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 1ترم پنجم سطح چهار (دکتری) رشته تفسیر تطبیقی ،مؤسسه آموزش عالی الزهراء (ع) ،گرگان ،استان گلستان ،مدرّس و فعّال فرهنگی
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکتری علوم و حدیث ،دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
با پیداش اخباریین در قرن  11هجری حجت بودن ظواهر از جهات متعددی مورد تردیدقرار گرفت .حجیت ظواهرقرآن از جمله
مسائلی است که اخباریان درباره آن اندیشه متمایز از دیگر عالمان اسالمی دارند .پرسش اساسی دراین تحقیق این است دالیل
اخباریان بر عدم حجیت ظواهرقرآن چیست؟ااین مسأله ازاین جهت دارای اهمیت است که اگر ظاهر قرآن حجیت نداشته باشد
مردم نمی توانند به آنچه که قرآن آن را واجب یا حرام اعالم کرده اعتماد کنند و عمل نمایند به این دلیل باید ظواهر قرآن
حجیت داشته باشند تا مردم به آن اعتماد نمایند و در آن تدبر نمایند .درمقاله پیش روپس ازگردآوری داده ها به روش
کتابخانه ای این دالیل به روش تحلیلی موردبررسی انتقادی قرار گرفته واین نتایج حاصل شده که اوال :حدیث ثقلین قابلیت
دلیل شدن برای هر دو گروه چه اصولی و چه اخباری را ندارد.وثانیا اخباری ها در این مدعابه تحریف قرآن استدالل کرده اند،
ولی در نوشته های متأخر اصولی چنین نسبتی به آنان داده شده که نسبتی ناروا می باشد.ثالثا ادعای اخباریان با واقعیت های
کنونی زندگی در جامعه اسالمی سازگار نیست و ادعای آنان آرمانی عالی ولی غیر قابل دسترس است.
واژههای کلیدی :اخباری ها ،ظواهر قرآن ،حجیت ،تحریف قرآن
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مقدمه
اعتبار و حجیت احکام شرعی از طریق ظواهر کتاب و سنت در نزد شیعیان و دانشمندان .اصول و فقه امری پذیرفته شده
ومسلم تلقی میشود ،اخباریین حجت قرار دادن ظواهر قرآن را انکار نمودند ( مکارم شیرازی 1428 ،قمری ،ص  .)23آنان در
توجیه نظر خودتحریف قرآن را به صراحت پذیرفتند و در صدد اثبات آن بر آمدند .تسلط نسبی تفکر آنان بر حوزه های شیعی
بیش از یک قرن ادامه نیافت ،اما برخی از نتایج نظرات آنان استمرار پیدا کرد .دانشمندان اصولی از همان آغاز به مقابله و نقد
آراء آنان پرداختند ،به گونه ای که هم اکنون نیز تمام دانشمندان فقه و اصول در حوزه های علمیه بر اعتبار و حجت و بودن
ظهور تأکیدمینمایند ،در سال های اخیر فهم قرآن و سنت از طریق ظواهر توسط برخی روشنفکران مسلمان مورد تردید قرار
گرفته وحتی برای اقامه دلیل خود ،به برخی نظرات اخباریین نیز تمسک جسته اند و از جهاتی به نظر آنان که در انکار حجیت
ظواهربوده نزدیک شده اند ( ،مطهری ،13۷۷ ،ج  ،20ص  41به نقل از مقاله منصوری ،ص .) 28ازاین روبررسی ونقددیدگاه
اخباریون پیرامون حجیت ظواهرقرآن ضروری به نظرمی رسد.سواالتی که درمقاله پیش روبه دنبال یافتن پاسخی مناسب برای
آن هستیم این هست که دالیل اخباریون برعدم حجیت ظواهرقرآن چیست؟دالیل عقلی ونظری اخباریون برعدم حجیت ظواهر
چیست؟تااکنون افزون برچند کتاب وپایان نامه،تعدادی مقاله پیرامون حجیت ظواهرقرآن به رشته تحریر درآمده،ازجمله مقاله
ی(حجیت ظواهرقرآن،اثر افسانه نجفی نژاد،مقاله جدال اخباریان بااصولیان اثرمحمدحسن محمدی مظفر،مقاله بررسی نظریه
اخباریین درعدم حجیت ظواهرقرآن اثرمحمدجوادسلمانپورامادالیل اخباریون به صورت جزئی مورد بررسی ونقدقرارنگرفته
است.نگارنده دراین مقاله به دنبال نقدوبررسی دیدگاه اخباریون درحوزه عدم حجیت ظواهرقرآن می باشد،درمقاله پیش
رودودسته ازدالیل اخباریون عقلی ونظری وروایی راموردارزیابی قرارخواهیم داد.
 .1مفهوم شناسی
.1-1

