
 
  

  
  
 
 
  

  و تفسیر اثري مکتب تفکیک
  

 *عباس همامی
 **حامد علی اکبرزاده

  
  :چکیده

ویـژه  مکتب تفکیک به عنوان مکتبی که مدعی جدایی و تفکیک بین معارف وحیانی و علـوم بشـري بـه   
کنـد کـه    هـایی را مطـرح مـی    آن، دیـدگاه  و نقش سنت در قرآنفلسفه و عرفان است، در زمینۀ تفسیر 

این مکتب اگرچه از تفسیر اجتهادي به عنوان روش مختـار  . رسد بررسی و تحلیل آن ضروري به نظر می
و بـه نـوعی نقشـی     آورد، در بسیاري از موارد به این ادعا پایبند نیست خود در تفسیر سخن به میان می

قائل است و سایر منـابع تفسـیر از قبیـل عقـل، لغـت و       قرآنمحوري براي احادیث و روایات در تفسیر 
 رهیافـت پـژوهش  . تر از سنت قرار دارنـد اي پایین در این دیدگاه، در رتبه قرآنادبیات و حتی خود آیات 

ـ   ،معطوف به این نکته است که در این مکتب حاضر، ۀ نقلـی بـراي اثبـات موضـوعات و     اسـتفاده از ادل
و قطـع و   قـرآن حجیـت  . هاي آن اسـت مضامین عقلی از جمله در مباحث مربوط به یقین، یکی از نمونه

هـاي تفکیکیـان دربـارة     در این مقالـه، دیـدگاه  . شود یقین نیز در کنار سنت و به تأیید روایات اثبات می
  . ررسی و نقد قرار گرفته است، به اجمال مورد بقرآننقش و کارکرد سنت در تفسیر 
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  مقدمه  

هاي فکري شیعی نوظهور در حوزة مسـائل دینـی و    یکی از گرایش ،مکتب تفکیک
وي   هاي مرحوم میرزا مهدي اصفهانی است که شاگردان برجستۀنشئت گرفته از اندیشه

شیخ محمدباقر ملکی میانجی، راه وي را ادامه داده و در همچون شیخ مجتبی قزوینی و 
هاي اخیر، پیروان این تفکر همچـون محمدرضـا حکیمـی، بـا نگـارش مقـاالت و        سال

هاي مکتب  به هر حال امروزه، دیدگاه. هایی، به نوعی به این تفکر رسمیت بخشیدند کتاب
گیرد و با توجه به رواج  تفکیک در میان اندیشمندان دینی مورد بحث و بررسی قرار می

ویژه حوزة علوم دینـی، بررسـی ایـن تفکـرات، ضـرورتی      این تفکر در جامعۀ علمی به
احادیث (ویژه نقش و کارکرد سنتو به قرآناین مکتب در زمینۀ تفسیر . انکارناپذیر است

ها بایستی  کند که این دیدگاه هایی را مطرح می دیدگاه و روایات منسوب به معصومین
هـاي تفکیکیـان در ایـن     سی و تحلیل شوند؛ البته ناگفته نماند که برخـی از دیـدگاه  برر

ویـژه  توان در قرون گذشته و در میـان گروهـی از علمـاي اسـالمی بـه      خصوص را می
دانشمندان شیعی مشاهده کرد؛ بنابراین همۀ نظریات مکتب تفکیک، جدید و نو نیست، 

اي دیگر  ر تفکیک، پیش از این نیز توسط عدهبلکه موارد متعددي از مسائل مورد بحث د
اي از دانشمندان، مورد نقد و بررسـی و  مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و توسط عده

  .تحلیل قرار گرفته است
هـاي   مـانی شـناخت  سـازي و خـالص  به طور کلی گفته شده که هدف این مکتب، ناب

ها  از تأویل و مزج با افکار و نحله ها و معارف است، به دور فهمی این شناختقرآنی و سره
و برکنار از تفسیر به رأي و تطبیق، تا حقایق وحی و اصول علم صـحیح مصـون مانـد و بـا     

  )57، ص1377حکیمی، .(هاي فکر انسانی و ذوق بشري درنیامیزد و مشوب نگردد داده
رف پیروان تفکیک، معتقد به تفاوت ماهوي و تضاد و تناقض بین معارف بشري و معا

کنند که فلسفه و عرفان، از سنخ تمدن اسالمی یعنی نشـئت   وحیانی هستند و اصرار می
یافته در دنیاي اسالم و هاي غیراسالمی و قبل اسالمی و پرورش گرفته از میراث سرزمین

گشته در ذهن متفکران فیلسوف یا عارف اسالم است؛ از سوي دیگر، تمدن اسالمی پالوده
اند؛ بنابراین  نه امامت و عوامل بیگانه در ساخت آن تأثیرگذار بوده نیز مولود خالفت است

و حدیث پناه برد و فلسفه و  قرآنبراي شناخت دین و درك حقایق آن بایستی به دامن 
  . عرفان را کنار گذاشت
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ویژه فهم و نقش آن در شناخت دین و به... و عقل و قرآندر مکتب تفکیک اگرچه از 
در این میـان،   آید، لیکن سنت معصومان سخن به میان می قرآنمتون دینی و تفسیر 

نیز وابسته به سنت و در کنار  قرآنکند و حتی حجیت  نقش اصلی و محوري را ایفا می
اند و مشهورترین  پیروان مکتب تفکیک، آثار تفسیري قابل توجهی نداشته. یابد آن معنا می

به نظر . حوم شیخ محمدباقر ملکی میانجی است، اثر مرمناهج البیان فی تفسیر القرآنها آن
هاي تفسیري خویش بـه آنچـه   رسد این گروه در معدود آثار تفسیري و احیاناً بحثمی

گیرند  خود در عرصۀ نظري اصرار و تأکید دارند، پایبند نیستند و عمالً از روشی بهره می
از  قرآن کریمدر این مقاله، تفسیر اثري . خوانی نداردهاي خودشان تطابق و هم که با گفته

  . منظر و دیدگاه مکتب تفکیک، مورد تبیین و تحلیل و بررسی قرار گرفته است
  

  مکتب تفکیک و اخباریگري
در قرن اخیر، مکتب تفکیک یا مکتب معارفی خراسـان در حـوزة معـارف عقلـی و     

گرچه مکتب تفکیک . بروز پیدا کرده استگرایانه، ظهور و هاي روایتاعتقادي با اندیشه
ها، نظریات مشترکی دارند، اما حقیقت آن اسـت کـه مکتـب    و اخباریان در برخی زمینه

هاي زیادي دارد و این گروه، هرگز به تفکیک با اخباریگري به معناي خاص آن تفاوت
کتـب  اي از وابسـتگان فکـري م  حتی عـده . پیروي خود از روش اخباریان معتقد نیستند

حکیمی، .(اندتفکیک براي تمایز از اخباریان، لقب اخبارگرایان را به اخباریان ترجیح داده
توان گفت که اخباریان معتقـد بودنـد اسـتنباط    به طور خالصه می) 129و  8، ص1382

توانند به این عرصه گـام  است و سایر مردم نمی تنها کار ائمه قرآناحکام نظري از 
و اوالد پـاکش را مخصـوص    به امر خدا امیرالمؤمنین ولنهند، زیرا حضرت رس

بر ظاهر خود  قرآنتعلیم ناسخ و منسوخ و مراد از آن و همچنین تعلیم اینکه کدام آیه از 
ها نزد ماند و نیز تعلیم اینکه بسیاري از آنماند و کدام آیه بر ظاهر خود باقی نمیباقی می

  )173ص ،1386 ،يبادآاستر.(پنهان است، قرار داده است معصومان
مشـتمل بـر ناسـخ و منسـوخ، محکـم و متشـابه، عـام و         قرآندارند این گروه اظهار می

است و استفادة احکام جـز بـراي   ... خاص، مطلق و مقید، مجمل و مفصل، تقدیم و تأخیر و
 ویژهامکان ندارد، به عالم به همه این علوم ممکن نیست و آن نیز براي کسی غیر از ائمه

  )26ص ،1، ج1388 ،یبحران.(آیات متعلق به احکام آن نیز از اقسام مذکور خارج نیست
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حجیت قائل بودند و عالوه بر عقل  اخباریان عمالً تنها براي احادیث معصومان 

پذیرفتند و معتقد بودند که اسـتنباط  نیز حجیتی را نمی قرآنو اجماع، حتی براي ظواهر 
  .است تنها مخصوص اهل بیت قرآناحکام از ظواهر 

