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چکیده

ییهـادورهخیعلم را تارخیعلم معتقدند و تاردیاز جمله توماس کوهن، به نقش ساختارها در تولان،یاساختارگر
اسـت کـه دیـجدیمیعلـم، ظهـور پـاراداخیاز تـاریاکه از هم کامًال گسسته هستند و شاخصـه هـر دورهدانندیم

خـاص یارهیعلم در قالب زنجشرفتیپرد،کیرونیا. طبق کندیمدایشده و ظهور پدیدرون آن تولیعلمیهاهینظر
حلقه دوم را کـارکرد علـم متعـارف، حلقـه دهد؛یملیعلم (شبه علم) تشکشیکه حلقه اول آن را پردیگیصورت م

دیـبـروز علـم متعـارف جدیعنـیحلقه پـنجم جهیو در نتیسوم را بحران علم متعارف، حلقه چهارم را انقالب علم
عیتشخیبا اخبار آحاد را در ادوار مختلف تارعهیشیمواجهه علماییچراتوانیمدل منیابریمبتن. ردیگیصورت م
نیـدانسـت. ا» اصالت قرائن«میپاراداتیعصر حاکمدیقرار داد. به عنوان مثال سده پنجم تا هفتم را بایابیمورد ارز

دوران اضمحالل خود (مرحلـه بحـران یگری) و دلمعشیخود (مرحله پشیدایآغاز پیکیفقط در دو برهه، میپارادا
میهست» اصالت قرائن«میبالمنازع پاراداتیدو مقطع ما شاهد حاکمنیانیبود و در بینیمخالفیعلم متعارف) دارا

یو حلقـه فکـریعالمـه حلـیهـاتیبا فعالنکهیاخبار آحاد باشد؛ تا اتیکه قائل به حجمیابییرا نمیعالمچیو ه
مسلط و حـاکم یعلمیبر فضا» اصالت سند«میو پاراداردیگی) صورت ممیپاراداریی(تغیالب علمانقکیشان،یا
.کندیسلطه را حفظ منیایگریو تا زمان ظهور اخبارشودیم

خبر واحد، اصالت قرائن.،یدمرتضیسد،یمفخیشم،یپارادا: هاکلیدواژه
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مقدمه

گویند: پوزیتیویسم بـه عنـوان مـوج اول علم سخن مینظران از وجود سه موج در تاریخ اغلب صاحب
فلسفه علم در قرن نوزدهم، شکل و در قرن بیستم اوج گرفت. موج دوم تـاریخ علـم بـا فلسـفه نگاتیویسـم 

توان نماینده اصلی این موج دانست. موج سوم فلسفه علم، (ابطال گرایی) از سر گرفته شد. کارل پوپر را می
شود. وی اولین کسی بـود کـه در تاریخی علم با کارهای توماس کوهن شناخته میهاییعنی توجه به جنبه

، از اصطالح پارادایم (دارای ریشه یونـانی، بـه معنـای »های علمیساختار انقالب«و در کتاب ١٩٦٠دهه 
لـم گرفت. بر خالف دو موج اول فلسـفه عالگو) استفاده کرد. کوهن علم را به مثابه یک ساختار در نظر می

انگاشـتند، فیلسـوفان علمـی چـون الکـاتوش و کـوهن اعتقـاد داشـتند کـه که علم را متفرق و تکه تکه می
های ساختاری، تلقی کنیم.ها را به مثابه نوعی کلتر، مستلزم این است که نظریههای مناسبتبیین

دانسـتند و لـذا بـر میگرایان پیشرفت علم را به صورت انباشتی و تدریجی گرایان منطقی و ابطالاثبات
کنند. اما فالسفه علم قرن این عقیده بودند که دانشمندان، علم را بر اساس دستاوردهای اخالف خود بنا می

بیستم همچون الکاتوش و کوهن به رویکرد ساختارگرایی گرایش پیدا کردند و تکوین علم را بر مبنای قبـول 
دانند که از هم کامًال گسسته هسـتند و هایی میا تاریخ دورهیک ساختار دانستند. ساختارگرایان تاریخ علم ر

هـا های علمی درون هر یـک از آنای از تاریخ علم، ظهور پارادایمی جدید است که نظریهشاخصه هر دوره
کنند.تولید شده و ظهور پیدا می

اول ایـن گیـرد. حلقـهای خـاص صـورت میطبق این رویکرد، پیشرفت و تکامل علم در قالب زنجیره
دهد. حلقه دوم مربوط بـه کـارکرد علـم متعـارف، حلقـه سـوم را زنجیره را پیش علم یا شبه علم تشکیل می

دهد که نتیجه و حاصل آن حلقه پنجم یعنی بحران علم متعارف و حلقه چهارم را انقالب علمی تشکیل می
سـاس مفـاهیم و مفروضـات بروز علم متعارف جدید است. علم متعارف (عادی) موضوعات علـم را بـر ا

هـا یـا شود. ناهنجاریهای عادی درباره این مفروضات تردید نمیکند. در پژوهشبنیادین پارادایم تبیین می
های شوند و لذا پارادایم یک علم تـا مـدتهایی تعدیل و سازگار میشوند یا به کمک تبصرهنادیده گرفته می
ب مفهومی آن به حل مسائل خـود سـرگرم هسـتند. البتـه یـک کند و دانشمندان در چارچومدید تغییر نمی

ناهنجاری به تنهایی برای تغییر پارادایم کافی نیست؛ امـا هنگـامی کـه علـم عـادی بـه شـمار متعـددی از 
آید و جامعه علمی ناگزیر ها مقاوم هستند، نوعی بحران پیش میحلخورد که در برابر راهها برمیناهنجاری

هایی دیگر برآید. پـس از مـدتی ممکـن ت اساسی خود بازنگری کند و در پی جانشینشود در مفروضامی
های مسلط را به چالش بگیرد. دگرگونی عمیـق پـارادایم چنـان فرضای ظهور کند و پیشاست پارادایم تازه

انجامد (رک: کوهن، سراسر کتاب).پردامنه است که به انقالب علمی می
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کنـد، بـا تـاریخ حـدیث شـیعه محور توصیف میلم را به صورت پارادایمنظریه کوهن که روند تولید ع

تـوان بـه ایـن بسیار هماهنگ است. به تعبیر بهتر، با نگاهی گذرا به ادوار مختلف تاریخ حـدیث شـیعه می
حقیقت دست یافت که بعد از عصر حضور، در هر برهه یک پارادایم و الگوی علمی حـاکم بـوده اسـت و 

ای دیگـر ای مکتـب محـدثان، در دورهپرداختند؛ در دورهپردازی میب این الگو به نظریهچارچوعالمان در 
گری، در زمـانی ای مکتب اخباریمکتب متکلمان (مکتب اصالت قرائن)، در مقطعی مکتب حله، در برهه

مکتـب گیری است که ما از آن با عنوان گرایی و در عصر اخیر نیز الگویی جدید در حال شکلمکتب اصول
کنیم. پرداختن به هر یک از این ادوار از طاقت این مقاله خارج اسـت. در ایـن مختصـر مـا گرا یاد میواقع

» مکتب یقین«و به تعبیر دیگر » مکتب اصالت قرائن«مبتنی بر الگوی ارائه شده از جانب کوهن، سیر تطور 
) ٤١٣های علمی شیخ مفید (م با تالشدهیم؛ مکتبی که (عدم حجیت اخبار آحاد) را مورد واکاوی قرار می

)، جـای ٧٢٦های شاگردش، عالمه حلـی (م شکل گرفت و با ظهور احمد بن طاووس و بعد از وی تالش
(حجیت خبر واحد) داد. در این مقطع تـاریخی (از زمـان شـیخ مفیـد تـا » اصالت سند«خود را به مکتب 

ستیم و حتی هیچ مخـالفی را هـم در ایـن دوره عالمه حلی) ما شاهد حاکمیت بالمنازع مکتب متکلمان ه
سراغ نداریم، مگر در دو مقطع، یکی آغازین روزهای پیدایش و دیگری آخرین روزهای حیات ایـن جریـان 

فکری.
تر از مفید و مرتضی، برخی افراد مثل ابن قبة و ابن ابی عقیل عمانی نیز قول به عـدم حجیـت البته پیش

د، اما این هرگز به معنای این نیست که شیخ مفید راهی را پیمـوده کـه آغـازگرش اخبار آحاد را برگزیده بودن
ای اعتزالی داشت، قـول بـه عـدم حجیـت اخبـار آحـاد را تر پیشینهاین دو بودند؛ زیرا ابن قبة رازی که پیش

باشـد، ) اگر در فروع دین، تعبد به خبـر واحـد ممکـن١برگزید و دو دلیل برای نظریه خود بیان کرده است: 
) اگر خبر واحـد یـا هـر امـاره ظنـی دیگـر ٢آید در اصول دین هم تعبد به خبر واحد ممکن باشد؛ الزم می

). از دلیلی که از ابـن قبـه در ٤٠٢/ ٢آید (میرزای قمی، حجت باشد، تحلیل حرام و تحریم حالل الزم می
و استحاله عمل، نسبت به مطلق شود که منعمبحث استحاله عمل به خبر واحد نقل شده، چنین نمودار می

ظّن بوده و اختصاصی به خبر واحد ندارد؛ زیرا دلیل دوم ایشان اختصاص به خبـر واحـد نداشـته، بلکـه در 
مطلق اماره غیرعلمی جاری است. بنابراین نوع مواجهه وی با اخبار آحاد کامًال متفاوت با آن چیزی اسـت 

ابی عقیل عمانی نیـز اگرچـه آنگونـه کـه محمـدتقی شوشـتری اند. ابن که شیخ مفید و سیدمرتضی پیموده
؛ مدرسی ٧٦ها، شمرده است (رک: پاکتچی، مقاالت و بررسیآورده، اخبار آحاد را در فقه خود حجت نمی

ای) از آنجـا کـه آراء وی غالبـًا در شـمار )، اما به تصریح برخـی از معاصـران (رک: خامنـه٤٠طباطبایی، 
ست (و شاید به همین جهت هم از کتاب او جز نامی برای اعصار بعد از عالمه و شذوذات فقهی و متروک ا
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تواند سـلف جریـان فقهـی بعـد از خـود باشـد و توان حدس زد که وی نمیمحقق باقی نمانده است)، می

فقاهت او دارای عیبی بوده است.
جنید و ابن ابی عقیل عمانی ای است که ابن بنابراین مکتبی که شیخ مفید بنا نهاد، غیر از مکتب فکری

شـوند، یکـی از ایـن ها تولیـد میکردند و از آنجا که در درون هر مکتب انبـوهی از نظریـهدر آن تنفس می
نظریات برخاسته از این مکتب، نظریه عدم حجیت اخبار آحاد است کـه ممکـن اسـت در دیگـر مکاتـب 

صدوق گزارش داده اسـت کـه او نیـز » الغیبه«فکری نیز مشابه آن یافت شود؛ چنانکه فاضل تونی از کتاب
)، حال اینکه بر کسی پوشیده نیست که صدوق از مکتـب ١٥٨قائل به عدم حجیت اخبار آحاد بوده (تونی، 

محدثان و بلکه رئیس آنان است.

