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 اعتبارسنجی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون

 
 ١یشاهرود درضامحمّ

 )٤/٣/١٣٩٢:  ـ تاریخ پذیرش نهایی١٨/١٠/١٣٩٠ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 دهیچک

 اعتبـار  در انیصـول ا یعنی ،شانیا تیاکثر با عهیش یفقها از یا شاخه عنوان به انیاخبار
 بـه  ها آن که نیا جمله از .دارند اختالف ،هاللّ احکام فهم قرُطُ و استنباط منابع از یبرخ
 ،قـرآن  ظـواهر  از) )الـسّالم    معلـیه  (نیممعـصو  ریغ = (یعاد یها انسان فهم اعتباری  بی

 کـه  »یاتیروا« ،نخست  است؛ یمتکّ یاساس ۀیپا دو بر شانیا پندار نیا. اند افتهی شهرت
 وجـود  ،یگـر ید و باشـند  یم قرآن ظواهر تیّحج عدم در آن ظهور و تواتر یعمدّ ها آن

 از را آن کـه  یا گونـه  بـه  قـرآن  آیـات    اکثـر  ظاهر به »زتجوّ« ورود و »صیتخص و دییتق«
 .کند یم ساقط تیّحج
 ها آن اعتقاد و شانیا انیم در باور نیا نبودن ریفراگ انگربی ،انیاخبار ءآرا و آثار در لتأمّ
 بـر  لیدل نیبهتر ،خود نیا و است قرآن با آن انطباق لزوم و لهادّ گرید بر کتاب متقدّ به

ـ حج بـر  انیاصول گرید همچون شانیا تیاکثر اعتقاد  ورود از شیپـ  ،کتـاب  رظـواه  تیّ
ـ ادّ ،است شده کوششمقاله   نیا در. شود  محسوب می ی  ئروا لیدل  نیـ ا بـر  انیـ اخبار ۀل
 .ردیگ قرار یادنقّ مورد و یورآگرد دگاهید

 
 .انیاخبار ،انیاصول خبر، ت،یّحج ظواهر، م،یکر قرآن :ها واژه دیکل

 
 مسأله طرح

 عالمـان  جمهـور  دگاهیـ د از نید درک منبع نیمهمتر و نیلاوّ اکبر، ثقل م،یکر قرآن
ـ حج بـر  همگـان  و انـد  نکردهمستثنی   قاعده نیا از را خود زین هانیفق. است ینید  و تیّ

 را احکـام  منـابع  از یبرخـ  و کرده حیتصر ،اجتهاد منابع گرید بر یآسمان کتاب نیا متقدّ
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 ١٣٩١مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ دوم، سال چهل و پنجم، پاییز و زمستان  ٤٨

 گـشته  زیتمام گرانید از باور نیا در که یفقه ۀنحل تنها. اند کرده آن با موافقت به منوط
 به اند، شده مشهور اتیروا به دیشد اهتمام به که انیاخبار. است یگر یاخبار رتفکّ است،
 انیاصول انتقاد مورد و معروف ح،یصح اثر ورود بدون کتاب رهظوا فهم نبودن ریپذ امکان
 نیـ ا یفکـر  یهـا  ساخت ریز مسأله، نیا در انیاخبار متفاوت یها دگاهید .اند گرفته قرار

 .اند یبررس ستهیشا یامور آن، لوازم و امدهایپ سپس و آن نقد و نگرش
فقهـای   نـزد  یشرع احکام درک منبع به یفقه نگرش نوع دو باز رید ازدر این خصوص،    

 اتیـ روا از اسـتفاده  بـه  منوط عمدتاً یفقه احکام درک ،نکهآ یکی است؛ داشته وجود هیامام
 تیـ قابل ،اخبـار  نیـ ا کنـار  در یمعتبر ی لهادّ نکهآ یگرید و است) السّالم  لیهمع (اطهار ۀائمّ
 خـصوصاً  و اآلثـار  اصـحاب  قـل، النّ اهـل  بـه  لاوّ هیـ نظر طرفداران. دارند را هاللّ احکام نییتب

 در انیـ اخبار از منظـور  نیبنابرا. اند شده معروف انیاصول و فقها نام به مدوّ دسته و انیاخبار
 درک و فقاهـت  ۀحوز در خصوصاً معاصر، اتیادب در اصطالح نیا از متبادر مفهوم مقاله، نیا

 یاصول هانیفق با متفاوت یدگاهید ،ینید احکام فهم در که یهانیفق یعنی است؛ شرع احکام
 اسـتنباط  در یاصـل  اریمع و کنند ینم یرویپ استنباط راه در شانیا متداول ۀویش از و دارند
 .)٢/٩٤ ،یخوانسار( .دانند یم )المالسّ همیعل (تیب اهل اتیروا را احکام

 دایپ رمتأخّ فقه در را خود حضور شتریب مکتب، کی قالب در یگر یاخبار ۀدیپد البته
 خـود  با را شده شناخته کتب و هانیفق با شده فیتعر یفقه مکتب کی یها نشانه و کرد

 در را خـود  یها شهیاند ۀشیر ،یفکر ۀنحل نیا شاخص عالمانِ از یبرخلکن   ؛آورد همراه
 دوران ،خـاص  طـور  بـه  و فقه فیتأل و ثیحد نیتدو عصر در هیامام یفقه خاصّ نگرش

 اریبـس  تفـاوت  ،سـخن  ۀادام در چند هر) ٤٧ ،یاسترآباد (٢.دانند یم اربعه کتب صاحبان
 چهـارم  ی سـده  یِگـرا  ثیحد هانیفق مکتب ازیامت که ییگرا ثیحد و یگر یاخبار انیم

 .شد خواهد آشکار بحث مورد ۀلمسأ در مکتب دو نیا دگاهید اختالف و است
یـازدهم   قـرن  آغـاز  بـه  انیاصـول  بـا  انیـ اخبار نقـل  و یاخبـار  نگـرش  یجـدّ  طرح

 اسـتنباط  در اجتهـاد  روش تیتقو از پس نو، یقالب در یگر یاخبار که اه آنگ .گردد یبازم
 شـدن  هموار و ییاحسا جمهور یاب ابن یها تالش با ان،یگرا اصول ینسب یروزیپ و احکام

 افتی ظهور یاسترآباد نیام محمد املّ توسط بار گرید یبرا یاجتماع و یفکر یها نهیزم
 او از پـس  ،سـاخت  مواجه یدشوار یعلم چالش با را یعیش فقه در غالب جناح روانیپ و
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 ٤٩ ی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون  اعتبارسنج