دانستند، بلکه می را خاص معصومان قرآناخباریان نه تنها استنباط احکام فقهی از 
ایـن  . پذیر استامکان تنها به وسیلۀ معصومان قرآنمدعی بودند به طور کلی تفسیر 

ها براي اثبات این نام از آنرا نپذیرفتند و حتی افرادي خوش قرآنگروه، حجیت ظواهر 
، اثر مرحوم شیخ حر الفوائد الطوسیهاعتقاد تالش وافري نشان دادند که نگاهی به کتاب 

عاملی، بیانگر همین مسئله است؛ البته در بین این گروه، افرادي نظیر مال امین استرآبادي 
یط افراط و تفر) 121ـ120، ص1تا، جخوانساري، بی: ك.ر(گذار اخباریگري استکه پایه

اما واقعیت آن است که مکتب تفکیـک در بسـیاري   . اندبیشتري نسبت به سایران داشته
مکتب تفکیک معتقد است که راه صحیح . اي با اخباریان داردهاي عمدهها تفاوتعرصه

براي استنباط احکام شرعی، همان راه اصولیان شیعه است و بر همین اساس، براي ادلۀ 
بزرگان این گروه، مباحث فراوانی در . کام حجیت قائل استاربعه در حوزة استنباط اح

اند و به تدریس و بحث در ایـن زمینـه   زمینۀ فقه و اصول و اجتهاد و تقلید مطرح کرده
اند، به خالف اخباریان که اساساً مسئلۀ اجتهاد بـه معنـاي رایـج در بـین     همت گماشته

  .پذیرفتنداصولیان را نمی
مورد توجه قرار گیرد، این است که الزمۀ پیروي از برخی  اما آنچه مهم است و باید

ها همان نتایج اخباریان و عمـالً گـام نهـادن در    نظریات مکتب تفکیک در برخی عرصه
که اشاره خواهیم کـرد،  برخی از بزرگان مکتب تفکیک همچنان. مسیر اخباریگري است

حجیـت دارد و   بدون مراجعـه بـه معصـومان    قرآنمعتقدند ظواهر و حتی نصوص 
این گروه بـا تعـاریف   . رفت قرآنبه سراغ  بایستی با داللت و راهنمایی امام معصوم

اند، حداقل در عرصۀ نظـري در  خاصی که از مفهوم عقل، یقین و حجیت ادله ارائه داده
رسد داللت معصوم در مکتب تفکیـک بـه   به نظر می. کنندمسیر اخباریگري حرکت می

حدیث در مسئلۀ مورد بحث و سکوت در صورت عدم وجـود  معناي صدور روایت و 
که در ادامه مورد بحث روایت است؛ البته ناگفته نماند که در آثار مکتب تفکیک همچنان

به هر حال، نتیجۀ . قرار خواهد گرفت، تخطی از این اصول به وضوح صورت گرفته است
  .کردنداخباریان طرح می برخی از نظریات تفکیکیان، حداقل شبیه همان مباحثی است که
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  مفهوم سنت 
. یکی از اصطالحاتی که ابتدائاً در این بحث باید مشخص شود، مفهوم سنت اسـت 

توان گفـت سـنت   دربارة مفهوم سنت تعاریف متعددي ارائه شده، ولی به طور کلی می
و این تعریف مورد قبـول   و معصومان قول، فعل و تقریر پیامبر: عبارت است از

قاطبۀ دانشمندان و همچنین مکتب تفکیک است؛ به تعبیري دیگر، سنت، اصـطالحاً آن  
باشد و بر آن حدیث، خبـر و   کالمی است که حاکی از قول یا فعل یا تقریر معصوم

منظور ما از سنت در این مقاله نیز، همین تعریـف اسـت    1.روایت نیز اطالق شده است
  .اندما آن را پذیرفتهکه مشهور عل

  
  حجیت سنت در مکتب تفکیک 

در نگاه مکتب تفکیک، عالوه بر اینکه سنت خود به تنهایی حجت است، این مقوله 
هـا  هاي معتبر دیگر به نوعی تقدم رتبی داشته و سایر حجـت عمالً بر هر یک از حجت

یـت خـود   و ظواهر آن و حتی قطع و یقین اصطالحی به تعبیـري در حج  قرآنهمچون 
در  قرآن، انضمامی و اجتماعی است و قرآندر این دیدگاه، حجیت . تکیه بر سنت دارند

به عقیدة بزرگان . گونه حجیتی نداردیابد و کتاب خدا مستقالً هیچ کنار سنت حجیت می
نیـز   قرآنشامل همۀ معارف الهی نیست، ضمن اینکه فهم ظواهر  قرآن کریماین مکتب، 

 نیازمند قراین متصل و منفصلی است که همۀ ایـن قـراین تنهـا در نـزد اهـل بیـت      
 نیز نیازمند رجوع به اهل بیـت  قرآنموجودند، و حتی در فهم نصوص و محکمات 

  )256و  131، 13، ص1388اصفهان، : ك.براي اطالع بیشتر ر.(هستیم
، حتـی  قـرآن تمام آیـات   کند که در مرحوم میرزاي اصفهانی در همین باره تأکید می

مراجعه کرد و این معناي حجیت جمعیـۀ   نصوص و محکمات آن باید به معصومان
 قـرآن شود که گونه ابراز میدر مکتب تفکیک این) 257همان، ص.(و عترت است قرآن

حجیت اجتماعی دارد و به ) همراه با سنت معصومان(کند کهخود به روشنی تأکید می
اي جز شود و براي کشف علوم و معارف آن چارهمحسوب نمیتنهایی حجت و برهان 

. وجود ندارد و حضرات معصومین یعنی پیامبر» من عنده علم الکتاب«رجوع به 
شود که کالم خدا، برهان پروردگار و  مرحوم اصفهانی در ادامۀ همین مطلب، یادآور می

  ام ـبراي امت است و حجیتی در مق الم و خلیفه رسول خداـحجت باقیه براي اهل ع
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  . نیست مگر در کنار بیان اهل بیت قرآنبیان بودن و تبیان بودن براي  

شان، اجتمـاعی و بـه   نیز به طریق اولی حجیت قرآن کریمدر دیدگاه تفکیک ظواهر 
کننـد کـه    همراه سنت است؛ البته علماي تفکیک در برخی نظریات خویش تصریح مـی 

و تفکّر و تدبر در  قرآندر نزد عقال حجیت دارد و از همین رو به تمسک به  قرآنظواهر 
آیات آن دعوت شده و تحدي صورت گرفته است و باید به ظواهر و الفاظ آن تکیه کرد 
و در استنباط احکام و معارف از آن بهره برد، اما همین گروه در جاي دیگر، سخنانی را 

ا قابل جمع نیست و تضـاد و تنـاقض دارد؛ بـراي مثـال،     ه کنند که با این گفته طرح می
روشن است که اگر از جانب امام «: گوید مرحوم میرزاي اصفهانی در یکی از آثار خود می

به (سخنی که منافات با ظاهر کتاب دارد، صادر شود، بر این اساس کالم امام معصوم
... . و عالم به کتاب خداستمقدم خواهد بود، زیرا امام، معصوم از خطا ) نص کتاب خدا

شک بایستی به قراین متصلۀ عقلیـه کـه همـان حجـت     بی) قرآن(مراجعه کننده به کتاب
و حجت خارجی است،  داخلی و قراین منفصلۀ خارجی که همان بیانات معصومان

سـخنانی   اعتماد و اطمینان کند و به وضوح مشاهده شـده کـه از سـوي معصـومان    
صادر شده است، پس در این صورت و بر این مبنا حجیت  قرآنمخالف بعضی از ظواهر 

داراي حجـت   قرآنشود که  شود و ثابت می مستقالً و باالستقالل ساقط می قرآنظواهر 
به عنوان (و بیان امام معصوم) به عنوان حجت داخلی(اجتماعی و جمعی در کنار عقل

 حجۀرآن باالستقالل فله کل ظواهر الق حجیۀفیسقط «: گوید وي می. است) حجت خارجی
بینیم که  می) 132و  98، ص1388اصفهانی، (».الخارج الحجۀمع العقل الداخل و  اجتماعیۀ

در مکتب تفکیک، تفاوت و تضاد دارد و از آن  قرآناین سخنان با ادعاي حجیت ظواهر 
رسد و این حرف اصلی مکتـب تفکیـک    به مشام می قرآنبوي نپذیرفتن حجیت ظواهر 

گفتنی است در میان علماي علم اصول، حجیت ظواهر . است قرآنحجیت ظواهر دربارة 
هاي گوناگون اثبات شده و حتی برخی از این دانشمندان به نظریات شبیه با استدالل قرآن

