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Abstract
One of the subtopics on the validity of a tradition with a single transmitter
considered by the jurists is the domain of the validity of a tradition with a single
transmitter, which, of course, is the main reason for the validity of a tradition with a
single transmitter. Some experts have not accepted the validity of a tradition with a
single transmitter on serious issues such as blood, fame, etc., and believe that relying
on traditions with a single transmitter is not enough to discover and establish rulings
in this area, and other complementary arguments should be used alongside them. On
the other hand, a number of experts have argued that if the basis for the validity of a
tradition with a single transmitter is the conduct of the wise, there is no reason to
differentiate between significant and insignificant issues; because the criterion here
is to gain confidence. And if the basis for the validity of a tradition with a single
transmitter is the Naba` verse, it means that if the person who brings the news is a
righteous person, then there is no need for its explanation. In addition, if we consider
the validity of a tradition with a single transmitter to be restricted to the unimportant
matters, many of the penalties and hududs imposed by a tradition with a single
transmitter will be dropped out. Examining the arguments of the two theories, this
paper will emphasize that the conduct of the wise as well as the appropriate verses
of the validity of a tradition with a single transmitter on important matters are the
general statements in this regard.
Keywords: Tradition with a Single Transmitter, Conduct of the Wise, Serious
Matters.
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تأملی در عدم حجیت خبر واحد در امور خطیره
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*

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
(تاریخ دریافت1399/04/13 :؛ تاریخ پذیرش)1399/05/28 :

چكیده
یکی از مباحث متفرع بر حجیت خبر واحد که مورد مداقه علمای اصول قرار گرفته است ،بحث از قلمرو حجیت خبور
واحد است که البته این مهم ،دائر مدار دلیل حجیت خبر واحد است .برخی صاحبنظوران ،حجیوت خبور واحود را در
امور خطیره چون دماء و اعراض و ...نپذیرفته و معتقدند اکتفا به اخبار آحاد برای کشف و وضع احکوام در ایون حووزه
کافی نیست و باید از سایر ادله در کنار خبر واحد به منظور تکمیل آن بهره گرفت .در مقابل عده ای با طرح ایون مسولله
که اگر مبنای حجیت خبر واحد سیرۀ عقال باشد تفکیک بین امور مهمه و غیرمهمه وجهی ندارد ،چون موالک ،حصوول
وثوق و اطمینان است و اگر مبنای حجیت خبر واحد را آیۀ نباء بدانیم ،معنایش این است اگر آورندۀ خبر عظویم عوادل
بود ،تبیین الزم نیست .به عالوه اگر حجیت خبر واحد را مختص امور غیرخطیره بودانیم ،بسویاری از مووارد قصواص و
حدود که با خبر واحد ثابت می شود ،کنار گذاشته خواهد شد .در این نوشتار با بررسی ادلۀ دو نظریه بر این نکته تأکیود
خواهیم کرد که اطالق بنای عقال و نیز اطالق آیات مقتضی حجیت خبر واحد در امور خطیره است.

واژگان کلیدی
امور خطیره ،خبر واحد ،سیرۀ عقال.
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 .1مقدمه
خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولیها از دو حیث عموده موورد مداقوه
قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت
است .علمای اصول در مورد حجیت خبر واحد نظریات متفواوتی ارائوه کوردهانود؛ برخوی
مطلقات خبر واحد را حجت ندانسته و برخی نیز با استناد به آیات قرآن از جملوه آیوۀ «نبواء»
به اثبات حجیت خبر واحد پرداختهاند .متأخران علم اصوول در مقوام اثبوات حجیوت خبور
واحد به سیرۀ عقال استناد کرده اند و سیرۀ عقال را به ضمیمۀ روایات مربو دال بر حجیت
خبر واحد میدانند.
ب حث از قلمرو حجیت خبر واحد نیز به اندازۀ بحث از حجیت آن مورد تضوارب آرای
فقها قرار گرفته است .برخی صاحبنظران در تعیین قلمرو خبر واحد قائل به تفکیک شوده
و بین امور اعتقادی و غیراعتقادی یا امور فقهی و غیرفقهی و نیوز اموور مهموه و غیرمهموه
تفصیل دادهاند .از جمله فقهایی که وارد این بحث شده و مفصل بدان پرداختهاند ،میتووان
به محقق خویی و محقق خوانساری اشاره کرد.
