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سيد عبد ﷲ شبر در نزاع اصولی و اخباری
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﻣﺴﻌﻮدي
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ﭼﻜﻴﺪه

*
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يکی از جريانھايی که پس از دورهای رکود ،از اوايل سده ي^^ازدھم در لباس^^ی ت^^ازه
رونق يافت؛ جريان اھل حديث بود .اين جريان که با اجتھاد و انحص^^ار برداش^^تھ^^ا
در سبک و سياقھای س^^نتی مجتھ^^دان مخالف^^ت داش^^ت ،ب^^ه ت^دريج طرف^^دارانی ج^^دی
پيدا نمود؛ اما با روی کار آمدن مکتب اصولی وحيد بھبھانی)م1205ق( با شکس^^ت
مواجه گرديد و از محافل علم^^ی ش^^يعه رخ^^ت ب^^ر بس^^ت .يک^^ی از دانش^^مندانی ک^^ه در
دورۀ ن^^زاع مي^^ان اص^^ولی و اخب^^اری م^^یزيس^^ت ،س^^يد عب^^دﷲ ش^^بر)م1242ق( از
محدثان پرکار اماميه است که صاحب آثار متعددی با رويکرد حديثی است .جايگ^^اه
اين دانشمند ب^^زرگ در ن^^زاع مي^^ان اص^^ولی و اخب^^اری موض^^وعی اس^^ت ک^^ه در اي^^ن
مقاله بررسی میشود.

of

ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ :سيد عبدﷲ شبر ،اخباريان ،اصوليان ،حجيت قرآن ،حجيت روايات.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

Ar

ch

س^^ده ي^^ازدھم ت^^ا س^^يزدھم ھج^^ری را م^^یت^^وان دوران رون^^ق س^^ه جري^^ان اخب^^اری ،اص^^ولی و
فلسفی 1ناميد .محمد امين استرآبادی)م1036ق( 2نماينده جريان اخباریگری با نوشتن کت^^اب
ا:ا]ــ' ا'4ــ ،س^^خت ب^^ر اص^^ول فق^^ه و فقيھ^^ان تاخ^^ت و گ^^رايش افراط^^ی
اخباریگری را پايه گذاری نمود .اين گرايش در طيفھای مختلف تند رو و ميان^^ه رو و ب^^ا
کس^^انی ھمچ^^ون محم^^د تق^^ی مجلس^^ی)م1070ق( ،محم^^د حس^^ن ح^^ر ع^^املی)م1104ق( ،م^^ال
محس^^ن ف^^يض کاش^^انی)م1091ق( ،س^^يد نعم^^ت ﷲ جزاي^^ری)م1112ق( ،يوس^^ف ب^^ن احم^^د
3
بحرانی)م1186ق( به حيات خود ادامه داد.
ب^^ا وج^^ود اي^^ن ک^^ه جري^^ان اخب^^اری در نيم^ۀ نخس^^ت س^^دۀ دوازدھ^^م ب^^ر محاف^^ل ش^^يعی س^^ايه
گسترده بود ،با روی کار آمدن اخباريانی ھمچون شيخ يوسف بحرانی صاحب ا 'ا]\
* دکتری علوم قرآن و حديث و عضو ھيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقليد.
 .1شيخ بھايی)1030- 952ق( ،مير داماد)1041-970ق( ،مير فندرسکی)م1050ق( و مالصدرا)م1050ق( را میتوان
از پرچمداران جريان فلسفی اين دوره برشمرد.
 .2وی شاگرد صاحب '/ار{ و صاحب  %5/بوده اس^^ت و در آغ^^از ،پي^^رو اس^^اتيد خ^^ود ب^^ود ،ام^^ا بع^^دھا ب^^ه تخري^^ب
روش آنان و به طور کلی مجتھدان پرداخت )ر.ک :ر   ;2و 6;2ء ،ص.(238
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و محمد بن علی بحرانی)زنده به سال1169ق( به سوی نوعی اعتدال رفت.
به تدريج ،بستر فکری برای ظھور مجدد اصوليان فراھم شد و سرانجام ،مکتب اصولی
توسط وحيد بھبھ^^انی)م1205ق( احي^^ا گردي^^د و توس^^ط ش^^يخ انص^^اری و ش^^اگردانش گس^^ترده
شد؛ به گونهای که به افول جريان اخباریگری انجاميد.
از نيمه دوم سده دوازدھم ـ که دوره نزاع ميان اخب^^اری و اص^^ولی ب^^ه ش^^کل ج^^دی آغ^^از
شد ـ عالمان زيادی به نقد اخباریگری در اشکال افراطی و يا معتدل آن پرداختند که از آن
جمله سيد محسن اعرجی)م1227ق( 5استا ِد سيد عبد ﷲ شبر)م1242ق( بود.
از مھمترين دانشمندانی که در دوره نزاع ميان اصولی و اخب^^اری س^^ھم فراوان^^ی داش^^ت،
س^^يد عب^^د ﷲ ش^^بر دانش^^مند پرک^^ار امامي^^ه ب^^ود ک^^ه ب^^ه نگ^^ارش کت^^ابھ^^ايی در نق^^د مب^^^انی
ـ3
اخباریگری اقدام نمود که از مھمترين آنھا میت^^وان ب^^ه کت^^اب  D/ا 2 Vـ
;  ; 1ا  '6اشاره نمود.
به ھر حال ،سھم ايشان در نقد ديدگاهھا و مب^^انی اخب^^اریگری ،مس^^ألهای ش^^ايان بررس^^ی
است .به اين منظور ،الزم میدانيم با ذکر اختالفات مھم مکتب اصولی و اخب^^اری ،موض^^ع
ايشان را بررسی نموده و در ضمن ،رويکرد ايشان را به نحو دقيقتری جستجو نماييم.
4

D
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ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﺻﻮﻟﻲ و اﺧﺒﺎري

6

اﻟﻒ .ﻛﺘﺎب

ive

 .1اختالف در منابع احکام
مھمت^^رين اخ^^تالف دو مکت^^ب اص^^ولی و اخب^^اری ب^^ه اخ^^تالف در ش^^مار من^^ابع و ادل^^ه احک^^ام
شرعی در استنباط احکام بر میگردد .در حالی که عالم^^ان مکت^^ب اخب^^اری من^^ابع احک^^ام را
در کتاب و سنت منحصر میدانند ،مجتھدان يا عالمان مکتب اصولی منابع احکام را چھ^^ار
دليل کتاب ،سنت ،اجماع و عقل معرفی نمودهاند.

ch

طيف افراطی از اخباريان ،استنباط احکام نظری را از ظواھر کتاب ،جايز نمیدانند ،مگر
با رجوع به کالم عترت و در صورت عدم وجود تفسير اھ^^ل بي^^ت  ،توق^^ف و احتي^^اط را
واجب میدانند 7.از نگاه آنھا فھم آيات ،بدون رجوع به ق^^ول معص^^وم از م^^وارد تفس^^ير ب^^ه
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 .4ھمان ،ص.211
ـ:ل و
ـ $اFZـ
 .5السيد محسن االعرجی البغدادی ،خطيب األصوليين المعروف بالمحقق الكاظمی ،ل^^ه ا :Vل 2ـ
+ح ا:ا 2للتونی سماه ا:ا) $2ا(ن ا ،5Yج ،1ص .(138او به عن^^وان تق^^ريظ ب^^ر رس^^الهای
از سيد جواد بن قاسم حسينی عاملی شقرايی که در رد بر اخباريان است ،نوشته اس^^ت :أحس^^نت و أجمل^^ت و أفض^^لت
حكمة و صواباً و مورداً عذبا ً و مستزاداً لبابا ً ال زلت موفقا ً لھداية الخلق و إرشاد الناس إلی الحق و الكشف عن الخفايا
و الداللة علی الخبايا ) .ا(ن ا ،5Yج ،4ص.(293
 .6شيخ عبدﷲ بن حاج صالح بن جمعة بحران^^ی الس^^ماھيجی از بزرگ^^ان علم^^ای اخب^^اری )م1135ق( در کت^^ابی ک^^ه ب^^ا ن^^ام
 D/ار"  32أk" :Aا#ت ا!F  " Yح ا'  نوش^^ته اس^^ت ،ب^^ه چھ^^ل
ف^^رق مي^^ان اص^^وليان و اخباري^^ان اش^^اره نم^^وده اس^^ت) .ا}ر 5ــ ،ج ،23ص211؛ ":/ــ;1 (:ــت
ا;6ـ
ــ
ــء ،ج ،12ص .(185مرح^^^وم ش^^^بر ب^^^ه نق^^^ل از س^^^ماھيجی تف^^^اوتھ^^^ای م^^^ذکور را در کت^^^اب D/ـ
ـ
ا  Vخود آورده است و نظري^ات خ^^ود را ني^^ز در خ^^الل بي^^ان تف^^اوتھ^^ا ،مت^^ذکر ش^^ده اس^^ت )ر.کD/ :ـ
ا  ،Vنسخه خطی به شماره  ،854ص 459به بعد(.
 .7ا:ا]' ا' ،4ص.47
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D

رأی است 8.آنھا کالم خدا و رسول را از جھاتی متف^^اوت ب^^ا ک^^الم ائم^^ه م^^یبينن^^د؛ از جمل^^ه
اين که کالم خدا و رسول خطاب به ائمه و به قدر عق^^ول آنھ^^ا ب^^وده و وق^^وع نس^^خ در آن
محتمل است؛ اما کالم ائمه خطاب ب^^ه رعي^^ت و از احتم^^ال نس^^خ خ^^الی اس^^ت 9.از اي^^ن رو،
معتقدند که ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه در آيات تنھ^^ا ب^^ر ائم^^ه معل^^وم
است 10.اين در ح^^الی اس^^ت ک^^ه اص^^وليان و برخ^^ی اخباري^^ان معت^^دل ھمچ^^ون ف^^يض کاش^^انی،
11
ظواھر کتاب را حجت میدانند.
مرحوم شبر عمل به ظواھر کتاب را روش قدمای اصحاب امامي^^ه برش^^مرده و ب^^ا تقس^^يم
کتاب مجيد بر دو قسم محکم و متشابه و تقس^^يم محک^^م ب^^ه ن^^ص و ظ^^اھر و تقس^^يم متش^^ابه ب^^ه
مجمل و مؤوّ ل 12میگويد:

SI

ﺑﺪان ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﺻﺤﺎب در ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻤﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺴـﻤﺶ ،ﺑـﺪون

رﺟﻮع ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن و ﺗﺘﺒﻊ ﻗﺮاﻳﻦ و آﺛﺎر ،اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺳﺨﻦ در ﺟﻮاز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺟـﻮاز
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﻜﻤﺎت و اﺧﺬ اﺣﻜـﺎم از آﻧﻬـﺎ ﺑـﺪون ﻣﻼﺣﻈـﺔ رواﻳـﺎت اﺳـﺖ .ﺑﺎﻳـﺪ ﮔﻔـﺖ

ـ'
ﻣﺠﺘﻬﺪان ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎي اﺳﻼم ﺑﺮ ﺟﻮاز آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺟﺰ ﺻﺎﺣﺐ ا:ا]ـ

of

ا' 134و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از او ﺷﻴﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻴـﺖ ﻇـﻮاﻫﺮ ﻛﺘـﺎب را ﻧﻔـﻲ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺧﺒﺎرﻳﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪان در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد
ﻫﻢ ﻧﺪا ﺑﻮده و ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺮاط ﭘﻴﻤﻮده و ﻣﺪﻋﻲ ﺟﻮاز ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻞ ﻗﺮآن اﻋـﻢ از
ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻧﺺ و ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ]ﻛﻪ اﻫﻠﻴﺖ آن را دارﻧﺪ[ ﺷﺪهاﻧﺪ .

15 14

ive

وی پس از بيان اقوال موافق حجيت ظواھر کتاب 16،مانند فيض کاشانی ،17شيخ طوسی

18

ch

 .8ھمان ،ص172؛ ا'رر ا / Dا;_ت ا ،":ج ،2ص.360
 .9ا:ا]' ا' ،4ص.90
 .10ا:ا]' ا_ ،":ص171؛ ا'رر ا ،Dج ،2ص.346
ـ ب^^ر
 .11کتاب ا  32 32Vا;-ن ،ج ،1ص 75-70؛ ظاھر ک^^الم بحران^^ی در ا'رر اDـ
ممنوعيت تفسير قرآن به غير از کالم اھل بيت است؛ اما در الحدائق الناضرة در توضيح آيۀ ) أَفَالَ يَتَ َدبﱠ ُرونَ ْالقُ^^رْ آنَ
ب أَ ْق َفا ُلھَا( )محمد ،آيۀ (24میگويد :إنا ال نمنع فھم شیء من القرآن بالکلية ليمتنع وجود مصداق اآلية ،ف^^إن
أَ ْم َعلَى قُلُو ٍ
داللة اآليات علی الوعد و الوعيد و الزجر لمن تعدی الحدود االلھية ظاھر ال مرية فيه و ھو المراد من التدبر فی اآلية
کما ينادی عليه سياق الکالم )ا 'ا]\ ا0Dة  32اT#م ا5ة ا_هة ،ج ،1ص.(32

Ar

ّ
 .12مووّل آن است که متکلم خالف ظاھرش را اراده نموده است ) D/ا ; 32 V
 ; 1ا ، '6نسخه خطی به شمارۀ  ،2047ص.(3
ـم
ـ 3ا&Zـ
ـ' 2ـ
ـد و ا;ـ
ـ` 6A#ـ
 .13ا:ا]' ا' 32 4اد ( 3ا;]ـ
ـo4
ـV 3ـ
ـ إـ
ا 6Hللمولی المحدث محمد أمين بن محمد شريف األسترآبادی األخباری ) .ا}ر 5ـ
ا ،5Yج ،16ص.(358
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 .14چنان که در ادامه متذکر شده ،مرادش از برخی متأخرين اخباری ،فيض کاشانی است.
ّ  ; 1ا ، '6نسخۀ خطی به شمارۀ  ،2047ص.3
 D/ .15ا ; 32 V
 .16مرحوم شبر سخنان صاحب 'ا]\ را در حجيت ظواھر کتاب مضطرب میداند؛ زيرا گاھی پس از ذک^^ر اي^^ن ک^^ه
س^^ر ب^^ه
اخبار در اين زمينه متعارضند ،اخبار منع را ترجيح داده و اخبار عرض را ھم بر جواز ع^^رض ب^^ر کت^^اب مفَ ﱠ
تفسير اھل بيت  ،حمل نموده است .گاھی نيز قول فصل را سخن شيخ طوس^^ی در ان ب^^ر ش^^مرده اس^^ت؛ در
ـ
ّـ
ـ; 3
حالی که ميان جمله اول او و کالم شيخ طوسی تفاوت آش^^کاری وج^^ود دارد ) D/ا 2 Vـ
 ; 1ا ، '6نسخه خطی کتابخانه مرحوم کاشف الغطاء ،نجف اشرف ،ص.(11
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و کيCCف کCCان فCCالقول الفصCCل و المCCذھب الجCCزل فCی ھCCذه المسCCأله ھCCو مCCا أطبCCق عليCCه
المجتھCCدون ـ رضCCوان ﷲ علCCيھم ـ  ،فإنCCه ھCCو الحCCق الCCذی ال شCCک فيCCه و ال غبCCار
يعتريCCه و ھCCو الCCذی دلCCت عليCCه االدلCCة القاطعCCة و البCCراھين السCCاطعة مCCن الکتCCاب و
22
السنة و االجماع و دليل العقل.