، مبحث 2، ج1370مظفر، : ك.ر(.اندبه تفکیکیان در باب حجیت ظواهر کتاب پاسخ گفته
 )280ظواهر الکتاب، ص حجیۀ
  

  جیت یقین عقالئیه به روایاتاتکاي ح
  روه حتی براي یقین مصطلح در علم اصول نیز، حجیت ذاتی قائل نیستند، بلکه ـاین گ
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ـ روایـت  کنند که تأیید شرعدانند و اظهار می در عمل، حجیت آن را وابسته به دلیل نقلی می
بشـري   ـ است که تعبداً ما را وادار به پـذیرش حجیـت یقـین مصـطلح در علـوم     و حدیث

  :شود در مکتب تفکیک، یقین به سه دسته کلی تقسیم می. کند می
  یقین حاصل از براهین فلسفی؛ . الف
  یقین از جنس کشف نوري؛ . ب
  . یقین عقالئیه. ج

در مورد یقین حاصل از براهین فلسفی باید گفت که در این دیدگاه، این نوع یقـین  
هین خطاپذیر و موهوم فالسفه نشئت گرفته و گونه اعتبار و حجیتی ندارد، زیرا از براهیچ

اساس استنتاج در آن مورد خدشه است، اما یقین حاصل از کشف نوري نیز، یقینی است 
هـا از روایـات استــ    ـ با تعریف خاص مکتب تفکیک که برداشت آنکه از عقل و علم

، پـس  گیرد و این یقین، چون اساس و مبنایش نور است و کاشفیت از حقایق نشئت می
در حقیقت این یقین که منبعث از نور علم است و از آن با . هم اعتبار دارد و هم حجیت

توان یاد کرد، سکون نفسی است که بر اثر کشف یک واقعیت به   تعبیر علم الیقین نیز می
آید و پشتوانۀ آن نور است و این یقـین، دري اسـت    نور و ادراك کنه واقعیت پدید می

توان یافت، مثل یقینی که در پـی   تعبیر روایات در میان مردم به ندرت میبها که به گران
ها ها اگرچه کشف نیست، تطابق آناین قسم از یقین. گردد حاصل می اخبار معصومان

ها مندرج است و احتمال خطا در آن راه ندارد؛ اما گونۀ سوم که به با واقعیت در ذات آن
یقین یا یقین بشري است که تطابق آن با واقعیت از ذات یقین عقالئیه مشهور شده، مطلق 

در این شق سوم از . رود جوشد و احتمال تطابق یا عدم تطابق با واقع در آن می یقین نمی
آنجا که لزوماً واقع احراز نگردیده، حجیت ذاتی ندارد و باید حجیتش را از شـرع اخـذ   

ه هنگام یقین به کلـی احتمـال عـدم    کنندکند، زیرا اگرچه ماهیت یقین آن است که یقین
ها با واقعیت خارجی احراز تطابق را منتفی بداند، از آنجا که بارها عدم تطابق این یقین

اصفهانی، .(ها بالذات منتفی نیستتوان مدعی شد که احتمال خطا در این یقینگردیده، می
اسـت کـه   به نظر بزرگان مکتب تفکیک، این یقین هنگامی حجت ) 50و 49، ص1388

حال باید بررسی کرد که آیا یقین ممکن است براي . قرار گیرد) احادیث(مورد تأیید شارع
  حجیت خود نیازمند تأیید شارع باشد؟
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  و بطالن کلی نظریات فالسفه حجیت ذاتی کالم معصوم 

و سـخنان ایشـان اسـت و در هـر      اینان عقیده دارند کـه حجیـت ذاتـی از آن ائمـه    
انـد، بـه    ات کافی و وافی دارند و هیچ موضـوعی را فروگـذار نکـرده   موضوع دینی، فرمایش

طوري که بر اساس روایات، هرچه از این خاندان صـادر نشـده، باطـل اسـت، پـس خـود       
انـد کـه    اطمینان کامل دارند که هرچه امت بدان احتیـاج دارنـد، بیـان فرمـوده     معصومان

این گروه در نقـد آراي فالسـفه    )130، ص1387اصفهانی، : ك.ر.(گویند چنین سخن میاین
. فرمودنـد  بیـان مـی   بود، ائمه ها باطل است و اگر حق می شوند که سخنان این یادآور می

ــ کتـاب   کنید که این مطالب کند که آیا گمان می مرحوم میرزاي اصفهانی در جایی تأکید می
و امـام   امیرالمـؤمنین ــ را  مالهـادي سـبزواري   منظومـه مالصدرا یا مطالب کتاب  اسفار
دانسـتند   دانستند، ولی از سـوي دیگـر مـی    آري، می. اند دانستند که بیان نکرده نمی صادق

) 31همـان، ص .(اند ها، باطل، مزخرف و کفریات است و ضد آن را بیان فرمودهکه اغلب آن
رو هـر  داند و از این به طور کلی، مکتب تفکیک، اساس نظریات فالسفه و عرفا را باطل می

  .زننددهند و یا مهر بطالن بر آن میآنچه را از آنان صادر شده، یا مورد توجه قرار نمی
  

  حجیت خبر واحد 
از  2در این باره، اغلب بزرگان این مکتب معتقدند که در موضوع حجیت خبر واحد

همچون مرحوم شیخ طوسی، (اکثریت غالب فقهاي متقدم و متأخر و علماي اصولی شیعه
ناگفته نماند حجت . اند پیروي کرده) شیخ صدوق و اکثریت قریب به اتفاق فقهاي معاصر

در لغت، هر چیزي است که صالحیت داشته باشد به وسیلۀ آن بر دیگري احتجاج کرد و 
یزي است که متعلقش را اثبات کند و بـه درجـۀ قطـع    در تعریف اصولیان حجت هر چ

و منظور از حجیت خبر واحد، آن است ) الحجۀ، ذیل معنی 2، ج1370مظفر، : ك.ر(نرسد
گذارد ها عنداهللا عذري را باقی نمیاند و آیا عمل به آنکه آیا این دسته از اخبار مفید علم

شد؟ اکثریت غالب فقهاي شیعه  و به عنوان یک حجت معتبر در نزد خدا پذیرفته خواهد
اند و عمالً حجیـت آن را در حـوزة   را جائز دانسته) البته با شرایطی(عمل به خبر واحد

احکام فقهی به عنوان یکی از ظنون معتبره که قائم مقام علم در هنگام انسداد باب علم 
فاق نیست و حجیت خبر واحد مورد اتّ... و قرآناند، لیکن در زمینۀ تفسیر است، پذیرفته
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توان گفت اغلب دانشمندان شیعه، حجیت اقوال مختلفی دربارة آن مطرح است، بلکه می
  .اندو مسائلی نظیر اعتقادات نپذیرفته قرآنخبر واحد را در زمینۀ تفسیر 

کنند در تفسیر آیات  شود که تصریح می در برخی آثار مکتب تفکیک نیز مشاهده می
را به وسیلۀ خبر واجد  قرآنحاد معتبر استناد جست و عمومات توان به اخبار آ االحکام می

شرایط حجیت، تخصیص زد؛ اما چون در غیر احکام علم مـأخوذ اسـت، اخبـار آحـاد     
  . ها را باید به خدا و اوالي او وانهادموثوق الصدور حجت نیستند و علم به آن

معتقد است که در  مرحوم ملکی میانجی که یکی از بزرگان تفکیک است، در این باره
مباحث علم اصول اثبات شده است که حتی اخبار آحاد واجد شرایط حجیت در بـاب  

تواند در باب معارف و حقایق دین حجت باشد، چه رسد به اخبار احکام فقهی نیز نمی
ملکی : ك.ر.(ضعیف و مرسل که این گروه از اخبار به طریق اولی حجیت نخواهند داشت

بنا بر این نظر، غیر از باب احکام فقهی، حتی خبر واحد موثوق ) 216، ص1373میانجی، 
دانیم که بخش عمدة تفسیر الصدور نیز در ارتباط با معارف و عقاید حجیت ندارد و می

در این باره از قول میرزا مهدي اصـفهانی نقـل   . گنجد نیز قطعاً در زمرة معارف می قرآن
عادي باشد، مثل تاریخ و امثال آن و خواه  شده است که در باب غیر احکام، خواه مطلب

توان با اخبار آحاد ثقات، اخبار از واقع کرد و فتوا به واقع داد،  معارف و حقایق دینی، نمی
علم مأخوذ است و چیزي جایگزین ) منظور معارف غیراز باب احکام(زیرا در باب فتوا

