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 *ثانی شهیدنزد  اخبار آحاد معیار پذیرش
 1حامد مصطفوی فرد
 2حسن زرنوشه فراهانی

 چکیده
یخ حدیث شیعه تاثیرگذار بوده است.  شهید ثانی از جمله فقیهانی است که آراء او بسیار بر سیر تحوالت تار
 تنویع رباعیبه  او است. گانه ایشانهای سهی و با نگارش کتابعلم درایه الحدیث در زمان واوج بالندگی 

یف این اصطالحات چهارگانه تکامل بخشید و بر دقت احادیث های گیریسخت ،افزود و از طرف دیگر تعار
یه انجبار نسبت به ن اینکهخصوصا بیشتری را نیز نسبت به پیشینیان خود در پذیرش روایات اعمال کرد،  ظر

که بعد از شیخ  دانستمی ایرا شهرت فتوایی عملی و بسیاری از استنادات به شهرت رویکردی نقادانه داشت
 رفت ویپذدر صورت وجود مرجح می اخبار موثق و حسن را نیز صرفا   او ،است. همچنین طوسی به وجود آمده

تخصصا از دایره مراسیل خارج و  مراسیل امثال ابن ابی عمیر را اگرچه، دانستلقا حجت نمیمطنیز مراسیل را 
ها توسط فقهای پس از وی نیز ادامه پیدا کرد و این سختگیری .نستدامسند می ،آنان را ظاهرا مرسل و در واقع

یان در پذیرش روایات زمینه ظهور شهید ثانیبلکه مضاعف شد و اینگونه رویکرد   ،نتیجه ی انتقادی و دریهاجر
 گری را فراهم کرد.اخباریمکتب پیدایش 

یه انجبار، مراسیل ابن ابی عمیرنظ تنویع رباعی، ، خبر واحد، درایه الحدیث،شهید ثانی: واژگان کلیدی  .ر

                                                 
یخ ارسال:  یخ پذیرش:       1400/ 02/ 11* تار  )مقاله پژوهشی(       1400/ 04/ 07تار

عصر )عج( رفسنجان )نویسنده مسئول( استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی .1
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 و طرح مسئله مقدمه -1
در قرن  شیعیاز فقیهان نامدار « شهید ثانی»الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی ُجَبعی معروف به زین

از خود بر جای ث( ی)درایة الحد از جمله در حوزه حدیثهای متعددی است. وی کتاب قمریدهم هجری 
را به عنوان « ةیعلم الدرا یة فیالرعا»، و سپس را نوشت« ةیعلم الدرا یة فیالبدا»در ابتدا کتاب  وا است. گذاشته

 ین فیة القاصدیغن»تر وی نیز کتاب مبسوطند. یگویز میة نینوشت و لذا به آن شرح بدا «ةیالبدا»بر  یشرح
 یابراز کرده که اگر کس« ةیعلم الدرا یة فیالرعا»ان کتاب یاست که مؤلّف در پا« نیمعرفة اصطالحات المحدث

مراجعه « نیة القاصدیغن»آن است، به کتاب  یهاث به همراه مثالیاصطالحات حد هشتر درباریل بیطالب تفص
های سندی سیر از این حکایت دارد که مکتب حّله و اولویت بررسی شهید ثانیهای علمی این تالش کند.

کند و معیار سندی به عنوان مهمترین معیار شناسایی اصالت حدیث خود را را طی میتکاملی و روزافزون خود 
فات عامه مانند ابن یبا توجه به تألآغازگر این راه نبود، بلکه سعی کرد  شهید ثانی ،دهد. البتهبیشتر نشان می

د یعی در عصر شهیچراکه تفکر شد؛ یعه نمایفات آنها، آن را وارد عرصه شیج تألیگیری از نتاصالح و ... و با بهره
 .ث را داشتیة الحدیرش علم درای، آمادگی پذهای سندی(بر ارزیابی تأکید) ثانی با توجه به اصول نظری خود

 در پذیرش روایات )فارغ از جایگاه برجسته ایشان در میان فقهای امامیه( از دو شهید ثانی اهمیت دیدگاه
طالب علوم دینی  رو،ازاینشود و های علمیه تدریس میاکنون در حوزههای ایشان همکتاب الف(جهت است: 

های حلقه واسطه بین حلقه شهید ثانی ب(باید با الگوی اعتبارسنجی روایات از نظر ایشان آشنا باشند و 
های نخست را در گام ،شهید ثانینخستین مکتب حله و حلقه واپسین آن )حلقه فکری محقق اردبیلی( است. 

، 1ج ،1414، یریزی نظریه وثوق سندی برداشت. پیشتر از وی، مبتکران تنویع رباعی )عاّلمه حلراستای طرح
تمهیداتی را اندیشیدند تا لباس صحت بر تن اخبار غیرصحیح، بر طبق اصطالحشان،  ،(39 و 279صص 

صطالح جدید صحیح نباشند بپوشانند و لذا برخی از روایات را در شمار صحاح گنجاندند، هرچند که بر طبق ا
ای نسبت به قرائن اعتناییبه بعد بی شهید ثانیاما از عصر  ،بود «نظریه انجبار»و مهمترین ابزار در این راستا 

های اعتنایی بعد از او نیز ادامه پیدا کرد و حلقهاین بی ید روایت )از جمله شهرت عملی( صورت گرفت وؤم
، 1ج ،1418صاحب معالم )(، 324و  235، صص 1ج، 1379)له، یعنی محقق اردبیلی واپسین مکتب ح

که را موجود  ن قرینهیآخر ،«نظریه انجبار»کردن به ( با پشت43، ص1ج، 1410صاحب مدارک )( و 207ص
 پشتوانه ماند.ی از احکام دین بیاز بین بردند و عمال بسیار ،ت کندیتوانست خبر را تقومی

باره اثری مستقل نوشته نشده است  ، در اینشهید ثانیبه رغم اهمیت تبیین الگوی پذیرش روایات از دیدگاه 
شده در کنگره بین المللی شهیدین نیز صبغه تاریخی، کالمی، اخالقی، فقهی و اصولی و حتی مقاالت ارائه

مواجهه ایشان با روایات و الگوی وی در پذیرش در این مختصر به تبیین نوع  ،. بنابراینحدیثیالفقه داشتند و نه 
روزافزون بر  تأکیدگیری روندی سختگیرانه در پذیرش روایات و تا چگونگی شکل پردازیماخبار آحاد می

آغازگر آن بود، در نهایت موجب  شهید ثانیمعیارهای سندی تببین شود و نشان داده شود که چگونه حرکتی که 
دهی به آن است، از این قرار لذا سوال بنیادینی که این اثر در پی پاسخ در امامیه شد.گری پیدایش مکتب اخباری

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C


 

 

  283  حامد مصطفوی فرد  /یثان دیاخبار آحاد نزد شه رشیپذ اریمع

هایی را اعمال کرد و این عملکرد چه پیامدهایی را به گیریاست: شهید ثانی در پذیرش اخبار آحاد چه سخت
 همراه داشت؟

 و تکامل تنویع رباعی احادیث شهید ثانی-2
های ن نوشتهیترمییرا باید پرداختن به تنویع رباعی حدیث دانست. قد« الرعایة»یکی از مباحث مهم 

، 1ج ،1419) د اّولی، سپس شه(9، ص1ج ،1414) را پیشتر نزد عاّلمه حّلی ث در شیعهیحد چهارگانهم یتقس
م. یافتی (43ج، ص ،1409) و محقق کرکی (66، ص1ج ،1407)ابن فهد حلی،  و بعد ابن فهد حلی (48ص
شهید در دهد. م رباعی را نشان مییشرفت مقوله تقسیه و نیز پید ثانی رویکرد تکاملی علم درایهای شهنوشتهاما 

 کند:احادیث را به چهار دسته اصلی تقسیم می« الرعایة»
ث تکون یع الطبقات حیجم یعن مثله ف یما اتصل سنده إلی المعصوم بنقل العدل االمام»ح: یصح .1

