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چکیده
تمـان امامیـه ) ما شـاهد حاکمیـت رویکـردی در درون گف٦٧٦) تا محقق حلی (م ٤١٣از عصر  شیخ مفید (م 

کند. در این بین شـیخ طوسـی نـه هستیم که با عدم پذیرش اخبار آحاد، به اخبار متواتر و محفوف به قرائن بسنده می
اخبار آحاد را حجت دانسته، بلکه در این زمینه ادعای اجماع هم کـرده اسـت، » العده فی أصول الفقه«تنها در کتاب 

دمرتضی قرار داد. برای رفع این تناقض، الگوهای متعددی از جانب علمـای ادعایی که در تضاد با اجماع ادعایی سی
دهد که وی نیز به اجماع ادعـایی خـود امامیه ارائه شده است. نگاهی اجمالی به مجموعه آثار شیخ طوسی نشان می

دست، حکایت از پایبند نبوده و در اکثر آثار خویش قول به عدم حجیت اخبار آحاد را برگزیده است. شواهدی از این
این دارند که به جای تأویل گفتار سیدمرتضی، باید به تبیینی نو از نظریه شیخ طوسی درباره نحـوه مواجهـه بـا اخبـار 

رسد طوسی نیز درون گفتمان مفید و مرتضی قرار دارد، از آنجـا کـه رویکـرد اسـتادان وی آحاد روی آورد. به نظر می
شـد، وی قرائتـی سنت و در نتیجه روی آوردن به حکم عقل و اصول عملیه میمنجر به کنارگذاشتن بخش عظیمی از 

ای ایجاد (مکتب مفید و مرتضی) ارائه داده تا با تکیه بر آن در پذیرش روایات توسعه» مکتب اصالت قرائن«جدید از 
کند.

شیخ طوسی، شیخ مفید، سیدمرتضی، خبر واحد، اصالت قرائن.:هاکلیدواژه
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مقدمه

)، از بزرگان امامیـه و صـاحب تالیفـات متعـددی اسـت. در ٤٦٠محمد بن حسن طوسی (م ابوجعفر
اهمیت تالیفات وی همین بس که دو کتاب از کتب چهارگانه شیعه به دست وی به نگارش در آمـده اسـت. 

های وی است. در حوزه فقه، اصول، تفسیر همچنین سه کتاب از کتب اربعه رجالی شیعه نیز حاصل تالش
های مهمی از جمله النهایة، المبسوط، الخالف، عدة األصول، التبیـان و ... اسـت. در .. نیز دارای کتابو .

اند که وی به تقابل با جریانی پرداخته است کـه اسـاتیدش حوزه مواجهه با خبر واحد، جمهور بر این عقیده
قـد حجیـت دانسـته و بـر پـذیرش شیخ مفید و سید مرتضی سردمدار آن بودند. این جریان اخبار آحاد را فا

) نیز همچـون ٤٣٦) و مرتضی (م ٤١٣اخبار متواتر و محفوف به قرائن تاکید دارد و عالمان بعد از مفید (م 
)، ابـن ادریـس ٥٨٨)، ابـن شهرآشـوب (م ٥٨٥)، ابن زهره حلبی (م ٥٤٨)، طبرسی (م ٤٨١ابن براج (م 

ایش مکتب حله بر این رویه اصرار ورزیدند (بـرای ) و ... تا زمان پید٦٧٦)، محقق حلی (م ٥٩٨حلی (م 
). ظواهر کالم شیخ طوسی در برخی از آثـارش ٩٦-٦٥مطالعه در این زمینه ر.ک: حب الله، نظریه السنه، 

نه تنها مشعر به این است که به تقابل با این جریان پرداخته است، بلکه درسـت در مقابـل سیدمرتضـی کـه 
کند؛ شیخ طوسی نیز سخن از اجمـاع امامیـه حجیت اخبار آحاد را مطرح میادعای اجماع امامیه بر عدم 

بر حجیت اخبار آحاد به میان آورده است.
در این مختصر قصد داریم تا به این مهم بپردازیم که آیا شیخ طوسی پیرو گفتمان اساتید خود (مفیـد و 

اینکه راهی میانـه را در پـیش گرفتـه و قصـد مرتضی) بوده است یا اینکه به تقابل با این جریان پرداخته و یا 
داشته تا قرائتی متفاوت از نظریه مفید و مرتضی را ارائه کند؟ با این مقدمـه بایـد گفـت: از ظـواهر مجمـوع 

شود که وی دو نظر درباره مسئله حجیت اخبار آحاد ارائه داده است، که به گفتارهای شیخ طوسی آشکار می
دازیم:پرتبیین این دو دیدگاه می

نظریه شیخ طوسی در باب حجیت اخبار آحاد
یه شیخ در االستبصار:  نظر
داند: متـواتر و غیرمتـواتر. ایشـان اخبـار اخبار را دو دسته می» االستبصار«شیخ طوسی در آغاز کتاب 

م داند و همچنین اخبار غیرمتواتر محفوف به قرائن موجب علم را نیز ملحق به قسـمتواتر را موجب علم می
نخست دانسته و تنها اخبار غیرمتواتر خالی از قرینه را در صـورت احـراز برخـی از شـروط دارای حجیـت 

آوری اخبار آحـاد نامد. از دیدگاه شیخ طوسی، قرائنی که موجب علممی» خبر واحد«داند و این دسته را می
ها از این قرارند: مطابقت با أدلـة ز آنکنند، بسیارند، که برخی اها را ملحق به اخبار متواتر میشوند و آنمی
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عقل و مقتضای آن، مطابقت با ظـاهر قـرآن، مطابقـت بـا سـنت قطعـی و مطابقـت بـا اجمـاع (طوسـی، 

).٣/ ١االستبصار، 
گوید، با شرایطی عمـل بـه ایـن اند، میسپس درباره اخبار آحادی که متواتر نیستند و از قرائن نیز خالی

خبر واحد با خبر واحد دیگری در تعارض نباشد، عمل بـه آن واجـب اسـت، از اخبار جایز است: اگر یک 
باب اینکه اجماع در نقل آن وجود دارد، مگر اینکه معلوم شود فتاوای ایشان بر خالف آن است و اگر خبری 

شود، بر طبق روایتـی کـه راویـان آن اعـدل دیگر معارض با این خبر باشد، پس به دو خبر متعارض نظر می
شـود اگر در عدالت مساوی باشند، بر طبق روایتی که راویان آن بیشترند، عمل میو شود؛تند، عمل میهس

).٤/ ١و ... (طوسی، االستبصار، 
یه شیخ در العده: نظر
خبـر واحـد «کند: نظریه مختار خود را اینگونه تبیین می» العدة فی أصول الفقه«شیخ طوسی در کتاب 

ورود عبادت به سبب آن جایز اسـت و جـواز عمـل بـه آن در شـرع وارد شـده شود و عقالموجب علم نمی
است، اما این مطلب متوقف بر طریق مخصـوص (راوی بایـد از طائفـه امامیـه، عـادل و ... باشـد) اسـت 

های صاحبان دیگر رویکردها ). سپس شیخ طوسی به نقد استدالل١٠٠/ ١(طوسی، العدة فی أصول الفقه، 
) و خبـر واحـد را در صـورت ١٢٦-١٠٠/ ١د پرداخته (طوسی، العدة فی أصول الفقـه، نسبت به خبر واح

).١٢٦/ ١داند (طوسی، العدة فی أصول الفقه، احراز برخی از شرایط حجت می
آیـد و بـه بعد از این شیخ طوسی با توسل به اجماع امامیه، در صدد تأیید و اثبـات مـدعای خـود برمی

). همچنـین شـیخ ١٢٦/ ١دهد (طوسـی، العـدة فـی أصـول الفقـه، پاسخ میشبهات و اشکاالت مخالفان 
داند که طائفه امامیه بین رجال ناقل اخبـار تمـایز قائـل طوسی یکی از دالئل صحت مدعای خود را این می

هایی را تصـنیفباره کتاباند و در اینها را تضعیف کردهاند و ضعفای آنها را توثیق کردهاند، ثقات آنشده
).١٤١/ ١اند (طوسی، العدة فی أصول الفقه، کرده

نظریه شیخ طوسی در باب عدم حجیت اخبار آحاد
یه شیخ در التبیان: نظر

ْمَع واْلَبَصَر والُفؤاد ُکُلّ اولئَک کـاَن َعْنـُه «شیخ طوسی در تفسیر آیه  وال َتْقُف ما َلیَس لک به علم ِاَنّ الَسّ
ه استدالل شده است بر اینکه عمل به قیاس و خبر واحد جایز نیست، زیرا ایـن به این آی«آورد: می» َمْسُئوال

شوند و خداوند نهی کرده است از اینکه انسان از چیزی که بـه آن علـم نـدارد، پیـروی دو موجب علم نمی
ی است در آیه داللت«گوید: می» نبأ«). و نیز در تفسیر آیه ٤٧٧/ ٦(طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، » کند.
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دهد کـه بایـد دربـاره خبـری کـه از شود و نه عمل. زیرا آیه دستور میبر اینکه خبر واحد نه موجب علم می

(طوسـی، التبیـان فـی » کذب بودن در امان نیست، توقف کرد و این تعلیل در خبر عادل نیز موجود اسـت.
) و آیـه کتمـان ٣٢٢/ ٥فسـیر القـرآن، ). و نیز در تفسیر آیه نفر (طوسی، التبیان فی ت٣٤٣/ ٩تفسیر القرآن، 

) استدالل ١١١و ١٠٩/ ١و نیز رک: طوسی، العدة فی أصول الفقه، ٤٦/ ٢(طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، 
قائالن به وجوب عمل به خبر عادل را رد کرده است.