مفهوم حجیت

بخشی مهمی از مشکالت موجود در مسائل مختلف علمی برخاسته از ابهاماتی است که در مبادی تصوری و در مفهوم و
کاربردمشترکات لفظی وجود دارد موضوع حجیت نیز دچار چنین مشکلی است و از این قاعده مستثنا نیست .بنابراین اولین
واژهایکه در این مقاله باید دقیقا معنای آن روشن شود حجیت است،اهل لغت حجت رابه معنای برهان ودلیل ذکرکرده
اند(فیومی1۹2۹،م،جلد،1ص)14۹و(یسوعی13۷4،ش،،جلد،1ص)2۵0بعضی به معنای آنچه به وسیله آن خصم دفع می گردد
دانسته اند(زبیدی1۹۶۹،م،جلد،۵ص)4۶4معنای دیگری که برای این واژه ذکرشده عبارتنداز:حجیت ،به معنای صحت استناد به
ادله معتبر شرعی ( قطع ،اماره و اصل عملی ) و درستی عمل بر طبق آنها است .در عرف هر چیزی که قابلیت داشته باشد به
وسیله آن بر دیگران احتجاج شود ،دارای حجیّت است ،چه موال با آن ،بر بنده خود احتجاج کند و چه به عکس.الزمه حجیت
یک دلیل ،منجزیت و معذریت آن است؛ یعنی در جایی که دلیل ،به واقع اصابت کند ،تکلیف بر مکلف منجز شده و مخالفت با
آن ،مستوجب عقوبت است؛ اما در جایی که حجت ،به واقع اصابت نکند ،تمسک به حجیت برای مکلف ،عذر محسوب شده و او
را از عقاب میرهاند(.مصباح یزدی،138۹،ص)۵
محققان اصولی چند تعریف از حجیت ارائه کرده اند .مرحوم آخوند آن را به منجزیت و معذریت تعریف کرده است و مرحوم
نائینی به تتمیم ؛ چیزی که شبیه آن را مرحوم خوئی هم پذیرفته و بعضی دیگر آن را تأیید کرده اند ،در جایی دیگر حجیت
به معنای وسیله پیروزی بر خالف استدالل می باشد و حجیت داشتن یعنی صحت استناد و احتجاج به یک دلیل می باشد (
محمدی  ،13۹2،ج ،3صص  .) 1۷-18مفهوم حجیت صرف نظرازنزاع های اصولی دوکاربرد خاص وعام دارد،کاربرد نخست آن
ناظربه اعتبار شرعی دلیل خاصی است که می تواندبرای مکلفان درپیشگاه شرع وقانونگذارمایه اطمینان خاطروشایسته احتجاج
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ودرحکم دلیلی محکمه پسندتلقی شوداین کاربردعمدتا دردانش فقه واصول همگون باقلمرو واهداف آن دودرحوزه احکام شرعی
است(،مظفر،138۶،جلد،3ص)13اماکاربرد دوم حجیت ناظربه دلیلی است که بتواندبه عنوان حدوسط برهان واحتجاج مقبول
ومعتبردرنظر گرفته شوداعم ازاینکه درحوزه احکام شرعی یامعارف نظری باشد(انصاری1411،ق،ج،1ص،8هاشمی142۶،ق
،ج،4ص)2۷
.1-2

مفهوم حجیت ظواهر قرآن

در اصطالح علوم قرآنی مبنا قراردادن معنای ظاهری قرآن را حجیت ظواهر قرآن می گویند ،بر اساس این قاعده هست که
ما می توانیم در موارد مختلف به معنای ظاهر قرآن تکیه کرده و مالک عمل مان قرار دهیم و حتی در گفتار و نظریات مان آنها
را مد نظر قرار دهیم چراکه ظواهر قرآن برای عموم مردم حجت و مدرک می باشد ،البته در مقابل این نظریه ،گروهی دیگر
هستند که مخالف این دیدگاه می باشند و با آوردن دالیلی می گویند ظواهر قرآن حجیت ندارد البته به این شبهات در جای
خود پاسخ می دهیم( .مظفر138۶،ق،ج،2ص )130ظاهرا درعدم حجیت ظواهرقرآنی ناظربه کاربرد نخست حجیت می
باشدزیرادغدغه ذهنی ایشان تنها مسئله ای اصولی بوده است چنانکه کتاب المدینه،اثر استرآبادی ازهمین منظرنگاشته شده
استو