 دایپ تیرسم) انیاصول  (=مجتهدان و انیاخبار دسته دو به هیامام یفقها انشعاب که بود
 )١/١٢٠ ،یخوانسار ؛٤٠،یاسترآباد( .کرد

 و فرازهـا  و بینـش  گذشـته،  قـرن  چهـارده  طـول  در انیاصول و انیاخبار انیم تقابل
 نـام  بـه  او از کـه  یاسترآباد امحمدملّ همچون یبرخ است؛ بوده شاهد را یفراوان حوادث
 ایـ  و العلمـاء  وعـدّ  بـه  موصـوف  یاسـترآباد  محمـد  رزایم ای و اند کرده ادی صلب یاخبار

ـ  یجیسـماه  الحصـ  بن هاللّ عبد همچون  بـر  طعـن  کثـرت  بـه  ن،یالممارسـ  ةیـ من فمؤلّ
 اضـرة النّ الحـدائق « کتـاب  فمؤلّ یبحران وسفی خیش همچون یبرخ و معروفند مجتهدان

 هعبداللّ دیس و »عیراالشّ حیمفات« کتاب صاحب ضیف محسن املّ و »اهرةالطّ ةاالئمّ فقه یف
 سـخنان  از و کرده یرویپ یرو انهیم و اعتدال از »ةیصلاأل صولاأل« عیبد کتاب فمؤلّ شبر

 .انـد  کـرده  اجتنـاب  مجتهـدان  بـا  مواجهـه  در دیشـد  بتعـصّ  و ییجـو  زهیسـت  و گزنده
 )٤/٢٧٤ ،یخوانسار(

 
  احکام درک منابع و اجتهاد
 در شانیـ اادّلـۀ    و دگاهید ۀارائ از شیپ و یگر یاخبار ۀخچیتار به گذرا ینگاه از پس

 و یاصـول  نگـاه  در اریبسهای    تفاوت از مورد دو به است یضرور قرآن، ظواهر فهم ۀمسأل
 میکـر  قرآن از استنباطۀ  مسأل در شانیا نگرش تفاوت یمبنا که ینید مسائل به یاخبار
 منابع ،یگرید و آن مدارک از احکام استنباط و اجتهاد ۀمسأل ،نخست .اشاره شود  است،

 .انیاخبار منظر از احکام معتبرادّلۀ  و
 هیفق تالش« خود معروف فیتعر در اجتهاد نکهیا به نظر: گفت دیبا لاوّ ۀمسأل ۀدربار

 اجتهـاد  حرمـت  انیـ اخبار در ریـ فراگ بـاور  ،)٥١ ،یحلّ (است »احکام به ظنّ کسب یبرا
 ینـ یع واجـب یـا    و ییکفـا  واجـب  را نآ انیاصـول  که ییجا در) ٤٠ ،یآباد استر( .است

 و مجتهـد  دسته دو به را مردم انمجتهد که حال نیع در و) ٤٦٤ ،یخراسان( .شمرند یم
ـ  را مـردم  ۀهمـ  ،انیـ اخبار. کننـد  یمـ  میتقس محتاط به موسوم گروه اناًیاح و دمقلِّ  دمقلِّ

 االصول ض،یف ؛٤٠ ،یاسترآباد. (دانند ینم روا را معصوم ریغ از دیتقل و شمرند یم معصوم
 ثیاحاد روات« به عرجو به دهنده فرمان اتیروا شانیا). ٣/٣٨٥ ،یعامل حرّ ؛٥٥ ة،یاالصل

: معتقدنـد  و شمرند یم یمعنو تواترم را قضاء و فتوا به ازین زمان در ،»نیمعصوم احکام و
 بـه  اصـول  ایـ  و کتاب ظواهر از که انیراو ظنون از تیتبع جواز به هرگز ،اتیروا نیا در«

 را انیـ راو نیـ ا توسط اجتهاد ۀملک داشتن نیهمچن ها آن. است نشده اشاره آمده، دست
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 )١٥٢ ،یاسترآباد (».دانند ینم شرط
 و باشـند ) السّالم  لیهمع( نیمعصوم دمقلِّ دیبا مردم ۀهم ان،یاخبار پندار نیا اساس بر

 از ینظـر  احکام استنباط و اند هائمّ مقلد ،خود احکام، و مسائل به عالمان و هانیفق یحتّ
 و) المالـسّ   لیـه ع (نیلمـؤمن رایمأ خاصّ ۀفیوظ) لّی اللّه علیه و آله    ص( امبریپ تسّن و قرآن
 )١٣١، یبهبهان دیوح ؛١٧٣ همان،( .است شانیا نیطاهر اوالد
 یدارا را یعـاد  مـردم  عقـول  شود، یم محسوب معتدل انِیاخبار از که یکاشان ضیف

ـ « :نویـسد   می و داند یم اعتماد تیقابل و تیّحج فقدان و نقصان  و ثمیحـد  و قـرآن  دمقلِّ
از این  ) ١٣١ ،وحید بهبهانی ؛  ٦/٨٥ خوانساری،( »ام گانهیب ثیحد و قرآن از ریغ به نسبت

 ءآید، گرچه با بررسـی دقیـق آرا      به دست می   سخن او، عدم جواز اجتهاد از دیدگاه فیض       
 مرحوم  ٣.باشد م می ، مسلّ او در منابع فهم احکام دین، عدم انحصار آن در دو دلیل مذکور            

 هاللّ کالم محکمات یفه المحکمة، ااصوله و«: فیض کاشانی، در این خصوص معتقد است      
ـ وجلّعزّ ـ ـ آلـه  و هیعل هاللّ یصلّـ  هاللّ رسول وکالم    دیـ تقل ریـ غ مـن  )المالـسّ  همیعلـ (  
 هیـ عل بالمـصطلح  سیل و إجماعاً یسمّی ما یعل اعتماد ال و الفحول من کان إن و رهمیبغ
 و لیـ دل ریغ من هرةلشّل متابعة ال و الرسول آل من المعصوم کالم یإل الراجع األصول یف
 و رةیقص دیب األلفاظ یعل جمود ال و لیسب رعالشّ من لها سیل مبتدعة أصول یعل بناء ال
 یعلـ  الحمـد  له و رحمة و یهد و هاللّ من بنور بل نیقی ریغ من ةیعام اساتیبق عمل ال

 )٩ـ١٠ض،یف (»عمةالنّ هذه
 روش بـه  نیـ د احکـام  همف ۀویش در او دگاهید یکینزد لسوف،یف هیفق نیا سخنان از

 رایز ؛باشد یم مشهود کامالً ،اجتهاد چهارگانه منابع تیحج یعنی ،یاصول هانیفق مشهور
 ،معـصوم  نظـر  از تیکاشـف  شـرط  بـه  را آن و کنـد  ینم انکار مطلق نحو به را اجماعوی  