D

وی سيره محدثان را در آغاز نمودن کتابھايشان با آي^^ات قرآن^^ی از ديگ^^ر دالي^^ل حجي^^ت
ظواھر کتاب از منظر عالمان دينی بر شمرده است:

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﺒﺮ در ﻧﺰاع اﺻﻮﻟﻲ و اﺧﺒﺎري

و ميثم بحرانی 19ديدگاه خود را مبنی بر حجيت ظواھر کتاب خاطرنشان نموده و داليل^^ی از
کت^^اب و س^^نت و اجم^^اع و عق^^ل را در اثب^^ات آن برش^^مرده اس^^ت 20.س^^پس ي^^ک ي^^ک دالي^^ل
اخباريان را متذکر شده و آنھا را پاسخ داده است 21.آغاز کالم او را بنگريد:

SI

ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق در ا; در ﺑﺎب اﻟﻤﻴﺎه و ﺑﺎب اﻟﻘﻨﻮت و ﺑﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ و ﺑﺎب ﺻﻼة
اﻟﻠﻴﻞ و دﻳﮕﺮ اﺑﻮاب ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻳﺎت ﻗﺮآن اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮده ،درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ رواﻳﺘـﻲ را
در ﺗﻔﺴﻴﺮﺷﺎن ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و در اول ﻛﺘـﺎب اا?ل ﻛـﻼم ﺻـﺮﻳﺤﻲ در اﻳـﻦ
23
زﻣﻴﻨﻪ دارد.

of

از جمله رواياتی که او در اثبات مطلب از آنھا بھره گرفته ،روايات عرضه احادي^^ث ب^^ر
قرآن24و نيز اخبار ثقلين است .25وی ب^^ا اش^^اره ب^^ه اخب^^ار ثقل^^ين و استفاض^^ه و بلک^^ه ت^^واتر آن
نزد فريقين میگويد:
آنچ^^ه از اي^^ن احادي^^ث ب^^ه ذھ^^ن نزدي^^ک اس^^ت ،اي^^ن اس^^ت ک^^ه پي^^امبر ق^^رآن را مانن^^د اھ^^ل
بيت به عنوان حجت و خليفه قرار داده است و معنای جدايیناپذيری آن دو ]که در برخی
اخبار به آن اشاره شده[ يا در وجود است؛ ھمانگونه که ادله بر وجوب وجود حجت قبل و
بعد و ھمراه خلق ،داللت دارند و اين که ھر يک از آن دو به پيروی از ديگ^^ری ام^^ر ک^^رده
و آن را تصديق نموده و شاھد صدق آن است و يا اين که مراد از آن ،ع^^دم حص^^ول ج^^دايی
و اختالف ميان آنھاست .ام^^ا اي^^ن ک^^ه ج^^دايیناپ^^ذيری آن دو را ب^^ه وج^^وب رج^^وع در مع^^انی
قرآن به عترت ،تفسير نماييم ،تکلفی آشکار است .بلک^^ه باي^^د گف^^ت م^^راد از ج^^دايیناپ^^ذيری،
از جھت اکتفا و بسندگی عمل ب^^ه يک^^ی از آن دو اس^^ت؛ ھم^ان گون^^ه ک^^ه گفتن^^د :حس^^بنا کت^^اب
26
ﷲ.
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 .17ھمان ،ص.4
 .18ھمان ،ص.5
 .19ھمان ،ص.9
 .20ھمان ،ص.24-11
 .21ھمان ،ص.24
 .22ھمان ،ص.11
 .23ا:F#ل ا ،F#ص.94
 .24ا :32Tالعدة ،عن احمد بن محمد بن خالد ،عن ابيه ،عن النضر بن سويد ،عن يحيی الحلبی ،عن ايوب ب^^ن الح^^ر،
ق^^^ال :س^^^معت اباعب^^^دﷲ يق^^^ول :ک^^^ل ش^^^یء م^^^ردود ال^^^ی الکت^^^اب و الس^^^نة و ک^^^ل ح^^^ديث ال يواف^^^ق کت^^^اب ﷲ ،فھ^^^و
زخرف).ا:F#ل ا ،F#ص.(98
 .25العيون باالسانيد الثالثة ،عن الرضا ،عن ابائه قال :قال رسول ﷲ  :کأنی قد دعيت فاجبت و إنی تارک فيکم الثقل^^ين،
احدھما اکبر من اآلخر ،کتاب ﷲ تبارک و تعالی حبل ممدود من السماء إلی االرض و عترتی اھل بيتی فانظروا کيف
تخلفونی فيھما )ھمان ،ص.(104
 .26ھمان ،ص.105
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و باالخره ،در توضيح دليل ذکر کتاب خدا به عنوان ثقل اکبر مینويسد:
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺛﻘﻞ اﻛﺒﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻞ ﺑﻮدن آن ﺑـﺮاي ﻗـﻮل اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ و
27
دﻟﻴﻞ ﺑﻮدن ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺘﺸﺎن و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺣﺠﺘﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻀﺎ و ﺣﻜﻤﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ داﺋﻤﺎً ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻗﺮآن ﺟﺎري اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺷﺪه
28
ﻛﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.

ب .سنت

D

اﻋﺘﺒﺎر اﺣﺎدﻳﺚ

اخباري^^ان ب^^ه ص^^حت جمي^^ع احادي^^ث کت^^ب اربع^^ه ح^^ديثی امامي^^ة ،بلک^^ه غال^^ب احادي^^ث کت^^ب
حديثی معتقدند 30.آنھا وجود رواي^^ات ک^^ذب را در کت^^ب اربع^^ه نف^^ی م^^یکنن^^د؛ زي^^را اي^^ن کت^^ب
برگرفته از اصولی ھستند که صاحبان آنھ^^ا از نق^^ل ح^^ديثی ک^^ه ب^^ه ص^^حت آن ج^^زم نداش^^تند،
خودداری مینمودند 31.بر خالف عالمان اصولی که نوعا ً به بررسی سندی احاديث موج^^ود
32
در کتب أربعه معتقدند.
33
مرحوم شبر نه تنھا روايات کتب ار ،5بلکه روايات ديگر کتب معتبر روايی را ني^^ز
م^^ورد اعتم^^اد و عم^^ل ب^^ه آنھ^^ا را در غي^^ر م^^وارد تع^^ارض ب^^ا دلي^^ل اق^^وی ،واج^^ب م^^یدان^^د.
بنگريد:
ما ھمانند اخباريان مدعی قطعی بودن اخبار و وجوب عمل ب^^ه تم^^امی آنھ^^ا نيس^^تيم ،بلک^^ه
معتقديم که عمل به اخبار کتب معتبر ـ که صاحبان آنھا به صحت اخبار آنھا خبر داده و ب^^ر
آن شھادت دادهاند ،واجب اس^^ت؛ مگ^^ر اي^^ن ک^^ه ب^^ه وج^^ود مع^^ارض ق^^ویتر از آن ،قط^^ع پي^^دا
34
کنيم.
35
وی رد خبر ضعيف )طبق اصطالح جديد( را با عذر نھی قرآن از قبول خب^^ر فاس^^ق ،
صدق
وھم آشکار میداند؛ چرا که داللت آيه مذکور بر وجوب توقف از اين جھت است که
ِ
خبر از کذبش باز شناخته شود و در صورت صدق ،به مقتض^^ای آن عم^^ل گ^^ردد .ل^^ذا کس^^ی
که در مورد خبر چنين شخصی تفحص نمود و راس^^تی آن ب^^ر او آش^^کار ش^^د و س^^پس ب^^ه آن
عم^^ل نم^^ود ،ديگ^^ر در آن نھ^^ی داخ^^ل نم^^یش^^ود ،ب^^ويژه اي^^ن ک^^ه م^^ا پ^^س از اِخب^^ار محم^^دين
^ر فاس^^ق ب^^ودن آن را
ثالث)صاحبان کتب اربعه( به صحت چنين خبری و اعتماد بر آن ،خب^ ِ
نم^^یپ^^ذيريم .اف^^زون ب^^ر اي^^ن ک^^ه ص^^احبان اي^^ن اص^^طالح ني^^ز خ^^ود در بس^^ياری از م^^وارد ب^^ه
مقتضای آن عمل ننموده ،بلکه موافق با علما ،مراسيل ابن ابی عمير و صفوان ب^^ن يحي^^ی و
29
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 .27در متن »حکمت« آمده است ،اما اين که تصحيف »حکم« بوده باشد ،بعيد به نظر نمیرسد.
 .28ھمان.
 .29ھمان ،ص .181
 .30و"]` ا ،5Yج ،30ص  249و .251
 .31ا 'ا]\ ا0Dة ،بحرانی ،ج ،1ص.10
 .32در %(  7'/-رAل ،ص.92-86
 .33ا Vnا %( 32 e2Dا'را  ،ص.117
 .34ھمان ،ص.93
 .35سورۀ حجرات ،آيۀ . 6

ﻣﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺧﺒﺎر از ﻟﺤـﺎظ ﺳـﻨﺪ ﻳـﺎ دﻻﻟـﺖ ،آن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ اﺧﺒﺎرﻳـﺎن
ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺪﻋﻲ وﺟﻮب ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﺧﺒـﺎر ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن
ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ﻫﺴﺘﻴﻢ .از اﻳﻦ رو ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ـ ﻛﻪ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ اﺻﺤﺎب
37
ﺑﻮده ـ از روي ﺗﻌﺒﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺼﻮل ﻇﻦ از آﻧﻬﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ.

D

و در ادامه میگويد:

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﺒﺮ در ﻧﺰاع اﺻﻮﻟﻲ و اﺧﺒﺎري

مانند آنھا را صحيح شمردهاند؟
اما باز ھم بر رد توھم قطعی بودن سند يا داللت اي^^ن اخب^^ار و ل^^زوم تفکي^^ک مي^^ان الت^^زام
عملی و قطعی انگاشتن اين اخبار تأکيد نموده و میگويد:
36

SI

ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻇﻦ 38را ﻫﻢ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ 39،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻇﻦ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ
اﺧﺒﺎري ﻛﻪ در اﺻﻮل ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و ﻋﻠﻤﺎي اﺑﺮار و اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎي اﺻﺤﺎب
ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ اﻗﺮار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ ﺑـﺮ ﺻـﺤﺖ آﻧﻬـﺎ دﻻﻟـﺖ
دارد ،ﺣﺠﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ ،از ﻇـﻦ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ اﺻـﻮل ﻋﻘﻠـﻲ و اﻣـﺎرات
اﻋﺘﺒﺎري ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪهاي از آن از ﻃﻌﻦ ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻧﻤﻲﺑﺮد ،ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺴـﺖ و اﺛﺒـﺎت
آن در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ وﻫﻢ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﻋﻘﻞ در آن ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻇﻦ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﭘﻴﺮوي از آن اوﻟﻲ
40
اﺳﺖ؟

of
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ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻇﻨﻲ ﺑﻮدن اﺧﺒﺎر

ive

مرحوم شبر معتقد است که خبر واحدی که برخی از علمای اعالم تعبد به آن را ،چ^^ه از
نظر عقل و چه از نظر شرع منکر بودهاند ،خبر واحدی غير از اخبار اين کتب بوده است؛
چرا که ھمين علما به اين اخبار ظاھرة المنار عمل مینمودهاند .از ظاھر کالم مت^^أخران از
تقسيم به انواع اربعه نيز چنين مستفاد است که مورد تقسيم ،خبر واحد مجرد از قراين بوده
است .بنا بر اين اگر اخبار اين کتب ،آنچنان که سيد مرتضی ادعا میکند ،متواتر نب^^ودهان^^د،
اما به وسيله قراينی که داللت بر صحت آنھا داشته ،تقويت میشدهاند.41
از بحثھای م^^ورد ن^^زاع مي^^ان اص^^ولی و اخب^^اری قطع^^ی ي^^ا ظن^^ی ب^^ودن اخب^^ار کت^^ب اربع^^ه
است 42.مجتھدان بر آناند که اخبار اين اصول چھارگانه ،نه قطع^^ی الص^^دورند و ن^^ه قطع^^ی
الداللة .به عبارت ديگر ،علم قطعی و يقين حتمی را افاده نمیکنند ،بلکه بيش از ظن راجح

Ar

 .36ا Vnا %( 32 e2Dا'را  ،ص.114
 .37ھمان ،ص114و.116
 .38انسداد باب علم و علمی به عنوان يکی از مق^^دمات پ^^نج گان^^ه »دلي^^ل انس^^داد« ب^^رای اثب^^ات حجي^^ت مطل^^ق ظ^^ن ب^ه ک^^ار
میرود 34/).و ر   :ل ا6Aد ،حسين عزيزی ،بوستان کتاب ،چاپ دوم ،قم ،1388 ،ص.(16
ـل،ج،2
ـ اAـ
ـT) %ـ
ـب ا5ـ
 .39شبر رسالهای در رد انسداد باب علم ب^^ا ن^^ام ر"  c2 32ـ
ص (89ک^^ه برخ^^ی از آن ب^^ه ا4Hــ تعبي^^ر نم^^ودهان^^د) .ر.ک :ر 4ــ ا#دب 2ــ 3ــا%A
ا5و DT 2أو ; ،ج ،3ص.(176
 .40ھمان ،ص.116
 .41ھمان ،ص.112
 D/ .42ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص.99
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D

نسبت به صدق اين اخبار از ائم^^ه اطھ^^ار  ،اف^^اده نم^^یکنن^^د؛ ب^^رخالف گروھ^^ی از اخباري^ان
معتقدند که اخبار اين اصول چھارگانه قطعی الص^^دورند؛ ام^^ا متع^^رض قطع^^ی الدالل^^ة ب^^ودن
آنھ^^ا نش^^ده ان^^د؛ درح^^الی ک^^ه برخ^^ی از آنھ^^ا تص^^ريح نم^^ودهان^^د ک^^ه اخب^^ار اي^^ن اص^^ول قطع^^ی
الصدور و الدلةاند .بلکه ظاھر ،اين است که ھمه آنھا قايل به قطعی الصدور و الداللة بودن
اخبار اين کتباند .برخی از آنھا از اين ح^^د ني^^ز تج^^اوز نم^^وده و اخب^^ار غي^^ر کت^^ب اربع^ه را
ني^^ز دارای چن^^ين خصوص^^يتی م^^یدانن^^د .باي^^د گف^^ت ک^^ه اکث^^ر آنھ^^ا ب^^ر اي^^ن عقي^^دهان^^د .آنھ^^ا در
اس^^تدالل ب^^ه اي^^ن مطل^^ب ب^^ه داليل^^ی از جمل^^ه اخب^^اری ک^^ه از پي^^روی ظ^^ن نھ^^ی نم^^وده ،اس^^تناد
43
کردهاند.
سخن شبر را در در اين زمينه بنگريد:

