
30

سال ششم
شمارة اول
پیاپی: 11
بهار و تابستان
1400

A comparative study of the authority of “ Khabar wahed” 
in interpretation, from the perspective of Ayatollah Javadi 

Amoli and Ayatollah Maarefat
(Received: 21/08/2021 - Accepted: 22/11/2021)
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2021.6.1.2.4

Sayed Mohammad Naqib1

Maryam Bahman2

Abstract
The authority of “Khabar wahed” in interpretation has always 
been discussed among scholars of Quranic sciences. Due to the 
concurrence of the commentators on the authenticity of the nar-
rations of the individuals with definite evidence, there is a differ-
ence of opinion among the scholars about the narrations of the 
authoritative individuals. This article, with a descriptive-com-
parative method, seeks to answer the question of what is the 
view of Ayatollah Javadi Amoli and Ayatollah Maaref regarding 
the authority of using individual narrations in interpretation? 
Examining the sources, it was found that according to Ayatollah 
Javadi Amoli; In interpreting practical rulings, in addition to dis-
continuation, a special quote is also helpful; Therefore, the word 
of the infallible is valid even in the form of “ Khabar wahed” 
and without conclusive evidence in practical and sub-issues, but 
in the field of doctrinal knowledge, suspicion is not valid and 
should be cut. In the view of Ayatollah Maarefat; The validity 
of the news of the unit of trust is not only for jurisprudence and 
religious rules, but also has general validity and has authority in 
the interpretation of the Qur’an and other cases.
Keywords: Authority of “ Khabar wahed”, Javadi Amoli, 
Knowledge, Interpretation, Comparative.
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نوع مقاله: پژوهشی

بررسی تطبیقی حجیت خبر واحد در تفسیر، از دیدگاه آیت اهلل 
جوادی آملی و آیت اهلل معرفت

)تاریخ دریافت: 1400/05/30 - تاریخ پذیرش: 1400/09/01(
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2021.6.1.2.4
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چکیده
حجیت خبر واحد در تفســیر، همواره در میان دانشــمندان علوم قرآنی مطرح 
بوده اســت. با توجه به هماهنگی نظر مفســران در مورد حجیت روایات آحاد 
محفوف به قرائن قطعی، اختالف بین دانشــمندان در مورد روایات آحاد معتبر 
ظنی جاری است. این نوشتار با روش توصیفی-تطبیقی، درصدد پاسخ به این 
سؤال است که دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل معرفت، در مورد حجیت 
اســتفاده از روایات آحاد در تفسیر چگونه است؟ با بررسی منابع، مشخص شد 
کــه طبق نظر آیت اهلل جوادی آملی؛ در تفســیر احکام عملی عالوه بر قطع و 
یقین، مظنه خاص هم رهگشاست؛ بنابراین کالم معصوم حتی به صورت خبر 
واحد و بدون قراین قطع آور در مسائل عملی و فرعی حجت است، اما در بخش 
معارف اعتقادی ظن و گمان اعتبار ندارد و باید به قطع دست یافت. در دیدگاه 
آیت اهلل معرفــت؛ اعتبار خبر واحد ثقه، فقط مخصوص فقه و احکام شــرعی 

نیست و اعتبار عام دارد و در تفسیر قرآن و سایر موارد حجیت دارد.
کلید واژه ها: حجیت خبر واحد، جوادی آملی، معرفت، تفسیر، تطبیقی.
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بیان مسأله
قرآن کریم به عنوان معجزه جاوید آخرین پیامبر الهی است. پیامبر اکرم اولین مفسر و 
مبین قرآن و بیانگر معارف و احکام دینی بوده و بخش قابل توجهی از احادیث نقل شده 
از پیامبر و ائمه به فهم و تفســیر قرآن اختصاص یافته است. حجیت و اعتبار این 
احادیث از مباحث مهم و مورد توجه دانشمندان علم حدیث و تفسیر از زمان های قدیم 
بوده اســت. برخی از روایات رســیده از معصومان  متواتر و یا محفوف به قرائن 
قطعی هســتند. این گونه روایات ازنظر همه دانشمندان در حوزه های مختلف دینی و از 
جمله تفسیر قرآن حجت هســتند. همچنین سنت پیامبر و ائمه  به معنای گفتار 
معصوم و یا کردار و تقریر ایشــان امری مســلم و پذیرفته شــده است )امامی، 1398: 
276-251(؛ اما در مورد حجیت خبر واحد در تفسیر و این که آیا خبر واحد غیر محفوف 
بــه قرائن قطعی در تفســیر قرآن می تواند حاکی از گفتار معصوم باشــد یا نه، در بین 
دانشــمندان اختالف نظر وجود دارد. پژوهش حاضر، برای بررسی تطبیقی حجیت خبر 
واحد در تفسیر، از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل معرفت طرح ریزی شده است.

