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  یاسالم ۀشیمتواتر در اند يهابه گزاره یشناختمعرفت ینگاه

  
    موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، استاد/  زادهنیحس محمد

  28/3/1393پذیرش: ـ  02/10/1392دریافت: 

  دهيچک
همگـن کـه ادلـه     يهـا گر دانشیخ و دیتار، فقه، همچون کالم ییهادر دانش، اندینقل يهالیاز دل يامتواترات که گونه

و از  یشـناخت معرفـت  یمتواتر با نگـاه  يهادربارة گزاره، ار دارند. در نوشتار حاضریبس ینقش، هستند آمدنددر آنها کار ینقل
ـ  بحث مـی ، رندیتوانند مبدأ برهان قرار گیاند و منیقید ین جهت که مفیا الزم اسـت  ، از بـاب مقدمـه  ، ش از آنیکنـیم. پ

ط اعتبار خبر متواتر بحـث  یز شرایندربارة  م ویکن یابیارز ارائه شده را يهافیو تعر، ا گزارة متواتر بحثیف خبر یتعر ةدربار
آیا نـوعی معتبـر اسـت یـا     ، ینیقیو اگر  ی؟نیقیا ی یدهند: معرفت ظنیبه ما م یمتواترات چه معرفتم ینیسپس بب، کنیم و

ـ م. در ایرسیبرهان بودن آنها م أو مبد یهیبدیعنی ، یسرانجام به مسئلۀ اصلشخصی؟  را کـه متوجـه    یینقـدها ، بـاره ن ی
ـ  ۀم که درجیشویجه رهنمون مین نتیبد نیم وکمی یابیبودنشان شده است طرح و ارز ینیقیبداهت و بلکه  آنهـا   یمعرفت

  االخص است.   ین بالمعنیقیفروتر از 

، االخـص ین بالمعنیقی، علم متعارف، درجۀ معرفت، یهیبد، نهیخبر واحد محفوف به قر، خبر متواتر، یل نقلیدل ها:هکلیدواژ
  .یشناختاعتبار معرفت، تراکم احتمال
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  مقدمه
، ین قطعـ ی. اخبارِ واحد همراه با قـرا 2، هاي متواترا گزارهی. متواترات 1اند: سه دستهبر ا اَخبار ی ینقل ۀلاد
دانـان  عمـوم حکمـا و منطـق   ، شـمندان مسـلمان  یان اندی. در مین قطعیرمحفوف به قرای. اخبار واحد غ3

ه و یـ دي اولمفیـد یقـین و از مبـا   ، یقینـی ، القبـول هاي متواتر را از جمله قضایاي واجبا گزارهیمتواترات 
هـاي متـواتر در اصـطالح آنـان     ا گـزاره یـ متواترات  يرونیاند. بدبرهان دانسته ۀگانشش یهیبد يهاهیپا

همچـون  ، مشـهور  داعتقـ بـه ا کـه   ین قطعیرمحفوف به قرایاخبار واحد غ در برابرِ، دارند ين کاربردیچن
، هـاي متـواتر در منطـق   ا گـزاره یاند. خبرها ظنی و مفید ظن، هاي حاصل از استقرا و دلیل استقراییگزاره
هـاي همگـن   ات و دیگـر دانـش  یادب، یشناسا لغتیواژه ، ایجغراف، خیتار، اصول، هیدرا، رجال، فقه، کالم

تـرین  مهم، شود. در این نوشتاریدربارة آنها بحث و پژوهش م گوناگونجهات از و ، هستندکانون توجه 
  کنیم. کاوش و بررسی می، ارائه، آنها قابل طرح است شناختی را که دربارةمباحث معرفت
ن اسـت  یقـ ید یـ ن جهت که مفیاز ا، یل نقلیاز دل ياتنها دربارة متواترات که گونه، روپیشدر نوشتار 

سته است که دربارة خبـر واحـد محفـوف    یشا يرونیاکنیم. ازبحث می، ردیتواند مبدأ برهان قرار گیو م
ن یـ از ا، رنـد یتواننـد مبـدأ برهـان قـرار گ    یمتـواتر مـ   يم؛ چراکه اگر خبرهایکن ز بحثین ین قطعیبه قرا

د یـ و مف ینـ یقیز یـ ن معنا که آنهـا ن یبد اند؛چنینز ین ین دسته از ادلۀ نقلیآورند. انیقیو  ینیقیروست که 
کـاربرد  نۀ یشـ یان پیـ بحـث را بـا ب   يروهـر متواتر ندارنـد. بـه   يبا خبرها يزین جهت تمایاند و از انیقی

  م.یکنیمتواتر آغاز م يهاگزاره

  پيشينه
در دانـش  ، انـد هـاي پسـین  هـا و گـزاره  از معرفت ياکه گونه، ا متواتراتیهاي متواتر بحث دربارة گزاره

تـواتر  ، گیـري اسـت. از نگـاه قـدما    اي بسـیار دور قابـل پـی   اي بس دیرین دارد و تا گذشتهمنطق پیشینه
ن. یو از جمله عوامل شناخت است و آن هم معرفـت پسـ   نشأ معرفتو تجربه م يهمچون حواس ظاهر

  آن عوامل را نسبت به مواد و محتواهاي قیاسی چنین برشمرده است: سیناابن
سواء أکان التصدیق بها واقعاً باول العقل او بـالحس او بالتجربـۀ او   ، ن انّ تلک اوائل المواد القیاسیۀیفب

او بالظن او بالقبول من مظنون به الصواب فیما یقول. والمصـدقات بالکسـب    بالتواتر او بالشهرة او بالغلط
 قد تعود مرة اخري مواد لقیاسات تکتسب بها مصدقات أخري و یمضی ذلک إلی ما عسـی ان ال یتنـاهی  

  .)65ـ63، ق 1375، ونیز ر.ك: هم ؛8ص، تابی، سیناابن(
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. اولـی بـودن   1نـد از:  ابـر حسـب اسـتقرا عبـارت     سینا عوامل پایه یا بین بـودن سان از نگاه ابنبدین
، . تجربـه 4، . حـواس بـاطنی  3، . حواس ظاهري2، )یابداین حکم را عقل در می( محمولی براي موضوع

. تقلیـد از دیگـران کـه    9، . گمان و ظن در مظنونـات 8، . اشتباه و مغالطه7، . شهرت و اشتهار6، . تواتر5
هاي دیگـر  کارگیري نتایج حاصل از این عوامل در استداللثانوي یا به . مبادي10(و بلکه)، مورد اعتمادند
  دادن آنها. و مقدمه قرار

تـوان عوامـل   و مـی  ندمنحصر نیست، گفته به مواردي که وي برشمرده استآشکار است که علل پیش
بـر   بودن (به معناي قیاساتها معها و نه سرشتی بـودن) را  حدس و فطري، دیگري همچون علم حضوري

حکـم عقـل بـه اولـی     ، از میان این عوامل، دانان مسلمانآنها افزود. بر اساس نگرش عموم حکما و منطق
انـد و  هـاي یقینـی  علل بدیهی بودن پایه، فطري بودن و علم حضوري، تواتر، حدس، تجربه، حس، بودن

ها مبتنی بر ایـن اصـل اسـت    هاي غیریقینی. درجات معرفتی نتایج استداللآنها عوامل بین بودن پایه ۀبقی
، برگرفتـه از آنهـا   زا و مقدمات یقینـیِ یک از عوامل مزبورند. عوامل یقینکه مقدمات آنها برگرفته از کدام

نتایجی یقینی به بار خواهند آورد و دیگر عوامل و مقـدمات  ، در صورت رعایت شرایط صوري استدالل
  برگرفته از آنها نتایجی متناسب با آنها.

 ییهـا د کـه در عصـر او متـواترات گـزاره    یـ آیمـ برهـان بـر   ينا هنگام برشمردن مبـاد یسۀ ابناز گفت
ط اعتبارشـان در آن روزگـار   یاعتبار آنها و شـرا  یو بحث دربارة چگونگ اندشده و مشخص بودهشناخته

و عـدد   بـر شـمار   گـزاره  اعتبار ایـن دسـته   يرا در بارة ابتنا یدگاه برخید يرواج داشته است؛ چراکه و
ومن حاول أن یحصر هذه الشهادات فی مبلغ عـدد فقـد أحـال فـإن     « :از مخبران نقد کرده است ياژهیو

  .)218 ص، 1 ج، ق1403، سیناابن( »ذلک لیس متعلقا بعدد یؤثر النقصان و الزیادة فیه
اعـم از  ، شـمندان مسـلمان  یهمـۀ اند  بـاً یتقرشـمارد و  را یقینـی مـی   متـواترات ی که دگاهیدر برابر د

بـه حسـب نقـل    ، انـد رفتـه یبلکه جمهـور عقـال آن را پذ  ، دانانفقها و اصول، متکلمان، حکما، دانانمنطق
، ق) کـه از فقهاسـت  266ــ 181عبد اللّه ثلجـی ( و أبو، ان استیهمچون نظّام که از معتزل یگروه، يتهانو

  .)522 ص، 1ج، م1996، ير.ك: تهانو( نان استید اطمیمعتقدند که خبر متواتر مف
و  304ص ، 3ج، ق 1425، ی؛ عالمـه حلـ  231ص، 4ج، ق 1412، يراز ر.ك: فخر، از جمله( یبرخ

 ج، ق1425، یومیـ ف( هیبودن متواترات را به سمن ینیقیفراتر رفته و انکار  )522ص، 1ج، م1996، يتهانو
؛ 976و 522ص، 1ج، م1996، يتهــانو ؛268ص، 6ج، ق 1408، طریحــى ؛ل مــادة ســمنیـ ذ، 290ص، 2

انـد.  دادهنسبت ، اندستهیزیاسالم م ش ازیو براهمه که پ )»سمن« مادة، 220ص، 13ج، ق1416، منظورابن
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آور است. ایـن  بلکه ظن، مفید معرفت یقینی و حتی اطمینان نیست، دلیل نقلی متواتر، هااز نگاه این فرقه
  ، دارد.قبل از اسالم، تردیرین اي بسپیشینه، بارة متواتراتگفته حاکی از این است که بحث در

، شـمندان مسـلمان  یوجو در آثار انداست هنگام جستبایسته ، تر شودنۀ بحث شفافیشینکه پیا يبرا
  م:  یک کنیگر تفکیکدیدو مسئله را از 

  ؟ یا ظنیاند ینیقی، متواتر يا خبرهای. آ1
  ؟يا نظریاند یهیا بدیآ، اندینیقیر اگ. 2

نا تـاکنون  یسـ م کـه از عصـر ابـن   یابییجه دست مین نتیگذرا بد یکاوش و نگاهدربارة مسئلۀ اول با 
 یمتـواترات را یقینـ  ، دانانلسوفان و منطقیف، داناناصول، هانیفق، متکلمان، شمندان مسلمانیاز اند ياریبس

دانـان  عمـوم حکمـا و منطـق   ، تـر نیریـ د يانا در گذشـته یسـ ش از عصر ابنیاند؛ بلکه پآور دانستهو علم
آور و علـم  یدانـان مسـلمان متـواترات را یقینـ    هـان و اصـول  یفق، از متکلمـان  ياریمسلمان همچون بسـ 

منطـق  ، هیدرا، رجال، اصول، ا اصطالح در کالمین معنا یا متواترات بدیب خبر متواتر یترتنیاند. بدشمرده
همچـون   يه و محـدث مشـهور  یـ قکار رفته است. در آثـار ف ار دور بهیبس يااز گذشته، یاسالم ۀو فلسف

