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چکیده
استنباط احکام نظري از ظواھر قرآن و سنتِ پیامبر بدون مراجعه به امامان معصوم، «به نظر اخباریان 

توان به شد و نمياي یافت نشد، باید متوقفپس از تفحص در سخنان امامان نیز اگر قرینه. جایز نیست
دالیل اخباریان بر این مدعا گونـاگون اسـت، ولـي مھمتـرین دالیـل آنـان       . »ردظواھر مذکور تمسک ک

شان آورده یا بـه  این مقاله به بررسي دالیلي که اخباریان بر مدعاي. اندروایاتي است که مدعي تواترشان
از جمله نتایجي که در این بررسي به دست آمده، عبارت است از. پردازدآنان منسوب شده، مي

شدن براي ھر دو گروه اخباري و اصولي را دارد؛ ث ثقلین قابلیت دلیلحدی. ١
ھاي متأخر اصولي چنین اند، ولي در نوشتهاخباریان در این مدعا به تحریف قرآن استدالل نکرده. ٢

نسبتي به آنان داده شده که نسبتي ناروا است؛ 
مي سـازگار نیسـت و ادعـاي آنـان     ھاي کنوني زندگي در جامعه اسالمدعاي اخباریان با واقعیت. ٣

.آرماني عالي ولي غیر قابل دسترس است

.اخباریان، اصولیان، احکام نظري، ظواھر قرآن، تحریف قرآن: ھاکلیدواژه

.٠٨/١٢/١٣٩٠: ریخ تصویب نھایی؛ تا٣٠/٠٩/١٣٩٠:خ وصولیتار*. 
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مقدمه

ای متمـایز از  ی آن اندیشـه ظواھر قرآن و سنت پیامبر از مسائلي ھستند که اخباریان دربـاره 
گري، ظـواھر قـرآن و   ر محمدامین استرابادي بنیانگذار اخبارينظبه. دیگر عالمان اسالمی دارند

تواننـد از ایـن ظـواھر    اندکـه مـي  کردنی است و آنانسنت پیامبر تنھا براي امامان معصوم رجوع
توانند به طورمستقیم به قرآن و سنت پیامبر رجـوع  شان نمياحکام را استنباط کنند، ولي پیروان

کنند، بلکه تنھا به واسطه و از طریق امامان معصوم بایـد بـه قـرآن و    و احکام را از آنھا استنباط 
) تعمیـه (افکنـي  سنت پیامبر رجوع کنند؛ زیرا بخش زیادي از قرآن و سنت پیامبر به طریق ابھام

پذیراست و مادام امکان) ع(یافتن به آن تنھا با شنیدن از صادقین بر اذھان رعیت نازل شده و راه
ی ظواھر قرآن و سنت پیامبر، اطالعي در دستمان نباشد، بایـد توقـف و   دربارهکه از طریق آنان 

.احتیاط کنیم و نباید به ظواھر آن دو استنادکنیم
. به نظر استرابادي تمسک به ظواھر الفاظ براي ما فقط در باب احادیث امامان جـایز اسـت  

تکلمِ حکیم در مقام بیان و تفھـیم  پذیرد، که می اصولیان را ميشدهاو این اصلِ عقالیيِ پذیرفته
را در کنـد، ولـي آن  اي، ارادهی صارفهگوید که خالف ظاھرش را بدون وجود قرینهسخني نمي

دانـد، زیـرا مـا    ی ما جـاري نمـي  اي از کالم خداوند و کالم پیامبردربارهخصوص بخش عمده
او بـراي ایـن   . شناسـند مـي ) من خوطَـبَ بـه  (مخاطب قرآن نیستیم و قرآن را تنھا مخاطبان آن 

به نظر او کالم امامـان چنـین نیسـت و طبـق آن     . کندمدعاي خود به روایات مختلفي استناد مي
کرد، زیرا کالم آنان در حدّ ادراک مردم عـادي اسـت و   توان به ظاھر کالم آنان تمسکاصل مي

استرابادي، . (رودميی خالف ظاھر نآنھا مخاطبانش ھستند و در کالم آنان احتمال نسخ و اراده
)۲۷۱-۲۷۰، ۱۷۹-۱۷۸ص 

توانیم میان ظواھر قـرآن و حـدیث پیـامبر بـا ظـواھر      عاملي نیز معتقد است که ميشیخ حرّ
احادیث امامان فرق بگذاریم و آنھا را از متشابھات و اینھا را از محکمات بدانیم، زیـرا در آنھـا   

قرآن را به امامان عرضه کنـیم، ولـي مـأمور    احتماالتي است که در اینھا نیست و ما مأموریم که
)۱۸۴، فوائدحرّ عاملي، . (کنیمایم که احادیث امامان را به کسي عرضهنشده

تـوانیم  طور مستقیم نميبه نظر محدّث جزائري امامان نقش مترجم را براي ما دارند و ما به
و امامـان نیـز آن را بـراي مـا     کننـد کالم خدا و پیامبر را بفھمیم، بلکه آنھا امامان را خطاب مي

محـدث  ) ۱/۳۰۷، انـوار جزائـري،  . (شـوند مـي نامیده» تراجَمة وحیه«کنند و لذا آنان ترجمه مي
انـد، حتـي در مثـل    کرده که کل قرآن را به ما متشابه دانسـته جزائري از یکی از اساتید خود نقل



127جدال اخباریان با اصولیان در حجیت ظواھر1392بهار
براي ما متشابه است و ما فقط از اي است، وليی محکم و ظاھرالداللهکه آیه» قل ھو اللّه احد«

-۲/۳۳۹، درر؛ بحرانـي،  ۱/۳۰۸، انوارھمو، . (توانیم به معنایش پي ببریمطریق تفسیر امامان مي
)۱/۲۷، حدائق؛ ھمو، ۳۴۰

بنابراین، از نظر اخباریاني نظیر محمدامین استرابادي، شـیخ حـرّ عـاملي و اسـتادِ جزائـری      
بر براي ما ممکن نیسـت و تنھـا ظـواھر احادیـث امامـان      تمسک به ظواھر قرآن و احادیث پیام

انـد، ولـي ظـواھر احادیـث     ظواھر قرآن و احادیث پیامبر براي ما متشـابه . براي ما حجت است
. آیندشمار ميامامان براي ما نصّ و محکم به

ز کاشاني که خـود ا شده نیست، مثالً فیضپذیرفتهی اخباریانولي البته این نظر ازسوی ھمه
ی تمسک به ظـواھر قـرآن و   پذیرد و در مسئله، رأي استرابادي را نمي١قدم استاخباریان ثابت

توانیم بـه محکمـات قـرآن    از نظر فیض ما مي. استاحادیث پیامبر براي ما، قائل به جواز شده
تمسک کنیم و احادیثِ منع از تفسیر قرآن بدون نصّ و اثر یا احادیثي که علم قرآن را منحصـر 

شوند، زیرا اگر ما نتوانیم به محکمات قرآن اند، بر تفسیر متشابھات آن حمل ميبه امامان دانسته
ایم و بلکه به نظر فیض این احادیـث نـاظر بـه    استناد کنیم، قرآن را به کلي از انتفاع ساقط کرده

سـوب بـه   ھـم من شوند که آنی متشابھات ھم نیستند، بلکه برخي از متشابھات را شامل ميھمه
بـه نظـر   . رودجمھور مردم است نه به علماي کامل، وگرنه خیلي از فوائد قـرآن از دسـت مـي   

فیض ھمچنانکه در آیات قرآن و احادیث پیامبر عام و خاص و مجمل و مبین و مطلق و مقیـد  
امامان نیز ھمین احتماالت وجود دارد، بنابراین اگر به قـرآن  م و احتماالت دیگر ھست، در کال

جست؛ ھر دوي اینھا توان تمسکحادیث پیامبر نتوان تمسک کرد، به سخنان امامان نیز نميو ا
تـر  اند، بلکه شاید قضیه برعکس باشد و تمسک به سخنان امامان نامحتملدر این جھت یکسان

) ۱۳۵، ۷۷، ۴۹، ۳۷، االصول االصیلهفیض کاشاني، . (تر باشدو ناممکن

او جزو تفسیرھاي روایـي اسـت و در   صافيتوان در آثار پرشمارش مشاھده کرد، مثالً تفسیر عنایت ویژه او را به اخبار مي. ١
، ھاي متکلمان و پرھیز دادن از الفاظ و اصـطالحات اختراعـي آنـان   نیز با انتقاد از روشالیقینعلماش نظیر ھاي اعتقاديکتاب

، الـوافي ی کتـاب  ی مسلک او ھمچنین بنگریـد بـه مقدمـه   در باره.کندھمگان را به پیروي از ظواھر کتاب و سنت ترغیب مي
تـر بـه   ، و از ھمـه مھـم  ١/١٠، مفاتیح الشـرائع ، و نیز مقدمه )المقدمة االولي في التنبیه علي طریق معرفة العلوم الدینیة١٨-١/٩