SI

ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در اﺧﺒﺎر و آﺛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و راه اﻧﺼﺎف را ﭘﻴﻤﻮده و در اﺧﺘﻼف اﺧﺒﺎر
و اﺧﺘﻼﻻت آﻧﻬﺎ و اﺳﺎﻧﻴﺪﺷﺎن ـ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ و ﻓﺎﺳـﻖ اﻟﺠـﻮارح
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت و واﻗﻔﻴﻪ و ﻓﻄﺤﻴﻪ و ﻧﺎووﺳﻴﻪ و زﻳﺪﻳﻪ و ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ـ ﺑﻨﮕـﺮد و ﻧﻴـﺰ
اﺧﺘﻼف ُﻧﺴﺦ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺟﺰ ﻇﻦ ﺑـﻪ ﺻـﺪور اﻳـﻦ اﺧﺒـﺎر از اﺋﻤـﻪ اﻃﻬـﺎر
ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻳﻚ اﻣﺮ وﺟﺪاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻚ و ﺷﺒﻬﻪاي در آن
ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﺪان ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻛﻨﺪ
و ﺑﺮ ﻓﺮض اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
44
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﺟﺪان ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﺳﺖ.
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مرحوم شبر در ادامه ده دليل بر ظنی الصدور بودن اخبار اقامه نموده است:45
 .1در اين خصوص که از سوی دشمنان دي^^ن و منافق^^ان متم^^رد ،در مي^^ان اخب^^ار جع^^ل و
دس صورت گرفته است ،احاديث ،متواتر و صريحاند و اين مطلب ،حصول عل^^م از اخب^^ار
46
را باطل میسازد.
 .2اين احاديث را غير معصوم از غير معصوم روايت نموده تا به معصوم منتھی شده
است و حال ،آن که حصول علم يقينی و قطعی از خبر غير معصوم محت^^اج دليل^^ی عل^^م آور
است؛ با اين که عدم عصمت م^^انع از حص^^ول عل^^م قطع^^ی از خب^^ر غي^^ر معص^^وم م^^یگ^^ردد.
اگر گفته شود که خبر غير معصوم ،اگر متواتر ي^^ا ھم^^راه ب^^ا ق^^راين ص^^حت باش^^د ،عل^^م آور
است .در جواب میگوييم :سخن در مورد اخباری از کتب اربعه اس^^ت ک^^ه مت^^واتر نباش^^د .و
معلوم است ک^^ه ھم^^ه اخب^^اری کت^^ب اربع^ه مت^^واتر نيس^^ت .ام^^ا در م^^ورد ق^^راين باي^^د گف^^ت ک^^ه
ااکثر قراين ظن آورند و بر فرض که قطعآور بودن آنھا را بپذيريم ،ھمه اخبار محفوف ب^^ه
47
قراين نيستند تا جملگی قطع آور باشند.
 .3شيخ الطائفه در ا'5ة و غير آن ،به ظنی بودن اکثر احاديثش تصريح نموده است.
مدار فقيھان شيعه از زمان صادقين بلکه از زمان رسول خدا تا کنون نيز بر اخبار آحاد
ظنی است .کالم شيخ صدوق نيز به وضوح داللت دارد ب^^ر اي^^ن ک^^ه ب^^ه ح^^ديث ظن^^ی عم^^ل
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 .43ھمان ،ص 99و .100
 .44ھمان ،ص 101و .100
 .45ھمان ،ص 101و .105
 .46ھمان ،ص.101
 .47سخن اخير مرحوم شبر مبنی بر اين که ھمه اخبار محف^^وف ب^^ه ق^^راين نيس^^تند ،ب^^ا س^^خنانش در اثب^^ات اعتب^^ار رواي^^ات
کتب اربعه و ديگر کتب معتبر روايی تناقض دارد؛ چرا که در آنجا اخبار کتب اربعه و ديگر کتب معتبر را محفوف
به قراين صحت دانسته است.
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D

میکرده است .وی تصريح نموده که با مجرد تصحيح ش^^يخش اب^^ن ولي^^د ،48حک^^م ب^^ه ص^^حت
حديث میکند و ھر انسان عاقلی درک میکند ک^^ه مج^^رد تص^^حيح اب^^ن ولي^^د ،خب^^ر را قطع^^ی
نمیسازد.
 .4ھ^^ر چن^^د محم^^دين ث^^الث ـ رحمھ^^م ﷲ ـ در جالل^^ت و ع^^دالت و تق^^دس و مھ^^ارت و
تفقھشان شکی نيست ,اما با اين وجود ,اش^^تباھات و غفل^^تھ^^ايی از آن^^ان س^^ر زده اس^^ت؛ چ^^ه
رسد غير آنھ^^ا .ع^^الوه ب^^ر اي^^ن ک^^ه ھ^^ر ي^^ک از محم^^دين ث^^الث از رواي^^ت راوي^^ان دو ھمت^^ای
ديگر خود ،برايش علم حاصل نمیشده است که خود بر گزينش احادي^^ث ،ھم^^ت گماش^^ته ]و
ب^^ه گ^^زينش ديگ^^ری اعتم^^اد ننم^^وده اس^^ت[ و در بس^^ياری از م^^وارد ،رواي^^ت ديگ^^ری را رد
نموده است .صدوق را میبينيم که در موارد زيادی تصريح میکند که به فالن خب^^ر ـ ک^^ه
محمد بن يعقوب روايت نم^^وده ،عم^^ل نم^^یک^^نم ،بلک^^ه ب^^ه خب^^ری ک^^ه فالن^^ی از فالن^^ی رواي^^ت
نموده است ،عمل مینمايم .شيخ نيز اينگونه رفتار نموده است .پ^^س اگ^^ر اي^^ن اخب^^ار قطع^^ی
49
بود ،اعراض از آن و عمل به غير آن مناسب نبود.
 .5ش^^يعه ب^^ر ج^^واز نق^^ل ب^^ه معن^^ا اجم^^اع دارد .از اي^^ن رو ،چ^^ه بس^^ا ي^^ک راوی و ي^^ا ھم^^ه
راويان ،سخن معصوم را نق^^ل ب^^ه معن^^ا نم^^وده باش^^ند و ش^^کی نيس^^ت ک^^ه از چن^^ين روايت^^ی،
قطع به مراد معصوم حاصل نمیش^^ود ،بلک^^ه ب^^رای ش^^خص م َت َت ﱢب^^ع در اخب^^ار ،عل^^م حاص^^ل
میشود که خبر واحد با متون متفاوتی نقل میشده و طبعا ً با تفاوت عبارات ،معنا نيز تغيير
خواھد کرد .عالوه ب^^ر اي^^ن ،در بس^^ياری از رواي^^ات م^^ا تق^^ديم و ت^^أخير و س^^قط و تحري^^ف و
اش^^تباه و تص^^حيف رخ داده اس^^ت ک^^ه حت^^ی وق^^وع چن^^ين م^^واردی در ک^^ل اخب^^ار ني^^ز محتم^^ل
است.
 .6اگر اين اخبار بدون وجود قراين ،علم آور باشند ،به ھنگام تع^^ارض ،مس^^تلزم تن^^اقض
دو معلوم ھستند.
 .7علم آور بودن اين اخبار مستلزم وجوب قطع به فسق کسانی است که با اجتھاد با اي^^ن
اخب^^^ار مخالف^^^ت نم^^^ودهان^^^د؛ درحاليک^^^ه چن^^^ين چي^^^زی باط^^^ل اس^^^ت؛ زي^^^را مي^^^ان مجتھ^^^دان و
اخباریھا اختالف شديدی است.
 . 8اکث^^ر احادي^^ث م^^ا از تع^^ارض و تن^^اقض ب^^ه دور نيس^^تند و معالج^^ه تع^^ارض ب^^ا جم ^ع
نمودن ميان اخبار به حد قطع نمیرسد؛ زيرا اخباری که در ترجيح وارد شدهاند ني^^ز ب^^ا ھ^^م
متعارضاند و ترجيح با غير منصوص نيز حکمش چنين است .پس چگون^^ه م^^یتوانن^^د قط^^ع
و يقين را افاده کنند.
 .9اکثر اخبار ،مورد اختالف آرای بزرگان فقھای مجتھد و اخباری است تا آنج^^ا ک^ه در
بسياری از موارد ،فھم ھر کدام از آنان در مورد يک خبر ،ضد فھم ديگری است و چه بسا
ھر يک از آنھا ب^^ه م^^رور زم^^ان فھم^^ش تغيي^^ر ک^^رده و از نظ^^ری ک^^ه ق^^بالً داش^^ته اس^^ت ،ب^^از
گردد .با اين وجود ،چگونه م^^یت^^وان ادع^^ا نم^^ود ک^^ه اخب^^ار قطع^^ی الص^^دورند و ح^^ال آن ک^^ه
قطعی الصدور بودن مستلزم عدم اختالف است؛ زيرا حق يکی است ،نه متعدد و مختلف.
 .10اخبار بسياری از ائمه اطھار در اين خصوص است که آن بزرگواران با مردم به
اندازه عقولشان و به ميزان درک و فھمشان سخن م^^یگفتن^^د و آن^^ان را ب^^ه ک^^م ي^^ا زي^^اد پاس^^خ
میگفتند .با اين وجود ،چگونه میتوان ادعای قطعی الصدور بودن آنھا را نمود.
در پايان ،اظھار میکند که داليل مذکور نسبت به بطالن قطع^^ی الص^^دور ب^^ودن رواي^^ات
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 .48محمد بن حسن بن وليد.
 D/ .49ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص 103و .104
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اقامه شد ،اما قطعی الداللة بودن آنھا سخافتش بر کسی پوشيده نيست 50،وی در پايان ،داليل
اخباري^^ان را ک^^ه قاي ^ل ب^^ه قطعي^^ت اخبارن^^د ،ذک^^ر نم^^وده و آنھ^^ا را م ^ورد مناقش^^ه ق^^رار داده
51
است.
ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف اﺧﺒﺎر

D

اخباريان منشأ اختالف در اخبار اماميه را ناشی از تقيه میدانند ،ن^^ه وض^^ع اخب^^ار از س^^وی
دروغ پردازان52؛ چرا که اگر خبری ھم به واقع وضع شده باشد ،ائمه شيعه پيروانشان را
به عرض آن با کت^^اب و س^^نت ف^^را خوان^^دهان^^د 53.اص^^حاب ني^^ز از گ^^زينش چن^^ين اح^^اديثی ب^^ر
ح^^ذر بودن^^د و بعض^ا ً کت^^ب ح^^ديثی خ^^ود را ب^^ه ع^^رض امام^^ان رس^^انده و از اي^^ن طري^^ق از
صحت آنھا اطمينان حاصل مینمودند 54.به نظ^^ر آنھ^^ا اگ^^ر ح^^ديثی ھ^^م در کت^^ب اربع^^ه ياف^^ت
شود که در آن ريب و شکی باشد؛ بدون اين که ب^^دان عم^^ل ش^^ود و ي^^ا تک^^ذيب گ^^ردد ،بن^^ا ب^^ر
55
احتياط ،در مقابل آن سکوت میشود و البته به ندرت چنين اخباری يافت میشوند.
ھر چند شبر اصل وجود کذب در مي^^ان احادي^^ث امامي^^ه را پذيرفت^^ه اس^^ت ،56ام^^ا ب^^ه مانن^^د
اخباريان ريشه عمده اختالف در اخبار را ن^^ه وق^^وع ک^^ذب ،بلک^^ه وج^^ود تقي^^ه م^^یدان^^د؛ زي^^را
اصحاب حديث از اخبار کذب دوری جس^^ته و از اش^^خاص ک^^اذب اجتن^^اب م^^ینمودن^^د و ج^^ز
احاديثی را که نسبت به صحت آنھا وث^^وق و ب^^ه آنھ^^ا اعتم^^اد داش^^تند ،نق^^ل نم^^ینمودن^^د .57وی
پس از ارائه گزارشی از اخبار وارد شده از ائمه در زمينۀ وقوع کذب در ميان رواي^^ات،
مینويسد:
آنچ^^ه ک^^ه ب^^ی ھ^^يچ تردي^^دی از اي^^ن اخب^^ار اس^^تفاده م^^یش^^ود ،اي^^ن اس^^ت ک^^ه ورود رواي^^ات
برساخته به ح^^وزه رواي^^ات ،در زمين^^ه اص^^ول عقاي^^د و تجس^^يم و تش^^بيه و تف^^ويض و کف^^ر و
زندقه بوده است58؛ چنآن که در پارهای اخبار نيز به اين مطلب تصريح گرديده است.59
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 .50ھمان ،ص.105
 .51ھمان ،ص.105
 .52ا 'ا]\ اGDة ،ج ،1ص. 8
 .53ھمان ،ج ،1ص 15و 16؛ ا'رر ا ،Dج ،2ص.325
 .54ا 'ا]\ اGDة ،ج ،1ص.9
 .55ه'ا  اZار إ ; 1 3ا ]Zا61Zر ،ص.101
 .56ا Vnا %( 32 e2Dا'را  ،ص.41
 .57ھمان ،ص 47و .101
 .58ھر چند شبر تصريح نموده که ورود روايات برساخته به حوزه روايات ،در زمينه اصول عقايد و تجسيم و تش^^بيه و
تفويض و کفر و زندقه بوده است ،اما به نظر میرسد عملکرد او در برخی موارد خالف گفته اوست .شاھد ما حديثی
است مربوط به ازدواج داوود با ھمسر اوريا که در مجلسی که مأمون جھت مناظره با امام رضا ترتيب داده بود،
^تان مجع^^ول ،دس^^ت
از سوی مخالف^^ان در م^^ورد عص^^مت انبي^^اء مط^^رح گردي^^د .ام^^ام رض^^ا پ^^س از ش^^نيدن اي^^ن داس^ ِ
اجعُونَ ( .شما پيامبری از پيامبران خدا را به سھلانگاری در
مبارک خود را بر پيشانی زد و فرمود) :إِنﱠا ِ ّ ِ
 °وإِنّا إِلَي ِه َر ِ
نماز نسبت داديد تا جايی که از نماز خارج شد و به دنبال پرنده رفت و عمل ناپسندی انجام داد و به دنبال آن مرتکب
قتل گرديد .از امام پرسيده شد :پس خطای آن حضرت چه بود ]که خداوند در قرآن فرمودهَ ) :و َ
ظنﱠ دَا ُو ُد أَن ﱠ َما فَتَنﱠ^^اهُ(
)س^^ورۀ ص ،آي^^ۀ[(24؟ ام^^ام داس^^تان قض^^اوت عجوالن^^ه حض^^رت داوود را برايش^^ان توض^^يح دادن^^د و در ص^^حت
اس ِب ْال َح ﱢ
ق( استشھاد نمودند .مرحوم شبر با وجود اين
داستان به آيۀ ) يَا دَا ُو ُد ِإنﱠا َج َع ْلنَا َ
ض فَاحْ ُكم بَيْنَ النﱠ ِ
ك َخ ِلي َفةً ِفي ْاألَرْ ِ
که امام اين حديث را ساختگی خوانده است؛ اما به دليل خوشبينی بيش از اندازه میگويد» :اي^^ن معن^^ا در اخب^^ار م^^ا
^ل پس^^نديدهای اس^^ت«.
نيز وارد شده است؛ جز اي^^ن ک^^ه اص^^حاب اي^^ن خب^^ر را حم^^ل ب^^ر تقي^^ه نم^^ودهان^^د و اي^^ن حم^^ل ،حم^ ِ
ھمانگونه که مالحظه میشود ،وی در اين مورد ،حمل بر تقيه را بر حکم به وضع ،ترجيح داده است.
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او راه تشخيص اين روايات را رجوع به آيات قرآن و سنت معلوم و ادلۀ قطعی دانسته
و معتقد است که در مورد احادي^^ث تقي^^ه ني^^ز باي^^د از قواع^^د و اص^^ولی ک^^ه از طري^^ق امام^^ان
61
معصوم ارائه گرديده ،بھره جست.
62
مرحوم شبر با استناد به س^^خن ش^^ھيد در ا}? 7منش^^أ اخ^^تالف عظ^^يم مي^^ان فقھ^^ا را
اختالف مبانی آنھ^^ا و ي^^ا اخ^^تالف ظ^^اھری رواي^^ات م^^یدان^^د و معتق^^د اس^^ت ک^^ه تن^^اقض ت^^ام و
کامل ،به ندرت در بين روايات يافت میشود؛ چراکه ائمه گاھی در زمان تقيه از مخالفان
میزيستند؛ لذا در بسياری از زمانھا جواب سؤال کننده را مطابق عقيده او يا عقيده برخی
63
از حاضران در مجلس يا عقيده کسی که قرار بود ،مطالب به او برسد ،ايراد میفرمودند.

