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 *تنقیح مبانی فکری تشّیعنقش شیخ مفید و سید مرتضی در 
  1فردحامد مصطفوی

 2گلیاحمد شه

 چکیده
در عرصه ، ور ازاین. هنوز به صورت کامل ساخت نیافته بود، مبانی فقهی و کالمی تشیع تا آغاز غیبت کبری

ه ب، وسدر بعد کالمی نیز از یک . شاهد فقاهتی مبتنی بر افکار اهل سنت و متمایل به رأی و قیاس هستیم، فقه
یم که گرایشمتکلمانی برمی یه ، های اعتزالی دارند و از سوی دیگرخور برخی عقائد فاسد کالمی مانند نظر

یف دند مبانی شیخ مفید و سید مرتضی کوشی، در این بین. غلو و تقصیر پدید آمدند، تشبیه، گرایش به جبر، تحر
یزی( گرایی افراطی )عقلیزی( و نصگر گرایی افراطی )نصفکری تشیع را منّقح کرده و راهی میان عقل گر

ین ابزارهای ایاند یکی از مهمنگارندگان با مطالعه آثار شیخ مفید و سید مرتضی بر این عقیده. دراندازند ن دو تر
یه حجیت اخبار متواتر و محفوف به قرائن و در نقطه مقابل، برای رسیدن به این هدف عدم حجیت اخبار ، نظر

یه است که توانستند به تصفیه متون روایی پرداختهمبتنی بر . آحاد است یفانبوهی از روایات د، این نظر ، ر حوزه تحر
همچنین در صورتی که صحت سند در مورد . کنار بگذارند« خبر واحد بودن»را به دلیل ... غلو و، تشبیه، جبر

ز روایات معصومان )ع( در مبنای شیخ مفید و سید مرتضی باعث شد انبوهی ا، اخبار آحاد ضروری قلمداد شود
 . صرفًا به دلیل ضعف سند کنار گذاشته نشوند، کتب معتبر امامیه
 . مبانی فکری تشیع، محدثان، متکلمان، سید مرتضی، شیخ مفید: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
اين تسلط در آغاز از . مكتبی بر حيات علمی آن تسلط داشته است، ای از ادوار تاريخ شيعهدر هر دوره

ا اما بعده، زعامت فكری تشيع را بر عهده داشت، مكتب حديثی كوفه در عصر حضور. آِن اهل حديث بود
شود كه حتی برخوردار می مو چهار ومهای سگيرد و از چنان جايگاهی در قرنحوزه حديثی قم جای آن را می

، شیك: رک، )برای نمونه شواهد تاريخی حكايت از مرجعّيت علمی اين ديار برای ديگر محدثان شيعی دارد
ای بود كه حتی برخی همچون حسين تبّحر محدثان قم در فّن حديث به گونه. (910 ،1112صص، 1363

بن روح نوبختی )سّومين سفير ناحيه مقدّسه( برخی از كتب را برای ارزيابی اعتبار به نزد محدثان حوزه قم 
، شيخ مفيد، حتی رئيس مكتب متكلمان. (390ص، 1411، كردند )طوسیارسال كرده و جواب دريافت می

در نزد مشايخ قم همچون جعفر بن محمد بن قولويه قمی و شيخ صدوق تلّمذ كرده است و جز او نيز كسان 
ث اجازه نقل حدي، اند و هم از مشايخ اين سامانبسياری هستند كه هم برای اخذ حديث به اين ديار سفر كرده

 ،نظريه عدم حجيت اخبار آحاد را از استاد خود، شيخ مفيد: توان ادعا كردیاند تا آنجا كه مدريافت كرده
صدوق )كه « الغيبه»( از كتاب 158ص، 1415، تونیكه فاضل تونی ) اخذ كرده است چنان، شيخ صدوق

متاسفانه به دست ما نرسيده است( اينگونه گزارش داده است كه ظاهر عبارات ايشان حكايت از قول به عدم 
 . اخبار آحاد داردحجيت 

شيع بر حيات علمی ت، مكتب متكلمان به سردمداری شيخ مفيد و سيد مرتضی، بعد از مكتب محدثان
ما در اين عصر شاهد حاكميت نظريه عدم حجيت اخبار آحاد بر فقاهت شيعه ، روازاينكند و سلطه پيدا می

و  تاس كردهنعمل  يكسانآراء خود  فقط شيخ طوسی را شاهديم كه در، هستيم و بعد از تسلط اين مكتب
( تا اينكه 96-65صص، 2006، حب الله: رک، )برای مطالعه در اين زمينه مخالفی ديگر را سراغ نداريم

و اين الگو تا زمان ظهور دهد عالمه حلی الگوی فكری جديدی )نظريه حجّيت اخبار آحاد( را ارائه می
ت گری اساين مكتب اخباری، ما از زمان استرآبادی به بعدا، محمدامين استرآبادی سلطه خود را حفظ كرد

های وحيد بهبهانی عرصه را برای مجتهدان ترک كند كه آن نيز با تالشكه در جغرافيای تشيع بسط پيدا می
 . كندمی

 ای در آغازاين است كه چه الگوهای فكری، گويی به آن را داريمالی كه در اين مختصر قصد پاسخؤس
مرتضی چه الگوی جديدی را ارائه دادند و شيوه شيخ مفيد و شيخ حاكم بود و ه ی بر جامعه اماميغيبت كبر

چگونه بود؟ و چرا نظريه شيخ مفيد بر رويكرد اصحاب حديث  هدو با ديگر مكاتب فكری امامي مواجهه اين
ن رويكردی گزينش چنيو اصحاب رأی تفّوق پيدا كرد؟ الزم به ذكر است كه تا به حال كسی به تبيين چرايی 

به اجمال  (523ص، 1374، )معارفبرخی از معاصران ، از جانب شيخ مفيد و سيد مرتضی نپرداخته و صرفاً 
در اين مختصر . بعد كالمی داشته است، انكار حجيت خبر واحد در آن زماناند كه بدين مطلب اشاره كرده

از دو منظِر نقد  االتؤگويی به اين سپاسخ، ی و نيزنگارندگان سعی بر تبيين چرايی اين رويكرد مفيد و مرتض
 . داللی و نقد صدورِی روايات توسط شيخ مفيد و سيد مرتضی را دارند
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ینش شیوه جمع منطقی  -2  معقل و نقل در فقه و کال بینآفر

 و در مواجهه با اخبار درون گفتمان شيعی شاهد دو نوع رويكرد افراطی و تفريطی هستيم كه شيخ مفيد
-استیها و كهم از ضعف، دو را بپيمايند و بدين صورت مرتضی سعی كردند تا راه ميانه اين سيد، بعد از وی

مسلک نشوند و  گری متكلمان معتزلیهای مكتب محدثان )اهل حديث( در امان باشند و هم دچار افراطی
گريزی اصحاب اطی )عقلگرايی افرزده( و نصگريزی مكاتب سنیگرايی افراطی )نصراهی ميان عقل
 . دازيمپرتفريطی و اعتدالی می، به تبيين اين سه رويكرد افراطی، در اين مختصر. حديث( بپيمايند

 متأثر از اهل سنتمکاتب کالمی و فقهی  -2-1
يی وجود داشت كه هاگرايش، هم در بين متكلمان شيعه و هم ميان فقهای شيعی، ی نخستينهادر سده

  :يشان به آراء كالمی و فقهی اهل سنت متمايل بودند و در اين مختصر به آنها می پردازيمهادر برخی انديشه

 گرامتکلمان اعتزال -2-1-1
د اين جريان فكری به ذهنيات عالقه بسياری داشتن. گرايی آنها دانستترين ويژگی معتزله را بايد عقلمهم

. ددانستنیشان میرا بهترين شاهد مباحث اعتقاد و عقل و تالش خود را صرف جمع بين عقل و دين كردند
اما رايج ، دو تصور خالف واقع. گرايی داردهای اين جريان نيز ريشه در همين عقلها و شاخصهلفهؤديگر م

 : درباره معتزله وجود دارد
ا ظهور وم بپيدايش معتزله نيمه اول قرن دأ حال اينكه مبد. معتزله نقطه مقابل اشاعره قلمداد شده است. 1

 324. الحسن اشعری )د ق( است و ابو 143. ق( و عمرو بن عبيد )د 131. افرادی همچون واصل بن عطا )د
ی به نام خود و، گذاری كرد كه بعدهامكتبی را پايه، جبائی، ق( در اوائل قرن چهارم با جدايی از استاد خود

 الحسن اشعری سعی )حنابله( قرار دارند و ابو اهل حديث، نقطه مقابل جريان اعتزال، بنابراين. مشهور شد
 ؛ گرايی معتزله و ظاهرگرايی اهل حديث جمع كندداشت تا راهی ميانه بيابد و بين عقل

ينيم بهايی را در شيعه میمعتزله جريانی وابسته به اهل سنت دانسته شده است حال اينكه ما جريان. 2
 : هبه عنوان نمون. كه تمايالتی اعتزالی دارند

. (143ص، 1ج، 1367، های عصر وی پيرو اعتزالند )شهرستانیبه گفته شهرستانی اكثر زيدیالف( 
قاضی عبدالجبار معتزلی را به تصدی منصب قاضی القضاتی ، رسندآل بويه وقتی به حكومت می، ورازاين

ت كه از سهمين دليل ا بهگمارند و همين حاكميت آل بويه موجب قرابت بيشتر شيعه با اعتزال شد و ری می
ابن نديم و راغب اصفهانی به عنوان شيعه معتزلی ياد شده است ، هايی همچون صاحب بن عبادشخصيت