 هب ،»سبحانه هللا من بنور بل نیقی ریغ من« دیق با اسیق اعتبار ینف دیتقل در و ردیپذ یم
 نیـ ا البته. سازد یم کینزد انیاصول به را خود و شود یم خارج انیاخبارروش   از یا گونه
 .دباش ینم برخوردار انیاخبار انیم در شهرت، و وعیش از یریگ جهت

 هـم،  لیـ دل دو نیـ ا از یکی که ردیگ یم خود به یافراط ۀصبغ چنان کردیرو نیا گاه
ـ  و دهنـد  یم دست از را خود تیحج  ثیـ احاد « یعنـ ی لیـ دل کیـ  در تنهـا  ماحکـا  ۀادلّ

ـ م: گـردد  یمـ  محدود »)السّالم  علیهم (نیمعصوم در ایـن بـاره      اسـترآبادی  نیمحمـدام  الّ
                                                                                                                                                                             

داننـد؛   ، منحـصر مـی   ایشان مدارک احکام شرعی را بـه دو دلیـل  ،آید گونه که از سخن اخباریان به دست می    آن .٣
 که مورد استفاده اصولیان شـیعه و سـایر          ۀل ادّ ۀو برای بقی  ) السّالم  لیهمع(روایات اهل بیت   ، قرآن و دیگری   ،یکی
 )١٧ استرآبادی،. (شناسند ق اسالمی قرار دارد، اعتباری نمیفر



 ٥١ ی ظواهر آیات قرآن از منظر أخباریون  اعتبارسنج

 ال یالشرع الحکم ینف بها ثبتی اانمّ ةیاالصل البراءة أنّ ةیقیتحق المعلوم من و« :نویسد  می
 الکتاب حال انّ علومالم من و نیاثن یف الحکم یعل لیلالدّ انحصار ذلک من لزمیف نفسه،

 »ثهمیاحـاد  یفـ  االنحـصار  نیّفتع )المالسّ همیعل (جهتهم من االّ علمیال یالنبو ثیالحد و
 )١٧ ،یاسترآباد(

 کتـاب  در احکام ۀلادّ انحصار« یعنی اعتقاد نیا او د،یآ یبرم سخنان نیا از که گونه آن
ـ  هیـ احن از مگـر  فهم، قابل ریغ را کتاب و نتافته بر زین را »ثیحد و ) الـسّالم   علـیهم ( هائمّ

 و سـازد  یم محدود لیدل کی در تنها را شرع احکام مدارک ،بیترت نیبد و است دانسته
 یـی روا لیـ دل ورود عـدم  صـورت  در قـرآن  ظواهر تیّحج عدم به معتقد ،سخن گرید به
 ۀهمـ  و شـمرد   مـی  یاسـترآباد  محمـد  رزایـ م خـود  استاد اعتقاد را باور نیا او. باشد یم

 از یکـ ی ،بـر همـین اسـاس     ) همـان . (دانـد   می دهیعق نیا بر را ممتقدّ یفقها و نیثمحدّ
 عـدم « یعنـ ی رد؛یگ  می خود به یجدّ صورت ،ینگر یاصول و یگر یاخبار بارزهای    تفاوت
 »حیصح خبر و ثیحد ورود از شیپ قرآن ظواهر تیّحج

 
 ت ظواهر کتاباخباریان و حجیّ

شـود، در     مـی   اخبـاری محـسوب    ۀاندیشای  ه  که یکی از استوانه    شیخ یوسف بحرانی  
 عقاید اخباریان را به طور مبسوط مطرح و         ، مقدماتی طیّ» اضرهالحدائق النّ  « کتاب ۀممقدّ

 فهم کالم سخنی دارد که تفـاوت       ۀ مسأل ۀاو دربار . کند  می  خویش از آن دفاع    ادلّۀبا بیان   
صـحابنا  أو ال خـالف بـین       « :سـازد   مـی   آشکار اخباریان را در این مورد کامالً     های    دیدگاه

ی صنف جملة منـه کتبـا   ة و االعتماد علیه حتّعیراالصولین فی العمل به فی االحکام الشّ  
ـ   مّأقة باالحکام الفقهیة و هی خمسمأة آیة عندهم و          فی اآلیات المتعلّ   ذی ا االخباریون فالّ

 ه مطلقـاً  ریهم ما بین افراط و تفریط فمنهم من منع شـیئا منـ            وقفنا علیه من کالم متأخّ    
 و  )ه علـیهم  صلوات اللّ (ا بتفسیر من اصحاب العصمة      لّإ "ه احد قل هو اللّ  " ی مثل قول  حتّ

 فـی تأویـل     )المالسّ علیهم (ی یکاد یدعی المشارکة الهل العصمة     منهم من جوّز ذلک حتّ    
 )٢٧بحرانی، ( »مبهماته لّمشکالته و ح

، طـی    را در ایـن زمینـه       افـراط  ۀآید، برخی چنان جـادّ     رمیکه از سخن ایشان ب     چنان
ـ اند  منوط به ورود دلیل روایی دانستهاند که فهم نصوص را نیز کرده ،  البته ایـن عقیـده   

ـ شود  میترین عقیده در میان اخباریان محسوبکم طرفدار  چنـان فهـم   ، و برخی دیگر 
ـ    میسّر دانسته ) السّالم  لیهمع( آیات را برای غیرمعصومین     ی در آیـات مـشکل و      اند که حتّ
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ـ  ،بـرد  او از این دسته نامی نمـی      . اند  رآن نیازی به بیانات روایی ندیده     مبهم ق  ا احتمـال    امّ
 ضـعیف   ث کاشـانی  صدور این قـول از اخباریـان اهـل عرفـان و اشـراق، همچـون محـدّ                 

باشد؛ زیرا او جمع بین اخبار متعارضی که برخی فهم آیـات را موقـوف بـه ورود اثـر           نمی
 ایـن   آید، بـا حمـل      می ستقالل قرآن در فهم مقصود به دست      نموده و اخباری که از آن ا      

الـصواب أن یقـال     «: نویسد   می داند و   می ها و استعداد ایشان    اخبار در تفاوت مراتب انسان    
 )المالسّ علیهم ( و ألهل بیت)مه علیه و آله و سلّ     ی اللّ صلّ (ه و لرسوله  من أخلص االنقیاد للّ   

سوخ لع علی جمله من اسرارهم بحیث حصل له الرّ        طّع آثارهم و ا   و اخذ علمه منهم و تتبّ     
فی العلم و الطمأنیة فی المعرفة و انفتح علینا قلبه و حجم به العلم علی حقائق االمـور و                   
باشر روح الیقین و استالن ما استوعره المترفون و أنس بما اسـتوحش منـه الجـاهلون و                  

