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 یمیهت ابن یدگاهاز د« واحد»خبر  یتحج

*

 چکیده
واحد از مسائل اختالفی بین علمای مذاهب اسـالمی اسـت. برخـی آن را  حجیت خبر

داننـد و برخـی  دو حجـت می دانند، برخی در هر کلی در فقه و عقاید حجت نمی رطو به
داننـد ولـی در  بیان که آن را در فقه حجت می این اند؛ به قائل به تفصیل شده نیز دیگر

واحـد  دانند. علت این اختالف، در افادۀ علـم و ظـن در حجیـت خبـر عقاید حجت نمی
اند، آن را در عقایـد نیـز حجـت  احـد قائـل شـدهو  است. هرکدام که به افـادۀ علـم  خبـر

طرف امـت  شده از قسم  خبر  پذیرفته از دو واحد را غیر تیمیه مطل  خبر اند. ابن دانسته
تـوان گفـت کـه او  دیگـر می عبارو دانـد. بـه ظـن می قرینـه، مفیـد  بـه و خبر  محفوف

سمی که  واحد را در احکام و عقاید حجت نمی خبر مطل  تیمیه  از دیدگاه ابنداند. هر ق 
سـمی کـه افـادۀ کنـد، می علم می افادۀ ظـن  توانـد در عقایـد نیـز حجـت باشـد و هـر ق 

« تلقی به قبول امـت»تیمیه دایرۀ اخبار ذیل عنوان  کند، در عقاید حجت نیست. ابن می
از اخبار متواتر را از این نـو  دانسـته  را بسیار گسترده کرده و تمام اخبار صحیحین غیر

تیمیـه  حـدیث اسـت. بـه ایـن نظریـۀ ابن دلیـل وی بـر ایـن مطلـب، اجمـا  اهل است.
 اشکاالتی وارد است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

 حدیث. تیمیه، علم و ظن، اجما  اهل حجیت، خبر واحد، ابن ها: واژه کلید
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 مقدمه
مشـترع اسـت. سـنت « سـنت»و « کتـاب»مبانی استنبا  در بین مذاهب دربـارۀ دو امـر  

رسیدن به سنت، به چند قسم تقسـیم  است و راه   متشکل از قول و فعل و تقریر معصوم
متـواتر چنـدان  واحـد. مسـئلۀ حجیـت خبـر مسـتفیِ و خبـر متواتر، خبر شود: خبر می

بـودن  آن را  آور متواتر و علـم اختالف مذاهب قرار نگرفته است و عمدتا  حجیت خبر مورد
واحـد  اختالف قرار گرفته، مسئلۀ حجیت خبـر ای که بین مذاهب مورد مسئلهاند.  پذیرفته

حالـت کلـی متصـور  موضـو ، سـه دیگر، برای یافتن حکـم شـرعی  یـک عبارو است. به
اسـاس  آن اسـت. در  عقال  وظیفۀ فرد عمل بر« قطع»است: قطع، ظن و شک. در حالت 

ماتی را فراهم آورده است که به طرف، شار  مقد دلیل تساوی بین دو نیز به« شک»حالت 
است. در میان « عملیه اصول»فرد کمک خواهد کرد از بالتکلیفی خارج شود و آن همان 

که نه حجیت قطع را دارد و نه حکـم شـک را. « ظن»نام  قطع و شک حالتی وجود دارد به
بیعتـا  قراین  قطعی باشد، این خبر افادۀ علـم و یقـین دارد و ط به واحدی محفوف اگر خبر

واحــد در جـایی اســت کــه آن خبــر، فــار  از  نــزا  نفواهــد بــود. نـزا  بــر ســر خبــر مـورد
واحــد بـر ســر ایـن موضــو  اسـت کــه ایـن نــو  از  ای باشـد. اخــتالف در خبـر قرینــه هـر
کنـد یـا  واحـد افـادۀ علـم می دیگر، خبر عبارو واحد، حجیت قطعی دارد یا ظنی؟ به خبر

ه ظنونی است؟ آیا از ظنون معتبـر اسـت و عقـال در سـیره و افادۀ ظن؟ ثانیا  این ظن از چ
کننـد؟ ایـن ظنـون معتبـر کـه دارای اثـر عملـی  روش خود، بر پایۀ ظنون معتبر عمـل می

بر فقه، در حوزۀ عقاید نیـز کـاربرد دارنـد؟  در حوزۀ فقه کاربرد دارند یا عالوهفقط هستند، 
توانـد حجـت شـمرده شـود و  رد، میواحـد در احکـام، از ظنـون معتبـر قـرار بگیـ اگر خبـر

ها حـائز اهمیـت  تیمیه، ایـن پرسـش به دیدگاه ابن توجه اساس آن عمل کرد یا خیر؟ با بر
واحـد اتفـاذ  تیمیه چه دیدگاهی را در حجیـت خبـر بیشتری خواهند بود تا روشن شود ابن

ایـن رابطـه بـا  تحلیلـی ارائـه شـده اسـت. در-روش  توصـیفی کرده است. نوشتار حاضر به
تیمیه ارائه نشده اسـت و تنهـا  واحد از دیدگاه ابن ای مفت  به خبر مسئله، کتاب یا مقاله

نعیمی اسـت.  تیمیه در حدیث نگاشته شده که تألی   ابومحمد کتاب دربارۀ منهج ابن یک
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علی بهرامی تألی  شده  قلم حمزه اسالمی به ای نیز در فصلنامۀ پژوهشنامۀ مذاهب مقاله
واحد دارد. بـه همـین دلیـل اکثـر مراجعـاو  تیمیه در خبر ای به دیدگاه ابن هاست که اشار 

. در مقالۀ حاضر ابتدا بـه بررسـی  ه استتیمیه در تألیفاو او بود باره به متون خود ابن دراین
ادامـه، بـه دایـرۀ  تیمیه پرداختـه شـده اسـت و در واحد از دیدگاه ابن افادۀ علم و ظن خبر

تیمیـه  تیمیه اشاره خواهد شد و در پایان نیز مالکی کـه ابن دگاه ابنواحد از دی حجیت خبر
 واحد اتفاذ کرده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای خبر

