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چکیده
ض ــرورت اثب ــات نزاهت ق ــرآن از تحریف بهعنوان اساسـ ـیترین س ــند اس ــام و ریشـــه همه علوم
اس ــامی بر فرهیختگان پوش ــیده نیس ــت .پژوهش در خص ــوص جایگاه اجماع بیانگر آن اســـت که
«اجم ــاع» بهعن ــوان یک ــی از ادله دین ــی در اثبات مصونی ــت قرآن از تحری ــف ،توانا نیســـت .در مقاله
حاض ــر ک ــه ب ــا روش توصیف ــی -تحلیلی ن ــگارش یافت ــه با کن ــکاش از ادل ــه عالم ــان فریقیـــن به این
نتیج ــه دس ــت یافتیم که ادله عقل ــی و نقلی اهل س ـ ّـنت برهانی نبوده و از ضعفه ــای مهمی متألم
اس ــت و اجم ــاع م ــورد نظ ــر عالمان ش ــیعه در م ــورد نزاهت ق ــرآن از تحریف ی ــا قابل تحقق نیســـت،
ً
ی ــا منته ــی ب ــه ترا ک ــم ظنون اس ــت ک ــه نهایتا ظن ــی خواه ــد ب ــود و یا بازگش ــت به خبـــر ثقـــه از رأی
ّ
معص ــوم(ع) میکن ــد ک ــه از آن تحصی ــل یقین ب ــه دخول ق ــول معص ــوم(ع) و یقین به تطابـــق معقد
اجم ــاع ،ق ــول معصوم ،آس ــان نیس ــت و در صورت دسـ ـتیابی ،در ق ــدر متیقن خود یعنـــی در آیات
االح ــکام ،حجیت دارد.
واژههای کلیدی :اجماع ،تحریف قرآن ،مصونیت قرآن ،فریقین.

 .1استادیار تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
					
دریافت1397/2/31 :

Email: esfahani.quran@yahoo.com
پذی ــرش1397/4/30 :

 .1مقدمه
اته ــام ش ــیعه مبن ــی ب ــر اعتقاد ب ــه تحریف ق ــرآن ،س ــخنی غی ــر محققانه و باطل اســـت كـــه یا بر
اس ــاس جهالت و یا بر اس ــاس ضاللت ،از س ــوی دش ــمنان به دس ــت مستش ــرقان و فرقه بیاصالت
وهابیت بیان ش ــده اس ــت (ج ــوادی آمل ــی1383 ،ش :ص ــص10-9؛ اس ــكندرلو1392 ،ش :ص.)170
بارآش ــر در دانشنام ــه قرآن مینگارد« :مفس ــرین قرن چهارم ش ــیعه مانند ش ــیخ مفیـــد (م413ق)،
س ــید مرتضی (م436ق) ،ش ــیخ طوسی (م460ق) و ش ــیخ طبرس ــی (م548ق) معتقد بودند که هر
آنچ ــه در قرآن عص ــر عثمان جمعآوریش ــده صحت دارد (تغیی ــری در آن صورت نگرفتـــه)؛ اما این
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ی نازل ش ــده بر پیامبر(ص) نیس ــت)» (مک اولیف1396 ،ش:
قرآن ناقص اس ــت (ش ــامل تمامی وح 
ج ،4ص.)158
ب ــا وجود ش ــمار فراوان ــى از روای ــات تحریف ش ــده در جوام ــع روایى اهل س ــنت از جملـــه اینکه
«ع ــروة ب ــن زبیر» از عایش ــه درباره س ــوره اح ــزاب چنین نق ــل مىکند« :وقتى ســـوره احـــزاب در عصر
و زم ــان رس ــول خدا(ص) قرائت مىش ــد دویس ــت آیه ب ــود؛ ولى هنگامىک ــه عثمان قرآن را نوشـــت،
ج ــز همین مقدارى که ا کنون موجود اس ــت نیافت» (س ــیوطی1387 ،ش :ج ،2ص )83و همچنین
پذی ــرش نس ــخ ت ــاوت در ق ــرآن ک ــه به معن ــاى وق ــوع تحریف ب ــه کاس ــتى در قرآن اســـت و دفـــاع از
درس ــتى چنی ــن تحریف ــى از س ــوى برخ ــى عالم ــان اهل س ــنت ،ش ــگفتا که ش ــمارى از نویســـندگان
مغ ــرض ،همس ــو با فرق ــه منح ــرف وهابیت بهصورتى گس ــترده ،ش ــیعه و عالم ــان شـــیعى را طرفدار
تحری ــف ق ــرآن معرفى مىکنن ــد (رک :زرق ــاوی1427 ،ق :ص59؛ س ــوری ،بیتا :ص161؛ طرطوســـی،
بیت ــا :ص.)26
اس ــتدالل عالم ــان ش ــیعه بر مصونیت ق ــرآن از تحریف مبتنی ب ــر دالیل عقلی و نقلی اســـت و در
دلی ــل نقل ــی ،ب ــه آیات قرآن ،س ــنت ،تواتر قرآن و ش ــهرت  -با گواهی دانش ــمندان شـــیعه و ســـنی بر
مصونیت ق ــرآن -تکیه دارد.
تحری ــف دو قس ــم اساس ــى دارد :معن ــوى و لفظ ــى؛ در تحری ــف معن ــوى ،تحریفکننـــده بـــدون
کمتری ــن دخ ــل و تص ــرف در س ــاختار الف ــاظ و عبارتهای قرآن ،آنه ــا را بر اس ــاس پیشفرضهای
باط ــل خ ــود و بهمنظور تقویت آنها تفس ــیر مىنمای ــد و در حقیقت ،نگرش خود را بـــر قرآن تحمیل
ً
میکن ــد .تحریف معن ــوى را اصطالحا تفســـیر ب ــه رأى گویند.
تحری ــف لفظ ــى ،دخ ــل و تص ــرف در س ــاختار الف ــاظ و عبارته ــای قرآن اســـت کـــه دو گونه آن
بیش ــتر مط ــرح اس ــت« :تحری ــف لفظى ب ــه فزون ــى» و «تحریف لفظ ــى به کاس ــتى» .تحریف قـــرآن به
زی ــاده بهاتف ــاق همه ف ــرق اس ــامی باط ــل اس ــت (خوی ــی1418 ،ق :ج ،۱ص ،)۲۰۰چنانکـــه بطالن

تحری ــف آن ب ــه كاه ــش ،ق ــول مش ــهور ا كثریت قری ــب بهاتف ــاق عالمان فریقین اس ــت .تألیـــف دهها
اث ــر مس ــتقل در ان ــكار ش ــبهه تحریف از س ــوی عالمان ش ــیعه و ط ــرح این مس ــئله ضمـــن صدها اثر
تفس ــیری ،حدیث ــی و كالمی ،خط بطالنی ب ــر اتهام ناصحیح فوق اس ــت (ج ــوادی آملی1383 ،ش:
ص ــص 22-21و .)115-111
در م ــورد دو موض ــوع «اجم ــاع» و «عدم تحریف قرآن» بهصورت مس ــتقل کاره ــای زیادی انجام

