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اي توجيه باورهاي مبتني بر گواهي و حجيت خبر  بررسي مقايسه
  )با تمركز بر آراي اليزابت فريكر و شيخ انصاري( واحد
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  چكيده
مســائل . يكــي از منــابع مهــم باورهــاي دينــي در اديــان ابراهيمــي گــواهي اســت

شناسي معاصر هـم در   شناختي پيرامون باور مبتني بر گواهي هم در معرفت معرفت
در اين مقاله، با بيان . بحث خبر واحد و متواتر در اصول فقه شيعه طرح شده است

موجه از طريـق گـواهي در    شرايط كسب باور  هاي اصلي ميان ها و تفاوت شباهت
شناسان شاخص معاصر در بحث گواهي و شيخ انصـاري   اليزابت فريكر از معرفت

توان  هاي شاخص اصوليِ شيعه اين مسئله بررسي شده است كه آيا مي از شخصيت
مباحث اين دو سنت فكري را در موضوع يادشده مقايسه كرد؟ به اين منظور ابتـدا  

و حجت از نظر شيخ انصاري بـا گـواهي و توجيـه از    مفاهيم كليدي از جمله خبر 
سپس، در پرتو اين مقايسه، شـروط الزم بـراي كسـب    . اند نظر فريكر مقايسه شده

در نهايـت، نشـان   . اند باور موجه از طريق گواهي از نظر هر دو متفكر مقايسه شده
هـاي   هاي بنيادين اين دو نظريه، برخي شـباهت  داده شده است كه به خاطر تفاوت

ظاهري در واقع تفاوت هستند؛ با اين حال، هرچند امكان مقايسه منتفي نيست، اين 
 . مقايسه بايد با نهايت دقت صورت گيرد

  .گواهي، دليل نقلي، خبر واحد، توجيه، حجت، عقل سليم، بناي عقال :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
طـور متـواتر     مبتني هستند و بسياري از فروع دين به 1بسياري از باورهاي ديني بر گواهي
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بـه  (تواند به نحـوي موجـه    كنندة گواهي مي اند؛ لذا بحث از اينكه آيا دريافت نشده  گواهي
باورهايي را از طريق گواهي كسب كند يـا نـه و   ) گرايي گرايي و برون معناي اعم از درون

بحثي حياتي براي توجيه باورهـاي دينـي    تواند چنين كند، تواند در چه شرايطي مي اگر مي
چه در اين پژوهش به دنبال بررسي آن هستيم اين است كه آيا در فضاي بحـث   آن 2.است

هـاي   توان از بحث شناسي گواهي مي در حوزة معرفت) Elizabeth Fricker(اليزابت فريكر 
برخـي  شيخ انصاري پيرامون حجيت خبر واحد براي حل برخي مسـائل يـا آشكارشـدن    

توان اين دو دانش را كه در بافتي كـامالً متفـاوت و بـا اهـدافي      آيا مي. اشكاالت بهره برد
انتخاب اين دو فرد به اين دليل است كه شـيخ  . اند، مقايسه كرد كامالً متفاوت شكل گرفته

گرجـي،  (داننـد   مـي  »اصـول  علـم  ةدور ترين پيشرفته و آخرين مؤسس«انصاري را برخي 
شناســان بنــام حــوزة گــواهي اســت كــه   بعــالوه، فريكــر يكــي از معرفــت 3).51: 1361
هاي شيخ انصاري در موضوع خبر واحد، به نسـبت، بيشـتر    هايش به برخي ديدگاه ديدگاه

  .رسد قابل مقايسه به نظر مي
با توجه به تفاوت بافت . در بادي امر، دو ديدگاه حداقلي و حداكثري قابل طرح هستند

جيت خبر واحد و توجيه مبتني بر گواهي ممكن نيست يا بـا تكيـه بـر    و اهداف، مقايسة ح
هاي ظـاهريِ مفـاهيم    برخي اهداف مشترك ميان اين دو منظومة فكري و بر اساس شباهت

تـوان   راحتي مـي  رفته مانند حجيت، خبر و بناي عقال با توجيه، گواهي و عقل سليم به كار به
اما در اين پژوهش نشان خواهيم داد كـه هـر دوي    اين دو دانش را با يكديگر مقايسه كرد؛

رسد رويكرد قابل قبـول رويكـردي بينـابيني     نظر مي درواقع به. اين رويكردها برخطا هستند
شناسي صادر  توان حكمي كلي دربارة كل اصول و كل معرفت به اين معنا كه اوالً نمي. است

شناس، بايد  ولي و يك متفكر معرفتكرد و ثانياً براي مقايسه، پس از انتخاب يك متفكر اص
  . تر خواهد شد در ادامه اين مطلب روشن. خوبي دقت كرد ها به فرض به داليل و پيش

شناسي با توجه به هدفي كه دارند نسبت بـه   رسد اصول و معرفت نظر مي در بادي امر به
مقايسه را تقويت كنند و انگيزة  اند، اما در موضوعاتي خاص اهدافي مشابه پيدا مي هم بيگانه

 قواعـدي  از آگـاهي  فقـه  اصول هدف اصوليون مشهور نظر اساس برتوضيح آنكه . كنند مي
 آخونـد  تعريـف  اسـاس  بـر ( يـا . شـوند  مـي  گرفته كار به احكام استنباط منظور به كه است

 هرچنـد  آينـد؛  مـي  كار به عمل مقام در كه است قواعدي از آگاهي) اين، بر عالوه خراساني
 ديگـر،  سـوي  از .)9: 1409 خراسـاني، ( كننـد  نمـي  ياري فقهي حكم استنباط در را مجتهد
 .دانسـت  توجيه و معرفت سرشت مطالعة توان مي تسامح با و كلي طور به را شناسي معرفت
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شـان بسـيار دور از هـم بـه نظـر       شناسي كه بـر اسـاس تعريـف    هدف اصول فقه و معرفت
توضيح آنكه كتاب و سنت . شوند رسند، در بحث اخبار و گواهي به يكديگر نزديك مي مي

كنند، از مصاديق اخبـار يـا گـواهي     كه نقش اصلي را به عنوان منبع استنباط احكام بازي مي
تـوان بـراي    د به اين سؤاالت بپردازد كه آيا از انـواع اخبـار مـي   درنتيجه، اصولي باي. هستند

ت اصـولي      استنباط احكام شرعي استفاده كرد يا نه؟ به تعبير دقيق تر آيا انـواع اخبـار حجيـ
دارند؟ اگر پاسخ به اين پرسش مثبت است، كدام انواع خبر تحت چه شرايطي براي استنباط 

خر اينكه دامنة حجيت اين اخبار چه ميزان اسـت؟ از  احكام قابل استفاده هستند؟ و سؤال آ
دهـد كـه آيـا اساسـاً گـواهي       شناسي گواهي به اين سؤاالت پاسخ مـي  سوي ديگر، معرفت

باشد؟ اگر پاسخ به اين پرسش مثبت است، كدام ) شناختي به معناي معرفت(تواند موجه  مي
ستفاده است؟ و اينكه دامنة انواع خبر تحت چه شرايطي براي كسب معرفت يا توجيه قابل ا

  بخشيِ گواهي چه ميزان است؟  توجيه
ظاهر مشابه در بحث شيخ انصاري و فريكر  گام اول براي شروع بحث، مقايسه مفاهيم به

بودن مقايسه  ترتيب با گواهي و موجه به اين منظور دو مفهوم كليدي خبر و حجيت به. است
ودن گواهي و درنهايت گسترة حجيت خبر ب شده است؛ سپس، شرايط حجيت خبر و موجه

  . و توجيه گواهي مقايسه شده است
  

  خبر و گواهي. 2
خبر در منطق به معناي قولي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد و در اصول 

الم   شود كه از قول، فعل يا تقرير معصوم عليـه  آن دسته از كالم غيرمعصوم گفته مى«به  السـ
 4).238: ق 1428؛ انصـاري،  438: 1389ركز اطالعـات مـدارك اسـالمي،    م(» حكايت كند

اي از خبر تأكيد شده است كـه در اصـول مـورد     آشكار است كه در اين تعريف بر آن جنبه
اي از مفهوم خبر منطقي دانست؛ بر اساس اين تعريف،  توجه است و بايد آن را زيرمجموعه