 .(77ص ،1408، شهید ثانی« )وذاعتراه شذإن  متعددة و
با قید "اتصال سند"، حدیث مقطوع خارج شده است؛ »کند: از دقت این تعریف اینگونه دفاع می شهید ثانی

چراکه آن صحیح نیست، ولو اینکه راویانش از رجال صحیح باشند. عبارت "الی المعصوم" نبی و امام را شامل 
با "االمامی" حدیث موثق خارج شده است و با عبارت "جمیع الطبقات" شود. با "بنقل العدل" روایت حسن و می

روایتی خارج شده که در آن یک نفر به غیر وصف مذکور وجود دارد و با عبارت "و إن اعتراه شذوذ" مخالفت با 
البته به  (.77ص، همان« )دانند.ر میاصطالح عامه صورت گرفته است، زیرا آنان سالمت از شذوذ را معتب

، همان) هاستشود که منظور صحت سند تا آناین اصطالح گاه به راوی خاصی اضافه می ذعان شهید،ا
 .(79ص

 یر نص علی عدالته، مع تحقق ذلك فیممدوح، من غ یما اتصل سنده إلی المعصوم بإمام»حسن:  .2
 یمع کون الباق ،قوثم ریممدوح غ یهم واحدا إمامیبعضها، بأن کان ف یقه أو تحقق ذلك فیع مراتب رواة طریجم

 .(81ص، همان« )لواحدق بالحسن، ألجل ذلك ایوصف الطریح فیق من رجال الصحیمن الطر
با تصریح به اینکه باقی رجال باید از راویان حدیث »کند: از دقت این تعریف نیز اینگونه دفاع می شهید ثانی

شود. کما تر ملحق میرت به مرتبه پایینصحیح باشند، از مادون آن احتراز کرده است، چراکه در غیر این صو
 روایت شود و اگر یک نفر غیرامامی باشد، آناینکه اگر بین آنان یک نفر ضعیف باشد، آن روایت نیز ضعیف می

البته به اقرار  (.همانجا« )ن اوصافی است که در آن وجود داردتریموثق خواهد بود. و بالجمله، روایت تابع پایین
شود که وصف مذکور هم برای حدیثی استفاده می«( صحیح»نیز )همچون اصطالح « حسن»شهید، اصطالح 

در تمام مراتب آن هست و هم برای حدیثی که این وصف در برخی از مراتب آن وجود دارد؛ به این معنا که 
 .(همانجا)راویان حدیث تا فردی خاص به این وصف متصف باشند 
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، بأن کان من إحدی دتهیقه، مع فساد عقین نص األصحاب علی توثمَ قه یطر یهو أوال: ما دخل ف»موثق:  .3
ق( علی ضعف، و یالطر ی: باقیه )أیشتمل باقیا: و لم یثان عة ... .یة و إن کان من الشیالمخالفة لالمام ()الفرق

  (.84ص، همان)« تبع األخس کما سبقیفا، فإنه یضع قیإال لکان الطر
قه" از یبا عبارت "نص األصحاب علی توث»از دقت این تعریف نیز اینگونه دفاع کرده است:  شهید ثانی

اند، احتراز کرده است، زیرا اینها اند، روایت کردهروایاتی که مخالفان در صحاح خود، که رواتشان را توثیق کرده
ه غیر آنها( نسبت به مخالفین )و ن شوند و آنچه معتبر است، توثیق اصحاب امامیهدر نزد ما داخل در موثق نمی

ق علی ضعف" از اشکال تعریف اصحاب در امان مانده است، یالطر یشتمل باقی. این تعریف با قید "لم است
شود، هرچند شامل می ،با اطالق خود، روایتی را که فقط یک نفر در طریقش اینگونه باشد آنان زیرا تعریف

 .(همانجا« )نیستاد مابقی ضعیف باشند، حال اینکه این مر
قه علی مجروح بالفسق و نحوه یشتمل طریه شروط أحد الثالثة المتقدمة، بأن یجتمع فی ما ال: »ضعیف .4

، همان« )ریخستغنی به عن الشق األیالمجروح، ف یمکن اندراجه فیأو مجهول الحال أو ما دون ذلك کالوضاع و 
 .(86ص

به حسب میزان برخورداریشان از اوصاف کند که هر یک از چهار دسته احادیث اضافه می شهید ثانیالبته 
الی بحث از همچنین شهید در البه (.همانجا) جات متفاوتی از شدت و ضعف هستنددارای درتوثیق و مدح، 

کنند و آن عبارت است از حدیث تنویع رباعی و چیستی حدیث موثق به قسم پنجمی از حدیث نیز اشاره می
برخی حدیث موثق را به اعتبار قوت ظن به  به عقیده وی دو تعریف برای حدیث قوی ارائه شده است:«. یقو»

گاهی نیز قوی بر حدیثی اطالق شده است که آن را  ( و84ص، هماننامند )قوی میآن به سبب توثیق راویانش 
 .(85ص، همان)ای امامی نقل کرده که مدح و ذمی درباره آن وارد نشده است راوی

( و 273، ص7جو  220، ص4ج ،1413را در آثار عالمه حلی ) «قوی»برای اولین بار، کاربرد اصطالح 
بینیم و حتی عالمه حلی در فایده هشتم از فوائد رجالی ( می193و  90، صص3ج، 1387قین )فخر المحق

« تهذیب االحکام»و  «من ال یحضره الفقیه»به هنگام توصیف طرق مختلف مشیخه « خالصه االقوال»انتهای 
( و مشابه همین 443-435صص ،1417ده است )عالمه حلی، از اصطالح قوی به جای موثق استفاده کر

 (. برخی نیز مثل558ص ،1383شاهدیم )ابن داود،  رویکرد را نیز از ابن داود حلی در تنبیهات انتهای کتابش
( و حسین 84ص ،1408) شهید ثانی، (66، ص1ج ،1407)(، ابن فهد حلی 48، ص1ج ،1419شهید اول )

آن را در قالب اصطالحی ثانوی )ذیل حدیث موثق( مطرح کردند؛ اما  ،(98ص ،1401الصمد عاملی )بن عبد
بودند که با افزودن این اصطالح به تنویع  (72ص ،1422) و میرداماد (5ص، «الف»تا بی) بعدها شیخ بهایی

تنویع خماسی حدیث با توجه به عدم تنقیح معنا و مدلول  . اماح کردندرباعی، اصطالح خماسی را مطر
( 108ص ،1416قرار نگرفت )فضلی،  پژوهانو مورد پذیرش حدیث هاصطالح قوی، مقبول جامعه علمی امامی

 ای جز تشتت در استعمال اصطالحات در بر نداشت. و نتیجه
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 شهید ثانیمیزان اعتبار اقسام چهارگانه احادیث نزد -3
گوید: کسی شود و میبعد از سخن از تنویع رباعی وارد مبحث حجّیت هر یک از این اخبار می شهید ثانی

خرین(، فائده این بحث برای وی این است که تنّبه میأداند )همچون اکثر متکه عمل به خبر واحد را جایز می
، بلکه برخی فقط به خبر کندکند، مطلقا به آن عمل نمیدهد به این مطلب که کسی که به خبر واحد عمل می

دو کنند، برخی دیگر خبر موثق را نیز به اینکنند، برخی خبر حسن را نیز ملحق به صحیح میصحیح عمل می
 ،1408، شهید ثانیفزایند )اها میکنند و حتی برخی خبر ضعیف را نیز در برخی شرائط به ایناضافه می

ت هر یک از اقسام چهارگانه حدیث را اینگونه بیان میهای مختلف درباره حجیّ سپس ایشان دیدگاه (88ص
 کند: 

 عمل به خبر صحیح-3-1
عامل به خبر واحد بر عمل به خبر صحیح )به دلیل عدم وجود مانع( قطع دارد؛ چراکه راویان آن همگی 

خبر صحیح د، بلکه اینگونه نیست که مطلقا به خبر صحیح عمل کن ،عادل و دارای اعتقاد صحیح هستند. البته
(. حتی شهید همانجارجح دارد )معارض با دیگر اخبار صحیح باشد که در این صورت نیاز به م نباید شاذ و یا