 .2معناشناسی اجماع
اجم ــاع در لغت از ریش ــه «جمع» و ب ــه معنای اتقان و انضم ــام چیزی به چیز دیگـــر بوده (راغب
اصفهان ــى1412 ،ق :ص201؛ اب ــن س ــیده1421 ،ق :ج ،1ص )350و در اصط ــاح ب ــه معنـــای «اتفـــاق
خ ــاص» اس ــت .فقها و اصولی ــان فریقین ،از اصط ــاح «اجماع» تعاری ــف مختلفی را ارائـــه نمودهاند.
ّ
محق ــق حل ــی در مع ــارج االصول بیان کرده اس ــت« :اتفاق کس ــانی ک ــه قول آنها در فتاوی شـــرعی
ّ
حج ــت اس ــت ب ــر ام ــری از ام ــور دینی ،چ ــه آن اتف ــاق در گفت ــار باش ــد و یا عم ــل» (حلـــی1403 ،ق:
ص126؛ ش ــهید ثان ــی1364 ،ش :ص.)511
خض ــری در اص ــول الفق ــه مینویس ــد« :اتف ــاق مجتهدی ــن ام ــت اس ــام در یکزمان بـــر حکمی
ش ــرعی» (خض ــری1389 ،ق :ص.)271
آم ــدی در االح ــکام فی اص ــول االحکام در تعری ــف اجماع بیان مـ ـیدارد« :اجماع عبـــارت از این
اس ــت ک ــه همه اهل ح ــل و عق ــد (مجتهدی ــن) از امت محم ــد(ص) در یک ــی از زمانها بـــر واقعهای
اتف ــاق کنند» (آم ــدی1418 ،ق :ج ،1ص.)170
نائین ــی نی ــز در کت ــاب فوائ ــد االصول نس ــبت ب ــه دلی ــل حجیت اجم ــاع بی ــان مـ ـیدارد« :و قیل ان
الوج ــه فی حجیت ــه انما هو ألجل کش ــفه عن وجود دلیل معتب ــر عند المجمعین؛ گفته شـــده دلیل
در حجی ــت اجم ــاع به خاطر کش ــف از دلیل معتبر بی ــن اجماع کنندگان اس ــت» (نائینی1376 ،ش:
ج ،3ص.)150
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ش ــده اس ــت؛ مث ــل صیان ــة الق ــرآن م ــن التحری ــف از محمده ــادی معرف ــت و دانشنام ــه اجماع در
اصول فقه بر اس ــاس منابع اهل س ــنت نوش ــته علی عبدال ــرزاق ،ولی در خص ــوص ظرفیت «اجماع»
در اثب ــات مصونیت قرآن از تحریف ،پژوهش ــی یافت نش ــد.
اینک پرس ــش اصلی آن اس ــت که چنانکه در بحثه ــای فقهی و اصولی ب ــه «اجماع» بهعنوان
یک ــی از ادله اربعه اس ــتناد میش ــود ،آیا میت ــوان به اجماع علم ــای فریقین یا اجماع عالمان شـــیعه
بهعن ــوان دلیلی بر اثب ــات مصونیت قرآن از تحریف اس ــتدالل نمود؟

 .3پیشینه اجماع
پیدای ــش اجم ــاع بع ــد از رحلت پیامبر خدا(ص) اس ــت (خطی ــب بغدادی ،بیتـــا :ج ،1ص168؛
خض ــری1389 ،ق :ص264؛ آم ــدی1418 ،ق :ج ،1ص .)268اجم ــاع در زم ــان رســـول خـــدا(ص)
حجی ــت نداش ــت و حض ــرت وقتی معاذ بنجب ــل را به یمن بهعنوان نماینده فرســـتاد بـــه او فرمود:
چنانچ ــه احتی ــاج به قض ــاوت کردن داش ــتی چگونه و بر اس ــاس چه چی ــز قضاوت میکنـــی؟ معاذ
در ج ــواب گف ــت :ب ــر اس ــاس ق ــرآن ،حضرت فرم ــود :ا گ ــر در کتاب خ ــدا حک ــم آن را نیافتـــی چگونه
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قض ــاوت میکن ــی؟ ع ــرض کرد :به س ــنت رس ــول خ ــدا(ص) حک ــم میکنم .فرمـــود :ا گر ســـنتی پیدا
َ
نش ــد؟ مع ــاذ گف ــت :ب ــه رأی خ ــود اجتهـــاد میکن ــم و در آن کوتاه ــی نمیکنـــم ،آنگاه« :ف َض َـــر َب
ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ َّ
َّ
َ
ل ال ِذی َوف َق َر ُس ــول رس ــولاهلل ِل َما ُی ْر ِضی رســـولاهلل؛ حضرت
رس ــولاهلل(ص) َص ــد َره و قال :الح ْمد ِ
دس ــت خ ــود را به س ــینهاش زد و گفت :خدا را ش ــکر که فرس ــتاده رس ــولاهلل را موفق کـــرد به چیزی
ک ــه پیامبرش را راضی میکن ــد» (ترمذی1415 ،ق :ج ،3ص616؛ سجس ــتانی1418 ،ق :ج ،4ص.)15
از اینک ــه مع ــاذ در این روایت اش ــارهای به اجماع نکرده و رس ــول خدا(ص) او را تحســـین کرده،
بعض ــی از اه ــل س ــنت اس ــتفاده کردهان ــد ک ــه اجم ــاع در آن زمان نب ــوده و حجیت نداشـــته اســـت
(اصفهان ــی ،بیت ــا :ج ،1ص566؛ آم ــدی1418 ،ق :ج ،1ص268؛ سرخس ــی1414 ،ق :ج ،2ص.)107
ول ــی بع ــد از رحلت رس ــول خ ــدا(ص) چنانکه حادثـ ـهای پیش میآم ــد و حکم آن از کتاب و ســـنت
اس ــتفاده نمیش ــد ،خلفا مانن ــد ابوبکر و عمر ،صحاب ــه را جمع و با آنان در حکم آن حادثه مشـــورت
ک ــرده و وقت ــی بر ام ــری تواف ــق میکردند ،آن ب ــرای جماعت مرجع میش ــد.

 .4حجیت اجماع نزد عالمان اهل سنت
عالم ــان اه ــل س ــنت علیرغم اخت ــاف در تعریف اجم ــاع در اصط ــاح ،بر حجیـــت آن اتفاقنظر
دارن ــد و آن را دلی ــل مس ــتقل و در ردی ــف س ــایر ادله اح ــکام میدانند .حت ــی برخی از عالمان ّ
ســـنی
در مق ــام تع ــارض اجم ــاع با کتاب و س ــنت« ،اجماع» را مقدم داش ــته و مخالف بـــا آن را گمراه و کافر
ش ــمردهاند (ش ــوكانی ،بیتا :ص.)78
 .1-4ادل ــه حجی ــت اجم ــاع ن ــزد عالمان اهل س ــنت :علمای س ــنی ب ــه دالیل عقلـــی ،قرآن و
س ــنت اس ــتناد نمودهاند.
ً
 .1-1-4دلی ــل عقل ــی :آنچ ــه بهعنوان دلیل عقل ــی ارائه نمودهاند ،این اســـت کـــه معموال
از نظ ــر عقلی ،محال اس ــت ک ــه همه صاحبنظران ب ــدون دلیل بر چیزی اتفاقنظـــر نمایند (آمدی،
1418ق :ج ،1ص .)508بررس ــی این دلیل در بخش ظرفیت شناس ــی مطرح میشـــود.

 .2-1-4دالیل قرآنی :آنان در دالیل قرآنی به آیات ذیل استناد نمودهاند:
َ َّ
ّ
َّ ُ َ
ُ
َ
ین َل ُه ْال ُه ـ َـدى َو َّیتب ْع َغ َیر َس ــبیل ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ـول ِمن َب ْع ـ ِـد َما َت َب َ
ـــه َما ت َولى
ـاق ِق الرس ـ
ین ن َو ِل ِ
الف«َ -و َمن یش ـ ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ
َون ْص ِل ِه َج َه ّن َم َو َس ـ َـاء ْت َم ِص ًیرا؛ کس ــی که بعد از آش ــکار ش ــدن حق از در مخالفت با پیامبر(ص) درآید
و از راه ــی ج ــز راه مؤمنان پیروی کند ،م ــا او را به همان راهی که میرود ،میبری ــم و به دوزخ داخل
میکنیم و جایگاه بدی اس ــت» (نساء.)115/
ب ــر اس ــاس ای ــن آی ــه ،پی ــروی از راه و روش ــی ک ــه روش مؤمنی ــن نباش ــد ،موجب عذاب اســـت و
اجم ــاع عالم ــان و مس ــلمین نی ــز روش مؤمن ــان اس ــت .بهعبارتدیگ ــر وج ــه اس ــتدالل بـــه این آیه
ای ــن اس ــت ک ــه خداوند وعده جهن ــم به اف ــرادی میدهد ک ــه از راه غی ــر مؤمنین پی ــروی میکنند و
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پی ــروی از راه غی ــر مؤمنان ،مانند مخالفت با رس ــول خدا(ص) حرام اس ــت ،پس پی ــروی کردن از راه
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مؤمنین و اتفاق آنان واجب اس ــت (آمدی1418 ،ق :ج ،1ص258؛ سبکی1416 ،ق :ج ،5ص.)2037
زمخش ــری ذی ــل آی ــه میگوید« :ای ــن آیه دلیل ب ــر حجت ب ــودن اجماع و ع ــدم جواز مخالفـــت با آن
اس ــت ،همانگون ــه که مخالفت با کتاب و س ــنت جایز نیس ــت؛ زی ــرا خداوند جمع کرده اســـت بین
تبعی ــت از راه غی ــر مؤمنی ــن و بی ــن مخالفت ب ــا پیامبر(ص) در ش ــرط و ج ــزاء آن را وعید شـــدید قرار
داده اس ــت؛ بنابرای ــن ّاتب ــاع از آنها ،مثل اتباع از رس ــول(ص) واجب اس ــت» (زمخشـــری1415 ،ق:
ج ،1ص.)563
گفته ش ــده قویترین آیات بر حجیت اجماع ،همین آیه اس ــت و اول کس ــی که به آن اســـتدالل
کرده ،شافعی اس ــت (قاضی ابییعلی1990 ،م :ج ،2ص183؛ آمدی1418 ،ق :ج ،1ص.)258
ـدی ش ــافعی درباره ای ــن آیه مینویس ــد« :این آیه ،قویتری ــن آیه جهت اس ــتدالل بر حجیت
آم ـ ِ