بر اساس تلقي اصوليون بايد مراد جـدي  . ستگريِ كالم غيرمعصوم تأكيد شده ا بر حكايت
گري را به گفته  در بيان جمله از سوي گوينده وجود داشته باشد تا اساساً بتوان اين حكايت

او نسبت داد؛ درنتيجه، مواردي مانند مستي يا بيهوشي كه فرد مـراد جـدي نـدارد از دايـرة     
  . بحث خارج است

 تعبيـر  از توان نمي گواهي ترجمة در. هي استدر نظريه فريكر بحثْ پيرامون مفهوم گوا
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 معرفـت  دهنـده  انتقـال  صـرفاً  گواهي شناسانْ معرفت برخي نظر به بنا زيرا كرد؛ استفاده نقل
 گـواهي  ماننـد  تعبيـري  از بايـد  ترجمه در درنتيجه،. باشد نيز آن مولد تواند مي بلكه نيست،
 كـه  نقـل  ترجمـة  نه باشد؛ البشرط توليدكنندگي و دهندگي انتقال به نسبت كه كنيم استفاده
الگـو    فريكر گواهي را در قالب يك نمونه. دارد مفروض را گواهي در صرف دهندگيِ انتقال

)paradigm case (انكــار از يــك مفهــوم  قابــل اي واضــح و غيــر نمونــه. كنــد معرفــي مــي
ر نسبت با ايـن مصـداق   از آن مفهوم است؛ احكام معرفتيِ مصاديق غيرتام د» الگويي نمونه«

  گوينـده «شـود كـه    الگوي گواهي زماني محقـق مـي   نظر او نمونه از. شوند ميتام مشخص 
گويـد و معنـاي    بـه شـنونده مـي     چيزي را به زباني مشترك، به صـورت چهـره بـه چهـره    

فريكـر از  ). Fricker, 2006a: 593( 5»اللفظـيِ آنچـه گفتـه شـده مـراد گوينـده اسـت        تحت
در اين تعريف استفاده كرده است كـه از نظـر او سـه ويژگـي     ) telling(فتن گفتاري گ كنش
 :Fricker, 2012(گويد  ظاهر، بر اساس معرفت خود، گزاره را مي گوينده واقعاً يا به. 1: دارد

دهد كه مخاطب او نسبت به گزاره بيان شده جاهل  گوينده، باور دارد يا احتمال مي. 2؛ )62
 intended(در كنش گفتاري گفتن، مخاطبي قصدشده . 3؛ و )(Fricker, 2006a: 596(است 

audience ( وجود دارد)ibid.(   
را تشـكيل  » طيفي مدرج از مـوارد ممكـن  «فريكر معتقد است مصاديق متنوع از گواهي 

به همـين دليـل، طـرح تعريفـي     . ها را در يك تعريف گنجاند توان همة آن دهند كه نمي مي
درنتيجـه، بـراي حفـظ    ). Fricker, 2002: 375(دانـد   ي را موفـق نمـي  جامع و مانع از گواه

هـا بـه جـاي طـرح تعريفـي جـامع و مـانع از گـواهي          سادگي و وضوح بيشـتر در بحـث  
  ). Fricker, 2002: 375; 2006b: 601(كند  الگويي از گواهي را پيشنهاد مي  نمونه

كنـد و   الگـو معرفـي نمـي    شيخ انصاري مفهوم خبر را برخالف فريكر به كمك نمونـه 
شـود؛ البتـه بـا     تعريف پيشنهادشده به عنوان تعريفي جامع و مانع از خبر اصولي بيان مـي 

توجه به هدفي كه فرد اصولي دارد، وي با برخي مصاديق گـواهي مواجـه نيسـت؛ بـراي     
اللفظـي آن گفتـه نيسـت يـا      معناي تحـت ) رد غيرمعصومف(مثال، اَخباري كه مراد گوينده 
هوشي بدون قصد جديِ انتقالِ محتـوا چيـزي را بـه زبـان      افرادي كه در حال مستي يا بي

هاست با دايـرة   درنتيجه، دايرة مصاديقي كه اصولي به دنبال بيان تعريفي براي آن. آورند مي
عالوه، با  به. هاست متفاوت است نشناس به دنبال بيان تعريف براي آ مصاديقي كه معرفت

اخبار حاكي از قول، فعل يا تقريـر  (توجه به محدودة اخباري كه مورد نظر اصوليون است 
بودن يا نبودن خبر در دانش اصول وجـود   اي براي طرح بحث مولد ، اساساً انگيزه)معصوم
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ا تقريـر معصـوم   ، به درستي حاكي از قول، فعل يـ 6زيرا اخبار مولد، بر فرضِ وجود. ندارد
  .نيستند

هاي مختلف از انواع  بندي پس از مقايسه مفهوم خبر و گواهي مناسب است كه به تقسيم
  :شود بندي اشاره مي در بحث فعلي فقط به دو دسته. خبر و گواهي اشاره شود

دهنده، اخبار را به دو دستة  شيخ انصاري همسو با اصوليون ديگر از جهت تعداد گواهي
  .كند  تقسيم مي 7ر و خبر واحدخبر متوات

بدون وساطت عقل و بدون خبر دادن صادق امـين  (تنهايى  خبر متواتر، روايتى است كه به
نمايد و اين سكون خاطر برخاسـته از نقـل    افادة سكون و اطمينان خاطر مى) به صدق آن

اسـت كـه تبـانى و همدسـتى آنـان بـر جعـل خبـر و         ) در همه طبقات( 8راويان متعددى
باشد، مثل علم به وجود شهر مكه، براى كسى كه تاكنون بـه   محال مى عادتاًپردازى  وغدر

آن شهر نرفته است، در صورتى كه چنين علمى ناشى از خبر دادن افراد زيادى باشـد كـه   
، اسـالمى  مـدارك  و اطالعات مركز. (اند به آنجا رفته و از وجود چنين شهرى خبر آورده

1389 :442 .(  
نفسه با نظر به ذاتش و بدون كمك گرفتن از خارج  شود كه به ه خبري گفته مىخبر واحد ب

آور نبوده و تعداد راويان آن به حد تواتر نرسد، چه راوى آن يك نفر باشد يا چند نفـر   علم
  ).همان(

كند و قطع كاشـفيت   مي ) شناختي يقين روان(از نظر شيخ انصاري خبر متواتر افادة قطع 
درنتيجـه، بـدون نيـاز بـه     . يجه، الزم نيست خداوند حجيت آن را جعل كنددرنت. ذاتي دارد

در ايـن پـژوهش بـر    . توان از آن براي استنباط احكام استفاده كرد استناد به منابع شرعي مي
  .هاي پيرامون خبر واحد تمركز شده است بحث

ي و حدسـي تقسـي    م خبر واحد از جهت كيفيت دريافت گواهي به دو دستة اخبار حسـ
اساس آن بر ادراك حسى اسـتوار اسـت، مثـل آنكـه     «خبر حسي خبري است كه : شوند مي

ديـده و سـپس آن را   ) ع(شنيده و يا فعلى را از معصـوم  ) ع(شخصى حديثى را از معصوم 
در خبـر حدسـي، گوينـده    «) 440، 1389، اسـالمى  مدارك و اطالعات مركز( ».كند نقل مى

شنيده است، نشنيده است؛ بلكـه  ) ع(كسى كه از معصوم  يا از) ع(مدلول خبر را از معصوم 
ها، ادلة حجيت خبـر   طبق ديدگاه اصولى. دست آورده باشد آن را از راه اجتهاد و استدالل به

 اصـول،  نامه فرهنگ(» شود و مختص اخبار حسى است واحد ثقه خبر حدسى را شامل نمى
: ق 1428انصـاري،  (شود  حدسي نمي؛ زيرا داليل حجيت خبر واحد شامل اخبار )440:فقه
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ت خبـر حدسـي در بحـث    ). 180- 179، 1ج هـاي اصـولي مطـرح     هرچند اصطالح حجيـ
توان تبعيت از قول متخصص مانند مرجع تقليد در احكام شرعي را مصـداقي   شود، مي نمي

از تبعيت از خبر حدسي دانست؛ چرا كه مجتهد از استنباط خـود در صـدور فتـوا اسـتفاده     
ت رجـوع    . گويد مبتني بر ادراكات حسـي او نيسـت   تمام آنچه مي كند و مي شـروط حجيـ