 حجیت
چیزی که صالحیت داشـته باشـد  را در لغت به دلیل و برهان و هر« حجت»معاجم لغوی 

 0اند. تا با آن علیه خصم احتجاج شود، معنا کرده
دارد، معنـای اصـطالحی  وجـود دلیل اهمیتی که در مسـئلۀ موردبحـث  بهواجب است 

ــت» ــطالح  « حج ــت در اص ــود. حج ــی ش ــدیثی بررس ــولی و ح ــی و اص ــاو منطق از جه
بفش و مرتبط با یکدیگر تشکیل شده باشد  منط ، چیزی است که از قضایای نتیجه علم

 ،و کبـرای قضـیه پیداکردن به شیئی مجهول شـود. بنـابراین مجمـو  صـغرا و باعث علم
کنندۀ متعل  خود  اصول، دلیلی است که ثابت حجت در اصطالح  علم 2نام دارد.« حجت»

فعلـی را  دیگر، دلیلی است کـه حکـم عبارو باشد و به درجۀ قطع و یقین نرسیده باشد؛ به
 ۀنمایـد و حجیـت و اعتبـار آن دلیـل، از ناحیـ واقعی برای مکلـ  ثابـت می عنوان حکم به

جعل شده باشد؛ یعنی حجیت و دلیلیت آن ذاتی نباشد، بلکه به جعل شـار   شار  مقدس
« حجـت»شود و از نظر لغـت، بـه قطـع،  اصولی، شامل  قطع نمی« حجت  »باشد. بنابراین 

نظـر  جعـل نیسـت، لـذا از شود ولی نظر به اینکه حجیت  قطع نفیا  و اثباتـا  قابل اطالق می
تـوان  بنـابراین بـا ایـن بیـان می 9ق نفواهد شد.اطال« حجت»اصطالح  اصولی، به قطع، 

قسم است: یا موضوعی است یا طریقی. در حجیت  طریقی، اعتبـار از  گفت حجیت بر دو
                                                 

 .882، ص8، جالعوب ل هنتمنظور، محمد بن مکرم، ؛ ابن857، ص7، جرهذسبتاللغة. ازهری، محمد بن احمد، 1

نهمۀتاصاولتتفوهنگ؛ مرکز اطالعاو و مدارع اسالمی، 72، ص8، جأصولتالفقهت)هموا تبهتشوحتفهیسی(اصغری، عبدالله، . 2
 .725، صفقه

 .72، ص8. اصغری، عبدالله، أصول الفقه )همراه با شرح فارسی(، ج3
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سوی حجت واقعی و موضوعی و نفسی است؛ همانند  ء، طریقی به جهت است که شی  آن
قطعـی  متـواتر کـه راهـی واحد که راهی ظنی به سنت واقعی اسـت، یـا هماننـد خبـر خبر

حجت در اصطالح  علم حدیث نیز بـه روایـت شفصـی گفتـه  0سوی سنت واقعی است. به
 2توان به آن احتجاج کرد. شود که می می

در علم منط ، علم اصـول و علـم حـدیث بـه یـک  بنابراین، معنای اصطالحی  حجت
ت علم است؛ زیرا زمانی که علم حاصل شود، حجیـ افادۀمعنا منتهی خواهد شد و آن نیز 
 و قابلیت احتجاج نیز خواهد آمد.

 خبر
گهی، اعالن، گزارش و اطال  در لغت به« خبر» کردن آمده اسـت.  دادن و آشکار معنای آ
چیـز خبـر داد.   یعنـی او را بـه فالن« أخبهرُ قکهذا»جمع  خبر است وگفته شده کـه « اخبار»

 9اند. معاجم لغوی به این معنا اشاره کردهلغت در  اهل
اند: برخی مفهـوم خبـر را امـری بـدیهی  ای اصطالحی  خبر دو دسته شدهعلما در معن

علت  و برخـی قائـل هسـتند کـه خبـر را بـه 4انـد، اند و تعریفی بـرای آن ذکـر نکرده دانسته
علت  تـوان در قـالبی خـاص تعریـ  کـرد یـا شـاید بـه بودن  آن، نمی دشواری و غیرممکن

ــفافیت  آن، نمی ــوح و ش ــب وض ــوان آن را در قال ــی   ت ــون توض ــود؛ چ ــ  نم ــی تعری خاص
گـروه در خبـر، همـان معنـای لغـوی  دو بنابراین، مراد هر 1واضحاو، از مشکالو است.

ــه ــز ب ــوی نی ــای لغ ــت. معن ــام اس ــودن، می دلیل ع ــرای آن  ب ــادی را ب ــادی  زی ــوان مص ت
شده برای خبر اسـت. ایـن  جمله مصادی   ذکرشده و استعمال از« حدیث»گرفت.  نظر در
 رسانند. اند و معنای واحدی را می جای یکدیگر استعمال شده وفور به به اصطالح دو

                                                 
 .52، ص8، جشنهسیترتپهسختبهتشبههتتشیعهاصغر،  . رضوانی، علی1

 .735، ص8، جبهستالهداسةتفيتعلمتالدیاسةمق. مامقانی، عبدالله، 2

؛ ازهـری، 852، ص0، جالعاین کتاهب؛ فراهیدی، خلیل بن احمد، 887، ص0، جل هنتالعوبتمنظور، محمد بن مکرم، . ابن3
معجامتتفارس، احمد، ؛ ابن785، ص7، جالعورس رهج؛ زبیدی، محمد بن محمد، 753، ص3، جاللغة رهذسبمحمد بن احمد، 

 .872، ص8، جاللغة مقهسیس

 .778، ص8، جالفقه المعهلمتفيتأصول شوحتلمسانی، عبدالله بن محمد،  . ابن4

 .773، ص7، جالمختصو بیهن. اصفهانی، محمود بن عبدالرحمن، 5
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 تیمیه اقسام خبر از دیدگاه ابن
دو نو  تقسیم بیان کرده است. در تقسیم اول، خبر را از جهت افادۀ « خبر»تیمیه برای  ابن

ت کـه تقسیم کـرده و معتقـد اسـ« آحاد خبر»و « متواتر»قسم   علم به دو افادۀ  علم یا عدم
واحد را قرار داده اسـت و بـه قسـم  متواتر، خبر مقابل  خبر علم است. در متواتر مفید خبر

ای کـرده و آن را بـه برخـی نسـبت داده  نام  خبر مستفیِ یـا مشـهور نیـز اشـاره سومی به
اعتبار بیـان کـرده کـه  دلیل اعتبـار و عـدم این، وی تقسیم دیگـری را بـه بر عالوه 0است.