پیشینه تحقیق
اصل بحث از حجیت خبر واحد، قدمتی هزارســاله دارد و دانشمندان و مفسران در این 
زمینه نظرات مختلفی دارند. از جمله می توان به نظرات شــیخ طوســی، آیت اهلل خویی، 
عالمــه طباطبایی، آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل معرفت در کتب تفســیری و قرآنی 
ایشــان اشــاره کرد. در مقاله »ارزیابی تطبیقی جایگاه و کارکرد خبر واحد تفسیری در 
مبانی آیت اهلل فاضل لنکرانی و آیت اهلل جوادی آملی« نوشــته شــاهرودی، به بررسی 
تطبیقــی دیدگاه آیت اهلل جــوادی آملی به عنوان منکر حجیت خبر واحد در تفســیر و 
دیدگاه آیت اهلل فاضل لنکرانی به عنوان موافق حجیت خبر واحد در تفسیر پرداخته شده 
است )شــاهرودی، 1398: 84-67(. مقاله »حجیت روایات تفسیری از دیدگاه آیت اهلل 
معرفت« نوشته ناصح به تبیین نظریه آیت اهلل معرفت در باب حجیت و اعتبار خبر واحد 
در تفســیر پرداخته است )ناصح، 1387(. از آنجا که تاکنون دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی 
و آیت اهلل معرفت درزمینه حجیت خبر واحد در تفســیر به صورت تطبیقی مورد بررسی 
قرار نگرفته اســت، در این تحقیق، به بررسی مقایسه ای دیدگاه این دو دانشمند معاصر 

پرداخته شده است.

1. مفهوم شناسی
در این بخش، مفاهیم حجّت، خبر، خبر واحد و تفسیر مورد بررسی لغوی و اصطالحی 

قرار می گیرد. 



33

ت
رف

مع
هلل 

ت ا
 آی

ی و
آمل

ی 
واد

 ج
هلل

ت ا
 آی

گاه
ید

ز د
ر، ا

سی
 تف

در
د 

واح
بر 

 خ
ت

جی
 ح

قی
طبی

ی ت
رس

بر

The sixty year
The first number

Consective 11
Spring and Summer

2021

1-1. حجّت
در لغت به معنی برهان و چیزی است که با آن خصم را پاسخ دهند )ابن منظور، 1405: 
228/2(. در معنای اصطالحی به هر چیزی که »صالحیت داشــته باشد که با آن علیه 
خصم احتجاج و اســتدالل شود و در مقام محاجه باعث غلبه و پیروزی بر خصم شود« 
حجت اطالق می شود. در علم اصول حجت دلیلی است که ثابت کننده متعلق خود باشد. 
اگرچه به درجه قطع و یقین نرسد، یعنی حکم فعلی را به عنوان حکم واقعی برای مکلف 
ثابت کند و حجیت و اعتبار آن از ناحیه شارع جعل شده باشد. در این بیان حجیت ذاتی 
نبوده و به جعل شــارع ایجاد می شــود )اصغری، 1386: 2/ 17- 16(. ازآنجاکه حجت 
ازنظر شرع برای اثبات حکم شرعی کافی است، مکلف با عمل به آن معذور می باشد و 

حجت موجب منجزیت و معذریت است )امامی، 1398: 251-276(.

1-2. خبر
 گزارشی است که به شخص می رسد و او را از مطلبی آگاه می سازد )ابن منظور، 1405: 

.)229 /4

1-3. واحد
 اسم فاعل از »وحد« به معنای یک است )طریحی، 1375: 1/ 43(.

1-4.  خبر واحد
در مقابل خبر متواتر به کار می رود و شــامل روایتی اســت که راویان آن به حد تواتر 
نرســیده باشد هرچند که بیش از یک شخص باشد )مازندرانی، بی تا: ۳۳۵(. برخی خبر 
واحد را روایتی می دانند که به خودی خود مفید علم نباشد )سبحانی تبریزی، ۱۴۲۸: 23(. 
وجه مشــترک این تعاریف این اســت که خبر واحد روایتی است که فی نفسه یقین آور 

نیست بلکه افاده ظن می کند )حلی، 1406: 210(.

1-5. تفسیر
 تفسیر مبالغه در »فسر« به معنای اظهار معنای معقول است )راغب اصفهانی، 1427: 
636(. در معنای اصطالحی تفسیر به معنای »بیان نمودن معانی آیات قرآن و کشف از 
مقاصد و دالیل آن ها« )طباطبایی، 1390: 1/ 4( و »بیان مفاد اســتعمالی آیات قرآن و 
آشکار نمودن مراد خدای متعال از آن با ادبیات عرب و اصول عقالیی محاوره« )بابایی 

و دیگران، 1379: 23( آمده است.

1-6. حجیت خبر واحد
»حجیت خبر عادل به معنی صحت استناد به خبر واحد عادل به عنوان حجت شرعی در 
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مقام اســتدالل بر موضوعات و احکام شرعی است.« در بین علمای اسالمی، در این كه 
بحث از حجیت خبر واحد، مســئله ی اصولى اســت و یا فقهى، اختالف نظر وجود دارد، 
اما مشهور، آن را یك بحث اصولى مى دانند )آخوند خراسانى، 1409: 293(. حجیت در 
علم اصول، داراى آثاری مانند منجزیت، معذریت، تجری و انقیاد اســت که در حجیت 
قطع و عمل براســاس آن موضوعیت دارد )فاضل موحدی لنکرانی، 1385:  4/ 154(. 
در علم اصول این بحث مطرح می شود که آیا خبر واحد بدون قرینه قطعی حجت است 
یا نه زیرا خبر واحد همراه با قرینه قطعی در باب قطع واقع شده و حجت است، اما خبر 
واحدی که با قطع همراه نبوده و جنبه اماریت داشــته باشد افاده ظن می کند و ظن به 
خودی خود حجیت ندارد و برای حجیت آن دلیل قطعی الزم اســت. در مرحله بعد از 
پذیرش حجیت خبر واحد، پیرامون تعیین قلمرو حجیت آن بحث شده است )محققان، 
1388: 397(. اکثر دانشمندان شــیعه خبر واحد را از باب ظن خاص حجت می دانند و 
برای حجیت آن دلیل قطعی قائل هســتند. در ادامه به بررسی دیدگاه ها درباره حجیت 

خبر واحد می پردازیم.

