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Abstract 
One of the topics discussed in the field of interpretation is the use of tradition with a 
single transmitter in the commentary. Although Islamic scholars agree on the 
authority of the Sunnah and its lofty position, they have different views on the scope 
of its application for interpretation. Obviously, narrations with various chains of 
transmitter are agreed upon by the scholars, but the matter is the narrations with a 
single transmitter. It is important to examine the status and the authority of the 
narrations with a single transmitter in the commentary in that it can be determined 
whether one can refer to the meaning understood from the verse based on a 
transmitter with a single transmitter. There are different opinions among the 
scholars. Some scholars have considered the lack of authority of a narration with a 
single transmitter about non-legal rules and have restricted the narrations with a 
single transmitter to legal issues. In contrast, some scholars do not accept this view 
and voted to the authority of the narrations with a single transmitter about non-legal 
rules like interpretation and so on. One of the adherents of the authority of the 
narration with a single transmitter in the area of commentary is the great scholar 
Ayatullah Khoei, whose arguments and words are expressed. This article uses a 
descriptive-analytical method and after analyzing the view of Ayatullah Khoei it 
discusses the view of the research.  
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 اهلل خویی )ره(  نقد و بررسی دیدگاه آیت

 خبر واحد در تفسیر قرآن تیدر حج

 *طرفی مهدی محمدزاده بنی

 استادیار گروه م ارق دانشگاه فرهنگیان قزوین، قزوین، ایران

 (21/30/1011؛ تاریخ پذیرش: 21/11/1011تاریخ دریافت: )

 چكیده

 سنت حجیت در اسالمی عالمان اگرچه .است ریاخبار آحاد در تفس از یریگ بهره تفسیر، ۀدر حوز مطرحاز مباحث  یکی

بادیهی اسات حجیات    . دارناد  متفااوتی  یهاا  دگاهیا د تفسیر،در مقا،  آنکاربرد  دامنۀ در ی هستند،رأ هم آن بلند مقا، و

توافق علما بوده، لکن جای بحث روایاتی است کاه اصاطالحا  خبار واحاد      مورد روایاتی که به حد تواتر رسیده باشند،

بار   توان می آیا :کند یم مشخصکه  دارد اهمیت جنبه درتفسیرازاین واحد خبر و حجیت جایگاه آیند، بررسی شمار می به

؟ در این باین نظریاات متفااوتی وجاود دارد؛     کرد شود، استناد نمی هاستفاد از آیهکه  م نایی و فهم به ،اساس خبر واحد

را به مسائل شرعی مخاتص   خبر واحداند و  احکا، شرعی شده از ریغ در خبر واحدقائل به عد، حجیت  از علماای  عده

ز احکا، شارعی  به امور شرعی را قبول ندارند و در غیر ا خبر واحدای از علما اختصاص حجیت  اند؛ در مقابل عده کرده

القادر   اند. یکی از موافقان حجیت خبار واحاد در تفسایر، محقاق جلیال      مثل تفسیر و ... به حجیت خبر واحد رأی داده

 و تحلیلی نوشته شده و و کال، ایشان بیان خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی ادلهیی بودند که خو اهلل تیآحضرت 

 .پرداخته استه بیان نظر تحقیقی یی، بخوو بررسی نظر محقق  نقدب د از 

   واژگان کلیدی

 .ییخوتفسیر قرآن، حجیت، خبر واحد، محقق 
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 1011، پاییز0، شمارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 211-211ات صفح
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 مقدمه

 ،قارآن  تفسایر  در و آماده  قارآن  کناار  در عتارت  ثقلاین،  متواتر حدیث در که نیست یشک

 مخصصاات  برگرداندن و محکمات به متشابهات برگشت برای کتای آن فهم منبع نخستین

 قارآن،  تصاریح  باه  )ص( پیاامبر اکار،   نکاه یا با. است مجمالت به مفصالت و عمومات به

فهام   باه  را خاود  بیت اهل و صحابه ،اند گرفته عهده به را( تفسیر نه) قرآن تبیین مسئولیت

 اخاتالق  .باشند ب دی یها نسل برای الگویی تا کرد تربیت آن از استنباط و بر قرآن تشویق

 مَا لِلنَّاسِ لِتُبَیِّنَ الذِّکْرَ یِلَیْکَ أَنْزَلْنَا وَ» :همچون آیاتی از مختلف یها لیتحل ۀنتیج در که نظری

 ۀشایو  و بیات  اهل جایگاه مقا، در رسیده روایات ( و22: نحل)  «یَتَ َکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ وَ یِلَیْهِمْ نُزِّلَ

 در تنهاا  ،قارآن  از درسات  فهم بگویند ای عده کهاست  شده سب  ،داده روی آنها بین جمع

 متاواتر  و م تبار  طریاق  از همگای  اخباار  ایان  چون و خواهد بود میسر روایات چارچوی

 اگر که باردازند مشکل این حل به یدست گشاده با هستند، واحد خبر آنها ۀعمد و اند نرسیده

 آن اعتباار  و حجیات  در یحلا  راه گاویی  پاس  دارناد،  تیکاشاف  اما هستند، ظنی اخبار این

 .اند جسته

اصاول   علماای علام   باید مطرح شود و در بحث حجیت خبر واحد یکی از مباحثی که

خبر واحد، آیا حجیات   تیحجاست که ب د از اثبات  آناند،  هم کمتر به این بحث پرداخته

شود یا اینکاه   فقط در فقه خالصه می ،است و در نتیجهی احکا، شرع مختص به خبر واحد

شاود   وارد؟ اگار خباری   شود یم همتاریخ  اعتقادات و موارد دیگر مثل تفسیر قرآن، شامل

)ص( اسات؛   مراد از شمس پیامبر و )ع(بر اینکه مراد از قمر در فالن آیه، امیرالمؤمنینمبنی 

 ییخاو محقاق   .دارناد باه ناا، مادارک التفسایر      بحثای  در تفسیر بزرگان ارد؟د تیحجآیا 

بخواهد قرآن را تفسایر کناد، طباق    از این عنوان آن است که اگر کسی : مرادشان دیفرما یم

البدّ للم سر مان أن   و»: فرماید می ییخوتواند این کار را انجا، دهد؟ آقای  چه م یارهایی می

أو یتبع ما حکم به العقل  "فقط بیّنا لک حجیة الظواهر"ی همها العربی الصحیح  ییتبع الظواهر آلت

أو یتباع ماا ثبات عان      من الداخل کما أنّ النّبی حجة مان الخاارج   ال طری الصحیح فإنّه حجّة
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فقاال:   )ِ( بوجو  التمسّک بهم الذین أوصی النبیّ و ،فإنّهم المراجع فی الدین )ع(المعصومین