 یستفید من القرآن بعض غرائبـه و         األعلی فله أن   قة بالمحلّ نیا ببدن روحه معلّ   صحب الدّ 
 بغریـب و ال مـن جـوده    ـ تعـالی    ـهیستنبط منه نبذأ من عجائبه لیس ذلک من کرم اللّ

 جماعة من )المالسّ علیهم (قفاعلی قوم دون اآلخرین و قد عدوا عادة وفلیست السّ . بعجیب
ـ       أ ـ اصحابهم المتصفین بهذه الـصفات مـن أنفـسهم کمـا قـالوا سـلمان منّ لبیـت   أهـل ا  
 »...أویلاسخین فی العلم العالمین بالتّ فمن هذه صفته الیبعد دخوله فی الرّ     )المالسّ علیهم(
 )٣٦افی،  الصّ،فیض(

ـ          م یعنـی  ی محکمـات قطعـی و مـسلّ       البته این دیدگاه هم، همچون دیدگاهی که حتّ
ی دانست، از طرفداران چنـدان      می را از داللت مستقل بر معانی و مفاهیم ناتوان        » نصوص«

. ت مطـرح نـشده اسـت      ران به این شـدّ    ی در میان اصولیان و مفسّ     برخوردار نیست و حتّ   
ران اصـولی برخـوردار اسـت، ایـن اسـت کـه             آنچه از مقبولیت و شهرت در میـان مفـسّ         

تشابه را در عادی شایستگی وصول به مراتب علمی و معرفتی الزم برای فهم م    های    انسان
  نـه آنکـه خـود مـستقالً        ؛باشـد   مـی  ، دارا )السّالم  همعلی( اطهار مکتب راسخین یعنی ائمّۀ   

 آیـات  ۀهمچون مخاطبان نخست حقایق آسمانی قرآن یعنی بیت وحی قادر به درک هم  
ـ ۀنقطـه مقابـل ایـن دیـدگاه را بایـد نظریـ         . ی متشابهات قرآن شوند   حتّ  ا محمـدامین  ملّ

ابـوعلی طبرسـب    ا احمد اردبیلـی و شـیخ        لّی با دیدگاه اخباریانی چون م     برشمرد که حتّ  
 عادی جـز بـا ورود اثـر صـحیح و نـصّ          های    مبنی بر عدم امکان تفسیر قرآن برای انسان       

ه علیه و   لّی اللّ ص( ت پیامبر صریح ناسازگار است و استنباط احکام نظری را از قرآن و سنّ           
و تلـک االحادیـث     « :دانـد   مـی  منین و اوالد طـاهرین ایـشان      ؤمیرالمـ أ وظیفه خاصّ ) آله
ـ    ع تواترها معنی صریحة فی أنّ استنباط االحکام النظّ        ریفة م الشّ ه و مـن    ریة من کتاب اللّ
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 ه تعالی خصّ بأمر اللّ)ه علیه و آلهی اللّصلّ(ه  بأنّالًعیة معلّویة شغلهم ال شغل الرّ    ة النبّ السنّ
اهرین بتعلیم ناسخ القرآن و منسوخه و بتعلیم ما هو المراد منه منین و اوالده الطّ   ؤامیرالم

 أنّ آیّة آیة من القرآن باقیة علی ظاهرها و آیة لم تبق منهم علی ظاهرها و بـأنّ کثیـراً                   و  
ـ  صلّ(ی   ما جاء به النبّ    من ذلک مخفی عندهم و بأنّ مااشتهر بین العامة من أن کلّ            ه ی اللّ

من حکم و تفسیر و نسخ و تقیید و غیرها اظهـر بـین یـدی اصـحابه و تـوفرت      ) علیه و آله  
فتنه اقتضت إخفـاء بعـضها      ) ه علیه و آله   ی اللّ صلّ(اخذه و نشره و لم تقع بعده        واعی علی   الدّ

هـایی شایـسته     نین آیاتی که ظهور در وجود انسان      او همچ  )١٧٣استرآبادی،(. »غیر صحیح 
اهـل  "دارد که قادر با استنباط حقایق قرآنی هستند، با استناد به احادیـث معـصومین بـه                  

 )١٧٤همو، ( .نماید  میصاحب این ملکه، تفسیرهای  ر انسان به طور خاص و نه دیگ"کرالذّ
 

 لیه در عمل به ظواهر کتاب اوّۀسید صدر و قاعد
 دو جانب افراط و تفریط، در میـان اخباریـان           صرف نظر از این دو دیدگاه که در طیّ        

شاخص است، تندترین نظریه در منع عمل بر اساس ظواهر قرآن کـریم بـه سـید صـدر                   
لـی   مقتـضای اصـل اوّ  ،شود؛ زیرا او معتقد است که این منع       می فیه مربوط شارح کتاب وا  

 او بر این عقیده چنین استدالل     .  خارج شده است   است و عمل به ظاهر روایات، تخصیصاً      
باع متـشابه و تفـسیر      کند که حقیقت آیات متشابه برای ما بیان نشده است و ما از اتّ              می

لّی ص(  نیازمند تفسیر است و خداوند و رسول       ، نص ایم و بدون تردید، غیر     قرآن منع شده  
امـا  . اند ه و ظواهر قرآن را استثناء نکرده      باع ظن نهی کرد   و اوصیاء او از اتّ    ) اللّه علیه و آله   

ص و  بدون فـصح از مخـصّ     ) السّالم  لیهمع( هاخبار از این امتیاز برخوردارند که اصحاب ائمّ       
 عملی ایـشان نبـود، در عمـل بـه           و اگر اجماعِ  اند   د آن عمل کرده   معارض ناسخ و یا مقیّ    

 )٢/٦٣شیخ انصاری، . (قف الزم بودظواهر اخبار نیز توّ
 ایـشان بـه اصـولیان را بایـد سـید            ترینِ ترین اخباریان بلکه نزدیک     طور، مالیم   همین

 اثری شـگفت و     ،ه شبّر به حساب آورد که در راه تنقیح و تبویب مسائل اصول فقه             عبداللّ
.  به اصول و اصولیان کرده است      خدمت بسیاری ش از خود به جای گذارده و        درخور ستای 

 بیـت  اصـول فقـه را از اخبـار و آثـار اهـل             تمـام مـسائل      ،او که با ایجاد صد بـاب روایـی        
هـام برخـی از اخباریـان بـه         هر بطالن بـر اتّ    استخراج کرده و بدین سان مُ     ) السّالم  لیهمع(

