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The similarities of the Qur'an from the perspective of Akhbarians 

Esfahani, Seyed abdollah1 

Abstract 

Therefore, it is necessary to examine the impact of their views on interpretation and Quranic 

sciences. The major question of this research, which has been written in descriptive, 

analytical, narrativeical and basic methods, is How the Akhbarians act and think in the 

"muhkam" and the "mutashabeh" of the Qur'an and the interpretation of "mutashabeh". The 

achievement of the this article It is: Belief in the coexistence of verbal similarity and semantic 

similarity in area of "nature and scope of rules and similarity"; That a "mutashabeh" verse is 

a text in which the opposite meaning is probable and a "muhkam" verse is a text that is not 

this; To know "muhkam" and "mutashabeh" in this way: consists of one semantic aspect or 

different semantic aspects; To consider texts that have a clear meaning in the category of 

"muhkam" And that we should consider general appearances, Complexes, and Verbal 

subscriber as "mutashabeh"; That "muhkam" has the ability to refer and follow the 

commentators, but in "mutashabeh" with not having this possibility, its nessesary stop and 

this knowledge should be left only to the infallibles (Peace be upon them);And that is 

nessasary Do not attribute "tashabuh motlagh" to the infallibles (Peace be upon them) but 

consider it to be exclusive to non-infallible commentators ; And that moderate Akhbaris say 

that regardless of the theoretical rulings of the Qur'an, "mutashabeh" also return to the The 

phrase seeks to express the achievements of the article in the form of an incomplete news 

compound. 

Keywords: Influence, Akhbarian opinions, interpretation of similarities, rationalist 

commentators
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ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

 دوفصلنامه
 متشابهات قرآن از منظر اخباریان

 1اصفهانی، سید عبداهلل

 چکیده

 شمرده و ... ت سیر اخالق، حدیث، هایحوزه در شیعی دانش های از  رایشی عنوان به اخباری اندیشه

 اساسی پرسش دارد. ضرورت قرآنی علوم و ت سیر حوزه بر آنان آرام تاثیر از کنکاش رو این شود. ازمی

 اخباریان آرام هایکنش یای ه، چگونگی نگارش بنیادین و نقلی تحلیلی، توصی ی، روش به که حاضر تحقیق

 به اع قاد از: است عبارت حاضر مقا ه دس اورد است. قرآن و تاویل م شابهات م شابهات و محکمات بر

 معنای که است آیه م شابه ؛ اینکه «تشابه و اِحکام  س ره و ماهیت» حوزه در معنایی و   ظی تشابه توامانی

 وجه یک بر اش مال را تشابه و اِحکام مالک نباشد؛ چنین که ایست ن  محکم و باشد مح مل آن در خالف

،  ظواهر عموم و «محکمات» زمره در ا دال ه را صریا نصوص پنداش ن؛ م نوع معنایی وجوه یا معنایی

 م سران تبعیت و رجوع قابلیت ،«محکم» اینکه نمودن؛ تلقی «م شابه»   ظی را مش رک مووالت و مجمالت،

 معصومان)ع( به صریاً را آن دانش و توقف باید ظرییت، این از برخورداری عدم با «م شابه» در و ی دارد را

 پذیرش معصوم؛ غیر م سران به نسبت آن به اقرار و معصومان)ع( به نسبت «مطلق تشابه» انکار نمود؛ وا ذار

 دس اوردهای بیان صدد در ییف عبارت سوی از قرآن نظری احکام غیر در محکمات به م شابهات ارجاع

 به م شابهات ارجاع پذیرش از است عبارت مقا ه دس اورد ، است خبری ناق  مرکب قا ب در مقا ه

 مع دل. اخباریان ییف سوی از قرآن نظریه احکام درغیر محکمات

: اخباریان، م شابهات، م سران عقل  را، دید اه ها. واژه کلید

                                                           
 esfahaniquran@gmail.com استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - 1
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  مسئله بیان و مقدمه

زه یقه، اصول یقه برخی از اندیشه اخباری  ری نوعی  رایش بنیاد رایانه، یعال، باسابقه و تاثیر ذار در حو 

... و اخالق ت سیر، در را رویکرد این توانمی وضوح به که یوری به و از جمله علم ت سیر قرآن است.

 صایی یرت س و االربعه الس ارا مانند حدیث، محوریت با ت سیری یا یلس ی آثار نگارش و نمود مشاهده

 و شدت و هایبنش و یراز از نظر صرف با(. 72-71ص  ،1390 بهش ی،) است پدیده همین نشانه

 با که دانست م أخر دوران در امامیه علمای از اییرقه را اخباریان توانمی  ری،اخباری باورهای هایضعف

 عقاید در ماخذ ترینمهم را( ع)بیتاهل اخبار ،( رایانحدیث و محدثان) صا ا سلف عمل و روش به اس ناد

 به م اخران، ا یرج و اج هادی هایروش به و دانندمی شرعی احکام و اخالقیات -دین اصول در ح ی–

 (. 31ص ،1390 بهش ی،) نگرندمی ان قاد دیده به باشد نداش ه عقل جز مبنایی چهآن ویژه

 و نه  ه کلش به اس رآبادی امین مرحوم از قبل قرن پنا حدود ظاهرا  ریاخباری نخس ین اندیشه هرچند

 مرتضی سید م ید، شیخ چونهم اصو یانی با تضاد در و شیعه محدَّثان قا ب در عمدتا و ی داش ه، وجود پنهان

 که وریی به. است نموده ارایه شیعه اصو یان مکمَّل عنوان به کارکردی بلکه است، نبوده یوسی شیخ و

 یوسف شیخ انچهچن ،(32ص ،1375 ا عمران،) انددانس ه واحد یرقه اصو ی و اخباری بینیخوش با برخی

 شود،می یقتحق وق ی اصو یان و اخباریان باورهای اخ الف بیش ر که است باور این بر( ق1118.م) بحرانی

 و دارد واقعیت چهآن و ی ؛(288ص ،3ج ،1423 بحرانی،) است   ظی نزاعی و آیدنمی حساب به یرقی

 و ده هایقرن در  ریاخباری مشرب که است آن است، شیعه عا مان و پژوهشگران غا ب پذیرش مورد

 ت کر حولت شاهد وی، شا ردان و اس رآبادی وسیله به ویژه به و ایران در ص ویه دوره یی و هجری یازده

 /142ص ،1393 یا زه و شری ی،) است بوده خاص ایاندیشه با و جدید ایمرحله به آن ورود و اخباری

( شیعه ثانمحد) پیشین اخباریان یریق احیا ر عنوان به اس رآبادی مرحوم که یوری به(. 3ص ،1389  وسن،

 (15ص ،1393 یا ز،) شودمی شمرده

 سنت و ک اب ظواهر حجیت انکار اصو یان برابر در  یریجبهه با وی از پس اخباریان و اس رآبادی

 را  ریاخباری از جدیدی برهه ؛...و تقلید و اج هاد جواز عدم و عقل حجیت عدم به اع ماد ،(ص)پیامبر
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 اندخواس ه که محققان برخی تالش بنابراین، اند،نموده سازیجریان نو، قا بی در و شیعی اندیشه حوزه در

 به  روه دو این که بگیرند ن یجه و بدانند «اصو ی روش» مانند «تحقیق روش» -1 را  ریاخباری اساسا

 ،(51ص ،1385 والیی،) ندارند یکدیگر با «شناسیروش» در جز اخ الیی اندیشه مح وای و ماهیت  حاظ

 است آن  ربیان آنان هایاندیشه در باورسنجی و تاریخی هایپژوهش از بسیاری چهچنان نیست؛ پذیری ه

-43ص  ،1ج ،1419 مطهری،) شودمی شمرده «اج هاد مک ب» از مجزا و «مس قل مک بی»  ریاخباری که

 در ریشه است م مرکز یقه و اصول تخصصی مسا ل در عمدتا که اصو ی و اخباری مک ب دو اخ الف(. 50

 است داش ه دین در اس دالل مخا ف  رایانحدیث و نظری ا هیات حامیان میان سابق تردامنه پر هایدر یری

 ماد ونم( ویل رد از نقل به 4ص ،1389  وسن،)

 همه به اس ناد بس ر و نموده مس ند عقال بنای به را آن و دانندمی حجت را قرآن ظواهر شیعه اصو ی م سران

 یراهم را... و سیاق ای،محاوره عقالیی اصول مانند عقالیی و عقلی قراین و قرآن آیات قبیل از نقلی قراین

 دانندمی مجاز صورتی در یقط را قرآن ت سیر غا با، و نموده مناقشه ظواهر حجیت در اخباریان  یکن کنند؛می

-204 ص  ،1380 حسینیان، /688ص ،1430 نج ی، رازی) باشد رسیده ما به( ع)بیتاهل وسیله به که

 (81-80ص  ،1375 صدر، /205

 مجلسی، رمحمدبای عالمه کاشانی، ییض مالمحسن آملی، حر شیخ مجلسی، تقلی مالمحمد چونهم عا مانی

 عا م صدها و بحرانی یوسف شیخ جزایری، اا نعمت سید بحرانی، حویزی عبدا علی بحرانی، هاشم سید

  .دارند تعلق  ریاخباری یکری جریان به دیگر

 را یشخو نزو ی سیر شا ردانش و بهبهانی وحید تالش با و هجری 13 قرن از پس  ریاخباری ا رچه

 شیعه دینی هایحوزه در مک ب این که یوری به. نشد خاموش هر ز آن چراغ و ی نهاد ایول به رو و آغاز

 و است زنده بیش و کم  ریاخباری روحیه هنوز و نهاد جای به خود از رسوباتی مخ لف، هایشکل به و