، 5و ج 4285ثیحـد ، 4ج، ق1390، خ صـدوق یر.ك: شـ ، نمونـه  يبـرا (ق) 381 ياخ صدوق (متوفـ یش
، نمونـه  يبـرا ( .ق) 413ــ 336مانند شیخ مفید ( ياه و متکلم برجستهیفق يو در نوشتارها ).5192ثیحد

ز در آثـار شـاگردان   یـ قـدمت دارنـد و ن   یبر بوعل یکه به لحاظ زمان )431ص، ق1413، دیخ مفیر.ك: ش
، 1ج، ق1390، یطوسـ  شیخر.ك: ، نمونه يبرا( ).ق 460ـ385جمله شیخ ابوجعفر طوسی ( ازشیخ مفید 

 یالصـالح حلبـ  در آثـار ابـو  ، ع است. افزون بر آنیشامزبور اصطالح  ين واژه در معنایکاربرد ا )4- 3ص
 يبـرا ( ق) 436يا(متوفـ  یمرتضـ  دیو س )100ص، ق1403، یر.ك: حلب، نمونه يبرا( ).ق 447 يا(متوف
 یعنـ ی، ن مراجـع آن دوره یتـر ز از بزرگیکه آنها ن )317و  26ص، 1ج، ق 1405، الهديعلمر.ك: ، نمونه

  فراوان است. ين کاربردیچن، اندبوده، عصر قدما
، کـالم و فلسـفه  ، هیدرا، فقه، رجال، همچون اصول ییهاعه در دانشیشمندان شیاز نگاه اند، ساننیبد

و نیقـ ید یـ متـواتر مف  يخبرهـا ، ار دور بـوده اسـت  یبسـ  ياهـا کـه در گذشـته   ن دانشیش ایدایاز آغاز پ
گسـترده و   یاز تـوافق  یگفتـه حـاک  شیپـ  يهـا عه در دانـش یشـ  يرة علمایبه آثار و س یآورند. نگاهعلم

گـر  یاصـول و د ، فقـه  يجايجادر عمل در ، هیشمندان افزون بر نظرین اندیر است. ایدناپذیترد یاجماع
خ یانـد. شـ  بـه شـمار آورده   ینـ یقیبلکـه  ، آورنـان یا اطمی یمتواتر را نه ظن یل نقلیدل، فتهگپیش يهادانش
 ن نگاشته است:  ین باره چنیدر ا، ستهیزیم )البته قدما به لحاظ حوزة فقه( ان عصر قدمایکه در پا یطوس
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ـبیله یجـب      ، ر متواترواعلم انّ االخبار على ضربین: متواتر وغی فالمتواتر منها ما أوجب العلـم. فمـا هـذا س
وما یجري هـذا المجـرى   ، ء ینضاف الیه وال أمر یقوى به وال یرجح به على غیرهالعمل به من غیر توقّع شی

وما لیس بمتواتر على ضـربین فضـرب منـه    ، واالئمۀ ال یقع فیه التعارض وال التضاد فی اخبار النبی
وما یجري هذا المجرى یجب ایضـا العمـل   ، توجب العلم قرینۀوهو کل خبر تقترن الیه ، العلم أیضایوجب 

... . وأما القسم اآلخر فهو کل خبر ال یکون متواتراً ویتعرى من واحد من هـذه  ، وهو الحق بالقسم األول، به
  .)4- 3 ص، 1 ج، ق 1390، یطوس (شیخالقرائن فان ذلک خبر واحد ویجوز العمل به على شروط ... 

ان کـاربرد متـواترات در آثـار    یـ متـواتر و ب  یل نقلیبارة دلآنان در يهااز گفته یفهرست یحت ۀکه ارائآنجااز
ن یبـه همـ  ، زنـد را دامـن مـی   ياار گستردهیبسبحث حجم ، یخ طوسیآثار قدما تا عصر شدر  یحت، آنها

جـه  ین نتیبـد ، کـه از آنچـه گذشـت    شـویم آور مـی یـاد  ن نکتـه را  یان تنها ایم. در پایکنیم بسندهمقدار 
، اصـول ، در کـالم ، ش از آن دویو بـ  یش از فلسفه و منطق اسالمیمتواتر پ یل نقلیا دلیکه خبر رسیم می

همگن مطرح شـده و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.        يهاگر دانشیو د یاسالم ۀیفقه و درا، رجال
وران شـه یشـتر اند ین دارد و بیریـ بس د يانهیشیمتفکران مسلمان پ انیا اصطالح مزبور در مین واژه یبنابرا

  دانند.ین میقیا ید علم یگسترده آن را مف یعه به اتفاق نظر و با اجماعیش يمسلمان و بلکه علما
ن یـ در برابـر ا ، مسـلمان  يدانـان و حکمـا  ان عموم منطقیبلکه در م، عهیشمندان شیگرچه در میان اند

 يان قـدما یـ در مچنـین مخالفـانی   م کـه شـمار   یابیـ یگذرا درمـ  یبا نگاه، شودینم دهید یدگاه مخالفید
متـواتر را انکـار    يهـا بودن گزاره ینیقیا یآور از آنها علم یمتکلمان اهل سنت درخور توجه است. گروه

بت اند. سیدشریف جرجانی به معتزله و عموم اشاعره نسـ ظنیها این دست گزارهاند که ل شدهیقا و کرده
اما دیدگاه برگزیدة وي  ؛اي از آنها مفید یقین نیستگونهنقلی و هیچ ۀیک از ادلدهد که از نگاه آنان هیچمی

ر.ك: ( آورنـد یقین، این است که خبرهاي متواتر و نیز خبرهاي واحد محفوف به قراین مواقفو مصنف 
جو در آثار متکلمان اهل سنت بدین نتیجه وبا جست، . در عین حال)56- 51ص، 2ج، ق1409، جرجانی

  اند.آور یا یقینی دانستههاي متواتر را علمسیم که بسیاري از آنها نیز خبرها یا گزارهرمی
م کـه  یابیـ یجه دست مین نتیلسوفان مسلمان بدیدانان و فدر آثار منطق يریاما دربارة مسئلۀ دوم با س

ن نگاشـته اسـت:   یچنباره  نیدر ا یاند. بوعلشمرده دي اولیه برهانعموم آنها متواترات را بدیهی و از مبا
وقضـایا قیاسـاتها   ، ومجربات وما معها من الحدسیات والمتـواترات ، ومشاهدات، والواجب قبولها أولیات

  .)55 ص، ق 1375، ز ر.ك: هموی؛ ن213 ص، 1 ج، ق 1403، سیناابن( معها
هـا توجـه داشـته و درصـدد     جدل و دیگر قیاس، مبادي برهانق) به رغم اینکه به  339ـ258فارابی (

 یاز متـواترات نـام  ، میکاوش کـرد  يتا آنجا که در آثار و، گوناگون بوده است يهااسیشمارش مبادي ق

۳۴     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

و ماعـدا هـذه األصـناف مـن المعلومـات فانهـا نعلمـه بقیـاس و         «نبرده است؛ هرچند بر اساس عبـارت  
، اتیـ ات و تجربیماننـد حدسـ  ، يباید متـواترات را از نگـاه و   )20 ص، 1 ج، ق1408، یفاراب( »استنباط
  و نه بدیهی به شمار آورد.، نظري
صـراحت بـه   بـه  هـا ن دسته گزارهیابارة را در» متواترات«سینا اصطالح ابن، میدیکه دچنان، رويهربه

 کار برده و آنها را مبادي اولیه برهان دانسته و به بداهت و واجب القبول بودن آنها تصریح کرده است.  
اساس کاوشی اجمـالی و   شوند. برمخالف نیز دیده می، ندرتهرچند به، دانان و حکمادر میان منطق

ن نقـد  یق) چند 606ـ544ن رازي (بار فخرالدییننخستیابیم که براي بدین نتیجه دست می، نگاهی گذرا
هـا  وارد کرده و از آن اشـکال ، اتیهمچون تجربیات و حدس، خود بر بداهت متواتراتپرشمار را در آثار 

، ق 1415، ر.ك: فخـررازي ( توان آنها را از مقدمات اولیۀ برهان بـه شـمار آورد  گرفته است که نمی نتیجه
؛ 25ص، 1335، ؛ همـو 55- 54ص، م الـف  1986، ؛ همـو 345- 344ص، 1381، ؛ همو207ـ206ص، 1ج

  .)266 ص، 1ج، 1384، و همو
توجه چنـدانی بـه   ، در عصر وي و نیز پس از او تا دورة معاصر، رازي هاي بسیار فخربه رغم اشکال

 کـاتبی ، )121 ص، 1383، سـهروردي ر.ك: ( هاي وي نشده است. فقط برخی همچون شیخ اشـراق گفته
و شـارحان گفتـار    )457 ص، 1382، رازي الـدین قطـب  :در، 1382، زوینیر.ك: کاتبی ق( ق) 675ـ600(

ل شـدند کـه   یـ قا )123ص، 1372، شـهرزوري ، 460ص، 1382، الـدین رازي ر.ك: قطب، (از جمله آنان
والعلـم الحاصـل مـن التجربـۀ     «دیگران حجت نیست:  يحدس و تجربه برا، یقین یا علم حاصل از تواتر

بسا بتوان استظهار کرد کـه  . چه)457 ص، 1382، کاتبی قزوینی( »علی الغیروالحدس والتواتر لیس حجۀ 
هذه أیضـا ال یمکـن أن   و«ابد: یین گفته ارجاع میک است و نقد آنان به ایدگاه نزدین دینا به ایسگفتۀ ابن

  .)218 ص، 1 ج، ق 1403، سیناابن( »یقنع جاحدها أو یسکت بکالم
 و متـواتر را انکـار کـرده    يهـا بودن گـزاره  ینیقیبلکه و بداهت  یگروه، ان متکلمان اهل سنتیدر م

ف به معتزله و عمـوم اشـاعره   یدشریس، ل مسئلۀ نخست گذشتیکه ذاند. چنانیاند که آنها ظنل شدهیقا
 ص، 2 ج، ق1409، یر.ك: جرجـان ( داننـد ین نمـ یقید یرا مف یک از ادله نقلیچیدهد که آنان هینسبت م

ح یخـود تصـر   یدر آثار اصـول ، ش در منطق بر متواتراتیبه رغم نقدها يراز در برابر آنها فخر .)56- 51
دگاه را بـه جمهـور عقـال نسـبت     یـ ن دیـ است و ا يا ضروری یهیبد، کند که معرفت حاصل از تواتریم
، انیـ سـد از معتزل ینویکند. او میتنها نام چهار تن را ذکر م یو معتزل يان مخالفانِ اشعریاما از م ؛دهدیم

د یاسـت و سـ   یکسـب  ین معرفتیند که چنالیقا، یو غزال ینیو از اشاعره جو، یو کعب ين بصریابوالحس
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عالمـه   .)231 ص، 4ج، ق1412، ير.ك: فخـرراز ( بـودن آن متوقـف اسـت    يا نظری یهیدر بد یمرتض
وأبـو القاسـم البلخـی مـن      أکثر العقالء على ذلک. وقال أبو الحسـین البصـري  «نگارد: ین میز چنین یحل

، یر.ك: عالمـه حلـ  ( »فیها والدقّاق من األشاعرة: إنّه کسبی. وتوقّف المرتضى المعتزلۀ والجوینی والغزالی
  .)304ص ، 3 ج، ق 1425

  ن نگاشته است:یچن، هان دسته گزارهیبودن ا يا نظری یهیدرباب بد یعنی، باره نیدر ا یمحقق قم
ـین والجـوینی   العلم الحاصل بالتواتر فالمشهور أنه ضروري وانّهم اختلفوا فی کیفیۀ  قال الکعبی وأبو الحس