اجماع اس ــت و ش ــافعی به این آیه متمس ــک ش ــده اس ــت .وج ــه احتجاج ب ــه این آیه ،آن اســـت که
خ ــدای تعال ــی ،بر پیروی راه ــی غیر از راه مؤمن ــان ،وعده دوزخ داده اس ــت» (آم ــدی1418 ،ق :ج،1
ص.)200
ّ
َ
َ
َ
ّ
ب« -ف ــإ ْن َت َ
ناز ْع ُت ـ ْـم ف ــی َش ــی ٍء ف ـ ُـر ُد ُوه إل ــی َِ َ َّ ُ
ـول؛ ه ــرگاه در چیزی تناز ع کردیـــد ،آن را
ِ
ِ
الل و الرس ـ ِ
ب ــه خ ــدا و رس ــول ارجاع دهید» (نس ــاء .)59/پ ــس ا گ ــر در جایی اجم ــاع و اتفاقنظر حاصل شـــد و
اخت ــاف و نزاع ــی وجود نداش ــت ،ارجاع به خدا و رس ــول(ص) الزم نیس ــت و همان اجمـــاع و اتفاق
عالم ــان و مس ــلمین حجت و معتبر اس ــت.
ْ
ْ
َ
َ
اهّلل
ج -س ــومین آیهای ک ــه موافقان اصل اجماع به آن اس ــتناد کردهان ــد آیه َ«واعت ِص ُمـــوا ِبح ْب ِل ِ
َ َ ُ ْ
َج ِم ًیع ــا َو ال َتف َّرق ــوا؛ و همگ ــی به ریس ــمان خدا چن ــگ زنید ،و پرا کن ــده نش ــوید!» (آل عمران)103/
اس ــت .آم ــدی ش ــافعی میگوی ــد« :دلی ــل احتج ــاج ب ــه ای ــن آی ــه ،آن اس ــت ک ــه خداونـــد از تفرق و

پرا کندگ ــی نه ــی نم ــوده اس ــت و مخالف ــت ب ــا اجم ــاع ،بهمنزلـ ـ ه تف ــرق ب ــوده و حـــرام اســـت و هیچ
معنای ــی در ای ــن آی ــه ،دال بر حجی ــت اجماع وجود ن ــدارد مگر نه ــی از مخالفت با اجمـــاع» (آمدی،
1418ق :ج ،1ص.)217
 .3-1-4دالی ــل روای ــی :در ب ــاب حجی ــت اجم ــاع ،اه ــل س ــنت از روای ــات مختلفی اســـتفاده
میکنن ــد .مهمتری ــن روایت مورد اس ــتناد آنها ،حدیث منس ــوب به پیامبر(ص) اســـت که ســـه نفر
از اصح ــاب س ــنن به ن ــام ابو ماجة ،نس ــائی و ابو داود نقل کردهاند که رس ــول خـــدا(ص) میفرماید:
«ان امت ــی ال تجتم ــع عل ــی ضالل ــة؛ ام ــت م ــن ب ــر ضالل ــت اجتم ــاع نمیکنن ــد» (ابـــن ابیالحدیـــد،
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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1378ق :ج ،8ص123؛ آم ــدی1418 ،ق :ج ،1ص.)508
اهل سنت به این روایات بر حجیت اجماع از دو جهت استدالل کردهاند:
جه ــت اول :ای ــن احادی ــث مانند روایاتی که در ش ــجاعت علی(ع) و س ــخاوت حاتـــم طایی وارد
ش ــده اس ــت متواتر معنوی هس ــتند که با الفاظ مختلف از رس ــول خدا(ص) به ما رســـیده اســـت که
ضالل ــت و خط ــا در اجتماع امت راه ندارد و عدهای از صحابه مانند ابن مس ــعود ،ابوســـعید خدری،
ان ــس ب ــن مال ــک ،ابوهریره ،عب ــداهلل بن عم ــر ،خذیفهبنیم ــان و  ...ای ــن روایات را نقـــل کردهاند.
ام ــت اس ــامی از صحاب ــه و تابعی ــن ت ــا زمان م ــا پیوس ــته در اص ــول و فروع دی ــن به آنهـــا احتجاج
میکنن ــد .در ف ــرد فرد این روای ــات هر چند احتم ــال کذب مـ ـیرود و لکن بر مجمـــوع آنها احتمال
ک ــذب نمـ ـیرود و از مجم ــوع ای ــن احادی ــث اس ــتفاده میش ــود اتفاق ام ــت و اجماع ،حجت اســـت
(آم ــدی1418 ،ق :ج ،1صص.)280-278
ّ
جه ــت دوم :ام ــت در تم ــام قرنها عبـــارات این احادی ــث را تلقی به قب ــول کردهانـــد :عدهای بر
صح ــت و حجی ــت اجماع به این روایات تمس ــک کردهاند و بعض ــی هم آنها را تأویـــل کردهاند ولی
صح ــت آنه ــا را پذیرفتهان ــد ،چنآنچ ــه دلیلی ب ــر صحت اینه ــا اقامه نش ــده بود ،امـــت در اعصار
یک ــرد (غزال ــی1417 ،ق :ج ،1ص .)176این روایات شـــأن و منزلت
مختل ــف تواف ــق بر قبول اینها نم 
ام ــت را ب ــزرگ داش ــته و این امت مانند پیامب ــر(ص) مصون از خطا در دین هســـتند و عصمت دارند
(همان ،ص.)178
ا گ ــر گفت ــه ش ــود وقتی احتمال خط ــا و ضاللت بر فرد فرد این امت جایز باشـــد ،اتفـــاق و اجتماع
ای ــن اف ــراد هم مان ــع از احتمال خطا نمیش ــود ،پاس ــخ دادهاند که احتم ــال خطا در فـــرد فرد وقتی
وج ــود دارد ک ــه اف ــراد از یکدیگ ــر ج ــدا باش ــند ،ول ــی وقتی ب ــا یکدیگر باش ــند و بـــا هم اتفاق داشـــته
باش ــند دیگ ــر احتم ــال خط ــا در فرد ف ــرد وجود ن ــدارد و عقل ه ــر چند قب ــل از آمدن شـــر ع احتمال
میده ــد ک ــه امت خط ــا کنند ولی وقتی ش ــر ع آم ــد این احتم ــال را من ــع میکند.

