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چکیده
عقیده به ناكارآمدی نظام اعتبارسنجی حدیثپژوهان پیشین و ابداع نظام اعتبارسنجی نوین در حلّه ،سند
را به عنوان مهمترین عامل در اعتبار روایات مطرح كرد .ارمغان این سبک از ارزیابی ،مواجهه با چالشهایی
بود كه ناشی از محوریت ویژگیهای راوی در اعتبارسنجی روایات بوده است .از جمله این چالشها ،روبرو
شدن با حجم زیادی از روایات ضعیف است .این مقاله درصدد است تا تدابیر و راهکارهای محقق حلّی را
در تعامل با احادیث ضعیف بررسی كند و میزان اعتماد وی را در بکارگیری این روایات بسنجد .نتیجه آنکه
محقق حلّی در برخورد با روایات ضعیف ،از آنجا كه دغدغه اصلی وی حجیّت بوده ،از راهکار «تجمیع
قرائن» در اعتباربخشی به دستهای از این روایات استفاده كرده و از قرائنی چون عمل اصحاب ،ثقه بودن
راویان ،سالمت روایت از وجود معارض ،موافقت با احادیث صحیحه و مطابقت با «نظر» و «اصل» استفاده
كرده است .البته پس از اعتباربخشی ،از این روایات نه به عنوان یک دلیل مستقل ،بلکه به عنوان شاهد و
گواه بهره گرفته است.
واژگان كلیدی :محقق حلّی ،روایات ضعیف ،سند ،خبر واحد ،حجیّت.
* .دريافت 98/06/17 :پذيرش98/09/02 :
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 -1مقدمه
تا پیش از قرن هفتم هجری ،روایات از نظر پیشینیان به دو دسته روایات معتبر و نامعتبر
تقسیم میشد .روایاتی که در کتابهای شناخته شده و با سندهای مقبول بودند و یا قرینههایی
بر صدور آنها و صحّت مضمونشان گواهی میداد ،معتبر و غیر آنها نامعتبر نامیده میشدند (شیخ
بهائی ،1414 ،صص .)270 ،269به عبارت دیگر ،اطمینان از صدور حدیث از معصوم (ع) شرط
اصلی در اعتبار احادیث بوده است.
ص قرآنی
از قرن هفتم به بعد ،با پررنگ شدن موضوع حجیّت خبر واحد و تمسک به ن ّ
(حجرات 1)6 /49 :در این زمینه ،بحث ارزیابی روایات بر اساس سند و راویان در اولویت قرار
گرفت و موضوع شروط راوی 2نزد فقهیان و عالمان حلّه برای نخستین بار مطرح شد .از بین
این شروط ،دو شرط «ایمان» 3و «عدالت» 4در نگرش آنها در ارزیابی روایات ،نقشی کلیدی یافت
و اساس ارائه یک تقسیم جدید از احادیث قرار گرفت.
فقیهان حلّه روایات را بر پایه ویژگیهای سند و راویان به سه دسته صحیح ،موثق و حسن
تقسیم کردند و چنانچه روایتی فاقد شروط سه دسته مذکور بود ،آن را ضعیف دانسته و در
مجموع کل روایات را در چهار دسته قرار دادند.
هرچند محقق حلّی را نمیتوان در زمره کسانی به حساب آورد که کاربست اصطالحات
جدید حدیثی را به آنها نسبت دادهاند ،امّا اساس ارزیابیهای وی از روایات ،به ویژه در کتاب
«المعتبر فی شرح المختصر» سند و راوی بوده است و بر همین اساس ،بسیاری از روایات را
ضعیف خوانده است .گفته شده که بیاعتباری و عدم حجیّت حدیث ضعیف به دلیل فقدان
شروط حجیّت خبر واحد در آن ،مورد اتفاق همه فقیهان متأخر است (فضلی ،1416 ،ص،)168
امّا این یک ادعای کلی است و با عملکرد بسیاری از فقیهان سازگاری ندارد .واقعیت این است
که تکیه بر قواعد سندی در ارزیابی روایات چالشهایی را بر فقیهان تحمیل کرده است؛ به دلیل
ن آمَنُوا إَِْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَ َبإٍ فَتَبَيَّنُوا أََْ تُصيبُوا َقوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلي ما فَعَلْتُمْ نادِمنَ﴾.
﴿ .1يا أَيُّهَا الَّذي َ
 .2منظور از شروط راوی ،صفات و خصوصیاتی است که راویان یک حدیث ،در مرحله تحمل یا ادای آن
میبایست بدان متصف باشند تا روایت آنها در شمار روایات مقبول قرار گیرد.
 .3در عرف محدثان و فقیهان منظور از ایمان آن است که راوی حدیث ،شیعه دوازده امامی باشد (شهید ثانی،
 ،1408ص /189مامقانی ،1411 ،ج ،2ص .)25در مورد راویانی که در عصر ائمه (ع) میزیستهاند؛ جلوه آن،
اعتراف به امامت آن امام بوده و برای کسانی که بعد از عهد ائمه (ع) آمدهاند ،اثناعشری بودن راوی مالک است
(سبحانی ،بیتا ،ص.)132
 .4تعریف مشهور متأخران چنین است« :انّ العدالة كيفية نفسانية راسخة تبعث املتّصف هبا علي مالزمة التقوي و
املروءة ،و تتحقّق باجتناب الكبائر و عدم اإلصرار علي الصغائر» (عالمهحلی ،1413 ،ج ،8ص /501همان،1421 ،
ج ،1ص /232شهید اول ،بیتا ،ج ،2ص /125همان ،1419 ،ج ،4ص /101عاملی ،بیتا ،ج ،1ص.)104
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اینکه بسیاری از مستندات آنها در حوزه فقهی در شمار احادیث ضعیف قرار میگیرند و از دایره
حجیّت خارج میشوند .همین امر ،چارهجویی آنها برای جبران ضعف روایات و اعتباربخشی به
آنها را به دنبال داشته است .از جمله این افراد ،محقق حلّی است .این که محقق حلّی چه شیوهای
را برای این منظور اتخاذ کرده است؟ و بعد از فرآیند اعتباربخشی ،تا چه میزان به این روایات
اعتماد دارد؟ سؤاالتی هستند که این پژوهش درصدد پاسخگوئی به آنها میباشد.
از آنجا که محقق حلّی جزو نخستین عالمان حلّی بوده است که با استناد به سند ،اظهار به
ضعف روایات کرده است و از طرف دیگر ،شخصیتهایی چون فاضل آبی و عالمه حلّی شاگرد
ایشان بودهاند ،آشنایی با عملکرد وی در این زمینه میتواند تا حدود زیادی ما را با نگرش و
تعامل متأخران در مواجهه با روایات ضعیف آشنا سازد.
در راستای تحقیق حاضر ،پژوهشهایی صورت گرفته که دو مورد از مهمترین آنها به صورت
زیر است:
 مقالهای با عنوان «روایات تفسیری ضعیف السند؛ چیستی ،روش تعامل و کارآمدی» ازآقای عبدالهادی مسعودی؛ این پژوهش با محوریت روایات تفسیری شکل گرفته است ،ولی
پژوهش حاضر بر محور روایات فقهی و عملکرد محقق حلّی در کتاب «المعتبر فی شرح
المختصر» 1است و حجیّت حدیث ضعیف را از دیدگاه ایشان بررسی مینماید؛
 آقای امین حسینپوری در کتابی با عنوان «احادیث ضعیف» رویکرد عالمان متقدم شیعه رامورد بررسی قرار داده است و از لحاظ دوره زمانی و کلیّت با این پژوهش متفاوت است؛
در این نوشتار سعی بر آن است تا با بررسی مواضع ضعف سندیِ در آثار محقق حلّی ،بهویژه
کتاب «المعتبر» ،اندیشه و روش محقق حلّی در اعتباربخشی به روایات ضعیف ارائه شود و در
مواضع مورد نیاز تحلیلی منطقی از عملکرد وی بیان گردد.

 -2انواع خبر از نظر محقق حلّی
همانطور که پیشینیان خبر را بر دو قسم متواتر و واحد میدانستند ،نزد محقق حلّی نیز چنین
تقسیمی برای اخبار وجود داشته است .ایشان خبر متواتر را خبری دانسته است که مفید علم
باشد و آن را حجّت میداند ،چون یقینآور است ،ولی خبر واحد را فاقد چنین ویژگی میداند
 .1علت انتخاب این کتاب ،زمینه استداللی این کتاب فقهی است که محقق در آن پس از بیان ارزیابیهای خود از
روایات ،دالیل انتخاب و گزینش آنها را نیز بیان کرده است.