 ؛ (106-90صص، 1372، جعفريان: )رک
ر دچا، ن بزرگ و معروفی چون خاندان نوبخت در بسياری از مسائل مطرح شده در علم كالمامتكلم ب(
 بر اين. اندگرايی افراطی روی آوردهانند معتزله در فهم مباحث كالمی به عقلهای معتزلی شده و همگرايش
مورد ادعای معتزله واقع شده و نويسندگان معتزلی آنها را از خود ، هايی از بزرگان شيعهشخصيت، اساس
ارد د عبارتی ینوبخت یسماعيل بن علاسهل  بوا، طبق گزارشی از شيخ صدوق. (1372، ایخامنهاند )دانسته

إن أمر الدين كله »: گويدوی می. دهدگرايی وی را به عنوان شيخ متكلمان اماميه بغداد نشان میكه عقل
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نظام كالمی ابوسهل نوبختی با نظام آن روز معتزله هماهنگی . (92ص، 1395، )صدوق« باالستدالل يعلم
. واند باشدتتأثير نمیدر اين زمينه بیعلی جبايی  ترديد برخورد نزديک او با معتزليانی چون ابوداشت و بی

در بسياری مسائل با تعاليم معتزله توافق كلی دارد و چند مورد از نظرات حكايت ، وی جز در مباحث امامت
در  وی، همچنين. ييدی بر اين برداشت استأشيخ مفيد نيز ت« اوائل المقاالت»نوبخت در  شده از بنی

تزليان متقدم نزديک شده و به عكس از مواضع متكلمان كهن اماميه دوری های معمباحث فقهی نيز به ديدگاه
 . (سراسر اثر، 1383، گزيده است )پاكتچی

، الله محمد احمد خلف، یامين خول، حسين در عصر اخير نيز برخی از روشنفكران همچون طه ج(
كه از ... محمد اركون و  ،زيد نصر حامد ابو، الرحمن بدوی عبد، حسن حنفی، عابد جابری، احمد امين

در . ودشاز ايشان تعبير به نومعتزله می، اندگرايی روی آوردهگری فاصله گرفته و به عقلهای اشعریانديشه
ظريه نناميدند و به دليل مطرح كردن  یمعتزل برخی همچون دكتر سروش خود را نو، درون گفتمان شيعه نيز

اعتزال معرفی كرده و حتی برخی از نظريات خود را متعلق به مكتب مند به خود را عالقه یعقل مستقل از وح
های يدگاهكند و دیم یرا معتزله معرف یدين ینيز خاستگاه جريان نوانديش یمجتهد شبستر. داندمی یاعتزال

 . (سراسر اثر، 1389، گلی و يوسفيان: وی بسيار به انديشه نصر حامد ابوزيد نزديک است )رک
هنوز مبانی كالمی و فقهی تشيع به خوبی مشخص ، كه تا قرن چهارم و ظهور شيخ مفيد بايد توجه داشت

زارش شيخ مفيد گ. خود گواه بر اين مطلب است، و اختالفاتی كه در تبيين مفهوم غلو وجود دارد بود نشده
نود شثل همين را میتمامی اسالف ما مشبهه بودند و از مشبهه عامه نيز م»: شنوداز معتزله می دهد كه دائماً می

انگاره نفی تشبيه را ما از : گويندكنند و میييد میأو حتی جماعتی از اصحاب حديث اماميه اين حكايت را ت
در مباحث فقهی نيز برخی از افراد همچون فضل ، همچنين. (77ص، الف1413، )مفيد« ايممعتزله گرفته

به اينكه در شريعت به قياس )مكتب ابوحنيفه( عمل  اندموجود دارند كه مته... ابن جنيد و ، يونس، بن شاذان
لكه بر ب، كنند و حتی فردی مثل ابن جنيد اختالف آراء ائمه معصومين )ع( را نه به دليل جعل و يا تقيهمی

اينها جملگی گواه بر اين است . دانست )در ادامه اين اثر به تبيين اين امر خواهيم پرداخت(ی میأاساس ر
و  وجود گرايش قياسی در فقه ابن جنيد و بود كالمی و فقهی تشيع تا زمان شيخ مفيد منقح نشدهكه مبانی 

بهترين دليل بر اين مدعاست و اين فقط دو نمونه از نتايج و ، های معتزلی در كالم خاندان نوبختگرايش
 . های اصول و فروع دين استتبعات مرزبندی نشدن مكتب تشيع در زمينه

 : توان گفت ما در جهان اسالم شاهد سه جريان فكری كالن هستيمیم، بنابراين
 ؛ اهل حديث سنی و اهل حديث شيعی: شامل؛ گريز(گرای افراطی )عقلجريان نص. 1
 ؛ معتزله سنی و معتزله شيعی: شامل؛ گريز(گرای افراطی )نصجريان عقل. 2
نند گريز را طی كگريز و نصيانه دو طيف عقلحلقه واسطه بين دو جريان باال كه سعی دارند تا راهی م. 3

 . بر عهده دارند« مكتب متكلمان»، و در شيعه 1«اشاعره»، كه نمايندگی اين طيف را در اهل سنت

                                                           

از عقل و  استفاده، تقسيم كالم به كالم نفسی ازلی و كالم لفظی حادث، «بال كيف»برخی از آراء اشاعره مثل خلق اصطالح . 1
، كتب گاهبسته به اينكه پيروان اين م، البته. توان در همين راستا تبيين كردیرا م... نظريه كسب و ، نص و قلب برای اثبات خدا

در آراء خود به شدت ، مند شوندنيز به اهل حديث نزديک كنند و از حمايت آنان بهره، اند تا خود را به معتزله و گاهسعی كرده
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له مرتضی از معتز بايد اذعان كرد كه ادعای تأثير متكلمانی همچون شيخ مفيد و سيد، با اين مقدمات

های اهل بيت )ع( است ثر از انديشهأمت، های اعتزالیاز انديشهبرخی ، بلكه بالعكس، دور از انصاف است
ند )برای انيز اهل بيت )ع( در بين طبقات نخستين معتزله جای داده شده« ةطبقات المعتزل»كه در كتب  چنان
در اينجا الزم است به يک نكته قابل توجه در تاريخ معتزله ، البته. (9ص، 1961، ابن مرتضی: رک، نمونه
تزال در خاستگاه اع. ه كرد و آن عبارت است از تفكيک معتزله به دو دسته معتزله بغداد و معتزله بصرهاشار

اما بعدها بعضی از بزرگان و سران آنها در بغداد رحل اقامت گزيدند و مكتب بغداد را به ، ابتدا بصره بود
بود و نوع خاصی از اعتزال كه  با نوعی تحول همراه، صدور اين تفكر به بغداد در حقيقت. وجود آوردند

آن قرار  یكوفه )كه بغداد نيز در حوزه جغرافياي. (63ص، 1372، شكل گرفت )جعفريان، بود« یأعلوی الر»
وزه های شيعی بود و بغداد نيز به تبع حدارای گرايش، )ع( بود یمركز حكومت عل یدارد( با توجه به اينكه مدت

 كه وان گفتتمی، بنابراين. به شيعه )به ويژه زيديه( بودند یو فكر یگرايش سياس یدارای نوع، كوفه یفكر
 . است بغداديون یگرايش شيع در مهمترين تفاوت مكاتب بصره و بغداد

 گرافقهای سنی -2-1-2
ابن . ابن جنيد است، شخصيتی كه در اين بين از اهميت بسزايی برخوردار است و بايد بدان اشاره كرد

خ شي. كنندمی« القديمين»دو تعبير به  از چنان جايگاهی برخوردارند كه فقها از اين ابن ابی عقيلجنيد و 
د وی را متهم به عمل به ظن و قياس و خلط بين منقول از ائمه و رای خويش كرده مفيد در نقد ابن جني

دهد كه در بين راويان ما و مرتضی گزارش می سيد، عالوه بر ابن جنيد. (73ص، ب1413، )مفيد است 
نی همچون فضل بن شاذان و يونس و جماعتی معروف وجود دارند كه در شريعت به ناقالن احاديثمان كسا

شيخ صدوق نيز فضل به شاذان ، تر از سيد مرتضیپيش. (311ص، 3ج، 1405، كنند )مرتضیقياس عمل می
مرتضی حكايت از آن دارد  عبارت سيد، البته. (270ص، 1404، )صدوق ا به عمل به قياس متهم كرده بودر

، يدبلكه ما در اماميه با يک جريان فكری و به تعبير س، نه تنها با افرادی روبرو هستيم كه قائل به قياسند كه ما
 . دانندحجت می ـ ای كه دارندبا توجه به مبانی خاص كالمیـ  با جماعتی روبرو هستيم كه قياس در دين را

احاديث را ، بر اين اساساعتنا بود و ابن جنيد برخالف نقاد اهل حديث نسبت به مباحث سندی نيز بی
شيخ مفيد بارها به آراء ابن جنيد حمله كرده و از ، روازاين. (71ص، ب1413، مفيد: )رکكرد مسند نقل نمی

، د1413، داند )مفيد( و كالم وی را غير سديد می62ص، د1413، تعبير كرده )مفيد« هذيان»آنها به 
وجهی تدليل بی، يد به عمل بر طبق قياس و پيروی از مذهب ابوحنيفهمفيد با متهم كردن ابن جن. (58ص