 ینّی تارک فیکم الثقلین کتا  اهلل و عترتی اهل بیتی، ما ین تمسکتم بهما لن تضالوا بعادی اباداً   

 زبان صاحیحی  هر عریاول باید از ظاهری که  ۀدرج در مفسر ؛(221: 1ج  ،1203، ییخو)

 پیاروی  ،کند نسبت به آن حکم می فطری صحیح عقل آنچه از یا تب یت کند فهمد آن را می

از گفتارهاایی  یا پیامبر خدا حجت بیرونی است؛  چنانکهزیرا عقل حجت درونی است،  کند

ناان در  آمتاب ت نمایاد؛ زیارا    ،شده استالسال، نقل  حتم از امامان م صو، علیهم طور بهکه 

)ص( نیاز ضارورت    هستند و پیاامبر اکار،   بخش نانیاطمتما، مسائل دینی مرج ی م تبر و 

و قاط یت برای ما اعالن کرده و فرموده  صراحت بهپیروی از آنان و تمس  به گفتارشان را 

خدا و اهل بیاتم، اگار    : کتایگذار، یممن در میان شما دو امانت گرانمایه به امانت »است: 

ن ااصاولیین و مفسار   ۀهما «. هرگز به ضاللت و گمراهی نخواهید افتاد ،پیروی کنید آنهااز 

به روایت متواتر یاا خبار واحاد محفاوق باه       )ع(مامان م صو،گر از ااتفاق نظر دارند که ا

ود؛ ما رسید، بایاد باه آن روایات عمال شا      دست مطلبی به از قرآن، یا هیآدر تفسیر  قرینه،

اماا،   ساخن  کاه  چاون م تقاد هساتیم   ؛ هرچند که آن روایت خالق ظاهر قرآن کریم باشد

روایات  اختالق نظر درصارفه است. اما محل  ۀقرین ،نسبت به ظاهر قرآن کریم )ع(م صو،

اسات کاه آیاا     جاای ساؤال  ی به ما رسایده و  نروایتی از طریق ظ موردی است که تفسیریه

 ؟ خیرت یا حجیت خبر واحد هس لۀمشمول اد

اول، کسانی مثل شایخ مفیاد )اعلای     ۀنظری :نظریه وجود دارد سهدر این بحث مجموعا  

تبع او، مرحو،  به واهلل مقامه( در اعتقاداتش ا در مجموعه مصنفات شیخ مفید آمده است ا   

، مرحو، م اصرتبیان و ب د از شیخ طوسی، مرحو، محقق تا به زمان  ۀشیخ طوسی در مقدم

خبار  ینی و مرحو، عالمه طباطبایی در عصر حاضر، از کسانی هساتند کاه اعتقااد دارناد     ینا

جم ای از اصاولیین قائال هساتند     آنهاا  نظر دو،، در مقابل  ؛در تفسیر قرآن راه ندارد واحد

که خبر واحد در بای احکا، شرعی عملی حجیت دارد، در تفسایر قارآن هام     یطور همان

کاه خبار واحاد در فقاه      گوناه  همانفرمایند:  می ییخومرحو، آقای  خواهد داشت.حجیت 

 میان مذاه  فقهی در .(011: 1ج  ،1203، ییخو) تفسیر هم حجیت دارد درحجیت دارد، 
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 جمع بسایاری از  .است بوده وگو گفت و بحث واحد خبر ۀدربار همواره ،قدیم یها دوره از

 بار  اجمااع  و پاذیرفت  واحادی را امت خبار   اگر: اند گفته حنابله ژهیو به سنت اهل علمای

 خااطر  به علم ۀافاد این: اند گفته آنان از برخی. شود یم عمل و علم موج  بود، آن پذیرفتن

 و وثاوق  موجا   ایا  داشات،  داللات  آن ثباوت  بار  خارجی نیقرا اگر بلکه نیست، اجماع

 واحد خبر: اند گفته آنان اصولی علمای اکثر ولی. باز حجت است ،باشد اطمینان و سکونت

. خواهاد باود  ن حجت آور نیست، علم چون ،احکا،غیر و اموری مانند تفسیر در قرینه بدون

 اسات  شاده  دیا تأک نکتاه  ایان بار   آمده، حاج  ابن مختصر بر عضدی که شرح در چنانکه

  .(11: 1102، یجیا نیعضدالد)

 حجیت عد، و حجیت ۀدربار صراحت به شی ه مفسران میان در که یکس نخستین ظاهرا 

 :دیا گو یما  التبیاان،  تفسیر ۀمقدم در او. است طوسی شیخ گفته، سخن تفسیر در واحد خبر

 یاا  اجماع همچون شرعی و عقلی صحیح ۀادل به بلکه تقلید از مفسران پیشین جایز نیست،

 و پیروی شود م صومین ی نی است، حجت کالمشان که یکسان از متواتر سزاوار است نقل

 اگار  و باشد علم آن راه تنها که جایی در اگر ژهیو به نیست، پذیرفتنی واحد در این مقا، خبر

 مگار  نیست، یکاف لغوی شاهد این ،دارد لغت از شاهدی به نیاز کال، بردن تأویل جایی در

 1: 1ج  ،1231 طوسای، ) باشاد  داشته رواج لغت اهل میان که باشد م نایی و لغت استناد به

 روایاات  ۀدرباار  کاه  گاردد  یباازم  مفیاد  شایخ  از یکالم به ظاهر در سخن این ۀریش .(1 -

 ایان  چاون  :اسات  گفتاه  «االعتقااد  تصاحیح » کتای در صدوق شیخ سخن نقد در اعتقادی

 باای  از و نادارد،  یدیگر ۀنیقر و شاهد که دیگو یم را مطلبی انحصاری، صورت به روایات

 بارخالق . نادارد  م ناا  واحاد  خبار  باه  ت بد دارد، الز، علم که جایی در و است آن به ت بد

 و اصاول  شاأن  تفسایر،  شاأن  کاه  آنجاا  از و باشیم داشته علم نیست الز، که احکا، مسائل

 باه  .(122 :1010 م رفات، )احتماال   و ظان  ناه  و خواهد یم قطع قلبی، امر و است م ارق

 موجا   اخباار  این: دیگو یم خبرهای واحد غیرفقهی به نسبتبارها  مفید شیخ دلیل همین

 در مرتضای  ساید  مفیاد،  شایخ  از پس( 100 :2 ، ج1210 )شیخ مفید، شود ینم عمل و علم