پیدایش مکتب یقین
د را چهـار کننـهـا گـذر میهمانگونه که در تبیین نظریه کوهن گذشت، وی مراحلی را کـه علـوم از آن

منطبـق بـر ایـن ». انقالب علمی«و در نهایت » بحران علمی«، »علم عادی«، »پیش علم«داند: مرحله می
های نظری از هـیچ پایبنـدی جامعـه علمـی است که مکتب» مرحله پیش از پارادایم«مدل، اولین مرحله، 

شود کـه در می» له پارادایمیمرح«برخوردار نیست و جامعه علمی بعد از گذر از این مرحله است که وارد 
این مرحله، پارادایم مورد تأیید علمی قرار گرفته و به عنـوان الگـوی اصـلی حـل مسـائل دانشـمندان تلقـی 

پردازند. بنابراین کامًال طبیعی است که های علمی خود میشود و عالمان در چارچوب آن به حل مسئلهمی
ای باشیم که در آن لق آن بر جامعه علمی، ما شاهد مرحلهگیری پارادایم و سلطه حاکمیت مطپیش از شکل

ای های پراکنده و گوناگون صورت گیرد که نهایتًا پس از اینکه پارادایم مـورد پـذیرش جامعـهبرخی فعالیت
علمی بر فضای علمی مسلط و حاکم شد، تمامی رفتارها مـنظم و هدفـدار شـده و عالمـان در چـارچوب 

پردازند.های علمی خود میت و کشمکشپارادایم به رفع منازعا
و به تعبیر دیگـر » پارادایم اصالت قرائن«در این برهه از تاریخ حدیث شیعه که از آن با عنوان حاکمیت 

کنیم نیز وضع به همین گونه است و وقتی که شیخ مفید و سیدمرتضی سـعی یاد می» مکتب اصالت قرائن«
شیعی دارند (که واکاوی انگیزه این دو از این رفتار مجالی دیگـر را بر ترویج الگویی دیگر در درون گفتمان 

های مخالف درباره نوع مواجهه این دو با الگـوی ها و دیدگاهطلبد)، در ابتدای راه شاهد برخی مخالفتمی
، ارائه شده درباره پذیرش اخبار هستیم و از آنجاکه پارادایم هنوز خود را بر جامعه علمی مسلط نکرده است

و » مرحلـه پـارادایمی«وجود برخی از اختالفات کامًال طبیعی است. اما با گذر از ایـن مرحلـه و ورود بـه 
کند و لذا ما شاهدیم تـا قـرن هفـتم و پیـدایش ، پارادایم حاکمیتی بالمنازع پیدا می»علم عادی«حاکمیت 
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د هـیچ مخـالفتی از طـرف هایی در درون این مکتب و در نتیجه پیدایش مکتب حلـه، شـاهخالء و کاستی

نجـد قـائال صـریحًا نحـن لم«جامعه علمی با این پارادایم نیستیم و همانگونه که فاضل تونی گفتـه اسـت: 
). البته اگرچه تمامیت این گفتار فاضـل تـونی را ١٥٨(تونی، » بحّجیة خبر الواحد مّمن تقّدم علی العّالمة.

که این مکتب بر جامعه علمی امامیة تسلط داشـته اسـت. توان پذیرفت، اما حداقل حکایت از آن داردنمی
عالوه بر این، بعید نیست که مراد فاضل تونی از زمان شیخ طوسی تا زمان عالمه حلی باشد.

کنیم، یاد می» پیش علم«با این مقدمه باید گفت: در زمان حیات مفید و مرتضی که از آن با نام مرحله 
زننـد، دو نفـر از معاصـران ایشـان یـد بـرای تعیـین اعتبـار روایـات میاین دو دست به تأسیس الگویی جد

(سیدرضی و شیخ طوسی) را شاهدیم که نظری مخالف با استاد خود (شـیخ مفیـد) دارنـد، امـا مخالفـت 
تـرین شـاگرد و جانشـین ایشـان در کتـابی برد و نظریه شیخ مفید که به وسـیله بزرگایشان راه به جایی نمی

» اصالت قـرائن«کند و پارادایم شود، بر جامعه علمی سیطره پیدا میای مفصل بسط داده میاصولی به گونه
پردازیم و بعـد گیرد. در اینجا به ذکر دیدگاه سیدرضی و شیخ طوسی در مرحله پیش از پارادایم میشکل می

شویم:وارد مرحله پارادایمی و بیان دیدگاه عالمان این دوره می
)۴۰۶سید رضی (م 

و إنمـا نعمـل «ها آورده است: درباره اخبار آحاد و حجیت آن» المجازات النبویه«درضی در کتاب سی
). بنـابراین بایـد ٤٨(سیدرضـی، » بأخبار اآلحاد فی فروع الدین و ما یصح أن یتبع العمل به غالـب الظـن.

ی، دائرة المعارف بـزرگ ایشان را در شمار قائالن به حجیت اخبار آحاد قرار داد. برخی از معاصران (پاکتچ
از فقیهان متکلم بغداد از فقه ابن جنید تـأثیر پذیرفتـه رضیشریفاند که ) بر این عقیده١٠٤٦/ ٣اسالمی، 

حجیـتقرابت زیادی با ابن جنید دارد و در بسیاری موارد از جمله فقهی، ویمسلکاست؛ چراکه از نظر
با وی همراه است.مستنبطقیاسو خبر واحد

)۴۶۰شیخ طوسی (م 
شود که از جانب وی دو نظر و دیدگاه درباره مسـئله از ظواهر مجموع گفتارهای شیخ طوسی آشکار می

» االستبصار فی ما اختلف من االخبـار«حجیت اخبار آحاد ارائه شده است، بدین صورت که وی در کتاب 
نظریه حجیت اخبار آحاد را برگزیده است؛ اما در دیگر کتب خود و حتی برخـی » العدة فی أصول الفقه«و 

از عبارات همین دو کتاب ذکرشده، قول به عدم حجیت اخبار آحاد را اختیار کرده است. در اینجا بـه تبیـین 
پردازیم و رویکرد دیگر وی در ادامه خواهد آمد:نظریه شیخ در باب حجیت اخبار آحاد می

یه شیخ  در االستبصار: نظر
داند: متواتر و غیرمتواتر. ایشـان اخبـار اخبار را دو دسته می» االستبصار«شیخ طوسی در ابتدای کتاب 
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داند و همچنین اخبار غیرمتواتر محفوف به قرائن موجب علم را نیز ملحق به قسـم متواتر را موجب علم می

در صـورت احـراز برخـی از شـرایط دارای حجیـت نخست دانسته و تنها اخبار غیرمتواتر خالی از قرینه را 
).٤/ ١(طوسی، االستبصار، نامدداند و این دسته را خبر واحد میمی

یه شیخ در العده: نظر
أن خبـر «کنـد: نظریه مختار خـود را اینگونـه تبیـین می» العدة فی أصول الفقه«شیخ طوسی در کتاب 

عبادة بالعمل به عقال، و قد ورد جواز العمل به فـی الشـرع، الواحد الیوجب العلم، و أنه کان یجوز أن ترد ال
إال أن ذلک موقوف علی طریق مخصوص و هو ما یرویه من کان من الطائفة المحقـة، و یخـتص بروایتـه، و 

). سپس شیخ طوسی بـه ١٠٠/ ١(همو، العدة، » یکون علی صفة یجوز معها قبول خبره من العدالة و غیرها.
پردازد و حتی درباره حجیت خبـر واحـد بان دیگر رویکردها نسبت به خبر واحد میهای صاحنقد استدالل

).١٢٦/ ١ادعای اجماع نیز کرده است (همان، 

سیر تطور مکتب اصالت قرائن
محدثان بر محیط علمی و مذهبی شیعه در نیمه دوم قرن سـوم و قسـمت عمـده قـرن چهـارم اسـتیالء 

گرای دوره حضور بـوده ب حدیث دنباله رو و استمرار گرایش سنت). اصحا۴۰داشتند (مدرسی طباطبایی، 
کرده است. هواداران این مکتب عمومـًا آوری أحادیث و ضبط و حفظ آن صرف میو همت خود را بر جمع

ای نداشتند و حتی استدالالت با اجتهاد به صورت یک عمل و کوشش فکری بر أساس استنباط تعقلی میانه
رفـت، محکـوم رای تقویت مذهب و در حمایت از نقطـه نظرهـای شـیعی بـه کـار میعقلی کالمی را که ب

پذیرفتند و آنان را بـا أصـول درسـت کردند. گروهی از این جریان هر روایتی را با هر کیفیت و وضع نمیمی
نمودند، اما هرگز به فکـر جـداکردن فقـه از حـدیث و تـدوین و ترتیـب علم رجال و علم حدیث نقادی می

ای از متون روایات بـود. های فقهی این گروه از محدثان مجموعههای فقهی مستقل برنیامدند و نوشتهکتاب
) و محمـد ۳۴۳)، محمد بن حسن بن أحمد بن ولیـد (م ۳۲۹محدثانی چون محمد بن یعقوب کلینی (م 

آنان مثل صـدوق اول اند. البته در میان برخی از ) از این گروه بوده۳۸۱بن علی بن بابویه قمی (صدوق) (م 
تر از قواعد عمومی حدیثی، یـا انتخـاب یکـی از دو و یا ابن قولویة، اجتهاد به شکل استخراج احکام جزئی

گرفت. گروه دیگر طرفدار پیروی بـی قیـد و طرف یا چند طرف در مورد تعارض اخبار با یکدیگر انجام می
و تعـدیل حـدیثی یـک سـر بیگانـه، و از قـوانین شرط از أحادیث بوده و با مبانی أصول فقه و قواعـد جـرح 

اند و به خاطر عدم وجود استدالل و مبنـای اجتهـادی در ایـن اطالع بودهاستدالل و آداب بحث به کلی بی
ای در میان آنان، آراء و انظار فقهی هواداران ایـن روش، ارزش فقهـی گونه فکر نو و تازهمکتب، و نبودن هیچ
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و مآخذ مربوط بدان اعتنا نشده است.مستقل نیافته و در متون

مکتب محدثان در روزگار غیبت صغری اندک اندک بر مراکز علمی و محیط فکری شیعی چیره گردیـد 
و گرایش عقلی کالمی و فقهی را که بر أساس اجتهاد و استدالل متکی بود، بالکل مغلـوب سـاخت. مرکـز 

ع مذهبی شیعی بود به طور کامل در اختیار این مکتب ترین مجمترین و مهمعلمی قم که در آن هنگام بزرگ
قرار داشت و فقهای قم همگی از محدثان، و مخالف با هرگونه استدالل و اجتهاد و تفکر عقالنی در جامعه 
شیعی بودند. اکثریت قاطع فقهاء شیعی در این دوره تا أواخر قـرن چهـارم جـزء پیـروان ایـن مکتـب قـرار 

أواخر قرن چهارم و أوائل قرن پنجم بـا کوشـش و تـالش شـیخ مفیـد و شـاگردش اند. این مکتب درداشته
). برخی از دالئل تغییر پارادایم و کنار رفتن مکتـب محـدثان و ۳۷شریف مرتضی درهم کوبیده شد (همو، 

حاکمیت مکتب متکلمان به ریاست شیخ مفید از این قرار هستند:
حاد شاهد دو نوع رویکرد افراطی و تفریطی بودیم کـه ما درون گفتمان شیعی در مواجهه با اخبار آ.۱

ها و شیخ مفید و سیدمرتضی سعی کردند تـا راه میانـه ایـن دو را بپیماینـد و بـدین صـورت هـم از ضـعف
گـری متکلمـان های مکتب محـدثان (صـدوق، کلینـی و ...) در امـان باشـند و هـم دچـار افراطیکاستی
گرایی افراطی گریزی) و نصگرایی افراطی (نص.) نشوند و راهی میان عقلگرا (ابن قبة، نوبختیان و ..اعتزال
گریزی) بپیمایند.(عقل
جایگاه علمی شیخ مفید در بین امامیه..۲

های کالمی جستجو اما چرا شیخ مفید چنین الگویی را پیشنهاد داد. ریشه این رویکرد را باید در انگیزه
ریزی آغاز کردند تا با ایجاد اصالحات در اندیشه پیشینیان به پی). شیخ مفید حرکتی را ۵۲۳کرد (معارف، 

دادنـد تـا مبتنـی بـر آن و تنقیح مبانی فکری تشیع مبادرت بورزند. در این بین ایشان باید الگـویی ارائـه می
کـه بتوانند به تصفیه متون روایی شیعه پرداخته و انبوهی از روایات در حوزه تحریف، جبر، تشبیه، غلو و ... 

