
 

 تطبیق  و جایگاه حدیث در فهم قرآن؛ مقارنه
 ی اصفهانی و اخباریانآراء میرزا مهد

 
 ٣، منصور پهلوان٢، محمّدامین تفضّلی١محمّدرضا شاهرودی

 )١٧/٤/٩٧:  تاریخ پذیرش  ـ١٥/١/٩٧ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

، عالوه بر »تفکیک« به خراسان، موسوم معارف مکتب مؤسس اصفهانی، مهدی میرزا
پژوهان معاصر نیز به  قرآندارا بودن اجتهاد مطلق و تبحر در علوم عقلی، یکی از 

معارف دلیل این مدعا وجود آثاری از ایشان در حوزۀ قرآن همچون . آید حساب می
وی . است...  و رسالة فی وجه اعجاز کالم هللا المجید، رسالۀ شاهزاده افسر، القرآن
و همین گرایش به نقل، سبب  نهاد بنا روایات و آیات بر را خود معارفی های دیدگاه
ی را که نخستین مروج مکتب اصولی میرزای نائینی در ایران است، در جرگۀ شده و

اخباریان، اصول فقه را متخذ از عامه دانسته و آن را روشی . اخباریان به شمار آورند
همچنین برخی اخباریان قائل به حجیت . دانند برای رهیافت به معارف قرآنی نمی

ی بعد از فحص از قرائن منفصله حجّت نصوص نبوده و ظواهر قرآن کریم را نیز حت
لذا دیدگاه وی در فهم قرآن . شمارند ولی میرزای اصفهانی قائل به حجیت آن است نمی

توان وی را از اخباریان به شمار  کریم تفاوت بنیادینی با دیدگاه اخباریان دارد و نمی
فصیل با رویکرد دیدگاه وی دربارۀ جایگاه حدیث در فهم قرآن به ت مقاله در این. آورد

 . اخباریان تطبیق داده شده و وجوه تفاوت آن بیان شده است
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 مقدمه. ١
 و ]٤١٧ص ،٥ج ،٣[ نائینی میرزای اصول درس شاگردان اولین اصفهانی از مهدی میرزا
 از این بر عالوه است داده رواج ایران در را وی اصولی های دیدگاه که است کسی اولین
 که است اصولی پررنگ ۀصبغ همین  واست مانده جای به فقه اصول در اثر چندین وی

. برتابند روی وی به اخباریگری دادننسبت  از تا کرده است مجاب را او منتقدان برخی
و نیز  خود معرفتی ۀمنظوم بازسازی در روایات  از او فراوانۀبه سبب استفاد با این حال،

؛ ٤٧ص ،٢[.  شده استتسباز سوی برخی به اخباریگری من ،ها مشابهت ای پاره ۀمالحظ
که اخباریان در قبال جایگاه حدیث در فهم قرآن کریم رویکرد آنجا از  ]٦٤ص ،١٠

  خود را دارند، برای روشن شدن دیدگاه میرزای اصفهانی در این خصوص شایستهخاص
 میرزای موضع سپسشود و  تبیین و بررسی اخباریان مهم های دیدگاه ابتدا است

 ١. گرددآن و جایگاه او در میان اصولیان معاصر روشن قبال در اصفهانی
 اراده آن از که معنایی هر به خبر جمع (اخبار ۀواژ دو از ترکیبی »اخباری« تعبیر

 خبر بهها  آن انتساب و ارتباط ،افراد به واژه این اطالق در طبعاً. است نسبت یاء و) شود
 ۀحوز در واژه این لغوی، معنای از نظر صرف. است مورد نظر آن از مفهومی هر به

 آن اساس بر که کهن اطالقی اول،. است رفته کاره ب معنا سه در اسالمیهای  دانش
 کاربردِ امعن این فقط چهارم قرن تا ،برخی قرائن ۀپای بر. اند نامیده اخباری را مورخان

  م (برقی ابوعبدهللا که است تعریف این اساس بر بسا چه. است بوده اخباری ۀواژ رایج
 ۀواژدر معنای دوم، . اند نامیده اخباری را) ق ٣١٠ م (طبری ابوجعفر و) ق ٢٢٠حدود

گفته   گرفت، )احادیث( اخبار از باید را دینی معرفت دنباش معتقد که به افرادی اخباری
 متقدم مشایخ ]١٦٠ص ،٧ج  ،٢٢ [ .شد رایج ششم قرن از تقریباً اصطالح  ینا .شود می

 که معنای سوم  اما. شوند نامیده می اخباری اصطالح این به صدوق و کلینی مانند شیعه
 ،١٣ [.است مجتهد و اصولی مقابل در  رواج دارد، اخباریعلمی محافل در اکنون

 نگارش با که است) ١٠٣٣ م (سترآبادیا محمدامین گروه، این ۀسرسلسل ]١٥٤ـ١٤٧ص

                                                                                                                                            
وهم تأمالتی صرفاً در حـوزۀ دانـش اصـول فقـه از ناحیـۀ               نگرش اخباری و اصولی گرچه در بدو امر م        ـ  ١

طرفداران این دو گرایش است اما این دو مکتب و مبانی و آرای ایشان فراتر از دانش اصول و تأثیر آن                     
های مـرتبط بـا قـرآن          تفسیر و دیگر دانش     های اسالمی به خصوص دانش      بر دانش فقه، بر سایر دانش     

پژوهـان بـر ایـن دو پایـه، پژوهـشی بـا رویکـرد                 ابر این بررسی آرای قرآن    بن. گذار است   کریم نیز تأثیر  
 .شود اخباری یا اصولی محسوب می
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 فضای از گرفتن بهره با بعد های دوره در که کرد آغاز حرکتی المدینة الفوائد کتاب
 ۀاولی های نسل تهاجمی تفکر نیز و بود شده ایجاد صفویه دوران در که مناسبی

 یمدت تا را شیعه اجتهادی تفکر و  یابد راه نیز علمیه های حوزه به توانست اخباریان،
 ،اولیه های تندروی از کاستن با اخباریان بعدی های نسلالبته . دهد قرار خود تأثیر تحت

 ،کاشانی فیض محسن مولی و بحرانی یوسف شیخ. شدند تر نزدیک متعادل تفکر به
 نهایت، در .آن بودند مروج ،نگرش این اعتدال دوران در که بودند اخباریانیترین  شاخص
 ۀصحن از را آن و کند غلبه اخباری تفکر بر توانست اجتهادی تفکر دوازدهم، قرن اواخر
 ]١٦١ و ١٦٠ص  ،٢٢؛ ٢١٧ص ،١٤. [سازد خارج شیعه علمی

 از یکی عنوان جایگاه حدیث در فهم قرآن کریم به ۀلئمس به ورود از پیش
 بودنِ اصولی یا اخباری کشف راستای در پژوه قرآن عالمانهای  دیدگاهترین  شاخص
 کشف در آن جایگاه و فقه اصول بهوی  نگرش تبیین به نخست  اصفهانی،میرزای
 .پردازیم می اخباریان آراء با آن تفاوت و دینی آراء صحیح

 
 اصول فقه و اجتهاد در دیدگاه اخباریان . ٢

ند که آنچه به عنوان اصول فقه در شیعه شکل گرفت، متأثر از راخباریان بر این باو
 پدید آمده) ع(بیت های اهل که به دلیل فاصله گرفتن از فرمایشهای عامّه است  بافته
جنبد و  ابن«: نویسد گیری اصول فقه می  شکلۀمولی امین استرآبادی در تاریخچ. است
های کالمی و اصولی معتزله و سایر  با کتۀعقیل در اوایل غیبت کبری به مطالع ابن

پس از ایشان شیخ مفید . پرداختندشته شده بود و که اکثراً بر این منوال نهایی کتاب
به . الطائفه اظهار کرد  حسن ظن به آن دو را به شاگردان خود مانند سیّد مرتضی و شیخ

 از ر عقلی بنا شده بود در بین متأخرانهمین سبب قواعد کالمی و اصولی که بر افکا
 ان اصولیانمه حلّی و پیروان او از متأخر تا اینکه نوبت به عالعلمای شیعه رواج یافت

 ۀپس ایشان به سبب کسب تبحر در علوم یا به دالیل دیگر به مطالع. شیعه رسید
های   و اصطالحها ، تقسیمیبسیاری از قواعد کالمی، اصول.  عامّه پرداختندهای باکت

شان های باها را وارد کت پس آن. مربوط به امور شرعیِ عامه، ایشان را شگفت زده کرد
رورتی به این کار نبود و سبب آن غفلت ایشان بود از اینکه این کردند در صورتی که ض

قواعد و تقسیمات و اصطالحات ناظر به مذهب ما نبود و غافل بودند از اینکه علمای ما 
 ،)ع(های افراشته از جانب خدای متعال و آثار منتشره از جانب ائمۀ هدی به سبب پرچم
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مولی امین استرآبادی ] ١٢٣ـ١٢٢ و ٧٨  ص،١ [»١.نیازی به پیمودن راه ایشان نداشتند
 اصلی تألیف اصول ۀهای عامّه را انگیز دفاع از مقام علمی تشیّع و پاسخگویی به سرزنش

 یعلما از عده یک که شنیدم مشایخ از یکی از«: نویسد دارد و می فقه در شیعه بیان می
 مدوّن فقه اصول شما ندارید،  مدوّن کالم شما که کردند سرزنش را ما اصحاب تسنن اهل

 لذا دارید امامانتان از منقوله روایات تعداد یک فقط و ندارید مستنبط فقه شما ندارید،
  فنون  وکنند طرف بر را نقیصه این که کردند تالش ما اصحاب متأخرِ علمای ازای  عده
 درست ،هست که صورتی این به را فقه اصول و فقه کالم، فن سه همین یعنی ،ثالثه
 بر این باورند که اصول فقه رایج باطل بوده ان به همین سبب اخباری]٧٧، ص١[» ٢. ندکرد

قواعد «: نویسد مولی امین استرآبادی در این خصوص می. مخالفت دارد و با روایات امامیّه
 خاصّه و عامّه را به روایات های با کت نوشته شده دراصولی و مسائل اجتهادی فقهی

 ،١[ »٣. است شماری با روایات متواتر در تعارض ها در موارد بی  آنعرضه کردم و یافتم که
همچنین وی معتقد است که احادیث شیعه خود قوانین اصولی الزم را بیان  ]٢٨ و ٢٧ص

 وی. تواند جایگزین قواعد خود ساختۀ اصولی شود می) ع(بیت های اهل کرده و فرمایش
 تتواند جایگزین خیاال ی است که میا روایات شریفه، متضمن قواعد قطعی«: گوید می

کند  شیخ حرّ عاملی نیز نقل می ]٩٢ص ،١[  »٤. گردد اصولهای بادر کت بیان شده عقلی
 عامّه آمده است، های با بیان کرد که قوائد اصولی که در کتمولی امین استرآبادی«: که

 منصفی هیچ فرد. باشد و این ادعا را ثابت کرده است می) ع(مخالف احادیث ائمه

                                                                                                                                            
 الْفِقْـهِ  أصُـولِ  عَلَـى  وَ الْکَـالمِ  فَنِّ عَلَى وَ اعْتَمَدَ  السَّالمُ األئِمَّةِعَلَیْهِم أَصْحَابِ طَرِیقَةِ عَنْ غَفَلَ مَنْ أَوَّلُ وَـ  ١