 2عبارو است از:
 . ما یعلم صدقه )صدق خبر معلوم باشد(؛7
 . ما یعلم کذبه )کذب خبر معلوم باشد(؛8
تر از  تیمیه خبر مستفیِ و اخبار پائین . حدیث محتمل بین صدق و کذب باشد. ابن7

 9مستفیِ را در این قسم داخل کرده است.
بحـث بـه ایـن  خـوردن   دلیل گره برد که بـه نو  خبر را از قسم اول نام می تیمیه سه ابن

 شود: نو  اشاره می اقسام، در ادامه به این سه

زمانی کـه علمـا خبـری را پذیرفتـه باشـند، آن خبـر افـادۀ علـم  . تلقی علما به قبول:0
گونه اخبار که علما بر آنان تلقی به قبول کردند، نزد جمهور  نویسد که این وی می 4کند. می

بنابراین، طب  این نظر  1احمد افادۀ علم دارد.علما از اصحاب ابوحنیفه، مالک، شافعی و 
بـاره احادیـث آحـادی  تیمیـه دراین علم هستند. مـراد ابن اکثر احادیث در صحیحین مفید

 کند. متواتر را در قسم بعد ذکر می اند؛ زیرا وی خبر هستند که تلقی به قبول شده

دد را در تحق  متواتر شر  داند و ع تیمیه خبر متواتر را مفید علم می ابن . خبر متواتر:0
شده ندارد؛ بلکه هر زمانی که از اخبار  راویان  متواتر، عددی شمارش»گوید:  داند و می نمی

                                                 
 (.02، ص72، جالفتهرى مجمو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. إذ المقصود من المتواتر ما یفید العلم. »1

 (.00)همان، ص«. صدقه أو کذبه أوال الفبر إما أن یعلم. »2
 .05. همان، ص3

 .853، ص85؛ ج02و  00، 07، 05، ص72؛ ج757و  755، ص77. همان، ج4

 .07، ص72. همان، ج5
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متواتر خواهـد بـود و ایـن علـم بـه حـال راویـان و مفبـران بسـتگی  علم حاصل شد، خبر
خـاص را  تواترخاص.  عام و تواتر نو  تقسیم کرده است: تواتر اما او تواتر را به دو 0«.دارد

 2حدیث، تواتری است که نزد عامه وجود ندارد. کند و تواتر اهل حدیث بیان می تواتر اهل

تیمیه خبر محفوف به قرینه مفید علـم اسـت و  اعتقاد  ابن به . خبر محفوف به قرینه:3
تیمیـه ایـن قـراین را بـه  صادر شده است. ابن اکرم توان یقین حاصل کرد از پیامبر می
قـراین موجـود در صـفاو  9م بیـان کـرده اسـت: قـراین موجـود در صـفاو راوی،قسـ پنج

شاهدی از کتاب و سنت بـر خبـر وجـود  1اقرار کسی که مضمون خبر را شنیده، 4مفبٌربه،
7و صفاو نفسانی  راوی. 6داشته باشد،

 

 آور بودِن خبر واحد آور بودن یا ظن علم
بـودن   علـم نیسـتند؛ بلکـه اصـل بـر ظنـی تیمیه معتقد است که تمام اخبار آحاد مفید ابن

اول  تیمیه بیان شد، وی قسم گونه که در اقسام خبر از دیدگاه ابن  آحاد است. همان اخبار
آحاد را جای  داند که ذیل این قسم، دو قسم از اخبار می« صدقه یعلم ما»از اقسام خبر را 

 8داده است:
شـود  گونه استفاده می ه ذکر کرده است، اینتیمی با قراینی که ابن . خبر محفوف به قراین:0

 -مرسـل مجهـول و خبـر ضـعی ، خبـر صـحی ، خبـر اعـم از خبـر-واحدی  که اگر هر خبر
باشـد و قرینـه  الکذب و الصدقل علم است و خبری را که محتم قرینه باشد، مفید به محفوف

 3داند. نداشته باشد، تنها در حیطۀ احکام شرعی عملیه و علمیه حجت می

                                                 
 .023، ص7، جالکبوى الفتهرىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ؛ ابن05، ص72. همان، ج1

 .57، ص72، جمجمو تالفتهرىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
لتدسنتالم یحتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3  .028، ص7، جالجوابتالصحیحتلمنتبدر

 .028و  027. همان، ص4
 .027. همان، ص5

 .838و  837، ص88، جمجمو تالفتهرىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن6
لتدسنتالم یحتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن7  .020، ص7، جالجوابتالصحیحتلمنتبدر

 .00، ص72، جمجمو تالفتهرىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن8
 . همان.9
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تیمیه این قسم از احادیث را جداگانه بیان کرده و  ابن شده توسط امت: . خبر پذیرفته0
تـرین ادلـۀ  قرینه قـرار نـداده اسـت. ایـن قسـم یکـی از مهم به آن را از قسم  خبر  محفوف

بـودن  آن  آحاد است. اگـر امـت خبـری را بسذیرنـد، دال بـر حـ  تیمیه در حجیت خبر ابن
واحـدی را قبـول  کننـد. اینکـه امـت خبـر بر خطـا اجتمـا  نمی واحد است؛ زیرا امت خبر
واحد است. او متون حدیث صحیحین  کنید دال بر وجود حجت و دلیل بر صحت  خبر می

واحـدی  دسته تقسیم کرده است: برخی را متـواتر دانسـته، و برخـی دیگـر را خبـر را به دو
0اند. قبول امت قرار گرفته دانسته است که مورد

 

 نویسد: کند و می نفسه افادۀ ظن می واحد فی کند که خبر یه این را ثابت میتیم ابن
خبر واحدی که شریعت آن را تصدی  کـرده و عمـل بـه آن را واجـب نمـوده اسـت، 

رسـاندن  علـم توسـط  شده به صدق و ضبط باشد. در افاده خبری است که شناخته
آحاد افادۀ علم دارد؛  برقول وجود دارد: برخی قائل هستند که خ این نو  خبر، دو

ظاهر و  بن خویز منداد، جمهور اهل مانند مالک و جماعتی از صحابه مانند محمد
حدیث. قول دوم در این زمینه این است که خبر آحاد افادۀ علم ندارد و  جمهور اهل

حـدیث  کالم و اکثر متأخران از فقهـا و جمـاعتی از اهل این قول، قول  جمهور اهل
 2است.