ت زده اسـت، در بـابی تحـت         ن از اصول فقه اهل سنّ      ایشا ۀاصولیان، یعنی تأثیر و استفاد    
کـه  » حجیّیّه محکماته، نصّها و ظاهرها و وجوب العمل بما یفهم منه واألخـذ بهـا           «عنوان  
شـود، بـیش از صـد         مـی   محـسوب  »األصول األصلیة «ترین ابواب این کتاب یعنی       مبسوط
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 )٨٨ ر،شبّ. (کند  میت ظواهر قرآن ارائهروایت برای اثبات حجیّ
ر پایان بررسی آراء اخباریان در ایـن موضـوع، جـا دارد از دیـدگاه صـاحب حـدائق            د

او ایـن   . کنـد   می  به چهار بخش تقسیم    ،تگزارش دهیم که معانی قرآن را از منظر حجیّ        
  و مطابق با نظر شـیخ طوسـی در تفـسیر تبیـان             »مذهب جزل « و   »قول فصل «دیدگاه را   

هـا خداونـد بـه آن علـم دارد و هـیچ کـس را                 آن دسته از معانی که تن      داند؛ نخست،  می
 آن دسته از معـانی کـه داننـدگان          ،مدوّ. شایسته نیست که در آن به تکلیف سخن گوید        

والتقتلـوا  « نظیـر آیـه      ؛برند و ظاهر آن با معنایش منطبـق اسـت           می زبان عربی بدان پی   
کـه ظـاهرش بیـانگر     آیات مجملـی  ،سوم) ١٥١ألنعام، ا (»ه الّا بالحقم اللّ ی حرّ س التّ النفّ

پـذیر   امکان) لّی هللا علیه و آله    ص( مراد خدا نیست و تبیین معنای آن جز به بیان پیامبر          
 آیاتی که الفاظش میان دو یـا  ،و چهارم) ٧٢ نعام،ألا (»...الةو اقیموا الصّ«نیست؛ نظیر آیه   

عـانی   باشد و بعضی از مچند معنا مشترک است و ممکن است هر یک از این معانی مراد            
ـ  صـ ( گونه آیات جز بـه اسـتناد سـخن پیـامبر           محتمل این  یـا امـام   ) ه علیـه و آلـه     لّی اللّ

چنـان کـه از نقـل       ) ٣٢بحرانی،  . (م داشته شود  نباید بر دیگری مقدّ   ) السّالم  لیهع(معصوم
آید، آنان در قابل فهم بودن آیات         می سخنان عالمین معروف به گرایش اخباری به دست       

ـ    های     ایشان طیف  ءبرخوردار نیستند و آرا   قرآن از یک دیدگاه      ی تـا   گوناگونی از سلب کلّ
 .گیرد ت را دربرمی حجیّۀی و قول به تفصیل و تنویع آیات در مسألایجاب کلّ

 

 دیدگاه صاحبان کتب اربعه 
 الکافی، به دو راه برای تشخیص خبر صحیح از میـان اخبـار   ۀمدر مقدّ  مرحوم کلینی 

یکی از آن دو . اند به آن ارشاد فرموده) السّالم لیهع( کند که حضرت رضا  میمختلف اشاره
 فخذوه  جلّوه عزّ ه فما وافی کتاب اللّ    اعرضوا علی کتاب اللّ   «:  خبر بر قرآن است    ۀ عرض ه،را

 )٨کلینی، (» وهه فردّو ما خالف کتاب اللّ
اسـت و   این خبر که برای رفع تعارض در میان دو یا چند خبـر متعـارض وارد شـده                   

، چاره ساز هرت دارند، گرچه به داللت مطابقیدیگر اخبار این باب که به اخبار عالجیه ش
  پـیش از ورود دلیـل روایـی داللـت          ،ت ظـواهر قـرآن     بر حجیّ  ا التزاماً تعارض اخبارند، امّ  

ت ظـواهر کتـاب پـیش از        توان گفت شیخ کلینی از معتقدین حجیّ        می بنابراین. کنند می
 . دباش  میورود خبر
 تر از این دیدگاه، مواردی از سخنان بزرگان حدیث اسـت از ظـواهر کتـاب نـام               واضح

 اساس خبـر و اعتبـار آن بـه حـساب           برند و وجود این ظواهر را مفید وجوب عمل بر          می
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ت برخوردار باشند تا در صـورت       بر اساس این نظر نیز ظواهر آیات باید از حجیّ         . آورند می
و مـا لـیس بمتـواتر علـی         « : مفید علـم شـود     ، ظاهر، آن خبر    معنای ۀتأیید خبر به وسیل   

 خبر تقترن علیه قرینة توجب العلـم و مـا            و هو کلّ   یضاًأضربین فضرب منه یوجب العلم      
: شـیاء کثیـرة   أل و القرائن    وّ العلم به و هو الحق بالقسم األ       یضاًأیجری هذا المجری یجب     

 تکون مطابقة لظاهر القرآن؛ إما لظاهرة       منها أن تکون مطابقة  للعقل و مقتضاه و منها أن          
 ).٣ـ٤طوسی، االستبصار، (» ...و فحواهأو دلیل خطابه أو عمومه أ

 کـار خـود در ایـن کتـاب          ۀ مفید، آنجا که از شـیو      ۀاو همچنین در شرح کتاب مقنع     
 علیهـا   أسـتدلّ « :کند  می  استدالل خود را بر هر مسأله چنین بازگو        ۀگوید، نحو   می سخن

ة المقطوع بها نّا من السّهر القرآن أو من صریحه أو فحواه أو دلیله أو معناه و إمّا من ظاإمّ
 )٤٦، تهذیب األحکام، همان(» ...من األخبار المتواتره أو

ای از ظـواهر، نـصوص و     که بـرای اسـتدالل بـر هـر مـسأله      شیخ طوسیۀاز این گفت  
ت ظواهر قرآن بـه     جیّ ح ،گیرد، به وضوح    می فحوای خطاب و دلیل و لحن الخطاب کمک       

کنـد و    مـی آید و از آنجا که او نخست هر مسأله را در قالب یک حدیث مطـرح            می دست
گیرد و آن را در عرض نصوص قـرآن و در             می  از ظواهر قرآن کمک    ،برای استدالل بر آن   

  اسـتفاده  م ظواهر کتـاب بـر ظـواهر احادیـث کـامالً           سازد، تقدّ   می م بر آن   مقدّ ،شمارش
 نـه تنهـا معتبرنـد بلکـه      که ظواهر کتاب از دیدگاه شیختوان نتیجه گرفت  میشود و  می