 الْعَامِـلُ  الْجُنَیْـدِ  بْـنِ  أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ ـ أعلَمُ فِیمَا ـ الْعَامَّةِ بَیْنَ الْمُتَدَاوِلَینِ الْعَقْلِیَّةِ األفْکَارِ عَلَى المَبنِیَیْنِ
ا  وَ الْمُـتَکَلِّمُ،  الْعُمَـانِيُّ  عَقِیلٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنُ وَ حَسَنُ  بِالْقِیَاسِ نِّ  حُـسْنَ  الْمُفِیـدُ  الـشَّیْخُ  أَظْهَـرَ  َلمـَّ  الظـَّ

 بَـیْنَ  طَرِیقَتُهُمَا شَاعَتْ ـ الطَّائِفَةِ رَئِیسُ وَ الْمُرْتَضَى األجَلُّ السَّیِّدُ مِنْهُمْ وَ ـأَصْحَابِهِ   یَدَيْ بَیْنَ بِتَصَانِیفِهِمَا
 الْقَوَاعِـدِ  أَکْثَـرَ  تَـصَانِیفِهِ  فِـي  فَـالْتَزَمَ  لْحِلِّـيُّ ا الْعَالمَةِ إلَى النَّوْبَةُ وَصَلَتْ حَتَّى. فَقَرْناً قَرْناً أَصْحَابِنَا مُتَأَخِّرِي
 . هللا تَعَالَى رَحِمَهُمْ عَلِيٌّ الشَّیْخُ وَ الْفَاضِلُ الشَّهِیدَانِ تَبِعَهُ ثُمَّ لِلْعَامَّةِ األُصُولِیَّةِ

 کـالمٍ  فَـنُّ  لَکُـم  لَیـستْ  بِأنَّهُ اصحابَنا امةِالعَ عُلَمَاءِ مِن جماعةٌ عَیَّرتْ لمّا اَنه المَشَایِخِ بعضِ مِن وَسَمِعتُـ  ٢
 تَـصدّي  ائِمَّتِکُم، عَن المَنقُولَةُ الرِوَایاتُ االّ عِندَکُم وَ لَیسَ  مُستَنبَطٌ ال فقهٌ  وَ کَذلِکَ فقهٍ ال اصولُ  وَ مدوّنٌ 

 .المُشاهَد الوَجهِ  عَلَي ةَالثَالثَ الفُنُونَ فَصنَّفُوا ذَلِکَ لِرَفعِ أصحَابِنَا مُتِأخِّري مِن  جَمَاعَةٌ
ةِ  أُصُـولِ  کُتُـبِ  فِـي  الْمَـسْطُورَةَ  األصُـولَینِ  قَوَاعِدَ األحَادِیثِ تِلْکَ عَلَى عَرَضتُـ  ٣ ةِ  وَ کُتُـبِ   الْخَاصـَّ وَ  الْعَامـَّ

  .لِمُتَوَاتِراتِها مُخَالِفَتَیْنِ صَىتُحْ ال وَ تُعَدُّ الَ مََواضِعَ فِي فَوَجَدْتُهُمَا الْفِقْهِیَّةَ اإلجْتِهَادِیَّةَ الْمَسَائِلَ
 . األُصُولِیَّةِ الْکُتُبِ فِي الْمَذْکُورَةِ الْعَقْلِیَّةِ الْخَیَاالتِ مَسَدَّ تَسُدُّ قَطْعِیَّةٍ لِقَوَاعِدَ مُتَضَمِّنَةٌ الشَّرِیفَةُ الرِّوَایَاتُـ ٤
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 ]٤٤٢ص ،٨[ »١. و دلیل تامی بر خالف ادعای او بیاوردکند اصل مطلب او را رد تواند نمی
: نویسد  اصول فقه را باطل دانسته و میاست معتدل انحتی فیض کاشانی که از اخباری

 مشرّفه بودند و ۀپس هدایت شدند برخی از اصحاب ما از اهل استرآباد که ساکن در مکّ«
وی معتقد به . ام، به آنچه ما هم به آن هدایت شدیم را درک کردهمن نیز محضرش 

وجوب عمل به اخبار و قائل به لزوم ترک راه اجتهاد، ترک اعتقاد به آراء بدعت نهاده 
شده و ترک اصول فقه ساخته شده بود و به جانم سوگند که در این مورد راست 

ز کرد و ما را به این راه صواب گفت و او کسی بود که این دریچه را به سوی ما با می
 مولی امین ، شیخ حرّ عاملی به پیروی از استاد خود]٧ص ،١٠[ »٢.راهنمایی نمود

 از هفترعامّه دانسته و اصول شیعه را برگ  تدوین اصول فقه را ردّ ایرادۀ انگیز،استرآبادی
ه مبتنی  ک استوی همین امر را سبب بطالن اجتهادی دانسته. شمارد دیدگاه ایشان می
داشت ت نورود، در مشهد مقدّس سک وی که از اخباریان به شمار می. بر اصول فقه باشد

الفوائد   آن راش، که به پیروی از استادوشتو کتابی در دفاع از دیدگاه اخباریان ن
مه و محقق حلّی فقهای امامیّه در عصر عال«: نویسد  در این کتاب میوی. ید نامالطوسیة

 ـ ن داشتندابه سبب حرصی که بر رواج دین امامیّه و دفع طعن مخالف  ـو بعد از ایشان
کم به روش   ایشان زیاد شد و کمهای دلیل نوشته به همین ؛در این امور افراط کردند

 گرایش پیدا کردند زیراهایشان  شده در کتاب نوشته  ۀعامّه و استدالل به روایات و ادل
 پس مقداری خلط رخ داد که مناسب کنند،ضل خواستند در برابر ایشان اظهار ف می
 البته هیچ طعنی بر خود ایشان وارد نیست و لکن این نوع اجتهاد زیبا نبوده و جایز .نبود

ن بر این باورند که اصول فقه ابراساس آنچه بیان شد، اخباری ]٤٤٢ص ،٨[ »٣.نیست
روند اجتهاد و تقلیدند؛ تا های عامّه است لذا به تبع آن قائل به بطالن  برگرفتۀ از اندیشه

                                                                                                                                            
 الَ بِمَا الدَّعْوَى تِلْکَ أَثْبَتَ قَدْ وَ السَّالمُ عَلَیْهِم األَئِمَّةِ ألَحَادِیثِ غَیرُ مُوَافِقَةٍ  الْعَامَّةِ کُتُبُ تَضَمَّنَتْهَا الَّتِي األُصُولِیَّةَ الْقَوَاعِدَ ـ إنَّ ١

  .ادَّعَاهُ مَا خِالفِ عَلَى تَامٍّ بِدَلِیلٍ یَأْتِيَ أَنْ الَ وَ مَطْلَبِهِ أَصْلِ عَلَى یُطْعِنَ أَنْ یَقْدِرْ لَمْ أَنْصَفَ مَنْ وَ عَلَیْهِ مَزِیدَ
 وَ قَدْ  ـ  شَرَّفَهَا هللاـ مَکَّةَ یَسْکُنُ کَانَ أستَرآبَاد أَهْلِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَعْضُ لَهُ، اهْتَدَیْتُ مَا لِبَعْضِ اهْتَدَى وَقَدْـ ٢

 بـاآلراءِ  وَ الْقَـوْلِ   اإلجْتِهَـادِ  طَرِیقَـةِ  إِطْـرَاحِ وَ   بِاألخْبَـارِ  الْعَمَلِ بِوُجُوبِ یَقُولُ کَانَ فَإِنَّهُ بِهَا صُحْبَتَهُ أَدْرَکْتُ
 لَنَـا  الْفَـاتِحُ  وَ هُـوَ   ذَلِکَ فِي أَصَابَ قَدْ أَنَّهُ وَ لَعَمْرِي  الْمُخْتَرَعَةِ الْفِقْهِیَّةِ األصُولِ اسْتِعْمَالِ وَ تَركِ  الْمُبْتَدِعَةِ

 .ابِالصَّوَ سَبِیلِ إلَى فِیهِ وَ هَادِینَا الْبَابَ هَذَا
ةِ  دِینِ رَوَاجِ عَلَى لِحِرصِهِم ذَلِکَ فِي أَفْرَطُوا بَعْدَهُ مَا وَ الْمُحَقِّقِ وَ الْعَالمَةِ عَصْرِ فِي اإلِمَامِیَّةِ فُقَهَاءُـ  ٣  اإلمَامِیـَّ

ةِ  طَرِیقَـةِ  لَـى إ مَیْـلٌ  مِـنْهُمْ  فَوَقَعَ التَّصَانِیفِ مِنْ أَکْثَرُوا فَلِذَلِکَ الْمُخَالِفِینَ طَعْنِ دَفْعِ وَ  اسْـتِدْاللِ  وَ الْعَامـَّ
دٍ  لَـیْسَ  وَ خَلْطٍ قَلِیلُ حَصَلَ وَ الْفَضْلِ إلظْهَارِ کُتُبِهِمْ فِي الْمُقَرَّرَةِ أَدِلَّتِهِمْ وَ بِرِوَایَاتِهِمْ  یَلِیـقُ  الَ لَکِـنْ  بِجَیـِّ

  .بِهِ عَلَیْهِمْ الطَّعْنُ یَنْبَغِي الَ لَکِنْ ئِزٌجَا الَ وَ حَسَنٍ غَیْرُ اإلجْتِهَادُ هَذَا وَ عَلَیْهِمْ الطَّعْنُ



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٩٤

کند و  جایی که مولی امین استرآبادی هدف اصلی کتاب خود را ردّ اجتهاد و تقلید بیان می
 ،١[» ١. نامیدم که در رد قائالن به اجتهاد و تقلید استالفوائد المدینةآن را  «: نویسد می
مجتهد اگر «: سدنوی همچنین شیخ حرّ عاملی به نقل از مولی امین استرآبادی می] ٢٩ص

 ]٤٤٢ص ،٨ [»٢.صحیح فتوا دهد ثوابی ندارد و اگر اشتباه کند به خدا دروغ بسته است
 

 اصول فقه و اجتهاد از دیدگاه میرزای اصفهانی. ٣
 خارج درس ۀدور اولین شاگردان نخستین از اصفهانی همانطور که بیان شد، میرزای

 محقق شاگردان قدمای از را وی رگبز آقا شیخ .است نائینی حسین محمّد میرزا اصول
 محضر از تنهایی به مدتی وی  ]٤١٧، ص٥، ج٣[. است دانسته او توجّه مورد و نائینی
 نفر شش همراه به سال پنج حدود آن از بعد و ]١٠، ص١، ج٢٤ [برد می بهره نائینی
 یاریاش  اصولی مبانی تدوین در او به و  بودمشغول خویش استاد شاگردی به دیگر
 نائینی، میرزای خود، استاد دستور به سرانجام اصفهانی میرزای ]١٦٣، ص٧ [.رساند می

 شناخت که عللی از یکی. کرد ترک ایران سویه را ب عراق مشهد، در تدریس برای
 بر او اصولی های درس شروع بخشید، قوّت وی علمی مقام به نسبت  رامشهد علمای
 انتقال ایران به اصفهانی میرزای سبب به ائینین میرزای نظرات. بود نائینی اصول مبنای
 ۀسابق بر عالوه ]٢٢١ و ٢٢٠، ص٩[.  شوندآشنا   آنبا مشهد علمای شد موجب و یافت
 و الوسیط االصولهای  نام به اصولی کتاب دووی  اصول، ترویج و تدریس در شده بیان