2. دیدگاه     ها   درباره حجیت خبر واحد            
بحث حجیت و عدم حجیت روایات غیر فقهی ازجمله روایات تفســیری، عمدتًا در آثار 
دانشــمندان شیعه مطرح شده اســت و علما و دانشمندان اهل سّنت كمتر به این بحث 
متعرض شــده اند، چراكه آنان ازاین جهت تفاوتی میان روایات قائل نشده و نوعًا به خبر 
واحد كه در اصطالح صحیح نامیده مى شــود، مطلقًا عمل مى كنند )طباطبایی، 1388: 
8۷(. در میان دانشــمندان شیعه نیز، در حجیت خبر واحد، بین اصولی ها اختالف است. 
برخی برای خبر واحد هیچ گونه حجیتی قائل نیســتند، اما مشهور علمای شیعه، به طور 
مطلق خبر واحد را حجــت می دانند )طباطبایی مجاهد، 1296: 331( و تعدادی نیز در 

این زمینه تفصیل قائل شده ا ند که در ادامه به آن می پردازیم.            

2-1- دیدگاه عدم حجیت خبر واحد به طور مطلق
به گروهی از دانشمندان مانند شــیخ مفید، سید مرتضی، ابن ادریس، قاضی ابن براج، 
شــیخ طوسی و طبرســی نظریه عدم حجیت خبر واحد به طور مطلق )چه در فقه و چه 
غیر آن( نســبت داده شده است )کالنتری، ۱۳۸۴: 17(. این دسته از علما معتقدند؛ خبر 
واحــد بدون قرینه مطلقا حجیت ندارند و برای اثبــات مدعای خود به آیات، روایات و 
اجماع تمســک کرده اند )طباطبایی مجاهد، 1296: 331(. به نظر می رســد که مقصود 
این بزرگواران اخبار آحاد غیر معتبر است در حالیکه اخبار آحاد معتبر همواره مورد قبول 
بزرگان امامیه بوده است )امامی، 1398: 276-251(. دالیل قائلین به عدم حجیت خبر 
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واحد شامل موارد زیر است:

2-1-1. دلیل قرآنی
بر طبق اســتدالل آیــت اهلل خویی، آیاتی در قرآن، پیروی از غیــر علم و یقین را نهی 

می کنــد، پس خبر واحدی که افاده علم نکند، محل نزاع اســت. آیاتی همچون: }َو ل 
{ )اسراء/36(؛ چیزى را كه علم نسبت به آن ندارید پیروى نكنید.  َتْقُف ما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌ
ْلَحقِّ َشــْیئًا{ )نجم/28(؛  نَّ ل ُيْغِى ِمَن ا نَّ َو ِإنَّ الظَّ ِبُعوَن ِإلَّ الظَّ ْم ِبِه ِمْن ِعْلٍ ِإْن َيتَّ آیه ی: }َو ما هَلُ
آن ها هرگز به این سخن یقین ندارند تنها از ظنّ و گمان بى پایه پیروى مى كنند، با این 

كه گمان هرگز انسان را از حق بى نیاز نمى كند. 

2-1-2. دلیل روایی
در روایات متعدد از معصومان  آمده اســت که؛ روایاتی که علم به صدور آن از ما 
نداریــد، کالعدم فرض کنید و یــا روایاتی که احادیث غیر موافق با کتاب خدا را باید رد 

کنید )حر عاملی، بی تا: 27/ 31-33(.

2-1-3. اجماع
برخــی از علما معتقدنــد که بر عدم حجیت خبر واحد اجماع وجود دارد. ازجمله ســید 
مرتضی فرموده اند: »ازنظر منطق شــیعه عمل به خبر واحد مانند عمل به قیاس است 
یعنــى همان طور كه  شــیعه از قیاس تبرى مى جوید از خبر واحــد هم تبرى و بیزارى 
مى جوید و این تبرى از قیاس، جزء شعار شیعه است.« )فاضل موحدى لنكرانى، 1385: 

)254-256 /4

2-2. دیدگاه حجیت خبر واحد به طور مطلق
قائلین حجیت خبر واحد بر نظریه خود بر آیات و روایات استدالل کرده اند:

 2-2-1. دلیل قرآنی
ازجمله ادله قرآنی این گروه، آیه ی نبأ، آیه ی نفر، آیه ی کتمان و آیه ی سؤال است. 

آیه نبأ
ذيَن آَمُنوا  ــا الَّ َ آیه ای که معروف به نبأ است، در ســوره ی حجرات مطرح شده است. }يا َأیُّ
هاَلٍة َفُتْصِبُحوا َع  ما َفَعْلُتْ ناِدمنی {)حجرات/6(؛ اى  ُنوا َأْن ُتیُبوا َقْومًا ِبجَ ِإْن جاَءُكْ فاِســٌق ِبََبٍإ َفَتَبیَّ
كســانى كه ایمان آورده اید اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بیاورد درباره آن تحقیق 

كنید، مبادا به گروهى از روى نادانى آسیب برسانید و از كرده خود پشیمان شوید.
آیه شــریفه به ســبب مفهوم شرط داللت دارد که در انتفاء شــرط )آورنده خبر، فاسق 

نباشد( وجوب تبین منتفی است و بنابراین خبر عادل حجت است.
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آیه نفر 
ُهْم  ْ َلَعلَّ

ــْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْیِ يِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُ ُهوا ِف الدِّ ْ طاِئَفٌة ِلَیَتَفقَّ }َفَلْو ل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقــٍة ِمْنُ
َيْحَذُروَن{ )توبه/122(؛ پس چرا از هر فرقه اى، گروهى كوچ نكنند كه در مسائل دینى 
تحقیق كنند و وقتى كه به سوى قوم خود برگشتند آن ها را انذار كنند تا شاید بترسند.