 یا ناه یقر و شااهد  کاه  پاردازد  یم واحدی خبر انکار به ،واحد خبر حجیت بحث در رسائل
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 بیشاتر  ایشاان  از پاس  .(10 - 23 :1 ، ج1232مرتضای،   ساید ) .کناد  یم ظن اثبات و ندارد

 اناد  دهیورز دیتأک خبر واحد در تفسیر حجیت عد، به واحد خبر حجیت در بحث اصولیان

 طارح  هنگاا،  در کاه  اند کرده تردید آن حجیت عد، به نسبت برخی که م اصر یها دوره تا

 موافقاان،  ۀادلا  ۀنکت .شد خواهد اشاره آن به م رفت و ییخو و ینیینا همچون موافقان ۀادل

 آن تنها خبر: دیگو یم ینیینا مرحو،: نمونه رایب. است خبر واحد داشتن شرعی اثر بر دیتأک

 .(131 :2 ، ج1011، ییخاو باشاد )  شارعی  اثار  دارای کاه  اسات  حجیت دلیل مشمول گاه

 شارعی  احکاا،  باه  واحاد  خبار  حجیات  ۀادل که است باور این بر نیز عراقی آقاضیاءالدین

 :0 ، ج1211بروجاردی،  ) کناد  یما  رد را لغوی قول حجیت دلیل همین به. دارد اختصاص

 از نظار  قطاع  باا  خبر باید خبر به ت بد صحت درکه  شود یم یادآور یدیگر جای در و( 12

 صاورت  شارعی  اثر آن لحاظ به تصدیق به امر تا باشد، شرعی اثر دارای خودش ،حکم این

 .(122: 0 ج، 1211بروجردی، ) گیرد

 شناسی مفهوم

 آن اقسام و خبر

 :0ج  ،1012که از دیگری نقل شود )زبیدی،  شود یمخبر در عرق و لغت به چیزی اطالق 

 :1، ج 1011)مامقاانی،   اناد  ( و در اصطالح، اکثر محدثان خبر را مرادق حدیث دانسته111

. مرحاو،  دانناد  یما خبر را نیز به هماان م ناا    ،دهند یم( و با ت ریفی که از حدیث ارائه 21

الحدیث هاو ماا یحکای    » :دیگو یممامقانی در ت ریف حدیث به نقل از جم ی از اصحای 

بندی کلای   خبر در ی  تقسیم .(21: 1، ج 1011مامقانی، ) «قول الم صو، او ف له او تقریره

 .دشو یمبه دو قسم متواتر و واحد تقسیم  ،بر اساس ت داد راویان و طریق وصولش به ما

باشد  یحد به طبقه هر در آن انیراو ت داد که ندیگو را یخبر متواتر خبر:متواتر خبر. 5

علام باه مضامون     ،انشیراو ت داد کثرت از و باشد محال ییگوها بر دروغآن یکه عادتا  تبان

 .(11: 1ج  ،1011مامقانی، ) شود حاصل خبر

اکثر دانشمندان شی ه و اهل سنت در ت ریف خبر متاواتر توافاق دارناد و م تقدناد کاه      

 اناد  گفتاه بلکه  ؛ا مشخص کردعدد و رقم خاصی ر ،توان برای ت داد راویان خبر متواتر نمی
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 یا انادازه شمار راویاان باه    ،که در هر طبقه خواهد بودآنچه در تحقق تواتر الز، است این 

خبار متاواتر    .(113: 1، ج 1011مامقاانی،  ) بر دروغ محاال باشاد   آنهاباشد که عادتا  تبانی 

 حساینی  )واعاظ  شاود  یما خودش به انواعی مانند متواتر لفظی، م نوی و اجماالی تقسایم   

 ؛(110 - 112: 2 ج ،1211بهسودی، 

چه راوی آن یا    ،خبر واحد خبری است که به حد تواتر نرسیده باشدخبر واحد:  .2

از اینکه خبر واحد  .(122 :1، ج 1011نفر باشد و چه راویان مت ددی داشته باشد )مامقانی، 

ه ی  خبر تا زماانی کاه باه حاد     ک شود یماند، م لو،  را مقابل و قسیم خبر متواتر قرار داده

هرچند که ت داد راویاانش زیااد باشاد،     ،کند یمتواتر نرسیده باشد، خبر واحد بر آن صدق 

همگی خبار واحاد    ،بنابراین غیر از خبر متواتر، سایر اقسا، خبر اعم از مستفیض و مشهور

مرده ، خبر واحاد شا  اند .پس غال  خبرهایی که در کت  روایی نقل شدهشوند یممحسوی 

خواهاد  ، لذا شناخت وجه حجیت خبر واحد و شرایط آن بسیار مهام و ضاروری   شوند یم

ن قط یاه، باه دو قسام اصالی تقسایم      ی. خبر واحد از جهت اقتران و عد، اقتران به قرابود

ن قط یه )شیخ ین قط یه و خبر واحد غیرمحفوق به قرای: خبر واحد محفوق به قراشود یم

 ؛(0: 1 ، ج1010طوسی، 

برخی حجت را  .اند کردهحجت را به م نای برهان و دلیل یکر  ۀلغویون واژ حجیت: .0

لساان   .(221 :2، ج 1212منظاور،   به هر آنچه احتجاج به آن صحیح باشد )ابان  ردندکم نا 

الحجۀ: البرهان و قیل ما دفع به الخصم و قال االزهری »ال ری در م نای حجت گفته است: 

بناابراین   .(221: 2، ج 1212منظاور،   ابان به الظفر عنه الخصاومۀ ) الحجۀ الوجه الذی یکون 

توساط آن علیاه    ،حجت در لغت هر آن چیزی است که صالحیت دارد در مقا، خصاومت 

د، شاو  دیگری احتجاج شود؛ به ت بیر دیگر هر چیزی که سب  غلبه و پیروزی بر خصم مای 

 نی با این برهان قوی، خصم ی ؛صورت اسکاتی است د. این غلبه گاهی بهگیر می حجت نا،

باه   ،صاورت اعتاذاری اسات    کناد. و گااهی باه    را وادار به سکوت و عذرش را قطاع مای  

ظاهر کال، دیگری را گرفته و همان را ساب  احتجااج در    ،صورت که یکی از دو طرق این

 و طرق مقابل هم راهی جاز پاذیرش ایان عاذر نخواهاد داشات      است مقابل او قرار داده 
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 ؛شاود  یما  گفتاه  حجات  قیاس در وسط حد در اصطالح علم منطق به .(013: 1013)مظفر،

 و رسایم  مای  مجهاولی  باه  ماا  او ۀواساط  به که گویند حجت می یا هیقض به دیگر عبارت به

