
 
 
 

  
  

   اعتبارسنجى روایات تفسیرى
  معرفت  اهللا تبا تأکید بر دیدگاه آی

  
  *محمدعلى رضایى اصفهانى

  
  

  :چکیده
قرآنى مورد توجـه   هاى تحقیق در مطالعات حدیثى به عنوان یکى از شیوه ةشیو ،در این نوشتار

فرعـى در   ةنخست به سـه شـیو  ؛ تفسیر مورد بررسى قرار گرفته استواقع شده و اعتبار روایات 
بـا  در پی آن اشاره و  ،بررسى جهت صدور بررسى حدیثى یعنى تحقیق سندى، تحقیق محتوایى و

نظر آیت اهللا  ،اهللا معرفتتهمچون عالمه طباطبایى و آی ینظرانهاى مفسران و صاحب طرح دیدگاه
داند، مورد میمقدم بر تحقیق سندى و صدورى ي را دیث تفسیرتحقیق محتوایى در احامعرفت که 

 44 ۀبر اساس آی یات پیامبراروکه از نظر مرحوم معرفت،  نمایدچنین می. قبول واقع شده است
و اعتبـار   داراي حجیـت اسـت   در تفسیر بر اساس حدیث ثقلین روایات اهل بیتو نحل  ةسور

فتنی پـذیر  با شرایطى  و نقل روایات پیامبر روایات صحابه و تابعین در معانى لغوى و شأن نزول
بـه   و احادیث محفوفمتواتر خبر واحد، روایات  بندي بهس از تقسیمپ روایات تفسیرى وي، است؛

هـاى   موثق دیـدگاه  روایات آحاد صحیح و و در موردداند نوع دوم و سوم را داراي اعتبار می ،نیقرا
ورد کـه در  آ نهایت آن را نوعى علم عادى به شمار مى و در ،کند نظران را ذکر مىمفسران و صاحب
با  این قبیل روایاتمگر آنکه  داندمیمعتبر نرا آحاد غیرموثق در تفسیر  اما روایات ،تفسیر معتبر است

  .شودهمراه قرینه 
  

   :ها کلیدواژه
  .اهللا معرفتي آیتتفسیرهاي ، شیوهقرآناعتبارسنجی، تفسیر ، روایات تفسیري
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   مقدمه 

 یـت ب  اهـل  و به صورت گسترده از روایات پیـامبر  قرآندر تفسیر و علوم 
ایـن   .نداقرآن مفسر ،نحل و حدیث ثقلین ةسور 44 ۀاساس آی بر که شود استفاده مى

تفسیرى آیات غیر  احادیثآیات االحکام و گاهى ة احادیث فقهى دربار روایات گاهى
از آنجا که برخى  .است فقهى و گاهى احادیث اسباب النزول و گاهى روایات تاریخى

است به بررسى سند و  الزم ،از این روایات ضعیف، مجعول و یا از اسرائیلیات است
 قـرآن از ایـن رو در تفسـیر و علـوم    ؛ محتوا و گاهى جهت صدور روایات بپـردازیم 

البته  .، فقه الحدیث هستیمهرجال، درای هاى تحقیق حدیثى مثل نیازمند استفاده از روش
طور که همان، کاربرد گسترده دارد قرآنروش تحقیق حدیثى در روش تفسیر روایى 

) باطنى(اشارى در گرایش فقهى تفاسیر و روش تحقیق فقهى و گاهى در روش تفسیر
  .کاربرد دارد

  
   پیشینه

) الحـدیث  درایـۀ مثل رجـال، فقـه الحـدیث،    (اساس علوم حدیث ى بربررسى حدیث
 بـاره در ایـن   هاى زیادى اى طوالنى در بین مسلمانان دارد و کتاب استوار است که سابقه

کتـاب مسـتقلى    خصوص روش تحقیـق در احادیـث تفسـیرى    اما در ،نوشته شده است
  .یافت نشد

مجمـع  تفسـیر  ، شـیخ طوسـى   تبیان ریتفسیرها مثل تفس ۀالبته برخى مفسران در مقدم
به برخـى از ابعـاد ایـن موضـوع      االتقانطبرسى، تفسیر صافى، فیض و سیوطى در  البیان

 ،هاى تفسیر نوشته شـده  هایى که تحت عنوان روش و گرایشدر کتابنیز . اند اشاره کرده
 فسـیر هاى ت ها و گرایش روش هايکتاب انندم ،برخى ابعاد این بحث اشاره شده است به

 مبـانى و سـید رضـا مـؤدب،     نوشـتۀ  قـرآن  هاى تفسـیر  روشمهر، حسین علوى از قرآن
 از نگارنـده  )2(منطق تفسیر قـرآن عباسعلى عمید زنجانى و  تألیف هاى تفسیر قرآن روش

هـا و لـزوم بررسـى     در روش تفسیر روایى به روایـات تفسـیرى و اقسـام آن    که معموالً
 التفسـیر  ۀاهللا محمد هادى معرفـت در مقدمـ  آیتهمچنین . ها اشاره شده استوثاقت آن

در ایـن   از ایـن رو  ؛اند ترین بحث را پیرامون این موضوع آورده کامل )1ج(االثرى الجامع
  .شود ایشان بیشتر اشاره مى آرايمقاله به 
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  هاى تحقیق حدیثى در تفسیر کاربرد شیوه .1
  تحقیق سندى ةشیو .1ـ1

اسـت و   شود که آیا روایت سند دارد یا مرسل بررسى مى در اینجا روایت از نظر سند
مـورد بررسـى    ند یا نه؟ و در مجموع اعتبار سلسله سند تا معصوماآیا روایات سند موثق

  .گیرد قرار مى
 هـاى  کتـاب  ،گذارى شد و در بین شـیعه و اهـل سـنت   براى این امر، علم رجال پایه
 تا راویان از نظر وثاقـت و مـذهب و نقـاط ضـعف و     1متعددى در این زمینه نگاشته شد

 از ایـن رو در هنگـام نقـل حـدیث،     ؛هاى آینده معرفـى شـوند   و به نسل ،ىیقوت شناسا
ضـعیف قـرار    و حدیث در یکى از اقسـام صـحیح، موثـق،    ،سلسله راویان مورد بررسى

اما احادیث ، هست بررسى سندى در احادیث فقهى بوده و ةبیشترین کاربرد شیو. گیرد مى
و در  ،نـورالثقلین ، البرهـان  ،تفسیر عیاشـى تفسیرى زیادى که در تفاسیر روایى شیعه مثل 

 نیز نیازمند بررسى سندى ،طبرى نقل شده جامع البیانتفاسیر روایى اهل سنت مثل تفسیر 
، طباطبـایی .(اند گونه احادیث پرداختهسندى این برخى مفسران نیز گاهى به بررسى. است
  )26، ص2ج ،1382

بررسـى   بررسى سندى در روایات تفسیرى و تقـدم آن بـر   ةالبته در مورد کاربرد شیو
محمد هـادى   اهللاتنظران وجود دارد، از جمله آیمحتوایى، اختالف نظرهایى بین صاحب

شـیوه در آنجـا    داند، برخالف فقه که ایـن  در اینجا کارآمد نمى بررسى سندى را ،معرفت
  ).ایشان در ادامه خواهد آمد مطالب.(کارآمد است