 ( .72ص ،1368 مطهری،) خوردمی به چشم اصو یان و مج هدان برخی در آن هایر ه ح ی

 موضوعاتی با م شابهات، یهم مکانیسم و م شابه و محکم بین ارتباط چگونگی و تشابه و احکام شناخت

 تاویل و قرآنی( ، یهم )=علوم ت سیر مقدماتی علوم قرآن، ظواهر حجیت ای،محاوره عقالیی اصول همچون



 
 
 

53 

 

ن
ریا

خبا
ر ا

ظ
من

ز 
ن ا

رآ
ت ق

ها
شاب

مت
 

                          دوره سوم

 5شماره 

  99  پاییز و زمستان

 علوم زمره در هم رو، این از است. مرتبط و... قرآن به قرآن ت سیر روش عمران، آل سوره 7 آیه ت سیر قرآن،

 موضوع ارتباط دیگر، سوی ( . از230- 229، ص 1393 شاکر، است.) مطرح یی ا قرآن علوم هم و ا قرآن

 یقه، علوم یقه، اصول مانند اسالمی علوم سایر ، باقرآن تاویل و قرآنی علوم بر عالوه م شابه، و محکم

 نیست. پوشیده پژوهان قرآن ویژه به و مسلمان عا مان ... بر و اسالمی عریان جدید، و قدیم کالم حدیث،

 یاصله دین اصلی مسیر از که اسالمی یرق از برخی هایبدعت و (. انحرایات9-8، ص 1390، )اسعدی

است.  م شابهات از برداشت شیوه و آیات در تشابه و اِحکام ماهیت مبحث با مرتبط نوعی به اند، ری ه

 و بدع ها منشام م شابه، از آیات پیروی نویسدمی زمینه این یبایبایی در ( عالمه 10 - 9 ص )همان

ها و محن ها بوده است. بک یرقه بخایر تمسک به آیات و مبدا ی نه خدا)ص( رسول از بعد هایانحراف

، دس ه دیگر به جبر و  روهی به ت ویض  راییدند. م شابه براین باور بودند که خدای تعا ی جسم دارد

نیز مع قد بودند که انبیا معصوم نیس ند. یای ه ای نیز به منظور منزه دانس ن خداوند، او را یاقد ص ت  جمعی

، همانند ص ات انسان است. همچنین درباره ، ص ات خداوند در قرآنای دیگر مع قد بودنددانس ند و دس ه

ایجاد راهی برای وصال بند ان به خداوند ، ای بر این باور بودند که هدف از تشریع احکام، یای هاحکام دین

دس ه . ، باید آن را پیمود، هر راهی که باشد، پس ا ر برای رسیدن به خدا راهی نزدیک تر پیدا شوداست

دیگر مع قدند تکلیف به واجبات و ترک محرمات برای رسیدن به کمال است و معنا ندارد با رسیدن انسان 

باز هم بر ذمه او باقی بماند. همه اینها بدان د یل بود که هیچکدام از این  روهها ، این تکا یف به حق و کمال

 ،1370یبایبایی،)  رداندند تا محکمات بر آیات م شابه حاکم باشد.آیات م شابه را به آیات محکم بر نمی

 (.42-41ص ، 3 ج

 غا با یای ه، نگارش  ریاریاخب حوزه در که مقاالتی و ک ب که نمایدمی ضروری مطلب این یادکرد اینک

  :است م أ َّم ذیل هایچا ش از

 هایاندیشه از اس نباط خصوص در م ضادَّی هایدید اه که یوری به مح وایی؛ تضادَّ و ناساز اری -1

 دست اخباریان دید اه زمینه در جامعی نگرش و واحد نظر به اندن وانس ه ظاهرا که شودمی مشاهده اخباریان

 سال چهارصد از بیش  ذشت با کهاین آن و است دیگری آسیب از برخاس ه خود، نوبه به نق  این. یابند

 ت سیر تاریخ، اخالق، حدیث، هایحوزه در ایشان آرای پینهان و آشکار رسوخ و اخباری مک ب تأسیس از
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 اصو یان ایکار با آنان صحیا باورهای ترکیب و ایشان هایاندیشه نقد خصوص در ایشایس ه تأ ی ات ؛...و

 هر. است نشده نگارش ایشان خاص آثار نقد قا ب در چه و اخباری باورهای موضوعی، نقد شکل در چه

 کشف ا کالم، جواهر ا مسا ل، ریاض چونهم تأ ی اتی ظهور با یقهی هایپژوهش و یقه حوزه در چند

 (.144ص ،1393 یا ز،) است شده مرت ع نقیصه این شیعه احادیث جامع ا کرامه، م  اح ا اطام،

 رویکردهای و حداقلی هایدید اه با اخباری عا مان ترینبزرگ مشهور هایدید اه بین ت کیک عدم -2

 مشهور دید اه باید رو،این از. نیست یکپارچه و منسجم جریان یک  ریاخباری. اخباریان ت ریطی و ایرایی

  . یرد قرار پژوهش میزان مع قدند آن به ایشان غا ب که اخباری عا مان ترینبزرگ

 .است ی هیا اخ صاص «یقه حوزه» به اخباریان آرای خصوص در یای هنگارش مقاالت و ک ب غا ب -3

 اخباریان صلیا دغدغه. «ت سیر حوزه» با «یقه حوزه» در اخباریان آرای بین روشمند و علمی ت کیک عدم -4

  وسن،) باشدیم( یقه) آن کاری حیطه و حقوق تردامنه پر رش ه بلکه نبوده، مقدس م ون ت سیر اصو یان و

 نگریس ه ت سیر حوزه در آنان هایاندیشه بازخورد به کلی و عام نگرشی با غا با که یوری به(. 2ص ،1389

  ردیده علمی های ازش منشأ و شده خلط یکدیگر با آنان ت سیری و یقهی هاینگرش بسا چه و است شده

 است حلیلیبازت مح اج ت سیر، مانند تحلیلی-نقلی علوم حوزه در اخباریان آرای تشریا که یوری به. است

 (6ص ،1391 آرمیون،)

 هایاندیشه پیامدهای»: چونهم محدودی و مقاالت« دید اه قرآنی و ت سیری اخباریان ، نقد آرا »ک اب  -5

 قرآن، س قاللا نظریه» ؛«قرآن ت یسر در اصو یان و اخباریان رأی» ،«قرآن هایپژوهش حوزه بر اخباریان

 اخباریان آرای خوردباز قلمرو به که... و ت سیر به شیعه اخباریان رویکرد ؛«اخباریان با یبایبایی عالمه مصاف

 «قرآن هایپژوهش» چونهم عامی عناوین با و مبهم و اجما ی یور به غا با یای ه، اخ صاص قرآن حوزه در

 کنون تا ت واس اخباریان منظر از «ت سیر منابع و مبانی» به مربوط عمدتا و شده تأ یف «قرآن ت سیر» یا

ویژه بو « علوم قرآنی»حوزه  بر اخباریان قرآنی آرای هایکنش خصوص در روشمندی و عمیق پژوهش

 جهت هب امر، همین که یوری . به است نیای ه نگارش« محکم و م شابه قرآن و تاویل م شابهات»مبحث 

 ..است داده اخ صاص خود به را حاضر پژوهش بودن، مسأ ه نوآورانه
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  اخباریان و ماهیت تشابه -1

أثیر پذیری ت با که یوری به است م شابه و محکم حوزه در بنیادین مسا ل از تشابه م هومی  س ره و ماهیت

 ارا ه موجب ...و ادبیات ت سیر ،یقه،  اصول ، یقه ، کالم ، یلس ه حوزه در مسلمان عا مان علمی  رایشات از

  . نیست مس ثنی حوزه این از نیز اخباریگری . مشرب است شده م شابه و محکم از مخ ل ی تعاریف

 پذیرند: تقسیم قسم سه به : م شابهات آنکه توضیا

: است  ونه ود به خود نوبه به و  رددمی تردید دچار   ظ معنای شناخت آن در یقط که «  ظی تشابه» ا ف(

 ... است موول و ،   ظ  ظی ، مش رک  ظ اجمال و ، ابهام  ظ غرابت از برخاس ه که «آیه م ردات در تشابه»

 عام ارجاع م ،کال آیه، نظم ایناب و بسط آیه، اخ صار ایجاز و از برخاس ه که «جمله و مرکبات در تشابه» و

 اهل روش با دارد و شناسانه زبان و ، ادبی اوی های حل هر دو راه و ... است و مقید به مطلق خاص ، به

 . است حل قابل زبان

 اش باه ه وشبه دچار خداوند وایعی مراد و ی دارد، وضوح و ظهور آیه،   ظ آن در که «معنایی تشابه» ب(

 شود.می تشابه ریع ت سیری، روایات و محکمات به مراجعه و آیات آن در اندیشی ژرف و تدبر با که شودمی

   ظ در مشکلی ای ،خطا شبهه ابهام، هر ونه از عبارت عام و آن تشابه یا «معنا و   ظ جهت دو از تشابه» ج(

 م ردات برای سازی مشکل و ، مح ملمخ لف معانی و اندازدمی اش باه به را م سر که است این آیه معنای و

 (46 -45، ص 1390 اسعدی، آید.) وجود به آیه جمالت یا

 راه آن رد ای شبهه هیچ معنایی، حیث از چه و   ظی نظر از چه آیاتی است که به ناظر «محکم» مقابل در

 ندارد.