نک ــه آیا ب ــر مبنای اســـتقاللی اهل
 .2-4نص ــاب اجم ــاع ،ب ــر مبن ــای اس ــتقاللی اهل س ــنت :ای 
س ــنت ،نص ــاب معین ــی ب ــرای تحق ــق اجم ــاع وج ــود دارد ی ــا نه ب ــه ادلـ ـهای ک ــه آنها بـــرای حجیت
اجم ــاع اقام ــه کردهان ــد ،بس ــتگی دارد .ا گر دلیل آنها ،این آیه شـــریفه باشـــد که« :و َی ّتب ْع َ
ســـبیل
غیر
ِ
ِ
المؤمنی ـ َـن» (نس ــاء ،)115/در این صورت نصاب الزم در تحقق اجماع ،اتفاق تمام مؤمنان اســـت؛ زیرا
«س ــبیل مؤمنی ــن» بر غیر «تم ــام مؤمنان» ص ــدق نمیکند؛ ام ــا ا گر دلی ــل آنها این روایت باشـــد که
«ال تجتم ــع أمتی علی خط ــأ» (ن ــووی1407 ،ق :ج ،10ص ،)42نصاب اجماع در تحقـــق اجماع ،اتفاق
تمام امت اس ــت .اف ــرادی مانند امام الحرمی ــن جوینی و ابن حاجب ،حجیت اجماع را از باب کشـــف
میدانن ــد ،به ای ــن معنا که طبق عادت اتفاق عده بیشـــمار بـــر حکم واحد ،محال اســـت ،مگر اینکه
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دلی ــل ی ــا امارهای در کار باش ــد؛ بنابرای ــن وجود اجماع کاشـــف از وجود دلیل اســـت (همان).
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از آنج ــا ک ــه ای ــن دو نص ــاب در هیچی ــک از اجماعهای ــی ک ــه از طرف آنه ــا ادعاشـــده ،تحقق
نیافت ــه ،نا گزی ــر ب ــه نصابهای دیگ ــری ع ــدول کردهاند؛ مانن ــد اتفاق اهال ــی مدینه یا اتفـــاق اهالی
مک ــه و مدین ــه یا اتفاق اهالی بصره و کوفه یا اتفاق بیش ــتر مس ــلمانان یا اتفاق فقیه ــان و اصولیان یا
اتف ــاق اه ــل حل و عق ــد و غیر اینها از نصابهایی ک ــه هیچ دلیلی ندارن ــد (ر.ک :خضری1389 ،ق:
ج ،3صص.)104-103
 .3-4بررس ــی ظرفی ــت اجم ــاع از دی ــدگاه عالم ــان اهل س ــنت در اثب ــات مصونیت قـــرآن از
تحری ــف :ام ــور و احکام دینی اع ــم از فقهی ،کالمی ،تفس ــیری و  ...باید حجیت خوی ــش را از دالیلی
برگیرن ــد ک ــه ی ــا مانند دالی ــل عقلی حجی ــت ذاتی داش ــته و ی ــا مانند قرآن و س ــنت معتبـــر ،حجیت
ش ــرعی دارن ــد .از ایـ ـنرو حجی ــت اجم ــاع ،بهطور مس ــتقل و در ع ــرض ادله اح ــکام  -عقـــل ،قرآن و
س ــنت -س ــخنی غیر معتبر اس ــت؛ اما پاس ــخ به دلیل عقلی عالمان اهل س ــنت آن است که هر چند
ً
اجم ــاع عق ــا و متخصصی ــن بر ی ــک حکم  -و ام ــر دینی -ب ــدون دلیل معم ــوال محال اســـت ،لیکن
احتم ــال اش ــتباه و غفل ــت آنان همواره مطرح اس ــت؛ لذا ممکن اس ــت ای ــن اتفاقنظر برخواســـته از
اش ــتباه یا غفلت در تش ــخیص و از باب اجتماع ظنون باش ــد .لذا ش ــیعه حجیت اجماع را مســـتقل
نمیدان ــد و حجی ــت آن را کش ــفی لح ــاظ میکن ــد؛ زیرا باید کاش ــف از ق ــول معصوم باشـــد .در واقع
اجم ــاع کش ــفی ،اجماعی اس ــت که از طری ــق تحصیل اتفاق علما در یک مس ــئله ،کشـــف میشـــود
ک ــه دلی ــل معتبری نزد آنه ــا بوده و به ما نرس ــیده اس ــت (مش ــکینی1374 ،ش :ص.)24
َّ ُ َ
َ
ْ
ـــول ِم ْ
ـــن بع ِد
ـاق ِق الرس
ام ــا در پاس ــخ ب ــه اس ــتنباط آنان از آیه  115ســـوره مبارکه نس ــاء َ(و َم ْن ُیش ـ ِ
م ــا َت َب َّی ـ َـن َل ـ ُـه ْال ُه ــدى َو َی َّتب ـ ْـع َغ ْی ـ َـر َس ــبیل ْال ُم ْو ِم َ
نین  )...باید بیان داش ــت که آیه اش ــاره بـــه دو چیز
ِ
ِ
نمىکن ــد؛ بلک ــه پی ــروى غی ــر س ــبیل مؤمن ــان تأ کی ــدى ب ــر مخالف ــت پیامبر(ص)اس ــت ،نـــه اینکـــه

ی ــک امر مس ــتقلی باش ــد؛ زی ــرا مؤمن ــان راه پیامب ــر(ص) را برگزیدهاند .ای ــن ج ــواب از کالم غزالی در
المس ــتصفى نیز اس ــتفاده میش ــود (غزال ــی1417 ،ق :ج ،1ص .)138از این گذشـــته مـــراد از متابعت
غی ــر س ــبیل مؤمنان انکار اس ــام و ایمان اس ــت و ارتباطى با مس ــائل ف ــردى فقهى نـــدارد .به فرض
ک ــه از هم ــه اینه ــا صرفنظر ش ــود؛ اجم ــاع را تنه ــا در صورتى حجت میش ــمرد که همه مســـلمین
ب ــدون اس ــتثنا راه ــى را برگزینن ــد و این چیزى نیس ــت که مش ــکل فقیه ــان را حل کند.
در پاس ــخ ب ــه آی ــه  59س ــوره مبارکه نس ــاء َ(ف ــإ ْن َت َ
ناز ْع ُت ْم فی َش ــی ٍء َف ـ ُـر ُّد ُوه إ َلـــی َِّ َ َّ ُ
ـــول)،
ِ
ِ
الل و الرس ِ
اینک ــه ای ــن آی ــه در واق ــع ناظ ــر ب ــه دع ــاوى اس ــت و دس ــتور مىده ــد در اختالفـــات ،قضـــاوت را به
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خداون ــد و پیامب ــر(ص) وا گذاری ــد و از آنهـــا داورى بطلبی ــد ،ای ــن ارتباطى با مســـائل فقهـــى ندارد.
بهع ــاوه ه ــرگاه داللت ای ــن آیه را ب ــر حجیت اجم ــاع بپذیریم ،س ــخن از اجماعى مىگویـــد که تمام
مؤمنان در آن ش ــرکت داش ــته باش ــند.
همچنی ــن ب ــر فرض صح ــت اس ــتدالل فوق ب ــه آی ــه ،چنانچه اش ــاره ش ــد ،اتفـــاق و اجماع در
خص ــوص نزاه ــت قرآن از تحری ــف وجود ندارد تا به اس ــتناد این آی ــه مصونیت قـــرآن از تحریف ثابت
ش ــود؛ ل ــذا ،بناب ــر اس ــتدالل ب ــه دو آیه فوق ،مس ــتند حجی ــت اجم ــاع ،قرآن کریـــم خواهد بـــود ،در
حال ــی ک ــه با احتم ــال تحریف ق ــرآن ،نمیتوان حجیت اجم ــاع را با ق ــرآن اثبات نمود؛ زیرا مســـتلزم
دور خواه ــد ب ــود؛ بنابرای ــن آیه ف ــوق در خصوص تن ــاز ع در مس ــائل اجتماعی ،سیاســـی و حکومتی
اس ــت ،لیک ــن در ام ــور دینی ،رجوع به دلیـــل عقلی ،قرآن ــی و روایی که از حجیت نزد شـــار ع حدیثی
برخوردارند ،ضروری اس ــت.
َ ً َ َ َ َ َّ ُ ْ
ْ
ْ
َ
َ
اهّلل ج ِمیع ــا و ال تفرقوا) که آیه ســـوم برای
آی ــه  103س ــوره مبارک ــخ آل عم ــران َ(واعت ِص ُم ــوا ِبح ْب ـ ِـل ِ

اس ــتدالل آن ــان ب ــود نیز در اس ــتنباط تمام نیس ــت؛ چرا که نه ــی از تفرق ــه ،منوط به چنـــگ زدن به
ً
«حب ــل اهلل» ـ یعن ــی ق ــرآن ـ اس ــت وگرنه ص ــرف گردآم ــدن ،مراد آیه نیس ــت و اساســـا قرآن خواســـتار