چالش

اصلی

نظریه

اخباریان

بااصولیان

رادرنوع

استنباط

احکام

ومصادرآن

به

نمایش

می

گذارد(اسعدی،1383،ج،1ص)138تصریح برخی ازنمایندگان جریان اخباری براین نکته که آنان در احکام فرعی استنباط ازقرآن
راجایز نمی دانندولی درعقایدجایزمی دانند (خوانساری،بی تا،ج،1ص)12۹موید همین مطلب باالست(استرآبادی،بی تا،ص
)4۹اماظواهر قرآن یاناظر به آن دسته ازداللت های ظنی که قابل حمل برمعانی دیگری نیزبوده که برای نفی دلیل قطعی
آنهادلیل مرجح معتبری الزم است(قمی،جلد،1ص،1۶3مظفر138۶،ق،ج،3ص،1۵ابن حاجب130۷،ق،ج،2ص)1۶8
 .2دالیل حجیت ظواهر قرآن
از آنجا که قرآن برای عموم مردم نازل شده است اعم از بی سواد یا دانشمند،بنابراین در آیات متعددی به این امر اشاره شده که
از جمله می فرماید  :آیا آنها در قرآن تدبر نمی کنند و یا بر دلهایشان قفل زده شده است (محمد)24،در
اینجا ما دالیلی را بر حجت ظواهر قرآن بر می شماریم :
 - 1قرآن دلیل نبوت است.
 - 2بزرگ ترین مرجع مسلمان قرآن می باشد.
 - 3معیار شناخت روایات غلط ،قرآن می باشد.
 – 4سیرهٔ ائمه اطهار که در برخی موارد به ظواهر قرآن استناد می کردند واحکام اسالمی را ازآن اخراج می کردند (.خوئی،
 ،13۷۵ص ) 2
 .3حجیت ظواهر قرآن ،اخباریین
ممکن است برخی همچون اخباریین دچاراین پندار باشند که به ظاهر آیات قرآن نمی شود تمسک جست چون ظاهرش
آراسته ،باطنش ژرف و اعماقش دست نیافتنی است و عوامل باز دارنده از تمسک به ظاهر آیات از قبیل ( تقیید ،تخصیص
نسخ ،تاویل ) هم بسیار است ولی این مدعا با فرمان تدبر در قرآن و در آیاتش و تشویق بر تعمق در آن و استخراج گوهر های
تابناک آن نا سازگار است .اخباریین به عده ای ازدانشمندان شیعی در قرن یازده و دوازده اطالق می شود که اجتهاد را در
استنباط احکام انکار کرده و منابع فقه را در سنت و احادیث معصومین ( ع ) منحصر نمودند و اعتقادی به نقش عقل و اجماع و
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قرآن مستقل از تفسیر ائمه اطهار ( ع ) نداشتند .آنان بر این باور بودند که موسس علم اصول فقه اهل سنت بوده و استفاده از
قواعد آن علم دراستنباط احکام سبب می گردداحادیث اهمیت الزم خود را از دست بدهد ،از مهم ترین رهبران اخباریین مولی
محمد امین استر آبادی مولف کتاب الفوائد المدینه بود ( گرجی134۹،ق ،ص  ) 230از دیگر بزرگان اخباری سید نعمت اهلل
جزایری است وی وقوع تحریف لفظی قرآن را به صراحت مطرح و به طور مستقل مورد بحث قرار داد و برای اثبات آن اقامه
دلیل نمود ( آیتاهلل معرفت،13۷۶،صص  .) ۹۹ ،1۶2مکتب اخباری گری در قرن یازدهم و دوازدهم هجری در بالد شیعه به
خصوص عراق و سواحل خلیج فارس و ایران توسعه و تسلط پیدا کرد ،اما با مخالفت اصولین شیعه که در زمان مرحوم وحید
بهبهانی به اوج رسید ،دوره اخباریین بعد از میرزاء احمد بن عبد النبی متوفی به سال  1233قمری به پایان رسید ( رک،.
دایرةالمعارف ،تشییع ،ج  ،3ص  ) 12اخباری ها تنها علم را مالک کشف احکام شرعی می دانستند و به راه های ظنی اعتباری
نمی دادند .علم و یقین به بیشتر احکام را با استناد به اخبار رسیده از اهل بیت ( ع ) میسر می دانستند ( محدث
بحرانی ،13۶۹,ص  4۶2و عالمه استر آبادی ،صصص  1۶0و  ) 12۹ ،۹0از همین رو ظهور شناسی آیات قرآن را بدون اتکاء به
روایات مأثوره تفسیری از ائمه اطهار ( ع ) معتبر نمی دانستند و سعی داشتند تا این نظر را به بزرگان محدثین پیش از خود
نسبت دهند ( همان،ص  ) 122گرچه تفکر اخبار گری بعد از دو قرن در حوزه ها رخت بر بست ،اما تأثیر بسیار زیادی در
اجتهاد و سیرمباحث اصول فقه گذاشت به گونه ای که هم اکنون دانشمندان اصول فقه در مباحث اصولی متداول ،خود را ملزم
به طرح برخی از نظریات و بررسی و نقد آن ها می بینند ،نظریات آنان در تحریف قرآن دست مایه تاخت و تاز برخی علیه
مذهب شیعه شده است ( عالمه امینی ،الغدیر ،ج  ،3به نقل از مقاله ابراهیم بیگی،ص  ، 30جلد  2شماره ) 13۹۶ ،4
 .4عدم حجیت ظواهرقرآن در نظر اخباری ها
رضایی اصفهانی در کتاب درسنامه روشها و گرایش های تفسیری قرآن در این باره می گوید  :جواز تفسیر قرآن به قرآن متوقف
بر آن است که ظاهر قرآن حجت باشد و مفسر بتواند در تفسیر به ظواهر قران استدالل کند ،اما برخی از علمای اخباری
معتقدند که ظاهر قرآن حجت نیست .هرچند که اصل این در علم اصول الفقه مورد بحث دقیق قرار میگیرد و در تفسیر به
عنوان اصل مسلم و پیش فرض پذیرفته می شود و به صورت گذرابه این بحث در این کتاب اشاره می کند .او می گوید :
اوالعلمای « اصول » که به حجیت ظواهر قرآن قایلند گفته اند که  :روش عقالء در نوشته ها و گفتار ها آن است که در هنگام
تعیین مراد و مقصود گوینده ،از ظاهر کالم او پیروی و به آن استدالل می کنند و شارع مقدس اسالم نیز از این روش عقالیی
منع نکرده و روش دیگری نیز اختراع نکرده است ( آخوند خراسانی1411،ق،ج  ،3ص  ) 40۵پس همان روش عقالء ،در فهم و
تفسیر قرآن نیز حجت است .دوم  :بسیاری از اخباری ها که به عدم حجیت ظواهرقرآن قایلند و ظواهر کتاب را بدون روایات
پیشوایان معصوم ( ع ) حجت نمی دانند به دالیل زیر تمسک کرده اند البته باید متذکر شوم که این دالیل در کتاب کفایة
االصول مرحوم آخوند نیز بیان شده و به همه این دالیل پاسخ داده شده است.
 - 1فهم قرآن مخصوص اهل آن و مخاطبان حقیقی آن و یعنی پیامبر اکرم ( ص ) و ائمه ( ع ) می باشد همان طور که در
برخی احادیث به آن اشاره شده است.
 - 2قرآن مضامین عالی و مشکل دارد که افکار انسان های معمولی به آن نمی رسد و تنها راسخان در علم آنها را می فهمند.
 – 3قرآن شامل آیات متشابه است که همین مطلب مانع پیروی از ظواهر کتاب می شود.
 - 4علم اجمالی داریم که برخی آیات قرآن تخصیص یا تقیبد خورده یا معنای مجازی دارد و همین علم اجمالی مانع از
تمسک به ظواهر کتاب می شود.
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 – ۵روایات تفسیر به رأی مانع اخذ به ظواهر کتاب است ( آخوند خراسانی ،ج  ،3ص  ،40۵شیخ انصاری ،ج  ،1ص ) 140
 .5بررسی دالیل اخباریون ازنظرعلمای اصول
علمای اصول فقه پاسخ های مسبوطی به این استدالل ها داده اند که ما فقط به برخی ازآنها اشاره کرده و اکتفاء می کنیم :