  
  تحقیق محتوایى ةشیو .2ـ1

مخـالفتى   آنمحتـواى   اوالً شود که از نظر محتوا بررسى مى ییتروا ،در این شیوه
 اگـر روایـت از ایـن جهـت    . ، سنت قطعى، عقل و علم قطعى نداشـته باشـد  قرآنبا 

  .شود وگرنه محتواى آن مورد قبول است کنار گذاشته مى ،مشکل داشت
بـدان   عالمه معرفت بر این شیوه در بررسى احادیث تفسیرى پافشارى دارد و مفصل

در  المیـزان ى در تفسـیر  یطباطبـا  عالمه) ، مقدمه1، ج1383معرفت، : ك.ر.(پرداخته است
  .احادیث تفسیرى استفاده کرده است موارد متعددى از این روش براى نقد و بررسى

 »لَعلَّکُـم تَتَّقُـونَ   الَّذینَ آمنُوا کُتب علَیکُم الصیام کَما کُتب علَى الَّذینَ من قَبلکُمیا أَیها « ۀذیل آی: مثال
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انمـا  «نقل شده کـه   از امام صادق ،صدوق من الیحضره الفقیهروایتى در ) 183 :بقره( 
ى بـه ایـن روایـت    یطباطبـا  سپس عالمـه  ،»رمضان على االنبیاء دون االمم شهر  فرض اهللا

ضـعیف اسـت و مشـابه آن نیـز      اسماعیل بـن محمـد   سبببه آن کند که سند  اشکال مى
د که ظاهر آیه نیز با این روایـت سـازگار   کن و در ادامه یادآورى مى مرسل نقل شده است

  )26، ص2ج ،1382(.نیست
وگر (اشدب هست یا نه، اگر موافق ظاهر آیه قرآن ۀمحتواى روایت موافق ظاهر آی ثانیاً

بـه قرینـه    چـون روایـت محفـوف    ،روایت قابل قبول است) چه سند آن مخدوش باشد
استفاده کرده  ى از این روش براى تقویت روایات ضعیف تفسیرىیعالمه طباطبا. شود مى

  .است
» حیمالـرّ  حمنِالـرّ « ۀحمد، در مورد روایات مربوط به آی ةعالمه طباطبایى ذیل سور: مثال

شـامل   مبالغـه اسـت و   ۀصـیغ  ،کند که الـرحمن  کرده، وى اشاره مى به همین گونه عمل
اسـت   صفت مشبهکه  ،کند الرحیم سپس اشاره مى ،شود رحمت الهى بر مؤمن و کافر مى

روایـت بـه   ، موافق همین تحلیل لغوى اسـت یعنـى از طرفـى    ،و بر استمرار داللت دارد
از طـرف  و ) 23 و 18ص حمـد،  ة، ذیل سور1، جهمان: ك.ر(شود ید مطرح مىؤعنوان م

  .گردد مى قرآنموافق ظاهر زیرا  ،شود دیگر محفوف به قرینه و جبران ضعف سند آن مى
  

  تحقیق صدورى ةوشی .3ـ1
 ایـن  شود کـه آیـا معصـوم    روایت از نظر جهت صدور بررسى مى ،در این روش

 به عبـارت دیگـر روایـت نظـر واقعـى      ؛روایت را در شرایط تقیه گفته یا در شرایط آزاد
  معصوم است یا نه؟

روایـات تفسـیرى    و گاهى در 2شود البته بحث تقیه بیشتر در مباحث فقهى مطرح مى
از جمله در مـورد   مطالبى در روایات آمده است ،فقهى گفته شده است که بر اساس تقیه

سـألت ابـا الحسـن    «کـه   در روایتى آمـده اسـت  ) 4 :مائده(»ما علَّمتُم منَ الْجوارِحِ مکَلِّبِینَ« ۀآی
ـ  "مکلبـین "  قـال اهللا  هما ممـا : فقال: قال: عن الکلب و الفهار یرسالن فیقتل الرضا ال ف

شیخ طوسى ایـن روایـت را کـه     و) 4، ح260، ص16جق، 1419حرّ عاملى، (»بأس باکله
هـا در  ذاز ببرسـالطین وقـت   ، زیـرا  شکار ببر را حالل شمرده، حمل بر تقیه کرده است

محققـان در ایـن مـورد     البته برخـى ) 4، ح260، ص16، جهمان.(اند کرده صید استفاده مى
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  بـه  » مکلّـب «در لغـت   ، زیـرا انـد  را صـحیح ندانسـته   اند و حمل بـر تقیـه   تشکیک کرده
پـس  ) 134، ص12جق، 1408ابن منظور، .(شده است کنندگان درندگان نیز اطالقبیتتر

  )464ص، 1381صفرى، .(است استدالل به آیه صحیح
  

2. یت روایات تفسیرىحج  
بـین   نحل ةسور 44 ۀبر اساس آی در مورد اعتبار و حجیت روایات تفسیرى پیامبر

اسـالمى   اما در مورد بقیـه روایـات بـین مـذاهب     ،مذاهب اسالمى اتفاق نظر وجود دارد
سنت (روایات ها در مورد اعتبار و حجیت منابع این دیدگاه زیرااختالف نظر وجود دارد، 

مطلـب یکـى از    در حقیقـت ایـن  . متفاوت اسـت ) ، اقوال صحابه و تابعیناهل بیت
، قـرآن مباحث مربوط به حجیت روایات تفسـیرى در تفسـیر    .مبانى مهم هر تفسیر است

  :گیرد تحلیل و بررسى قرار مى در سه بخش مورد
  در تفسیر قرآن حجیت سنّت پیامبر .1ـ2

 کـریم  قـرآن ، از یک طرف مـورد تأییـد   قرآندر تفسیر  اصل حجیت سنّت پیامبر
اسـاس ایـن آیـه،     بـر  )44:نحل(»و أَنزَلْنَآ إِلَیک الذّکْرَ لتُبیِّنَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم«: قرار گرفته است

بـراى   اگر بیان پیامبر فرو فرستاده شد تا آن را براى مردم بیان کند و بر پیامبر قرآن
شد و خالف حکمت بـر خـدا    مى مردم، معتبر، حجت و الزم االتباع نبود، این دستور لغو

  .گوید نمى آمد که البته خداى حکیم، خالف حکمت الزم مى
حجـت   ، معتبـر و آنقرو توضیح و تفسیر او در مورد آیات  بنابراین، سخنان پیامبر

 .انـد  تصریح کرده مذکور بدان ۀنیز ذیل آی قرآناین مطلبى است که مفسران بزرگ . است
  )تفاسیر دیگر ذیل آیه /261، ص12ج ،1382طباطبایی، : ك.ر(

پرداخـت و   مـى  قـرآن با سخنان و عمل خود، به تفسیر  از طرف دیگر، پیامبر اکرم
و  ایشان پیروى کننـد  از... جزئیات احکام نماز و حج وداد که در  حتى به مردم دستور مى

البتـه روشـن   ؛ ادامـه دارد  عملى تا زمان مـا هـم   ةکردند و این سیر مى صحابیان نیز چنین
ولـى شـرایط، قیـود و    ، شـود  شامل قول، فعل و تقریر ایشان مى است که سنّت پیامبر