نیز به این  صباح الهديمدر کتاب ) 183، ص1381مرتضوي، : ك.ر.(تواند باشد علم نمی
مسئله اشاره شده است که خبر واحد منقول از ثقه در حوزة احکام حجیت دارد، غیر از 

وابسـته بـوده یـا اینکـه شـریعت بـه       ) نقل(باب قضا یا آنچه حجیتش به عدالت و تعدد
مقتضاي عدم ردع، مقید به چیزي نکرده است، بلکه بر اساس فطرت انسان بوده و ایـن  

   3.بر حجیت خواهد بودخود دلیل 
شود که علماي تفکیک در این موضـوع اگرچـه نظریاتشـان منطبـق بـر       مشاهده می

توان گفت اغلب افراد این گروه در ارتباط بـا احکـام    یکدیگر نیست، اما در مجموع می
دهنـد،   دانند و به مقتضاي آن نظر مـی فقهی، خبر واحد منقول از افراد ثقه را حجت می

نیز در این زمره قـرار   قرآن کریمتردید تفسیر  عارف و عقاید دینی که بیلیکن در باب م
کند همچنین گیرد، یا در جایی که شرع قیودي مانند تعدد نقل و عدالت را مطرح می می

در جایی که خبر واحد موثوق الصدور مخالف یک امر فطري و بدیهی است، هرگز براي 
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براي خبر واحد جز در باب احکـام حجیتـی    یعنی به طور کلی. آن حجیتی قائل نیستند 

شمارند و این دیدگاه، موافق نظریات اغلب علماي  قائل نیستند و آن را از امور ظنّی می
در میان تفکیکیان، برخی دربارة حجیـت خبـر واحـد معتقدنـد کـه      . اصولی شیعه است

اخبـار   حجیت ظواهر منحصر به آیات و اخبار فقهی و احکامی نیست، بلکه در آیات و
عقاید و معارف نیز جاري است و در باب معارف و عقاید، تمسک به اخبار و احادیث 

به عالوه ) 130، ص1387همو، / 365، ص1377حکیمی، : ك.ر.(خود اصلی است بنیادین
و مباحث اعتقادي برخالف گفتۀ  قرآننباید فراموش شود که پیروان این مکتب در تفسیر 

اند که در و بر مبناي آن اظهار نظر کرده هاي فراوان بردهد بهرهخویش، عمالً از اخبار آحا
  .ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت

  
  کارکرد سنت در تفسیر قرآن 

تفسـیر   قـرآن به اعتقاد بزرگان این مکتب، جوهرة تفکیـک ایـن اسـت کـه دیـن و      
هستند و علوم نبوي را به ارث  که همان ائمه اطهار» اهل الذکر«خواهد و به حتم  می

محمدي را تبیین کنند و از همین روست که روایات داللت دارند  قرآنتوانند  اند، می برده
 را فقط از معصومان قرآناند که تفسیر  بر ممنوعیت تفسیر به رأي و همه دعوت شده

  . اخذ کنند
رآنی اسـت کـه بـدون    ـ مفسر قـ با دین خداترین معانددر دیدگاه این مکتب، بزرگ

ـ چه قرآنآن را تفسیر کند و در مقام کشف علوم و فهم مقصود  رجوع به اهل بیت
» من عنده علم الکتاب«اي جز رجوع به  ـ هیچ چارهدر مرتبۀ بطون و حقایق و چه ظواهر

و  قـرآن در جمیـع مراتـب ظهـورات     قرآن کـریم وجود ندارد، زیرا حجیت و برهانیت 
استوار است و خداوند علم الکتاب را به نـص   مراهی اهل بیتتجلیات کالمی به ه

کنند کـه   ها به ارث نهاده است و ایشان بر این حدیث تأکید میآیات و روایات براي آن
  )131و  13، ص1388اصفهانی، .(»لن یفترقاً حتی یردا علی الحوض«و سنت  قرآن

تکلم و سخن گفتن دربارة کند از  بر اساس این نظریه، عقل مستقل انسان را منع می
 قرآنهاست؛ و طبق روایات حقایق تر از عقول انسانچیزي که آن چیز باالتر و بلندمرتبه

دورتر  قرآنشناسد مگر کسی که مورد خطاب آن واقع شده و چیزي مانند تفسیر  را نمی
نقل شده است که  از اذهان و عقول مردمان نیست؛ براي مثال، در روایتی از امام باقر
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ــ دربـارة تفسـیر    ـ فقیه اهل بصرههایی نادرست از قتادهپس از آنکه آن حضرت، پاسخ
مجلسـی،  (»انما یعرف القرآن مـن خوطـب بـه   «: فرمایدبیند، میمی قرآنبرخی از آیات 

شناسـند و  مـی ) معصـومان (را فقط مخاطبان آن قرآنیعنی ) 237، ص24ق، ج1403
لیس شیء ابعد من عقول الرجـال مـن تفسـیر    «: ل شده استهمچنین از آن حضرت نق

ها چیزي دورتر از تفسـیر  یعنی از عقل انسان) 150، ص18، ج1367حر عاملی، (»القرآن
بوده و آن حضرت نیز  نزد پیامبر اکرم قرآناینان معتقدند که تمامی علوم . نیست قرآن

به ودیعت نهاده و کسی جز  این علوم را نزد جانشینان بر حقّ خویش یعنی اهل بیت
و دین را بـه   قرآنمدعیان علم  علم ندارد و از این رو اهل بیت قرآنآنان به حقایق 
ـ دربارة علم تفسیر ـ فقیه اهل عراقبا ابوحنیفه اند که مناظرة امام صادق چالش کشیده

با چه : کندمیدر روایت آمده است که امام از ابوحنیفه سؤال . اي از اینهاست ، نمونهقرآن
. با کتاب خدا و سنت رسول خدا: گویددهی؟ او میچیزي براي مردم عراق فتوا می

شناسی و ناسخ را از منسوخ تمییز گونه که باید میرا آن قرآنآیا : فرمایدآن حضرت می
ادعاي علـم عظیمـی را کـردي،    : فرمایدآن حضرت می. آري: دهددهی؟ او پاسخ میمی

 .کتاب خود را در اختیار تو قرار نداده و تو را وارث آن نکرده اسـت  خداوند چیزي از
  )293، ص2ق، ج1413کلینی، (

بر دعوت اهـل عـالم بـه حـق تـا روز       قرآنبه عقیدة علماي مکتب تفکیک، اساس 
» حی الیموت«قیامت است، پس واجب است که آیات آن همیشه جریان داشته باشد و 

بر این اساس، بدیهی است کالم مقدسی که چنین شأنی ) اشاره به برخی روایات.(باشند
دارد، امکان کشف علومش وجود ندارد مگر بعد از رجوع به کسانی که تنزیل و تأویـل  

دانند و هیچ راهی براي کشـف علـوم و احکـام     و جریانش را در هر عصر و زمانی می
  . وجود ندارد قرآنی به غیر از رجوع به ائمه

افهمـوا  «تفکیک با اشاره به بخشی از حدیث غدیر مبنی بر اینکـه  یکی از بزرگان مکتب 
محکم القرآن و التتبعوا متشـابهه و لـن یفسـر ذلـک لکـم اال مـن انـا آخـذ بیـده و شـائل           

کند؛ در ایـن حـدیث معتبـر، کلمـۀ      تصریح می) 181، ص37ق، ج1403مجلسی، (»...بعضده
و علـم قرآنـی و    قـرآن سـیر واقعـی   که نفی ابدي است، به کار رفته یعنی هرگز بـه تف » لن«

و این مضـمون در   و ائمه اوالد علی معارف قرآنی نخواهد رسید، مگر از طریق علی
آري، ایـن معصـوم اسـت    ... ها حدیث معتبر دیگر از طریق اهل سنت و شیعه آمده استده
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 اسـت و کتـاب خـدا را فقـط او    » من عنده علـم الکتـاب  «را دارد و » علم کتاب«که قابلیت  

 قـرآن جز از طریق مفتاح  قرآندهد که شناخت درست معارف  تواند آموخت، و ادامه می می
 ).نحـن اهـل الـذکر    ـلُوا أَهلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُم ال تَعلَمونَئَفَس(است ، معصومقرآننیست و مفتاح 

پذیرند که بـه تصـریح برخـی روایـات،      البته این عده می) 343و  180، ص1377حکیمی، (
، علما از اشارات آن، اولیا از لطایف و انبیا از حقـایق آن  قرآنمردم عادي و عوام از عبارات 