 واخباریگری  ابانتس لذا .ماند پایبند ها آن بر عمر آخر تا دارد که الهدی مصباح
 . نیست پذیرش قابل روی هیچ به اصفهانی، میرزای به رویگردانی از اصول

 میرزا که حالی در است فقه اصول انکار اخباریان، باور ارکان از شد بیان که همانطور
 را وی توان  نمیروی هیچ به و رود  میشمار به نائینی اصول ارکان از مهدی اصفهانی

 کرده تصریح امر این به خودهای  شتهون در وی این بر عالوه. دانست فقه اصول منکر
در . دهد  میقرار نقد مورد را فقه اصول مورد در اخباریان دیدگاه  به صراحتو است

یک از علما   هتک هیچ ـبالله العیاذ  ـقصد ما«:  است آمده چنینتقریرات اصول وی
اصول ما، آن چیزی نیست که بلکه هدف مهم، اعالن و اخبار این است که این  نیست
 ] ٧٩، ص٦[ »٣. دین، شریعت و احکام الهی است، آنۀاند بلکه هم ن توهّم کردهااخباری

                                                                                                                                            
 . التَّقلِیدِ وَ بِاإلجتِهَادِ قَالَ مَنْ عَلَى الرَّدِ فِي المَدَنِیَّة بِـالفَوائِدُ سَمَّیتُهَاـ ١
 .اللَّهِ عَلَى کَذَبَ أخْطَأ وَ إنْ یُوجَرْ لَمْ أَصَابَ إِنْ الْمُجْتَهِدَ إنَّـ ٢
 أُصُـولَنَا  بِـأَنَّ  اإلعْـالمُ  وَ اإلخْبَارُ هُوَ األهَم الْمَقْصُودُ بَلْ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَحَدٍ هَتکُ بِاَللَّهِ الْعِیَاذُ صُودُنَامَقْ فَلَیْسَـ  ٣

 . إلهِیَّةٌ أحکَامٌ وَ شَرِیعَةٌ وَ دینٌ کُلُّهُ هُوَ بَلْ خْبَارِیُّونَاألَ تَوَهَّمَهُ مَا لَیْسَ هَذَا



  ٩٥  باریانتطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخ و جایگاه حدیث در فهم قرآن؛ مقارنه

که فهم  دارد  میبیان و کند می رد را اصول فقه از نیازی  بی توهّمِ،همچنین میرزا
وی در ابتدای کتاب اصولی . روایات و استنباط احکام بدون علم اصول ممکن نیست

 و) ع(و ائمه) ص(شاید افراد جاهل به شئونات رسول«: نویسد ، میمصباح الهدی خود،
 مختلفی که از ایشان در مقام افتاء و تعلم رسیده است، توهّم های خصوصیات تعبیر

د که ننکنند که فراگیری احکام دین متوقف بر علم اصول مدوّن نیست و گمان ک
 ایشان  است که به همین سبب وفی است در فهم احکام کا،یادگیری زبان عربی و لغت

مرحوم میرزا این ] ١، ص١٩ [»١.ندا هبه ساحت مقدّس فقهایِ عظامِ اصولی سوء ظن برد
حرمتی به ساحت علما   رد کرده و بی، که علم اصول متّخذ از عامّه است رادیدگاه

 عمیاء ۀام علم اصول را از افکار ع،اند که علما و توهّم کرده«: نویسد وی می. داند می
 کسانی که پیشگامان ؛ شریعت مقدّسۀاند و این جهالتی است در حق حفظ گرفته

 ،١٩[» ٢.رفت  هستند و اگر نبودند ارکان دین از بین می )ع(بیت اقتباس از انوار علوم اهل
گردآوری و تعلیم آن بدعت نیست و «: گوید در جایی دیگر در مورد علم اصول می] ٢ص

 رسماً موضع خود را در وی در بیانی دیگر ]٢، ص١٩ [»٣.باشد مّه نمی از اصول عاۀفتررگب
بعد از تعریف و تمجید بسیار نسبت به علمای  و دارد برابر اصول و علمای اصولی بیان می

مه حلّی و شهیدین، ایشان را سیّد مرتضی، عالسلف مانند شیخ طوسی، شیخ مفید، 
 پیروخواند و در نهایت خود را   میاند ت دادهمنزّه از آنچه برخی اخباریان به ایشان نسب

 رضوان هللا  ـعلوّ ساحت مقدّس فقهای ما«: نویسد  و میکند میشیخ انصاری معرفی 
 و نهای شیخ مشایخ عظام، شیخ اعظم و اعلم، خاتم فق، از این توهّمات فاسد را ـعلیهم
ت امامیّه در علم و ترین علمای ربانی و راسخان در دین، کسی که ریاس ن، کاملامجتهد

 حاج شیخ مرتضی ، شریعتۀ فخر شیعه و ذخیر، ختم شداوعمل و زهد و ورع به 
 علمای اعالم و فقهای ۀکسی که هم.  روشن کرد ـالشریف روحه هللا قدّسـ انصاری 

                                                                                                                                            
 الْمُخْتَلِفَـةِ  التَعبِیـرَاتِ  خُـصُوصِیَّاتِ  وَ عَلَـیْهِمْ  اللَّهِ صَلَوَاتُ األَئِمَّةِ وَ الرَّسُولِ نَاتِئوبِشُ الْجَاهِلُ وَهَّمُیَتَ رُبَّمَاـ  ١

فُ  الَ الـدِّینِ  أحْکَـامِ  تَعْلَمَ أنَّ عَلَیْهِمْ الْوَارِدَةِ و التَّعلِیمَاتِ  اإلفْتَاءِ مَقَامِ فِي عَنْهُمْ  األُصُـولِ  عِلْـمِ  لَـى عَ یَتَوَقـَّ
 الْعِظَـامِ  فُقَهَائِنَـا  قُـدْسِ  بِسَاحَةِ الظَّنَّ ءُ فَیُسِي األحْکَامِ فَهْمِ فِي اللُّغَةِ وَ الْعَرَبِیَّةِ تَعَلُّمِ کِفَایَةَ فَیَزْعُمُ الْمُدَوَّنَةِ
  .صُولِاألُ عِلْمِ فِي مُالسَّال عَلَیْهِمْ

 الـشَّرِیعَةِ  حِفْـظُ  بِهِـمْ  مَنْ حَقِّ فِي جَهَالَةٌ هَذِهِ وَ الْعَمْیَاءِ الْعَامَّةِ أَفْکَارِ ظُلُمَاتِ مِنْ وهَااقتَبَسُ أنَّهُمْ فَیُتَوَهَّمُـ  ٢
 تَحَمُّلُهُـمْ  اللَوْ   وَ أَجْمَعِینَ عَلَیْهِمْ اللَّهِ صَلَوَاتُ ئِمَّةِاألَ عُلُومِ أَنْوَارِ مِنْ قْتِبَاسِاال فِي السَّابِقُونَ هُمُ وَ الْمُقَدَّسَةِ

  .الدِّینِ أَرْکَانُ النهَدَمَ حِفظُهُمْ وَ
  .الْعَامَّةِ أُصُولِ مِن اقْتِبَاساً الَ وَ بِدَعِةً تَعْلِیمُهَا وَ جَمْعُهَا لَیْسَـ ٣



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٩٦

پس بر . ها، نوشته و تحقیقات وی روی آوردند کرام و مشایخ عظام بعد از او به کتاب
 ] ٤، ص١٩ [»١.کنیمقتدا ماست که به حضرتش ا

  علم اصول فقه را متّخذ از عامّه، میرزای اصفهانی بر خالف اخباریان کهروشن شد
 قائل به صحّت اجتهاد و ها،  بر خالف آن به همین سبب وشمارد  و بدعت نمیداند نمی

وی بر خالف اخباریان استنباط احکام را خاص فقیه دانسته و .  استلزوم تقلید از فقها
به این سبب است که استنباط خاص فقهای «: نویسد  بسیار میۀد از بیان ادلبع

وی دیدگاه عالمه حلی در مورد فقهاء را پذیرفته و ] ٢، ص١٩[ » ٢.باشد  می)ع(بیت اهل
 شرع رسول ۀعلیهم السالم، اصل دین و منتقل کنند  ـهمانا فقها«: نویسد از قول وی می

 لذا میرزای اصفهانی و ]همان[  »٣.باشند  می)ع( هدیۀ و حافظان فتوای ائم)ص(خدا
 از عامّه ندانسته و فقیه را ۀشاگردان وی برخالف اخباریان، اصول فقه رایج را بر گرفت

 اجتهاد و تقلید را به رسمیت ، ویهمچنین به رغم اخباریان. دندان نیاز از آن نمی بی
عالوه بر آنچه ذکر شد در . داند  فقیه میۀ و استنباط احکام را فقط شایستشناسد می

تقریرات دروس میرزای اصفهانی در مباحث و مواضع مختلف، تصریحاتی در نفی دیدگاه 
 به عنوان نمونه در تقریرات اصول ایشان آمده. اخباری و اتخاذ رویکرد اصولی وجود دارد

 ـ  ماترین وجه، آن روشی است که فقها و مجتهدان  ترین و متین ترین، متقن دقیق«: است
گرچه مذهب اخباریان و اند و حق با مجتهدان است  در پیش گرفته  ـعلیهم هللا رضوان

اند و روش  ای است که مجتهدان در پیش گرفته  در شیوه،نیز شریف است لکن دقت
 ]٣٠٣، ص٦[ »٤.اخباریان خالی از اشکال نیست

                                                                                                                                            
 الـشَّیْخُ  الْعِظَـامِ  مَشَایِخِنَا شَیْخُ الْفَاسِدِ مِالتَّوَهُّ هَذَا عَنْ عَلَیْهِمْ اللَّهِ رِضْوَانُ فُقَهَائِنَا قُدسِ سَاحَةِ عُلُوَّ أَوْضَحَ قَدْ  وَ ـ ١

 اإلمَامِیَّةِ رِیَاسَةُ إلَیْهِ المُنْتَهَى الرَّاسِخِینَ العُلَمَاءِ مِنْ الرَّبَّانِیِّینَ أکْمَلُ وَ الْمُجْتَهِدِینَ وَ الْفُقَهَاءِ خَاتَمُ األعْلَمُ األعْظَمُ
هُ  قَـدَّسَ  األنْـصَارِيِّ  الْمُرْتَضَى الشَّیْخُ الحَاجُّ الشَّرِیعَةِ ذَخْرُ وَ الشِّیعَةِ فَخْرُ الْوَرَعِ، وَ دِالزُّهْ وَ الْعَمَلِ وَ العِلْمِ فِي  اللـَّ

 الفُقَهَاءِ وَ األعالمِ الْعُلَمَاءِ مِنَ بَعْدِهِ مِنْ نَشَأ مَنْ کُلُّ تَحقِیقَاتِهِ وَ مُصَنِّفَاتِهِ وَ کُتْبِهِ عَلَى عَکَفَ الَّذِي الشَّرِیفَةَ رُوحَهُ
 .بِحَضْرَتِهِ االقْتِدَاءُ فَعَلَیْنَا أَجْمَعِینَ عَلَیْهِمْ تَعَالَى اللَّهِ رِضْوَانُ العِظَامِ المَشَایِخِ وَ الکِرَامِ

 .)ع(الْبَیْتِ أهْلِ بِفُقَهَاءِ خَاصّاً اإلسْتِنْبَاطُ کَانَ لِهَذَاـ ٢
ـ الْفُقَهَاءَ فَإِنَّـ ٣ ـ مُالسَّال عَلَیْهِم   ةِ األَ فَتَـاوَى  حَفِظَةُ وَ الْعَالَمِینَ رَبِّ رَسُولِ شَرَعِ نَقَلَةُ وَ الدِّینِ عُمْدَةُ هُم    ئِمـَّ