منزلـۀ  نفسه افادۀ ظن دارد، اگر امت آن خبر را پذیرفته باشـند، به بری که فیهمین خ
علم  شود؛ زیرا اجما   معصوم است و اهل علم شده است و قطعی محسوب می اجما  اهل

کنند، بر تصـدی  خبـر  کـذب نیـز اجمـا   کردن  حرام اجما  نمی که بر حالل طور  همان
 9کنند. نمی

آحاد را از جهت اعتبار در دسـتۀ واحـدی قـرار نـداده اسـت. وی  تیمیه خبر بنابراین ابن
داند؛ بلکه با آنها معاملۀ متواتر دارد. همچنین او بـین تمـام  واحد نمی برخی از آحاد را خبر

دوم رسـیده اسـت، فـرق گذاشـته و  اول و خلیفـۀ آحادی که از خلیفـۀ آحاد و اخبار اخبار
قیاس با دیگر اخبار آحاد دانسته است. با این  غیرقابلدوم را  اول و خلیفۀ اخبار آحاد خلیفۀ

                                                 
 . همان.1

 .570، صمختصوتالصواعقتالموسلةتعلیتالجهمیةترتالمعطلةبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن2

 .27، ص5، جمجمو تالفتهرىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3
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 0خلیفه را از همۀ خبرهای آحاد برتر دانسته است. علم، اخبار دو تیمیه در افادۀ عبارو ابن

 در احکام و عقاید واحد دایرۀ حجیت خبر
الدالله ندانسته است؛ بلکـه  تیمیه مطل  اخبار آحاد را ظنی با بیان ساب  روشن شد که ابن

الداللـه قـرار داده  قرینـه باشـد، ذیـل اخبـار قطعی به اخباری را که مقبول  امت و محفوف
 داند. او دربارۀ الدالله را در احکام و در اعتقاداو، دارای حجیت می است. وی اخبار قطعی

آحـاد   مذهب اصحاب این بوده است که اخبـار»گوید:  آحاد در اعتقاداو می حجیت اخبار
اند که  برخی گمان کرده 2«.ط امت، صالحیت اثباو  اصول  دیانت را دارندشده توس پذیرفته

ِ  این عبارو  ابن 9تیمیه در این مسئله دچار تناقِ شده است. ابن  اسـت تیمیه علت تناق
آحـاد  آحـاد اسـت و بـا خبـر حلی، از خبـر این خبر ذکرشده توسط عالمه»نویسد:  که می

واحـد تنهـا  گویـد خبـر وی همچنـین می 4«.او کـردتوان اصلی از اصول دیانت را اثبـ نمی
بــرای اثبــاو  1همــراه بیــاورد. توانــد قطـع را بــه شــود و نمی موجـب عمــل و غلبــۀ ظــن می

تیمیه در جای دیگری بیان شده است  اعتقادی، قطع الزم است. عکس  این کالم ابن امور
ه توسـط امـت، شـد آحـاد  پذیرفته مذهب اصحاب این بوده است کـه اخبـار»گوید:  که می

این دو بیان در ظاهر با یکدیگر تناقِ دارند؛  6«.اند صالحیت اثباو اصول دیانت را داشته
تیمیـه عمـال  ایـن  تیمیه بیان کرده است، تناقضی وجود ندارد؛ زیرا ابن اما با مالکی که ابن

دانـد و در  متواتر مـی واحد خارج کرده است و آنها را همانند خبر نو  اخبار را از اقسام خبر
تیمیـه  اول قرار داده است. تنها در مالکی کـه ابن بندی  اخبار نیز این دو را در قسم تقسیم

                                                 
 .577، مختصوتالصواعقتالموسلةتعلیتالجهمیةترتالمعطلةر، بک قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن1

 .27، ص5، جمجمو تالفتهرىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
ماذاهبتتۀپژرهشانهم، «تیمیـه ابن سـنت و نگاهی تطبیقی به قلمرو حجیـت اخبـار آحـاد در تفکـر اهل»بهرامی، حمزه علی، . 3

 .35تا  55دوم، ص شمارۀ ،اسالمی

 .257، ص0، جالنبوسةتتمنههجتال نةیه، احمد بن عبدالحلیم، تیم . ابن4
وسـیلۀ  توان به داند و قائل است که نمی آحاد می تیمیه اخبار مهدویت را اخبار شده، در موضو  مهدویت هستند و ابن اخبار  بیان

 رود. شمار می اعتقادی به اصل عنوان یک آن مهدویتی را اثباو کرد که به

الم اتدیكتعلایتتیمیه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  )ابن«. وجب العمل و غلبة الظن دون القطع في قول الجمهورخبر الواحد ی. »5
 (.72، ص8، جریمیة اإلسالمتأحمدتابن مجمو تفتهرىتشیخ

 .37، ص8. همان، ج6
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 اتفاذ کرده، اشکال وارد است که در بدان پرداخته خواهد شد.
واحد در اعتقـاداو، قائـل بـه تفصـیل  تیمیه در حجیت خبر توان گفت ابن بنابراین می

ــا خبــر   بــاری باشــد کــه امــت آن را قبــول کردهآحــاد از اخ شــده اســت و اگــر اخبــار انــد ی
حسـاب آورده  بـه« صـدقه یعلـم ما»واحد را از اخبار  قرینه باشد، این نو  خبر به محفوف

قـرار داده « صـدقه یعلـم مـا»قسم از اخبـار  متواتر را ذیل این که اخبار طور  است؛ همان
قرینـه،  بـه ت و اخبـار محفـوفاست. با تقسیم فوق، اخبار متواتر، اخبـار موردپـذیرش  امـ