، شهید ثانیتوان آیات قرآن را نیز نسخ کرد )اند که با خبر واحد میرا ابراز داشته این عقیده« مسالک االفهام»در 
 .(468، ص7ج ،1413

 ه خبر حسنعمل ب-3-2
دهد که برخی مطلقا به خبر حسن را اینگونه گزارش میدرباره عمل به خبر حسن اختالفات  ثانیشهید 

کنند و ظهور عدالت را شرط کنند، مانند شیخ و نیز تمام کسانی که در عدالت به ظاهر اسالم اکتفا میعمل می
ایمان و  چراکه ایشان در قبول روایت،کنند؛ ، خبر حسن را مطلقا رد میحلی دانند. اکثر عالمان مثل عالمهنمی

اند و قائل به تفصیل شده« الذکری»و شهید در « المعتبر»برخی نیز همچون محقق در  .دانندعدالت را شرط می
اند، البته با این شرط که عمل به مضمون خبر بین اصحاب مشهور حسن و بلکه موثق و ضعیف را قبول کرده

 (.90ص ،1408، شهید ثانیباشد )

 عمل به خبر موثق-3-3
؛ گروهی مطلقا وجود دارد، درباره عمل به حدیث موثق نیز استهمچون اختالفی که درباره حدیث حسن 

اند و گروهی نیز قائل به تفصیل )بین مشهور و غیرمشهور( اند، گروهی آن را رد کردهآن را تلقی به قبول کرده
ممکن است در یک دلیل، که بر جواز عمل به آنها داللت اند. اثبات حجّیت خبر صحیح، حسن و موثق شده
 رو،ازاین فسق اوست. ،قفاس مانع از قبول خبر ،به دلیل آیه نبأ»کند، مشترک باشد و آن عبارت است از اینکه: می

به فسق وی علم نداریم، جستجو درباره خبر وی واجب نیست، پس  ،زمانی که به دلیل جهل به حال مخبر
و کسانی که مراسیل را تلقی « ل نرسد( این امر الزم است؟یثیق وی و مدحش )هرچند که به حد تعدچگونه با تو



 1401 پاییز و زمستان، 27، شماره 12دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     286
 

 

 

 از آنجا کهکه: است  ادعا اینگونه پاسخ داده شدهبه این  ،البته کنند.کنند نیز به این مطلب احتجاج میبه قبول می
تفحص درباره  ،. بنابراینآن )فسق( الزم است نفی برای منتفی بودن تبّین، علم به علت تبّین است، ،که فسق

اصل، عدم وجود مانع  نیست؛ چراکه کافی آن دانسته شود. اما این پاسخ فسق واجب است تا لزوم تبّین و یا عدم
الحال حکم به فسق وی کرد و مراد از فاسق در آیه نبا، کسی مجهولفرد توان درباره در مسلمان است و نیز نمی

 .(91ص، همانده است )محکوم ش است که به فسق

 فیعمل به خبر ضع-3-4
شود، عمل به خبر واحد اکثر علما، به دلیل امر به تبّین به هنگام خبردادن فاسق که موجب رد خبرش می

در صورت تقویت آن با شهرت روایی بسیاری نیز عمل به خبر ضعیف را  گروهکنند. ضعیف را مطلقا منع می
محقق شده  طوسی ثر است که قبل از زمان شیخؤشهرتی در جبران ضعف خبر ضعیف م اما ،انداجازه داده

( خبر واحد را مطلقا قبول رخی )همچون سیدمرتضی و اکثر علماعلمای قبل از شیخ طوسی ب ، حال اینکهباشد
ضعفش  عمل به مضمون خبر ضعیف بر وجهی که ،کننده احادیث بودند. بنابرایننداشتند و برخی نیز تنها جمع

را جبران کند، قبل از زمان شیخ محقق نشده است و وقتی که شیخ، در کتب فقهی خود، به مضمون آن عمل 
این  مامیمرجع ت ،قلید از ایشان تبعیت کردند و لذاکرد، اکثر فقهای بعد از وی )مگر مواردی محدود( از روی ت

اکثر علما  ،تهالب (.92ص، همانکند )میو اینچنین شهرتی در جبران خبر ضعیف کفایت ن شیخ است هاشهرت
دانند و جایز می ل )به دلیل تساهل در ادلة سنن(عمل به خبر ضعیف را در مثل قصص و مواعظ و فضائل اعما

 .(94ص، همان)که ضعف به حد وضع و اختالق نرسد این گفتاری نیکوست، به شرطی 
 بیان چندنکته الزم است: شهید ثانیدرباره این اظهارات 

پذیرد که توسط عدلین ثابت شده باشد برخی از عالمان امامیه مثل محقق حلی، تنها عدالتی را می .1
شهید (. این رویکرد توسط برخی از عالمان پس از 150ص ،1403اعالیی( )محقق حّلی، )حجیت صحیح 

برخی  کرد بهاین روی حتی( و 497ص ،1424است )استرآبادی،  نیز پذیرفته شده شهید ثانیمثل فرزند  ثانی
نسبت  نیز( 196ص، 1369قق اردبیلی )تبریزی، مح( و 269ص، 1380)تنکابنی،  دیگر مثل صاحب مدارك

 .داده شده است
 5صص ،1417مه حلی، د )عالدانی روایات حسن را حجت میعالمه حلّ ، شهید ثانی ادعای برخالف .2

اشتراط علم به »به قاعده  است، برخالف مخالفان که «اصالة العدالة»قاعده  ( و ظاهرا دلیل این رویکرد نیز17و 
 کنند.عمل می« اء به عدم علم به فسقعدالت و عدم اکتف

است، گاه آنها را  رش روایات حسن مذبذب عمل کردهدر پذی شهید ثانی رسد کهدر نگاه اول به نظر می .3
توان . اما از عبارات ایشان میدهدمینیز آنان را مورد پذیرش قرار  ( و گاه125، ص7ج ،1413، شهید ثانی) رد

(، به تعبیر دیگر، احتجاج به 381، ص10ج، همانفی است )اینگونه برداشت کرد که صحت حدیث حسن، اضا
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 حدیث حسن مشکل است، مگر اینکه با عاملی دیگر )شهرت، حدیثی دیگر، عمومات کتاب و ...( تقویت شود
  (.451، ص1ج، «ج»1422همو، )

ج ین عملکرد نتایاباره در ادامه سخن خواهیم گفت.  داند و در اینموثقات را حجت نمی شهید ثانی .4
این رویکرد اد بودند. یه، ُغالت و اهل سنت زیه، فطحیات نقل شده از واقفیچراکه روا ؛بزرگی را در برداشت

، 2ج ،1379)محقق اردبیلی  ن عملکرد در آثاریآثار اکرد و توسط فقهای بعد از وی با جدیت ادامه پیدا 

، 2، ج111، ص1ج، 1410) صاحب مدارک ،(31، ص7ج، 336، ص6، ج93، ص4، ج312، ص3ج، 144ص

اری از یب بسین ترتیو اینان به ا (200ص ،1417) ( و صاحب معالم424، ص7، ج389، ص4، ج391ص
فقط حلقه  بودند، رد کردند و هیدیو ز و ُغالت ا از اهل سنتیها افرادی واقفی، فطحی و اتی را که در سند آنیروا

 143 و 71، صص 3ج ،1413، یعاّلمه حلآغازین مکتب حّلة )عالمه حلی( به موثقات عمل کرده است )رک: 
(، 297و  195و  185و  177و  114 صص ،1417و  368و  302و  312، صص 2ج ،1414و  440و  145و 

( و لذا شاهدیم که وی در پذیرش 200ص ،1417، معالمصاحب شتراط ایمان بوده )اگرچه مبنای اصلی ایشان ا
 شود.ها در پذیرش روایات افزوده میگیریروایات موثق مذبذب عمل کرده است؛ اما بعد از ایشان بر سخت

و فقهای  شهید ثانیمهمترین ابزار برای پذیرش روایات ضعیف نظریه انجبار است که این نظریه توسط  .5
 باره سخن خواهیم گفت.د و در ادامه در اینپس از وی به چالش کشیده ش