قایلند، با عنایت به « تشابه توامان   ظی و معنایی»، به « تشابه»یقیهان که با توسعه معنایی  و اصو یان اکثر

، بازداش ن از یساد و تباهی و تشابه به معنایمعنای  اوی عام اِحکام و تشابه }اِحکام، نوعی منع کردن و 

، ادبی ( { و با نگاه اصو ی26، ص نوعی شباهت دو چیز به یکدیگر که منجر به اش باه و ا  باس شود.)همان

و دال ت شناسانه و با صرف نظر از رویکرد درون دینی بر خاس ه از قرآن و روایت، به تجزیه و تحلیل 
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راغب اص هانی نمونه بارز از عا مانی است که . شابه و تعریف آن دو پرداخ ه اند س ره معنایی محکم و م 

 از که رازییخر (.261-127ق، ص 1404 اص هانی، م هوم عامی از محکم و م شابه را مدَّ نظر دارد)راغب

 با   ظ نسبت  یرد،پی می ا  اظ اصو ی تقسیم رهگذر از را م شابه و محکم م هوم تحلیل و است اصو یان

ن   و شماردمی بر ، مش رکموول، مجمل ظاهر، ن ، از عبارت: و قسم پنا بر مش مل را  ه موضوع معنای

 دیگر( بر معنای مح مل معانی از یک هر ترجیا )عدم مجمل و مرجوح( )معنای موول و «محکم» را ظاهر و

 از که ق یبه، ابن ( .همچنین668-618ص، 2، جم1979رازی، یخر کند)می معریی «م شابه» را مش رک و

 )ابن شماردمی بر آیات مشابه موجب را آیه معنای یا   ظ در مشکلی یا نوع شبهه هر بروز که است ادیبانی

 ( 102 ، صتاق یبه، بی

ند مانند مال شوند؛  روهی که مطلقا به حجیت ظواهر قرآن باور دارمع دل به دو  روه تقسیم می اخباریان

 کاماح در حوزه قرآن صریا ظواهر به حجیت که ییض کاشانی و محمدباقر مجلسی؛ و  روه دیگریمحسن 

،ص 1403عاملی ، ؛ حر 53، ص1، جق1414قا لند)مجلسی ،  آن، یروع و دین اصول از اعم قرآن نظری

)  دانندمی ا دال ه صریا نصوص به اخ صاص را و محکمات (  155ق، ص 1396؛کرکی ،  176-192

 واملع که است باب آن از ( ،186، ص1403؛ حرعاملی ، 79،  1390،؛ بهش ی 89، ص 1366اس رآبادی ، 

 از عامی م اد به آنان  ذا دانند،می تشابه بروز منشام را قرآنی جمالت و م ردات در معنایی و   ظی  ونا ون

 دارند. باور «معنا و   ظ توامانی تشابه» یا تشابه

 اندنظری رغی و نظری احکام و ظواهر نصوص، از اعم قرآن آیات منکر حجیت ظواهر همه که تندرو اخباریان

 را آیات قرآن مامت آنان، از ، بسیاریا اطا کاشف نقل بنابر اند وقران مطلق بودن یهم قابل غیر به قا ل و

  س رش کنیم، یبعا بر ت سیر را قرآن ا  اظ روایات، بدون که دهندنمی اجازه ح ی و دانندمی م شابه و مجمل

،  1390هش ی ، ب؛  18)کاشف ا قطاع ، بی تا ، ص دارند تاکید و باور   ظ و معنا، حوزه دو به تشابه ماهیت

 (  223ص
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  99  پاییز و زمستان

 اخباریان و تعریف محکم و م شابه -2

 نظر  الفاخ دو آن  اوی معنای در و است ات اق مورد م شابه و بر محکم قرآن اش مال اصل آنکه علیرغم

 م شابه آیات یهم پذیری ماهیت ینهزم در که هاییدید اه ت اوت د یل به شود،  یکننمی مالحظه توجهیقابل

 شبهات و   ظ قلمرو از تشابه م اد ا هی؛  س رش معصوم او یای و خداوند ، دربه م شابهات علم انحصار یا

، یلس ه حوزه در دینی اندیشوران علمی  رایشات تاثیر و معناشناسانه؛ شبهات و معنا حوزه به شناسانه   ظ

  ونا ون تعاریف شود،می رصد قرآن تشابه و اِحکام حوزه در و... عرب ، ادبیاتت سیر یقه، یقه، اصول کالم،

 یوری به است. شده ارایه و... ،م سران اصو یان ، تابعان،  صحابه از اعم اسالمی عا مان سوی از م نوعی و

 1393یبایبایی، اند.)داده  زارش زمینه این در دید اه 20 به نزدیک سیویی ا دین جالل و یبایبایی عالمه که

 (641-639، ص  1ق ، ج 1416سیویی،  ؛ 27ق، ص

  س ره و هیتما حوزه در آنان هایاندیشه و اخباریان یقهی و حدیثی آرام و علمی تمایالت تاثیر ذاری

 شود:می تقریر ذیل شرح به و بوده مشهود قرآن م شابه و محکم تعریف حوزه بر تشابه

 است ممنوع اعااجم و نصا م شابه به عمل و است م شابه و محکم بر مش مل : قرآن  ویندمی آنان ا ف( 

 به رو این از است. چگونه محکمات از آنها ت کیک و کدامند قرآن م شابهات که نیست معلوم ما برای زیرا

، 1390بهش ی،باشند. ) م شابه آیه همان دانندمی مح مل زیرا کنیم عمل توانیمنمی قرآن آیات از یک هیچ

 (226ص

 و مشابه. محکم ییه ا قرآن انَّ»اند: یرموده که کنندمی اس ناد صادق)ع( امام روایت به زمینه این در آنان ب(

و قول اا تبارک و به و ال نعمل به و ه؛ و اما ا م شابه ینومن یاما ا محکم ینومن به و نعمل به و ندین به

 1403؛ مجلسی، 11 ص،  1عیاشی ، بی تا ، ج....(«)تعا ی )یامَّا ا ذین یی قلوبهم زیغ یی َّبعون ما تشابه منه 

 (15، ص  1، ج  1419، ؛ شیخ انصاری 198، ص 23، ج 

 داش ه به آن ظن هرچند شود.یم شمرده «شبهه»مصادیق  از نداریم، علم آن به آنچه  ویند: می اخباریان ج(

 اساس بر شبهات از سویی، اج ناب از (.317، ص 1، ج1423؛ بحرانی ، 94، ص 1363)اس رآبادی،  باشیم

 106، ص1363، ؛ اس رآبادی 406، ص1403، عاملیاست)حر رسیده تواتر حد به ایشان ادعای به که روایاتی
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 صادق)ع( از امام حنظله بن عمر مقبو ه به زمینه این در آنان نمود. اح یاط و توقف باید  ذا است، واجب ،(

)کلینی ، « عند ا شبهات ، خیر من االق حام یی ا هلکات  یانَّ ا وقوف »اند: یرموده حضرتش کنندمی اس ناد

 ( 68، ص 1، ج1363

 که باورند این بر و دانندمی تشابه و ، اش باهشهبه مسبب را مح مل معانی و اجمال و ابهام  ونههر د( آنان

 ،ج1370یی، یبایبا نباشد) ساز ار قرآن مسلم اصول با آیات از برخی ظاهری معنای که است جایی در تشابه

  مراه را مردم آیات ظاهر از اس  اده سوم با انحراف اهل ضیغ و که است موارد  ونه این ( در22-21، ص3

 بیانی که دیموار در و کنندنمی تلقی مش به را مح مل هر اصو ی ( . م سران254، ص1393، )شاکر کنندمی

 قاعده  ناداس به را مجازات و عقاب و تکلیف اح مال باشد، نرسیده مکلف به د یلی و نباشد شارع یرف از

ی تسعه .... عن ام  ریع:» یرمودند )ص( که خدا رسول از ریع حدیث مانند احادیثی و« بال بیان عقاب قبا»

 جبح ما»یرمودند )ع( که صادق امام از« حجب» حدیث ( ،417، ص 2، ج )شیخ صدوق« یعلمون و ماال

 که ضرتح آن از مطلق حدیث ( و164، ص 1، جق1363کلینی ، «)علمه علی ا عباد یهو موضوع عنهم  اا

 از را آن و نددانمی ( من  ی127، ص 18، جق1412، )حرعاملی« ح َّی یرد ییه نهی شی مطلق کل» یرمودند

 191، ص1390، ؛ بهش ی361ق، ص1400، ؛ نراقی245، صق1415)بهبهانی، . دانندمی خارج شبه مصادیق

 )  

 منظر از که است ن، آقرآن آیات تشابه و احکام قلمرو در اخباریان آرام سایر و ا ذکر یوق مقدمات از مس  اد

، مش رک ا  اظ ندمان برود، خالف اح مال شود،می یهمیده آن از که معنایی در که است آیه «م شابه» اخباریان

 در که تاس نصی «محکم »است؛ و  مح مل نیز دیگر معانی آن در که مطلق ، عام و، موول، مجملظواهر

و »آیه به نمونه عنوان به . اخباریان نرود آن در خالف معنایی اح مال باشد و داش ه صراحت خود معنای

نیست)کرکی،  داوندخ از ظلم ن ی جز دیگری ، هیچ اح مال آن معنای در که کنندمی اس ناد «احدا الیظلم ربک

 عاملی رح شیخ رو این از. (227، ص1390، ؛ بهش ی151، ص 1، ج 1419، ؛ شیخ انصاری 155، ص1396

از آیات احکام نسبت به  کی ظواهر هر: »نویسدمی و داندمی م شابهات از را االحکام آیات همه با ایمینان

یش از دو اح مال ، دو یا ب، با قطع نظر از احادیث؛ چرا که در هریک از این آیات، م شابه هستآیات نظری

 (.192، ص 1403، در معنای آن وجود دارد )حر عاملی
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  99  پاییز و زمستان

 اخباریان و مالک اِحکام و تشابه -3

 دای گریه و بودن مبین ضرورت به خویش سن ی رویکرد به ا  زام با اسالمی عا مان از بسیاری  ذش ه در

 نزول در  هیا حکمت با تضاد در را آیات تشابه آنکه د یل به و پنداش ندمی «محکم» را آیات ، غا بقرآن