 290دو فصلنامه كتاب قیم ،سال دهم ،شماره بیست و دوم ،بهار و تابستان 1399

(محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص )29و منکر حجیّت فی نفسه و ناکارآمدی اینگونه از خبر در تقابل
با دالیل قطعی (قرآن ،سنّت متواتر ،اصول مذهب ،اجماع شیعیان) است .وی در کتاب اصولی
خود «معارج األصول» ،ادلّۀ عقلی و نقلی حجّیت فی نفسه خبر واحد را ناکارآمد دانسته (محقق
حلّی ،1403 ،صص )149-143و در سایر آثارش نیز ،به کرّات بر بیاعتباری اخبار آحاد در مقابل
اطالقات و عمومات قرآنی (شیخ طوسی و محقق حلّی ،1412 ،ج ،2صص ،435 ،344ج،3
ص /165محقق حلّی ،1407 ،ج ،2صص /408 ،110همان ،1371 ،صص )172 ،118 ،114و
حتّی اصول (شیخ طوسی و محقق حلّی ،ج ،2ص /397همان ،ج ،3ص /205محقق حلّی،1407 ،
ج ،2صص224ـ 225و )537تأکید میکند .بنابراین ،چنین خبری نمیتواند دارای حجیّت باشد
و در زمره احادیث نامعتبر و فاقد حجیّت به شمار میآید .محقق از این جهت مخالف با نظریّه
شیخ طوسی است که حجیّت خبر ظنّی را پذیرفته است (شیخ طوسی ،1417 ،ج ،1ص.)100
فارغ از نظریّه محقق حلّی در مورد اخبار آحاد ،ایشان در عرصه عمل به اخبار در مقدمه «المعتبر»
چنین مینویسد« :جماعت حشویه 1در عمل به اخبار افراط کردند و در برابر هر خبری تسلیم
شدند . ...در مقابل برخی تنها به اخبار سلیم السند اکتفاء کردند . ...برخی نیز در ر ّد خبر افراط
کردند و عمل به آن را عقالً و نقالً محال دانستند و عدّهای نیز عقل را مانع ندانستند ،امّا مدّعی
شدند که شارع اذن عمل به خبر نداده است .لیکن همۀ این دیدگاهها انحرافی است و نظر صحیح
حدّ وسط است ،یعنی باید به هر خبری که اصحاب آن را پذیرفتهاند یا قرائنی بر صحّت آن
داللت دارد ،عمل شود و واجب است هر خبری که اصحاب از آن اعراض کردهاند و یا شا ّذ به
حساب آید ،کنار نهاده شود» (محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص.)29
محقق حلّی در این بیان ،نوعی از حجیّت را برای خبر واحد به اعتبار عمل اصحاب و قرائن
تعریف کرده است .وی خبری را که مورد قبول اصحاب باشد و یا اینکه ایرادی از طرف آنان بر
آن وارد نشده باشد صحیح قلمداد میکند (محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص )30و عمل به آن را
جایز میداند« :فما قبله األصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به» (همان ،ص .)29با بررسی
کتاب «المعتبر» محقق حلّی دریافتیم که موارد کاربرد این قسم از حجیّت ،غالباً احادیثی هستند
که نه براساس ناهماهنگی با دالیل قطعی ،بلکه براساس نظریّه متأخران اعتبارسنجی شدهاند و
در دسته احادیث ضعیف قرار دارند ،چرا که آنها حدیث ضعیف را اینگونه تعریف کردهاند« :هو
ما ال یجتمع فیه شروط الصحیح و الموثق و الحسن ،بأن یشتمل طریقه علی مجروح بالفسق و
نحوه ،أو مجهول الحال ،أو ما دون ذلک ،کالوضّاع» (شهید ثانی ،1408 ،ص /86عاملی،1401 ،
 .1حشويه بر فرقهاي از عامّه (اهل سنت) اطالق ميشود که به هر خربي ،هرچند متناقض عمل ميکنند و به ظواهر
قرآن ،هرچند خمالف با دليل قطعي متسک ميجويند .اين فرقه مهان افراطيون اهل سنت هستند و به ن ر عقلي يباعتنا
بوده و اين ن رات را بدعت ميدانند (معتزيل ،1404 ،ج ،6ص.)374
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ص /98میرداماد ،1422 ،ص /42نیز ،ر.ک :مجلسی ،1415 ،ص .)5حدیثی که شروط روایات
صحیح ،موثق و حسن را ندارد ضعیف شمرده میشود ،حال یا راوی سند به سبب فسق و مانند
آن ،تضعیف شده یا مجهول الحال و یا بدتر ،جعل کننده حدیث است.
زمینههای این سبک از اعتبارسنجی برای محقق به یکباره نبوده و وی پیش از این ،از لحاظ
اصولی به مسأله سند و نقش راویان در ارزیابی روایات حتی پیش از عالمه حلّی پرداخته است
و ایمان ،عدالت و ضبط را از بایستههای یک راوی میداند و ازاینرو ،دیدگاه شیخ طوسی را در
زمینه عمل شیعیان به خبر راویان فاسدالمذهبی چون فطحیان را نمیپذیرد (محقق حلّی،1403 ،
صص .)151-149بنابراین ،وی ابتدا در مطالعات اصولی خود نظریّه اعتبارسنجی روایات را
براساس ارزیابی راویان سازماندهی کرده بود و در عمل نیز در کتاب «المعتبر» در مسأله ارزیابی
روایات در درجه اول با نقد سند مواجه میشویم .تقابل با حجم بسیاری از روایات ضعیف و
ناکافی دانستن سند و ضعف راوی برای حکم به طرح روایات ،محقق را به سمت اعتباربخشی
به این دسته از اخبار سوق داده است .اینجاست که در اظهارات وی به مطالبی چون «ال مص ِّنفَ
إلّا و هو قد یعمل بخبر المجروح کما یعمل بخبر الواحد المعدَّل» (محقق حلّی ،1407 ،ج،1
ص )29برخورد میکنیم .در نتیجه ،احراز حجیّت برای محقق در تعامل با روایات ضعیف در
اولویت قرار میگیرد ،امری که وی آن را در راستای کاربردی کردن این قسم احادیث به کمک
قرائنی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت ،انجام داده است.

 -3انواع حدیث ضعیف از نظر محقق حلّی
مهمترین عوامل ضعف روایات طبق اظهارات محقق حلّی عبارت است از:
 .1ضعف راوی یا راویان به دلیل عواملی چون :فساد مذهب ،مجهول بودن راوی ،دروغگو
بودن راوی ،انفراد راوی در نقل روایتی ،شهرت راوی به انحراف ،وجود طعن در راوی؛
 .2انقطاع و عدم اتصال در زنجیره سند :شامل روایات مرسل و مقطوع؛
 .3داشتن معارض سلیم؛
 .4موقوف بودن روایت به راوی ضعیف؛
 .5اضطراب در لفظ و متن.
روایات ضعیف نزد محقق در اعتبار به دو دسته تقسیم میشوند:
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الف) خبر ضعیف مردود :خبری که به واسطه مخدوش بودن سند و راویان آن ضعیف شناخته
میشود و نتوان ضعف موجود در آن را به کمک قرائن جبران کرد .این دسته از روایات فاقد
اعتبار هستند؛
ب) خبر ضعیف مقبول یا منجَبَر :خبری که در بررسی اولیه از آن به واسطه ضعف راوی یا
عدم اتصال در سند و گاهی هم اضطراب در متن ضعیف شناخته میشود ،ولی ضعف موجود
در آن به واسطه قرائن قابل جبران است و فقها به مضمون آن عمل میکنند (فضلی،1416 ،
صص .)171-170این دسته از روایات نزد محقق دارای اعتبار و حجیّت هستند.