   .اشاره خواهیم کرد هانقلمرو حجیت هر کدام، مباحث خاصى دارد که در آینده به آ
ماننـد  (دالیل دیگرى همچون عصمت و آیات دیگـر  در مورد حجیت سنت پیامبر

  .کنیم اختصار بیان نمى دلیلوجود دارد که به ...) و 7 :حشر /64 :نحل
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  در تفسیر بیت  حجیت سنّت اهل .2ـ2 
 حجـت  هاى تفسیرى پیامبر، همچون روایتبیت  هاى تفسیرى اهلروایت

 یعنى بیان آنان به بیـان پیـامبر   ایط خاص خود در تفسیر معتبر استو با شر است
  .شود سوره نحل ملحق مى 44 ۀدر آی

 در ایـن . کنـیم  هـا اشـاره مـى   دالیل زیادى وجود دارد که به برخى از آن باره،در این 
 امـا  ،و احادیث دیگر استفاده کرد بیت  توان از دلیل عصمت امامان اهل مى خصوص،

  )225، ص1362 حکیم،: ك.ر(.آوریم که مورد قبول فریقین باشد در اینجا دالیلى مى
از  سنّت بـه صـورت متـواتر     حدیث ثقلین که توسط علما و راویان شیعه و اهل: اول

و   إنّی تارك فیکم الثقلین کتاب اللّـه « :حکایت شده است که آن حضرت فرمود پیامبر
حقیقـت   در :3»حتّى یردا إلی الحـوض  ما لن تضلّوا أبداعترتی أهل بیتی ما إن تمسکتم به

 بیـت   کتـاب خـدا و اهـل   : ـ را در میان شما باقى گذاشـتم من دو چیز گرانبهاـ یا سنگین
 شوید تا اینکه نزد حـوض  خودم را، تا مادامى که به آنان تمسک جویید، هرگز گمراه نمى

  .بر من وارد شوید) کوثر(
 ، بـه بیت و اهل قرآناین حدیث، شرط عدم گمراهى مسلمانان را تمسک به 

 هم و در کنار هم، برشمرده است؛ پس اگر مسلمانان به هر دوى آنان یا به صورت با
 ،قـرآن در کنـار   بیـت   بنـابراین اهـل   ؛شوند ها تمسک نکنند، گمراه مىیکى از آن

 ـ اعم از قول، فعل وسنّت آنان، جز حجیت بیت  حجت و معتبرند و حجیت اهل
است  هاست که معتبر و حجتروایات تفسیرى آنان جزئى از سنت آن. تقریرـ نیست

  .ها تمسک کردو باید بدان
مـا   هر چـه را «: اند حکایت شده که فرموده بیت  در احادیث متعددى از اهل: دوم

، ق1413 ى،ی؛ خـو 33ص، 19، ج1382طباطبـایی،  : ك.ر(»اسـت  گوییم کالم پیامبر مى
انـد و نقـل آنـان از     بـوده  عادل و موثّـق  بیت  و روشن است که اهل) 276، ص18ج

تفسیرىـ آنان، همـان مطالـب    ـ و غیرنیز معتبر است؛ بنابراین، احادیث تفسیرى پیامبر
  4.است که با واسطه به ما رسیده است پیامبر

داللت  قرآنمامان بعد از اوـ با ـ و ااحادیث دیگرى که بر مالزمت امام على: سوم
علـی   علی مع القرآن و القرآن مع علـی و لـن یفترقـا حتّـى یـردا     «:  اهللا عن رسول(دارد

، 2ج ق،1415حسـینی فیروزآبـادي،    /124، ص3، جتـا حـاکم نیشـابوري، بـی   (»الحوض
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هـا  که به دلیـل اختصـار، از نقـل آن    ستسنت حکایت شده ا  از شیعه و اهلو  )126ص
  5.کنیم مى نظر صرف

  
  سخنان صحابیان و تابعان .3ـ2

، العـک (داننـد  هر چند برخى افراد، تفسیر روایى را شامل روایات صحابه و تابعین مى
و تابعـان   پیـامبر ۀ شده از صـحاب ولى ما در مورد اعتبار سخنان نقل) 111صق، 1414

  :شویم ، تفصیل قائل مىقرآندر مورد تفسیر 
آگـاهى آنـان    از آنان حکایت شده، با فرض قرآنمطالبى که به عنوان معناى لغات . 1

قـول لغـوى    از لغت اصیل عرب در صدر اسالم، در همان حوزه معتبر است و به عنـوان 
  .شود ـ با شرایط خاص خودـ پذیرفته مىاصیل
کـه   شـود، در صـورتى   مطالبى که از صحابیان در مورد شأن نزول آیات بیـان مـى  . 2
معتبـر   شأن نزول را مشاهده کرده باشند و موثّق باشند، کالم آنان بـه عنـوان راوى،   ۀواقع

  .استاست و راه خوبى براى روشن شدن اسباب نزول آیات 
یـا تقریـر    کنند، در صورتى که قول یا فعـل  ایت مىرو مطالبى که آنان از پیامبر. 3

  .عنوان راوى، معتبر است هایشان را حکایت کند و موثّق باشد، سخن آنان ب
انـد، بـه    کـرده  بیـان  قـرآن مطالبى که ایشان به عنوان اجتهاد شخصى در فهم آیات . 4

مفسران، مـورد نقـد و    است و همچون سخنان سایر ها قابل احترامعنوان نظر شخصى آن
، سـنت  قـرآن زیـرا دلیلـى از   ، گیرد؛ اما این سخنان براى ما حجت نیست بررسى قرار مى

اجماعى نیز در ایـن مـورد وجـود     ها در دست نداریم ویا عقل، براى اعتبار آن برپیام
با دلیل خاص ثابـت شـود کـه     على مگر آنکه عصمت یکى از صحابه همچون ،ندارد

  .حجت است در این صورت، سنت او در تفسیر و غیر آن
و  ، حجـت قـرآن ــ در تفسـیر   بیت  ـ غیر از اهلبنابراین، سنّت صحابیان و تابعان

  6.معتبر نیست

ایـن آیـه داللـت    « :نویسد نحل در این مورد مى ةسور 44 ۀعالّمه طباطبایى در ذیل آی
، شود به بیـان پیـامبر   مى و ملحق... قرآندر بیان آیات  کند بر حجیت قول پیامبر مى

امـا سـایر امـت از صـحابه و     . آن حدیث متواتر ثقلین و غیـر  ه سببب بیت  بیان اهل
شـود و   مذکور شامل آنان نمى ۀچون آی، تابعان یا علما، هیچ حجیتى براى بیان آنان نیست
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 ».طور مطلـق رسـاند    کرد و حجیت قول آنان را به نصى وجود ندارد که بتوان بر آن تکیه 

  )260، ص12، ج1382(
ب کتـا  ۀمقدم ها درمعرفت در مورد اعتبار روایات تفسیرى و منابع آن  اهللاتمرحوم آی

  :شود چهار بخش تقسیم مى مطالب مبسوطى بیان کرده که به التفسیر االثرى الجامع
 قـرآن را مفسـر خیبـر    پیامبر ،عالمه معرفت: حجیت روایات تفسیرى پیامبر. 1

الهـى   ۀدهد تا حجت بالغـ  توضیح مى را قرآنکند که به دستور الهى مشکالت  معرفى مى
 تفسـیرا و تبیینـا و تفصـیالً لمجمـالت     الماثور عن النبىالشک انّ « :فرماید باشد و مى