 شهید ثانیاز نظر  یانو ار  وصافا-4
 شمارد:اوصاف و شرایط الزم برای پذیرش اخبار راویان را اینگونه برمی شهید ثانی

 و اصول فقهی بر آن اتفاق دارند: ،حدیثه شروطی که أئّم الف( 
. دلیل این شرط نیز حدیث مسلمان نباشددر هنگام تحمل کردن، اگرچه اسالم راوی هنگام روایت (1

، شهید ثانی) کافر به طریق اولی اعتبار ندارد وجوب تبین هنگام خبر فاسق است، که الزمه آن این است که خبر
 .(181ص ،1408
 .(182ص، همانروایت ) یم ادابلوغ راوی در هنگا (2
دو برداشته  شود؛ چراکه محاسبه از اینروایت کودک و دیوانه مطلقا قبول نمی ،بودن راوی؛ بنابراینعاقل (3

دو از ارتکاب  دم تحفظ ایناین امر مقتضی ع ،شود و در نتیجهاخذه آنها میؤشده است و این موجب عدم م
 .(183ص، همان) کذب است

که جمهور عالمان بر اشتراط آن اتفاق دارند؛ چراکه به تبّین درباره خبر فاسق امر شده است،  عدالتب( 
شود. پس عدم فسق برای قبول روایت شرط است و در صورت جهل به شرط، جهل به مشروط محقق می

ز قبول روایت این است که فسق مانع انبأ مقتضی آیه  است که: به این استدالل اشکال کرده شهید ثانیالبته 
تبّین در هنگام شنیدن خبر وی به  و است، پس وقتی به حال راوی جاهلیم، نباید به فسق وی حکم کرد

عدم فسق را قبول نداریم، بلکه مانع از احراز  بودن شرطلذا (. همانجاجب نیست )مقتضای مفهوم شرط وا
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جایی که نسبت به آن شک داریم، بودن فسق در علم به منتفی ،پذیرش خبر، ظهور فسق است، بنابراین
طوسی است و  شیخ یعدم فسق در مسلمان و صحت قول وی است و این یکی از آرا ،واجب نیست. اصل

کند. مذهب ابوحنیفه نیز قبول روایت کند و سبب آن را تبیین نمیعادل را قبول می لذا وی بسیار خبر غیر
 .(184ص، )همان ل استمجهول الحا

های عدالت را اینگونه برمیلفهؤداند، بلکه معدالت را نیز به معنای ترک جمیع معاصی نمی شهید ثانی
 شمارد:

 در امان بودن از اسباب فسق که عبارتند از انجام کبائر یا اصرار بر صغائر. .1
عبارت است از: اتصاف به آنچه که  از نظر شهید ثانی مروت .برنده مروتبودن از اسباب از بین در امان .2

 نیکوست. فرد به حسب زمان و مکان و شأنعادتا آراسته شدن به آن 
هایش نیز ضابط و حافظ برای کتاب و کند؛ به این معنی که حافظ باشدمی نقلکه  روایتی ضبط نسبت به .3

کند، زیرا عدالت اجازه نیاز میآنها از غلط و تصحیف و تحریف باشد. در حقیقت اعتبار عدالت ما را از این بی
ت و یا عاد تأکیددهد و بیان این مورد از روی نمی ،ای معتبر ضبط نشده استروایت آن چیزی را که به گونه

 .(185ص، هماناست )

 شهید ثانی های رجالیسخت گیری-5
یده روایات بسیار دهای سندی در الدین عاملی به دلیل تبّحر او در علم رجال، دّقتدر آثار فقهی زین

گیری بیشتری را نسبت به شهید سخت فقه او را تا حدّی متمایز کرده باشد. وی شود که شاید همین امر چهرهمی
به دلیل آنکه در  شهید ثانیدر مورد یک خبر،  ،اول در حوزه مباحث رجالی اعمال کرده است. به عنوان مثال

قرار دارد و وی جزء مجهولین است و نصی دال بر توثیق و یا تضعیف وی از جانب  «حکم بن مسکین»طریق آن 
کند از گفتار شهید اول کند. سپس ابراز تعجب میعالمان رجالی معتمد وارد نشده، این روایت را تضعیف می

ت که: که برای عدم نص اصحاب درباره جرح و یا مدح حکم بن مسکین اینگونه عذر آورده اس« الذکری»در 
مجرد اینکه کشی از کسی نقل حال اینکه ؛ «کشی وی را در کتابش ذکر کرده و متعرض ذم وی نشده است.»

کند، به معنای قبول وی نیست، زیرا او در کتابش هم مقبول و هم غیر آن را آورده است. حتی اگر تمامی می
روایت ده باشند، این امر داللت بر قبول مصنفین )و کسانی که از کشی اجل هستند( به همین شیوه از وی یاد کر

های بسیاری درباره ، کتابش شامل غلطرجالوی ندارد، چه رسد به مثل کشی که به گفته جماعتی از علمای 
 1422، شهید ثانیجرح فرد غیرمجروح با روایاتی ضعیف و نیز مدح غیرممدوح با روایات ضعیف است )

 .(199، ص1ج، «ج»
مشاهده کرد که در « خالصة األقوال»توان در حواشی ایشان بر را می شهید ثانیی های رجالاوج سختگیری

های ایشان برخی از دیدگاه .کندو آراء آنان را نقد می ه استمواضع متعددی به رجالیان پیش از خود حمله کرد
 از این قرار است:
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کند که کتاب کشی شامل از جماعتی از علمای علم رجال نقل می شهید ثانی :کشیرجالی حمله به آراء  .1
های بسیاری درباره جرح فرد غیرمجروح با روایاتی ضعیف و نیز مدح غیرممدوح با روایات ضعیف است غلط

، 2ج، همان) نیدر موارد متعددی مثل توثیقات کشی درباره عبدالملك بن َأع   رو،ازاین ( و199، ص1همان، ج)
( را  1061، ص2ج ،همان« )فضل بن مزیدم»( و 1027، ص2ج، همان) «عبدالرحمن بن اعین»(، 1029ص

 پذیرد.به دلیل ضعف سند مستندات روایی آن نمی
به  .نقدهایی را به آراء رجالی شیخ نیز وارد کرده است شهید ثانیگاه شیخ طوسی: رجالی حمله به آراء  .2

 ( و در نقد روایت وی از زراره1021، ص2ج، همان) پذیردرا نمیر یکَ شیخ درباره عبدالله بن بُ توثیق عنوان مثال 
هذا مما رزق الّله »ال شد، در پاسخ گفت: ؤگوید: این روایت گفتار خود عبدالله است، زیرا وقتی از وی سمی

إن العصابة »و با این وجود این روایت را با سندی صحیح روایت کرده است و شیخ گفته است: « یمن الرأ
مل أ؛ حال اینکه این گفتار جای ت«ر و أقروا له بالفقه و الثقةیصح عن عبدالله بن بکیح ما یأجمعت علی تصح

کرد حق بود، آن )عدم احتیاج به محلل( را رأی خود مذهب است و اگر آنچه را که نقل میدارد، زیرا وی فطحی
های سند روایت نیز به گونه ،به رأی خویش( داد و با این وجود )با وجود فطحی بودن و اسناد حدیثقرار نمی

دهد و گاه به زراره و با این وجود آن را به خود نسبت مختلفی از وی نقل شده است؛ گاه آن را به رفاعه اسناد می
استناد روایت به زراره »گوید: دهد. جای تعجب است که شیخ با وجود ادعای اجماعش )که ذکر شد(، میمی

گوید، دید اصحابش آنچه را که وی میدهد، زیرا میای یاری مذهبش است که به آن فتوا میتوسط ابن بکیر بر
؛ حال اینکه این «وی از اعتقاد به مذهب حق به سوی فطحیه عدول کرده است»گوید: و نیز می« کنندقبول نمی

د به صحت آن است، به برخی از خطا و اشتباه بزرگتر از اشتباه وی در استناد دادن فتوایی، که به دلیل شبهه معتق
 .(38، ص6ج ،1410همو، ع( است )اصحاب أئّمة )

و بسیاری از  داشته عام مقبولیت امامیه در بین عقده ، ابنرجالیاز نظر ابن عقده: رجالی حمله به آراء  .3
 . رجالیون متقدماست وارد شده اربعه کتبوفور در  ایشان نیز به احادیث شده و توسط وی روایت شیعه اصول

داوود  ابنو عالمه حّلی خر همچون أاند، اما رجالیون متداشته تأکید وی بر توثیق نجاشیو  طوسیشیخ  همچون
ایشان بوده است. عالمه  بودنغیرامامی جهت اند که گویا این امر تنها بهقرار داده ءرا در شمار ضعفا وی حلی

این روایت در نزد »گوید: حّلی در خالصه االقوال با ذکر گزارشی از ابن عقده دال بر وثاقت جمیل بن دراج می
نیز بر این مطلب صحه گذاشته و می شهید ثانی«. تواند باشد.حات می، اما از مرّج من مقتضی تعدیل نیست

ل است، روایت کرده زیرا راوی آن ابن عقده است و او زیدی است و نیز از محّمد بن عبدالله که مجهو»افزاید: 
 .(926، ص2ج، «ج» 1422همو، « )است.