کتـاب اهللا عزوجـل علـی    «: نقل شـده اسـت   برند، زیرا در روایتی از امام سجاد بهره می
للخـواص و   ةللعوام و االشـار  ةو اللطائف و الحقایق فالعبار ةو االشار ةلعباراشیاء علی ا اربعۀ

به این معنا کـه کتـاب   ) 20، ص92ق، ج1403مجلسی، (»اللطائف لالولیاء و الحقایق لالنبیاء
عبـارت  . ، اشاره، لطایف و حقایق)ظاهر(عبارت: است) قسم(خداي عزّ و جل بر چهار چیز
لکـن همـۀ   . براي خواص، لطایف براي اولیا و حقایق براي انبیابراي عامۀ مردم است، اشاره 

موجود است و سایران تنهـا   تنها در نزد اهل بیت قرآنقراین متصل و منفصل براي فهم 
ــ را  ـ در مقام خطـاب عـام    قرآناي از ظهورات بر حسب استعداد و معرفت خویش، مرتبه

و  82، ص1388اصـفهانی،  .(کنند و اختالف فیض در اختالف مسـتفیض اسـت   دریافت می
شـود کـه    به دو خطاب عام و خاص تقسیم می قرآنناگفته نماند که در مکتب تفکیک، ) 83

است و خداوند در این خطـاب، بـا طـرح     قرآنخطاب عام، مرتبۀ داللت نصوص و ظواهر 
سـازد و آنـان    ها را بیدار مـی  طري، وجدان خفتۀ انسانموضوعات عقلی و احکام و مسائل ف

. خوانـد  را به تدبر و تفکّر در نظام آفرینش و مظاهر و آیات ربوبیت الهی در طبیعت فرا مـی 
هـا بـاز اسـت و همـه در      نیاز از تفسیر است و طریق فهم آن براي همه انسان این خطاب بی
رایف معـارف و جزئیـات احکـام مطـرح     اند، اما در مقام خطاب خاص که ظفهم آن یکسان

 و ائمـه  توان به ظهور ابتدایی آیات چشم دوخت و در این مقام تنها پیامبر شده، نمی
هـا  بپردازند، و مراجعـه بـه بیانـات آن    قرآنتوانند به تفسیر این بخش از آیات  هستند که می
  . ضروري است

تواند شارح  کسی می رمبه هر حال، مکتب تفکیک معتقد است که پس از پیامبر اک
داشته باشد، تا جایی که به نص آیۀ  و مبین و معلم و مفسر باشد که سنخیتی با پیامبر

ضمن اینکه در . را داشته باشد مباهله، نفس نبی خوانده شده و استعداد تالی تلو پیامبر
نزد است و علم آن  پیامبر قرآناین مکتب بر این مهم تأکید شده که مخاطب نخستین 

انما یعرف «رسد مستمسک آنان براي چنین اظهار نظري روایاتی نظیر اوست و به نظر می
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است که پیش از این از نظر گذشت، زیرا اگرچه مرحوم میرزاي » القرآن من خوطب به
اصفهانی به این مسئله اهتمام دارد، آیه و روایتی را که به روشنی به این مسئله بپـردازد،  

مندي از هدایت و  دریافت و رسیدن به ظهور و تجلی خداوند و بهره. مطرح نکرده است
که  ـ نهاده شده، تنها از راه مراجعه به رسول خاتمقرآنـ نور او که همگی در این کالم

آید، این نقض غرض است که خداوند براي  ، آیه و بینۀ رسالت اوست، به دست میقرآن
اي عطا کند که آن نشانه در دست دیگران نیز باشد  اش به او نشانه اثبات حقانیت فرستاده

در هر  قرآنو یا آن نعمت و موهبت از راه دیگري نیز تحصیل شود؛ بنابراین براي تفسیر 
مراجعه کرد و این تنها راه تفسیر  و پیامبر ادیث اهل بیتمقامی، باید به سنت و اح

  ، دیگـر  قـرآن ضمن اینکه با این نوع نگاه به نقش سـنت در تفسـیر   . است قرآنصحیح 
توان بین سنت متواتر و غیر متواتر تفاوتی قائل شد و به اجبار باید از اغلب اخبار و نمی

  .رداستفاده ک قرآنروایات در تفسیر و تبیین آیات 
  

  بررسی و نقد 
مسئلۀ نخستین که باید در این موضوع بررسی شود، حجیت سنت یا به تعبیـري،   .1

حجت  در اینکه سنت معصومان. است احادیث و روایات منسوب به معصومان
است، شکی وجود ندارد، اما این به معناي حجیت هر حدیث و روایتی ولو احادیث آحاد 

. که در دایرة معارف دین قرار دارد، نیست قرآنو غیرمعتبر، آن هم در حوزة تفسیر آیات 
است، نـه  ) عترت(و سنت قرآنسفارش به ثقلین کرده، ثقلین شامل  اگر پیامبر اسالم

آن هم از نوع اخبار آحـاد، زیـرا بـین عتـرت و      به معصومانو اخبار منسوب  قرآن
احادیث منسوب به عترت، تفاوت زیادي وجود دارد و این مسئله بر اهل علم پوشـیده  

آري، اگر قطعیت صدور و داللت حدیثی روشن شود، این حدیث، قطعاً پذیرفتنی . نیست
الصدور محفوف به قراین آور است و در حجیت آن شکی نیست، حتی اخبار ظنی و یقین

ند و به اسـتناد  او شواهد قطعیه، همواره در باب احکام و گاه در معارف و عقاید حجت
توان با اخبار آحاد که قرینۀ قطعی در کنار توان به چیزي حکم کرد، اما هرگز نمیها میآن

، حجیت همچنین نباید فراموش کرد که سنت. آن وجود ندارد، مسائل اعتقادي را پذیرفت
شود، نه  ، حجیت سنت اثبات میقرآناخذ کرده است و به داللت آیات  قرآنخود را از 

الحجج محسوب شود و حتی  حجۀاي دائر مدار قرار گیرد که عمالً  اینکه سنت به گونه
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اخذ نمایند؛  نیز حجیت خویش را از سنت و روایات معصومان قرآنیقین و قطع و  

تـوان   تکیه دارد نه بالعکس؛ بنابراین نمـی  قرآنت خود به به تعیبر دیگر، سنت در حجی
 قرآنویژه سنت غیر متواتر و غیر معتبر را حاکم بر همه چیز حتی عقل و نصوص سنت به
 . قرار داد

) روایـت و حـدیث  (شده در مکتب تفکیک نیز نیازمند تأیید شرعیقین عقالئیۀ تعریف. 2
ــ بـه   به طور بدیهی در نزد انسان حاضـر اسـت  ـ که است و این یعنی وابستگی دلیل عقلی

شده در دلیل نقلی، که بطالن آن واضح است، ضمن اینکه به نظر مکتب تفکیک عقل معرفی
رسد یقین عقالئیـه مـورد نظـر    به نظر می. گونه یقینی را ایجاد نخواهد کردعلوم بشري هیچ

است کـه حجیـت آن بـه    مصطلح در علم اصول » قطع«مکتب تفکیک به نوعی شبیه مفهوم 
طرق مختلف اثبات شده و نیاز به تفصیل در این باره نیست؛ البته به هر شـکل بیـانی کـه از    

این نـوع نگـاه بـه مسـئلۀ     . تواند مورد قبول باشدیقین عقالئیه در این مکتب ارائه شده، نمی
ـ     قرآنیقین در تفسیر  ک، عقـل  نیز بسیار مؤثر خواهد بود، زیرا بـراي مثـال در مکتـب تفکی

تـوان  گونـه یقینـی نمـی   هاي برهانی هیچبرهانی نیز به هیچ وجه حجت نیست و با استدالل
در مکتب تفکیک اساس، هر چیزي روایـت و حـدیث اسـت و بـراي برخـی      . حاصل کرد

نتیجـه ایـن   . مسلمات عقلی نیز باید محملی از روایات پیدا کرد تا مورد پذیرش قـرار گیـرد  
آن هـم از  (شود که به نوعی متصل به دلیل نقلـی ینی آنگاه یقین میشود که هر یقرأي آن می
  .باشد وگرنه آن یقین مورد قبول نیست، که البته بطالن این دیدگاه واضح است) نوع روایات

و هـر آنچـه    مرحوم میرزاي اصفهانی معتقد بوده که حجیت ذاتی فقط از آن ائمه. 3
سـؤال اینجاسـت کـه اگـر نفـس روایـات        حـال . انـد، اباطیـل اسـت   فالسفه و عرفا گفتـه 

