مورد وثوف اخذ نمودتسیر قرآن را می مه معارف دینی مانند تفاسا  این حدیث، ه
مرتضی چه   سّید، نتد کنندگان »سن: عنوان حکای: ه  اکنون باید ببینیم که احادیث تفسیری ب

 داردب جایگاهی 
؛  های اهل حدیث و اصحاب رای )ر کدر بسط سخن باید گف: رقیهان اهل سن: در طیف

کنار389 4   ف1348  حتم، ابن  ؛284   3   ف1400شارعی، در  معتتلیان    (  و  اشعری  متکلمان 
های ظنی  به کارگیری رو    نمایند هر یک به استناد دالیلی که در مباحث خود مطرا می  ،خرأمت

که متکلمان   این در حالی اس: شمارند»اجتهاد رای  را مجاز میو   »قیا  ، واحد مانند »خبر 
و بر حکم    ها قائل نیستندا مشروعیتی برای استفاده از این دس: رو  التاص   ، امامی و معتتله متقدم

 نمودند کید میأ ها در طرف علمی تاولیه عقل مبنی بر انحصار رو 
مثا ،   باب  طوسی  از  با  داستهممحقق  در    ۀ دربارمرتضی  سّیدان  واحد  خبر  حجی:  »عدم 

یا روای: متواتر رعی از قبیل اجماع  های صحیح عقلی یا ش»ستاوار اس: به دلیل  گوید تفسیر  می
رجوع نمود و بخصوص در این مورد که راه شناخ: آن علم اس:، خبر واحد اذیررتنی نیس: و  

ا شاهدی اذیررتنی اس: که در بین اهل لغ: معروف هرگاه تفسیر نیازمند به شواهد لغوی باشد، تنه 
شود و قطع آور نیس: و  در یار: میب روایا، تک رردی و ناباشد  اما طریق خبر واحد که در غال

توان آنها را گواه بر کتاب خدا گرر: و از آنها در تفسیر قرآن بهره جس:، شایسته اس: درآن نمی
   (7 1 ف14۰9) طوسی،  موارد توقف شود 
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های مشروع برای تحصیل احکام  حلیل روف به معنای نفی استقم  »سمع  در تعیین رو  ت
یید أت  ،های ظنی وجود دارد به عبار، دیگریید رو أامکان ت  ، بع مستقلو برای این من  شرعی نیس:

باید   2شود استحاله  عقلی نداشته و مخالف حکم عقل تلقی نمی  ، های ظنی مثل خبر واحدرو  
های ظنی  باشد و رو گف: »علم و یقین  تنها ابتاری اس: که دارای حجی: و اعتبار ذاتی می

 عتبار آنها به اثبا، برسد   و  اس: که با دالیل یقینی حجی: و اتنها در صورتی مشروع و مقب
  بدیهی و      باید مبتنی بر یقین و علم باشد عمل در گرو علم اس: و اعما  از دیدگاه متکلمان

ر ک؛  )  الدالله هستند و اخبار آحاد ظنی  شودیعلم و یقین حاصل نم  اس: که بر اسا  اخبار آحاد
   (519    1348 سّیدمرتضی، 

ین  استحاله عقلی حجی: خبر واحد را به »قوم من شیوخنا  نسب: داده که شیوع ا  ۀ نظری  دسیّ 
( وی از نظام معتتلی به  202   الشریف المرتضیرسائل، همان)   دهدنظریه را در آن ادوار نشان می

   1348 ، همان )  نام برده اس:،  عنوان کسی که قائل به استحاله عقلی حجی: خبر واحد اس: 
های معتبر  وی همنون دیگر متکلمان امامی و معتتلیان متقدم، اعتقاد به انحصار رو     (529   2

یقینی و نفی رو   تکالیف سمعی دارد؛ گرچه  های ظنی در تحصیل احکام و  در طرف علمی و 
هایی  توان تفاو، ساح: تکالیف سمعی، ساح: عمل اس: و ساح: تفسیر، ساح: نظر  و می

به نظر میبین مباحث نظری و عملی تصو انحصار رو  سّیدرسد  ر نمود  ولی  در  های  مرتضی 
قاید(  )تفسیر و ع ( و ساح: نظر)رقه گونه تمایتی بین ساح: عملآور، هیچمعتبر در طرف علم

 بیند نمی
از سخنان   و  مرتضیسّیدبا توجه به دو مبنای علمی مستفاد  در تفسیر قرآن،  )منبعی: سن: 

مرتضی چه شرایطی را در  سّید( حا  باید بررسی کرد که  و علم باشد ا  باید در گرو یقیناینکه اعم 
 داندباذیر  روایا، تفسیری الزم می

 
ابن    2 مثل  متکلمان  برخی  دانستهبرخمف  عقلی  محا   را  واحد  خبر  اعتبار  که  معتتلی  نظام  و  رازی  اند   قبه 

  ( 141ف 1403)حلی,
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 شرایط اذیر  روایا، تفسیری •
از آسیب تفسییکی  این روایا، اس:هایی که متوجه روایا،  »از  ؛  ری اس:، ضعف سندی 

سند اس: که ناشی   جمله اموری که سبب ایدایش وهن و سستی در روایا، تفسیری شده، ضعف
الحا ، ارسا  سند یا حذف  ته یا ضعیفاز چند چیت اس:  وجود شمار زیادی از راویان ناشناخ

   (31  2 1375)معرر:،   یث انجامیده اس:ی به ضعف طریق حدتمام آن، که جملگ
برند و برای جبران این  طور عمده از ضعف سندی رنج میه  بر این اسا ، روایا، تفسیری ب

وجود روای: در یکی از اصو     1»  آید ذیر  روایا، تفسیری در ای میهم، شرایطی برای اآسیب م
منابع معتبر؛ به راس:  2  و  امان:  شهر، راوی    4  استواری و سمم: متن؛  3  داری؛گویی و 

   (31 2  1375)معرر:،  همخوانی با یکی از مبانی ثاب: از نظر عقل یا شرع  
ر رقه می،  وایا،  را شریف مرتضی بررسی »اعتبار  داند و در از جمله مباحث دانش اصو  

-ررض و ایشو  رقه بر مبانی کممی  مقدمه کتاب »الذریعه الی اصو  الشریعه  به ابتنا  علم اص
که او-هایی  زعم  می  -به  تصریح  گیرد،  قرار  مداقه  مورد  دانش کمم  در  این   کندباید  از  و سپس 

   (4 1 1348مرتضی، سّیدر ک؛ ) کنده  یاد میبا عنوان »اصو  اصو  رقها ررض ایش
ر اهل حدیث، اصحاب  متاینکه  معتتلیان  و  اشعری  متکلمان  به  أای،  استناد  با  خر، هر کدام 

شمردند،  های ظنی چون »خبر واحد  را مجاز مینمایند، به کارگیری رو ی که مطرا میاهادلّ 
نی در استنبا  احکام  های ظ: رو  ، کاربسدستگاه رکری ایشانگویای این حقیق: اس: که در  

   (325-320م 1980اشعری،  ؛)ر ک  یید اس:أشرعی قابل ت
انکار ادعای تفاو، حوزه نظر و عمل، بر حکم  در حالی که متکلمان امامیه و معتتله متقدم، با  

تاولیه عقل مبنی بر انحصار رو   یتی برای کاربس:  کید نموده و هیچ مشروعأها و طرف علمی 
 قائل نیستند  ظنی های رو  

اس: که  »الحق یعرف من وجوه اربعه  کتاب ناطق، و خبر  از واصل بن عطا معتتلی نقل شده
( ؛ حقیق: از چهار راه  374م 1981)ابوهم  العسکری،   جماع مجتمع علیه، و حجه العقل و ا
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که مجمع    دبر این اسا ، خبر واح  شود  قرآن، روای: مجتمع علیه، دلیل عقل و اجماع شناخته می
»آننه همه مسلمانان بر آن  ، اذیررته نیس:  و خبر مجمع علیه یعنیعلیه همه مسلمانان نیس:

که در عدد قرآن کریم به صراح: ذکری از آن نشده باشد  چنان اتفاف نظر داشته باشند، هرچند در
   (234  1386)مدرسی،  نمازهای یومیه و رکعا، آن 

به  سّید الذریعه  در کتاب  دقیق »رو  مرتضی  اثبا،بررسی  در  دالل:    های  و سن:   کتاب 
و در بخشی    اس: های ادعا شده نظیر قیا  ارداختهقالب مباحثی درباره اعتبار اخبار و برخی رو 

را     خبر»  وی،اردازد   های گفتاری میدیگر به طرا مباحثی ایرامون شناخ: اصو  الفاظ و قالب
 کند  گونه تعریف میاین

ّح ریهِ   ما» و الِکذُب    الِصدُف صا (؛خبر چیتی اس: که قابلی: صدف یا کذب 477   2همان )   اا
باشد  داشته  ادامه  را  مانند  مرتضی  سّیددر  اررادی  دیدگاه  به  تعریض  رازی»،  قبه  نظام  »و     ابن 

   (522    2  1348مرتضی،سّیدر ک؛  )  داردمبنی بر استحاله عقلی حجی: خبر واحد     معتتلی
در تعیین رو  های   »سمع بیانگر این حقیق: اس: که  اه ابن قبه و نظام،  این تعریض و رد دیدگ

یید  أهای ظنی را تتواند رو  و می،  ری استقم  داردمشروع برای دس: یابی به احکام عملی و نظ
کند  و بر اسا  نظر متکلمان، سمع منبعی مستقل اس: که صمحی: ابمغ تکالیف الهی را دارا 