اند، و اصالتًا سنی هستند، را کنار زنند. از طرف دیگر تکیه بر نظریـه حجیـت وارد مصادر روایی شیعه شده
کسانی که قائل به وجوب عمل بـه خبـر واحـد در «خبر واحد نیز راهگشا نبود، چراکه به گفته سیدمرتضی 

/ ۳ی، رسائل الشریف المرتضـی، (مرتض» اند که راوی آن باید عادل باشداند، همگی بر این عقیدهشریعت
) و شرط عدالت راوی خود باعث از دست رفتن انبوهی از روایـات موجـود در مصـادر روایـی شـیعه ۳۱۰

شد. از این رو الگویی را ارائه دادند تا این خالء رفع شود؛ از یکسو به تصفیه احادیث شیعه بپردازند و از می
یـات صـادره از معصـومین (ع) کـه در کتـب معتبـره امامیـه (و سوی دیگر مانع این شوند تا انبـوهی از روا

محفوف به قرائن) موجودند، صرفًا به دلیل ضعف سندی کنار زده شوند. در اینجـا بـه بیـان دیـدگاه پیـروان 
پردازیم:مکتب اصالت قرائن نسبت به اخبار آحاد می
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)٤١٣شیخ مفید (م 

و الیجوز تخصیص العـام بخبـر الواحـد ألنـه «ند: گویمی» التذکره باصول الفقه«شیخ مفید در کتاب 
الیوجب علما و ال عمًال و إنما یخصه من األخبار ما انقطع العذر بصحته عن النبی (ص) و عن أحد األئمة 

شود، ایشـان خبـر واحـد را عـالوه بـر اینکـه مفیـد علـم ). چنانکه مالحضه می۳۸(مفید، التذکرة، » (ع).
؛ همـو، الفصـول المختـارة، ۱۲۳دانند (و نیز رک: همـو، تصـحیح االعتقـاد، یدانند، مفید عمل نیز نمنمی

و الحجـة فـی األخبـار مـا «فرمایند: ). ایشان در همین اثر در مقام بیان ویژگی خبر دارای حجیت می۳۰۷
أوجبه العلم من جهة الّنظر فیها بصحة مخبرها و نفی الشک فیه و االرتیاب و کل خبـر ال یوصـل باالعتبـار 

). وقتی ایشان قیـد ۴۴(همو، التذکرة، » إلی صحة مخبره فلیس بحجة فی الدین و الیلزم به عمل علی حال.
داننـد کـه معلـوم شـود کـه ایشـان خبـری را حجـت میکنند، معلوم میرا اضافه می» نفی شک و ارتیاب«

متواتر و دیگـری مقتـرن بـه کند؛ یکی الصدور و یقینی باشد و دو دسته از اخبار را دارای این ویژگی ذکر می
آور دانسته، یکی متواتر، دیگری همراه ). اما ایشان در جای دیگر، سه دسته اخبار را علم۴۴قرائن (همانجا، 

). همچنین مفیـد در کتـاب ۲۸های که مورد عمل اصحاب امامیه است (همانجا، قرینه و در نهایت مرسل
را بـه جمهـور شـیعه و بسـیاری از معتزلـه و محکمـه و نظریه عدم حجیت اخبار آحـاد » اوائل المقاالت«

).۱۲۲اند (همو، أوائل المقاالت، ای از مرجئه (بر خالف عامه و اصحاب رأی) نسبت دادهطایفه
)۴۳۶سیدمرتضی (م 

در اندیشه سیدمرتضی ورود عبادت به سبب عمل به اخبار آحاد عقال جایز است، اما وارد نشده اسـت 
). ٣٠/ ٢کنیم، اگرچـه جـایز اسـت (مرتضـی، رسـائل الشـریف المرتضـی، عمل نمـیو ما به آن بندگی و

شـود؛ زیـرا انـد، بـه آن تعبـد نمیبنابراین آنچه اصحاب ما مخالف حرف ما درباره اخبار آحاد روایت کرده
های مخالفـان را مـورد ) و ایشـان تمـام اسـتدالل٣٥١/ ٢شود (همانجـا، حجت نیست و موجب علم نمی

). از این منظر، عمل به خبر واحد که داللتی بر صدقش ٥٥١-٥٣١/ ٢دهد (همو، الذریعة، قرار میمناقشه 
). به عقیده ٢١/ ١و بر وجوب عمل به آن اقامه نشده است، صحیح نیست (همو، رسائل الشریف المرتضی، 

و با علم، قطع پیدا ایشان در احکام شرعی باید از طریق علم عمل کرد، زیرا اگر به حکم علم نداشته باشیم
).٢٠١/ ١ایم و این اقدام ما قبیح است (همانجا، نکنیم که آن برای ما مصلحت است، جواز مفسده را داده

؛ ١١١آورنـد (همـو، االنتصـار، آور نیستند و در بهترین حالـت ظناز منظر سیدمرتضی اخبار آحاد علم
شـود (همـو، االنتصـار، ه ظنی است، ثابـت نمی) و احکام شرعی به وسیله آنچه ک٧١٤/ ٢همو، الذریعة، 

٢١٦(همانجـا، » هذا خبر واحد الیوجب علما«). ایشان بارها در نقد اخبار آحاد آورده است: ٤٦٣و ٤٥١
/ ٢و ١٥٥/ ٣و ١٢٥/ ٣و ٤٠٣/ ١و ٢٣٦/ ١و ١٥٥/ ٣؛ همو، رسـائل الشـریف المرتضـی، ٣٩١و ٣٥١و 
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بـه عـدم » أن أخبـار اآلحـاد الیعمـل علیهـا فـی الشـریعة«مشابه ) و یا در مواضع متعددی با عبارتی٣٣١
٤٠٨و ٣٤٤و ٣٠٥و ٢٦٩و ١٨٢و ١٢٠کردن به خبر واحد اشاره کرده است (رک: همو، االنتصـار، عمل

).١٦٩؛ همو، تنزیه األنبیاء، ١١٧و ٤٣٥و ٤٣٢و 
نشدن خبر واحد علم و عملعالوه بر این، ایشان در موارد متعدد دیگری با صراحت بیشتری به موجب

١٣٨(رک: همو، االنتصار، » أن أخبار اآلحاد التوجب عمًال کما التوجب علما«کنند: اشاره کرده و بیان می
ــائل ٥٤٧و ٥٤١و ٥١٩و ٥٠٢و ٤٩٢و ٤٨٣و ٤٦٤و ٤٢٢و ٣١١و ٣٠٣و ٢٣٥و ١٤٩و  ــو، رس ؛ هم

). سیدمرتضـی ٢٣٦/ ١؛ همو، الشـافی، ١٢٩/ ٢و ٦٠/ ٢و ٤٧/ ٢، ٢٦١/ ١و ٢٣٦/ ١الشریف المرتضی، 
أن «گویـد: با برشمردن مجموع ادله شرعی، به رد حجیت اخبار آحاد و قیـاس پرداختـه و می» الذریعه«در 

). سیدمرتضی دربـاره اینکـه بـا عـدم پـذیرش ٦٥٧/ ٢(همو، الذریعة، ...» خبر الواحد لیس بدلیل شرعی 
گوید: در معظم فقه، ما به وسیله اخبـار متـواتر، علـم کند؟، میاد میاخبار آحاد، در فقه بر چه چیزی اعتم

ها که بسـیار کـم اسـت بـه إجمـاع إمامیـة اعتمـاد ضروری به روش ائمه (ع) در آن داریم ... و در غیر این
).٣١٢/ ٣کنیم (همو، رسائل الشریف المرتضی، می

واه متـأخر) نیـز منتسـب کـرده اسـت سیدمرتضی این رویکرد را به اصحاب امامیه (خواه متقـدم و خـ
کند: اتهام عمـل داند که بیان می) و قبح اتهام عمل به اخبار آحاد به شیعه را تا بدانجا می٢٠٣/ ١(همانجا، 

داند ماند که گفته شود: شیعه قیاس در شریعت را باطل نمیبه اخبار آحاد در شریعت به شیعه مانند این می
). به عقیده ایشان برای هر موافـق و ٢٤/ ١م علی (ع) را معتقد نیست (همانجا، و یا اینکه نص بر امامت اما

مخالف امامیه علم ضروری حاصل است که شیعه در شریعت به خبری که موجـب علـم نشـود (همچـون 
/ ٣شـوند (همانجـا، کند و این تبدیل به عالمتی شده است کـه ایشـان بـا آن شـناخته میقیاس)، عمل نمی

٣٠٩.(
)٤٤٧الح حلبی (م ابوالص

در نقد رویکرد اهل سنت بـه مسـئله خالفـت تصـریح » تقریب المعارف«ابوالصالح حلبی در کتاب 
). ٣٠٨کند که خبر واحد نه موجب علم است و نه عمل بر اساس آن صحیح است (أبوالصالح حلبـی، می

احد الیجوز العمل به عندنا فی أنه خبر و«آورد: می» عشره مبشره«عالوه بر این وی در نقد روایت مشهور به 
).٣٩٩و ٣٩٧(أبوالصالح حلبی، » شئ، و ال عند الکل فیما طریقه العلم.