ابن جنيد اختالف ، تر اينكهعجيب. (58ص، د1413، داند )مفيدمی امر اصحاب به تصانيف وی را نيز همين
، يدمف: داند )رکی و اجتهاد میأبلكه به دليل ر، در آراء ائمه )ع( را نه به دليل پديده جعل و يا عنصر تقيه

و  قياس، خبر واحد، ظاهر كتابنظير  یظنّ  داليل به كه است طبيعی، كامالً ، بنابراين( و 75ص، ف1413
 فقه و بهكرده دور  اماميه رايج فقهرا از  ابن جنيد آن خصوصياتی اينگونه در فقه كند و وجود عمل استحسان

بغداد در زمره  انمتكلمقم و هم  هایاخباری هم، با توجه به همين رويكرد او. است ساخته نزديک سنت اهل

                                                           

، 2ج، 1392، اسعدی: برای مطالعه در اين زمينه رکاند و اين مطلب در تفاسير اشاعره كاماًل هويدا است )مذبذب عمل كرده
 . بخش نهم(

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B8%D9%86%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%E2%80%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%E2%80%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%E2%80%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%E2%80%8C_%D8%A7%D9%87%D9%84%E2%80%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AA%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C_%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85%E2%80%8C
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در رد بر  ایو رساله معاصر ابن جنيد بوده از مخالفان ، اخباری فقيه ، قمی بابويه ابن. مخالفانش قرار دارند
در . است قرار داده شيعه در شمار ضعفای، ذكر نام ابن جنيد را بدون نيز« الخصال»در  و است نوشته جنيديه

« السروية اجوبة المسائل»در  كه رفتهشمار می او به مخالفان تريناز مهم مفيد شيخ، بغداد نيز متكلمانبين 
 . (258ص، 3ج، 1367، است )پاكتچی ختهابن جنيد پردا تعاليم ردّ  به« الصاغانية المسائل»و 

اما به گفته ، مآبانه به وی انتساب نيافتهاگرچه گرايشاتی سنی: اما درباره ابن ابی عقيل عمانی نيز بايد گفت
توان همچون نجاشی و نيز شيخ طوسی درباره وی می افرادیهای ( از گفته1372، ایخامنه: برخی )رک

ا كه اما از آنج، ای بوده است كه مفيد اتخاذ كردهشايد نزديک به همان طريقهفهميد كه او فقيهی مستقيم و 
از كتاب او جز نامی برای ، در شمار شذوذات فقهی و متروک است و شايد به همين جهت هم، آراء وی غالباً 

فقهی تواند سلف جريان توان حدس زد كه وی نمیمی، اعصار بعد از عالمه و محقق )ره( باقی نمانده است
 . بعد از خود باشد و فقاهت او دارای عيبی بوده است

، خداوند بودندر كنار باورهای تشبيهی و اعتقاد به جسمانی يكی از اتهاماتی كه، تر از اينهاحتی پيش
به عقيده برخی از پژوهشگران . اعتقاد به جواز قياس در دين است، متوجه جريان هشام بن حكم بوده است

متخذ از ، ی و قياس در دينأديدگاه وابستگان فكری جريان هشام درباره جواز ر، (117ص، 1390، )گرامی
 ما در اماميه با جريانی روبرو هستيم كه از ديدگاه، بنابراين. بوده است )ع( ديدگاه آنان درباره كيفيت علم امام

 . دندكری تمسک میأاند كه در دين به رنخستين كسانی بوده )ع( امامان شيعه، ايشان

 مکتب اصحاب حدیث  -2-2
، نبوت، عدل، به عقيده سيد مرتضی اگر از هر يک از اصحاب حديث درباره علت اعتقادش به توحيد

اينان اگر معارف را . خوانندمخاطب را به روايات حواله داده و احاديثی را برايش می، ال شودؤس... امامت و 
، ضیدادند )مرتمخاطب را به روايات حواله نمی، شدال میؤا سوقتی از آنه، از طريقی صحيح فراگرفته بودند

 «اعتقادات االماميه»گفتار شيخ صدوق در كتاب ، گواه اين مدعای سيد مرتضی. (311ص، 3ج، 1405
با قول ائمه )ع( و يا معانی كالم آنان صحيح می، احتجاج بر مخالفان را صرفاً ، است كه با تمسک به روايات

، 1ج، تابی، استنباط و استخراج را نفی كرده است )صدوق، ( و هرگونه قياس43ص، 1414، داند )صدوق
« نالمحاس»برقی نيز در كتاب . گريزی و اكتفا به نص در انديشه صدوق است( و اين حاكی از عقل62ص

 . (209ص، 1ج، 1330، برقی: ی و قياس اختصاص داده است )رکأبابی مستقل را به نفی اصحاب ر
 : د نيز دو اشكال عمده بر اصحاب حديث وارد كرده استشيخ مفي

ينقلون الغث و  الحديث أصحاب»: گويدمی بر اين اساس یو؛ نقد مستندات روايی اصحاب حديث. 1
سيد مرتضی نيز درباره عدم حجيت . (73ص، ف1413، )مفيد« النقل علی المعلوم یالسمين و اليقتصرون ف

رچه را ه، كند كه ايشان بدون توجه به حجيت يک خبرصحاب حديث بيان میاكثر اخبار منقوله از طريق ا
 ؛ (211ص، 1ج، 1405، كنند )مرتضینقل می، شنوندمی

 هبداند كه اصحاب حديث را جريانی می شيخ مفيد، از همين روی؛ نقد ظاهرگرايی اصحاب حديث. 2
 ،)مفيد بر دين صاحبش ضرر دارد أیاين ر اند كهكنند و از طريق اعتبار عدول كردهظواهر الفاظ عمل می

عالوه بر اينكه گاه مستندات ، «تصحيح االعتقاد»شيخ مفيد در مقام عمل نيز در كتاب . (138ص، ز1413

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C_%D9%82%D9%85%DB%8C%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%84%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
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، مفيد: داند )برای نمونه رکهای وی را نيز صحيح نمیبارها برداشت، داندشيخ صدوق را مخدوش می

 . (87، 81، 79صص، ز1413
جادله توان ممی، مفيد را نماينده مكتب بغداد بدانيم، را نماينده مكتب قم و شاگرد ویاگر شيخ صدوق 

گرايی را جدال عقل«( االعتقادات»در مقابله با كتاب « تصحيح االعتقاد»مفيد در آراء صدوق )نگارش كتاب 
، مواضع ای ازو در پاره فشاردشيخ صدوق بر نقل گرايی پای می، سو از يک. گرايی قم قلمداد كردبغداد و نقل

تقاد شيخ به اع. ورزدشيخ مفيد بر استفاده از عقالنيت اصرار می، بيند و از سوی ديگردست عقل را كوتاه می
بلكه حتی در مباحث اعتقادی نيز نبايد به سراغ استدالل و مجادالت كالمی ، نه تنها در فروعات، صدوق

ز همين ااز روايات و آيات شريفه در بحث و مناظره استفاده نمود و  بلكه بايد تنها، رفت و از آنها بهره گرفت
ود به از ور، بر اين شيوه عمل كرده و با تكيه بر آيات و روايات، ست كه در طرح مباحث اعتقادی خود نيزرو

 شيخ مفيد تالش كرده تا بنای انديشه و اعتقاد، مباحث عقلی اجتناب كرده است حال اينكه در مقابل ايشان
تازد كه بارها بر استادش می« تصحيح االعتقاد»در ، روخود را بر اساس اصولی عقالنی استوار كند و از اين

، ز1413، مفيد: )برای نمونه رک چرا طريقه اهل حديث را در پيش گرفته و راه به مقصود شارع نبرده است
 . (138، 79صص

 ارائه الگوی جدید فکری توسط مفید و مرتضی -2-3
 : در زمان شيخ مفيد ما دو جريان را شاهديم، كه مالحظه شدچنان

كند و اين امر مورد ای كه حتی در عقائد نيز به روايات رجوع میبه گونه؛ گرای افراطیفقاهت نص. 1
فقاهت در اين جريان به معنای افتاء . (211ص، 1ج، 1405، مرتضی: انتقاد مكتب متكلمان بوده است )رک

حاكی از وجود روايتی در ، طوری كه هر فتوا در كتب فقهی اين گروه از فقهاءات است بهبر طبق متون رواي
واند تآن فتوا می، هرگاه صاحب آن فتوا از وثاقت و ضبط الزم برخوردار باشد، بنابراينمضمون آن بوده و 

 ؛ جايگزين يک حديث باشد
بن  حسن، دو چهره معروف اين جريان؛ (گرفته از تعاليم مكتب اهل بيت )عزده و فاصلهفقاهت سنی. 2

 . ابی عقيل عمانی و ابن جنيد اسكافی هستند
 ،اما در نيمه پايانی قرن چهارم با ظهور افرادی همچون شيخ مفيد و شاگرد برجسته ايشان سيد مرتضی

ديث ح تحوالتی روی داد كه نقطه عطفی در تاريخ فقه شيعه بود و زمينه اين را فراهم كرد تا سلطه اصحاب
هر يک از دو جريان فقاهت از جهتی . محيط فكری اماميه را در دست گيرند، خاتمه يابد و مكتب متكلمان

های معتبر نزد اماميه دارد و هم از استفاده از اجتهاد مصطلح و اما فقه مفيد هم تكيه بر روش، ناقص است
 او همان كسی است كه قالب، بنابراين .مند استدخالت دادن عنصر استدالل و استنباط نظری در فقه بهره