 . أَجْمَعِینَ عَلَیْهِمْ سَلَامُهُ وَ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْمَهْدِیِّینَ
 عَلَـیْهِمْ  اللَّهِ رِضْوَانُ الْمُجْتَهِدُونَ فُقَهَائِنَا إلَیْهِ ذَهَبَ الَّذِي المَسلَکُ هُوَ امتَنُهُمَا وَ أتْقَنُهُمَا وَ الْوَجْهَیْنِ أَدَقُّـ  ٤

ذِي  المَـسلَکِ  مَـعَ  الدِّقَّةَ لَکِنَّ شَرِیفاً أیْضَاً األخبَارِیینَ مَذَاهِبُ کَانَ إِنْ وَ الْمُجْتَهِدِینَ مَعَ فَالْحَقُّ  ذَهَـبَ  الـَّ
 . اإلشکَالِ عَنْ بِخَالٍ لَیْسَ األخبَارِیینَ مَذَاهِبُ وَ الْمُجْتَهِدُونَ إلَیْهِ



  ٩٧  باریانتطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخ و جایگاه حدیث در فهم قرآن؛ مقارنه

 اخباریان های قرآنی بارزترین دیدگاه. ٤
 ٨٦ها را تا  های متعددی وجود دارد که برخی تعداد آن  تفاوت،بین اخباریان و اصولیان

 باطل دانستن اجتهاد از دیدگاه اخباریان و عدم ،ها ترین آن از مهمکه  اند مورد دانسته
 راه تنها که بود این اخباریان  اصلیۀاید] ١٦٢ ص ،٢٢. [استحجیت ظواهر کتاب 

 گزیدن دوری و )ع(معصومان یاتبه روا تمسک فالح علمی و عملی، و صالح به رسیدن
 برخالف آنان،. است های شرعی معرفتی به عنوان حجتی از حجت منابع سایر از

 استناد و شایستۀ احتجاج را )ع(معصوم تفسیر بدون قرآنِ و عقل اجماع، مجتهدان،
 ] ١٦٢ ص ،٢٢؛ ٢٢١، ص١٤[. دانستند نمی

م برای به دست آوردن حکم و اخباریان بر این باورند که استناد به آیات قرآن کری
  ،٢٢؛ ٣٥، ص١٢. [نظر شارع، مادامی که روایتی در مورد آن نرسیده باشد، صحیح نیست

تبیین دیدگاه خود پیرامون استفاده از قرآن کریم  در مولی امین استرآبادی] ١٦٢ص
 .اند پیموده، قدمای ما  که اخباری بودند که است راهی من، نزد صحیح روش«: نویسد می
 ۀدی حتی دارد نیاز آن به قیامت روز تا اسالمی امت آنچه هر که بود این آنان نظر

 از بسیاری .است گرفته قرار او اختیار در قطعی راه از و خدا جانب از ،کوچک جراحتی
 و نسخ دچار است، آورده ما برای سنت و کتاب با )ص(پیامبر کههایی  آموزه و احکام
 شده نهاده ودیعت به )ع(طاهره عترت نزد موارد این و است تأویل و تخصیص و تقیید
قابل فهم  عادی مردم برای آمده است کهای  گونه به قرآن آیات بیشتر آن، بر عالوه. است
 شناخت و دستیابی ما برای بنابراین،. دارد را حالت همین نیز )ص(پیامبر سنت. نباشد
 )ع(ائمۀ معصومین از شنیدن و عهمراج ای جز چاره فرعی، یا اصلی نظری، شرعیِ احکام
که در ) ص(پیامبر سنت و خدا کتاب ظاهر از نظری احکام استنباط نتیجه در. نداریم

و در  نیست پذیر چیزی بدست نیامده است امکان) ع(»اهلِ ذکر«ها از  مورد احوال آن
ن بر  از این بیا]١٠٤، ص١[ »١.کرد احتیاط و توقف نبوی سنت و قرآن در بایداین موارد 

                                                                                                                                            
 إِلَـيَ  مَّةُاألُ إِلَیْهِ یَحْتَاجُ مَا کُلَّ أَنَّ فَهُوَ مَذْهَبَهُمْ أَمَّا طَرِیقَتُهُمْ وَ األخبَاریِینَ قُدَمَائِنَا مَذْهَبُ عندی الصَّوَابُـ  ١

 اللَّهُ صَلَّی النَّبی بِهِ جَاءَ مِمَّا کَثِیراً إِنَّ وَ الْخَدْشِ أَرْشُ حَتَّى تَعَالَى بَلِهِقِ مِنْ قَطْعِیَّةٌ لَةٌدَال عَلَیْهِ الْقِیَامَةِ یَوْمِ
هُ  صَـلَّی  نَبِیِّهِ وَسُنَّةِ اللَّهِ بِکِتَابِ یَتَعَلَّقُ مِمَّا وَ األحْکَامِ مِن وَآلِهِ عَلَیْهِ  وَ وَتَقْیِیـدٍ  نَـسْخٍ  مِـنْ  وَآلِـهِ  عَلَیْـهِ  اللـَّ
 وَجْـهِ  عَلَـى  وَرَدَ کْثَـرِ األَ فِـي  الْقُـرْآنَ  أَنَّ وَ مُالـسَّال  عَلَـیْهِمْ  الطَّاهِرَةِ الْعِتْرَةِ عِنْدَ مَخْزُونٌ تَأوِیلٍ وَ یصٍتَخْصِ

 یَجُوزُ الَ أَنَّهُ وَ الصَّادِقِینَ عَنْ السَّمَاعُ إالّ فَرْعِیَّةً اَوْ کَانَتْ أَصْلِیَّةً النَّظَرِیَّةُ الرَّعِیَّةِ أَذْهَانِ إلَى بِالنِّسْبَةِ التَعمِیَةِ
 مِـنْ  أَحْوَالُهُمَـا  یُعْلَمْ لَمْ مَا النَّبَوِیَّةِ السُّنَنِ ظَوَاهِرِ مِنْ وَ ال  اللَّهِ کِتَابِ ظَوَاهِرِ مِنْ النَّظَرِیَّةِ حْکَامِاألَ اسْتِنْبَاطُ

 .فِیهِمَا حْتِیَاطُوَ اال وَقُّفُالتَّ یَجِبُ بَلْ مُالسَّال عَلَیْهِم الذِّکْرِ أَهْلِ جِهَةِ



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٩٨

 تنها و نیست فهم قابل مردم برای کریم، قرآن آیات آید که وی معتقد است بیشتر می
ظواهر  به استناد بنابراین،. دارند را قرآن همۀ آیات مراد فهم قدرت) ع(معصوم امامان
 تفسیر تنها و نیست صحیح نظریۀ شارع و حکم آوردن دست به برای قرآن آیات
 توان گفت وی ظواهر قرآن را بعد از فحص لذا می. است یتتبع قابل و معتبر) ع(بیت اهل

 در جایی دیگر مرحوم. داند و در آن قائل به توقف است و یأس از روایات حجّت نمی
مله قرآن را از ج به غیر حدیث ۀ و در غیر ضروریات دین، مراجعنهادهاسترآبادی پا فراتر 

 فِي«ای تحت عنوان  وی ادله. کند یداند و حتی نصوص را هم از آن استشناء نم جایز نمی
 فَرْعِیَّةً اَوْ کَانَتْ أَصْلِیَّةً الشَّرْعِیَّةِ الْمَسَائِلِ مِنَ الدّین ضَرُورِیَّاتِ مِنْ لَیْسَ مَا مُدْرِكِ انْحِصَارِ بَیَانِ
لیل، اولین د« : گوید کند و از جمله می بیان می] ٢٥٤، ص١[» )ع(الصَّادِقِینَ عَنْ السَّمَاعِ فِي

) ع(عدم ظهور داللتی قطعی و اجازۀ تمسک در نظریات دین به غیر کالم عترت طاهره
من دو چیز گران بها در ”: فرماید دلیل دوم حدیث متواتر بین فریقین است که می. باشد می

آید،   و معنی حدیث همانطور که از اخبار متواتر بدست می“...گذارم  بین شما به جای می
است زیرا در این صورت تمسک به هردوی ثقلین محقق ) ع(الم اهل بیتوجوب تمسک به ک

سرّ این مطلب در این است که هیچ راهی برای فهم کالم خدای متعال جز از . شده است
... طریق ایشان وجود ندارد چرا که ایشان عارف به ناسخ و منسوخ و مطلق و مؤوّل و 

 این جایگاهی است که خدای متعال و باشند و غیر ایشان دارای این علم نبوده و می
  ]٢٥٥ و ٢٥٤، ص١[» ١.به ایشان اختصاص داده است) ص(پیامبراکرم

مولی امین استرآبادی در این عبارت راه فهم آیات قرآن کریم اعم از نص و ظاهر را 
ای برای رجوع به   و هیچ دلیل قطعی و اجازه است دانسته)ع(منحصر در کالم اهل بیت

 دیدگاه وی عالوه بر اینکه ظواهر قرآن قابلیت ازلذا . مله قرآن قائل نیستجاز غیر سنت 
 شیخ حرّ عاملی در پاسخ به کسانی ٢.استناد ندارد، نصوص نیز فاقد حجّیّت خواهند بود

                                                                                                                                            
 )ع(الطَّـاهِرَةِ  الْعِتْرَةِ کَالمِ بِغَیْرِ الدّین   نَظَرِیَّاتِ فِي التَّمَسُّکِ جَوَازِ فِي إذنٍ وَ قَطْعِیَّةٍ دَاللةٍ ظُهُورِ عَدَمُ :األوَّلُـ  ١

 کَمَـا  الْحَـدِیثِ  مَعْنَـى  وَ »...الثَّقَلَـیْنِ    فِـیکُمُ  تَـارِكٌ  إِنِّي« نِالْفَرِیقَیْ بَیْنَ الْمُتَوَاتِرُ الْحَدِیثُ :الثَّانِي الدَّلِیلُ ...
وَ  األمْرَیْنِ بِمَجْمُوعِ التَّمَسُّکُ یَتَحَقَّقُ حِینَئِذٍ إذْ مِهِمْبِکَال التَّمَسُّکُ یَِجبُ أَنَّهُ الْمُتَوَاتِرَةِ األخْبَارِ مِنْ یُسْتَفَادُ

 مِنْـهُ  وَ الْبَاقِي  وَ مَنْسُوخِهِ  بِنَاسِخِهِ عَارِفُونَ ألنَّهُمْ جِهَتِهِمْ مِنْ إالّ اللَّهِ مُرَادِ فَهْمِ إلَى یلَسَبِ الَ أَنَّهُ فِیهِ السِّرُّ
 .بِذَلِکَ )ص(النَّبِيُّ وَ اللَّهُ خَصَّهُمْ .غَیْرِهِمْ دُوْنَ ذَلِکَ غَیْرِ وَ الْمُؤَوَّلِ وَ اإلطْالقِ عَلَى