)٤٤٨سالر دیلمی (م 
به سالر دیلمی نسبت داده شده است که با شیخ مفید و سیدمرتضی درباره عـدم حجیـت اخبـار آحـاد 

االبرار).به نقل از: کرکی در هدایه٩٦رأی بوده است (رک: حب الله، هم
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)٤٤٩أبوالفتح کراجکی (م 

پنج رساله را گردآوری کرده و از بین این رسـائل بـا اینکـه » کنز الفوائد«أبوالفتح کراجکی نیز در کتاب 
ای از مطالب شیخ مفیـد قـرار چهار رساله متعلق به خود وی است، ایشان رساله اصول فقه خود را خالصه

که حکایـت از عـدم » التذکرة بأصول الفقه«رهای شیخ مفید در کتاب ای از گفتاداده است و در آن خالصه
). وی ایـن کتـاب را بـرای ١٩٣و ١٩٠حجیت اخبار آحاد دارد را آورده است (رک: کراجکی، کنز الفوائـد، 

برخی از برادرانش گردآوری کرده است. اگرچه وی تصریح به پذیرش معتقدات شیخ مفید نکرده است، اما 
شعر به این مطلب است که نظریات شیخ مفید را در کتاب التذکره تلقی به قبول کرده است.سبک بیان وی م

بـا انتقـاد از سـیره عملـی » التعجب من أغالط العامة فی مسألة اإلمامة«عالوه بر این، ایشان در کتاب 
عمـل بـه کند که چگونه قائل بـه وجـوبپیروان مکتب خلفا در مواجهه با روایات اهل سنت را شماتت می

اخبار آحادند، اما نسبت به روایات ائمه معصومین (ع) اهتمامی ندارند. البته عبـارات کراجکـی تصـریحی 
به عدم حجیت اخبار آحاد در نزد امامیه ندارد، اما با توجه به تفسیرپذیری متن در چارچوب پارادایم، اعتقاد 

).١٥١لعامة، وی به این مطلب دور از ذهن نیست (همو، التعجب من أغالط ا
)۴۶۰(م شیخ طوسی 

به این آیـه اسـتدالل شـده «آورد: می» و التقف ما لیس لک به علم«شیخ طوسی در تفسیر آیه التبیان:
شـوند و خداونـد نهـی است بر اینکه عمل به قیاس و خبر واحد جایز نیست، زیرا این دو موجب علـم نمی

) و نیـز در ٤٧٧/ ٦(طوسی، التبیـان، » ندارد، پیروی کند.کرده است از اینکه انسان از چیزی که به آن علم 
شود و نه عمـل. زیـرا آیـه در آیه داللتی است بر اینکه خبر واحد نه موجب علم می«گوید: تفسیر آیه نبأ می

دهد که باید درباره خبری که از کذب بودن در امان نیست، توقف کرد و این تعلیل در خبر عـادل دستور می
٢/٤٦) و کتمان (همانجا، ٣٢٢/ ٥) و نیز در تفسیر آیه نفر (همانجا، ٣٤٣/ ٩(همانجا، » ست.نیز موجود ا

) استدالل قائالن به وجوب عمل به خبـر عـادل را رد کـرده اسـت. ١١١/ ١و ١٠٩/ ١و نیز رک: همو، العدة، 
تفسـیر قـرآن را باطـل ) تقلیـد از مفسـران در ٦/ ١عالوه بر این، شیخ طوسی در مقدمه تبیان (همو، التبیان، 

داند و در ادامه اضـافه نقل متواتر) میودانسته و ادله صحیح را منحصر در ادله عقلی و ادله شرعی (اجماع
از ایـن عبـارت وی آشـکار ». الیقبل فی ذلک خبر واحد، خاصة إذا کان ممـا طریقـه العلـم.«کرده است: 

ها باید علم و یقین باشد (عقائـدیات)، اخبـار به آنگردد که به عقیده شیخ نه تنها در مواضعی که طریقمی
آوری، در شـرعیات نیـز فاقـد شوند، بلکه اخبار آحـاد بـه دلیـل عـدم علـمآورند، پذیرفته نمیآحاد که ظن

رویـت روایـات کثیـره ... «گوید: اعتبارند. همچنین وی در همین مقدمه با رد زیادت و نقصان در قرآن می
).٣/ ١(همانجا، » توجب علما و ال عمًال.طریقها اآلحاد التی ال
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شود که از شیخ اینگونه درخواست شده تـا از بیان شیخ طوسی در مقدمه الخالف آشکار میالخالف: 

به ادله موجب علم از قرآن، سنت و ... احتجاج کند و عدم رد شیخ نیز گواه بر این است کـه شـیخ خـود را 
؛ اگرچه در این کتاب شیخ به منظور اسـکات و الـزام خصـم ناچـار داندملتزم به طریق علمی و نه ظنی می

). عالوه بر این، شیخ در این کتاب بـا ٤٥/ ١(همو، الخالف، است تا ادله و روایات مخالفان را نیز ذکر کند
/ ٤و ٤٤٨/ ٤دانـد (همـو، الخـالف، صراحت برخی از اخبار را به دلیل خبر واحد بودن موجب عمل نمی

٣٤١.(
دهد ایشـان فتـاوای فقهـای شـیعه را بـر شیخ طوسی در المبسوط عبارتی دارد که نشان میوط: المبس

). همچنین وی در موضعی با رد اخبار دال بـر اباحـه ٢/ ١داند (همو، المبسوط، اساس ادله موجب علم می
طوسی در بیان همچنین شیخ).٢٢٣/ ٨(همانجا، » عندنا أن هذه أخبار آحاد الیلتفت إلیها.«گوید: غنا می

عمـل -و نـه آحـاد-تا به متـواتر «داند که شرایط قاضی علت لزوم آگاهی قاضی به متواتر و آحاد را این می
).١٠٠/ ٨(همانجا، » شود.

کند که اخبار آحاد نه موجب علـم شیخ طوسی در االستبصار بارها به این مطلب اشاره میاالستبصار: 
) و یا حتی برخـی از ٦٦/ ٢؛ ٧٦/ ٢؛ ٧٢/ ٢؛ ٦٩/ ٢همو، االستبصار، شوند و نه عمل (برای نمونه رک:می

). بـه عقیـده ٩٢/ ١داند (رک: همانجا، اخبار را به دلیل خبر واحد بودن فاقد توان معارضه با دیگر اخبار می
آور نباشـند،آور باشد و لذا وی به اخبار آحادی که محفوف به قرائن علـمشیخ طوسی، خبر واحد باید علم

هذا الخبر من اخبار اآلحاد آلتی الیوجب العلـم و ال العمـل «کند: عمل نکرده و لذا در نقد روایتی بیان می
).١١٢/ ١(همانجا، » فالیجب العمل به.

داند نیز با صراحت اخبار آحاد را نه موجب علم می» تهذیب االحکام«شیخ طوسی در کتاب تهذیب: 
) و حتی گـاه ایـن مطلـب را بـه امامیـه ١٦٩/ ٤؛ ١٧٦/ ٤؛ ١٧٢/ ٤و نه عمل (رک: همو، تهذیب األحکام،

شـیخ ).١٧٥/ ١دانـد (همانجـا، کننده عذر نمی) و اخبار آحاد را برطرف٥/ ١منتسب کرده است (همانجا، 
درباره اینکه استدالل خود را بر چه چیزی بنا کرده است، نظریات خود را مبتنی بر ظاهر قرآن، سنت قطعـی 

کنیم (نـه هـا ذکـر مـیکند ما احادیث مشهور اصحابمان را نیز بعد از اینداند و بعد اضافه میو اجماع می
کنیم).ها استدالل میاینکه به آن

عمل به اخبار آحاد و قیـاس در » االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد«شیخ طوسی در کتاب االقتصاد: 
ایم (همـو، هایمـان بیـان کـردهدر اصول فقـه و دیگـر کتابگوید ما این مطلب را نزد امامیه را رد کرده و می

).١٨٨االقتصاد، 
به طـور مبسـوط نظریـه حجیـت خبـر واحـد را » العدة فی أصول الفقه«اگرچه شیخ در کتاب العدة: 
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کند، اما در انتهای همین کتاب بیانی دارد که مشعر به قول به عـدم حجیـت اسـت. وی در بیـان تئوریزه می

و أّما الّسّنة: فإّنما تنسخ بالّسّنة أیضا إذا تساویا فی الّداللة. فإن کانت األولی «گوید: نت مینسخ سنت به س
).٥٣٨/ ٢(همو، العدة، » من أخبار اآلحاد، فعلی مذهبنا ذلک ساقط، ألّنا النعمل بها.

)٤٨١ابن البراج (م 
ای آن را حـدی کـه هـیچ قرینـهتوان بـه خبـر واگوید: نمیقاضی ابن براج در بیان حکم ارث زوجه می

). همچنین وی با اشاره به شـروط قاضـی دربـاره ١٤١/ ٢کند، اعتماد کرد (ابن براج، المهذب، تقویت نمی
) و از ایـن عبـارت ٥٩٧(همانجـا، » تا به متواتر و نه آحاد عمل کند«گوید: لزوم آگاهی قاضی به سنت می

در »جـواهر الفقـه«در کتـاب ئـل نیسـت. همچنـین وی شود که وی حجیتی برای اخبار آحاد قامعلوم می
آور نیستند (ابن بـراج، جـواهر داند که علمموضعی نیز وی روایات مخالف دیدگاه خود را اخبار آحادی می

).٥٨الفقه، 
)٥٤٨طبرسی (م 

گویـد: ) می٣٦(اسـراء: » َو الَتْقُف ما َلـیَس َلـک ِبـِه ِعْلـٌم «، ذیل آیه »مجمع البیان«طبرسی در تفسیر 
استدل جماعة من أصحابنا بهذا علی أن العمل بالقیاس و بخبر الواحد غیر جائز ألنهما الیوجبان العلـم و «

) ٦). همچنین وی ذیل آیه نبأ (حجرات: ٦٤١/ ٦(طبرسی، » قد نهی الله سبحانه عن اتباع ما هو غیر معلوم.
). البتـه ١٩٩/ ٩(همانجـا، » م و ال العمـل.فی هذا داللة علی أن خبر الواحد الیوجب العلـ«کند: بیان می

ای دیگـر ممکن است گفته شود که نفی حجیت خبر واحد به دلیل آیه، منافاتی ندارد کـه وی آن را بـه گونـه
مثًال از طریق اجماع اثبات کند؛ اما در این زمینه باید به چند نکته توجه داشت:

د قرینه و دلیل را برای این رأی ارائه دهند.این صرفًا یک احتمال است و صاحبان این رویکرد بای.١
طبرسی به نفی داللت آیه بر حجیت اکتفا نکرده، بلکه سخن از داللت آیه بر عدم حجیت به میان .٢

آورده است.
کنـد و لـذا یکی از کارکردهای پارادایم این است که در چگونگی تفسیر متن نقشی مهم را ایفا می.٣

که از متون روایی و تفسیری ارائه شود، باید در چارچوب و مبتنی بر گفتمـان در صورت نبود قرینه، تفسیری 
و پارادایم حاکم بر آن زمان باشد.