کسوت بودن استرابادي در استرابادي نگاشته و خود نیز به پیشالفوائد المدنیةبه منظور پیرایش که آن رااالصول االصیلةکتاب 
محدث بحراني نیز او را اخباري سخت .)١٢، االصول االصیلةچاپ شده ھمراه  الحق المبیننک (این طریقه اذعان کرده است 

).۱۲۱، لؤلؤة البحرین(خوانده است ) اخباریا صلبا(
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محّل نزاع کجاست؟

ی ظـواھر  دانند چیست؟ آیـا مـراد ھمـه   ن که اخباریان ظواھر قرآن را حجت نميمراد از ای
قرآن است یا برخي از آن؟

آید، آن است که برخي از آنان به صورت موجبه، ھرگونـه  ھاي اخباریان برميآنچه از نوشته
از او بـا  اللّه جزائري از استاد خـود کـه   سید نعمة. انددانستهتمسک به ظواھر قرآن را ممنوع مي

که بر آن بوده که کلّ قرآن به ما متشـابه  : کندیاد کرده، نقل مي» بعضَ مَشایِِخنا المُحقّقین«تعبیر 
مـن  : گویـد وي مـي . است و براي ما جایز نیست که در محکم آن، بنابر ظاھرش سخن بگوییم

کـه  » لّه احـد قل ھو ال«ی نزد استاد در مسجد جامع شیراز حاضر بودم که فاضلي از وي در باره
از قبیل : اي است، پرسش کرد و استاد در پاسخ سؤاالتي را طرح کردی محکم و ظاھرالداللهآیه

» مَن فَسَّر الْقرآنَ بِرأیةِِ فَقَـدکَفَرَ «سپس روایت ؟ این که معناي احد و واحد و فرق آن دو چیست
جزائـري،  . (شـود مـي ی آیـات قـرآن را شـامل   را بر آن تطبیق داد؛ زیرا ظاھر این روایت ھمـه 

)۱/۳۰۸،انوار
محمّـد امـین   . کـار رفتـه اسـت   ھاي اخباریانِ دیگـر، تعبیرھـاي دیگـري بـه    ولي در نوشته

عدم جواز استنباط احکام نظري از ظواھر «کرکي تعبیر حسیناسترابادي، شیخ حرّ عاملي و شیخ
) ۱۵۵؛ کرکي، ۱۸۶، ۱۶۳، فوائد؛ حرّ عاملي، ۴۸۲، ۲۶۹، ۱۰۴استرابادي،. (اندکار بردهرا به» قرآن

چیزھـایي  » احکـام نظـري  «توان دریافت که مراد وي از وجو در کلمات استرابادي ميبا جست
.نیست» ضروریات دین«است که جزو 

کند که بنابر آن بر مقلد واجب کتابش نظر اصولیان را نقل مي» فائده«استرابادي در نخستین 
یات دین و ضروریات مذھب نیست، به مجتھـد رجـوع   که از ضروراست که در مسائل شرعي

. را اسـتنباط کنـد  فرعی نظـري ی شرعيِِ تواند ھر مسئلهکند و مجتھد مطلق کسي است که مي
براي احکام شـرعي نظـري، چـه فرعـي باشـند و چـه       : گویددر جاي دیگر مي) ۳۷استرابادي،(

ی ي دیگـر در بیـان طریقـه   در جـا ) ۹۲ھمـو، . (اصلي، مدرکي جز احادیث عترت طاھره نیست
طریقت آنان این است کـه در آنچـه از ضـروریات دینـي نیسـت، از مسـائل       : گویداخباریان مي

کالمي و اصولي و فقھي و امور دیني دیگر، فقط بر اخبار صحیح و صریح که از عترت طـاھره  
اب مـا در  اخباریـان از اصـح  : گویـد در جاي دیگر مي) ۱۰۹ھمو،. (کنندروایت شده، اعتماد مي

در جـاي  ) ۱۳۶ھمو،. (انداصول دین و فروع آن، تنھا بر اخبار روایت شده از امامان اعتماد کرده
)۲۴۱ھمو،. (دیگر، طریق علم به نظریات دین را منحصر در روایت از امامان دانسته است
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استرابادي فصل دوم کتابش را به بیان انحصار مدرک غیر ضروریات دینی در سخن امامـان  

نداریم که در نظریات دین بتـوانیم بـه غیـر از    صوم قرار داده و بر آن است که ما دلیل قطعيمع
درجای دیگري به فرق میان باب احکام اللّـه و بـاب غیـر    ) ۲۵۴ھمو،. (سخن آنان تمسک کنیم

در ) ۳۵۰ھمـو، . (اشاره کـرده اسـت  ) شودکه شامل موضوعات خارجي و عرفي مي(احکام اللّه 
عباس آن است کـه برخـي   معناي سخن ابن: گویدعباس ميتوضیح سخني از ابنجاي دیگر در 

شناسند مثل وجوب نماز و زکات از معاني قرآن از ضروریات دیني است که مسلمانان آن را مي
شناسد؛ و و حجّ؛ و برخي از آن معاني از ضروریات لُغوي است که ھر آشناي به لغت آن را مي

نظر او مراد از ایـن علمـاء   به. ات است که تنھا علما ازآن آگاھي دارندبرخي ازآن معاني از نظری
را بـه  » اللّهواضحات کتاب«در جاي دیگري تعبیر ) ۳۵۵ھمو،(١.باشدیم) ص(محمّد عالمان آل

به نظر او مراد . کندمعنا می» و مذھب استچیزھایي که از ضروریات دین«کار برده و آن را به 
ی روایات بـر ایـن امـور    که در برخي از روایات آمده، عرضه» لي کتاب اللّهالعرض ع«از تعبیر 

آنـان  : گویـد در جـاي دیگـر در وصـف اخباریـان مـي     ) ۳۸۴ھمـو، . (واضح از کتاب خداسـت 
. انـد اي که از ضروریات دین نیست، بـه کـالم عتـرت طـاھره ملتـزم     اند که در ھر مسئلهکساني

قبت از آن متقین است کـه در عقائـد و اعمالشـان بـه     عا: گویددر جاي دیگري مي) ۴۰۵ھمو،(
)۴۹۸ھمو،. (کنندنصوص امامان معصوم تمسک مي

اصطالحي اصولي است، نـه  » ضروري مذھب«و » ضروري دین«به نظر استرابادي، مراد از 
به نظر او، علم ما به این ضرورت از راه نصّ حاصـل  . که از مصطلحات منطقیان استضرورتي

رت دیـن آن چیـزي اسـت کـه دلـیلش نـزد علمـاي اسـالم واضـح اسـت و در           ضرو. شودمي
نظر نیست و ضروري مذھب آن چیزي است که نزد علماي مذھب دلیلش واضح است اختالف

نظر او خیلي از مسائل در صدر اسالم جـزو ضـروریات دیـن بودنـد و     به. نیستو در اختالف
)۲۵۳-۲۵۲ھمو،. (ائلِِِِِ نظري تبدیل شدندھاي بعدي به خاطر بروز شبھات به مسسپس در نسل

حرّعاملي نیز مطالبي از قبیل توحید، نبوت، معاد و برخـي از مسـائل فرعـي ضـروري     شیخ
نظیر جھاد و ذمّ دنیا و حرام بودن برخي از مسموعات را داراي دالئل عقلي قطعـي و نصـوص   

کـرد و ایـن آیـات    توان عملده ميباره نازل شمتواتر دانسته و برآن است که به آیاتي که در این
)۱۷۶، ۱۷۲-۱۷۱، فوائدحرّ عاملي، . (محل نزاع اخباري و اصولي نیستند

بنابراین، مراد از احکام نظـري در عبـارات ایـن دسـته از اخباریـان احکـامي اسـت کـه از         

).۱۵۷کرکي، . نک(این توجیه را شیخ حسین کرکي نیز آورده است، نظیر. ١
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ضروریات دین نباشند، خواه از احکام اعتقادي و اصول دین باشند و خـواه از احکـام فقھـي و    

» استنباط احکام نظري از ظواھر قـرآن «از این رو محل نزاع اخباریان و اصولیان در . وع دینيفر
خصـوص،  البتـه ھـر دو گـروه در ایـن    . است، یعني احکامي که جزو ضروریات دینـي نیسـتند  

دانند، ولي اخباریان بعد از فحص از دلیل و یأس از یـافتن  تفحص از روایات امامان را الزم مي
شوند و اصولیان بعـد از  نجستن به ظواھر قرآن ميتمسکات امامان، قائل به توقف وآن در کلم

. کنندتمسک مين فحص و یأس، به ظواھر قرآ
کاشاني پس از نقل سخني از استرابادي که در آن وي استنباط احکام نظري از قرآن و فیض