اهللا إلى التّوقف فـی موضـع    ۀوإمام الحرمین إنه نظري وعن الغزالی المیل إلى الواسطۀ وذهب السید رحم
ـ ( وإلى التفصیل فی موضع آخر وارتضاه الشیخ فی العدة واألقرب عندي القول بالتفصیل... ، ق1378، یقم

  .)422 ص، 1 ج
از  ياریانـد: بسـ  دو دستهبر خود  ایشاناند. نیقید یگونه اَخبار مفنیند که ااحاصل آنکه جمهور عقال برآن

معتقدنـد کـه    ناز آنـا  یکه شمار کمیحالاست؛ در یهیبدها گزاره اینآنان معتقدند که معرفت حاصل از 
دانـان و  باً همۀ منطقیالبته تقر .)522 ص، 1 ج، م1996، ير.ك: تهانو( است يمعرفت حاصل از آنها نظر

  اند.  برهان دانسته يو از مباد یهیبد، ینیقیرا  هااین گزاره، مسلمان يحکما
گونه نقد کـرد کـه بـه رغـم کـاربرد متـواترات در       نیابتوان ارائه شده را  یخیل تاریممکن است تحل

ن واژه یـ کـاربرد ا ، ه برهـان یاول يو در زمرة مباد یهیبد يهاگزاره يدانان به معنادانش منطق و آثار منطق
، از آنهـا  ياریسـت. گرچـه بسـ   یا اصـطالح ن یـ ن معنـا  یفقها و محدثان بـد ، داناناصول، در آثار متکلمان

برهـان بـودن    يمبـاد  وزجـ دربارة بداهت و ، اندد علم دانستهیو مف ینیقیرا  ییهان گزارهیصراحت چنبه
علـم متعـارف و در   ، اند. مراد آنها از علم و قطـع ساکت، فشردیم يبر آن پا ییطوکه منطق ارسچنان، آن
مـورد  ، کـانون مبحـث  ، ن به همان معنا کـه در دانـش اصـول   یقیمطلق جزم است؛  ين به معنایقیت ینها

  رد.یگیبحث و پژوهش قرار م
کـه از نگـاه   کند؛ چراینمجاد یشده اارائه یخیل تاریدر برابر تحل یرسد اشکال مزبور مشکلیبه نظر م

د یـ توان متـواترات را مف ینم )دیآیکه در ادامه مچنان(ز یدانان و حکما نمنطق یۀ مبانیبر پا یحت، نگارنده
بـا فـراهم شـدن     هـا ن دسته گزارهیه برهان دانست. گرچه ایاول يو از مباد یهیبد، االخص ین بالمعنیقی

  ستند.یاالخص ن ین بالمعنیقید یمف، آورندو علم ینیقیط اعتبارشان یشرا

  تعريف متواترات
م. از نگـاه عمـوم اندیشـمندان    یپـرداز یف آنهـا مـ  یبه تعر، نۀ متواتراتیشیگذرا به پ یاکنون پس از نگاه

۳۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

هـایی بـر هـر دو    و عقل. معرفت به چنین گزاره ییند مستند به حس شنوااهاییمتواترات گزاره، مسلمان
تـواتر و  ، ن دسته گـزاره یق در ای. منشأ تصدياست و نه فقط بر حواس ظاهرگفته مبتنی شیمنبع یا راه پ

بر کـذب در آنهـا عادتـاً و بـر      یتبان، اند که از نگاه عقلقدر فراوانخبرها آن برخی اخبار است.  یفراوان
ایـن  جه یست و در نتیسور نیم، یتصادفبه صورت مخبرِان  ییگوبلکه کذب آنها و دروغ، حسب متعارف

بـر کـذب در    یاحتمال تبان یاست و نف ییحس شنوا، آورند. آشکار است که منبع درك اخبارنیقیاخبار 
را  هـا ن دسـته گـزاره  یـ نا ایسـ رد. ابنیپذیپنهان انجام م یاسیاز راه عقل با ق، کذب یا تحقق تصادفی، آنها
  ف کرده است:  ین تعریچن

معه الشک لکثرة الشهادات مع إمکانـه بحیـث   وهی التی تسکن إلیها النفس سکونا تاما یزول 
یزول الریبۀ عن وقوع تلک الشهادات على سبیل االتفاق والتواطؤ وهذا مثل اعتقادنـا بوجـود   

؛ نیـز ر.ك:  218 ص، 1 ج، ق 1403، سـینا ابـن ( مکۀ و وجود جالینوس وأقلیـدس وغیـرهم  
  ).115 ص، 1379، سیناابن

؛ 97 ص، 1349، اریـ ر.ك: بهمن( انـد رفتـه یدانان و حکما پذمنطقهمۀ  باًیتقر يپس از ورا  سیناابنف یتعر
، 1382، الـدین رازي قطـب  ؛105 ص، م1994، ؛ همو174 ص، ق1421، ؛ غزالی222 ص، م1993، يساو
، ســهروردي ؛201 ص، 1381، ؛ همــو198 ص، 1379، ؛ عالمــه حلــی333 ص، تــابــی، ؛ همــو459 ص

، ق1397، ؛ صـدر 218 ص، 1355، الدین علی کـاتبی قزوینـی  نجم، 27 ص، 1383، ؛ همو70 ص، 1334
ن یـ شده در آثـار منطقـی ا  هاي ارائهان عموم تعریفیتوان گفت مفاد مشترك و جامع میم .)و... 376 ص

بسـیاري کـه اتفـاق و    افـراد  ممکن به سبب اخبـار   ياست: متواترات قضایایی هستند که عقل دربارة امر
  گذارد.یکند و بر مضمون آنها صحه محکم می، بر کذب محال است نتبانی آنا

ف یـ ف گنجانده کـه در تعر یرا در تعر يگرید دیق یجیممکن است به ذهن خطور کند که محقق اله
اسـت کـه بـر امکـان متعلـق      » المشاهدةبوقوع امر ممکن مستند الى «شود و آن عبارت یده نمینا دیسابن

التى یحکم بها العقل بواسطۀ کثرة شهادة المخبـرین بوقـوع امـر    المتواترات وهى القضایا  خبر داللت دارد:
؛ )420 ص، 2 ج، تـا بی، یجیاله( ممکن مستند الى المشاهدة بحیث یحکم بامتناع تواطؤهم على الکذب

ز لحاظ شده اسـت؛  ین يف ویدر تعر يدین قیشود که چنینا آشکار میسف ابنیمل در تعرأت یاما با اندک
  ».مع إمکانه«د: یگویآنجا که م
 يشود؛ خواه خبرهـا یخارج ماز تعریف واحد  يخبرها، »کثرت شهادت مخبران«د یاست با ق یگفتن
کنـد.  ین حکـم مـ  یکه عقل بر مفـاد آنهـا از راه قـرا    يواحد ين و خواه خبرهایرمحفوف به قرایواحد غ

ماننـد معجـزه    یلـ یلکه به دلب، مستند به کثرت مخبران نباشد ياگر اعتبار خبر، د مزبوریۀ قین بر پایهمچن
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، تـا بـی ، یجـ یر.ك: عبـدالرزاق اله ( ث متواترات اسـت خارج از بح، بوده ينظر ين خبریچن، ابدیاستناد 
  ).فصل هفتم، 1389، زادهنیر.ك: حس ؛421- 420 ص، 2 ج

ـ انـد. در ا نقد و بررسی قرار گرفتهکانون طرح شده و  يگریهاي دتعریف، در دانش کالم و اصول ن ی
گردند که اینجا مجـال طـرح و   هایی از آنها حذف میشوند و گاه عبارتیگاه قیودي افزوده م ،هاتعریف

را  يگـر یف دیـ تعر، در میان آثار منطقی مورد پـژوهش  ها نیست.فیآن تعر یابیاین مسئله و ارز یبررس
و آن عبـارت  ، ده شـده دانان افـزو ان حکما و منطقیج میتوان یافت که در آن قید دیگري بر تعریف رامی

متـواترات  ، اساس تعریف اخیـر  . بر)333 ص، ق 1423، ر.ك: مظفر( است از امتناع خطا در درك حادثه
قضایایی هستند که عادتاً تبانی مخبران بر کذب و نیز احتمال خطاي آنهـا در درك حادثـه محـال اسـت.     

قضایایی هستند کـه عقـل بـر مفـاد آنهـا      متواترات «ن قرار است: یتعریف بدن ایر کامل یب تقریترتنیبد
کند به سبب اخبار بسیاري که اتفاق و تبانی آنها بـر کـذب عادتـاً ممتنـع اسـت و نیـز احتمـال        یحکم م

  .»خطاي آنها در درك حادثه عادتاً محال است
ا امتناع احتمال خط«کند که آیا اشتراط در بادي امر این پرسش به ذهن خطور می، دربارة تعریف اخیر
قیدي ، صرفاً شرطی براي اعتبار معرفتی خبر متواتر است یا اینکه فراتر از آن بوده، »در فهم و درك حادثه

، رسد که گزینۀ اول درست اسـت و شـرط مزبـور   است که در تکون و پیدایش آن نقش دارد؟ به نظر می
روسـت کـه در میـان    یـن ابلکه صرفاً شرطی است براي اعتبار معرفتی خبر متواتر. از، شرط تحقق نیست

  رده باشد.آوکسی را نیافتیم که چنین قیدي را در تعریف خبر متواتر رحوم مظفر جز م، متفکران مسلمان
که امتناع تبانی بـر   یقیدي در تعریف نیست؛ در صورت، چرا این شرط برسد کهممکن است به ذهن 
الزم است این شـرط را نیـز شـرط اعتبـار     ، اشکال وارد باشداین اند؟ اگر دانستهکذب را همگان قید آن 

آن را  ایشـان آیـد کـه   مـی هایشان برکه از ظاهر عبارت یدر حال ؛خبر متواتر بدانند و نه قیدي در تعریف
  اند.برشمردهقیدي براي تعریف 

یقینیات بـدیهی   بارةسازد این است که بحث دریگشاید و پاسخ مسئله را آشکار مآنچه مشکل را می
، خبـر متـواتري  آن ، ن نگـاه یاند. بر اساس ایقینیات بدیهی دانسته ۀاز جملرا متواترات دانان قاست و منط

. 1متـواتر بـر دو دسـته اسـت:     ، ين روییقینی و بدیهی است که دو شرط مزبور در آن موجود باشد. بـد 
منزلـۀ  تواترات بـه  . مطلق متواتر. بحث دربارة م2، شناسینما از نگاه معرفتمتواتر حجت و معتبر یا واقع

 درخـور متواترِ معتبر است. بنابراین ذکر هر دو قید در تعریف آن الزم اسـت.   يیقینیات بدیهی در خبرها
انـد کـه اعتبـار    کرده و گفته بیانبرخی براي اعتبار خبر واحد هر دو شرط را ، توجه آنکه در دانش اصول
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گـویی  . راسـت 2دم خطـا در ادراك آن؛  . فهم درسـت حادثـه و عـ   1خبر واحد مبتنی بر دو شرط است: 
  گردیم.به این بحث باز می، شرایط اعتبار خبر متواتردربارة هنگام بحث ، مخبر. در ادامه

  ط اعتبار خبر متواتريشرا
م کـه اعتبـار   یافتیـ جـه دسـت   ین نتیبد، م خبر متواتر استیط اعتبار خبر واحد که قسیبارة شراتر درشیپ

گر مبتنی اسـت؛ از جملـه آنکـه    یبر شرایطی د، افزون بر اعتبار سند و مانند آن، خبر واحد و استناد به آن
معتبر است خبر واحد در ، نه خبر واحد مستند به حـدس و گمـان. در بـاب ایـن شـرط     ، مستند به حس

