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  طرح مسئله. 1

شناسـی آن،   محور حدیث به د�یلـی چـون تبیـین نـاقص چگـونگی و روش      نقد قرآن

زبـان  اصالت نقد اسنادي و فرعیت نقد محتوایی، وجود تشابه در قرآن، چند�یه بودن «

قرآن، وجود تشابه در حدیث، جایگاه سنت نسبت به قرآن، مدلول معیـار قـرآن، زبـان    

چه در مقام کاربست و چه تبیینِ چیسـتی،   1»چند�یه احادیث و قداست جوامع حدیثی

آن مورد استقبال قرار نگرفتـه و تـ�ش درخـور و      چرایی و چگونگی، ضوابط و روش

ضـوابط و روش عرضـه و    ۀائقیق هم از حیث ارجامعی صورت نپذیرفته است. این تح

آمده بر روي روایات تفسیري، بدیع  دست اربست عملی و تطبیق ضوابط بههم از نظر ک

  و نگرشی نو دارد.است 

 متن روایات عـرض و  حاضر با هدف واکاوي این موضوع، از طریق تحلیل ۀنگاشت

در پی پاسخ به سؤا�ت اصلی ایـن  ، شده بر قرآن توسط امامان  روایات عرضه  ۀنمون

مـدلول قـرآن، مـراد از     امکـان عرضـه،   ،تفسیري روایات عرضۀ یعنی شمولیت تحقیق

  موافقت و مخالفت و سرنوشت عرضه است.

ین تـر  مهـم ، سـعی شـده   عرضۀ روایـات بدین منظور پس از استخراج ضوابط کلی 

  .تفسیري بر قرآن کریم ارائه شود عرضۀ روایاتم�حظات و ضوابط 

اي بـه   کتابخانـه  ۀست که از طریق مطالعـ محتواتحلیل  صورت بهروش پژوهش نیز 

جـوي  و جستپردازد. سیر تحقیق نیز به این صورت است که پس از  ه میمسئلبررسی 

عرضـۀ  از  2شـده  یافتهاي  حدیث و نمونه ۀمتن روایات عرضگسترده و احصاي کامل 

هـاي تحلیلـی از ایـن روایـات در مـورد       ، گـزاره بر قرآن توسط معصومین روایات

اي هماهنگ، ضـوابط   ضوابط عرضه را استخراج و پس از قرار گرفتن در قالب سازواره

 و متناسب با هر بحث،  قرآن کریم تحلیل و ارائه شده تفسیري بر عرضۀ روایاتخاص

  شده است. شده بر قرآن نیز ذکر نمونه روایات تفسیري عرضه

  پیشینۀ پژوهش. 1ـ1

توان ع�مه طباطبایی را سرآمد دانشمندان متـأخر نامیـد    پژوهی شیعه، می حدیث ۀحوز در

 بـه نقـد و اعتبارسـنجی    ،روایات تفسیري با محوریت روایات تفسـیري شـیعه   دربارۀکه 

  باره از این قرارند:    گرفته در این پرداخته است. برخی دیگر از مطالعات صورت محتوایی



77  

 
 

 هاي روایی عرضهبر اساس نمونه تفسیري بر قرآن کریمروایات کاربست عرضۀ 

  ؛ )1389، يزیهرم(»تیو حج یشناس عه، گونهیش يریات تفسیروا«ـ مقالۀ 

 »ییبا تکیـه بـر دیـدگاه ع�مـه طباطبـا      بازپژوهی حجیت روایات تفسیري« ۀمقالـ 

   ش)1395نژاد عمران و اویسی،  (محمدعلی

 نـوروزي (»شناسی روایات تفسیري حضرت زهرا شناسی و روش گونه« ۀمقالـ 

   )1393، برادران و

   )1393، خدمتکارو پور  قاسم(»شناسی روایات تفسیري نورالثقلین آسیب« ۀمقالـ 

رضـایی  (»معرفـت   اهللا اعتبارسنجی روایات تفسیري با تأکید بر دیدگاه آیـت « ۀمقالـ 

   ش)1391، اصفهانی

، زاده فتـاحی (»اعتبارسنجی روایات تفسیري علی بن ابراهیم در تفسیر قمـی « ۀمقالـ 

   ش)1387

و  شـهیدي (»جستاري در معیارهاي اعتبارسـنجی روایـات تفسـیري شـیعه    « ۀمقالـ 

   ش)1394، توسل

   ش)1392، مسعودي(»بارسنجی منابع تفسیر روایی شیعهاعت« ۀمقالـ 

ـ   « ۀمقالـ  ، معمـاري (»ات تفسـیري بـا تأکیـد بـر المیـزان     مفسران شـیعه و نقـد روای

   ش)1390

، کـوهی (ات تفسیري از دیدگاه امـام خمینـی  بررسی اعتبار و کاربرد روای ۀنام پایانـ 

   ش)1389

، خوشـدونی (وایات تفسیري اصول الکـافی کلینـی  پژوهی تحلیلی ر گونه ۀنام پایانـ 

   ش)1396

بصـیرتی  (شناسی و اعتبارسنجی روایات تفسیري محمـد بـن سـنان    گونه ۀنام پایانـ 

   ش)1394، برزکی

   )1380، رستمی(شناسی تفسیر معصومان و روششناسی  آسیبکتاب ـ 

ضوابط مستخرج از  ۀپای عرضه و بر ۀ، با سنجتفسیري روایاتکنون ، تااینوجود با 

مطالعات و آثار در نقـد ایـن    ۀو عمد اند ، مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار نگرفتهسنت

روایت از جنس نقد سندي بوده و اندك آثاري هم که به نقـد محتـوایی ایـن روایـات     

محور هایی هم که به نقد قرآنرنگ دیده شده، ثانیاً ت�شاند، او�ً نقش قرآن کمپرداخته
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ـ    این دسته از روایـات پرداختـه    ۀضـوابط و قواعـد مسـتخرج از سـیر     ۀانـد، یـا بـر پای

   نبوده یا بسیار اندك از این منظر به موضوع نگریسته شده است. معصومان

  بر قرآن کریم تفسیري عرضۀ روایاتضوابط . 2

که بخشی از آیه، در آن مذکور باشد و یا روایت، ناظر بـه  اند  روایات تفسیري، روایاتی

ونـد در  خدااي باشد که خود آیه، در حدیث، مذکور نیست، اما حدیث به بیان مراد  آیه

  )34ـ4ص ش،1389مهریزي، (فهم آن را فراهم ساخته است. ۀآن آیه پرداخته و یا زمین

م و تفسیر قرآن کـریم  در فهها  آن و اهمیت 3روایات تفسیري، هم از نظر گستردگی

روایات همچون سایر روایات، دچار ضـعف در فهـم و یـا نقـل     که این  رو و هم ازاین

ها، همواره از مباحـث ثابـت حـدیثی و تفسـیري      یا عدم حجیت آن 4اند و حجیت شده

  هستند.  دقیق و عمیقبررسی و اعتبارسنجی  ۀ، شایستبوده

هـاي   هاي مستفاد از متن روایات عرض و نمونـه  استخراج و تحلیل گزاره ۀدر نتیج

 ۀین ضوابط فراینـد عملـی عرضـ   تر مهم، 5بر قرآن کریم توسط ائمه عرضۀ روایات

    ند:از این قرار حدیث

  ها آندر معنا و صدور   تردید و شبههتفسیري بر قرآن،  عرضۀ روایاتشرط  پیش. 1ـ2

تـوان از معیـار    این است که آیـا مـی   ،ممکن است در اینجا مطرح شوداولین سؤالی که 

د؟ یـا اینکـه ایـن    کـر تفسیري بر قرآن هم استفاده  عرضۀ روایاتبراي  ،عرضۀ روایات

روایات تفسیري است؟ چون  ۀسؤال بردن اصل هم متزلزل نمودن و زیرعمل در واقع، 

چگونه باز این روایـات  قرآن استفاده شود،  صحیحاگر قرار است از روایات براي تببین 

واقـع یـک دور باطـل    در د؟ و این کراعتبارسنجی باید به قرآن عرضه  تفسیري را براي

  است. 