 راز و نشیبی با اخباریان بودند. قرآن در تشابه توجیه برای عواملی جس جوی در ، هموارهدیدند می قرآن

 اند.دانس ه م شابهات زمره در را آیات از بسیاری یا همه مع دل، تندرو و های ییف

 آیات در م شابه و محکم ماهیت در دقیق بررسی عدم از برخاس ه م شابه، و محکم تقسیمات و تعریف تنوع

 عقلی ،وضوعیم ،م نی چهار انه معیارهای توانمی اسالمی عا مان هایدید اه در پژوهش با است. روایات و

 و ، حاللسخنا آیات همچون آیات از هایی روه «موضوعی معیار» اساس بر نمود. شناسایی را معری ی و

 «م شابه» ا،ه ، مَثل ها و قَسمنظری معارف و ؛«محکم» عملی، احکام آیات عموم ،یرایض و حدود ،حرام

 در و دهش ارزیابی م سر عقلی مسلَّمات اساس بر آیه یک ، ظهور«عقلی معیار» بنابر و شود،می شمرده

 توجه با رمعیا این . هرچند شود می تلقی «م شابه»تعارض،  وجود با و «محکم»، آن با تعارض عدم صورت

 ای آیه هر «یمعری  معیار» مبنای است؛ و بر بوده نزاع و بحث مورد عقلی ت سیر در م سران نظر اخ الف به

 «محکم» آیه، ت سیر در اخ الف عدم صورت در و «م شابه» دارند نظر اخ الف آن، ت سیر در م سران که

 و راینق و آیات م ن مطا عه است برخاس ه که «م نی معیار» از اما (89، ص1390بود. )اسعدی ، خواهد

 ظاهری عنایم که است آیه ای ، م شابه آنکه اول است: شده ارایه ت سیر است، دو ونه آیه در موجود شواهد

  یرد،می قرار ناهمگونی و ، تناقض شبهه معرض در و است دیگر آیات با تعارض ، در بدوی درنظر آن

 ماهنگیناه و تناقض شبهه و نبوده آیات سایر با تعارض ، در و بدوی آن ظاهری معنای که «محکم» و ی

 بر مش مل آیه ای «م شابه» و است معنایی وجه یک حامل که است آیه «محکم»،  آنکه کند. دوم ایجاد نمی

 ( 45-43، ص .)همان است معنایی م نوع وجوه

 ظاهر، بر مش مل آیات ، و«محکمات» زمره در را ا دال ه صریا آیات و نصوص اینکه بر مبنی باور اخباریان

 زمره در باشد، مح مل معانی بر مش مل انحا از نحوی که به را مطلق و و عام مش رک ، موول ، مجمل
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 «م نی معیار» آنان که است آن نشانگر نباشد؛ اش باه و ناهمگونی شبهه، موجب هرچند اند. دانس ه «م شابهات»

 پندارند.می آیات تشابه و اِحکام تشخی  مالک عنوان به را دوم ت سیر با

، ، نحویییصر ادبی، ساخ ار د یل به قرآن آیات همه ، زیرانیست موجه و قبول قابل اخباریان تصور این

 پیچیده باحثم د یل به ... و بویژه و اس عاره و مجاز همچون ادبی هایآرایه اش مال بر بالغی و ،بیانی

 معنایی م نوع وجوه و اح ماالت ... دربردارنده و هرمنوتیک مانند م ن یهم هایدانش و جدید زبانشناسی

 سوره ه ت آیه که حا ی در بود. نخواهد «محکم»  قرآن از ایآیه هیچ صورت این در ، کهبود خواهد

 محکمات جعیتمر و م شابه آیات کنار در محکم، آیات از برخی قرآن بر بر اش مال صراحت به عمرانآل

 (64-62، ص 1390؛ اسعدی،  244، ص1393.)شاکر، دارند تاکید م شابهات برای

 اخباریان و قلمرو محکمات و م شابهات قرآن  -4

  س ره و تشابه ماهیت»  زینش اساس بر پژوهان قرآن و م سران منظر از قرآن م شابهات و محکمات قلمرو

 خباریانا باورهای چنانچه است. بوده بسط و قبض شاهد و م  اوت «و تشابه  اِحکام تشخی  مالک» و «آن

 عناییم وجه مالک  زینش» و «معنایی و   ظی توأمان تشابه  ونه هر به تشابه ماهیت توسعه» خصوص در

 ینا از است. شده ایشان منظر از محکمات، دامنه تقلیل موجب ،«م شابه و محکم تشخی  جهت واحد

، ظواهر عموم مقابل در و «محکمات» حوزه در را ا دال ه صریا نصوص ، صریاً مع دل اخباریان که روست

 «م شابهات» قلمرو در اند،معنایی م نوع وجوه یبردارنده در نحوی به که را اش راک ، مووالت ومجمالت

 (189ص ،ق 1412، ؛ حرعاملی89، ص1363اند)اس رآبادی، دانس ه

 یروع و دین اصول از اعم نظری احکام حوزه در «قرآن ظواهر حجیت عدم» را خویش ادعای این د یل آنان

 به ، اخ صاص قرآن ظواهر همه ، زیرا است ایشان مدعای از اخ  د یل این اوالً که حا ی در دانند،می آن

 به را قرآن ظواهر اینکه ثانیاً ،ندارد؛ است نظری احکام موضوع که ت صیلی و ،تقیید تخصی  قابل ظواهر

 عریی صدق نه قرآن ظواهر بر «م شابه»ایالق  ، زیرا است د یل بی ، ادعایی دهیم اخ صاص م شابهات حوزه

 م شابهات از ظواهر:  شود    ه است صحیا و دارد«  سلب صحت» مقابل، در ، بلکه  اوی صدق نه و دارد

 م شابهات به قرآن ( ثا ثا ا حاق ظواهر 208، ص3، ج1424؛ مشکینی ،154،ص 1، ج1419نیست. )انصاری، 
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 اندیشی ژرف و تدبر به تاکید و توصیه قرآن؛ در ا هی مقاصد ا قام در ای،محاوره عریی زبان کار یری به ، با

 همچنین اخباریان . است ناساز ار و ... روایات به نسبت قرآن ، مرجعیت قرآن هدای گری رسا ت قرآن، در

، که مبهمات حا ی در پندارندمی آیه «تشابه» مسبب را معنایی مح ماالت و ، اش راک ، اجمال ابهام هر ونه

 «تشابه» ساززمینه باشد، قرآن مسلم اصول با تضاد در که درصورتی معنایی مح مالت  ونه هر و مجمالت

 شود .می محسوب آیه

 بودن محکمات« ام ا ک اب»اخباریان و  -5

، است شده تعبیر آن از عمران آل سوره ه ت آیه در که «محکمات» بودن ا ک اب ام نسبی وضوح رغمعلی

 جز است. به ..و . ، شیعه، اشاعرهمع ز ه ت سیری مخ لف رویکردهای نزاع مورد «ا ک اب ام» معنایی  س ره

 و دانشمندان سایر ،اندآمده  ری ار تعطیل و تجسیم اع قاد دام به که اسالمی یرق و ها روه از معدودی

 م شابهات هب، محکم آیات  ری ن نظر در بدون تواننمی که دارند نظر ات اق مطلب این در یریقین م سران

 (263، ص1393)شاکر،  جست تمسک قرآن

 م شابهات شابهت حل در آیات این نقش بیانگر را« ا ک اب ام» به محکم آیات توصیف: که است این نزاع محور

 شودمی موجب هک یوری بدانیم، به م شابه آیات آور شبهه و ، م ز زلاب دایی ظهور دیع صریاً  ، آن همقرآن

( )ملکی  م شابهات به نسبت محکمات سلبی و نسبی مرجعیت نکنند)= ارا ه آیه از ناروا ، تاویلم سران

 ارجاع این در نیز م شابه آیات واقعی مراد و معنا ، تحصیلبر آن ایزون ( ؛ یا84-83ص، ق1417،میانجی

 جایگاه به ناظر را «ا ک اب ام» صفو که آن یا و .(44-43، ص3ق، ج 1393)یبایبایی،  است یابیدست قابل

و  قرآن اتآی همه به نسبت قرآن ناپذیر شبه و اصلی احکام و معارف بیان در محکمات اتکای قابل و اصیل

، )شایبی ( بدانیم)=جامعیت محکمات نسبت به م شابهات آسمانی ک اب ات اق مورد معارف و احکام همه یا

 ( .80، ص3، ج1416

 بودن ا ک ابام جایگاه تبیین در هارویکرد از ، یکیم شابهات به نسبت محکمات مطلق مرجعیت دید اه

 است احکامی و معارف شامل محکم آیات یعنی محکمات بودن ا ک ابام: که معناست بدین محکمات و

 نیس ند، م سران برخوردار ارجاع قابلیت از «م شابهات» مقابل، در. دارند را م سران تبیین و رجوع قابلیت که
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 کسانی به  رایش مربوط این نمود. وا ذار عا ِمش به را آن دانش و «م وقف» آنها یهم در باید که یوری به

 پذیرش ارجاع را اسالم شروط از یکی و دانند می درک غیرقابل و یهم ناپذیر آیات از را م شابهات که است

)مجلسی،  است. شیعه  رایان و اخباریان حدیث توجه مورد رویکرد این کنند.می معریی اهلش به م شابهات

معاذ  از روایاتی به سنت اهل در منابع ( آنان315و  313، ص 1، جق 1412؛ هویزی ، 260، ص2ق، ج1403

، ؛ یبری 621، ص 1، ج ق1409، م قی هندی«) عا مه ا ی یکله علیک یشکل م شابه و»  ویدمی که جبل بن

» یرماید:می که پیامبر)ص( از نقل به ه  م)ع( امام از روای ی به شیعه منابع در (؛ همچنین53، ص1ج ،1420

، 1، ج1412؛ حویزی، 260، ص 2، ج1403)مجلسی، ...« ا م شابه ا ی اهله و تردَّوا  باالحکام تعملوا و ...