آیه شــریفه بر تحّذر )یعنى دورى کردن از چیز بیمناك( بــه هنگام انذار، داللت دارد. 
وجوب نفر براى حصول تفّقه، وجوب تفّقه براى انذار و وجوب انذار براى حذر اســت و 

وجوب حذر داللت بر حجیت قول منذر دارد )اسالمی، 1387: 2/ 388-389(.
آیه کتمان

اِس ِف اْلِكتاِب ُأولِئَك  اُه ِللنَّ نَّ دی  ِمْن َبْعِد ما َبَّ ناِت َو اهْلُ ذيَن َيْكُتُموَن  ما َأْنَزْلنا ِمَن اْلَبیِّ }ِإنَّ الَّ
ِعُنوَن{  )بقره/159(؛ كسانى كه دالیل روشن و وسیله هدایتى را  ُ الالَّ ُ َو َيْلَعُنُ ُ اللَّ َيْلَعُنُ
كه نازل كرده ایم بعد از آن كه در كتاب براى مردم بیان كردیم كتمان مى كنند، خدا و 

تمام جنّ و انس و ملك نیز آنها را لعن مى نمایند.
»در آیه شــریفه كتمان بینات و هدى، حرام و اظهار آنها واجب شــده است و تحریم 
كتمان بدون ایجاب قبول لغو اســت و چون تحریم كتمان مطلق اســت و دربردارنده 
صورتى است كه اظهار مفید علم نباشد، پس وجوب قبول نیز مطلق است و شامل امثال 

خبر واحد نیز مى شود كه مفید علم نیست.« )اسالمی، 1387: 2/ 406(
آیه سؤال

ْكِ ِإْن ُكْنــُتْ ل َتْعَلُمــوَن{  ْ َفْســَئُلوا َأْهــَل  الــذِّ
}َو مــا َأْرَســْلنا ِمــْن َقْبِلــَك ِإلَّ ِرجــاًل ُنحــی  ِإَلــْیِ

)نحل/43(؛ و ما، پیش از تو نفرستادیم مگر مردانى را كه به آنها، وحى مى كردیم و اگر 
نمى دانید از اهل اطالع بپرسید.

»در آیه شــریفه، ســؤال از اهل ذكر واجب و به تبع آن قبول نیز واجب شده است و چون 
وجوب ســؤال اطالق دارد، پس وجوب قبول نیز مطلق اســت وگرنه ایجاب سؤال بدون 
ایجاب قبول- در صورتى كه جواب مفید علم نباشد- لغو است.« )اسالمی، 1387: 2/ 406(

2-2-2. استدالل به سنت
براى استدالل به سنت در اثبات حجیت خبر واحد، ناچار باید سنت با احراز وجدانى ثابت 
شــود تا دور الزم نیاید. دو وسیله براى احراز وجدانى شامل تواتر اجمالی1 روایات دال 

بر حجیت خبر واحد و دیگرى سیره متشرعه یا عقالست )اسالمی، 1387: 2/ 408(.
آیت اهلل خویی، آیت اهلل فاضل لنکرانی و آیت اهلل معرفت، ازجمله کسانی هستند که ادله 

1. حجیت خبر واحد را نمى توان به ســبب تواتر لفظى یا معنوى ثابت كرد، اما حجیت آن را مى توان از لســان 
روایات بســیارى به دست آورد كه در عین اختالف مضامین آنها، همه در افاده این معنا مشتركند و بدین ترتیب 

تواتر اجمالى پدید مى آید. )اسالمی، 1387، 2/ 415(
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حجیت خبر واحد را اعم از حوزه فقه دانســته اند و آن را در سایر حوزه ها ی علوم دینی 
و ازجمله تفسیر پذیرفته اند )خویی،  1413: 398؛ فاضل لنکرانی، 1413: 173؛ معرفت، 
1379: 2/ 23(. آیت اهلل خویی، از جمله كســانی است كه حجیت خبر واحد را، در باب 
تفسیر پذیرفته و بر شمول حجیت آن تأكید كرده است و بسیاری از دانشمندان به نظر 
ایشان در این موضوع استناد کرده اند. ایشان می فرماید: »بدون شبهه، خبر واحد موثق 
كه شــرایط حجیت و اعتبار را داراست، در تفسیر قرآن نیز حجیت دارد و می توان قرآن 
را با این گونه اخبار و روایات تفسیر كرد.« )خویی، 1413: 398؛ همان، بی تا: 2/ 106(          