حف ــظ هرگون ــه اجتم ــاع و اتح ــادی نیس ــت .چنانک ــه در ماجرای س ــامری ،هـــارون از تـــرس ایجاد
تفرقه بین بنیاس ــرائیل ،مانع بتپرس ــتی آنها نش ــد و به همین علت مورد ذم و عتاب موســـی(ع)
َ ْ
ُ َ ُ َ
َ َ
َُ َ ْ ُ ْ
ّ َ
ـــیت أ ْن َتقول
نی ــز ق ــرار گرفت؛ چنانکه فرم ــود« :قال یا ْابــ َـن أ ّم ل َتأخ ــذ ِب ِل ْح ِیتی َو ل ِب َرأ ِس ــی ِإ ِنی خ ِش
َ َ
ُ َ
َ ْ
ف َّرق ـ َـت َبی ـ َـن َب ِن ــی ِإ ْس ـ َـرا ِئیل َول ـ ْـم َت ْرق ْب ق ْو ِل ــی؛ (هارون) گف ــت :ای فرزند م ــادرم! [=ای بـــرادر!] ریش
و س ــر م ــرا مگیر! م ــن ترس ــیدم بگویی تو می ــان بنیاس ــرائیل تفرق ــه انداختی ،و ســـفارش مـــرا بهکار
نبس ــتی!» (طه.)94/
طب ــری نی ــز ب ــه همین نکته اش ــاره ک ــرده ک ــه منظ ــور از تفرق ــه و پرا کندگ ــی ،دور شـــدن از دین
ً
لزوما ا کثریت مردم ـ اس ــت« :منظور از س ــخن خداوندّ :
خداون ــد ـ و نه
التفرقوا ،این اســـت که از دین

خداون ــد و پیمان ــی که در کتاب ــش دال بر گردآمدن و اجتم ــاع در پیروی او و رس ــولش(ص) بر دوش
شما گذاش ــته اس ــت ،جدا نش ــوید» (طبری2000 ،م :ج ،7ص.)74
در نتیج ــه ای ــن اتح ــاد و اجتماع نیز منوط ب ــه پیروی از بره ــان حق و دلیل الهی اســـت و صرف
گردآم ــدن به خودی خ ــود مطمح نظر و مطلوب نیس ــت.
در م ــورد روای ــات مورد اس ــتدالل نیز به نظر میرس ــد که ع ــدم تمامیت این روایات از نظر ســـند
بررس ــی ش ــده اس ــت .بهدلی ــل اینکه ای ــن روایات حتی ن ــزد خود اهل س ــنت ضعیف هســـتند؛ این
نکت ــه ب ــا مراجع ــه ب ــه ش ــرح «ن ــووى» ب ــر صحیح مس ــلم روش ــن میش ــود .همچنی ــن برخـــی از این
روای ــات از اب ــی خل ــف اعم ــی که گروه ــی از عالمان اهل س ــنت ب ــه ضعف او ش ــهادت دادهانـــد (ابن
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ماج ــه1418 ،ق :ج ،2ص ،)1303نقل ش ــده اس ــت.

جستاری بر ظرفیت «اجماع» در اثبات مصونیت قرآن از تحریف از منظر فریقین

اب ــن ماج ــه ای ــن روای ــت را نقل میکند و در س ــند آن ح ــازم بن عطاء آمده اس ــت کـــه اهل رجال
میگوین ــد :او منکر الحدیث اس ــت (همان ،حدی ــث  .)3950عدم تمامیت این روای ــات از نظر داللت
ب ــه دلی ــل این اس ــت ک ــه مقص ــود از اجتماع ک ــه در این دس ــته از روایات آم ــده ،اجتماع همـــه افراد
ً
ام ــت اس ــت؛ بنابرای ــن صرف ــا با اجتم ــاع گروه ــی از امت ب ــر ام ــری از ام ــور ،همچنان کـــه در جریان
بیع ــت س ــقیفه روی داد ،عصم ــت آن ــان ثاب ــت نمیش ــود .عین ــی ش ــارح صحی ــح بخـــاری در کتاب
عم ــدة الق ــاری حک ــم به ضع ــف روایت نموده اس ــت و مینویس ــد« :و حدی ــث ال تجتمـــع أمتی على

الضالل ــة ضعی ــف» (عین ــی2010 ،م :ج ،3ص .)11همچنی ــن عظیمآب ــادی در کت ــاب ع ــون المعب ــود
حک ــم ب ــه ضع ــف روایت نموده اس ــت« :وأم ــا حدیث ال تجتم ــع أمتی عل ــى ضاللة فضعیـــف انتهى»
(عظیمآب ــادی1421 ،ق :ج ،7ص.)117
واقعی ــت این اس ــت ک ــه اجتماع تمام ام ــت با تم ــام طایفهها و اش ــخاص آن و در همـــه دورهها
و س ــرزمینها بعی ــد اس ــت ،مگ ــر در ضروریات دیـــن (مثل وج ــوب نم ــاز و زکات) که آن هـــم اثباتش
نیازمند اجماع نیس ــت؛ بلکه این ام ــور فار غ از اجماع ،حجت اس ــت (ر.ک :خضری1389 ،ش :ج،2
ً
ص .)101از نظ ــر دال ل ــت ،واژه ضالل ــت ک ــه در حدی ــث فوق آم ــده غالبا ب ــه معناى انحـــراف در اصول
دی ــن اس ــت؛ ل ــذا این تعبی ــر در م ــورد فقیهى ک ــه در یک مس ــئله فقهى خطا کن ــد ب ــه کار نمیرود و
نمیگوین ــد آن فقی ــه ،راه ضاللت را پیموده اس ــت.
نکت ــه درخور توجه این اس ــت ک ــه امام عس ــکری(ع) این روای ــت را از پیامبر(ص) نقـــل فرموده و
معن ــای حقیق ــی اجماع را توضیح دادهاند« :مما أجاب به أبو الحس ــن علی بن محمد العســـكری(ع)
ف ــی رس ــالته إلى أه ــل األهواز حین س ــألوه ع ــن الجبر والتفوی ــض أن ق ــال :اجتمعت األمـــة قاطبة ال
اخت ــاف بینه ــم فی ذل ــك أن الق ــرآن حق ال ری ــب فیه عند جمی ــع فرقها ،فه ــم فی حالـــة االجتماع

علی ــه مصیب ــون ،وعلى تصدیق م ــا أنزل اهلل مهتدون لق ــول النبی(ص) ال تجتمـــع أمتی على ضاللة،
فأخب ــر النب ــی(ص) أن م ــا اجتمع ــت علی ــه األم ــة ولم یخال ــف بعضه ــا بعضا ه ــو الحق ،فهـــذا معنى
الحدی ــث ال م ــا تأول ــه الجاهل ــون؛ امام عس ــکری(ع) در نامه خ ــود به اهل اه ــواز هنگامی کـــه از جبر
و تفوی ــض پرس ــیده بودن ــد پاس ــخ داد :ام ــت اجماع ــی دارند ک ــه در آن اختالفـــی نیســـت در اینکه
ن ــزد جمی ــع فرقهه ــا ق ــرآن حق اس ــت و ش ــکی در آن نیس ــت .پس آن ــان در ح ــال اجماع بـــر مطلب
راه صحی ــح را پیمودهان ــد و بناب ــر تصدی ــق آنچ ــه خدا ن ــازل کرده ،هدای ــت یافتهاند بـــه خاطر قول
پیامب ــر(ص) :ام ــت م ــن ب ــر ضاللت اجم ــاع نمیکنن ــد .پس پیامب ــر(ص) فرم ــوده آنچه امـــت بر آن
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اجم ــاع کردن ــد و بعض ــی ب ــا بعض ــی دیگ ــر مخالف ــت نکنند ح ــق اس ــت .این مـــراد حدیث اســـت نه
آنچ ــه جاهالن تأوی ــل کردهان ــد» (مجلس ــی1403 ،ق :ج ،5ص.)20
چنانک ــه بی ــان ش ــده در صورت ــی اجم ــاع مفید فایده اس ــت ک ــه مخالفی نداشـــته باشـــد ،حال
ً
آنک ــه در بح ــث اجم ــاع بر ع ــدم تحریف قـــرآن ،یقین ــا مخالفینی وج ــود دارند.