 کنند.می ( اس ناد313ص

  م شابه و بودن( محکم عرضی و )ذاتی نسبیت ایالق و و اخباریان -6

 از ونا ون  رویکردهای با و مخ لف زوایای از م شابه و محکم مخ لف هایتقسیم شاهد قرآن ت سیر تاریخ

 شود:می یرتقر ذیل شرح به زمینه این در ها تقسیم ترین اساسی. است سنت اهل و شیعه پژوهان قرآن سوی

 شد. بیان  ذش ه در که معنایی و   ظی به م شابه و محکم تقسیم ا ف( 

  نسبی و مطلق م شابه و محکم به آیات ب( تقسیم

  عرضی و ذاتی م شابه و محکم به آیات ج( تقسیم

، نزول آغاز همان از اصا  اً و ذاتا بلند معارف اش مال بر د یلبه که است آیاتی ناظر به «اصلی یا ذاتی تشابه»

 مجادالت پی در و تدریا به که هس ند آیاتی عرضی و نسبی م شابه مقابل، در و اندبوده م شابه همه برای

 ، تشابهصورت هر در اما اند.شده تشابه ص ت به م صف بعدی م سران یهم قصور و ... و سیاسی و کالمی

 رمی اا رمیت و  کن اذ رمیت ما و» آیه نمونه عنوان به. است علم در راسخان غیر ، برایآن نوع دو هر در

 که توحید رو آن است؛ از انگیز شبهه خود درون در و ذاتا «قلبه و ا مرم بین یحول اا علموا انَّ و» آیه یا

 که است دیریاب و پیچیده ایمسئله آنها، در انسان خود نقش وجود با ،خدا به انسان ایعال نسبت و ایعا ی

 اخ یار او و جان و قلب و انسان میان خداوند شدن حا ل همچنین است. شده اشاره آن به نخست آیه در
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 دوم آیه ا  اظ از را آن تواننمی سهو ت به که است دشوار مباحث از انسان درونی های رایش در تام ا هی

 آالیش از دور و صاف و بسیط نگرش با نزول عصر در که «یومئذ ناضره وجوه» مانند آیاتی اما نمود. دریایت

 مادی غیر معنای در «نظر» واژه شایع کاربرد به توجه با مردم توده و بوده یهم قابل درس ی به کالمی هاینزاع

 در موجود تشابه و نداش ه اصلی و ذاتی تشابه  ری ند؛نمی قرار آن یهم تنگنای در «چشم داشت و ان ظار»

، ؛ معریت 18-14، ص3، ج 1415)معریت ، . است کرده بروز م اخر عارضی هاینگرش و ها-نزاع اثر بر آن

 ( 243-239، ص1389

است و عمو م  آنند که اساسا تشابه در قرآن از قسم تشابه عرضیرشد بر برخی دانشمندان مانند ابن ا ب ه

 است آن «طلقم م شابه» از (. مراد107و  96،  89صم ،1998، )ابن رشد خوردارند.ز احکام ذاتی برآیات ا

 از و محکم تجه یک از ایآیه که است آن «نسبی م شابه» مقابل، ایکند و در سایه آیه سراسر بر تشابه که

 نسبت و محکم   ظی مد ول به نسبت یا و م شابه دیگر بخش و محکم آیه از بخشی یا و م شابه دیگر جهت

 ایجاد شبهه و ستا یهم قابل ایراد همه برای و جهت هر از که ایآیه مقابل باشد. و در م شابه آیه ت اصیل به

 معنایی بعادا از برخی نظر از آیه که است «نسبی م شابه» دیگر بُعد «نسبی محکم»و «مطلق محکم»کند،نمی

 ( 60-54، ص1390)اسعدی ،. است درک قابل علم در راسخان برای آن هایبخش برخی یا

 : شود  حاظ اع بار دو به است ممکن نیز تشابه و اِحکام بودن مطلق یا نسبی

 و ونا ون  مد والت و م اهیم بر مش مل تواند می آیه یک یعنی آیه، موضوعات و م اهیم اع بار به ا ف(

 اصول به نسبت انگیزی شبهه و تشابه ص ت دیگر برخی و اِحکام ص ات آنها از برخی که باشد م  اوتی

 باشد «حکمم» خاص م هومی اع بار به و جه ی به نسبت ای آیه است ممکن ترتیب این به دارند. قرآن مسلم

 است ممحک که جهت آن از .  ذا باشد «م شابه» دیگر، موضوعی با مقایسه در و دیگر جه ی به نسبت و

ه و تعیین معنای ، برای ریع تشابدیگر بپردازد و از آن جهت که م شابه استتواند به ریع تشابه آیه ای می

 سه هب آیات اساس این ( . بر64، ص 3ق، ج1393)یبایبایی،  است مرادش به آیه محکم دیگری نیازمند

  پذیرند.)همان( بخش اضایی( )یا نسبی م شابه و اضایی( )یا نسبی ، محکممطلق محکم: قسم
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 م شابه ردیی برای ای آیه است ممکن آیا که است مطرح پرسش این یعنی آیه مخایبان و ایراد اع بار ب( به

 ؟ باشد م شابه کسی برای آیات همه است ممکن آیا همچنین باشد؟ محکم دیگری یرد برای

 اِحکام که تاس آن عمران آل سوره ه  م آیه ظاهر از مس  اد که: است آن  را عقل و اصو ی م سران دید اه

 ، آیات دیگر عبارت به ندارد. دخا  ی آن، آوردن پدید در آیه مخایبان و ایراد و است آیات ص ت تشابه، و

 ام» عنوان هب ذاتی( حکم ثابت) آیاتی قرآن در و  یرند می قرار م شابهات و محکمات دس ه دو در ، ذاتاً

 دیگر س هد و رسیدند، م شابهات در تردید دوراهی به که است کسانی راه روشنگر که دارد وجود «ا ک اب

 یردی که زمانی تا اما شوند.می تبدیل با عرض( )محکم محکم آیات محکمات، به به ارجاع یا که اندم شابه

 درست «بودن نسبی» تعبیر ا ر ینماند. بنابرامی باقی م شابهات ،جزم دریابد را آنها درست معنای ن وانس ه

 و ابه،م ش یا محکمند یا ذاتی یور به قرآن آیات دیگر عبارت است. به مطرح م شابهات یرف باشد، در

 در پرتو  شابهم آیات تا دارد وجود امکان این نیست،  یکن قرآن مخایبان و ایراد به وابس ه تشابه و احکام

 بوده شابهم  ذاتی یور به که ایآیه صورت این در که شوند، تبدیل محکم آیاتی به ذاتی( )محکم محکمات

 از مراد ایمعن نویسد:می زمینه این در یبایبایی عالمه رو این از شد. خواهد محکم عرضی یور ، بهاست

، آیات ینبنابرا. شونندپس از ارجاع به آیات محکم معین شده و به آیات محکم تبدیل می م شابه آیات

 1393ایی ،شوند ) یبایبمحکم می، ، به واسطه ایات محکماند و آیات م شابهمحکم به خودی خود محکم

)عیاشی، « اهلهاش به علی ج ما ا م شابه:»است آمده بیت اهل اخبار برخی در اینکه اینرو از. (21، ص 3،ج

 است،  شابهم اش جاهل بر که است آن م شابه :(621، ص1ق،  ج 1409؛ م قی هندی،  162، ص1، ج بی تا

 صوصیاتخ از تشابه ، بلکهآوردمی وجود به آیات برخی برای را تشابه ص ت جاهل، که نیست معنا بدین

 از شابهت ریع که محکمی به علم یردی، که زمانی تا م هومی خصوصیت این ،  یکناست آیات برخی معانی

  (263-260، ص1393، ماند.)شاکرمی باقی ایراد برای همچنان نکند، پیدا کند آن

 است: ذیل شرح به عرضی و ذاتی و نسبی، و مطلق تشابه و احکام حوزه در اخباریان باورهای

نسبت به مخایبان معصوم و غیر   م شابهات مطلق ناپذیری یهم معنای به آیات، «مطلق تشابه» ( آنان ا ف

 سنت اهل به که آنگونه -باشیم آن م اد به نسبت کلی اذعان و ایمان به موظف تنها که یوری به-معصوم 

 ندارند. باور را (51، ص1390، ؛ اسعدی87-84، ص3، جق1416)شایبی،  است من سب
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  ذا رند،دا باور معصوم غیر مخایبان به نسبت ناپذیری یهم معنای به آیات «مطلق تشابه» اخباریان ب(

 دید اه این بر که اشکا ی دانند.می بیت اهل روایات یریق از صریاً را م شابهات ت سیر و تشابه ریع مکانیسم

 بیت)ع( لاه و روایات نقلی اد ه یریق از م شابهات ت سیر و تشابه ریع که حال که است وارد اخباریان

 پذیرد. تصور نیز آن «محکمات »قرآن و  آیات خود یریق از تشابه ریع این دارد معنایی چه است، مقدور

 خواهانه پر اییرو و نقلی اد ه از بودن نیاز بی و قرآن خود یریق از صریاً  تشابه ریع و ت سیر هرچند توقع

 (266 ، ص1390)شاکر، . است مع بر روایات سایر و قرآنی اد ه با ناساز ار و

 را قرآن رظواه آن، یروع و دین اصول از اعم قرآن، نظریه احکام ج(  روهی از اخباریان مع دل در غیر 

 ییض محسن مال ح ی و پذیرندمی را محکمات به م شابهات ارجاع حوزه این در بنابراین دانند.می حجت