ید از مفسران در ) تقل٦/ ١عالوه بر این، شیخ طوسی در مقدمه تبیان (طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، 
نقـل متـواتر) وتفسیر قرآن را باطل دانسته و ادله صحیح را منحصر در ادله عقلـی و ادلـه شـرعی (اجمـاع

از این ». الیقبل فی ذلک خبر واحد، خاصة إذا کان مما طریقه العلم.«داند و در ادامه اضافه کرده است: می
ها بایـد علـم و یقـین باشـد ر مواضعی که طریق به آنگردد که به عقیده شیخ نه تنها دعبارت وی آشکار می

آوری، در شوند، بلکه اخبـار آحـاد بـه دلیـل عـدم علـمآورند، پذیرفته نمی(عقائدیات)، اخبار آحاد که ظن
روایـات «گوید: شرعیات نیز فاقد اعتبارند. همچنین وی در همین مقدمه با رد زیادت و نقصان در قرآن می

جایی بسیاری از آیات قرآن نقل شده است، اما ایـن و عامه درباره نقصان و یا جابهبسیاری از جانب خاصه
/ ١(طوسی، التبیان فی تفسـیر القـرآن، » شوند و نه عمل.روایات اخبار آحادی هستند که نه موجب علم می

٣.(
یه شیخ در الخالف: نظر

شـود کـه از آن اینگونه برداشـت میشیخ طوسی در مقدمه الخالف انگیزه تألیف خود را بیان کرده و از 
شیخ درخواست شده تا به ادله موجب علم از قرآن، سنت و ... احتجاج کند و عدم رد شـیخ نیـز گـواه ایـن 

داند؛ اگرچه در این کتاب شیخ به منظور اسکات و است که شیخ خود را ملتزم به طریق علمی و نه ظنی می
). عالوه بر ایـن، ٤٥/ ١الفان را نیز ذکر کند (طوسی، الخالف، الزام خصم ناچار است تا ادله و روایات مخ

گویـد: داند و میشیخ در این کتاب با صراحت برخی از اخبار را به دلیل خبر واحد بودن موجب عمل نمی
) و یـا در رد روایـات ٤٤٨/ ٤(طوسـی، الخـالف، » أن هذه األخبار کلها أخبار آحاد، و نحن النعمل بها.«

).٣٤١/ ٤(طوسی، الخالف، » کلها أخبار آحاد و فیهما مع ذلک اضطراب.«آورد: حرمت متعه می
یه شیخ در المبسوط: نظر

شود وی فتاوای فقهـای شیخ طوسی در المبسوط در مقام رد اهل سنت عبارتی دارد که از آن آشکار می
موضعی با رد اخبـار ). همچنین وی در٢/ ١داند (طوسی، المبسوط، شیعه را بر اساس ادله موجب علم می

) و همـو ٢٢٣/ ٨(طوسی، المبسوط، » عندنا أن هذه أخبار آحاد الیلتفت إلیها.«گوید: دال بر اباحه غنا می
داند از: علم، عدالت و کمال و سپس در بیان لزوم آگاهی قاضی به در این کتاب شرایط قاضی را عبارت می



157»بر واحدختیحج«در مسئله یو مرتضدیبا گفتمان مفیطوسخیمواجهه شیچگونگ1396زمستان
-و نه آحاد-تا به متواتر «داند که واتر و آحاد را این میگانه سنت، علت لزوم آگاهی قاضی به متاصناف پنج
).١٠٠/ ٨(طوسی، المبسوط، » عمل شود.

یه شیخ در االستبصار: نظر
شوند و نه کند که اخبار آحاد نه موجب علم میشیخ طوسی در االستبصار بارها به این مطلب اشاره می

) و یا ٦٦/ ٢؛ ٧٦/ ٢؛ ٧٢/ ٢؛ ٦٩/ ٢، االستبصار، عمل (الیوجب علما و ال عمًال) (برای نمونه رک: طوسی
دانـد (رک: طوسـی، حتی برخی از اخبار را به دلیل خبر واحد بودن، فاقد توان معارضه بـا دیگـر اخبـار می

آور باشـد و لـذا وی بـه اخبـار آحـادی کـه ). به عقیده شیخ طوسی، خبر واحد باید علم٩٢/ ١االستبصار، 
هـذا الخبـر مـن «کنـد: باشند، عمل نکرده و در موضعی در نقد روایتی بیـان میآور نمحفوف به قرائن علم

).١١٢/ ١(طوسی، االستبصار، » اخبار اآلحاد آلتی الیوجب العلم و ال العمل فالیجب العمل به.
یه شیخ در تهذیب: نظر

نـه عمـل داند و شیخ طوسی در کتاب تهذیب االحکام نیز با صراحت اخبار آحاد را نه موجب علم می
) و حتی گاه این مطلب را به امامیه نسبت داده ١٦٩/ ٤؛ ١٧٦/ ٤؛ ١٧٢/ ٤(ر.ک: طوسی، تهذیب األحکام، 

). ٥/ ١(طوسی، تهـذیب األحکـام، » اخبار اآلحاد آلتی التوجب عندنا علما و ال عمًال.«... و آورده است: 
ده عذر ندانسته است (ر.ک: طوسی، کننهمچنین وی در بیان احکام مخصوص بانوان اخبار آحاد را برطرف

).١٧٥/ ١تهذیب األحکام، 
همو در همین کتاب درباره اینکه استدالل خود را بر چه چیزی بنا کرده است، نظریات خود را مبتنی بر 

داند و بعد اضـافه ظاهر قرآن، سنت مقطوع بها (اخبار متواتر و یا همراه با قرائن دال بر صحت) و اجماع می
کنیم). ها استدالل مـیکنیم (نه اینکه به آنها ذکر میاحادیث مشهور اصحابمان را نیز بعد از اینکند مامی

گویـد: اگرچـه تواند تأییدی بر دیدگاه ابن ادریس درباره رویکرد شیخ طوسی باشد؛ که میهمین عبارت می
، اما معظم کتب و تصانیف کندبرخی از کتب شیخ طوسی داللت دارند بر اینکه وی به اخبار آحاد عمل می

). ابـن ٣٦٩/ ٣ایشان بر این مطلب داللت دارند که او عامل به اخبار آحاد نیست (ابـن ادریـس، السـرائر، 
کند کـه شـیخ طوسـی بـه اخبـار این اعتقاد خود را بیان می» السرائر«ادریس بیش از یکصد مورد در کتاب 

(ابن » ما أورد أخبار اآلحاد فی هذا الکتاب إیرادًا ال اعتقاداً إنّ «آورد: آحاد در کتاب النهایه معتقد نیست و می
أعنــی -أّن کتابــه «گویــد: و ...) و یــا می٤٤٢و ٣٩٥و ٣٧٣و ٣٦٧و ١٩٠و ١٧٦/ ١ادریــس، الســرائر، 

٣/٦٣؛ ٤٦٣و ٢/٤٤٦؛ ٤٤٢و ١/٢٣٤(ابن ادریس، السـرائر، » کتاب خبر، ال کتاب بحث و نظر.-نهایته
).٥/٢٤٦و 

یه شیخ در االقتصاد:نظر 
عمل به اخبار آحـاد و قیـاس را رد کـرده و » االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد«شیخ طوسی در کتاب 
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فأما أخبار اآلحاد و القیاس فالیجوز أن یعمل علیهما عندنا، و قد بینا ذلک فی أصول الفقـه و «کند: بیان می

).١٨٨(طوسی، االقتصاد، » غیره من کتبنا.
یه ش یخ در العده:نظر

به طور مبسوط نظریه حجیـت خبـر واحـد را پذیرفتـه و » العدة فی أصول الفقه«اگرچه شیخ در کتاب 
دهد، اما در انتهای همین کتاب بیانی دارد که مشعر به قول به عدم حجیت است. وی در بیان نسخ بسط می

إذا تساویا فی الّداللة. فإن کانت األولـی مـن و أّما الّسّنة: فإّنما تنسخ بالّسّنة أیضا «گوید: سنت به سنت می
).٥٣٨/ ٢(طوسی، العدة فی أصول الفقه، » أخبار اآلحاد، فعلی مذهبنا ذلک ساقط، ألّنا النعمل بها.