علمی مقبول و معتبر نزد شيعه را به دست آورد و مواد مأثور و اصول متلقاة را نظم علمی بخشيد و آن را در 
 . فقاهت شيعه باقی گذارد حوزه

حركتی را آغاز كردند تا با ايجاد ، دو از مكتب متكلمان بغداد بودند شيخ مفيد و سيد مرتضی كه هر
ی ابن اب، ابن جنيد، نوبختيان، هازده متكلمان و فقهای پيشين )همچون زيدیصالحات در انديشه سنیا

ريزی اصول فقه شيعه دو به پی اين، روازاين. فقه و كالم اماميه را زير سلطه خود قرار دهند، (... عقيل و 
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ات گزارش. فقه اماميه تبيين كردنددر را ... قياس و ، عقل، اجماع، سنت، ند و جايگاه كتابدمبادرت ورزي
ما بين مكتب متكلمان و مكتب محدثان است تا آنجا كه گفتار  یگر اختالفات عميقتاريخی نيز حكايت

ديگری  ليفاتأدو جريان بدان حد است كه يكی گفتار و ت حكايت از اين دارد كه اختالفات اين یسيدمرتض
( و شيخ مفيد قصد داشت تا به بازتوليد مبانی فكری 26ص، 1ج، 1405، داند )مرتضیرا فاقد حجيت می

شيخ مفيد سه نقش  ،بنابراين. ريزی كندفقه و كالم آن را نيز پی، تشيع بپردازد و با تثبيت هويت مستقل تشيع
الب علمی بنيانگذاری شكل و ق، تثبيت هويت مستقل مكتب اهل بيت )ع(: مؤثر و تعيين كننده داشته است

 . (1372، ایخامنه: )رک و آفرينش شيوه جمع منطقی ميان عقل و نقل در فقه و كالم صحيح فقه شيعه
ت كند و تقوي هگرايی را در اماميسعی كرد تا عقل هشيخ مفيد با توجه به جايگاه علمی خود در بين امامي

احاديث از اوائل قرن گرايانه در نقد اين حركت عقل، البته. گرا پرداختهای نصبه مقابله با جريان، بنابراين
چهارم توسط ابن ابی عقيل عمانی و ابن جنيد اسكافی آغاز شد و با تداومش از سوی مفيد و مرتضی در پايان 

بايد توجه داشت كه در حوزه بغداد با توجه به وجود . توانست حوزه قم را از دور خارج كند، قرن چهارم
ای از گونه ،تأثيرپذيری اين حوزه حديثی از كوفه، نينهای فكری بين شيعيان و مخالفانشان و همچدرگيری

مضاف بر اينكه وجود متكّلمانی از . های دّوم و سّوم در اين حوزه حديثی شكل گرفته بودگرايی در قرنعقل
های عقلی و كالمی در خود حكايت از گرايش، در بغداد... خاندان نوبختی همچون ابوسهل نوبختی و 

گرايی و های بارز عقلدر حوزه بغداد گرايشها همگی دست در دست هم داد تا ين زمينها. حوزه بغداد دارد
خود را نشان دهد و اين ، در انديشه و آثار ابن ابی عقيل عّمانی و ابن جنيد، اجتهاد در احاديث فقهی نيز

خر همين قرن های شيخ مفيد و سيد مرتضی در اوابا تالش، حركت كه از آغاز قرن چهارم شروع شده بود
 دارای مشرب، حوزه حديثی بغداد كامالً ، به نحوی كه در انتهای قرن چهارم هجری، چهارم به بالندگی برسد

گرا ما شاهد دو جريان نص، در اين برهه از تاريخ. گرای قم قرار گرفتگرايی شد و در مقابل حوزه حديثعقل
ی مفيد سعی در ايجاد اصالحات در آنها و تبيين مبانهستيم كه مكتب متكلمان به رياست شيخ  هدر بين امامي
 : كرد هفكری امامي

ر به ای آشكانارسا بودن تعاليم اصحاب حديث چهره، تعبير برخی از محققان كه به؛ اصحاب حديث. 1
به اجبار نياز به تجديد نظری در ، خود گرفته و اماميانی كه در معرض حمالت مذاهب گوناگون قرار داشتند

گريزانه آنان موجب گرايانه و عقلشيوه نص. (76ش، 1383، اند )پاكتچینديشه مذهبی خود داشتهروش ا
گويی و رويكردی دوگانه روبرو شوند و اين امر ضرورت شده بود تا آنان در اعتقادات خود با نوعی تناقض

لنبی را ق كه عدم سهو اكسی مثل شيخ صدو، نمونهبه عنوان . تنقيح مبانی فكری تشيع را دوچندان كرده بود
تر از عدم السهو فرازهای بلند زيارت جامعه را كه بسی باالتر و مهم، شماردپذيرد و آن را نشانه غلو مینمی

نقد احاديث ، است كه عالمان قم آندليل اين امر . كندهای خويش نقل میباور دارد و آنها را در كتاب، است
ت تمام ممكن اس، مان داشتند در صورت رد اينگونه احاديث با نقد عقلیپذيرفتند و گرا با داليل عقلی نمی

رش راز پذي، بنابراين. شده در احاديث را نداردزيرا عقل توانايی درک تمام امور مطرح، روايات نقد و رد شوند
ديد گرايی و اخبارگرايی شچيزی جز نص، سهو النبی از يكسو و نقل متن زيارت جامعه كبيره از سوی ديگر

فرازهای زيارت جامعه كبيره را نيز ، قميان نيست و آنان همانگونه كه روايات سهو النبی را قبول داشتند
 ؛ پذيرفتندمی
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زيست كه در طيف متكلمان اماميه دو جريان به طور شيخ مفيد در شرايطی می؛ گرامتكلمان نص. 2

 من طاق بر عهده داشتندؤا هشام بن سالم و مگرا كه رياست آن ريكی جريان متكلمان نص: موازی در حركتند
 و... فضل بن شاذان و ، يونس بن عبدالرحمن، گرا كه افرادی همچون هشام بن حكمو ديگری جريان عقل

در اين بين شيخ مفيد سعی كرد تا با ايجاد . كنندهايی همچون نوبختيان آن را هدايت میخاندان، همچنين
يشان به بازتوليد انديشه ا، تكلمان پيشين )هشام بن حكم و نوبختيان(اصالحاتی در استدالالت عقلی م

، یاست كه برخی )گرامبه همين دليل . نقلی وفاق ايجاد كند هبپردازد و ميان استدالل عقلی و تفسير ادل
ای ههای مكتب كالمی بغداد به رياست شيخ مفيد را تركيبی از تأثيرپذيری از جريان( آموزه71ص، 1390

 . دانندهای عقايد جريان هشامين )هشام بن سالم و هشام بن حكم( میلی و بازماندهمعتز
كسی در  جايز نيست كه»: شيخ مفيد نيز در تبيين روش اعتدالی خود و نقد دو روش پيشين نوشته است

آنها حكم  بدون احاطه علمی بر، معنای قرآن يا سنت يا مدلول دليِل عقلی كه در آنها اختالف آراء وجود دارد
نيست  الزم، اثبات نشده باشد، و در صورتی كه صدور آنچه شيخ صدوق روايت كرده است... به حقانيت كند

كنند و در نقل روايات بر آنچه به صدور سره و ناسره را نقل می، زيرا اصحاب حديث، ...به هيچ يک عمل شود
كنده كردهجنيد كتاب علی ابن ابو... . كننداكتفا نمی، آن علم است كه در آنها  های خويش را از احكامی آ

، ف1413، )شيخ مفيد« اندبهره برده، اند و از قياس ناپسند كه روش مخالفان استبر پايه ظن عمل كرده
گرايی و كنار گذاشتن روش فقهی است كه شيخ مفيد با طرد فقه مبتنی بر حديثبه همين جهت . (73ص

شيخ بين اخبار متعارض جمع ، در اين شيوه اجتهاد. را در فقه هموار نمود راه سومی، مبتنی بر رأی و قياس
فقه جديدی  عمالً ، خودداری و با تدوين اصول فقه، كارگيری اخبار آحاد عاری از قرائن صحته كرده و از ب

 . گذاری نموده استرا پايه
ته و معيارهای نقد حديث دانسوی عقل را يكی از : در تبيين جايگاه عقل در انديشه شيخ مفيد بايد گفت

د آن را به سبب حكم عقل به فسادش ر، اگر حديثی را بيابيم كه با احكام عقالنی در تضاد است»: نويسدمی
، گرای اماميهمحدثان نص»: گويدو با انتقاد از اصحاب حديث می (149ص، ز1413، )شيخ مفيد« كنيممی

كنند و در اسناد آنها چندان دقت نمی، شنونددر احاديثی كه می. درايت هستنددقت و كمكم، افرادی پاكدل
 يابند و مفاهيم احاديثینمی دهند و پيامدهای پذيرش آنها را دركنند و سره را از ناسره تشخيص نمینظر نمی

سيد مرتضی نيز تصريح كرده است كه . (88ص، ز1413، )شيخ مفيد« پااليندنمی، كنندرا كه نقل می
بر معيارهای صحيح قرآنی عرضه ، بايد با عرضه بر عقل سنجيده شود و چنانچه تسليم عقل باشد روايات

شيخ مفيد تصريح ، البته. (409ص، 1ج، 1405، )سيد مرتضی حق است، شود و اگر باز تسليم آنها باشدمی
يل نقلی محتاج قدرت فهم و درک بسياری از مسائل كالمی را ندارد و به دل، كند كه عقل به خودی خودمی