ی-6  رانجبا هانتقاد به نظر
هان برآنند که یمشهور فق .است« ت با شهرتیا داللت روایجبران ضعف سند »انجبار خبر عبارت از:  هنظری

ن، یکند. بنابراف است )شهرت عملی(، ضعف سند را جبران مییتی که سند آن ضعیعمل مشهور بر طبق روا

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D9%84%DB%8C%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D9%84%DB%8C%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D9%84%DB%8C%E2%80%8C
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موجب  ،ح باشدین صحت هرچند سند آیك روایت عمل کرد؛ همانگونه که اعراض مشهور از یتوان به آن روامی
نان و وثوق به صدور آن از معصوم )ع( است که با مطابقت یت خبر، اطمیرا مالك حجیگردد؛ زف آن مییتضع

 .(682، ص1ج ،1426شود )هاشمی شاهرودی، ت حاصل مییشهرت با آن روا
به هنگام خبردادن فاسق که  گوید: اکثر علما به دلیل امر به تبّینانجبار می هید در الرعایة با اشاره به نظریهش

کنند. جماعت بسیاری نیز عمل به خبر شود، عمل به خبر واحد ضعیف را مطلقا منع میموجب رد خبرش می
اند، البته در صورت تقویت آن با شهرت روایی، بدین صورت که این روایت )با لفظ واحد و ضعیف را اجازه داده

ار تدوین و نقل شده باشد و یا اینکه در کتب فقهی بر اساس مضمون این یا با الفاظ متغایر متقارب المعنی(، بسی
د به شهرت( به دلیل قوت ظن به صدق راوی در روایت فتوا داده شده باشد. این امر )عمل به خبر ضعیف معاَض 

 جانب شهرت است، اگرچه طریق ضعیف است. پس گاهی به سبب طریق ضعیفی که مضمونش مشهور است،
 ل شده است. بدین طریق نیز برای عمل شیخ به خبر ضعیف عذر آورده شده و اینگونه استدالشودیخبر اثبات م

 .(189و  92صص ،1408، شهید ثانی)
اند، در جبران گوید: ما قبول نداریم این شهرت که ادعا کردهمی ،این استدالل را ناتمام دانسته ثانی شهید

ثر است که قبل از زمان شیخ ؤجبران ضعف خبر ضعیف مثر باشد، چراکه شهرتی در ؤضعف خبر ضعیف م
سیدمرتضی و مانند علمای قبل از شیخ )از برخی محقق شده باشد و در اینجا امر به گونه دیگری است و طوسی 

کننده احادیث اند( خبر واحد را مطلقا قبول نداشتند و برخی نیز تنها جمعاکثر علماء، آنگونه که برخی نقل کرده
نیز  ی صرففتوا بدون آنکه بر احادیث صحیح صحه گذارند و احادیث ضعیف را رد کنند و بحث ازبودند، 

عمل به مضمون خبر ضعیف بر وجهی که ضعفش را جبران کند، قبل از زمان  ،بنابراینبسیار کم بوده است. 
ر فقهای بعد محقق نشده است و وقتی که شیخ، در کتب فقهی خود، به مضمون آن عمل کرد، اکث طوسی شیخ

از وی )مگر مواردی محدود( از روی تقلید از ایشان تبعیت کردند و در بین آنها کسی نیست که خود با احادیث 
دانست. پس مواجه شود و در ادلة کاوش کند، مگر ابن ادریس که وی نیز عمل به خبر واحد را مطلقا جایز نمی

دیدند( به مضمون خبر ضعیف عمل می خبرچیزی که در  خران آمدند و دیدند که شیخ و تابعانش )به دلیلأمت
، هماندادند ) کنند، پس گمان کردند که عمل به آن مشهور است و این شهرت را جابر ضعف حدیث قرارمی
 .(92ص

یابد و ها را شیخ میشهرت مل کند، مرجع تمامی اینأمنصف تفرد : اگر دهداینگونه ادامه میسپس شهید 
البهجة لثمرة »ن بن طاووس در کتاب یالدید رضی. سکندبران خبر ضعیف کفایت نمیج اینچنین شهرتی در

 ،قعلی التحقی»گفته است:  ین محمود حمصیدالدیسدکند که فراس نقل می یاز جدش وّرام بن أب «المهجة
اکنون نیز »گوید: و سپس سید در ادامه می .«ای باقی نمانده است، بلکه تمامی آنها ناقل هستندبرای امامیه مفتی

گردانند، بر طریق آن چیزی است که از کالم دهند و یا از آن روی برمیآشکار شده است چیزی که به آن فتوا می
 .(93ص، همان) «اندعلماء متقدم حفظ کرده
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ای است که بعد از بسیاری از استنادات به شهرت، در حقیقت شهرت فتوایی ،شهید ثانیبنابراین از دیدگاه 
، شهید ثانیه اصطالح بشود و طوسی به وجود آمده و فاقد حجّیت بوده و ضعف سند با آن جبران نمی شیخ

، 1ج، «ج»1422همو، ) قولی ضعیف است که با شهرت جبران شده است با شهرت، خود جبران ضعف
نسبت به شهرت نگاهی نقادانه دارد؛ رویکردی که در  شهید ثانیرو، از همین (.156، ص6ج ،1413 و 112ص

میان پیشینیان ایشان کمتر شاهد آن بودیم و بنا بر همین امر، وی در بسیاری از موارد شهرت را به دلیل اینکه 
، «ب»1420 و 812و  501و  265، صص1ج ،1410، هموکشد )، به نقد میمبتنی بر روایتی ضعیف است

، 1ج ،1413و  444ص، 1419و  435و  183و  86صص، «ب»1422و  86ص، «لفا»1422و  161ص
، «لفا»1422، هموداند )ر را غیرمعلوم می( و گاه مستند مشهو624، ص1ج، «ج»1422و  151صص

 .(212ص
انجبار به منظور تقویت روایتی ه با ابراز شگفتی از عملکرد محقق حّلی در تمسک به نظری موضعیوی در 
است؛ زیرا  هتر از اصل استدالل به این نظریجبران ضعف روایت با شهرت، عجیبگوید: ادعای ضعیف می

شهرت روایت، اگر به معنای تدوین آن در کتب حدیث باشد، این امر بین این روایت و سایر اخبار ضعیفی که 
که در دیگر اصول حدیثی روایت شده است، مشترک است؛ و اگر به معنی عمل آنها به مضمون روایت باشد، 

بطالن آن آشکار است. پس چه معنایی برای اشتهار روایت، بر وجهی که ضعفش را جبران کند، مد نظر است؟ 
، با نقل گفتار محقق حّلی که حکمی را بر «شرائع االسالم»در حاشیه خود بر  همو (38، ص6ج ،1413 ،همو)

اصحاب نسبت داده است به این دلیل  گیرد که وی قول را به فتوایکند، خرده میاساس فتوای اصحاب بیان می
 .(345ص، «ب»1422، همو) .که مستند نقلی از افاده حکم مذکور قاصر است
 ،با خبر واحد این است که وی همانگونه که بیان شد شهید ثانیاز نکات دارای اهمیت درباره نوع مواجهه 