 -4شیوههای اعتباربخشی به روایات ضعیف
محور قرار دادن سند و راوی در ارزیابی روایات سبب شده است که بسیاری از روایات در
زمره احادیث ضعیف قرار گیرند .عملکرد عالمان حلّه خصوصاً ،محقق حلّی نشان از آن دارد که
هرچند روش ارزیابی سندی منجر به ضعف روایات زیادی شده است ،اما اینگونه نبوده که کامالً،
تسلیم این نتایج شوند ،بلکه درصدد اِعمال شیوههایی برای پذیرش این دسته از روایات برآمده-
اند ،روشهایی که برای عالمان حلّی در پذیرش روایات ،درجه اعتبار آنها بیشتر از نتایجی بوده
که از ارزیابی سند و راویان به دست آمده بود .محقق حلّی در اعتباربخشی به روایات ضعیف
روشی دارد که در ادامه تبیین میگردد:

 -1-4اعتماد به اندیشه و عمل اصحاب

1

یکی از مهمترین ویژگیهای مکتب محقق حلّی در اعتباردهی به روایات ضعیف ،توجّه به
عملکرد عدهای تحت عنوان «اصحاب» است که همواره جهتگیری آنها برای وی حجتآور
بوده است .استفاده از این قرینه ،از ویژگیهای اندیشه فقهی محقق به شمار رفته و کاربرد فراوان
این قرینه و کلیدی بودن آن نزد وی شاهد بر این سخن است .معیار و مالک محقق در استفاده
از عمل اصحاب برای جبران ضعف روایت ،عمل همه اصحاب نیست بلکه شیوه اکثر آنها کفایت
میکند .برای مثال ،پس از اشاره به روایتی در مورد اعتکاف که در سند آن ،یک راوی واقفیمسلک
وجود دارد ،آورده است« :فإنه و ان کان ثقة لکنه واقفی ،و أکثر األصحاب على العمل بروایته ،و
 .1يکي از داليلي که ما در اينجا از اصطالح «اصحاب امجاع» استفاده نکردمي ،اين است که بر اين باور هستيم که نزد
حمقق حلّي عمل متامي اصحاب امجاع حجّت نبوده است و مراد وي از اصحاب در اينجا ،اصحاب امجاع نيست؛ در
مقدمه کتاب «املعترب» نيز وي اسامي اين اصحاب را به صورت خمتصر و گزينشي ذکر کرده است .عالوه بر اين ،حمقق
حلّي برخي از اصحاب امجاع ن ري «عبداهلل بن بکري» و «علي بن فضال» را ضعيف دانسته است (حمقق حلّي،1407 ،
ج ،1ص 33و  208و ج ،2ص.)716
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تنزیل األخرى على األفضل ،و هو أولى» (محقق حلّی ،1407 ،ج ،2ص .)673محقق گاهی هم
به جای عمل اصحاب ،از تعابیری چون شهرت 1بین اصحاب و یا مقبولیت حدیث بین آنها
استفاده کرده است.
«عمل اصحاب» مالکی قطعی و حجّتساز برای محقق حلّی در اعتبار احادیث بوده است .به
عبارت دیگر ،این قرینه برای وی ،هم نقش ایجاب حجیّت را ایفا میکند و هم نقش سلب
حجیّت ،به این معنی که گاه دیده میشود که محقق در روایت صحیح السندی به دلیل ناسازگاری
با عمل اصحاب ،به دیده تردید نگریسته است (محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص )360و گاهی هم
روایت ضعیف السندی را به دلیل وجود همین معیار پذیرفته است .نمونههایی از کاربرد این
معیار نزد محقق به قرار زیر است:

 -1-1-4راویان فاسد المذهب
یکی از مهم ترین عناصری که در مدرسه حلّه اساس ارزیابی راویان قرار گرفته است ،عنصر
ایمان (شیعی بودن) است .عالمان حلّی به شدت به این شرط پایبند بوده و در ارزیابی تمامی
 .1شهرت بني فقها داراي سه قسم «روايي ،عملي و فتوايي» است و حمقق از هر سه نوع آن براي اعتبارسنجي روايات
هبره گرفته است.
الف)شهرت روايي :مراد از آن شيوع و شهرت نقل رواييت در بني حمدثان و راوياين است که به دوران حضور نزديک
بودهاند (مشکيين ،1413 ،ص)155؛ منونه آن در املعترب« :و العمدة ما اشتهر بني األصحاب من النقل املستفيض عن أكابر
أهل البيت (عليهم السالم) ،من ذلك :رواية عبد اللّه بن سنان عن أيب عبد اللّه (عليه السالم) قال «صَوْمُ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ
الشمْسُ َفلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ»
تُفْطِرَ فِيهِ مَا بَيْنَكَ َو بَ ْينَ اللَّيْلِ َو صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ فِيهِ إِلَي الزَّوَا ِل فَإِذَا زَاَلتِ َّ
(حمقق حلّي ،1407 ،ج ،2ص704؛ مهچنني نک :مهان ،صص 372 ،313و ج ،1صص.)682-681 ،176 ،61 ،57
ب)شهرت عملي :به معناي شيوع و شهرت عمل فقها در مقام فتوا به حديثي است که سند آن روشن نبوده ،جمهول يا
ضعيف است (بروجردي ،يبتا ،ج ،3ص /99هبسودي ،1412 ،ج ،2ص /143مشکيين ،1413 ،ص .)155منونه اين
مورد« :الوجه ترجيح الروايتني األوليتني و ان كانتا مقطوعتني ،الشتهار العمل هبما بني األصحاب ،و دعوي أكثرهم
اإلمجاع علي مضموهنما» (حمقق حلّي ،1407 ،ج ،2صص /376-375 ،85مهچنني نک :مهان ،ج ،1صص.)357 ،325
ج)شهرت فتوايي :مقصود آن است که در زمينه حکمي شرعي ،فتوايي از فقها متداول بوده و به عنوان ن ريه مشهور در
آن حکم شناخته شده باشد ،يب آنکه مستند روايي آن معلوم باشد (م فر ،1370 ،ج ،2ص 145و ص ،)146مانند« :و
هذه االخبار و ان كانت ما بني مرسل ،أو عن ضعيف ،لكن الفتوي هبذا مشهورة بني فقهاء أهل البيت اشتهارا ظاهرا
فالعمل هبا الزم» (حمقق حلّي ،1407 ،ج ،2صص.)229 ،116 ،86 ،82
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راویان آن را اِعمال کرده اند .این تدبیر آنها ناشی از آن بود که وثاقت در نقل را برای راویان
حدیث الزم ،ولی کافی نمیدانستند و وجود دو شرط «عدالت» ـ در معنای فقهی آن ـ و «ایمان»
را برای پذیرش احادیث راویان ضروری قلمداد کردند .در نتیجه این مسأله آنها با محدودیتها
و چالش هایی مواجه شدند ،زیرا شرط ایمان هیچ مناسبتی با احراز دو ویژگی اصلی وثاقت راوی
یعنی راستگویی و ضبط نداشت و اِعمال آن نیز منجر به ضعف و بیاعتباری بسیاری از روایات
میشد .در چنین شرایطی ،عالمان حلّی به عنوان فقیهانی که باید فتوا دهند واحکام شریعت را
بیان کنند ،ناچار به چارهجویی شده و درصدد جبران ضعف روایات برآمدند .در این راستا،
قرائنی را به کار گرفتند که نه تنها سیستم ارزیابی آنها را بیتأثیر میکرد ،بلکه حتی شیوههای
متداول احراز وثاقت راویان را نیز کنار میزد .به دلیل اینکه آنها هر جایی که الزم میدیدند ،دو
ویژگی اصلی و تخلفناپذیر احراز وثاقت راویان (صدق و ضبط) را هم فراموش کردند و عمل
اصحاب را ـ فی المثل ـ جبران کننده هرگونه ضعفی حتی کذب و عدم ضبط در راوی به حساب
میآورند.
محقق حلّی نیز «ایمان» به معنای «امامی بودن» را یکی از شروط الزم برای راوی برشمرده
است و بسیار دیده میشود که روایات را به همین دلیل ،تلقی به ضعیف میکند .به عنوان نمونه،
وی روایت عثمان بن عیسی 1و همینطور روایت زُرعه و سماعه 2را به دلیل واقفی بودن ساقط
و فاقد اعتبار (محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص /46همان ،ص ،)120و روایت «عمار بن موسی» 3را
به دلیل فطحی بودن فاقد حجّیت بیان کرده است (همان ،ص .)114امّا اگر ناقل روایتی
فاسدالمذهب باشد ،ولی مور ِد عمل اصحاب واقع شده باشد ،حجیّت آن برای وی محرز شده،
هر چند روایت در اصطالح متأخران ضعیف باشد.
نمونه اول :وی در باب طهارت و مسأله «نجاست یکی از دو ظرف و عدم تعین ظرف مورد
نظر» برای عدم جواز استفاده از آب آنها برای وضو و اقدام به تیمم ،روایتی را از شیخ طوسی
 .1رواية عُ ْثمَانَ ْبنِ عِيسَي عَنِ اِْبنِ ُمسْكَانَ َعنْ أَبِي بَصِريٍ َعنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ َعلَيْهِ السَّالَمُ َقالَ« :إِذَا كَانَ اْلمَاءُ ثَالَثَةَ أَشْبَارٍ
َو نِصْفًا فِي مِ ْثلِهِ ثَالَثَةِ أَشْبَارٍ َو نِصْفٍ فِي ُعمْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ ِمنَ اْلمَاءِ» و هو اختيار الشيخ ،و علم اهلدي ،لكن
عثمان بن عيسي واقفي ،فروايته ساقطة. ....
سمَعُ
 .2روي احلسني بن سعيد ،عن أخيه احلسن ،عن زرعة ،عن مساعة قال« :سَأَلْتُهُ عَمَّا يَنْ ُقضُ الْوُضُوءَ فَقَالَ :اَلْحَدَثُ َت ْ
صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِحيَهُ َو الْقَ ْرقَرَةُ فِي الْبَطْنِ إِلّا شَيْءٌ تَصْبِرُ َعلَيْهِ َو الضَّحِكُ فِي الصَّالَةِ َو الْقَيْءُ»  ...و الوجه الطعن يف السند،
فان زرعة ،و مساعة ،واقفيان ،فال يعمل بروايتهما يف ختصيص االخبار السليمة. ...
 .3و احتج ابن بابويه (ره) برواية عمار بن موسي ،عن الصادق (عليه السالم) قال« :سُئِلَ َعنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ َيمَسُّ
حلِيلَهُ َأعَادَ الْوُضُوءَ»  ...و ال حجة يف
حلِيلِهِ فَ َعلَيْهِ الْوُضُوءَ َو إِنْ َفتَحَ إِ ْ
بَا ِطنَ دُبُرِهِ؟ قَالَ :نَ َقضَ وُضُوءَهُ َو إِنْ مَسَّ بَا ِطنَ إِ ْ
رواية عمار لضعفها ،فان الرواة هلا فطحية....