کافی بوده و براي شناخت احکام و معارف دین به چیز دیگـري نیـاز نباشـد،     معصومان
چرا مرحوم میرزاي اصفهانی به تألیف کتب و تحقیق و تدریس و تبیین و توضـیح روایـات   

یـن دلیـل   پرداخته است؟ اگر در نظریات فالسفه و عرفا، اشتباهات و اغالطی وجـود دارد، ا 
ها نیست، زیرا بزرگان اهل حدیث، نظیر شـیخ صـدوق و شـیخ مفیـد و     بر رد همۀ اقوال آن

انـد،  سایران از این صنف نیز اختالف نظرهاي فراوانی در مسائل بسیار مهم اعتقـادي داشـته  
هاي نوشت، بلکه اختالف در برداشت لکن این اختالف را نباید به پاي سنت معصومان

 ضمن اینکه اگرچه ما معتقدیم معصـومان . کننده به احادیث و روایات استافراد مراجعه
قطعاً در بیان کلیت و راه و روش استنباط احکام و معارف و حقـایق دینـی از هـیچ چیـزي     
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اند، اما محدودیت ظرف زمانی حیات دنیوي آن بزرگواران و عدم وجود بستر و دریغ نکرده
باعث شـده کـه آن بزرگـواران، کلیـات، قواعـد و اصـول        زمینۀ الزم براي بیان همۀ مسائل،

مسائل را به صورت کامل و جزئیات را با توجه به مسائل مسـتحدثه دورة خـود بـه معنـاي     
و به تناسب فهم مردم، نیاز روز و خواست و طلب جامعـۀ  ) اعم از احکام و غیر احکام(عام

، 1367حـر عـاملی،   (»ل و علیکم التفریععلینا القاء االصو«مسلمانان بیان کنند و روایاتی نظیر 
ضمن اینکه مضمون بسیاري از آیـات و روایـات،   . ناظر بر همین مسئله است) 62، ص27ج

دعوت به تدبر و تحقیق و تعقل در مسائل دین است؛ براي نمونه، قوة عقل که موهبتی الهی 
شـود  است در تشخیص صحت و سقم بسیاري از مسائل دین، معتبر و حجت محسوب می

اي رسید، این نتیجه نزد شارع نیـز  و در جایی که عقل با استفاده از مقدمات درست به نتیجه
کلمـا  «انـد  که فقها در تبیین قاعدة مشهور مالزمه اظهار داشتهمورد قبول خواهد بود، همچنان

رد و این بخش از قاعدة مذکور، اتفاقاً از مقوالتی است که مو» حکم به العقل حکم به الشرع
  .قبول مکتب تفکیک نیست و بایستی در جاي خود مورد بحث قرار گیرد

ـ کـه از آن  و یقین مصطلح قرآنبه هر حال، در نگاه مکتب تفکیک سنت حجت بوده و 
کنـد، ضـمن اینکـه حتـی      ـ حجیت خود را از سنت کسب میکنند به یقین عقالئیه تعبیر می

گونه فهمید کـه  توان این ها میو از سخنان آنعقل برهانی نیز در این دیدگاه حجیت نداشته 
بـر  . شـود  ـ پذیرفته میـ به معناي احادیث و روایاتاستدالالت عقالنی نیز گاه با تأیید شرع

نیز مبناي اصلی تفسیر، روایات و احادیـث   قرآناین اساس، از نگاه مکتب تفکیک در تفسیر 
  . است منسوب به معصومان

دربارة حجیت خبر واحد، اگرچه نظر این گروه ظاهراً مطابق با نظـر اکثریـت فقهـا و    . 4
رسد این بزرگواران در عمل به این گفته خـویش التـزام    علماي شیعه است، لیکن به نظر می

به کار  قرآنو حتی اصول و مبانی تفسیر  قرآنندارند و بسیاري از روایات آحاد را در تفسیر 
اسـت،   فقط مخصوص معصومان قرآنمسک تفکیکیان دربارة اینکه تفسیر مست. بندند می

چیزي جز تعدادي از روایات آحاد نیست، ضمن اینکه ایـن روایـات بـه دالیـل متفـاوت از      
در هنگـام صـدور روایـات و     ها، مخاطب خاص معصومانجمله شأن صدور خاص آن

نیستند و  جز از طریق اهل بیت قرآناشتباه در برداشت از روایات دال بر تفسیرناپذیري 
در جاي خود، این روایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ براي مثال، از جمله ایـن  

در روایـات مربـوط بـه قتـاده و     . روایات، همان موردي است که در صفحات قبلی ذکر شد
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عـراق بـودن   بینیم که در ابتدا سخن از فقیه اهل بصره بودن قتـاده و فقیـه اهـل    ابوحنیفه می 

ابوحنیفه به میان آمده است، ظاهر این روایات حاکی از آن است که این دو مدعی علم کامل 
به دنبال رد ادعـاي اینـان اسـت، نـه      اند و حضرت صادقبوده قرآنبه مفاد تمامی آیات 

براي غیر معصومین را به طور مطلق  قرآناینکه قصد داشته باشد غیرقابل فهم و تفسیر بودن 
توان در این خصوص به آن اشاره کرد، نظیر ایـن روایـت   از دیگر روایاتی که می. بات کنداث

مــا یســتطیع احــد ان یــدعی عنــده جمیــع القــرآن کلــه ظــاهره و باطنــه غیــر  «اســت کــه 
تواند ادعـا  نمی هیچ کس غیر از اوصیاي پیامبر): 207، ص2ق، ج1413کلینی، (»االوصیاء

روشن است که این روایـت نیـز بـر    . در نزد او حاضر است قرآنکند که همۀ ظاهر و باطن 
اعم از ظاهر و باطن آیات کریمه تأکید دارد، و به این معنـا نیسـت کـه غیـر      قرآنفهم همۀ 

مـا  «: یا اینکه اگر در روایت آمده اسـت . راه ندارند قرآناي از تفسیر معصومین به هیچ مرتبه
تـاب اهللا عزّوجـل و لکـن التبلغـه عقـول      من امر یختلـف فیـه اثنـان اال و لـه اصـل فـی ک      

هیچ امري نیست که دو نفر دربـارة آن اخـتالف کننـد، مگـر     ): 189، ص1همان، ج(»الرجال
ها به آن دسترسـی  اي وجود دارد، ولی عقول انسانبراي آن یک اصل و قاعده قرآنآنکه در 

اسـت،   قـرآن هم همۀ گونه روایات نیز روشن است که باز منظور، فدر این. رسدندارد و نمی
اسـت،   قـرآن در مرتبۀ اعالي خویش که همان حقیقـت   قرآنخواهد بگوید زیرا روایات می

اي را به نحوي از انحاء ارائه داده است، لکن فهم این مرتبۀ اعـال  براي هر اختالفی راه چاره
براي همگان میسر نیست و بدیهی است که این مسـئله بـه معنـاي غیـر      قرآنو همه حقایق 

اي، طور نتیجه گرفت کـه در هـیچ مرتبـه   توان ایننیست و نمی قرآنقابل تفسیر بودن آیات 
تواند ارائه کند، البته نباید فراموش شود کـه  را هیچ غیر معصومی نمی قرآنهیچ یک از آیات 

انـد و برخـی از ایـن    ک به رغم نظریـاتی کـه ارائـه داده   برخی پیروان و بزرگان مکتب تفکی
انـد و  زده قرآنخواهد شد، خود دست به تفسیر  قرآننظریات، عمالً منجر به تفسیرناپذیري 

هاي آن را در ادامه بررسی خـواهیم  اند که نمونهدارند، نقض کردهدر عمل آنچه را اظهار می
  .کرد

ـ  توسـط   قـرآن ه روشـنی بـر جـواز و امکـان تفسـیر      عالوه بر این، نباید روایاتی را که ب
مـن  «: نقل شده است که فرمودنـد  از امام رضا. غیرمعصومین داللت دارند، کنار بگذاریم

، 18، ج1367حـر عـاملی،   (»رد متشابه القرآن الی محکمه فقـد هـدي الـی صـراط مسـتقیم     
  . م هدایت شده استرا به محکم آن برگرداند، به راه مستقی قرآنهر کس که متشابه ): 82ص
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واضح است که ارجاع متشابه به محکم، روندي تفسیري است و حداقل داللت بر این 
توانند با استفاده از محکمات به فهم متشابهات نائل آیند ولو به شکل دارد که همگان می