و اصحاب ایشان چنین سنتی رواج داشته که هر روایتـی   معصومین ۀآیا در سیر

اي اسـت   ند؟ یا اینکه ایـن معیـار، سـنجه   نکشنیدن یا نقل، بر قرآن عرضه  را به محض

نـاي آن، شـک و شـبهه    براي اعتبارسنجی آن دسته از روایاتی که پیرامون صحت یـا مع 

برانگیـز   عارض یا شـک روایات، اعم از متعارض یا غیرمت ۀعبارتی آیا هم وجود دارد؟ به

اختصاص بـه روایـات و    ،د یا اینکه عرضهکربرانگیز را باید بر قرآن عرضه  شک یا غیر

  شرایط خاص دارد؟  
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 هاي روایی عرضهبر اساس نمونه تفسیري بر قرآن کریمروایات کاربست عرضۀ 

گونـه حـدیثی،    معیار سنجش هر عنوان بهبه روایات عرض، این معیار،  اولدر نگاه 

ه معرفی شده است ولی با دقت بیشتر در متن روایات عرض و احادیثی چون ثقلـین کـ  

اند و همچنین احادیثی که  مبین جایگاه مستقل امام در کنار قرآن در مسیر هدایت بشري

آید که سنت معصومین و اصـحاب و   گونه به دست می این، 6اند گویاي مقام علمی ائمه

از معصوم بر ایشان روایت را آنچه گونه نبوده که هر حتی پیروان ایشان در ادوار بعد این

رغـم اطـ�ق    بهلذا  7بر قرآن عرضه کنند یا شاهد مثالی از قرآن براي آن بیابند. ،شده می

روایت بـه د�یلـی چـون تقلیـل      ۀهمه روایات بر قرآن، عرض ۀروایات عرض بر عرض

محـض نقـل    ت چنین فرهنگی رواج نداشته که بهو اینکه در سن سنتجایگاه استق�لی 

یجـه در مقـام   شود. در نت روایات نمی ۀمل همهر روایتی، آن را بر قرآن عرضه کنند، شا

روایات بر قرآن وجـود دارد و نـه چنـین امـري توسـط       ۀهم ۀعمل نه لزومی بر عرض

  دانش غیرمعصوم شدنی است و نه چنین رویکردي در سنت وجود داشته است. 

انـد و   ی در واقع نقلیات بشريالبته این استد�ل که روایات موجود در منابع حدیث

اسـت   بر قرآن منافاتی با کاستن جایگاه سنت ندارد، ادعاي درسـتی ها  آن همۀعرضۀ 

روایات  ۀ همۀآیا در سنت، چنین فرهنگی مبنی بر عرض ولی مسئله این است که او�ً

وجود داشته یا خیر؟ که بر اساس مستندات موجود، جواب منفی است. ثانیاً حال که 

آیـا در عصـر    شی از آن مـنعکس نشـده،  در سنت چنین روالی جریان نداشته یا گزار

روایات وجود دارد که در این مورد پاسخ این اسـت   حاضر، ضرورتی بر عرضۀ همۀ

که مادامی که صدور روایتی از معصوم احراز شـود و یـا در معنـاي روایـت شـک و      

مطلـق   ضـرورتی بـر عرضـۀ    اي عارض نشود، مستند به سـنت معصـومین   شبهه

  روایات نیست.

شود که یک کتاب یـا بـاب یـا     دیده می 8ها اینکه در برخی از پژوهش بر این اساس

گروهی از روایات را از ابتدا تا انتها بر قرآن عرضه نموده و شواهد و مستندات قرآنـی  

صل تقلیـل جایگـاه سـنت اسـت     در ا ،کنند در موافقت یا مخالفت با روایت را ذکر می

شرایط خاصی است کـه در صـحت   که روایات عرض، معیاري براي مواضع و  درحالی

  اي حاصل شود. روایت یا روایاتی اشکال، تردید یا شبهه

شده توسط معصومین حکایت از این دارد که همـه یـا    بررسی نمونه روایات عرضه
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، پـس از ادعـاي تعـدادي از    شـده توسـط ائمـه    اکثر قریب به اتفاق روایات عرضه

 9انـد.  اند، بر قرآن عرضه شده ی دیدهصحابه که در صحت روایت تردید داشته یا تعارض

جعلی  ۀشبه ، مشکل ضعف سند وتفسیري بخشی از روایات بارۀاز آنجا که در بنابراین

، حجم زیادي دارندبه عدم حجیت این روایات اعتقاد  10بودن وجود دارد و حتی برخی

بـا قـرآن   ها  آن از این روایات، مشمول معیار عرضه بر قرآن کریم هستند و اعتبارسنجی

دلیل شیوع جعل حـدیث و ورود اسـرائی�ت در ایـن     بهاینکه  ع�وه بر ضروري است.

ها، مشـمول   برانگیز بودن و تردید در صحت آن نوع روایات، این روایات به شرط شک

  شوند. عرضه بر قرآن کریم می

 ایـن  بر قـرآن، منافـاتی بـا کـارکرد    تفسیري  عرضۀ روایاتاینکه ضرورت  توضیح

شـرط   عبـارتی پـیش   به ؛کمک در فهم صحیح قرآن ندارد روایات در تبیین مراد آیات یا

کـه اطمینـان     هاست و مادامی استفاده از این روایات براي تفسیر، اطمینان از صحت آن

بر قرآن کریم وجود ندارد و معیار ها  آن ۀضبه صدور روایات وجود دارد، لزومی بر عر

ناك و ضـرورتی بـر    و شبهه برانگیز شک عرضۀ روایاتزام ال، معیاري است براي رضهع

  همه روایات نیست. ۀعرض

بـا   ،که خود براي تبیین قرآن آمـده را سؤال دیگر اینکه، چگونه ممکن است روایتی 

اي را  استفاده از خود قرآن اعتبارسنجی کنیم؟ مث�ً اگر یک روایت تفسیري، مصداق آیه

استفاده از قـرآن  با روایات را توان صحت این  فرد مشخصی ذکر کرده باشد، چگونه می

پاسخ اینکه منافاتی در اینکه روایتی در تبیین قرآن کـریم وارد شـده بـا اینکـه      سنجید؟

توان صحت بسیاري از  می ؛ زیراز قرآن به دست آورد، وجود نداردابتوان صحت آن را 

اصول قرآنـی و یـا بـه تعبیـر     ظاهر یا عرضه بر با را  تفسیريِ ذکر مصادیق این روایات

نمونه، برخـی روایـات تفسـیري،     رايببرخی از علما، روح حاکم قرآن به دست آورد. 

 یعروسـ (دارنـد.  پیـامبر  ۀعـبس دربـار   ۀحکایت از شأن نزول آیات نخستین سـور 

ظاهر آیاتی از قرآن کریم که دلیل مخالفت با  ) که به4، ح59ص ،5جق، 1415حویزي، 

  را به خلق عظیم متصف نموده و امثال آن، مطروح است. اهللا رسول

  ناك برانگیز و شبهه نمونه روایت تفسیري شک .1ـ1ـ2

ـ « آیـات تفسـیر   بارۀدر آمده که شخصی از امام علی ا�نوار بحاردر روایتی در  وم ی
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حضرت در  ؛کند سؤال می) 36ـ34: عبس(» هیه و صاحبته و بنیه و أُمه و أَبِیفرُّ الْمرْء منْ أَخی

ین و پسر خـود فـرار   پاسخ، مراد از کسانی که در روز قیامت از برادر، مادر، پدر، همنش

، حضرت لـوط و  حضرت ابراهیم ،ترتیب، هابیل، حضرت موسی کنند را به می

  )105ص ، جق، 1403مجلسى، (کند. معرفی می نوح

اي چـون مـادر    این است کـه چگونـه زن مؤمنـه   ، در مورد این روایت مطرح سؤال

در کنار افرادي چون قابیل و کنعـان دچـار خطـا و عصـیان آشـکار       حضرت موسی

  قرار گرفته؟ و مستحق این شده که حضرت موسی در روز قیامت از او فرار کند. ،اند شده

   تفسیري عرضۀ روایاتمدلول قرآن در  ۀگستر. 2ـ2

مطلق و بدون صفت و قیدي ذکر شـده اسـت.    صورت بهدر متن روایات عرض، قرآن 

نشـده   ذکرهم که روایتی بر قرآن عرضه شده، نوع د�لت  هایی نمونهطور که در  همان

  است. 