تهای تحصیل احکام عرو  تواند  باشد و میمی تعیین کند  یعنی  را  و نظری  یید طریقی:  أملی 
  ،شودله عقلی نداشته و مخالف حکم عقل تلقی نمی ظنون معتبره مانند خبر واحد و قیا ، استحا

ها در اثبا،  توان از این رو  بلکه در صور، اثبا، مشروعی: طرف ظنی در نصوص دینی، می
 احکام سمعی استفاده نمود 

های ظنی مثل خیر  کید دارند که در ررض اذیر  تایید برخی رو  أمان بر این نکته نیت تکلمت
گونه که  مین کننده مصالح عام خواهند بود  همانأمنطبق بر نظام حسن و قبح و تها  ن رو  واحد، آ

برای یارتن شرایط سندی اذیر  روایا، تفسیری، ناگتیر    لیف سمعی بر مدار حسن و قبح اس:تکا
 ذکر اقسام روایا، هستیم   از



 ۱۴۰۰ بهار، ۴۴، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  84

 

 . اقسام روایات ۳

 از نظر سیدمرتضی روایا، از حیث اعتبار بر دو نوعند  
آنها، سند چندان اعتباری ندارد؛ مانند اخبار سرزمین  روایاتی کهالف    ها و حوادث در نقل 

هر دوره آنها را  اند و مردم در  که اموری ظاهری   و حنین و صفین و نظایر آن  بترگ مثل جنگ بدر
 اند   استناد به طریق روایی خاص نقل کردهبدون سند و یا 

 ؛ سند در آنها معتبر و ضروری اس:ب  روایاتی که اتصا  
زیرا موضوع آنها اموری اس: که ظاهر و شایع نیس: و برای اذیر  آنها اتصا  سند و حصو    

 (  443  ف1411، ر ک؛ سیدمرتضیریع: )علم از طریق سند، ضروری اس:، مثل اکثر اخبار ش
 شوند  بندی مشهور، روایا، به چهار دسته تقسیم میدر یک دسته 

 الف  متواتر؛  
که عبار، اس: از »خبری که تعداد راویان آن در هر طبقه به حدی باشد که عادتا تبانی آنها بر  

خبر حاصل شود   )مامقانی،   دروغگویی محا  باشد و از کثر، تعداد راویانش، علم به مضمون  
 1369  1   89  ) 

نها واجب اس: و تفسیر قرآن بر طبق این اخبار مورد یقین صدوری واقع می شوند  و عمل به آ
معرر:،   )ر ک؛  اس:  آور  علم  متواتر  خبر  زیرا  اس:،  الزم  طوسی، 228   1    1383آنها  ؛ 

 ( 372، 336،362  1ف  1376؛ همو، 43 1ف  1375
در ادوار اولیه تاری  اسمم به عنوان مفهوم »مجمع علیه  همه   اتر که مفهوم »توبرخی برآنند  

)ر ک؛  ه که همه مسلمانان بر آن اتفاف نظر داشته باشندنته شده اس:  یعنی آنجامعه اسممی دانس
 3( 234  1386مدرسی

 
(  ابن 119 2 م 1981 ،(به نام »خبر مجمع علیه نامیده اس: )ابوهم 131متوری)  این نوع خبر را واصل بن عطا  3

(  شی  کلینی اخذ به 110  1386قبه،اخذ به اخبار مجمع علیه تاکید می کند )ابن ف( بر 4قبه رازی )د اوایل سده
(  در میان 9-8   1ف   1391این گونه اخبار را بعنوان یک رو  کلی در برخورد با اخبار مطرا نموده اس: )کلینی،  
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ن یک  ب  غیرمتواتر محفوف به قرائن؛ خبری اس: که به حد تواتر نرسیده باشد، چه راوی آ
سته )مثل خبر  (؛ این د1۲5   1369نفر باشد و چه راویان متعددی داشته باشد )ر ک؛ مامقانی، 

ایدا می آنها  به صدور  یقین عقمیی  قرائنی هستند که  با  شود و چون متظارر و خبر واحد( همراه 
(   228   1   1383آور هستند، ملحق به تواتر بوده و عمل بر طبق آنها الزم اس: )ر ک؛ معرر:، علم

 بحث از قرائن در ادامه خواهد آمد  
ستند و نه همراه با قرائن قطعی الصدور، البته  ج  اخبار آحاد بدون قرائن؛  این اخبار نه متواتر ه

مفید  ای از مفسرین مانند شی باشند، عدهضعیف هم نیستند بلکه روای: واحد صحیح یا موثق می
مصنفا،  مفید،  سی123،  54،  49   5)ر ک؛  )سیدمرتضی،  (،  -   517   1ف   1348دمرتضی 

    1390ر ک؛ طباطبائی،  طباطبائی )(، عّممه 7-6   1ف   1409طوسی )طوسی،  (، شی 555
 ( اعتقاد به عدم حجی: اخبار آحاد دارند 365،366 10

ررض بحث در اعتبارسنجی روایا، تفسیری، اخبار واحدی اس: که مطابق با قواعد اصولی  
 را بر اسا  مبنای وثوف صدوری یا وثاق: راوی دارا باشند  و رجالی، شرایط حجی: 

متوات نه  روایاتی که  اخبار ضعیف؛  دارای  د   واحد  بلکه خبر  قرائن  به  نه محفوف  و  ر هستند 
نمی آنها  برای  ارزشی  هیچ  عقل  که  هستند  متنی  و  سندی  دیدگاه اشکا   باید  اینک  شناسد  

 ی کنیم  سیدمرتضی درباره سه قسم او  روایا، را بررس
 سیدمرتضی و خبر متواتر   •

ن خبر بی آنکه دچار خطا و شبهه  سیدمرتضی دربارۀ خبر متواتر بر این باور اس: که هرگاه راویا
شده، بر اسا  آننه دیده یا شنیده اند )تجربه(، خبری را روای: کنند، این خبر »متواتر  نامیده 

بی و  نتیجهشده  مفشک  به  علم  و  یقین  حصو   از  غیر  )ر ک؛ ای  داش:  نخواهد  بر  در  آن  اد 

 
عی: خاصی برخوردار  قمری، تمسک به اخبار مجمع علیه از موق  5و4متکلمان امامیه در شهر بغداد، در سده های  

کند ) ک؛  (  و سپس ابن ادریس از آن به عنوان »سنه الرسو  المتواتره المتفق علیه  یاد می704بوده اس: )مفید,بیتا 
 (   46 1ف 1410ابن ادریس، 
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راویا 498   2    1348سیدمرتضی،   تعداد  اینکه  به  البته مشرو   اندازه (   به  باشد که  ن خبر  ای 
»عادتا  اتفاقشان بر دروغ نادیده گررته شود و انگیته مشترک نیت آنان را به تبانی بر کذب وادار نکرده  

 باشد  
اعم   – می توان به این ارزیابی رسید که هر خبری بر اسا  عموم تعلیل حجی: اخبار متواتر، 

ینی در ای داشته باشد، معتبر خواهد بود  از این رو،  ای یقدر صورتی که نتیجه  -از متواتر یا واحد  
آور را در ردیف اخبار متواتر دانسته و در اعتبار متکلمان امامی، اخبار آحاد محفوف به قرائن علم

 (  30د، التذکره  آن تردید نداشتند )ر ک؛ مفی
داند  می نسنگ قرآسیدمرتضی خبر متواتر را موجب علم و قطع و از نظر قطعی: و دالل: هم

تواند مبنای  نمی  داند که طبعا چون مفید علم نیس:، شرعاا می   و روایا، آحاد را تنها موجب ظن
 (   517  2   1346سید مرتضی، عمل قرار گیرد )ر ک؛ 

 واحد  سیدمرتضی و خبر   •
می آحاد  اخبار  درباره  همان، وی  )ر ک؛  شود   نمی  عمل  و  علم  موجب  اخبار  »این  گوید 

کند را معتبر  ای ندارد، بلکه اثبا، ظن می( وی خبر واحدی را که شاهد و قرینه۲۰-73 1  14۰5
در مورد نفی حجی: خبر واحد از سوی سیدمرتضی، این نکته قابل ذکر اس: که مقصود  داند   نمی
یس:  از خبر واحد، حدیثی اس: که از طریق راویان غیر امامی صادر شده و متکی به معصوم نوی  

که شی  طوسی برای اشاره به این گونه روایا، از عبار،  ( همننان284   1    1348مان، )ر ک؛ ه
 ( 187ف 1400اس: )ر ک؛ طوسی، »ورای آن معصوم نیس:  استفاده کرده

ه این نکته که بیشتر روایا، تفسیری از گونه اخبار ه با توجه بنماید ک می   اکنون این ارسش رخ
ه گمان اس: و نه یقین، آیا ممک ارز  گذاری روایا، تفسیری با  آحادند  و چنین خبری غالبا مای

گذاری در روایا، رقهی یکسان اس:ب زیرا اگر غیر از این باشد، حجم انبوهی از  معیارهای ارز 
 آنکه از نوع خبر واحدند، اعتبار خود را از دس: خواهد داد  روایا، تفسیری، به دلیل 
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که در قلمرو تفسیر مطرا شود،  بودن خبر واحد، ایش از آن ناگفته ایداس: که دغدغه گمان آور  
از اعتبار و حج: بودن خبر واحد به یکی از  در رقه به بحث نهاده شده اس:  از این رو؛ بحث 

اوشی از اخبار آحاد به معنای کنارگتاردن بخش  :  زیرا، چشماسمسائل مهم علم اصو  تبدیل شده
این امر در روایا، تفسیری، به دلیل ضعف سندی بسیاری   مهمی از احکام و حدود الهی اس:، و