  دانـسته )ع(بیـت   در اهـل منحـصر تفسیر قرآن کریم را  شبیه به این بیان   مطلبی  ـ در جای دیگر وی در       ٢
ةِ  حْکَـامِ األَ اسْتِنْبَاطَ أَنَّ فِي صَرِیحَةٌ مَعْنَىً تَوَاتُرِهَا مَعَ الشَّرِیفَةُ حَادِیثُاألَ تِلْکَ«: نویسد   و می  است  النَّظَرِیـَّ
بِأنَّه صَلی هللاُ عَلَیهِ     الًمُعَلَّ الرَّعِیَّةَ، شَغَلَ ال ـ عَلَیهِم هللاُ سَالمُ ـ شَغَلَهُمْ ةِالنَّبَوِیَّ السُّنَّةِ وَ مِن  اللَّهِ کِتَابِ مِنْ

 الُْقـرْآنِ  نَاسِـخِ  بِتَعْلِـیمِ  مُالـسَّال  عَلَـیْهِمُ  الطَّـاهِرِینَ  دَهُوَ أَوْال أمیرَالمـؤمِنِینَ  خـصَّ  تَعالى هللاِ وَ آلِهِ بِأمرِ 



  ٩٩  باریانتطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخ و جایگاه حدیث در فهم قرآن؛ مقارنه

بحثی در وجوب عمل به «: نویسد اند، می که آیاتی را در رد دیدگاه اخباریان مطرح کرده
 در تفسیر )ع(نصی از ائمهوجود جواز عمل به آن بدون قرآن نیست بلکه کالم فقط در 

 و این آیات داللتی بر است... آیه موافق ظاهر آن و نفی نسخ، تقیید، تخصیص و تأویل و 
جواز عمل به ظاهر آیه بدون نصی از حدیث که موافق آن باشد یا بدون حدیثی که در 

شود که  به روشنی فهمیده میاز این عبارت ] ١٦٩، ص٨[ »١.تفسیر آن آمده باشد ندارد
 ،نظریه این است گفتنی. شمارند  ظواهر قرآن را بدون تأیید روایت حجّت نمی،اخباریان

 م( بحرانی یوسف شیخ. نگرفت قرار میانه رو اخباریان از برخی قبول مورد بعد دوران در
 که هستند  اخباریانیۀجمل از ،) ق ١٠٩١ م( کاشانی فیض محسنولی م و )ق ١١٨٦
 یوسف شیخ] ٢٢٢، ص١٤ ؛ ٣٦، ص١٢[ .دانند  نمی)ع(معصومان انحصار در را قرآن فهم

 کتاب ۀدر مقدّم شود، می محسوب اخباری ۀاندیش های استوانه از یکی که بحرانی
 ۀادلّ بیان و با مطرح مبسوط طور به را اخباریان عقاید مقدماتی، طی النّاضره الحدائق
 های تفاوت دیدگاه که دارد سخنی ،کالم فهم ۀلئمس ۀباردر او. کند می دفاع آن از خویش

اما دیدگاه اخباریان، تا « :نویسد وی می. سازد می آشکار کامالً مورد این در را اخباریان
برخی از . جایی که ما از کالم متأخران ایشان واقف هستیم، بین افراط و تفریط است

را جایز ندانسته و »  أَحَد  هُوَ اللَّهُ قُلْ «ۀای از قرآن حتی مثل آی ایشان مطلقاً هر استفاده
دانند و برخی از ایشان هم تا جایی آن را جایز   می)ع(بیت آن را منوط به تفسیر اهل

 ۀشمرده که گویا در تأویل آیات مشکله و مبهمات آیات، ادعای مشارکت با ائم
 ]٢٧، ص٤ [»٢. دارند)ع(معصومین
 فهم که اند   افراط کردهزمینـه ایـن در چنان یبرخ آید، برمی سخناین  از چنانکه

فیض کاشانی نیز که از ] ٥١، ص١١. [اند دانسته روایی دلیل ورود به منوط نیز را نصوص
 آیات قرآن کریم را ۀآید، بر آن است که اگر فهم هم شمار میه اخباریان معتدل ب

                                                                                                                                            
 لَمْ آیَةٍ أَیَّةُ وَ ظَاهِرِهَا عَلَى بَاقِیَةٌ الْقُرْآنِ مِنَ آیَةٍ أَیَّةَ أَنَّ بِتَعْلِیمِ وَ مِنْهُ الْمُرَادُ هُوَ مَا تَعْلِیمِوَ بِ  مَنْسُوخِهِ وَ 
 ]٣٥٥ـ٣٥٤، ص١[» مُالسَّال عَلَیْهِمْ عِنْدَهُمْ مَخْفِيٌّ ذَلِکَ مِنْ کَثِیراً وَ بِأَنَّ ظَاهِرِهَا عَلَى مِنْهُ تَبْقَ

ةِ  مِـنَ  نَصٍّ غَیْرِ مِنْ بِهِ الْعَمَلِ جَوَازِ فِي الْکَالمُ إِنَّمَا وَ بِالْقُرْآنِ الْعَمَلِ وُجُوبِ فِي نِزَاعَ الَ أَنَّهُـ  ١  فِـي ) ع(األَئِمـَّ
 عَلَى اآلیَاتِ لِهَذِهِ دَاللَةَ الَ وَ وِهِنَحْ وَ التَّأوِیلِ وَ وَ التَّخْصِیصِ  التَّقْیِیدِ وَ النَسَخِ نَفى وَ ظَاهِرِهِ مُوَافَقَةَ تَفْسِیرِهِ

 ). ع(عَنْهُمْ تَفْسِیرِهَا وُرُودِ غَیْرِ مِنْ وَ الْحَدِیثِ مِنْ یُوَافِقُهَا نَصٍّ غَیْرِ مِنْ بِالظَّوَاهِرِ الْعَمَلِ جَوَازِ
 مِنْـهُ  شَیْئاً مَنَعَ مَنْ فَمِنْهُمْ تَفْرِیطٍ وَ إفْرَاطٍ بَیْنَ مَا یهِمْمُتَأَخِّرِ کَالمِ مِنْ عَلَیْهِ وَقَفْنَا فَاَلَّذِي خْبَارِیُّونَاألَ أَمَّاـ  ٢

 مَـنْ  مِنْهُمْ وَ عَلَیْهِمْ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْعِصْمَةِ أَصْحَابِ مِنْ بِتَفْسِیرٍ إِالّ »أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ« قَوْلِ مِثْلَ حَتَّي مُطْلَقاً
 .مُبهَمَاتِه حَلَّ وَ مُشکَالتِه تَأْوِیلِ فِي مُالسَّال عَلَیْهِمْ الْعِصْمَةِ هْلِألَ المُشَارِکَةَ یَدَّعِي یَکَادُ حَتَّي ذَلِکَ جَوَّزَ



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٠٠

رود و هیچ   میان میمندی از کتاب خدا از ، عمالً بهرهبدانیم )ع(منحصر در اهل بیت
 در ذیل عبارت اخیری که االصول االصلیةوی در کتاب . توان از آن کرد ای نمی استفاده

دانستی که این بیان، مخصوص به «: نویسد از مولی امین استرآبادی نقل شد می
ای از قرآن صحیح   در غیر این صورت اصالً هیچ استفاده؛متشابهات است نه محکمات

ها را  گیرد بلکه بعضی از آن ن بیان حتی تمام متشابهات را هم در بر نمیای. نخواهد بود
 مردم دانست نه ۀتوان آن را نسبت به عام شود یا اینکه می در برخی وجوه شامل می

 قرآن کریم از بین خواهد رفت و بیشتر ۀدر غیر این صورت بیشتر فاید. خواص ایشان
 ]٧٠، ص٢١ [»١.اهد شدروایاتی که در این باب وارد شده، نقض خو

 
 روش میرزای اصفهانی در استفاده از حدیث در فهم قرآن و رد دیدگاه اخباریان. ٥
فحص  از بعد را کریم نصوص و ظواهر قرآن نخستین، اخباریانِ شد، گفته آنچه اساس بر

این در حالی است که میرزا مهدی . باشند از روایات حجّت ندانسته و قائل به توقف می
و ظواهر آیات را بعد از فحص و است ی، در این خصوص قائل به تفصیل شده اصفهان

های خود به این اصل پایبند مانده  یأس حجّت شمرده و در مقام عمل نیز در نوشته
گیرد که به احتمال  دارد که حجّیّت ظواهر قرآن کریم زمانی شکل می وی بیان می. است

 همانا «:ر تقریرات اصول وی آمده استد.  منفصل موهون گرددۀ وجود قرین،عقالیی
 نزد منفصل، قرائن بر تعویل احتمال که است این ... ظواهر حجّیّت در معیار و مالک
 ظاهري هیچ باشد، عقالیي احتمالي چنین اگر پس. باشد پایه بي و اعتنا قابل غیر عقال،

 تا ،اب تعلیماتدارد که در ب مرحوم میرزا بیان می] ٥٦، ص٢٣ [»٢.داشت نخواهد حجّیّت
زمانی که عدم تعویل بر منفصل احراز نشده باشد اساساً ظهوری برای کالم منعقد نشده 

 منعقد کالم براي ظهوري «:نویسد وی می. است تا بتوان برای آن حجیتی در نظر گرفت
میرزا ] ٢٠، ص١٩ [»٣.کند  نميمنفصل بر تعویل ،معلّم که شود احراز وقتي مگر شود نمي

باشدکه   منفصل میۀقائل به موهون شدن احتمالِ عقالیی بر وجودِ قرین مورددر چهار 
                                                                                                                                            

 وَ بَلْ أَصْالً بِالْقُرْآنِ نْتِفَاعُاال بِنَا یَصِحَّ لَمْ إِالَّ وَ المُحکَماتِ دُوْنَ بِالمُتَشَابِهَاتِ مَخْصُوصٌ ذَلکَ أَنَّ عَرَفْتَ قَدْـ  ١
 وَ مِـنْهُمْ  الکَامِلینَ دُوْنَ الرَّعِیَّةِ الْجُمْهُورِ إِلَي بِالنِّسْبَةِ أوْ الْوُجُوهِ بَعْضِ عَلَي وَ بَعْضُهَا بَلْ الْمُتَشَابِهَاتِ کُلِّ الَ
 ...ذلک  فِي الْوَارِدَةِ األَخْبَارِ أکثرُ لتَنَاقَضَتْ وَ الْقُرْآنِ فَوَائِدِ أکثرُ لَفَاتَ إِالَّ

 مَوهُونـاً  و مُلغـيً  القَـرائِنِ  مِـنَ  المُنفَصِلِ عَلَي التَّعویلِ احتِمالُ یَکونَ أَن ... الظَّواهِرِ حُجّیَّةِ في المَدارَ إِنَّـ  ٢
 .اإلِحتِمالِ هذَا عُقَالئیَّةِ عِندَ لِظاهِرٍ حُجّیَّةَ فال العُقَالءِ عِندَ

 .المُنفَصِلِ عَلَي یُعَوِّلُ ال المُعَلِّمَ أَنَّ أُحرِزَ الَّذي حَیثُ مِن إلّا ظُهُورٌ لِلکَالمِ فَالیَنعَقِدُـ ٣



  ١٠١  باریانتطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخ و جایگاه حدیث در فهم قرآن؛ مقارنه

 حجیت ظواهر بعد از فحص و یأس از روایات، حجیت ظواهر در آیات عقلی و :عبارتند از
  .خروج تخصصی نصوص از بحث حجّیّت ظواهر و حجیت ظواهر در افتائاتفطری، 

 
 تحجیت ظواهر بعد از فحص و یأس از روای. ١. ٥

منفصل، فحص و یأس از روایات ذیل  قرینۀ وجودِ عقالییِ احتمالِ شدن موهون اولین راه برای
وقتی به صورت عرفی فحص از روایات ذیل آیه صورت گرفت و چیزی بدست نیامد، . آیه است