در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بررسی اقوال و ادلۀ اصولیها در حجیت خبور واحود در
امور خطیره به پرسشهای زیر پاسخ دهیم:
 .1دلیل حجیت خبر واحد چیست؟
 .2ادلۀ قائالن به حجیت خبر واحد در امور غیرخطیره چیست؟
 .3نظریۀ صحیح در قلمرو حجیت خبر واحد در امور خطیره و غیرخطیره کدام است؟
 .2تعریف خبر واحد
لغتشناسان خبر را وسیلۀ اطالع و رسیدن به علم تعریوف کوردهانود (مصوطفوی1402 ،ق،
ج )11 :3و واحد به معنای یگانه و منفرد میدانند (جوهری1410 ،ق ،ج.)547 :2
خبر واحد در اصطالح عبارت است از آنچه مفید یقین نباشد فرقی نمیکند که یوک نفور یوا
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چند نفر مخبر باشند به شرطی که موجب یقین نشود .در مقابل خبر واحد ،خبر متواتر است کوه
قرائنی در آن وجود دارد که باعث یقین به خبر میشود( .حکیم1418 ،ق ،ج.)197 :1
عالمه صدر در ررحالوجیزة آورده است :زمانی که حدیث به تواتر یا تظوافر یوا تسوامع
منتهی نشود ،خبر واحد است اعم از اینکه راوی یک نفر یا بیشتر باشد (صدر ،بیتوا.)102 :
تعاریف بیشتر علما به این مسلله برمی گردد که خبر واحد ،خبری است کوه بوه حود توواتر
نرسد؛ اعم از اینکه راویان کم باشند یا زیاد .در بیان شهید ثانی در الرعایۀنیز تصریح شوده،
که خبر مستفیض نیز از اقسام خبر واحد است (شهید ثانی1408 ،ق.)69 :
عالمه صدر در نهایۀالدرایۀ تصریح می کنود کوه تموام اقسوام حودیث ،در خبور واحود
داخل اند ،که بعضی آن را  45و بعضی دیگر  30نوع دانسته انود .اصوول ایون اقسوام ،چهوار
(صحیح ،حسن ،موثق و ضعیف) و فروع آن  26قسم است (صدر ،بیتا.)104 :
با دقت در اخبار واحد این امر ظاهر میشود که غالب این اخبار  ،ظنیالدالله هسوتند و
مفید اطمینان هستند تا آنجا که تحت عنوان اخبار ظنی از آن یاد میشود .بهعبارت دیگر در
این دسته از روایات حاصل دقت در رجال احادیث و احوراز راسوتگویی و وثاقوت نواقالن
آنها ،چیزی بیش از اطمینان و ظن نیست و قطعیالصدور بهحساب نمیآیند .تعداد روایوات
واحد از تعداد اخبار متواتر و روایات آحاد که قطعی الصدورند ،بیشتر اسوت و حجوم اکثور
روایات را به خود اختصاص میدهند.
 .3سیرۀ عقال و حجیت خبر واحد
علمای علم اصول با استناد به ادلۀ اربعه درصدد اثبات حجیت خبر واحد برآمدهاند .مشهور
اصولیان شیعه به دو مفهوم شر و وصف در آیۀ نبا را بهعنوان مهمترین دلیل حجیت خبر
واحد استناد کردهاند .البته برخی بزرگان از جمله شیخ انصاری به وجوود مفهووم شور در
این آیه اشکال کرده و معتقدند که در اینجا قضیۀ شرطیه مفهوم ندارد ،زیرا این جوزا ،عقوالت
موقوخ بر شر است و مانند سالبه منتفى حکم و محمول به انتفواء موضووع اسوت (شویخ
انصاری ،1379 ،ج .)117 :1امام خمینی با ناتمام دانستن داللت آیات و رد آن سیرۀ عقال را
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تنها دلیل حجیت خبر واحد دانسته است« :بل الدلیل ینحصر فی الواحد وهو السیره العقوال»
(خمینی1423 ،ق ،ج .)475 :2میرزای نائینی نیز در بحث حجیت خبر واحد و در رد داللت
آیۀ نبا عموم تعلیل «ان تصیبو قوما بجهاله» را مقتضی وجوب تبیین از خبر عادل نیز دانسته
و معتقد است در تعارض مفهوم با عموم تعلیل ،عموم تعلیل بهدلیل اقوائیت ظهورش مقدم
میشود (نائینی ،1376 ،ج .)170 :3وی پس از رد داللت سایر ادله اصلیترین دلیل حجیت
خبر واحد را بنای عقال میداند (نائینی ،1376 ،ج.)194 :3
از سوی دیگر برخی علمای اصول عالوهبر داللت آیات ،سیرۀ عقوال را نیوز بوهعنووان دلیول
حجیت خبر واحد پذیرفتهاند و معتقدند که سیرۀ عقال نیز قابلیت اثبات حجیت خبر ثقوه را دارد.