ـ     ،و در جـاى دیگـر   )98، ص1ج ،1383(»بینه حجۀالقرآن   44 ۀدلیـل ایـن حجیـت را آی
  )121همان، ص.(شمارد مى» الذِّکْرَ لتُبینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِم وأَنزَلْنَا إِلَیک« :نحل ةسور
روایـات   عالمـه معرفـت معتقـد اسـت کـه     : سیرى اهل بیتاعتبار روایات تف. 2

ایشـان ایـن مطلـب را بـه      .حجـت اسـت   مثل روایات پیـامبر  تفسیرى اهل بیت
خوانـده و   »عتـرت طـاهره  «را  صورت اجمالى و پراکنده بیان کرده و گاهى اهل بیت

: ك.ر(و گـاهى . خوانـده اسـت   »امـام امیرالمـؤمنین  «اعلم صـحابه و   را »على«گاهى 
مراجـع   ها رارا مقدم بر صحابه و تابعین شمرده و آن اهل بیت) به بعد 98همان، ص
  :بیان او در این زمینه چنین است .معرفى کرده است بعد پیامبر قرآنفهم معانى 

القـرآن بعـد جـدهم     ، الذین کانوا هم المراجع لفهم معانىةالطاهر ةوفى مقدمهم العتر«
  )307ص ،1جق، 1418، معرفت(».الرسول

و مـن  «: انـد  دهکـر  هاى دیگر به حجیت سنت اهل بیت معصوم تصریح ولى در کتاب
الیهم، و ان کنا على علـم و یقـین انـه     نسنده ثم فان الذى یصدر من ائمتنا المعصومین

، 1ج ،همـان (».لدینا؛ النه صادر مـن منبـع معصـوم    حجۀتعلّم من ذى علم علیم، ذلک انه 
  )307ص

خاصى قائل بودنـد،   عالمه معرفت براى اقوال صحابه ارزش: ت صحابهاعتبار روایا. 3
ولـى ایشـان    .کردنـد  او را نقل مى و معموالً مطالب ندبود ها نزدیک به پیامبرچون آن

کـس پیـامبر را    هـر «: مشهور که کردند و با تعریف تعریف خاصى ارائه مى ،براى صحابه
هـا بـه    خالف بودنـد و بارهـا در مصـاحبه   م، »شود او شمرده مى ۀاز صحاب ،مالقات کرده

ـ  :ك.ر.(اند همین مطلب اشاره کرده  18ـ   17 ، ص20 و 19 شحـوزه و پـژوهش،    ۀمجل
  )معرفت اهللاآیتبا  وگوگفت
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دانستند که وجه النبى باشند و اعتقـاد، اخـالق و    را کسانى مى ایشان صحابه پیامبر
اقـوال صـحابیان را بـا دو شـرط معتبـر      ایشـان   .ها برگرفته از الگوى نبوى باشدرفتار آن

  :اند دانسته
  .سند روایت به صحابى صحیح باشد: اول
  .صحابى از طراز اعلى باشد: دوم
هـا یـاد   صـحابى از آن  را که به عنـوان  با شرط دوم بسیارى از اطرافیان پیامبر وي

که معاویـه   روایتى از امام رضا از این رو با ذکر ؛اند شود، از نام صحابه خارج کرده مى
و هـذا مـن   « :نویسـد  مـى ) 32، باب 93ص ق،1378 ،صدوق: ك.ر(داند را از صحابه نمى

 ةآووا المحـدثین مـن زمـر    ممـن احـدثوا و   معاویـۀ اجمل التملیح الى وجه خروج امثـال  
 سـنۀ الدین و کذا مشـیتهم علـى خـالف     االجالء، نظرا الن احداثهم و بدعهم فى الصحابۀ

االولى و لما یتمکن االیمان من قلـوبهم و   الجاهلیۀعلى  الرسول الکریم یکشف عن ثباتهم
 صـحابیا بمعنـاه   یـۀ السالم ان یکون مثل معاو فرفض علیه. باالسالم العن طوع انّما ارغموا

  )104، ص1، ج1383 معرفت،(».الفخیم
ـ  داند کـه هـم چـون امـام     قول صحابیانى را معتبر مى ،عالمه معرفت و امـام   ىعل

بـن مسـعود و ابـى بـن کعـب و        مثل عبـداهللا   باشند یا افرادى حسن و امام حسین
  .قدم ماندندپذیرفتند و ثابت بن عباس که با اخالص اسالم را  عبداهللا

طـراز نیسـتند   شود که همین صحابیان نیـز هـم   هاى عالمه معرفت روشن مى از نوشته
قولشـان فقـط    ،معصـوم  اما صـحابیان غیـر   ،قولشان حجت است ،بلکه صحابیان معصوم

تـوان   و مـى ) 100، ص1ج، 1383، همو /307ص ق،1418 ،معرفت: ك.ر(ارزشمند است
و  )به شـرط مشـاهده  (، فهم نکات تفسیرى، نقل شأن نزولنقل روایات پیامبر هااز آن

 معـرض سـخنان   اند و در زیسته ها در آن عصر مىچون آن. استفاده کرد... معانى لغوى و
تـوان   ولى در همـان حـال نمـى    .اند تر بوده نزدیک قرآناند و به فهم معانى  بوده پیامبر

  .داد و به عنوان حدیث پیامبر پذیرفت نسبت روایات این صحابه را به پیامبر
انّ التفسـیر   :هذا ولکن الذى جرى علیـه مـذهب علمائنـا االعـالم    «: نویسند ایشان مى

موقـوف علیـه الیصـح     فانّـه  منزلۀقدر و اعتالء  جاللۀ علىالمأثور من الصحابى مهما کان 
منهم مطلق سواء اکان للرأى مدخل فیه  و هذا. ما لم یسنده هو بالذات اسناده الى النبى

کند که این مطلب بـه خـاطر آن    و در ادامه تصریح مى )100ص ،1ج، 1383، همو(».ام ال
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  )100همان، ص.(نیستندممکن است مجتهد باشند اما معصوم  است که صحابه 

یعنـى اقـوال    هـا جداسـت  از غیـر آن  پس حساب صحابى معصوم مثل امام على
امـا اعتبـار    ،حجـت نیسـت   غیـر معصـوم   ۀاما اقوال صحاب ،صحابه معصوم حجت است

 قـرآن کردند و به فهـم   اسالم زندگى مى بیشترى نسبت به سایر افراد دارد چون در صدر
  .تر بودند نزدیک
هـا را  تفسـیرى آن  عالمه معرفت با تمجید از تابعین، مدارس: روایات تابعین اعتبار. 4

نفـر از بزرگـان تـابعین را     27سـپس   ،کنـد  در مدینه، مکه، کوفه، بصره و شام معرفى مى
  )120ـ105همان، ص.(شمرد برمى نفر از اتباع تابعین را 35و نیز  کندمیمعرفى 

هـاى بعـد    نسـل  و صـحابه و  ن پیـامبر بـی  ۀواسط ،شود که تابعین سپس یادآور مى
تواند مورد عنایت باشـد تـا    ها مىآن هاى پس دیدگاه ،تر هستند، و به عهد رسالت نزدیک