تحلیل و بررسی نظریه شیخ طوسی
جستاری در سیره علمی شیخ طوسی درباره اخبار آحاد:

ه چند نکته توجه کرد:درباره نحوه مواجهه شیخ با اخبار آحاد باید ب
ها و گفتارهـایی در حـوزه خبـر واحـد مطـرح شـده اسـت را ها بحثمجموعه آثار شیخ که در آن.١

، »االستبصـار«، »تهـذیب االحکـام«توان بر اساس تاریخ تألیف و نگارششان بدین ترتیب مرتب کـرد: می
).٨٠مطالعات اسالمی، (رک: رضاداد، » االقتصاد«، »التبیان«، »المبسوط«، »الخالف«، »العده«

اگر بخواهیم به ظواهر کـالم شـیخ طوسـی اکتفـا کنـیم بایـد گفـت: وی در زمـان تـألیف دو اثـر .٢
(همزمان با دورانی که سیدمرتضی مشغول نوشتن الذریعه و تئـوریزه کـردن نظریـه » العده«و » االستبصار«

توان گفـت شـیخ طوسـی در میعدم حجیت اخبار آحاد است) قائل به حجیت اخبار آحاد بوده است. لذا
تهـذیب «آنگونـه کـه در کتـاب –های استادش شیخ مفید و یا حتـی سیدمرتضـی جوانی تحت تأثیر اندیشه

قائل به عدم حجیت خبر واحد بوده است؛ امـا از مکتـب اسـتاد خـود عـدول -نیز آشکار است» االحکام
کند و این نیز اخبار آحاد گرایش پیدا میبه نظریه حجیت» العده«و » االستبصار«کند و در نگارش کتب می

گردد.پایان راه وی نیست، بلکه بعدها وی دوباره با تغییر نگرش به مکتب فکری اساتیدش برمی
اگر بپذیریم که شیخ طوسی در حیات فکری خود سه دوره متفاوت را تجربـه کـرده اسـت، بـا ایـن .٣

از حجیـت اخبـار آحـاد سـخن گفتـه اسـت شویم که وی حتی در همین آثاری هـم کـهمشکل روبرو می
ای مردد عمل کرده است و برخی از گفتارهای وی مشعر به عدم حجیت ، به گونه»)العده«و » االستبصار(«

کند.اخبار آحاد است و این داللت و ظهور الفاظ وی را با تردید مواجه می
ین آثـار وی بـه شـمار کـه جـزء آخـر» االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد«شیخ طوسی در کتاب .٤

» قد بینا ذلـک فـی أصـول الفقـه و غیـره مـن کتبنـا.«رود، با رد عمل به اخبار آحاد و قیاس گفته است: می
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کند که ما عدم عمل به اخبـار آحـاد را در ). در این عبارت وی با صراحت بیان می١٨٨(طوسی، االقتصاد، 
ایم.و نیز در سایر کتبمان بیان کرده-باشد» فقهالعدة فی أصول ال«که قاعدتًا باید -کتاب اصولی خود 

این است کـه وی دربـاره عمـل بـه اخبـار آحـاد ادعـای » العده«اگرچه ظاهر کالم شیخ در کتاب .٥
عبارتی دارد » تهذیب االحکام«تر از نگارش این کتاب، خود شیخ طوسی در کتاب کند، اما پیشاجماع می

گویـد: ی عمل نکردن به اخبار آحاد را به امامیه منتسـب کـرده و میکند و وکه خالف این ادعا را ثابت می
).٥/ ١(طوسی، تهذیب األحکام، » اخبار اآلحاد آلتی التوجب عندنا علما و ال عمًال.«... 

برخالف سیدمرتضی که به ادله متعددی بر اثبات مدعای خود درباره عـدم حجیـت اخبـار آحـاد .٦
که آن نیز هم با اجماع ادعایی سیدمرتضی و هم با -جز اجماع امامیه کند، شیخ طوسی به دلیلیاستناد می

کند.تمسک نمی-تعارض دارد» تهذیب االحکام«گفتار پیشین خود وی در کتاب 
شاگردان شیخ نیز پس از استاد خود، هیچ یک نظریه حجیت اخبار آحـاد را بسـط ندادنـد و بلکـه .٧

ن مطلـب بـا مالحظـه آثـار برخـی از ایشـان همچـون جملگی به نظریه عدم حجیت گـرایش داشـتند. ایـ
أبوالصالح حلبی، ابن بّراج، أبوالفتح کراجکی و ... کامًال مشهود است.

نحوه مواجهه شیخ طوسی با مکتب مفید و مرتضی:
رسد که شیخ طوسی در تمامی کتب خود از یک نظر واحد برخوردار است و آن نیـز چیـزی به نظر می

که همان نظریه اساتید خود (شیخ مفیـد و سیدمرتضـی) اسـت. توضـیح » لت قرائناصا«نیست جز نظریه 
توان ارائه داد:اینکه: دو نوع قرائت نسبت به مکتب شیخ مفید و سیدمرتضی می

است.» مکتب یقین«مکتب شیخ مفید و سیدمرتضی، .١
شکار بـین نظریـه مبتنی بر این قرائت و خوانش از رویکرد و مکتب شیخ مفید و سیدمرتضی، تناقضی آ

خورد؛ چراکه شیخ مفید ها با یکدیگر، به چشم میشیخ طوسی با اساتید خود و همچنین اجماع ادعایی آن
دهنـد، امـا طوسـی (رک: و سیدمرتضی، با اعتقاد به عدم حجیت ظن، یقین را مبنـای عمـل خـود قـرار می

نیز، به شرط دارا بودن برخی شرایط، ) خبری را که موجب علم نشود ١٠٠/ ١طوسی، العدة فی أصول الفقه، 
داند.حجت می

است.» مکتب اصالت قرائن«مکتب شیخ مفید و سیدمرتضی، .٢
بدانیم، در ایـن صـورت طوسـی نیـز در » اصالت قرائن«اگر مکتب شیخ مفید و سیدمرتضی را مکتب 

قـرائن دارد. ایـن گنجد، با این تفاوت که شیخ طوسی سـعی در توسـعه دایـره نظـام درون گفتمان ایشان می
أّن خبر «گوید: تر محمدامین استرآبادی به آن توجه داشته و با انتقاد از عالمه حلی میای است که پیشنکته
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الثقة فی الروایة فرد من أفراد الخبر المحفوف بالقرینة الموجبة للعلم و القطع، و کـأّن هـذه الدقیقـة کانـت 

).١٠٧(استرآبادی، الفوائد المدنیه، » ثقة.منظورة لقدمائنا فی العمل بخبر الواحد ال
بنابراین ما از زمان شیخ مفید تا زمان ظهور عالمه حلی با مکتبی روبـرو هسـتیم کـه فصـل مقـوم آن، 

توان اذعان کرد که شیخ طوسی نیز در درون این با این تبیین می». اصالت یقین«است و نه » اصالت قرائن«
گویـد: داند، بلکه میه شیخ طوسی مطلق خبر واحد ثقه را حجت نمیگنجد. باید توجه داشت کمکتب می

أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین باإلمامة، و کان ذلک مرویا عن النبی (ص) أو عن «
(طوسـی، » واحد من األئمة (ع)، و کان ممن الیطعن فی روایته، و یکون سدیدا فی نقله ... جاز العمل بـه.