 .5حجیت اجماع نزد عالمان شیعه
عالم ــان ش ــیعه «اجماع» را دلیل مس ــتقل و در عرض س ــایر ادل ــه نمیدانند ،بلکه آن را بخشـــی
از س ــنت میدانن ــد ک ــه در حقیقت ،کاش ــف از قول معصوم(ع) اس ــت و حجیت خویـــش را از آن اخذ
میکن ــد (ملک ــی اصفهان ــی1390،ش :ص)45؛ بنابرای ــن حجی ــت ،متعل ــق ب ــه اجماع نیســـت؛ بلکه
متعل ــق ب ــه ق ــول معصوم(ع) اس ــت که بهواس ــطه اجماع ،کش ــف ش ــده اس ــت .برخـــی اعتبـــار آن را
بهواس ــطه قاعده لطف میدانند .راهی که ش ــیخ طوس ــی برای یافتن اجماع بیان کرده ،این اســـت
ک ــه بنابر روای ــات متواتر ،ا گر اجماع ــی بر نظر خالف حق ب ــه وجود بیاید ،بر معصوم(ع) واجب اســـت
ک ــه مان ــع از آن ش ــود.بر این اس ــاس  ،ا گر اجماع وجود داش ــته باش ــد و نظ ــری بر خالف آن نباشـــد،
ّ
ب ــه معنای ب ــر حق ب ــودن آن اجماع اس ــت (نراق ــی۱۳۸۸ ،ش :ج ،۱ص)۳۶۱؛ چنانکـــه عالمه حلی و
ش ــیخ طوس ــی گفتهاند (رک :هم ــان) ،از آنجا که فقها در بیش ــتر اح ــکام با یکدیگر اختـــاف دارند،
تواف ــق و اجم ــاع آنه ــا در ی ــک حک ــم ،میتواند حا ک ــی از حض ــور نظر معص ــوم(ع) در میـــان اجماع
کنن ــدگان باش ــد .عالم ــه مجلس ــی ،ادعای اجماع و تمس ــک ب ــه آن را از زمان ســـید مرتضی و شـــیخ
مفی ــد میدان ــد؛ آنجا ک ــه میگوید« :ادع ــای اجماع از زمان س ــید و ش ــیخ و معاصران آنها شـــروع
ش ــد ،س ــپس علمای دیگر از ایش ــان تبعیت کردن ــد» (مجلس ــی1403 ،ق :ج ،86ص.)223
ّ
محق ــق حلی در تعریف اجماع مینویس ــد« :اجم ــاع در اصطالح عبارت اس ــت از اتفاق اهل فتوا
ّ
در یک امر دین ــی» (حلی1403 ،ق :ص.)125

ب ــه تعبی ــر اب ــن میث ــم بحران ــی (م689ق)« :اجم ــاع ،اتف ــاق اه ــل ح ــل و عق ــد اســـت از امـــت
محم ــد(ص) در ی ــک مس ــئله دین ــی» (بحران ــی1417 ،ق :ص.)137
ا گرچه عدهای از متقدمین مانند ش ــیخ مفید ،س ــید مرتضی و ش ــیخ طوس ــی ،تعریف مشخصی
از اجم ــاع بی ــان نکردهان ــد ،اما با توجه به عبارات ایش ــان و تمس ــک آنها به اجم ــاع در مواردی غیر
از اح ــکام ش ــرعی و ف ــروع فقهی روش ــن میش ــود که مقصودش ــان از اجم ــاع ،همان معنـــای مطرح
ش ــده اس ــت ،لذا لزومی ب ــه تعری ــف آن ندیدهاند؛ چرا ک ــه اجماع از نظ ــر عامه نیز منحصـــر در احکام
ش ــرعی و ف ــروع فقهی نبوده اس ــت .تنه ــا قیدی که این ب ــزرگان برای اجم ــاع مط ــرح کردهاند ،لزوم
دخ ــول معص ــوم(ع) در بی ــن مجمعی ــن یا کش ــف ق ــول معص ــوم(ع) از اجم ــاع آنهاســـت و حجیت

105

اجماع را بهواس ــطه آن دانس ــتهاند.
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ش ــیخ مفید در اینب ــاره میگوید« :اجماع امت حجت اس ــت؛ زی ــرا قول معص ــوم(ع) را در بردارد
و ب ــه همی ــن دلی ــل اجماع ش ــیعه نیز حجت اســـت و مال ک آن این اس ــت ک ــه در اجماع بهواســـطه
ق ــول ام ــام ،حق ثابت میش ــود» (مفید1414 ،ق :ص )121و به تعبیر ش ــیخ طوس ــی« :هـــرگاه امت بر
ً
نظ ــری اجماع کردند ،قطعا حجت اس ــت؛ زیرا امام معصوم(ع) نیز داخل در امت اس ــت» (طوســـی،
1400ق :ج ،3ص.)64
 بررس ــی ظرفی ــت اجم ــاع از دی ــدگاه عالم ــان ش ــیعه در اثب ــات مصونی ــت ق ــرآن از تحریف:به نظر میرس ــد اس ــتناد ب ــه اجم ــاع در اثبات نزاه ــت ق ــرآن از تحریف ،با دی ــدگاه عالمان شـــیعه در
خص ــوص اجماع ممکن نیس ــت؛ زیرا اجماع یا «منقول» اس ــت ی ــا ُ«م ّ
حصل» .اعتب ــار اجماع منقول
در ح ــد خب ــر واح ــد اس ــت که ظنی اس ــت و ن ــه یقینی پس حجی ــت ن ــدارد .همچنی ــن همانند خبر
ُ
واح ــد ،دلیلی لبی محس ــوب میش ــود که در قدر متیقن حجیت دارد ،ش ــک میکنی ــم که آیا اجماع
ک ــه در آی ــات االحکام حجی ــت دارد در غیر آن نیز معتبر اس ــت ،لذا ب ــه قدر متیقن ک ــه آیات االحکام
اس ــت بس ــنده میکنی ــم .اجم ــاع ُم َحصل آن اس ــت ک ــه از اتفاقنظ ــر همه فقه ــا ،اطمینـــان حاصل
ش ــود ک ــه ق ــول معصوم(ع) بی ــن ُمجمعین ب ــر اجماع وج ــود دارد .چنین اجماعی نســـبت به کســـی
ک ــه ب ــه این نتیجه رس ــیده ،حجی ــت دارد ،اما نس ــبت به س ــایرین که ای ــن اجماع را نقـــل میکنند،
اجم ــاع منقول اس ــت .حال ا گ ــر نقل اجم ــاع ُم َح ّصل بهصورت متواتر باش ــد ،حجی ــت دارد ،ولی در
حجی ــت اجماع دخول ــی بهصورت نقل واح ــد اختالف اس ــت (صنق ــور1428 ،ق :ج ،1ص.)52
ً
ام ــا در خص ــوص اجم ــاع محص ــل ،اوال ب ــه دس ــت آوردن دی ــدگاه هم ــه عالم ــان اســـام ،کاری
بس ــیار دش ــوار اس ــت؛ زیرا کتب بس ــیاری از عالمان ،چاپ نش ــده و در دسترس نیس ــت .پس ادعای
ً
اجم ــاع در ای ــن ص ــورت دقیق نب ــوده و ظنی اســـت .ثانیا ا گ ــر تحصیل دی ــدگاه عالمان امت اســـام

در یکزم ــان ممکن باش ــد ،ب ــاز این اجماع کامل و کارآمد نیس ــت؛ زی ــرا نتیجه آن جـــز ترا کم ظنون
نیس ــت؛ چون س ــخن هر عالمی ،مش ــتمل بر درجهای هر چند ضعیف از ظن اســـت و اتفاقنظر کل
عالم ــان ،ب ــه معنای ترا ك ــم ظنون خواهد بود و ترا كم ظنون ،قطع آور نیس ــت ،بلکه شـــهرتی اســـت
ک ــه گاه ــی از آن اطمینان و ظن قوی حاصل میش ــود ،نه یقین .ش ــهرت محققه یـــا گواهی عالمان
فریقی ــن ا گ ــر به حد اجماع و اتفاق نرس ــد ،اثری جز ظن نخواهد داش ــت (ج ــوادی آملی1383 ،ش:
صص106و112؛ مظف ــر1386 ،ش :ج ،2ص.)163
ا گر گفته ش ــود حجی ــت ا کثر اجماعها از دیدگاه شـــیعه ،برخاســـته از کاشـــفیت از رأی معصوم(ع)
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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است ،پاسخ آن است که پژوهشگر اجماع  -در اغلب موارد -رأی معصوم(ع) را حدس میزند ،هر چند
بهص ــورت قضیه حقیقی ــه و موجبه کلیه ،حتی در تمـــام موارد نمیتوان چنین رضایتـــی را حدس زد.
ـاع مبتنی بر مس ــلک دخول ق ــول معص ــوم(ع) ،به این بـــر میگردد
ا گ ــر گفته ش ــود ،حجیت اجم ـ ِ