تصدیق «، »کتاب«، »قرآن«در روایات عرض، براي مدلول قرآن از کلمات و عبارات 

استفاده شده است. در برخی دیگر از روایات آمده کـه بـه هنگـام    » شبیه قرآن«و » قرآن

کلینـی،  (.»حکْـم الْکتَـابِ و السـنَّإلِ   : «توان از سنت نیز بهره بـرد  عرضه، در کنار قرآن می

قـرآنِ  مدلول قرآن در فرایند عرضه، فقـط   ،روایاتاین متن  در) 68ص ،1 ج، ش1363

شـباهت مـتن قـرآن یـا احادیـث      مطلق به کار نرفته، بلکه در مواردي تصدیق کتاب یا 

  )9ص ،1جق، 1380عیاشی، (.»فان اشبهها: «نیز معرفی شده استصحیح با حدیث 

، مدلول قرآن، نص صریح و آشکار هاي عرضه توسط معصومین  در بیشتر نمونه

و در تعدادي نیز مدلول قرآن، یک یا چند اصل قرآنی گرفته شده  11قرآن استیا ظاهر 

رآنی است کـه  ق ۀشد هاي ثابت و پذیرفته ها و مؤلفه است. مراد از اصل قرآنی نیز، گزاره

ن نیـز،  قرآن به آن صراحت دارد. تفاوت آن با روح کلی یـا حـاکم قـرآ    ۀیک یا چند آی

احتـرام  «نمونه  راينبودن فرایند کشف آن است. ب  نبودن آن و مشکل  اي ذوقی و سلیقه

هـا مـورد سـنجش و ارزیـابی قـرار       انسـان  ۀروز قیامت همـ «، »والدین واجب استبه 

و » در دیـن حرجـی نیسـت   «، »کس بـر دوش خـودش اسـت   هـر بار گناه «، »گیرند می

 ۀشـد  از جمله اصول ثابت و پذیرفتـه  ،»تر است خداوند از رگ گردن به بندگان نزدیک«

 پـنج ، مـدلول قـرآن در   شده توسـط معصـومین   قرآنی است. در بین روایات عرضه
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حدیث دیگر نص صریح قـرآن گرفتـه شـده     دوزادهحدیث، اصل یا اصول قرآنی و در 

  12است.

مدلول قـرآن را در عرضـه، معنـاي     هاي روایی، ائمه بر اساس شواهد و گزارش

انـد. توضـیح    و اصول قرآنی در نظر گرفته صریح، ظاهر و ترکیبی از نص  واحد نگرفته

 اخذنص صریح، ظاهر و...) (هاي رویین قرآن اینکه در مواردي مدلول قرآن، متن و �یه

روایت بـر   ۀمسئلشده و در مواقعی نیز با اتخاذ رویکرد اجتهادي استنطاقی، مضمون یا 

   اند. اصل یا اصول قرآنی عرضه شده

فرایند کشف مدلول قرآن نیز از این قرار است کـه بـراي یـافتن مـدلول موافـق یـا       

ابتدا سراغ نص صریح و آشکار قرآن بایـد رفـت و در صـورت کشـف نـص       ،مخالف

هرچنـد   ؛جوي بیشتر براي یافتن ظاهر یا اصـول قرآنـی نیسـت   و صریح، نیاز به جست

توان دست به دامان ظاهر یا اصول قرآنی نیز شـد. ولـی اگـر از     قویت مدلول میبراي ت

لی یافت نشد باید سراغ ظاهر و بعـد از آن اصـل یـا    نص صریح و آشکار قرآنی، مدلو

کـه از ایـن دو مرحلـه بـاز       اصول قرآنی موافق یا مخالف روایـت رفـت. در صـورتی   

حاصل نشد، عرضه به سنت قطعیه و نهایتاً اگر باز مـدلول آن از سـنت یافـت     اي نتیجه

 شـود.  و علم آن به ایشان بازگردانده می نموده توقف نشد، طبق سفارش معصومین

  شده بر نص قرآن ت تفسیري عرضهانمونه روای. 1ـ2ـ2

 13،گذشـت تـر ذکـر آن    ها از نزدیکان در روز قیامت کـه پـیش   روایت فرار انسانالف. 

دلیل مخالفت با نص صریح و آشکار قرآن مـردود اسـت. در قـرآن کـریم آمـده کـه        به

، بـه مـادرش وحـی نـازل کـرد کـه       خداوند براي چگونگی نجات حضرت موسی

»حأَویو ـعضى أَنْ أَروسینَا إِلَى أُمِّ ممـادر حضـرت    موضـعی دیگـر،  در یـا   )7: قصـص (»ه

بِه لَـو   يفارِغاً إِنْ کادت لَتُبد  و أَصبح فُؤاد أُمِّ موسى«معرفی شـده:    بانوي مؤمن موسی

  )10: قصص(».نَیقَلْبِها لتَکُونَ منَ الْمؤْمن  إل أَنْ ربطْنا على

آورنـدگان   مـان یم تـا از ا یو دل مادر موسى تهى گشت. اگر قلبش را اسـتوار نسـاخته بـود   ترجمه: 

  .زى نمانده بود که آن را افشا کندیباشد، چ

مـادر حضـرت    بارۀظر با آیاتی از قرآن کریم درمورد ن  با توجه به تنافري که روایت

که او را مؤمن معرفی کرده یا از سوي خداوند به او وحی نازل شـده)،  (دارد موسی
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  گیرد. محل تردید جدي قرار می فوق، صحت روایت

دیگر روایتی است که در برخی منـابع فـریقین آمـده کـه پـدر حضـرت        ۀنمونب. 

ح مـتن قـرآن   یصـر تکه به  درحالی ؛نامد رآن او را مشرك می، آزر است که قابراهیم

نبـوده و   کریم، آزر مشرك که در قرآن ذکر شـده، پـدر حقیقـی حضـرت ابـراهیم     

 ،7جق، 1417، طباطبـایی (.اند مردود و نپذیرفتنی ،کنند ل میروایاتی که خ�ف این را نق

  )209ـ208ص

ایـن روایـات   بـوده اسـت.    ح، حضرت اسـحاق ی. در روایات نقل شده که ذبج

ـ از کتـاب فق  قرآن کریم، مطـرود اسـت.  آشکار با مخالفت با  دلیل به ه نقـل شـده کـه    ی

ل بوده، بـراى  ید: چه کسى بوده؟ فرمود: اسماعیح پرسیاز ذب شخصى از امام صادق

دش بعـد از داسـتان ذبـح نقـل     یخداى تعالى داستان تولد اسحاق را در کتاب مج نکهیا

  14)112: صافات(».نَیا منَ الصالحیو بشَّرْناه بِإِسحاقَ نَبِ«کرده و فرموده: 

رسید و از حق شـوهر   روایتی نقل شده که زنی خدمت پیامبر کافی. در کتاب د

د. وقتـی زن از  کـر ي از حقوق شوهر به زن را بیـان  بر خود سؤال نموده و پیامبر شمار

واب جـ  حق خویشتن بر شوهر سؤال کرد که آیا من نیز چنین حقی را دارم، پیـامبر 

ـ  يولَهـنَّ مثْـلُ الَّـذ   « ۀدلیل تعارض آشکار با نص آی داده: نه هرگز. این روایت به هِنَّ یعلَ

  نپذیرفتنی است. ) 228: هبقر(»هِنَّ درجةٌیبِالْمعرُوف وللرِّجالِ علَ

و قالَ للَّذي ظَنَّ أَنَّه ناجٍ منْهما اذْکُرْنی عنْد ربک فَأَنْسـاه الشَّـیطانُ ذکْـرَ ربـه     « ۀ. ذیل آیه

، روایاتی با این مضمون نقل شده کـه زنـدانی   )42(یوسف: »فَلَبِثَ فی السجنِ بِضْع سنینَ

طبرسـی،  (سـت. دلیـل غفلـت از یـاد خدا    بـه ، عقوبتی الهـی  شدن حضرت یوسف

  )172ـ171ص ،3جق، 1416؛ بحرانی، 359ص ،5جش، 1386

بر قـرآن  ها  آن ۀعرض ۀاند، اما نتیج شکا�ت اساسی سندياین روایات داراي ا ۀعمد

کریم حکایت از این دارد که نص صریح و آشکار قرآن کریم در تضاد با محتواي ایـن  

  روایات است.