مرحوم میرزا . عقالً وجود قرینۀ منفصل منتفی است و ظواهر آیات حجّیّت پیدا خواهند کرد
وی . کنند  حجیّت پیدا می رد که ظواهر آیات بعد از فحص و یأس از قرائن منفصلهدا بیان می

ای از فحص قرینه نیست تا جایی که احتمال تعویل در آن غیر  پس عَقالً چاره«: نویسد می
 ]٤٧، ص١٦[» ١.عقالئی گردد و اطمینان به مراد حاصل شود

 
 حجیت ظواهر در آیات عقلی و فطری. ٢. ٥

 امور این از حکایت که کالمي به نه است امور این خود به و عقلي، فطري امور حجّیّت
. دارند مذکّریّت ۀجنب فقط هستند، امور این به ناظر کهاي  افرادیّه مفاهیم الفاظِ. کند مي

 اینجا در کالم. ندارد متکلّم مراد از کالم کشف به ربطي امور این به شدن متذکّر بنابراین
 مکشوفات متکلّم، مراد از کالم بودن حاکي جهت به که این نه دارد مُذکّریّت شأن فقط

 بعض «عقلي و فطري امورِ این به شدن  متذکّر.شود حاصل مخاطب براي جدیدي
 نه است عقل حجّیّت جهت به امور این حجّیّت ولي است کالمش از خداوند »المراد

 از  ـعرب غیر یا عرب  ـردمم از بسیاري براي قرآن آیات. متکلّم مراد بر کالم حجّیّت
از  خداوند مراد ۀهم کشف به منوط آیات، حجّیّت بنابر این دارد، حجّیّت باب همین
 براي  ـهستند و عقلي فطري امور همان که  ـآیات المراد بعض کشف. یست نآیات

 مانند فطري امور به یا قرآن آیات از  بسیاري.است کافي موارد، در این آن بودنحجّت 
 و ظلم زشتي مانند عقلیّه تمستقالّ به یا دارند اشاره متعال خداي به ات فطریتذکر
 فطري امور متذکّر آیات، این شنیدن با عربي زبان به آشنا فرد که است طبیعي. فحشا
 بشارت آیات به وقتي همچنین. کند  ميپیدا عقلیّه تمستقالّ به نسبت عقلي تنبّه و شده

 آیات به که زماني و شود  ميزنده او در رجاء حالت ورد،خ بر مي الهي رحمت به دهنده
 که آیاتي. گیرد  ميفرا را او خوف خورد، برمي خدا قهر و عذاب به نسبت دهنده بیم

                                                                                                                                            
 .بِالْمُرَادِ االطمِینانُ یُحْصَلُ وَ عُقالئِي غَیْرَ فِیهَا التَّعْوِیلِ احْتِمَالُ یَصِیرَ أَنْ إلَى عَقْالً الْفَحْصِ مِنَ فَالبُدَّـ ١



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٠٢

 ۀکنند تالوت یا شنوندهبر  اختیار بي هستند، فطري و عقلي ۀحکیمانهاي  بیان متضمّن
 ظواهر این آیات از این .دشون مي او گرفتن پند و شدن متذکّر باعث و گذارند  مي اثرآن

مرحوم میرزا در این خصوص . یستندبُعد حجّت بوده و نیازمند فحص از روایات ن
 امر این چون نیست بحثي فهمند،  ميقرآن آیات ظاهر از زبان اهل آنچه در« :نویسد می
 ستا نیکویي ۀموعظ قرآن اینکه در نیست بحثي] نیز [و ... است زبان دانستن لوازمِ از
 و شناسند  ميهایشان قلب با را آن که است حکمتي و گیرند  ميپند آن از مردم که

 سلطنت از راها   آنو دهد  ميبشارت] الهي [رحمت به را مردم که استاي  دهنده بشارت
 آمده ایشان نیز اصولهاي  درس تقریرات در] ٢٢، ص١٩ [»١.ترساند مي] الهي [قدرت و

 تأثیر قرآن از ایمانش مراتب حسب بر نماید، نظر قرآن به که زبان به آشنا هر« :است
 و گیرد  ميروشنایي آن نور از و فهمد مي] را مقاصدي [آن از و گیرد  ميپند و پذیرد مي
 گرفتن پند و تنبّه از مقدار این و آید  ميخودش به قرآن،هاي  دادن بیم و پندها سبب به
 در] ٥٥ص ،٢٣ [»٢.است قرآن اختیاري غیر و قهري آثار از قرآن، به شدن نوراني و

 واردها  هاي آن دل در شنوندگان، ایماني درجات حسب بر قرآن، هدایت نور حقیقت
 و قهري آثارها  این. کند می نورانياي  اندازه تا را ایشانهاي  دل ،ناخواه خواه و شود مي
. خوانند  ميیا وندشن  ميرا آن آیات که است عربي زبان به آشنایان در قرآن اختیاري غیر

توان به مطالبی بیش از ظاهر آیات دست   به روایات میۀدر این موارد گرچه با مراجع
 حقّ مرادات ۀهم «آیات، مخاطب که نیست آن تأثیرگذاري، نوع این ۀیافت ولی الزم

 که چون است این به قهري تأثیرات این تحلیل. باشد کرده کشفها   آناز را »متعال
 به اختیار بي مخاطب آیه، یک شنیدن با باشد،  مياز آن مقصود و مراد رد فاني کالم،

 برایش خارجي عقلي یا فطري حقیقت یک یعني ،گردد  ميمنتقل آن از مراد و مقصود
 و است خارجي و عقلي فطري حقایق همین به مربوط قهري، تأثیر این. شود  ميآشکار
مرحوم میرزا ] ٢٤٣ـ٢٣٣، ص٥ [.تندهس مخاطب و تنبّه تذکّر ۀوسیل فقط قرآن الفاظ
 روزمره عادي متعارف امور به که کالمي از مرادات فهم راه که است روشن«: فرماید می
 آن  بهشناسند و  ميعقل نور آنچه مردم به به  تذکر دهنده استکه کالمي و گردد  ميباز

                                                                                                                                            
 الحَـسَنَةُ  المَوعِظَةُ أَنَّهُ في کَالمَ ال و ... بِاللُّغَةِ العِلمِ لَوازِمِ مِن فَأِنَّهُ آیاتِهِ مِن ظاهِراً اللِسانِ أَهلُ یَفهَمُهُ فیما کَالمَ الـ  ١

 .السَّطوَةِ مِنَ یُخَوِّفُهُم و بِالرَّحمَةِ یُبَشِّرُهم الَّذي المُبَشِّرُ و بِقُلوبِهِم یَعرِفُونَها حِکمَةٌ و بِهِ النّاسُ یَتَّعِظُ الَّتي
 و بِنُـورِهِ  یَستَضيءُ و مِنهُ یَفهَمُ و إیمانِهِ مَراتِبِ بِحَسَبِ یَتَّعِظُ و یَتَأَثَّرُ بِاللِسانِ عارِفٌ القُرآنِ إِلَي ناظِرٍ کُلُّـ  ٢

 .قَهراً القُرآنِ آثارِ مِن بِالقُرآنِ التَّنَوُّرِ وَ اإلِتِّعاظِ و التَّذَکُّرِ مِنَ المِقدارُ هذَا و إِنذاراتِهِ و بِمَواعِظِهِ یَتَذَکَّرُ



  ١٠٣  باریانتطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخ و جایگاه حدیث در فهم قرآن؛ مقارنه

 فطری در او را به معرفت کماالت و ها نشانه کس که به فطرتشان بدو معرفت دارند و
 ] ٢٧ص ،١٨ [»١.است زبان آن الفاظ از اِفرادي مفاهیم یادگیري یابند، همانا می

 مقصود به بردن پي براي کالم إفرادي مفاهیم دانستن شد، بیان که مواردي این در
 با مخاطب و دارند مذکّریّت ۀجنب فقط همگي مفاهیم این چون است کافي متکلّم
 برایش جدیدي معلوم و مکشوف که این نه شود  ميخارج غفلت از فقطها   آنشنیدن
 همان به شنود،  ميرا زندگي عادي و متعارف امور به مربوط الفاظِ  وقتي.گردد حاصل
 علم و گردد  ميمتذکّر هست، و بوده محشورها   آنبا دائم طور به و همیشه که حقایقي
 ادامه در مصنّف که است این. شود  ميخارج غفلت از فقط  وکند نمي تحصیل جدیدي
 برگردد؛ همانا کردیم ذکر که اموري به کالم اگر« :کند  مياضافه خود، قبلي فرمایش
 را کالم از مقصود تواند  ميبشناسد، را زباني هر الفاظ در إفرادي مفاهیم وقتي مخاطب،
 »٢.نیستها   آنبهاي  دهنده تذکّر جز کالم و بوده غافلها   آناز انسان که چرا. بفهمد

میرزا مهدی  دیدگاه از شود روشن که است آن این سخنان، نقل از  غرض]٢٧ص ،١٨[
 فطري و عقلي و علمي تذکّرات از عربي زبان به آشنا فردِ یک مندی برای بهره ،اصفهانی

 در (عربي زبان به حدّاقلي معرفت و فهم مراد خدا از کالمش در اینگونه امور، کریم قرآن
 فطری با دانستن مفاهیم هایاین تذکر کافی است و )رادیّهإف مفاهیم با آشنایي حدّ

ها به  باشد چرا که حجّیّت آن افرادی حاصل شده و نیازی به فحص از قرائن منفصل نمی
 گرچه ممکن ؛مخالفت نخواهند کرد  با این دو، و روایات استعقل و فطرت ثابت شده

دست آورد ولی ه ر آیه ب توضیحات بیشتری نسبت به ظاه، به روایاتۀاست با مراجع
 . اش با عقل و فطرت، حجّت خواهد بود ظاهر آیه به سبب همراهی

 

 حجیت ظواهر در افتائات. ٣. ٥
. دشو تعلیمات و افتائات تقسیم می ۀدیدگاه میرزای اصفهانی کالم به دو دستاز 

اء گوید و افت  کالمی است که متکلم در مقام تعلیم یک مطلب به متعلِّم می،تعلیمات
مثالً کالم یک . دارد کالمی است که متکلم در مقام تعیین تکلیف مخاطب بیان می

                                                                                                                                            
 مِـنَ  و المُعاشَـرَةِ  عِندَ العادیَةِ المُتَعارَفَةِ األُمُورِ إِلي الرّاجِعِ الکَالمِ مِنَ المُراداتِ فَهمِ في الطَّریقَ أَنَّ ظاهِرٌـ  ١

 الَّتـي  کَماالتِـهِ  و المَـشهُودَةِ  آیاتِهِ و بِالفِطرَةِ یَعرِفُونَهُ مَن و العَقلِ بِنُورِ یَعرِفُونَه ما الي تَذکِرَةٌ الَّذي الکَالمِ
 .اللُغَةِ تِلکَ أَلفاظِ مِن اإلِفرادیَّةِ المَفاهیمِ تَعَلُّمُ هو الفِطریَّةِ المَعرِفَةِ ظُهُورِ عِندَ یَعرِفونَها

 إِذا الکَـالمِ  مِـنَ  صودِالمَق فَهمِ علي یَقدِرُ لُغَةٍ کُلِّ أَلفاظِ مِن اإلِفرادیَّةَ المَفاهیمَ عَرَفَ مَتي المُخاطَبَ فَإِنَّـ  ٢
 .إِلَیها تَذکِرَةً إالّ الکَالمُ یَکونُ ال و عَنها غافِالً یَکُونُ اإلِنسانَ فَإِنَّ ذَکَرنا الَّتي األُمُورِ إِلَي راجِعاً الکَالمُ کانَ