 - 1مقصود از اختصاص فهم قرآن به مخاطبان حقیقی و اهل بیت ( ع ) همان فهم تمام قرآن اعم از محکم و متشابه و....و
جلوگیری از استقالل در فتوی بدون مراجعه به اهل بیت ( علیهما السالم ) است .ولی اگر کسی بعد از مراجعه به قرائن نقلی و
یا بعد از جستجو و نیافتن روایات معتبر ،اقدام به اخذ ظواهر قرآن کند ،مانعی ندارد .عالوه بر آنکه خود روایات مارابه قرآن و
استدالل به آن ارجاع می دهند.
 - 2اینکه قرآن مضامین عالی ومشکل دارد مانع آن نمی شود که ما به ظواهرروشن قرآن مراجعه کرده و بدان استدالل کنیم.
 - 3ظواهر قرآن از متشابهات قرآن نیست .چه این که ،مقصود از متشابهات در اینجا آیات مجمل است ولی ظاهر قرآن مجمل
و متشابه نیست.
 - 4هنگامی که کسی به متخصص ها و مقید های آیات و روایات مراجعه کند پس ظاهر قرآن را بگیرد و تفسیر کند ،علم
اجمالی منحل می شود و مانعی از اخذ به ظواهر نیست ( آخوندخراسانی ،همان )
 - ۵روایات تفسیر به رأی به معنای تفسیر قرآن بدون مراجعه بر قراین عقلی و نقلی است اما اخذ به ظواهر و تفسیر آن بعد از
مراجعه به قراین عقلی و نقلی اعم از آیات و روایات معتبر ،جزتفسیر به رأی نخواهد بود.بلکه برخی از علمای اصول گفته اند :
حمل ظاهر الفاظ قرآن بر ظاهرش تفسیر نیست چون تفسیر کشف پرده است و ظاهر قرآن پرده ندارد و مقصود از تفسیر به
رأی همان اعتبار ظنی است که اعتبار ندارد مثل حمل لفظ بر خالف ظاهرش بر اساس رججانی که به نظر شخصی اوست.
( آخوند خراسانی،همان ،شیخ انصاری ،ج  ،1ص  142همین مضمون را آورده است) .بنابراین از نظراصولیین ظاهر قرآن حجت
است و از این ناحیه اشکالی در تفسیر قرآن به قرآن وارد نیست ( رضایی اصفهانی ،13۹2،ص ) ۷۵
 .6آرای مختلف اخباریین
اخباریین در انکار اعتبار و حجیت ظواهر آیات دارای نظر یکسان نبوده بلکه تفصیالت متعددی ابراز داشته و به توجیهات
مفصلی دست یا زیده اند ،عموم اخباریین ،ظواهر کلمات ائمه ( ع ) را پذیرفته اند عمده نظریات آن به این صورت است :
 - 1انکار حجیت بودن ظواهر تمام آیات
 - 2تفاوت در نصوص و ظواهر آیات
 - 3تفاوت بین فهم خاص از ظاهر قرآن و دیگران
.6-1

مورد اول  :انکار حجیت بودن ظواهر تمام آیات

محدث فاضل ،سید نعمت اهلل جزایری نقل می کند که اخباریین ظواهر قرآن را که در بیان آن ها خبری از پیامبر ( ص )
و سایر معصومین ( ع ) نرسیده حجت نمی دانند .سیددر شرح و افیه می فرماید  :با تأمل در کالم مصنف به دست می
آیدنسبتی که سید نعمت اهلل جزایری به اخباریین داده صحیح می باشد ،پس اضافه می کند  :اگر سید محدث این نسبت را به
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اخباریین نمی داد ،آن چه از کلمات آنان متبادر به ذهن می گردد ،تکذیب این نسبت بوده ( آیت اهلل تنکابنی ،13۵8 ،ص 14۷
).
از کلمات محدث استر آبادی چنین برداشت می شود که وی نه تنها ظهور آیات قرآنی بلکه ظواهر روایات پیامبر اکرم ( ص ) را
بدون بهره گیری از روایات ائمه اطهار ( ع ) و تفسیر آنان حجت نمی دانسته است ( عالمه استر آبادی ،ص  .) 12۵وی ابراز
داشته ،اخباریین در فتوای خود جز به روایاتی که در پرتو قرائن موجود داللت روشن و قطعی دارند ،تکیه نمی کنند و این
قرائن که داللت روایات را روشن و قطعی می سازد ،فقط در کلمات اهل بیت ( ع ) آمده است و در کتاب خدا و
کلمات رسول خدا نیامده است ( همان ،ص  ) 40مرحوم فیض این نظریه را از قول استر آبادی نقل می کند و آن را نقد می
کند ( .فیض134۹ ،ق،ص ) 134
.6-2