اي در ایـن  گرفته است و اتفاق نظـر گسـترده   درهاي بسیاري بحث، علم رجال و عمدتاً در دانش اصول
؛ 1 ش، 148ص، ق1404، ی؛ عراقـ 148ص، ق1404، ؛ کـاظمی تـا بی، یر.ك: سبحان( شودده میمسئله دی
، ؛ سـبحانی 310 ص، ق 1405، ؛ هاشـمی 43ص، تـا بـی ، ؛ حـائري االجمـاع المنقـول  ، ق 1374، انصاري

. عالوه بر اینکه در اعتبار خبر واحد الزم است که شهادت مخبِـر یـا اخبـار    )189ـ188و  46 ص، 1366
الزم است مفاد و محتواي خبر او امـري متعـارف باشـد. اخبـار از امـور غیرمتعـارف و       ، باشد وي حسی

ـ    اسـت و غیرعادي همچون اخبار یا شهادت حدسی  اعتبـار خبـر واحـد شـامل آن      ۀاعتبـار نـدارد و ادل
، زنـی یـا اسـتنباط و اسـتدالل یـا از راه غیرعـادي نقـل کنـد        شود. اگر مخبري خبري را از راه گمانهنمی
 ص، تـا بـی ، حـائري  ؛1ش ، 148 ص، ق1404، یعراق ؛تابی، یر.ك: جعفر سبحان( معتبر نیستاش گفته
درسـتی ثبـت و ضـبط نکنـد یـا آن را      یعنی اگر مفاد یا محتواي خبر را به، که اگر ضابط نباشد؛ چنان)43
  شود.  اعتبار خبر واحد شامل آن نمی صحت و ۀادل، درستی به حافظه نسپردبه

تـوان چنـین تحلیـل    امور حدسی را می ةامور غیرمتعارف و نیز حوز ةاعتبار خبر واحد در حوزعدم 
. 2، . صـدق مخبـر  1آنان بر دو امـر مبتنـی اسـت:     يد که اعتبار خبر واحد از نگاه عقال و بر اساس بناکر

دانسـتن   معتبـر تـوان از راه  ا حادثه و عدم خطاي وي در ادراك آن. شرط اول را مییداد یفهم درست رو
د کـه مفـاد خبـر و    شووثاقت یا عدالت مخبر تضمین کرد. شرط دوم نیز در صورتی تأمین و تضمین می

مخبر امري متعارف و غیراستنتاجی باشد؛ اما اگر او از امور غیرمتعارف یا استنتاجی و حدسی خبـر   ۀگفت
 يو با صـرف وثاقـت و   )نر.ك: هما( گونه تضمینی بر صحت و عدم خطاي وي وجود نداردهیچ، دهد
و را تضمین کرد. البته اگـر کسـی اسـتنباطات و امـور غیرعـادي خـویش یـا        اتوان صحت برداشت نمی

، رومعتبر است و این شهادت مسـتند بـه حـس اسـت؛ ازایـن      شااز این جهت گفته، دیگران را نقل کند
هـاي  شـود کـه راه  و تقلید گفته مـی  در باب اجتهاد، د. از باب نمونهکروي بر او احتجاج ۀ توان با گفتمی
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ها شنیدن از خود وي یا دیگـران یـا دیـدن در    شناخت فتواي مرجع تقلید گوناگون است. یکی از آن راه
اخبار خود مرجـع یـا   ، مورد تأیید اوست. گرچه فتواي مرجع تقلید امري حدسی و اجتهادي است ۀرسال

سان آشکار است که بحث صـرفاً  حسی است. بدین امري، ن راهیدیگران به فتواي وي و شناخت آن از ا
استنباطی و یـا  ، بلکه بحث در اعتبار نفس امور حدسی، به لحاظ نقل و اخبار آراي یک متخصص نیست

قریب به حس با اخبار حدسی و اجتهـادي   آنجاکه اخبار حسی یا اخبار حدسیِامور غیرمتعارف است. از
اخبار اجتهـادي و حدسـی اسـت    ، خبره ۀخبران متمایز است؛ گفتخبرگان از خبرهاي م ۀگفت، دنتمایز دار

دارد؛ ویـژه   یقلمـرو و ظرفـ  ، که بر حـدس و اجتهـاد مبتنـی اسـت    حالیدر، نه حسی. بنابراین اعتبار آن
  بودن. مبتنی است بر حسی یا حدسی قریب به حس شبرخالف خبر که اعتبار

حدسی قریب به حس را توضـیح دهـیم. آشـکار    اکنون زمان آن فرا رسیده است که معناي حسی یا 
ایـن اسـت کـه مفـاد خبـر از ادراکـات حـواس         یاست که مراد از ابتناي اعتبار خبر واحد به شرط حسـ 

کنـیم  استشـمام و احسـاس مـی   ، بینیممی، شنویمنقل هر آنچه می ظاهري یا حواس باطنی باشد. بنابراین
تـوان گفـت: اخبـار از    بلکـه مـی   ؛گیردمیبرنی آنها را درروشاعتبار خبر واحد به ۀاخبار حسی است و ادل

غـم و شـادي و دیگـر    ، همچـون ادراك ذات خـود  (. یابیمآنچه با علوم حضوري متعارف و همگانی می
خبـار از  اامـا   ؛شـود خبـار حسـی تلقـی مـی    اکـمِ  حنیـز در   )قوا و افعال نفسـانی خـود  ، حاالت نفسانی

شوند به لحاظ مفـاد یـا محتـوا شـهادت     عموالً با ریاضت حاصل میم هایی که همگانی نیستند ومکاشفه
معتبر نیست. البته اگر شخصی صادق و موثق باشد و به سالمت جسـم و روان او اطمینـان   ، حدسی بوده
راسـتی چنـین   کـه بـه  مطلـب را   توانیم بپذیریم که او در این گفته کاذب نیست؛ اما ایـن می، داشته باشیم

توان صرفاً با استناد به وثاقت یـا  نمی، نفسانی و شیطانی، ربانی و ملکی است یا باطل، حقیقی، ايمکاشفه
که وي در تفسیر حقیقت مکاشفه در معرض خطاست و صـرفاً بـا وثاقـت یـا     عدالت وي ثابت کرد؛ چرا

بـه   تـوان گـاه نمـی  ن نیست که هیچآتوان احتمال خطا را منتفی دانست. البته معناي این گفته عدالت نمی
د؛ بلکـه بـا آن   کـر شوند اسـتناد  هایی که همگانی نیستند و معموالً با ریاضت حاصل میاخبار از مکاشفه

هاي دیگـر را در گفتـار وي   د و تناقض یا خللکرتوان در مواردي بر شخصِ مدعی مکاشفه احتجاج می
  .ساختآشکار 

ر حدسی یا اجتهـادي کـه قریـب بـه     اخبار از آن دسته از امو، یافزون بر اخبار حس، که گذشتچنان
امـوري هسـتند کـه از راه آثـار و لـوازم      ، اند نیز معتبر است. منظور از امور حدسیِ قریب به حـس حس

، تهـور ، عـدالت ، شـجاعت ، حیـا ، کرامـت ، یـابیم؛ نظیـر سـخاوت   شان به تحقق آنها معرفت میخارجی
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از ، گونه امـور گرچـه حسـی نیسـتند    ایناستقامت و دیگر صفات نفسانی پنهان در نفس. ، صبر، ترسویی
توان تحقق یا عدم تحققشان را تصدیق کرد. کسی کـه ترسوسـت در   میشان آثار خارجی ةطریق مشاهد

د و هکـذا.  کـر مشـاهده   شرفتـار و گفتـار  ، توان آثار ترس را در چهرهترسناك میرویداهاي  ها وصحنه
، توان آنها را با حواس ظاهري شـناخت نمی مستقیمه گونۀ ببه رغم آنکه ، گونه اموراخبار از این، بنابراین

روسـت کـه در   ایـن . ازاسـت  معتبر، اخبار حسی بوده در حکمِ، رندیپذشان مشاهدهیکه آثار خارجآنجااز
انـد و بـا   نها اموري غیرحسیایکه حالیدر، شودکفر و مانند آنها پذیرفته می، فسق، شهادت به عدالت، فقه

  مستقیم شناخت.به گونۀ خود آنها را توان حس نمی
اگر مفاد خبري از محسوسات ظاهري باشـد کـه بـا حـواس ظـاهري       یاست که حت یگفتن، انیدر پا

زنـی  بلکـه بـه گمانـه   ، خبـر ندهـد  ، که حواس ظـاهري اسـت  ، اما مخبر از راه متعارف، شوندشناخته می
جفر و رمل یا از طریق خواب خبر دهد کـه چنـین و چنـان شـده      مانندهاي غیرمتعارف بپردازد یا از راه

بـدان  ، اعم از دینی و غیردینـی ، هاي بشريیک از معرفتتوان در هیچخبر وي معتبر نیست و نمی، است
اخبـار  بـه   ویـژه  یهـای کـه از راه  و امامان معصـوم  پیامبر ۀد. آشکار است که استناد به گفتکراستناد 

گاه طرح آن دانش کـالم و در  یویژه دارد که جا یهایبلکه این استناد دلیل ؛ن قبیل نیستاز ای، ندپردازمی
  است. ینید یشناست معرفتینها

، ط مربوط بـه سـند و جهـت صـدور    یگر شرایز دیو ن، عالوه بر عدالت یا وثاقت مخبر، حاصل آنکه
قریـب بـه حـس باشـد. در      سیِاخباري حسی یا حد، مخبِر ۀاعتبار خبر واحد مشروط است به اینکه گفت

خبر وي معتبر نیست؛ مگر آنکـه قـراین   ، صورتی که اخبار وي حدسی یا از راه اسباب غیرمتعارف باشد
ـ ، باشد یحس يمربوط به امور ياگر خبر یاي بر آن اقامه شود. حتو شواهد ویژه هـاي  مخبـر از راه  یول

  وي معتبر نیست. یگواه، غیرمتعارف خبر دهد
و  یحدسـ ، بـودن  یب بـه حسـ  یـ ا قریـ  یهمچون حس یطیتحقق شرا، مالك اعتبار خبربا توجه به 

ـ پا بلکه بـر ، متعارف تنها به خبر واحد اختصاص ندارد يهامستند بودن خبر به راه ز یـ ۀ حکـم عقـل و ن  ی
ب اعتبـار آنهـا از نگـاه    یـ ترتنی. بـد ضرورت داردا خبر ی یل نقلیگر انواع دلیط در دیعقال تحقق آن شرا

واحـد   يز خبرهـا یـ ن متواتر و ینقل يهالین دلیط مزبور است. بنابرایز عقال منوط به تحقق شرایو نعقل 
معتبرنـد کـه    یدر صـورت ، ین قطعـ یرمحفوف به قرایواحد غ يهمچون خبرها، ین قطعیمحفوف به قرا

ن یـ ا ین شـرط یامـد اعتبـار چنـ   یمتعارف باشد. پ يهامستند به راه، ب به حس بودهیقر یا حدسی یحس
سـتند.  یمعتبـر ن ، اسـتنباط و تفکرنـد  ، بـر نظـر   یکه مبتنـ  يواحد يز خبرهایمتواتر و ن ياست که خبرها
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، الوجـود اصـالت ، عـدل خداونـد  ، ا قدم عـالم یبارة حدوث شمندان دریاز اند يارین اخبار گروه بسیبنابرا
گـران ارزش  ید يو مانند آنها برا یمنطق، یاضیر يز احکام نظریو ن ین فلسفیگر قوانیو د، قاعدة الواحد

 يو تنهـا بـرا   ندنظر و تفکر، بر استنتاج یگونه قواعد و احکام مبتننیرا ایز ؛ندارد یشناختو اعتبار معرفت
، ا نـه یـ گونه امور درست اسـت  نید از متخصص و خبره در اینکه تقلید. البته انخود متخصص اعتبار دار