چه تمركـز اصـلي ايـن پـژوهش      آن 9.شود جاهل به عالم بحثي است كه در فقه پيگيري مي
  .است، پيرامون حجيت خبر واحد حسي است

گونه ديگري است؛ او ميان موضوعاتي كـه احتمـال خطـا يـا      در انديشة فريكر مسئله به
در بخشي كه بـه  . شود گونه نيست تمايز قائل مي در آنها بيشتر است و آنهايي كه اين فريب

  . پردازيم، بيشتر در اين مورد سخن خواهيم گفت گسترة توجيه باورهاي مبتني بر گواهي مي
  

  شناختي حجت اصولي و توجيه معرفت. 3
واحد و توجيه مبتني يكي از مهمترين مفاهيمي كه براي فهم نسبت ميان بحث حجيت خبر 

   10.شناختي است بر گواهي الزم است بررسي شود، مفهوم حجت اصولي و توجيه معرفت
داند كه به واسطة آن اكبر براي اصـغر   شيخ انصاري حجت را حد وسط در استدالل مي

  :براي مثال، استدالل زير را در نظر بگيريد). 29، 1ج: ق 1428انصاري، (شود  ثابت مي
  .ر كاري است كه فتوادهنده حكم به حرمت آن داده استاين كا. 1
  .هر كاري كه فتوادهنده حكم به حرمت آن داده باشد، حرام است. 2
  ).همان(اين كار حرام است . 3

در اينجا كاري كه فتوادهنده حكم به حرمتش داده است، حد وسط و بـر اسـاس تلقـي    
ت اين است كه شيخ انصاري الزم نكتة قابل توجه در مورد حج. شيخ انصاري حجت است

اي باشد كه باوري كه برايش حجت ذكر شده است، با استناد  گونه داند حجت همواره به نمي
او حجت را براي . به حجت ضروري شود و هيچ احتمال خطايي در مورد آن به ذهن نرسد

آور  و براي شنونده قطع كند برد كه صرفاً افادة ظن مي كار مي اي، مانند خبر واحد ثقه، به ادله
كننده صادق است؛  مراد از قطع نزد اصوليون اعتقاد جازمي است كه از نظر فرد قطع. نيست

قطع تعبير ديگري از يقـين  . شود درنتيجه، قطع شامل علم، جهل مركب و اعتقاد تقليدي مي
ت را  كاربردن تعبير ح و به 11شيخ براي قطع طريقيت ذاتي قائل است. شناختي است روان جـ

داند و بحث خبر واحد را در مباحث مربوط به قطع از آنجـا كـه خبـر     براي آن درست نمي
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  .شويم كند، به مباحث مربوط به قطع وارد نمي واحد افاده ظن مي
و معذريت آن است؛ يعنى در جايى كه دليل، بـه واقـع    12الزمة حجيت يك دليل، منجزيت

ا در   اصابت كند، تكليف بر مكلف منجز شده و مخالفت با آن، مستوجب عقوبت است؛ امـ
جايى كه حجت، به واقع اصابت نكند، تمسك به حجيت براى مكلف، عذر محسوب شده 

  ).391 :نامه اصول فقه فرهنگ(رهاند  و او را از عقاب مى

تواند به آنها ارجـاع   هايي كه سوژه در دفاع از باورش مي به عنوان پايه«توجيه را فريكر 
اي  توجيه، پاسخ به چراييِ باور فرد به گـزاره ). Fricker, 2006c: 622(كند  تعريف مي» دهد

كم دو ويژگي داشته باشد؛ اول اينكه آشكاركنندة وجـود   اين پاسخ بايد دست. خاص است
دهندة صـدقِ احتمـالي    ر و آنچه حاكي از آن است باشد و دوم اينكه نشانرابطة بين اين باو

كند،  گونه كه ويژگي دوم توجيه آشكار مي همان). Fricker, 2004: 129(باور مورد نظر باشد 
از نظر فريكر رابطة ميان توجيه باور مبتني بر گواهي و باور مبتني بر گواهي لزومـاً اسـتلزام   

 ,Fricker) تر ميان اين دو وجود داشـته باشـد   اي ضعيف تواند رابطه منطقي نيست؛ بلكه مي

از نظر فريكر توجيه مبتني بر گواهي از جنس استدالل از طريق بهترين تبيـين  . (159 :1994
  .ها مقدمات به نحو استلزام منطقي نتيجه را در پي ندارند در اين دسته از استدالل. است

رسد اشتراكات و افتراقاتي بين مفهوم حجيت و  نظر ميبا توجه به نكاتي كه بيان شد به 
  . توجيه وجود داشته باشد

اي است كه در حجت مورد  مفهوم توجيه نزد فريكر تا حدي مانند دليل غيرقعطعي. 1
 . نظر است

گرايانه البتـه بـا    مفهوم حجيت و توجيه نزد فريكر و شيخ انصاري رويكردي درون. 2
به اين معنا كه فاعل شناسـا در صـورتي موجـه    . توجيه داردنسخة قوي به حجيت و 

است يا حجت دارد كه عالوه بر آگاهي از قرائن، توجيه متناسبي هم داشته باشد كـه  
توجه به اين نكتـه ضـروري    13.كنند دهد اين قرائن چگونه باور را پشتيباني مي نشان 

عالم اصـولي  . كند نمياست كه فضاي بحث شيخ انصاري چيزي غير از اين را اقتضا 
هاي اصولي خود را با قرائن و ادلـة   شود كه ديدگاه در صورتي عالم اصولي دانسته مي

 معتبر شكل داده باشد؛

شود و آن اينكه بـا توجـه بـه فضـاي      با تكيه بر ويژگي قبل نكتة مهمي آشكار مي. 3
معتبر احكام  بحث علم اصول و مخاطبان آن كه فقهايي هستند كه بايد بر اساس منابع

گرايانـه بـه توجيـه و معرفـت انگيـزه طـرح و        شرعي را استنتاج كنند، رويكرد بـرون 
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شناسـي   هاي معرفـت  در صورتي كه اين انگيزه در فضاي بحث. كند پيگيري پيدا نمي
هـا   وجود دارد كه ميان عامة انسان) يا تضميني(گواهي كه دغدغة معرفت و توجيهي 

مـدافع  ) Jennifer Lackey(به عنوان نمونه، جنيفر لكـي  . در جريان است، وجود دارد
گرايي به توجيه و معرفـت در گـواهي اسـت     گرايي و برون رويكردي مركب از درون

 ؛)Lackey, 2008: ك.ازجمله ر(

اشكال معروف توجيه و معرفت مبتني بر گواهي در كودكان و افراد غيرمتخصـص  . 4
انصاري به حجيت خبر واحد قابـل طـرح   در مورد رويكرد اصوليون و ازجمله شيخ 

نيست؛ چراكه نظرية حجيت خبر واحد اساساً در دايرة بزرگساالن مطرح اسـت و بـه   
بر اساس مشكل توجيه در كودكان، شهودي . پردازد هر گواهي در زندگي روزمره نمي

وجود دارد كه كودكان واجد باورهاي موجه مبتني بر گواهي هستند؛ ولي شروط الزم 
 كنند؛ اي كسب باور موجه مبتني بر گواهي را تأمين نميبر

. دو ويژگي مورد نظر فريكر از توجيه را كـه پيشـتر بيـان كـرديم در نظـر بگيريـد      . 5
ويژگي اول ميان حجيت و توجيـه مشـترك اسـت؛ امـا در مـورد ويژگـي دوم بايـد        

 common(از نظر فريكر دليلي كـه بـر اسـاس عقـل سـليم      . توضيحاتي را بيان كنيم

sense (از نظر او دليلِ احتماليي  14.گر باشد تواند توجيه اين ويژگي را داشته باشد، مي
از . شود كه از طريق استدالل از طريق بهترين تبيين تأييد شـده باشـد   معتبر قلمداد مي

ت     نظر شيخ انصاري نيز هر دليلي كه نشان دهنده صدق احتمالي مـدلول باشـد، حجـ
كند؛  كه اين داليل بايد در ميان داليلي باشند كه افادة ظن معتبر ميشود؛ بل قلمداد نمي