بررسی شیوههای محقق حلّی در اعتبارسنجی احادیث ضعیف 295

(ره) با راویانی چون عمار بن موسی فطحی و سماعه واقفی میآورد که در نقد آن مینویسد:
«رد این روایت به دلیل فطحی و واقفی بودن راویان آن واجب نمیشود؛ اوالً ،چون اهل حدیث
به ثقه بودن آن دو شهادت دادهاند ،و ثانیاً ،به دلیل اینکه اصحاب به روایت عمل کردهاند»...
(محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص /104همان ،ج ،2ص .)383این در حالی است که پیشتر گفتیم
که محقق روایت «عمار بن موسی» را در مورد دیگری فاقد حجّیت دانسته است.
نمونه دوم :وی برای بیان دیدگاه علمای امامیّه در مورد وجوب یا عدم وجوب کشیدن آب
از چاه ،هنگامی که حیوانی در آن میافتد و میمیرد ،روایتی را با سند «ابن فضال عن عمرو بن
سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطی» بیان میکند و در مورد آن مینویسد« :این مطلب
که راویان سند فطحی هستند ،عامل ضعف روایت نیست ،چون ...اصحاب به آن عمل کردهاند
و خبر بین آنها مقبول واقع شده است» (همان ،ج ،1ص.)62

 -2-1-4روایات مرسل
یکی دیگر از دالیل ضعف و اسقاط حجیّت اخبار نزد محقق حلّی ،مرسل بودن روایت است
(محقق حلّی ،1407 ،ج ،1صص 53و  .)358از جمله دالیل وی در رد خبر مرسل ،مجهول بودن
راوی آن و در نتیجه ،عدم علم به عدالت وی ذکر شده است (محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص)231؛
امّا محقق حلّی بسیاری از روایاتی را که مرسل هستند ،به واسطه عمل اصحاب معتبر میشمارد.
مانند موارد زیر:
نمونه اول :وی در مورد روایتی با سند «ابن أشيم ،عن بعض أصحابنا ،عن أيب عبد اللّه(ع)»
مینویسد« :روایت مرسل است ،ولی آن مطابق با روایات زیادی است که اصحاب در عمل خود
به آنها تکیه داشتهاند( 1»...محقق حلّی ،1407 ،ج ،2ص )52یا اینکه مینویسد« :این روایت

 .1و يف رواية ابن أشيم ،عن بعض أصحابنا ،عن أيب عبد اللّه (عليه السالم) قالَ « :سمِعْتُهُ يَقُولَُ :و ْقتُ َاْلمَغْرِبِ إِذَا ذَهََبتِ
الشمْسُ ِمنْ هُنَا
حمْرَةُ ِمنَ اْل َمشْرِقِ قَالَ :ثُمَّ إِنَّ اْل َمشْرِقَ مُ ِلٌّ َعلَي اْلمَغْرِبِ هَكَذَا َو َرفَعَ َيمِينَهُ فَوْقَ َيسَارِ ِه فَإِذَا غَاَبتْ َّ
الْ ُ
حمْرَةُ مِنْ هُنَا» و ابن أشيم ضعيف ،و الرواية مرسلة لكنها مطابقة ألحاديث كثرية يعضدها عمل األصحاب و
ذَهََبتِ الْ ُ
االعتبار.
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هرچند مرسل است ،ولی قبول و پذیرش اصحاب آن را تأیید میکند»( 1همان ،ص .)393در
موردی دیگر میآورد« :روایت هر چند به دلیل مرسل بودن ،ضعیف السند است ،ولی اصحاب
به آن عمل کردهاند»( 2همان ،ج ،2ص.)184
همچنین ،محقق حلی «مراسیل ابن ابی عمیر» را با همین معیار پذیرفته است .هرچند وی در
مورد مراسیل این شخص دچار دوگانگی در نظر و عقیده است .در یک مورد میآورد« :این
سخن که مراسیل ابن ابیعمیر مورد عمل اصحاب است ،مردود است؛ چون در رجال او کسانی
قرار دارند که علمای شیعه آنان را مورد طعن قرار دادهاند و ممکن است هنگام ارسال ،یکی از
راویان مورد طعن ،در سلسله سند باشد»( 3محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص )165و در جایی دیگر،
در بحث مربوط به آب کر پس از نقل روایت مرسلی از محمد بن ابیعمیر از امام صادق (ع)
مبنی بر اینکه کرّ هزار و دویست رطل است ،مینویسد« :امامیه بر طبق این روایت عمل نمودهاند
و اشکالی در مرسل بودن آن نیست؛ چه اینکه اصحاب ما به مراسیل ابن ابی عمیر عمل کردهاند»

4

(همان ،ص.)47

 -3-1-4روایات مقطوع
یکی دیگر از مواردی که محقق حلّی عمل اصحاب را جبرانکننده ضعف سند حدیث دانسته
است ،در مورد روایات مقطوع است .به عنوان نمونه ،وی در بیان دلیل ترجیح دو روایت؛ یکی
با سند «محمد بن یعقوب الکلینی ،عن عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد ،رفعه «عن أبی
عبد اللّه (ع)» و دیگری روایت مرفوع «أیوب بن نوح» را اینگونه مینویسد« :دو روایت هرچند
مقطوع هستند ،ولی به دلیل مشهور بودن عمل به آنها در بین اصحاب و ادعای اجماع اکثری به

 .1و يف رواية مجيل عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اللّه (عليه السالم) «فِي َمنْ ال يَدْرِي صَلَّي ثَالَثًا أَمْ أَرْبَعًا وَ وَ ْهمُهُ فِي
ذَلِكَ سَوَاءٌ فَقَالَ «إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّالَثِ وَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّي رَكْعَةا َو هُوَ قَائِمٌ َو إِنْ شَاءَ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ
َو أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» و هذه و ان كانت مرسلة فقبول األصحاب يؤيدها.
 .2و من طريق األصحاب ما رواه احلسن بن علي بن فضال ،عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اللّه (عليه السالم) َقالَ:
صالَةِ اَلنَّهَارِ بِالْإِخْفَاتِ َو السُّنَّةُ فِي صَالةِ اللَّيْلِ بِالْإِجْهَارِ» و الرواية و ان كانت ضعيفة السند مرسلة لكن عمل
«اَلسُّنَّةُ فِي َ
األصحاب علي ذلك.
 .3مراسيل ابن أيب عمري يعمل هبا األصحاب ،منعنا ذلك ،الن يف رجاله من طعن األصحاب فيه ،و إذا أرسل احتمل أن
يكون الراوي أحدهم.
 .4رواية حممد بن أيب عمري ،عن بعض أصحابنا ،عن أيب عبد اللّه (عليه السالم) قال « :اَلْكُرَّ أَلْفٌ َو مِائَتَا ِرطْلٍ» و علي
هذه عمل األصحاب ،و ال طعن يف هذه بطريق اإلرسال لعمل أصحاب احلديث مبراسيل ابن أيب عمري. ...
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مضمون دو روایت ترجیح داده شدهاند» (محقق حلّی ،1407 ،ج ،2ص /85همچنین نک :همان،
ج ،1ص.)319