مظفر معتقد است که ا ن امرى مسلم است و جاى هیچگونه تردیدى نیست که همۀ عقال با همۀ
اختالخ سلیقهها و منشهایى که با هم دارند ،بنا و سیرۀ عملىشان بر پذیرش خبر کسوى اسوت
که به سخنش وثوق و به صدقش اطمینان دارند و از دروغگویى وى خود را در امان مىداننود و
نیز براى انتقال و رساندن مقاصد خود به افراد ثقه اعتماد مىکنند .این سیرۀ عملى حتى در اوامور
صادرشده از پادشاهان و حاکمان و صاحبان امر نیز جریان دارد .وی در ادامه میافزاید :اینک کوه
ثابت شد سیره و روش عقالى مردم -و از جمله مسلمانان -بر قبول و پذیرش خبر واحود ثقوه
است ،شارع مقدس نیز با ایشان هم روش است ،زیرا او نیز از عقال بلکوه رئویس ایشوان اسوت،
پس تا وقتیکه براى ما ثابت نشده که او در تبلیغ احکام راه و روش ابداعى ویژهاى متفواوت بوا
روش عقال در پیش گرفته ،باید بدانیم که او همین طریقۀ عقالیى را ماننود دیگور موردم پذیرفتوه
است ،چراکه اگر او روش خاصى غیرمسلک عقال داشت که آن را ابداع کرده بوود آن را منتشور
مىکرد و براى مردم روشن مىساخت و آشکار و مشهود مىشد و دیگر ،سیرۀ مسلمانان هماننود
سیرۀ بقیه مردم شکل نمىگرفت (مظفر1430 ،ق ،ج.)96 :3
تنها اشکال وارد بر سیرۀ عقال در حجیت خبر واحد ،اطالق آیوات ناهیوه از اتبواع ظون
است که برخی این آیات را بهعنوان رادع مطرح کرده و حجیت سیرۀ عقال در عمل به خبر
واحد را به چالش کشیدهاند.در مقام رد ایون اشوکال آرای متفواوتی مطورح شوده و محقوق
نائینی به حکومت سیرۀ عقال بر اطالق آیات قائل است .به اعتقاد وی بنوابر مسولک جعول
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طریقیت ،به واسطۀ سیرۀ عقال خبر واحود بوهمنزلوۀ علوم شوده و اطوالق آیوات ،شوامل آن
نمیشود (نائینی ،1376 ،ج .)162 :1البته به اعتقاد نگارنده این حکومت قابل قبوول نیسوت،
زیرا جاعل حجیت شرعی خبر واحد ،خداوند است و سیرۀ عقال توان توسعه یا تضوییق آن
را ندارد (آقایی و روحانی.)44 :1396 ،
عالوه بر محقق نائینی صاحب کفایه نیز با استناد به لزوم دور ،رادع بودن آیات ناهیوه از
اتباع ظن را نپذیرفته و معتقد است برای اینکه آیات رادع سیره باشد ،بایود عمووم آن موراد
جدی شارع باشد تا بتواند ظن حاصل از خبر ثقه را شامل شود و برای موراد جودی بوودن
عموم آیات نباید مخصصی چون سویره ،آن را تخصویص زده باشود .از طرفوی اگور سویره
بخواهد مخصص عموم آیات باشد ،این آیات نباید مانع و رادع آن باشند ،بدینترتیب تأثیر
هر کدام متوقف بر تأثیر دیگری است (آخوند خراسانی1413 ،ق ،ج.)337 :3
با توجه به مطالب مذکور میتوان بهطور قطع عدم ردع شوارع از سویرۀ عقوال را اثبوات
کرد و آن را مهمترین دلیل حجیت خبر واحد بهشمار آورد (آقایی و روحانی.)44 :1396 ،
 .4حجیت خبر واحد در امور خطیره
تعیین قلمرو حجیت خبر واحد از دیرباز به .عنوان یکی از چالش هوای پویش روی علموای
اصول مورد بحث و بررسی قرار گرفته است یکی از تفاصیل مطرح در این زمینه ،اعتقاد بوه
عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه یا به تعبیر برخی اصولیها امور خطیره

است.