اما نكتة كليدي در اينجا دليل هر كدام از اين دو متفكر براي اعتباربخشي به ظنون يـا  
 .اين نكته نياز به توضيح بيشتر دارد. هاست گمان

عمل به ظنّ  تعبد و« 15:بر اساس ديدگاه شيخ انصاري ظنون داراي حجيت ذاتي نيستند
كتـاب،  : يعنـى [كند، نسبت به ادلة اربعه  و امارة غيرعلمى كه دليلى بر تعبد به آن داللت نمى

هرچند، ممكـن اسـت شـيخ    ). 98، 2 ج: 1387سميعي، (» حرام است] سنت، عقل و اجماع
شيخ براي اين حرمت چهار دليـل  . انصاري به داليل مستقلي ظنون را در فلسفه معتبر بداند

از ميان دو دليـل ديگـر   . ديني هستند كند كه دو دليل مبتني بر كتاب و سنت و درون ميذكر 
  :كنيم ديني هستند به دليل عقل اشاره مي كه برون

، تقبيح و مذمت عقالء عالم است نسبت به كسى كه )بر حرمت عمل به ظن(و دليلى عقلى 
حال داند و  دانسته مكلّف مى خود را در انجام فرمان و دستورى كه آن را مستند به مواليش
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سميعي، (» ، هرچند از روى جهل و مقصر باشدآنكه علم به صدور آن از جانب مولى ندارد 
  ).99، 2 ج: 1387

درنتيجـه،  . دانيم در آن داخل نكنيم ايدة اصلي در اين جا اين است كه آنچه از دين نمي
، 2 ج: 1387سـميعي،  . (اعتباري در اينجا ذاتي نيست، بلكه شرعي اسـت  مبناي حرمت يا بي

  .پذير نيست شناسي گواهي امكان كارگيري اين مدعا در معرفت پس به) 101
اي  يخ انصاري يگانه ظنـوني معتبـر هسـتند كـه ادلـه     گونه كه آشكار شد، از نظر ش همان

به معناي مصطلح در فقه كه (براي مثال، قياس . مجازبودن تبعيت از اين ظنون را نشان دهند
شيخ بـراي  . آفرين است، اما صراحتاً نهي شده است ظن) تاحدي شبيه تمثيل در منطق است

از ميان اين . سنت، اجماع و عقلكتاب،  :كند چهار دسته دليل مطرح مي 16حجيت خبر واحد
داليل مبتني بـر سـنت و برخـي    . داند قبول مي ادله فقط ادلة مبتني بر سنت و اجماع را قابل

بودن مناسب با هدف اين پژوهش نيست؛ امـا   ديني با توجه به درون 17داليل مبتني بر اجماع
 :اشاره دارد 18يكي از ادله مبتني بر اجماع، به سيرة عقالي عالم

 امـور،  ايـن  ازجملـه  و ثقه رجـوع كننـد   به خبر عاديشان امور كه در است عقال تمام رهسي
  19).163 ،1 ج :ق 1428انصاري، (  است جارى عبيد و موالى ميان كه است اوامرى

توضيح آنكه با مراجعه به عقالي عالم اعم از عـالم، عـامي، مسـلمان و كـافر مشـاهده      
توان به تبعيت از  از ميان اين كارهاي روزمره مي. كنند عمل ميكنيم كه به اخبارِ افراد ثقه،  مي

در ميان اين كارهـا  . اشاره كرد) كه هدف اصوليون كشف خواست خداوند است(امر مولي 
اگر او اقـدام بـه   . امتثال به امر مولي است وقتي اين امر را فرد مورد وثوقي اطالع داده باشد

  ).129، 5ج :1387سميعي، (لم قابل سرزنش است انجام اين كار نكند از سوي عقالي عا
نكتة كليدي در اين مورد اين است كه از نظر شيخ انصـاري سـيرة عقـال بـراي كشـف      
احكام شرعي نيز در صورتي معتبر است كه بر اسـاس كتـاب و سـنت شـاهدي بـر رد آن      

داشته است و از آنجا كه اتكا به سيرة عقال در زمان معصومين نيز وجود . وجود نداشته باشد
در برخي موارد، مانند تعداد شاهدين الزم براي دادگاه، رد شده است، عـدم رد آن در ايـن   

  ).345، 1ج: ق 1428انصاري، (مورد به معناي پذيرش آن است 
با توجه به آنچه بيان شد، حجيت سيرة عقال نيز بايد به نحوي از سوي شـارع پذيرفتـه   

تـر ايـن اسـت كـه      عقال حجيت ذاتي ندارد؛ اما تعبيـر دقيـق  شده باشد؛ به بيان ديگر، سيرة 
ذاتي نيست؛ به اين معنا كه واكنش شارع نسـبت  » در كشف مراد شارعحجيت سيره عقال «
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 .به شيوة كشف مراد او مهم است

، مفهومي نزديك بـه  »عقل سليم«از سوي ديگر، يكي از محورهاي اصلي انديشة فريكر 
تر از سـيرة عقـال در    نقش عقل سليم در انديشة فريكر بسيار پررنگالبته . عقال، است  سيرة

منظومه فكري فريكـر اساسـاً در فضـاي عقـل سـليم شـكل        20.انديشه شيخ انصاري است
كنـد كـه شـامل مـواردي چـون       بيني مبتني بر عقل سليم صـحبت مـي   گيرد؛ او از جهان مي

ــه  روان ــه،)Folk psychology(شناســي عاميان ــه و  معرفــت ، فيزيــك عاميان شناســي عاميان
بخشي گـواهي را در همـين فضـا سـامان      فريكر شرايط توجيه. شود شناسي عاميانه مي زبان
  21.دهد مي

توجيه مبتني بـر عقـل   «در همين راستا، فريكر توجيه كافي براي گواهي را از دو جهت 
بتنـي بـر عقـل    اول اينكه با تكيه بر تصـور م . داند مي) commonsense justification(» سليم

دوم اينكه در زندگي روزمره معموالً . شود مي سليم از جهان و زبان اين توجيه كافي قلمداد 
  ). Fricker & Cooper, 1987: 73–74(شود  اين نوع توجيه پذيرفته شده است و استفاده مي

سيرة عقال و ) به ترتيب(هاي مهم بين شيخ انصاري و فريكر در توسل به  يكي از تفاوت
شيخ انصاري از سـيرة عقـال در فضـايي    . عقل سليم، مبنا و بستر توسل به اين مفاهيم است

عقال در زندگي روزمره، در شرايطي كه شكاكيتي فرض نشـده  . كند غيرشكاكانه استفاده مي
تر، شيخ انصاري قائل به انفتاح بـاب   به معناي دقيق. كنند است، به اخبار افراد ثقه اعتماد مي

درنتيجه، انسداد باب علم به احكـام  ). 178 5ج: 1387سميعي، (كام شرعي است علم به اح
و عدم امكان تحققِ قطع شيخ انصاري را وادار نكرده است به سراغ خبر واحد كـه از ادلـة   

 علم راه معصوم غيبت دوران در«برخي مانند ميرزاي قمي بر اين باورند كه . ظني است بيايد
 كـه  راهى هر از گمانى هر  لذا... . است مسدود ما روى به يهشرع احكام به نسبتو علمي 
 بـه ( ها راه ساير از يا و ثقه واحد خبر طريق از چه و قرآن ظواهر طريق از چه شود، حاصل

» اسـت  اعتمـاد  و رجـوع  قابـل ) ]به معناي فقهـي و نـه منطقـي   [ قياس مثل باطله طرق جز
بر اين باورند كه داليل ظني فقط زمـاني   نواصولي از برخى). 165، 5ج: ق 1428انصاري، (

معتقدنـد كـه ايـن     اصوليون اكثرحجت هستند كه باب علم به احكام شرعي بسته باشد؛ اما 
 1428انصاري، (اند  بودن آن حجت داليل چه در زمان گشودگي باب علم چه در زمان بسته

ح و انسداد باب علم، علم دقت داشته باشيد كه در علم اصول منظور از انفتا). 165،  5ج: ق
فريكر در مورد گواهي به طور كلي در زندگي روزمره . به احكام شرعي است؛ نه مطلق علم