ن در مـورد  ان و مخالفـ اموافقـ  يهـا  ایشان بعد از ذکر دیدگاه .انسان را به حقیقت برساند
 تـابعین دلیـل   يبـر آرا ها و تسلیم در براتعبد به اقوال آن«: نویسد تابعین مى ارزش تفسیر

  )121همان، ص(».ندارد
  
  اعتبارسنجى اقسام روایات تفسیرى. 3

کنـد و بـا ذکـر     مـى  روایات کاربردى در تفسیر را به چند دسـته تقسـیم   ،عالمه معرفت
  :نماید مى را اعتبارسنجى کدام هر... و ىیخو  اهللاتاقوال علماى سلف مثل شیخ طوسى، آی

  :روایات متواتر. 1
صورت متـواتر   هنگامى که به و اهل بیت نیست که احادیث پیامبر هیچ شکى

از و  )122، ص1ج، 1383، معرفـت (آید به دست ما برسد، منابع فقه و تفسیر به شمار مى
بـر   قـرآن شود و تفسیر  مى عمل به محتواى آن واجب ،آور استآنجا که خبر متواتر علم

، همـو  /43، ص1جق، 1390طوسـی،   :ك.ر نیز /228همان، ص: ك.ر.(طبق آن الزم است
راویـان آن   ،البته خبر متواتر آن است که در تمام طبقات )372و  362، 336، ص1جتا، بی

تبـانی و  باشند که اطمینان به صدور آن از معصوم حاصل شـود و احتمـال    به حدى زیاد
  .نباشدوجود نداشته بر دروغگویى  هااجتماع آن

  :نیروایات محفوف به قرا. 2
موجـب علـم   ، ن باشـد یاگر همـراه قـرا  ) مثل خبر متظافر و واحد(روایات غیر متواتر
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 طبـق آن واجـب اسـت    شوند کـه عمـل بـر    گونه اخبار ملحق به متواتر مىشود و این مى
که نظر عالمه طباطبـایى نیـز    فته شدگ مقالهآغاز در  .شود موجب علم مى زیرا) جاهمان(

  :ند ازاعبارت ،شود لم به صدور خبر مىنى که موجب عیقرا. گونه بودهمین
  ؛و مقتضاى آن باشد روایت مطابق دالیل عقلى: اول
... محتـواى آن و  یـا  قـرآن چه مطابق عمومـات  .(باشد قرآنروایت مطابق ظاهر : دوم

  ؛)باشد
صراحت یا فحـوى   چه مطابقت به صورت(روایت مطابق سنت قطعى باشد: سوم

  ؛)باشد... یا
  )جاهمان(.اجماع مسلمانان یا اجماع علماى شیعه باشد روایت مطابق: چهارم

  :روایات آحاد معتبر. 3
   :هاى متفاوت وجود دارد که الزم است بررسى شود دیدگاه ،در این مورد

نباشد یعنى  ن نباشد، ولى روایت ضعیف همیاگر روایتى متواتر یا محفوف به قرا
  :دیدگاه وجود دارد در این صورت چند ،باشد) صحیح یا موثق(خبر واحد معتبر

تعبـدى اسـت    مستند به دلیل ،گونه اخبارند که اینابرخى برآن :عدم حجیت: اول
تعبد در بـاب   ، زیراندارد اعتبار و حجیت ،بنابراین در تفسیر ؛شود و موجب علم نمى

  .است قرآنفهم معانى  مقصود ،عمل و تکلیف و احکام است و در تفسیر
الیجوز الحـد ان یقلّـد احـدا    « :کالم شیخ طوسى همین مطلب است که فرمودظاهر 

ـ اما  االدلۀ الصحیحۀینبغى ان یرجع الى  منهم المفسرین القدامى و المتأخرین، بل او  ۀالعقلی
 ».متواتر عمن یجب اتباع قوله، والیقبل فى ذلـک خبـر واحـد    ، من اجماع او نقلالشرعیۀ

  )7ـ6، ص1جق، 1409طوسی، (
مثل (در جایى که راهش علم است و عمل در آن نیست« :اندگفتهشیخ مفید نیز مکرر 

آن  شأن اصول معارف است که مطلوب در ،تعبدى در آن نیست، و شأن تفسیر )اعتقادات
  )123و  54، 49، ص5ج ق،1413 مفید،(».مبتنى بر فهم قاطع است نه ظن و احتمال ،علم

واحد را منکر شده  بل جمهور اصل حجیت خبردر مقا ،حتى برخى مثل سید مرتضى
و  )309، ص48ج، تـا ابوالقاسم، بی /555ـ517، صش1348شریف مرتضی، : ك.ر.(است

 را منکـر شـده و   ى، حجیت خبـر واحـد در تفسـیر   یاز همین باب است که عالمه طباطبا
 حجیـت  ،فقط در بـاب احکـام شـرعى   ) 277صتا، بیخراسانی، : ك.ر(همچون اصولیین
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  )366ـ 365، ص10، ج1382طباطبایی، .(پذیرفته است واحد را خبر 

معـارض   ند که خبر واحد معتبـر کـه  ابرخى علما مثل شیخ طوسى برآن: دوم حجیت
 .اجمـاع بـر آن اسـت    چـون  ،واجب العمل است ،اند نداده اندارد و علما برخالف آن فتو

  )بعدبه  367و  336ص ،1جتا، بی ،همو/ 43، ص1جق، 1390طوسی، (
بـر   ،ىیخـو   اهللاتآی عالمه معرفت با تقویت کالم شیخ طوسى و مؤید گرفتن سخنان

خبـر   ،بنـابراین  ؛تعبدى حجت نیست آور است و از باب ظنّآن است که اخبار آحاد علم
، معرفـت .(ابـواب معتبـر اسـت    ۀبلکه در هم ،نیست واحد ثقه مخصوص ابواب تکالیف

 در تفسیر نیـز  ،آورد بر واحد ثقه که علم عادى مىبنابراین خ)(230و 229، ص1ج، 1383
  .)حجت است

شیخ مفید در برابـر شـیخ صـدوق    « :ندگوی سپس ایشان در توجیه کالم شیخ مفید مى
هـا را جـدا   کرده بدون آنکه صـحیح و سـقیم آن   گیرى کرده که بر احادیث اعتمادموضع
بر بسیارى از اخبـار آحـاد    وگرنه شیخ مفید خود) آورد مى و شواهدى بر این طلب(سازد

اما در مورد کالم سید مرتضى از قـول محقـق نـائینى و    ؛ کرده است هایش تکیهدر کتاب
  :خبر واحد دو اصطالح دارد: فرماید مى خویى  اهللاتآی

خبر واحـد معتبـر    که اعم از(اول خبر واحد در برابر متواتر یا محفوف به قرائن قطعى
است و اگر افرادى ادعـاى اجمـاع    خبر ضعیف موهون  ىو دوم خبر واحد به معنا) است

در حالى که اعـالم  ، مقصودشان معناى دوم بوده است اند، بر عدم حجیت خبر واحد کرده
ولى این عمل به اخبار آحاد به . کنند مى عمل ،اند به اخبار آحاد که افراد موثق روایت کرده

 کند که از ائمه اطهار نقل مى سپس روایاتى را )124ـ123همان، ص.(معناى اول است
لینـی،  ک/ 816، ص2ق، ج1404طوسـی،  : ك.ر.(افراد موثق را رد نکنید نقل شده که اخبار