). به همین سبب است که محقق حلی مراد شیخ طوسی را به اخبـاری کـه در ١/١٢٦عدة فی أصول الفقه، ال
زنـد ای امامی نقل کـرده باشـد)، تخصـیص میمصنفات امامیه وارد شده (و نه هر خبر واحدی را که راوی

).١٤٧(حلی، معارج االصول، 
اساتید خود (مفید و مرتضی) را ندارد، بلکه با این مقدمه باید گفت: شیخ طوسی قصد مقابله با مکتب 

خواهد قرائتی را از آن ارائه دهد تا در پناه آن، روایات بیشتری را دربرگیرد و وی را از تمسک به حکم عقل می
نیازتر کند. شیخ طوسی برای این امر به ایجاد اصالحاتی در مفاهیم نظریـه شـیخ مفیـد و و اصول عملیه بی

خبر محفوف به قرینه مفید «مبتنی بر نظریه اساتید وی، سنت معتبره عبارت است از: سیدمرتضی پرداخت. 
شیخ طوسی با پذیرش این تعریف، مفاهیم بنیادین آن را بازتولید کـرده و لـذا هـم تبیینـی جدیـد از ». یقین

شـیخ طوسـی دهد و هم معیاری متفاوت برای حصول یقین؛ که به تبیین ایندو از نظر چیستی قرینه ارائه می
پردازیم:می

چیستی قرائن از دیدگاه شیخ طوسی
ناگزیر به بیان مقدماتی هستیم:» چیستی قرائن«برای تبیین نظریه شیخ طوسی در باب 

دانستند که یـا متـواتر باشـد و یـا محفـوف بـه شیخ مفید و سیدمرتضی خبری را دارای حجیت می.١
هستند که در مصنفات و اصول معتبره شیعه موجـود باشـند. قرائن. از نظر ایشان، اخباری دارای این ویژگی 

انـد، مویـد اصـل قرائنی را نیز که در قالب موافقت با کتاب، عمل اصحاب، عقـل، اجمـاع و ... بیـان کرده
دهنـد و از ای که سیدمرتضـی ارائـه میبنابراین طرح کلیکنند.روایت نیستند، بلکه محتوای آن را تأیید می

رهای ایشان مشهود است، از این قرار است که عمـل در ابتـدا بایـد بـر اسـاس اخبـار متـواتر الی نوشتاالبه
(سنت قطعیه) باشد، و در صورت فقدان آن دو به اجماع امامیه، حکـم عقـل و ...، و در نهایـت تخییـر در 

).٣١٢/ ٣کند (ر.ک: مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، انتخاب یکی از اقوال تمسک می
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الگوی اعتبارسنجی ارائه شده از جانب اساتید خود را بـا یـک اشـکال عمـده مواجـه شیخ طوسی.٢

انـد از کننـد عبارتقرائن همراه با خبر که بـر صـحت آن داللـت می«دانست و آن عبارت بود از اینکه: می
ا بـه کـار هـدانیم که این قرائن در جمیع مسائلی که اخبار آحـاد در آنکتاب، سنت، اجماع و تواتر؛ و ما می

رفته است، موجود نیست؛ زیرا اخبار آحاد بیش از آن هستند که قابل شمارش باشند و در کتب و تصانیف و 
ها ممکن نیست که به قرآن، سنت متواتره و اجماع استدالل کرد و لذا فتاوای امامیه موجودند و در تمامی آن

کسی بگوید در نبود قرائن بر اساس مقتضای ادعای وجود قرائن در جمیع مسائل ادعایی محال است. و اگر 
کنم، باید اکثر اخبار و احکام را ترک کند و این چیزی اسـت کـه اهـل علـم از آن رویگـردان عقل عمل می

). از این عبارت شیخ طوسی آشکار است که وی اشـکال ١٣٥/ ١(طوسی، العدة فی أصول الفقه، » هستند.
نست که وی با کنارزدن بسیاری از اخبار به ناچار به عقل و اصول داعمده رویکرد سیدمرتضی را در این می

پسندد.کند و شیخ طوسی این دوری از اخبار را نمیعملیه تمسک می
اند، حـال اینکـه وقتـی ترین جوامع حدیثی شیعه تلقـی شـدهطبق یک تلقی رایج، کتب اربعه کهن.٣

نویس را داشته و فاقـد هرگونـه ها حکم چرکناصحاب ائمه (ع) دست به نگارش اصول زدند، از آنجا که ای
های خـود را مکتـوب و بلکه به دلیل ترس از فراموشی در اولـین فرصـت، راویـان شـنیده-بندی بودند باب
، با فاصله کمی همین اصول توسط خود راوی و یا دیگران به صـورت کتـابی مبـوب درآمدنـد و -کردندمی

ود اصول به مرور زمان با از دست دادن فلسفه وجودی خود رو به (و لذاست که خ١مصنفاتی را شکل دادند
مانده تـا عصـر حاضـر همچـون گانه باقیفراموشی گذاردند و احتماًال به همین دلیل است که اصول شانزده

اصل زید نرسی، اصل زید زراد و ... غالبًا در شمار اصول تضعیف شده قرار دارند و به دلیل عدم ورودشـان 
اند) و حتی برخی در این بین جوامعی را پدید آوردنـد کـه بـا نگـاهی تا عصر اخیر محفوظ ماندهبه جوامع 

برخورد.» الجامع«توان به بسیاری از کتب با نام اجمالی به کتب رجال می
توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی جوامع و مصـنفات برگرفتـه از مصنفات پیش از کتب اربعه را می.٤

رد عمل امامیه و دیگری مصنفات شامل روایات غیرمشـهور کـه غالبـًا بـه عنـوان کتـب اصول و روایات مو
روند و پیش از شوند. بنابراین کتب اربعه در حقیقت جوامع ثانویه حدیثی به شمار میشناخته می» النوادر«

بـه عنـوان جوامـع هـا توان از آنبه رشته تحریر درآمده بود که می-البته نه به این گستردگی–ها جوامعی این
توان از آیت الله بروجردی نام برد کـه بـه ایـن امـر توجـه متقدم (و یا اولیه) حدیثی نام برد. از معاصران می

). بنابراین بر خالف تصور رایج که کتـب اربعـه را ٧زاده خراسانی، نامه آستان قدس، اند (ر.ک: واعظداشته
صل گردآوری مصنفات پیش از خود هستند و این مطلـب بـا دانند، این کتب عمدتًا حابرگرفته از اصول می

.٣٣-٨، ٥١، علوم حدیث، شماره»نویسان پیش از کلینیجامع«برای مشاهده جوامع حدیثی پیش از کافی ر.ک: طباطبایی و رضا داد، ١
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/ ١(ر.ک: صدوق، من ال یحضره الفقیه، شودآشکار می» من ال یحضره الفقیه«نگاهی گذرا به مقدمه کتاب 

٣.(
هـا دانست که آنتر گذشت، شیخ طوسی اشکال عمده رویکرد اساتیدش را در این میچنانکه پیش.٥

کننـد و وی ایـن دوری از اخبـار را به ناچار به عقل و اصول عملیه تمسـک میبا کنارزدن بسیاری از اخبار
زند کـه هـم شـامل احادیـث مشـهور و مـورد عمـل پسندد. بنابراین شیخ دست به تألیف جوامعی مینمی

اصحاب باشد و هم احادیث غیرمشهور (نوادر) را در برگیرد. از اینرو صاحبان کتب اربعـه مصـنفاتی را بـه 
تر از جوامع پیشین را مند بودند، بلکه جامعیتی گستردهتر بهرهریر درآوردند که نه تنها از نظمی دقیقرشته تح

نیز داشتند. لذا فرق عمده طوسی با مفید و مرتضی در این است که شیخ طوسی بـر خـالف اسـاتیدش بـه 
تـوان در پای این مـدعا را میکند. رد احادیث غیرمشهور و به تعبیر بهتر به احادیث کتب نوادر نیز عمل می

در نقد یکی از مسـتندات روایـی شـیخ طوسـی اینگونـه » السرائر«آثار امثال ابن ادریس دید. وی در کتاب 
اند و کسـانی نیـز کـه آن را در کتـب خـود این حدیث را فقط تعداد کمی از اصحاب امامیه آورده«آورد: می

ند. شیخ مفید، سیدمرتضی و دیگر محققان امامیـه نیـز متعـرض ااند، در باب نوادر به ذکر آن پرداختهآورده
همچنـین اگـر بـه ).٢٦٦/ ٣(ابن ادریـس، السـرائر، .» انداند و آن را در کتب خود نیاوردهاین روایت نشده

شـود کـه ایشـان نیـز همـین رویکـرد را دنبـال رجوع کنیم، آشـکار می» من الیحضره الفقیه«مقدمه کتاب 
کردند.می

کند و شاگردی شیخ مفید را کـرده اسـت و تنفس می» اصالت قرائن«ی در درون مکتب شیخ طوس.٦
کامًال طبیعی است که به این مکتب گرایش داشته باشد. اما از طرف دیگر بر خـالف اسـاتیدش کـه صـبغه 

تری نسبت بـه اسـاتیدش دارد. بنـابراین اگرچـه تری دارند، شیخ طوسی تمایالت حدیثی عمیقکالمی قوی
های فقهی اساتید وی نقشی پررنگ دارد، امـا شـیخ طوسـی ایـن ک به عقل و اصول عملیه در استنباطتمس

تری را در اجتهـاد محـوریپسندد و قصد دارد مدلی را ارئه دهد تا با تمسک به آن احادیث نقشرویه را نمی
ایفا کنند.