مورد دوم  :تفاوت در ظواهر آیات و نصوص

سید صدر معتقد است که آیات نص قرآن که دارای داللت قطعی هستند معتبر و حجت می باشند اما آیاتی که ظهور در
معنی دارند حجت نمی باشند ( ،نائینی1412 ،ق ،ص  ) 4۶این نظر از کلمات صاحب حدائق نیز استفاده می شود ( آیت
اهلل تنکابنی ،13۵8 ،ص .) 14۶
.6-3

مورد سوم  :تفاوت در ظواهر آیات احکام و دیگر آیات

صاحب حدائق بر آن است که ظهور آیات احکام حجت نمی باشد ،اما می توان به ظاهر آیات دیگر اعتماد نمود .این نظر
ازبرخی از کلمات سید صدر نیز استنباط می شود ( آیت اهلل تنکابنی،13۵8 ،ص  ) 14۷تفاوت بین فهم خاص ازظاهرقرآن و
دیگران مرحوم فیض کاشانی بین غیر معصومین تفاوت قایل شده و معتقد است قرآن برای خواص دانشمندان مخلص و منقاد
پروردگار ،مطیع اهل بیت ( ع ) متبع و مطلع برعلم و اسرار اهل بیت ( ع ) و راسخین درعلم حجت ومعتبر می باشد ،اما
کسانی که این اوصاف را ندارند ،نمی توانند به مراد و مقاصد قرآن دست یابند و به ظواهر کتاب تکیه کنند ( آیت اهلل فیض،
تفسیر صافی141۵،ق ،ج  1ص  ) 23وی در کتاب اصول االصلیه نیز همین نظر را یاد آور می شود ( فیض141۵،ق  ،ص 120
) و از همین رو بعد از رد سخنان عالمه استر آبادی می فرماید  :و انه یجوز العمل بظواهر الکتاب و السنته ( ...همان ،ص ) 13۵

 .7دالیل وتوجیهات عالمه استرآبادی بر رد دالیل اعتبارظواهر
عالمه استر آبادی هشت دلیل در توجیه منحصر کردن مدرک احکام در اخبار ائمه اطهار ( ع ) ذکر کرده است ،در ادامه
این مقاله اشاره به هشت توجیه عالمه استر آبادی می گردد و برای رعایت اختصار از نقد تمامی آنها خودداری می شود .عالمه
استر آبادی در فصلی از کتاب خود ،دالیل خود را در منحصر بودن مدرک احکام به اخبار صادقین ( ع ) که در واقع رد دالیل
اعتبار ظواهر می باشد بیان می کند .این وجوه به اجمال در زیر آورده می شود :
 - 1دلیل قطعی بر اجازه ی تمسک به غیر کالم عترت طاهره ( ع ) در فهم احکام دین نداریم ،در حالیکه هیچ شکی در
جوارتمسک به سخنان آنان وجود ندارد لذا اخبار و احادیث آنان بر ما متعین می شود.
 - 2حدیث متواتر ثقلین تمسک به کالم ائمه اطهار ( ع ) را بر ما واجب می سازد زیرا با آن تمسک به مجموع کتاب و عترت
متحقق می شود و سر مطلب این است که هیچ راهی برای فهم مراد خدا از کتاب مگر از طریق اهل بیت ( ع ) وجود ندارد
( آیت اهلل خویی1401،ق ،ص ) 4۹۹