 ؛حاادث  فال الم حادث متغیر کل و متغیر ال الم: مانند ،شود می م لو، آن ۀواسط هب ما مجهول

 شاود  یما  گفتاه  منطقای  حجات  ،رسااند  یما  مجهول این به را ما که کبری و صغری این به

اما بین علمای اصول در ت ریف اصطالحی حجات اخاتالق نظار     .(21: 1011 )مالعبداهلل،

مت ددی بیان شده است، برخای از علماا حجات را هماان حاد       های وجود داشته و ت ریف

 دشاو  یما قطع به ثباوت آن   ۀکه سب  ثبوت حد اکبر بر حد اصغر و واسط دانند یموسطی 

اناد کاه عباارت     گونه ت ریاف کارده   برخی دیگر حجت را این .(21 :1ج  ،1013)انصاری، 

حس  اعتباار شاارع   ه شوند برای اثبات مت لقاتشان ب است از طرق و اماراتی که واسطه می

طباق ایان    .(1 :0 ج ،1011)کااظمی،   ثباوتی باشاد   ۀبدون اینکه بین آنها و مت لقاتشان علق

و  دشاو  ینما و دیگار شاامل قطاع     شاود  یمر امارات و طرق اطالق حجت فقط ب ها ت ریف

مرحاو،   .(213 :1013به اعتبار م ناای لغاوی خواهاد باود )مظفار،       ،اطالق حجت بر قطع

 .(232 :1211دانناد )خراساانی،    آخوند خراسانی م نای حجیت را منجزیت و م ذریت مای 

اساتحقاق   ،که در صورت مخالفت باا آن  یا مرحلهتنجیز حکم ی نی رسیدن حکم شارع به 

استحقاق ثوای را در پی خواهد داشت. طبق ایان م ناا،    ،عقای و در صورت موافقت با آن

 .ردیگ یمامارات و طرق را دربر  تمامیو هم  شود یمحجت هم شامل قطع 

آنچه بیان شد بیشتر در فقه و اصول و در احکا، فقهی و عملی دیان   حجیت در تفسیر:

در تفسیر به چه م ناست؟ مراد از حجیت و عد، حجیت خبر حجیت وجه است. اما مورد ت

؟ هام هسات  واحد در تفسیر چیست؟ آیا حجیت در اینجا به م نای منجزیات و م اذریت   

ایمان و باور پیدا کردیم، در صورت مطابقات   یا هیآی نی اگر از طریق خبر واحد به تفسیر 

م اذر   ،و در صورت مخالفت با واقاع  دشو یمثوای  منجز بوده و موج  ،آن تفسیر با واقع

، خواهاد باود  اشکالی که در این صورت مطارح   نیتر مهم. ردیگ یمو جلوی عقای را  است

این است که منجزیت و م ذریت در احکا، عملی م نا دارد، ج ل حجیت و ت بد در مفااد  

حجیات را باه    تاوان  ینما تفسیر  ۀدر حوز و تکالیف م قول است ۀتنها در حوز ،خبر واحد
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چرا که در ایان حاوزه بحثای از عمال نیسات. مگار اینکاه         ،منجزیت و م ذریت م نا کرد

 نه از نوع عمل اعضا بلکه عمل قلبی امنته ،ای، نوعی عمل است بگوییم اعتقاد به تفسیر آیه

  .(232: 1211خراسانی، )

کساری اماور   م نای رؤیت و کشف واقاع اسات و تفاسایر آیاات ی     اگر گفتیم تفسیر به

ق اسات و تحصایل   یتکوینی و واق ی هستند که مقصود علم پیدا کردن و رسیدن به آن حقا

است کاه اگار آن   وابسته بلکه به مقدمات تکوینی و منطقی آن  ،علم در اختیار انسان نیست

و ت بد هام باه آن    شود ینماال علم حاصل  و شود یمعلم هم حاصل  ،مقدمات حاصل شد

توان حجیت  ر این فرض منجزیت و م ذریت م نا نخواهد داشت. البته می. دردیگ ینمت لق 

م نا کرد که هم امور تکلیفی را دربر گیرد و هم شامل امور تکوینی شاود. حجیات    چنانرا 

 ،منطقی آن صحت احتجاج است که اگر امری م تبر باشاد  ۀو الزم« اعتبار داشتن»به م نای 

برای اثبات مدعا احتجاج کرد. ج ال حجیات، هام    کم  آن در مواضع مختلف  توان به می

که از م نای آن در اصول فقه ساخن   شود یمنسبت به امور تکلیفی، بایدها و نبایدها مطرح 

. البته حجیت در اماور تکاوینی   شود یمگفته شده است و هم نسبت به امور تکوینی مطرح 

ین م ناا کاه   ه اب ؛شود یممحسوی  یم تبر ۀگزار ،این خبر برای گزارش دادن از واقع ی نی

آن را یکی از مقدمات استدالل و استنتاج برای کشف واقع قارار داد. بناابراین اگار     توان یم

مفاد ج ل حجیت برای خبر واحاد آن اسات کاه     ،دلیل حجیت خبر واحد بنای عقال باشد

عقالی عالم در صورت دست نیافتن به قطع، خبر واحد را م تبر دانساته، باا اساتفاده از آن    

 .دهند یمامور خارجی و تکوینی خبر  ۀدربار

 تفسیر قرآن خبر در جایگاه

 کاامال  نکاتی یکار شاود تاا محال بحاث       ، بایدمسئله در ییخوقبل از بیان استدالل محقق 

 د.شوروشن و شفاق 

 یاریبسا  یهاا  یبناد  دساته  ،اناد  یکر شده یریتفس یها کتای درکه  یواحد یخبرها. 1

 تاا  اسات  یریارگیا م  ازمناد ین و درجاات  و مراتا   یدارا ،ینظار  بحاث  لحاظ به و دارند

 هستند کال، نیقرا از یکی انیب به ناظر ایآ د،ندار اشاره ییم نا بهکه  یثیاحاد شود مشخص
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 ثیا احاد نیا و ر؟یخ ای کند یم متوجهکال،  یمخف ای ظاهر ۀنیقر به را ما ث،یحد حیتوض و

 موافقت آن بر یمتن داللت چیه و هستند یمتک خود بهکه  یثیاحاد و است؟ یحدود چه تا

 است؟ یحدود چه تا ندارند،

 ت اارض  قرآن با که دارد نیاز مستقل بحث به جایی در تفسیر، در واحد خبر حجیت .2

 گذاشاته  کنار آغاز از روایت صورت ت ارض و تضاد با قرآن، در زیرا ؛باشد نداشته تضاد و

 بیاان  غیرانحصااری  صورت به را آیه م نای احتماالت از یکی روایت، اگر همچنین. شود یم