مو  ان کمال  هکه نه تنها ظواهر قرآن را در احکام نظری و غیر آن حجت می داند بلکه مع قد است ک کاشانی

، هر چند ند، ممکن است بعضی از م شابهات قرآن را تاویل کنیای ه نیز به برکت م ابعت از معصومان)ع(

ن اخباریان (. بنابرای38و  20، صق 1390، صوص ا مه )ع( است )ییض کاشانی، مخعلم به تمام م شابهات

 یاناخبار چند هر قا لند، عرضی و ذاتی م شابه و ذاتی محکم به شان های یرض پیش اساس مع دل بر

 ا مه)ع( روایات به جاعار یریق از صریاً را آن تشابه ریع و دانندمی ذاتی م شابهات از را قرآن همه تندرو،

 شمارند. می مقدور بزر واران آن تبیین و

 اخباریان و رویکرد بنیاد رایانه در محکمات و م شابهات قرآن -7

 ندارند. م شابه و محکم آیات ، درآن اصطالحی رایا و معنای به ظاهر رایانه رویکرد برخی از اخباریان شیعه

 معصوم امامان و روایات بیانات به آنان علمی خاص تعلق و اح رام معنای به توانمی را آنان ویژه ظاهر رایی

 از بسیاری پذیرش چون سویی از (.14ش، ص1389 وسن،  )بی اد. دانست قرآن از خاص ایآیه مورد در

 و قرآن باین و ظاهر تناسب و توامانی ضرورت قرآن، باینی ت سیر به اذعان معنای به ا مه )ع( روایات

)ع(  بیت اهل رویکرد با قرآن، م شابهات ذیل خبری ص ات تاویل در  رایی عقل از خاصی مدل پذیرش

 نمود. وجود ارزیابی ت سیر حوزه در  رایان ظاهر نه و شیعه  رایان بنیاد ییف در باید را اخباریان  ذا است،

 دانس ن ظاهر را که است آن نشانگر مجموعه اخباریان، در کاشانی ییض محسن مال همچون م  کرانی



  
 

 
  

 

66 

 

 
ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

 دوفصلنامه

 اثر چند آوردن پدید قرآن، ت سیر از جدای ، چنانکه(8-7)همان، ص است دشوار بسی جنبش، این صرف

 دیگر ، شاهدیاست و روحانی نظری کامالً و ، دقیقپیچیده اییلس ه بر مش مل که کاشانی ییض دیگر

 در توانمی را قرآن م شابهات و محکمات ت سیر در اخباریان بنیاد رایانه رویکرد .)همان( شودمی محسوب

 نمود: رصد ذیل قلمرو دو

 :  قرآن باین و ظاهر تناسب و بودن توأمان ( ضرورت ا ف

، مراه االنوار و .... یی، صا، نور ا ثقلینا برهان ت اسیر در )ع( که ا مه احادیث از بسیاری اس ناد اخباریان به

 ت سیر نبی تناسب ضرورت و باین و ظاهر بین جمع و قرآن بطون پذیرش ، شیوه اهل بیت )ع( راذکر شده

 دارای قرآن که: شده تصریا ت سیر مراة االنوار مقدمه در نمونه عنوان به. اند دانس ه قرآن باینی و ظاهری

 برای کهبل نیست عصر یک به محدود یقط قران معنای و اندتاویل پذیرای قرآن آیات و است باینی وجوه

 امامان)ع(، به مربوط را قرآن باینی معنای روایت، چند اس ناد به ادامه در ؛است اقوام همه و زمانها همه

 اهل و تاویل اهل میان تشابه و آن باین با قرآن ظاهری تناسب ، سپسشده دانس ه پیروانشان و آنها والیت

 . (13، صاست)همان شده مطرح تنزیل

 و قرآن بطون خذ)ا« ایرایی  رایی بطن» با مخا  ت در آنان بنیاد رایانه موضع نشانگر اخباریان دید اه این

 من سب رآن(ق بطون ن ی و ظواهر به اخذ«)ایرایی  رایی ظاهر» و باینیه و خطابیه به ( منسوب ظواهر ن ی

،  1نی ، جاست)رضایی اص ها قیم جوزی  و  ابن اند سی حزم ، ابنق( 415)م مع ز ی عبدا جبار به قاضی

 .  (215ص

 )ع(: بیت اهل روایات ی محدوده در خبری ص ات تاویل در  رایی ب( عقل 

 در که است خداوند  اتص از دس ه آن -اندنموده نامگذاری را آن اشاعره که -«ص ات خبری» مراد از

 اا، وجه یداا، ، مانندندارد آنها اثبات برای راهی مس قل یور به عقل و شده داده خبر آنها از دینی نصوص

 اثبات مس قالً ار آنها تواندمی عقل که شودمی ایالق ص اتی به «خبری غیر ص ات» مقابل و... ؛ در اا عین

 .، حیاتقدرت علم، مانند کند
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 ار خبری بر ص ات مش مل آیات حوزه در و م شابه آیات تاویل در اسالمی مذاهب مخ لف رویکردهای

 آیات ظهور ررسیب در عقلی معیارهای یرد و آیات ظاهر به )تعلق « را ی ظاهر» کلی رویکرد دو به توانمی

 نوبه به «اهر راییظ» رویکرد. نمود ( تقسیم م شابهات ت سیر در عقلی معیارهای )تقدم « راییعقل» ( و

 شود:می تقسیم ترجز ی رویکرد دو به خود

قهی اهل حدیث و مذاهب یپیشوایان  و تابعان صحابه، از به بسیاری که ت ویضی و تنزیهی (رویکرد ا ف

 معنایی تشریا ،یرت س از ، اماشودمی اثبات خداوند ایبر خبری ص ات رویکرد این در. ، اخ صاص داردسنت

 و اع ماد آنان شود.می تنزیه انسانی ص ات به توصیف از سویی از شود.می اج ناب خداوند ص ات بیان و

، شهرس انی). میشمارند و ناروا بدعت عرصه را ص ات کی یت ت سیر و شرح به ورود و ضروری را کلی ایمان

 (  66، ص ق 1416؛ مال علی قاری حن ی،  90-89، ص  2، جق 1391، ؛ زرکشی95و 84، ص1، جش1367

 جمعی و اندشده مسلمان سپس و اندبوده یهودی که صحابه از برخی به که تشبیهی و تجسمی رویکرد ب(

 ظاهر یرت س و شرح ، باهس ند تشبیه ن ی مدعی  رچه رویکرد این یریداران است. م علق حدیث، اهل از

 و حد در ، و یاست انسانی ذهن معنای همان به خدا ص ات که مع قدند خداوند به آن و ان ساب ص ات

 شاعرها در رویکرد باشد. همین پیراس ه ضعف و نق  از و بوده خداوند شایس ه که بزر  ر هایاندازه

 .شودمی دیده عقلی توجیهات از ایآمیزه با ا ب ه -اشاعره ر یس -اشعری ابوا حسن آنها راس در و نخس ین

  (258-250،ص  1389؛ معریت ،194و  182و  181، ص 1390؛ اسعدی ، 52-50)ابن خزیمه ، بی تا ، ص

، قاصر هم شاب آیات ص ات بررسی در را عقلی معیارهای که است آن در ظاهر را  روه دو هر اش راک وجه

 مدد ، بهیرت س و شرح نوعی را تاویل که است هادید اه از یی ی بر مش مل « را عقل» رویکرد دانند.می

 به رویکرد ینا دانند.می است، م شابه آیات ظاهری م هوم از ترعمیق که معنایی وجوه به دس یابی در عقل

 شود:می تقسیم ذیل رویکرد سه به خود نوبه

  م اخر اشاعره ا ف( رویکرد

 ب( رویکرد مع ز ه
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 ج( رویکرد امامیه

 ، رویکردنقرآ خبری ص ات تاویل ادامه در و م شابهات تاویل در شیعه  رایعقل م سران م کلمان رویکرد

 رویکرد این. است علی)ع( امیرمومنان ویژه )ع(، به بیت اهل )ص(و پیامبر احادیث از برخاس ه و  راییعقل

 و معاصران یکالم آرام نقد به ناظر معصوم)ع( امامان سخنان سلبی بعد در و سلبی؛ و ایجابی بعد دو شامل

 و ههمشب اس ناد مورد که پیامبر)ص( از منقول روایات نقد حدیث، اهل و مجسمَّه و مشبَّهه خصوص به

ه خداوند در ا هی ک غیروحیانیص ات  ژریای در تعمق از پرهیز و ا هی تنزیه اصل بر تاکید و بوده، مجسمه

 و محکمات با ساز ار ای ونه به ص ات آیات ت سیر به ناظر ایجابی بعد در اما ؛قرآن به آن توصیف نشده

 ص ات آیات درست تحلیل در  اوی و ادبی اشارات به توجه و عقلی اصول بر تاکید قرآن، معری ی اصول

 (218، صش1390، )اسعدی .ا هی ایعال و

 ین)نخس  اشاعره و حدیث اهل مجسَّمه، مشبَّهه، با مخا  ت )ع(، در بیت اهل روایات اساس بر آنان

 و تجسیم تشبیه، مس لزم ، کهص ات آیات از ظاهر رایانه  سیرت (98-96، ص 1ش ، ج1367شهرس انی،

 ، عقلمع ز ه م کلمان و یالس ه با مخا  ت ؛ و درکنند می ن ی ، رااست خداوند برای انسانی ص ات اثبات

 برخالف ص ات آیات لامامیه، حم عا مان پذیرند.نمی را آیه ظاهر خالف تاویل معنای ، بهدر قرآن  رایی

، ش1381، انصاریشوند.)دانند و به ظاهر به رویکرد اع زا ی نزدیک می، کایی نمیبدون تحلیل عقلی را ظاهر