ک ــه بنابر خبر صحیح ثقه ،قول معصوم(ع) در میان قول علمای شـــیعه اســـت؛ یعنـــی اجماع بهعنوان
خب ــر ثقه حجیت دارد .پاس ــخ آن اس ــت که خب ــر ثقه ،غالب المطابقه اس ــت ،نه دائـــم المطابقه؛ پس
احتم ــال خ ــاف در خبر ثقه نیز مـ ـیرود ،لذا مفید قطع نیسـ ـت؛ یعنی نمیتوان یقین بـــه دخول قول
ّ
معص ــوم(ع) ک ــرد و یقین ب ــه تطابق معق ــد اجماع با قـــول معصوم(ع) بـــدون افزایش یا کاهش آســـان
ً
نیس ــت ،چنانکه از ش ــیخ طوسی منقول اســـت که :خبر واحد در مســـائل اعتقادی «ال یوجب علما و
ً
ال عم ــا؛ نه علم آور اس ــت و نه عم ــل آور» (جوادی آملـــی1383 ،ش :ص.)113
بهخص ــوص ا گ ــر مبح ــث نزاهت ق ــرآن از تحریف را بهعنوان ی ــک بحث عقلی لحـــاظ کنیم ،دیگر
اجم ــاع کارآمد نیس ــت .کم ــا اینکه مح ــدث ن ــورى ،دوازده وجه براى اس ــتدالل بر دعـــوى تحریف،
ارائ ــه مىكن ــد كه س ــه دلی ــل آن را مىت ــوان بهاصطالح عقلى ش ــمرد .این ادل ــه عبارتاند از :تشـــابه
رخداده ــاى ام ــم ،ضرورت تصری ــح به نام اهلبیت(ع) در قرآن بس ــان س ــایر كتب آســـمانى و وجود
ً
اخت ــاف قرائ ــات در ق ــرآن .مث ــا دومین دلیلى ك ــه بهعن ــوان دلیل عقل ــى از البالى اســـتدال لهای
برخ ــى اخباری ــان برمیآی ــد ،این اس ــت ك ــه خداوند ب ــراى تكریم جای ــگاه اهلبیـــت(ع) ،نـــام آنان را
در كت ــب آس ــمانى پیش ــین ب ــرده اس ــت .با ای ــن ح ــال ،چگونه ممكن اس ــت در قـــرآن  -كه بر ســـایر
كت ــب ،برت ــرى دارد  -به نام آنان تصریح نكرده باش ــد؟ (ن ــوری1298 ،ق :ص ــص209-183؛ معرفت،
1379ش :ص .)۲۱۴ب ــا توج ــه به این دی ــدگاه ،علمای امامیه به عدم ورود اجمـــاع در مباحث عقلی
تصری ــح کردهان ــد .چنانک ــه در این رابطه ش ــیخ انص ــاری میگوید« :ش ــهرت و نقل اجمـــاع ،تنها در
مس ــائل توقیفی ظ ــن معتبر ایج ــاد میکنند نه مس ــائل عقل ــی» (انص ــاری1419 ،ق :ج ،1ص )548و
نی ــز در بح ــث حرمت تج ـ ّـری ،در جواب اس ــتدالل به اجم ــاع میگوید« :ام ــا در مورد دلیـــل اجماع،

اجم ــاع محص ــل که اینج ــا نداریم ،عالوه ب ــر اینکه این مس ــئله از مس ــائل عقلی اس ــت [که اجماع
در آنه ــا حجیت ندارد]» (هم ــان ،ص.)39
ّ
ش ــیخ عبدالکری ــم حائری نیز در بح ــث تجری میگوید« :اس ــتدالل به اجماع ب ــرای حرمت فعل
متج ــری م ــردود اس ــت ،زی ــرا اجماع در مس ــائل عقلی کاش ــف ق ــول معص ــوم(ع) نیســـت» (حائری،
بیت ــا :ج ،2ص.)340
همینطور آیتاهلل بروجردی معتقد اس ــت« :حجیت اجماع در مس ــائل عقلی و نظایر آن ،مانند
مس ــائل اصولی معلوم نیس ــت ،بلکه عدم حجیت آن ثابت است» (اش ــتهاردی1417 ،ق :ص.)277
ش ــاید بهتری ــن تعبیر پ ــس از تدقیق در انبوه اختالفات اصولیان اهل س ــنت درب ــاره اصل اجماع
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ـ ک ــه ب ــه گفتـ ـهی ش ــلتوت در م ــورد هیچچی ــز بهاندازه اص ــل اجم ــاع اخت ــاف نکردهاند (شـــلتوت،
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ـود اجم ــاع ،محـــل اجمـــاع
2001م :ص )65ـ ای ــن س ــخن جم ــال البن ــا باش ــد ک ــه« :در حقیق ــت ،خ ـ ِ
نیس ــت» (البن ــا2001 ،م :ص.)174
بنابرای ــن میت ــوان بیان داش ــت ه ــر چند اجماع ــی که کاش ــف از قول معص ــوم(ع) باشـــد در هر
ام ــری حجت اس ــت ،ام ــا در عم ــل ،در هیچی ــک از مس ــائل فقهی ی ــا اصول ــی و اعتق ــادی نمیتوان
بهاتف ــاق علما تمس ــک کرد؛ زیرا نمیتوانیم به کاش ــف بودن آن از قول معص ــوم(ع) یقین پیدا کنیم
و ی ــا به تعبی ــر آیةاهلل خوی ــی چنین اجماعاتی ن ــادر الوجود هس ــتند (خوی ــی1418 ،ق :ج ،1ص.)20

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
ب ــا کنکاش از ادل ــه عالمان فریقین در خص ــوص «حجیت اجماع» و «ظرفی ــت اجماع» در اثبات
مصونی ــت ق ــرآن از تحری ــف ،ب ــه ای ــن نتیجه دســـت یافتیم که دلی ــل عقل ــی عالمان ّ
ســـنی ،مبنی بر
ً
اینک ــه اجم ــاع عق ــا و متخصصی ــن در تداوم ی ــك امر دین ــی ،بدون دلی ــل ،معموال محال اســـت ،به
دلی ــل احتمال اش ــتباه و غفل ــت متخصصین در تش ــخیص ،از برهانیت و تمامیت برخوردار نیســـت.
از طرف ــی ب ــه دلی ــل عدم وحدت نظ ــر اتفاق در مـــورد نزاهت قرآن از تحریف ،اس ــتناد بـــه دو آیه  59و
 115س ــوره نس ــا ،ناتمام اس ــت ،بهعالوه با احتم ــال تحریف قرآن ،اس ــتدالل به آی ــات آن برای اثبات
«حجی ــت اجم ــاع» و «دال ل ــت اجماع بر عدم تحری ــف» مس ــتلزم دور خواهد بود.
همچنی ــن روای ــت پیامب ــر اعظم(ص) ک ــه فرمودن ــد« :ال تجتمع ّامت ــی علی الخطـــاء» ،به فرض
صح ــت س ــند ،مف ــادش داللت بر حجی ــت اجماع ن ــدارد .بهع ــاوه چون مس ــتدل ،ســـند اجماع را
خب ــر واحد دانس ــته اس ــت ،ب ــا وج ــود احتم ــال تحریف ق ــرآن ،عرضه روای ــت بر ق ــرآن ،معنا نـــدارد و
دلیل صح ــت و حجی ــت روایت نخواه ــد بود.