م یکنـ یاش بحـث مـ  طلبد. آنچه اکنون دربارهیگر مید یمجال، ندربارة آ یق و بررسیاست که تحق یبحث
ن مسـئله اسـت کـه اگـر     یبارة اگر اکنون بحث دریان دیاعتبار نقل قول آنها از باب خبر متواتر است. به ب

اخبـار  ، ن استنباط خود خبـر دادنـد  یافتند و از ایدست  یجیق کردند و به نتایشمندان تحقیاز اند یگروه
از  یخود حـاک يخودکثرت اخبار به، نه بودهیمانند اخبار از وجود مکه و مد يگونه مسائل نظرنیآنها از ا
ن اسـت  آپرسـش  ایـن  ا نه؟ واکنش ما در برابر یز هست ینندگان نیشنوندگان و ب يبرا ندگاه آنایاعتبار د

، انـد رداختـه پ ين گونـه مسـائل نظـر   یـ ست و آنها با اجتهاد به حـل ا یشان از راه حس نای اخبارکه چون 
  ست.یگران معتبر نید ياز باب خبر متواتر براشان اخبار

بر دو امـر  ، رمحفوفین و غیاعم از محفوف به قرا، حاصل آنکه اعتبار خبر متواتر همچون خبر واحد
ا حادثه و عدم خطـاي وي در ادراك آن. شـرط اول   یداد ی. فهم درست رو2. صدق مخبر؛ 1مبتنی است: 

و در خبـر متـواتر از راه کثـرت    ، دانستن وثاقـت یـا عـدالت مخبـر     توان از راه معتبررا در خبر واحد می
د کـه  شـو آنها بر کذب تضمین کرد. شرط دوم نیز در صورتی تأمین و تضـمین مـی   یمخبران و عدم تبان

بـارة  ن اخبـار متـواتر در  یامري متعارف و غیراستنتاجی باشد. بنـابرا ، اعم از خبر واحد و متواتر، مفاد خبر
دة یـ ژه عقیـ و ین جهت کـه بـه گروهـ   یو مانند آنها اعتبار ندارد؛ مگر از ا یمنطق، یاصول و قواعد فلسف

و  یاسـت و نـه اسـتنباط    یحسـ ، ن لحـاظ ین جهت و با توجه بدیرا نسبت دهد. خبر مزبور از ا یصاخ
  ن نگاشته است:  یمتواتر چن يط اعتبار خبرهایدر بارة شرا ی. محقق حلیحدس

ال ما ظنّـوه. الثـانی: أن   ، الثانیۀ: شرائط إفادة الخبر المتواتر العلم أربعۀ: األول: أن یخبروا عما علموهالمسألۀ 
ـتوي     الثالث: أن یبلغوا حدا ال یکون ذلک المعلوم محسوسا. یجوز علیهم التواطؤ والمراسـلۀ. الرابـع: أن یس

هذه الشرائط أو أحدها ال یحصل العلم بمجـرّد   تالطرفان والوسط فی هذه الشرائط. ألنّا نعلم أنّه متى اختلّ
  .)201- 200ص ، ق1423، یمحقق حل( اإلخبار

هـاي  بلکه همۀ گونـه  ؛دنبحث شد اختصاص به خبر واحد ندارشان دربارهکنون  سان شرایطی که تانیبد
 ی. گفتنـ گیرنـد میدر بر نیز  را خبر متواتر یو حت یقطع ۀنیاز جمله خبر واحد محفوف به قر، دلیل نقلی

امتناع تبانی مخبران عادتـاً بـر   «د یق یعنی، ده گنجانده شده بودیف برگزیکه در تعر یامد دو شرطیاست پ
ن اسـت:  یا، د نخستیامد قیا دست کم پی، »امتناع احتمال خطاي آنها عادتاً در درك حادثه«د یو ق» کذب

۴۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

اسـتناد بـه تـواتر و    ، از آنها خبـر دهنـد   يرایاگر افراد بس یحت، اندفیکه در معرض کذب و تحر يامور
 يادر مسـئله ، نمونـه  ينـدارد. بـرا   یو منطقـ  یمعرفت شناخت یارزش ين اموریکثرت مخبران دربارة چن

ا یـ نظـر و اجمـاع   استناد به اتفاق، تیحیا مسیت یهودیا ین زرتشت ییهمچون آ ینیمانند جاودان بودن د
ا یـ بـر کـذب    یتبـان ، ين مـوارد ینادرست اسـت؛ چراکـه در چنـ    ان منطقاًیک از آن ادی روان هریتواتر پ

ا یـ نظرهـا  گونـه اتفـاق  نیچگونه ا، ن فرضیاست. با وجود ا ینیقی يکه در موارد، تنها محتملف نهیتحر
اعتبـار دارد کـه    ين تواتر نسبت به امـور یداشته باشند؟ بنابرا یشناختمعرفت یتواترها ممکن است ارزش

  باشند. یحا فراجنای يافرافرقه
ان یـ راوفراوانی گفته و شیمتواتر باواسطه الزم است کثرت پ يدربارة شرط کثرت مخبران در خبرها

مخبـران  ، از آن خبـر  يادر طبقه، ياگر در خبر يرونیاان متحقق باشد. ازیدر همۀ طبقات مخبران و راو
  بود. آور نخواهدآن خبرعلم، ار نباشندیبس انْیو راو

ل مطلـع  یـ کـه از آن دل  یالزم اسـت کسـ  ، رش خبـر متـواتر  یبارة پذدر، که گذشت یطیافزون بر شرا
اسـت و   یشـ یگرا، ن شرطیدارانه برهاند. انگاه جانب و همچون تعصب ییهاشیشود خود را از گرایم

 رونیـ ارد. ازیگیمبردر یو عقل یبلکه همۀ ادله را اعم از نقل ؛و به خبر متواتر اختصاص ندارد ینه شناخت
او افزون بـر  ، توان گفت: الزم است انسان به حقیقت متعهد باشد. با تحقق این شرطیم یجابیا یبه شکل

، و محبت یـا تنفـر  ، وابستگی یا واگرایی، عناد، لجاجت، غرور، هایی همچون تکبررهایی از سلطۀ گرایش
الزم اسـت بـه   ، هر نظریـه  ها و مستنداتب افزون بر ارزیابی استداللیترتنییابد. بدبه حقیقت دست می

اي کالمـی  پردازد و ادلـه کس که به استدالل می امیال و رفتارها بر معرفت توجه شود. هر، هاتأثیر گرایش
هـاي درونـی و یـا عوامـل بیرونـی      ها و انگیـزه باید تأثیرپذیري خود را از گرایش، کندیا فلسفی اقامه می

توانـد مـا را بـه شـناخت     در صـورتی مـی  پـژوهش  ورزي و شهکلی از آنها بپرهیزد. اندیبکاهد و حتی به
، ناپـذیري در برابـر حـق   تسـلیم ، لجاجت، د که با تخلیۀ جان از عنادبرسانصادق و معرفت مطابق با واقع 

ورزي همـراه شـود.   تکبـر و کینـه  ، غرور، هاي نفسانی دیگري همچون تعصبها و گرایشحب و بغض
اي از تهـذیب و  مرتبـه یـا گونـه   ، ورزي و تحقیـق افزون بـر اندیشـه  ، روي براي دستیابی به حقیقتازاین

پرهیزکاري نیـز الزم اسـت. کمتـرین حـد آن ایـن اسـت کـه انسـان در برابـر حقیقـت تسـلیم باشـد و             
هـاي برگزیـده و   دیدگاه، هاها جلوي او را براي پذیرش حق نگیرند. انگیزهها و نفرتعالقه، هابستگیدل

را  اوهـاي  گـوش ، دیدگان انسان را کور، و محبت یا بغض نسبت به چیزي، خصمحبوب و پسندیدة ش
د. چنـین امـوري انسـان را از دریـافتن حقیقـت      نسـاز عقلش را مغلوب و امیـالش را چیـره مـی   ، ناشنوا
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کـانون توجـه قـرار    ، گذار بر معرفـت شناسی باید عوامل بیرونی تأثیردارند. اینجاست که در معرفتبازمی
  و میزان یا چگونگی این تأثیر بررسی شود.، نقش و تأثیر آنهاگیرند و 

شرط یا حکم مزبور به دلیـل نقلـی   که چون  یابیمبدین نتیجه دست می، بر اساس آنچه گذشت
اختصاص دادن آن به خبر متـواتر نادرسـت   ، گیردمیبلکه هر دلیلی را دربر، متواتر اختصاص ندارد

شرایط دیگري بیان شده که تنها بـه آنهـا اختصـاص    ، خبرهاي متواترروي دربارة اعتبار هربه است.
 269-268 ص، 4 ج، ق1412، رازي ر.ك: فخـر ( اندنادرست، شانکم بیشتردست، دارند. آن شرایط

؛ 202-201 ص، ق1423، ؛ محقـق حلـی  326-320ص ، 3 ج، ق 1425، ؛ عالمه حلـی 260-258و 
تقریبـاً در  ، رفته متروك شـده حث دربارة آنها رفتهروي ب. بدین)426-424 ص، 1 ج، ق1378، قمی

اکنـون مجـال   ، آثار متاخران ذکري از آنها نیست. حتی اگر برخـی از آنهـا درخـورِ بررسـی باشـند     
کـه در ادامـه   ، لزوم عددي خاص در تـواتر اسـت  ، ارزیابی آنها نیست. از جملۀ آن شرایط نادرست

  تنها نگاهی گذرا بدان خواهیم داشت. 

  عدد در خبر متواتر   اعتبار
دربـارة لـزومِ شـرط    ، )218ص، 1ج، ق 1403، سینار.ك: ابن( سیناحتی پیش از عصر ابن، از دیرباز

اعتبـار خبـر   ، عددي خاص در اعتبار خبر متواتر بحث شده است. گروهی از متکلمـان اهـل سـنت   
البتـه  انـد.  مشخص ساختهکه الزم است را عددي کمترین اند و متواتر را بر عدد معینی شرط دانسته

برخی ، بعضی دوازده، تواتر پنجکمترین عدد را براي . برخی اندکرده ن عدد اختالفایدر خود آنها 
، ر.ك: فخـررازي ( انـد بعضی سیصـد و سـیزده و... تعیـین کـرده    ، برخی هفتاد، بعضی چهل، بیست
ــ260 ص، 4 ج، ق1412 ــدي268ـ ــی38 ص، 2 ج، ق1402، ؛ آم ــه حل ص ، 3 ج، ق 1425، ؛ عالم
قـدر  شان آنای هاي. دلیل)426 ص، 1 ج، ق1378، ؛ قمی201 ص، ق1423، ؛ محقق حلی321-325

جملـه عمـوم    بسـیاري از ، . در برابـر آنهـا  پوشـی کـرد  چشـم از بیان آنهـا  توان میسست است که 
دن به آن نه رسی، تواترفراهم آمدن  يبرااند. مالك عددي ویژه را شرط ندانسته، دانان و حکمامنطق

حسب افراد گوناگون متفاوت  ؛ بلکه دستیابی به یقین از راه شماري خبر است و این برویژهعددي 
  چنین نگاشته است:باره سینا در این است. ابن

ومن حاول أن یحصر هذه الشهادات فی مبلغ عدد فقد أحال فإن ذلک لیس متعلقا بعدد یـؤثر النقصـان و   
فیه إلى مبلغ یقع معه الیقین فـالیقین هـو القاضـی بتـوافی الشـهادات ال عـدد       وإنما المرجوع ، الزیادة فیه
  .)218 ص، 1 ج، ق 1403، سیناابن( .الشهادات
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  ؟دهندة آنمعرفت يا انتقال ةکنندتوليد، خبر متواتر
ن مسئله قابل طرح است که آیا دلیل نقلی تولیدکننـده و  یبارة دلیل نقلی عموماً و خبر متواتر خصوصاً ادر