 ندارند،پنمی تمثیل و کنایه باب از صریاً را اهرظ برخالف ص ات آیات حمل سویی، از (.254و  201ص 

 که است اویلیت آن، نمونه عنوان به قا لند. آن برای خارجی و عینی ،واقعی معنای نوعی حال عین در بلکه

 خودِ درونی انوجد معنای به را آن و نموده آیِه رویت خداوند ارایه از ا هی رویت باب در یبایبایی عالمه

، 130-129، ص14، ج  1393است. )یبایبایی،  دانس ه اس دال ی آن یا اصو ی علم ، نهواقعیات و حقایق

 (268-262و  258و  241-237 و 159-153، ص 8ج

 ، تجسیمی، ت ویضیتنزیهی ظاهر رایانه رویکرد با موایق ، نهخبری ص ات تاویل در شیعه اخباریان دید اه

 شیعه  رایعقل م سران و ، م کلمانمع ز ه ، واشاعره  رایانه عقل رویکرد با موایق نه و است تشبیهی و

 رویکرد سه و ی پذیرند،می را قرآن خبری ص ات تاویل شیعه در م کلمان اصلی رویکرد سه آنان. است

اخباریان آن دس ه از مسایل اع قادی که  زیرا کنند،می انکار یراوان( مواردی در یا )مطلقاً را ایشان ایجابی
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، را در حوزه احکام میدان درک مش رک عقل و ورود نقل است مانند ورود عصمت پیامبر )ص( و امام )ع(

 244، صش 1390، کنند )بهش یاس ناد می« نقل»دانند و صریا به غیر قطعی عقلی دانس ه  و مع بر نمی

دانند ) عقلی را مع بر و ادراکات غیر بدیهی و نظری را غیر مع بر می غا ب اخباریان احکام بدیهی. (282و

(. آنان ادراکات عقلی را در حوزه  426ق ، ص 1403، ؛ حرعاملی133-131،  1ش ، ج 1377بحرانی ، 

 غیر دانند و مدرکات عقل نظری در، زکات و حا و ... حجت میضروریات دین و مذهب مانند نماز

 اصول از یقهی، خواه مسا ل و یقه ، اصولکالم ، علمیبیعی حکمت و ا هی حکمت دمانن دین ضروریات

 ( همچنین  روهی از ییف 130، صش 1363، دانند) اس رآبادینمی ، حجتدین یروع از یا و باشد دین

 اساساً  اخباریان مانند عبدا ه بن صا ا سماهیجی و سید مرتضی جزایری صاحب ک اب جوامع ا کالم، مع دل

 حجیت احکام سویی از پذیرند.نمی آن، یروع و دین اصول از اعم نظری، احکام در را قرآن ظواهر حجیت

 قبل را یطری( )=عقل بدیهی عقلی هایحجیت معریت صریاً و انکار دین، درون حوزه در را عقلی نظری

ق ،  1403کرکی )حرعاملی ، مانند شیخ حر عاملی و شیخ حسن   پذیرند. )می شریعت و دین به ورود از

ای از اخباریان تندرو حجیت ظواهر همه آیات ( چنانچه دس ه195ش ، ص  1396؛ کرکی،  195و  176ص

دانند مانند سید میرزا جزایری و عبداا بن صا ا را ن ی و تمام آیات قرآن را در زمره مجمل و م شابه می

 : است ذیل شرح به مطلب ( تقریر 203ق ، ص 1409سماهیجی )جزایری، 

 هم آن -نقلی د یل تایید که بدون پندارندمی «ظنَّی عقلی نظری احکام» را م کلمان عقلی دالیل آنان ا ف(

ق ، 1403)حر عاملی ،  شودمی عقالیی بخشی ایمینان نه و قطع موجب نه -بیت)ع( اهل روایات صریاً

،  ذا حج ی برای آن قایل (25ق ، ص 1401؛ جزایری ،  132، ص 3ق، ج 1382؛ جزایری ، 426و  353ص

 نقلیف د یل بدون و تنهایی به عقلی د یل یریق نویسد: ازمی جزایری اا نعمت سید رو این نیس ند. از

 به بخواهیم که این به برسد چه نیس ند، تمام اساساً عقلی اد ه که ؛ چرا شودنمی حاصل ما برای ایمینانی

، اس رآبادی امین محمد همچنین (؛40، ص4ق، ج1382کنیم.)جزایری ،  اثبات را شرعی احکام آنها واسطه

 یقه کالم، اصول یبیعی، علم حکمت و ا هی حکمت مانند مانند دین ضروریات غیر در را نظری عقل حکم

 از نویسد: در بسیاریمی و دانند نمی دین، حجت یروع از یا و باشد دین اصول از یقهی، خواه مسا ل و

 آنها و )ع( رسیده بیت اهل از م واتری ، روایاتکنندمی اک  ا عقل حکم به یقط م کلمان که کالمی مباحث



  
 

 
  

 

70 

 

 
ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

 دوفصلنامه

 و کردندمی اس دالل ا مه)ع( سخنان به کالمی مسا ل در آنان ا ر و کنندمی مخا  ت م واتر روایات این با

 عالمه (؛131-129ق ، ص1363)اس رآبادی ، بود  به ر آنان ، برایشمردندمی موید روایات را عقلی اع بارات

 در ا سالم علیه صادق امام که این نویسد:می م کلمان بر تعریض با است،  رای همین بر که نیز مجلسی

 که است جهت این ، ازکرده مذمت را م کلمان و «ا مسلمون ینجو و ا کالم اهل یهلک »یرمایدمی حدیثی

 آنها به کالم، علم های زاره بیش ر که کردند تأسیس را مقدماتی و خود، قواعد ناق  هایعقل با آنان

 ساز ار هرچه و ماست اصول مطابق این  ویندمی باشد، ساز ار قواعد و اصول آن با چه ؛هر  رددبرمی

 انکار با اخباریان آنکه: (. ن یجه132، ص2، جق1403) مجلسی،  ماست اصول این مخا ف  ویندمی نباشد،

 اس نباط و قرآن خبری ص ات حوزه به محکمات در م شابهات ارجاع کالم، علم در نظری قلیع دالیل

 روایات در آنچه مگر دانند،نمی مع بر و مجاز را ا هی ایعال ص ات و آیات تحلیل در  اوی و ادبی اشارات

 باشد. شده تایید بیت)ع( اهل

 باریان بااخ مع دل ییف ؛ همچنینظواهر و نصوص از ، اعمقرآن همه انکار حجیت با تندرو اخباریان ب(

 قاعده زیرساخت منکر واقع ، دراصول دین و یروع آن از اعم نظری احکام در قرآن ظواهر حجیت انکار

 به  شابهاتم ارجاع» یرعی قاعده آن تبع به و «قرآن با یکدیگر م ن مخ لف هایبخش م هومی پیوس گی»

 هس ند. یراوان( موارد در حداقل یا و مطلقاً «)محکمات

 د یل با عقلی د یل رضتعا در  ذا پذیرند،نمی شریعت و دین منبع عنوان به را عقل که آن به د یل آنان ج(

؛  132-126، ص1ش، ج1377دارند. )بحرانی، می مقدم را نقلی ، د یلخبری ص ات تاویل حوزه ، درنقلی

  (133، ص 3، جق 1382؛ جزایری ،  254، ص 3ق، ج 1423بحرانی ، 

 

 

 

 



 
 
 

71 

 

ن
ریا

خبا
ر ا

ظ
من

ز 
ن ا

رآ
ت ق

ها
شاب

مت
 

                          دوره سوم

 5شماره 

  99  پاییز و زمستان

 ن یجه  یری 

ه شرح ذیل های اخباریان شیعه بر م شابهات قرآن از منظر م سران عقل  رای شیعه بتاثیر ذاری اندیشه

  ردد:می تقریر

   ظ شبهات از برخاس ه را تشابه بروز منشام «تشابه و اِحکام  س ره و ماهیت» موضوع در اخباریان -1

 و   ظی  ونا ون ملعوا اثر بر و عام م هومی را تشابه رو این از دانند.می معناشناخ ی و شناسانه

 دانند.می قرآن جمالت و م ردات حوزه در معنایی

 اش هد صراحت خود معنای در که است نصی «محکم»:   ویندمی «م شابه و محکم تعریف» در آنان -2

 میدهیه آن که از معنایی در که است آیه «م شابه» و نرود آن در خالف معنای اح مال و باشد

 .مقید و طلقم ، خاص، عام، موولمجمل ،ظواهر، مش رک ا  اظ ، مانند:برود خالف اح مال شود،می

 م نوع جوهو یا و معنایی وجه یک بر آیه اش مال را «آیات تشابه و اِحکام تشخی  مالک» اخباریان -3

 پنداش ند. معنایی

 ؛ و « محکمات» زمره در را ا دال ه صریا نصوص ،«م شابهات و محکمات قلمرو» تبیین در آنان -4

 م نوع هوجو دربردارنده نحوی که به را   ظی اش راک و ظواهر ، جمالت، مووالت عموم مقابل، در

 پنداش ند. «م شابهات» قلمرو در است، معنایی

 

بت محکمات نسمرجعیَّت مطلق »به دید اه « نقش ام ا ک اب بودن محکمات»اخباریان در موضوع  -5

 و رفمعا شامل محکم آیات یعنی محکمات بودن ا ک اب ام که معنا قایلند؛ بدین« به م شابهات

 ارجاع تقابلی از «م شابهات»، مقابل در دارد. را م سران تبیین و رجوع قابلیت که است احکامی

 ا ذارو عا مش به را آن دانش و توقف آنها یهم بر باید که یوری نیس ند، به برخوردار م سران

 نمود.
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 رحش بدین «م شابه و محکم بودن عرضی و ذاتی نسبیت و و ایالق» موضوع در اخباریان آرام  -6