كند؛ با توجه به اين گسترة بحث معتقد است اگر گواهي را كنار بگذاريم دچـار   صحبت مي
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گيرد كـه   او از اين مطلب نتيجه، مي. توان زندگي كرد شويم كه ديگر نمي چنان شكاكيتي مي
توجه به اين نكته الزم است  Fricker, 2006b: 228(.22(بخش باشد  معرفت تواند ميگواهي 

كند محصول استنتاج از طريق بهترين تبيـين اسـت؛    كه معرفتي كه فريكر از آن صحبت مي
اما آيا افاده ظن، اطمينان . كند رود نمي درنتيجه، افادة يقين منطقي كه احتمال خطا در آن نمي

اعتمـادبودنِ   تواند متناسب با مثالً قابل كند؟ پاسخ به اين پرسش مي شناختي مي يا يقين روان
  .اي شنونده متفاوت باشد زمينه هاي پس شود و دانش دهنده، موضوعي كه گواهي مي گواهي
  

  بت فريكربودن باورهاي مبتني بر گواهي از نظر اليزا موجه. 4
توان ديدگاه برگزيـده او را در مـورد شـروط كسـب بـاور       بر اساس آثار مختلف فريكر مي

  :بيان كرد 23موجه از طريق گواهي در قالب سه شرط
را از ز به نحو موجهي  ش. دهد گواهي مي )ش(را به شنونده  )ز(گزاره  )گ(گوينده 

  :كند، اگر و تنها اگر باور مي گطريق گواهي 
گفتـاري گفـتن    از كـنش  زبـراي بيـان    گحو موجهي باور داشته باشد كه به ن ش. 1

 استفاده كرده است؛

 را گفته است؛  ز) sincerely(صادقانه  گبه نحو موجهي باور داشته باشد كه  ش. 2

داراي  ز، دربـاره   زدر زمـان گفـتن    گبه نحو موجهي باور داشته باشـد كـه    ش. 3
 .صالحيت بوده است

  :مختصري براي هر كدام از اين شروط بيان شده است در ادامه توضيح
از نظر فريكر شرط انتقال معرفت از گوينده به شـنونده  : گفتاري گفتن  استفاده از كنش

بـه  ). Fricker, 2006a: 603(گويد معرفت داشته باشد  اين است كه گوينده خود به آنچه مي
   . استفاده كند 24همين منظور گوينده بايد از كنش گفتن

صداقت از نظر فريكر به معناي گفتن آنچـه فـرد بـاور    : صالحيت و صداقت گوينده
گوينده «و صالحيت به اين معناست كه  .)Fricker, 2016: 116, footnote xxix(دارد است 

 ,Fricker, 2006a: 600( 25»كند، مگـر اينكـه آن را بدانـد    را اظهار نمي زصادقانه گزاره  گ

footnote 18(.  
كند، بـراي كسـاني اسـت كـه      شروطي كه فريكر براي توجيه مبتني بر گواهي بيان مي

از نظر فريكر نـوزادان توانـايي تـأمين ايـن شـروط را      . ها را داشته باشند توانايي تأمين آن
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هـايي شـكل    گـواهي  باورهاي خود را بر اسـاس   از نظر او، نوزادان بخشي از نظام. ندارند
. دهند كه مبتني بر اعتمادي بدون پاية تجربي به نفع صداقت و صالحيت گوينده اسـت  مي

توان تمام باورهايي كه بر اسـاس گـواهي در كـودكي     تر اينكه در بزرگسالي نمي نكتة مهم
از طرف ديگر، ). Fricker, 1995: 403(اند از مسيري غير از گواهي موجه كرد  شكل گرفته

معتقد است نظامي كه بر اساس همين اعتماد غيرنقادانه دربارة جهان شكل گرفته است، او 
شامل انسجام و يكپارچگي ميان پيونـدهاي معرفتـي   «(داراي انسجام و يكپارچگي زيادي 

شود كه براي ارتباط با جهان از آنها بهـره   مختلف يعني ادراك حسي، حافظه و گواهي مي
 ,Fricker(اسـت  » بهترين نشانة صدقِ كليِ اين نظـام باورهـا  «است و اين ) »شود برده مي

هاي مبتنـي بـر اعتمـاد غيرنقادانـه در دوران      فريكر باورهاي مبتني بر گواهي). 126 :2004
داشته ] در بزرگسالي[ها  بودن آن داند مگر اينكه قرينة مثبتي عليه موجه كودكي را موجه مي

  ). Fricker, 1995: 403, 2004: 125(باشند 
  

  حجيت خبر واحد از نظر شيخ انصاري. 5
  :داند شيخ انصاري خبر واحدي را كه مجرد از قرائن قطعيه است با شرايط زير حجت مي

 1428انصـاري،  (به صدور خبر داشته باشـد  ) باالترين حد ظن(= شنونده اطمينان . 1
 ؛)366، 1ج: ق

، 1ج: ق 1428انصـاري،  (شنونده علم به حسي بـودن خبـر واحـد داشـته باشـد      . 2
179 -180.( 

اي بـه شـرط    به حد كفايت دربارة خبر واحد حسي صـحبت كـرديم؛ در ادامـه، اشـاره    
دهـيم كـه    سپس توضيح مـي . كنيم الصدور بودن خبر كه در شرط اول آمده است مي موثوق

  .چرا شيخ انصاري به فقدان مبطل اشاره نكرده است
ت خبـر      بندي ادله انصاري در جمعشيخ : الصدور بودن خبر موثوق اي كـه بـراي حجيـ

  :كند كند مالك را اطمينان به صدور ذكر مي واحد ذكر مي
 داللت كه اند، نموده اقامه واحد خبر حجيت اثبات بر كه اى ادلّه پيرامون سخن تمام بود اين

 :كه است اين انصاف ولى. شد دانسته ديگر برخى داللت عدم و آن اثبات و مدعا بر برخى
 خبـرى  ... ندارد داللت است، اطمينان مفيد كه خبرى به عمل وجوب از بيشتر بر دالّه، ادلّه
 بـه  :كـه  اسـت  اين) موثق و صحيح خبر در( معيار و شود اطمينان مؤدايش و معنا به كه ...
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...  يا و نكنند اعتنا احتمال آن به گاه هيچ عقال كه باشد بعيد واقع با مخالفتش احتمال طورى
 به تنها و باشد خالى دارد سازگارى ظنّ و رجحان با كه ... ترددى ... از كه ]باشد... [ خبرى
ترجمه و شرح كامـل رسـائل شـيخ    ( آيد حاصل ثابتى و استقرار حالت و اطمينان آن مفاد

  ).167، 5ج : 26انصاري

ديدگاه مهم اين بر اساس اين . نامند الصدوري مي اين ديدگاه را در اصول ديدگاه موثوق
چـه   وجـود داشـته باشـد؛    )ع( معصـوم متن روايت از  صدورو اطمينان به  وثوق«است كه 

اوي خبر، ثقه باشد چـه نباشـد؛ يعنـي وثـوق و اطمينـان بـه صـدور روايـت از معصـوم          ر
در جايي  .به آن است، و خود آن، موضوعيت ندارد طريقبودن راوي  موضوعيت دارد و ثقه

، و در جايي كه وثاقت متن مورد نظر باشد، بـه  كه وثاقت راوي مالك باشد، به آن، خبر ثقه
  ). 439: 1387،  اسالمى مدارك و اطالعات مركز( شود گفته مي خبر موثقآن، 

اي بـراي خـوانش    مطلبي كه در مورد ارضاي اين شرط وجود دارد اين است كه انگيزه
از ) شناسـي  گرايانه بـه معرفـت و تضـمين در معرفـت     تناظر با رويكرد برونم(گرايانه  برون

ارضاي اين شرط، به معني صرف تحقق اين شرط در عالم واقع بدون اطالع مخاطبان خبـر  
توانـد تكليـف نهـايي را در     وجود ندارد؛ زيرا در اين صورت متخصص اصول و فقيه نمـي 

درنتيجـه، ارضـاي ايـن شـرط كـامالً      . كندكند روشن  مواجه با خبر واحدي كه بررسي مي
  .به اين معنا كه بايد در منظر متخصصِ اصول حجت قلمداد شود. گرايانه است درون

دهيم كه چرا شـيخ انصـاري شـرط فقـدان      به عنوان نكته پاياني، به اين سؤال پاسخ مي
ت  . توان به تفكيكي در حجيت اشـاره كـرد   در اصول مي. مبطل را مطرح نكرده است حجيـ