  هـاى مرحـوم    سپس عالمه معرفـت بـه تحلیـل دیـدگاه     ...)و 330 ،329ص ،1، ج1363
خبـر  پردازد و در مورد اینکه  ى در باب حجیت خبر واحد مىیخو  اهللاتنائینى، آی  اهللاتآی

را جواز  کند و اثر آن تشکیک مى ،تعبدى در باب غیر احکام شرعى اثر نداشته باشد واحد
نظر ما آن اسـت کـه حجیـت خبـر     « :فرماید داند و در پایان مى خبر دادن به متعلق آن مى

عقالست که شـارع   ةتعبد نیست بلکه مستند آن سیر مستند به )جامع شرایط اعتبار(واحد
و در نظر عقـال، خبـر واحـد ثقـه داراى شـرایط یکـى از اسـباب         است یید کردهأآن را ت

  )128 و 126، ص1ج، 1383، معرفت(».است حصول علم
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  آورد  مـى  چـون علـم عـادى   . با اخبار آحـاد معتبـر جـایز اسـت     قرآنبنابراین تفسیر 
  .کردیم آور عمل مىن علمیطور که در مورد محفوف به قراهمان
  :روایات ضعیف. 4

ضعیفى است  اخبار ،ن یا خبر واحد معتبر نیستیکه متواتر یا محفوف به قراخبرهایى 
عقال قابل اسـتناد نیسـت نـه در     گونه اخبار از نظراین. که سند یا محتواى آن اشکال دارد

گونه اخبار را در تفسـیر  عالمه معرفت نیز این .فقه و نه در تفسیر و نه در زندگى روزمره
یت خبـر واحـد را   ر که گذشت اجماع ادعایى در مورد عدم حجطوداند، همان معتبر نمى

البته در مورد معیار نقد احادیث  )124همان، ص.(واحد ضعیف موهون حمل کرد بر خبر
 انـد  تفسیر سند است یا محتوا، مطـالبى را ذکـر کـرده    و اینکه معیار ضعیف بودن خبر در

  .که در ادامه خواهد آمد )به بعد 218همان، ص(
  

  شیوها و ضوابط نقد محتوایى روایات تفسیرى .4
براى این امر  ل بررسى صحت روایات است، دانشمندان حدیثمتکفّ ،علوم حدیث

محتوایى روایات کـه در   نخست بررسى سندى و دوم بررسى :اند از دو راه وارد شده
  .اینجا قسم دوم مورد بحث است

الحـدیث   دانشمندان علوم حدیث، بـه فقـه الحـدیث و نقـد متنـى      ،براى این امر
هـا  مشـهورترین آن  پرداختند و در این راستا معیارهاى نقد محتوایى شکل گرفت که

/ 1362چـی،  مدیر شانه: ك.ر(.است مخالفت با کتاب، سنت قطعى، عقل و علم قطعى
 تاریخ اسالم به بررسى شارحان و ناقدان حدیث در طول ،از این رو ...)و تاابوریه، بی

از همدیگر  اند احادیث درست و نادرست را محتواى احادیث پرداخته و تالش کرده
نقد محتوایى حدیث، در  ةبیشترین کاربرد شیو ...)و  تا، بیمجلسی: ك.ر.(جدا سازند

اما پرسش اساسى اینجاست که در بررسى احادیث ، بوده است مورد احادیث اعتقادى
  یى دارد؟آرا به کار ببریم؟ و اصوالً کدام شیوه کار یوهتفسیرى کدام ش

ایـن مطلـب    بـه  التفسـیر االثـرى الجـامع   گرانسـنگ   ۀمرحوم عالمه معرفت در مقدم
دوم  ۀدرجـ  امـا در  ،اگرچه بررسى سندى ارزشـمند اسـت  « :پرداخته است و معتقد است

 محتـوا و فحـوى و  ترین شیوه براى بررسى احادیث تفسـیرى، بررسـى   مهم قرار دارد، و
  )219، ص1، ج1383.(اول قرار دارد ۀهاست و این در درجآن... قوت مطالب و
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عقـیم اسـت    ایشان معتقد است که بحث از سند روایت، بحثى فرعى است کـه غالبـاً   

حـال افـراد مجمـل و مـبهم      روایات مرسل زیاد بوده و در بسیارى از مـوارد شـرح   زیرا
 ةبنابراین در هر حال شـیو  ؛روایات وجود دارد رد به سندعالوه بر آنکه امکان دستب. است

  .است تر و بهتر کامل ،نقد متنى
  

  معیارهاى نقد متنى
روایـات بـر    معیار اساسى در نقد متنى و محتوایى احادیـث را عرضـه   ،عالمه معرفت

 از جملـه  ،دانـد  را متـواتر مـى   قـرآن ایشان احادیث عرضه روایات بر  .داند محکمات مى
 مـا جـائکم عنّـى   بمنی فقال ایها النـاس   :خطب النبی": فقد تواتر عن النبى«: نویسد مى

ـ ک("فلـم اقلـه    و ماجائکم یخـالف کتـاب اهللا   فانا قلته  یوافق کتاب اهللا  ، 1جق، 1407ی، لین
بـراى تمیـز    معیـار نخسـت  : نویسدو بعد از ذکر احادیث متعدد در این زمینه مى )69ص

بـر   قـرآن عرض متشـابهات   نظیر. عرض بر محکمات دین استروایت قوى از ضعیف، 
کنایه از محکمات دیـن و ضـروریات عقـل     و مقصود از کتاب در اینجا ،محکمات آیات

اسـتوار و   ،هاستپس هرچه موافق آن. شود برهان عقل مى است که شامل سنت قطعى و
 ــ 219، ص1ج، 1383.(آیدنادرست به شمار می ،هاستآن است و هرچه مخالف صحیح

  : روایت دیگر در این زمینه چنین است )222
عقـولکم   حجـۀ  و  اذا اتاکم عنى حدیث فاعرضوه علـى کتـاب اهللا  :  عن رسول اهللا«

  )368ص ،5ج، 1374رازي، (».فاضربوا به عرض الجدار فان وافقهما فاقبلوه واالّ
  :مانند 7.کند البته در این مورد، روایات متعدد دیگري را نیز نقل می

له عـن  أسـ  و الصـادق   انه حضر مجلس ابـى عبـداهللا  : ابن ابى یعفور صحیحۀفى «
ـ ال نبه و منهم من  قِنثاختالف الحدیث، یرویه من  ورد علـیکم حـدیث    اذا: ق بـه؛ قـال  ث

 ».جائکم به اولـى بـه    واالّ فالذى  اهللا او من قول رسول  فوجدتم له شاهدا من کتاب اهللا
   )69، ص1ج، ق1407لینی، ک(

خواند که اهمیت محتواى حدیث  مى را از احادیث جلیل حدیث فوق ،عالمه معرفت
شـهادت بـه    یا سـنت پیـامبر   قرآناگر شاهدى از  یعنى. کند را قبل از سند گوشزد مى

دارد، چه راوى ثقه باشد یا نباشد، پس اعتبارى به سند تنها نیست  صدق روایت داد اعتبار
  .محتوا او را حمایت نکند هنگامى که علو تا
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، 1ج، همـان (». ء فاسئلونى مـن کتـاب اهللا   ثتکم بشىاذا حد :و عن ابو جعفر الباقر«
  )60ص