خداوند کالمش را به سه قسم «: روایت شده است همچنین از امیرالمؤمنین. محدود
فهمند، بخش دیگري از آن را شناسند و میبخشی از آن را عالم و جاهل می: تقسیم کرده
فهمند که ذهنی باصفا، حسی لطیف و تشخیصی صحیح داشـته و از کسـانی   کسانی می

اي است که غیر ونهشان را براي اسالم گشاده باشد و قسم سوم به گباشد که خداوند سینه
) 143، ص18همان، ج.(فهمداز خدا، مالئکه و راسخان در علم، کس دیگري آن را نمی

را مـردم   قـرآن در این روایت نیز به خوبی مشخص است که حداقل دو دسته از آیـات  
توانند بفهمند و تفسیر کنند و در قسم سوم، آیات در صورتی غیرقابل فهـم و  عادي می

هستند، که البتـه در ایـن    ئل باشیم راسخون در علم فقط اهل بیتتفسیر است که قا
اند که در اینجا مجال بررسی آن نیسـت، البتـه بـه    مسئله نیز برخی نظریاتی مطرح کرده

از طرفی دیگـر، در سـایر آثـار    . هستند عقیدة نگارندگان راسخون در علم تنها ائمه
ه وفور از روایات آحاد به عنـوان حجـت   ویژه در آثار تفسیري و اعتقادي، بتفکیکیان به

و  قرآندر بحث امکان و جواز تفسیر   مثالً. کنندة عقاید استفاده شده استمعتبر و اثبات
حتی در تعریـف  . اندتعریف مفهوم تفسیر به رأي این گروه به اخبار آحاد، استناد جسته

بینیم از  نیز می» ارجیوضع الفاظ براي حقایق خ«اي با عنوان  عقل و علم و اثبات مقوله
. کنند اند و اسماء و صفات الهی را به وسیلۀ خبر واحد تبیین می گرفته  روایات آحاد بهره

با مراجعه به آثار مهم این مکتب همچون ابواب الهدي، مصباح الهدي و توحید االمامیه 
اصول و بینیم که بزرگان مکتب تفکیک، حتی در اثبات توحید، عدل و بسیاري از نیز می

ویژه اند، در حالی که در اثبات این موارد بهمبانی دینی، به روایت و حدیث استناد جسته
هاي عقلی و برهانی که مورد قبـول  اموري مانند توحید و عدل، باید از عقل و استدالل
اي مؤید آن بود، مطرح کرد نه اینکه همگان است، بهره گرفت و سپس اگر روایت یا آیه

یث اساس و اصل قرار گیرد، زیرا بدیهی است وقتی هنوز توحید و اصول روایت و حد
. ند، استناد جستاکه متفرع بر اصول قرآنتوان به روایات و حتی دین اثبات نشده، نمی

حجیت ندارد، مگر خبر  قرآنباید توجه داشت که خبر واحد در مسائل اعتقادي و تفسیر 
واحد در باب احکام حجت است، تنها به دلیل  واحد محفوف به قراین قطعیه و اگر خبر

اضطراري است که وجود دارد، آن هم در جایی که باب علم مسند است و گرنه در جایی 
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که مسئلۀ انسداد باب علم مطرح نیست، پذیرفتن حجیت خبر واحـد خـالی از اشـکال     

رح نیست، که اضطرار به آن معنا که در احکام وجود دارد مط قرآننیست، حال در تفسیر 
تواند حجیت داشته باشد، مگر دربارة آیات االحکام و آن هم خبر چگونه خبر واحد می

بـه عـالوه در بـاب    ). کتاب، سنت متواتر، عقل و اجماع(واحد محفوف به قراین قطعیه
تواند حجت باشد احکام نیز، برخی از دانشمندان معتقدند که خبر واحد در صورتی می

با واقع بعید باشد، به طوري که عقال به آن احتمال اعتنا نکنند و که احتمال مخالفت آن 
 ــ 237خبرالواحـد، ص  حجیۀ، 1ق، ج1431انصاري، : ك.ر.(موجب تحیر و تردید نشود

حال باید دید چرا تفکیکیان به رغم اینکه در سخن، تنها قائل به حجیت خبر واحد ) 366
 .کنندنیز از اخبار آحاد استفاده می قرآناند، در باب مسائل اعتقادي و تفسیر در احکام

پذیر خواهد بـود، ابتـدا   امکان تنها از طریق اهل بیت قرآندربارة اینکه تفسیر . 5
دانند، امـا   را می قرآنتفسیر جامع و مانع و کامل  الجمله باید گفت که معصومان فی

از آن را درك اي  است و دیگران حتی مرتبـه  منحصر به معصومان قرآناینکه تفسیر 
اینان اگرچه از طرفی معتقدنـد بهتـرین روش   . رسد کنند، سخن درستی به نظر نمی نمی

است،  قرآنو سنت و عقل در تفسیر  قرآنگیري از تفسیر، روش اجتهادي به معناي بهره
اما نظریات این گروه در آثارشان، حاکی از آن است که مکتـب تفکیـک بـه ایـن گفتـۀ      

وقتـی  . معتبر بدانـد  قرآنست و تنها احادیث و روایات را در تفسیر خویش نیز پایبند نی
توانـد   حجیت مستقل قائـل نیسـت، چگونـه مـی     کریم قرآنمکتبی براي عقل برهانی و 

پـذیرد کـه عقـل از     تفسیر اجتهادي هنگامی صورت می. معتقد به تفسیر اجتهادي باشد
و روایات نیز به داللـت خـویش، آیـه را تفسـیر و      قرآنطریق اقامۀ برهان و استدالل و 

را اجتماعی و در کنار سنت معتبر  قرآنتبیین کنند، نه اینکه مانند مکتب تفکیک حجیت 
کننـدة  دانسته و با تقسیم عقل به عقل برهانی و عقل فطري، عقل برهـانی را کـه اثبـات   

شـود،   آن اثبـات مـی  ترین عقاید یعنی توحید به وسیلۀ  است و حتی اصلی قرآنحجیت 
لگدکوب کند و نه تنها شأن آن را مظهریت و کاشفیت نداند بلکه عقل برهـانی را مایـۀ   

و حتی شـأن  ) 282و  21، ص1373ملکی میانجی، : ك.ر(ضاللت و گمراهی فرض کند
و ) تشـبیه و تعطیـل  (عقل فطري مد نظر مکتب تفکیک، تنها اثبات خروج عن الحـدین 

 قـرآن اسـت و در تفسـیر آیـات    ... عال مثل ظلم و عدالت وحسن و قبح ذاتی برخی اف
 .راهی ندارد
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نیـز مجبـور    قـرآن اگر ما طبق نظر مکتب تفکیک در نصوص و محکمات و ظواهر 
و حجیـت   قرآنایم و بساط  باشیم به روایات مراجعه کنیم، عمالً راه اخباریان را پیموده

و نـص صـریح آیـات و روایـات      کتاب را باید برچید و این با مسلمات اعتقادي شیعه
 و سنت معصـومین  قرآناخباریان معتقد بودند که تنها . متواتر و معتبر مخالف است

حجیت دارند و عقل و اجماع جـزو   قرآنبراي فهم دین اعم از احکام معارف و تفسیر 
نیـز   قـرآن شوند، ضمن اینکه گروهی از آنان حتی براي ظواهر ادلّۀ معتبر محسوب نمی

نیـز تنهـا بـا مراجعـه بـه روایـات        قـرآن کردند که فهم قائل نبودند و تأکید میحجیتی 
به تنهایی حجت نیست و هرچـه از سـوي غیـر     قرآنپذیر است و امکان معصومین

معصوم صادر شود، نه تنها معتبر نیست بلکه مستوجب عقاب و از مصـادیق تفسـیر بـه    
عتقاد اصرار بورزد، عمالً همـان راه  بینیم که اگر مکتب تفکیک بر همین امی. رأي است

  .ـ پیموده استاخباریان راـ البته در برخی مسائل
و  قـرآن وجود دارد که بر لزوم تـدبر و تفکّـر و بـالتبع فهـم      قرآنآیات فراوانی در 

هـاي عـادي و غیرمعصـوم داللـت      در مرتبه و درجات مختلف براي انسان قرآنتفسیر 
أَفَال یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو کَانَ مـنْ  «و ) 2: یوسف(»اه قُرْآناً عرَبِیاً لَعلَّکُم تَعقلُونَإِنَّا أَنزَلْنَ«دارد، مانند 