د پیروان حجیت اخبار آحـاد شیخ طوسی صفت راوی را که در حکم معیار پذیرش خبر در نز«از اینرو 
توضیح اینکه:». کند.ای در کنار سایر قرائن مطرح میمطرح بود، به عنوان قرینه

از دیدگاه سیدمرتضی کسانی که قائل به وجوب عمل به خبر واحدند، صفت راوی از جهت عـدالت و 
ایشـان تـابع علـم بـه گوید اخبار آحاد حجت نیستند، عمـل امانت برای ایشان مهم است؛ اما کسی که می

) و لـذا شـرط عـدالت ٥٥٥/ ٢صدق راوی است، خواه مؤمن باشد، یا کافر و یا فاسق (مرتضی، الذریعـة، 
مربوط به اخبار آحاد (و نه متواتر) است، چراکه در اخبار متواتر عدالت روای شرط نیسـت، بلکـه تـواتر بـا 
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). از اینـرو ٣١١/ ٣الشـریف المرتضـی، شـود (مرتضـی، رسـائل روایت فاسق و بلکه کـافر نیـز ثابـت می

پـذیرد کند و خبـر واحـد را حتـی اگـر راوی آن عـادل باشـد، نمیآوری میسیدمرتضی خبر را مقید به علم
)، اما از طرف دیگر خبر محفـوف ٢٦٩/ ٣؛ مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ٣٧٥(مرتضی، االنتصار، 

کند.قی به قبول میآور را حتی اگر از کافر باشد، تلبه قرائن علم
کردند و اکثر روایات نقل شیخ مفید و سیدمرتضی فقط به احادیث مشهور و مورد عمل امامیه عمل می

/ ٣و ٢٦/ ١دانستند (مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، شده از اصحاب امامیه را متواتر و موجب علم می
امامیـه را بـه دو دسـته مشـهور و غیرمشـهور رسد اگرچه امروزه ما اخبـار وارده در کتـب ). به نظر می٣١٢

کنیم، اما در گفتمان مکتب یقین، ایشان روایات اصحاب امامیـه را بـه دو دسـته متـواتر و (نوادر) تقسیم می
کردند. لذا در این مکتب سیدمرتضی معتقد است که عمل در ابتدا باید بر اسـاس اخبـار مشهور تقسیم می

آن به اجماع امامیه، نص کتاب، حکم عقل و در نهایت تخییر بین انتخاب متواتر باشد، و در صورت فقدان 
). شیخ طوسـی نیـز کـه ٣١٢/ ٣کنیم (مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، اقوال مختلف مخیر تمسک می

ته از همین گفتمان است، احادیث موجود در کتب النوادر را مشهور دانسته و در هنگام تعـارض بـین برخاس
اخبار سایر مصنفات با این اخبار، قائل به تقدم اشهر بر مشهور است.

بنابراین شیخ طوسی بر خالف سیدمرتضی و شیخ مفید نه تنها روایات متـواتر، بلکـه روایـات مشـهور 
کتب خود گردآورده است؛ چنانکه ابن ادریس در مواردی به این مهم توجه داده و بـه شـیخ (نوادر) را نیز در

گیرد که چرا بر خالف اساتید خود از کتب نوادر نیز روایت نقل کرده است (بـرای نمونـه طوسی اشکال می
ا در پـذیرش ). باید توجه داشت که سیدمرتضی از آنجا که علم و یقـین ر٢٦٦/ ٣رک: ابن ادریس، السرائر، 

دانسـتند. امـا کردند و شـهرت را قـاطع عـذر نمیدانستند، لذا فقط به اخبار متواتر عمل میاخبار معتبر می
(و به تعبیر خودشـان مشـهور و » النوادر«شیخ طوسی (و همچنین صاحبان سایر کتب اربعه) روایات کتب 

.اندنه متواتر) را نیز در میان سایر احادیث کتاب خود گنجانده
نوشته است، سخنی درباره شیوه خود و اینکـه » تهذیب االحکام«شیخ طوسی در مقدمه کوتاهی که بر 

) و نظریات خـود را مبتنـی ٣/ ١استداللش را بر چه چیزی بنا کرده است، آورده (طوسی، تهذیب االحکام، 
ائن دال بر صحت) و اجمـاع، اخبار متواتر و اخبار همراه با قر(داند: ظاهر قرآن، سنت قطعیبر این ادله می

ثم أذکـر بعـد ذلـک مـا ورد مـن أحادیـث أصـحابنا «کند: اند، و بعد اضافه میآور و یقینیکه جملگی علم
، یعنی بعد از بیان این ادله علمی و قاطع عذر، احادیث مشهور اصـحابمان (روایـات »المشهورة فی ذلک.

کنیم).ها استدالل میکنم (نه اینکه به آنکتب النوادر) را نیز ذکر می
شود و آن این است کـه اخبـار اما این تمام ماجرا نیست. شیخ با این کار با یک مشکل بزرگ روبرو می



111شمارةفقه و اصول164
آور و قاطع عذر باشند و هر خبری که موجب علم نشود، ناگزیر موجب عمـل هـم نخواهـد شـد؛ باید علم

مند و یا محفوف به قرائن باشند. در اینجـا اتر بهرهحال اینکه به ناچار در این گفتمان اخبار باید یا از شرط تو
ای را برای تأیید مستندات روایی خود بیان کند و از اینجاست که مباحـث سـندی و صـفات شیخ باید قرینه

شود.مطرح می» اصالت قرائن«راوی در گفتمان 

چیستی یقین از دیدگاه شیخ طوسی
سنجی این لغت بـا یـک نکته توجه داشت که ما در مفهومدرباره چیستی مفهوم علم و یقین باید به این

دهد تا دایره مفهومی این لغت را توسعه دهند و منطقه الفراغ روبرو هستیم که این اختیار را به دانشمندان می
االسـس المنطقیـه «یا تضییق نمایند. توضیح اینکه: همانگونه که برخـی همچـون شـهید صـدر در کتـاب 

)، سه معنا بـرای یقـین ٣٢٧-٣٢٢اند (ر.ک: صدر، االسس المنطقیه لالستقراء، ین کردهنیز تبی» لالستقراء
متصور است:

ذاتی)؛ این قسم از یقین عبارت است از جزم انسان به یـک گـزاره، بـه -شناختی (روانییقین روان.١
آن اسـت. در نحوی که احتمال هیچ گونه شک یا خالفی داده نشود. چنین یقینی، حالتی روانـی در دارنـده

کند که از چه طریقی این یقین، مطابقت آنچه مورد یقین است با واقع، شرط نگردیده و از آنجا که فرقی نمی
تواند بسیاری از خرافات را نیز دربرگیـرد (مهـم دسـتیابی بـه یقـین اسـت و نـه طریـق آید، میبه دست می

و دیگری ُمدَرک و واقعیت، اما در قسم از یقین بـر دستیابی) و با اینکه یقین دو جنبه دارد، یکی فاعل شناسا 
کید شده است. جنبه فاعل شناسا تأ

ای از شـواهد و قـرائن موضوعی)؛ این نوع از یقین مبتنی بر مجموعه-شناختی (عینییقین معرفت.٢
ن شداست و برخالف مورد پیشین وثاقت مبانی و منابع معرفت مهم هستند. این یقین را باید حاصل قربانی

احتماالت ضعیف پیش پای احتماالت قوی دانست و لذا برای دستیابی به این یقین باید شواهد الزم را برای 
اثبات مدعا در اختیار داشت و از آنجا که این یقین بر پایه شواهد و قرائن بنـا شـده اسـت، و ایـن شـواهد و 

ناء بشر متصور نیست و اگر شـواهد و قرائن نیز در اختیار همگان است، اختالف زیادی در حصول آن بین اب
ها وجود ندارد و بالعکس. این نوع از مدارک از وثاقت الزم برخوردار باشند، دلیلی برای شک در مضمون آن