ـ تنها در صورت تأیید حدیث با ظواهر کتاب و دیگر ادّ           ز ا معتبـر در کنـار آن، روایـات          ۀل
 مورد استفاده در استنباط احکام      ۀلاو همچنین در مقام بیان ادّ     . شوند  می اعتبار برخوردار 

بـرد و آن را هـم         مـی   نخست برای احتجاج در مسائل نـام       از ظواهر قرآن به عنوان دلیل     
ج به علـی مـن       مسألة بدلیل نحتّ   و أنّ أقرن کلّ   « :سازد  می ت قطعی و یا اجماع    ردیف سنّ 

 )٤٥، خالف، انهم(» ...ة مقطوعة أو اجماعخالفنا موجب للعلم من ظاهر القرآن أو سنّ
 

 ران بالمأثور در مسألهدیدگاه مفسّ
 نگارش تفسیر به صورت روایی است و     ،علمی اخباریان های    ز گرایش از آنجا که یکی ا    

تر است، در پایان بررسـی   ، در این گرایش، قویت ظواهر قرآناین شبهه یعنی عدم حجیّ 
آراء اخباریان قدیم نگاهی به برخی از تفاسیر مأثور خواهیم افکنـد تـا نگـرش اخباریـان                  

اند،  ۀ کار خود ساخته   دلیل روایی را سرلوح   اساس ورود     تفسیر قرآن بر   ۀر را که شیو   مفسّ
 .شناخته شود حجیت ظواهر کتاب پیش از ورود اخبار و آثار ۀدر مسأل
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 برخـی از  ،شـیعه، در آغـاز تفـسیر روایـی خـود       صاحب یکی از تفاسیر کهن       ،عیاشی
ها  دارد و در یکی از این باب  میماتی تفسیر قرآن بیاننظرات خود را پیرامون مسائل مقدّ 

  نامیـده اسـت، هفـت روایـت از پیـامبر           »ی بخالف القرآن  وایته التّ باب ترک الرّ  « آن را    که
 لـزوم   ، همگـی  کند کـه مفـادّ      می ارائه) السّالم  لیهمع(  اطهار ۀو ائمّ ) ه علیه و آله   ی اللّ لّص(

 کـه   پذیرفتـه شـود   اگر  . موافقت اخبار با قرآن و وجوب ترک روایت مخالف با قرآن است           
ـ    أحکمات یعنی نصوص و ظواهر است، ایـن روایـات بـر              م ،مراد از قرآن   ت صـالت و حجیّ

 روایـت هـشام     ،از این زمره است   . کند  می م آن بر ظواهر روایات داللت     ظواهر قرآن و تقدّ   
در ضـمن   ) لّی اللّـه علیـه و آلـه       صـ (که رسول خـدا   ) السّالم  لیهع(بن الحکم از امام صادق    

ی یوافق القـرآن فأنـا      اس ما جاءکم عنّ   ها النّ یّأ« :اند ه یا منی چنین فرموده    ای در مکّ   هخطب
 )١٩ و ٢٠عیاشی، (» قلته و ما جاءکم عنی الیوافق القرآن فلم أقله

ت روایات به کتاب     شهرت دارند، اعتبار و حجیّ     ۀاساس این اخبار که به اخبار عرض       بر
 اسـت    تعبیر شده  »تصدیق، موافقت و شباهت با کتاب     «و موافقت با آن است که از آن به          

 .ت کتاب و ظواهر آن داللت دارد بر حجیّ التزاماً،گونه اخبار و این
ران بالمـأثور، یعنـی سـید       کر، عالمی جلیل از تبار مفـسّ      الذّ نظیر محدّث و مفسّر فوق    

دارد و در بـاب       مـی  ماتی را ارائه   مقدّ ،است که پیش از ورود به تفسیر خود        هاشم بحرانی 
روایـت در   سـیزده   ،  »دیث الیوافق القرآن فهو مـردود     باب أنّ کل ح   «چهاردهم آن، یعنی    

سیس ایـن   أاساس ت  بر .کر است الذّ ر کرده که همگی مفید مضامین سابق      این مضمون ذک  
 ،ث بحرانی به اعتبار ظواهر قرآن پیش از ورود روایات         باب و ذکر این روایات، اعتقاد محدّ      

از ) الـسّالم  لیـه ع(امـام صـادق  از جمله این روایات، خبـری از  .  قابل اثبات است،به وضوح 
 حقیقة و علی کل صـواب نـورا فمـا            حقّ إنّ علی کلّ  « :است) لّی اللّه علیه و آله    ص(پیامبر

 )٢٨ـ٢٩البرهان، بحرانی، (» ه فخذوه و ماخالف کتاب هللا فدعوهوافق کتاب اللّ
ـ        ران بالمأثور همچون ملّ   تر دیدگاه برخی از مفسّ     پیش ه ا محسن فـیض و سـید عبداللّ

، قلین، تفـسیر اثـری خـویش را تنهـا         نـورالثّ ف  لّؤکر شدیم و برخی همچون م     را متذّ  ربّش
که کوشش ادبی و کالمی خـود را در محـضر            داند  می رانیکننده نقصان تالش مفسّ    کامل

 :انـد  ور نکرده اند و هرگز فهم آیات قرآن را به ورود اخبار معصومین منّ            هقرآن تقدیم داشت  
کر المنتجبـین    من آثار اهـل الـذّ      ض آیات الکتاب المبین شیئاً    حببت أن أضیف الی بع    أ«

ـ  عن اسرار بعض التّنزیل و کاشفاًمایکون مبدیا بشموس بعض التّ     ا مانقلـت ممّـا   أویل و أمّ
وردتـه  أة فلم اقصد به بیان اعتقاد و ال عمل و أنّمـا               ائفة المحقّ ظاهره یخالف الجماع الطّ   

 )٢ حویزی،( .»ن نقلاظر المطلع کیف نقل و عملیعلم النّ
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 ت ظواهر کتاب اخباریان بر عدم حجیّۀلادّ
ث و بـه دسـت آوردن        مورد بحـ   ۀگوناگون اخباریان در مسأل   های    پس از بیان دیدگاه   

ـ        اعتقاد به حجّ  «این نتیجه که     ، )الـسّالم   لـیهم ع(هت نبودن ظواهر کتاب بدون تفـسیر ائمّ
پرداختـه   ایشان بر این باورادلّۀ  نقد ، به طرح و»اعتقادی فراگیر در میان اخباریان نیست    

در تحلیل استدالل اخباریان بر منع عمل بر اساس ظواهر قرآن و فهم آن بدون               . شود  می
 روایاتی کـه ایـشان      ،؛ نخست شویم  مواجه می  دو دلیل    با) السّالم  لیهمع( تفسیر معصومین 