این بحث در سال های اخیر مورد مداقوۀ اندیشومندان قورار گرفتوه و حتوی بوه برخوی
متقدمان نیز نسبت داده شده است که قائل به تفصیل بین امور مهمه و غیرمهمه در حجیوت
خبر واحدند .از جمله می توان به اظهارنظر شیخ طوسی در کیول آیوۀ نبواء اشواره کورد کوه
می فرماید« :ان هذه اآلیه نزل فی فاسق اخبر برده قومه و کلوک ال خوالخ انوه ال یقبول فیوه
ایضا خبر العدل» (شیخ طوسی1417 ،ق ،ج .)112 :1طبق نظر ایشان ارتداد از جمله مسائلی
است که در آن خبر عادل قبول نیست ،چه رسد که فاسق خبر دهد ،پس در برخوی مسوائل
فقهی با خبر واحد نمیتوان نظر داد و استنبا حکم کرد.
این اظهارنظر شیخ طوسی و به دنبال آن تعبیرات بزرگوانی چوون اموام خمینوی ،محقوق
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خویی و محقق خوانساری در این زمینه مؤید این نظریه است که حجیوت خبور واحود بوه
امور غیرمهمه اختصاص دارد و در اموری چون دماء ،اعراض و اموال جاری

نمیشود.

امام خمینی در تأیید عدم حجیت خبر واحد در دماء و فروج معتقد است که اگور دلیول
حجیت خبر واحد سیرۀ عقالییه باشد ،این سیره در امور مهمه جریان پیدا نمی کند ،زیرا در
آنجا باید یقین و قطع داشت که از خبر واحد بهدست نمیآید (خمینی1418 ،ق.)169 :
محقق خوانساری نیز پس از اثبات حجیت خبر واحد با مطورح سواختن بحوث دمواء و
اهمیت آن ،بهصراحت به این نکته اشاره می کند که دلیل حجیت خبر واحود را چوه آیوات
بدانیم و چه بنای عقال ،در هر حال در امور مهمی چون دماء استناد بوه خبور واحود محول
اشکال است ،چراکه عقال در امور مهمه به خبر ثقه اکتفا نمی کننود .وی در جوامعالمودارک
چنین آورده است« :اعتبار خبر ثقه و خبر عادل در بعضی مسائل مثل دماء ،خالی از اشوکال
نیست چه دلیل حجیت خبر واحد سیرۀ عقال باشد یا روایوات» (خوانسواری1405 ،ق ،ج:7
 .)35وی می افزاید« :این سیرۀ عقال که به آن استناد می کنید ،بین مسائل جزئی و کلی فورق
می گذارد و در امور خطیره خبر ثقه را معتبر نمیدانند» (خوانسواری1405 ،ق ،ج7ص35 :؛
خمینی1418 ،ق ،ج167 :3؛ شاهرودی ،1385 ،ج.)158 :3
عبارت محقق خویی که به عنوان مؤید عدم حجیت خبر واحد در امور مهموه از آن یواد
می شود ،چنین است« :ان االمور المهمه التی جرت العاده بشیوعها بین الناس و انتشار الخبور
عنها علی فرض وجودها التثبت بخبر الواحود» (خوویی1430 ،ق )284 :کوه البتوه اسوتنبا
چنین نکته ای از عبارات ایشان خالی از تکلف نیست .ایشان این نکته را در مباحث مورتبط
با نسخ در آیات قرآن مطرح کرده اند و قول به نسخ را خبر واحدی می داننود کوه در چنوین
مواضعی فاقد اثر است و دلیل عدم اعتبار خبر واحد در اثبات نسوخ قورآن را چنوین تقریور
میکند که« :امور مهمی که عادت بر شیوع و انتشار آن بین مردم است با خبور واحود ثابوت
نمیشود» (خویی1430 ،ق.)284 :
کاربرد «امور مهم» در تعابیر محقق خویی ،برخوی را بور آن داشوته اسوت کوه در تأییود
نظریۀ تفکیک حجیت خبر واحد در امور خطیره و غیرخطیره به سخن ایشان ،استناد کننود،
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درحالیکه این تعبیر در خصوص بحث از نسخ قرآن و اثبات نسخ با خبر واحد

است.