رود كه خبر مورد بحـث اقتضـاي    شأني و حجيت فعلي؛ حجيت شأني در جايي به كار مي
نشده هم براي آن خبر وجود  ورد، ممكن است مبطلي ابطالحجيت را داشته باشد؛ در اين م

ت را   . بودن را دارا باشد داشته باشد، ولي همچنان اقتضاي حجت اگر خبري اقتضـاي حجيـ
ت فعلـي پيـدا      داشته باشد، و مانعي مانند مخالفت با خبر قطعي الصدور نداشته باشـد حجيـ

ت فعلي است؛ به همين دليل، به شرط آنچه در اين جا مورد نظر است، شروط حجي. كند مي
  . عدم وجود مبطل اشاره نشده است

. كنـد  ديدگاه فريكر متفاوت است؛ او شروط توجيه خود را محدود به اخبار حسي نمي
كـار   گيرنـد، بـه   او همين شروط را در مورد متخصصان، كه از استنباط شخصي نيز بهره مـي 

  ).Fricker, 2006b: 233-238(برد  مي
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اي به شرايط حجيت خبر واحد و توجيه باورهاي مبتني بـر   اهي مقايسهنگ. 6
  گواهي 

پس از مروري كوتاه بر مفاهيم كليدي خبر و گواهي از يك سو و حجيت و توجيه از سوي 
تر شرايط حجيت خبر واحد را با شرايط توجيه باورهاي مبتني  توان با نگاهي ژرف ديگر مي

  :شود هاي كليدي اشاره مي ها و شباهت امه به برخي از تفاوتدر اد. بر گواهي مقايسه كرد
گونه كه بيان شد، نظريه شيخ در بافتي شكل گرفتـه اسـت كـه اساسـاً بـراي       همان. 1

برخالف نظريه فريكر كه در بافتي شكل گرفتـه اسـت كـه    . آيد متخصصان به كار مي
در نتيجه، اشكال . كند ميتوجيه باور مبتني بر گواهي را در مورد همه انسان ها بررسي 

توان طرح كرد؛ ولي در مورد  توجيه يا معرفت در كودكان را در مورد نظريه فريكر مي
 .اي براي طرح اين مشكل وجود ندارد نظريه شيخ انصاري انگيزه

الصدور بودن است؛ كه يكي  عنصر محوري حجيت در نظرية شيخ انصاري موثوق. 2
گويي گوينده است؛ ولي عنصر محوري توجيه در نظريـة  هاي اطالع از آن راست از راه

 .كند فريكر صداقت و صالحيت گوينده در مورد خبري است كه گواهي مي

به شرط فقدان گـواهيِ خـالف   ) Fricker, 2006b(فريكر در يكي از مقاالت خود . 3
ترِ فقدان مبطل تأكيـدي   كند و در مقاالت ديگرش بر اين شرط يا شرط كلي اشاره مي

توان شرط صداقت و صالحيت گوينده را متضمن اين شرط  رسد مي نظر مي به. ندارد
اي است بر عـدم   دانست؛ به اين صورت كه وقتي مبطلي براي خبر يافت شود، نشانه

تـوان شـرط    در مورد شيخ انصـاري هـم مـي    27.صداقت گوينده يا عدم صالحيت او
ه اين معنا كـه وقتـي مبطلـي    وثاقت به صدور را متضمن شرط فقدان مبطل دانست؛ ب

آيد، مانند مخالفت خبر واحد بـا خبـري    دست مي ابطال براي خبر خاصي به  غير قابل
الصدور يا مخالفت خبر واحد با حكم صريح عقل، وثاقت به صدور خبر از بين  قطعي
 . رود؛ حتي اگر خبردهنده، ملكة راستگويي را دارا باشد مي

انگيزة اين مسئله را بايد . آورد عنوان شرط اعتبار نميبودن را به  فريكر شرط حسي. 4
بحث حجيت رجوع جاهل به عالم كـه مبنـايي اسـت    . در بافت متفاوت بحث يافت

كـار   هرچنـد ايـن تعبيـر در اصـول بـه     (بودنِ تبعيت از خبر حدسـي   قبول  براي قابل 
يان بيايد به اگر از خبر حدسي در اصول سخني به م. شود در فقه پيگيري مي) رود نمي

اين معناست كه آيا با خبر حدسي كه آميخته به اسـتنباط و اجتهـاد شـخص گوينـده     
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شيخ انصاري پيرامون . توان با اطمينان از قول، فعل و تقرير معصوم آگاه شد است مي
از نظر ايشان ادله حجيت خبـر  . اين بحث در موضوع اجماع منقول سخن گفته است

  .سي جاري استواحد فقط در مورد اخبار ح
  

  گسترة حجيت خبر واحد و توجيه باورهاي مبتني بر گواهي . 7
مسئلة مهم ديگري كه بايد بررسي شود، اين است كه از نظر شيخ انصاري و اليزابت فريكر، 

ت باشـد و گـواهي در چـه       ترتيب، خبر واحد حسي در چه موضوعاتي مـي  به توانـد حجـ
  .بخش باشد تواند توجيه موضوعاتي مي

شيخ انصاري بر اين باور است كه خبر واحد در حيطة اعتقادات حجت نيست؛ به ايـن  
صورت كه از نظر ايشان براي باور به امور اعتقادي قطع الزم اسـت؛ در صـورتي كـه خبـر     

توان از خبـر   درنتيجه، در امور اعتقادي نمي. كند واحد بدون قرائن ديگر فقط ظن ايجاد مي
ت خبـري واحـد بـه      ). 556- 555، 1ج: ق 1428، انصاري(واحد بهره برد  البته عـدم حجيـ

تا جايي كه نگارنده مطلـع اسـت   . معناي انكار حقيقتي كه در آن خبر بيان شده است نيست
هاست، مانند اخبار مربوط  هايي كه خبر واحد در مورد آن شيخ انصاري در مورد ساير حيطه

ها بازسازي كنيم  يم ديدگاه او را در مورد آنكند، اما اگر بخواه به پزشكي و تاريخ بحث نمي
توضيح آنكـه  . داند هاي غيرتشريعي حجت نمي رسد ايشان خبر واحد را در حيطه نظر مي به

اين مفاهيم در . گونه كه بيان شد، حجيت نزد ايشان مستلزم منجزيت و معذريت است همان
گذاري شارع است  حوزة قانون امور تكويني خارج از. حوزة تكليف و تشريع معنادار هستند

شود؛ درنتيجه، حجيت اصولي در مورد خبر واحد در اين حوزه  و حوزة تشريع قلمداد نمي
عالوه، برخي داليلي كه ايشان براي حجيت خبر واحد بيـان كردنـد ماننـد     به. صادق نيست

شد، از نظر شيخ گونه كه بيان  همان. بناي عقال در خارج از دايرة امور تشريعي كارايي ندارد
ايشان امضاي شـارع را  . انصاري بناي عقال حجيت ذاتي ندارد و بايد به امضاي شارع برسد

. كنـد  كارگيري اين روش در زمان معصومين اثبات مي با استناد به سكوت شارع با وجود به
نكتة كليدي اينجاست كه سكوت شارع در مواردي به معناي امضاست كه در محدودة امور 

در غير اين صورت، باورهاي فراواني دربارة امور تكويني در زمان معصـومين  . باشد شرعي
هـا باشـد،    ها به معنـي تأييـد آن   وجود داشته است كه اگر بنا بود سكوت شارع در مورد آن

. كرد شارع بايد حجم بسيار زيادي گزاره براي رد باورهاي غلط دربارة امور تكويني بيان مي
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شود، فقط در حوزة امور شرعي اسـت؛   يي كه با سكوت شارع امضا ميدرنتيجه، بناي عقال
تواند مؤيد حجيت خبر واحد باشد كـه در حـوزة امـور     درنتيجه، تا آن جايي بناي عقال مي

  28.تشريعي است
گونه بيان كرد اموري كـه   توان اين تفكيك امور تشريعي و تكويني را به زبان ديگري مي

. گوينـد  هـا سـخن مـي    ها و نيست كنند و اموري كه از هست مي از بايدها و نبايدها صحبت
البته اين مطلب به آن معنا نيست كه فروع دين يا امور تشريعي از جنس انشـائيات هسـتند؛   