ْمناها ُسَلیماَن َو کال آَتینا ُحکمًا َو ِعْلماً «به عبارات پیشین طبرسی، باید گفتار وی ذیل آیه  (انبیـاء: » َفَفهَّ
به ظـن و اجتهـاد و قیـاس، چیـزی اسـت کـه اصـحاب مـا در حکم«افزاید: ) را نیز افزود، که وی می٧٩

ها تعبد کرد، مگر در برخی از مواضع خاص کـه نـص بـر توان در شرع به آناند که نمیهایشان آوردهکتاب
/ ٧(همانجـا، ...» جواز آن وارد شده است مثل: قیمت جنس تلف شده، ارش جنایت، جزاء صـید، قبلـه و 
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بایست قبل از ذکر ارش جنایـات و ا عقائدیات از این موارد خاص هستند، وی می)؛ حال اگر تشریع و ی٩١

دهد، که اگر نگوییم کرد. عالوه بر این، طبرسی این مطلب را به اصحاب امامیه نسبت می... به آن اشاره می
رساند.داللت بر اجماع دارد، الاقل شهرت را می

)٦ابن حمزه طوسی (م قرن 
نسبت داده شده است که با شیخ مفید و سیدمرتضی دربـاره عـدم حجیـت اخبـار به ابن حمزه طوسی 

به نقل از: کرکی، هدایه االبرار).٩٦رأی بوده است (رک: حب الله، آحاد هم
ابوالفتوح رازی (م اواسط قرن ششم)

مقطوع علیهـا، فاّما نسخ قرآن بالسّنة غیر ال«گوید: ابوالفتوح رازی نیز با اشاره به نسخ قرآن با سنت می
بنای آن بر عمل به اخبار آحاد باشد آن کس که عمل گوید به اخبار آحاد بنزدیک او روا باشد و بنزدیـک مـا 

). عالوه بـر ایـن، ٨٣/ ٦روا نباشد، برای آن که بنزدیک ما عمل به اختبار آحاد روا نباشد (أبوالفتوح الرازی، 
به این آیت استدالل کردند بـر بطـالن قیـاس و «آورده است: » ِعْلٌم َو الَتْقُف ما َلیَس َلک ِبه «ایشان ذیل آیه 

). و آیـه ٢٢١/ ١٢(همانجا، » عمل به خبر واحد، برای آن که این هر دو ایجاب علم نکند، ایجاب ظن کند.
» در آیت دلیل است بر آن که خبر واحـد ایجـاب علـم و عمـل نکنـد.«نبأ را نیز اینگونه تفسیر کرده است: 

).١٨/ ١٨(همانجا،
)٥٧٣قطب الدین راوندی (م 

، تقلید از مفسران را در تفسیر قرآن باطل دانسـته و ادلـه صـحیح را »فقه القرآن«الدین راوندی در قطب
داند: ادله عقلی، ادله شرعی (اجماع و نقل متواتر) و در ادامه اضـافه کـرده اسـت: منحصر در این موارد می

گـردد کـه بـه از این عبارت وی آشکار می». إذا کان مما طریقه العلم.الیقبل فی ذلک خبر واحد و خاصة«
هـا بایـد علـم و یقـین باشـد (عقائـدیات)، اخبـار آحـاد کـه عقیده وی نه تنها در مواضعی که طریق بـه آن

آوری، در شـرعیات نیـز فاقـد اعتبارنـد شوند، بلکه اخبار آحاد بـه دلیـل عـدم علـمآورند، پذیرفته نمیظن
).٤٢٨/ ٢، (راوندی

)٥٨٥ابن زهره (م 
گوید: با پیروی از مکتب استادش سیدمرتضی درباره حجیت اخبار آحاد می» غنیه النزوع«ابن زهره در 

۳۰۷و ۲۳۵و ۷۶و ۳۵و نیز رک: همانجـا، ۲۰۸(ابن زهره، » أخبار آحاد الیجوز العمل بها فی الشریعة«
» ار آحاد و قد دللنا علی فساد العمل بها فـی الشـرعیاتکانت أخب«) و یا گفته است: ۴۰۱و ۳۲۸و ۳۱۷و 

). ۳۵۹(همانجـا، » أخبار آحاد ... لـم یجـز العمـل فـی الشـرع بهـا.«) و نیز آورده است: ۳۲۲(همانجا، 
کنـد همچنین وی در مواضع متعددی برخی از اخبار را با این وصف که از اخبار آحاد اسـت، تضـعیف می
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).۳۷۷و ۳۴۵و ۳۴۴و ۳۳۷و ۳۰۰و ۲۴۱و ۲۱۹و ۱۶۶و۱۳۶و ۱۳۵و ۱۱۸(همانجا، 

)۵۸۸(م شوبآابن شهر 
به عقیده ابن شهرآشوب، عدم حجیت خبر واحد مبنای قرآنی دارد. به تعبیـر دیگـر نـه تنهـا دلیلـی بـر 
حجیت خبر واحد وجود دارد، بلکه بر عدم حجیـت اخبـار آحـاد، نـص وجـود دارد. ایشـان بـه برخـی از 

ِه ما ال «کند. به عنوان مثال وی ذیل آیه ای اثبات مدعای خود استناد مینصوص قرآنی بر َو َأْن َتُقوُلوا َعَلی اللَّ
َو الَتْقُف «) و یا ذیل آیه ١٥٣/ ٢(ابن شهرآشوب، » یدل علی فساد العمل بخبر الواحد.«آورد: می» َتْعَلُموَن 

العمل بالقیاس و بالخبر الواحد أیضا ألنهما الیوجبان یدل علی أنه الیجوز«گوید: می» ما َلیَس َلک ِبِه ِعْلٌم 
).١٥٣/ ٢(همانجا، » العلم.

ها برای اثبات حجیت اخبار آحاد بهره برده ایشان همین رویه را در نقد هر آیه دیگری که به وجهی از آن
/ ٢رک: همانجـا، های مخالفان را مورد مناقشه قرار داده است (برای نمونـهشده است، ادامه داده و استدالل

هـا از اخبـار آحادنـد داند که آن). گاهی نیز در نقد برخی از روایات، یکی از وجوه نقد خود را این می١٥٤
های ). ایشان همچون سیدمرتضی، اعتقاد به عدم حجیت اخبار آحاد را یکـی از شاخصـه٢٣/ ٢(همانجا، 

).٥٤و ٥١/ ٢جا، داند (همانشیعه و نقطه افتراق این مکتب با مخالفانش می
یس حلی (م  )۵۹۸ابن ادر

ابتدا به تبیین دیدگاه سیدمرتضی و ادله وی دربـاره عـدم » السرائر«ابن ادریس در مقدمه بحث خود در 
فعلـی «گویـد: و سپس با تأیید ایـن رویکـرد می)١١٥-١٠٩/ ١پردازد (ابن إدریس، حجیت اخبار آحاد می

أفتی و أدین الله تعالی ... ال أعّرج علی أخبار اآلحاد، فهل هدم اإلسالم األدّلة المتقدمة أعمل، و بها آخذ و
وی در کتاب السرائر بسیاری از روایات را به این دلیل که خبر واحدند کنار زده .)١١٥/ ١(همانجا، » إال هی
/ ٣و ٨١/ ٣و ٧٥/ ٣و ٤٦٣/ ٢و ٣٨٦/ ٢و ١٤٣/ ٢و ١٠٤/ ٢و ٣٤٣/ ١کند (همانجا، ها اعتنا نمیو به آن

کنـد ) و بیان می١٨١/ ٦و ٤٨٦/ ٣و ٤٤٩/ ٣و ٤٤٨/ ٣و ٤٠٥/ ٣و ٣٦١/ ٣و ٢٤٧/ ٣و ٢٤٣/ ٣و ١٦٩
/ ٦و ٣٩٠/ ٥و ٤٩٣/ ١و ٤٨٤/ ١داند (همانجا، که عمل به اخبار آحاد در شریعت و شرعیات را جایز نمی

چنانکه در حدود یکصد موضع به آن اشاره –اد ) و دلیل ایشان نیز بر این نوع مواجهه با اخبار آح٥٧٥و ١٠١
شود.این است که خبر واحد موجب علم و عمل نمی-کرده است

ایشان در مواجهه با اخبار آحاد راه سیدمرتضی و شیخ مفیـد را پیمـوده اسـت و همچـون ایـن دو، ایـن 
حت ادعـای اجمـاع کـرده و ) و گاهی نیز با صـرا٢١١/ ١و ١٥٥/ ١دیدگاه را به امامیه نسبت داده (همانجا، 

). از دیدگاه ابن ادریس عمـل بـه اخبـار ٤٧٩/ ١(همانجا، » أّنهم مجمعون علی ترک العمل بها.«گوید: می
) و لذا اصحاب امامیه به اخبار ٥٧/ ٢و ٥٣/ ٢و ٣١/ ٢آحاد خالف مذهب أهل بیت (ع) است (همانجا، 
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) و بـر مفتـی ١٣٤/ ٣و ٢٦٥/ ٣و ٢٧/ ٥و ٣٣/ ٢و٣٩٨/ ١کننـد (همانجـا، آحاد اعتنا نکرده و عمل نمی

) و عمل به اخبار آحاد موافق ٤٤٧/ ٣واجب است تا در صحت فتوایش به ادله قاطعه رجوع کند (همانجا، 
شود، ) و بسیاری از مطالبی که در کتب اصحاب ما یافت می٢٣/ ٥مذهب مخالفان امامیه است (همانجا، 

).١١٦/ ١انجا، از جهت روایت است و نه عمل (هم
) و ٤٣٢/ ٢و ٣٩٦/ ٣و ٤٣٢/ ٢بنابراین ایشان عمل به أخبار آحاد، اگرچـه مسـند باشـند (همانجـا، 

داند، چه برسـد بـه مراسـیل و احادیـث ضـعیف. وی )، جایز نمی٢٢٣/ ذ٢راویان آن ثقه باشند (همانجا، 
قطعی/متـواتر، اجمـاع و عقـل شـمارد: کتـاب، سـنتمنابع منحصر برای دستیابی به حق را اینگونـه برمی

٢٨٤/ ٤و ١٣٧/ ٤و ٢٤٣/ ٣کند (همانجا، ) و به أخبار آحاد توجه و اعتنا نمی٢٤/ ٢و ١٠٨/ ١(همانجا، 
)، مگر اینکه شاهدی از کتاب، سنت قطعی و یا اجمـاع آن را تقویـت کنـد و ٨٥/ ٦و ٢٥٠/ ٥و ١٧٠/ ٥و 

رویم و بر اساس اصل برائت ذمه، عمومات کتـاب و میاگر چنین شاهدی وجود نداشت به سراغ دیگر ادله
). ابن ادریس این رویکرد خود را منتسب به امامیه ٧٧/ ٦و ٢٥٠/ ٥و ٢٦٦/ ٣کنیم (همانجا، ... عمل می

/ ٥انـد (همانجـا، کند که حتی مخالفان نیز در کتب و مصنفاتشان به این امـر اقـرار کردهداند و بیان میمی
٤٤٠.(

)۷حمصی (م اوایل قرن سدیدالدین
صی رازی در اصول فقه اثر ارزشمندی به نـام  المصـادر فـی «ابوالثناء سدیدالدین محمود بن علی ِحمَّ

داشت که ابن ادریس حّلی در السرائر از این کتاب مفقود گفتاری را در رّد دیدگاه شیخ طوسی » ُاصول الفقه
به این مطلب است که حمصی نیز در زمـره منکـرین مبتنی بر حّجیت خبر عادل نقل کرده است، که مشعر 

).٤٤٢/ ٥اخبار آحاد بوده است، اگرچه صراحتی در این امر ندارد (همانجا، 
)٦٧٢خواجه نصیرالدین طوسی (م 

در حال حاضـر یـک نسـخه از کتـاب غنیـه النـزوع در مجلـس «طبق گزارش یکی از محققان معاصر 
الدین سالم بن بدران مازنی مصری جناب خواجه طوسی نزد معینشورای اسالمی وجود دارد. این نسخه را 

زهره) خوانده است. جناب خواجـه طوسـی تحـت تـأثیر مـازنی مصـری کـه از (از شاگردان بالواسطه ابن
زهره که ضد خبر واحد بوده اسـت، بـود. خواجـه در مبحـث خبـر واحـد در حاشـیه یکـی از شاگردان ابن

آورد و نه عمل و نه اثـر و ارزش و ست: خبر واحد نه برای انسان علم میهایش به خط خودش نوشته اکتاب
داماد).(رک: محقق» اعتبار دارد.