این بحث و آثار و تبعات آن به ویژه در بحث ارتداد ،طرفداران خاص خوود را دارد .روایوت
شریف «من خرج عن دینه فلیقتله» بهعنوان یکی از ادلۀ مشروعیت ارتداد ،از اخبار واحود اسوت
و اگر ثابت شود که سیرۀ عقالئیه خبر واحد را صرفات در امور متعارخ بین مردم جواری مویدانود
نه در امور مهمی چون قتل و ...این روایت قابل اسوتناد نخواهود بوود .مخالفوان قتول مرتود نیوز
بهنوعی بر این نکته پای میفشارند که اخبار آحاد در امور خطیره حجیت ندارد.
صاحب کتاب وسیله الوصول در ضمن استدالل به حجیت خبر واحد با استناد به سویرۀ
عقال بر این نکته تأکید میورزد که بنای عقال عمل به خبر واحد در تمام امور اسوت «لکون
الحقِّ أنِّ سیرۀ العقالء من تمام اولی األدیان و غیرهم استقرت على العمول بخبور الثقوۀ فوی
تمام امورهم کما یعملون بالقطع الوجدانی و العلم الوصول الى حقائق األصوول» (اصوفهانی،
 ،1365ج .)522 :1ایشان سپس در توجیه این مطلب بر این نکته اصرار میورزد که منظوور
عقال از فرد ثقه فردی است که دقت نظر و وسواس در نقول دارد ،ازایون رو روایوت چنوین
فردی پذیرفته شده و دیگر لزومی به تفکیک امور مهمه از سایر امور نیست ،اگرچه ممکون
است به جهت استظهار مطلب در امور مهمه این فحص انجام شوود (اصوفهانی ،1365 ،ج:1
 .)522به عبارت دیگر ،اگر اصل لزوم احتیا در دما و فروج باشود ،ایون احتیوا از سووی
راوی ثقه اعمال شده است و نیازی به طرح اخبار آحاد در امور مهمه نیست .این در حوالی
اسوت که برخی امور مهمه را بووه فراتوور از دموواء و فووروج ،و در مسووائل اعتقووادی و
آخرتوی و معجوزات گسترش داده اند و ادعای عدم وجود خبر متواتر دربارۀ آنها نموده انود
(مجاهد.)449 :1296 ،
یکی دیگر از معاصران در اثبات عودم تفکیوک حجیوت خبور واحود در اموور مهموه و
غیرمهمه ضمن بررسی بنای عقال و نیز ادلۀ نقلی حجیت خبر واحد مانند «آیوۀ نبوا» و «آیوۀ
نفر» در نهایت چنین نتیجه میگیرد که تفصویل به امور مهمه و غیرمهمه در بحوث حجیوت
خبور واحود ،خورق اجمواع مرکوب حاصول از عودم حجیت و حجیت خبر واحود اسوت
(فاضل لنکرانی ،جلسۀ .)1388/1/1 ،77
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بهمنظور تنقیح بحث باید گفت بر فرض که تنها دلیل حجیوت خبور واحود بنوای عقوال
باشد ،در سیرۀ عقال می توان دو مبنا را مطرح کرد :مبنای اول اینکه عقوال چوون بوه واسوطۀ
خبر ثقه به اطمینان و وثوق میرسند به آن استناد میکنند که طبق این مبنا تفکیک بین اموور
مهمه و غیرمهمه وجهی ندارد ،چون مالک حصول وثوق و اطمینان است.