وارد متعددی اعتقادات كالمی خود را منتسب موی در ، به همين دليل. (44ص، و1413، )شيخ مفيداست 
 . (65ص، ز1413، / مفيد54ص، و1413، )مفيدبه روايات كرده است 

ه آن هرچند ك، شيخ مفيد در مقام استنباط احكام با اصحاب حديث كه متعبد و ملتزم به اخبار بودند
ابن ابی عقيل عمانی و ، آشكارا مخالفت كرد و برخالف اساتيدش، سند باشندمرسل و يا بی، ضعيف اخبار

هی و ها و ترازهای فقابن جنيد اسكافی كه بيشتر به خردورزی و برداشت و توجيه روايات و نگهداشت قاعده
ح له دارای سندی صحيأمس گرايش داشت )هرچند كه روايت موجود در، اصولی و تفريع و تطبيق از راه اجتهاد
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شيخ مفيد  ،به عنوان مثال. استنباط خود را بيشتر مبتنی بر ظواهر نصوص قرار داده بود، و متنی متقن باشد(
كه روايات معتبر بسياری  چرا، (583ص، هـ1413، داند )مفيدشير موجود در پستان حيوان مردار را پاک می

( با تمسک به اصول 112ص، 3ج، 1429، ادريس )ابن ادريساما امثال ابن ، كندبر اين امر داللت می
 ،اينگونه شيخ مفيد. پوشددهند و از آن همه روايت صحيح چشم میفتوا به نجاست آن می، مذهب و احتياط

، يدابتكار شيخ مف، بر اين اساس. نه افراط در عمل به اخبار داشت و نه تفريط در استناد نكردن به روايات
به مثابه مؤسس و سرسلسله حركت  وی. مع منطقی ميان عقل و نقل در فقه و كالم استآفرينش شيوه ج

رايی گو نقل (مانند بنی نوبخت)گرايی مطلق معتزله و پيروان آنان از شيعه ی ميان عقلاراه تازه، علمی شيعه
 . شيخ صدوق گشوده است

حكايت از آن دارد كه آنان ، ش از شيخهای شاذ فقهی در ميان فقيهان پيو ديدگاه اوفور فتاو، همچنين
استناد به شهرت و استفاده از اجماع به عنوان مبنايی برای احكام ، توجهی به شهرت و اجماع نداشتند و ظاهراً 

و د ابتكار شيخ مفيد بوده است و در آثار شاگردان وی )سيد مرتضی و شيخ طوسی( به روشنی از اين، فقهی
شان مستندات روايی اي، های فقهی اهل سنتبسياری از موارد برای نقد ديدگاهسيد مرتضی در . ياد شده است

، 2ج و 1405، 421، 411، 380، 375، 351صص، 1415، داند )مرتضیرا خبر واحد و فاقد حجيت می
بر رويكرد فرقه حقه ، با تمسک به اجماع اماميه و عمل طائفه، ( و در مقابل1410، 128، 123، 122صص

شيخ مفيد پای ادله ، همچنين. (414، 385، 346صص، 1415، مرتضی: د )برای نمونه رکگذارصحه می
از عقل به عنوان يكی از منابع احكام شرعی ، عقلی را نيز به مبانی فقهی شيعه باز كرد و فقيهان پس از او

ده بود تا آنجا شمبانی رفع تعارض اخبار به خوبی تنقيح ن، پيش از شيخ مفيد، عالوه بر اين. استفاده كردند
ه ظرف آغشته به بزاغ سگ بايد هفت مرتبمعتقد بود كه  هكه فقيهی مثل ابن جنيد با استناد به روايات عام

ر روايت سنی را ب، اما وی نه تنها روايتی اصالتاً ، كنندنكه روايات شيعی خالف آن را بيان میآ با شسته شود 
 توجه كافی نداشت و قول به استحباب، اللی اين روايات نيزبلكه نسبت به جمع د، امام صادق )ع( مقدم كرد

 . (83ص، 1ج، 1414، )حّلی برنگزيد، را در مقدار زيادی

 تصفیه و توسعه مصادر روایی شیعه -3
حركتی را آغاز كردند تا با ايجاد ، دو از مكتب متكلمان بغداد بودند شيخ مفيد و سيد مرتضی كه هر

ايشان بايد ، يندر اين ب. ريزی و تنقيح مبانی كالمی تشيع مبادرت ورزندپیبه ، اناصالحات در انديشه پيشيني
دادند تا مبتنی بر آن بتوانند به تصفيه متون روايی شيعه پرداخته و انبوهی از روايات در حوزه الگويی ارائه می

كيه بر ت، از طرف ديگر. ندزنبكنار ، اندكه وارد مصادر روايی شيعه شده را... غلو و ، تشبيه، جبر، تحريف
 ،كسانی كه قائل به وجوب عمل به خبر واحد در شريعتند» زيرا، نيز راهگشا نبود نظريه حجيت خبر واحد

( و شرط عدالت راوی 555ص، 2ج، 1346، )مرتضی« اند كه راوی آن بايد عادل باشدهمگی بر اين عقيده
رو شيخ مفيد به ازاين. شودصادر روايی شيعه میخود باعث از دست رفتن انبوهی از روايات موجود در م

 صص، ج1413، مفيد: برای نمونه رک) الگوی عدم حجيت اخبار آحاد را ارائه داد، منظور رفع اين خأل
، 1346، )مرتضی همين الگو توسط سيد مرتضی بسط داده شد، ( و بعدها122ص، و1413، همو؛ 38و44

د تا مانع اين شون، صفيه احاديث شيعه بپردازند و از سوی ديگربه ت، سو تا از يک. (551-531 صص ، 2ج



 291   عیّتش یفکر یمبان حیدر تنق یمرتض دیو س دیمف خینقش ش

 
به  فاً صر، انبوهی از روايات صادره از معصومين )ع( كه در كتب معتبره اماميه )و محفوف به قرائن( موجودند

 . پردازيمبه تبيين اين مطلب می، در اين مختصر. دليل ضعف سندی كنار زده شوند

 مکتب محدثان -3-1 
رايی گحضور و عصر غيبت صغری شاهد حاكميت پارادايم و مكتبی در اماميه هستيم كه به نص در عصر
های ( تا اينكه از قرن چهارم با تالش436-432صص، 1384، گرايی گرايش داشت )جباریبيش از عقل

-ه پارادايمكگرا و مكتب متكلمان رشد پيدا كرد و از آنجا جريان عقل، سيد مرتضی، شيخ مفيد و شاگرد ايشان

حاكميت ، های علمی دارنداثری مهم بر پيدايش و چيستی نظريه، های هر علم به عنوان جزئی اساسی
گرايی )مكتب اصحاب حديث( نيز موجب شد تا در درون آن نظريات مختلفی شكل گيرد كه پارادايم نص

توان ز جمله اين نظريات میا. يافتنداين نظريات نيز موجوديت نمی، گرفتاگر اين مكتب فكری شكل نمی
رايی گاشاره كرد كه جملگی ريشه در نص... نظريه غلو و ، نظريه تشبيه و تجسيم، به نظريه تحريف قرآن

  .گريزی( از سوی ديگر دارندسو و ظاهرگرايی افراطی )عقل افراطی )توسعه در پذيرش روايات( از يک

یف کتاب -3-1-1 یه تحر  نظر
ند كه ام شاهديم كه بسياری از محدثان شيعی به پذيرش وثاقت رواياتی روی آوردهدر آغاز ميانه قرن سو

 مدعی شدند در قرآن، شانايشان هماننِد همتاياِن سنی، به همين دليلشود و از آنها بوی تحريف استشمام می
، 2كوفی فرات بن ابراهيم، 1محدثانی همچون علی بن ابراهيم قمی. هايی صورت گرفته استحذف و تبديل

 محمد، گنجند و فقيهانی همچون محمد بن مسعود عياشیسعد بن عبدالله اشعری آشكارا در اين گروه می
بن  محمد، طالب طبرسیاحمد بن ابی، محمد بن ابراهيم نعمانی، محمد بن عمرو كشی، بن يعقوب كلينی

ه توضيحی درباره وثاقت و صحت اگرچ، 3اندبه نقل رواياتی با اين مضمون پرداخته... علی بن شهرآشوب و 
دين باند و كردند كه بدان اعتقاد داشتهبايد توجه داشت كه متقدمان آن چيزی را نقل می 4. اندآنها ارائه نداده

ما  .رفتهای تحليل شخصيت افراد در نزد رجاليون به شمار میكه توجه به مرويات يكی از راه جهت است
( 131ص، 1966، م هم بزرگان معتزله همچون عبدالجبار معتزلی )همدانیشاهديم كه در نيمه اول قرن پنج

اماميه را به اعتقاد به تحريف متهم ، (4ص، 5ج، 1402، حزمحزم ظاهری )ابنابن، و هم بزرگ ظاهريان
... احسان الهی ظهير و ، ن همچون رشيدرضااخران و حتی برخی از معاصرأكنند و اين اتهام توسط متمی

 . است تكرار شده

                                                           

وی وی در رفيض كاشانی در مقدمه تفسير خود به مملو بودن تفسير علی بن ابراهيم قمی از روايات حاكی از تحريف و زياده. 1
 . (52ص، 1ج، 1416، اين زمينه تصريح كرده است )فيض كاشانی