رویکردی سختگیرانه به مقوله شهرت داشته و موارد محدودی نیز که شهرت را جابر ضعف دانسته، مربوط به 
 و 401و  396و  266، صص1ج« )شرح إرشاد األذهان یروض الجنان ف»یعنی دو کتاب  ویلیفات ابتدایی أت

، 1جو  441، ص15جو  77، ص14ج« )شرح شرائع اإلسالم یمسالك األفهام ف»( و 999و  600، صص2ج
، «عمل االصحاب»از تعابیری همچون  ثانی ( است. همچنین شهید288، ص4جو  343، ص7جو  184ص

د؛ برمیبهره بسیار « مسالك األفهام»در « األصحاب بالقبول یتلق»و « مذهب األصحاب»، «فتوی األصحاب»
رسد که ما در سیر تطّور و لذا به نظر میشویم حال اینکه با این تعابیر در دیگر کتب شهید بسیار کم مواجه می

های رجالی و روزافزون ایشان بر مقوله سند و بررسی تأکید، شاهد هدر مواجهه با سنت محکی شهید ثانینظریة 
 کنار گذاشتن نظام قرائن هستیم.
نسبت به نظریه انجبار، بیان این مطلب ضروری است که مبتکران  شهید ثانیدرباره این رویکرد نقادانه 

تنویع رباعی تمهیداتی را اندیشیدند تا لباس صحت بر تن اخبار غیرصحیح )بر طبق اصطالحشان( بپوشانند و 
بود. به همین دلیل نیز در سیره عملی عالمه حّلی بسیار از نظریه انجبار مهمترین ابزار در این زمینه عبارت 

صحیح واژه  ،گنجدی از اخبار با آنکه بر طبق تنویع رباعی در شمار صحاح نمیبر بعضشود که وی شاهده میم



 1401 پاییز و زمستان، 27، شماره 12دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     292
 

 

 

خران به طور کامل از شیوه قدما عدول نکردند، تصریح أاز مت کند و لذا شیخ بهایی به اینکه متقدمان  اطالق می
 (.270ص، «ب»تا بیکرده است )شیخ بهایی، 

 های بیشتری را در پذیرش روایاتبه گذشتگان خود در مکتب حله، سختگیرینسبت  شهید ثانیاما 
، 1ج ،1414، ی)عاّلمه حل نها کنارگذاشتن نظریه انجبار بود. پیشینیان ویاعمال کرد که مهمترین آ غیرصحیح

ابن  /363و  585و  562، صص1ج ،1404فاضل مقداد،  /49، ص1ج ،1419شهید اول،  /279و  39صص
( 284و  459 و 417 و 191 و 165، صص1ج ،1408محقق کرکی،  /116و  357صص ،1410فهد حلی، 

رغم اینکه در الرعایه به عمل علماء به شهید ثانی ولیدانستند، عمل اصحاب را جابر ضعف سند روایت می
، هماندانسته )اتمام استدالل آنان را ن (،189و  92صص ،1408، شهید ثانیامامیه به نظریه انجبار اشاره کرده )

داند که بعد از شیخ ای میشهرت فتوایی ، استناد به( و بسیاری از استنادات به شهرت را در حقیقت92ص
( و 156، ص6ج ،1413و  112، ص1ج ،«ج»1422، شهید ثانیطوسی به وجود آمده و فاقد حجّیت است )

این رویکرد پس از وی  ابتدایی ایشان است.موارد محدودی که شهرت را جابر ضعف دانسته، مربوط به تالیفات 
( و 207، ص1ج ،1418صاحب معالم ) ،(226و  144و  86 صص، 2ج ،1379ق اردبیلی )محق توسط

 شوند.شود و اینگونه بسیاری از روایات امامیه کنارگذاشته میگیری میپی (43، ص1ج ،1410صاحب مدارک )

 امامی( ثقة غیرروایات ) اتموّثق و نقد شهید ثانی-7
کند که این حاکی از بودن آن، رد میغم بیان موثقر بسیاری از موارد روایتی را به ردر آثار خود د شهید ثانی

، شهید ثانی)توان به روایات عمار ساباطی ّیت حدیث موثق در نزد ایشان است. در این زمینه میعدم حج
 إسحاق بن عمار، (283، ص10ج و 156، ص6ج ،1413همو، )بن فضال  ی، عل(233، ص5ج ،1410

، 6ج، همانن )یلحصداود بن ا ،(480، ص2ج، همانسماعة )، (441، ص15جو  372، ص14ج، همان)
، 14ج، همان) را از عوامل کنارگذاشتن روایت دانسته فساد عقیده گاههمچنین ایشان و ... اشاره کرد.  (20ص
 .(148، ص13ج ،1413و  131، ص8ج ،1410همو، ت بنوفضال را نیز نقد کرده است )مرویا حتی و( 13ص

، «ج»1422همو، ) مضاف بر اینها، ایشان در بسیاری از موارد، برخی از راویان را صرفا به دلیل اینکه واقفی
، همو(، فطحی )376، ص1ج، «د»1422و  315و  97و  97، صص 12ج، 1413و  999و  937، صص 2ج

همو، ) (، زیدی454و  403و  137، صص 7ج ،1413و  497، ص2ج، «د»1422و  265، ص10ج ،1410
، 9جو  13، ص14جو  292، ص10ج ،1413و  301، ص1ج، «د»1422و  80، ص1ج، «ج»1422

 کند.( و ... هستند، تضعیف می13و  77، صص14ج ،1413همو، عامی ) (،471ص
 روایت را به دلیل وجودبه عنوان مثال در موضعی شود. مشاهده می شهید ثانیگاه تناقضاتی در آراء  ،البته

با انتقاد شدید از شیخ  حتی( و 128، ص9ج ،1413همو، ) کندمذهب در سند آن رد میفطحی عبدالله بن بکیر
اما در  (؛38، ص6ج ،1410همو، کند )، ابن بکیر را متهم به جعل حدیث میاو را توثیق کردهطوسی که 

همچنین  .(310، ص10ج ،1413همو، )کند استناد میبه روایت وی موضعی با تکیه بر اجماع ادعایی کشی، 
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 ابان بن عثمان روایات ،(375ص، 1348اع منقول از کشی )کشی، شهید با تکیه بر همین قاعده اصحاب اجم
در موضعی دیگر از همین کتاب در  ویاما  (؛365، ص5جو  39، ص12ج ،1413، شهید ثانی) پذیردرا می

 .(152، ص10ج، همان« )ا و إن کان ثقةیکان ناووس الظاهر أنه ابن عثمان و أبان و»نویسد: نقد روایت او می
د اّول، موّثق را در صورت وجود مرجح یشان همانند شهیا :باید گفت شهید ثانیدر توجیه این عملکرد 

قرائنی شتری دارد و ایشان در پذیرش یگستردگی ب ثانی دیوه رّد موّثق در نزد شهین تفاوت که شیرد، با ایپذمی
ات یتنویع رباعی حدیث و رّد روا ،دهند و به تعبیر دیگرگیری بیشتری را صورت میهمچون شهرت و ... سخت

ابی یطوری که ارزدا کرد، بهیشتری پیهای رجالی، قدرت باهتمام بیشتر به دقت ،نین اساس و همچنیبر ا
گشت. ان یشتر نمایقبل از عاّلمه حّلی ب ش از ایشان و خصوصا  یفات پیسه با تألیوه، در مقاین شیروایات بد

است:  دیگر گفتهدر موضعی  چنانکهکند، نمیروایات حسن و یا موثق را به طور مطلق رد  شهید ثانی ،بنابراین
ه )الَخ ب  قَ رات  ی مَ ّن أدنَ ا  »  .(199، ص1ج، ج1422همو، ) «ا  َح یح  ن َص کُ یَ مّثقا  إن  لَ نا  أو ُمَو کوَن َحَس یَ ر( أن  بَ بول 