سـزاوار  : گویدگیرد و ميراد ميسنت پیامبر را شغل امامان معصوم دانسته نه شغل امّت، بر او ای
فیض در اینجا به برخـي از  . نیست که کسي در جواز تفسیر قرآن براي غیرمعصومان تردید کند

به نظر فیض، . اندکند که اصولیان نیز به آنھا در حجیت ظواھر قرآن استناد کردهدالئلي اشاره مي
تشـابھات قـرآن اختصـاص داد نـه بـه      دالئلي را که استرابادي به آنھا اسـتناد کـرده، بایـد بـه م    

ی ناسـخ و  علم به ھمه متشابھات و ھمه: گویدتر رفته و ميفیض از این ھم پیش. محکمات آن
معصومان است، ولي علم به برخـي از متشـابھات ممکـن    ی احکام مخصوصھا و ھمهمنسوخ

)۳۸-۳۴،االصول االصیلهفیض کاشاني، . (است نزد غیرمعصومان نیز یافت شود
ی برخي از متشابھات قرآن و بنابراین، از نظر فیض، مجازنبودن برای تفسیر قرآن، تنھا ویژه

نداشتن ظـواھر قـرآن نیـز تنھـا بـه برخـي از       خاص جمھور مردم است ومحل نزاع در حجیت
که، گرچه فیض خود از اخباریان است، ولي در مسئلهنتیجه آن. متشابھات قرآن اختصاص دارد

ظواھر قرآن با آنان موافق نیست، بلکه نظـرش موافـق نظـر اصـولیان اسـت، از      نداشتنحجیت
توان در این باب محل نزاعي میان او و اصولیان تصورکرد، بلکه او در اینجـا طـرفِ   رو، نمياین

.اصولیان را گرفته و با اخباریان در نزاع است

دالئل اخباریان برعدم حجیت ظواھر قرآن
ھاي اند و اصولیان نیز دالئل آنھا را در کتابود دالئل گوناگوني آوردهاخباریان بر مدعاي خ

ترین بحـث را در ایـن زمینـه    ام، مفصلکردهاند، تا آنجا که نگارنده مطالعهخود نقل و نقد کرده
کتـابش ابتـدا دالئـل    ۴۸ی شـیخ حـرّ در فائـده   . اسـت سـیة آورده الفوائد الطوعاملي در حرّشیخ

کرده و به تفصیل به نقد آنھا برخاسته است و سـپس در فصـلي دیگـر بـه ذکـر      اصولیان را نقل
ی ایـن دالئـل   نقد و بررسي ھمـه ) ۱۹۵-۱۶۳، فوائدحرّ عاملي، . (استدالئل اخباریان پرداخته
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ی آنھـا نیسـت، مـا در    ای مستقل است و در اینجا مجال پرداختن به ھمهمستلزم نگارش رساله

.شویماتي را یادآور مياینجا تنھا به اختصار نک

دالئل قرآني
است، به ظاھر آیات فراوانـي از  عاملي در فصلي که به ذکر دالئل اخباریان پرداخته حرّشیخ

اسـتدالل  » قـرآن ظـواھر  نظـري از جـواز اسـتنباط احکـام   عـدم «قرآن بر مدعاي اخباریان یعني 
ل کنـیم و ایـن اسـتدالل مـا بـه قـرآن       توانیم به قرآن اسـتدال ما مي: گویدحرّ ميشیخ. استکرده

کنیم کـه بـه حجیـت ظـواھر     مستلزم تناقض نیست؛ زیرا اوالً ما در مقابل اصولیاني استدالل مي
اند، بنابراین استدالل ما در برابر آنان از قبیل دلیل الزامي است، یعني اصولیان را بـه  قرآن معترف

اً روایات متواتري در موافقت بـا ایـن ظـواھر    ثانی. کنیمچیزي که خودشان قبول دارند، ملزم مي
قرآني وجوددارد، بنابراین استدالل ما در حقیقت استدالل به قرآن و روایات ھر دو، اسـت و در  

آیه را به عنـوان  ۱۸سپس . وجوب عمل به مواردی که این دو بر آن توافق دارند، خالفي نیست
دین آیه ھمان آیاتي است که از عمل به ظنّ آورد که درآن میان چنشاھد بر مدعاي اخباریان مي

)۳۲۵-۳۱۸؛ نیز ۱۹۱-۱۸۶، فوائدھمو، . (کنندنھي مي
حرّ، اخبار دیگري را نیافتم که بـه آیـات   ام، غیر از شیخوجو کردهتا آنجا که نگارنده جست

البته برخـي از ایـن آیـات در ضـمن برخـي      . (باشدقرآن بر این مدعاي اخباریان استدالل کرده
ھـاي  در کتـاب ). ۲۴۴-۲۴۳اسـترابادي،  . انـد، بـراي نمونـه نـک    روایات مورد استناد قرارگرفته

اصولیان نیز ندیدم که استدالل به آیات قـرآن بـر مـدعاي اخباریـان بـه عنـوان یکـي از دالیـل         
فرائد االصـول تنھا در خصوص آیات ناھي از عمل به ظنّ در ١.باشداخباریان طرح و نقد شده

ی اصـولیان، ظـاھر قـرآن    گفتـه براین که اگر بنا بـه یاحتمالي ذکرشده مبن) ۱/۶۶(ري شیخ انصا
آید که ظاھر آیات ناھي از عمل به ظنّ نیز حجت باشـد و چـون ظـواھر    حجت باشد، الزم مي

آید که این آیات از تمسک به ظواھر قرآن نیـز نھـي   نیز از جمله ظنون ھستند، بنابراین الزم مي
ولي شیخ انصاري پاسخ داده که در این صورت الزم . مان مدعاي اخباریان استکنند، که این ھ

آید که نتوانیم به ظاھر این آیات نیز تمسک کنیم؛ زیرا ظاھر ھمین آیاتِ نـاھي از عمـل بـه    مي
توان به آنھا بنا بر مدعاي اخباریان، تمسک کرد؛ پس استدالل بـه ایـن   ظنّ نیز ظنّي است و نمي

اند، ولي نحوه اسـتدالل آنـان بـه ایـن آیـه، شـبیه اسـتدالل        البته برخي از اصولیان یک آیه را مطرح کرده و از آن پاسخ گفته. ١
-۱/۳۰۳؛ صـدر ۲۷۲خـویي،  . قـس . (اندرسد که آنان به پندار و تقریر خود از این دلیل پاسخ گفتهاخباریان نیست و به نظر مي

)۲۷۳-۱۰/۲۷۲؛ لنکراني، ۱۴۸-۳/۱۴۷؛ حاج عاملي، ۲۸۴-۴/۲۷۶؛ ھاشمي، ۳۰۴
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عمل به ظنّ بر عدم حجیـت ظـواھر قـرآن اسـتدالل پارادوکسـیکال و خودسـتیز       آیاتِ ناھي از 

اند که ما بر حُجّیت ظواھر قرآن دالیلي داریم کـه بـا توجـه بـه     به عالوه، اصولیان مدعي. است
البتـه شـیخ حـرّ بـه آیـات      . شوندآنھا، اطالق آیات ناھي از عمل به ظنّ شامل ظواھر قرآن نمي

طور که خود گفته، این آیات را به عنوان دالیـل الزامـي ذکـر    ه که ھماندیگري نیز استدالل کرد
. کرده است

دالیل روایي
. ترین دلیل اخباریان بر عدم حجّیـت ظـواھر قـرآن، دالیـل روایـي اسـت      ترین و مھمعمده

. انـد اخباریان در سخنان خود بارھا به کثرت و تواتر روایات بر مـدعاي خـود، اسـتدالل کـرده    
، ۱۸۸، ۱۷۱، ۱۶۹، ۱۶۳، فوائـد ؛ حرّ عـاملي،  ۴۸۲، ۴۰۵، ۳۰۵، ۲۷۰، ۲۴۵، ۱۳۶، ۹۹ادي، استراب(

شیخ حرّعـاملي در  ) ۱/۵۶؛ انصاري، ۱/۲۷، حدائق؛ بحراني، ۱۶۲، ۱۵۶، ۱۵۵؛ کرکي، ۱۹۳، ۱۹۱
کـرده  از ابواب صفات قاضي بیش از ھشتاد روایت نقـل ۱۳در باب وسائل الشیعةالقضاءکتاب 

حـرّ عـاملي،   . (داللـت دارنـد  » عدم جواز استنباط احکام نظري از ظواھر قرآن«که به نظر او بر
تعداد این روایات را بیش از دویسـت و بیسـت   الفوائد الطوسیةوي در ) ۱۵۴-۱۸/۱۲۹، وسائل

بـه نظـر وي ایـن    . امی آنھا را در جـایي دیگـر گـردآوري کـرده    که بقیه: روایت دانسته و گفته
راند و به لحاظ سند و داللت از نصوصي کـه بـر امامـت ھـر یـک از      روایات بیش از حد متوات