 نماید  می تری رخاز آنها، به شکل جدی
  از نظر سیدمرتضی، حجی: نداشتن خبر واحد، ذاتی اس: و عدال: راوی موجب اعتبار آن

شود از این رو حجی: نداشتن خبر واحد در نظر سید مربو  به حوزه عقاید و تفسیر نیس:، نمی
مختلف از جمله در »جوابا،   داند  او بارها و در مواضع نمی  ه او در رقه نیت خبر واحد را حج:بلک 

:،  ر احکام شریع کند که دمی  المسائل التبانیا،   و »جوابا، المسائل المطلبیا، الثالثه  تصریح
 ( 313-308  3سیدمرتضی،انقاذ البشر  اخبار آحاد عدو  قابل اذیر  نیس: )ر ک؛ 

کید   این دو  بر وحد، ممک در بطمن  سید عمل به خبر واحد را مانند عمل به قیا  دانسته و تأ
  ب علم اس: و نه عمل، زیرانتیجه این برهان آنس: که خبر واحد نه موج   (25   1   همان  کند )می 

باشد،  آن عاد   راوی  اگر  به صدف خبر واحد حتی  و  تابع علم اس:  و نمی  عمل  یقین کرد  توان 
توان  می   اای ظن به میان آمد   عدال: راوی حداکثر موجب ظن به صدف گفتار اوس: و همین که

ر کتاب تنتیه االنبیا ، در مقام مقارنه  د  و  (202-201   1   همان  نیت احتما  داد )ر ک؛  کذب آن را 
  مانع  روای: مغایر با مقتضای عقل،  کند که صح: و قو، می تصریح بین خبر واحد و دلیل عقل، 

 (  93تا نیس: )همان، بی عقلی دلیل نفع به از آن  کشیدن دس: از
رسالۀ در  باخبا  سیدمرتضی  العمل  ابطا   ری  کهمی  تصریح  حاد اال ر  مسأله  ررض    کند  با 

  خبر واحدی که راوی آن   تنها  اذیر  نظر قائمن به وجوب عمل به خبر واحد، بر اسا  نظر ایشان
  و عدال: از نظر طایفۀ امامیه اعتقاد به حق در اصو  و رروع و ایروی  عاد  اس:، حجی: دارد 

  مقتضای این قاعده، عمل نکردن به اخبار  س:ا نکردن از مذهب باطل و تظاهر نکردن به معاصی
ایروان مذاهب باطل نظیر واقفیه، غم،، خطابیه، مخمسه، اصحاب حلو ، مشبهه، مجبره و      
اس:، در حالی که سند اکثر احادیث رقهی بلکه تمامی آن، چه راوی اصلی یا راوی ررعی، چه  
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از او روای: کرده اس: خالی از راوی واقفی    ری یگد  راویی که  و چه  راویی که از دیگری نقل کرده
 ( 309   3همان، انقاذالبشر   نیس: )ر ک؛

کند اس: را برشمرده و نقد میکه بر حجی: خبر واحد اقامه شده  4سیدمرتضی برخی از دالیلی
 گوید  ( و می526- 521  2   1348)ر ک؛ همان، 

کار هر دو رو   س: وان قیا  ا»عمل به خبر واحد، نتد امامیه مانند عمل به 
از ضروریا، مذهب امامیه اس:، تا بدانجا که در نقض حجی: خبر واحد رساله  

(؛ 550 2ها نوشته و عدم حجی: خبر واحد را شعار خود قرار داده اند  )همان 
»خبر واحد حتی اگر عمل به آن در شریع: جایت باشد, عموم کتاب را تخصی   

المرالشریزند )همان،رسائلنمی ظن 257   1تضی ف  موجب  واحد  »خبر  (؛ 
توان از ظواهر کتاب که   زند و به دلیل آن نمیاس: و دلیل شرعی را تخصی  نمی

شس: )همان،  دس:  اس:،  علم  ص 1415موجب  ،  502،  269،588ف  
توان قرآن را تخصی  زد، کما  (  »با سنتی که اقتضای علم قاطع نکند نمی517

-انی که سن: اقتضای علم قطعی کند مینها زمشود  تاینکه قرآن با آن نس  نمی
 ( 554،282،269توان قرآن را با آن تخصی  زد و یا نس  کرد )همان 

سه عبار، اخیر منقو  از سیدمرتضی، مربو  به اخبار آحاد تفسیری اس:، که حاکی از نفی  
یر  غشرعا    جایت واعتبار خبر واحد در حوزه تفسیر اس:  سیدمرتضی تعبد به خبر واحد را عقم  

 اند که  واقع  دانسته و به مقتضای اصل کلی که تاسیس کرده و دیگران نیت اذیررته

 
 این ادله  در بیان سید عبارتند از    4
اادشاهان بر   دالل: عمل ایامبر)ص( در ررستاد2  وجود اخبار آحاد در مصنفا، امامیه  1 ن نمایندگان به دربار 

  دالل: رعل ایامبر)ص(  7  قاعده لطف   6ویون   غ  سیره ل5  سیره عقم   4  عرف متشرعه   3واحد     حجی: خبر
 (  526-521  2در ررستادن قاضیان و حاکمان به نقا  مختلف بر حجی: خبر واحد )سیدمرتضی، 
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»شک در حجی:، مساوف با قطع به عدم حجی: اس:  خبر واحد را حج:  
اند الباا ادله حجی: خبر واحد را تمام دانستهغاس:  دانشمندان دیگر چون  ندانسته

اند ولی سید چون در همه ادله حجی: داده  ه قراراصل متبور را محکوم به آن ادل
دانسته باقی  خود  قو،  به  را  اصل  کرده،  خدشه  واحد  )گرجی،  خبر  اس:  

1385  98 ) 
ولی کاربس: احادیث غیر متواتر تفسیری در آثار سید، ظهور در این مطلب دارد که وی برای  

 کاربس: روایا، آحاد، چارچوب خاصی مد نظر دارد  

 خبر واحد حجیت   چارچوب. شرایط و  ۴

مشارهه، اخبار متواتر و اجماع  کتاب و سن:، به سه رو     دالل:در بحث از    مرتضی شریف
که »ابتنا  عمل بر علم   همننان  (11  1رسائل الشریف المرتضی   مرتضی،سّیدر ک؛  )  اردازد می

های  کتاب این مبنا در یکی از مبانی متکلمان در رویارویی با مسائل علم اصو  استکه شرا کامل 
  ف  1403  حلی،   ؛103 1   ف1376   طوسی،   ؛522   2  1348،  ؛ همان)ر ک  اس:اصولی آمده

141)  
هایی نظیر  رو     شودکتاب و سن:، منحصر در علم و یقین می  دالل:بر این اسا ، رو   

: اخبار  و لذا شی  مفید »نفی حجی ودن کارائی الزم را نخواهند داش:خاطر ظنی به  خبر واحد، ب
ر ک؛  )  اس:هور شیعه، بسیاری از معتتله و خوارج، و گروهی از مرجئه نسب: دادهد  را به جم آحا

   (123 ف  1371 همو،  ؛25  التذکره  همو،  ؛122ف  1437 مفید، 
مرتضی تمزمی میان »لتوم تحصیل علم در اثبا، اعیان کتاب و سن:  و »نفی حجی:  شریف

 گوید و می بیندخبر واحد  نمی
د یقین»هرگاه  ظنیلیل  رو   یک  اسا   بر  عمل  وجوب  بر  که    ی  واحد(  خبر  )مثل 

  الکذب اس: در دس: باشد، حجی: این رو ، تعارضی با مبنای یاد شده نخواهد داش:  محتمل
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خاطر ظنی الدالله بودن ه  اس خبر واحد نتد متکلمان شیعه، ب   (526   2  1348 مرتضی، سّید)
که در صور، رراهم شدن آن  به شرو  و ضوابطی اس:، و کاربس: آن محدود  حجی: ذاتی ندارد 

  توان به خبر واحد اعتماد نمودیم شرو ، 
 این شرو  عبارتند از  

   امامی بودن راویان الف»
     معصوم بودن شخصی که حدیث از او صادر شده )مروی عنه(ب
   اموشی و ضعف حارظه(  استوار بودن راویان در نقل حدیث )متهم نبودن به ررج
حدیثد نقل  در  راوی  بودن  اعتماد  قابل  باشد(     نگررته  قرار  جرا     )مورد 

  (1۲6  1343، )طوسی
 ای مبسو  به بحث گونه  های حجی: خبر واحد را بهشی  انصاری، اس از آن که تمامی دلیل 

 نویسد می گذارد آن گاه درباره شر  اعتبار خبر واحدمی 
ه تنها به خبر واحدی باید عمل کرد  واحد ارائه شد، آن اس: ک  ای که بر اعتبار خبرادله »مفاد  

که نسب: به محتوای آن، اطمینان و اعتماد ایدا شود، که از چنین خبری در اصطما گذشتگان به  
    (174  ف1419انصاری، ) شده می خبر»صحیح  یاد

 . دیدگاه سیدمرتضی ۱-۴

تردید در صح:سّید آموزه نفی حجی: خ  مرتضی  انکاانتساب  به منتله  را  ر بدیهی بر واحد 
 کند ه قرار داده و آنها را رد می قائلین به حجی: خبر واحد را مورد مداقّ  5دانسته و بر این اسا ، ادله

 
از     5 عبلرتند  ادله  آن  از  امامیه  1برخی  مصنفا،  در  آحاد  اخبار  ایامبر2 وجود  عمل  دالل:  ررستادن    در  )ص( 