)٦٧٦محقق حلی (م 
الرسـائل «(و همچنین » المعتبر«در سیره محقق حلی، ما شاهد دو رأی از ایشان هستیم. وی در کتاب 
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(که در ادامه به آن خواهیم پرداخـت) » رج االصولمعا«داند، اما در اخبار آحاد را فاقد حجیت می») التسع

» المعتبر فی شـرح المختصـر«کند. محقق حلی در مقدمه کتاب با شرایطی اخبار آحاد را تلقی به قبول می
دهـد کـه مسـتندات احکـام کـدام ) فصلی را به این مهم اختصاص می۳۳-۲۸/ ۱(محقق حلی، المعتبر، 

تا اسـت: کتـاب، سـنت، إجمـاع، ه در نزد ما مستندات احکام پنجدهند کاست؟ و سپس اینگونه پاسخ می
کننـد: یکـی دلیل عقل و استصحاب. محقق حلی در بحث خود درباره سنت، آن را به دو دسـته تقسـیم می

دانـد و همچنـین کنـد، حجـت میمتواتر و دیگری خبر واحد. سپس متواتر را به این دلیل که افاده یقین می
داند؛ و نیز خبری را که اصـحاب بـر طـرح آن اند، معتبر میر عمل به آن اجماع کردهخبری را که اصحاب ب

). سپس ایشان وارد مبحث حجیت خبر واحد شـده ۲۹/ ۱داند (همانجا، اند را فاقد حجیت میاجماع کرده
کند:و افراد را در مواجهه با اخبار آحاد به چند دسته تقسیم می

شوند.)؛ که در مقابل هر خبری تسلیم میافراطیون در پذیرش خبر (حشویة.١
». شـود.به هر حدیث سـلیم السـندی عمـل می«گویند: گروهی که از این افراط کوتاه آمده و می.٢

گوید و فاسـق گـاهی راسـت پذیرد؛ چراکه دروغگو همیشه دروغ نمیحال اینکه محقق این رویکرد را نمی
دح مذهب است؛ زیرا هیچ مصنفی نیست، مگـر اینکـه گوید و رویکردی اینگونه طعن علمای شیعه و قمی

».کند.کند، همانگونه که به خبر واحد عادل عمل میگاهی به خبر مجروح عمل می
دانند.افراطیون در رد خبر؛ تا آنجا که استعمال خبر واحد را عقال و نقال محال می.٣
ش اخبار آحاد نیست، اما شرع به گویند: عقل مانع از پذیرگروهی که از این افراط کوتاه آمده و می.٤

عمل به اخبار آحاد اذن نداده است.
هـا ترین آناند و دیدگاه بینابین نزدیـکتمامی این اقوال از سنت منحرفنظریه مختار محقق حلی:.٥

ما قبله األصحاب أو دلت القرائن علی «کنند: به حقیقت است. ایشان دیدگاه مختار خود را اینگونه تبیین می
).٢٩/ ١(همانجا، » عمل به، و ما أعرض األصحاب عنه أو شذ، یجب اطراحه.صحته 

داند و توضیحاتی ها را جایز میبنابراین محقق از اخبار آحاد دو دسته را تلقی به قبول کرده و عمل به آن
دانـد. از آور میکه در ادامه مباحث خود آورده، حاکی از این است که وی این دو دسته از اخبار آحاد را علم

توان از منظر محقق اینگونه تبیین کرد:ها را میاین رو اخبار آحاد معتبر و وجه اعتبار آن
، زیرا برای وی در صورت نبود طـاعن و مخـالف بـرای خبـر، یقـین حاصـل »ما قبله األصحاب«.١

).٣١/ ١شود که آن حق است (همانجا، می
داند و موافقت خبر واحد با این نهایی حجت میکه وی قرائن را به ت» ما دلت القرائن علی صحته«.٢

قرائن دلیل بر صدق محتوای حدیث است و لذا احتجاج به حدیث در این مورد جنبه تاکید بـر محتـوایی را 
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).٣١/ ١دارد که برای ما متیقن است (همانجا، 

ضـعیف، إذ اسـتدالله بالروایـة «آورد: در نقد یک روایت مـی» الرسائل التسع«همچنین وی در کتاب 
) و یـا در کتـاب ٧٤(همـو، الرسـائل التسـع، » لیست أزید من کونها خبر واحد، و هو غیـر مفیـد للیقـین.

اند و یا غیرامامی، شاخصه مخالفان امامیه را عمل به قیاس و با بیان این مطلب که مردم یا امامی» المعتبر«
).٢٥/ ١اخبار آحاد دانسته است (همو، المعتبر، 

)٧(م قرن ابوالمکارم 
عبارتی دارد کـه » دقائق التأویل و حقائق التنزیل«ابوالمکارم محمود بن محّمد حسنی واعظ، در کتاب 

اخبـار بـر دو قسـم اسـت: متـواتر و «گویـد: گویای موضع ایشان درباره اخبار آحاد است. وی اینگونـه می
خبر متواتر یکی بود و اخبار آحاد موجـب غیرمتواتر؛ و متواتر نتوان یافت اّال در مسائل اندک، بلک در هزار 

).٧٥(ابوالمکارم، » علم و عمل نبود بر مذهب صحیح.
)٧٠٠سبزواری (م حدود 

بارها به عـدم تعبـد » جامع الخالف و الوفاق«شیخ علی بن محمد بن محمد قمی سبزواری در کتاب 
ر را صرفًا به دلیل خبـر واحـد خود به اخبار آحاد تصریح کرده است. وی در مواضع متعددی برخی از اخبا

) و به بیان عـدم جـواز ٤٥٩و ٤٤٢و ٤٣٤و ٣٧١و ١٥٨و ٩٠بودن فاقد حجیت دانسته (رک: سبزواری، 
و حتـی آن را ٦٩و ٦٦و ٥٤٨و ٤١٩و ٣٨٣عمل به خبر واحد در شرعیات اشاره کـرده اسـت (همانجـا، 

).٣٩٩فسادانگیز دانسته است (همانجا، 
)٨نی (م قرن ابوالمحاسن جرجا

در آیـت دلیـل «أبوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی (معاصر عالمه حلی)، ذیل آیه نبأ آورده اسـت: 
است بر آنکه خبر واحد ایجاب علم و عمل نکند، برای آنکه خبر واحد خبری است که ایمن نباشند درو که 

).١٦٤/ ٩(جرجانی، » گوید یا نه و آنچه برین صفت بود توّقف واجب بود درو.قائل دروغ می
تک عالمان این عصـر ایـن اسـت کـه برخـی از پژوهشـگران معاصـر (مدرسـی علت بیان دیدگاه تک

انـد و اند که فقهای بعد از شیخ طوسی تا یک قرن قائل به حجیت اخبار آحاد بوده) ادعا کرده٥١طباطبایی، 
ن ششم بـه مخالفـت بـا ایـن اندیشـه بعد از گذشت یک قرن از وفات شیخ، برخی از فقهاء در نیمه دّوم قر

برخاستند و نظریة مکتب متکّلمان را احیاء کرده و رجعتی به فقه مفید و مرتضی کردنـد، امـا ایـن رویکـرد 
رواج و رونقی نیافت! لذا ما به تمامی آثاری که دست یافتیم، رجوع کردیم و دیدگاه آنـان را نقـل کـردیم تـا 

کنیم که فقط یک مورد مثـال بزننـد کـه ست و از ایشان درخواست میآشکار شود که این ادعا خالف واقع ا
فقیهی در دوره مقلدة قول به حجیت اخبار آحاد را برگزیده است. این ادعا در حالی است که خود وی اقـرار 
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توان به اعتبار نظر آنان در مسألهیکی دو تن از دانشمندان را که جزء پیروان شیخ نام بردیم، می«کرده است: 

» خبر واحد از هواداران مکتب مفید و مرتضی شناخت، از جمله قطب الـّدین راونـدی و ابـن شهرآشـوب.
).٥١(مدرسی طباطبایی، 

آغاز فروپاشی مکتب یقین
علـم «، »پیش علم«اند از: کنند عبارتها گذر میهمانگونه که بیان شده است، مراحلی که علوم از آن

منطبق بر ایـن مـدل، مـا در ایجـاد پـارادایم جدیـد ». انقالب علمی«ت و در نهای» بحران علمی«، »عادی
و تغییر پـارادایم را » انقالب علمی«روبرو هستیم که این بحران به دنبال خود » بحران علمی«علمی، با یک 

اسـت) نـزد بخـش مهمـی از » اصالت قرائن«به همراه دارد. در مرحله بحران، پارادایم مسلط (که در اینجا 
شود و این پارادایم سلطه خـود را گردد و پارادایم جدیدی ابداع و احیا میعلمی با ناکامی مواجه میجامعه

کند.بر جامعه علمی تثبیت می
ای از تاریخ علم، یک جریان منسجم و یکپارچه که از اصول و قوانین مطابق تعریف کوهن، در هر دوره

اند و هرگاه این جریان منسجم به هر دلیلی علمی آن دورهبرند، حاکم بر فضایعلمی نزدیک به هم بهره می
توانایی خود را در تبیین و پاسخگویی به مسائل جدید و مستحدثه علمی از دست بدهد، پارادایم دیگری که 

منـد مسـائل علمـی ارائـه کنـد، جـایگزین آن توانسته است مدل منسجم و کاملی برای تبیین و توجیـه نظام
(مکتـب حلـه) و » اصـالت سـند«گیری پـارادایم ین کامًال طبیعی است که پیش از شکلبنابراخواهد شد. 

های پراکنـده و ای باشیم که در آن برخی فعالیتسلطه حاکمیت مطلق آن بر جامعه علمی، ما شاهد مرحله
لط و گیرد که نهایتًا پس از اینکه پارادایم مورد پذیرش جامعه علمی بر فضای علمی مسگوناگون صورت می

حاکم شد، تمـامی رفتارهـا مـنظم و هدفـدار شـده و عالمـان در چـارچوب پـارادایم بـه رفـع منازعـات و 
پردازند.های علمی خود میکشمکش

شوند. امـا هنگـامی باری، همیشه هر پارادایم منتقدانی دارد که غالبًا کنار زده شده و یا نادیده گرفته می
شـوند و در های علمی با نوعی از بحران روبرو میزایش یابند، رشتهکه تعداد مخالفان به شکل معناداری اف

شـدند، مـورد توجـه قـرار هایی که پیش از این نادیده گرفتـه میهای جدید و یا ایدهخالل دوره بحران، ایده
گیرد که پیروان خود را خواهد داشت و نبردی بین پیروان ایدهگیرند و سرانجام پارادایم جدیدی شکل میمی

دهد.جدید و قدیم روی می
دهد، بلکه سعی در مقاومـت دارد و لـذا اما هر پارادایمی به سادگی جای خود را به پارادایم بعدی نمی

کنند و به تمام سعی خود را در جواب دادن به منتقدان می-به جای بازنگری در مفروضات اساسی–عالمان 
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نظریه و ایجاد تغییرات مفهومی الزم، اشکاالت و خالهای کوشند تا با تدوین دوبارهترفندهای گوناگون می

هـا کنـدپایی و هـای پارادایمشـود: یکـی از ویژگیموجود را از میان ببرند. به همین دلیل است که گفتـه می
ها و شواهد ناسازگار با یک پـارادایم و ساز یا انباشت گزارهگام بودن است؛ اما ظهور یک نابغه تاریخسنگین