بـه  . شان در نھایتِ صراحت و وضوح استامامان معصوم وارد شده، چیزي کم ندارند و داللت
تر است و تواترشان نیز از خیلـي از  نظر وي داللت این تصریحات از نصّ حدیث غدیر روشن

وي در مورد دیگري احادیث متواتر بـر دعـاوي   ) ۱۹۲-۱۹۱، فوائدھمو، . (نصوص بیشتر است
را ) البته مراد از این دعاوي، مطالبي اعم از ادعاي عدم حجیـت ظـواھر قـرآن اسـت    (اخباریان 

به نظر او احادیث متواتري کـه بـر وجـوب رجـوع بـه امـام       . استبیش از ھزار حدیث دانسته
ند و ھمه دالیل امامت نیز موافق و ای احکام داللت دارند، مؤید ادعاي اخباریانمعصوم در ھمه

ھمـو،  . (اند و معارضي که توان مقاومت در برابر آنھا را داشته باشـد، ندارنـد  مؤید این احادیث
)۱۹۳و ۳۲۵، فوائد

من «معرفت قرآن مختص : شده در این روایات، گوناگون است از قبیل اینکهمضامین مطرح
نـازل شـده   ) یعنـي امامـان معصـوم   (ل اھل ذکـر  ی عقواست؛ قرآن در حدّ و اندازه» خوطب به

افکني بر اذھان رعیت نازل شده است؛ علم به ناسخ و منسوخ است؛ قرآن به قصد تعمیه و ابھام
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اسـت؛ تفسـیر بـه رأي    ) ع(و ظاھر و مؤول و عام و خاص و محکم و متشابه آن نزد اھل بیت 

؛ ١٩٢، فوائـد ؛ حـرّ عـاملي،   ٢٧٠اسـترابادي،  . (جایز نیست؛ عمل بـه متشـابھات جـایز نیسـت    
بنـدي شـده و   ھاي اصولي نیز این روایات دستهدر برخي از کتاب)٣٠-١/٢٧، حدائقبحراني، 

؛ صـدر،  ٣٣٩-٢/٣٣٣؛ قدسـي،  ٥٥-٢/٥٣؛ ایروانـي،  ٢٨٤-٢٨٢خراساني، . (اندپاسخ داده شده
وایـات  ی این ردر اینجا مجال این که ھمه) ٢٦٧؛ خویي، ٢٨٧-٤/٢٨٤؛ ھاشمي، ٣٠٨-١/٣٠٥

شـده رجـوع   توانند به منابع اشـاره و دالیل متمسکان به آنھا را ذکر کنیم نداریم و جویندگان مي
پردازیم که با بررسي دالیل طرفین ایـن بحـث، بـه آنھـا     ما در اینجا تنھا به ذکر نکاتي مي. کنند

.ایمدست یافته
ي دیگر، اصـولیان نیـز بـر    از سو. چنانکه دیدیم اخباریان مدعي تواتر این روایات اند) الف

اند که این روایات معارض دارند و معارض آنھا بیشتر و یا متواتر است و بر جواز تمسک به آن
محدث ) ٢٦٥؛ خویي، ٢٨٩-٢٨٧، ٤/٢٨٤؛ ھاشمي، ١/٥٩انصاري، (١.ظواھر قرآن داللت دارد

رده و برآن اسـت  کبحراني که از اخباریان معتدل است، به تعارض روایات در این زمینه تصریح
بـه  . تر استکه اخبار منع از تمسک به ظواھر قرآن نسبت به اخبار جواز ھم بیشتر و ھم صریح

نظر او روایات منع صراحت در مدعاي اخباریان دارند، ولي روایات جواز اگر ھم بپـذیریم کـه   
بحرانـي،  (.اند، صراحتي در معارضه با ادعای اخباریـان ندارنـد  سنگ روایات منعشأن و ھمھم

)۳۴۶، ۲/۳۴۰، درر؛ ھمو، ۳۰، ۱/۲۷، حدائق
انـد، حـدیث ثقلـین    از جمله روایاتي که طرفین نزاع در این بحث به آن تمسک کـرده ) ب
؛ ١/٥٩؛ انصـاري،  ١/٢٩، حـدائق ؛ بحراني، ١٩٤، فوائد؛ حرّعاملي، ٢٥٥-٢٥٤استرابادي، (است 

یز در اینجا ادعاي ظاھربودن فھـم  جالب است که ھر دو طرف ن). ٢٦٤؛ خویي، ٢/٣٢٩قدسي، 
کند که ظاھر این حدیث آن است که ھر یک از کتـاب و عتـرت   ادعامی» اصولي«. خودرا دارند

مدعي اسـت کـه ظـاھر آن اسـت کـه مـراد از       » اخباري«) ۲/۳۲۹قدسي، . (حجت مستقل است
)۱/۲۹، قحدائبحراني، . (دو، مراجعه به عترت در فھم معاني قرآن استنداشتن اینتفرقه

دانیم حدیث ثقلین یکي از روایات اساسـي اسـت کـه شـیعه در احتجـاج علیـه       چنانکه مي
مضمون ایـن حـدیث آن اسـت کـه     . شودمذاھب دیگر و اثبات مذھب خود به آن متمسک مي

مثل حدیث ثقلین که به تمسک به قرآن امر کرده؛ و نیز روایات عرضه بر کتاب که موافقت با قـرآن را بـه عنـوان یکـي از     . ١
اند؛ و نیـز  مطرح کرده) روایات به طور عام ولو در غیر مورد تعارضو بلکه پذیرش(ھاي ترجیح در موارد تعارض روایات راه

کنند؛ و نیز روایاتي که قوال یا فعال یا تقریرا بر جواز تمسک بـه قـرآن   روایاتي که شروط مخالف با قرآن را در معامالت ردّ مي
)۶۱-۱/۵۹انصاري، . شیخ انصاري تعدادي از این روایات را ذکر کرده است(داللت دارند 
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نظـر مـي  در بحث کنوني نیز بـه . شوندتا روز قیامت از یکدیگر جدا نمي) ع(قرآن و اھل بیت 

باریان به این حدیث، با استدالل شیعه به این حدیث ھماھنگ اسـت، ولـي   رسد که استدالل اخ
شاید اصولیاني کـه  . رسداستدالل اصولیان به این حدیث، با استدالل شیعه ھماھنگ به نظر نمي

شـوند، در برابـر   در بحث حجیت ظواھر قرآن در برابر اخباریان به ایـن حـدیث متمسـک مـي    
کِ استدالل علیه اخباریان، به ایـن حـدیث متمسـک شـوند و     مذاھب دیگر نتوانند به ھمان مال

ی اخباریـان  ناچارشوند که در احتجاج علیه مذاھب دیگر و استدالل به این حـدیث، بـه شـیوه   
-١/٤٣١؛ معرفـت،  ٥٠١،محاضـرات ؛ سبحاني، ٧٦-٩/٧٥مکارم شیرازي، . قس. (استدالل کنند

قرآن به این حدیث، ناتمام و ناکـافي  بنا بر این، تمسک اصولیان در بحث حجیت ظواھر ) ٤٣٤
ھاي اصولي در داللت حدیث ثقلین بر مـدعاي اصـولیان   رسد، لذا در برخي از کتاببه نظر مي

واردشده و مفاد این حدیث مبني بر نداشتن جواز استقالل به تفسیر قرآن تأیید و اثبـات  خدشه
)۴/۲۸۶؛ ھاشمي، ۲/۵۵ایرواني، . (استشده

ي ھر دو طرف اصولي و اخباري استدالل دارد؛ چون ھم در آن به تمسک حدیث ثقلین برا
تفرقـه نداشـتن آنھـا از یکـدیگر تصـریح      به کتاب خدا و عترت پیامبر ترغیب شـده و ھـم بـه   

تـوان  بسته به این که ما بر کدام قسمت از این حدیث تأکیدکنیم، نتایج متفـاوتي مـي  . استشده
ھاي اخبـاري و اصـولي متفـاوت اسـت،     دیث نیز در نوشتهی نقل این حنحوه؛ لذا ازآن گرفت

نیـز  » لَن یَفترِِقا حتي یَردا عَلـيَّ الحَـوض  «ھاي اخباریان عبارت ذیل این حدیث یعني در نوشته
ولـي  ) ۱/۲۹، حـدائق ؛ بحراني، ۱۹۴، فوائدحرّ عاملي، . (آورده شده و به آن استدالل شده است

و ) ۲۶۴؛ خـویي،  ۲/۳۲۹؛ قدسي، ۱/۵۹انصاري، (ین حدیث ھاي اصولیان تنھا به نام ادر نوشته
. استشدهاست و گویي ازقسمت آخر حدیث غفلتیا به ذکر قسمت اول این حدیث اکتفا شده

) ۳/۱۴۱حاج عاملي، (
گویـد  به ھر حال، اخباري بر قید معیت در این حدیث تأکید دارد؛ در حالي که اصولي مـي 