اجم ــاع م ــورد نظ ــر عالمان ش ــیعه ،ب ــه معن ــای اتفاقنظر هم ــه عالمان اســـامی ،طبـــق عادت
میس ــور نیس ــت و اجماع عالمان یک عص ــر در خصوص عدم تحری ــف قرآن ،منتهی بـــه ترا کم ظنون
اس ــت ک ــه هر چن ــد از آن طمأنین ــه و ظن ق ــوی بهعنوان ش ــهرت محققه حاصل میشـــود ،اما قطع
به دس ــت نمیآی ــد .نتیجه آنکه ب ــرای اثبات مصونی ــت قرآن از تحری ــف باید از دلیل عقلـــی ،قرآن و
س ــنت و تواتر مس ــلمین بهره جس ــت و اســـتناد به اجماع ب ــرای اثبات آن ممکن نیســـت.
فهرست منابع:
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1 .1قرآن کریم.
2.2آم ــدی  ،عل ــی ب ــن محم ــد1418( ،ق) ،االح ــکام ف ــی اصولاالح ــکام ،محق ــق :ســـید الجمیلـــی،
دارالکت ــبالعرب ــی ،بی ــروت ،چ ــاپ س ــوم.
3.3اب ــن ابیالحدی ــد ،عبدالحمید بن هبـــه اهلل1378( ،ق) ،الش ــرح نه ــج البالغ ــه ،داراالحیا الکتب
العربی ــه ،بیروت.
4.4اب ــن س ــیده ،عل ــى ب ــن اس ــماعیل1421( ،ق) ،المحک ــم و المحی ــط األعظ ــم ،دارالکتـــب العلمیـــة،
بیروت.
5.5ابن ماجه ،محمد بن مزید1418( ،ق) ،سنن ابن ماجه ،دارالجیل ،بیروت.
6.6اس ــکندرلو ،محمدج ــواد1392( ،ش) ،اعج ــاز قرآن و مصونی ــت از تحریف ،مرکـــز بینالمللی ترجمه
و نش ــر المصطفی(ص) ،قم.
7.7اش ــتهاردی ،عل ــی پن ــاه1417( ،ق) ،تقری ــرات ف ــی اص ــول الفق ــه (تقری ــر بح ــث آی ــة اهلل بروج ــردی)،
موسس ــة النش ــر االس ــامی ،قم.
8.8اصفهان ــی ،محم ــود( ،بیت ــا) ،بیانالمختصر؛ ش ــرح مختص ــر ابن حاج ــب ،مصحح :محمـــد ،اظهر
بقا ،بین ــا ،جده.
9.9انصاری ،مرتضی1419( ،ق) ،فوائد األصول ،مجمع الفکر االسالمی ،قم.
1010بحران ــی ،میث ــمب ــنعل ــی1417( ،ق) ،النج ــاة ف ــی القیام ــة ف ــی تحقی ــق امر االمام ــة ،مجمـــع الفکر
االس ــامی ،قم.
َ 1111الب ّنا ،جمال2001( ،م) ،قضیة الفقه الجدید ،دارالشروق ،قاهرة.
1212ترمذی ،محمدبنسوره1415( ،ق) ،سنن ،داراالحیاءالتراثالعربی ،بیروت.
1313جوادی آملی ،عبداهلل1383( ،ش) ،نزاهت قرآن از تحریف ،اسراء ،قم.
1414حائری ،عبد الکریم( ،بیتا) ،درر الفوائد ،محقق :محمد ،مومن ،موسس ــة النشر االسالمی ،قم.

ّ
1515حلی ،جعفر بن حسن1403( ،ق) ،معارج االصول ،آل البیت ،قم.
1616خضری ،محمد1389( ،ق) ،اصولالفقه ،داراالحیاءالتراثالعربی ،بیروت ،چاپ ششم.

1717خطی ــب بغ ــدادی ،احمـ ـد بنعل ــی( ،بیت ــا) ،الفقی ــه و المتفقه ،مصح ــح :اس ــماعیل ،انصاری،
المکتبهالعلمی ــه .ب ــی جا.
1818خویی ،سید ابوالقاسم1418( ،ق) ،البیان فی تفسیر القرآن ،بینا ،قم.
1919راغب اصفهانى ،حسین بن محمد1412( ،ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم ،بیروت.
2020زرق ــاوی ،ابومصعب1427( ،ق) ،األرش ــی الجامع لکلمات و خطابات الش ــیخ یبی مصعب الزرقاوی،
ش ــبکة البراق االسالمیة ،بیجا.
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2121زمخشری ،محمود بن عمر1415( ،ق) ،کشاف ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.

جستاری بر ظرفیت «اجماع» در اثبات مصونیت قرآن از تحریف از منظر فریقین

2222سبکی ،علی بن عبدالکافی1416( ،ق) ،اإلبهاج فی شرح المنهاج ،اول ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.
2323سجستانی ،سلیمان بن اشعث1418( ،ق) ،سنن ابیداود ،دار ابنحزم ،بیروت.
2424سرخسی ،محمد1414( ،ق) ،اصول ،محقق :ابوالوفا ،افغانی ،دارالکتبالعلمیه ،بیروت.
2525سوری ،ابومصعب( ،بیتا) ،دعوة المقاومة االسالمیة العالمیة ،بینا ،بی جا.
2626س ــیوطی ،عبدالرحم ــن ب ــن ابیبک ــر1387( ،ش) ،اإلتق ــان ف ــی علوم الق ــرآن ،محقـــق :محمد،
ابوالفض ــل ابراهیم ،بی ــدار ،قم.
2727شلتوت ،محمود2001( ،م) ،اإلسالم عقیدة و شریعة ،دارالشروق ،قاهرة ،چاپ .18
2828شوكانی ،محمد بن علی بن محمد( ،بیتا) ،ارشاد الفحول ،دار الفکر ،بیروت.
2929شهید ثانی ،جمالالدین1364( ،ش) ،معالم االصول ،علمیه اسالمیه ،تهران ،چاپ دوم.
3030صنقور ،علی محمد1428( ،ق) ،المعجم االصول ،الطیار ،قم ،چاپ سوم.
3131طبری ،محمد بن جریر2000( ،م) ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بیروت.
3232طرطوسی ،ابوبصیر( ،بیتا) ،الشیعة الروافض طالفة شرک وردة ،بینا ،بی جا.
3333طوس ــی ،محمد ب ــن حس ــن1400( ،ق) ،االقتصاد اله ــادی الی طریق الرش ــاد ،منشـــورات مکتبة
جامع چهلس ــتون ،تهران.
3434عظیمآب ــادی ،محمدش ــمس الحق1421( ،ق) ،عون المعبود فی ش ــرح س ــنن اب ــی داوود ،بی نا،
بی جا.
3535عینی ،محمود بن احمد2010( ،م) ،عمده القاری ،بی نا ،بی جا.
3636غزال ــی ،محم ــد بن محمد1417( ،ق) ،المس ــتصفی ،محقق :محمد ،عبدالس ــام عبدالشـــافی،
دارالکت ــب العلمیة ،بیروت.

3737قاض ــی ابییعل ــی ،محم ــد ب ــن الحس ــین1990( ،م) ،الع ــده ف ــی اص ــول الفق ــه ،محقـــق :احمد،
الرس ــاله ،بین ــا ،ری ــاض ،چ ــاپ دوم.
3838مجلسی ،محمدباقر1403( ،ق) ،بحار االنوار ،موسسة الوفاء ،بیروت.
3939مشکینی ،علی1374( ،ش) ،اصطالحات االصول ،نشر الهادی ،قم.
4040مظفر ،محمد رضا1386( ،ش) ،اصول فقه ،اعلمی ،قم.
4141معرفت ،محمدهادی1379( ،ش) ،صیانة القرآن من التحریف ،وزارت امور خارجه ،تهران.
4242مفی ــد ،محمد بن محم ــد1414( ،ق) ،اوائ ــل المقاالت ،محق ــق :ابراهیم ،انصـــاری ،دارالمفید،
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بیروت.
4343مك اولی ــف ،جین دمن1396( ،ش) ،دای ــرة المعارف قرآن ( ،)EQمترج ــم :جمعی از مترجمان،
حکمت ،تهران.
4444ملک ــی اصفهانی ،مجتب ــی1390( ،ش) ،فرهن ــگ اصطالحات اص ــول ،مرکز بینالمللـــی ترجمه و
نش ــر مصطفی(ص) ،قم.
4545نائینی ،محمد حسین1376( ،ش) ،فوائد االصول ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم.
4646نراق ــی ،مه ــدی1388( ،ش) ،انی ــس المجتهدی ــن ف ــی علم االص ــول ،محقق :پژوهشـــگاه علوم و
فرهنگ اس ــامی ،بوس ــتان کت ــاب ،قم.
4747نورى ،میرزا حسین1298( ،ق) ،فصل الخطاب فی تحریف كتاب رب االرباب ،بینا ،نجف.
ّ

4848نووی ،یحیی بن شرف1407( ،ق) ،المجموع شرح المهذب ،دارالفکر ،بیروت.