قرینـه، در  به اعتبار یکسانی دارند. زمانی که اخبار واحد  موردپذیرش  امت و اخبار محفوف
دین به آن تمسک کرد؛ امـا  توان در اصلی از اصول متواتر یکسان شدند، می اعتبار با خبر

 ها تمسک نمود.توان به آن واحدی که این خصوصیاو را ندارد، تنها در احکام می با خبر

 تیمیه واحد از دیدگاه ابن مالک در حجیت خبر
واحـد  موردپـذیرش  امـت اسـت.  گیرد، خبـر سم از اخبار که محل نزا  قرار میترین ق   مهم
تیمیه دایرۀ این اخبار را بسیار گسترده کرده و تمام اخبار موجود در صـحیحین، غیـر از  ابن
تـوان در  می  حجیـت ایـن نـو  اخبـار اثبـاو شـد،شود و زمانی که  متواتر را شامل می خبر

گرایی  ساز تفکر افرا  تیمیه زمینه احکام و عقاید، به این اخبار استدالل کرد. این نظریۀ ابن
ها شده است. در این مجال، مالع حجیت خبـر بررسـی و تبیـین  در بین وهابیت و سلفی

 .شود یم
او بسیاری از اخبـار را ذیـل عنـوان آید که  دست می تیمیه این مطلب به از سفنان ابن

حـدیث بیـان  قرار داده است و علـت ایـن تلقـی را اجمـا  اهل« تلقی به قبول توسط امت»
 حدیث اشاره شده است: عنوان  تلقی به قبول و به اجما  اهل به کند. در این عباراو  او، می

 گوید: واحد  مقبول  امت می تیمیه در حجیت خبر ابن
علـم  بـه  کند، ولی زمـانی کـه اجمـا   اهـل نفسه افادۀ ظن می یخبر واحد گرچه ف

شـود و نـزد جمهـور  علم )فقیهـان( می حدیث با آن همراه شود، مانند اجما  اهل
 0قطعی خواهد بود؛ زیرا اجما   معصوم است و خطایی در آن نیست.

                                                 
 .07، ص72، جمجمو تالفتهرىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
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. او در حـدیث اسـت تیمیه، اجما  اهل بنابراین، حجیت این قسم از اخبار از دیدگاه ابن
نظر دارند، مدار  اخباری که بفاری و مسلم بر آنها اتفاق»گونه بیان کرده است:  عبارتی این

 0«.علیه هستند و مالع برای حدیث متف 
 گوید: آید اکثر احادیث صحیحین تلقی به قبول شوند؛ زیرا می طب  کالم او الزم می

یث، روایـاو را اکثر متون صـحیحین معلـوم و مـتقن هسـتند و اهـل علـم بـه حـد
اند و اجما   آنـان معصـوم از خطاسـت؛  و بر صحت این روایاو اجما  کرده  پذیرفته

 2هم معصوم از خطاست. همانند اجما  فقها در احکام که آن

اند، افـادۀ علـم  عالوه بر این، طب  گفتۀ او برخی احادیث  سنن که امت آنها را پذیرفته
اند؛  ن نیز احادیثی است که امت آن احادیث را پذیرفتهگوید که در سن تیمیه می کند. ابن می

آحاد  صـحیحین، تلقـی  تیمیه در اخبار مالع ابن 9«.ال وصیة لوارث قول پیامبر»مانند 
 گوید: حدیث است. او می به قبول امت و دلیل  او، اجما  اهل

ا االمـر کـذب باشـد و امـت آن ر  امت، اجتما  بر خطا ندارند و اگر حـدیثی در نفس
نفسه کـذب  حقیقت، اجما  بر تصدی  امری است که فی تصدی  و قبول کنند، در

 4شود و ممتنع است. است. این نو  اجما ، اجما  بر خطا شمرده می

کـردن   علـم بـه احکـام شـرعی، بـر حـالل  که اهل طور  دهد که همان وی ادامه می
بــه کـذب اجمــا  علــم بـه حــدیث نیـز، بــر تصـدی   کننــد، اهـل امـری حــرام اجمـا  نمی

 1کنند. نمی
منزلۀ پذیرش امت  آمده باشد، به صحیحتم لمو  صحیحتبخهیىبنابراین، هر خبری در 

است؛ زیرا امت با چنین خبری که مسلم و بفاری بر آن اتفاق داشته باشند، تلقی به قبول 
کنـد. وی دلیـل ایـن پـذیرش امـت را اجمـا   علـم می اند و حدیث با این سـند افـادۀ کرده

ــه قبــول امــت»کنــد. در مبحــث بعــدی عنــوان  حــدیث ذکــر می هلا اجمــا  »و « تلقــی ب
 بررسی خواهد شد.« حدیث اهل

                                                 
 .08. همان، ص1

 .02. همان، ص2

 .08ص. همان، 3

 .757، ص77. همان، ج4
 .07، ص72. همان، ج5
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 بررسی روایات موردپذیر  امت
تیمیـه اخبـار واردشـده در صـحاح سـته و برخـی سـنن را بـه  طور که بیان شـد، ابن  همان

تیمیه دال بر  الم ابنک 0قسم تقسیم کرده است: اخبار متواتر و اخبار موردپذیرش امت. دو
آحـاد نیـز  که احادیث متواتر در صحیحین حجت هستند، اخبـار طور  این است که همان

توان در احکام و اعتقـاداو دلیـل آورد. وی مـالع پـذیرش  حجیت دارند و با این اخبار می
تیمیـه  ن را پذیرش امت دانسته است؛ حال آنکه این کالم ابنیآحاد در صحیح تمام اخبار

 دالیلی باطل است:به 
: اتفاق بفاری و مسلم بر صحت حدیثی کـه خبـر دلیل اول: واحـد باشـد، آن را از  اوال 

دیگر، این حدیث افادۀ علم ندارد؛ زیرا تلقی بـه قبـول  عبارو کند و به افادۀ ظن خارج نمی
ظن امت به اجتهاد بفاری و مسلم است. این اجمـا  بـر  در حدیث و خبر، مستند به حسن