 . (483ص، 1415، هارم روايات تحريف از تفسير فرات بن ابراهيم كوفی نقل شده است )بروجردینزديک يک چ، به تصريح بروجردی. 2
 . (84-72صص، 4ج، 1423، بحرانی: محدث بحرانی مجموع اين روايات را گرآوری كرده است )رک. 3
، و1413، ه است )مفيدنوبخت را متهم به اعتقاد به زيادت و نقصان در قرآن كردبنی، بايد توجه داشت كه شيخ مفيد. 4

 ،كسی قائل به افزوده شدن به قرآن نيست و بنابراين، زيرا طبق گزارش شيخ طوسی، اما اين مسئله مورد ترديد است، (82ص
بعيد است كه فقهای مشهوری چون نوبختيان از آن ، روازاين. (3ص، 1ج، 1409، بطالن اين مسأله اجماعی است )طوسی

 . حمايت كرده باشند
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پارادايم در دانش حديث تسلط خويش را بر زمانی خاص تثبيت  کهنگامی كه ي، همانگونه كه گفته شد
گرايی افراطی وقتی پارادايم نص، روازاين. آيدفضايی برای توليد و تكثير نظريات و قواعد به دست می، كندمی

سنی كه مشعر به تحريف قرآن  التاً اين امر موجب شد تا روايات اص، گرفتدر درون گفتمان شيعی شكل 
به كتب شيعه راه يابند و نظريه تحريف در درون جامعه اماميه شكل گيرد و اهل سنت با ارائه تئوری ، بودند
 . خود را از اين اتهام تبرئه كردند و اين اتهام دامان شيعه را گرفت، های چندگانهنسخ

، ق( )جاحظ 255. عتزله همچون جاحظ معتزلی )دشاهد اظهارنظر برخی از بزرگان م، در همين ايام
( و ابوعلی 41و  6صص، 1344، اواخر قرن سوم( )خياط. ابوالحسين خياط )د، (223ص، 3ج، 1979

( هستيم كه همه شيعيان را به قول به تحريف قرآن متهم 144ص، 1369، ق( )ابن طاووس 303. جبايی )د
ان اين مطلب حتی در مي، در همين ايام زيرا، توان پذيرفتنمی نگری معتزليان رااين مطلق، البته. كنندمی

تر ق( كه نماينده شاخه عالم 381. بابويه )دبلكه فقيهانی همچون ابن، محدثان شيعی نيز اجماعی نبوده است
، عالوه بر وی. (84ص، 1414، صدوق: كردند )رکرد می قول به تحريف را قوياً ، مكتب محدثان هستند

، محمد بن احمد بن جنيد اسكافی نيز در همين دوره، (1047ش، 1416، نجاشی )نجاشیطبق گزارش 
شود می برداشتليف كرده كه از عنوان آن أت« من شنع علی الشيعة فی امر القرآن أايضاح خط»كتابی با عنوان 

 . وی قصد دفاع از شيعه در برابر اتهامات را داشته است كه

یه جبر -3-1-2  و و تقصیرغل، تشبیه، نظر
ده همين پدي، ای وارد مصادر روايی شدهمانگونه كه انگاره تحريف از طريق مراودات و منازعات بين فرقه

. نام برد توان به عنوان نمونهاعتقاد به جبر و تشبيه و يا غلو و تقصير را می. را در آراء كالمی اماميه نيز شاهديم
جعفر و مگر اب ،هيچ استثنائیبی، هاتمامی قمی»از سيد مرتضی طبق گزارشی ، درباره اعتقاد به جبر و تشبيه

، 1405، )مرتضی« دهدمشبهه و مجبره هستند و كتب و مصنفاتشان به اين مطلب شهادت می، بن بابويه
ه شنود كاز معتزله می، دهد كه دائماً گونه گزارش می شيخ مفيد نيز شرايط زمانه خود را اين. (310ص، 3ج

شنود و حتی جماعتی از اصحاب حديث ما مشبهه بودند و از مشبهه عامه نيز مثل همين را میتمامی اسالف 
، الف1413، دايم )مفيانگاره نفی تشبيه را ما از معتزله گرفته: گويندكنند و میييد میأاين حكايت را ت، اماميه

افرادی  ،به اين انگاره متهم هستندبينيم كه الاقل افراد متعددی را می، ما نيز با رجوع به كتب رجال. (77ص
هارون بن ، (1020ش، 1416، سدی از مشايخ كلينی )نجاشیاهمچون محمد بن جعفر بن محمد بن عون 

 ... . ( و 889ش، همان) کبوجعفر سكاامحمد بن خليل ، (1180ش، همانمسلم بن سعدان )
با همين اتهام روبرو ، روندشمار می متكلمان اماميه و از اعاظم آنها نيز به وحتی شاهديم كسانی كه جز

ند كهستند تا آنجا كه ابن ابی الحديد از برخی همچون هشام بن حكم با عنوان مستضعفين از متكلمان ياد می
 هشام، با ذكر روايتی از اصول كافی« نور البراهين»جزايری نيز در . (223ص، 3ج، تابی، )ابن ابی الحديد

هشام بن حكم . (247ص، 1ج، 1417، داند )جزائریبه صورت داشتن خداوند میبن سالم را در زمره قائالن 
، 1ج، 1363، كلينی: بودن خدا به وی نسبت داده شده است )رکنيز از جمله كسانی است كه اعتقاد به جسم

بودن خداوند حكم قائل به جسمانی نرواياتی نيز دال بر اينكه هشام ب. (77ص، الف1413، / مفيد104ص
. (97ص، 1398، صدوق: وجود دارد )رک، ام بن سالم معتقد به صورت داشتن خداوند بوده است نيزو هش
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: گنجاند )رکهمين دسته می ومن طاق آمده است كه وی را جزؤدرباره م «كافی»روايتی در ، عالوه بر اين

، ه است )صدوقالرحمن نيز وارد شد مشابه همين اتهامات به يونس بن عبد( و 100ص، 1ج، 1363، كلينی
 . (277ص، 1400

گزارشی را ارائه كرده و جماعتی را « الرؤية یمسألة فی نف»سيد مرتضی نيز در باب ، عالوه بر اين موارد
شواهد و قرائن نيز حكايت از آن دارد كه . (281ص، 3ج، 1405، مرتضی: در اين دسته گنجانده است )رک

اند كه طرفدارانی نيز برای خود داشتند )برای مطالعه ای بودههای فكریبلكه جريان، اينان نه تنها چند فرد
( و رواياتی نيز در كتب متقدم اماميه وجود دارد كه وجود چنين فضايی را 73ص، 1390، گرامی: بيشتر رک

، / ابن قولويه20ص، 1ج، 1367، / قمی54ص، 1405، نخبة من الرواة: كند )برای نمونه رکتقويت می
( فارغ از وارد بودن و يا نبودن 87ص، 1390، تی به تصريح برخی از معاصران )گرامی( و ح222ص، 1417

شكيل اكثريت اماميه را نيز ت، كه احتماالً  وجود جريانی تشبيهی، ها و افرادبرخی از اتهامات به برخی از جريان
 . قطعی و مسلم است، دادهمی

ای بودند كه در قالب غلو و های افراطی و تفريطیجريان، له ديگری كه اماميه با آن درگير بودأاما مس
نيز  داند و صدوقنفی سهو النبی را اولين درجه غلو می، ابن الوليد )شيخ قميان(. تقصير خود را نشان دادند

 ،كند )مفيداما مفيد آنان را متهم به تقصير می، (359ص، 1ج، 1404، از اين انگاره دفاع كرده است )صدوق
برخی از ايشان را به سوی تقصير سوق داده است ، له غلوأگيری قميان در مسسخت ظاهراً . (135ص، ز1413

( يكی از عالئم مفوضه و غالت و اصناف ايشان را اين 101ص، 1414، و جالب اينكه صدوق )صدوق
دی را عدآنان در زمان احمد بن محمد بن عيسی اشعری افراد مت. كنندداند كه قميان را به تقصير متهم میمی

« ابوجعفر محمد بن اورمه قمی»خواستند از جمله غلو از قم اخراج كردند و حتی می، به اتهامات مختلف
 . (891ش، 1416، همين اتهام به قتل برسانند )نجاشی ارا ب

بيش از سی نفر از راويان را به سبب انديشه غلوآميز آنان تضعيف كرده ، نجاشی در كتاب رجال خود
از  ،تضعيف صريح راوی از سوی خود نجاشی است و در بعضی مواضع نيز، در برخی موارد، البته. است

( ما شاهديم كه راويان و ق 5-2در همين اعصار )قرون . قول بعضی اصحاب و مشايخ خويش و يا قميون
خود ، هليفات در اين حوزأاند كه نگارش انبوهی از تهايی نگاشتههای غاليان كتابمحدثانی در رّد انديشه

گواه رواج جريانی بدان حد قوی است كه بسياری از راويان و مشايخ اماميه احساس خطر كرده و در اين 
های غالی و تقصيری و نيز روايات حاكی از غلو و تقصير در وجود جريان، البته. اندزمينه دست به قلم شده

. ودرنگ و بوی سياسی به خود گرفته ب، ماميهله غلو و تقصير در بين ائمس زيرا، بين اماميه دور از ذهن نيست
ست كه ما شاهديم افرادی از همين روهای اپوزيسيون و مخالف حكومت بودند و جريان وغاليان خود جز

و از آنجا كه بيان حقيقت مراتب علمی  شوندمثل مغيره و ابوالخطاب به دليل شورش عليه حكومت اعدام می
ائمه )ع( در بيان مسائلی اينگونه كه موجبات سوء استفاده ديگر ، شدها میائمه )ع( باعث تقويت اين جريان