  یوسف: ۀدر سور وصاف حضرت یوسفا

: یوسـف (»نَیکَذَلک لنَصرِف عنْه السوء والْفَحشَاء إِنَّه منْ عبادنَا الْمخْلَص« :مخلَص ۀبندـ 

نَّهم یولَـأُغْوِ « :د که شیطان در مخلَصـین راه نـدارد  فرمای مبارکه حجر می ۀ) و در سور24
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عمیأَجكادبنَ إِلَّا ع خْلَصالْم منْه40و  39: حجر(»نَیم ( 

: یوسف»(نَیالْمحسن ينَاه حکْما وعلْما وکَذَلک نَجزِیولَما بلَغَ أَشُده آتَ« :محسن و متقیـ 

 )36: یوسف(»نَیإِنَّا نَرَاك منَ الْمحسن« ؛)22

اند بـا   منتسب نموده هایی به حضرت یعقوب در برخی دیگر از روایات، تهمت

نشست و از خدا بـه مـردم شـکایت     آمد مردم میو ین مضمون که ایشان بر مسیر رفتا

پـس از انـداختن    سازند که برادران یوسـف  کرد یا روایات دیگري که عنوان می می

 ۀسـور  14و  10کـه بـا مـتن شـفاف آیـات      یوسف به چاه، بر روي او سنگی انداختند 

  یوسف در تناقض است.

  شده بر ظاهر قرآن  نمونه روایات تفسیري عرضه .2ـ2ـ2

فرمودنـد:   نقـل شـده کـه پیـامبر     المنثـور  درالروایتی است که در . نمونه دیگر الف

 ،شد داراى خادم و مرکب و همسر مى کهرا ایشان که فردى از داشتند ل رسم یاسرائ بنى

همسـر، مسـکن    )20 ه:مائد(»ملُوکاًو جعلَکُم « ۀدر آی »ملک«منظور از  دند وینام ملک مى

ولی این روایت بـا ظـاهر عبـارت و    ) 270ـ269، 2جق، 1404سیوطی، (و خادم است.

  سیاق) در تنافی است. (آیات قبل

) روایتـی نقـل   2ــ 1: عـبس (»أَنْ جاءه الْأَعمى *عبس وتَولَّى«. در شأن نزول آیات ب

کرد، عبداهللا بن ام مکتـوم بـر    براي سران قریش صحبت می شده که زمانی که پیامبر

ایشان وارد شد و با صداي بلند از پیامبر خواست که آنچه را خدا بـه او آموختـه بـراي    

د از ایـن مـاجرا آیـات    گردان شد. بعـ  وي بخواند. لذا پیامبر ناراحت شده و از او روي

  ) 4، ح509ص ،5، جق1415حویزي،  یعروس(عبس نازل شد. ۀابتدایی سور

کـه  مخالفت با ظاهر آیات قرآن، قابـل پـذیرش نیسـت. آیـاتی      دلیل بهاین شأن نزول 

 ۀقلم که اندکی پیش از نـزول سـور   ۀده است. در سورکرحضرت را با خلق عظیم معرفی 

  )4: قلم( ».مٍیوإِنَّک لَعلَى خُلُقٍ عظ« :اینچنین توصیف شده است پیامبر ،عبس نازل شده

فَبِما رحمةٍ منَ اللَّه لنت لَهم ولَو کُنـت فَظـا   «فرماید:  آل عمران که می ۀسور 159 ۀیا آی

  »ظَ القَلبِ لَانفَضّوا من حولک...یغَل

  شده بر اصل/ اصول قرآنی نمونه روایات تفسیري عرضه. 3ـ2ـ2

قصـان در قـرآن   در برخی منابع روایی فریقین، روایاتی مبنی بر تحریف زیاده یا نالف. 
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مخالفت آشکار با اصول قرآنی دارند. برخـی  ، که این روایات حالیدر ؛کریم وجود دارد

  ند از:ا قرآنی عبارت ۀشد از این اصول ثابت و پذیرفته

إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ و إِنَّـا لَـه   « :کند قرآن را خداوند نازل نموده و از آن محافظت میـ 

  )9 :حجر(».لَحافظُونَ

و إِنَّـه  « :مکان ورود باطل در آن وجـود نـدارد  ناپذیري است که ا قرآن کتاب خللـ 

  )42ـ41: فصلت(».ه و إل منْ خَلْفهیدینِ یه الْباطل ُمنْ بیأْتیزٌ إلیلَکتاب ٌعزِ

اهللا به درخواسـت   نقل شده که رسول ماجراي معراج پیامبر دربارۀب. در روایتی 

، از خداوند درخواست تخفیف در تعـداد رکعـات نمـاز را طلـب     موسیحضرت 

؛ 20ـ19، ح113ـ112ص، 3؛ ج373، ح785ص ،1، جق1415عروسی حویزي، (کند. می

  15)39، ح114ص ،5؛ ج39، ح95ص ،4ج

مطـروح و نپـذیرفتنی اسـت.     ،مخالفت با اصـول مسـلم قرآنـی    دلیل بهاین روایت 

  ند از:ا ین این اصول عبارتتر مهم

: بقـره (»کَلِّف اللَّـه نَفسـا إِلّـا وسـعها...    یإل « :شود توانش مکلف می ۀانداز کسی بههرـ 

ـ   « ؛)185: همـان (»یرِید اللَّه بِکُم الْیسرَ ولَا یرِید بِکُم الْعسرَ...« ؛)286 ـ یو مـا جعـلَ علَ ف یکُم 

ّنْ  نِیالدرَجٍ م78: حج(».ح(  

خداوند بـه توانـایی بنـدگانش عـالم     علم خداوند، محدود به حد معینی نیست و ـ 

 علـیم   إِنَّ اللّـه « ؛)5: عمران آل(»السّماء یف ولَا الْأَرضِ یف ءیشَ  هیعلَ  خْفَىٖی  لَا  انَّ اللَّه« :است

ورِ بِذاتّد29: بقره(».الص(  

 مراد از موافقت و مخالفت با قرآن. 3ـ2

رخی از ایـن روایـات فقـط بـه     روایات عرض، دو بخش ایجابی و سلبی دارد که بمتن 

گوید روایات  آن و برخی دیگر به هر دو جنبه اشعار دارند. بخش ایجابی، می ۀیک جنب

    16دهد. موافق قرآن را بپذیرید و بخش سلبی، دستور به رد مخالف با قرآن می

روایت، یافتن یک یا دو شاهد از قرآن و پذیرش   در برخی از روایات عرض، م�ك

شـاهدا او  « :م�ك توقف در برابر روایت، نیافتن شاهدي از قـرآن معرفـی شـده اسـت    

 )222ص ،2جش، 1363کلینی، (»شاهدین

ایـن اسـت کـه مـراد از      عرضۀ حدیثین سؤا�ت مطرح در موضوع تر مهمیکی از 
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  موافقت و مخالفت چیست؟ 

  موافقت با قرآن. 1ـ3ـ2

و مؤکدتر از  تر مهمسلبی،  ۀدر روایات عرض جنباولین نکته در این زمینه این است که 

هاي عرضـه توسـط معصـوم     اکثریت نمونه ۀایجابی آن است. ع�وه بر اینکه نتیج ۀجنب

   17نیز، اثبات مخالفت با قرآن است.

 روایـات توسـط معصـومین    ۀشد هاي عرضه نمونهگرفته از بررسی بردیگر  ۀیافت

آن بر قرآن و  ۀمراد از موافقت این نیست که شرط قبول هر روایتی، عرض کهاست  این

 باشد. قرآن کسب موافقت 

البتـه بـا    هاي روایی عرضه، مراد از موافقت، همان مطابقت است؛ بر اساس گزارش

ق روایـات،  مطلـ  ۀرط موافقت روایت بـا قـرآن، در عرضـ   . ش1: نظرداشت این دو نکته

. اگر موافقت روایتـی بـا قـرآن    2 ؛متعارضین، شرط �زم ۀو در عرضشرط کمال است 

صورت عدم احراز، طبق عبارات روشـن روایـات    کنیم و در احراز شد، آن را قبول می

  .شود کرده و یا به سنت عرضه میعرض، در مورد آن روایت سکوت 

شـرط کـه در    با لحـاظ ایـن پـیش    ،این ادعا که مراد از موافقت عدم مخالفت است

شود. از آنجـا   دي واقع میروایات نبوده، مورد تردید ج ۀسیره، عرضه الزاماً مشمول هم

شود که متعارض یـا   روایات مشمول عرضه، محدود است و شامل روایاتی می ۀکه دایر

برانگیزند، عم�ً مترادف بودن موافقت با عـدم مخالفـت، جـایی بـراي      ناك و شک شبهه

کـه امکـان کسـب     راز ندارد. چون این دیدگاه با این استد�ل مطرح شده که از آنجـا اب

روایات وجود ندارد، مراد از موافقت، عدم مخالفـت اسـت. ولـی     ۀمطابقت قرآن با هم

  شود.  می لتزلزاین دیدگاه نیز مبنیان همه روایات نیست،  ۀکه الزامی بر عرض حال

تـوان گفـت مـراد از موافقـت،      برگزیده در مورد مدلول قرآن، می دیدگاه به توجهبا 