 یاا  اسات  شادنی  استناد آیا که هست سخن جای تفسیر در واحدی خبر چنین ۀدربار ،نکند

 خیر؟

. نباشاد  الصادور  موثاوق  خبار،  لحااظ  به که است بحث مورد صورتی در واحد خبر .0

 باشاد،  باه ٌ موثاوق  هام  خبار  خود که باید ،خبر راویان وثاقت بر افزون گاه دیگر، عبارت به

 و واحاد  خبار  کاه  هرچناد  باشد، داشته نقل صحت بر شاهدی روایت متن در که گونه این

 دارناد  قرار یض یف افراد سند ۀسلسل در یا است الکذی م لو، خبر اگر بنابراین. است ظنی

 محال  اخباار،  ایان  گذاشاتن  کنار در حجیت، موافقان نظر در حتی ،کند ینم وثوق ایجاد که

 ؛نیست بحث

 در .جادی  ۀاراد و اسات مالی  ۀاراد :شاود  یماز کال، هر متکلمی دو نوع اراده استفاده  .2

 حجت صورتی در: ندیگو یم قرآن بر آنها ۀعرض بای در ژهیو به روایات و قرآن میان نسبت

. اسات  گونااگونی  یهاا  صورت دارای ،قرآن اما مخالفت با نباشد، کتای با مخالف که است

 قبیال  از خباری  اگار  لاذا  باشد؛ جدی ۀاراد با که رساند یم آسی  مخالفت تنها در صورتی

 یا بوده آیه مقید واحد خبر یا است خورده تخصیص آیه واحد خبر با ی نی ،بوده تخصیص

 .خواهد بود بیرون مخالفت موضوع از ؛است وجه من خصوص و عمو، قبیل از روایت

 اگر یا ؛کرده سکوت م نا آن ۀدربار آیه که است یا گونه به روایت، توضیح اگر همچنین

 قبیال  ایان  از عموماتی و صحت اصالت و حل اصالت به استناد قبیل از باشد، داشته داللتی

 طلباد  یما  مستقل کاوش جای است، احکا، آیات قبیل از هرچند موارد، این ۀهم در است،

 زد؟ تقیید و تخصیص را آیه واحد، خبر به توان یم آیا که
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 در مسئله ییخو اهلل تیآ ۀادل

و  اسات ساندی   «یاا » مخباری  در حجیت خبر واحد اعتقاد باه وثاوق   ییخو اهلل تیآمبنای 

 آنکاه  باا  است؛ مشهور عمل با روایت سند ض ف انجبار اصولیون، میان : مشهورندیفرما یم

 وجاه  در و اناد  بیان کردهرا  دیدگاه این لکن بسیاری از علما ،نیست حجت نفسه فی شهرت

 وثوق موج  مشهور عمل اما نیست، حجت خود خودی به گرچه ض یف خبر :اند گفته آن

ایشاان در رد ایان کاال،     .دشاو  مای  داخل حجیت موضوع در گونه این و آن شده صدور به

 صادور  باه  شخصای  اطمینان موج  ،مشهور عمل که است این مراد اگر»: دیفرما یم چنین

 بنای خاطر به است حجت شخصی اطمینان زیرا است؛ صحیح قیاس کبرای پس است، خبر

 صاغرای  اماا  شاود؛  نمی آن شامل ظن به عمل از منع ۀادل و است عادی علم که چون عقال،

 اگار  و شاود؛  نمای  حاصل مشهور عمل از شخصی اطمینان غالبا  زیرا است؛ منع قابل قیاس

 ،ناد یگو یما مشهور  که را آنچه است، نوعی اطمینان موج  مشهور عمل که است این مراد

 حصول فرض با زیرا است؛ ناتما، صغرا اما است؛ ناتما، کبرا نظر از هم و صغرا نظر از هم

 باشاد  نشده حاصل شخصی اطمینان که زمانی تا نداریم آن حجیت بر دلیلی نوعی، اطمینان

 ای ثقاه  خبر حجیت است ثابت آنچه است، نشده ثابت دلیلی هیچ با خبری چنین حجیت و

 حاذر  بار  کاذی  از که م نا این به باشد؛ داشته وجود راوی وثاقت به نوعی وثوق که است

 مشاهور  عمال  باا  آن مطابقات  و آن صدق به نوعی وثوق که ض یفی خبر حجیت نه باشد،

 اماا  باشاد،  آن صادق  به نوعی یقین که ض یفی خبر حجیت بر دلیلی هیچ بلکه باشد، ثابت

 یا خبر، حجیت در اینکه خالصه .نداریم باشد، نشده حاصل آن به شخصی اطمینان یا یقین

 باا  آن مطابقات  و خبار  صادق  به شخصی وثوق یا است، الز، راوی وثاقت به نوعی وثوق

  .(223 :2 ، ج1212، ییخو)« باشد شده حاصل مشهور عمل از وثوق این ولو واقع،

باه   قائل ،حجیت خبر واحد از طریق وثوق سندی ۀمسئلدر  ییخوخالصه آنکه محقق 

کاه   اند کردهعقال و اطالق آیات و روایات استدالل  ۀبه دالیلی همچون سیر و است حجیت

 .پردازیم به بیان دالیل ایشان می

 باه  تمسا   ،واحاد  خبر تیحج به استدالل در ییخو محقق لیدل عمده :عقال ۀریس. 5
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امورشاان و   عیا در جم بوده،عقال بر عمل به خبر ثقه  ۀریکه س ریتقر نیبه ا ست،عقال ۀریس

 ،دیرسا  یبه ما ما  ،بود کرده ردع رهیس نیا از اگر که چرااست، نکرده  یشارع هم از آن ردع

عاد، ردع شاارع کشاف     نیپس از ا .است دهیرس ما به اسیق به عمل از منع که گونه همان

 از(. 111: 2ج  ،یی)خو عقال را در عمل به خبر ثقه امضا کرده است ۀریکه شارع س میکن یم

علام قارار    ۀمنزلا  را باه  یعلما ریغ قیا طر  ی شارع که است نیا تیحج یم نا شانیا نظر

شاارع   یوقتا اسات،   یعلما ریو غ یظنا  قیا طر  یا خبر واحاد   کهنیتوجه به ا با دهد، یم

 شانیا .«ال لم بمنزلۀ ب لم سیما ل»است که  نیا تیحج یم نا «ۀخبر الواحد حجق»: دیگو یم

را  سات یعلم ن دیکه مف یزی: چدیگو یشارع م ی نیند؛ کن یم ریت ب ین علم به علم ت بدیاز ا