 اســتدالل آیت اهلّل خویى براین اساس است که؛ »حجیت تعبدی« در نظر ایشان مانند 
سایر مفسران »تعبد به عمل« نبوده، بلکه »علم تعبدى« است؛ بنابراین اماره ی ظنی و 
دلیل ظنى مانند خبر واحد، در عین حال كه كاشف قطعى از واقع نیست، دارای حجیت 
بوده و كاشف است و مانند دالیل قطعى اعتبار دارد. همچنین ایشان حجیت خبر واحد 
ثقه را مســتند به ســیره  و بناء عقال می داند که عقاًل خبر واحد ثقه را، اطمینان بخش و 
دلیــل علمى و یقین آور مى دانند و در تمامى موارد به آن ترتیب اثر مى دهند؛ مگر آنكه 

خللى در آن خبر آشكار باشد )خویی، 1413: 422-423(.
عمده اســتدالل مخالفان حجیت خبر واحد در تفســیر این اســت که به عقیده ایشان 
اعتبار و حجیت خبر واحد و یا دالیل ظنی دیگر منوط به عدم اطالع از واقعیت اســت. 
بنابراین؛ پیروی از روایت ظنی وقتی صحیح است كه مفهوم و مدلول آن حكم شرعی 
بوده و یا بر موضوعی با اثر شــرعی داللت کند. ازآنجاکه روایات تفسیری غالبًا مربوط 
به غیر احكام شــرعی اســت، پس دالیل حجیت و اعتبار خبر واحد نمی تواند شــامل 
اخبار تفســیری مربوط به قصص و سرگذشت اقوام گذشته و یا در تفسیر آیات اصول 
و عقاید و امثال باشــد. آیت اهلل خویی، این اشکال را سست و مخالف تحقیق دانسته و 
معتقد اســت که طبق مباحث علم اصول معنای اعتبار امارات ظنی این اســت كه این 
امارات شرعًا و طبق نظر شارع به جای دالیل علمی و یقین آور به كار می روند و ظن و 
احتمال واقع جانشین قطع و یقین می  شود؛ بنابراین عالیم و دالیل ظنی و ازجمله خبر 
واحد در تمام مواردی كه از دالیل علمی پیروی می شــود، شــرعًا معتبر و قابل تبعیت 
می  باشــند. با این بیان خبر واحد معتبر بوده و شرعًا در تمام موارد به جای دلیل علمی 
قابل اســتفاده بوده و از افراد آن است، منتهی یك فرد تعبدی است و نه وجدانی. دلیل 
بر این اســتدالل، روش جاری و دائمی عقال و خردمندان اســت، چون عقال همیشه از 
عالیم و دالیل ظنی معتبر »امارات« پیروی می  كنند، همان طور كه از دالیل علمی و 
یقین آور پیروی می  شود و در ترتیب اثر دادن به دالیل معتبر، فرقی میان دالیل علمی 
و ظنی قائل نمی  شــوند. درنظر ایشــان خبر واحد و طرق ظنى دیگر، باید تمام شرایط 
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حجیت را دارا باشد و مثاًل از دروغ قطعى خالی باشد، خبرى كه به طور قطع دروغ است، 
نمى تواند مشمول دالیل حجیت خبر واحد قرار گیرد )خویی، 1413: 398؛ همان، بی تا: 

                                 .)180-181/2
آیــت اهلل فاضل لنکرانــی نیز بین حجیت و اعتبار خبر واحد در احكام عملی و تفســیر 
آیات مرتبط با غیر احكام عملی تفاوتی قائل نشده ا ند و با استناد به بناء عقال )به عنوان 
مهم ترین مســتند حجیت خبر واحد( و یا ادلّه شرعی تعبّدی یعنی آیات و روایات، خبر 
واحد را در تفســیر حجت می  داند. ایشــان می  فرماید: »در هر صورت مالك و مستند 
حجیت هركدام از بناء عقال و یا ادلّه شرعیه تعبدیه باشد، راهی جز پذیرش حجیت خبر 
واحد به طور مطلق كه شــامل تفسیر هم بشود وجود ندارد. باید پذیرفت كه روایات در 
باب تفســیر به طور مطلق یعنی بدون توجّه به اینكه مربوط به آیات االحكام باشند و یا 

غیر احكام از اعتبار و حجیت برخوردارند.« )فاضل لنکرانی، 1413: 174-175(                                                

2-3. دیدگاه انحصار حجیت خبر واحد به احکام عملی
نخســتین بار عالمــه طباطبایی در حجیت خبر واحد بین روایــات فقهی و غیر فقهی 
تفصیل قائل شده و بر عدم حجیت خبر واحد در غیر احکام شرعی فرعی تصریح نموده 
اســت )طباطبایی، 1390: 10/ 351، همان: 14/ 206(. طبق نظر ایشان »حدیثی كه 
بدون واســطه از زبان خود پیغمبر اكرم یا ائمه اهل بیت شــنیده شود، حكم 

قرآن كریم را دارد.« )طباطبایی، 1390: ۱۲/ 278(
 در مورد احادیثی كه باواسطه به دست ما می  رسد،  در معارف اعتقادی علم و قطع الزم 
بوده و به خبر متواتر یا خبر با شــواهد قطعی عمل می  شــود  اما خبر واحد در این مورد 
اعتبار ندارد. در اســتنباط احكام شــرعی عالوه بر خبر متواتر و قطعی، به خبر واحد نیز 
كه نوعًا مورد وثوق باشــد عمل می  شود . »پس خبر متواتر و قطعی پیش شیعه مطلقًا 
حجت و الزم االتباع است و خبر غیرقطعی )خبر واحد( به شرط این كه مورد وثوق نوعی 
باشــد، تنها در احكام شرعیه حجّت می باشد.« )طباطبایی، 1388: 87( ایشان با استناد 
به اعتبار عقالیی و وجود اثر شــرعی به عنوان اساس حجیت شرعی خبر واحد، آن را 
در جایی که قابل جعل و اعتبار شرعی می  باشد  معتبر می داند، اما در قضایای تاریخی و 
امور اعتقادی که فاقد اثر شــرعی بوده و حصول علم و اطمینان قطعی الزم است، خبر 