2۶

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،28آبان 1400

 – 3هر راهی غیر از طریق اهل بیت منحصر به اختالف فتوا و دروغ می گردد و هر مدرکی چنین لوازمی داشته باشد
،مردوداست.
 - 4هر مسلکی غیر از کالم اهل بیت ( ع ) ظنی است و طریق ظنی به احکام نیز قابل اعتماد نیست
 - ۵اخبار متواتر در بیان مراد قول خداوند که فرمود  « :فاسئلو اهل الذکران کنتم ال تعلمون » ( انبیاء آیه  ) ۷بر ما واجب می
کند تا در تمام امور دینی که علم نداریم ،از اهل ذکر جویا نشویم.
 - ۶عقل و نقل مصلحت بعثت ها و ارسال کتب را در رفع اختالف در بین عباد می داند تا نظام معاش و معاد آنان سامان یابد
و چنانچه ظن از قواعد شرعیه برای نیل به احکام باشد ،مصلحت مزبور از کف می رود زیرا موجب اختالف و خصومت می
گردد ،چنانکه اکنون شاهد آن بودهایم.
 - ۷علم مصون نگاه داشتن ذهن از خطا در صورت قضایا و استدالل است و نه در مادی آن ها ،و اگر به کالم معصومین تمسک
کنیم ،از خطا در ماده هم مصون خواهیم ماند ،زیرا علماء با تکیه برداشتن منطق در صورت قضیه و استدالل هرگزدچار اشتباه
نمی شوند و محل خطای آنان مادهٔ قضایا بوده و از آنجا که مصونیت از خطا مطلوب شرع و عقل است پس اعتماد به دلیل
ظنی که احتمال خطا در آن وجود دارد جایز نیست چه ظنی الداللة باشد ،مانند ظواهر قرآن و یا ظنی المتن و یا هر دو ظنی
باشد ( عالمه استر آبادی  ،ص ) 128
 .8دالیل شیخ حرعاملی بررددالیل اعتبارظواهر
شیخ حر عاملی نیز در فصلی که به ذکر دالیل اخباریان پرداخته است به ظاهر آیات فراوانی از قرآن بر مدعای اخباریان یعنی «
عدم جواز استنباط احکام شرعی از ظواهر قرآن » استدالل کرده است .شیخ حرعاملی می گوید  :ما می توانیم به قرآن استدالل
کنیم و این استدالل ما به قرآن مستلزم تناقض نیست ؛ زیرا اوال ما در مقابل اصولیانی استدالل می کنیم که به حجیت ظواهر
قرآن معترف اند ،بنابراین استدالل ما در برابر آنان از قبیل دلیل الزامی است ،یعنی اصولیان را به چیزی که خودشان قبول
دارند ،ملزم می کنیم ،ثانیا روایات متواتری در موافقت با این ظواهر قرآنی وجود دارد ،بنابراین استدالل ما در حقیقت استدالل
به قرآن و روایات هر دو ،است و در و جوب عمل به مواردی که این دو بر آن توافق دارند خالفی نیست پس  18آیه را به عنوان
شاهد بر مدعای اخباریان می آورد که در آن میان چندین آیه همان آیاتی است که از عمل به ظن نهی نمی کنند ( حر
عاملی142۶،ق  ،ص  1۹1 – 18۶؛ نیزصص .) 32۵ – 318
تا آنجا که این دالیل اخباریان را جستجو کردم غیر از حر عاملی دیگر اخباری را نیافتم که به آیات قرآن بر این مدعای
اخباریان استدالل کرده باشد.
 .9دالیل روایی اخباریون بر رداعتبارحجیت ظواهر
دالیل روایی که نیز اخباریان برعدم حجیت ظواهرقرآن به آن استدالل کرده اند که از عمده ترین و مهم ترین دالیل آنان نیز
می باشد و در سخنان خود بارها به کثرت و تواتر روایات بر مدعای خود استدالل کرده اند که این دالیل را استر آبادی و حر
عاملی در کتاب فوائد ،کرکی ،بحرانی در کتاب حدائق و انصاری آورده اند ،شیخ حر عاملی در کتاب القضاء وسائل الشیعه در
باب  13از باب صفات قاضی بیش از هشتاد روایت نقل کرده که به نظر او بر « عدم جو از استنباط احکام نظری از ظواهر قرآن
» داللت دارند ( حر عاملی142۶،ق ،ج  11صص  ) 1۵4- 12۹وی در الفوائد الطوسیه تعداد این روایات را بیش از دویست و
بیست روایت دانسته و گفته  :که بقیه آنها را در جایی دیگر گرد آوری کرده ام .به نظروی این روایات بیش از حد تواترند و به
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به لحاظ سند و داللت از نصوصی که بر امامت هر یک از امامان معصوم وارد شده ،چیزی کم ندارند و داللتشان در نهایت
صراحت است .به نظر وی داللت این تصریحات از نص حدیث غدیر روشن تر است و تواترشان نیز از خیلی از نصوص بیشتر
است ( حرعاملی،الفوائد،13۹0،صص  )1۹2 - 1۹1وی در مورد دیگری احادیث متواتر بر مدعای اخباریان که البته مراد از این
مدعا ،مطالبی اعم از ادعای عدم حجیت ظواهرقرآن است ) را بیش از هزار حدیث دانسته است .به نظر او احادیث متواتری که
بر وجوب رجوع به امام معصوم در همه احکام داللت دارند ،مؤید ادعای اخباریان اند و معارضی که توان مقاومت در برابر آنها را
داشته باشد ،ندارند (همان،صص 32۵ ،و  ) 1۹3مضامین مطرح شده در این روایات گوناگون است و ما مجال اینکه به ذکر همه
دالیل متمسکان به آن بپردازیم نداریم .ما در اینجا تنها به ذکر نکاتی می پردازیم که با بررسی دالیل آنها ،به آن دست یافته
ایم.
الف ) اخباریان مدعی تواتر این روایات اند اما از سوی دیگر اصولیان نیز بر آن اند که این روایات معارض دارند و معارض آنها
بیشتر و یا متواتر است و بر جواز تمسک به ظاهر قرآن داللت دارد (انصاری1411،ق ،ج ،1ص  ( ) ۵۹هاشمی142۶،ق ،ج 4،
ص  28۹؛خویی ) 2۶۵ ،بنابراین روایات جواز اگر هم بپذیریم که هم شأن و هم سنگ روایات منع اند ،صراحتی در معارضه با
ادعای اخباریان ندارند.
ب ) از جمله روایاتی که نزاع در بحث حجیت ظواهر دارند حدیث ثقلین است .و هر دو طرف هم ادعای ظاهر بودن فهم خودرا
دارند «.اصولی » ادعا می کند که ظاهر این حدیث آن است که هر یک از کتاب و عترت حجت مستقل است ( قدسی141۶،ق،
ج ،2ص  « ) 32۹اخباری » مدعی است که ظاهر آن است که مراد از تفرقه نداشتن این دو ،مراجعه به عترت در فهم معانی
قرآن است ( بحرانی ، 13۶۹،ج ،1ص  ) 2۹چنانکه می دانیم حدیث ثقلین یکی از روایات اساسی است که شیعه در احتجاج
علیه مذاهب دیگر و اثبات مذهب خود به آن تمسک می کند .مضمون این حدیث آن است که قرآن و اهل بیت ( ع ) تا روز
قیامت از یکدیگر جدا نمی شوند ،در بحث کنونی به نظر می رسد که استدالل اخباریون به این حدیث با استدالل شیعه به این
حدیث نا هماهنگ است ولی استدالل اصولیان به این حدیث با استدالل شیعه به این حدیث هماهنگ است ولی استدالل