های شناخته شده زمان خـود کـه همـان مرزهـای شود که فردی با گذر و گذار از چارچوبه سبب می... گا
پارادایمی است، مبانی فهم کردن در زمانه خویش را دچار تزلزل کند و یا ایجاد ابتکاری جدیـد، پـارادایمی 

یر پارادایم باشیم.متفاوت را جایگزین روش اندیشیدن پیشین (پارادایم قبلی) نماید و ما شاهد یک تغی
سده هفتم هجری را باید دوران آغاز زوال مکتب مفید و مرتضی دانست. با این توضیحات، باید گفت: 

که از زمان مفید و مرتضی تا سده هفتم، حـاکمیتی بالمنـازع داشـت، بعـد از ابـن » اصالت قرائن«مکتب 
زمینه تغییر پـارادایم (انقـالب علمـی) را هایی شد که ادریس حلی و آغاز قرن هفتم دچار خالءها و کاستی

ها از این قرارند:فراهم کرد. برخی از این کاستی
مفید و مرتضی روایات مصنفات امامیه را متواتر و محفوف به قرائن (برای مشاهده چیسـتی قـرائن .١

/ ١املی، دانسـتند (عـنیاز از تنویـع روایـات می) و خود را بی٢٢/ ١؛ فیض کاشانی، ٢٦٩رک: شیخ بهایی، 
شدند، بسیار کـم شـدند و دسـت ). اما با مرور زمان این قرائن که موجب اطمینان به صدور حدیث می١٤

های یافتن به چنین قرائنی به سـختی ممکـن بـود و لـذا عالمـان امامیـة مجبـور بـه روی آوردن بـه تقسـیم
). گفتارهـای ٢٧٠بهـایی، ای کرد که مبتنی بر بررسی سند و احوال راویان حـدیث اسـت (شـیخ چهارگانه

متعدی که از عالمان مکتب حله نقل شده، جملگی حکایت از آن دارد کـه قرائنـی کـه روایـات را در زمـره 
اند و لذا با فرض عدم حصـول علـم، مـا نـاگزیر بـه داد، از بین رفتهاخبار متواتر و محفوف به قرائن قرار می

/ ٨و ٢٣٩/ ٢؛ همـو، مختلـف الشـیعة، ٢٩عدیة، تمسک به ظن هستیم (رک: عالمه حلـی، الرسـالة السـ
٤٩٠.(

سـو و اگر نظام فقاهتی مبتنی بر قرائن بنا شده باشد، طبیعی است که با از دست رفتن قـرائن از یک.٢
اصرار بر همین مدل اعتبارسنجی احادیث از سوی دیگر، ما شاهد ورود موجی از فتاوای شاذ فقهی به درون 

ها را در حیات علمی ابن ادریس با هم شاهدیم. به تعبیر دیگـر هر دوی این مولفهگفتمان فقه امامیه باشیم. 
زیستند که دستیابی به قـرائن بسـیار دشـوار بـود و از طـرف دیگـر همـو ایشان از یک طرف در شرایطی می

سـو و اقـرار بـه خبـر واحـد بـودنپایبندی بسیاری به این مدل فقاهتی داشت. وی با رد اخبار آحـاد از یک
های زیـادی را در زمینـه اسـتنباط بسیاری از روایات مصنفات امامیه از سوی دیگر، برای خـود محـدودیت

احکام فقهی ایجاد کرد و لذا به ناچار عناصر دیگری همچون مقتضـای اصـول عملیـه، ظـواهر، عمومـات 
کتاب و ... را جایگزینی برای پر کردن این خالء به کار گرفت.
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و سیدمرتضی آن را بنا کردند، نسبت به فقاهـت متـاخران دارای بسـاطتی دو فقاهتی که شیخ مفید .٣

آوردن بـه دیگـر ادلـه سـو و رویترین دلیل این امر، قول به عدم حجیت اخبار آحـاد از یکچندان بود. مهم
/ ٣همچون اجماع، عقل و اصول عملیه از سوی دیگر اسـت (رک: مرتضـی، رسـائل الشـریف المرتضـی، 

بر این، ایشان به مباحث تعادل و تراجیح که در کتب اصولی متاخران بـه طـور مبسـوط مـورد ). عالوه ٣١٢
). ارجاعات زیاد به اصول عملیه، حکم عقـل، ٢٠/ ١توجه بودند (رک: همانجا، گرفت نیز کمبحث قرار می

هی بـه های مکتب تأسیسی مفید و مرتضی است. به عنوان مثال بـا نگـاعمومات آیات و اجماع از شاخصه
شـود کـه اسـتناد فـراوان بـه آیـات قـرآن و همچنـین اجمـاع از ابن زهره نیز آشکار می» غنیة النزوع«کتاب 
های بارز این کتاب است. این امر از یک طرف جوابگوی نیازهای فقهی امامیه نبود و از طرف دیگـر ویژگی

موج مخالفت با خبر واحد بـه تـدریج زمینه طعن مخالفان شیعه را نیز فراهم کرد و لذا پس از ابن ادریس، 
تر گردیده بود و فقها هر روز با مسائل تازه روبرو شده فروکش کرد، چه آنکه نیازهای فقهی به تدریج گسترده

های مبسوط فقهی نگاشته بودند، فقهای شیعه هـم بودند. اهل سنت با استفاده از قیاس و استحسان، کتاب
کردند که در فتاوای خود از اجتهاد به رأی و تکیه بـر معقـوالت دوری به شدت جانب احتیاط را رعایت می

نمایند. این امر فقه شیعه را مختصر کرده و زمینه طعن بر شیعه را فراهم آورده بود و فقیهـان را بـر آن داشـت 
تا در صدد یافتن راه حلی برای گسترش فقه شیعه برآیند.

و دهند گام هستند، به سادگی جای خود را به پارادایم بعدی نمیکندپا و سنگینها اما از آنجا که پارادایم
های الگوی ارائه شده توسـط مکتـب مفیـد و مرتضـی در لذا حتی بعد از ابن ادریس و آشکار شدن کاستی

مواجهه با اخبار آحاد (به دلیل از دست رفتن نظام قرائن)، این پارادایم توسط برخی همچون محقق حلی در 
در علی بـن محمـد قمـی سـبزواری ، »دقائق التأویل«، ابوالمکارم در »الرسائل التسع«و » برالمعت«کتاب 

طبیعی اسـت کـه ؛ وکندادامه پیدا می» جالء االذهان«جرجانی در و در نهایت»جامع الخالف و الوفاق«
کننـد، محقق حلی و همفکران وی به عنوان آخرین حلقه مکتب یقین که در مرحله بحران علمی زیست می

گاه در آراء خود مذبذب عمل کنند و از سوی دیگر سعی کنند به جای بازنگری در مفروضات اساسی خود، 
با ایجاد تغییراتی مفهومی و گسترش دایره پذیرش اخبار، خالءهـای ایجـاد شـده را پـر کننـد و اینگونـه بـه 

حیات مفید و مرتضـی (مرحلـه شده پاسخ دهند. چنانکه مشابه همین آشفتگی را در زمان اشکاالت مطرح
ها پیش علم) که هنوز پارادایم بر جامعه علمی تسلط پیدا نکرده است، شاهدیم و لذا شاهد برخی مخالفت

انـد؛ از جانب افرادی مثل سیدرضی هستیم و برخی نیز مثل شیخ طوسی آراء متناقضی را از خود ارائـه داده
تا ظهور مرحله بحران علمی هیچ مخالفی را سراغ نداریم.گیری علم عادی، اما با تسلط پارادایم و شکل

و » اصـالت سـند«گذاریم و هنوز پارادایم اما در همین زمان که ما مرحله بحران علمی را پشت سر می
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های ای هستیم که در آن برخی فعالیتحاکمیت مطلق آن بر جامعه علمی شکل نگرفته است، شاهد مرحله

ای علمـی (پـارادایم گیرد که نهایتًا پس از اینکه پارادایم مورد پـذیرش جامعـهیپراکنده و گوناگون صورت م
شود و لذا های عالمه حلی و حلقه فکری ایشان بر فضای علمی مسلط و حاکم میاصالت سند) با فعالیت

حفظ گری و پارادایم شیفتی دیگر، حاکمیت و سیطره بالمنازع خود رابعد از عالمه حلی تا پیدایش اخباری
پردازیم کـه کنند، میکند. در این مختصر به بیان آراء عالمان دوران بحران علمی (قرن هفتم) زیست میمی

سـلطه خـود را تثبیـت » اصالت سـند«زمینه را برای تغییر پارادایم فراهم کرده و با ظهور عالمه حلی مکتب 
کند.می

)٦٦٤علی بن طاووس (م 
کنـد کـه های سیدمرتضـی ادعـا میبا نقد برخی از اندیشه» مهمومفرج ال«الدین، در کتاب سید رضی

). البته این مدعا در ٤٢کند (ابن طاووس، فرج المهموم، شیعه امامیه در امور شرعیه به اخبار آحاد عمل می
انتساب عمل به اخبار آحاد به امامیه به دو دلیل قابل اعتنا نیست:

هد، خصوصًا اینکه برخی از پیشینیان وی ین را نشان میتصریحات پیشینیان ایشان مطلبی غیر از ا.١
اند.با صراحت عدم حجیت اخبار آحاد را به امامیه نسبت داده

مدعای ایشان مبتنی بر مشاهده سیره عملی علمای شیعه و نه مبنای نظری ایشان است و لذا حتـی .٢
اد هستند.سیدمرتضی را نیز در زمره کسانی قرار داده است که عامل به اخبار آح

)٦٧٢فاضل آبی (م بعد از 
ای از فتـاوای در نقد پـاره» مختصر النافع«معروف به » النافع فی مختصر الشرایع«فاضل آبی در کتاب 

أنـا متعجـب مـن «آورد: کند، میمحقق حلی که برخی از روایات را به دلیل اینکه خبر واحد است، نقد می
یذهب إلیها غیر الشیخ ... و تارة یقـول: عف روایات اآلحاد، و إن لممناقضة هذا القائل، فکثیرا ما یعمل بأض

ال أعمل بخبر الواحد و یتمسک بأصول المذهب، و یعرض عن الروایـات، و إن کانـت صـحیحة. و الحـق 
). عالوه بر این، وی در موضعی دیگر سیره عملـی محقـق حلـی را اینگونـه ٣٤٤/ ١(آبی، » التزام الروایات.

أنت مع دعواک ترک العمل بأخبار اآلحاد، کتابک مملو منهـا، و لینظـر فـی کتـاب الصـالة و «کند: نقد می
کتاب الحج و کتاب الحدود و الـدیات؛ هـل وردت بجمیـع ذلـک أخبـار متـواترة، أو انعقـد علیـه إجمـاع 

).١٠٣/ ٢(همانجا، » الطائفة.
)٦٧٣احمد بن طاووس (م 

با پذیرش » ناء المقالة الفاطمیة فی نقض الرسالة العثمانیةب«الدین بن طاووس نیز در کتاب سید جمال
(ابـن » أن خبر الواحد حجـة عنـد المسـلمین إال مـن شـذ مـنهم«حجیت اخبار آحاد اینگونه آورده است: 
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شود که وی نیز در دیدگاهی شبیه بـه آنچـه ). از این عبارت آشکار می٣٢٢طاووس، بناء المقالة الفاطمیة، 

داند. همچنین گفته شده است که وی رده، اکثریت شیعه را قائل به حجیت اخبار آحاد میکه برادرش بیان ک
اولین کسی است که تقسیم معروف روایت به چهار قسم صحیح، موثق، حسن و ضعیف را عنوان کرد.