: نهایت 2تحق ، اجماعی مدرکی خواهد بود و افادۀ علم نفواهد داشت.فرِ  چیزی  ثانیا 
ای  کند، افادۀ ظـن اسـت و زمـانی کـه شـف  ثقـه را که اجتهاد مسلم و بفاری ثابت می

کند، صرفا  افادۀ ظن دارد، چگونه اجتهـاد بفـاری و مسـلم  خبری را از روی حس نقل می
ــوده؛ بلکــه حد ــان حســی نب ــوده اســت، میکــه اجتهادش ــادۀ ســی ب ــد اف ــد.  توان ــم کن عل

نووی در انکار کالم ابوصالح در اینکه آنچـه مسـلم و بفـاری بـر آن اتفـاق  ابوزکریا شیخ
 گوید: کند، می اند افادۀ علم می کرده

این مطلبی را که ابوصالح بیان کرده، خالف چیزی است که اکثـر محققـان بیـان 
حادیثی از صحیحین که متـواتر نیسـتند، افـادۀ اند که ا اند. اکثر محققان قائل کرده

کننـد و فرقـی  آحاد هستند و اخبار آحـاد افـادۀ ظـن می کنند؛ زیرا از اخبار ظن می
بین بفاری و مسلم و دیگـری وجـود نـدارد و تلقـی  امـت تنهـا چیـزی را کـه ثابـت 

 9کند، افادۀ وجوب عمل به این اخبار است. می

نویسـد کـه سـفن او  ابوصـالح می الـدین در رد  همچنین ابومحمد بن عبدالسـالم عز
مبنی بـر قـول معتزلـه اسـت و اینکـه امـت زمـانی کـه بـه حـدیثی عمـل کننـد، اقتضـای 

                                                 
 . همان.1

 .37، صریمیةترتمنهجهتفيتالحدسثت . نعیمی، ابومحمد، ابن2
 .33. همان، ص3
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کند زمانی که بین احادیـث تعـاِر  پیداکردن به آن خبر است. وی در ادامه بیان می قطع
پــذیرفت؛ آحــاد  بــه قبــول  ایــن احادیــث تــوان تلقــی  امــت را راجــع وجــود دارد، چگونــه می

همچنـین از  0که خبری که تلقی به قبول شده است، نباید معارضی داشته باشد. حالی در
نقل کرده که وی این قول را انکـار نمـوده اسـت؛ یعنـی عمـل امـت بـه  2اصولی برهان ابن
کنـد، بلکـه بـین احادیـث  کردن به آن حدیث را ایجـاب نمی پیدا حدیث اقتضای قطع یک

افتد ایـن اسـت کـه خبـر در ایـن  چیزی که در صحیحین اتفاق می تفاوو وجود دارد. تنها
قوی اختصاص به صـحیحین نـدارد و کتـب  کند و این ظن   صحیحین افادۀ ظن  قوی می
9شود. خمسه یا سته را نیز شامل می

 

اند، خطاست؛  تیمیه مبنی بر اینکه کل امت این روایاو را پذیرفته سفن ابن دلیل دوم:
اربعه، حافظـان  تابعان، ائمۀ سوم بعد از صحابه، تابعان، تابعان   ر قرنکتاب د زیرا این دو

تیمیه از تلقی امت، بعِ امت باشد،  اند. اگر مراد ابن احادیث و ناقدان  احادیث نوشته شده
تواند عصمت را برای برخی صحابه ثابت کند؛ زیـرا کـالم  مطلب او ثابت نفواهد شد و نمی

توان نسـبت   شود و به برخی از امت، نمی ز تمام امت را شامل میاو تلقی  امت بود و امت نی
4کل  امت را داد.

 

صاحیحت و صاحیحتبخاهیىتیمیه این باشد کـه تمـام احادیـث  اگر مراد ابن دلیل سوم:
اند، ایـن نیـز صـحی  نفواهـد بـود؛ زیـرا برخـی از  در بین امت تلقی بـه قبـول شـده م لم

جملۀ آنان دارقطنی  اند؛ از ر صحیحین را نسذیرفتهحافظان  حدیث، برخی احادیث موجود د
ن باشـد، یاگر مراد او غالب احادیـث صـحیح 1روایت را تضعی  کرده است. 885است که 

دلیل او باطل خواهد شد؛ زیرا او احتجاج به تلقی  امت کرده است و عصمت  آن در گرو  کل 
                                                 

ــه، 1 ــن عبدالل ــد ب ــی، محم ــماعیل، 832، ص7، جالصااالح النکااتتعلاایتمقدمااةتاباان. زرکش ــن اس ــد ب ــنعانی، محم ؛ ص
 .772، ص7، جاألفکهی روضیح

رش در اصول، بـه  مذهب است که به مد الوکیل، اصولی  شافعی. احمد بن علی بن مح2 ملقـب « اصـولی برهـان   ابن»دلیل تبح 
 شد.

 .832، ص7، جالصالح النکتتعلیتمقدمةتابن. زرکشی، محمد بن عبدالله، 3
 .832. همان، ص4

«. یفـت  البفـاري بثمـانین قال البقاعي في النکت الوفیة قال شیفنا إن الدارقطني ضع  من أحادیثهما مائتین و عشرة. »5
 (.787، ص7، جاألفکهی روضیح)صنعانی، محمد بن اسماعیل، 
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 0امت است، نه غالب یا برخی از امت.

اند و  زمان گذشـته متعـرِ برخـی از احادیـث صـحیحین شـده علما در چهیارم:دلیل 
الصـحه بودنـد،  اند. اگر تمام احادیث صـحیحین قطعی برخی را بر برخی دیگر ترجی  داده

کتـاب مسـلم اصـ  »گویـد:  حافظ که می دلیلی بر این ترجیحاو نبود. مانند کالم ابوعلی
دیگر، ادعـای اجمـا   عبارو ترجی ، با وجود قطع به صحت، باطل خواهد بود؛ به«. است
حدیث بر صحت روایاو  صحیحین، با سیرۀ علمـا در تـرجی  برخـی روایـاو بـر برخـی  اهل

2حدیث باطل خواهد بود. دیگر تعاِر دارد؛ بنابراین، اجما  اهل
 

ِ  پذیرش عمل امت، این اشکال پیش میدلیل پنجم:  آید که عمل امـت، تنهـا  بر فر
ن نبوده است، بلکـه عمـل امـت مؤیـد و قـراین دیگـری صرف  وجود حدیث در صحیحی به

اطال  هستیم؛ بنابراین عمل امـت  داشته که به آنان رسیده بوده است و ما از آن قراین بی
9بر قطعیت صدور  روایت داللت ندارد.