ر واحاد  خبا  به دیبا دیگو یشارع م یوقت بده، قراربر آن  زیعلم بدان، و آثار علم را ن ۀمنزل به

 اتیا که خبار واحاد آ   کند ینم یتفاوت واست؛  یعلم، علم ت بد نیا د،یعلم نگاه کن ۀمنزل به

فروعاات؛ شاارع   ریدر غ ایاالحکا، را؛ در فروعات باشد  اتیآ ریغ ایکند  ریاالحکا، را تفس

 ماا . کنناد  یما  را کاار  نیعقال هم هما  ،علم قرار داده است ۀمنزل را به یمطلق خبر واحد ظن

علام   ۀمنزلا  مثل خبر واحد را به یعلمریها هم طرق غآن، میکن یعقال مراج ه م ۀریبه س یوقت

بر  کند، یبر علمش مترت  م یعلم داشته باشد، آثار یطور که اگر کس و همان کنند یم یتلق

: ندیگو یم شانیا .(011: 1231 ،یی)خو کند یهم همان آثار را مترت  م یعلمریطرق غ نیا

 خبار  کاه  نادارد  وجاود  یفرق چیه واحد خبر تیحج در م،یهست یئل به علم ت بدما که قا

نظر ما شاارع باا حجات قارار دادن      طبق. چون خیدر تار ای ریستف در ای باشد فقه در واحد

ماا   دسات  باه  )ع(از م صو، یعلم قرار داده است، اگر خبر واحد ۀمنزل آن را به ،خبر واحد

دارد و  تیا ماا حج  یبارا  نیا ا اسات،  یزیا چ نیدر آسمان هفاتم چنا   کهنیبر ا یبرسد مبن

 . میاثر ده  یآن ترت هب میتوان یم

 ،وجود دارد که م ناای حجیات از نظار ایشاان     ییخوآقای  یها دگاهیداین نکته هم در 

زیرا از نگاه ایشان اگر حجیات را منجزیات و م اذریت م ناا      ؛منجزیت و م ذریت نیست

تصور  حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد ،در خبری که مؤدای آن جزحجیت  ،کنیم

. باشد ی  حکم شرعی مشتمل بر ؛ برای اینکه منجزیت در جایی م نا دارد که خبرشود ینم
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شود منجاز   یا نه؟ اگر مطابق بود، می استما هم بگوییم واق ی داریم، آیا این مطابق با واقع 

گویاد در آسامان هفاتم ایان      میی به ما که خبر ا جاییشود م ذر؛ ام و اگر مخالف بود، می

موجودات وجود دارند، اینجا منجزیت ی نی چه؟ م ذریت ی نای چاه؟ دیگار منجزیات و     

یا    ،م ذریت م نا ندارد. منجزیت و م ذریت فقط در جایی م قول است که مؤدای خبار 

ر قارآن  دیگار خبار واحاد در تفسای     . بناابراین حکم شرعی یا موضوع حکم شارعی باشاد  

نه حکم شارعی اسات و    ،چرا که مؤدای خبر واحد در تفسیر تواند ارزش داشته باشد؛ نمی

 (201 :2 ، ج1212، ییخو) نه موضوع حکم شرعی

کاه   یاتیا آ نیتار  روشان  یینظر محقاق خاو   از: اخبار یاجمالتواتر  و اتیآ اطالق. 2

 رهیا و غ یریو تفسا  یاعام از فقها   ،نیخبر واحد در تما، احکا، د تیبا آن بر حج توان یم

خبر واحاد در   تیکه در حج یانیبالبته به همان  ند،مثل نبأ، نفر و انذار یاتیاستدالل کرد، آ

و  رداطاالق دا  فهیشار  ۀیا در آ «نیا د» ۀکه کلم انیب نیبا ا اگفته شده است. منته نیفروع د

 واحاد  خبار  اعتبار و تیحج لیدل اگر ندیگو یم شانیا. شود یشامل م مرا ه یریتفس لمسائ

 یظاهر ادله عد، اختصااص باه ماوارد    م،ی( دانستاتیو روا اتی)آ هیت بد ۀیشرع ۀادل را ثقه

 ،اتیا روا و اتیا آ از عام ا هیشارع  ۀادلا  از کدا، چیدر ه رایداشته باشد؛ ز یاست که اثر عمل

و  نایم ک ریتفسا  تیو م اذر  تیا تا آن را باه منجز  است امدهیمشابه آن ن ای «تیحج»عنوان 

 مثال  در ،شانیا نظر مطابق البته. باشد یعمل اثر یدارا که دارداختصاص  یبه موارد مییبگو

 عمال  یناوع م تقاد شادن باه آن     و یا هیا آ ریتفس رشیپذ. دارد وجود یعمل رهم اث ریتفس

 ۀائما  از یفراوانا  اتیا روا نیهمچن .(011 :1203، یی)خو یاز نوع عمل جوانح امنته ،است

 بان  اهللعباد  عان : کناد  ینقال ما   )ع(اما، صاادق  از  فوری یاب بن عبداهلل تیمثل روا )ع(اطهار

 و القادو،  مکان یال و القاک ساعه کل سیل انه»السال،:  هیعبداهلل عل یقال: قلت الب  فوری یاب

 مسالم  محمادبن  مان  من ا  ی ما»السال،:  هیفقال عل «عنه یسألنیف اصحابنا من الرجل یجی

شاده   نقال  ؛(121: 21 ج ،1211 ،یعاامل )حار   «هایوج عنده کان و یأب من سمع فانه یالثقف

اناد. در کاال،    امار کارده   ده،یثقاه رسا   انیراو قیطراز  شانیاز ا آنچه خذااست که ما را به 

 :توجه است شایاندو نکته  )ع(ائمه
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 ماا ...   یا ال ایاد ما ای ل  قال ما...   یال ی)ما اد )ع(که در کال، اما، یتیعمومنخست( 

   ؛شود یرا هم شامل م اتیرآیتفس ،دارد وجود( ل  قاال

 یحال فرقا  ؛کنند یم انیاو ب قتوثا ،را یاطاعت و قبول راو اریمالک و م  )ع(اما،دو،( 

  .ریتفسدر  ای باشد احکا، در یراو قولکه  کند ینم

بن ال الء رسایده   )عج( به قاسم عصر  همچنین در مثل توقی ی که از طرق حضرت ولی

نه العذر الحد من موالینا فی التشکی  فیما یرویه عنا ثقاتناا قاد عرفاوا بانناا     فا»آمده است: 

ایان روایاات و امثاال     .(121: 21، ج 1211عاملی،  حر« )نفاوضهم سرنا و نحمله ایاه الیهم