گفتاری دارند که گویای رویکرد و نوع مواجهه ایشان با اخبار آحاد است. ایشان از « الرعایه»در  شهید ثانی
در پذیرش روایت گیرد که: های خود درباره اقسام حدیث و حجّیت هریک از آنها اینگونه نتیجه میتمام صحبت

بودن شرط ،ار به دلیل وجود مرجح. بنابراینیکی از این دو چیز شرط است: یکی ایمان و عدالت و دیگری انجب
گونه مطلق نیست. گروهی از امامیه نیز سالمت سند را به مؤمن ایمان و عدالت، موجب عدم قبول روایت غیر

 ،1408همو، ) .اند. شکی نیست که این قول استوارتر استبر صحیح اکتفا کرده ،دانند و در نتیجهشرط می
 .(190ص

، که بعدها سبب محقق اردبیلی و شاگردانش ،و پس از وی شهید ثانی وه عملییامدهای شیی با پیبرای آشنا
آنها را به دلیل غیرامامی بودن  میزان مرویات افرادی پرداخت که این طیفتوان به ان شد، مییآشفتگی اخبار

علی بن ابی حمزه روایت،  2304اد در کتب اربعه یکند: به عنوان مثال تعداد روایات سهل بن زتخطئه می
محمد بن حسن  ت،یروا 318ن از زرعه یت است. همچنیروا 321ت، حسن بن فّضال یروا 545نی واقفی یبطا

 106دانند( رامامی مییها او را غلییت، مفضل بن عمر )که خیروا 66داوود رقی مغالی  ت،یروا 140بن شّمون 
 989از محمد بن سنان،  تیروا 797ده و نقل ش  تیروا 222ت نقل شده است. همچنین از سماعه یروا
بن  از عبدالّله تیروا 334از علّی بن حسن بن فّضال فطحی،  تیروا 510از اسحاق بن عمار فطحی،  تیروا
از سکونی عامی در کتب اربعه نقل  تیروا 1067دی و یجارود زاد بن منذر ابییاز ز تیروا 92ر فطحی، یبک

 معجم رجال الحدیث(.در  خویی ل ازبه نق 209ص، 2006شده است )حب الله، 

 یت مراسیل ابن ابی عمیرحجو  شهید ثانی-8
خبر مرسل به دلیل جهل به حال محذوف که  گوید:در الرعایة درباره حجّیت مراسیل نیز می شهید ثانی

فرد احتمال ضعیف بودن آن وجود دارد، مطلقا حجت نیست، خواه مرسله صحابی باشد و یا غیر آن، خواه 
کننده از حذف شده یک نفر باشد و یا بیشتر، خواه ارسال کننده جلیل باشد و یا خیر ... مگر اینکه بدانیم ارسال
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کند، همچون ابن ابی عمیر از امامیه )بر اساس آنچه که بسیاری از امامیه بیان کردهمیندوری روایت نقل غیرثقه 
 ،1408، شهید ثانیدارد )ل وی قبول شده و حکم مسند را مرَس حدیث اند( و یا سعید بن مسیب نزد شافعی که 

 .(137ص
اگر استقراء مراسیل وی است، به )به عدم نقل از غیر ثقه( مستند علم  افزاید:الدین عاملی در ادامه میزین

اما اگر به دلیل حسن ظن  ،شده را ثقه بیابند، این در حکم اسناد است و بحثی در آن نیستای که فرد حذفگونه
کند، این مطلب شرعا در اعتماد به وی کافی نیست و به وی است که او جز از ثقه به گونه مرسل روایت نقل نمی

اند، ندارد، اگرچه استنادش به گزارش با پذیرش این امر نیز، این مطلب اختصاصی به کسانی که نام برده شده
کند که در این صورت مرجع این مطلب نقل می مرسل روایت ،ثقهشیخ ط از کننده به این امر باشد که فقارسال

ل به عدالت راوی مجهول است و بر فرض پذیرش این ادعا، اعتماد ما به تعدیل راوی حذف شده  شهادت مرس 
ل خواهد بود ، همانی أول است )امعنر همان یعم یل ابن أبیظاهر کالم أصحاب در قبول مراس .توسط مرس 

 .(137ص
در موضعی دیگر نیز ایشان بیان کرده است: اجماع اصحاب امامیه و اکثر مذاهب بر عدم عمل به حدیث 
مرسل و روایت راوی مجهول و متروک است )اگرچه یک نفر باشد(، مگر آنچه که از مراسیل ابن ابی عمیر و 

ه ممکن است روایت از کسانی این است ک عدم عمل آنها به اینگونه روایاتنظائر آن استثناء شده است. دلیل 
، و بر بزرگان طائفه و امناء آنها باشدعنه از کننده از مسکوتباشد که روایتش قبول نیست؛ هرچند که راویت

و حتی به مراسیل ابن ابی عمیر و امثال وی به دلیل تکیه بر دیانت ایشان عمل  انت و أمانت آنها اعتماد نکردندید  
 .(31، ص1ج، «ج»1422همو، اند )را مسند یافتهاست که تمامی مرویات ایشان  نکردند، بلکه به این دلیل

نیز عمل اصحاب بیان کرده به مراسیل ابن ابی عمیر اعتماد کرده و دلیل آن را  شهید ثانیدر میدان عمل نیز 
اینها غیر از  .(174، ص8ج و 343، ص7ج ،1413و  138، ص1جو  937، ص2ج، «د»1422همو، ) است

همین ظاهرا وی  رده است.در آثار خود به مراسیل ابن ابی عمیر استناد ک شهید ثانیموارد بسیاری است که 
احمد  یعنی: (154، ص1ج ،1417)شیخ طوسی،  ثقات(مشایخ الدو تن دیگر از مشایخ ثالثه ) دیدگاه را درباره

 و (118، ص9ج و 469و  423، ص7جو  258، ص3ج ،1413 ،شهید ثانی) ن محمد بن ابی نصر بزنطیب
-گیریدارد. البته این موضعنیز ( 138، ص7جو  179، ص6جو  358، ص5ج ،1413همو، ن یحیی )صفوان ب

است و ظاهرا ایشان بعدها « مسالك األفهام»و « روض الجنان»ها مربوط به آثار نخستین ایشان یعنی دو کتاب 
گیری بیشتری را اعمال ی، در پذیرش این دسته از روایات نیز سختعالوه بر رویکرد انتقادی به شهرت عمل

 کردند.
در برخی از مواضع تصریح کرده است  شهید ثانی(، از آنجا که 204ص، 1390، برخی از محققان )ربانی

(، اینگونه برداشت 137ص ،1408و  206، ص9ج ،1410 ،شهید ثانی« )ر مقبول مطلقایغالمرسل »به اینکه: 
رسد که به نظر می ، ولیداندکه ایشان تمامی مراسیل و حتی مراسیل ابن ابی عمیر را نیز حجت نمی اندکرده

داند. به تعبیر دیگر، ایشان مراسیل ابن ابی از دایره بحث خارج می ،مراسیل ابن ابی عمیر را تخصصا   شهید ثانی
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معتقد است که این مراسیل ظاهرا مرسل و در واقع  زند، بلکهتخصیص نمیاز قاعده حجیت روایت میر را ع
مستند »است:  شهید ثانیاز بحث مراسیل خارج هستند. شاهد این مدعا، این گفتار  مسندند و لذا تخصصا  

ای اگر استقراء مراسیل وی است، به گونه کند،به گونه مرسل روایت نقل نمی علم به اینکه ارسال کننده جز از ثقه
ده را ثقه بیابند، این در حکم اسناد است و بحثی در آن نیست ... . ظاهر کالم أصحاب در قبول که فرد حذف ش

 .(138-137 صص ،1408 ،همو« )ن معناست.ر نیز همییعم یل ابن أبیمراس

 شهید ثانیپیامد الگوی اعتبارسنجی روایات از جانب  -9
نسبت به گذشتگان در پذیرش روایات اعمال های بیشتری را سختگیری شهید ثانیهمانگونه که بیان شد، 

فقط صحاح  ام چهارگانه احادیث نیز،در میان اقستفاوت بود و کرد؛ خصوصا اینکه نسبت به شهرت عملی، بی
با عاملی دیگر را حجت دانست و موثقات را کنار گذاشت و روایات حسان را نیز فقط در صورتی پذیرفت که 