نقـد متنـى و    معیـار اساسـى نقـد روایـات،     ،معرفت  اهللاتاساس دیدگاه آی بنابراین بر
رضـه  و معیار اصلى در نقد محتوایى ع؛ کافى نیست محتوایى است و نقد سندى به تنهایى

  .شود ، سنت قطعى و عقل مىقرآن بر محکمات دین است که شامل
ها از زمرة این معیارهـاي اساسـی   بر اساس همین مالكمعیار علم قطعى نیز  :بررسى

و مخالفت نداشـتن حـدیث بـا علـم قطعـى اسـت        ،ىیچون مالك زیربنا ،شودتلقی می
کـه گـاهى از طریـق    ) قطعـی (مخالفت شارع با علم قطعی قابل تصور نیست، آن علمی 

  .آید تجربه به دست مى نقل، عقل یا
مباحث، مثالى ۀ اما در ادام ه،معرفت معیار علم قطعى را تصریح نکرد اهللاتهر چند آی

  :و واقعیت خارجى است آورد که از همین باب مخالفت حدیث با علم تجربى بشر مى
  الیـنقص واهللا  و شعبان الیتّم ابدا و شهر رمضـان «: حکایت شده که از امام صادق

و  تسـعۀ و شـوال  ) 185/ بقره(»الْعدةَ ولتُکْملُوا«تعالى یقول   ان اهللا ناقصۀً فریضۀابدا والتکون 
  )68، ص2، جق1390طوسی، (»...عشرون یوما و
است، موهون اسـت چـون مخـالف     لاین خبر، عالوه بر اینکه مرس: نویسد سپس مى

گـاه کمتـر از   گوید ماه رمضان هیچ دیگرى است که مى واقع است و نظیر این خبر، اخبار
  )231، ص1، ج1383(.شود سى روز نمى

نـوعى داخـل    علم تجربى و مخالفـت واقـع را بـه    ،اهللا معرفتتالبته ممکن است آی
  .اند جداگانه ذکر نکرده از این رو معیار ؛دباش به شمار آورده» مخالفت با عقل«معیار 

تـا حـد   (سـند  توان گفت که در بررسى احادیث تفسیرى توجه به معیار در ضمن مى
تفسـیرى فاقـد سـند معتبـر      ا که اکثر روایاتجاما از آن ،و محتوا هر دو الزم است) امکان
  .معیار محتوایى کاربرد بیشترى دارد ،است
  

  کیفیت عرضه احادیث بر قرآن
مبحـث تعـادل و   (دانشمندان در علـم اصـول فقـه   ، قرآندر مورد مخالفت احادیث با 

بـر اسـاس   انـد کـه    مطالبى بیان کرده و نیز در دانش فقه الحدیث و نقد الحدیث) تراجیح
  :سه صورت دارد قرآنمخالفت حدیث با آن، 
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حـدیث قابـل    و قرآنمخالفت به صورت عام و خاص مطلق، که در این صورت . 1 

در مـورد زنـان   ) 228: بقـره (»بعولَتُهنَّ أَحـقُّ بِـرَدهنَّ  « ۀآی انندعرفى و تخصیص است مجمع 
، 32ج ،1266 ،نجفـی : ك.ر.(رجعـى  مطلقه با روایات اختصاص ایـن مطلـب بـه طـالق    

  )به بعد 179ص
و  قـرآن  من وجه، که در ایـن صـورت نیـز    وصو خص وممخالفت به صورت عم .2

ـ  مثـل  ،حدیث قابل جمع است بـا حـدیث   ) 91: توبـه (»مـا علَـى الْمــحسنینَ مـن سـبِیلٍ     « ۀآی
  )24باب  ،29، ص26، جق1419حر عاملی، : ك.ر(.الضرر
دانند  جاعالن حدیث مى، زیرا شود مخالفت به صورت تباین که موردى یافت نمى .3

قبـول  هـا را  کسـى آن  ،داشـته باشـند   قرآنها مخالفت صریح با که اگر احادیث دروغ آن
  .یابد کند و رواج نمى نمى

حقیقـت   ها که مـورد اول و دوم در عالمه معرفت بعد از ذکر سه قسم فوق و نقد آن
 و 222، ص1ج ،1383: ك.ر(نیست و مـورد سـوم هـم معقـول نیسـت      قرآنمخالفت با 

عرضه کنـیم   قرآنکند تا بتوانیم احادیث را بر  مى اى دیگر در این مورد معرفى شیوه) 223
  .صحیح و سقیم نتیجه بگیریم تشخیص احادیث و با

دیـن و روح   تبـاین بـا صـمیم    )قـرآن حدیث با ( مقصود از مخالفت«: نویسد مى وي
بخـش امـت در دنیـا و    طورى که حدیث با اهداف یا اغراض سـعادت ه ب ،شریعت است

 ،بخـش باشـد  گیـرى سـعادت  جهـت  پس هرچه مخالف این. آخرت منافات داشته باشد
البتـه در اینجـا محکمـات و     .قبـول اسـت   مـورد  ،هرچه موافق آن باشـد  مردود است و

متشابه را به محکم بازگردانیم تا بـه اشـتباه   ) احادیث(متشابهات وجود دارد که الزم است
  )224همان، ص.(نیفتیم

ما مـن امـر   « :حکایت شده که این همان مطلبى است که در حدیثى از امام صادق
، لینـی ک(».عقول الرجال عزوجل ولکن التبلغه  اصل فى کتاب اهللا یختلف فیه اثنان االّ و له

  )60/1، ص6ج، 1363
محکمـات   هیچ چیزى از شئون امت اسالم نیست مگر آنکـه ممکـن اسـت در پرتـو    

از ایـن رو   ؛بـاهوش اسـت   مورد نقد قرار گیرد و این کار راسخان در علم و افـراد  قرآن
 .فهمنـد  نمى قرآنالناس این مطالب را از  عوامرسد یعنى  فرمود که عقول رجال به آن نمى

نیسـت   قـرآن  مخالفت یا موافقـت حرفـى بـا   ، قرآنپس مقصود از مخالفت و موافقت با 
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قوانین و احکـام و   ۀدر هم بلکه مخالفت جوهرى مراد است به صورتى که با روح اسالم
تواننـد بـر آن    اندیش و نورانى مىژرف چیزى که دانشمندان. سنن آن منافات داشته باشد

پس اگر روایتـى بـا سـند     .دین و اسرار شریعت دارند چون علم به مواضع ،اشراف یابند
و سنت منسـجم نباشـد و بـا مـزاج      قرآن ولى با طبیعت قوانین دینى در ،عالى وارد شود

  .باطل است و واجب است به دیوار زده شود حتماً ،شریعت اصیل هماهنگ نباشد
هـا گروهـى از   آن کُرد در روایتى مجهول السند آمـده اسـت کـه   در مورد ملت : مثال

  )416ص، 17جق، 1419، حر عاملی.(ها معاشرت و معامله نکنیدبا آن ،جنیان هستند
دانـد و   مـى  نسـل بشـر را واحـد    قـرآن  ، زیرامخالف است کریم قرآناین حدیث با 