یقین، مورد پذیرش عقل است و کاربرد زیادی نیز دارد.
ن، ریاضی؛ این نوع از یقـین وصـف قضـایای یقینـی و برهـانی اسـت. در ایـن یقـی-یقین منطقی.٣

گردند. برای تحصیل این نوع از یقین، دو شوند و موجب یقین به نتیجه میمقدماتی از نظر منطقی مرتب می
اند.راه معرفی شده است: یکی برهان و دیگری استقراء، و برخی نیز کشف و شهود را نیز به آن افزوده
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گفتـار مفیـد، مرتضـی و طوسـی گانه مذکور، قسمی که در اینجا مد نظر ما است و در از بین اقسام سه

ها بدان معنا به کار رفته است، معنای دوم (یقین موضوعی) اسـت. ایـن علم، یقین، قطع و واژگان نظیر این
معنای از یقین یک برتری نسبت به معنای نخست (که صرفًا حالتی روانی است) دارد و آن این است که بـه 

بر پایه شـواهد و قـرائن، احتمـاالت ضـعیف را پـیش پـای گیرد و مند صورت میای روشمند و ضابطهگونه
کند. اما از یک ضعف و کاستی نیز نسبت به معنای سوم برخوردار است. چراکـه احتماالت قوی قربانی می

شناختی) و ارتباط بـا فاعـل شناسـا (وجـه در سامانه یقین، دو جنبه ارتباط با خارج (وجه منطقی و معرفت
جنبه دوم، حالتی روانی است که دارای مراتب ضعیف و شدید اسـت. حـال .آیندشناختی) گردهم میروان

رسیدن به این حالت روانی، گاه بر اساس اموری است که شایستگی آفریدن چنین جزم و قطعـی را ندارنـد 
گردد) و گاه نیز معلول عواملی است که صالحیت کسب (که باعث پدید آمدن یقین ذاتی و روانشناختی می

رجه از قطع را دارند (که فراهم آورنده یقین موضوعی است). با این وجود، ایـن نـوع از یقـین بـا یـک این د
مشکل روبرو است و آن این است که مبتنی بر حساب احتماالت بوده و لذا تحقق خالف آن احتمـال دارد، 

گرچه این احتمال اندک و ناچیز باشند.
ل روانشناختی بر روی تحقق این نوع از یقین تاثیرگذار اسـت و بنابراین فاعل شناسا و به تعبیر دیگر عام

اند، طبیعی است کـه در یـک مسـئله واحـد و بـا یـک از آنجا که نفوس خالئق در این زمینه با هم مختلف
سلسله شواهد، قرائن و مدارک یکسان، شاهد مراتب مختلفی از ادراِک دارای شدت و ضعف متفاوت از هم 

ها و روایات محفوف به قرائن، برای برخی یقین حاصل کننـد، کن است برخی از گزارشباشیم. از اینرو مم
آور قلمـداد اما برای برخی دیگر خیر و کامًال محتمل است که خبری برای عالمان سده چهارم و پنجم علـم

کـه در آن گـوییم ای از تاریخ سـخن میشود، اما برای متفکران اعصار دیگر خیر؛ خصوصًا اینکه ما از برهه
های متعددی را شاهدیم که حداقل بخشی از اخبار آحاد وارده در سنت را قطعی و محفوف به قـرائن جریان

حـزم آندلسـی، (بـرای نمونـه ر.ک: ابنتـوان بـه فقهـای ظـاهری کنند که در این زمینه میآور تلقی میعلم
اشاره ) ۲۹۸/ ١ة فی أصول الفقه، التبصرزی، (شیراو اصحاب حدیث )۱۰۸/ ۱اإلحکام فی أصول األحکام، 

شود.های بعد نیز از جانب اخباریان امامیه همین رویکرد تکرار میکرد و در سده
با این توضیحات کامًال محتمل است که در گفتمـان آن عصـر، یقـین مراتـب مختلفـی همچـون ظـن 

نیـز از یقـین مراتـب غالبی، اطمینان، قطع و ... را شامل شود و شـیخ مفیـد، سیدمرتضـی و شـیخ طوسـی 
مختلف و متعددی از ادراک را اراده کرده باشند. باید توجه داشت که با توجه به گفتار شیخ طوسی در کتاب 

فأمـا «گویـد: ، که خبر واحد را در اعتبار همچون قیاس برشمرده و می»االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد«
» عندنا، و قد بینا ذلک فی أصول الفقـه و غیـره مـن کتبنـا.أخبار اآلحاد و القیاس فالیجوز أن یعمل علیهما 
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گاه در اندیشه شـیخ طوسـی تبـدل رأی صـورت نگرفتـه گردد که هیچ)، معلوم می١٨٨(طوسی، االقتصاد، 

رود و لذا گفتار وی در کتاب اصولیشان (العدة فی است؛ چراکه این کتاب جزء آخرین آثار وی به شمار می
تفسیر » عدم حجیت اخبار آحاد«ای هماهنگ با نظریه هایشان باید به گونهسایر کتابأصول الفقه) و نیز در

شود، خصوصًا اینکه اگر بپذیریم که شیخ قائل به عدم حجیـت خبـر واحـد اسـت و در ایـن زمینـه ادعـای 
اجماع کرده است، ثمره این قول این است که وی در اکثر آثار خود مخالف اجماعی عمل کـرده اسـت کـه 

ود مدعی آن است.خ
بنابراین هرگاه شیخ سخن از عدم حجیت اخبار آحاد به میان آورده است، از یقـین و علـم آن چیـزی را 
اراده کرده است که استادش سیدمرتضی بیان کرده بود و هرگاه به مخالفت با اسـتاد خـود برخاسـته، مرتبـه 

ظاهرًا مراد سیدمرتضـی از یقـین، اطمینـان و متفاوتی از علم با آنچه استادش بیان کرده را قصد کرده است.
) به این امـر اشـاره کـرده و ٣٣١/ ١سکون نفس بوده است؛ چنانکه شیخ انصاری (انصاری، فرائد األصول، 

داند.این وجه را برای جمع میان کالم شیخ و سید بهترین وجه می
اخبار آحادی کـه سـببی بـا آن همـراه در تأیید این برداشت باید به این مطلب اشاره کرد: به عقیده نّظام 

/ ١؛ شیرازی، التبصرة فی أصـول الفقـه، ٣٩/ ١شود (شیرازی، اللمع فی أصول الفقه، باشد، موجب علم می
گوید: اگر خبر به همراه اسبابش موجـب علـم )؛ اما سیدمرتضی با انتقاد از این شیوه نظام معتزلی می٣٠٠

). از ایـن عبـارت سیدمرتضـی آشـکار ٥١٧/ ٢تضـی، الذریعـة، شد، انکشافش از باطل مجاز نبود (مرمی
منطقی آن (که غیر قابل نقض است) را برداشت کرده -شود که وی در گفتار نظام، از علم معنای ریاضیمی

دانیم در کند؛ حال اینکـه مـیاست و لذا این مطلب را که اخبار همراه با قرینه و سبب، علم آورند، را رد می
آور باشد، فقط اخبار متواتر و محفـوف بـه قـرائن د و سیدمرتضی، از آنجا که خبر باید علممکتب شیخ مفی

اند و قطعًا مراد ایشان از علم، معنایی اسـت غیـر از آنچـه کـه نظـام معتزلـی (البتـه طبـق برداشـت حجت
آورد، سیدمرتضی) اراده کرده است. بنابراین هرگاه شیخ سخن از عـدم حجیـت اخبـار آحـاد بـه میـان مـی

همچون سیدمرتضی، از یقین، اطمینان و سکون نفس را اراده کرده است؛ و هرگـاه از حجیـت اخبـار آحـاد 
گوید، مرادش جزم بی هیچ احتمال خالف در آن است.سخن می

چند پرسش بنیادین
تر گذشت، مبتنی بر اندیشه سیدمرتضی شرط عدالت مربوط به اخبار آحاد (و نـه متـواتر) چنانکه پیش

است، چراکه در اخبار متواتر عدالت راوی شرط نیست، بلکه تواتر با روایت فاسق و بلکـه کـافر نیـز ثابـت 
و به تعبیر خود وی مشهورات (و نه متـواترات) را بـه » النوادر«شود. اما وقتی شیخ طوسی روایات کتب می
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آوری هـا را بـه درجـه علـمه آن، آنای دارد تا با تمسک بـکند، ناگزیر نیاز به قرینهمستندات خود اضافه می