60

D

ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺣﺪﻳﺚ

64

SI

اخباري^^ان ب^^ا تقس^^يم اخب^^ار و احادي^^ث ب^^ه ان^^واع چھارگان^^ه ص^^حيح ،ض^^عيف ،حس^^ن و موث^^ق
مخالفاند 65.استرآبادی بر عالمۀ حلی به دليل ابداع تقسيمبندی جديد ،خ^^رده گرفت^^ه و روش
او را مخ^^الف اص^^حاب ائم^^ه ب^^ر ش^^مرده اس^^ت 66.قاب^^ل توج^^ه اي^^ن ک^^ه در مخالف^^ت ب^^ا تنوي^^ع
احادي^^ث ،اخباري^^ان معت^^دل ني^^ز ب^^ا افراطي^^ان اخب^^اری ھ^^مآھنگن^^د 67.ب^^ه اعتق^^اد اخباري^^ان ،اگ^^ر
حديثی مؤيد به قراينی باشد که موجب علم به صدور آن از جانب معصوم گ^^ردد ،ص^^حيح
68
است؛ ھر چند راوی آن ضعيف بوده باشد.
مرحوم ش^^بر ،ب^^ه مانن^^د اخباري^^ان ،تکي^^ه ب^^ر س^^ند را در حک^^م ب^^ه ص^^حت و ض^^عف ح^^ديث
69
نادرست دانسته و با تنويع حديث به شکل کنونی مخالف است.
او ک^^ه پي^^دايش اي^^ن اص^^طالح مرب^^وط ب^^ه قب^^ل از زم^^ان عالم^^ه حل^^ی و س^^يد ب^^ن ط^^اووس
دانسته ،معتقد است که ھرگاه در کالم متقدمين کلمه صحت به کار رفته ،مرادشان ثب^^وت ي^^ا
صدق بوده است.70
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 .59ا Vnا %( 32 e2Dا'را  ،ص.46
 .60ھمان ،ص.47
 .61ھمان ،ص.101
 .62شھيد اول ،محمد بن مکی) ،م786ق(.
 .63ا Vnا %( 32 e2Dا'را  ،ص 102و .103
 .64حسين بن شھاب الدين کرکی عاملی در ه'ا  ا#ار در مورد عل^^م دراي^^ه میگوي^^د :إعل^^م أنﱠ ھ^^ذا العل^^م عن^^دنا
قليل الجدوی بعد ما ظھر لک ما بيّنّاه من صحة أحاديثنا و بطالن العمل باإلصطالح الجديد فيھا ،و أما غي^^ر ذل^^ک م^^ن
مقاصده ،فإنم^^ا ھ^^و ک^^الم مزخ^^رف نس^^بته إل^^ی المح^^دث الم^^اھر کنس^^بة الع^^روض إل^^ی الش^^اعر المس^^تقيم الطب^^ع ف^^ی ع^^دم
إحتياجه إليه )ه'ا  ا#ار ،ص 101و .(102
 .65و"]` ا ،5Yج ،30ص251؛ ا:ا]' ا' ،4ص 55و . 56
 .66ا:ا]' ا' ،4ص 3و ص.181
 .67ا'رر ا ،Dج ،2ص.327-334
 .68وسائل الشيعة ،ج ،30ص 198و ،199مؤسسة آل البيت إلحياء التراث
 .69ا Vnا %( 32 e2Dا'را  ،ص. 88-81
 .70ھمان ،ص87؛  3;D/ان  32اد  Oا Vح و ا ن ،حسن بن زي^^ن ال^^دين ،ج ،1ص14
و .15
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D

وی داليل ص^^احب  3;D/ان 71و ش^^يخ بھ^^ايی 72مبن^^ی ب^^ر از ب^^ين رف^^تن اص^^ول
مورد اعتماد و در دست نبودن قراين موجبۀ وثوق را عذر م^^وجھی ب^^رای وض^^ع اص^^طالح
جدي^^د نم^^یدان^^د و معتق^^د اس^^ت ک^^ه ارب^^اب اص^^ول ب^^ه ص^^حت رواي^^ات کت^^ب خ^^ود ھمچ^^ون
ا 32Tو ا; و 6ــ}  ش^^ھادت داده و مت^^أخران ني^^ز ب^^ه ع^^دالت و ورع و
تقوای آنان اعتراف دارند .از اين رو ،ر ﱢد گروھی از رواي^^ات آنھ^^ا ب^^ه دلي^^ل ض^^عف س^^ند ،ب^^ا
وجود صحت آنھا به يکی از طرق مسلم ،بی معناست .73ايشان میافزايد:
شيخ ص^^دوق ادع^^ا نم^^وده ک^^ه کت^^ابش را از اص^^ول معتم^^د و مع^^روض ب^^ر امام^^ان مانن^^د
کتاب علی بن مھزيار و حسين بن سعيد و کتاب حلب^^ی و مانن^^د آن اخ^^ذ نم^^وده و ھم^^ين گون^^ه
کلينی و شيخ ،و از طرفی ،عدم کذب اين بزرگواران نيز قطعی است .پس چگون^^ه ب^^ه خ^^ود
اجازه دھيم که روايات آنان را طبق اصطالح جديد ،به دليل ضعف سند ،رد نماييم؟

SI

ﮔﺮوﻫﻲ از اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎي دﻳﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴـﺪ و ﺷـﻴﺦ ﻃﻮﺳـﻲ و ﻣﺤﻘـﻖ ﺣﻠـﻲ و اﺑـﻦ
زﻫﺮه ...ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺒﺮي ﻛﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮاﻳﻦ ﻋﻠﻢ آور ﺑﻮده و
ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﻋﻤﻞ اﺻﺤﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧـﺪ .از ﻃﺮﻓـﻲ ،وﻗﺘـﻲ ﻓﺘـﺎواي
آﻧﺎن را ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﻢ ،ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن اﺧﺒﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺘـﺐ ارﺑﻌـﻪ و
74
ﺟﺰ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ.
ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ و دﻳﮕﺮان ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺮاﻳﻦ ﺑﺮ ﺻﺪق رواﻳﺖ وﺟـﻮد دارد،
ﺿﻌﻒ راوي ﻣﻮﺟﺐ رد رواﻳﺖ او ﻧﻤﻲﺷﻮد و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ،اﺻﺤﺎب ﻣـﺬاﻫﺐ
ﻓﺎﺳﺪ ،ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻗﺪﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ را از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺧـﻮد،
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از رواﻳﺎت ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ،
ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از
رواﻳﺎت ﻛﺘﺒﺸﺎن ﺑﻮده؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﺘﺎبﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪي ﻣـﺘﻌﻠﻢ و
ﻣﺴﺘﺮﺷﺪ در اﻣﻮر دﻳﻦ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻨﻲ و ﺻﺪوق ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
75
ﺗﺼﺮﻳﺢ دارﻧﺪ.
از اﻳﻦ رو ،ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح ﺟﺪﻳـﺪ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮده و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﺄﺧﺮ را ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺎده اﺳﺖ؛ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ،دﻟﻴﻠﻲ ﺟﺰ
اﻳﻦ ﻛﻪ آن اﺧﺒﺎر از اﺻﻠﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺻﺤﺘﺶ اﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮاﻳﻨـﻲ
ﺑﻮدهاﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺟﻴﺢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺠﺮد ﺧﺒﺮ ﺛﻘﻪ ﻣﻲﺷﺪه؛ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.76
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺠﻴﺖ ﺧﺒﺮ ﺛﻘﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺠﻴـﺖ
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ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﺒﺮ در ﻧﺰاع اﺻﻮﻟﻲ و اﺧﺒﺎري

ﻗﻮل ﺷﻬﻮد دﻻﻟﺖ دارد ،اﺧﺒﺎر اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺮ ﺻﺤﺖ رواﻳﺎت ﻛﺘﺒﺸـﺎن را ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﺴﺪاد ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ،اﺻﻞ ،ﺣﺠﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻇﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻇـﻦ
ﺣﺎﺻﻞ از اﺧﺒﺎر اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رواﻳﺎﺗﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﻦ ﺣﺎﺻـﻞ از
ﺷﻬﺎدﺗﺸﺎن ،ﻗﻮيﺗﺮ اﺳﺖ از ﻇﻦ ﺣﺎﺻﻞ از اﺻﻄﻼح ﺟﺪﻳﺪ .و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺻـﻞ،
ﻋﺪم ﺣﺠﻴﺖ ﻇﻦ ﺑﺮ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ ،در اﻳﻦﺻـﻮرت ،ﻣﻄﻠـﺐ آﺷـﻜﺎرﺗﺮ اﺳـﺖ.77
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﻳﻞ روات ﺑـﺮ ﺳـﺨﻨﺎن آﻧﻬـﺎ
78
اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮدد؛ اﻣﺎ در ﺗﺼﺤﻴﺢ اﺧﺒﺎر ﺑﺮ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺸﻮد؟

D

وی در مق^^ام دف^^ع اش^^کال محتم^^ل ،مبن^^ی ب^^ر اجتھ^^ادی ب^^ودن تص^^حيح اي^^ن بزرگ^^ان و ع^^دم
وج^^وب تقلي^^د از آن^^ان ،ب^^ر خ^^الف منقوالتش^^ان در م ^دح و ذم اف^^راد ک^^ه قاب^^ل اعتم^^اد اس^^ت،
میگويد:

SI

ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻋﻠﻢ دراﻳﺔ ﻧﻴﺰ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »ﻓﻼنٌ ﺛﻘـﺔٌ ﻋـﺪلٌ« ﻳـﺎ »ﻛـﺬاب «ﻳـﺎ
»ﻣﺠﺮوح «ﻧﻴﺰ اﻣﺮي اﺟﺘﻬﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺮاﻳﻦ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ از اﺣﻮاﻻﺗﺸﺎن ﺑﻪ دﺳـﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ؛ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻋﺪاﻟﺖ و ﻛﺒﺎﻳﺮ و ﺗﻘﻮا و ﻣـﺮوت ﻧﻴـﺰ
80 79
اﻣﺮي اﺟﺘﻬﺎدي اﺳﺖ .
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ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر
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ديگر تفاوت ميان اصولی و اخباری ،در حل تعارض اخبار است .به اعتقاد اص^^وليان ،اگ^^ر
جمع عرفی عالج تعارض کند ،بر ترجيح مقدم است؛ بر خالف اخباريان که از ھم^^ان ابت^^دا
81
اخذ به مرجحات منصوص کرده و از آن تجاوز نمیکنند.
مرحوم شبر ،بر خالف اخباريان ،جمع عرف^^ی مي^^ان احادي^^ث را در ص^^ورت امک^^ان ،ب^^ر
ديگ^^ر مرجح^^ات مق^^دم م^^یدارد .ش^^واھد زي^^ادی از آن را م^^یت^^وان در آث^^ار او ياف^^ت نم^^ود؛
نمون^^هھ^^ايی مانن^^د حم^^ل خل^^ق ب^^ر تق^^ديری و تک^^وينی ،82حم^^ل نھ^^ی ب^^ر کراھ^^ت ،83حم^^ل ب^^ر
اختالف مراتب ،84حمل بر انواع و اشخاص85و  ...را میتوان از اين جمله بر شمرد.
وی اکتفای به مرجحات منصوص را به ھنگ^^ام برخ^^ورد ب^^ا اخب^^ار متع^^ارض ،ض^^روری
ندانسته و به جواز استفاده از مرجحات غير منصوص تصريح میکند .بنگريد:
ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺿﺮورت ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮص اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﺧﺒﺎر وارده در ﺗـﺮاﺟﻴﺢ،
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 .77ھمان ،ص.94
 .78ھمان.
 .79ھمان ،ص 97و .98
 . 80قسمت اخير اين استدالل با سخنان ايشان در اثبات ضرورت علم رجال متناقض است؛ چراکه يکی از داليل مخالفان
علم رجال ،اختالفی است که در مورد عدالت و کباير و تقوا و مروت وجود دارد و مرحوم ش^^بر در مق^^ام رد اش^^کال
آنھا بر اين نکته تأکيد نمود که اظھار نظر اصحاب رجال در جرح و تعديل اشخاص ب^^ر مبن^^ای مع^^انی متف^^ق علي^^ه از
اين واژگان است)ر.ک :ا Vnا %( 32 e2Dا'را  ،ص.(57
 . 81دا ة ا5رف  ،eYج ،2ص.11
 cV/ . 82ا:4Zار ،ج ،1ص 107و .108
 . 83ھمان ،ج ،2ص.36
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ﻋﻠﻮم ﺣﺪﻳﺚ ،ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره اول