  قاعده لطف 6 سیره لغویون  5  سیره عقم  4  عرف متشرعه  3نمایندگان به دربار اادشاهان بر حجی: خبر واحد  
  3 )رسائل الشریف المرتضی خبر واحد   دالل: رعل ایامبر)ص( در ررستادن قضا، به نقا  مختلف بر حجی:7

314-307)  
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توجه به استدالال، شریف    (314-307   3رسائل الشریف المرتضی     مرتضی،سّیدر ک؛  ) با 
در راه   تواندایط اطمینان بخش باشد، مید چناننه دارای قرائن و شرمرتضی در الذریعه، خبرواح

 کتاب و سن: مورد استناد قرار بگیرد    دالل:اثبا، 
 مرتضی عبارتس: از سّیدشرایط از نگاه این 

 آن که کثر، مخبران به حدی باشد که اتفاف کذب از آنان صحیح نباشد    الف»
 اس:  بر کذب نشدهنند آن موجب ا جتماع آنان آن که بدانیم جامعی چون تواطو و ما  ب
از آننه خبر داده اند زایل اس:آن که بدانیم لبس و شبه   ج    491 2    1348  ، همان)   ه 

گرجی36  ف 1376  طوسی،  از  نقل  به  معالم، همننان   (132     1385  ،    صاحب  کمم    که 
 کند   می   گونه نقلاینهای امامیه مرتضی را درباره اعتبار اخبار آحاد کتابسّید

های ما روای: شده اس:، معلوم بوده، و قطع به درستی آنها داریم،  کتاباری که در  »بیشتر اخب
یا به سبب تواتر، یا اماره و عممتی که بر درستی آن و راستگویی راویان آن دالل: دارد  بنابراین  

ا سند مخصوصی از طریق آحاد آمده های حدیثی ب آور و مفید قطع خواهدبود؛ گرچه در کتابعلم
   (۲  1  136۲، العاملی) شد با

 6. مکتب سیدمرتضی۲-۴

 در تبیین مکتب سیدمرتضی بیان چند نکته ضروری اس:   
  نگرۀ سیدمرتضی در علم آوری روایا،، دیدگاهی حد وسط بین سلب کلی و ایجاب  4-2-1

 زمان وی کلی اس:؛ یعنی حد میانه دو نظریه رایج در 
طلق )چه محفوف به قرائن  وچه  منیه ، خبر واحد را به طور متوضیح اینکه گروهی با نام »س

 دانستند  یعنی سلب کلی  بدون قرائن( علم آور نمی
 

امی این دیدگاه را در مقابل دیدگاه »سمنیه  ودیدگاه »ظاهریه  ارائه داده   از آنجا که سیدمرتضی متکلم برجسته ام   6
 اس: ودیدگاه وی بین متکلمان امامیه رواج یارته، از این دیدگاه در متن تعبیر به مکتب سید مرتضی گردید  
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و از طرری ررقه »ظاهریه  و اهل حدیث تمامی اخبار منسوب به ایامبر)ص( را یقین آور می  
کتا در  اندلسی  حتم  ابن  چنانکه  آوردانستند   یقین  االحکام   اصو   ری  »االحکام  همه    ب  بودن 

ایامبر)ص( را مبنای خود می داند  رقهای غیر امامی در طیف های  روایا، حاکی اقوا  و ارعا   
اهل حدیث و اصحاب رای، در کنار متکلمان اشعری و معتتلیان متأخر، از »خبر واحد ، »قیا    

ظنی مورد  های  ر دستگاه رکری ایشان، کاربس: رو اند، زیرا دو » اجتهاد رأی  استفاده نموده
 باشد تایید می

های  گونه مشروعیتی برای کاربس: رو ولی متکلمان امامی و معتتلیان متقدم، اصالتا هیچ
شناسند   سیدمرتضی نیت با انکار ادعای تفاو، حوزه نظر و عمل در این کاربس:، بر  ظنی نمی

اوتی بین رقه و تفسیر  کند  وی تفها در طرف علمی تأکید میانحصار رو  حکم اولیه عقل مبنی بر  
های ظنی مانند خبر واحد به  ریعه  بر عدم مشروعی: استفاده از رو بیند و در مقدمه »الذنمی

 ورزد ویژه در جایی که امکان تحصیل علم و یقین وجود داشته باشد، تأکید می
  د و مقصود گوینده و یا نویسنده متن توسط شنونده   »رهم  عبار، اس: از درک مرا 4-2-2

 یا خواننده 
 تفاو، رو  رهم و ابتار رهم متن   •

در این مقاله، مراد ما از ابتار رهم، علوم و قواعدی اس: که برای رسیدن به معانی آیا، و کشف 
 مدالیل آن الزم اس:  

رو   عررانی)راما  شهود  و  نقل  عقل،  از   اس:  عبار،  قرآن  رهم  آملی، های  جوادی   ک؛ 
عمیدزنجانی،  56 1  1388 اصفهانی، 38۲-379    1379؛  رضایی  (   36 1  1386؛ 

داند، به خاطر اینس: که به دنبا   یدمرتضی خبر واحد را در معارف و تفسیر حج: نمیاینکه س
رهم قطعی از قرآن اس: نه رهم ظنی و خبر واحد دلیلی برای رهم ظنی اس: لذا نتد سیدمرتضی 

 دارد  حجی: ن
 گوید همانطور که استاد  شی  مفید می
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یی که راهش علم اس: و عمل در آن نیس: )مثل اعتقادا،( تعبدی در آن نیس:، و جا  »در
شأن تفسیر، شأن اصو  معارف اس: که مطلوب در آن علم، مبتنی بر رهم قاطع اس: نه ظن و  

  رهم مراد خدا هستیم  حا   ( در تفسیر قرآن، به دنبا49،54،123   5احتما  )مفید، مصنفا، 
آیا با حج: ظنی هم می  نسب: بین حجی: و این  ادخدا رسیدب یا  شود به رهم مررهم چیس:ب 

حجی: قطعی الزم اس:ب اگر رهم ظنی در رهم مراد خدا کاری باشد، که بدون دلیل حجی: هم 
کند  به نمی  حاصل اس: و اگر رهم قطعی مراد باشد، با دلیل حجی:  ظنی خبر واحد تحقق ایدا 

ن)ر ک؛  ا اصرار بر عدم حجی: خبر واحد و نقل اجماع بر آای که سیدمرتضی برسد نکتهنظر می
(، به دنبالش بوده، اینس: که رهم قطعی قرآن از راه 30  2سیدمرتضی، رسائل الشریف المرتضی 

 آید حجی: ظنی خبر واحد به دس: نمی
    ؛ برای مثااندرا مشرو  به وجود قرائنی دانسته    دانشمندان شیعه اعتماد به خبر واحد4-2-3

ریض کاشانی بر این باور اس: که قدما بر اسا  قراینی، روایا، )آحاد غیرمعتبر از دیدگاه  
 کردند آن قراین شامل این موارد بود  می دانستند و به آن عملمی متأخران( را معتبر

 الف  وجود روای: در چند اصل از اصو  متقدمان؛ 
 طرف متنوع؛ ب  تکرار یک روای: در یک اصل یا اصو  متعدد به 

 ج  وجود روای: در اصل کسی که بر معتمد بودن وی اتفاف اس:؛مانند زراره؛ 
 د  وجود روای: در اصلی که صاحب آن از اصحاب اجماع اس:؛ 

-هه  نقل روای: در کتابی که به یکی از معصومان)ع( عرضه شده، و ایشان مالف را مدا کرد 
 اس:؛

اشد یا غیر اس:، اعم از آنکه مالف امامی بوثق بودهو  اخذ روای: از کتابی که در بین قدما م
 (  ۲3و۲۲   1ف  1411، ریض کاشانی امامی )ر ک؛ 

شود را مرحوم استاد معرر: قرائنی را که زمینه ساز حصو  اطمینان به صدور خبر واحد می
سند بترگانی    : در کتب معتبر یا دارا بودن سند عالی  و یا درکند  »وجود روای گونه ذکر میاین
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شود مانند مطابق: با قرآن و احادیث دیگر   مضمون آن میوجود دارند و یا حصو  اطمینان به  
 (  114   1381)معرر:، 

 توان ارائه داد توضیح اینکه دو نوع قرائ: نسب: به مکتب سیدمرتضی می
 ین اس:  الف  مکتب سیدمرتضی، مکتب یق 

رتضی و  سیدمرتضی، تناقضی آشکار بین نظریه سیدممبتنی بر این خوانش و قرائ: از رویکرد  
می چشم  به  یکدیگر  با  ها  آن  ادعایی  اجماع  همننین  و  طوسی  شی   مانند  زیرا دیگران  خورد؛ 

دهد، اما شی  طوسی و  سیدمرتضی با اعتقاد به عدم حجی: ظن، یقین را مبنای عمل خود قرار می
)ر ک طوسی،  مو100   1ف   1376دیگران  که  را  خبری  برخی (  به  مشرو   نیت،  نشود  علم  جب 

 داند   شرایط، حج: می
 مکتب سیدمرتضی، مکتب اصال: قرائن اس:  

قرینه در کنار خبر   قرائن اس: یعنی وجود  بودن  تعیین کننده  به معنای  قرائن  اصال: داشتن 
 بخشد  واحد، به آن اعتبار می

 نویسند بختی میگران با استناد به کتاب »التنبیه  ابوسهل نوبرخی از اژوهش 
»از جمله قرائنی که از دید ابوسهل موجب اعتماد به اخبار آحاد می شود، ثقه بودن راوی، توثیق  