)٦٧٦محقق حلی (م 
تـاب تـر گذشـت، در سـیره محقـق حلـی، مـا شـاهد دو رأی از ایشـان هسـتیم. وی در کچنانکه پیش

با شرایطی اخبار » معارج االصول«داند، اما در اخبار آحاد را فاقد حجیت می» الرسائل التسع«و » المعتبر«
پردازد که کند. وی با بیان مقدماتی درباره جواز تعبد به خبر واحد به این مطلب میآحاد را تلقی به قبول می

لت دارد (اگرچه داللتی بر صدق خود ندارد) گاهی همراه خبر واحد قرائنی است که بر صدق مضمونش دال
و این قرائن چهارتا هستند: موافقت با داللت عقل، موافقت با نص کتاب، موافقت بـا سـنت مقطـوع بهـا و 

گوید: هرگاه خبری از این قرائن دال بر صدقش خـالی باشـد، و از طـرف دیگـر موافقت با اجماع. آنگاه می
کند، یافت نشود، عمل بـه ایـن خبـر بـه اعتبـار شـروطی نیـاز دارد چیزی که بر خالف مضمون آن داللت 

های راوی (شروط روایت به منظور پذیرش ). سپس محقق حلی ویژگی۱۴۸(محقق حلی، معارج األصول، 
). بنـابراین از گفتـار محقـق حلـی در ۱۴۹شمارد: ایمـان، عـدالت و ضـبط (همانجـا، آن) را اینگونه برمی

داند:اینگونه برداشت کرد که وی دو دسته از اخبار آحاد را دارای حجیت میتوانمی» معارج االصول«
اخبار آحادی که همراه با قرائنی هستند که بر صدق مضمونش داللت دارد..١
اخبار آحادی که از قرائن دال بر صدقش خالی است. این اخبار برای حجیت و پذیرششان بایـد دو .٢

ها داللت کند، یافت نشود و دیگـری اینکـه که بر خالف مضمون آنویژگی داشته باشند: یکی اینکه چیزی 
هایی (ایمان، عدالت و ضبط) باشد.راوی این اخبار آحاد باید دارای شروط و ویژگی

گیرينتیجه
دانند که هایی میساختارگرایان به نقش ساختارها در تولید علم معتقدند و تاریخ علم را تاریخ دوره.١

های ای از تاریخ علم، ظهور پارادایمی جدید است که نظریهه هستند و شاخصه هر دورهاز هم کامًال گسست
کند.علمی درون آن تولید شده و ظهور پیدا می

حلقـه گیـرد کـهای خاص صورت میطبق رویکرد کوهن، پیشرفت و تکامل علم در قالب زنجیره.٢
رکرد علم متعارف، حلقه سوم را بحران علـم دهد؛ حلقه دوم را کااول آن را پیش علم (شبه علم) تشکیل می

متعارف، حلقه چهارم را انقالب علمی و در نتیجه حلقه پنجم یعنـی بـروز علـم متعـارف جدیـد صـورت 
گیرد.می
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در زمان حیات مفید و مرتضی (مرحله پیش علم) دو نفر از معاصـران ایشـان (سیدرضـی و شـیخ .٣

(شیخ مفید) دارنـد، امـا مخالفـت ایشـان راه بـه جـایی طوسی) را شاهدیم که نظری مخالف با استاد خود
اصـالت «های سیدمرتضی بر جامعه علمی سیطره پیدا کـرده و پـارادایم برد و نظریه شیخ مفید با تالشنمی

گیرد.شکل می» قرائن
از زمان سیدمرتضی تا اواسط قرن هفـتم (دوره حیـات محقـق حلـی)، کـه دوران سـلطه پـارادایم .٤

یابیم که به حجیت اخبار آحاد تصریح کرده باشد.است، هیچ عالمی را نمی» اصالت قرائن«
سده هفتم هجری (دوران بعد از ابن ادریس حلی) را باید دوران آغاز زوال مکتب مفیـد و مرتضـی .٥

گیرد که نهایتًا بـا های پراکنده صورت میدر این مرحله برخی فعالیت) دانست. بحران علم متعارف(مرحله 
بـر فضـای علمـی مسـلط و حـاکم » اصالت سـند«ای عالمه حلی و حلقه فکری ایشان پارادایم هفعالیت

شود.می

منابع
، نجـف، مکتبـة الروضـة الحیدریـة، (موسوعة إبن إدریـس الحلـی)السرائرابن ادریس، محمد بن احمد، 

ق.١٤٢٩
ق.١٤٠٦، قم، النشر اإلسالمی، المهذبابن براج، عبدالعزیز بن نحریر، 

ق.١٤١١، قم، النشر اإلسالمی، جواهر الفقه_______________، ___
ق.١٤١٧، قم، اإلمام الصادق (ع)، غنیة النزوعابن زهره، حمزة بن علی، 

.١٣٢٨، تهران، کتابخانه مصطفوی، متشابه القرآن و مختلفهابن شهر آشوب، محمد بن علی، 
، قـم، آل البیـت (ع)، نقـض الرسـالة العثمانیـةبناء المقالة الفاطمیة فی ابن طاووس، احمد بن موسی، 

ق.١٤١١
.١٣٦٣، قم، منشورات الرضی، فرج المهمومابن طاووس، علی بن موسی، 

یب المعارفابو الصالح حلبی، تقی بن نجم،  ق.١٤١٧نا، جا، بی، بیتقر
هـای اد پژوهش، مشهد، بنیروض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآنعلی، بنابوالفتوح رازی، حسین

.١٣٧١اسالمی آستان قدس رضوی، 
، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسـالمی، دائرة المعارف بزرگ اسالمی، »ابن جنید اسکافی«پاکتچی، احمد، 

.١٣٦٧تهران، 
، ٧٦، هامقاالت و بررسـی، »کتب متکلمان متقدم امامیهاندیشه فقهی ابن ابی عقیل و م«_________، 
.١٣٨٣پاییز و زمستان، 
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ق.١٤١٥، قم، مجمع الفکر االسالمی، الوافیة فی أصول الفقهتوني، عبدالله بن محمد، 

.١٣٧٧، تهران، دانشگاه تهران، جالء األذهان و جالء األحزانجرجانی، حسین بن حسن، 
یه السنه حب الله، حیدر،  ، بیروت، االنتشار العربـی، (التکون و الصیروره)فی الفکر االمامی الشیعینظر

م.٢٠٠٦
.١٣٨١، تهران، نشر میراث مکتوب، دقائق التأویل و حقائق التنزیلحسنی، محمود بن محمد، 

.١٣٧٢، فرودین، پیام به کنگره جهانی هزاره شیخ مفیدای، علی، خامنه
ق.١٤١٥، قم، النشر اإلسالمی، االنتصارن، ، علي بن حسیالهدی)سیدمرتضی (علم

یعه________________،  یعة الی اصول الشر ق.١٣٤٦، تهران، دانشگاه تهران، الذر
ق.١٤١٠، قم، إسماعیلیان، الشافی فی االمامة________________، 
یف المرتضی________________،  ق.١٤٠٥، قم، دارالقرآن الکریم، رسائل الشر

تا.، قم، مکتبة بصیرتی، بیالمجازات النبویةمحمد بن حسین، شریف رضی، 
تا.، قم، مکتبة بصیرتی، بیمشرق الشمسین و إکسیر السعادتینشیخ بهائی، محمد بن حسین، 

ق.١٣٧٢، تهران، ناصر خسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
ق.١٣٦٣، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، االخباراالستبصار فیما اختلف من طوسی، محمد بن حسن، 
یق الرشاد_______________،  ق.١٤٠٠، تهران، مکتبة جامع چهلستون، االقتصاد الهادی الی طر
ق.١٤٠٩، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، التبیان فی تفسیر القرآن_______________، 
ق.١٤٠٩، قم، النشر اإلسالمی،الخالف_______________، 
ق.١٤١٧، قم، تیزهوش، العدة فی أصول الفقه_______________، 
ق.١٣٥١، تهران، المکتبة المرتضویة، المبسوط فی الفقه االمامیه_______________، 
ق.١٣٦٤، دار الکتب اإلسالمیة، تهران، تهذیب األحکام_______________، 

ق.١٣٦٢النشر اإلسالمی، قم، ،منتقی الجمانالدین، عاملی، حسن بن زین
قم، کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمـی مرعشـی ،الرسالة السعدیةعالمه حلی، حسن بن یوسف، 

ق.١٤١٠نجفی، 
ق.١٤١٢، قم، النشر اإلسالمی، مختلف الشیعة__________________، 

١٤٠٨ر اإلسـالمی، ، قم، النشـکشف الرموز فی شرح المختصر النافعفاضل آبی، حسن بن ابی طالب، 
ق.

، اصـفهان، مکتبـة االمـام أمیرالمـؤمنین علـی (ع)، الـوافیفیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، 
ق.١٤٠٦

ق.١٤٠٥، قم، کتابخانه آیة الله العظمی النجفی مرعشی، فقه القرآنقطب راوندي، سعید بن هبةالله، 
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، قـم، یـة و بـین أئمـة الحجـاز و العـراقجامع الخـالف و الوفـاق بـین اإلمامقمی، علی بن محمد، 

تا.سازان ظهور إمام عصر (عج)، بیزمینه
تا.نا، بیجا، بی، بیالتعجب من أغالط العامة فی مسألة اإلمامةکراجکی، محمد بن علی، 
ق.١٣٦٩، قم، مکتبة المصطفوی، کنز الفوائد_______________، 

.١٣٨٩ه: سعید زیباکالم، تهران، سمت، ، ترجمهای علمیساختار انقالبکوهن، توماس، 
ق.١٤١٣، قم، کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی، الرسائل التسعمحقق حلی، جعفر بن حسن، 

تا.، قم، سیدالشهداء (ع)، بیالمعتبر فی شرح المختصر_________________، 
ق.١٤٠٣، قم، آل البیت (ع)، معارج األصول_________________، 

، تهـران، »خواجه نصـیرالدین طوسـی«همایش ، »خواجه طوسی و علم اصول فقه«د، مصطفی، دامامحقق
.١٣٩٣مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، 

های ، ترجمة محمد آصف فکرت، مشهد، بنیاد پژوهشای بر فقه شیعهمقدمهمدرسی طباطبایی، حسین، 
.١٣٦٨إسالمی، 

یخ حدیث شیعهمعارف، مجید،  .١٣٧٤نشر ضریح، ، تهران،پژوهشی در تار
ق.١٤١٣، قم، کنگره شیخ مفید، التذکرة بأصول الفقهمفید، محمد بن محمد، 

ق.١٤١٣، قم، کنگره شیخ مفید، الفصول المختارة_____________، 
ق.١٤١٣، قم، کنگره شیخ مفید، أوائل المقاالت_____________، 
ق.١٤١٣، قم، کنگره شیخ مفید، تصحیح االعتقاد_____________، 

، قـم، احیـاء الکتـب االسـالمیة، القوانین المحکمة فی األصولمیرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، 
ق.١٤٣٠