اصولیان به این حدیث ،با استدالل شیعه هماهنگ به نظر نمی رسد ،بنابراین تمسک اصولیان در بحث حجیت ظواهر قرآن به
این حدیث ،ناتمام و نا کافی است لذا در برخی از کتاب های اصولی در داللت حدیث ثقلین بر مدعای اصولیان خوشه وارد
شده و مفاد این حدیث مبنی بر نداشتن جواز استقالل به تفسیر قرآن تابید و اثبات شده است ( ایروانی1413،ق ،ج ،2ص
،۵۵هاشمی142۶،ق ،ج ،4ص  ) 28۶اما باید بگوییم حدیث ثقلین برای هر دو طرف اصولی و اخباری استدالل دارد و گویی از
قسمت آخر حدیث غفلت شده است.
 .10استدالل به تحریف قرآن،دلیل اخباریون برعدم حجیت ظواهر
از جمله دالیل دیگرحجت نداشتن ظواهر قرآن که به اخباریان منسوب است ،استدالل به تحریف قرآن است ( انصاری ،ج 1
،ص ،۶۶خراسانی،صص  28۵ – 284؛ قدسی ،ج ،2صص  342 – 340؛ حاج عاملی عاملی142۶،ق،ج  ،3ص  1۵1؛ جوادی
آملی ،1381،ج  ،1ص  ) ۹8به عنوان نمونه ،امام خمینی ( رحمة اهلل علیه ) وقوع تحریف در قرآن را به عنوان نخستین دلیل
اخباریان بر حجت نداشتن ظواهر قرآن ذکر می کند و سپس یادی از محدث نوری و فصل الخطاب کرده و به نقد آن می
پردازد ( امام خمینی ،13۷3،ج ،1ص  ،243سبحانی ،ج ،2ص  ) ۹۶ولی تا آنجا که بنده جستجو کرده ام در این بحث ندیده ام
که اخباریان به وقوع تحریف در قرآن استدالل کنند و در سخنان هیچ کدام از تحریف قرآن چیزی بر میان نیامده است ،اگر
هم از تحریف قرآن سخن گفته اند،در این بحث نبوده و آن را دلیل این بحث قرار نداده اند به عنوان نمونه محدث بحرانی در
الدرر النجفیه بحث تحریف قرآن را مطرح کرده و خود نیز به وقوع تحریف متمایل شده است ولی در اینجا بحثی از عدم
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حجیت ظواهرقرآن نکرده است ( بحرانی ،دررالنجفیه ،ج ،4صص  ) ۶۶ - ۶۵وی حتی استدالل به عدم حجیت ظواهرقرآن در
فرض تحریف قرآن را از دالیل مانعین تحریف دانسته و می گوید عمده دلیل مانعین از تحریف ،آن است که بر فرض وقوع
حذف و تغییر در قرآن ،دیگر نمی توان بر چیزی از قرآن اعتماد کرد ؛ زیرا در این صورت احتمال دارد که هر آیه ای از آن
محرف و مغیر و بر خالف آنچه خداوند نازل کرده است ،باشد .بنابراین برای ما در قرآن هیچ حجتی باقی نمی ماند و فایده
قرآن منتفی می شود ( همان ،ص  ) ۶۷محدث جزایری نیز همانند محدث بحرانی ،شبهه بی فایده شدن قرآن را در فرض
تخریب از جانب مانعین تحریف مطرح کرده و از آن پاسخ گفته است ( جزایری ) ۷1 ،محدث جزایری به حجیت نداشتن ظواهر
قرآن به ما متمایل شده است از سوی دیگر درچند مورد به وقوع تحریف در قرآن نیز قائل شده است ( همان ،صص ۷0 - ۶۶
) وقول به تحریف را به معظم اخباریان به ویژه مشایخ معاصرش منسوب می کند .ولی از سخنان او بر نمی آید که وقوع تحریف
را دلیل حجیت نداشتن ظواهر قرآن می دانسته است .صیانت قرآن از تحریف برای کسی مهم است که بخواهد از ظواهر قرآن
احکامی استنباط کند ولی کسی که چنین وظیفه ای برای خود قائل نیست تحریف و غیر آن برایش چندان فرقی نمی کند به
عبارت دیگر اخباری ظواهر قرآن راحتی در فرض صیانت کامل از تحریف ،قابل استناد نمی داند و چنین نیست که به خاطر
وقوع تحریف در آن ،به حجیت نداشتن ظواهرش قائل شده باشد به نظر می رسد اصولیان دغدغه خود را بر زبان اخباریان
گذاشته و از جانب آنان برای قول به عدم حجیت ظواهرقرآن دلیل سازی کرده اند و شاهد این مدعا تصریحات خود اصولیان
است .ولی هیچ یک از اخباریان متقدم و متأخر در ضمن دالیلشان بر عدم حجیت ظواهرقرآن ،به روایات تحریف قرآن استناد
نکرده اند و لذا شیخ انصاری نیز شبهه تحریف را در ضمن دالیل اخباریان ذکر نکرده ،بلکه آن را تنبیهات مسئله حجیت ظواهر
ذکر کرده است (تبریزی ،13۶۹،ص  )۹2در کفایة االصول نیز احتمال تحریف بدون ذکر قائلی برای آن و پس از ذکر دالیل
اخباریان بر عدم حجیت ظواهرقرآن و پاسخ به آنها ،به بحث گذاشته شده است ( خراسانی،صص  ) 284 – 28۵بنابراین
استدالل به تحریف قرآن در بحث عدم حجیت ظواهر قرآن از دالیل فرضی و خود ساخته ی اصولیان است و نسبت آن به
اخباریان در این بحث ،نسبتی ناروا و نادرست به نظر می رسد .و نباید پنداشت که همه اخباریان قائل به تحریف قرآن و همه
اصولیان قائل به عدم تحریف آن شده اند .البته مراد ما از نقل آراء تأیید نظر به تحریف نیست ،بلکه می خواهیم از شدت انتقاد
هایی که در این موضوع به اخباریان می شود ،و در خصوص استدالل بر عدم حجیت ظواهرقرآن نیز نابجاست ،بکاهیم.
 .11دالیل عقلی و نظری اخباریون برعدم حجیت ظواهر
چنانکه گفتیم عمده دلیل اخباریان بر مدعایشان ،دالیل روایی است ،دلیل قرآنی را نیز تا آنجا که جست و جو کردم فقط
شیخ حر عاملی مطرح کرده است .غیر از این دو دسته دالیل دیگری نیز در نوشته های اخباریان ذکر شده است ،از قبیل ترتب
مفاسد بر گشودن باب تمسک به ظواهر قرآن ؛ احتمال نسخ و تأویل و غیر آنها در آیات قرآن ؛ صدق تعریف متشابه بر هر آیه
ای از آیات االحکام و لزوم استغناء از امام معصوم ( استر آبادی،صص  2۷1 – 2۷0؛ حر عاملی،صص  ) 1۹4 – 1۹2در کتاب
های اصولی همه دالیل اخباریان طرح و نقد نشده است .انصاف آن است که نمی توان در همه ی استدالل های اخباریان خدشه
وارد کرد و استدالل های اصولیان را خدشه ناپذیر دانست .به نظر می رسد بسیاری از مباحثاتی که در اینجا میان اصولیان و
اخباریین پدید آمده ،ناشی از بی توجهی دقیق به محل نزاع بوده است .البته بسیاری از اخباریان افراطی همه آیات قرآن را
متشابه می دانستند اما این دیدگاهی است که عبارت اخباریان کالسیکی نظیر استر آبادی ،شیخ حسین کرکی ،و شیخ حر
عاملی نیز ناسازگار است .خیلی از دالیل و پاسخ هایی که اصولیان دادهاند ،ناظر به رد همین دیدگاه افراطی است ولی معلوم
نیست که از عهده پاسخ به ادعای نداشتن مجوز استنباط احکام نظری از ظواهر قرآن است بر آید.