واحد فاقد حجیت شرعی است )طباطبایی، 1390: 1/ 59؛ همان: 351(.                                               

3. دیدگاه آیت اهلل جوادی در حجیت خبر واحد
در دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی، قرآن دارای حجیت اســتقاللی -و نه انحصاری- است و 
بدون مراجعه به سنت باید به عنوان میزان سنجش قرار گیرد، اما سنت به دو قسم قطعی 
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و غیرقطعی تقسیم می شود. اگرچه سنت قطعی را به عنوان منبعی جداگانه قابل قبول است 
اما سنت غیرقطعی را نیازمند به عرضه بر قرآن می داند تا درصورت عدم مخالفت با قرآن 

به عنوان حجت مستقلی در کنار قرآن واقع شود )جوادی آملی، 1388: 1/ 139(.
در دیدگاه ایشان روایات را می توان به دو بخش تقسیم نمود:

3-1. خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی
روایاتی كه در اركان سه گانه »اصل صدور«، »جهت صدور« و »داللت بر محتوا«، دارای 
جزم و یقین هستند؛ این روایات دارای سند قطعی و در مقام بیان معارف واقعی بوده و از 
روی تقیه صادر نشده است و در داللت نیز نص هستند. این گونه روایات که اندك هستند 
براثر یقین آور بودن آن، در معارف دین راهگشــا و حجت بوده و در اثبات مسائل اصولی 

مورداستفاده قرار می گیرند )جوادی آملی، 1388: 1/ 157، همان، 1389: 98 و 154(.

3-2. خبر واحد فاقد یقین
روایات و ادلّه نقلی كه در اركان سه گانه فوق، فاقد یقین هستند، بنابراین تنها مفید ظن 

و گمان بوده و یقین آور نیستند. این گونه روایات ناظر به سه بخش است:
الف( معارف اصول دین مانند: اصل توحید، نبوّت و معاد و اصل وجود بهشت و جهنم؛ 
در این گونه معارف كه از اصول دین است و اعتقاد به آن ضروری است و یقین و جزم 
در آن معتبر است، با ادلّه نقلی ظنی نمی توان به یقین دست یافت و از این رو این گونه 

از ادلّه نقلی در این بخش حجت نیست.
ب( معارفی كه جزو اصول دین نیست، مانند: حقیقت عرش، كرسی، لوح، قلم و فرشته؛ 
اعتقــاد تفصیلی به ایــن معارف، ضروری نبوده و ایمان اجمالی به آنها كافی اســت و 

می توان با ایمان اجمالی، مفاد روایت ظّنی را در حد احتمال پذیرفت.
ج( معارفی كه بیانگر مســائل علمــی و آیات الهی در خلقت اســت، مانند: چگونگی 
آفرینش آســمان ها و زمین؛ اخبار و روایات این معارف ثمره عملی ندارد و جزِم علمی 
در آن ها معتبر نیست. بنابراین روایات غیرقطعی در حد احتمال قابل پذیرش است، ولی 
حجّت تعبّدی نیســت؛ زیرا ادلّه حجیّت خبر واحد راجع به مسائل عملی و تعبدی است 
و در مسائل علمی نمی توان كسی را بدون حصول مبادی تصدیقی متعبّد به علم كرد.

بنابراین، در دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی اثبات مســائل اعتقادی و معارف دینی نیاز به 
اقامه برهان عقلی قاطع و یا نّصی از قرآن كریم اســت و از روایات نیز می توان بر خبر 
متواتــر یا خبر واحد محفوف و توأم با قرینه علم آور اســتناد کرد و در این موارد ظنّ و 
گمان حجت نیســت؛ بنابراین اگرچه که در میان اخبار آحاد، روایات صحیح و معتبری 
وجود دارد و ادعای ناتمامی و ضعف همه آنها پذیرفته نیست؛ لیكن در معارف اعتقادی 
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چــه در زمینه اثبات و چه در زمینه نفی نمی توان به خبــر واحد )كه بر فرض اعتبار و 
صحت ســند آن، اماراه ای ظّنی است( اســتناد كرد. طبق نظر ایشان، هرچند در فروع 
فقهی، می توان بر اساس خبر واحدی كه سند آن معتبر و داللتش تمام است، فتوا داد؛ 
اما در مســائل اعتقادی، نمی توان تعبدی عمل کرد و نیاز به علم یا طمأنینه اســت که 
امری قلبی و خارج از اختیار انســان و تابع مبادی )تصوری و تصدیقی( خود است و از 
آنجا که خبر واحد معتبر نیز قادر به رفع شــك و تردید از قلب انســان نیست نمی توان 
به آن اســتناد جست. البته در این مســائل گمان حاصل می شود که در حد اسناد ظنی 
میتوان به معصوم نسبت داد ولی اگر دلیل قطعی معتبر عقلی تجریدی یا حسّی تجربی 
برخالف، اقامه شــود بر خبر واحد مقدم می شود و اگر دلیل ظّنی معتبری که كه گمان 
قوی تری نســبت به خبر واحد به دســت بدهد به طوری كه دلیل عقلی یا حسّی، مفید 
طمأنینه باشــد باز بر دلیل نقلی مقدم اســت و در موارد همســانی هر دو گمان شك 