است و اگر داللت کتاب مقیـد بـه داللـت روایـات باشـد،      ھر یک از آن دو ثقل حجتِ مستقل
آید که داللت روایات نیز مقید به داللت کتاب باشد، با اینکـه  اند، الزم ميچنانکه اخباریان گفته

تـوان پاسـخ داد کـه    ولي از این اشکال مي) ۲/۳۲۹قدسي، . (کسي به این الزمه قائل نشده است
ه بر قرآن و ردّ شروط مخالف قـرآن و نظیـر آنھـا نیـز     این مالزمه درست است و روایات عرض

بنابراین، حدیث ثقلین بر معیت کتاب و عترت داللـت دارد و اسـتنباطِ اسـتقالل    . اندناطق به آن
ی دیدگاھي در این البته برخي از محققان با ارائه. اشکال نیستھر یک از آنھا از این حدیث بي
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اند که نظر اصـولیان  تالش کرده» حجت منحصر«و » لحجت مستق«زمینه و فرق گذاشتن میان 

)۱۵۵-۱۳۱، ۱۱۰-۱/۶۳جوادي آملي، . (را تأیید و اشکال اخباریان را پاسخ دھند

استدالل به تحریف قرآن؟
ھاي اصولي مطرح و یا به اخباریـان  نداشتن ظواھر قرآن، که در کتاباز جمله دالیل حجت

؛ قدسـي،  ٢٨٥-٢٨٤؛ خراساني، ١/٦٦، انصاري. (ستمنسوب است، استدالل به تحریف قرآن ا
وقـوع  » خمینـي امـام «به عنوان نمونه، ) ١/٩٨؛ جوادي آملي، ٣/١٥١؛ حاج عاملي، ٣٤٢-٢/٣٤٠

کنـد و  نداشتن ظواھر قرآن ذکرمیتحریف در قرآن را به عنوان نخستین دلیل اخباریان برحجت
، امـام خمینـي  . (پـردازد آن مـی کـرده و بـه نقـد    فصل الخطابسپس یادي از محدث نوري و 

ی اخباریـان  نیز ھمین پندار را دربـاره » خمینيشھید مصطفي« )٢/٩٦، تھذیب؛ سبحاني، ١/٢٤٣
خمینـي،  . (داشته و لذا راه ابطال مدعاي اخباریان را منحصر در ابطال اصل تحریف دانسته است

۶/۳۲۳-۳۲۴(
ام کـه اخباریـان بـه    این بحث ندیـده ام، تاکنون در وجو کردهولي تا آنجا که نگارنده جست

حرّعاملي، شیخ به عنوان نمونه، در سخنان استرابادي، شیخ. کنندوقوع تحریف در قرآن استدالل
عدم جواز استنباط احکام نظري از ظواھر «شان بحث کرکي و محدث بحراني، که ھمگيحسین

اگر ھم از تحریـف قـرآن   . استاند، سخني از تحریف قرآن به میان نیامده را مطرح کرده» قرآن
.انداند، در این بحث نبوده و آن را دلیل این بحث قرار ندادهسخن گفته

بحث تحریف قرآن را مطرح کرده و خـود  الدرر النجفیةبه عنوان نمونه محدث بحراني در 
ولي دراینجـا بحثـي از عـدم    ١)٦٦-٤/٦٥،درربحراني،(است؛ نیز به وقوع تحریف متمایل شده

وي حتي استدالل بـه عـدم حجیـت ظـواھر قـرآن در فـرض       . استت ظواھر قرآن نکردهحجی
عمده دلیل مـانعین از تحریـف، آن   : گویدتحریف قرآن را از دالیل مانعین تحریف دانسته و مي

توان بر چیـزي از قـرآن اعتمـادکرد؛    است که بر فرض وقوع حذف و تغییر در قرآن، دیگر نمي
اي از آن محرّف و مغیّر و بـرخالف آنچـه خداونـد    ل دارد که ھر آیهزیرا در این صورت احتما

ماند و فایده قـرآن منتفـي   نابراین براي ما در قرآن ھیچ حجتي باقي نميب. داست، باشنازل کرده
) ۴/۶۷، دررھمو، . (شودمي

و اما االخبار الدالة علي ما اخترناه من وقوع «: ٧٢؛ ص»و ھو الظاھر عندي) . . . یعني تحریف(و ذھب جمع الي وقوع ذلک «. ١
. ٨٤-٨٣ص. ؛ نیز نک»التغییر و النقصان
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فایده شدن قرآن را در فرض تحریف، محدث جزائري نیز ھمانند محدث بحراني، شبھه بي

تغییـر و تحریـف   : گویـد وي مي. کرده و از آن پاسخ گفته استنب مانعین تحریف مطرحاز جا
کـه خـزّان   ) ع(روي داده در قرآن اسلوب آن را از فصاحت و بالغت خارج نسـاخته و امامـان   

اند به طوري که دیگر تحریف به اخذ احکام از قـرآن  علم خدایند، از تحریفات آن پرده برداشته
) ۷۱، منبعجزائري، . (اندرا آنان مخاطبان قرآنزند؛ زیضرر نمي

. اسـت نداشتن ظواھر قـرآن بـه مـا متمایـل شـده     محدث جزائري چنانکه گفتیم، به حجیت
از سوي دیگر در چند مورد به وقوع تحریف در قرآن نیز قائل شده اسـت  ) ۱/۳۰۷، انوارھمو، (
به تحریف را به معظم اخباریان بـه  و قول ) ۷۰-۶۶، منبع؛ ۳۵۸-۲/۳۵۷؛ ۱/۹۷،۲۷۷، انوارھمو، (

، ولي از سـخنان او در ایـن خصـوص    )۷۱، منبعھمو، (کنند ویژه مشایخ معاصرش منسوب مي
مخصوصاً اگـر  . دانسته استنداشتن ظواھر قرآن ميآید که وقوع تحریف را دلیل حجیتبرنمي

متفـاوت  ار النعمانیـة االنوبا ظاھر سخنش در منبع الحیاةتوجه کنیم که ظاھر سخن جزائري در 
پـس از  منبع الحیـاة وي در کتاب اخیر به عدم حجیت ظواھر قرآن متمایل شده، ولي در . است

حاصل این سخن آن اسـت کـه اخـذ    : گویدنقل سخني از شیخ طوسي، آن را ترجیح داده و مي
و سـپس  ١انـد احکام از نصّ یا ظاھر یا فحواي قرآن جائز است چنانکه مجتھـدان چنـان کـرده   

منبـع  بنابراین اگـر  ) ۵۲، منبعھمو، . (آوردطبرسي بر این مطلب شاھد مياحتجاجحدیثي را از 
نداشـتن  جزائري را مالک قرار دھیم باید بگوییم کـه وي ھماننـد مجتھـدان بـه حجیـت     الحیاة

. ظواھر قرآن قائل شده است
ف از سوي جزائري را این سخن کامالً برخالف ادعاي استاد معرفت است که قول به تحری

خوانيِ قول به تحریف استاد معرفت در انگیزه. استبه ھدف منع استفاده از ظواھر قرآن دانسته
. اسـت امکان استفاده از ظواھر قرآن بـوده ھدف وي از این قول عدم: گویداز سوي جزائري مي

خـواني  رفت این انگیزهبراي نگارنده معلوم نشده که استاد مع٢)۲، پاورقي۱۱۱، صیانهمعرفت، (

جزائـري  . »دونو حاصل ھذه المقاله ان اخذ االحکام من نص القرآن أو ظاھره أو فحواه و نحو ذلک جائز کما فعله المجتھ«. ١
و اما الکتاب فنفیھم حجیته في االحکـام  «: در عبارتي دیگر صریحا با اخباریان در عدم حجیت ظواھر قرآن مخالفت کرده است

)۴۴،منبع. (»مطلقا ال وجه له الن فیه المحکم و منه ظاھر الدالله و قد تقدم جواز اخذ االحکام منه و سیأتي بیانه و الدلیل علیه
در زمان محدث جزائري، : گویدمي١١٤استاد معرفت در ص. »راء ذلک الي عدم امکان االستفادة من ظواھر الکتابھادفا و«. ٢

الزمه این حرف آن است که قول جزائري بـه  . ھاي دیگرش به ردّ دالیل او قیام کردو کتابعلم الیقینفیض کاشاني در کتاب 
سیجي علیه او را شکل داده تا حدّي که دانشمند بزرگ آن دوره، فـیض  تحریف، در زمان خودش آنقدر مشھور شده باشد که ب

رسـد؛ زیـرا فـیض    ولي این سخن با واقع تاریخ سازگار بـه نظـر نمـي   . نویسي بر ادعاي او، پرداخته استکاشاني، نیز به ردیه
اسـت  ١٠٩٠و متوفاي ١٠٠٧فیض متولد. کاشاني در نسل قبل از جزائري بوده و جزائري از شاگردان و راویان او بوده است
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.را از کدام سخن جزائري برداشت کرده است