2۹

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،28آبان 1400

 .12نتیجه گیری
نظریه اخباریین مبنی بر حجت نبودن ظواهر قرآن با تمام تفضیالتی که این دسته از دانشمندان ابراز داشته اند ،نادرست
بوده و دالیلی که برای اثبات آن اقامه کرده اند ،فاقد استحکام و استواری است از این رو دانشمندان از معاصرین اخباریین تا به
امروز در ابطال نظر اخباریین تالش جدی کرده اند .در این مقاله به بررسی دالیل اخباریین بر عدم حجیت ظواهرقرآن
پرداختیم .ابتدا به دالیل اخباریین بر عدم حجیت ظواهرقرآن پرداختیم از جمله دالیل قرآنی ،روایی ،عقلی و نظری ،و گفتیم
که از جمله دالیل عمده اخباریان ،همان دالیل روایی است و در دو دسته دیگر نیز دالیل آن معقند به روایات است .با بررسی
دالیل اخباریان به این نتیجه رسیدیم که بیشتر نزاع دو طرف در این بحث به نبردی فرسایشی تبدیل شده و نمی توان یکی از
دو طرف را پیروز مطلق این جبهه نامید .و برخی از دالیل منتسب به اخباریان نظیر تحریف قرآن ،نیز صرف اتهام است و آنان
در این بحث به چنین دلیلی تمسک نجسته اند .هر چند دیدگاه اخباریان آرمانی واالست .ولی با شرایط کنونی جامعه که
نیازمند وضع قوانین بسیاری است و اخذ همه آنها از امام معصوم مقدور نیست ،ناسازگار است و آرمانی دست نیافتنی و نا واقع
گرایانه است.
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