ـ قرآن و اصول قرآنـی اسـت.    و ظاهر اعم از مطابقت با نص مثـال اگـر روایـاتی     رايب

دعوت به دعا هنگام بیدارشدن از خواب کند، عرفاً از مصـادیق موافـق بـا قـرآن قـرار      

مطلـق و   صـورت  بـه خداوند  تشویق به دعا و ذکر«یکی از اصول قرآنی،  زیرا ؛گیرد می

ب دعـوةَ الـداعِ إِذَا   یب أُجِیقَرِ یفَإِنِّ یعنِّ يوإِذَا سأَلَک عباد«آیاتی مانند است. » روز و شب

ـ  )186: هبقـر (»رْشُدونَیلَعلَّهم  یؤْمنُوا بِیولْ یبوا لیستَجِیدعانِ فَلْ  یوقَـالَ ربکُـم ادعـون   « ۀو آی
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إِنَّ الَّذ لَکُم تَجِبینَ یأَستادبنْ عتَکْبِرُونَ عیس رِیساخد نَّمهخُلُونَ ج60: غافر(».نَید(  

اسـت کـه در جریـان     این گزارش روایـی از نمونه روایات تفسیري موافق با قرآن، 

کافر کـه  پرسد که اولین ملحد و  ، هارون از امام میبا امام رضاالرشید  هارون ۀمناظر

بود؟ که حضرت ابلیس را عنوان نمود که کبر ورزید و بر برگزیده خدا افتخار کرد کـه  

او نیـز تـا    خدا مرا از آتش آفرید و او را از گل. و این سرپیچی و الحاد بـه بازمانـدگان  

قیامت به ارث رسید. هارون پرسید: مگر ابلـیس ذریـه و بازمانـدگانی دارد؟ حضـرت     

س کانَ منَ الْجِنِّ فَفَسقَ عـنْ أَمـرِ ربـه أَ    یإِلَّا إِبل«اي؟  از قرآن را نشنیده مگر این آیه فرمود:

ذُر و ذُونَهیفَتَتَّخلأَو یتَهوننْ دم یاء   ملظَّـالل بِـئْس ودع لَکُم مه خَلْـقَ     یو متُهدلًا مـا أَشْـهـدنَ ب

 .)51و  50: کهـف (»نَ عضُـداً یلْقَ أَنْفُسهِم و ما کُنْت متَّخذَ الْمضلِّالسماوات و الْأَرضِ و إل خَ

   )243ص ،10 جق، 1403مجلسى، (

شود که نص صریح قرآن با روایت موافقـت دارد و همچنـین برداشـت     مشاهده می

شود که او�ً کسب موافقت قرآن با روایات براي مواضـع خـاص و ایجـاد شـک و      می

ثانیاً مراد از موافقت هم اکتفاي به عدم مخالفت نیست و در این موضوع، شبهه است و 

  کسب مطابقت نص قرآن با روایت است.

  مخالفت با قرآن. 2ـ3ـ2

، شده روایـات توسـط معصـومین    هاي عرضه بر اساس متن روایات عرض و نمونه

بین آیه  ناقضمراد از مخالفت، اعم از مخالفت به شکل تباین کلی و مخالفت به شکل ت

نحو تناقض بین اصل یا اصـول قرآنـی بـا روایـت در موضـوع       و حدیث و مخالفت به

طور که مراد از موافقت با قرآن نیز، اعـم از ایـن اسـت کـه تطـابق       خاص است. همان

کامل بین قرآن و روایت و همخوانی و هماهنگی موضوع روایت خـاص بـا اصـل یـا     

قرآن با موضوع روایت تطابق کامل داشته باشد  اصول قرآنی است. نه اینکه عیناً و لفظاً

که در این صورت کارکرد و جایگاه استق�لی حدیث در معیـت بـا قـرآن زیـر سـؤال      

دیگر اینکه اگر موافقت با قرآن شرط باشد، تنها احادیثی بایـد پذیرفتـه    ۀرفت. از ادل می

 ۀرش باشـد، گسـتر  ت با قرآن مانع پـذی شوند که این شرط را داشته باشند و اگر مخالف

زیرا هم احادیث موافـق   ؛تر خواهد شد توانند مقبول واقع شوند، گسترده احادیثی که می

در قرآن ذکر نشده اسـت و  ها  آن گیرند و هم احادیثی که مضمون در این دایره قرار می
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  مخالف قرآن نیز نیستند.

مراد از موافقت و مخالفت،  بارۀها در نظر سؤا�ت و اخت�ف ۀاینکه، عمد دیگر ۀنکت

به مراد از مدلول قرآن ارتباط دارند. وقتی مـراد   ،برگردندمسئله بیشتر از آنکه به این دو 

از مدلول مشخص شود، غالب سؤا�ت در خصوص موافقـت و مخالفـت بـه خـودي     

 شود. خود تبیین می

ت زمـان  مـد  ۀتوان بـه روایتـی دربـار    از نمونه روایات تفسیري مخالف با قرآن می

سـال و   200اشاره کرد. با این مضمون که این کشتی در مـدت   ساخت کشتی نوح

؛ 50، ص12، جق1415طبـري،  (سال ساخته شده است. 600یا  500در برخی روایات 

شـود،   عرضه مـی  وقتی این روایت بر امام صادق )328ص ،3ج، ق1404سیوطی، 

، مـدت  )27: مؤمنون(»نَایننَا و وحیاصنَعِ الْفُلْک بِأَع ه أَنِینَا إِلَیفَأَوح« ۀحضرت با اشاره به آی

سـال طـول کشـیده     500 ال عنوان کردند. چگونه ممکن اسـت س 80ساخت کشتی را 

فرماید کشتی با به وحی ما، یعنی به دسـتوري کـه مـا بـه تـو       باشد با اینکه خداوند می

و صرفاً بیـان   مورد استناد، تصریح به مدت ساخت کشتی ندارد ۀوحی کردیم بساز؟ آی

عبـارتی   بـه  ؛و عنایت الهی انجام شده است شده که ساخت این کشتی به دستور، وحی

سال و یا بیشتر از آن به طـول   200ظاهر آیه، مخالفت با این دارد که مدت ساخت آن، 

  انجامیده باشد. 

  تفسیري بر قرآن کریم روایاتعرضۀ سنت در فرایند  جایگاه. 4ـ2

کـه   متصور اسـت تفسیري، چندین کارکرد  عرضۀ روایاتسنت در فرایند براي جایگاه 

تجدوهما فـی    فان لم« . مستند به متن روایات عرض1از این قرار است: ها  آن ینتر مهم

موضوع روایت تفسیري  در صورتی که )118ص ،27جق، 1414ر عاملی، ح(»اهللا  کتاب

، یا امکان کسب موافقت یا مخالفت قرآن با روایـت میسـر نباشـد    در قرآن یافت نشود

هایی از روایـات   در گونه خصوص به ؛توان به سنت رجوع کرد میبراي اعتبارسنجی آن 

از طریق قرآن بـا�خص بـا   ها  آن پردازند و اعتبارسنجی تفسیري که به ذکر مصادیق می

 اگـر  کهکارکرد دیگر این. 2 ؛تواند کارگشا باشد قرآن دشوار است، سنت مینص صریح 

ـ    ،عرضه در قرآن موجـود باشـد   موضوع روایت مورد اعتبارسـنجی   ۀبـراي تقویـت ادل

ویژه زمانی که مدلول قرآن ظاهر یا اصول قرآنی  به ؛دکرتوان به سنت رجوع  روایت، می
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  ست.اتکا شواهد روایی، مفید و قابل است، استفاده از

ا نهاده شد، بن اروایتی که مراد از مسجدي که بر اساس تقو ۀمثال، پس از عرض رايب

و حکـم بـه مخالفـت ظـاهر     ...» رِجالٌ  هیف« ۀده است، بر ظاهر آیکرمسجد النبی معرفی 

د. کـر با اسـتفاده از سـنت تقویـت     عرضه بر قرآن را ۀتوان نتیج قرآن با این روایت، می

حبونَ أَنْ یه رِجالٌ یف« ۀآی بارۀدر از حلبى آمده که از امام صادق اشىیع ریتفسدر مث�ً 

تطهیر بول  ،اند که با آب یچه کسانى هستند؟ فرمود کسانها  آن سؤال کردم که »تَطَهرُوای

 ق،1380، اشىیع(اهل قبا نازل شده است. ۀه دربارین آیکنند، سپس فرمود: ا مى و غائط

  )137ح ،112ص ،2ج

  عرضه خروجی. 5ـ2

 ۀدر اعتبارسـنجی حـدیث و نحـو    عرضۀ حدیث، تأثیر یا خروجی عرضه ۀمراد از نتیج

تعامل با حدیث بعد از عرضه در پذیرش، عمـل، انکـار، حجیـت، سـکوت و توقـف،      

  عرضه بر سنت و... است. 