    1392های جعل اس:  )سبحانی و حسینی زاده خضراباد، راوی توسط امام  و عدم وجود انگیته 
ای بر اعتبار آن قائم  ورزد مگر آن که قرینه قطعیهبا حجی: اخبار آحاد مخالف: می  (  سیدمرتضی6

قطعی قرائن  به  محفوف  روایا،  از  وی  میشود  یاد  بها   المقطوعه  »السنه  عنوان  با  )ر ک؛ ه  کند 
 (  210و  209 1الشریف المرتضی  سیدمرتضی، رسائل

 . چیستی»قرائن« از دیدگاه سیدمرتضی 5

از قرائ لدالله بودن  هایی اس: که سبب خروج اخبار آحاد از ظنی ان، شواهد و ویژگیمراد 
الی مصنفا، و اصو  معتبره شیعه و نیت با مراجعه به آثار علمای نتدیک  هو این قرائن در الب  شودمی
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مارتین مکدرمو،،   شود تیار بودن اصو  اربع مئه یار: میبه عصر حضور ائمه)ع( و عصر در اخ
مرتضی را سه  سّیدنگاه    مستشرف و اژوهشگر کمم اسممی، قرائن الحاف اخبار آحاد به متواترا، از

  (396   136، دلیل عقلی )مکدرمو، ، سن: قطعی ، ای از قرآنداند  قرینهچیت می
 قرائن دو نوع اس:  

شود  مانند  موارق: خبر  قرائن علم آور؛ عبارتس: از قرائنی که موجب علم و یقین می   الف
برا  با  خبر  انطباف  متاواتر،  روایا،  با  خبر  موارق:  قرآن،  ن   اجماع  با  با  مطابق:  عقلی،  هین 

   (6-7 1 ف 1375  مسلمانان یا اجماع شیعه )طوسی، 
آور اس:، هرچند در حدی نیس: که علم و  نان آور؛ یعنی قرائنی که اطمینانقرائن اطمیب   

مرتضی مفید سّید، از نگاه )به ویژه قرائن علم آور(  ه قرائنواحد محفوف ب  خبر   یقین را حاصل کند 
آور  ، سبب علمولی همراه شدن آن با قرائن  ن اس: ظ  هرچند خبر واحد ذاتا مفید  قطع و علم اس: 

 شود شدن می
 کنیم  را ذکر می سّیددر آثار سیم باال، »قرائن اعتماد آررین  با عنای: به تق

اخبا   الف الشریف    مرتضی،سّیدر ک؛  )  ر در مصنفا، حدیثی و اصو  شیعهوجود  رسائل 
د مطابق: با سن: قطعی ) اعم از مطابق: به صور، صراح:  بر واح یعنی خ؛  (312    3المرتضی 

مرتضی اخبار آحاد  سّیدشناسی روایا، اس:   ناظر به منبعاین قرینه    یا رحوی و    ( داشته باشد 
 داند  از موضوع بحث خارج میمنقو  از طریق اهل سن: را 

آور بودن خبرب    به محتوای روایا، اس:این ق؛  علم  ناظر  به خبر  سّید؛  رینه  مرتضی عمل 
  ،ر ک؛ همان )  سقداند، خواه راوی مومن باشد، یا کارر و یا راواحد را تابع علم به صدف راوی می

در اخبار آحاد اس:  زیرا    ( لذا شر  عدال: مربو  به اخبار متواتر نیس:، بلکه555   2    1348
( لذا  311   3  المرتضی   الشریفرسائل    ، همان)  شودتواتر با روای: راسق و حتی کارر نیت ثاب: می

کند  و خبر واحد را حتی اگر راوی آن عاد  باشد را  آوری میمرتضی خبر واحد را مقید به علمسّید
   (269 3 رسائل  ، همو ؛375  ف  1415 ، ر ک؛ همان) اذیرد نمی
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یعنی خبر واحد مطابق با  ؛  (312   3رسائل الشریف المرتضی   ، ر ک؛ همان)    ن  قرآنج
»عرضه حدیث بر    از نقل روای: اس    سّید     ( باشد    )اعم از عموما، یا محتوای آن و  قرآن  ن 

آن می  در  ، کتاب   داده  گوید تحلیل  ررمان  به کتاب رجوع شود و  »ایامبر  اخبار  التبا   در  اس: 
   (56 2  رسائل الشریف المرتضی   ، همان  ؛54ف 1415  مرتضی، سّید)  اخبار بر قرآن عرضه گردد 

 یعنی خبر واحد مطابق با دالیل عقلی و مقتضای آن باشد ؛  (312   3  همان )  حکم عقل   د
ای عقلی اس: که بتوان از رهگذر آن به علم قطعی به حکم شرعی  مراد از »حکم عقل ، » هر گتاره 

متکلم عد سّید؛  (112 2   ف1403  )مظفر،   راه جس:  به عنوان  ارعا  مرتضی  الذریعه  در  گرا، 
های این ارعا  ارداخته و حکم عقل را به  و قبح تقسیم نموده و به بیان گونه  انسان را به لحاظ حسن

 کندن به حکم شرعی، و ابتاری برای استکشاف اعتبار شرعی  تعریف میسیدعنوان »راهی برای ر
مرتضی ایداس: که سّیداز این سخن و دیگر تصریحا،     (564 1   ف1348  مرتضی، سّیدر ک؛  )

 گرداند  برمی وی حکم عقل را به »قطع 
مرتضی به عنوان یک مفسر عدلی مسلک، احادیثی را که با عد  الهی  سّید؛  اصل عد  الهی   ه

اصل عد  الهی را بر اسا   وی    اذیرد ناسازگار باشد و امر قبیحی را به خداوند نسب: دهد، نمی
د   و عریف »عر  به تاس:  وی در کتاب »انقاذ البشر من الجبر و القدادله عقلی قطعی اذیررته

اس:  و به توضیح عد  الهی  های اسممی در این موضوع و نقد نظر اشاعره ارداختهاختمف ررقه
دستورا، خداوند بصور،  در نظام تشریع، نفی تکلیف به ماالیطاف و رعای: عد  و حکم: در  

  (249-175 انقاذالبشر ، ر ک؛ همان) کندتحلیلی و مستد  ورود می
روی،   این  روایا،  رمسّیداز  ارزیابی  برای  مسلک،  عدلی  مفسری  و  متکلم  مقام  در  تضی 

دهد که اگر  تفسیری، در کنار معیارهای علوم حدیث و درایه، این اصل کممی را مورد توجه قرار می
اصل عد  الهی مخالف: کند و ظلم و زشتی را به خداوند سبحان نسب: دهد، اذیررتنی  روایتی با 

 نیس: 
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ازقرائدسیّ بر اسا  شمار     از معصوم)ع(مرتضی  توان گف:  ، مین دا  بر صدور روای: 
 قرائن دو دسته هستند  

ی از  الف( قرائن خارجی  مانند وجود روای: در کتابی که به امام )ع( عرضه شده، یا در یک 
خارجی قرائن  دسته  از  عقل  و  امامیه،  اجماع  اصحاب،  عمل  شیعه   حدیثی  معتبر  ؛ انداصو  

کند و اکثر احادیث نقل شده از مشهور و مورد عمل امامیه عمل می  به احادیث  مرتضی تنهاسّید
   3؛26 1رسائل الشریف المرتضی   ، ر ک؛ همان ) دانداصحاب امامیه را متواتر و موجب علم می

312)  
موارق: با کتاب نیت از دسته قرائن داخلی ؛  ی  مانند معیار سندی وثاق: راویب( قرائن داخل

  ؛ )ر ک  ثار شریف مرتضی قابل اصطیاد اس:مجموعه این قرائن، با مراجعه به آ  د گرد محسوب می
مرتضی برای رد اعتبار  سّیدمتکلمان امامیه و از جمله    7 (312   3رسائل الشریف المرتضی   ، انهم

 اند؛ای استناد جستهخبر واحد تفسیری، به ادله

 
ع(  را چه  اینس: که سیدمرتضی منشأ حصو  وثوف به صدور روای: از معصوم )آید  لی که اینجا به ذهن میا اس  7

داندب آیا تنها وثوقی معتبر اس: که از طریق سند روای: و سلسله راویان آن به دس: آمده باشدب یا اینکه  چیتی می
تبر اس:ب قو  او  را »وثوف سندی  و قو   به طور مطلق وثوف به صدور خبر از هر طریق عقمیی حاصل شد، مع

کشف    و شود که وی بدنبا  وثوف صدوریدمرتضی استفاده میهای سی از تحلیل نامند دوم را »وثوف صدوری  می
راده علم کند  و موجب تواند در امر دین اغم اعتبار و عدال: راوی نمیگردد »خبر واحد به رقرائن اطمینان آور می

و  رعی شود, زیرا عدال: راوی موجب  یقین به صدف سخن او نشده , حداکثر ظن به راستی گفتار ااستنبا  حکمی ش
  ف1415)سیدمرتضی،  کند, در حالی که عمل به حکم شرعی مشرو  به حصو  ا طمینان و یقین اس: ایجاد می

269)  

 



 ۱۴۰۰ بهار، ۴۴، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  98

 

 . ادلۀ نفی اعتبار خبر واحد در تفسیر ۶

 می .استدالل کال۱-۶

رسیم که بطور مشترک  در تحلیل مبنای متکلمان بر عدم حجی: خبر واحد، به این استدال  می
گویند  »شارع نباید چیتی جت طرف قطع آور و علمی را شود  آنها میدر سخنان متکلمین دیده می

  برای کشف احکام شرعی به مردم ایشنهاد نماید  بسیاری از اخبار آحاد نادرس: هستند  اس اگر 
شارع آنها را برای مردم به عنوان طریق کشف حکم، اعتبار بخشد، ناگتیر در بسیاری از موارد، مردم  