جایگزین آن می شود )جوادی آملی، 1388: 7/ 55-56(.
ایشان در بیان تفاوت بین مسائل فقهی و تفسیر می فرماید: »فقه از امور عملی و تعبدی 
است و تفسیر از امور علمی و تفاوت این دو، آن است كه در مسائل عملی امكان تعبد 
به »ظن« وجود دارد، در حالی كه در مســائل علمی تعبد به »ظن« ممكن نیست«. با 
این بیان معلوم می شود که از نظر معظم له، خبر واحد افاده ظن می کند و تعبد به ظن 
تنها در عمل ممكن اســت. مثاًل می توان به مکلف گفت که در صورت شک بین سه و 
چهار در نماز چهار رکعتی بنا را بر چهار بگذار، در این حالت شــک مکلف وجدانا باقی 
است، ولی عماًل می تواند بنا را بر چهار بگذارد؛ اما در مسایل علمی باور مطرح است و 
امكان تعبد نیست؛ اگر مبادی فهم و باور نسبت به مطلب معیّن حاصل شد، انسان آن 
را می فهمد، پس خبر واحد در مســائل عملی معتبر است و در امور علمی حجّت نیست 

)جوادی آملی، 1389: 2/ 127، همان، 1388: 9/ 353(.
این گزاره اصولی »در واقع ارشــاد به نفی موضوع است؛ بدین معنا كه در امور اعتقادی 
با خبر واحد علم حاصل نمی شــود، نه این كه علم حاصل می شود، ولی حجت نیست. 
اصاًل از خبر غیر قطعی ساخته نیست كه در اندیشه انسان اثر یقینی بگذارد، مگر آن كه 
متن آن برهانی باشد یا سند آن قطعی یا محفوف به قراین قطعی باشد.« )جوادی آملی، 
1389: 2/ 127( بــرای فهم بهتر این موضوع ایشــان حروف مقطعه را به عنوان مثال 
بیــان می کند که روایات مربوط به تفســیر این حروف باید همانند روایات فقهی اعتبار 
داشــته باشد و صحیحه، موثقه یا حسنه باشد. زیرا تفسیر این حروف از مسایل علمی و 
اعتقادی است و حتی با تنّزل و قرار دادن آن در رده مسائل عملی و تعبدی نیز رعایت 

شرایط اعتبار روایات فقهی الزم است )جوادی آملی، 1389: 2/ 126(.
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4. دیدگاه آیت اهلل معرفت در حجیت خبر واحد
آیــت اهلل معرفت، حجیت خبر واحــد را به صورت مطلق می پذیرد و معتقد اســت که؛ 
»تمامى احكام و سنن شــریعت را كه تفصیل مجمالت قرآن است و تفسیر این آیات 
به حســاب مى آید و با خبر واحد جامع الشرائط به دست رسیده است، مى پذیریم و معتبر 
مى دانیم؛ مگر خبرى كه خللى ازلحاظ ضعف سند یا سستى محتوا در آن مشهود باشد، 
در این صورت اعتبار ندارد.« )معرفت، 1379: 2/ 23( در دیدگاه ایشان ارزش خبر واحد 
در تفســیر و تاریخ، بدون توجه به سند آن و تنها با در نظر گرفتن متن تعیین مى شود، 
یعنی اگر خبر واحد بتواند ابهام یك موضوع را برطرف كند مورد پذیرش بوده و همین 
ویژگى، گواه صدق و درســتى آن اســت )معرفت، 1379: 2/ 25(؛ بنابراین مشخص 
می شود که آیت اهلل معرفت، در استدالل به حجیت اخبار آحاد تفسیری و فقهی، تفاوت 
قائل شــده و معتقد اســت که در باب احادیث فقهی و استنباط احكام و تكالیف كه به 
عمــل مكلفین برمی  گردد، احراز اطمینان و حجیت تابع شــرایط و ویژگی های خاصی 
است و با دستیابی به آن شرایط، اطمینان و آگاهی ایجاد شده، تعبدًا حجت بوده و معتبر 
اســت؛ اما در تفســیر اصاًل جای تعبد نیست، زیرا تفسیر از باب معرفت و عقیده بوده و 
منوط به آگاهی است و تعبد در آن جایگاهی ندارد. پس در مورد احادیث تفسیری باید 
به محتوا و متن آن توجه کرد، در صورتی که متن حدیث قادر به حل مشكل و رفع ابهام 
بوده و آگاهی و معرفت ما را افزایش دهد بدون توجه به وضعیت سند آن را می  پذیریم 
و برعكس، اگر محتوا و متن حدیث، موجب آگاهی و رفع ابهام و كشــف القناع بناشد، 

آن حدیث حتی با سند معتبر در باب تفسیر اعتبار ندارد )معرفت، 1379: 2/ 31-33(.                      
در مجموع در دیدگاه آیت اهلل معرفت، شــرایط پذیرفتن خبرواحد، همراه داشتن قراین 
صحیح )مثل وجود در کتب معتبر(، شهرت راوى به صداقت و امانت )و یا مشهور نبودن 
به دروغ و خیانت(، ســالمت و اســتحكام متن خبر، ایجاد علم و یا زایل شدن شك و 
تردید، عدم تعارض با عقل و نقل قطعى در دین و شــریعت می باشد. این شروط باعث 
می شــود که خبر - هر چند از نظر سند مرسل باشد- موجب اطمینان  شده و بتوان بر 