 ۀرآن بـرای افـاد    عدم استقالل آیات قـ    : عای خویش، یعنی  عی تواتر و ظهور آن در مدّ      مدّ
 روایت ،اند؛ همچون  شده)السّالم لیهمع( مطلب و لزوم فهم کتاب از طریق اخبار اهل بیت       

و ) ٤/١٠٤ابن ابی جمهور،    (» من فسّر القرآن برأیه فلیتبوه مقعده من النار       «: نبوی مشهور 
 روایات  این قبیل،عا شده است که ادّ»ره فقد کفمن فسّر برأیه آیة من کتاب الّل «یا روایت

دیگـر  ) ١٨/٣٩ حـرّ عـاملی،   ( .انـد   تـواتر گذشـته    چنان از فراوانی برخوردارند که از حـدّ       
اند که همگـان بـه تقییـد و          عای خویش اقامه کرده   استداللی که اخباریان برای اثبات مدّ     

ای است کـه     قرآن معترفیم و این از جمله ادلّه      ز به اکثر آیات ظاهر      تخصیص و ورود تجوّ   
 )١٧٥استرآبادی، . (کند  میت ساقطیّآن را از حج

 
 ت ظواهر قرآن اخباریان در عدم حجیّۀلنقد ادّ

سـازد، ایـن اسـت کـه بازگـشت            مـی  آنچه بطالن استدالل نخست ایـشان را آشـکار        
 قبیـل محـاورات عـادی و متعـارف          استدالل با این روایات به آن است که قرآن کـریم از           

 وجـه در نگـرش جمهـور شـیعه مقبولیـت            باشد؛ در حالی که چنین چیزی به هیچ        نمی
عدم قصد « را به معنای »منع از تفسیر به رأی« ایشان باید ۀبراساس گفتهمچنین، . ندارد

) ١/٥٧ شـیخ انـصاری،   . (تفـسیر کنـیم   ) قرآن مجیـد  (=   توسط این کالم   »تفهیم مطالب 
  عمل براساس ظواهر واضح المعنی قرآن بعد از بررسی نـسخ و تخـصیص و               ،ضمن اینکه 

 »رأی«شـود؛ زیـرا مقـصود از         ر، دیگر تفسیر به رأی خوانـده نمـی        ز آن در میان اخبا    تجوّ
برداشت معانی لغـوی  «ی عقل است که بازگشت آن به استحسان است و شامل       اعتبار ظنّ 

ز به ساحت داللت    تجوّ ص و نیز ورود ناسخ، مخصّ   ) ٥٩ همان،(شود   نمی» و عرفی از قرآن   
ـ  ؛شود  آیات نمی ت این  موجب سقوط حجیّ   ،آیات  آنچـه  ۀص را دربـار  بلکه بررسـی و تفحّ

مـذکور،  دلیلـی   عالوه بر    )٦١همان،. (گرداند  می کند، الزم   می مخالفت با ظواهر را ایجاب    
 جـواز اسـتفاده     ،)السّالم  لیهمع( ه شیخ انصاری، ائمّ   ۀروایات فراوانی وجود دارد که به گفت      

 مستقیم از آیات قرآن منع نکـرده و فراتـر   احکام از قرآن را صادر کرده و کسی را از فهم   
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هی نـسبت بـه آیـات، تـوبیخ         تـوجّ  د دارد که برخی افراد به خاطر بی       از این، روایاتی وجو   
روایاتی را که داللـت بـر جـواز عمـل براسـاس       جالب این است که شیخ انصاری  . اند شده

یش مورد اسـتفاده    صود خو ظواهر قرآن دارد از روایاتی که اخباریان آن را برای اثبات مق           
 )٥٩ همان، (.داند  بیشتر می،اند قرار داده

 شمرد و بر آن چنـین اسـتدالل   می بدون ثمره عملی   این نزاع را اساساً   مرحوم نراقی،   
کند که نه تنها در بیان تمام آیات مرتبط با اصول و فروع، اخبار و روایات فراوان آمده  می

 و این در حالی است کـه  ؛ع صورت گرفته است اجما،است، بلکه در بسیاری از این احکام    
ک ق احکام موجود در این آیات به امور مجمل، جز با تمسّعمل به اکثر آیات به دلیل تعلّ 

 )١٥٨ نراقی، (.پذیر نیست ان امک،خبارأبه 
 گونـه  هرچند بسیاری از آیات مرتبط با مسائل عبادی این        : در نقد این نظر باید گفت     

ات وارد شده در مورد معامالت که قابل استفاده در فروعی است کـه در               ا اطالق باشند، امّ  می
. اند، بسیار اسـت  با روایات دیگر به تعارض برخاستهآن روایاتی نرسیده و یا روایات آن فروع         

ما المشرکون نجـس فالیقربـوا      نّإ« این پدیده در فروع عبادی نیز وجود دارد؛ نظیر           ،به عالوه 
 وضو و غسل، در مورد ایـن دسـته از           ،مو آیات مربوط به تیمّ    ) ٢٨ به،وتّال (»...المسجدالحرام

 ا در تمامی فروعی که بـه ایـن آیـات مـرتبط             امّ ؛عمومات قرآنی گرچه روایاتی رسیده است     
 )١/٦٥شیخ انصاری، . (معارض، روایت نشده است  خبر بدون اشکال و بی،باشند می

 
  اخباری در مسألهۀلوازم اندیش

کـردن فهـم    تاب، لوازم، پیامدها و آثـار منـوط      فهم ظواهر ک   ۀر مسأل در پایان سخن د   
 این آثار به دو دسته فکـری و         .گیرد  قرار می   بررسی موردظاهر آیات به ورود دلیل روایی       

 از بین رفتن داللـت آیـاتی خواهـد          ،یکی از لوازم این اعتقاد     :اجتماعی تقسیم پذیر است   
 ۀفـاد إاعتبـار و   «نرسیده است؛ زیـرا بـر فـرض   بود که خبری در ذیل آن آیه به دست ما         

، با آیات فراوانی مواجه خواهیم بود که هیچ دلیل روایی قابـل  »آیات در صورت ورود خبر    
 )٨٩ طباطبایی،. (اعتماد که بتوان معنای آیه را با آن فهم کرد، وجود ندارد

ر از نیمـی از     کمت: توان گفت   می ا به جرأت   امّ ،گرچه آمار دقیق این آیات وجود ندارد      
گونه آیـات را سـخنانی    اند و در این حالت یا باید این    ات قرآن برخوردار از تفسیر روایی     آی