در چنین  (.451، ص1ج ،«ج»1422، شهید ثانیب و ...( تقویت شود ))شهرت، حدیثی دیگر، عمومات کتا
جنبش  ،رورفتن سنت، کامال طبیعی است و ازایندست فضایی، اعتراض به این الگوی فقاهت با انگیزه خوف از

او های بعد از و حلقه شهید ثانیس آن أگرایان در مقابل جریانی که در رگری، قیامی بود از جانب حدیثاخباری
)محقق اردبیلی، صاحب معالم و صاحب مدارک( قرار داشتند که با سندگرایی افراطی و کنارگذاشتن شهرت و 

الصدور شاید سبب اعتقاد اخباریان به قطعیبسیاری از سنت محکیه را فاقد اعتبار دانستند.  ،اجماعات منقول
های متأخر مکتب حله بوده با تفریط حلقه همقابلقلمداد کردن روایات جوامع روایی متقدمان و افراط در آن، 

، دوره هبرخی از معاصران در نامگذاری ادوار فقه شیع ،رواین( و از119، ص1ج ،1427شیرازی،  است )مکارم
هاشمی اند )های آخر قرن دوازدهم را دوره تطّرف )افراط و تفریط( نامیدههای واپسین مکتب حله تا دههحلقه

 .(70-3صص، 1381 شاهرودی، 
اش در پذیرش روایات، نقش بسیار پررنگی را در پیدایش با توجه به رویکرد نقادانه شهید ثانیبنابراین، 

ای اصالتا سنی گری ایفا کرده است؛ خصوصا اینکه اخباریان این نوع مواجهه با روایات را دارای پیشینهاخباری
شهید اول و »گوید: میکردند. لذاست که استرآبادی زده قلمداد میاین فقاهت را سنی ،دانستند و در نتیجهمی

بعد از ابن جنید و ابن ابی عقیل و ابن ادریس حلی، عمده کسانی بودند که اکثر قواعد اصول عامه و  شهید ثانی
و حتی بضاعت آنان را در علم « قواعد فن درایة الحدیث را در احادیث اهل بیت )ع( و احکام ایشان اجرا کردند.

داند و در ( و رسالت خود را احیای سیره اخباریان متقدم امامیه می364ص ،1424داند )استرآبادی، یکم مرا 
 کند.انتقادات شدیدی را علیه شیوه فقاهت مکتب حله مطرح می« دانشنامه شاهی»و « الفوائد المدنیه»

ای مکتب یاح یمناسب برانه یزم»که:  ستالبته یکی از محققان معاصر در تحلیلی شگفت، بر این عقیده ا
شتر در یشی که خواستار آزادی بین قرن گرایمه ایرامون نیپ. ل قرن دهم آماده شده بودیث به مرور از أوایأهل حد

ق در یان بدون تحقینیشیروی از سلف و پیه پیای علد ثانی رسالهیشه. افتیت مییفقه بود، اندك اندك محبوب
ن راه را ادامه یخ االسالم دربار صفوی، همی، شیبن عبدالصمد عاملن یشاگردش حس. استدالالت آنان نوشت
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 یشد: اجتهاد تنها راه کشف احکام شرعای مشابه در همان موضوع نوشت که در آن ادعا میداد و رساله
دی یات مخالفت داشت، هرگز تردین با برخی از روایشیلی در مواردی که أقوال فقهای پیمقدس اردب... . ستین

ن یاز هم ،صاحب مدارك ،یدمحمد عاملیداد. شاگردان أو مانند سنظرات فقهای سلف به خود راه نمیدر رد 
فاتی مانند منتقی ین زمان از راه تألیز در همیصاحب معالم ن ین عاملیالدنی. حسن بن ز.. روی کردند.یروش پ

ث و یازدهم در علم حدیأول قرن مه یگر در نیاری آثار دیاء کمك کرد. بسین احیر طاوسی به ایالجمان و تحر
ث و در یهل حدش أید گرایش موج جدیدایل سهم مهمی در پین قبیاز ا ی. عوامل... علوم وابسته بدان نوشته شد 

 .(57ص، 1386ایی، )مدرسی طباطب« ع آن داشت!یتوسعه سر
گرایان در حدیثگری، قیامی بود از جانب . جنبش اخباریاستاین بیان از مدرسی طباطبایی کامال عجیب 

، محقق اردبیلی، صاحب معالم و صاحب مدارک قرار داشتند که با شهید ثانیس آن أمقابل جریانی که در ر
سندگرایی افراطی و کنار گذاشتن شهرت و اجماعات منقول بسیاری از سنت محکیة را فاقد اعتبار دانستند؛ 

، محقق اردبیلی و دو شاگردش جستجو شهید ثانیر گرایی را در آثاشگفتا که مدرسی طباطبایی ریشه این حدیث
به دست می هاآنچه این گزارش»نویسد: کند! چنانکه سبحانی نیز در پاسخ به این ادعای خالف واقع میمی

د و عدم اعتناء به إجماعات منقول و بلکه محصل از سلف است؛ و یدهد، لزوم إعمال دقت و کنار گذاشتن تقل
)صاحب  و دو شاگردش یلیو خصوصا  فقه محّقق أردب ید ثانیی کسی که بر فقه شهاین مطلب به وضوح برا

 عمل به کتاب تحرمدرباره مدارك و صاحب معالم( واقف باشد، قابل درک است. این کجا و اعتقاد اخباریان 
اط یو عمل به تمامی روایات موجود در کتب أربعة، و لزوم احت ،ی از جانب ائمه )ع(ریمگر بعد از ورود تفس خدا

 .(257ص ،1424حانی، )سب« در مواردی که نصی درباره آن نرسیده است، کجا!

 گیرینتیجه
گانه ایشان درباره این علم های سهو با نگارش کتاب شهید ثانیاوج بالندگی علم درایه الحدیث در زمان  .1
 و کرداملی و روزافزون خود را طی میهای سندی سیر تکاولویت بررسی حّلهمکتب  در درون ، چراکهاست

 . پرداختن به اصطالحات حدیثی بیشتر موضوعیت یافت اینگونه
 و محقق کرکی مطرح شده بود، د اّول، ابن فهد حلییتنویع رباعی حدیث پیشتر در آثار عاّلمه حّلی، شه .2
 کامل بخشید و بر دقت آن افزود.بندی را تد ثانی رویکرد این تقسیمیاما شه
و  شودهای سندی در روایات بسیار دیده میبه دلیل تبّحر او در علم رجال، دّقت شهید ثانیدر آثار  .3

 فقه او را تا حدّی متمایز کرده باشد. ههمین امر چهر
نسبت به نظریه انجبار رویکردی نقادانه دارد و بسیاری از استنادات به شهرت را در حقیقت  شهید ثانی .4

داند که بعد از شیخ طوسی به وجود آمده و لذا فاقد حجّیت است و ضعف سند با آن جبران ای میشهرت فتوایی
 شود.نمی
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در صورت کند، بلکه رد نمی داند و اخبار موثق و حسن را نیز مطلقاخبر صحیح را حجت می شهید ثانی .5
 .شتری داردیگستردگی ب ثانی نسبت به اسالفش دیالبته رّد این اخبار در نزد شه ؛ردیپذوجود مرجح آنها را می

داند، اما مراسیل امثال ابن ابی عمیر را تلقی به قبول میقا حجت نمیلاگرچه مراسیل را مط شهید ثانی .6
ند و لذا این یافتد حذف شده را ثقه افرا و اینها را استقراء کرده مراسیل اصحاب امامیه معتقد استکند؛ زیرا 

 ند.ندمراسیل در حکم مس
 آن، آغازگر راهی شد که یکی از آثار های روزفزون در پذیرش روایات،گیریبا اعمال سخت شهیدثانی .7

 گری با داعیه خوف از دست رفتن سنت بود.پیدایش نهضت اخباری
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 و مآخذ منابع
 .ش 1383، دانشگاه تهران ؛ تهران:رجال ابن داود ؛حسن بن علی ابن داود حّلی، .1
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