فلم اقلـه، زخـرف و   «در متن روایات عرض، براي روایات مخالف با قرآن از تعابیر 

ق، 1380؛ عیاشـی،  69ص ،1 جش، 1363کلینی، (استفاده شده است.» من حدیثیفلیس 

  )221ص ،1جق، 1370؛ برقی، 8ص ،1ج

روایـاتی   مخالف قرآن دارد و در روایت اشعار به عدم صدور صراحت بهاین تعابیر 

ردوا «، »فـاطرحوه «، »� تصدق علینـا «، »ردوه«، »� تاخذوا به« دیگر که از تعابیري چون

ت عرضه، نفی حجی ۀاستفاده شده، نتیج »فدعوه«و  »فاطرحوه او ردوه علینا«، »الینا علمه

  است. عنوان شده احادیث مخالف قرآن

  : تعریف شده است قرآن، دو کارکرد براي روایات عرضدر متن عبارتی  به

مانند زمانی کـه دو روایـت از    ؛کنند مرجح معرفی می عنوان بهقرآن را  ،یک دسته. 1

 اما با هم تعارض دارند.  ،لحاظ شأنی شرایط حجیت را دارند

مرجع صدور معرفی شده  عنوان بهاند که قرآن  دوم روایات عرضه، روایاتی ۀدست. 2

ماخالف قـول ربنـا   (روایت مخالف از ائمه صادر نشده است. به این معنا که مث�ً ؛است

 لم نقله)

چهـار  تفسیري بر قرآن کریم را یـک از   عرضۀ روایات ۀنتیجتوان  با این توضیح می
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    زیر دانست:حالت 

و فتـه  پذیر اصول قرآن موافقت دارد کـه   ظاهرو با نص صریح یا تفسیري یا روایت

 دلیـل  بـه ابلیس کـه   ۀذری بارۀگفته در مانند روایت پیش ؛شود حکم به صدور روایت می

 شود. موافقت با نص صریح قرآن، پذیرفته و حکم به صدور روایت می

شود کـه در   یا اصول قرآن آشکار میو  یا ظاهر یا مخالفت روایت با نص صریح. 1

شود. احتمـال دیگـر در ایـن حالـت،      این صورت روایت رد و حکم به عدم صدور می

ـ » ملـک «کـه  نند روایت تفسیري ما 18حکم به نسخ روایت توسط قرآن است.  و« ۀدر آی

جکُلَعمخالف بـا ظـاهر یـا     دلیل بهرا به معناي همسر، مسکن و خادم گرفته که » وکالُم م

 شود. سیاق آیات قبل، حکم به عدم صدور آن می

و موافقت یا مخالفت قرآن شود  نمیحاصل اي  نتیجه ،روایت به قرآن ۀیا از عرض. 2

یا بر سنت عرضـه کـرده و   که در این صورت طبق متن روایات عرض شود  کشف نمی

ـ   إِنِ اشْتَبه« :شود ده میگردان آن به امام برعلم و نموده سکوت یا  ه فَقفُـوا  یـ کُم فیالْأَمرُ علَ

هنْد120ص ،27جق، 1414حر عاملی،  ؛232ص ،ق1414طوسی، (».ع( 

صحیح روایـت در اثـر عرضـه روشـن     یکی از نتایج عرضه این است که معناي . 3

 شود.

که در نگاه نخسـت  » � تجتمع امتى على خطاء«براي نمونه در روایتی نقل شده که 

ممکن است برداشت شود که مراد از روایت این است که امت اسـ�م هیچگـاه دچـار    

کنند. ولی  ق تاریخی چنین برداشتی را تأیید نمییشوند که حداقل حقا و اشتباه نمی خطا

آید که معناي صـحیح روایـت    این روایت بر قرآن کریم، این نتیجه حاصل می ۀبا عرض

امـت را   ۀشـود کـه همـ    ر نمـى یقدر فراگاى از مسائل آن همسئلخطاى در «این است که 

رو حق و بر حـق  ین آنان خواهند بود که پیکسانى در ب سوى خود بکشاند، بلکه دائماً به

ا بعضـى از آنـان، هرچنـد آن    یشوند، و  رو حق مىیپا همه امت بر حق و یباشند، حال 

برخی از اصول قرآنـی کـه حکایـت از ایـن موضـوع       19».ک نفر معصوم باشدیبعض، 

  ند از:ا عبارت

کْفُرْ بِها هؤُإلء فَقَـد  یفَإِنْ « :هرگز به اس�م کفر نخواهند ورزیداي از امت اس�م  عدهـ 

  )89: انعام(».نَیبِکافرِسوا بِها یوماً لَوکَّلْنا بِها قَ
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ـ و جعلَها کَلمـةً باق « :اى باقى قـرار داد  د را کلمهین و توحیخداوند دـ  ـ ی یةً ف  بِـهقع.« 

  )28: زخرف(

إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ و إِنَّـا لَـه   « :کند ده و از آن محافظت میکرقرآن را خداوند نازل ـ 

  )9: حجر(».لَحافظُونَ

و إِنَّـه  « :مکان ورود باطل در آن وجـود نـدارد  ناپذیري است که ا قرآن کتاب خللـ 

  )41 :فصلت(».ه و إل منْ خَلْفهیدینِ یه الْباطلُ منْ بیأْتیزٌ، إل یلَکتاب عزِ

 گیري نتیجه. 3

عرضۀ بر قرآن کریم با محوریت  عرضۀ حدیثبررسی و تحلیل ضوابط  ین نتایجتر مهم

  تفسیري از این قرار است: روایات

تفسیري بر قرآن، منافاتی با کارکرد ایـن روایـات در    عرضۀ روایاتضرورت الف. 

شرط استفاده از روایـات تفسـیري،    پیش ؛ زیراکمک در فهم صحیح قرآن ندارد تبیین یا

عرضـۀ  هاست، ع�وه بر اینکه عرضـه بـر قـرآن، معیـاري بـراي       اطمینان از صحت آن

روایات تفسـیري  روایات.  ۀهم ۀاست نه عرضناك بر قرآن  برانگیز و شبهه شک روایات

جعلی بـودن وجـود    ۀشبه ها، مشکل ضعف سند و نیز از آنجا که در مورد بخشی از آن

  دارد، مشمول معیار عرضه بر قرآن کریم هستند.

در متن روایات عرض، تصریح شده که ممکن است موضوع روایتـی در قـرآن   ب. 

، عرضـه بـه   معصـوم  ۀورت توصـی ان لم تکن موجودا) که در این ص(نباشدموجود 

سنت یا توقف و سکوت در پذیرش روایت است. لذا ممکن است تعدادي از روایـات  

اي نیـز بـراي    موجود نبودن موضوع آن یا یافت نشدن آن، عمـ�ً زمینـه   دلیل بهتفسیري 

  بر قرآن کریم وجود نداشته باشد.ها  آن عرضه

روایـت بـه    ۀروایات بر قرآن، عرض ۀهم ۀرغم اط�ق روایات عرض بر عرض ج. به

ت چنین فرهنگی رواج نداشته و اینکه در سن سنتد�یلی چون تقلیل جایگاه استق�لی 

  شود.  روایات نمی ۀمحض نقل هر روایتی، آن را بر قرآن عرضه کنند، شامل هم که به

مدلول قرآن را در عرضه، معناي  هاي روایی، ائمه بر اساس شواهد و گزارشد. 

انـد. در   و ترکیبی از نص صـریح، ظـاهر و اصـول قرآنـی در نظـر گرفتـه        واحد نگرفته

نص صریح، ظاهر و...) اخـذ شـده و   (هاي رویین قرآن مواردي مدلول قرآن، متن و �یه
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روایت بر اصل یـا   ۀمسئلدر مواقعی نیز با اتخاذ رویکرد اجتهادي استنطاقی، مضمون یا 

   اند. اصول قرآنی عرضه شده

 ۀایجابی آن است و نتیج ۀو مؤکدتر از جنب تر مهمسلبی،  ۀعرض جنب در روایاته. 