همچـون  ، رسـد دلیـل نقلـی یـا خبـر     به نظر مـی  ؟استمعرفت  ةدهندانتقالصرفاً مولد معرفت است یا 
زیـرا   ؛)133- 135ص ، 1998، ديئـو (رك: آ سـت مولّد معرفت نی، رودلیل مستقلی نیست؛ ازاین، حافظه

، در ایـن صـورت  ، دسترس داشته باشـیم ، کندگواهی از آنها حکایت می اگر ما به منابعی که دلیل نقلی یا
نیازي به دلیل نقلی نخواهیم داشت. راوي و مخبر باید به چیزي معرفت داشته باشد تـا نقـل و حکایـت    

بـاره او   امـا در ایـن   ؛دیگران بتوانند به گفته یا نوشته وي استناد کنند، بخش بودهآن براي دیگران معرفت
 اي را دیـده یـا  خود را از چه راهی کسب کرده است؟ پاسخ روشن اسـت. او یـا فعـل و حادثـه    معرفت 

ترتیب او در نهایت از حواس خود بهره برده است. اخبار او گـواهی  ا ... . بدینیاي را شنیده است و گفته
ین امـر مـتهم   بلکه اگر او بـد ، زنی. اگر احراز شودو شهادت از راه حس است و نه از راه حدس و گمانه

د و آن را کـر اش اسـتناد  توان بـه گفتـه و گـواهی   نمی، زنی استکه گواهی او از راه حدس و گمانه شود
مبناي اعتقاد (باور) یا رفتار خود قرار داد. گواهی تا به منبـع مسـتقلی همچـون حـواس ظـاهري مسـتند       

 یدر صورتی معتبر است که به منبعـ  ترتیب گواهید. بدینکرتوان به آن استناد معتبر نیست و نمی، نباشد
. اشتراط اعتبار خبر به مستند به حس بودن و نفی اعتبار آن در صورت استناد بـه حـدس   بینجامدمستقل 
مسـتقل منتهـی    یبدین معناست که گواهی و دلیل نقلی در صورتی معتبر است که بـه منبعـ  ، زنیو گمانه

بلکـه منبـع و ابـزاري ثـانوي     ، اهی منبع مستقلی نیسـت د. این گفته حاکی از این است که اخبار یا گوشو
، منـابع معرفـت  ، زادهنیر.ك: محمـد حسـ  ( است که ابزارها و منابع اولیـه پشـتیبان و مأخـذ آن هسـتند.    

  .)فصل هشتم، دیش جدیرایو

  نوعي يا شخصي بودن يقين در متواترات
شـویم کـه   می روبهرواین مسئله با ، هاي قطعیدربارة خبر متواتر و نیز خبر واحد محفوف به قرینه

شـناختی آنهـا   نوعی است یا شخصـی؟ بـراي اعتبـار معرفـت    ، دهندیقین یا قطعی که آنها افاده می
آیا اگر مفید قطع نوعی باشند ولـی فاعـل شناسـا خـود بـه       یقین الزم است؟ ۀدستیابی به کدام گون

خـود بـه چنـین حـالتی دسـت       شخصکند یا اینکه الزم است کفایت می، یقین یا قطع دست نیابد
در اعتبار متواترات و نیـز خبـر واحـد محفـوف بـه      شودکه این پرسش مطرح می ترتیبیابد؟ بدین

یقین یا قطع نوعی مالك است یا شخصی؟ مسئلۀ مورد بحث دربارة خبـر واحـد   ، هاي قطعیقرینه
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مسـئله  ، امـارات عقالیـی  هاي قطعی نیز مطرح است. دربارة خبر واحد و دیگر غیرمحفوف به قرینه
این است که آیا مالك اعتبارِ ظن ـ بنابر حجیت آنها از باب ظـن ـ یـا اطمینـان یـا علـم متعـارف         

  ظن یا اطمینان یا علم متعارف نوعی است یا شخصی؟، حاصل از آنها
 ینـ یقی ين اصطالح به معنایم. ایان کنیز الزم است مراد خود را از یقین یا قطع نوعی بیش از هر چیپ

 کـه از راه تـواتر بـه    یمعرفتـ ، نمونه يبرا .شودیهاي متعارف و نوع انسان حاصل ماست که براي انسان
ن ظـن  یآور باشد و نه براي شـخص وي. همچنـ  هاي متعارف و نوع انسان یقیند براي انسانیآیدست م

ا اطمینـان  یـ هاي متعارف و نوع انسان ظن ن معناست که براي انسانییا اطمینان یا علم متعارف نوعی بد
  یا علم متعارف حاصل شود.  

هایی همچون منطق و کالم مطرح نشده یا توجه چندانی به آنهـا نشـده   گرچه مبحث مزبور در دانش
گو قرار گرفته اسـت؛ البتـه   وبحث و گفتکانون ه و شتالي مباحث طرح گهدر دانش اصول در الب، است

 ص، 3 ج، ق1413، ینیر.ك: مشـک (ن نـدارد  یریـ اي چندان داصول نیز سابقه طرح این مبحث در دانش
  .)419 ص، 6 ج، ق1418، ؛ خمینی325 ص، 4 ج، ق 1405، هاشمی ؛512

آور یقـین (چـه   هاي نقلـی و دیگـر امـارات عقالیـیِ    اقسام دلیل ۀرسد که مالك اعتبار همبه نظر می
نـوع اسـت و نـه شـخص. همـان       )ظن غیراطمینـانی د مفید اطمینان و علم متعارف و چه یچه مف، باشند

، ن قطعـی یهمچون خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قـرا ، دلیلی که بر اعتبار یقین و امارات مفید یقین
اي عقالیـی بـراي   کند. بنابراین اگر دلیـل یـا امـاره   اعتبار یقین نوعی نیز داللت میصرف بر ، داللت دارد

در ایـن فـرض معتبـر    ، آور باشـد ویژه یقـین  یصرفاً براي شخص یا اشخاص بلکه، آور نباشدیقینعموم 
، آور اسـت نیست. هچنین اگر کسی دچار وسواس است و با خبر متواتري کـه بـه نحـو متعـارف یقـین     

کـه  معتبر اسـت و حجیـت دارد؛ چـرا    ينین خبري براي وچ، حاصل نیایدیقین  شاما برای، شودرو روبه
کنـد. الزم نیسـت شـخص    آور است و معرفت نوعی کفایت میمتعارف یقین يهابراي نوع بشر و انسان

توان ایـن داوري را بـه عقـال نسـبت داد. آنهـا نسـبت بـه        فاعل شناسا نیز به چنین حالتی دست یابد. می
آور چنین واکنشی دارنـد و مـالك اعتبـار از نگـاه     بخش یا مفید علم متعارف یا ظنهاي عقالیی یقینراه
البتـه در   .ویـژه  یآور باشـد و نـه بـراي شخصـ    معرفـت ، ها براي نـوع ها یا منبعاین است که این راه آنها

آور باشـد؛ اعـم از معرفـت    مواردي ممکن است اعتبار آن منوط به فرضی شود که براي شخص معرفـت 
  ص است.اخ یلیژه و دلیو يبر اعتبار یمبتنفرض و آن ، ا ...یظنی یا یقینی و 

کـه در آنهـا   ، متـواتر  يده دربارة اعتبـار خبرهـا  یبرگز يکه مبنا برسدن اشکال به ذهن یممکن است ا
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منافـات دارد.  ، اعتبار عدد در تواتر گفته شد یبا آنچه در نف، ییقین یا قطع نوعی مالك است و نه شخص
سـت؛ بلکـه   یخـاص ن  يم که مـالك در تـواتر فـراهم شـدن عـدد     یافتیجه دست ین نتیدر آن مبحث بد

، ن گفتـه یـ امـد ا ین برحسب افراد گوناگون متفاوت است. پیخبر است و ا ين از راه شماریقیبه  یبایدست
ان در خبـر متـواتر بـه حسـب شـنوندگان      ی. اگر شمار راویاست و نه نوع یشخص ینیقیاعتبار معرفت 

  سخن گفت؟ ین نوعیقیاز توان میچگونه ، ن صورتیدر ا، کندیاوت مفت
ن دو یـ سـت و ا ین یشخصـ  ینیقیاعتبار معرفت ، ریاخ ۀامد گفتیافت که پیتوان در یمل مأت یبا اندک

نـه  ، ه شـده اسـت کـه در تـواتر    یـ ن امـر تک یر بر ایندارند. در گفتۀ اخ یو اصطکاک یگر تنافیکدیگفته با 
مخبـران   يهـا یژگیبه لحاظ و یبلکه کثرت مالك است و اندازة آن به حسب موارد و حت، خاص يعدد

و محقـق   يخ انصـار یشـ ، ینـ یامـام خم ، ییهمچون عالمـه طباطبـا   ياریاگر بس، مثال يند. براکیفرق م
شـود بـا   هـاي متعـارف حاصـل مـی    آنها براي انسان ۀمعرفتی که از گفت، طوسی خبري را نقل کنند

اخبار کسانی که در این حد نیستند تفاوتی فاحش دارد. دیدگاه مزبور با این گفته معرفت حاصل از 
و مـوارد نیـز   ، مخبـران و روایـان بـه لحـاظ اوصـاف شخصـی گونـاگون        چـون سازگار است کـه  

یقـین  ، شود نیز متفاوت اسـت؛ حـال مـالك اعتبـار    معرفتی که از اخبار آنها حاصل می، ندامتفاوت
مسـتلزم  ، کثـرت در آن  لـزومِ صـرف  اعتبار عدد در تواتر و  ی. پس نفیشخص انوعی و متعارف باشد ی

  ست.یدر آن ن ین شخصیقیاعتبار 

  هاي متواتر و يقيني بودن آنهابداهت گزاره
  الزم است هنگام بحث دربارة متواترات دو مسئله را از یکدیگر تفکیک کنیم:، که در پیشینه گذشتچنان
  اند یا ظنی؟هایی یقینیمعرفت ها وگزاره، . آیا متواترات1
  ا بدیهی و از مبادي اولیه برهان؟یاند ينظر یآیا معرفت، اند. بر فرض اینکه یقینی2

بلکـه جمهـور عقـال ایـن     ، تنها بیشتر متفکـران مسـلمان  ز بدین نتیجه دست یافتیم که نهیدر پیشینه ن
بیشترشـان  ، شـمرند ین دسته گزاره را یقینی میو از میان کسانی که ا، دانند و نه ظنیها را یقینی میگزاره

  هاي گوناگون و متعارضی را دربارة متواترات یافت.توان نظریهترتیب میانگارند. بدینآنها را بدیهی می
الزم اسـت ببینـیم   ، بپردازیمبحث و بررسی ها به این گزارهبدیهی یا نظري بودن دربارة پیش از آنکه 

ببینـیم یقـین در   ، آورند؟ سپس بر فرض پاسخ مثبت بـدین پرسـش  یقینی و علم هاکه آیا این دسته گزاره
آنها به چه معناست؟ آیا یقین بالمعنی االخص یا یقین بالمعنی الخاص یا یقین بالمعنی االعـم یـا یقـین و    

  شود؟علم متعارف؟ و در پایان بررسی کنیم که کبراي پنهان در آنها از چه راهی اثبات می



   ۴۷هاي متواتر در انديشة اسالمي شناختي به گزارهنگاهي معرفت

  ودن متواترات يا بداهت آنهانقد يقيني ب
از دیربـاز  ، هـاي متـواتر و بـالتبع بـداهت آنهـا و مبـدأ برهـان قـرار گرفتنشـان         یقینی بودن گـزاره  دربارة

نـدارد   یانـد کـه لزومـ   اي سسـت هاي فراوانی طرح شده که بسیاري از آنها به اندازهها و اشکالتشکیک
 ص، 4ج، ق1412، رازي ؛ فخـر 304ــ 301 ص، 3 ج، ق 1425، عالمه حلـی ، نمونه يبرا( بدانها بپردازیم

ــ227 ــو258ـ ــو87- 81 ص، 2 ج، م ب 1986، ؛ هم ــه . در ا)79- 73 ص، 8 ج، ق1407، ؛ هم ــا دام تنه
  .کنیمان و ارزیابی مییترین آنها را بمهم

  اشكال اول

نی است. با ظنـی  بلکه ظ، آور باشدتواند یقینی و علمخبر متواتر از اقسام دلیل نقلی است. دلیل نقلی نمی
اي بـه نتیجـه  ، از راه دلیل نقلی، بیترتنییقینی دست یافت؟ بد ياتوان به نتیجهبودن مقدمات چگونه می
  ظنی دست خواهیم یافت.