 یبلکه چه بسا بتوان گفت کاه اباتال   ؛شوند یمتفسیر را هم شامل  ،آنها به اطالقی که دارند

 فرعی کمتر نبوده است مسائل ایشان به یاز ابتال ،اصحای ائمه به مسائلی مثل تفسیر آیات

 .(011 :1203، ییخو)

البته آقای خویی استدالل به اخبار بر حجیت خبر واحد را متوقف بر ثبوت تواتر اخباار  

ل باه  صاورت اساتدال   : در غیر اینندیفرما یمبه جهت آنکه مقطوع الصدور باشد و  ؛دانند یم

اخبار صحیح نبوده و شکی نیست در اینکه اخبار، در حجیات خبار واحاد تاواتر اجماالی      

باه تاواتر اجماالی ضارر      ،صاورت جداگاناه   ت  اخبار به دارند و احتمال کذی هم در ت 

چرا که احتمال کذی در هر خبری به خصوصه با علم اجمالی به صدور ب ضی از  ؛زند ینم

این احتمال در تاواتر م ناوی و لفظای     مییگو یمصورت  ر غیر اینندارد، دمنافاتی آن اخبار 

نفسه احتمال کذی در آن وجود دارد و حاال آنکاه کسای     چرا که هر خبری فی ،هم هست

 .(112: 2ج  ،ییخو) زند تواتر م نوی و لفظی را با این احتمال کنار نمی

 ییخو دیدگاه مرحوم نقد و بررسی

  ت که عبارتند از:وارد اس هاییانتقاد ییخونظر مرحو، آقای بر 

 بار  واحاد  خبر رشیپذ در شانیا یمبنا ۀالزم نکهیا ،است ییمبنا یاشکال کهاول  نقد. 1

 ینیقرا از آن وثوق به ینوع نانیاطم ای نیقی که یخبر دیبا که است نیا یسند وثوق یمبنا

 اعتقاد به رایز (است م تقد مطل  نیا به شانیا نکهیا کما) باشد نداشته حجت ،شود حاصل

 .(110 :1203، یی)خاو  ندارد وجود آن تیحج یبرا یلیدل و ستین نیا بر عقال یبنا شانیا
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 یای عقال رشیپاذ  ،یناوع  نانیاطم و ینوع علم ۀالزم رایز دارد، انتقاد جای شانیا کال، نیا

 و حیتقبا  ماورد  نکند، عمل داند یم نیقی ای نانیاطم دیمف عقال  آنچه به یکس اگر ی نی است؛

 در باشاد،  نانیاطم ای علم دیمف عقال نوع نزد یامر یوقت رایز رد؛یگ یم قرار عقال ۀهم مذمت

عقاال   یبارا  چاه چارا کاه آن   ؛کنناد  یما  لحااظ  را آن یاجتمااع  ت امالت و یعرف محاورات

 یلاذا وقتا   .کشاف واقاع اسات    ،آن ت لق گرفتاه  رب ۀ آنهاریدارد و س تیو اهم تیموضوع

 ،انیراو قیتوث از ریغ ینیقرا ۀواسط به لوو ،است یقو ظن دیمف و وثوق مورد یخبر نندیب یم

 نیقارا  ایا از راه مخبر باشاد   نانیکه اطم کند ینم یتفاوت شانیو برا کنند یبه آن خبر عمل م

  ؛گرید

چاه   ،دهاد  یما را حجت قرار  هیظن ۀامار  ی ایخبر واحد  که یا ادلهانتقاد دو، اینکه . 2

 را یعلما ریغ لیا دل  یا  کاه  ستین نیا انیبگاه در مقا،  چیه ،عقال و چه غیر از سیره ۀسیر

و عمل به ظواهر اسات؛ اماا    تیحجعقال بر  ۀریسدر بحث ظواهر،  د؛یعلم قرار ده ۀمنزل به

  ؛میکن یمعنوان علم به آنها عمل  ما به ندیگو ینم، کنند یمبه ظواهر عمل  که ییعقال نیهم

منزلاۀ   هبا  را یعلمریغ ی اماره ،امارات تیحج ۀادل اگر باذریم که :است نیا سو، نقد. 0

ماوارد قارار داده    ۀرا در هم یت بدعلم  نیاشارع  که دیدار یلیدل؛ اما چه دهد یمعلم قرار 

را انجا، بدهد و  کار نیا تواند یماست، مربوط  نامکلفبه اعمال  آنچه ۀریاست؟ شارع در دا

، مان  دیرسا شاما   به یعادلظنی از شخص  ینسبت به واجبات و محرمات اگر خبر دیبگو

در ، یعملا مساائل   ریا غ. اماا در  دیکن یتلقمنزلۀ علم  آن خبر را به که کنم یم مکلفشما را 

، چاه م ناا   سات ینهم بر آن مترتا    یشرع یعملاثر  چیهو  شود یمتفسیر مربوط به  آنچه

 یعلما ریغعنوان  که یخبر دیبگوشارع  کهدارد  یاثرچه  ؟ وکندشارع ما را مت بد  کهدارد 

علام   ۀمنزلا  که باذیریم خبار واحاد را باه   بر فرض خالصه آنکه علم بدان؟  ۀمنزل را به دارد

 ۀدر هما  را یعلما ریغ لیدلشارع  کهوجود ندارد  یلیدل، قبول کنیمرا  یت بدو علم بگیریم 

 ؛باشد علم قرار داده منزلۀ هب موارد

 یت باد علام   نای م حجیت به ییخو یآقامرحو، طبق نظر  کهاست  نیا چهار، نقد .2

خاودش   ای یخبر که خواهد بود ییجادر  این دوو  تیم ذرو  تیمنجز م نای نه به ،است
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موضاوع   ایا هاالل واجا  اسات     تیا رؤدعا عناد   دیبگومثال   ،باشد یشرع حکممتضمن 

ارث و  یبارا موضوع  نیامُرد،  شخصی اوردیب یخبر یکسکه نیامثل  ،باشد یشرع یحکم

اگار حجیات را باه م اذریت و      ییخو یآقاطبق نظر . است گرید یشرع احکا،از  یاریبس

. اما مسئله ایان اسات   م نا ندارد تیحج نیافقه  ۀریاز دا ریغدر  گریدمنجزیت م نا کردیم، 

اسات؛ و   تیم ذرو  تیمنجز یم نا فقه به ۀریدر دا تیحج مییبگواگر دارد  یاشکالچه که 

خبر  میگفت؟ اگر خواهد بود و مفسریت تینیمب یم نا قرآن به ریتفس ۀریدادر  تیحج نیهم

 مینادار  یلا یدلباشد. ماا   هیآو مفسر  نیمب تواند یم ی نیقرآن حجت است،  ریتفسواحد در 