کند. بنـابراین شـیخ طوسـی نیـز در درون را مطرح می» از عدول طائفه بودن«برساند و از اینجاست که قید 
ای در کنـار سـائر قـرائن مطـرح گفتمان اصالت قرائن قرار دارد و مباحث سندی در کالم وی به عنوان قرینه

خـورد، و تعارضاتی نیز که در کـالم شـیخ طوسـی بـه چشـم میشده است. با پذیرش این مطلب ابهامات 
شود:ها اشاره میترین آنای از مهمشود، که در اینجا به پارهمرتفع می

چرایی تناقض در رأي شیخ طوسی
ها را فاقـد داند و در برخی دیگر از آثار خود آنای از آثار خود اخبار آحاد را حجت میچرا شیخ در پاره

دانسـتند کـه یـا شیخ مفید و سیدمرتضی خبری را دارای حجیـت میدر پاسخ باید گفت: اند؟دحجیت می
متواتر باشد و یا محفوف به قرائن. از منظر ایشان اخباری دارای این ویژگی هستند که در مصنفات و اصـول 

قـل، اجمـاع و معتبره شیعه موجود باشند و دیگر قرائنی نیز که در قالب موافقت با کتاب، عمل اصـحاب، ع
اما شیخ طوسی قرائن را در دو کنند.اند، موید اصل روایت نیستند، بلکه محتوای آن را تأیید می... بیان کرده

دهد و لذا دو دسته قرائن را مد نظر دارد، که از این قرارند:مرحله مورد بررسی قرار می
را کـه در ایـن آثـار موجـود وجود روایت در مصنفات و اصول معتبره شیعه؛ شیخ طوسی روایـاتی )١

داند.باشند، در زمره اخبار متواتر و محفوف به قرائن قرار داده و از دایره خبر واحد خارج می
گردآوری کرده اسـت و فاقـد قـرائن » النوادر«معیارهای سندی؛ شیخ طوسی روایاتی را که از کتب )٢

ول طائفـه امامیـه باشـد، در زمـره اخبـار آورند با تمسک به معیارهای سندی و اینکه راوی بایـد از عـدعلم
گنجاند.محفوف به قرائن می

آورد که اخبار آحاد حجت نیسـتند، با این مقدمه باید گفت: وقتی شیخ طوسی سخن از این به میان می
دانـد کـه یـا که دیدگاه ایشان و نیز اساتید وی نیز همین است، به این دلیل است که او اخباری را حجت می

اشند و یا محفوف به قرائن، که البته ایشان قرائن را از لحاظ مصداق توسعه داده و معیارهای سندی را متواتر ب
انـد، گوید که اخبار آحاد حجتگنجاند. اما وقتی شیخ طوسی از این مطلب سخن مینیز در زمره قرائن می

گفتـار وی نـاظر بـه مـدعیات ها را اراده کرده اسـت و ایـنوی اخبار آحاد خالی از قرائن دال بر صحت آن
نـاظر بـه » العـده فـی االصـول«سیدمرتضی است، چنانکه از عبارات وی نیز کامًال آشکار است که کتاب 

گوید اخبـار آحـاد (فاقـد قـرائن) سیدمرتضی نگاشته شده است. از اینرو هرگاه شیخ طوسی می» الذریعه«
اند و یدش شیخ مفید و سیدمرتضی مد نظـر داشـتهاند، از قرائن آن چیزی را اراده کرده است که اساتحجت

دهد. حال اینکه وی با اسـاتید خـود اخـتالف مبنـایی نـدارد و لذا نظر خود را مقابل نظر اساتیدش قرار می
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دیدگاه وی نقطه مقابل اساتیدش نیست؛ بلکه وی با توسعه مصداقی قرائن، معیارهای سندی را نیز در زمـره 

» النـوادر«دهد تا با این راهکار بتواند با استفاده از روایات وارده در کتب قرار میقرائن دال بر صحت اخبار 
برده و کمتر به سوی عقل و اصول عملیه، که نقشی پررنگ را در آثار سیدمرتضی ایفا از روایات بیشتری بهره 

کنند، برود.می
لت دارند:به تعبیر دیگر، دو دسته قرائن بر صدور خبر واحد از معصوم (ع) دال

قرائن خارجی همچون وجود روایت در کتابی که به امام (ع) عرضه شده یا در اصلی معتبر موجود )١
باشد و ... که مورد تاکید شیخ مفید و سیدمرتضی هستند.

» النوادر«قرائن داخلی همچون معیار سندی (وثاقت روات) که شیخ طوسی روایاتی را که از کتب )٢
اند را با تمسک به ایـن قـرائن در زمـره اخبـار محفـوف بـه قـرائن قرائن خارجیگردآوری کرده است و فاقد 

گنجاند.می

چگونگی رفع تعارض اجماع ادعایی طوسی و مرتضی
تعارض بین دو اجماع ادعایی و متناقض از جانب سیدمرتضی و شیخ طوسی، مبتنی بر عدم حجیت و 

ه منظور ایجـاد توافـق بـین اینـدو ادعـای اجمـاع هایی بتالششود؟ حجیت اخبار آحاد، چگونه مرتفع می
) که اکثر این وجوه جمع بین دو ادعای اجمـاع در ١٢٩-١١١صورت گرفته (ر.ک: حب الله، نظریه السنه، 

کنند تا ادعای اجماع شیخ طوسی مبتنـی بـر حجیـت اند و آن این است که غالبًا سعی مییک نکته مشترک
کنند و لذا به دنبال ارائه قرائتی از اجماع ادعایی سیدمرتضی هستند که با اخبار آحاد را مطابق با واقع فرض

اجماع ادعایی شیخ طوسی سازگار باشد و از طرف دیگر مؤیدات متعددی برای تأیید اجماع ادعـایی شـیخ 
د و بـا تر گذشته و نیز مؤیدات ارائه شده، ناکارآمدنگانه پیشاند. حال اینکه غالب وجوه نهطوسی ارائه کرده

).١٤٥-١١١اشکاالت متعددی مواجه هستند (رک: حب الله، نظریه السنه، 
اند، بینانه داشتهدر این بین نیز کسانی همچون امام خمینی که به ادعای اجماع شیخ طوسی نگاهی واقع

ون ) و برخی دیگر همچ١٩٠/ ٣اند (ر.ک: تقوی اشتهاردی، تنقیح األصول، به موهون بودن آن تصریح کرده
) نیز ادعای اجماع شیخ را فقط در صورت کشف قطعـی ١٩٣/ ٣نائینی (کاظمی خراسانی، فوائد اُالصول، 

ها نیز برخی مثل شهید اول (شهید اول، ذکری الشیعه، تر از ایندانند. پیشایشان از رأی معصوم حجت می
) و ... بـه گـرایش اکثریـت ٩١؛ شیخ بهایی، زبده االصـول، ٣) و شیخ بهایی (شیخ بهایی، الوجیزه، ٤٩/ ١

اند. از طرف دیگر نگاهی گذرا به تالیفـات عالمـان شـیعه از شیعه به عدم حجیت اخبار آحاد تصریح کرده
دهد که جملگی قائل به عـدم حجیـت زمان شیخ مفید تا عصر محقق حلی و پیدایش مکتب حله نشان می
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اند.ور امامیه نسبت دادهاخبار آحادند و برخی از ایشان این مطلب را حتی به جمه

بنابراین برخالف رویکرد رایج در ایجاد توافق بین دو اجمـاع کـه سـعی در تأویـل گفتـار سیدمرتضـی 
تر است و ایـن اجمـاع ادعـایی رسد اجماع ادعایی از جانب سیدمرتضی با واقع هماهنگدارند، به نظر می

شیخ نیز در غالب آثار خود، نظری متناقض با شیخ طوسی است که نیاز به تأویل دارد، خصوصًا اینکه خود
اش دارد و حتی برخی از گفتارهای وی مشعر به اعتراف به اجماع بر عدم حجیت اخبار آحاد اجماع ادعایی

تر به صواب است. حتـی اگـر تنـاقض اجمـاع در بین امامیه است. بنابراین تأویل کالم شیخ طوسی نزدیک
اوت درباره ایندو باید گفت: با توجه به مردد عمـل کـردن شـیخ در رأی طوسی و مرتضی را بپذیریم، در قض

شود که این مساله حتی برای شیخ نیز واضح نبـوده و ایـن امـر، احتمـال اسـتنباطی بـودن خود، آشکار می
بود، چرا شیخ بـین نظریـات مختلـف در کند و اال اگر مسأله تا این حد واضح میاجماع وی را تقویت می