هاست و  چراكه اين اخبار حاكي از خواست خداوند هستند كه خود واقعيتي از ميان واقعيت
  . ت خداوند هستندهايي اخباري حاكي از خواس اين اخبار گزاره

. چنين تفكيكي در انديشة فريكر وجود ندارد؛ چراكه بحث او اساساً بافت متفاوتي دارد
فريكر در بحث خود ميان دو دسته باورها از نظر اهميت و احتمال خطـا و فريـب تفكيـك    

انـد و احتمـال    ميان باورهايي كه به اتفاقات ساده در زندگي روزمـره مربـوط  . شود قائل مي
ايم، نام مـن   ها كم است، مانند اينكه امروز صبح چه غذايي را ميل كرده غ يا خطا در آندرو

او به طـور مطلـق،   . شود ها باالست تمايز قائل مي چيست، و باورهايي كه اين احتمال در آن
بلكه معتقد است براي توجيـه باورهـاي از نـوع    . كند توجيه باورهاي دستة دوم را نفي نمي

ت و صالحيت گوينده احراز شود؛ لذا اينگونه نيست كه مبنا بـر صـداقت و   دوم بايد صداق
  .صالحيت گوينده باشد مگر اينكه خالف آن آشكار شود

  
  گيري نتيجه. 8

كاررفته در بحث حجيت خبر واحد نزد شـيخ   هاي به پس از مرور مفاهيم كليدي و استدالل
فريكر روشن شد كه دقت در مفـاهيم و  انصاري و توجيه باور مبتني بر گواهي نزد اليزابت 

هـاي بنيـادين ميـان     رسيدند حاكي از تفـاوت  نظر مي هايي كه در بادي امر مشابه به استدالل
  .ها بايد دقت زيادي به خرج داد هاست و براي مقايسه آن آن

درستي بتوانيم خواست خداوند  اي كه يا به گونه در اصول به دنبال كشف سنت هستيم به
در صـورتي كـه   . نيم يا در غير اين صورت، در پيشگاه او عـذري داشـته باشـيم   را كشف ك

شناسي، دربارة مفهوم توجيه بيشتر به فهم عرفـي از   ديدگاه فريكر، متناسب با هدف معرفت
. تواند به آن ارجاع دهد حجيت نزديك است؛ يعني آنچه كه فرد در دفاع از ديدگاه خود مي

يت در اصول، اتكا به خبر ظنّي و توسل به بناي عقال حجيت متناسب با همين معناي از حج
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كند درنهايـت بايـد بـه امضـاي      ذاتي ندارد و دليل خاصي كه شيخ براي حجيت آن ذكر مي
در صورتي كه اگر فريكر از گمانِ حاصل از گواهي يا توسـل بـه عقـل سـليم     . شارع برسد
دن خود را از امري متعـالي دريافـت   بو  قبول  گويد، در فضايي عرفي است و قابل سخن مي

كند ادله حجيت خبر واحد را  شيخ انصاري متناسب با هدفي كه در اصول دنبال مي. كند نمي
گونه كه بيان شد عدم حجيت خبر حدسي  داند؛ البته همان در مورد اخبار حدسي جاري نمي

اس اسـتنباط  به معناي عدم حجيت رجوع جاهل به عالم كه به نـوعي كسـب بـاور بـر اسـ     
كنـد   شود و شروطي را كه مطرح مـي  فريكر چنين تمايزي را قائل نمي. گوينده است نيست

در ادامه گفته شـد كـه شـرط اصـليِ شـيخ      . داند در مورد اخبار حدسي و حسي جاري مي
انصاري براي حجيت خبر واحـد وثاقـت بـه صـدور خبـر و شـرط اصـليِ فريكـر بـراي          

هـاي   از نظـر شـيخ، يكـي از راه   . الحيت گوينـده اسـت  بخشيِ گواهي صداقت و ص توجيه
در ايـن پـژوهش   . اطمينان از وثاقت صدور خبر وجود ملكة راسـتگويي در گوينـده اسـت   

شـود انگيـزة طـرح برخـي      دريافتيم كه هدف اصولي از بحث پيرامون خبر واحد باعث مي
توجيـه مبتنـي بـر     بـودن گـواهي و معرفـت و    گرايايي در گواهي، مولد ها مانند برون ديدگاه

  . اند، وجود نداشته باشد شناسي معاصر طرح شده گواهي در كودكان كه در معرفت
درستي در بافتي نـاهمگون بـا    هرچند برخي مفاهيم مهم در بحث حجيت خبر واحد به

بخش طـرح   تواند با تغييراتي الهام اند، اين بحث مي شناسي گواهي شكل گرفته بافت معرفت
براي مثال، حجيت اصولي را كه مستلزم منجزيت و معذريت . شناختي باشد نظرياتي معرفت

شناسي به ايـن   اگر اين مفهوم را در فضاي معرفت. در پيشگاه خداوند است، درنظر بگيريد
فرد هنگامي كه حجتي دارد، يا باوري صادق اخـذ كـرده اسـت يـا     : صورت بازسازي كنيم

تواند او را به خاطر بـاوري كـه    است و كسي نمي هاي معرفتي خود را انجام داده مسئوليت
گرايانه به توجيه و معرفـت   ديدگاهي شبيه به رويكرد تكليف. شكل داده است سرزنش كند

ايم؛ البته براي خارج كردن بحث اصولي از بافت خود بايد ساير مفاهيم مرتبط  را سامان داده
ت سـخن       براي مثـال، . قبول بازسازي شوند اي قابل  گونه هم به وقتـي از ايـن مفهـوم حجـ
در ايـن صـورت اگـر    . عنصر محـوري اسـت  ) از نظر عقال(نبودن   سرزنش  گوييم، قابل مي

نيست، باوري را كسب كنيم، بايـد  ) به معناي منطقي(آور  بخواهيم از طريق گواهي كه يقين
است؟ آيـا   شناسي موجه آيا توسل به سيرة عقال در معرفت: مثالً به اين سؤاالت پاسخ دهيم

هـا در تمـام    داننـد يـا نـه؟ آيـا آن     سرزنش مي عقال كسب باورهاي ظني يا اطميناني را قابل
ها؟ عقال با كـدام   دانند يا در برخي حوزه ها كسب اين باورها را غير قابل سرزنش مي حوزه
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  دانند؟ دهندة ظن يا اطمينان مي دست شروط گواهي را به
ة شيخ انصاري و فريكر آنقدرها هم كه در ابتدا به نظر گونه كه آشكار شد، دو نظري همان

هاي بيشتر  رسيد به هم شبيه نيستند؛ اما اين نتيجه هرگز نبايد به معناي نفيِ يافتن شباهت مي
يكي از  29.شناسي گواهي و اصول فقه تلقي شود پرداز ديگر در معرفت ميان ديدگاه دو نظريه

كاررفته در  ژوهشگران بخواهد در مقايسه مفاهيم بهنتايج مهم اين پژوهش اين است كه از پ
  .اين دو نظام فكري دقيق و ريزبين باشند

  
   نوشت پي

 

فرضي را دربارة ماهيت محكي خود به  ام كه اين تعبير پيش استفاده نكردهبه اين دليل از تعبير نقل  .1
دهنـدة   انـد و آن اينكـه گـواهي صـرفاً انتقـال      شناسان آن را نپذيرفته همراه دارد كه برخي معرفت

 .تعبير گواهي نسبت به اين پيش فرض البشرط است. معرفت است نه مولد آن

پنهـان نيسـت كـه ايـن مسـئله از      «: اند حث خبر واحد گفتهبرخي مانند آخوند خراساني دربارة ب .2
 ).  293: ق 1409خراساني، (» مهمترين مسائل اصولي است

 مراجعـه  جملـه  از توانيـد  مي ميان اين در انصاري شيخ جايگاه و فقه اصول ادوار از آگاهي براي .3
 ).48: 1361گرجي، ( :به كنيد

  .438، ص قم، فرهنگ نامه اصول فقه ).1389( مركز اطالعات و مدارك اسالمى .4
الگوي گواهي تعابير متفاوتي را كه اغلب اجمال يـا تفصـيل    فريكر در آثار خود در تعريف نمونه .5