مراد از موافقـت   هاي عرضه توسط معصوم نیز، اثبات مخالفت با قرآن است. اکثر نمونه

ت قـرآن  آن بـر قـرآن و کسـب موافقـ     ۀنیست که شرط قبول هر روایتی، عرضهم این 

رط . شـ 1باشد. بلکه مراد از موافقت، همان مطابقت است؛ با نظرداشت ایـن دو نکتـه:   

 ۀمطلـق روایـات، شـرط کمـال اسـت و در عرضـ       ۀموافقت روایت با قرآن، در عرضـ 

کنـیم و   . اگر موافقت روایتی با قرآن احراز شد، آن را قبول می2 ؛متعارضین، شرط �زم

آن روایـت سـکوت    بارۀعبارات روشن روایات عرض، در صورت عدم احراز، طبق در

  شود. کرده و یا به سنت عرضه می

در  شـرط کـه   این ادعا که مراد از موافقت عدم مخالفت است با لحاظ این پـیش و. 

شود. از آنجـا   دي واقع میروایات نبوده، مورد تردید ج ۀسیره، عرضه الزاماً مشمول هم

شود که متعارض یـا   روایات مشمول عرضه، محدود است و شامل روایاتی می ۀکه دایر

برانگیزند، عم�ً مترادف بودن موافقت با عـدم مخالفـت، جـایی بـراي      ناك و شک شبهه

کـه امکـان کسـب     ابراز ندارد. چون این دیدگاه با این استد�ل مطرح شده که از آنجـا 

ت اسـت. ولـی   اد از موافقت، عدم مخالفـ روایات وجود ندارد، مر ۀمطابقت قرآن با هم

  شود.  روایات نیست، بنیان این دیدگاه نیز متزلزل می ۀهم ۀحال که الزامی بر عرض

شــده روایــات توســط  هــاي عرضــه بــر اســاس مــتن روایــات عــرض و نمونــهز. 

، مراد از مخالفت، اعم از مخالفت به شکل تباین کلی و مخالفت به شکل معصومین

نحو تناقض بین اصل یا اصول قرآنی بـا روایـت    و حدیث و مخالفت بهناقض بین آیه ت

  در موضوع خاص است. 

نـص صـریح یـا     . موافقت با1: عرضه چهار حالت متصور براي خروجی فرایندح. 

   ؛ا نــص صــریح یــا ظــاهر و یــا اصــول قــرآن بــمخالفــت . 2 ؛یظــاهرو اصــول قرآنــ

و توقف یا برگردانـدن علـم آن بـه    بودن در کسب موافقت یا مخالفت قرآن  نتیجه . بی3

  .. تبیین معناي صحیح روایت تفسیري4 ؛امام
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  ها نوشت پی

و  6ۀ ش، شـمار 1376مسـعودي، عبـدالهادي،    ،»2و   1بر امامان عرضۀ حدیث« ۀاز مقال . برگرفته1

 .9 ۀش، شمار1377

ذکر است که از این طـرق   شایان، شده روایات بر قرآن توسط معصومان هاي عرضه نمونه دربارۀ .2

 يجـو و جست. 1اند:  هاي استخراجی در قالب ضوابط عرضه گنجانده شده احصا و پس از تحلیل گزاره

نـد از: مـا تقـول، ترویـه     ا عبـارت جـو  و جستهاي  ین کلیدواژهتر مهم ؛افزارهاي حدیثی در نرمگسترده 

. اسـتخراج  2 القـرآن، حـدیث الـذي و...   الناس، یخالف القرآن، یوافـق القـرآن، خـالف القـرآن، وافـق      

 بحـار . تتبع دستی برخی منابع حـدیثی ماننـد   3هاي عرضه از تحقیقات و مطالعات مشابه حدیثی  نمونه

 طبرسی. ا�حتجاجقسمت احتجاجات) و (، ع�مه مجلسیا�نوار

بیشـتر   ۀمطالعـ بـراي  (هستند. روایت تفسیري هزار پانزدهقائل به برخی در مورد تعداد این روایات، . 3

  )34ـ4ص ش،1389: مهریزي، نک

از جملـه موافقـان حجیـت    (عقـ� عنـوان شـده اسـت.     اصلی موافقان حجیت خبر واحد، سیرۀدلیل . 4

، 2جق، 1415()، امـام خمینـی  423ــ 422ص ،ق1418(اهللا خـویی  نـد از: آیـت  ا روایات تفسیري عبارت

تـوان بـه ایـن افـراد      از مخالفان حجیت این روایات مـی  )23ص ،2ج، ش1383(معرفت اهللا آیت)، 194

، 1417() و ع�مـه طباطبـایی  7، ص1جق، 1414()، شیخ طوسـی 18ص ،ق1410(د: شیخ مفیدشاره کرا

  )85ص

گریـد بـه فصـل دوم و سـوم     بر قـرآن توسـط ائمـه بن    عرضۀ روایاتهاي بیشتر  نمونه ۀ. براي مشاهد5

گنـدمانی،   جمـالی .(بـر قـرآن   عرضـۀ حـدیث  شناسی و ضوابط کاربست عملی فراینـد   روش ۀنام پایان

  ش)1397

»: یسـبقوا  فیهم کـرائم القـرآن و هـم کنـوز الرحمـان، ان نطقـوا صـدقوا وان صـمتوا لـم         «مثال،  رايب. 6

بـاب ان  ، 1، جکـافی . نیـز بنگریـد بـه    1. انّ ا�مام اذا شاء ان یعلم علم. کافی، ج143، خطبۀ الب�غه نهج

  .الراسخین فی العلم هم ا�ئمإل

، حکایت از )8ص ،1جق، 1380، یاشیع(در متن برخی روایات عرض» الوقوف عند الشبهإل«. عبارت 7

ناك یا  روایات بر قرآن نیست بلکه این معیار، براي مواضع شبهه ۀهم ۀاین دارد که مراد از عرضه، عرض

ت طور کـه تعـداد دیگـري از روایـا     برانگیز بودن روایات یا رفع تعارض معرفی شده است. همان شک

ایـن   ۀود ندارد یا همگان تـوان یـافتن همـ   روایات در قرآن وج ۀعرض، صراحت دارند که محتواي هم

، 118ص ،27جق، 1414 ،حـر عـاملی  (»اهللا تجـدوهما فـی کتـاب    فان لم« موضوعات از قرآن را ندارند.

یا گفته شده که اگر موضوع روایتـی در قـرآن نباشـد آن را بـر      )235ص ،2جق، 1403مجلسی، ؛ 29ح

 به معصوم ،در قرآن و سنت نیامدهها  آن که موضوعرا کنیم و علم آنچه از روایات  سنت عرضه می

  گردانیم. برمی
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 ش)1394، خداییو  خرقانی»(قرآن باب شکر کافی در سنجش با« ۀمقال مثال، رايب. 8

امـام ضـمن تأییـد صـحت     » خواهی انجـام بـده   اگر امام را شناختی هرچه می«در روایت مثال  براي. 9

مخالفـت بـا قـرآن،     دلیـل  بـه ومرج اسـت را   گري و هرج اي که همان اباحه روایت، برداشت اشتباه عده

 در منابع شیعی آمده که اباصلت از امام رضـا ) یا 54ـ53ص ،1جق، 1383بی، مغر(کند. تصحیح می

کننـد، انتقـام    قیـام مـی   ـ که نقل شده هنگامی که حضرت مهـدي   حدیثی از امام صادق ۀدربار

صحت روایـت   امام رضاکه  کند سؤال می ،گیرد را از نوادگان قات�ن او می خون جدش حسین

شود؟  چه می) 164 :نعاما( »و إل تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى« ۀدهد که معناي آی اباصلت ادامه میکند.  را تأیید می

سخنان خداوند درست است. منظـور حـدیث، نوادگـانی اسـت کـه بـه قتـل         ۀفرماید: هم حضرت می

 )273ص ،1 جق، 1404صدوق، (اند. راضی حسین

شـناخت   وجود شک در معناي حدیث رخ داده اسـت. اینکـه آیـا    دلیل بهروایت بر امام دو این  ۀعرض

توسـط حضـرت    نوادگـان قـات�ن امـام حسـین     ۀهم امام، مجوز هر عمل خیر و شري است و آیا

  به قتل خواهند رسید یا خیر؟ قائم

وافقهـا علـى مـا    یات بقدر ما ین اآلیإل لها إ� ما وافق مضامیر إذا کانت آحادا � حجیات التفسیأن روا .10

إل یاألحکام الشـرع  یإل المترتبإل فتنحصر فیإل تدور مدار اآلثار الشرعیإل الشرعیفن األصول فإن الحج ین فیب

إل یإل شـرع یـ فـ� حج  یعن الحکم الشـرع  یر الخالیالقصص والتفس یات الواردة فیو أما ما وراءها کالروا

ما أخبـار  یاألخبار سـ  یإل ف� مسرح لها بعد توافر الدس والجعل فیالعق�ئ یإل أعنیإل العقلیو أما الحج .هایف

ها على صحإل متنه، و من ذلک موافقـإل متنـه   یل علیجوز التعویإل یر والقصص إ� ما تقوم قرائن قطعیالتفس

  )212ـ211ص ،9جق، 1417طباطبایی، (.مإلیات الکریلظواهر اآل

  . شواهد روایی:11

پوش) در بین اهل سنت در مواردي جایز و جایگزین شستن پاها هنگام  نوعی پاي(الف. مسح بر خفین

) در روایتی بـه نقـل از   64ص ،1جق، 1403 ؛ ترمذي،102ص ،1جق، 1401 بخاري،(وضو شده است.