قـول بـه   . ۲حجیت ظواھر قرآن قول به عدم. ۱: به عبارت دیگر ما در اینجا دو مسئله داریم
ولي مسـئله ایـن   . توان نزد اخباریان یافتچنانکه دیدیم ھر دوي این اقوال را مي. تحریف قرآن

اسـت؟ چنانکـه   منشأ قول به عدم حجیت ظواھر قـرآن شـده  است که آیا قول به تحریف قرآن
ی قـول  حجیـت ظـواھر قـرآن، انگیـزه    اند یا این که قول به عـدم اصولیان به اخباریان روا داشته

گـوییم تـا آنجـا کـه مـا در      است، چنان که استاد معرفت گفتـه؟ در پاسـخ مـي   تحریف بودهبه
ایـم، دلیلـي بـر ھـیچ یـک از ایـن دو ادعـا        دهوجو کـر ھاي منتشرشده از اخباریان جستنوشته
ی اصـلي بـراي   آید که در اینجا مسئلهدست ميھاي اخباریان بهایم، بلکه با تأمل در نوشتهنیافته

اي ھم براي صیانت قرآن از از این رو آنان دغدغه. استحجیت ظواھر قرآن به ما بودهآنان عدم
. اندتحریف نداشته

براي کسي مھم است که بخواھد از ظواھر قرآن احکـامي اسـتنباط   صیانت قرآن از تحریف 
اي براي خود قائل نیست، تحریـف وغیـر ازآن بـرایش چنـدان     کند، ولي کسي که چنین وظیفه

به عبارت دیگر اخباري ظواھر قرآن را حتي در فرض صیانت کامل از تحریـف،  . تفاوتي ندارد
نداشـتن  طر وقـوع تحریـف در آن، بـه حجیـت    داند و چنین نیست کـه بـه خـا   قابل استناد نمي

ی صیانت ولي اصولي که در پي استناد به ظواھر قرآن است، دغدغه١.ظواھرش قائل شده باشد
. تواند به ظواھر قرآن اعتماد کندقرآن از تحریف را ھم دارد، چون در فرض وقوع تحریف نمي

ان اخباریـان گذاشـته و از جانـب    رسد که اصولیان دغدغه خود را بر زبنظر ميدر این بحث به
. اندسازي کردهآنان براي قول به عدم حجیت ظواھر قرآن دلیل

وقـوع  : گفته استاوثق الوسائلتبریزي در : شاھد این مدعا، تصریحات خود اصولیان است
العلماء که استاد شیخ انصاري بـوده، از جملـه دالئـل عـدم حجیـت      تحریف در قرآن را شریف

شـان بـر عـدم    یک از اخباریان متقدم و متأخر در ضمن دالیـل رار داده، ولي ھیچظواھر قرآن ق
ی اند و لذا شیخ انصـاري نیـز شـبھه   حجیت ظواھر قرآن، به روایات تحریف قرآن استناد نکرده

ی حجیت ظـواھر  تحریف را در ضمن دالئل اخباریان ذکر نکرده، بلکه آن را در تنبیھات مسئله

است یعني سالھا پـیش از والدت جزائـري   ١٠٤٢نیز سال علم الیقین، و زمان تألیف ١١١٢و متوفاي ١٠٥٠و جزائري متولد 
). ١٣٢٧، ص٢، ج٩٧-٩٦، ص١، جعلم الیقین.  نک(
اید سرّ عدم تمسـک اخباریـان بـه    ش: گویدبیاني شبیه به این دارد و مي) ٩٢ص(أوثق الوسائل في شرح الرسائلتبریزي در . ١

روایات تحریف در این مسئله آن است که نزاع آنان در حجیت قرآن قبل از وقوع تحریف در آن یعني در زمان پیامبر است، و 
. اندیا اینکه با قطع نظر از وقوع تحریف، در حجیت ظواھر قرآن اشکال کرده
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نیز احتمال تحریف بدون ذکر قائلي بـراي آن و  کفایة االصولدر ) ۹۲زي، تبری. (استذکرکرده 

شـده بحـث گذاشـته   آنھـا، بـه  حجیت ظواھر قرآن و پاسخ بهپس از ذکر دالئل اخباریان بر عدم
فیروزآبادي نیز در شرح کفایة به این مطلب تصریح کـرده و مـي  ) ۲۸۵-۲۸۴خراساني، . (است
اند در بحث منع توانستهترین دالیلي است که اخباریان ميز قويوقوع تحریف در قرآن ا: گوید

از عمل به ظواھر قرآن به آن استدالل کنند، لکن آنان از این دلیل غفلت کرده و بـه آن تمسـک   
ھاي متـأخر  تحریف در کتابرسدکه استناد بهنظر ميبه) ۳/۱۳۱حسیني فیروزآبادي، . (اندنکرده

قرارگرفتـه و اصـولیان   ن در ردیف دالئـل اخباریـا  کفایة االصولاز ھاي پس اصولي یعني نوشته
.اندرا به اخباریان منسوب کردهمتأخر بدون احراز صحت این استناد، آن

عدم جواز استنباط احکام نظـري از  «ی چنانکه دیدیم شیخ حرّ عاملي نیز براي اثبات نظریه
سک کرده و حتـي روایـات امامـت را نیـز     ی شواھد قرآني و روایي و غیر آنھا تمبه ھمه» قرآن

روایـت  ۱۱۲۲حال اگر روایات تحریف قرآن، که تعدادشان بـه  . مؤید ادعاي خود قرار داده بود
دانسـت، از تمسـک بـه    را نیز مؤید و شاھد بر ادعاي خود مـي ،)۲۳۹، صیانةمعرفت، (رسد مي
.کردفروگذار نميا آنھ

ث عدم حجیـت ظـواھر قـرآن از دالیـل فرضـي و      بنابراین استدالل به تحریف قرآن در بح
ی اصولیان است و نَسَب آن به اخباریان در این بحث، نسـبتي نـاروا و نادرسـت بـه     خودساخته

و خودش از شاگردان استاد ٢محدث نوري نیز اخباري به معناي مصطلح نیست١.رسدنظر مي
آراء اخباریـان  نیـز ربطـي بـه   او فصل الخطابالفقھاء و المجتھدین شیخ انصاري است و کتاب 

ی اخباریان قائـل بـه تحریـف قـرآن و ھمـه اصـولیان قائـل بـه         ندارد و نباید پنداشت که ھمه

البته در حوزه اصول فقه شیعي معموال قول بـه تحریـف را در شـمار    «: انديگیربرخي از تحقیقات جدید نیز مؤید این نتیجه. ١
توان دریافت که اند، ولي با سیري در آثار خود اخباریان ميھاي دیدگاه اخباري در عدم حجیت ظواھر قرآن تلقي کردهپشتوانه

اسـعدي  . (ھاي اصولیان ریشه داردپردازينظریهاند و این طرز تلقي بیشتر درآنان دیدگاه خویش را  بر این باور  مبتني نساخته
) ١٨٠، صشناسي جریانھاي تفسیريآسیبو ھمکاران،  

از ابـواب صـفات قاضـي، ھماننـد     ١٤و ١٣ھاي در بابمستدرک الوسائلنکته جالب توجه آن است که محدث نوري در . ٢
ھـا گذاشـته بـا    را مطرح کرده، ولي عنواني که بر این بابشیخ حرّ عاملي مسئله استنباط احکام نظري از قرآن و روایات پیامبر 

من ظواھر کالم / عدم جواز استنباط االحکام النظریة من ظواھر القرآن«شیخ حرّ در ھر دو مورد به . عنوان شیخ حرّ تفاوت دارد
استنباط االحکام النظریة باب عدم جواز «ولي محدث نوري در مورد اول به . تعبیر کرده است) ١٥٢و١٢٩/ ١٨، وسائل(» النبي

و ١٧/٣٢٥،مستدرک(» باب حکم استنباط االحکام النظریة من ظواھر کالم النبي«و در مورد دوم به » من غیر الظواھر من القرآن
آید که نظرش با نظر شیخ حرّ یکي نبوده است، به ویژه در مورد اول که برخالف از این دو عنوان برمي. تعبیر کرده است) ٣٣٧
آید که وي استنباط احکام نظري گفته که از آن برمي» غیر الظواھر من القرآن«گفته، محدث نوري » ظواھر القرآن«حرّ، که شیخ 

آیـات متشـابه و   » غیرظواھر«رسد که مرادش از به نظر مي. دانسته استرا نه از ظواھر قرآن، بلکه از غیرظواھر قرآن جایز نمي
.غیرمحکم است
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احیاگر » حید بھبھانيو«ه بلک)١/١٩٩، شرح الرسائلاعتمادي، . قس(اند، نکردن آن شدهتحریف