  ;Fricker, 2004: 112. 375 :2002 :ك.براي نمونه ر. همين تعريف است بكار برده است

  ).Fricker, 2006a: 604(از نظر فريكر گواهي صرفاً انتقال دهندة معرفت است  .6

برخي از اين تعاريف آنقدر در ميـان اصـوليون مشـهور اسـت كـه بـه طـور خـاص در كتـاب           .7
 .شيخ تعريف نشده است فرائداالصول

دهندة يقين استنباطي است يا استقرايي اختالف نظـر   دست تعداد راويان و اينكه خبر متواتر به در .8
 .)442: 1389، اسالمى مدارك و اطالعات مركز(است 

گـواهي و  «مخصوصـاً در مقالـه   (پـردازد   فريكر به بحـث متخصـص ذيـل بحـث گـواهي مـي       .9
 )).2006(» خودمختاريِ معرفتي

 حجيتبر اساس گواهي يا شرايط  موجهشود، شرايط كسب باور  آنچه در اين مقاله پيگري مي .10
 .بر اساس خبر واحد علممبتني بر گواهي يا  معرفتخبر واحد است؛ نه شرايط 
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 آن، حجيـت  و ندارد ارزشى ظن هو بما ظن كند؛ مى ظن ةافاد واحد خبر« شيعه علماي نظر از .11
. دارد وجـود  قطعـي  دليل اين كه باورند اين بر شيعه علماي از برخي .»است قطعى دليل نيازمند
 شيعه، عالمان از ديگر برخي. كنند مي دفاع ديدگاه اين از طوسي شيخ ازجمله شيعه عالمان بيشتر
 سـيد . نيسـت  حجـت  واحـد  خبـر  تيجـه، ندر ندارد؛ وجود قطعي دليل اين كه باورند اين بر اما،

 دارند وجود اخباريون عنوان تحت نيز ديگري گروه. است ديدگاه اين طرفداران از يكي مرتضي
 و »اربعـه  كتـب « مانند حديثي معروف كتب در كه واحدي اخبار جمله از و روايات معتقدند كه
 جهـت  اين از اخبار اين درنتيجه، و است حجت قطع الصدورند، قطعي اند، آمده »الزيارات كامل«

 )440،فقه اصول نامه فرهنگ( دارند حجيت

 .24، ص فرائد االصول: به. ك.مثالً ر .12

 .Fricker, 1987, 66, fn. 12: جا بيابيد توانيد در اين نشانة باور فريكر به اين ديدگاه را ازجمله مي. 13

تـوان چنـين    فريكر عيناً چنين تعبيري را بيان نكرده است، اما بر اساس منظومـة فكـري او مـي    .14
 . برداشتي را از انديشة او كرد

زاده و عبداهللا محمدي بر اين باورند كه مفهوم اطمينان كـه بـاالترين    برخي مانند محمد حسين .15
ـ    ايشـان تنهـا اخـتالف    . دارددرجه ظن است، داراي اعتبار ذاتي است و نياز به جعـل حجيـت ن

ها اين احتمال را آنقـدر ضـعيف    آن. داند اطمينان و قطع را احتمال خالف موجود در اطمينان مي
دهند يا اگر بدهند ايـن   دانند كه معتقدند عقال در موقعيت اطمينان يا اصالً احتمال خالف نمي مي

از يك سو، اين احتمـال خـالف را در   ها  آن. كنند قدر ناچيز است كه به آن توجه نمي احتمال آن
داننـد و از سـوي    خبر متواتر يا بسياري ادراكات حسي كه از نظر عقل قطعي است، موجود مـي 

داننـد؛   مباالتي در زندگي معمـولي نمـي   اعتنايي عقال را ناشي از تسامح عرفي و بي ديگر، اين بي
پوشي از احتمال  ها اين چشم انند؛ آند بودن چنين احتمال خالفي مي ارزش بلكه ريشه آن را در بي

پـذير نيسـت    نحو تعبـدي امكـان   پوشي به دانند كه اشكال شود چشم خالف را امري تعبدي نمي
دليـل تعبـدي   «درنتيجه، ايشان بـر ايـن باورنـد كـه     ). 146 -  145: 1389زاده، محمدي،  حسين(

 ). 146: 1389زاده، محمدي،  حسين(» ها را مجاز به معتبر دانستن خبر واحد ننموده است انسان

شـود، بـه ايـن     شيخ انصاري پيش از طرح ادلة حجيت خبر واحد ثقه كه از ظنون قلمـداد مـي   .16
پردازد كه آيا امكان دارد شارع حكم به تعبد نسبت به ظنون بكند؟ آيا تبعيت از ظنون  موضوع مي

شـويم   حدي كه ما متوجـه مـي   اعقال معتقد است تتالي فاسدي در پي ندارد؟ او با تكيه بر شيوة 
رسد؛ تا زماني كه چنين تالي فاسدي كشف نشده است، بنـا بـر ايـن     تالي فاسدي به نظرمان نمي

 ). 168 - 167، 1 ج : ق 1428انصاري، (است كه تبعيت از ظنون تالي فاسد ندارد 
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يكـي از  كنـد كـه بنـاي عقـال      شيخ انصاري با شش نسخة متفاوت از دليل اجماع را مطرح مي .17
از نظر او كسي كه اجماع در اين مسئله را نپذيرد در هيچ مسئلة فقهي بجز ضروريات . هاست آن

 ). 341، 1 ج: ق 1428انصاري، (تواند به اجماع برسد  مذهب نمي

 . اي مستقل است نيازمند مقاله» عقل سليم«و » سيرة عقال«بررسي نسبت ميان مفهوم  .18

 .127 ،5 ج :1387سميعي، : ترجمه از .19

 ،شناخت مفاهيم الفاظ: دكن يدر موارد متعددى به عرف استناد م ،در دانش اصول ،شيخ انصارى .20
هتأسيس اصول لفظيه عيت ظواهر ،قالئيت خبر واحد ،حجاثبات برخى اصول عمليه مانند ، حجي

 ).1373مخلصي، ( جمع و تقديم ادلّه ،استصحاب

 .Fricker, 1995: 397: شود ازجمله شه مشاهده ميدر آثار گوناگون فريكر اين اندي. 21

 ,Fricker :ازجملـه . فريكر در مواضع گوناگوني اين رويكرد ضدشكاكانه را مطرح كرده است  .22

2004: 110–111, 2006b: 610بـه . ك.ر: ؛ او در باب علم هم مشابة اين ديدگاه را بيان كرده است :
Fricker, 2002: 375.  

هاي متفاوتي از اين شروط داشته است؛ در مقالة مسـتقلي بـا    فريكر در آثار گوناگون خود بيان .23
كه در آينده » لي به ديدگاه اليزابت فريكر دربارة توجيه باورهاي مبتني بر گواهينگاه تحلي«عنوان 

در . ام كه چرا نظرية فريكر را بايد در قالب اين سه شرط بيـان كـرد   منتشر خواهد شد، نشان داده
 & Fricker: بـراي نمونـه  . بيـان كـرده اسـت     مواردي هم فريكر شروط خود را ضمن اسـتدالل 

Cooper, 1987: 73; Fricker, 1999: 909, 2004: 113, 2006a: 604 footnote 30, 2006a: 595, 

2006b: 233, 2015b  
 .ل بيان شدهاي قب گفتاري گفتن در قسمت هاي كنش ويژگي .24

. ك.براي اطالع بيشتر دربارة چگونگي تأمين شروط مربوط به صداقت و صالحيت از جمله ر .25
 .Fricker, 1994: به

 .تعبيري كه در اين نقل قول آمده است، بيان خود شيخ است و شرح ديدگاه او نيست .26

اي از نگارنده كه به بررسي شرايط شنونده در نظرية توجيه مبتني بر  براي توضيح بيشتر به مقاله .27
 .گواهي فريكر اختصاص داده شده است و در آينده منتشر خواهد شد، مراجعه فرماييد

 . 1389زاده و محمدي،  حسين: به. ك.از جمله ر. يكرد از ابعاد گوناگون ناقداني دارداين رو .28

نوشتة آقاي عبـداهللا  » شناختي دليل نقلي ارزش معرفت«ها در اين جهت در كتاب  يكي از تالش. 29
موفقيت او در اين پژوهش البته موضوعي اسـت  . منعكس شده است) 1395محمدي، (محمدي 

  . اين پژوهش را ندارد كه اقتضاي طرح در
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