آور و یقینی باشـد کـه   تواند علمچنین استدالل شده است: در صورتی دلیل لفظی می ابراي اثبات کبر
. مشترك لفظی نبودن الفـاظ  2، . عصمت راویان مفردات الفاظ خبر1 جمله:از ، ده امر در آنها محرز گردد

  و ... .، . نبودن معارض عقلی4، . مجاز نبودن الفاظ آن3، آن
توان یافت که همۀ ایـن شـروط در آن جمـع باشـد؟     دلیلی متواتر می، آیا با وجود این شرایط دشوار

چنین دیـدگاهی   محصلهستند. فخرالدین رازي در  مفید ظن ییهالین دلیروست که باید گفت چنایناز
همـۀ حکمـا و    بـاً یکـه بسـیاري از فقهـا و تقر   حالیدر، )67ص، 1382، ر.ك: فخررازي( را برگزیده است

  مفید علم است.، دانان مسلمان بر این اعتقادند که دلیل لفظی متواترمنطق

  بررسي

هـاي نقلـی متـواتر یـا خبرهـاي واحـد       دلیـل گفته چنین پاسخ گفـت:  توان در برابر اشکال پیشمی
اما بـه لحـاظ داللـت خبرهـا بـر دو       ؛آورندن قطعی به لحاظ سند مفید یقین و علمیمحفوف به قرا

، امـا داللـت نـص    ؛آور و ظنی اسـت ظن، اساس مبناي مشهور اند: یا ظاهرند یا نص. ظاهر بردسته
هـاي نقلـی و خبرهـا همچـون     ه دلیـل یقینی است؛ حتی اگر به لحاظ سند ظنی باشد. توضیح آنکـ 

و هر خبر واحدي یا محفـوف بـه   ، یا متواتر است یا واحد، هاي عقلی اقسامی دارند. هر خبريدلیل
هـاي  تـوان دلیـل  و نیز خبر به لحاظ داللت یا ظاهر است و یا نص. می ؛قراین است یا غیرمحفوف

  بندي کرد:شرح دسته دیننقلی را ب
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اند و هم به لحاظ سند؛ مانند بعضی از آیـات قـرآن   خی از اخبار هم به لحاظ داللت یقینیترتیب بربدین

خـواه بـر اسـاس    ، اندند از آیات محکم. گفتنی است آیات قرآن کریم به لحاظ سند یقینیاکه آنها عبارت
  سند آنها قطعی و تردیدناپذیر است.، اساس تواتر. برحسب هر دو راه و خواه بر يآموزة تحد

خبرهـاي  ، انـد نمونۀ دیگر از این قسم اخبار که هم به لحـاظ داللـت و هـم بـه لحـاظ سـند قطعـی       
راه نـدارد و  چنین اخبـاري  اند. چنین اخباري از نظر سند تردیدي در اند که به لحاظ داللت نصمتواتري

هستند که بـه   يواحدخبرهاي ، لین دسته دلیا يهاگر نمونهیاند. از دیقینیاین اخبار به لحاظ داللت نیز 
  اند.  به لحاظ داللت نصو ، اندین قطعیمحفوف به قرا، لحاظ سند

مفیـد  ، اساس مبناي برگزیـده  ظنی یا بر، قطعی و به لحاظ داللت، دومین دسته از اخبار به لحاظ سند
، اند. ظواهر آیات قرآن کریم و خبرهاي متواتري که بـه لحـاظ داللـت ظاهرنـد و نـه نـص      علم متعارف

  از این دسته اخبارند.   ییهانمونه
و آنهـا خبرهـاي واحـد    ، د و به لحـاظ سـند غیریقینـی   انسومین قسم از اخبار به لحاظ داللت یقینی

  اند.اند که به لحاظ داللت نصین قطعیغیرمحفوف به قرا
 انـد و آنهـا خبرهـاي   اند که هم از حیث داللت و هم از جهت سند غیریقینـی خبرهایی، دستۀ چهارم

  به لحاظ داللت ظاهرند.و ، اندواحدي هستند که غیرمحفوف به قراین قطعی
گـاه  ، افت؛ از جملهیز ین يگریتوان اقسام دبلکه می، ستین يارائه شده حصر يبنداست طبقه یگفتن

 اند که بـه آورند و مفید احتمالی بسیار کم هستند و آنها خبرهاییشوند که صرفاً وهمیده میاي نقلی دادله
امـا مطالعـۀ   ، اسـت یسر گونه اقسام در نمودار منیاند. درج الحاظ داللت یا سند یا به لحاظ هر دو وهمی

  .سازدمیآور ماللنمودار را 



   ۴۹هاي متواتر در انديشة اسالمي شناختي به گزارهنگاهي معرفت

اي از آنهـا  توان بدین نتیجـه دسـت یافـت کـه دسـته     هاي نقلی میحاصل آنکه با بررسی اقسام دلیل
ـ اند و احتمال خالف به هیچ نحوه از جهت متن نصو  یکه به لحاظ سند یقینآورند؛ چرا یقینی و علم ا ی

  اشتراك و... در آنها راه ندارد.، مجاز، مانند نسخ، گانۀ عقالیی ذکر شدهوجهی از وجوه ده

  اشكال دوم: تغييرپذير بودن متواترات

ثبـات و  ، ترین شرایط برهـان توانند مبدأ برهان قرار گیرند؛ زیرا از مهممتواترات همچون محسوسات نمی
گونه امـور  بلکه منبع یا مستندشان محسوسات است. این، مستقل ندارند ییر است. متواترات منبعیعدم تغ

تـوان آنهـا را مبـدأ    کـه نمـی  توان براي آنها حد یا برهان اقامه کرد؛ چنانرو نمیاینتغییر و فسادپذیرند. از
  برهان قرار داد.

وتعلم أنّـه  ، وجود المحسوسات وأنت تعلم أنّ المحسوسات أشخاص فاسدةانّا بینا انّ التواتر ال یفید العلم ب
 فکان دخول المتواترات فی صناعۀ الحد والبرهان قلیل الفائـدة ، وال برهان علیها، ال حد للکائنات الفاسدات

  .)317 ص، 1381، ؛ نیز ر.ك: عالمه حلی208ص، ق1415، فخررازي(

  بررسي

بـدین نتیجـه   ، از آنچه گذشـت  .بدین اشکال پاسخ گفتیم، ی محسوساتهنگام ارزیاب، گرید يدر نوشتار
ناپـذیري متـواترات و   ا برهانیپذیري . برهان1 :یابیم که دو مسئله را باید از یکدیگر تفکیک کرددست می

مشـان  یمفاه يآنها و ناممکن بودن اقامۀ حد برا يناپذیر. مبدأ اولیه برهان بودن آنها. برهان2محسوسات؛ 
به لحاظ لـزوم   یعنی، رسد از این جهتست که نتوان آنها را مبدأ برهان قرار داد. به نظر میین نیمستلزم ا

که بـه لحـاظ    یتوان آنها را مبدأ قرار داد؛ در صورتیت آنها وارد نیست و میأچنین اشکالی بر مبد، ثبات
  نباشد. یمشکل، گر جهاتید

  اشكال سوم: ابتناي متواترات بر تفكر

اسـتدالل و   ۀبـر اقامـ  ، زیرا دستیابی بدین معرفت ؛نظري است و نه بدیهی، فت حاصل از خبر متواترمعر
، گـر سـخن  یشـوند. بـه د  آنها تصدیق نمـی ، تا استداللی بر مفاد مقدماتشان ارائه نشود ؛تفکر مبتنی است

وجـو در  تجسـ ، براي دستیابی به معرفت در خبرهاي متواتر الزم است تفکـر و اسـتدالل شـود. تفکـر    
شـود کـه اسـتداللی    گاه علم حاصل مـی معلومات و یافتن مقدماتی براي استدالل است. از خبر متواتر آن

، ر.ك: فخـررازي ( معرفتی نظري است و نه بدیهی، گونهاین ییهاقیاسی اقامه شود. پس معرفت به گزاره
  .)233 ص، 4 ج، ق1412
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  بررسي

 »بـه علـم   علم«ن است و نه در خود علم. در یچناین »به علم علم«در مزبور توان پاسخ گفت که روند می
، در مرتبـۀ علـم  ، ن حـال یحتی متصور است که در تبیین قیاس پنهان در متواترات اختالف شـود. در عـ  

ان تفکـر و  یـ بر اسـتدالل اسـت. م   یو مبتن یچند استداللاست؛ هر يچنین معرفتی براي هر کس ارتکاز
وجـود  فـاحش   يزیتمـا ، ارتکـازي  مبتنی بر تفکـر و اسـتداللیِ   میان استداللیِ، ترقیان دقیاستدالل و به ب

ولی چنـین اسـتداللی   ، متواترات و حسیات بر استدالل مبتنی است، . گرچه حصول علم در فطریاتدارد
  همراه گزاره است. یارتکازي است که یا همواره در ذهن حاضر است یا پنهان ول

  تمعناي علم يا يقين در متواترا
یابیم که خبر متواتر بدون تردید مفید علم است. اکنـون بـا   بدین نتیجه دست می، با تأمل در آنچه گذشت

اي از معرفـت اسـت؟ یقـین بـالمعنی     شویم که معرفت حاصل از تواتر چه مرتبـه می روروبهاین پرسش 
  ا علم متعارف و یا ...؟یاالخص یا یقین بالمعنی االعم 

معرفـت  ، در آنپنهـان  خبر متواتر و جریان قیاسـی   فراهم شدن شرایط اعتبارِرسد با به نظر می
 تر از اطمینان است و خبر متواتر بنـا معرفتی قوي، علم متعارف است. علم متعارف، حاصل از تواتر

دهد. این مرتبه از معرفت در زنـدگی روزمـره   اي از معرفت را نتیجه میفرض مزبور چنین مرتبه به
هاي پسین و غیرعقلی دستیابی به ایـن  در دانش. )433 ص، ق1405، (محقق طوسی ندککفایت می

، اگر به همین مرتبه از معرفت دسـت یـابیم  ، هاگونه دانشدرجه از معرفت کار بزرگی است. در این
هـم مفیـد   اگر مبادي برهان الزم است یقینی و مفید یقـین و آن  ، اساس این گفته کند. برکفایت می

هـا را مبـدأ برهـان قـرار داد؛     توان این گونه گزارهدر این صورت نمی، بالمعنی االخص باشندیقین 
  مگر اینکه در لزوم مرتبۀ معرفت در مقدمات برهان درنگ ورزیم.