  . و بسیاري آیات دیگر) 82: نساء(»عنْد غَیرِ اللَّه لَوجدوا فیه اخْتالفاً کَثیراً
بپذیریم، عمالً بایستی عقـل و تعقـل و    قرآناگر قول تفکیکیان را در موضوع تفسیر 

اي از  را تعطیل کرد و تنها منتظر ماند تا روایت و حدیثی در تفسیر آیه قرآنتفکر در آیات 
واگـذار   پیدا شود وگرنه بایستی علم آن را به خداي متعال و معصـومان  قرآنآیات 

  . کرد
 قـرآن دبر و مراجعه به حتی در کنار آیاتی که ذکر شد، روایاتی داریم که دعوت به ت

فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلـیکم  .... «کنند، مثل  براي مردم عادي می
کلینـی،  (»...هو الدلیل یدل علی خیر سبیل و هو کتاب فیه تفصـیل و بیـان  ... بالقرآن فانه

براي  رآنقها، به انحصار تفسیر روایاتی که تفکیکیان به داللت آن) 573، ص2ق، ج1413
، اعـم از  قرآنکنند، عمدتاً حاکی از آن است که فهم کل معارف  حکم می معصومان

این گروه حتی گاه مخاطبان . است و پیامبر معانی ظاهري و باطنی، منحصر به ائمه
ها مخاطبان بالعرض  دانند و معتقدند سایر انسان می را معصومان قرآناصلی و حقیقی 

سازي است براي اثبات اینکه این بیان نیز زمینه) 41، ص1388نی، اصفها: ك.ر.(اندقرآن



 1391پاییز و زمستان م، چهارم، شماره هشت، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو   84
فهمند، اما اگر  است و دیگران چیزي از آن نمی تنها منحصر به اهل بیت قرآنتفسیر  

را ... که اهل کتاب، کافران و مشکران و قرآناین قول مکتب تفکیک را بپذیریم، آیاتی از 
حقیقت آن است کـه  . ن توجیه و تحلیل کردتوا مورد خطاب قرار داده است، چگونه می

همه را مورد خطاب قرار داده، لیکن در برخی آیات مخاطبان خاص دارد که ایـن   قرآن
نیستند، بلکه گاه مشرکان را نیز به تنهایی مورد  و پیامبر گروه نیز فقط معصومان

  ) 1: اثرتک.(»أَلْهاکُم التَّکَاثُرُ«کند مثل  دهد و سرزنش می خطاب قرار می
نکتۀ دیگري که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که علماي این مسلک در آثـار  
تفسیري خویش چه در مرتبۀ خطاب عام و چه در مرتبۀ خطاب خاص، بدون مراجعه به 

اند و از مباحث ادبی،  پرداخته قرآنبه تفسیر  روایات و احادیث نقل شده از اهل بیت
سؤال اینجاست . اند و حتی مباحث علمی در تفسیر بهره برده آنقرعقلی و برهانی، آیات 

نیـاز از تفسـیر اسـت چـرا ایـن       بـی  قرآنکه اگر به گفتۀ خود ایشان، مرتبۀ خطاب عام 
تنها  قرآناند و اگر خطاب خاص  ها پرداخته بزرگواران خود به تفسیر این دسته از خطاب

اند؟ براي  تفسیرپذیر است، چرا این گروه خود به تفسیر دست زده توسط معصومان
ولَقَد علمتُم الَّذینَ اعتَدوا منْکُم فی «ذیل آیۀ  مناهج البیاننمونه، مرحوم ملکی میانجی در تفسیر 

  اسرائیل حقیقتاًٌقدند بنیکه مشهور مفسران معت) 65: بقره(»السبت فَقُلْنَا لَهم کُونُوا قرَدةً خَاسئینَ
 ةالقرد بحقیقۀاالنسان  حقیقۀلیس المراد من المسخ تبدیل «: گوید به بوزینه مسخ شدند، می

ملکـی میـانجی،   (»الحسـنی  ةبل الظاهر ان المراد منه تغییر ما اعطاه اهللا تعالی من الصـور 
عم «منظور از  یا اینکه وي به رغم وجود روایاتی مبنی بر اینکه) 243، ص1، جزء 1375

 بوالیـۀ فـی تفسـیر النبـأ     ةالـوارد  الروایـۀ اما «: نویسد والیت است، می) 1: نباء(»یتَسائَلُون
، فال یبعد أن یکون من باب التأویل ردعـاً للمشـرکین الـذین اضـمروا الشـرك      علی

یائه واهللا الول الوالیۀواظهروا االسالم وانکروا علی اهللا و علی رسوله فیما جاء به من اهللا فی 
آیا حقیقتاً آیاتی کـه وي بـه تفسـیر آن    ) 18، ص30همان، جزء (»هو العالم بحقائق آیاته

است و آیا مباحثی که مطرح شده در دایرة خطاب عام  قرآنپرداخته، در زمرة خطاب عام 
انـد و حتـی چـرا     ها، روایات توجیه و تأویل شده قابل پذیرش است؟ چرا در این نمونه

شود که بیشـتر شـبیه بـه یـک توجیـه و       مسخ اهل یهود مباحثی مطرح می دربارة مسئلۀ
استدالل عقالنی است، و چرا به روایاتی در این باره اشاره نشده است؟ به قول برخی از 

اند و  اند که بیان نکرده  دانسته این چیزها را نمی همین بزرگواران تفکیکی، آیا اهل بیت
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حقیقت آن است که . است که ما از خود چیزي را بیان کنیماند، چه نیازي  اگر بیان نکرده
بزرگان مکتب تفکیک، اگر به آثار خود مراجعه کنند، خواهند دید که برخی از اصول و 

  .ها زیر پا گذاشته شده استمبانی مکتب تفکیک، توسط خود آن
  

  گیرينتیجه
تعبیري روایات رسد در مکتب تفکیک، سنت و به  طور که گفته شد، به نظر میهمان

، اساس همۀ اصول و فروع دینی است و آنچـه  و احادیث حاکی از سنت معصومان
در فهم مسائل دینی یعنی اعم از عقاید، معارف، احکام و اخالق کاربرد دارد، احادیث و 

اینان حتی گاه موضوعات و مضامین عقلی را نیز . است روایات رسیده از معصومان
هاي مربوط به انـواع یقـین در    کنند که نمونۀ آن در بحث اثبات میبا ادلۀ نقلی و روایی 

، تکیـۀ  قـرآن کـریم  ویژه تفسیر آثار تفکیکیان مطرح شده است و در تمام شئون دینی به
شان بر روایات است، و در صـورتی کـه تأییـد از روایـات در      جدي و اساسی و اصلی

گذارند و علم آن را به خدا و ت میاي پیدا نکنند، در بسیاري موارد، آن را مسکو مسئله
لیکن با همۀ این اوصاف، از سویی اهتمام بیش از پـیش ایـن   . نهند وا می معصومان

ستودنی است که البته این  قرآنویژه تفسیر در فهم دین به مکتب به سنت معصومان
فقـه  و تجدیـد نظـر در مبـانی    ... و قرآنمسئله با نگاهی جامع به همۀ ادله یعنی عقل و 

  .تواند مقبولیت بیشتري پیدا کندالحدیثی و علم الحدیثی تفکیکیان می
  

  :هانوشتپی
، 1تـا، ج طوسی، بی/ 51ق، ص1402عاملی، : ك.براي اطالع بیشتر در خصوص مفهوم سنت، ر. 1

 .4ق، ص1396عاملی، / 15، ص1384صفت، غفاري/ 20ص
خبـر متـواتر،   . نقل شده است یا خبر متواتر است یا خبر واحد خبر یا حدیثی که از معصوم. 2

ها بـر  خبري است که راویان آن به قدري زیاد باشند که فی حد نفسه نه به ضمیمۀ قراین، اتفاق آن
کذب محال باشد و موجب علم به مضمن خبر گردد، در مقابل خبر واحد خبري است که فقط یک 

اي از گفتـۀ آنـان علـم بـه     د و فی حد نفسه و بدون ضمیمه قرینـه یا چند نفر آن را نقل کرده باشن
 .مضمون خبر حاصل نشود

امضاء حجیته فی جمیـع ذلـک مطلقـاً اال فـی بـاب       الشریعۀوالظاهر من «: در این اثر آمده است. 3
لردع، والتعدد و فیما لم یقیده مقتضی عدم ا لۀالقضاء و ما یلحق به من الموارد التی قید حجیته بالعدا

  ) 106، ص1386اصفهانی، (».حجیته ذلک شرعاً ةعلی الجري علی طبق الفطر الشریعۀبل انعقاد 
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