آن خبر اعتماد كرد )معرفت، 1379: 2/ 26(.
آیت اهلل معرفت پس از بیان دیدگاه مخالفان حجیت خبر واحد، اســتدالل ایشان را بیان 
و ســپس نظر خود را در مورد آن بیان می کند. به این گونه که اســاس اســتدالل عدم 
حجیت خبر واحد در نظر مخالفان، جعل شــرعی و حجت تعبدی برای خبر واحد است. 
معنــای حجت تعبدی ترتیب اثر واقع بر حجت ظاهری اســت و این امر اختصاص به 
تکالیــف و احکام دارد و در باب تفســیر و مانند آن از وجدانیات و معتقدات موضوعیت 

ندارد )معرفت، 1388: 10/ 29، همان 1423: 76(. 
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آقای معرفت معتقد اســت کــه در اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبــدی راه ندارد، بلكه 
خبر واحد در نظر عقال، دارای كاشــفیت ذاتی اســت كه شرع نیز آن را پذیرفته است. 
توضیح اینکه؛ بنای انســان ها بر آن است كه بر اخبار كسی كه مورد ثقه است، ترتیب 
اثــر می  دهند  و همچون واقع معلوم با آن رفتار می كنند؛ این نه قراردادی اســت و نه 
تعبّد محض، بلكه همان جنبه كاشــفیت آن است كه این خاصیت را به آن می بخشد. 
شــارع مقدس - كه خود سرآمد عقال اســت- بر همین شیوه رفتار كرده و آن را تأیید 
کرده اســت و تنها در مواردی كه خبر آورنده، انســان فاقد تعهد باشد كه قابل اطمینان 
ُنوا{  نیســت، بدون تحقیق نباید به گفته او ترتیب اثر داده شود: }ِإْن َجاَءُكْ َفاِسٌق ِبََبٍإ َفَتَبیَّ

)حجرات/6(   
 لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احكام شرعی است و نه جنبه تعبّدی دارد؛ 
بلكه اعتبار آن عام و در تمامی مواردی است كه عقال از جمله شرع )شارع(، كاربرد آن 
را پذیرفته اند. از این رو، اخبار عدل ثقه از بیان معصوم، چه پیرامون تفســیر قرآن و چه 
دیگر موارد، از اعتبار عقالیی مورد پذیرش شــرع برخوردار است و كاشف و بیانگر بیان 
معصوم می  باشــد  و حجیت دارد و همانند آن است كه شخصًا و مستقیمًا معصوم تلّقی 

شده باشد )معرفت، 1380: 142-146(.                  

نتیجه 
در این نوشتار، به بررسی تطبیقی حجیت خبر واحد در تفسیر، از دیدگاه آیت اهلل جوادی 
آملی و آیت اهلل معرفت پرداخته شــد. در این بررســی مشخص شد که هر دو -معظم 
لــه- حجیت خبر واحد را پذیرفته اند؛ با این تفاوت که آیت اهلل جوادی آملی با تقســیم 
معارف دین به احکام عملی و معارف اعتقادی، خبر واحد ثقه را در احکام عملی حجت 
می داند. در معارف اعتقادی که جزو اصول دین نیســت و ایمان اجمالی به آن ها کافی 
اســت اخبار آحاد در حد احتمال مورد پذیرش هستند اما در اصول دین و آیات محتوی 
مسائل علمی و آیات خلقت نمی توان به حجیت خبر واحد استناد کرد. در مقابل، آیت اهلل 
معرفــت حجیت خبر واحد ثقه را به طور مطلق پذیرفته و آن را در همه حوزه ها ی دین 

از جمله تفسیر حجت می داند.         
علت اختالف آرای این دو اندیشمند مربوط به دیدگاه اصولی و نحوه استدالل آن ها بر 
حجیت خبر واحد اســت. در نظر آیت اهلل جوادی آملی، خبر واحد دارای حجیت تعبدی 
است و در مسائل اعتقادی که نیاز به علم و اطمینان است، نمی توان به تعبد عمل کرد؛ 
اما آیت اهلل معرفت به ســیره عقال استناد کرده اســت که خبر واحد در نظر عقال دارای 
کاشــفیت ذاتی اســت و در همه آموزه ها  اعم از فقه و تکلیف و یا آموزه ها ی معرفتی 
جاری اســت. بر این اســاس به نظر می رســد که بتوان به نظر تلفیقی بین دیدگاه دو 
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اندیشمند دست یافت؛ بدین گونه که طبق نظر آیت اهلل معرفت، در بررسی خبر واحد ثقه 
در تفسیر، در جایی که راوی فاسق نباشد -با تکیه بر سیره عقال که شرع نیز آن را رد 
نکرده است- به بررســی متن و رفع ابهام در تفسیر آیات اهتمام شود. همچنین طبق 
نظر آیت اهلل جوادی آملی، در مســائل اعتقادی ظن حاصــل از خبر واحد در جایی که 
دلیل معتبر قوی تری بر علیه آن اقامه نشــده باشد، مورد استفاده قرار گیرد.  با توجه به 
حجم باالی اخبار آحاد، با استفاده بیشتر از بیانات معصومان در تفسیر آیات قرآنی 

می توان از معارف این کتاب آسمانی در سطح عالی تر بهره مند شد.                                                   
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