و ١)۲۸۶، فوائـد ، بھبھـاني (روش اصولي، ظاھر بسیاري از اخبار را وقوع تحریف دانسته است 
وقوع تحریف را بعید نشمرده و آن ) ۲۸۵ص (کفایة االصول استاد اصولیان آخوند خراساني در 

خوانـده  » گـویي نکـردن را گزافـه  ادعاي قطع به تحریف«و اصوليِ دیگري ٢را تأیید کرده است
تحریف نیسـت،  ی البته مراد ما از نقل این آراء تأیید نظریه٣)۶/۳۲۵، تحریراتخمیني، . (است

شـود، و در خصـوص   خواھیم از شدت انتقادھایي که در این موضوع به اخباریـان مـي  بلکه مي
. استدالل بر عدم حجیت ظواھر قرآن نیز نابجاست، بکاھیم

عقلي و نظريدالیل 
دالیل قرآني را نیـز تـا   . چنانکه گفتیم عمده دلیل اخباریان بر مدعایشان، دالیل روایي است

غیـر از ایـن دو دسـته،    . استعاملي مطرح کردهحرّوجو کردم، فقط شیخنگارنده جستآنجا که 
است، از قبیل ترتب مفاسد بر گشـودن بـاب   ھاي اخباریان ذکر شدهدالیل دیگري نیز در نوشته

ھـاي  کـه در نوشـته  (تمسک به ظواھر قرآن؛ احتمال نسخ و تأویل و غیـر آنھـا در آیـات قـرآن     
االحکام و اي از آیات؛ صدق تعریف متشابه بر ھر آیه)تعبیر شده است» ليعلم اجما«اصولي به 

ھـاي  در کتـاب ) ۱۹۴-۱۹۲؛ حـرّ عـاملي،   ۲۷۱-۲۷۰اسـترابادي،  . (لزوم استغنا از امام معصـوم 
از سوي دیگر اصولیان نیز بر مدعاي خود . استی دالیل اخباریان طرح ونقد نشدهاصولي ھمه

-۳/۱۳۸؛ حـاج عـاملي،   ۳۳۲-۲/۳۲۸قدسـي،  (اند، لي اقامه کردهیعني حجیت ظواھر قرآن دالی
مفصل. اندی خود از دالیل آنان پاسخ گفتهو اخباریان نیز به نوبه) ۲۶۷-۱۰/۲۵۴؛ لنکراني، ۱۴۴

شیخ حرّ پیش از آن که دالیل اخباریـان را  . استترین نقد را در این میان شیخ حرّعاملي نگاشته
را نقل کرده و به طور مبسوط به شـرح و نقـد   ) دلیل۱۶(اصولیان بر مدعایشان ذکرکند، دالیل

توان در شـمار دالیـل   بنابراین، نقدھاي اخباریان بر دالیل اصولیان را نیز مي. استآنھا برخاسته
گیـري و صـدور   ھاي طرفین در این مسئله، تصـمیم ی نقض و ابراممشاھده٤. اخباریان ذکرکرد

). یعني وقوع تحریف در قرآن(» خبار الکثیرة ھو الوقوعالظاھر من اال«. ١
. »و ان کانت غیربعیدة کما یشھد به بعض االخبار و یساعده االعتبار. . . و دعوي العلم االجمالي بوقوع التحریف فیه «. ٢
. »و الذي ھو الحق انّ دعوي القطع بعدم التحریف من المجازفة«. ٣
اصولیان تنھا به ذکر دالیل خود و نقد دالیل اخباریان اکتفا نکرده، بلکـه بـه نقـدھاي    بحث روشمند اقتضا دارد که . ٤

اخباریان بر دالیل خود نیز بپردازند، ھمچنانکه شیخ حرّ نیز ابتدا دالیل اصولیان را ذکر کرده و به آنھا پاسـخ گفتـه و   
ام، ندیدم که اصـولیان بـر نقـدھایي کـه     کردهولي نگارنده تا آنجا که مطالعه . سپس دالیل اخباریان را ذکر کرده است
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تـوان  انصـاف آن اسـت کـه نمـي    . سـازد کـي از آن دو را دشـوار مـي   رأي نھایي بر له یا علیه ی

ناپـذیر  ھـاي اصـولیان را خدشـه   ھاي اخباریـان خدشـه وارد کـرد و اسـتدالل    ی استداللدرھمه
و آنھا کرده اي از دالیل اصولیان علیه اخباریان خدشهحتي برخي از اصولیان نیز در پاره. دانست

رخـي از اصـولیان   ، ببه طور مثال) ۵۷-۲/۵۵ایرواني، . (انددانستهرا فاقد داللت بر مراد اصولیان 
را صـریح در حجیـت   ) »ھذا و امثاله یعرف من کتاب اللّـه «(در روایت عبداالعلي ) ع(قول امام 

ولي برخي آن را در ھمین روایـت ھـم   ) ۴/۲۸۹ھاشمي، (اند، ظواھر قرآن براي غیر امام دانسته
. شومدر اینجا براي جمع بندي بحث نکاتي را یادآور مي) ۲/۵۶ایرواني، . (اندممنوع دانسته

اکثـر  : گویـد شیخ حرّ عاملي در دلیل بیست و چھارمي کـه بـر مـدعایش آورده، مـي    ) الف
اند و مـا قاعـده و دلیلـی کـه در     ی ظواھر قرآن متعارضظواھر قرآن و بلکه به نظر تحقیق ھمه

رسـدکه ادعـاي   نظـر مـي  لي بـه ، و)۱۹۲، فوائدعاملي، حرّ. (ترجیح میان آنھا معتبر باشد نداریم
ی ظواھر قرآن با تصریح خود قرآن ناسازگار است؛ زیرا در قرآن آمده کـه  تعارض بیشتر با ھمه

یعني اختالف کثیـر داشـتن در   ) ۸۲/نساء(» وَ لَو کانَ مِن عِندَ غَیرِ اللّه لَوَجَدوا فیه اِختالفاً کثیرا«
.نب غیرخدا باشد، ولي چون از جانب خداست، اختالف کثیر نداردفرضي است که قرآن از جا

رسد بسیاری از مباحثاتی که در اینجا میـان اصـولیان و اخباریـان پدیدآمـده،     به نظر مي) ب
ی چنانکه دیدیم برخي از اخباریانِ افراطي ھمه. استمحل نزاع بودهتوجھی دقیق بهناشي از بی

ایـن دیـدگاھي اسـت کـه بـا عبـارات اخباریـان        . دانستندابه ميما منسوب متشآیات قرآن را به
خیلـي از  . کرکي و شیخ حرّعـاملي نیـز ناسـازگار اسـت    کالسیکي نظیر استرابادي، شیخ حسین

اند، ناظر به ردّ ھمین دیـدگاه افراطـي اسـت، ولـي معلـوم      ھایي که اصولیان دادهدالیل و پاسخ
.برآید»ن مجوز استنباط احکام نظري از ظواھر قرآننداشت«ی پاسخ به ادعاي نیست که از عھده

در اینجـا  . اسـت » استنباط احکام نظري از ظواھر قرآن«چنانکه دیدیم محل نزاعِ اصلي، ) ج
توان وجو از قرائن احتمالي نمياند که قبل از تفحص و جستعقیدهاصولیان نیز با اخباریان ھم
ویژه در عبادات، قرائن فھم آیـات در  ی موضوعات بهالبته در بسیار. به ظواھر قرآن تمسک کرد

یافتني است، که در این موارد اصولي و اخباري ھـردو بـه   و دستذکر شده) ع(روایات امامان 

شیخ حرّ چندان در مـرآي و منظـر   الفوائد الطوسیةظاھرا کتاب . شیخ حرّ بر دالیل آنھا وارد ساخته، پاسخ گفته باشند
ھـاي اصـولي   شـود، بلکـه در نوشـته   ھاي اصولي یافـت نمـي  اصولیان نبوده و دالیلي که در آن مطرح شده، در نوشته

ھاي اخباریاني نظیر استرابادي و شیخ حسین کرکي و محدث بحراني یافت ن دالیلي نقل شده که در کتابمعموال ھما
شیخ حرّ را مدّ نظـر قـرار دھنـد و بـه     الفوائد الطوسیةبه ھر حال الزم است که اصولیان در این بحث کتاب . شودمي

.  نقدھایي که او بر دالیل اصولیان وارد ساخته، پاسخ دھند
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یـابیم و  اي دست نميدر آنھا به قرینهص ھست که با تفحلي نکاتی، وکنندآن قرائن تمسک مي

وتنھـا دراینجاسـت کـه راه اصـولي از راه     . رسیمبه قول معروف به حدّ یأس از وجود قرینه مي
جویی به اینگونه ظـواھر قرآنـي نیسـت،    اخباري قائل به توقف و تمسک. شوداخباري جدا مي

. کندبه این ظواھر استناد مي» اصولي«ولي 
ممکن است سؤال شود که آیا این ظواھر آن قدر درخور توجه ھست که پـرداختن بـه ایـن    