مبنای دوم آن است که عقال در امور جاری خودشان به خبر واحد عمل موی کننود ،چوه
مفید وثوق و اطمینان باشد چه نباشد .در واقع طبق این مبنوا جعول علوم تعبودی صوورت
میگیرد .طبق این مبنا ،باید ببینیم کوه آیوا عقوال واقعوات بوین اموور مهموه و غیرمهموه فورق
میگذارند؟
آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی پس از طرح این سوؤال ،ضومن ارائوۀ دو مثوال زیور
نتیجه میگیرد که عقال بین امور مهمه و غیرمهمه فرق نمیگذارند و در واقع دو خبر «سویل
آمد» و «زید آمد» نزد آنها یکی است .چون فرض این است که راوی موثوق اسوت و عقوال
خبر واحد موثق را قبول میکنند .ایشان در ادامه به این نکته تأکید میکند که تشخیص امور
مهمه و غیرمهمه دشوار است و باید پرسید کوه وجوه تموایز بوین اموور مهموه و غیرمهموه
چیست؟ به اعتقاد ایشان در مسللۀ ارتداد بگوییم چون قتل مطرح است ،نمی شود قتل را بوا
خبر واحد ثابت کرد .ما این را از امور مهمه بدانیم؛ اما مسائل باب صالۀ و معامالت را کوه
مردم شبانه روز با آنها ارتبا دارند ،بگوییم از امور غیرمهمه است؛ به چه مالکوی موی تووان
این حرخ را زد؟ به خصوص وقتی در دایرۀ تشریع بپرسیم؛ زنا مهمتر است یا قتول؟ شوارع
در خصوص زنا چهار شاهد را مطرح می کند تا بر زانی حد زنا اجرا شود ،اما در خصووص
قتل به دو نفر اکتفا می کند .این را به چه مالکی بگوییم؟ اگر ما به کهون خودموان مراجعوه
کنیم ،می گوییم قتل از زنا مهم تر است؛ اگر در زنا چهار شاهد الزم است ،در قتل باید شش
شاهد باشد .بنابراین ،نکتۀ دومی که داریم این است که اصالت ما در دایرۀ تشریع یک وجوه
تمایز مهمی برای جدا کردن امور مهمه از غیرمهموه نوداریم .اگور حجیوت خبور واحود را
مختص امور غیرمهمه بدانیم ،الزمه اش این است که بسیاری از موارد قصواص و حودود را
کنار بگذاریم (فاضل لنکرانی ،جلسۀ .)1388/1/1 ،77
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بر فرض اینکه داللت آیات را بر حجیت خبر واحد تمام بدانیم و به آیۀ نبواء اسوتدالل
کنیم ،باید گفت در آیوۀ شوریفۀ زیور «آنجواءَکُمْ فَاسلوقٌ بِنَبَوإ فَتَبَیَّنُووا أَن تُصلویبُواقَوْمًا بِجَهَالَوۀ
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادلملینَ» نبأ به معنای خبر عظیم و معنایش این است که اگور آورنودۀ
خبر عظیم عادل بود ،تبیّن الزم نیست (فاضل لنکرانی ،جلسوۀ  .)1388/1/1 ،77اگرچوه بوه
اعتقاد کسانی که قائل به حجیت خبر واحد فقط در امور غیرخطیره هستند ،آیوه داللوت بور
وجوب تحصیل علم در جایی دارد که مخبربوه دارای آثوار مهوم و خطیور باشود (خمینوی،
1418ق ،ج.)167 :3
اما اگر دلیل را آیۀ نفر قرار دادیم« :فَلَوْلَانَفَرَمِنكُلِّفِرْقَۀٍمِّنْهُمْطَائِفَۀٌلِّیَتَفَقَّهُيوافِيىاليدِّینِ
وَلِیُنذِرُواقَوْمَهُمْإِذَارَجَعُواإِلَیْهِمْلَعَلَّهُمْیَحْذَرُونَ ،لینذرواقومهم» باید گفوت :وایۀ انوذار اطوالق
دارد و انذار نسبت به همۀ مسائل را شامل می شود حتی اخبار اعتقادی را نیز در برمی گیرد؛
یعنی اگر کسی گفت خدمت حضرت امام صادق(ع) بودم و ایشوان در موورد معواد چنوین
فرمود؛ باید آن را بپذیریم .چراکه «لینذروا» یعنی انذار در آنچه تفقِّه کردند؛ چه اموور مهموه
باشد یا غیرمهمه و همچنین است در روایتی که مورد استدالل قرار گرفته است .کسانی کوه
غیر از سیره به برخی دیگر از ادله استدالل کرده اند بر حجیت خبر واحد ،مقتضای این ادلِّه
آن است که فرقی بین امور مهمه و غیرمهمه نیست (فاضل لنکرانی ،جلسۀ .)1388/1/1 ،77
به اعتقاد نگارنده عقال در امور مهمه ،حدود و شرایط ویژهای برای پذیرش خبر مطورح
می کنند نه آنکه در اصل حجیت خبر بین امور خطیوره و غیرخطیوره تفواوت قائول شووند.