 

 حدی  بررسی اجماع اهل
 تیمیـه مـالع اصـلی در شده در مباحث گذشته، روشـن شـد کـه ابن بنا بر توضیحاو داده

قرار داده است. وی دلیل آن را « تلقی به قبول امت»آحاد را ذیل عنوان  پذیرش اکثر اخبار
حدیث را، همانند اجما  فقهـا و دارای عصـمت  حدیث بیان کرده و اجما  اهل اجما  اهل

 اند از: دانسته است. اشکاالتی بر کالم او وارد است که عبارو
:

ً
راحتی  تـوان بـه مشـکل خواهـد بـود و نمی حدیث امـری بسـیار تحق  اجما  اهل اوال

کـه در اشـکاالو بـاال  طـور  حدیث در صحیحین را مطرح کرد. همـان ادعای اجما  اهل
اند  کامل نسذیرفته طور حدیث، روایاو بفاری و مسلم را به بیان شد، بسیاری از علمای اهل

قطعیت  تمـام  بر عدماند و این امر، دال  و به ارجحیت برخی روایت بر برخی دیگر قائل شده
 این روایاو بود.

                                                 
 .832، ص7، جالصالح النکتتعلیتمقدمةتابن. زرکشی، محمد بن عبدالله، 1
 .55و  02. همان، ص2

 .32، صالحدسثتیریمیةترتمنهجهتفتابنت. نعیمی، ابومحمد، 3
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:
ً
ِ  قبـول  اجمـا  اهل ثانیا ایـن اجمـا  در تعـداد محـدودی از روایـاو  0حـدیث، بر فر

تیمیــه مبنـی بــر اینکــه کـه تمــام احادیــث  گیـرد و ایــن بــا کـالم ابن صـحیحین شــکل می
 نیست. قرار دارند، سازگار« تلقی به قبول امت»صحیحین غیر از اخبار متواتر ذیل عنوان 

:
ً
ال تجتمهع أّمتهي عله  »تیمیه اجما  را معصوم دانسـت و دلیـل  آن را حـدیث  ابن ثالثا
اند  با این بیان که امت، اخبار صحیحین را تلقی به قبول کرده 9بیان کرده است؛ 2«الضاللة

حدیث است. این حدیث و احادیث دیگـر بـه ایـن  و علت تلقی  به قبول  امت نیز اجما  اهل
داننـد.  سـنت آن را ضـعی  می السـند هسـتند و بسـیاری از علمـای اهل عی مضمون، ض

« اعمـی ابوخلـ »ماجه این حدیث را در سنن خود با سندی نقل کرده است که در آن  ابن
معین او  بن یحیی»گوید:  ذهبی نیز می 4تصری   هیثمی، ضعی  است. حضور دارد، که به

او منکرالحـدیث اسـت و در حـدیث، »وید: گ ابوحاتم می و همچنین «را تکذیب کرده است
بــن  ســلیمان»ترمــذی نیــز ایــن حــدیث را نقــل کــرده، ولــی در ســند آن  1«.قــوی نیســت

ابوداود نیـز ایـن حـدیث را  6ها ضعی  است. حضور دارد که نزد همۀ رجالی« مدنی سفیان
ــندش  ــی در س ــرده، ول ــل ک ــد»نق ــائی محم ــوف ط ــن ع ــی او را « ب ــه ذهب ــود دارد ک وج

وجود دارد که ابوحاتم او « زرعه ابن»همچنین در سند این حدیث،  7داند. ل میالحا مجهول
کند،  نقل می 3«طری  وجاده»بن عوف نیز این حدیث را به  محمد 8را تضعی  کرده است.

نحو وجاده را قبول ندارند و تنها بـا قرائـت در نـزد اسـتاد،  سنت نقل حدیث به که اکثر اهل
                                                 

ی از صحیحین به اجما  برسند و قائل شوند که این احادیث از نظر سندی صـحی  . به این معنا که اگر محدثان دربارۀ احادیث1
 هستند و مشکلی ندارند، این اجما  در تعداد محدودی از احادیث صحیحین وجود پیدا خواهد کرد.

 .7255، ح7757، ص8، جمهجة ابن سننماجه، محمد بن یزید،  . ابن2
 .702، ص2، جالنبوسةتت نةمنههجتالتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3
َبید  اللَّ . »4 یه  ع  ا، َو ف  یض 

َ
َصارل أ ت 

اخ  ار  ب  َبزَّ ، َو ال  یر  کب 
ي ال  َتَصَره  ف  اَلَثة  َو اخ  ي الثَّ ي ف  َبَران  یٌ  َرَواه  الطَّ ـَو َضـع  ، َو ه  ـامل ـن  َتمَّ )هیثمـی، «. ه  ب 

 (.75857، ح857، ص2، جالفوائد الزرائدترتمجمع مجمعبکر،  علی بن ابی

 .587، ص0، جمیزانتاإلعتدالتفيتنقدتالوجهل. ذهبی، محمد بن احمد، 5

 .8773، ح77، ص0، جسننتالتومذي. ترمذی، محمد بن عیسی، 6
 .737، ص7، جمیزانتاإلعتدالتفيتنقدتالوجهل. ذهبی، محمد بن احمد، 7
 .777، ص8. همان، ج8
ل روایت از کتابی حدیثی، بدون آنکه روای، حدیث را از شـف  معنای نق اصطالحی در علم حدیث است به« طری  وجاده. »9

 موثقی شنیده باشد یا نزد استادی آن را قرائت کرده باشد.
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حنبل نیز آن را در مسند خود با سندی آورده که در آن، نـام  بن احمد 0پذیرند. حدیث را می
در سـند  2کند کـه او مجهـول اسـت. شود که ذهبی نقل می دیده می« عیاس حمیری ابن»