گذر بود.
ا این مقدمه باید گفت: بین ایندو ادعای اجماع تعارضی در کار نیست. بلکه هر دو در یـک سـخن بـا ب

انـد. ادعـای اجمـاع هم همنوا هستند و آن عبارت است از اینکه اخبار متواتر و محفـوف بـه قـرائن حجت
نوشـته سیدمرتضی بر عدم حجیت اخبار آحاد ادعایی صحیح است که هم واقعیت خـارجی، شـامل آثـار 

های معاصران ایشان از مخالفـان شـیعه دربـاره اندیشـه شده از زمان شیخ مفید تا محقق حلی و نیز گزارش
)، آن را تأییـد ٢١١امامیه در مواجهه با اخبار آحاد (بـرای نمونـه ر.ک: شـیرازی، اللمـع فـی أصـول الفقـه، 

ذهب معظم الروافض و مـن «ویند: گ) با آگاهی نسبت به این اختالف می٤٧٨کند؛ و امثال جوینی (م می
(جـوینی، التلخـیص فـی » تبعهم من أهل المذاهب إلی أن خبر الواحد الیقتضی العلم و الیوجب العمـل

).٣٢٦/ ٢أصول الفقه، 
گـردد ) نیز آشکار می٥/ ١همچنین از برخی از آثار خود شیخ طوسی (ر.ک: طوسی، تهذیب األحکام، 

قائـل بـه » اصالت قـرائن«ه است. بنابراین شیخ طوسی نیز مبتنی بر مکتب که وی نیز این مدعا را تأیید کرد
آورد و سخن از حجیت اخبار آحاد به میان مـی» عده االصول«عدم حجیت اخبار آحاد است؛ اما وقتی در 

داند، از قرائن آن چیزی را اراده کـردهآور نباشند، حجت میلذا اخبار آحاد را حتی اگر محفوف به قرائن علم
است که سیدمرتضی مد نظر داشته است. اما خود ایشان با قرار دادن معیارهای سندی در کنار سایر قـرائن، 
همان اخباری را که از نظر سیدمرتضی در شمار اخبار آحادنـد را در زمـره اخبـار محفـوف بـه قـرائن قـرار 

خ بـا بیـان سـیره عملـی امامیـه دهد و لذا تنها اختالف ایندو در تضییق و توسعه دایره قرائن اسـت و شـیمی
توانـد در دهد که معیار سندی نیز در کنار سایر قـرائن می) نشان می١٤١/ ١(طوسی، العدة فی أصول الفقه، 

تشخیص صحت و سقم یک روایت و در نتیجه حصول علم از آن دخیل باشد.
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علت پذیرش اخبار راویان غیرامامی از جانب طوسی

(طوسـی، العـدة فـی أصـول خود که باید راوی از عدول طائفـه باشـدچرا شیخ طوسی عالرغم مبنای
کند؟ همین امر موجب شده تـا ، در بسیاری از موارد اخبار غیر ایشان را نیز تلقی به قبول می)١٠٠/ ١الفقه، 

).٣٩٢/ ١و ٤٤١/ ٥(ر.ک: ابن ادریس، السرائر، امثال ابن ادریس بارها به این امر اشکال کنند
شود، اما باید توجه داشت حتـی اگـر تعارضـات در ینگونه در آراء رجالی شیخ نیز یافت میتعارضاتی ا

آراء رجالی طبیعی و قابل توجیه جلوه کند، در این موضع چنین ادعایی تا حدودی دشوار است؛ چراکه بعید 
باشد (چیزی انگاری شدهاست که شیخ مبنای خود را در پذیرش اخبار فراموش کرده باشد و گاه دچار سهل

رسد حقیقتـًا شـیخ طوسـی در عملکـرد که در جزئیات توثیقات رجالی محتمل است). بنابراین، به نظر می
دچار تعارض نشده است، بلکه الگوی ارائه شده از جانب شیخ طوسی به خوبی فهم و تفسیر نشده است.

کردند و بره شیعه استفاده میامثال شیخ مفید و سیدمرتضی فقط از روایات وارده در جوامع و اصول معت
دانستند. امـا های سندی مینیاز از بررسیبا توجه به متواتر و محفوف به قرائن بودن این روایات، خود را بی

اما نکته مهـم اینجاسـت .نیز بهره برد» النوادر«شیخ طوسی با توسعه دایره روایات معتبره، از احادیث کتب 
ای بر صحت روایات نقل شده از کتـب دل و امامی بودن) به عنوان قرینهکه شیخ طوسی از معیار سندی (عا

دهد، به این دلیل است که برد. بنابراین اگر گاهی شیخ معیار سندی را مورد توجه قرار نمیبهره می» النوادر«
ف بـه قـرائن و آن روایت را از اصول معتبره امامیه نقل کرده که روایات آن از نظر ایشان یا متواترند و یا محفو

نقل شده باشـد، حجیـت آن منـوط بـه وجـود » النوادر«اند. اما اگر روایتی از کتب نیاز از بررسی سندیبی
قرینه است و این قرینه چیزی نیست جز اینکه راوی آن از عدول طائفه باشد. از اینرو، از مجموع گفتارهـای 

اعتبار روایات ارائه داده است:توان نتیجه گرفت که وی دو نوع الگو برای تعیین شیخ می
عدم توجه به معیارهای سندی (مربوط به موردی که وی روایتی را از اصول و مصـنفات مشـهوره و )١

مورد عمل اصحاب نقل کند)
نقل کند)» النوادر«احراز عدالت و امامی بودن راوی (مربوط به موردی که وی روایتی را از کتب )٢

ها حکم به تواتر و در نزد سیدمرتضی موجود بوده است و مبتنی بر آنباید توجه داشت تمامی قرائنی که
که معاصـر وی –روی شیخ طوسی نیز کند، پیشمحفوف به قرائن بودن اخبار موجود در مصنفات امامیه می

بنای ها سند را ماعتنایی به آنگذرد و با بیها نمیتفاوتی از کنار آنقرار دارد و قطعًا شیخ طوسی با بی-است
دهد. از اینرو نباید شیخ طوسی را آغازگر راهی دانست که مکتب حلـه بعـدها آن را ادامـه کار خود قرار نمی

داد؛ چراکه همانگونه که از گفتار پیروان مکتب حله نیز آشکار است، ریشه رویکرد ایشان به مباحث سندی 
ها بر علمـای اعصـار بعـد و پوشیده بودن آنرفتن قرائن در زمانه ایشانو در نتیجه تنویع رباعی، به از دست
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ای در کنار گردد، حال اینکه در زمان شیخ طوسی این مشکل وجود نداشته و وی معیار سندی را قرینهبازمی

دانسته است.دیگر قرائن و بلکه در صورت فقدان سایر قرائن می

گیرينتیجه
برسی، ابن زهره حلبی، ابـن شهرآشـوب، ابـن نگاهی گذرا به آثار شیخ مفید، سیدمرتضی، ابن براج، ط

زمان شیخ مفید تا زمان پیدایش مکتب حلـه پـارادایمی دهد که ازادریس حلی، محقق حلی و ... نشان می
داند.در درون گفتمان امامیه حاکم است که اخبار آحاد را حجت نمی

ا مطرح کرده اسـت، امـا نظریه حجیت خبر واحد ر» العده«و » االستبصار«های شیخ طوسی در کتاب
کند.میدر همین کتب نیز عباراتی دارد که حکایت از عدم حجیت اخبار آحاد 

شیخ طوسی در اکثـر آثـار خـود همچـون التبیـان، الخـالف، المبسـوط، تهـذیب، االقتصـاد و حتـی 
های االستبصار و العده، نظریه عدم حجیت اخبار آحاد را پذیرفته است.هایی از کتاببخش

دانـد از: با اساتیدش (مفید و مرتضی) در یک گفتمان قرار دارند که سنت معتبـره را عبـارت میطوسی
؛ اما شیخ طوسی با پذیرش این تعریـف، مفـاهیم بنیـادین آن را »حجیت خبر محفوف به قرینه مفید یقین«

ای حصول یقین.دهد و هم معیاری متفاوت بربازتولید کرده، هم تبیینی جدید از چیستی قرینه ارائه می
را آغازگر وی ای در کنار سائر قرائن مطرح کرد. بنابراین نباید شیخ طوسی معیار سندی را به عنوان قرینه

راهی دانست که مکتب حله بعدها آن را ادامه داد؛ چراکه ریشه رویکرد مکتب حله بـه مباحـث سـندی بـه 
گردد.پوشیده بودن قرائن بر علمای آن اعصار بازمی
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