عالوه بر این عقال فرد ثقه را فردی می دانند که دقت نظر و وسواس در نقول دارد ،ازایون رو
روایت چنین فردی پذیرفته شده و دیگر لزومی به تفکیک امور مهمه از سایر امور نیست.
 .5نتیجهگیری
یکی از امارات ظنیه که علمای اصول بحث های فراوانی در خصوص آن مطورح کورده انود،
خبر واحد است.
در بحث از خبر واحد دو جهت عمده وارد شده اسوت :یکوی حجیوت خبور واحود و
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دیگری قلمرو حجیت خبر واحد .برخی حجیت خبر واحد را مطلقات نپذیرفته اند .در مقابول
عده ای قائل به حجیت خبر واحد هستند .در این زمینه نظریات تفصیلی متفاوتی نیوز ارائوه
شده است؛ از جمله اینکه بین اعتقادات و غیر اعتقادات ،امور تکووینی و تواریخی ،مسوائل
فقهی و غیرفقهی و امور مهمه و غیرمهمه تفکیک کردهاند .تفصیل اخیر از مباحوث مهوم در
استنبا احکام شرعی است ،چراکه بر این مطلب مبتنی است که آیا اکتفوا بوه اخبوار آحواد
برای وضع حکم در امور خطیره کافی است؟ یا باید از سایر ادله بهره گرفت؟
این بحث اگرچه به طور مستقل و مبسو در آثار قدما مطرح نشده است ،رگوههوایی از
بحث در برخی امور مهم مانند ارتداد در آثار شیخ طوسوی بوه چشوم موی خوورد .در میوان
علمای متأخر ،محقق خوانساری در کتاب جامع المدارک بوه ایون مهوم پرداختوه و چنوین
نتیجه گیری کرده است که سیرۀ عقال بر حجیت خبر واحد ،به امور غیر خطیوره اختصواص
دارد .در مقابل باید گفت اگر دلیل حجیت خبر واحد را بنای عقال بدانیم – که البته صحیح
نیز همین است – و مبنای این سیره وثوق و اطمینان حاصل از خبر ثقه باشد ،تفکیک اموور
به خطیره و غیرخطیره وجهی ندارد .اما اگر مبنای سیره ،جعل علم تعبدی باشد ،آن گونه که
محقق نائینی و محقق خویی بدان معتقدند ،طرح این بحث جایگواه دارد ،منتهوا فرقوی بوین
امور مهمه و غیرمهمه نیست ،چراکه عالوه بر اینکه الزمۀ این تفصیل ،کنار گذاشوتن بخوش
عظیمی از قصاص و حودود خواهود بوود ،عقوال نیوز بوین اموور مهموه و غیرمهموه فرقوی
نمی گذارند و خبر واحد موثق را مطلقات می پذیرند .در واقع موثق کسی است که دقت نظر و
نکتهسنجی در نقل را داشته باشد و در این دقت فرقی بین امور مهمه و غیرمهمه نیست.
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