 بایاد  را تیا حجما  قتیحقباشد. در  تیم ذرو  تیمنجز یم نا همه جا به دیبا تیحج که

 ۀریا و در دا تیم اذر و  تیا منجزفقاه باا    ۀریدادر  اعتبار نیا و میکن ریتفساعتبار  یم نا به

باه ناا، لفاظ     یزیچاخبار ، ما در گریدعبارت  . بهدکن یم قیتطب تیمفسرو  تینیمببا  ریتفس

 است؛ بلکاه  امدهین تیم ذرو  تیمنجزبه  تیحج ریتفسهم  اخبار؛ در خود میندار تیحج

را  تیحج نیا ساس؛ میکردخبر واحد انتزاع  تیحجرا به نا،  یعنوان ،خبر واحد ۀادلما از 

م ناا   تیمفسار و  تیا نیمبباه   ،تفسایر  ۀو در حاوز  تیم اذر و  تیمنجزاعمال به  ۀریدر دا

  .میکن یم

 گیری نتیجه

اسات  م نایش ایان  سیره عمومیت دارد و این عقال باشد،  ۀاگر دلیل حجیت خبر واحد سیر

و  باشاد  و چه در احکا،، چه در قضایای مهمه باشد چه در موضوعات ،به خبر ثقه عقال که

یه را امضا کند و حتی مجرد عاد،  یعقال ۀشارع باید سیر لکن؛ کنند یمعمل  غیرمهمه در چه

یاه را باه نحاو عماو،     یعقال ۀاست که آیا شارع سایر  مطرح ی نیزسؤال اما. یستردع کافی ن

؛ ی نای  اسات ثابات   مطلا  نحو عا، باشد،  رع به؟ که اگر امضای شاخیراست یا  کردهامضا 

 همه حجات اسات.   ،در تفسیر آیات قرآن و تاریخ و چه فروع چه درخبر واحد  :گوییم می

 وتواند سیره را امضا کند که شامل فاروع   شری ت می ۀریشارع فقط در داگفته شد که  لکن

شاارع   و اسات  شارع کال، هم آن چون شود؛ می هم قرآن تفسیر در هشدواردحتی روایات 

در تفسیر کتای وارد شاد، حجیات دارد؛ اماا در     )ع(تواند بیان کند اگر خبری از م صو، می
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تواند بما انّه شارع مداخلاه کناد.    شارع نمی (مثل تاریخ)شری ت خارج است  ۀاز حوز آنچه

بات خبر واحد در تفسیر قرآن را اث تیحجی نی  ،توانیم این مقدار را پس طبق بنای عقال می

و  نباأ در مثل آیاات نفار و   ، دانستیمخبر واحد را آیات و روایات  تیحج ۀاما اگر ادل. کنیم

اسات؛  مربوط که به مقا، عمل این را فهمید که فقط خبری حجیت دارد  توان یمتنها  ،انذار

 ۀشود. همچناین سانت، کاه یکای از ادلا      فقط موارد مربوط به عمل را شامل میات ی نی آی

 شاده کاه   )ع(هاایی کاه از ائماه    ساؤال ی نای   ؛گونه است نیز همین د بودحجیت خبر واح

؟ یا راجع به عمری و فرزندش سؤال شاده اسات کاه ثقاه     ه استبن عبدالرحمن ثق أفیونس

شاود   مرد، بود و از آنها هیچ اساتفاده نمای   ۀمربوط به اعمال و تکالیف شرعی ها نیاهستند، 

عمومیات   «آخذ عنه م الم دینی»از ت بیر گفت که  شاید بتوانکه عمومیت داشته باشد. بله، 

شاود و از غالا  روایاات نیاز      شود. بنابراین، از آیاات عمومیات اساتفاده نمای     استفاده می

 انتقاد به کال،نتیجه ب د از در  هستند.مربوط عمل  ۀو به حیط نخواهد شدعمومیت استفاده 

م نای علام ت بادی    حجیت را بهکند  گفتیم در این بحث فرقی نمیکه  ییخومرحو، محقق 

حجیات خبار    ۀبگیریم یا منجزیت و م ذریت، تحقیق این است که باید بارویم ساراغ ادلا   

آیاات و   زیارا  ،دانایم  مییه را برای حجیت روایات تفسیریه کافی یعقال ۀسیرکه تنها واحد 

باه قادر    کافی ندانستیم؛ اجماع هم که دلیل لبقی است بایاد دلیل عد، عمومیت  هبروایات را 

 متیقن از آن عمل شود و قدر متیقنش، روایات مربوط به اعمال واجبات و محرمات است. 

 تفاسایر  و حجیات  باای  مبانی و واحد خبر حجیت ۀدیگر اینکه با قطع نظر از ادل ۀنکت

 تفسایر  برای )ع(امامان م صو، از فراوانی روایات شویم، می قرآن تفسیر وارد وقتی حجیت؛

 مثال  اناد؛  کارده  بیان را آیات ییل ۀوارد روایات فقط که داریم تفاسیری اصال  و داریم آیات

 طاور  هماین  هام  فایض  مرحو، صافی تفسیر غال  شاید و الثقلین نور برهان، تفسیر تفسیر

 ما. است کرده یکر را آیات در تفسیر روایات از بسیاری «الدقائق کنز» تفسیر همچنین .باشد

 اصاحای  از نقلاش  نباود،  حجت آیات تفسیر در واحد خبر واق ا  اگر روایات، این و باشیم

 اینهاا  تما، باید...  طور همین و کرد می نقل را روایت خودش شاگرد برای کسی هر که ائمه

باه   فرمودناد،  می اگر یا فرمودند می را مطلبی نباید )ع(م صومین ۀائم اصال  باالتر،. باشد لغو



  383قرآن  یرخبر واحد در تفس یتدر حج )ره(ییخو اهلل یتآ یدگاهد ینقد و بررس 

 بارای  و دارد حجیات  شنوید، می ما از مستقیما  که شما برای اینکه  گفتند می ن خودامشافه

 ،مینا یب یم را آیات تفسیر در  هشدوارد فراوان روایات همه این وقتی ما .دیگران حجیت ندارد

 و روایاات  این بین و دندار حجیتمذکور  روایات اینکه به شد قائل باید که شود می م لو،

 ییخاو خالصه آنکه ب د از بیان نظر محقق . نیست فرقی ،اند شده وارد فروع در که روایاتی

 ۀسایر  ،حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن ۀشد، در مسئل واردکه به کال، ایشان  هاییو انتقاد

 دانیم. یه را برای قائل شدن به حجیت روایات تفسیریه کافی مییعقال
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