ب مخالف:  مفسده  ارتاد )همان،  در  خواهند  واقع  با  مخالف  اعتقادا،  حتی  و  واقع  ا 
المرتضی،529 2  1348 ابن  هندی،   480ف   1412؛  بهاری  از 95 2   1326؛  نقل  به  ؛ 

 ( 237   1386مدرسی، 

 .آیات قرآن ۲-۶

 ( ؛ و از آننه به آن علم نداری، ایروی مکن  36)اسرا ﴾َواَل تََْقُف َما لاَْلَس َلَك ِبِه ِعْلٌم...﴿
ئ﴾ا﴿ (، گمان به هیچ  جه آدمی را از حقیق: بی نیاز  36)یونس ﴾ِإنه الظهنه اَل يَُْغَِن ِمَن اْْلَقِ  َشالَْ

 کند  نمی

 . مفید علم نبودن خبر واحد ۳-۶

دیگرا   سیدمرتضی نمودهو  استدال   مانند اند که خبر واحد علمن  اموری  در  لذا  نیس:؛  آور 
؛طوسی،    55   1ف،  1410واحد معتبر نیس: )ر ک؛ سیدمرتضی، تفسیر که نیازمند علم اس:، خبر  

امام خمینی،    45ف   1420؛شهیدثانی،    44ف   1413؛ مفید،  6     1ف،  1409 ؛ 310ف 1427؛ 
سیدمرت31    1351شعرانی،   حجی:  (   عدم  به  الهی  عر   حاممن  ممئکه  مبحث  در  ضی 

 (  55  1ف 1410 ک؛ سیدمرتضی، داند )راخبارآحاد اشاره کرده و عل: آن را عدم اراده علم می
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 .اثر شرعی نداشتن خبر واحد ۴-۶

خبر واحد ری نفسه حجی: ندارد و باید از سوی شارع جعل حجی: شود  شارع در صورتی  
شرعی برآن مترتب شود و بدون اثر شرعی، جعل حجی: از سوی    کند که اثرجعل حجی: می

ارد اس حجی: ندارد  »خبر واحد تنها  رعی ندشارع حکیم لغو اس: و خبر واحد در تفسیر اثر ش
 ( 106  1394شود که دارای اثر شرعی باشد  )خوئی،زمانی مشمو  ادله حجی: می

 . احتمال  بروز خطا و اشتباه در خبر واحد 5-۶

تضی در موارد رراوانی احتما  وجود خطا و اشتباه و تعارض در بین اخبار آحاد را مستند  رمسّید
ّنی  داند  »آحاد میناروایی عمل به اخبار   خباِرِهم ِااّل   الاِلا ّل ِمن اا قبا بوِلهما    اا لی قا عُوا عا جما ّما ما  ،  اا اا را

ِریهِ  طا ُیمِکُن  لا لغا اا ِاّن  را بوِله  ّرقوا ِری قا فا م  ،  تا لا ُقم  را طتا لا مر ّیمِکُن ریِه الغا ِباا رسائل    مرتضی، سّید)   ُحّجه 
من از اخبار آنها   (؛522   2  1348؛270   3،ج331و30   2،ج 202-201 1المرتضی الشریف

می را  آنها  قبو   بر  شده  اجماع  موارد  قبولشتنها  در  دارند  اختمف  که  روایاتی  ولی    اذیرم؛ 
اس: بر اذیر  امری که احتما  اشتباه  و دلیلی اقامه نشده)اخبارآحاد( اس اشتباه در آن راه دارد  

 در آن باشد 

 . اجماع ۶-۶

   ف الف1405  ، ر ک؛ همان )  اس:ر عدم اعتبار خبر واحد ادعای اجماع نمودهمرتضی بسّید
 امام خمینی  اند مانند یید نمودهأ ادعای اجماع سّیدمرتضی را ت  شیعه   برخی از دانشمندان  و  (30   2
نائینی190   3    1385  هاردی، اشت  تقویر ک؛  ) میرزای  خراسانی،   (،      3 ف1406  )کاظمی 

 روحانی(؛  3  ف 1390  )شی  بهایی،   شی  بهایی  (49 1   ف1419  و ، )شهید ا  (، شهید او 193
( 478اند  جوینی )م شناختهحتی مخالفان، امامیه را با این اجماع می  ( 91    ف 1422  )روحانی، 
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ذاِهِب ِالی »  گوید ع میبا آگاهی نسب: به این اجما هِل الما ُهم ِمن اا ِبعا ن تا واِرض وا ما ُم الرا با ُمعظا ها ذا
الواِحد  را با ن خا قتاضی الِعلم الاا لا  وا  یا ما ُیوِجُب العا شیعه و معتتله برآنند   ؛(326  2 )جوینی، بی تا  الا

 شود که خبر واحد مقتضی علم نیس: و موجب عمل نمی
 اردازیم مرتضی، به نقل چند مورد میسّید سیری در آثاردر توضیح کاربرد روایا، تف

 مورد او  
ً﴾ ﴿ۀ سّید مرتضی در تفسیر آی      )اسرا   ﴾ َوَمْن َكاَن ِف َهِذِه َأْعَمى فََُهَو ِف اْْلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِيال

 ﴾ُعراه َغزالفاه  َُيَشُر الن اُس حُ ﴿  کند که در منابع اهل سن: آمده( به خبر نبوی واحدی استناد می7۲

حنبل،  اابرهنه، 418   3م 2001)ابن  مردم  می  (   برانگیخته  ناشده  ختنه  و  نتیجه    شوندلخ:  و 
»کوری  در آیه    صور، سالم و مادرزاد خواهد بود و صف:ه  گیرد که حشر مردم در قیام: ب می 

از تأمل در آیا، و تفکر در دالیل اس: و دوم ناتوانی از ایم آخر، و   ان بهروف، نخس: ناتوانی 
می مکلفان  به  آنجا  در  خداوند  که  باشد  کیفری  و  اادا   آن    مرتضی،سّیدر ک؛  )  دهداذیر  

1396   1  ۲14-۲16)  
 مورد دوم 

دربار  سور  ۀ سّیدمرتضی  در  تکرار  آن  ۀ عل:  و  کرده  نقل  قتیبه  ابن  از  را  حدیثی  را    کاررون، 
ی از بتان ما دس: بکش تا ما به تو  ر برخ و گفتند  تو ب  اذیرد »مشرکان نتد ایامبر)ص( آمدندمی 

آوریم   بداریمایمان  باور  را  تو  بودن  ایامبر  ایشان  ،  و  به  کرد  امر  ایامبر)ص(  به  متعا   خدای  اما 
ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُيدُ  اَل َأْعُيُد َما تََْعُيُدونَ ﴿بگوید و ارستم  ارستید نمیآننه می  (3  -2 )کاررون﴾َواَل أَنَْ

  ارستیدستم شما نمیراآننه می 
مدتی گذش: و آنها دیگربار نتد ایامبر)ص( آمدند و گفتند  تو تنها برای یک روز یا یک ماه یا  

خدای تو چنین   یک سا  برخی از خدایان ما را بپرس: و بر برخی از بتان ما دس: بکش تا ما نیت با
ایامبر ررمود به آنان بگوی  کنیم َأانَ ﴿  داس خدای متعا  به  َعاِبدٌ َواَل  َعَيْدُتُْ   َما     َما َعاِبُدوَن  ُتْم  أَنَْ َواَل 
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ارستید هرگت او را ارستش ( یعنی اگر شما جت بدین شر  خدای مرا نمی 5-4   )کاررون  ﴾َأْعُيدُ 
  (151   ف14۰7 ؛ ابن قتیبه، ۲87 1   1396 مرتضی، سّید)  نخواهید کرد 

 مورد سوم   
-: الهی به آن استناد میو در مسأله عدم روی  تفسیری را نقل نمودهمرتضی این روای:  سّید

اس: که خداوند کمم و روی: را قسم:  »برای ما روای: شده  گف:   (ع)جوید  ابوقره به امام رضا  
  اس سیداز او ار  (ع)   امام رضا(ص)ساخ: و رؤی: را سهم محمد  (ع)کرد و کمم سهم موسی  

اَل ُتْدرُِكُه اْْلَْبَصاُر  ﴿  اس: کهرسانده  -  ها انسان جنیان و    -   دوطایفه  چه کسی از جانب خدای تعالی به
اْْلَْبَصاَر   يُْدِرُك  ا﴿  ، 1۰3   )انعام   َوُهَو  ما ِبِه ِعلإ ُیِحیُطونا  الا  َشْيءٌ ﴿  و  (، 110 )طه  ﴾وا   ﴾لاَْلَس َكِمْثِلِه 

چگونه کسی به اس  »  ررمود     چرا   گف: ( مگر محمد )ص( ایامبری صادف نبودب  11   )الشوری
اس: و به  دهد که از جانب خداوند تعالی نتد ایشان آمدهآید و به آنان خبر میمردمان میمیان همه  

ها او را نتوانند دید، کسان به علم خویش او  گوید  چشمخواند و میررمان او آنان را به سوی او می
خویش گوید  با چشمان ت چون او نیس: و سپس همین ررد میرا در احاطه نتوانند آورد و هیچ چی

کنید  از این بربارته زندیقان شرم نمیود بر او احاطه خواهم یار:ب آیا م دید و به دانش خاو را خواه
گر خمف را بدان متهم کنند که از جانب خداوند چیتی بیاورد و سپس از سویی دی( ص)که ایامبر