يين پا. داشتندمحتاط بودند و گاهی فضائل خود را كمتر از حد واقعی آن ابراز می، دركها را فراهم میجريان
اميه امها نيز برای تخريب وجهه حكومت. بودن ظرفيت معرفتی عامه مردم نيز علت ديگر اين عملكرد بود

است كه وقتی موسی بن جعفر )ع( به شهادت به همين دليل زدند و در برابر مخالفانش به اين مباحث دامن می
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ِذيذا َه »: پيكر ايشان را بر روی پل بغداد آوردند و ندا دادند، رسيدند ُموُت  ّی ه َح نَّ أَ  ةِ َض افِ الَر  ُم زَع تَ  الَّ يَ  « الَ
 . (23ص، 1411، )طوسی

 لمانمکتب متک -3-2
 ،گرا در درون گفتمان شيعه هستيم كه از يک طرفما شاهد جريانی نص، همانگونه كه تا اينجا اشاره شد

ايی به سمت با ظاهرگر، اند و از طرف ديگربا توسعه در پذيرش اخبار به نظريه تحريف كتاب گرايش پيدا كرده
. اندندهگرا نيز از اين آفات در امان نماكلمان نصبلكه مت، اند و نه تنها اهل حديثجبر و تشبيه تمايل پيدا كرده

گريزی محدثان دارد كه اين امر منجر ای از روايات دال بر جبر و تشبيه ريشه در عقلتمايل به بخش عمده
شده است تا به ظاهر بسياری از آيات قرآن و روايات وارده از جانب معصومين )ع( اعتماد كرده و از ابزار 

شيخ مفيد به عنوان شيخ طائفه اماميه در زمان  بدين جهت. حيح اين عبارات بهره نبرندويل صأعقل در ت
، ر اين اساسب با تكيه بر ابزار عقل به تبيين صحيح عبارات در حوزه اسماء و صفات الهی پرداخت و، خويش

 . را تنظيم و تبويب كرده است علم كالمدانست كه  شيعهوی را نخستين شخصيت علمی در  بايد
 مفيد خنظريه تحريف قرآن بود و شي، نهادگير كرده و رو به تزايد میله ديگری كه اماميه را دامنئاما مس

تر نيز بيان شد كه طبق قرائن خارجی و پيش. اين روايات را كنار زند، داد تا بر پايه آنبايد الگويی را ارائه می
 ،كردند و اين خوداهل حديث هم در اصول و هم در فروع به اخبار آحاد تمسک می، نيز گزارش سيد مرتضی

ند كه شواخبار چنان در متون اماميه به وفور يافت می اين. زمينه رواج روايات مشعر به تحريف را فراهم كرد
، ( و حتی برخی )مجلسی80ص، و1413، شيخ مفيد در گزارشی آنان را مستفيض دانسته است )مفيد

( از عبارات شيخ مفيد در 66ص، 4ج، 1423، / بحرانی74ص، 89ج و 1403، 32ص، 3ج، 1404
اند كه وی در زمره قائالن به نگونه برداشت كرده( اي81 و 78صص، ف1413، )مفيد« المسائل السروية»

گفتمان  كه در انداين برداشت اشتباه از آنجا ناشی شده است كه از اين مطلب غفلت كرده. تحريف قرآن است
اين  .شده استآن اطالق می «ويلأت»و  «تفسير»و هم به  «تنزيل»واژه قرآن و وحی هم به ، عصر شيخ مفيد

ود شه از آن با عنوان وحی قرآنی )الفاظ قرآن( و وحی بيانی )توضيح و تبيين قرآن( ياد میچيزی است كه امروز
اعتقاد به اين دو نوع از وحی در كالم مفسران نيز . و ريشه قول به نقصان نيز خلط همين دو معنای وحی است

، 13ج، 1420، / رازی303ص، 4ج، 1409، طوسی /84ص، 1414، صدوق: )برای نمونه رک مشهود است
 . (80ص، و1413، )مفيد شاهد همين مدعا در كالم شيخ مفيد نيز موجود است. (222ص

نظريه عدم حجيت اخبار آحاد به عنوان ابزاری برای كنار زدن روايات نامعتبر : با اين مقدمه بايد گفت
 (... تقصير و ، غلو، تشبيه، روايات در حوزه جبر، روايات مشعر به تحريف و در درجه دوم، )در درجه اول

پرداختن به بحث خبر واحد بخشی از تالش مفيد و مرتضی به منظور تبيين و برداری قرار گرفت مورد بهره
بايد توجه داشت كه اين رويكرد در جامعه شيعه ، البته. چارچوب منابع و قواعد استنباط احكام بوده است

توان در زمره را می (301ص، 1ج، 1403، شيرازی)بلكه برخی همچون ابن قبه رازی ، است پيشينه نبودهبی
  .دو وحدت نظر داشته است له عدم حجيت اخبار آحاد با اينأمتكلمان اعتزالی مسلكی قرار داد كه در مس

، ( و سيد مرتضی )مرتضی122ص، و1413 و 44، 38صص، ج1413، شيخ مفيد )مفيد، به هر ترتيب
( جريانی 657، 531صص، 2ج و 1346، 351، 30صص، 2و ج 203، 201، 62، 24صص، 1ج، 1405

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
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دانست و بر پذيرش اخبار متواتر و محفوف به ريزی كردند كه اخبار آحاد را فاقد حجيت میرا در اماميه پی

ابن زهره ، ق( 548. طبرسی )د، ق( 481. دو نيز همچون ابن براج )د كيد داشت و عالمان بعد از اينأقرائن ت
ق(  676. محقق حلی )د، ق( 598. ابن ادريس حلی )د، ق( 588. رآشوب )دابن شه، ق( 585. حلبی )د

تا زمان ظهور عالمه حلی و پيدايش مكتب حله بر اين رويه اصرار ورزيدند و حتی شيخ طوسی نيز در ... و 
ه ب «االستبصار»و  «العدة»هرچند كه در دو اثر خود ، از همين ديدگاه برخوردار بوده است، غالب آثار خود

 . (96-65صص، 2006، حب الله: كرده است )برای مطالعه در اين زمينه رکنعمل  يكسانای گونه
 ،بايد بدين مطلب اشاره كرد كه يک مكتب به هنگام ظهور خود، تر مدل فكری شيخ مفيدبرای درک دقيق

د و همه هد براز بين خوا، هايی را كه متكی بر قواعد مكتب )پارادايم( گذشته شكل گرفته استتوانمندی
بيعی ط، بنابراين. بايد از صفر شروع كنند ـ نظر از جايگاه خود در پارادايم پيشينبا صرفـ  نظريات پيشين

ه جای ب، انددهياست كه شيخ مفيد برای مقابله با نظريات انحرافی متعددی كه در جامعه شيعه ريشه دوان
اند تهيمی( برود كه تمامی اين نظريات در ذيل آن تحقق يافبه نبرد با مكتبی )پارادابايد ، تک آنهاستيز با تک

شيخ ، روازاين. تمامی اين نظريات مشروعيت خود را از دست خواهند داد، كه اگر اين پارادايم تغيير يابد
كرد گرايی افراطی جستجو می( را در پارادايم نص... غلو و ، تشبيه، مفيد ريشه تمامی اين نظريات )تحريف

 . گرفته ذيل آن را تخطئه كردتمامی نظريات شكل، يجاد تغييری در اين پارادايمو با ا
ز به بسياری از بزرگان ا... غلو و ، تشبيه، ممكن است برخی اشكال كنند كه اتهامات در حوزه تحريف

كند مینداللت ، كندای روايتی را نقل میاگر ثقهروات و مشايخ اماميه اثبات نشده و تهی از حقيقت است و 
قابلی ت بحث بر سر اين نيست كه آيا حقيقتاً : در پاسخ بايد گفت. بر اينكه وی معتقد به مضمون آن خبر است

بلكه مهم اين است كه چنين تقابلی از جانب مكتب متكلمان به رياست شيخ ، يا نه و در ميان بوده است
ه در عالم اينك، به تعبير ديگر. ده استشگونه كه از آثارشان پيداست( احساس می مفيد و سيد مرتضی )آن

آن  .يک بحث است و وجود احساس تقابل و اختالف بحثی ديگر، يا نهو واقع و نفس االمر تقابل وجود دارد 
همين احساس تقابل و اختالف است و ، كندگيری يک جريان و مكتب را فراهم میچيزی كه زمينه شكل

فارغ از اينكه در واقع نيز اينگونه باشد ، شناختی هستندجامعهـ اختیشنهای اجتماعی معلول امور روانجريان
مختلف  یاهيافته انگيزهصورت توسعه، علوم گوناگون و نظريات مختلف در حقيقت، يگردبه تعبير . و يا نه

  .گيری نظريات گوناگون استساز شكلهستند و اين نظام تمايالت انسان است كه پشتوانه علم و زمينه
ود تا الزم بود كه الگويی ارائه ش... غلو و ، تشبيه، برای مقابله با موج تحريف: اين مقدمات بايد گفت با

 ما شاهد دو الگوی متفاوت برای، در اين ميان. اصالحاتی در درون گفتمان اماميه صورت گيرد، مبتنی بر آن
 : ها و مكاتب انحرافی در درون گفتمان اماميه هستيممقابله با جريان

 ؛ احصاء روايات معتبر )الگوی شاخه متفكر مكتب محدثان به رياست شيخ صدوق(. 1
ايشان بر طبق ظاهر احاديث عمل ، به همين دليل. گرايی و پرهيز از اجتهاد استنص، ويژگی اهل حديث