واحدةٍ وخَلَقَ منْهـا زوجهـا وبـثَّ منْهمـا رِجـاالً       خَلَقَکُم من نَفْسٍ یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّذى«: فرماید مى
  8)1 :نساء(»تَساءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللّه کَانَ علَیکُم رقیبا کَثیرا ونساء واتَّقُوا اللّه الَّذى

الناس من آدم الـى  انّ « :ناسازگار است که فرمود و نیز این مطلب با روایات پیامبر
العجمـى وال لالحمـر علـى االسـود اال      یومنا هذا مثل اسنان المشط الفضل للعربى علـى 

، قـرآن نیز مقصود از موافقت حدیث بـا   و) 348، 64ص، 22ج، 1385، مجلسی(»بالتقوى
از ایـن   ؛است و سنت قرآناصول اسالمى مستفاد از  موافقت ذاتى بین مضمون حدیث و

 »االمـر بـین االمـرین   « ةتفویض نزد ما قابل قبول نیست، چون با قاعد روایات جبر و ،رو
  .شود و سنت استفاده مى قرآناست که از صمیم  مخالف

محتـوایى و متنـى    نقـد «این همان چیزى است که در علم شناخت حدیث، به عنوان 
اصـول عـام و مبـانى اولیـه      بـا  مقارنه مضـمون حـدیث    شود، یعنى از آن یاد مى »حدیث

  )226 - 224، ص1، ج1383معرفت، (.شریعت به طورى که با روح شریعت منسجم باشد
 .تفویض پیموده اسـت  اى است که شیخ مفید در مورد روایات جبر و این همان شیوه

  )44صق، 1413، مفید(
  بررسى

   است و در نقد اساسى براى نقد احادیث، نقد محتوایى ةشیو ،معرفت  اهللاتدر نظر آی
و عقـل اسـت و معیـار در     ، سـنت قطعـى  قرآنمحتوایى نیز معیارهاى اصلى مخالفت با 

امـا   .مخالفت حدیث با روح شـریعت اسـت   ، مقصود اساسىقرآنمخالفت و موافقت بر 
دیـن اسـالم   شریعت و  این است که مقصود از روح ،مشکلى که باید بررسى و حل شود

  هـاى   شخصـى پیـدا نکنـد و مـالك     چیست، و چه کنیم که این معیـار حالـت ذوقـى و   
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این مطلبـى اسـت کـه    . ارزشیابى ملموس باشد ترى براى آن تعریف شود که قابلجزئى 

  .الزم است مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد بدان نپرداخته و اهللا معرفتتآی
  

  و پیشنهادات گیرى نتیجه
اساسـى  ة دارد و شیو يکاربردهاى زیاد ،حدیثى در مورد روایات تفسیرروش تحقیق 

بررسـى سـند   ة شیو ، هرچنددر بررسى احادیث تفسیرى، توجه به محتوا و نقد متن است
تـوان از   مى نباید گمان کرد که هر حدیث ضعیفى را با این حال، ،آید نیز گاهى به کار مى

تـوان بـه    مـى  مه طباطبایى و عالمـه معرفـت  عال ةحوزه تفسیر خارج کرد بلکه با دو شیو
در این بـاره الزم اسـت بـه دو آسـیب روش تحقیـق       .احادیث تفسیرى پرداخت ياحیا

  :اند ازحدیثی در روایات تفسیري نیز توجه شود که عبارت
تفسـیرى بـه    اکتفا کردن به روش تحقیق سندى در بررسـى روایـات  : حصرگرایى. 1

  .نجامدا نفى اکثر روایات تفسیرى مى
روایات تفسـیرى   وجود اسرائیلیات و روایات مجعول، یکى از خطرات استفاده از. 2
اى به روش تحقیق حـدیثى در   ویژه که توجه الزم است قرآناز این رو بر مفسران  ؛است

ناپـذیرى  هـاى جبـران   کوتاهى در این امر موجب زیان، زیرا روایات تفسیرى داشته باشند
  .شود مى

  
  :ها نوشت پی

  . ...و تا، بیذهبی /ق1413، ییخو /ق1416، نجاشیق، 1404، طوسی: ك.ر .1
  . ...و الجواهرو نیز کتب فقهى مثل اهللا صفري تألیف نعمت استنباط نقش تقیه در: ك.ر .2
مختلف و با سندهاى گوناگون از تعـدادى   سنت با الفاظ  هاى متعدد شیعه و اهلاین حدیث در کتاب. 3
 .بن ثابت، ابو سعید خدرى، حذیفه و ابوهریره نقل شده است زید بن ارقم، زید: صحابه و تابعان مانند از
 /ق1387نجفـی،   /60ـ52، ص2، جق1415حسینی فیروزآبادي،  /308، ص2جق، 1421 ترمذي،: ك.ر(

  ... .)و تاشوشتري، بی
 قرآن اساس فهم از ـ برکه از خودشان بیت  شامل بخش دیگرى از مطالب اهل ،این دلیل البته. 4

  .شود اند، نمى ـ بیان کرده...یا الهام و
بحـث آن در   ، از مبـانى تفسـیرى اسـت و جـاى    بیت  از آنجا که مبحث حجیت سنت اهل. 5

کنیم و خواننـدگان را   مى نظر هاى تفسیرى نیست، ما از دالیل و شواهد و مطالب دیگر صرفروش
  )255، ص1362 حکیم،: ك.ر(.دهیم مىبه آن مباحث ارجاع 
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 رو بـه   ایـن  شود؛ از بحث مى در مورد حجیت اقوال صحابه و تابعین در تفسیر، در مبانى تفسیر. 6
هـا در ایـن مـورد،    اطالع بیشتر از دیدگاه خوانندگان براى .طور مختصر به این مبحث اشاره کردیم 

  .423 و 297، ص1جق، 1418، معرفت: ك.ر
القرآن، و محکمـا کمحکـم    متشابها کمتشابه انّ فى اخبارنا«: على بن موسى الرضا عن االمام. 7

عوا  وا متشابها الىالقرآن، فرد1ج ق،1378 ،صـدوق (».متشابها دون محکمها فتضلّوا محکمها و التتب ،
  )28، باب 261ص

من برّ  روایۀما جائک فى  !محمد یا«: قال  روى عیاشى باسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق
 »من برّ او فاجر یخـالف القـرآن فـال تأخـذ بـه      روایۀفى  او فاجر یوافق القرآن فخذ به و ما جائک

  )304، ص17ج ق،1408محدث نوري،  /8، ص1ج ق،1380، تفسیر عیاشی(
ء مردود الـى الکتـاب    کل شى« :یقول الصادق  و فى صحیح ایوب بن الحرّ قال سمعت ابا عبداهللا

  )69، ص1ج، 1363، کلینی(».زخرف فهو  و کل حدیث الیوافق کتاب اهللا والسنۀ
کسى که شما را از یک شخص آفرید ، پروردگارتان حفظ کنید] عذاب[از ] خودتان را! [اى مردم. 8

] عذاب[و خودتان را از . مردان و زنان فراوانى منتشر ساخت و از او همسرش را آفرید و از آن دو،
ضـرر قطـع    خودتـان را از [دارى کنیـد و  کنید، نگه او از همدیگر درخواست مى) نام(خدایى که به

  .نگهبان است که خدا همواره بر شما] حفظ کنید، چرا )خویشاوندان(رابطه با 
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