بیاوردب  را  او خود می   آن  اما  أُ ﴿گویدابوقره گف:   نََْزلَة﴾  رَآُه  تَََهى    ْخَرىَولََقْد  اْلُمنَْ ِسْدرَِة    ﴾ ِعْنَد 

در نتد )مقام( سدرة    .و یکبار دیگر هم او را )یعنی جبرئیل را( رسو  مشاهده کرد »  ( 14-13    نجم)
بر      المنتهی آمده  آیه  از  اس  آننه  کردهررمود   رؤی:  او  میآننه  دالل:  که  اس:  آنجا  کند، 

ه را چشم او دیده  آنن  (ص) ررماید  د  محمدی میننه را دید دروغ ندانس:؛ یعنررماید  د  آمی 
  ﴾َلَقْد رََأى ِمْن آََّيِت رَبِ ِه اْلُكْْبَى﴿خبر داد و ررمود   سپس در ادامه از آننه او دید ؛بود دروغ نگرر:

الَيالطون به  ﴿  اس:ررموده (، و آیا، خداوند غیر از خداوند اس: و خدای تعالی خود  18   )نجم
اما11۰   طه)  (علما ا  (   چشم  بداناگر  ببیند  را  کرده  و  احاطه  را  او  علم  که    اس:  معناس: 

  (34۰- 339  1   1396 مرتضی، سّید)
 مورد چهارم   
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ازگار با دیدگاه عدلیه )در بحث اراده  ظاهر آیه را ناس  (146    عراف)االۀ  مرتضی در تفسیر آی سّید
آورد که ایامبر)ص( نبوی را می دانسته و چندین وجه تأویلی ذکر میکند؛ از جمله روای: و اختیار(
شا ُ ررمود » یا یفا  کا صِرُرها  یا الّرحمِن  صاِبِع  اا ِمن  یِن  عا ِاصبا ینا  با ُکّلها  ما  آدا نی  با ُقُلوبا  )ابن     ِاّن 

های خداوند رحمان  ی زادگان میان دو انگش: از انگش:های آدم(؛ د 13۰   11 م ۲۰۰1حنبل، 
مرتضی عموه بر این روای:، چندین روای: دیگر  دیّ سچرخاند   ا را هرگونه بخواهد میاس: و آنه

اصبع همیشه به معنای    ۀگوید  واژبا استناد به شواهد لغ: و شعر عرب میاایان  ذکر کرده و در  
عضوی از بدن نیس: بلکه در همه این احادیث که آوردیم، اصبع به معنای اثر نیک و دهش و نعم:  

ای نیس: مگر اینکه د  او  زاده هیچ آدمی  خواهد شد روف این    اس: و بر این اایه معنای حدیث
  (699-679   ۲  1396مرتضی،سّیدر ک؛  )  های خداس:میان دو نعم: گران و نیک از نعم: 

 . نقد ۷

مرتضی مبنی بر اینکه راویان اخبار آحاد واقفیه و غم، هستند، چند مطلب  سّیددر رد سخن  
 قابل ذکر اس:  

 ررسی رجالی دارد د سایر روایا، نیاز به بسند اخبار آحاد نیت ماننالف  
ضا)علیه  راویان واقفی مربو  به اس از شهاد، امام کاظم)علیه السمم( و عصر امام رب   

، از امام باقر و امام  زیادیدر حالی که احادیث    (۲95   ۲   1371  صابری، ر ک؛  )  السمم( اس:
 اس:  ان واقفیه مطرا نبودهاس: که در زمان آنها جریصادف)علیهما السمم( صادر شده

های  اند، بلکه راهبس: رها نکردهشریع: و عقل در موارد عدم علم به واقع، انسان را در بن  ج
، بشر راه خود را ادامه داده و به نتایج شایسته  دیگری را جایگتین علم و یقین قرار داده تا بر آن اسا  

 برسد 
شود، همنون ع، اموری را که موجب ظن به واقع میشارع و عقم  در موارد رقدان علم به واق

آن ا بر  دانسته و  ررتار کردهعلم  امور  این  به مفاد  که  اند  مثم شارسا   با خبر واحد  ع و عقم ، 
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که عقم  ررقی بین این دو قائل نشده و با  اند  چنانشود، معامله علم را کردهموجب ظن به واقع می
)استیمی شخ  بر چیتی که مالی:   از باب مثا ، عقم  »ید   د انمفاد آنها یکسان عمل کرده

کنند و شارع هم  ی: را بر چنین تصرری بار میمالک   دارد( را اماره و نشانه مالکی: دانسته و تمام آثار
اس:، کار علم را کرده و با آنها همان     از این رو، روایا، تفسیری که مفید ظّن اس:از آن منع نکرده

 گیرد   که با سن: قطعی مفید علم صور، میشود برخوردی می
  ؛ همان،181   ۲   ف14۰9  خویی،   ؛ر ک)  شوداین مطلب از کمم برخی بترگان نیتاستفاده می 

»گاه در حجی: خبر واحد ثقه در باب     (176-174   ف1413  راضل لنکرانی،   ؛398   ف1394
: که برای خبر واحد و دیگر  شود، وجه اشکا  این اس: که معنای حجیتفسیر قرآن اشکا  می

ر در  ی ثاب: اس: همان ترتیب آثار اس: ظاهرا در حال: جهل به واقع آن گونه که این آثاه ظنّ ادلّ 
یابد مگر زمانی که مفاد  صور، قطع به واقع بر واقع مترتب بود  و این معنا از حجی: تحقق نمی

این  رعی مترتب ساخته باشد  و  باشد که شارع بر آن حکم شخبر، حکم شرعی و یا موضوعی نمی
می روای:  تفسیر  باب  در  معصومان)ع(  از  که  واحدی  خبر  در  نمیشر   یار:      گرددشود 

   (398 ف1394)خویی، 
می و  داده  ااس   اشکا   این  به  معنای    نویسد وی  چون  اس:،  تحقیق  خمف  اشکا   »این 

آن امارا، تعبدی اس: و در    حجی: در اماراتی که به واقع نظر دارند، این اس: که از نظر شارع
از ارراد علم محسوب می البته علم تعبدی نه وجدانی و د نتیجه راه معتبر یکی  ر نتیجه هر گردد  

ترتب دارد  نیت  تعبدی  بر علم  آثار مترتب اس:  به  بر قطع  اایبنابراین می  آننه  بر  این علم    ۀتوان 
 ۀداد و قو  به غیر علم نیس: و سیرخبر    توان بر اایه علم وجدانیتعبدی خبر داد آن گونه که می

معتبر معامله علم وجدانی  کند، چون عقم با اماره و دلیل   ما را به همین حقیق: رهنمون میعقم
   )همان(  اس: و شارع این سیره مستمره عقم را رد نکرده  گذارندکنند و در ترتیب آثار ررقی نمیمی
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 یر یگجه ی بحث و نت. ۸

های  احد مبین این حقیق: اس: که ایشان از نقل خبر واحد در کتاب ه خبر ومرتضی بسّیدنگاه  
ج منظوری  و      االنبیا   تنتیه  ررضیهامالی،  ایجاد  تقوی:  شهاد،،  تأیید،  الهام ت  و  ها،  گیری 

اند  زیرا وی خبر واحد را تنها در صورتی که دارای  نداشته  -  اگر چه به صور، ظنی  -  احتماال،
 داند  می حّج:ی باشد، اثر و نتیجه شرع

 ها باشند  ویژگی قرائن و کند که دارای اینمرتضی در تفسیر قرآن از روایاتی استفاده میسّید
 مجمع علیه باشند    الف

 راویان این احادیث شیعه امامی باشند    ب
 های حدیثی شیعه موجود و شناخته شده باشند  در کتاب  ج

ر صور، بندی و حجی: برخوردار خواهد بود؛ خواه د   با وجود این شرایط، روای: از اعتبار
 آحاد   مشهور حدیثی در قالب »متواتر  شناخته شود و یا »

ا به  مرتضی  واحدشریف  حجی: خبر  نفی  با  که  ارسش  منظومه  ین  چه  ،  بر  اسمم  معررتی 
بو   دهد که بیشتر اخبار مندرج در جوامع حدیثی شیعه مقگونه ااس  میاین  گیردباساسی شکل می

بر  آور اس:؛ زیرا شماری از این اخبار متواتر اس: و شماری دیگر نیت با شواهد و قرائن دا   و علم
   (203 1  1348مرتضی، سّیدر ک؛ ) درستی خبر همراه اس:

مرتضی، دارای یک بعد کممی بوده و  سّیدرسد که انکار حجی: خبرواحد توسط  به نظر می
اند تا خصم آنان ارداخته: به انکار حجی: خبر واحد میسنّ   متکلمان شیعه در مقام محاجه با اهل

طور که شی  طوسی در »عدة همان  خطئه عقاید شیعیان بپردازد نتواند با استناد به روایا، خود، به ت 
   (339  1  1343طوسی، ؛ )ر ک کنداالصو   به آن اشاره می

 منابع 

یم  1     قرآن کر
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منهاج الوصول الی معیارالعقول فی علم     (ف1412)   احمد بن یحیی،  المرتضیابن  2
   نا بی  صنعا   احمد علی مطهر الماخذی  تصحیح  االصول

مکتبه     قاهره   به کوشش احمد شاکر     االحکام  (  ف 1313)   علی بن احمد،  ابن حتم   3
  زکریا علی یوسف

   نابی  قاهره  المسندف( 1342)  احمد، ابن حنبل  4
محمد   به کوشش   ویل مختلف الحدیثأت   (  ف1393)   عبدالله بن مسلم ،  ابن قتیبه  5