در مواجهه كنند و حتی اين رويه را كرده و از دخالت دادن عقل و اجتهاد در فهم و نّقادی احاديث پرهيز می
احاديث اعتقادی است و نه ، كتب كالمی ايشان صرفاً ، بر اين اساسدهند و با مسائل كالمی نيز ادامه می

 ،طبيعی است كه چنين رويكردی به شدت در معرض انحراف است و گرايش به غلو. متخذ از مبانی عقلی
نص ،در اين بين. گريزی( استگرايی افراطی )عقلاز پيامدهای همين نص... تفويض و ، تحريف، تشبيه
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ايات رو به خود گرفته و روشكلی متعادل و ميانه، گرايانی كه قصد دارند به مواجهه با اين انحرافات بپردازند
توان در اين دسته قرار داد و لذا بسيار نسبت به بسياری از مشايخ قم را می. كنندرا با اصول علم رجال نقد می

 ،اما در حوزه تحريف، لقب داده بودند «مقّصره»ا آنجا كه مفوضه و غالت بدانها كردند تغلو سختگيری می
اگر  ،در درون اين گفتمان. برخی از همين قميان از آفات اين جريان در امان نماندند و بدان تمايل پيدا كردند

ی مقابله های انحرافبخواهد با اين جريان، كسی همچون شيخ صدوق كه از شاخه متفكر اهل حديث است
 ،و حتی فقه استداللی بپردازد... اصول فقه و ، هايی در حوزه كالمليف كتابأنبايد توقع داشت كه به ت، كند

-با دسته، ای از متون روايات فقهی و اعتقادی است كه نهايتاً مجموعه، های فقهی و كالمی ايشانبلكه نوشته

ی اماميه های انحرافشيخ صدوق برای مقابله با جريان الگويی كه، بنابراين. اندای موضوعی مبوب شدهبندی
ليفات أايشان دست به نگارش تكه ما شاهديم ، روازاين. وری و احصاء روايات معتبر استآگرد، دهدارائه می

 . داندليفات وی را حدود سيصد اثر میأ( تعداد ت710ش، تابی، زند تا آنجا كه شيخ طوسی )طوسیمتعدد می
  ؛م حجيت اخبار آحاد )الگوی مكتب متكلمان به رياست شيخ مفيد و سيد مرتضی(نظريه عد. 2

سيد مرتضی با انتقاد از اصحاب حديث به دليل احتجاج به اخبار آحاد در اصول دين و نيز تسامح در 
اند كرده به جبر و تشبيه تمايل پيدا، تصريح كرده است كه آنان به دليل اعتماد به همين اخبار آحاد، نقل روايت

هايی را كه در ريشه پيدايش بسياری از جريان، شيخ مفيد، او و استادش. (211ص، 1ج، 1405، )مرتضی
جستجو  گريزیگرايی افراطی و عقلدر رويكرد نص، رخ نماياندند... تحريف و ، تفويض، تشبيه، قالب غلو

سو و بسنده كردن به روايات  وری از يکمحمبتنی بود بر عقل، مدلی را كه ارائه كردند، روازاين. كردندمی
است كه اين جريان حتی در فقه نيز به نقل بدين جهت . قطعی )متواتر و محفوف به قرائن( از سوی ديگر

روايی  ،زند و هم مصنفات فقهی آنانبلكه هم در حوزه اصول فقه دست به نگارش می، كندروايات بسنده نمی
 . گيرندرد و در حوزه كالم نيز همين رويكرد را پی میمحض نيست و رنگ و بوی اجتهادی دا

د كه يا گيرنرواياتی مورد پذيرش قرار می، در مدلی كه توسط شيخ مفيد و سيد مرتضی ارائه شده است
فقط احاديثی ، دانبا اين توصيفی كه ايشان برای روايات معتبر ارائه كرده. متواتر باشند و يا محفوف به قرائن

شيخ مفيد و سيد . گنجند كه در مصنفات مشهور و مورد اعتماد اماميه نقل شده باشندان میذيل اين عنو
 : هبدين صورت ك. زمينه توسعه و تضييق دامنه معتمدات روايی را فراهم كردند، مرتضی با ارائه اين الگو

ه فات اماميرا كه در كتب نامعتبر و از طريق مصادر سنی وارد مصن... تشبيه و ، احاديث تحريف. 1
 . كنار زدند، اندشده

های گوييم كه بسياری از راويان حديث نزد فرقهای سخن میبايد توجه داشت كه ما از برهه زمانی
خت آميمی های ديگر درگونه بخشی از احاديث يک فرقه با فرقه آموختند و اينمختلف تردد كرده و حديث می

 در بين اماميه نيز راويانی بودند كه نزد مشايخ. شديگر نسبت داده میای دبه فرقه، ای اشتباهاً و مطالب فرقه
ادند دكردند و برخی از مرويات خود را به اشتباه به گروه ديگر نسبت میسماع حديث می، سنی و شيعی

نظريه عدم حجيت اخبار آحاد )حجيت اخبار متواتر و محفوف به ، روازاين. (590ص، 1363، كشی: )رک
اميه ورود ای به كتب امزاری است برای كنار زدن رواياتی كه از طريق منازعات و گفتگوهای بين فرقهقرائن( اب

های و نسخ (3ص، 1ج، 1409، )طوسیآنان با برشمردن نظريه تحريف قرآن ، همچنين. اندپيدا كرده
هايی با تالش، ايتآنان را كنار زدند و در نه، ( در شمار اخبار آحاد428ص، 1ج، 1346، چندگانه )مرتضی
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نظر محدثان در مقابل حمالت متكلمان از فقهای قرن چهارم ، اينگونه كه از ناحيه متكلمان صورت گرفت

گرچه مخالفان ا، شكست از مكتب متكلمان شيعه از صحنه حذف گرديد، رو به انحطاط نهاد و در نتيجه
د نيز برخی از شواه. دانندشده میآن را تحريفاند كه متن قرتشيع همه شيعيان را در سراسر تاريخ متهم كرده

احاديثی را از منابع روايی آنان نقل كرده و با ، حكايت از آن دارد كه گاه متكلمان شيعی در مجادله با سنيان
برخی از روات شيعی اين مطالب ، اما بعدها، كردندييد ايشان بر ضد خودشان استدالل میأروايات مورد ت

همين مطلب باعث شده تا امر بر  ( و99ص، 1ج، 1363، كلينی: اند )برای نمونه رکهرا شيعی تلقی كرد
 ؛ برخی مشتبه شود و گفتار راوی را روايت تلقی كنند

 ،با وصف تواتر و محفوف به قرائن بودن، اندبسياری از روايات ضعيف را كه در كتب معتبر آمده. 2
 . پذيرفتند

شود كه بسياری از روايات صادره از حجيت خبر واحد موجب میانگاره ، در انديشه مكتب متكلمان
شود كه در اصلش و يا فرعش خالی از شخصی كمتر روايتی پيدا میزيرا ، كنار زده شوند )ع( معصومين

حال اينكه كسانی كه قائل به وجوب عمل به خبر واحد در ؛ قائل به تشبيه و جبر باشد یغالی و يا قم، واقفی
اينكه با پذيرش تواتر  ولی؛ (310ص، 3ج، 1405، دند كه راوی آن بايد عادل باشد )مرتضیمعتق، شريعتند

مفيد و ، بدين جهت. (311ص، 3ج، 1405، شرط عدالت الزم نيست )مرتضی، اخبار مصنفات اماميه
ا در ر ایخود را از معيارهای سندی رهانيده و توسعه، روايات مرتضی با شرط تواتر و محفوف به قرائن بودن

 ،برخی از روايات صادره از عدول را به دليل خبر واحد بودن، كه در مقابل پذيرش اخبار ايجاد كردند چنان
 . فاقد حجيت دانستند

 گیرینتیجه
وجود  گريز(گرای افراطی )عقلزده( و نصگرای افراطی )سنیدرون گفتمان شيعی دو نوع رويكرد عقلدر 

-لدو را بپيمايند و راهی ميان عق سيد مرتضی سعی كردند تا راه ميانه اين، داشت كه شيخ مفيد و بعد از وی
شيخ مفيد كه قصد ، ين منظوردب. گريزی( بپيمايندگرايی افراطی )عقلگريزی( و نصگرايی افراطی )نص

ا اين مفيد و مرتضی ب. ريزی كردنظريه عدم حجيت اخبار آحاد را پی، تنقيح مبانی فكری تشيع را داشت
ند مبتنی بر آن به تصفيه متون روايی شيعه بپرداز، يكی اينكه: كردنددو هدف عمده را دنبال می، وی فكریالگ

به ، دندبو... غلو و ، تشبيه، جبر، كه برخاسته از روايات در حوزه تحريف را و انبوهی از عقائد فاسد كالمی
 ،رش خبر واحد بودن روايات مصنفات اماميهبا پذي، ديگری اينكه. طرد كنند، دليل در زمره اخبار آحاد بودن

 امامی و غير اماميه از جانب راويان غير حال اينكه بسياری از اين روايات، شرط عدالت راوی بايد احراز شود
 ،مفيد و مرتضی با ارائه نظريه متواتر و محفوف به قرائن بودن مرويات اماميه، روازايناند و موثق روايت شده

 رفاً ص، انع اين شوند كه انبوهی از روايات معصومين )ع( كه در كتب معتبر اماميه موجودندسعی كردند تا م
 . به دليل ضعف سندی كنار زده شوند
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