D

ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎرض ﺟﺪي دارﻧﺪ .از ﺳﻮﻳﻲ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺿـﻪ
ﺑﺮ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺬ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮم را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
و در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ،از ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ،ﺑﺮﺧـﻲ ﻫـﻢ در
ﻛﻨﺎر دو ﻣﻮرد ﻣﺬﻛﻮر ،ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﻲ از
اﻳﻦ اﺧﺒﺎر اﻋﺪﻟﻴﺖ را ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻬﺮت را و ﭘﺲ از آن ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب و
از آن ﭘﺲ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﻮم و ﭘﺲ از آن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﺣﺎﻛﻤﺎن و در ﺻﻮرت ﻋـﺪم
اﻣﻜﺎن رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ،ﻣﻜﻠﻒ را ﻣﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻠﻜﻪ او را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻜﻠﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺎﻣﺶ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﻫﻤـﺎن اﺑﺘـﺪا
وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻜﻠﻒ را ﺗﺨﻴﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ رواﻳﺎت را
86
ﺑﺪون ورود ﺗﺮﺟﻴﺢ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ،ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻮل ﺷﺎذ
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مجتھ^^دان پ^^ذيرفتن ق^^ول ش^^اذ را ،چن^^د از س^^ندی واض^^ح برخ^^وردار باش^^د ،ج^^ايز نم^^یدانن^^د.
درصورتی که اخباريان به اين گونه اقوال عمل میکنند 87.گويا مرحوم شبر ھم از پ^^ذيرفتن
قول شاذ ابا دارد .وی تحريم جمع ميان دو فاطمی را خالف اجماع ،بلکه مخالف ضرورت
دي^^ن و عم^^وم آي^^ات و اخب^^ار م^^یش^^مرد و اظھ^^ار م^^یکن^^د ک^^ه ح^^ديث م^^ذکور در 6ــ} 
اT#م ،ض^^عيف و ش^^اذ ب^^وده و در مقاب^^ل اص^^ول ش^^رعی و عموم^^ات مرع^^ی غي^^ر قاب^^ل
88
التفات است؛ اضافه بر اين که صراحتی در حرمت نداشته و بايد بر کراھت حمل گردد.
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ج .اجماع
از نگاه اخباريان اجماع ،به مفھوم اصولی آن ،حجت نيست .حتی اخباري^^ان معت^^دلی چ^^ون
بحرانی و فيض کاشانی نيز اجماع را به عنوان يکی از ادله استنباط بر نمیتابند 90.آنھا تنھا
اجماع اصحاب معاصر با ائمه در زمان ظھور و نيز بزرگانی را که قريب به آنھا بودند،
مانند کلينی و صدوق  ،حجت میدانند91؛ ھر چند سيد نعمت ﷲ جزايری ادله فقه را کتاب و
92
سنت و اجماع بر شمرده است.
مرحوم شبر ،ھمانن^^د ديگ^^ر عالم^^ان اص^^ولی ،دلي^^ل حجي^^ت اجم^^اع را کاش^^فيت آن از ق^^ول
معصوم و انکار حجيت آن را انکار قول معصوم میداند و به اعتقاد او ھر دليلی که بر
89
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 D/ .86ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص 481و .482
 . 87دا ة ا5رف  ،eYج ،2ص.15
 cV/ . 88ا:4Zار ،ج ،2ص.422
 .89ا:ا]' ا' ،4ص :16فعندنا ھو حجة بإنضمام المعصوم  ،فلو خال المأة من فقھائنا عن قوله لم^^ا ک^^ان
حجة و لو حصل فی اثنين لکان قولھما حجة ال بإعتبار اتفاقھما ،بل بإعتبار قوله  .اي^^ن عب^^ارت دقيق^ا ً س^^خن محق^^ق در
ـ ،ج ،1ص .(31و در ج^^ای ديگ^^ر میگوي^^د :إجم^^اع
ا 5اس^^ت )ر.ک :ا+ 32 5ح اVnـ
األمة غير مسلّم بل معلوم البطالن ) ا:ا]' ا' ،4ص 13و نيز ر.ک :ھمان ،ص.(133
 .90ا'رر ا ،Dج ،2ص 373و 374؛ و کتاب ا:ا ،32ج ،1ص 17و .18
' .91ا]\ اGDة ،ج ،1ص 36و D/ا  ،Vص.285
 » .92اخباريان و اصحاب حديث امامية« ،ص ،90به نقل از  eD/ا ة ،سيد نعمت ﷲ جزايری ،ص.19
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حجيت قول معصوم اقامه شود ،بر حجيت اجماع نيز داللت دارد 93.وی ھفت طريق برای
کش^^ف اجم^^اع از ق^^ول معص^^وم را ب^^ر ش^^مرده 94و ض^^من نق^^د دي^^دگاه ص^^احب ح^^دائق ـ ک^^ه
اجماع را از مخترعات عامه و بدعتھای آنان برشمرده است ـ میگويد:
اجماع مصطلح نزد شيعه به معنای اتفاق جمعی که وجود معصوم در ميان آنھا قطع^^ی
است ،غير قابل انکار است .تنھا دليلی که عقالً ص^^حيح اس^^ت منک^^رين حجي^^ت اجم^^اع ب^^ه آن
استناد نمايند ،میتواند عدم اطالع و علم به چنين اجماعی باشد؛ درح^^الی ک^^ه امک^^ان عل^^م ب^^ه
آن و اطالع از آن با طرق صحيح ثابت شده است .عالوه بر اي^^ن ،م^^ا ھ^^يچ ني^^ازی ب^^ه اثب^^ات
حجيت اجماع با اخبار مذکور نداريم ،بلکه وقتی اجم^^اع را اتف^^اقی ھم^^راه ب^^ا قط^^ع ب^^ه وج^^ود
معصوم در آن دانستيم ،ھر آنچه بر حجيت قول معصوم از کت^^اب و س^^نت ي^^ا دلي^^ل عق^^ل
95
داللت دارد ،برای اثبات حجيت اجماع نيز کافی است.
ام^^ا او ب^^ه اي^^ن ج^^واب اجم^^الی بس^^نده ننم^^وده و ھمانن^^د ديگ^^ر اص^^وليان ،ب^^ه تفص^^يل دالي^^ل
صاحب 'ا]\ را مورد مناقشه قرار داده است 96.وی در جواب اخباريان ـ که دليل »خ^^ذ
بما اشتھر بين أصحابک« 97را دليلی برای اثبات حجيت اجماع به معنای شھرت رواي^^ی در
مقام ترجيح و نه شھرت فتوايی دانستهاند ـ اظھار میکن^^د ک^^ه ب^^ه دلي^^ل عمومي^^ت لف^^ظ »م^^ا«،
شھرت فتوايی نيز در اين دليل داخل است .عالوه بر اين که مجرد شھرت روايی در عموم
مفھوم تعليل »ألن ھذا ال ريب فيه« 98داخل نمیشود؛ زيرا چه بسا روايتی مشھور بوده ،اما
مورد اعراض اصحاب بوده باش^^د ک^^ه در اي^^ن ص^^ورت ،ع^^ين ش^^بھه و ريب^^ه اس^^ت .پ^^س باي^^د
99
گفت حجت حقيقی فتوا است ،نه روايت به تنھايی.
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جايگاه عقل ،محوریترين متغي^^ر در اخ^^تالف مي^^ان دو مکت^^ب اخب^^اری و اص^^ولی محس^^وب
م^^یش^^ود؛ ب^^ه گون^^های ک^^ه س^^اير اختالف^^ات اي^^ن دو مکت^^ب از آن سرچش^^مه گرفت^^ه اس^^ت.
اخباريان دليل عقل را ـ که دليل^^ی ظن^^ی اس^^ت ـ در اکث^^ر اَش^^کال آن رد نم^^وده 102،معتقدن^^د ک^^ه

101
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 D/ .93ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص 235و .236
 .94ھمان.
 .95ھمان ،ص.289
 .96ھمان ،ص.294-289
  .97ر ا:4Zار ،ج ،2ص245؛ ا ،32Tج ،1ص.67
 ... .98ع َْن ُع َم َر ب ِْن َح ْن َ
ﷲ  ...قُ ْل ُ
ظلَةَ قَا َل َسأ َ ْل ُ
اح ٌد ِم ْنھُ َما َعلَی
ﱠان ِع ْن َد أَصْ َحا ِبنَا َال يُفَ ﱠ
ض ُل َو ِ
تَ :فإِنﱠھُ َما َع ْد َال ِن َمرْ ِ
ت أَبَا َع ْب ِد ﱠ ِ
ضي ِ
َر .قَا َلَ :فقَا َل يُ ْن َ
ك فَي ُْؤ َخ^ ُذ ِب^ ِه ِم^ ْ^ن
ك الﱠ^ ِذي َح َك َم^^ا ِب^ ِه ْال ُمجْ َم^ ُع َعلَ ْي^ ِه ِم^ ْ^ن أَصْ ^ َحا ِب َ
ظ ُر إِلَی َما َكانَ ِم ْن ِر َوايَ ِت ِھ ْم َعنﱠا ِفي َذ ِل^ َ
ْاآلخ ِ
ک ال ﱠ
ْب ِفي ِه) ...ا ،32Tج ،1ص.(67
ُح ْك ِمنَا َو يُ ْت َر ُ
ُور ِع ْن َد أَصْ َحا ِب َ
ك فَإِنﱠ ْال ُمجْ َم َع َعلَ ْي ِه َال َري َ
شا ﱡذ الﱠ ِذي لَي َ
ْس ِب َم ْشھ ٍ
 D/ .99ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص 290و .291
 .100مراد از اين که عقل يکی از منابع چھارگانه احکام است ،اين است که گاھی ما يک حکم شرعی را به دلي^^ل عق^^ل،
کشف میکنيم؛ يعنی از راه استدالل و برھان عقلی کشف میکنيم که در فالن مورد ،حکم وجوبی ي^^ا تحريم^^ی وج^^ود
دارد و يا فالن حکم چگونه است و چگونه نيست ) :(  3 D+-م ا"! ،(3)3/ص.(38
 %( 3"" <L A .101د  3Dدر دو  T/اPر 7و ا ،3:Fص.117
 .102ا 'ا]\ اGDة ،ج ،1ص. 60-40
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مناط تعلق تکاليف ،سماع از شرع است.
اخباريان ميان بديھيات و نظريات تفاوت قايل شده و بر قطع حاصل از مق^^دمات عقل^^ی
قطعی غي^^ر ض^^روری ني^^ز ب^^ه دلي^^ل کث^^رت وق^^وع اش^^تباه در آن ،اعتم^^اد نم^^یکنن^^د 105.آنھ^^ا ب^^ه
106
رواياتی استناد میکنند که از به کارگيری رأی در احکام شرعی منع نمودهاند.
مرحوم شبر با تقسيم دليل عقلی به مستقالت و غير مستقالت 107با متمايز دانستن حس^^ن و
قبح عقلی و حکم شرعی ادعای مالزمۀ مطلق ميان عقل و شرع را ممنوع دانسته و در اين
زمينه معتقد به تفصيل است:
103

104

D

ادﻋﺎي ﻣﻼزﻣﺔ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻴﺎن ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﻗﻮ ِ
ل
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﺳﺖ و آن ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎي ﻣﻼزﻣﺔ ﻣﻴﺎن ﻋﻘﻞ و ﺷـﺮع دارد ،اﮔـﺮ
ﻣﺮادش وﺟﻮد ﻣﻼزﻣﻪ ،ﻣﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﻗﻄﻌﻲِ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺿـﺮورت و ﺑـﺪاﻫﺖ و
ﻣﻴﺎن ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﺷﻜﻲ در آن ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮاﻛـﻪ اﮔـﺮ اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﻄﺎع ﻋﻘﻞ در ﻋﻘﺎﻳﺪ واﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ اﻧﻜﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﻲﺷﻤﺎري
را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﻣﻼزﻣﺔ ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ
ﺑﻪ آن ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺧﻮاه ﻗﻄﻌﻲ و ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮﻧﺪه ﺑـﻪ ﺿـﺮورت و ﺑـﺪاﻫﺖ ﻳـﺎ ﻧﻈـﺮي و
ﻛﺴﺒﻲِ ﻇﻨﻲ ،و ﻣﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﺷﺮع ﻣﻼزﻣﻪ وﺟﻮد دارد؛ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻼزﻣﻪاي را ﻫﻢ در اﺻـﻮل
108
دﻳﻦ و ﻫﻢ در ﻓﺮوع دﻳﻦ ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻳﻢ.
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وی در استدالل بر مطلب ،به تفاوت عقول و ادراکات و تعارض افھام اس^^تناد نم^^وده ک^^ه
با اي^^ن وج^^ود ،مطابق^^ت آنھ^^ا ب^^ا ش^^رع غي^^ر ممک^^ن خواھ^^د ب^^ود .از اي^^ن رو ،واگ^^ذاری احک^^ام
شرعی به عق^^ول نظ^^ری مختل^^ف االدراک ممن^^وع اس^^ت؛ چراک^^ه ب^^ه اخ^^تالف احک^^ام ش^^رعی
منجر میگردد و حال آن که مطلوب شارع از مکلفان ،اتف^^اق در دي^^ن اس^^ت .از طرف^^ی ،ب^^ر
فرض تالزم مطلق ميان عق^^ل و ش^^رع ،تکفي^^ر حکيم^^ان و زن^^ديقان و ص^^وفيان ج^^ايز نب^^وده،
بلکه طعن بر پيروان مذاھب مخالف نيز جايز نبود؛ زيرا پيروان ھر مذھب در تقويت خود
ب^^ه ادل^^ه عقل^^ی و نظ^^ری بس^^ياری اس^^تناد نمودهان^^د؛ ادل^^های ک^^ه ب^^رای آنھ^^ا يق ^ين آور اس^^ت و
معقول پيروان مذھب مخالف ندارد که اين نيز شايسته معارض^^ه نيس^^ت؛ چ^^را
معارضی جز
ِ
109
ک ھر شخص ،بر ديگری حجت نخواھد بود.
که دليل عقلی ُم َ
در ِ
^ل ض^^روری ،م^^الزم ب^^ا حک^^م
و باالخره ،در پاي^^ان تص^^ريح م^^یکن^^د ک^^ه ھ^^ر چن^^د حک^ ِ^م عق^ ِ
عقلی ضروری و بديھی در مسائل شرعی يافت نمیشود،
شرعی است ،اما از آنجا که دليل
ِ
چنين حکم عقلی در فروعات فقھی و احکام شرعی جاری نيست .بنگريد:

178

 .103ا 'ا]\ اGDة ،ج ،1ص131؛ ا:ا]' ا' ،4ص.128
 .104صاحب 'ا]\ گويد :إن کان الدليل العقلی المتعلق بذلک بديھيا ً ظاھر البداھة کقولھم :الواح^^د نص^^ف االثن^^ين ،ف^^ال
ريب فی ص َحة العمل به ) ا 'ا]\ اGDة ،ج ،1ص.(132
2 .105ا]' ا:F#ل ،ص ، 8ا 'ا]\ اGDة ،ج ،1ص 132و  .133برای اطالع بيشتر از داليل مخالفان
علم منطق و پاسخھای آن ،ر.ک :ا8ان   32ا;-ن ،ج ،5ص.271-254
 .106ا 'ا]\ اGDة ،ج ،1ص.132
 D/ .107ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص.310
 .108ھمان ،ص.312
 .109ھمان ،ص 312و .313
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تنھا آن دسته از احکام عقلی میتواند مستلزم حکم شرعی باشد که عقول در آن اختالف^^ی
نداشته و بديھی بوده باشد؛ به نحوی ک^^ه ب^^ه مج^^رد مالحظ^^ه ،قط^^ع ب^^ه آن حاص^^ل گ^^ردد .ام^^ا
ميان عقل نظری کسبی و ميان واقعيت و نيز مي^^ان عق^^ل نظ^^ری کس^^بی و مي^^ان حک^^م ش^^ارع
ھيچ گونه مالزمهای وجود ندارد .لکن نکتهای که بايد مد نظر داشت ،اين است که با وجود
مالزمۀ ميان حکم بديھی عق^^ل و حک^^م ش^^رعی ،حک^^م ب^^ديھی عق^^ل در ف^^روع فقھ^^ی و احک^^ام
شرعی جاری نمیشود؛ زيرا پوشيده نيست که به ھيچ وجه دلي^^ل عقل^^ی قطع^^ی و ض^^روری
در ھيچ مسألهای از مسائل شرعی يافت نمیشود .تنھ^^ا چي^^زی ک^^ه اج^^رای آن در بعض^^ی از
مسائل شرعی ممکن است ،عقل نظری کسبی اس^^ت ک^^ه آن ھ^^م قطع^^ی نب^^وده و مش^^مول ادل^^ه
110
منع از عمل به ظن خواھد بود.
وی آيات و اخب^^اری را ک^^ه ب^^ه نح^^وی در م^^دح عق^^ل و حجي^^ت آن وارد ش^^ده ،محم^^ول ب^^ر
عق^^ل ض^^روری قطع^^ی و م^^واردی را ک^^ه در اخب^^ار از ع^^دم اص^^ابت دي^^ن خداون^^د ب^^ا عق^^ول
111
گزارش گرديده ،بر عقل نظری کسبی ،چه در اصول و چه در فروع ،قابل حمل میداند.
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اصول عملی
مرحوم شبر دومين قسم از ادله عقلی را غير مستقالت عقل^^ی ،يعن^^ی ادل^^ه عقل^^ی ک^^ه عق^^ل ب^^ا
واسطه شرع بر آن حکم میکند ،برشمرده است .وی اصل برائت ،و اباحه و استصحاب را
از اي^^ن قس^^م م^^یدان^^د 112.ب^^ه عقي^^دۀ ش^^بر ،اي^^ن اص^^ول ،حجي^^ت خ^^ود را از کت^^اب و س^^نت اخ^^ذ

نمودهاند؛ به گونهای که حجيت آنھا اجماعی است.

ive
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اخباريان استصحاب را در احکام شرعی کلی )شبھات حکم^^ی( ج^^اری نم^^یدانن^^د و معتقدن^^د
که استصحابی که اصوليان به آن باور دارند ،در حقيقت ،سرايت دادن حک^^م موض^^وعی ب^^ه
موضوع ديگر است 114که در ذات با يک^^ديگر متحدن^^د ،ام^^ا در قي^^ود و ص^^فات مختلفان^^د .از
اين رو ،نم^^یت^^وان اي^^ن استص^^حاب را در احک^^ام ش^رعی معتب^^ر دانس^^ت 115.بن^^ا ب^^ر اي^^ن ،آن^^ان
استصحاب را در شبھۀ حکمی باطل شمرده 116،اما شبھه موضوعی را از محل نزاع خ^^ارج

 .110ھمان ،ص.314
 .111ھمان ،ص.317 - 310
 .112ھمان ،ص.317
 .113ھمان.
 .114ينبغی أن يس ّمی ھذا المس^^لک بالس^^راية ال باالستص^^حاب ،ألن^^ه م^^ن ب^^اب س^^راية حک^^م موض^^وع إل^^ی موض^^وع آخ^^ر )
ا:ا]' ا' ،4ص.(288
ـ ،ج،1
ـ'رر اDـ
ـهة ،ج ،1ص54؛ اـ
 .115ا 'ا]\ ا0Dة  32اTم ا5ة _ـ
ص.211
ـ،
ـ ا Vـ
ـ ،ج ،1ص212؛ D/ـ
 .116ا:ا]' ا' ،4ص289 _ 284؛ ا'رر اDـ
ص .359اس^^ترآبادی استص^^حاب را در ش^^بھه حکمي^^ه در م^^واردی ک^^ه ش^^ک در نس^^خ باش^^د ،پذيرفت^^ه اس^^ت) .ر.ک:
ا:ا]' ا' ،4ص288؛ ا'رر ا ،Dج ،1ص(212
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و جريان استصحاب در آن را محل ھيچ گون^^ه تردي^^دی نم^^یدانن^^د 117.اي^^ن در ح^^الی اس^^ت ک^^ه
118
اصوليان در جريان استصحاب در شبھات حکمی اختالف نظر دارند.
مرحوم شبر در آغاز طرح بحث استصحاب ،به ذکر ديدگاهھای عالمان اخب^^اری در اي^^ن
زمينه پرداخته و پ^^س از برش^^مردن دالي^^ل چھارگان^^ه ص^^احب مع^^الم ب^^ر حجي^^ت استص^^حاب،
میگويد:
ﺣﻖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺒﺎر ﺻﺎدر ﺷﺪه از اﺋﻤﻪ در اﺛﺒﺎت ﺣﺠﻴـﺖ اﺳﺘﺼـﺤﺎب از ادﻟـﻪ
119
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

D

وی به روايات زيادی در استشھاد به اين مطلب استدالل نموده است.
او تنھا به ذکر داليل حجيت استصحاب بسنده ننموده ،بلکه دالي^^ل ص^^احب ــ'ا]\ در
نف^^^ی حجي^^^ت استص^^^حاب را ب^^^ر ش^^^مرده و رد م^^^یکن^^^د 121.وی در ج^^^واب اش^^^کال ص^^^احب
'ا]\ ،مبنی بر اي^^ن ک^^ه ھ^^ر چن^^د اح^^اديثی از س^^وی ش^^ارع وارد ش^^ده ک^^ه ش^^امل احک^^امی
مواف^^ق ب^^ا استص^^حاب م^^ورد ن^^زاع اس^^ت ،ام^^ا برخ^^ی احادي^^ث ني^^ز حکم^^ی را ک^^ه مخ^^الف
استصحاب مذکور است ،شاملاند که اين ،خود دليل بر اين است که استصحاب م^^ورد نظ^^ر
حکمی کلی نيست 122،میگويد:
120
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ﺑﻄﻼن ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﺷـﻴﺦ
ﺑﺎ آن درﺟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﻗﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺠﻴﺖ اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف آن وارد ﺷـﻮد .اﻣـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ
داﺷﺖ ﻛﻪ ورود دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﻫﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﻳﻞِ ﺑﻪ اص^^الة البرائ^^ه ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻳﺎ دﻟﻴﻠﻲ دال ﺑﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ذﻣﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮب ﭼﻴﺰي ﻳﺎﻓﺖ ،دﻟﻴﻞِ ﻣﺬﻛﻮر ،اﺻﻞِ ﺑﺮاﺋﺖ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﺗﻌﺠﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
123
ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮ واﺿﺤﻲ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻴﺦ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
مرحوم شبر ،عالوه بر رد اشکاالت صاحب 'ا]\ ،داليل سيد مرتضی و ديگران بر

ch

عدم حجيت استصحاب را نيز متذکر شده و مورد مناقشه و رد قرار داده است.
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ـ ،ص 362-356؛ ب^^ر عک^^س ،ش^^يخ
ـ ا Vـ
 .117ا:ا]' ا' ،4ص288؛ و ني^^ز ر.کD/ :ـ
انصاری در 2ا]' ا:F#ل ،ھم جريان استصحاب در شبھات موضوعی و ھم در شبھات حکمی را م^^ورد ن^^زاع
میداند2) .ا]' ا:F#ل ،ص .(326به عنوان مثال میتوان از سيد مرتضی ياد نمود که استص^^حاب را حت^^ی در
شبھات موضوعی ھم نپذيرفته است ) +ح ر"]` ،ج ،5ص.(74
ـ:ل ،ص438و.(439
 .118آخوند خراسانی از اصوليانی است که استصحاب را مطلقا ً حجت میدان^^د )?  اF#ـ
ـ'
مرحوم نايينی نيز استصحاب را ھم در ش^^بھات موض^^وعی و ھ^^م در ش^^بھات حکم^^ی ج^^اری دانس^^ته اس^^ت ):2ا]ـ
اF#ــ:ل ،ج ،4ص 319و  ،(320ام^^ا مرح^^وم نراق^^ی و ب^^ه پي^^روی از آن ،آي^^ة ﷲ خ^^ويی استص^^حاب را در ش^^بھات
حکمی جاری نمیدانند )ر.کV/ :ح ا:FZل ،تقريرات درس اصول فقه آية ﷲ خويی ،ج ،3ص 36و .(40
 D/ .119ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص.364
 .120ھمان ،ص.369_362
 .121ھمان ،ص.376_375
 .122اين اشکال از سوی استرآبادی نيز مطرح گرديده است )ر.ک :ا:ا]' ا' ،4ص.(141
 D/ .123ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص.380
 .124ھمان ،ص 388-381و .394-388
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آﻧﭽﻪ اﻣﺮ را ﺑﺮ ﻣﻦ واﺿﺢﺗﺮ ﻧﻤﻮده ،در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺠﻴﺖ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر
ﻣﻮرد ﻧﺰاع ﻧﻴﺴﺖ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺪان ﻛﻪ ﺑﺮاﺋﺖ اﻻﺻﻠﻴﻪ ﺑﺮ
دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻳﻜﻲ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪم وﺟﻮب در ﻓﻌﻞ وﺟﻮدي ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن دﻟﻴﻞ
آن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﺰاﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ ﻗﺴﻢ دوم ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻔﻲِ ﺗﺤﺮﻳﻢ در ﻓﻌـﻞ
وﺟﻮدي ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن دﻟﻴﻞ آن و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﺮاﺋﺖ اﻻﺻﻠﻴﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻲ و اﺛﺒـﺎت
آن ﻣﻮرد ﻧﺰاع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﻴﻞ
126
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و اﺻﻞ ﻧﺒﻮدن اﺑﺎﺣﻪ در اﺷﻴﺎ را ﺗﺮﺟﻴﺢ داده اﺳﺖ.

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﺒﺮ در ﻧﺰاع اﺻﻮﻟﻲ و اﺧﺒﺎري

 .2اصالة البرائة

شبر ،پس از بيان مع^^انی مختل^^ف اص^^ل و بي^^ان موض^^ع اخب^^اری و اص^^ولی در ھ^^ر معن^^ا ،ب^^ا
اش^^اره ب^^ه ک^^الم مح^^دث ع^^املی مح^^ل ن^^زاع اخب^^اری و اص^^ولی را عم^^دتا ً در م^^ورد دو اص^^ل
اباحه و استصحاب برش^^مرده اس^^ت 125.او در اثب^^ات ع^^دم ن^^زاع اص^^ولی و اخب^^اری در م^^ورد
اصل برائت ،به کالم شيخ يوسف بحرانی صاحب 'ا]\ نيز استناد نموده است .سخن او
را بنگريد:

SI

اين در حالی است که استرآبادی اصل برائت را تنھ^^ا در م^^وارد عم^^وم البل^^وی پذيرفت^^ه و
در غير اين موارد)حتی در شبھه وجوبيه( ،127چنين روشی را ھمگامی با عامه میداند:
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ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﺪث ﻣـﺎﻫﺮي اﺣﺎدﻳـﺚ ﻣـﺮوي از ﻣﻌﺼـﻮﻣﺎن را در ﺧﺼـﻮص ﻣﺴـﺄﻟﻪاي
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﺪ و ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ آن ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺴـﺄﻟﻪ
ﻣﺬﻛﻮر از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﻮي ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺣﻜﻤﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
اﺻﻞ در ﻣﻮرد آن ،ﻗﻄﻌﺎً آن ﺣﻜﻢ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻲﺷﺪ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄـﻊ ﺑـﻪ
ﻋﺪم وﺟﻮد آن ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا در ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻲ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻲ ﻇﻬﻮر دﻟﻴﻞ
ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺻﻞ را دﻟﻴﻞِ ﺑﺮ ﻋﺪمِ وﺟﻮد آن ﺣﻜﻢ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﺑـﺪاﻧﻴﻢ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ زﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎم و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﺴﺎﻟﻪ و ...ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑـﻪ
اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ در ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﻮي ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺟﺰ ﻧـﺰد ﻋﺎﻣـﻪ ﻛـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﺮاي اﺻﺤﺎب ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﺑﺮ اﺧـﺬ و ﻧﺸـﺮ آن ﻧﻴـﺰ از
ﺳﻮي اﺻﺤﺎب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺧﺘﺼﺎص
ﻧﺪاده ﺗﺎ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺘﻨﻪاي رخ ﻧﺪاده ﺗﺎ ﺳـﺒﺒﻲ ﺑـﺮاي
128
ﻣﺨﻔﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺮﻳﻔﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

وی دليل مردود بودن اصل برائت را اکمال دين دانسته و میگويد:
جواز تمسک به اصل برائت مرب^^وط ب^^ه قب^^ل از اکم^^ال دي^^ن اس^^ت ]ن^^ه پ^^س از آن[؛ زي^^را

 .125ھمان ،ص .320محدث عاملی در کت^^اب ا:ا]' ا_ ,":پ^^س از بي^^ان مع^^انی مختل^^ف اص^^ل و اش^^اره ب^^ه
اتفاق يا اختالف فقھا در پذيرش يا رد معانی مذکور ،در پايان میگويد :و ق^^د ظھ^^ر أنﱠ عم^^دة االخ^^تالف ھن^^ا ف^^ی االص^^الة
االباحة و االستصحاب فی نفس الحکم الشرعی )ا:ا]' ا_ ،":ص.(202
 D/ .126ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص321و322؛ ا 'ا]\ ا0Dة ،ج،1
ص 43و .44
 .127ا:ا]' ا' ،4ص 280و ص .332کيف عملکم معشر االخباريين فی حديث ضعيف يد ّل علی وج^^وب
فعل وجودی؟ و جوابه أن يقال :نوجب التوقف عن تعيين احد المحتمالت )ھمان ،ص.(332
 .128ھمان ،ص.283
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ﻋﻠﻮم ﺣﺪﻳﺚ ،ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره اول