 : است

 یهم انکار یمعنا به ؛ و ینیست قبول ، قابلم شابهات مطلق ناپذیری یهم معنای به «تشابه مطلق»(  ا ف

 اذعان ابلق)ع(  بیت اهل روایات در م شابهات یهم مکانیسم انحصار و معصوم غیر مخایبان به نسبت پذیری

 .است آنان

 محکمات هب م شابهات ارجاع آن، یروع و دین اصول از اعم قرآن، رینظ احکام غیر در مع دل ب( اخباریان

 به ارجاع با صریاً که ه،پنداش  «ذاتی م شابهات» قلمرو در را قرآن همه تندرو، اخباریان و ی پذیرند،می را

 بود. خواهد مقدور آنها از تشابه ریع و ت سیر و )ع( شرح ا مه روایات

 )و «بنیاد رایان» ییف در را برخی از آنان باید که است آن بیانگر اخباریان آرام و ها اندیشه در کنکاش -7

 نمود؛ بیارزیا قرآنی علوم و ت سیر حوزه در جمله از شان و علمی های رایش همه در  رایان( ظاهر نه

 اینب و ظاهر تناسب و بودن توأمان ضرورت» موضوع دو به شان باورهای در اخباریان رویکرد چنانکه

 «قرآن رد خداوند خبری ص ات تاویل در شیعه اصو ی م سران و م کلمان  رایی عقل رویکرد یرد» و «قرآن

 مدعاست. این بر شاهدی
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 منابع

 قرآن کریم -1

 نها ا بالغه -2

، ، بیروتدی، تحقیق عبدا ا ار سلیمان ا بادا، ا محلَّی باالثاربن احمد ، علیابن حزم اند سی -3

 ق.1408، دارا ک ب ا علمیه

 تا.ی، ب، مک به االزهریه، مصر، تحقیق ا هراس، ابوبکر محمد، ک اب ا  وحیدابن خزیمه -4

، ت ا وحده ا عربیهدراسا ، مرکز، بیروت، ا کشف عن مناها االد ه یی عقاید ا ملَّه، ابو و یدابن رشد -5

 م.1398

 تا. ، بیه، ا مک به ا علمی، تحقیق احمدص ر، بیروت، تاویل مشکل ا قرآن، عبدا هابن ق یبه -6

 .ش1363 ا بیت، الهل ا نشر دار: قم ا مدنیه؛ ا  وا د امین؛ محمد اس رآبادی، -7

 سمت، سازمان: قم م شابه؛ و محکم در پژوهشی محمود؛ سید حسینی، ییب و محمد اسعدی، -8

 .ش1390

 ق.1419 االنصاری، ا شیخ تراث  جنة االصول؛ یرا د مرتضی؛ انصاری، -9

شر ، مرکز ن، تهران، تحقیق محمدرضا انصاری قمیمرتضی؛ ا ملخ  یی اصول ا دین انصاری، -10

 ش.1389، دانشگاهی

 .ش1377 اسالمی، نشر موسسه: قم ا ناضرة؛ ا حدا ق یوسف؛ بحرانی، -11

 ق. 1423، ، دار ا مصط ی الحیا ا  راث، بیروتا درر ا نج یه یوسف؛ بحرانی، -12
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 .ش1390 حدیث، معارف و علوم پژوهشکده: قم عقاید؛ و تاریخ  ری،اخباری ابراهیم؛ بهش ی، -13

 ق. 1415، ، مجمع ا  کر االسالمی، قم، ا  وا د ا حا ریه، وحیدبهبهانی -14

اا مرعشی ایت ، ک ابخانه، قم، تحقیق محمد سمامی حا ریا کبیره، االجازه ، سید عبدااجزایری -15

 ق 1406، نج ی

 .ق1401  لمطبوعات، األعلمی مؤسسه: بیروت ا حیاة؛ منبع اا؛ نعمت سید جزایری، -16

، بنی هاشم ،، تبریز، مقدمه محمدعلی قاضی یبایباییاا؛ االنوار ا نعمانیه نعمت سید جزایری، -17

 ق.1382

 ا مطبعة :قم درودی، محمد و الزوردی مهدی :تصحیا ا طوسیة؛ ا  وا د حسن؛ بن محمد عاملی،حر -18

 .ق1403 ا علمیة،

: یروتب شیرازی، ربانی عبدا رحیم :تحقیق و تصحیا ا شیعه؛ وسا ل حسن؛ بن محمد عاملی،حر -19

 .ق1412 ا عربی، ا  راث احیام دار

 ق.1412، ، اسماعیلیانقم، ، نورا ثقلین، عبدعلی بن جمعهحویزی -20

 .ش1380 اسالمی، انقالب اسناد مرکز: تهران تشیع؛ سیاسی تاریخ اا؛ روح حسینیان، -21

1979، سالمیه، محمد بن سعود اال، جامعه االنام، ریاض، ا محصل یی علم االصول، یخرا دینرازی -22

 م.

 .ق1430 اسالمی، نشر موسسه: قم ا مس رشدین؛ هدایة محمدتقی؛ اص هانی، نج ی رازی -23

 ق.1404، ، نشر ک اب، قم، حسین بن محمد، م ردات راغبراغب اص هانی  -24

 ی،ا مصط  نشر و ترجمه ا مللی بین مرکز: قم قرآن؛ ت سیر منطق محمدعلی؛ اص هانی، رضایی -25

 .ش1390
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 ق. 1391زرکشی ، بدرا دین ، ا برهان یی علوم ا قرآن ، بیروت ، دارا معریه ،  -26

 .ق1421 ع َّان، ابن دار: مصر دراسة؛ و جمعا ا   سیر قواعد عثمان؛ بن خا بد ا سبت، -27

1416، بن کثیرا، ، بیروت، تحقیق مصط ی دیبا ا باا، االتقان یی علوم ا قرآن، جالل ا دینسیویی -28

 ق.

 ق.1416، شایبی ، ابوا حسن ، ا موایقات ، بییروت، دارا معریه -29

 ش.1367ن عبدا کریم ، ا ملل و ا نحل ، قم ، ا شریف ا رضی، شهرس انی ، ابوا   ا محمد ب -30

 ق.1419، ،  جنه تراث ا شیخ االنصاری، قم، یرا د االصول، مرتضیشیخ انصاری -31

 ق.1416، ، موسسه نشر اسالمی، قم، ا خصال، محمد بن علی بن بابویه قمیشیخ صدوق -32

 .ش1375 حکمت،: تشیع؛ تهران ا معارف دایرة دیگران؛ و جوادی سید حاج صدر، -33

 .ق1393 اسماعیلیان،: قم ا میزان؛ ت سیر حسین؛ محمد سید یبایبایی، -34

 ق.1420، ، دارا ک ب ا علمیه، بیروت، جامع ا بیان، محمد بن جریریبری -35

 ش.1370 االسالمیة، ا ک ب دار: تهران اسالم؛ در قرآن حسین؛ محمد سید یبایبایی، -36

 .ق1375 ا حیدریة،: نجف واحدة؛ یرقة ا خباریون و االصو یون یرج؛ ا عمران، -37

 .تا، بی، ا مک به ا علمیه االسالمیهجا، بی، ت سیر عیاشی، محمد بن مسعودعیاشی -38

 ،4سال ،11ش قیَّم، ک اب ؛« ریاخباری تداوم و تطور سیر پیدایش،» محمد؛ شری ی و قاسم یا ز، -39

 .ش1393

 انسازم: تهران ارموی، حسینی ا دین میرجالل: تصحیا األصلیة؛ االصول محسن؛ کاشانی، ییض -40

 .ق1390 دانشگاه، چاپ
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 حمدا شیخ: قم االخباریین؛ تخطئة و ا مج هدین تصویب یی ا مبین ا حق جع ر؛ ا اطام، کاشف -41

  .تابی سنگی، نسخه شیرازی،

: نجف ن،ا دی جمال رؤوف: تصحیا األیهار؛ األ مه یریق إ ی األبرار هدایة حسین؛ عاملی، کرکی -42

 .ق1396 اشرف، نجف مطبعة

 .ش1363 ،االسالمی دارا ک ب :تهران غ اری، اکبر علی: تصحیا ا کایی؛ یعقوب؛ بن محمد کلینی، -43

 آیینه مظ ر؛ محمدی محمدحسن: ترجمه ؛«ت سیر به شیعه اخباریان رویکردهای» تاد؛بی  وسن -44

 .ش1389 ،125ش پژوهش،

 ق.1409، ، موسسه ا رسا ه، بیروت، کنزا عمال، عال ا دین علیم قی هندی -45

 .ق1414 اسماعیلیان،: قم قرانی؛ صاحب  وامع تقی؛ محمد مجلسی، -46

 .1403 ا عربی، ا  راث احیام دار: بیروت االنوار؛ بحار باقر؛ محمد مجلسی، -47

 .ش1368 صدرا، ان شارات: تهران    ار؛ ده مرتضی؛ مطهری، -48

، ، قم، سامی خ اجیاالصول مع حواشی ابی ا حسن ا مشکینیمشکینی، ابوا حسن، ک ایه  -49

 ق. 1424، دارا حکمه

 ق.1415معریت، محمدهادی ، ا  مهید ، قم ، موسسه ا نشر االسالمی،  -50

 ق.1417ملکی میانجی ، محمدباقر، مناها ا بیان ، تهران ، موسسه ا طباعه و ا نشر ،  -51

، عالم االسالمی، مک ب اال، قمابحاث و دراسات االسالمیه، تحقیق مرکز ، عوا داالیام، احمدنراقی -52

 ق.1400

 ق.1415 االسالمی، ا  کر مجمع: قم ا حا ریة؛ ا  وا د باقر؛ محمد بهبهانی، وحید -53

 