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٠٤

. است تعلیم ،در مقام تدریس به دانشجویانو پزشک در مقام نسخه دادن به بیمار افتاء 
تواند   نمییک معلم در مقام تعلیم،.  عقالیی است، امریتعویل بر منفصل در تعلیمات

شاگرد خود بیان کند و عرف عقال نیز بر همین است که در  تمام مطالب را یکجا برای
 کلی ۀمعلم یک قاعدابتدا  به عنوان مثال،. شودرعایت  هنگام تدریس سطح فهم مخاطب

 بیان  برای متعلم خود جزئی آن راهای هتها و نک  بعد استثناءۀرا بیان کرده و در مرحل
 در است و بنابراین عقال ۀق با سیرلذا تعویل بر منفصل در باب تعلیمات، مطاب. کند می

گیرد تا حجّیّت   ظهوری شکل نمی،تاند، قبل از فحص از سنّ آیاتی که در مقام تعلیم
 استوار تدریج ۀبرپای تعلیم که است آشکار«: نویسد میرزا در این زمینه می. داشته باشد

 به کردن اتّکا  بر، مبتنیحاکمهاي  عنوان و ها تخصیص و هاقید جهت از آن بنیان و است
 زند  ميسر معلّم از تعلیم مقام در که گفتاري براي سبب این به و  استمنفصل] ۀقرین[

 بیان با مطلب همین] ٣٤ص ،١٧ [»١.گیرد  نميشکل بودن مطلق یا عمومیّت در ظهوري
 بنابر این پس« :است آمده  چنینمیرزای اصفهانی اصول درس تقریرات در دیگري
 کالم ظهورات باشد نشده احراز آید،  ميبعداً که بیاني بر متکلّم کردنن اعتماد که مادامي

مرحوم میرزا بیان ] ١٦٧ و ١٦٦، ص ٢٣؛ ٤٧ص ،١٦ [»٢.یست حجّت نتعلیمات باب در
 جوانب ۀ عقال در باب افتائات بر این است که همۀ سیر،برخالف تعلیماتکه دارد  می

مثالً وقتی پزشک دارویی تجویز . کنند کالم را بیان کرده و تعویل بر منفصل نمی
تواند   مربوط به آن را در همان زمان تجویز بیان کند و نمیهای ه باید تمام نکت،کند می

باید   و یک ماه بعد بیان کند که در مصرف این دارو فالن نکته راکنداآلن دارویی تجویز 
رند و قرآن کریم اشم یح نمیلذا عُقال تعویل بر منفصل را در باب افتائات صح. رعایت کرد

آید تعویل   لذا وقتی در مقام افتاءِ یک مطلب بر می ونیز از این سیره عدول نکرده است
همانا تعویل بر منفصل کردن مُفتی در «: فرماید مرحوم میرزا می. کند بر منفصل نمی

به همین سبب ظواهر ] ٤٥ص ،١٧[ »٣.استفتوای خود، خالف فطرت عقالئی و قبیح 

                                                                                                                                            
 وَالمُخَصِّـصاتِ  المُقَیِّداتِ حَیثُ مِن المُنفَصِلِ عَلَى التَّعویلِ عَلَى وَأَساسُهُ بِالتَّدریجِ، التَّعلیمِ قِوامَ أَنَّ ظاهِرٌـ  ١

 فِـي  ظُهُـورٌ  التَّعلـیمِ  مَقـامِ  فـي  المُعَلِّمِ عَنِ یَصدُرُ الَّذي لِلکَالمِ یَنعَقِدُ ال الجِهَةِ وَلهذِهِ الحاکِمَةِ، وَالعَناوینِ
 .وَاإلِطالقِ العُمُومِ

 البَیـانِ  عَلَـي  المُـتِکَلِّمِ  تَعویـلِ  عَدَمُ یُحرَز لم ما یماتِالتَّعل بابِ في الکَالمیَّةُ الظُّهوراتُ یَسقُطُ هذا فَعَليـ  ٢
 التَّعْوِیـلِ  فَاحْتِمَالُ الْمُنْفَصِلِ الْبَیَانِ عَلَى التَّعْوِیلِ عَلَى التَّعْلِیمِ دَیدنَ أنَّ ظَاهِرٌ«: فرماید  و نیز می  . المُتِأَخِّرِ

  .بِالضَّرُورَةِ ئيٌّعُقَال لِلتَّعْلِیمِ الْوَارِدَةِ الْعُمُومَاتِ فِي
 .عَقْالً قَبِیحٌ وَ الْفِطْرَةِ فُخِال الْمُنْفَصِلِ عَلَى إفْتَائِهِ فِي الْمُفْتِي تَعْوِیلَ فَإِنَّـ ٣



  ١٠٥  باریانتطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخ و جایگاه حدیث در فهم قرآن؛ مقارنه

در تقریرات اصول . اتی که در مقام افتاء بیان شده، قبل از مراجعۀ به روایات حجّت استآی
 که فتوا برخالف... یست حجّت نتعلیمات باب در کالم ظهورات«: مرحوم میرزا آمده است

 آن از متکلّم مقصودِ همۀ عقال، سیرۀ جهت از و شود  ميمنعقد کالم براي] آن در [ظهور
 است عقالیي کاري تعلیمات، در منفصل بیان بر اعتماد ]از این رو [١.شود  ميفهمیده] فتوا[

 و ١٦٦، ص٢٣ [٢.ها است زشت ترین زشت از دانا، حکیم فرد از کار این فتوا، مورد در چنانکه
نتیجه آنکه از دیدگاه میرزای اصفهانی ظواهر آیاتی که در مقام افتاء قرار دارند، قبل از ] ١٦٧

  .ت داشته و احتمال وجود قرینه در آن موهون استفحص از سنت حجّیّ
 

 خروج تخصصی نصوص از بحث حجّیّت ظواهر. ٤. ٥
عالوه بر ظواهر قرآن کریم با قیدهایی که بیان شد، میرزا مهدی اصفهانی قائل به حجّیّت نصوص 

 آیات به بیان وی، در برخی. شمارد ها را قبل از فحص از روایات حجّت می قرآن کریم است و آن
قرآن یک قدر متیقّنی وجود دارد که آیه به سبب آن بیان شده است و به آن نصّ گویند و انکار 

خود، قائل به کالم بودن و ) ع(بیت آن، انکار عربیت قرآن کریم و انکار روایات است چرا که اهل
نفی های ایشان هم در راستای  به همین سبب است که سایر فرمایش. عربی بودن قرآن هستند

 . این مطلب نخواهد بود و لذا نصوص نیازمند فحص از قرینۀ منفصل نیست
 مقیِّد وجود از فحص وقتي تا باشد،  مطلقمتکلّم بیان در مطلبی اگربه عنوان مثال 
 در »مطلق «آن ، استنشده حاصل اطمینان آن نبود از و نگرفته احتمالي، صورت

 از متکلّم مراد که شد مطمئن توان  نمينيیع ،ندارد حجّیّت خود، افراد ۀبرهم داللتش
 مقیِّد که شود احراز فحص، از پس آنکه مگر است آن افراد ۀهم ،»مطلق «این بیان

                                                                                                                                            
 عَـن  یُکـشَفُ  و لِکَالمِـهِ  الظُّهُـورُ  فَیَنعَقِدُ الفَتوي بِخِالفِ ... التَّعلیماتِ بابِ في الکَالمیَّةُ الظُّهوراتُ یَسقُطُـ  ١

 .عُقَالء مُرادِهِ مامِتَ
هُ  کَما التَّعلیماتِ بابِ في عُقَالئيٌّ أَمرٌ المُنفَصِلِ البَیانِ عَلَي اَلتَّعویلُـ  ٢  الحَکـیمِ  مِـنَ  القَبـائِحِ  أَقـبَحِ  مِـن  أَنـَّ

» الحَکـیمِ  عَلَـيَ  ذَلِـکَ  بْحِبِقُ التَّعْوِیلِ عَدَمِ مِنْ بُدَّ فَالَ الْفُتْیَا أَمَّا«: فرماید  و نیز می  » .الفَتوي بابِ في العَلیمِ
عَلَـيَ   أسَاسَـهَا  لِـأنَّ  الْمُنْفَـصِلِ  عَلَـى  التَّعْوِیـلِ  عَلَـى  فَبِنَائُهَا ... التَعلیمَاتُ«: فرماید و نیز می ] ٣٣، ص ١٩[

 عَـنْ  إخْبَـاراً  کَانَ لَمَّا فَإِنَّهُ اهِلِالْجَ لِعَمَلِ الْفِعْلِيِّ التَّکْلِیفِ مَرْتَبَةِ عَنْ اإلخْبَارِ بِخِالَفِ یَخْفَى الَ کَمَا التَدرِیجِ
ذِي  الْحَیْـثِ  مِـنَ  فِیـهِ  التَّعْوِیلُ یَکُونُ طِبقِهِ عَلَى الْجَاهِلُ یَعْمَلَ لِکَيْ الْخَارِجِیَّةِ وَ الْفِعْلِیَّةِ  التَّحَقُّقِ مَرْتَبَةِ  الـَّ
و نیـز   ] ٤٣ ، ص ١٧[» عَقْـالً  مُـسْتَنْکَراً  وَقَبِیحـاً  العقالئیةِ طْرَةِالْفِ خِلَافَ الْمُنْفَصِلِ الْبَیَانِ عَلَى لِبَیَانِهِ سِیقَ
 فِـي  السَّلَامُ عَلَیْهِ الْإِمَامِ مَقَامَ لِأَنَّ الْعَقْلِ حُکْمِ بِمُقْتَضَى الْمُنْفَصِلِ عَلَى مُعَوَلَةً لَیْسَتْ أَنَّهَا یَظْهَرُ«: نویسد  می

 یُعَـالِجُونَ  مِمَّا بِهِ الْعَمَلُ لَهُمْ یَجِبُ بِمَا لِلْمَرْضَى إفْتَائِهِ فِي الطَّبِیبِ مَقَامِ مِنْ وَنَبِأَدْ لَیْسَ لِلْجَاهِلِینَ إفْتَائِهِ
 ]٤٥، ص١٧[» عَقْالً وَ قَبِیحٌ الْفِطْرَةِ خِالفُ الْمُنْفَصِلِ عَلَى إفْتَائِهِ فِي الْمُفْتِي تَعْوِیلَ فَإِنَّ أَمْرَاضَهُمْ بِهِ



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ١٠٦

 »الجملة في «افرادش اینکه در مطلق همین ولي شود  نميیافت آن براي منفصلي
 حکم، یک تعلیم مقام در اگر به عنوان مثال .دارد حجّیّت هستند، حکم این مشمول

 ولي کند مقیَّد را مطلق این منفصلي مقیِّد است ممکن است، شده تعبیر »العالم أکرِم«
 عالمي هر از کلّي به إکرام حکم آن، اساس بر که یافت توان اي نمي منفصله ۀقرین قطعاً

 ولي است تعلیم این مسلّم مدلول شوند، اکرام باید علما »الجملة في «اینکه. شود برداشته
 یااند  بوده او مقصود عالمان ۀهم آیا است؟ متکلّم مراد خصوصیّتي چه با لميعا چه اینکه