 -4-1-4راویان مجهول
پیشتر گفتیم که محقق روایت راوی مجهول را به دلیل عدم علم به عدالت وی ،فاقد اعتبار
میداند ،امّا وی عمل اصحاب را پوشاننده این نقص در روایت میداند .در مورد روایتی از حسین
بن راشد که راوی و پرسشگر آن از امام مشخص نیست ،چنین مینویسد« :هرچند ناقل روایت
ناشناخته است ،امّا اصحاب به مضمون این روایت عمل کردهاند» و روایت را به عنوان مؤیِّد نظر
خود آورده است (محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص /281همچنین نک :همان ،ج ،1ص.)347

 -5-1-4روایات دارای ضعف طریق
طریق در لغت به معنای «راه» و جمع آن «طُرُق» است (ابن منظور ،1414 ،ج ،10ص.)220
این واژه در اصطالح ،مترادف با سند (ابن حجرعسقالنی ،بیتا ،ص )157و به معنای سلسله
راویانی است که توسط آنان حدیث از معصوم نقل میشود (مدیر شانهچی ،1382 ،ص.)241
«طُرُق» زمانی استفاده میشود که روایتی به چند سند گزارش شده باشد .یکی از مواضع ضعف
روایات از نظر محقق حلّی ،ضعف طریق بیان شده است (محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص.)449
وی عمل اصحاب را خنثیکننده این قسم از ضعف میداند« :طرق هذه الروايات كلها ضعيفة ،لكن
عمل األصحاب أسقط اعتبار طرقها ،و ال رجحان فيها فينبغي القول فيها بالتخيري» (همان ،ج،2
ص.)370

 -2-4اعتماد به قرائن
محقق حلّی عالوه بر قبول و عمل اصحاب ،قرائنی دیگر را در اعتباربخشی به روایات ضعیف
به کار گرفته است ،با این تفاوت که وی از «عمل اصحاب» در اغلب موارد به عنوان یک دلیل
مستقل در اخذ و اعتبار روایت ضعیف استفاده میکند ،ولی در مورد قرینههای دیگر ،رویکرد
اصلی وی تجمیع چند قرینه با هم برای به دست آوردن حجیّتی قابل قبول در پذیرش این دسته
از روایات است .مهمترین این قرائن عبارتند از:
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 -1-2-4شهادت بر ثقهبودن راویان
«ثقه»  ،یک تعبیر رجالی از راوی حدیث و بین متأخران در معنای لغوی یعنی مورد اعتماد و
امین بودن راوی بکار رفته است (نک :ابن فارس ،1399 ،ج ،6ص /85جوهری ،1407 ،ج،4
صص .)1563-1562دلیل این امر استعمال لفظ «ثقه» هم در مورد راویان امامی و هم غیرامامی
است و در معنای آن مذهب راوی دخالت ندارد .بنابراین ،نمیتوان مورد کاربرد آن را معنای
اصطالحی این واژه دانست ،چون در معنای اصطالحی آن در علم رجال به امامی بودن راوی
تأکید شده است (مامقانی ،1411 ،ج ،2ص /147کلباسی ،1419 ،ج ،2ص.)185
محقق حلّی و شاگردش فاضل آبی ،برای خبر راوی ثقه ،حجیّت مستقل قائل نبوده و چنین
خبری را به ضمیمه امور و قرائن دیگر پذیرفتهاند( 1محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص .)104به نظر
میرسد از آنجا که در بین راویان غیرِ امامی افرادی وجود دارند که از طرف دانشمندان و عالمان
توثیق شدهاند ،محقق حلّی در خصوص این افراد از قاعده تجمیع قرائن برای پذیرش خبر آنها
استفاده کرده است .ایشان ضمن تصریحی در مورد اعتبار روایت علی بن ابی حمزه واقفی و
عمار فطحی ،عقل را مانع پذیرش خبرِ راویِ ثقه میداند و چنین اظهار میکند« :دلیلِ عمل به
روایت راوی ثقه ،قبول اصحاب و همراه شدن آن با قرینه است و در صورت عدم وجود این
مالکها ،عقل مانع از عمل به خبر ثقه میشود( 2»...همان ،ص .)94وی در ادامه همین مطلب

 .1اين مطلب نشان از آن دارد که حمقق حلي و حيت شاگردش فاضل آيب توثيقات عام را در سيستم ارزيايب سندي
ناکارآمد و مستقالا فاقد اعتبار ميدانند .به عنوان منونه ،نقل از اصحاب امجاع (طوسي ،1404 ،ج ،1صص،375 ،238
 )556و بودن راوي از بينفضّال (خوئي ،1403 ،ج ،1ص )71از مجله توثيقات عام هستند ،ويل در موارد بسياري
ميبينيم که حمقق حلّي رواييت را به دليل وجود يکي از آهنا ضعيف دانسته است (حمقق حلّي ،1407 ،ج ،1صص208
و  210و ج ،2صص.)716 ،79
 .2سئوايل که اينجا پيش ميآيد اين است که چرا حمقق حلّي به راوي ثقه اعتماد ندارد در حاليکه در بني متقدمان چنني
اعتمادي بوده است؟ و اينکه چه باوري در پس استدالل حمقق براي اين من ور است؟ واقعيت اين است که بار معنائي
ثقه در بني متقدمان و متأخران متفاوت است .سبک اعتبارسنجي متقدمان منتحمور و کتابحمور بوده است .از نگاه آهنا
راوي وقيت ثقه ميشود که پنج عنصر را در خود داشته باشد؛ چه اين پنج عنصر بهعنوان پيشنياز باشند ،يا مقارن يا
توابع .1 :صحيح املذهب باشد؛  .2راستگو و امانتدار باشد؛  .3منفردات او قابل پذيرش باشد؛  .4حمتواي رواياتش
صحيح باشد؛  .5پايبند عملي به شريعت داشته باشد و اهل غلو نباشد .اين شرايط بايد مجع شود تا ثقه بودن راوي
پذيرفته شود (حسيين شريازي ،مشاره23و ،)/http://rahnamehmag.ir ،24امّا سبک اعتبارسنجي متأخران
سندحمور بوده و راوي ثقه در نگاه آهنا ،تنها وثاقت در نقل دارد .به مهني خاطر حمقق حلّي روايت راويان فاسداملذهب
را که ثقه هستند ،ضعيف خوانده است .به عبارت ديگر ،حمقق وثاقت در نقل را براي راوي الزم ميداند ،ويل کايف
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اشاره می کند که اگر خبر راوی ثقه با قرائن دیگر ،به ویژه عمل اصحاب همراه نباشد ،خبری
واحد است و حجّت نیست.
بنابراین ،سبب عمل محقق به روایت ثقه ،شیوه اصحاب و قرائنی دیگر است .اگر اصحاب
به روایت ثقه عمل نمیکردند ،آن روایت به خودی خود تنها خبری ظنآور به حساب میآید و
این ظن نیز سودی در پی نداشته و شایسته پیروی نبوده است« :فإنه كما ال يفيد العلم ال يفيد
العمل» (محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص .)347این همان شیوهای است که شیخ طوسی نیز در «عدّة
األصول» بر آن تأکید کرده بود و آن را استوارترین دلیل برای پذیرش خبر واحد میدانست.
گزینش این شیوه و همسانی آن با دیدگاه شیخ طوسی نشاندهنده راهیابی رگههایی از استداللها
و اندیشههای شیخ به آثار دانشوران اصولی پس از او از جمله محقق حلّی است.
نمونه اول :در روایتی با سند «ابن فضال ،عن عمرو بن سعید ،عن مصدق بن صدقة ،عن
عمار الساباطی» از امام صادق (ع) سؤال میشود که اگر مردی پرندهای را ذبح کند و از دستش
در چاه بیفتد ،باید چکار کند؟ امام(ع) میفرماید :چند دلوی از آب چاه بکشد ،اگر پرنده را صید
یا ذبح شرعی کرده باشد ،ولی آنچه که در چاه میافتد و در آن میمیرد ،در بزرگترین آن یعنی
انسان باید هفتاد سطل از آب چاه بکشد و در مورد کوچکترین آن یعنی گنجشک ،کشیدن یک
سطل آب کفایت میکند( 1...محقق حلّی ،1407 ،ج ،1ص.)62
راویان این حدیث ،از فرقه فطحیّه هستند ،ولی محقق حلّی از فساد مذهب راویان چشمپوشی
کرده است .البته ،نه فقط به دلیل اینکه از ثقات هستند ،بلکه مجموع قرائنی چون ثقه بودن راویان،
سالم بودن از معارض ،عمل اصحاب و قبول خبر بین آنها را دلیل بر حق بودن و درستی آن
آورده است (همان).
نمونه دوم :محقق حلّی در مسأله «نیمخورده حیوانات» دو روایت را آورده است :یکی از
«علی بن حمزه» واقفی به این صورت که« :در باقیمانده آبی که کبوتر ،مرغ و پرنده از آن خورده،
اشکالی نیست» و دیگری از عمار ساباطی فطحی با این مضمون« :با آبی که پرندگان از آن
منيداند؛ بلکه بايد اماميمذهب نيز باشد تا وثاقت او در اعتبارسنجي مفيد واقع شود .مهني باور بود که ن ام اعتبارسنجي
متأخران را به مست جايگزين کردن «عدالت» به جاي «وثاقت» سوق داد.
 .1سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ َعلَيْهِ السَّالَمُ َعنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْر ً فَ َوقَعَ ِمنْ ِيَدِهِ فِي الْبِئْرِ ،فَقَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا دِالَءٌ إِذَا كَانَ ذَكِيًّا َو مَا
سِوَي ذَلِكَ ِممَّا يَقَعُ فِي بِئْرِ اْلمَاءِ فََيمُوتُ فِيهِ فَأَكْبَرُهُ الْإِْنسَانُ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْو ً َو َأقَلُّهُ الْعُصْفُورُ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدَةٌ
َو مَا سِوَي ذَلِكَ فِيمَا بَ ْينَ هَذَ ْينِ».
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خوردهاند ،میتوان وضو گرفت مگر اینکه در منقارش خون دیده شود» .ایشان فساد مذهب دو
راوی را که ثقه نیز هستند ،مانع عمل به روایات نمیداند ،چون دلیل قبول خبر ثقه را عمل
اصحاب و انضمام قرینه دانسته که در اینجا برای وی حاصل شده است .عالوه بر اینکه فقها نیز،
روایت این دو نفر را رد نکردند و به مضمون آنها عمل کردهاند (همان ،ج ،1ص.)94
محقق خبر ثقه غیر امامی را با دلیل عقل رد می کند ،ولی با عمل اصحاب و قبول آنها،
می پذیرد .شاگردان وی ،چون فاضل آبی و عالمه حلّی نیز چنین تفکری را از استاد خود بهره
گرفتهاند .به عنوان نمونه ،عالمه حلّی روایات راویان غیر امامی ،1ضعیف السند 2و روایات مرسل
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را با همین قرینه پذیرفته است.