نیــز قــرار دارد کــه ابوحــاتم او را تضــعی  کــرده اســت. « بــن عبیــد بفتــری»ایــن روایــت 
عـدی نیـز  کـرده اسـت. ابن یگوید که او از پدرش احادیث جعلـی نقـل م ابونعیم می حافظ

 9حدیث نقـل کـرده اسـت کـه عمـوم آنهـا منَکرنـد. نویسد که او از پدرش بیست چنین می
سند نقل  ، با هفتالصحیحین علی الم تدیكنیشابوری این حدیث را در  همچنین حاکم

نیشـابوری، در انتهـا  گردند. حاکم می باز« بن سلیمان معتمر»کرده است که همۀ آنها به 
شود که او در صـحت اسـناد  ایـن روایـت تردیـد  کند که از آن استفاده می تی را نقل میعبار 

 4داشته است.
: این روایت خبر شـود و طـرق متعـدد بـرای او متصـور  واحـد شـمرده می بنابراین، اوال 

نقـل کـرده اسـت، بـه  الصحیحین علی الم تدیكهایی که حاکم در  نیست و تمام طری 
بودن  طری   نقـل حـدیث اسـت. ایـن روایـت بـا  دهندۀ واحد ه نشانگردد ک می نفر باز یک

تـوان بـه آن  شود، سند  آن نیز دارای ضـع  اسـت و نمی واحد شمرده می وجود اینکه خبر
ِ  صحت  سند، این روایت از نظر داللت نیز دارای اشکال اسـت؛  : بر فر استناد کرد. ثانیا 

تـوان  ست، نه بعضی از آنها. با این روایت نمیزیرا مفهوم اجتما  امت، اجتما  تمام امت ا
آمده اسـت کـه امـت بـه  اکرم عصمت  امت را به اثباو رساند. در روایت مشهور پیامبر

حال، چگونه ممکـن  این با 1شوند و تنها یک فرقه، فرقۀ ناجیه است؛ فرقه تقسیم می 37
 است بین این امت اجماعی را محق  ساخت!

« تلقی به قبول توسط امت»یه در باب اخبار واحد و گسترۀ اخبار  تیم بنابراین، کالم ابن
                                                 

 .878، صالقونتالوهنيتالهجويتیروریقتال نةتف. عبدالمطلب، رفعت فوزی، 1

 .520، ص0، جمیزانتاإلعتدالتفيتنقدتالوجهل. ذهبی، محمد بن احمد، 2
 .822، ص7. همان، ج3
ـول  . »4 ـا َنق  یَث، َو َلکنَّ َحـد  ـه  ال  ا ب 

َجَهاَلة  َفَوَهنَّ َلی ال  ي إ  او  َنا الرَّ َل َنَسب  َقو  َنا َهَذا ال  ل 
 
َذا ق  إ 

ن  ـة  َو َنح  مَّ ئ 
َ
َحـد  أ

َ
ـَلیَماَن أ ـَن س  ـَر ب  َتم  ع  م  نَّ ال  : إ 

یَد یص  ُّ  َسان 
َ
أ یَث ب  َحد  ه  َهَذا ال  ي َعن  و 

د  ر 
َ
، َو ق یث  َحد  َنا ال  ـمَّ َوَجـد  ، ث  ید  َسـان 

َ ه  األ  َحد  َهـذ 
َ
أ ٌل ب 

ص 
َ
ن  یکوَن َله  أ

َ
ن  أ دَّ م  یث  َفاَل ب  َحد  َها ال  ل 

ث  م  ب 
ي  ن  َزم  َها َبل  یل  ین  ه  َتو   ب 

کم  ح 
َ
 أ

َ
َتَها َو ال حَّ ی ص  ع  دَّ

َ
 أ

َ
ر  ال َتم  ع  م  یث  ال  ن  َغیر  َحد  َد م  یث  َشَواه  َحد  ل  َما   ل  ج  َها إل   کر  ه  ذ  ة  َعَلـی َهـذ  ـنَّ ـل  السُّ ه 

َ
أ

اَلم   س   
د  اإل  َواع 

َ
ن  ق َدة  م  َقاع   (.857، ص7، جالم تدیكتعلیتالصحیحیننیشابوری، محمد بن عبدالله،  )حاکم«. ال 

 .7788، ص8، جمهجة ابن سننماجه، محمد بن یزید،  . ابن5
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حدیث، تمام روایاو صحیحین و برخـی  توان با تمسک به اجما  اهل صحی  نیست و نمی
 از اخبار متواتر، حجت دانست. از روایاو  دیگر صحاح را غیر

 نتیجه
همـراه  د و نتایجی را بهتیمیه در این مقاله بررسی ش واحد از دیدگاه ابن مسئلۀ حجیت خبر

: ابن :  تیمیه قائل شده است که خبر داشت. اوال  واحد افادۀ ظن دارد، نه افـادۀ علـم. ثانیـا 
تیمیـه اخبـار را  دانـد. ابن واحد را در احکام و عقاید حجت نمی مطل  خبر طور تیمیه به ابن

او در این قسم، خبر   .نامد می« صدقه یعلم ما»کند و قسم اول  آن را اخبار  بندی می تقسیم
قرینـه را جـای داده اسـت کـه ایـن سـبب  تفصـیل در  بـه متلقی به قبول و خبـر  محفـوف

تیمیـه شـده اسـت. بـا ایـن تقسـیم، خبـر  متلقـی بـه قبـول و خبـر   واحد از دیدگاه ابن خبر
اند و زمانی که افادۀ علم  این نو  اخبار ثابت شد،  علم دانسته شده قرینه مفید به محفوف

را « تلقی بـه قبـول توسـط امـت»تیمیه دایرۀ  این اخبار در احکام و عقاید حجیت دارند. ابن
تیمیه، چه  حدیث گره زده است. این نظریۀ ابن بسیار گسترده دانسته و آن را به اجما  اهل

حـدیث  اهل و چه دلیل  این روایـاو کـه اجمـا   « تلقی به قبول امت»در روایاو  ذیل عنوان 
 ی اشکاالتی بود که در مقاله بررسی شدند.باشد، دارا
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