وقتی ]با ظھور اسالم[ دين کامل شده و از سوی ديگر از ائمه اطھار نيز به تواتر رسيده
است که در م^^ورد ھ^^ر واقع^^های ک^^ه ت^^ا قيام^^ت م^^ورد اخ^^تالف ام^^ت اس^^ت ،از جان^^ب خداون^^د
خطابی قطعی رسيده ،به گونهای که حتی ارش کف نيز مشخص گرديده ،قاطعانه بايد گفت
که اخذ به چنين اصلی جايز نخواھد بود .عالوه بر اين ،وجوب توقف در ھر واقع^^های ،ک^^ه
علم به حکم آن وجود ندارد ني^^ز مت^^واتر ب^^وده و دلي^^ل آن ھ^^م در رواي^^ات اکم^^ال دي^^ن معرف^^ی
129
شده است.
 .3اصالة اإلباحة

D

در ح^^الی ک^^ه مکت^^ب اص^^ولی ،اص^^ل را در احک^^ام ،اباح^^ه م^^یدان^^د ،اخباري^^ان عقاي^^د مختلف^^ی
دارند .برخی در موارد عدم ورود حکم شرعی ،توقف يا احتياط را واجب میدانن^^د .برخ^^ی
نيز اصل را اباحه و برخی ھم حرمت میدانند و باالخره ،برخی قايل به تفص^^يل ش^ده و در
130
مواردی که احتمال حرمت است؛ حکم به توقف و در غير از آن ،حکم به اباحه میکنند.
بحرانی در رد اصالة االباحه به وج^^ود اخب^^ار مستفيض^^ی ک^^ه احک^^ام ش^^رعی را ب^^ه ح^^الل
بيّن ،حرام بيّن و شبھاتی ميان آن دو تقسيم میکنند ،استناد نموده و میگويد:
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اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﻗﺴﻢ ﺳـﻮم ﻫـﻴﭻ ﻣﺼـﺪاﻗﻲ وﺟـﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ
131
داﺷﺖ و اﻳﻦ ،در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺒﺎر ،ﺧﻼف آن را ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

182

 .129ھمان ،ص.277
 D/ .130ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص 323و .324
 .131ا 'ا]\ ا0Dة  32اTم ا5ة _هة ،ج ،1ص.46
 .132ھمان.
 .133ھمان ،ج ،1ص.47
 D/ .134ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص 323و .324
 .135ھمان ،ص 323و .324
 .136ھمان ،ص.349_ 323
 .137ھمان ,ص.355 _ 349
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او ھمچنين به اخبار متواتری استناد میکند که در مواقع عدم علم به حکم شرعی بايد از
امام^^ان ي^^ا نايب^^ان ايش^^ان س^^ؤال نم^^ود وگرن^^ه توق^^ف و عم^^ل ب^^ه احتي^^اط تنھ^^ا چ^^اره مکل^^ف
است ،132بويژه اين که در اخبار عالجی ،از جمله طرق ترجيح اخبار از اين اصل سخنی به
133
ميان نيامده است.
مرحوم شبر نسبت لزوم توق^^ف را ب^^ه ش^^يخ مفي^^د و ش^^يخ طوس^^ی وھم^^ی آش^^کار دانس^^ته و
134
معتقد است که موضوع سخن آن دو در اباحه عقلی قبل از ورود شرع بوده است.
وی ب^^^ا ح^^^ق دانس^^^تن دي^^^دگاه عالم^^^ان اص^^^ولی 135،در اثب^^^ات اص^^^الة االباح^^^ة و رد دي^^^دگاه
اخباريان ،به تفصيل ،داليل را از کتاب و س^^نت و اجم^^اع و عق^^ل ذک^^ر نم^^وده و ب^^ا پاس^^خ ب^^ه
ايرادھای اخباريان نسبت به داليل مذکور 136،پ^^نج دلي^^ل عقل^^ی ب^^ر اص^^الة االباح^^ة ب^^ر ش^^مرده
است .در پايان ،ادله اخباريان را در اين که اصل در اشيا توقف است ،متذکر شده و آنھا را
137
مورد مناقشه و رد قرار داده است.
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D

 .2اجتھاد
اخباريان اجتھاد را حرام شمرده و عمل به روايات معصومان را واجب میدانن^^د .اي^^ن در
حالی است که مجتھدان اجتھاد را واجب میدانند .مجتھدان معتقدند که مجتھد کسی است که
با ملکه به جميع احکام دين عالم باشد و چنين فردی مجتھد مطل^^ق اس^^ت؛ ام^^ا علم^^ای مکت^^ب
138
اخباری غير از معصوم کسی را عالم به ھمه احکام الھی نمیدانند.
در ح^^الی ک^^ه انديش^^مندان مکت^^ب اص^^ولی ب^^رای رس^^يدن ب^^ه مق^^ام فت^^وا و اجتھ^^اد ،دانس^^تن
عل^^ومی ھمانن^^د اص^^ول فق^^ه و رج^^ال و ...را ش^^رط م^^یدانن^^د ،139عالم^^ان مکت^^ب اخب^^اری ج^^ز
معرفت به اخبار اھل بيت و دانستن اصطالحات و اشارات معص^^ومين چي^^زی را ش^^رط
فتوا نمیدانند که البته مفتی بايد بر ع^^دم وج^^ود خب^^ر مع^^ارض در براب^^ر خب^^ر م^^ورد اس^^تناد،
140
يقين حاصل نمايد.
مرحوم شبر با اشاره ب^^ه اي^^ن ک^^ه معن^^ای ق^^ديم اجتھ^^اد ن^^زد فقھ^^ای امامي^^ه عم^^ل ب^^ه ظ^^ن در
احکام شرعی است که بطالنش مورد اتفاق اماميه است ،اجتھاد مورد نزاع ميان اص^^ولی و
اخب^^اری را معن^^ای ح^^ادث آن ،ک^^ه ت^^الش ب^^رای جھ^^ت دس^^تيابی ب^^ه ظ^^ن حاص^^ل از از ادل ^ۀ
141
شرعی است ،میداند.
وی دليل اخباريان را در منع اجتھاد از دوجھت؛ يکی ممنوعيت عمل ب^^ه ظ^^ن در احک^^ام
علوم پ^^يش ني^^از مانن^^د اص^^ول فق^^ه و رج^^ال و  ...ب^^ر
شرعی و ديگری عدم توقف اجتھاد بر
ِ
142
شمرده است.
او به مانند اصحاب اصول ،عمل به اين گونه ظنون را از اين جھ^^ت ک^^ه ب^^ر حجي^^ت آنھ^^ا
داليل قطعی از کتاب و سنت موجود است ،عمل ب^^ه قط^^ع دانس^^ته و توق^^ف اجتھ^^اد ب^^ر عل^^وم
مذکور را ضرورتی غير قابل انک^^ار م^^یدان^^د 143.وی معتق^^د اس^^ت ک^^ه ھ^^ر چن^^د اخباري^^ان از
واژۀ ظن گريزاناند ،اما غافل از اين که خود در دام آن گرفتارند:
ﺑﺮ اﻫﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺧﺒﺎرﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻣﺪﻋﺎﻳﺸـﺎن ﺑـﻪ ﻇـﻦ ﻋﻤـﻞ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻇﻨﻲ ﺑﻮدن رواﻳﺎت از ﺟﻬﺖ دﻻﻟﺖ و ﺻﺪور ،ﮔﺮﻳـﺰي از ﻋﻤـﻞ
ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻇﻨﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ،ﺑﺮ ﺣﺠﻴﺖ آن ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻠﻲ ﻗﻄﻌﻲ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧـﺪ .ﺑـﺎ
اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﻋﻲ اﺧﺬ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻢ ﮔﺮدﻧـﺪ ،در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ از آن ﺑـﻪ
دورﻧﺪ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ را از اﺧﺒﺎر ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن  ،ﺑـﺮاي ﻫـﺮ
ﻛﺲ ﻛﻪ از اﻧﺪك ﺳﻮادي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻲداﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،آﻳـﺎ ﻣـﻲﺗـﻮان
ﮔﻔﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻲ ﺑﺮده و ﻳﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺮاد واﻗﻌـﻲ ﻣﻌﺼـﻮم
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﭼﻨـﻴﻦ ادﻋـﺎ ﻛﻨـﺪ ،ﺑـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ
دروغ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻪ ﻣﺮوي اﺳﺖ ﻛﻼم آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺎد وﺟﻪ از ﻣﻌـﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑـﻞ
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 .138دا ة ا5رف  ،eYج ،2ص 9و .10
 D/ .139ا  ; 1 ; 32 Vا , '6ص.423_408
 .140دا ة ا5رف  ،eYج ،2ص.10
 D/ .141ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص.396
 .142ھمان ،ص  425و .426
 .143ھمان ،ص.399

183

ﻋﻠﻮم ﺣﺪﻳﺚ ،ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره اول

اﻧﺼﺮاف ﺑﻮده و ﺑﺮاي آن ﺑﺰرﮔﻮاران در ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺮﺟﻲ اﺳﺖ.

144

D

در جای ديگر ،به نقل از محدث بحرانی ،نزاع مي^^ان اص^^ولی و اخب^^اری را در عم^^ل ب^^ه
145
ظن ،يک نزاع لفظی دانسته و میگويد:
تکاليف الھی با مقدار عقل و ذھنی که خداوند به بندگان عطا نموده متناسب است و افراد
مختلف ھم از اين منظر متفاوتاند .از ھمين رو ،بايد گفت مسأله »اس^^تنباطات ظن^^ی« ـ^ ک^^ه
استرآبادی آن را به عنوان حربهای در مقابل ديگر عالمان مطرح م^^یکن^^د ـ ب^^ه ھم^^ان مس^^أله
تف^^اوت عق^^ول و افھ^^ام بازگش^^ت دارد .تنھ^^ا تف^^اوت اس^^ترآبادی ب^^ا مجتھ^^دان ،اي^^ن اس^^ت ک^^ه
استرآبادی ادعا میکند آنچه او و ھ^^مکيش^^ان او م^^یفھمن^^د ،عل^^م اس^^ت ،ن^^ه ظ^^ن؛ در ح^^الی ک^^ه
146
ساير مجتھدان آن را ظن ناميدهاند.

SI

.3تقليد
در مکت^^ب عالم^^ان اص^^ولی م^^ردم ب^^ه دو ص^^نف مجتھ^^د و مقل^^د تقس^^يم م^^یش^^وند و تقلي^^د غي^^ر
مجتھد از مجتھد واجب شمرده میشود؛ اما اخباريان با اين تقسيمبندی مخالف بوده و تمامی
شيعيان اعم از عالم و عامی را مقلد معص^^وم م^^یدانن^^د .آنھ^^ا ب^^ر خ^^الف مجتھ^^دان ،ص^^دور
فتوا و رأی را برای ھم^^ه راوي^^ان اخب^^ار معص^^ومين و ھم^^ه کس^^انی ک^^ه در احادي^^ث ائم^^ه
بصيرت دارند ،جايز میدانند 147و وظيفۀ عوام را مراجعه ب^^ه مح^^دث و پرس^^ش از ورود ي^^ا
عدم ورود خبر در آن خصوص معرفی میکنند 148.پاسخ شبر را بنگريد:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮام ﺑﺎدﻳﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺎدﻳﺚ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻛﻪ ﻓﺤﻮل ﻋﻠﻤـﺎ
و اﻓﺎﺿﻞ ﻓﻘﻬﺎ از ﺣﻞ ﻣﻌﻨﺎي آﻧﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﻴﺤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﻜـﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻲ ﺧﻨﺪهدار اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آﻳﺎت و اﺧﺒﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ ]دﻳـﺪﮔﺎه
طا ِئ َف^ةٌ
^ر ِم^^ن ُك^^لﱢ ِفرْ َق^ ٍة ِم^ ْنھُ ْم َ
ﻣﺠﺘﻬﺪان[ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎلَ ) :ف َلوْ الَ َن َف^ َ
ﱢين َو ِليُن ِذ ُروا َقوْ َمھُ ْم إِ َذا َر َجعُوا إِ َل ْي ِھ ْم( 149و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠـﻪ از
ِل َي َت َفقﱠھُوا ِفي الد ِ
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﻴﺎن دو ﻧﻔﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد،
ﻛﺪام ﻳﻚ راوي ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻮده و در ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﺎ دﻗـﺖ ﻧﻈـﺮ دارد و اﺣﻜـﺎم ﻣـﺎ را
ﻣﻲداﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻲ را ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻜﻢ او رﺿﺎﻳﺖ دﻫﻴـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻦ او را ﺑـﺮ ﺷـﻤﺎ
ﺣﺎﻛﻢ ﮔﺮداﻧﺪم .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻧﻤـﻮد و از او ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻧﮕﺮدﻳـﺪ ،ﺣﻜـﻢ
150
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ«.
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مرح^^^وم ش^^^بر در پاس^^^خ اس^^^ترآبادی ـ ک^^^ه معتق^^^د اس^^^ت اخ^^^تالف در فت^^^وا ي^^^ا ناش^^^ی از

184

 .144ھمان ،ص.466
 .145ش^^بر در ابت^^دای بح^^ث خ^^اطر نش^^ان میکن^^د ک^^ه در خص^^وص اش^^کال اس^^ترآبادی ب^^ر مجتھ^^دان ,مبن^^ی ب^^ر عم^^ل ب^^ه
استنباطات ظنی ،ردّی نوشته بوده است ,لکن پس از آن که مطالب محدث بحرانی در دررا Dرا ديده و آنھا
را پسنديده ,نقل مطالب ايشان را سزاوار ديده است )ھمان ،ص.(436
 .146ھمان ،ص.443 _ 441
 .147دا ة ا5رف  ،eYج ،2ص.9
 D/ .148ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص.428
 .149سورۀ توبه ,آيۀ.122
 D/ .150ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص 427ـ .429
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استنباطھای ظنی نھی شده اس^^ت و ي^ا ناش^^ی از اخ^^تالف در رواي^ات ک^^ه آن ھ^^م منحص^^ر ب^^ه
اخبار تقيهای است )به اي^^ن معن^^ا ک^^ه ھ^^ر ک^^دام از اھ^^ل فت^^وا ب^^ه ي^^ک خب^^ر عم^^ل نمودهان^^د( ـ
میگويد:
منش^^أ تم^^ام اختالف^^اتی ک^^ه مي^^ان عالم^^ان م^^ا ،اع^^م از مجتھ^^د و اخب^^اری ،رخ داده اس^^ت،
اختالف نظر در مبادی ادراک احکام و تف^^اوت نص^^يب آنھ^^ا از افھ^^امی اس^^ت ک^^ه خداون^^د ب^^ه
آنان افاضه نموده است .از اين رو ،اين ادعا ک^^ه در مي^^ان بن^^دگان خداون^^د ،تنھ^^ا اخباريانان^^د
که افھامی موافق دارند ،سخنی است که ديده آن را انکار نموده و جن و انس ب^^ر بط^^الن آن
اتفاق نظر دارند؛ زيرا از ائمه اطھار به استفاضه رسيده است که انسانھ^^ا در مي^^زان فھ^^م
و عقلی که از سوی خداوند ملک عالّم به آنھا رسيده متفاوتان^^د و خداون^^د متع^^ال ھ^^م م^^ردم
را بر حسب ميزان عقول آنھ^^ا محاس^^به م^^یکن^^د و تکلي^^ف الھ^^ی ني^^ز متناس^^ب ب^^ا مق^^دار عقل^^ی
152
است که خداوند روزيشان نموده است.