 -2-2-4سالم بودن از معارض
یکی دیگر از قرینههای کاربردی محقق حلّی در بازآفرینی روایات ضعیف ،این است که برای
روایت از احادیث سالم و صحیح معارضی وجود نداشته باشد (محقق حلّی ،1407 ،ج،1
صص 434 ،431 ،319 ،249 ،252 ،231 ،104 ،62 ،49و ج ،2صص )699 ،700 ،589 ،354وی
روایت صحیح را ،سالم از وجود معارض توصیف میکند (همان ،ج ،1ص.)431
این معیار نزد محقق حلّی از جایگاه ویژهای برخوردار است و غالب روایات ضعیف را با
همین معیار پذیرفته است .در مسأله «صاله جنازه» هنگامی که تشیع سه جنازه که یکی زن و
دیگری مرد و سومی کودک است ،همزمان می شود بین فقها در کیفیت قرار دادن آنها برای
خواندن نماز اختالف است .محقق پس از ذکر نظر شیخ طوسی در کتاب «الخالف» در مورد
چگونگی قراردادن جنازه این افراد برای نماز ،عقیده خود را اینگونه بیان می کند که نماز میت
بر کودک واجب نیست ،ولی بر زن واجب است و مراعات واجب ،أولی است .وی برای تأیید
عقیده خود به روایتی از امام صادق (ع) استناد میکند با این مضمون« :در جنازههای مردان و
کودکان و زنان ،ابتدا زنان را رو به قبله قرار میدهیم و بعد آنها کودکان را و سپس مردان را»
(محقق حلّی ،1407 ،ج ،2ص .)354این روایت عالوه بر مرسل بودن ،یکی از راویان آن «عبداهلل
بن بکیر» است ،که محقق وی را اینگونه توصیف میکند« :هو فطحی ال أعمل بما ینفرد به»
 .1مساعة و عمّار و إن كانا ضعيفني ،إلّا أنّ األصحاب تلقّت هذين احلديثني بالقبول (عالمه حلّي ،1412 ،مقدمه ،ص.)64
 .2روي الشّيخ ،عن عمّار ،عن أيب عبد اللّه عليه السّالم ،قال « :ال َيمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَمًا َو ال دِينَار ً َعلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَي»
و الرّواية ضعيفة السّند ،لكنّ عمل األصحاب يعضدها ،و ألنّ ذلك مناسب للتّع يم (عالمه حلّي ،1412 ،ج ،2ص.)220
سلِفُ الدَّرَاهِمَ
 .3مَا رَوَاهُ اِْبنِ أَبِي ُعمَيْرٍ َعنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ َعنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا َعنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ َعلَيْهِ السَّالَمُ :فِي الرَّجُلِ ُي ْ
فِي الطَّعَامِ إِلَي أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ َو لَ ِكنِ انْ ُ ْر مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ ِمنِّي َثمَنَهُ قَالَ« :ال بَأْسَ بِذَلِكَ» .ال
يقال :هذه رواية مرسلة .ألنّا نقول :عمل األصحاب علي مراسيل ابن أيب عمري (عالمه حلّي ،1413 ،ج ،5ص.)140
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(همان ،ج ،1ص .)210با وجود این ایرادات در سند و ضعیف بودن آن ،محقق از این روایت به
دلیل نداشتن معارض استفاده کرده است.
الزم به توضیح است ،وی اگر برای روایت معارضی وجود داشته باشد ،روایت را طرد و رها
نمیسازد ،بلکه تعارض بین روایات را با شیوههای رایج رفع نموده است .به این صورت که
گاهی الزام به تخییر میکند( 1محقق حلّی ،1407 ،ج ،2ص 360و )105؛ گاهی از روشهای
جمع عرفی بین روایات بهره میگیرد .مانند موارد زیر:
 .1حمل مطلق بر مقیّد (همان ،ج ،1ص)119؛
 .2حمل بر اباحه و کراهت (همان ،ص)226؛
 .3حمل بر جواز و استحباب (همان ،ج ،2ص)56؛
 .4حمل نهی بر کراهت (همان ،ص)62؛
 .5حمل وجوب بر استحباب (همان ،ص.)495
و گاهی هم به واسطه مرجحّات روایتی را بر دیگری ترجیح داده است ،این مرجحّات
عبارتنداز:
 .1مطابقت با ظواهر قرآنی (محقق حلّی ،1407 ،ج ،1صص)423 ،153 ،150؛
 .2سالمت سند (همان ،ج ،1صص 58 ،386و ج ،2صص)186 ،34؛
 .3ترجیح روایت به دلیل کثرت و قوت ،شباهت به اصل و مورد تمسک در عبادت (همان،
ج ،1ص)215؛
 .4ترجیح خبر اثبات بر نافی (همان ،ج ،1صص 280 ،310و ج ،2صص)339 ،168؛
 .5شهرت عمل اصحاب به روایتی و ادعای اجماعِ عمل به مضمون آن (همان ،ج ،1ص68
و ج ،2ص)85
 .6شهرت راویان خبر در عدالت و علم (همان ،ج ،1ص 400و ج ،2ص)34؛
 .7ترجیح روایات دارای حکم أخفّ و أیسر (همان ،ج ،1ص 401و ج ،2ص)34؛
 .8کثرت در نقل (همان ،ج ،1صص 57 ،254و صص 225 ،215و ج ،2ص)34؛
 .9مشهور بودن روایت (همان ،ج ،1ص)463؛
 .10ترجیح قول بر فعل (همان ،ج ،1ص 124و صص 314 ،293و ج ،2ص)211؛
 .1حمقق حلّي گزينه «ختيري» را در جايي به کار ميبرد که دو طرف تعارض در حالت تساوي باشند و امکان ترجيح
يکي از دو طرف وجود نداشته باشد (حمقق حلّي ،1407 ،ج ،1صص 445 ،405 ،279و ج ،2ص.)800
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 .11ترجیح خبر راوی ثقه بر خبر مرسل (همان ،ج ،1ص)231؛
 .12ترجیح خبر خاص بر عام (همان ،ج ،1ص.)412
در مواردی هم دیده میشود که در صورت وجود معارض ،حکم به ترک عمل و یا رد
روایات میدهد( 1همان ،ج ،1صص.)429 ،49