آن، برآن است که ھـر  کرده و در پاسخ بهمطرح» انصاريشیخ«؟ این پرسش را کندنزاع را موجه
چند شاید در عبادات، این نزاع چندان ثمري نداشته باشد؛ زیرا روایات زیادي در شرح و تبیین 

ی صریح یا خـالي  است، ولي در معامالت، ظواھر بسیاري داریم که قرینهمراد از آنھا وارد شده
شیخ انصاري که خود فقیھي متبحر و محـیط بـر ابـواب فقـه بـوده،      . نھا نداریماز معارضي بر آ

نظر او حتـي در عبـادات ھـم مفـاد زیـادي از      به. استآیات زیادي را به عنوان نمونه ذکرکرده 
بنابراین، مصادیق نزاع میان دو دیدگاه اخباري و اصولي ) ۱/۶۵انصاري، . (اینگونه ظواھر داریم

گیرد و شود، بلکه حجم زیادي از ظواھر قرآني را دربر ميو نادر محدود نميبه چند مورد شاذّ
. ی درخور توجھي برآن مترتب استثمره

البتـه از آنجـا   . اخباریان در این موارد قائل به وجوب توقف و مأخوذنبودن به این ظواھراند
عمده در روایات امامـان  طوردانند و آن ھم از نظر آنان بهکه آنان فقط دلیل قطعي را حجت مي

اي که در فقه مستندگردیده، نظیر اجماع، عقل، استصحاب، شود، درخصوص سایر ادلهیافت مي
شـده و  استرابادي بارھا به وجوب توقف قائـل . اندنیز قائل به وجوب توقف. . . اصل برائت و 

. »دانـیم را واجب ميتوقف «ما اخباریان : گویدکند، ميميدر پاسخ به چندین پرسشي که مطرح
ــترابادي، ( ) ٤٠٣، ٣٥١، ٣٤٥، ٣٤٣، ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٢٧، ٣٢٥، ٣١٦، ٣١٥اسـ

ھاي اخباریان برآید یـا نـه؟ بـر    ھاي اصولیان از پسِ استداللنظر از این که پاسخدر اینجا صرف
.گرایانه به این دیدگاه اخباریان بپردازیمآنیم که از منظري رئالیستي و واقع

بست توقفبن
در . اسـت ھا از تأسیس مکتب اخباري و انقراض آن گذشـته  اکنون قرندانیم ھمچنانکه مي

ی جوامع شیعه نیز مانند ھمهیجامعه. استاین مدت زندگي بشر دچار تحوالت شگرفي شده
د از وقوع ایم بعاست، بلکه چنانکه ھمگي ما شاھد بودهدیگر از تأثیر این تحوالت برکنار نبوده 

انقالب اسالمي و تشکیل حکومت اسالميِ شیعه، مسائل مستحدثه بسیاري پدیـد آمـده و ایـن    
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یکـي از  . ھاي بشري ھمچنـان رو بـه افـزایش و گسـترش اسـت     سیر کماکان با پیشرفت دانش

قانونی اسـت  ی ما با آن مواجه است، مشکالت ناشي از بیاي که امروزه جامعهمشکالت عمده
اینھا ھمه در حالي است که در طي این چنـد قـرن   ١.شودزیاد شنیده مي» خأل قانون«ی وکلیشه

. اندسازي و اجتھاد و استنباط احکام بودهنظران در حال نظریهپیوسته مجتھدان و فقھا و صاحب
آیـد  بسیاري وجود دارد و به وجود ميیبا این وجود ھنوز خألھاي قانوني و مسائل مستحدثه

. قانونگذاري استکه نیازمند
شده آنان قائل بـه وجـوب   که شنیده:گویدی برخي از اخباریان معاصرش ميجزائري درباره

دانسـتند و حتـي از   توقف درخصوص فقدان نصّ بوده و اصـل در ھمـه چیـز را حرمـت مـي     
اند؛ زیـرا در کردهمعمول نبوده، منع مي) ع(پوشیدن لباس و خوردن غذاھایي که در زمان امامان 

تـوان  آیـا نمـي  ) ۵۸، منبـع جزائـري،  . (دانسـتند ی جزئیات ورود دلیل خاص را شـرط مـي  ھمه
اکنون اگـر نـامي   ی شیعه حاکم شود، ھمھایي بر جامعهتصورکرد که اگر قرار بود چنین دیدگاه

ھاي شاذّ وکمیابي تبدیل شدهاي بالنده و پویا، آنان به گونهماند، به جاي جامعهاز شیعه باقي مي
شده بـه منظـور جلـوگیري از انقـراض     ھاي حفاظتھا و زیستگاهبودند که باید از آنھا در موزه

٢شد؟کامل، سراغ گرفته مي

، آرمـاني  )ع(ی احکام از امام معصوم ی تمسک به دلیل قطعي و اخذِ جزئیاتِ ھمهالبته ایده
در روزگار غیبت و فقدان تر باشد؛ ولي یافتنيدست) ع(واالست و شاید در زمان حضور امامان 

اکنون بیش از ھزار و صد سال از آن گذشـته و معلـوم ھـم    دسترسي به آن وجود نازنین که ھم
شـاید در زمـان   ) ع(ی توقـف تـا دیـدار امـام     نیست که تا کي ادامه خواھد یافت، چطور؟ ایده

ه نبـوده و  موجـ ) ع(موجه باشد، ولي در زمان غیبت و نبود دسترسي بـه امـام   ) ع(حضور امام 
. آرماني دست نیافتني و ناسازگار با واقعیات زندگي کنوني بشر است

نتیجه 
ابتدا بـا اشـاره   . در این مقاله به بررسي نزاع اخباریان با اصولیان در حجیت ظواھر پرداختیم

.را در اینترنت جستجو کرد و نتایج آن را مالحظه کرد) خأل قانوني(توان ھمین تعبیرراي اطالع از این مورد ميب.١
، اسـفندیاري (انـد  شـمرده شـده  »  ذھني در جھان اسالمبرترین مصداق ارتجاع و بسته«ھاي اخیر، اخباریان در یکي از نوشته. ٢

آن ھـم  » برترین مصـداق «در میان شیعیان باشند، ولي منصفانه نیست که آنان را ذھنيباید گفت شاید آنان مصداق بسته). ٢٠١
نیـز  . . . ذھني چون خـوارج، سـلفیان، وھابیـان، طالبـان و     بنامیم؛ در حالي که در جھان اسالم مصادیق بسته» جھان اسالم«در 

.حضور داشته و دارند
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ی این بحث، به تقریر مدعا از نظر بنیانگـذار ایـن مکتـب و اخباریـان پـس از وي      به تاریخچه

اخبـاريِ شـاذّ   . ۱: توان بر سه دسته تقسیم کردو دیدیم که اخباریان را در این بحث ميپرداخته
اخباريِ . ۲دانست؛ برما فاقد حجّیت ميا ی ظواھر قرآن رکه ھمه) نظیر استادِ محدث جزائري(

کـه اخـذ احکـام نظـري از قـرآن را بـراي غیـر        ) نظیر استرابادي، کرکي، حرّ عـاملي (کالسیک 
که در این بحث با اصولیان ) کاشانينظیر فیض(صولي ، ااخباري. ۳دانست؛ یز نميمعصومان جا

.گیردی قبلي قرار ميرأي است و ھمراه آنان در صف مقابل دو دستهھم
دالیل قرآنـي،  : توان بر سه دسته تقسیم کردطور کلي ميچنانکه دیدیم دالیل اخباریان را به

البته عمده دالیلِِ اخباریان ھمان دالیل روایـي اسـت و در   . دالیل روایي و دالیل عقلي و نظري
ھـاي  با بررسي دالیل اخباریان و پاسخ. ی دیگر نیز دالیل آنان معتضد به روایات استدو دسته

اصولیان به دالیل آنان به این نتیجه رسیدیم که نزاع دو طرف در این بحث به نبردي فرسایشـي  
عالوه بر این که برخي . و طرف را پیروز مطلق این جبھه نامیدتوان یکي از دتبدیل شده و نمي

نیز صرف اتھام است و آنان در این بحث بـه  ) نظیر تحریف قرآن(از دالیل منتسب به اخباریان 
ویـژه فتـواي   و به(کردیم که دیدگاه اخباریان در پایان مقال سعي. اندچنین دلیلي تمسک نجسته

این نتیجه رسیدیم کـه دیـدگاه اخباریـان    کرده و بهگرایانه بررسيرا از منظري واقع) توقف آنان
لي با شرایط کنوني جامعه که نیازمند وضع قـوانین بسـیاري اسـت و    ، وھرچند آرماني واالست

نیـافتني و  ی آنھـا از امـام معصـوم مقـدور نیسـت، ناسـازگار اسـت و آرمـاني دسـت         اخذ ھمه
.گرایانه استناواقع
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