 دارالجیل    بیرو،   زهری نجار
 زوار   تهران رضا تجدد   به کوششالفهرست  (1350)  محمد، ابن ندیم  6
ولید    تصحیح   االوائل   ( م 1981)   حسن بن عبدالله بن سهل ،  ابوهم  العسکری  7

   نابی   ریاض  قصاب و محمد المصری
االسالمیین   ( م  1980)   ابوالحسن  ، اشعری   8 ریتر   مقاالت  کوشش     ویسبادن   به 

   انبی
   قم   به کوشش گروهی از محققین   فرائد االصول  ( ف 1415)  مرتضی، انصاری  9

 سما   
الفرق   (ف    1415) عبدالقاهر ،  بغدادی  10 بین  کوشش    الفرق  رمضان   به      ابراهیم 

 نا  بی  بیرو، 
   نابی  قاهره    لثبوتم ا مسل  ( ف1326 )  محب الله بن عبدالشکور، بهاری هندی   11
سسه تنظیم و نشر آثار ام   تهران   تنقیح االصول   (1385)   حسین  ، تقوی اشتهاردی   12

 امام خمینی  
 مرکت نشر اسرا      قم   چاپ نخس:   تفسیر تسنیم   (1387)   عبدالله،  جوادی آملی  13
عبدالله ،  جوینی  14 بن  الفقه   (تابی)   عبدالملک  اصول  فی      بیرو،    التلخیص 

 االسممیه   ئردارالبشا
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الله  ، خمینی  15 تهرانانوارالهدایه   (  ف1427  )   روا  تراث       نشر  و  تنظیم  موسسه 
 االمام الخمینی  

یرات   (1394)  ابوالقاسم، خوئی  16  کتابفروشی مصطفوی    قم  اجودالتقر
موسسه ترجمه و       قممنطق تفسیر قرآن   (1398)   محمدعلی،  رضایی اصفهانی  17

 نشر بین الملل المصطفی  
 نشر حدیث د    قم  االصولزبده   (ف 1422)  محمدصادف ، نیحارو  18
»آرا  متکلمان نوبختی در میانه مدرسه    (  1392)   سبحانی و حسینی زاده خضراباد  19

   70-52  قم  66    فصلنامه نقد و نظر  کوره و بغداد 
الحسین،  مرتضیسّید  20 بن  الکالم    (ف  1411)    علی  علم  فی    به کوشش     الذخیره 

 جماعه المدرسین بقم    قم  احمد حسینی
یعه    (1348)________________.    21 یعه الی اصول الشر  به کوشش    الذر

 دانشگاه تهران    تهران ابوالقاسم گرجی
و   (ف  1373)  ________________.  22 الفوائد  غرر      ررالقالئد د  االمالی 

 داراحیا  الکتب العربیه    غدادب  محمدابوالفضل ابراهیم  تحقیق
فی   (ف  1410)  ____.____________  23 کوشش    االمامه الشافی  به 

 دانشگاه تهران     تهران  عبدالتهرا حسینی خطیب
المرتضی   (الف     ف1405)________________.    24 یف  الشر به     رسائل 

  جماعه المدرسین  قم  کوشش احمد حسینی
المدرسین   قم   االنتصار   (ف  1415  )________________.    25   جماعه 

 سممی موسسه النشر اال
   قم    نقاذالبشر من الجبر و القدرا    ب (   ف1405  ) ________________.    26

 دارالقران الکریم  
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ادریس،  الشارعی  27 کوشش   الرساله    (ف1400) محمدبن  شاکر   به  محمد      احمد 
 نا  بی  قاهره

الصادقین(.  1351)   ابوالحسن  ، شعرانی  28 منهج  تفسیر  کاشانی    مقدمه  الله      رتح 
 سممیه  کتابفروشی ا  تهران

بهائی  29 حسین،  شی   الدرایه    (ف1390)    محمدبن  علم  فی  نشر      قم   الوجیزه 
 بصیرتی  

الشیعه فی احکام    (ف  1419)    محمد بن جما  الدین المکی،  شهید او   30 ذکری 
یعه       موسسه آ  البی: الحیا  التراث  قم  الشر

مکتبه      قم   هالرعایه فی علم الدرای   (  1367)   املی الدین جبل الع زین،  شهیدثانی  31
 آی: الله المرعشی  

العاملیزین شهیدثانی  32 الرساله    (  ف1420)    الدین جبل  المقاصدالعلیه فی شرح 
 انتشارا، درتر تبلیغا، اسممی    قم  االلفیه 

یخ فرق اسالمی  (1395)  حسین، صابری  33  انتشارا، سم:   تهران  تار
 اسماعیلیان    قم  نالمیزان فی تفسیر القرآ  (1390)  محمد حسین ، طباطبائی   34
اسالم    (1375)_____________.    35 در  هشتم    قرآن  درتر     قم   چاپ 

 انتشارا، اسممی جامعه مدرسین 
تفسیرالقران   (ف1409)   محمدبن حسن  ، طوسی  36 فی  االعمم     قم    التبیان  مکتب 

 االسممی 
      نجفمحمد صادف آ  بحرالعلوم   .الفهرست   ( تابی)_____________.    37

 رتضویه  کتابخانه م
کوششاالستبصار   (ف  1375)_____________.    38 به  موسوی      حسن 

   نابی  نجفن  خرسا
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الفقه   (ف1376)_____________.    39 اصول  فی  محمد    العده  کوشش  به 
 نا  بی  قم  رضا انصاری

حسن سعید   االقتصاد   (ف1400)_____________.    40 کوشش      تهران    به 
 مکتبه جامع چهلستون  

اح  عبدالجبار  41 مدکور   المغنی   (ف1400)   مدبن  ابراهیم  کوشش      قاهره    به 
 الدارالمصریه  

سمرقندی  42 مسعود،  عیاشی  عیاشی   (ف1380)   محمدبن  مطبعه     قم   تفسیر 
 العلمیه  

قرآنمبانی و روش   (1379)    عباسعلی،  عمیدزنجانی  43 تفسیر      چاپ چهارم    های 
 سازمان چاپ و انتشارا، وزار، ررهنگ و ارشاد اسممی    قم

مرکت النشر مکتب االعمم    قم   مدخل التفسیر  (ف1413)   محمد، راضل لنکرانی  44
 االسممی 

 موسسه مطبوعا، دینی   قم  مبادی اصول الفقه   (1391)  عبدالهادی،  رضلی  45
 رروشی اسممیه کتاب  تهران  الصافیتفسیر   ف(1393)  محسن ، ریض کاشانی  46
    مهدی رجائی   به کوشش   ه الرجالاختیار معرف   (  ف1404)    محمد بن عمر ،  کشی  47

 نا  بی  قم
    تهران    به کوشش علی اکبر غفاری   الکافی   (ف1391)    محمدبن یعقوب   ، کلینی  48

 االسممیه دار 
خراسانی  49 النشر  موسس   قم    فوائداالصول   (  ف1406  )   علیمحمد  ،کاظمی  ه 

 االسممی 
 ن نشر میتا   تهران  ادوار اصول فقه  (1385)  ابوالقاسم  ، گرجی  50
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مکدرمو،   51 مفیداندیشه   (1363)   مارتین  شیخ  کالمی  آرام  ترجمه   های      احمد 
 دانشگاه تهران    تهران

موسسه    قم   محمدرضا مامقانی  تحقیق   مقباس الهدایه   (تابی)   عبدالله ،  مامقانی  52
 الحیا  التراث  آ  البی: 

حلی  53 حسن ،  محقق  بن  االصول   (ف1403 )   جعفر  کوشش    معارج  به 
 آ  البی:)ع( للطباعه و النشر    قم  رضویمحمدحسین 

تکامل   (1386)   حسین  ،طباطبائیمدرسی    54 فرایند  در  هاشم     مکتب  ترجمه 
 کویر    تهران  ایتداناه

 نا  بی  بیرو،   اصول الفقه  ( ف1403)  محمدرضا ، مظفر  55
 نا  بی  تبریت  تصحیح االعتقاد   (  ف1371)  محمدبن محمد، مفید  56
    مکتبه المفید  قم  عده رسائل   (تای)ب ____________.  57
یها    الف(    ف  1413) ____________.    58 مکتب االعمم     قم   لمسائل العکبر

 االسممی 
المفید    ب(ف1413)  ____________.  59 علی     به کوشش   مصنفات الشیخ 

 مکتب االعمم االسممی   قم  میرشریفی
 نا  بی  قم  التذکره   ج(ف1413)____________.   60
به کوشش زنجانی و واعظ    .اوائل المقاالت   (  ف1437)___.  _________  61

 نا  بی  تبریت  چرندابی
 داراحیا  التراث العربی    بیرو،   بحاراالنوار  (ف 1403  ) محمدباقر، مجلسی  62
الجامع   (   1383  )   محمدهادی ،  معرر:  63 االولی    التفسیراالثری      قم    الطبعه 

 سسه التمهید ام
    مشهد    1    و المفسرون فی ثوبه القشیبسیر  التف   (1375)___________.    64

 انتشارا، دانشگاه رضوی  
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    قم    انیبه کوشش موسی شبیری زنج   الرجال   (  ف1407)   احمدبن علی،  نجاشی  65
 جماعه المدرسین ری الحوزه العلمیه 

نشریه     شناسی و حجی: گونه  »روایا، تفسیری شیعه   (1389)    مهدی،  مهریتی  66
   29-14 دانشگاه علوم حدیث  تهران  55   علوم حدیث 

    قم    سسه آ  البی:)ع(ابه کوشش م   مستدرک الوسائل   (1415)   حسین،  نوری  67
  سسه آ  البی:)ع(ام

 
 