 -3-2-4مطابقت با روایات صحیح
با تغییر نوع ارزیابی روایات در مدرسه حلّه ،تنویع چهارگانه احادیث به اقسام صحیح ،حسن،
موثق و ضعیف شکل گرفت .براساس تعریف متأخران ،حدیثی صحیح به شمار میآید که سند
آن به معصوم (ع) متصل بوده و راویان آن در همه طبقات امامی و عادل باشند .2محقق حلّی در
کتاب «المعتبر» به ندرت از اصطالح حدیث «صحیح» استفاده میکند که تعداد آن به بیش از 10
مورد نمیرسد ،مانند اینکه در روایتی در ذکر مواردِ غسل مینویسد« :الرواية صحيحة السند»...
(محقق حلی ،1407 ،ج ،1ص )360و ظاهر ًا مراد وی همان خبری است که راوی آن عادل و
امامی بوده و دارای سندی متصل است و فقها بر مضمون آن اتفاق نظر دارند (همان ،ج ،1ص45
و ج ،2ص.)102
یکی دیگر از قرائن محقق در اعتباربخشی به اخبار ضعیف ،مطابقت با روایات صحیحه است.
برای نمونه ،محقق روایتی را به عنوان تأیید در مسأله چگونگی ادای نماز نوافل از امام باقر (ع)
حمَلْتُ هَذَا اَل َّلحْمَ :نوافل را تنها به
نقل میکند با این مضمون « :مَا أُصَلِّی اَل َّنوَافِلَ ِإالَّ قَاعِداً مُ ْنذُ َ
صورت نشسته ادا میکنم از زمانی که چاق شدم» .وی به این روایت به دلیل مطابقت با اخبار
صحیحه استنا د جسته است ،هرچند راویان آن واقفی هستند (همان ،ج ،2ص /24همچنین نک:
همان ،ج ،2ص.)461

 -4-2-4مطابقت با «نظر»
یکی دیگر از قرینههای محقق حلّی برای جبران ضعف روایات ،تأیید روایت به وسیله «نظر»
است .وی در کتاب اصولی «معارج األصول» در توضیح «نظر» چنین آورده است« :نظر ،نظم و

 .1از آجنا که تفصيل اين حبث مراد اصلي ما در اين پژوهش نيست؛ بنابراين ،اين مقوله به صورت خمتصر در اينجا ذکر
شد و حبث تفصيلي آن به جمال ديگري موکول ميشود.
 .2در کتاب مشرق الشمسني شيخ هبائي حديث صحيح به نقل از شهيد اوّل از کتاب «ذکري الشيعه يف احکام الشريعه»
اينگونه تعريف شده است« :الصحيح مبا اتّصلت روايته ايل املعصوم (ع) بعدلٍ االمامي» (شيخ هبائي ،1414 ،صص-25
 .)26شهيد ثاين نيز مينويسد« :الصحيح ما اتصل سنده إيل املعصوم ،بنقل العدل االمامي عن مثله ،يف مجيع الطبقات،
حيث تكون متعددة( ،و إن اعتراه شذوذ) (شهيد ثاين ،1408 ،ص.)77
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چینش دانشها یا گمانها یا هردو به صورتی صحیح برای رسیدن به دانش یا اندیشهای است»
(محقق حلّی ،1403 ،ج ،1ص .)48به عبارت دیگر« ،نظر» همان دلیل قطعی یا نتایج حاصل از
چینش مقدماتی هستند که روایات ناظر به آنها هستند و میتوانند عاملی بر اعتبار روایات باشند
و به مضمون آنها قوّت ببخشند .به عنوان مثال ،وی بر این عقیده هست که اگر در هنگام نماز
مستحبی یکی از سورههای «عزائم» خوانده شود ،از آنجا که این سورهها سجده واجب دارند ،در
صورتی که سجده در انتهای سوره نباشد ،باید فرد پس از آیه سجده کند ،چون وجوب این
سجده امری مطلق است و بعد برخیزد و ادامه سوره را بخواند و سپس ،رکوع و سجده رکعت
را بجا بیاورد و چنانچه امکان سجده برای وی نباشد ،به عنوان مثال در حال نماز جماعت باشد،
در چنین حالتی سجده به صورت ایماء و اشاره ،انجام میشود .وی در این مسأله از روایاتی
ضعیف استفاده میکند که دلیل این امر تأیید آنها به وسیله «نظر» هستند (محقق حلّی،1407 ،
ج ،2صص191-190؛ همچنین ر.ک :ج ،1صص .)91 ،179 ،125-124بنابراین« ،نظر» همان
دلیلی است که در خارج از روایت به صورتی قطعی و مسلّم بوده است و در این مورد ،همان
وجوب سجده برای قاری و شنونده آیات سجدهدار چهار سوره «علق ،نجم ،فصّلت و سجده»
است (حرّ عاملی ،بیتا ،ج ،6ص.)241

 -5-2-4مطابقت با «اصل»
مطابقت روایت با «اصل» یا «اصول» ،از دیگر قرائن محقق حلّی در اعتبار به روایات ضعیف
است« .اصل» معنای لغوی و اصطالحی دارد .محقق در «معارج األصول» تعریف لغوی «اصل» را
اینگونه آورده است« :هو ما یبتنی علیه الشیء ویتفرع علیه»؛ اصل چیزی است که چیز دیگری بر
آن بنا و یا از آن منشعب میشود»( 1محقق حلّی ،1403 ،ص .)47امّا مراد محقق در کتاب «المعتبر»
از اصلی که جبران کننده ضعف روایات است ،معنای اصطالحی این واژه است .در تعریف
اصطالحی «اصل» آمده است« :چیزی که برای تشخیص پارهای از احکام ظاهری یا تشخیص
وظائف مکلف در جایی که دسترسی به حکم واقعی میسر نیست ،قانونگذاری شده باشد.

 .1در کتاب «کشّاف اصطالحات الفنون و العلوم» هتانوي که يک کتاب اصطالح شناسي اديب است ،مهني معنا براي
«اصل» آمده است (هتانوي ،1996 ،ج ،1ص.)37
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همچون اصل استصحاب 1و اصل برائت( »2مظفر ،1370 ،ج ،2ص /234حسینی حائری-1407 ،
 ،1418ج ،3صص .)22-19اصل در معنای اصطالحی شامل تمام اصول عملیّه 3میشود.
برای نمونه محقق حلّی در مسأله «غُساله حمام» و اینکه آیا غسل با آن جایز است یا خیر؟،
ابتدا روایتی از علی بن حکم از امام موسی کاظم (ع) میآورد که« :از غُساله آب حمام غسل
نکن ،چون در آن شخص جُنب ،زناکار و دشمن اهل بیت که بدتر از آنان است ،غسل میکنند»،4
این روایت دلیل عدم غسل را بیان میکند .حال اگر علم به آن داشته باشیم که خالی از نجاست
است ،با انتفاء سبب ،نجاست آن نیز منتفی میشود ،چون اصل در آب طهارت است مگر اینکه
به وجود نجاست در آن یقین داشته باشیم .وی برای تأیید این منظور ،روایتی دیگر را از «أبو
یحیى واسطی» به صورت مرسل ذکر میکند که در مورد لباسی که از آب غُساله حمام به آن
رسیده باشد ،سؤال شده است و امام (ع) آن را فاقد اشکال میداند .5پس با غُساله حمام میشود
غسل کرد مگر اینکه علم به وجود نجاست در آن باشد .محقق روایت دوم را با وجود اینکه
مرسل هست ،امّا به دلیل اصل طهارت آب ،دارای اعتبار برای تأیید میداند (محقق حلّی،1407 ،
ج ،1ص .)92در نمونهای دیگر ،محقق روایتی را از «عمار بن موسی» نقل میکند در مورد زن
بارداری که هنوز فرزند خود را به دنیا نیاورده است ،ولی نشانههای نفاس بر وی ظاهر شود یا
اینکه به دلیل غلبه درد قادر به خواندن نماز نباشد ،میتواند قضای آن نمازها را بعد از طاهر