  متواترات يشناختاعتبار معرفت
عتبـار  آنهـا بـر ا   یشـناخت انـد. اعتبـار معرفـت   پنهـان وابسـته   یهستند که بـه اسـتدالل   ییایمتواترات قضا

سان از جمله مسائل بسیار بااهمیت دربارة آنها ایـن  نیاست. بد ین استدالل مبتنیا يکبرا یشناختمعرفت
اي پیشـین و عقلـی   قضـیه ، مزبـور  يشود. آیـا کبـرا  است که چگونه آن کبرا اثبات و صدق آن محرز می

ه اثبـات آن از ایـن راه ممکـن    توان آن را اثبات کـرد یـا اینکـ   اي پیشین و از راه عقل میاست که به گونه
حاصل تراکم احتماالت است که از تکرار مشـاهدات بـراي فاعـل    ، ن بودهیز پسیبلکه این قضیه ن، نیست

  شود؟ شناسا پیدا می
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  ييدانان ارسطودگاه منطقيد
از راه اي کـه  گونـه  افزون بر لزوم کثرت اخبار بـه ، اعتبار معرفتی خبر متواتر، ییدانان ارسطواز نگاه منطق

بـه  ، اس پنهـان یـ اسـت. آن ق  یز مبتنـ یـ بر تحقق قیاسـی پنهـان ن  ، ن حاصل شودیقیشناسا  فاعل يآن برا
اخبـار  ، توان آن قیاس پنهـان را چنـین تقریـر کـرد: خبـر متـواتر      ر شده است. مییتقر یمتفاوت يهاگونه

نماسـت. پـس   واقـع ، ستگونه ااست که تبانی آنها بر کذب عادتاً ممتنع است. هر خبري که این گروهی
اج ودانـان ر ان منطـق یـ کـه م  يگـر یر دیـ تقر. )1446 ص، 3 ج، م1996، تهانوي( نماستخبر متواتر واقع

  ن شرح است:یبد، دارد
  اند؛داده ژه خبریورویدادي از ، بسیاريافراد : اصغر
  محال و ناممکن است.، : تبانی این شمار بسیار بر دروغاکبر

ـ «گونه تقریر کرده است: فإذا قال قائـل مـا   بدین بهمنیار آن قیاس پنهان را یعتقـد  » إنّ بغـداد موجـود  ب
ب معـه فهـو      (معه) أنّه لیس یقول عن غرض وتعصب. وکلّ من یقول شیئاً ال عن غرض وال عـن تعصـ

  .)98ـ97 ص، 1349، بهمنیار( صحیح
  .)233 ص، 4 ج، ق1412، ر.ك: فخررازي( ا قابل ارائه استیطرح شده  يگرید يرهاین تقریهمچن

کبـراي مزبـور در متـواترات از نگـاه     ، تقریـر قیـاس پنهـان در متـواترات     یبا صرف نظر از چگـونگ 
گونه کـه اعتبـار معرفتـی قضـایاي تجربـی یـا       ن است؛ همانیشیاي عقلی و پقضیه، ییدانان ارسطومنطق

اسـاس نگـرش    پنهـان در تجربیـات بـر    يبر قیاسـی پنهـان اسـت. کبـرا     یز از نگاه آنان مبتنیتجربیات ن
اي عقلی یا پیشین اسـت و نـه تجربـی یـا پسـین. از نگـاه آنـان چنـین         دانان ارسطویی خود قضیهمنطق
 يوابسته اسـت. حـال کبـرا    ان کبریات به ایکه اعتبار تجربپذیر نیست؛ چرااي از راه تجربه استداللقضیه

وال یمکن فی رأیـه ان  «باشد؟  یاعتبارش بر تجربه مبتن، هاي تجربی بودتواند خود قضیهمزبور چگونه می
تکون ثابتۀ بالتجربۀ النّها تشکل الکبري ألثبات کل قضیۀ تجربیۀ. فکیف یعقل أن تکون هی بنفسها قضـیۀ  

  .)199 ص، الجزء االول، م1978، صدر( »تجربیۀ

  د صدريشه يدگاه ابتکاريد
متواتر و تجربیـات مبتنـی اسـت بـر      ياعتبار خبرها، ییودانان ارسطاز نگاه عموم منطق، که گذشتچنان

اهللا صـدر بـاور بـه    تیـ از نگـاه شـهید آ  ، دگاه آنـان یـ ن است. برخالف دیشیآن پ يقیاسی پنهان که کبرا
بـه چنـین یقینـی در     یابیبلکـه دسـت  ، ن نیستیشیقضایاي متواتر و تجربی به دلیل قیاس یا کبراي پنهان پ
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احتمـال تحقـق مفـاد آن افـزون     ، تراکم احتماالت است. با کثرت و انبوهی خبرها حاصل گونه گزارهاین
ابـد.  یمـی ل به صفر ییابد؛ تا آنجا که تحقق احتمال نقیض مشود و احتمال تحقق نقیض آن کاهش میمی

دستیابی به یقین در قضایاي متواتر مبتنی بر تراکم احتماالت است. هر قـدر قرینـۀ احتمـالی    ، ترتیببدین
یقـین  ، پذیرد. پس از تـراکم احتمـاالت بـه مقـدار کـافی     تر انجام میدستیابی به یقین سریع، تر باشديقو

  شود. دربارة قضیه تجربی نیز وضع از این قرار است.  حاصل می
ان یـ کبراي پنهـان در قضـایاي متـواتر و تجربـی و بـه ب     ، اهللا صدرتیۀ نگرش شهید آیسان بر پانیبد

ن. یشـ یا پیـ اي عقلـی  ها پیامد تراکم احتماالت است و نه برخاسته از قضیهونه گزارهگنییقین در ا، گرید
 يایب او مـالك اعتبـار قضـا   یـ ترتنیانجامد. بـد اي از معرفت یقینی میتراکم احتماالت در آنها به درجه

بـر   یمبتنـ هـا  گونـه گـزاره  نین نسـبت بـد  یقـ یبـه   یابیدست، يداند. از نگاه ویم یکیو متواتر را  یتجرب
بـر حسـب تصـادف     يادهیـ تکـرار پد «و » ار بر کذب محال استیمخبران بس یتبان«است مانند  ياهیقض

شود. حکـم بـر امتنـاع امـور مزبـور      یز از راه استقرا و مشاهده حاصل میکه معرفت به آن ن» ممتنع است
ش یدایـ بـر کـذب و پ   یتبـان ، مشـاهده و تجربـه   يم. منهایاتجربه و مشاهده کردهآنها را روست که نیااز

 ین منطقـ یاست و محکوم قـوان  یز تجربیمزبور ن ين کبرایست. بنابرایمکرر ممتنع ن یتصادف يرخدادها
 ص، الجــزء االول، م1978، ؛ همــو438ـــ426 ص، ق1397، ر.ك: صــدر( حســاب احتمــاالت و ... 
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ـ اعتبار معرفت ۀدر اینجاست که با مسئل شـویم. در میـان مسـائل    رو مـی هشناختی قضایاي متواتر روب

ترین و در عـین حـال دشـوارترین مسـئله بحـث دربـارة اعتبـار        اصلی، هاي پسینشناختی گزارهمعرفت
معیـار صـدق ایـن دسـته      ۀمسـئل  شناسی بحـث دربـارة  معرفت، شناختی آنها و در اصطالح رایجمعرفت

اعتبـار   زیم و دربـارة پـردا مـی جداگانـه بـه ایـن بحـث مهـم       يت الهی در نوشتاراست. به خواسهگزاره
  کنیم.هاي پسین از جمله متواترات بحث میگزاره ۀشناختی هممعرفت

  گيرينتيجه
گانـه بـدیهی و   شش يمتواترات را از جمله مباد، دانانعموم حکما و منطق، شمندان مسلمانیان اندیدر م

انـد.  برهـان دانسـته   یهیبـد  يهاهیه و پایمفید یقین و از مبادي اول، یقینی، القبولاز جمله قضایاي واجب 
بـارة آنهـا بحـث و    در یهـاي گونـاگون  منظـر از اند و کانون توجه ياریهاي بسهاي متواتر در دانشگزاره

 دربـارة ز یـ شـناختی را کـه دربـارة آنهـا و ن    تـرین مباحـث معرفـت   مهم، شود. در این نوشتاریپژوهش م
  کاوش و بررسی کردیم.  ، ارائه، قابل طرح است ین قطعیواحد محفوف به قرا يخبرها
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کـه  ، در تفکـر بشـري  » تـواتر «هاي متواتر و آغاز پیـدایش اصـطالح   پس از بیان پیشینۀ کاربرد گزاره
هاي با نگاهی گذرا به تعریف، پرداختیم. در مبحث تعریفبه تعریف خبر متواتر ، اي بس دیرین داردسابقه
افزون بر لحـاظ قیـد   ، بدین نتیجه دست یافتیم که در تعریف برگزیده الزم است، شده و ارزیابی آنهاارائه

  را نیز بگنجانیم. » امتناع احتمال خطاي آنها عادتاً در درك حادثه«قید ، »امتناع تبانی مخبران عادتاً بر کذب«
م یجه رهنمـون شـد  ین نتین مبحث بدیدر ا، ختهط اعتبار خبر متواتر پردایدر ادامه به بحث دربارة شرا

ا یـ داد یـ . فهم درست رو2، . صدق مخبر1که اعتبار خبر متواتر همچون خبر واحد بر دو امر مبتنی است: 
توان شرط اول را در خبر متواتر از راه کثرت مخبـران و عـدم   حادثه و عدم خطاي وي در ادراك آن. می

اعم از خبر واحـد  ، شود که مفاد خبردوم نیز در صورتی تأمین میآنها بر کذب تضمین کرد. شرط  یتبان
 یمنطقـ ، ین اخبار متواتر دربارة اصول و قواعد فلسفیامري متعارف و غیراستنتاجی باشد. بنابرا، و متواتر

  و مانند آنها اعتبار ندارند.
م یافتیـ جه دست ین نتیم و بدیسپس به بحث دربارة نوعی یا شخصی بودن یقین در متواترات پرداخت

د اطمینـان  یـ چه مف، آور باشندچه یقین( هاي نقلی و دیگر امارات عقالییاقسام دلیل ۀکه مالك اعتبار هم
نوع است و نه شخص. همان دلیلی که بر اعتبار یقـین و امـارات    )و علم متعارف و چه ظن غیراطمینانی

بـر اعتبـار تنهـا یقـین     ، داللت دارد، قطعین یهمچون خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرا، مفید یقین
  کند.ن قطعی نیز داللت مییواحد محفوف به قرا ينوعی در متواترات و خبرها

بـودن   ینـ یقیکه متوجـه بـداهت و   را  یینقدهاو ، یابیبودن آنها را ارز ینیقیبداهت و بلکه ، در ادامه
، ن حاصـل از خبـر متـواتر   یقیا یعلم  م کهیافتیجه دست ین نتیم و بدیکردبررسی آنها شده است طرح و 

  ست.یاالخص ن ین بالمعنیقی
از انسـتیم کـه   م. دیگـذرا افکنـد   یبه مبحث چگونگی اثبات کبراي پنهان در متواترات نگاه، انیدر پا

 يمتواتر و تجربیات مبتنی است بر قیاسی پنهان که کبـرا  ياعتبار خبرها، ییدانان ارسطونگاه عموم منطق
از نگـاه شـهید صـدر کبـراي پنهـان در قضـایاي متـواتر و        ، گفتـه شیدگاه پیبرخالف دن است. یشیآن پ

محصول تراکم احتماالت اسـت. تـراکم ایـن احتمـاالت بـه      ، اي پسین است که اعتقاد بدانگزاره، تجربی
  انجامد.اي از معرفت یقینی میدرجه

شویم. به خواست الهـی در  رو میهشناختی قضایاي متواتر روباعتبار معرفت ۀدر اینجاست که با مسئل
  کنیم.هاي پسین از جمله متواترات بحث میگزاره ۀشناختی هماعتبار معرفتدربارة ، گرید ينوشتار
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