151
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 .4معارف عقلی
اخباري^^ان ب^^ا مع^^ارف عقل^^ی ميان^^ه خ^^وبی ندارن^^د .آنھ^^ا وج^^ود اخ^^تالف مي^^ان عق^^ال را گوش^^زد
میکنند و بدين وسيله ،اعتماد آنان بر منطق را به اين اعتبار که آلتی اس^^ت؛ ب^^رای عص^^مت
153
فکر ،باطل میدانند؛ بلکه کاربرد منطق را در متافيزيکْ غير ممکن میبينند.
اس^^ترآبادی ،اب^^ن جني^^د اس^^کافی 154و اب^^ن اب^^ی عقي^^ل 155را نخس^^تين کس^^انی م^^یدان^^د ک^^ه از
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طريق اصحاب ائمه در رجوع به سنت و کالم معصوم)ع( غفلت نموده و بر عل^^م ک^^الم و
اصول فقه ـ که بر افکار عقالنی ميان اھل سنت مبتنی است ـ تمسک نمودند .او حس^^ن ظ^^ن
شيخ مفيد و به تبع او سيد مرتضی و شيخ طوسی نس^^بت ب^^ه تص^^انيف آن دو را عل^^ت ش^^يوع
156
شيوه آنھا در ميان متأخران اماميه دانسته است.
وی با تقس^^يم عل^^وم ب^^ه عل^^وم حس^^ی ،غي^^ر حس^^ی؛ ع^^دم اخ^^تالف علم^^ا را مح^^دود ب^^ه عل^^وم
حسی دانسته و آن ھم به اين دليل که معرفت صورت از امور واضح است و با عل^^م منط^^ق
میتوان در اين معرفت از خطای در ماده مصون ماند؛ زيرا منطق از خط^^ای در ص^^ورت
جلوگيری میکند و خطای در ماده نيز در اينگون^^ه عل^^وم غي^^ر قاب^^ل تص^^ور اس^^ت؛ چ^^را ک^^ه
ماده اين علوم به حس نزديک است .اما در مورد علومی که ماده آن ب^^ه دور از ح^^س اس^^ت
مانند حکمت و کالم و اص^^ول فق^^ه ،از آنج^^ا ک^^ه قواع^^د منطق^^ی تنھ^^ا بازدارن^^ده از خط^^ای در
157
صورتاند و نه ماده ،ميان علمای آنھا اختالف و مشاجره است.
 .151الزمۀ اين سخن آن است که اختالف اخباريان در فتوا منحصر به عمل به اخبار تقي^^های اس^^ت؛ ام^^ا اخ^^تالف فت^^اوی
مجتھدان از استنباطھای ظنی نشأت میگيرد.
 D/ .152ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص 437ـ .439
 .153اPر ن و ا Fب '  Oا ،//ص.90
 .154الشيخ ابی علی محمد بن أحمد ابن الجنيد اإلسكافی المتوفی سنة 381ق )ا}ر  ،5ج ،3ص.(318
 .155الشيخ ابی محمد الحسن بن علی بن أبی عقيل العمانی الحذاء الفقيه الم^^تكلم الثق^^ة ال^^ذی ذھ^^ب إل^ی الق^^ول بع^^دم انفع^^ال
القليل الذی ھو خالف المشھور )ا}ر  ،5ج ،2ص.(400
 .156ا:ا]' ا' ،4ص 29و .30
 .157ھمان ،ص.129
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مرحوم شبر ھر چند از دانشھای مختلفی از جمله منطق 158و اقوال فلسفی 159و کالمی
در فھم حديث بھره برده است که خ^^ود ش^^اھد تس^^لط او ب^^ر عل^^وم عقل^^ی اس^^ت ،ام^^ا ب^^ارزترين
منبع او در فھم احاديث ،ديگر احاديث ھم خانواده است که البت^^ه از ن^^وع نگ^^اھش ب^^ه عق^^ل و
معارف عقل^^ی سرچش^^مه م^^یگي^^رد .مح^^دودۀ دخال^^ت عق^^ل از منظ^^ر ش^^بر ،در بخ^^ش عق^^ل ب^^ه
عنوان منبع استنباط احکام شرعی گذشت.
160

D

تأويل
اختالف ديگر ميان دومکتب اخباری و اصولی ـ که از اختالف مواضع آنھا در برخورد ب^^ا
معارف عقلی سرچشمه میگيرد ـ بح^^ث تأوي^^ل اس^^ت .انديش^^يدن در م^^دلول نص^^وص دين^^ی و
کند و کاو در آنھ^^ا از منظ^^ر عالم^^ان اخب^^اری م^^رام ،تأوي^^ل محس^^وب م^^یش^^ود ک^^ه باي^^د از آن
161
اجتناب نمود؛ بر خالف اصوليان که قايل به تأمل در الفاظ کتاب و سنتاند.
163
عالم^^ه ش^^بر ،ھ^^ر چن^^د تأوي^^ل در نص^^وص 162و ني^^ز تأوي^^ل ب^^دون مع^^ارض و دلي^^ل را
نم^^یپ^^ذيرد ،ام^^ا تأوي^^ل مواف^^ق ب^^ا اص^^ول را الزم م^^یدان^^د .وی از ش^^رايط تأوي^^ل ص^^حيح را
موافق^^ت ب^^ا لغ^^ت و عق^^ل ب^^ر ش^^مرده 164و مق^^والتی ھمچ^^ون معارض^^ه ب^^ا کت^^اب ،165س^^نت،166
اجماع ،167عقل ،168عمل اصحاب 169و تجربيات قطعی 170را از موجبات تأويل میداند.
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 cV/ .158ا:4Zار ،ج ،1ص 236ـ .238
 .159ھمان ،ج ،2ص355و  374و ص 364و ص 355و ص 359و ج ،1ص 77و ص.188
 .160ھمان ،ج ،2ص 167و ص 105و ج ،1ص.138
 %( 3"" <L A .161د  3Dدر دو  T/اPر 7و ا ،3:Fص. 85
 cV/ .162ا:4Zار ،ج ،1ص.242
 .163ا:F#ل ا ،F#ص312؛  cV/ا:4Zار ،ج ،2ص 233و ج ،1ص.262
 cV/ .164ا:4Zار ،ج ،2ص107-105و ص.238
 .165ھمان ،ج ،1ص.221
 .166ھمان ،ج ،2ص 278و ص.202
 .167ھمان ،ج ،1ص.221
 .168ھمان ،ج ،1ص.199
 D/ .169ا  ; 1 ; 32 Vا ، '6ص 76و .77
 cV/ .170ا:4Zار ،ج ،2ص.234
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ھرچند سيد عبد ﷲ شبر حاصل جريان اصولی در دوره نزاع اخب^^اری و اص^^ولی ب^^ه ش^^مار
میرود ،اما بايد گفت که از جريانھای اخباری زمان نيز بی تأثير نبوده است .او برخی از
مھمت^^رين مب^^انی اخباري^^ان را م^^ورد نق^^د ق^^رار داده اس^^ت ،ام^^ا در برخ^^ی دي^^دگاهھ^^ا ،از جمل^^ه
مخالفت با تنويع حديث ،حکم به اعتبار اکثر احاديث ،نسبت دادن ريشه عمدۀ اختالف اخبار
ب^^ه تقي^^ه ،مح^^دود دانس^^تن نق^^ش عق^^ل در اس^^تنباط احک^^ام و حت^^ی االمک^^ان اجتن^^اب از مع^^ارف
عقلی در فھم حديث ،با اخباريان ھماھنگ است.

D

ـ »اخباريان و اصحاب حديث اماميه« ،حسن انصاری قمی ،کتاب ماه دين ،ش^^ماره،46-45
.1380
ـ ا:F#ل ا ،F#سيد عبد ﷲ شبر ،قم :مکتبة المفيد1404 ،ق.
ـ ا(ن ا ،5Yبيروت :دارالتعارف للمطبوعات1406 ،ق.
ـ  را:4#ار ا' 5/رر اP#ر ،محمد باقر مجلسی ،بي^^روت :مؤسس^^ة
الوفاء1404،ق.
ـ ر  2ق ا"! ،3/حسين صابری ،تھران :سمت ،چاپ سوم1386 ،ش.
ـ ر   ;2و  ،6;2ابوالقاسم گرجی ،تھران :سمت ،چاپ اول1379 ،ش.
ـ  اkاد  32ن ا:ت و ا5د ،سيد عبد ﷲ شبر ،قم :مکتب^^ة
بصيرتی1393 ،ق.
ـ  %( 3"" <L Aد  3Dدر دو  T/اPر 7و اFــ ،3:س^^يد
محسن آل سيد غفور ،قم :بوستان کتاب ،چاپ دوم1386 ،ش.
ـ ا 'ا]\ ا0Dة  32اT#م ا5ة ا_هة ،يوسف بحرانی ،قم:
مؤسسة النشر االسالمی1363 ،ش.
ـ دا ة ا5رف  ،eYتھران :سازمان دايرة المعارف تشيع1372 ،ش.
ـ^ در %(  7'/-رAل ،ابوالقاس^^م خ^^ويی ،ترجم^^ه :عب^^دالھادی فقھ^^یزاده ،تھ^^ران:
مؤسسه انتشارات امير کبير ،چاپ اول1376 ،ش.
ـ^ ا'رر ا/ Dــ ا;_ــت ا":ــ ،ش^^يخ يوس^^ف ب^^ن احم^^د
بحرانی ،بيروت :دارالمصطفی إلحياء التراث ،اول1423 ،ق.
ـ ا}ر  5إ o4V 3ا ،5Yشيخ آقا بزرگ تھرانی ،بيروت :داراالضواء،
بیتا.
ـ 2ا]' ا:F#ل ،شيخ مرتضی انصاری ،قم :انتشارات مصطفوی ،اول 1367 ،ش.
^ول مي^^رزا محم^^د حس^^ين ن^^ايينی( ،محم^^د عل^^ی
ـ :2ا]ــ' اF#ــ:ل )تقري^^رات
درس اص^ ِ
ِ
الکاظمی الخراسانی ،قم :مؤسسة النشر االسالمی ،اول1409 ،ق.
ـ ا:ا]' ا_ ،":محمد بن حسن الحر العاملی ،قم :المطبعة العلمية ،بیتا
ـ ا:ا]' ا' ،4مال محمد امين استرآبادی ،قم :دارالنشر ألھل البيت ،بیتا.
ـ ا:ا]ــ' ا'4ــ ،م^^ال محم^^د ام^^ين اس^ترآبادی ،ق^^م :مؤسس^^ة النش^^ر اإلس^^المی،
1429ق.
ـ ا ،32Tتھران :دارالکتب االسالمية1365 ،ش،
ـ ا  32 32Vا;-ن ،تھران :دار الکتب االسالمية ،اول1419 ،ق.
ـ ا:ا ،32محم^^د ف^^يض الکاش^^انی ،اص^^فھان :مکتب^^ة اإلم^^ام امي^^ر الم^^ؤمنين عل^^ی العام^^ة،
اول1406 ،ق.
ـ ?  ا:F#ل ،محمد کاظم خراسانی ،قم :مؤسسة النشر االسالمی ،اول1412 ،ق.
ـد ،حس^^ين عزي^^زی ،ق^^م :بوس^^تان کت^^اب ،دوم،
ـ:ل ا6Aـ
ـ  34/و ر   ـ
1388ش.
ـ^ ا Vnا %( 32 e2Dا'را ــ ،س^^يد عب^^د ﷲ ش^^بر ،تص^^حيح :محس^^ن
صمدانيان ،پايان نامه دکتری ،دانشکده الھيات دانشگاه تھران1382،ش.

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﺒﺮ در ﻧﺰاع اﺻﻮﻟﻲ و اﺧﺒﺎري
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D

ـ Y/ق ا ،Yشيخ بھاءالدين العاملی ،قم :مکتبة بصيرتی1398 ،ق.
ـ  cV/ا:4#ار ،سيد عبد ﷲ شبر ،نجف اشرف :مکتبة بصيرتی ،المطبعة العلمي^^ة،
1371ق.
ـ V/ح ا:FZل )تقريرات درس اصول فقه آي^^ة ﷲ خ^^ويی( ،س^^يد محم^^د س^^رور واع^^ظ
حسينی ،قم :مکتبة الداوری ،چھارم1412 ،ق.
ـ ا+ 32 5ح ا ،Vnمحقق الحلی ،قم :مؤسسة سيد الشھدا 1364 ،ش.
ـ  3;D/ان  32اد  Oا Vح و ا ن ،حسن بن زين الدين ،قم:
جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،اول1362 ،ش.
ّ  ; 1ا6ــ'  ،نس^^خۀ خط^^ی کتابخان^ۀ
ـ^  D/ا ; 32 V
مرحوم کاشف الغطاء ،نجف اشرف :شماره نسخه.2047:
ـ^  D/ا  ; 1 ; 32 Vا6ــ'  ،نس^^خۀ خط^^ی کتابخان^^ه
کاشف الغطاء ،نجف اشرف ،شماره نسخه. 854 :
ـ^ ;1 (:":/ت ا;6ء ،جعف^^ر س^^بحانی ،ق^^م :مؤسس^^ة االم^^ام الص^^ادق  ،اول،
1422ق.
ـ^ ا8ان   32ا;-ن ،س^^يد محم^^د حس^^ين طباطب^^ايی ،بي^^روت :مؤسس^^ة
االعلمی للمطبوعات1390 ،ق.
ـ و"]` ا ،5Yشيخ حر عاملی ،قم :مؤسسة آل البيت إلحياء التراث1414 ،ق.
ـ ه'ا  اZار إ ; 1 3ا ]Zا61Zر ،حسين بن شھاب الدين کرکی
عاملی)م1076ق( ،اول ،نجف اشرف1396 :ق.
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