 .1يعين ثابت دانسنت حکمي در يک زمان ،از آن رو که در زمان پيش از آن ،وجود داشته است (انصاري ،1419 ،ج،3
ص.)9
 .2من ور آن است که تکليفي بر دوش مکلف نيست تا آن گاه که دليلي معترب ،تکليفي را ثابت منايد (مهان ،ج،3
ص .)27حمقق از اصل برائت با عنوان «الربائه األصليه» نام برده است (حمقق حلّي ،1407 ،ج ،1صص.)462 ،252 ،32
 .3اصول عمليه جمموعه قواعدي است که هنگام شک ،حکم شرعي و وظيفه عملي فرد را مشخص ميکند .کاربرد اصل
عملي که به آن دليل فقاهيت نيز گفته ميشود در جايي است که فقيه بعد از جستجو در ادله (قرآن ،سنت ،عقل ،امجاع)
حکم شرعي را منييابد؛ در اين موارد از طرف شارع ،اصويل تعيني شده که وظيفه او را در مقام عمل روشن ميکند.
اصول عمليه يا در متام ابواب فقه به کار ميروند ،مانند اصل برائت ،احتياط ،ختيري و استصحاب ،يا مانند اصالة الطهاره
و اصالة الصحه در خبشهاي خاصي از فقه کاربرد دارند (م فر ،1370 ،ج ،2ص /234حسيين حائري،1418-1407 ،
ج ،3صص.)22-19
سنِ الْأَوَّلِ َعلَيْهِ السَّالَمُ قَالََ :و ال تَغَْتسِلْ ِمنَ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ َيسِيلُ فِيهَا
حَ
 .4لَنَا مَا رُوِيَ َعنْ أَبِي الْ َ
صبُ لَنَا أَهْلَ اَلْبَ ْيتِ» (مهان ،ج ،1ص.)92
مَا يَغَْتسِلُ بِهِ الْجُُنبَُ ،و وَلَدُ الزِّنَا ،وَ النَّا ِ
 .5و يؤيد ذلك ما ذكره ابن بابويه يف كتابه ،عن أيب احلسن (عليه السالم) قَالَ :سُئِلَ َعنْ مُجَْتمَعِ اْلمَاءِ ِفي الْحَمَّامِ ِمنْ
ُغسَالَةِ النَّاسِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ «ال بَأْسَ» (مهان).
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شدن به جا بیاورد( 1همان ،ج ،1ص .) 252یکی از قرائنی که محقق برای جبران ضعف این
روایت که ناشی از فطحی بودن راویان سند آن میباشد ،تأیید آن به وسیله «اصل» دانسته است
(همان).

نتیجهگیری
پررنگ شدن مسأله حجیت خبر واحد در مدرسه حلّه و تمسک به دلیل نقلی برای دستیابی
به حجیّت آن ،اساس تحول در شیوه عالمان این مدرسه در ارزیابی روایات است و در نتیجه
سند و ویژگیهای راوی به عنوان مهمترین عامل در اعتباردهی به حدیث یا اعتبارزدایی از آن
تلقی گردید .ابتدا شروط راوی در تفکر اصولی این مدرسه موضوعیت یافت و سپس ،تقسیم
خبر به صحیح ،حسن ،موثق و ضعیف شکل گرفت .این شیوه خاص اعتبارسنجی با در نظر
گرفتن مؤلفههای معین و مشخص برای راویان ،مکتب حلّه را با چالشی جدید روبرو کرد و آن
حجم زیادی از روایات ضعیف بود.
تفکر اصولی محقق حلّی در تعامل وی با روایات ضعیف سهم بهسزایی داشته و همین امر
باعث شده است که وی روشهای اعتباربخشی به روایات ضعیف را در راستای بدست آوردن
«حجیّت» سامان بدهد .تلقّی وی از این روایات ،صرفاً روایتی مطرود و فاقد اعتبار نیست ،بلکه
دستهای از آنها را به واسطه قرائن و مرجحّاتی که نزد وی جایگاه ویژهای دارند ،مقبول و دارای
اعتبار دانسته است.
از دیدگاه محقق حلی ،مهمترین قرائن در اعتباردهی به روایات ضعیف ،عبارتند از :مقبولیت
بین اصحاب و عمل آنها به روایت ،وجود شهادت بر ثقه بودن راویان ،سلیم بودن رویات از
معارض ،مطابقت حدیث با روایات صحیحه ،مطابقت حدیث با «نظر= دلیل قطعی» و «اصل».
راهبرد محقق در اعتباربخشی به روایات ضعیف ،تجمیع قرائن و استفاده از چندین قرینه
بوده است و پس از این فرآیند ،از روایات مذکور نه به عنوان دلیل مستقل ،بلکه به عنوان شاهد
و گواه استفاده کرده است.

 .1مَا رَوَاهُ عَمَّارِ ْبنِ مُوسَي َعنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ َعلَيْهِ السَّالَمُ :فِي اْلمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الطَّلْقُ أَيَّامًا أَوْ يَوْمًا أَوْ يَ ْومَ ْينِ فَتَرَي الصُّفْرَةَ
صلِّي َما لَمْ تَ ِلدْ ،فَإِنْ َغلََبهَا الْوَجَعُ فَفَاتَهَا صَالَةٌ لَمْ تَقْدِرْ َعلَي أَنْ تُصَلِّيَ [تُصَلِّيَهَا] ،فَ َعلَيْهَا قَضَاءُ ِتلْكَ الصَّالَةِ
أَوْ دَمًا قَالَُ« :ت َ
بَعْدَ مَا تَطْهُرُ» .و هذه و ان كان سندها فطحية ،لكنهم ثقات يف النقل ،و ال معارض هلا و يؤيدها األصل.
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 1979/م.
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کوشش علي فريد دحروج ،بريوت :مكتبة لبنان ناشرون 1996 ،م.
 .8جوهري ،أبو نصر؛ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية؛ به کوشش امحد عبدالغفور عطار ،چ  ،4بريوت :دار
العلم للماليني 1407 ،ق.
 .9حرّ عاملي ،حممد بن حسن؛ وسائل الشيعه؛ قم :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،يبتا.
 .10حسيين حائري ،سيد کاظم؛ مباحث ا اصول (تقرير احباث السيد حممدباقر الصدر)؛ قم :مكتب اإلعالم
اإلسالمى و مؤسسة امساعيليان1407 ،ـ  1418ق.
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 .12خوئي ،ابوالقاسم؛ معجم رجال احلديث؛ چ  ،3بريوت :دار الزهراء 1403 ،ق.
 .13سبحاين ،جعفر؛ أصول احلديث وأحكامه يف علم الدّرايه؛ قم :مؤسسه اإلمام الصادق (ع) ،يبتا.
 .14شهيد اول ،حممد بن مكي؛ الدروس الشرعية يف فقه ا امامية؛ قم :مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة
املدرسني ،يبتا.
 .15ـــــــــــــــــــــ؛ ذكرى الشيعة يف أحكام الشريعة؛ قم :مؤسسه آل البيت (ع) 1419 ،ق.
 .16شهيد ثاين ،زين الدين بن علي؛ الرعاية يف علم الدراية؛ قم :کتاخبانه آية اهلل الع مي مرعشي جنفي1408 ،
ق.
 .17شيخ هبائي ،حممدبن حسني؛ مشرق الشمسن و اکسري السعادتن؛ به کوشش مهدي رجائي ،چ  ،2مشهد:
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 .22عاملي ،حسني بن عبدالصمد؛ وصول ا اِيار ايل اصول ا اِبار؛ به کوشش عبداللطيف کوهکمري ،قم:
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 1412ق.
 .26فاضل آيب ،شيخ حسن بن أيب طالب يوسفي؛ كشف الرّموز؛ به کوشش الشيخ علي پناه االشتهاردي ،قم:
مؤسسة النشر اإلسالمي ،يبتا.
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