 باالخره که این اصل امّا. شود  ميفهمیده احتمالي مقیِّدهاي به رجوع با برخی از ایشان؟
] ٢٠٩ـ٢٠٤، ص٥ [.دانست متکلّم مراد قطع، طور به توان  ميرا شوند إکرام باید علمایي

 ظواهر«: نویسد  اصولی خود به این مطلب اشاره کرده و میهای مرحوم میرزا در بحث
 تعلیم و بیان براي کالم سوق که جهتي آن از مگر ندارد حجّیّت) تعلیمات (آن در کالم
 منفصل بیان بر تعویل احتمال عقال، نظر از جهت این بیان در که چرا بوده جهت آن

یرات دروس ایشان نیز آمده همچنین این مطلب در تقر] ١٣٠، ص١٦ [».١شود  نميداده
 بعداً که بیاني بر متکلّم نکردن اعتماد که مادامي ،بنابراین پس«: فرماید است که می

اي  جنبه آن از  مگریست حجّت نتعلیمات باب در کالم ظهورات باشد، نشده احراز آید مي
  ]١٦٧ و ١٦٦ص، ٢٣ [»٢.است شده ادا جنبه آن بیان خاطر به کالم که

یدگاه میرزای اصفهانی در خصوص جایگاه روایات در فهم قرآن کریم به تا اینجا د
نتیجه آنکه ایشان بر خالف اخباریان که ظواهر قرآن کریم را فقط در . تفصیل بیان شد

 و موارد  استشمارند، در این خصوص قائل به تفصیل شده  روایات حجت میپرتو
 لذا رویکرد وی در خصوص نقش .شمارد  کلی مستثنی میۀالذکر را از این قاعد فوق

 . بری از قرآن کریم تفاوت مبنایی با نگرش اخباری دارد روایات در بهره
 
 برخی شواهد استناد میرزا به آیات فاقد روایت . ٦

همانطور که بیان شد، میرزای اصفهانی بر خالف اخباریان در نصوص قرآن کریم و در 
در  وی.  موهون گردد، قائل به حجیت استظواهری که احتمال وجود قرینۀ منفصل در آن

                                                                                                                                            
 التَّعویـلُ  یُحتَمَلُ ال فَإِنَّهُ تَعلیمِهِ و لِبَیانِهِ الکَالمُ سیقَ الَّذي حَیثُ مِن إالّ فیها الکَالمِ لِظُهُوراتِ ةَحُجّیَّ الـ  ١

 .عُقَالء المُنفَصِلِ البَیانِ عَلَي
 البَیـانِ  عَلَـي  لمُـتِکَلِّمِ ا تَعویـلِ  عَدَمُ یُحرَز لم ما التَّعلیماتِ بابِ في الکَالمیَّةُ الظُّهوراتُ یَسقُطُ هذا فَعَليـ  ٢

 .ألَجلِهِ الکَالمُ سیقَ الَّذي حَیثُ مِن إالّ المُتِأَخِّرِ
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 استفاده آن از مکرراً خود معارفی نظام ترسیم در و بوده پایبند این مطلب به نیز مقام عمل
 بیان روایتیها  آن ذیل که کند می استناد فراوانی آیات به خود مباحث خالل در و کرده
 از بعد ظواهر حجیت به نیز عمالً اصفهانی میرزای که داد نشان توان می لذا. است نشده
در ادامه برخی از . باشند می آن منکر نخستین اخباریان که امری است؛ مانده پایبند فحص

 :گردد استنادات میرزای اصفهانی به آیاتی که ذیل آن روایتی بیان نشده ارائه می
 مردم ۀمرحوم میرزای اصفهانی در بیان این مطلب که تعیین نوع معجزه به عهد ـ١

وَ ذَرِ « ۀخواهند ایمان بیاورند را به حال خود رها کرد به آی یست و باید کسانی که نمین
 هیچ آن در حالی که ذیل کرده استاستناد ] ٧٩انعام، [ »الَّذینَ اتَّخَذُوا دینَهُمْ لَعِبًا

 ]٧٦٧، ص١٥[ .روایتی در تفاسیر نیامده است
 به )ع( علیمنینؤیروان امیرالمدر مقام بیان جایگاه بهشتی پمیرزای اصفهانی ـ ٢

 »لَهُمْ دارُ السَّالمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ«: آیات کند که از آن جمله است   آیات متعددی اشاره می
نْهارُ خالِدینَ فیها ذلِکَ  مِنْ تَحْتِهَا االَیدَّ هللاُ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْراَعَ« ،]١٢٧، االنعام[

الَّذینَ ءامَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا في سَبیلِ هللاِ «، )٨٩: التوبه (»الْفَوُْز الْعَظیمُ
که ] ٢٠،التوبه[ »هللاِ وَ اُولئِکَ هُمُ الْفآئِزُونَ بِاَمْوالِهِمْ وَ اَ نْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ

  ]٩٠٥ص، ١٥ [. روایتی یافت نشدها ذیل آن
که دال بر علم ذاتی خداوند میرزای اصفهانی در مقام بر شمردن آیات و روایاتی ـ ٣

 »اَ لَمْ یَعْلَمُوا اَنَّ هللاَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ وَ اَنَّ هللاَ عَالَّمُ الْغُیُوبِ «متعال هستند به آیات
نَّ ذلِکَ  کِتابٍ إِ رْضِ إِنَّ ذلِکَ فيیَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَ األَأَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ  «،]٧٨ ،التوبه[

 ،النمل [ »وَ إِنَّ رَبَّکَ لَیَعْلَمُ ما تُکِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما یُعْلِنُون«، ]٧٠،التوبه[ »عَلَى اللَّهِ یَسیرٌ
وَ أَسِرُّوا «، ]٣٨ ،فاطر[» رْضِ إِنَّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورعالِمُ غَیْبِ السَّماواتِ وَ األَإِنَّ اللَّهَ «، ]٧٤

 ]٣٢٦ص، ١٥[  است اشاره کرده]١٣ ،الملک[»  اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدُورقَوْلَکُمْ أَوِ
 . در حالی که هیچ روایتی پیرامون این آیات بدست نیامد

أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ « های قرآن کریم به آیۀ  مرحوم میرزا در مقام معرفی ویژگیـ٤
استناد ] ٧٠الحج،  [» کِتابٍ إِنَّ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسیر  األَرْضِ إِنَّ ذلِکَ فيما فِي السَّماءِ وَ

 .  در حالی که در تفاسیر مأثور روایتی ذیل این آیه یافت نشد]٣٣٣ص، ١٥[کند  می
تر أَنَّ   أَ لَمْ « اصفهانی در اشاره به خالقیت و قادریت خداوند به آیات میرزا مهدیـ٥

، ]١٩، یمابراه[ » السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدیداللَّهَ خَلَقَ
] ٢١ ،الفتح[ »ءٍ قَدیراً  کُلِّ شَيْ  لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْها قَدْ أَحاطَ اللَّهُ بِها وَ کانَ اللَّهُ عَلى وَ أُخْرى«

  ]٣٧١ص، ١٥ [.ها یافت نشد ن که روایتی در ذیل آ استاشاره کرده
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اِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ هللاِ یُؤْتیهِ مَنْ  «ۀمیرزای اصفهانی در مستندات بحث بداء به آیـ ٦
 در حالی که روایتی در ذیل آن  استاشاره کرده ]٢٩ ،؛ الحدید٧٣ ،عمران آل[ »ءُیَشا

 ]٣٧١ص، ١٥[ .یافت نشد
أَ وَ لَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعیدُهُ « مرحوم میرزا در اشاره به معاد، به آیات ـ٧

»  فَلَوْ ال تَذَکَّرُونَ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى«و ] ١٩ ،العنکبوت[» إِنَّ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسیرٌ
 ]٤٤٩ص، ١٥ [.ها هیچ روایتی بیان نشده است کند که ذیل آن استناد می] ٦٢ ة،واقعال[

قُلِ اللَّهُ « ۀ به آی،مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در بحث خلقت و خلط و مزج ـ٨
 یَوْمِ الْقِیامَةِ ال رَیْبَ فیهِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال  یُحْییکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ ثُمَّ یَجْمَعُکُمْ إِلى

 ].٤٧٥ص، ١٥[ ر ذیل آن نیستکه روایتی داست استناد کرده  ]٢٦، یهجاثال[  »یَعْلَمُون
لَقَ اللَّهُ خَ «ۀ است، به آیه خدا ب،مرحوم میرزا در بیان اینکه قوام کائنات ـ٩

 که در ]٤٨٣ص، ١٥[  است استناد کرده]٤٤،العنکبوت[» رْضَ بِالْحَقالسَّماواتِ وَ األَ
 . ذیل آن روایتی بیان نشده است

وَ «.  به آیاتجن،ت فرابشری مانند  اصفهانی در اثبات وجود موجودا میرزامهدیـ١٠
 عَمَّا  جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنینَ وَ بَناتٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالى

مِنَ الْجِنِّ وَ  قَبْلِهِمْ  أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ في« و] ١٠٠، االنعام[ »یَصِفُونَ
 ]٥٠٤ص، ١٥[  است اشاره کرده]٢٥ ، و فصلت١٨، حقافاأل[ » نْسِ إِنَّهُمْ کانُوا خاسِریناإلِ

 ها بیان نشده است که احادیثی در ذیل آن
» وَ بَنَیْنا فَوْقَکُمْ سَبْعاً شِداداً«ها به آیات  مرحوم میرزا در بیان خلقت آسمانـ ١١

أَ فَلَمْ یَنْظُرُوا «، ]٦٤، غافر[ »ي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ بِناءاللَّهُ الَّذ«، ]١٢، النبأ[
وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ «، ]٦، ق[ »إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَنَیْناها وَ زَیَّنَّاها وَ ما لَها مِنْ ُفرُوج

کند   اشاره می]١٦:الحاقة[ » فَهِيَ یَوْمَئِذٍ واهِیَةوَ انْشَقَّتِ السَّماءُ«، ]٥ و ٢، االنشقاق[ »حُقَّت
 .یک، روایتی بیان نشده است که ذیل هیچ] ٥٤٠ص، ١٥[
 

 گیری نتیجه
 برخی مانند ؛های متفاوتی دارند گیری اخباریان در قبال حجیت ظواهر قرآن کریم موضع

ص و یأس از مولی امین استرآبادی قائل به عدم حجیت ظواهر و نصوص قرآن بعد از فح
 . باشند سنت می

 .نمایند اخباریان فقط در صورتی که روایتی مؤیّد مضمون آیه یافت شود به آن استناد می
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بعد از فحص و : شمارد  ظواهر قرآن را حجّت می،میرزا مهدی اصفهانی در سه مورد
 وی همچنین نصوص را نیز بی نیاز. یأس از سنت، در افتائیات و در آیات عقلی و فطری

 . داند از فحص می
 به ظاهر آیاتی که جزء یکی از ،میرزای اصفهانی در مقام عمل نیز در موارد بسیار

 . باشند، استناد کرده است های فوق الذکر می دسته
 . دانند  از عامه و باطل میۀاخباریان اصول فقه را برگرفت

زم و ضروری و خود  از عامه ندانسته و آن را الۀفترمیرزای اصفهانی اصول فقه را برگ
 . شمارد را پیرو فقهای اصولی می

دیدگاه میرزای اصفهانی با اصولِ باورهای اخباریان تفاوت بسیار داشته و انتساب 
 . به وی قابل قبول نیستاخباریگری 
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