پوشش مسح کرد. وقتی از جریـر از دلیـل ایـن     همام آمده که جریر بعد از ادرار، وضو گرفت و بر پاي

  )102ص ،1جق، 1401 بخاري،(نیز چنین عملی را انجام داد. کار سؤال شد، جواب داد که پیامبر

ـ     ... و « ۀمخالفت با آی دلیل به این روایت توسط امام علی بإِلَـى الْکَع لَکُـمجأَر و ـکُموا بِرُؤُسـحسنِیام « 

عیاشـی،  (مائده دانسته شده است. ۀدور آن مربوط به قبل از نزول سور) کنار گذاشته شده و ص6 :مائده(

  )302ـ301ص ،1جق، 1380

در قـرآن آمـده کـه بـر روي      ؛ زیـرا مخالفت قرآن با این روایت از نوع مخالفت صریح و آشکار اسـت 

  اي به جواز مسح بر پوشش پا نشده است. پاهاي خود تا قسمت برآمدگی مسح کنید و اشاره

فرمود: هرگاه سخنی گفـتم، شـما از مـن بپرسـید از کجـاي       کند که امام باقر ب. ابو جارود نقل می

و کثرت سؤال نقل نمـود.   مبنی بر نهی از قیل و قال و فساد مال قرآن است. سپس حدیثی از پیامبر
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ـ یإل خَ«فرمایـد:   از حضرت پرسیده شد: این مطلب کجاي قرآن آمده؟ فرمود: خداوند می یرَ ف ـ کَث رٍ مـنْ  ی

إلحٍ بإِص أَو رُوفعم قَةٍ أَودرَ بِصنْ أَمإِلَّا م مواهدر نجواي زیاد خیري نیست مگر کسی که به صدقه  ؛»نَ النَّاسِینَج

؛ »اماًیجعلَ اللَّه لَکُم ق یالَّت  إلتُؤْتُوا السفَهاء أَموالَکُم«) یا گفته: 114(نساء: کند. ف اص�ح بین مردم امر مییا معرو

ا تَسـئَلُوا عـنْ   ل«)؛ و 5 :نسـاء (تان قرار داده به سـفیهان ندهیـد.   ها را براي قوام زندگی اموالتان را که خداوند آن

 :ه(مائـد کند مپرسـید.  از چیزهایی که اگر براي شما آشکار گردد شما را اندوهناك می؛ »تُبد لَکُم تَسؤْکُماء إِنْ یأَشْ

  )225ص ،1جق، 1370 ،برقی؛ 60ص ،1 جش، 1363لینی، ک(.)101

مـذمت نجـوا بجـز در    «ترتیب به نص صریح قرآن یعنی  فقت قرآن با روایت بهحضرت براي اثبات موا

نهـی از  «و » مذمت سپردن اختیار امـوال بـه سـفها   «، »صدقه یا معروف یا اص�ح بین مردمموارد امر به 

    استناد نموده است.» شود سؤال از چیزهایی که در صورت آشکار شدن موجبات اندوه فرد می

  . شواهد روایی12

ی یکـه عبـا   در تعدادي از منابع حدیثی اهل سنت روایتی آمده با این مضمون که روزي ابوبکر، درحالی

کهنه بر تن داشت و نزد پیامبر بودند، جبرئیل بر پیامبر نازل شد و از علت کهنگی عباي ابـوبکر پرسـید   

ثروتش را قبل از فتح انفاق کرده است. جبرئیل از طرف خداوند پیـامی آورد   ۀو پیامبر گفت: ایشان هم

ام بپرس که آیـا ابـوبکر هـم از     راضیگوید که از ابوبکر  رساند و می که به ابوبکر بگو خداوند س�م می

  )329ص ،4جق، 1412 کثیر،  ؛ ابن105ص ،2ج، ق1417خطیب بغدادي، (من راضی است؟

دارند کـه   کند، حضرت بیان می صحت این روایت سؤال می بارۀدر اکثم از امام جواد وقتی یحیی بن

و لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسـانَ  «فرمایند:  منکر فضل ابوبکر نیستم ولی این خبر موافق کتاب خدا نیست. خداوند می

یا رضایت ابـوبکر از خداونـد بـر او    آ )16 :ق(»دیه منْ حبلِ الْورِیو نَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه و نَحنُ أَقْرَب إِلَ

؛ 245ص ،2جق، 1386طبرسـی،  (گنجـد.  ها نمی پنهان بوده تا اینکه از او سؤال کند؟ این مطلب در عقل

  )80ص ،50جق، 1403مجلسی، 

خداونـد از رگ گـردن بـه بنـدگان     «براي اثبات مخالفت قرآن با روایت به اصل قرآنـی   امام جواد

کند که خداوند بر همه چیز داناسـت و چیـزي    کند. این اصل آشکارا بیان می میاستناد » تر است نزدیک

 بر او پوشیده نیست.

از جمله مواردي که معصوم، سؤالی را از طریق عرضه بر اصل قرآنی پاسـخ دادنـد روایتـی اسـت کـه      

، بـراي  ام اي روي آن قـرار داده  ناخن انگشتم شکسـته و پارچـه  «پرسد:  می عبدا�علی از امام صادق

مـا جعـلَ علـیکُم فـی     «شـود:   ه و امثال آن از کتاب خدا فهمیده میمسئلامام فرمود: این » وضو چه کنم؟

  )33ص ،3 جش، 1363 ،کلینی(، إمسح علیه؛ بر روي پارچه مسح کن.)78حج: (»الدینِ منْ حرَجٍ

را  کنند نوادگانِ قات�ن امام حسین قیام می دیگر، روایتی است که وقتی حضرت صاحب ۀنمون

مخالفت با اصل  دلیل بهشود، حضرت آن را  عرضه می کشد. این روایت هنگامی که بر امام رضا می

  )273ص ،1جق، 1404صدوق، (کنند. رد می» إل تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى«قرآنی 
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  .  105ص ،7 ج، ق1403مجلسى، . 13

  .155، ص17، جق1417طباطبایی، . 14

  کند. نقل می تفسیر قمیو  من � یحضره الفقیه، توحید. این روایات را حویزي از منابعی چون 15

. در برخی روایات عرض، موافقت با سنت، همچون موافقت با کتاب، یـک مـرجح مسـتقل اسـت.     16

تـاب، مقـدم بـر    شـود؛ یعنـی موافقـت ک    نهایت اینکه از بعضی روایات، لزوم رعایت ترتیب استفاده می

 حـر ؛ 2، ح69، ص1جش، 1363لینـی،  ک(شاهدا من کتاب اهللا او من قول رسـول) (موافقت سنت است.

  )110ص ،27جق، 1414عاملی، 

  .221ص ،1 جق، 1370برقی، ؛ 9ص ،1جق، 1380 عیاشی،: نک. 17

روایی دیگر: در مورد مسح بر خفین در بین اهل سنت در مواردي جایز و جایگزین شسـتن   ۀ. نمون18

ـ  دلیل به پاها هنگام وضو شده که توسط امام علی ... و امسحوا بِرُؤُسکُم و أَرجلَکُـم  « ۀمخالفت با آی

بمائده دانسته شده است.   ۀکنار گذاشته شده و صدور آن مربوط به قبل از نزول سور » نِیإِلَى الْکَع  

  .تفسیر المیزانبرگرفته از . 19
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