ائمّۀ  یعنی   ،ها را تنها خواص    ها دانست و یا مخاطب آن      ۀ انسان بدون مخاطب از میان عامّ    
 دانست و یا به مجمل بودن و مجمل ماندن این آیـات رضـایت               )السّالم  علیهم(معصومین  

 .از اشکاالتی نیستندخالی  این صور ۀاد که همد
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 کـه مفیـد   »اخبار عرضه روایات بـه آیـات  «دیگر تالی فاسد این عقیده، نامفهوم بودن       
هـد بـود؛ زیـرا در        خوا ،تنـد لزوم موافقت معنای روایات با آیات، برای کسب اعتبار و حجّ          

 روایـات بـرای کـسب    ؛الًت ظواهر آیات جز با روایـات، اوّ ی عدم حجیّ صورت قبول نظریه 
 مقبولیت نیازمند آیاتند که این خود نشان دهنده اصالت آیات در داشتن مفهوم و               ۀدرج
 خود این آیـات بـرای دارا شـدن مفهـوم معتبـر و مقبـول نیازمنـد                   ؛ت است و ثانیاً   حجیّ

 »دور «کی بـه آیاتنـد، نـاگزیر از لـزوم          متّ ،روایاتند و چون روایات برای پیدا کردن مفهوم       
ـ  ، که این دو دلیـل در کنـار هـم          پذیرفتهیم بود و سرانجام باید      خوا  دارای  ا مـستقالً   امّ

 ۀ هرچند اصالت را باید بـرای مفهـوم قـرآن قـرار دهـیم؛ زیـرا عرضـ        ،مفهوم خواهند بود  
 ،و در صورت عدم ورود دلیل روایی      ) انهم (.سر نیست روایات بدون مفهوم بودن آیات میّ     

 .رف عام عرب زبانان برخوردار خواهند بودآیات از حجیت ظواهر در نزد ع
ب است، ناسازگاری آن با اخبار عالجیـه اسـت؛ زیـرا     پیامد دیگری که بر این نظریه مترتّ      

انـد، نخـستین عـالج را در راه رفـع             رفع تعارض میان روایات صادر شـده       این اخبار که برای   
ت ظواهر قـرآن اسـت؛      جیّدهنده ح  داند و این خود نشان      می  اخبار به قرآن   ۀتعارض در عرض  

 دور باطلی که در اخبار      ؛الً اوّ ،زیرا اگر این آیات هم برای داشتن مدلول نیازمند روایات باشند          
 بر حسب فرض، دلیل روایی وارد ؛ ما خواهد شد؛ ثانیاًۀ، دیگر بار متوجّبه آن اشاره شدعرضه 

خارج نیست   اند،  آیه شده  ت نیازمند این  شده در ذیل آیه از این دو دلیل که خود برای حجیّ           
 آیه از داشتن داللت محروم خواهد شد و یا با ترجیح یکی از متعارضین، ،و در چنین صورتی

دو محذور پدیـد خواهـد آمـد؛ یکـی تـرجیح            این صورت،   گردد که در      می  دارای مفهوم  ،آیه
 واجد ح و دیگری تناقض؛ به دلیل اینکه در صورت وجود تعارض هیچ یک از دو دلیل       بالمرجّ

 .ای بردارند ت نیستند تا بتوانند پرده از مدلول آیهشرایط حجیّ
ی عالمان ایشان  مسلمین حتّۀنباید از دیگر پیامد این نگرش در میان جامعهمچنین 

بر در آن، غافـل بـود در        ل و تـدّ    مسلمانان از قرآن و درک معانی و تأمّ        ۀیعنی اعراض عامّ  
هـا را در آن      نگـری انـسان     فرماید و تـرک ژرف      می ربر در آن ام   جایی که قرآن خود به تدّ     

 :گویـد   مـی شمرد و با لحنی عتـاب آمیـز    می کند و آن را یک تکلیف عمومی        می نکوهش
 لنا علیک الکتـاب تبیانـاً     نزّ«و یا   ) ٢٤ د،محمّ(» قفالهاأقلوب  علی  رون القرآن أم    أفال یتدبّ «

ـ     ) ٨٩النّحل،  (»  شیء لکلّ ات بـر ورود دلیـل، اکثریـت        ف فهـم آیـ    چرا که در صورت توقّ
هایی کـه    پیچیدگی اگر    خصوصاً ؛مانند  می مسلمانان، از توفیق درک مفاهیم آیات محروم      

ل در آیات را به نحو     ر و تأمّ   فرمان به تدبّ   ،این آیات . شوددر فهم حدیث وجود دارد لحاظ       
ـ  »آیـه وجود روایت در ذیل     «ر را به    فرماید و دلیل قاطعی که امر تدبّ        می مطلق بیان  د  مقیّ
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 .سازد، وجود ندارد
ه به مخاطبـان گونـاگون   ل است که آیات قرآن با توجّ، این نکته نیز قابل تأمّ     در پایان 

ادیان، مشرکان و گاه تمـامی  نصارا و دیگر صاحبان    ار، یهود و  منین و کفّ  ؤخود همچون م  
 بـوده و منـوط      ها، همانند دیگر سخنان القاء شده با این زبان، دارای داللتی آشکار            انسان

 خـود نیازمنـد قرآننـد،       ،که در اعتبار  ) ناخبار معصومی (ادلّه  کردن فهم از قرآن به دیگر       
ائمّــۀ معــصومین البتــه ایـن بــه معنــای نفــی وجـوب رجــوع بــه   . امـری ناصــواب اســت 

 .ات احکام و تعلیم معارف کتاب از محضر ایشان نیست برای تبیین جزئیّ)السّالم علیهم(
 
 گیری نتیجه
ـ   «کـه   شود    می بررسی آثار اخباریان مشاهده   در   بـاوری  » ت ظـواهر کتـاب    عـدم حجیّ

م کتـاب بـر      بر تقدّ  ،فراگیر در میان ایشان نیست و اکثریت مطلق آنان، همچون اصولیان          
 نشانگر باور اسـتقالل قـرآن در        ،ورزند و این    می له و لزوم تأیید آن با قرآن تأکید       دیگر ادّ 

فهـم غلـط از     «. ت آن از منظر اخباریان است     روایی و حجیّ  داللت خود پیش از ورود آثار       
تفسیر به حـساب آوردن فهـم ظـواهر دارای معنـای             اخبار تحریم کننده تفسیر به رأی،     

، »کنـد   مـی  در نظر نگرفتن روایاتی که عمل بر اساس ظـواهر قـرآن را تجـویز              «و  » واضح
ت ظواهر کتاب پیش از جیّعدم ح«عواملی است که برخی از اخباریان را به پندار ناصواب 

 .کشانده است» ورود روایت
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