
 
  تأکید با قرآن به قرآن تفسیری روش حجیّت
 تسنیم تفسیر در عرض روایات به

 
 ٢تفضلیمحمد امین ، ١مجید معارف

 )١٣/٨/٩٤: تاریخ پذیرش نهاییـ  ١٧/٥/٩٤: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

های عالمـه طباطبـایی و    های تفسیری که در عصر حاضر به سبب کوشش          یکی از روش  
هللا جوادی آملی مورد توجه قرار گرفت، روش تفسیری قرآن بـه قـرآن                پس از وی آیت   

یکی از ایـن    .  متعددی نقل شده است    ۀدلبرای اثبات حجیّت این منهج تفسیری ا      . است
ادله استناد به احادیث عرض است کـه در آن، قـرآن میـزان سـنجشِ صـحتِ روایـات                     

بـا  . نیاز از سنت تلقی شـده اسـت         دانسته شده و لذا قرآن کریم در تبیین مراد خود بی          
شود که ایـن       حدیثی آن، آشکار می    ۀمراجعه به مجموع احادیث عرض و تشکیل خانواد       

این مقاله بر آن است که ابتدا به تبیین استناد مطرح شـده             . هایی دارد   تدالل کاستی اس
همچنـین از آنجـا کـه کـه         . های آن را مورد بررسی قـرار دهـد          بپردازد و سپس کاستی   

آید، این مقاله     گران معاصر این مکتب تفسیری به شمار می         اللّه جوادی آملی از احیا      آیت
 . ایشان نگاشته شده استهای  بر اساس آراء و نظریه
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 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١١٢

 طرح مسئله
در ایـن   . های مفسران برای تفسیر قرآن کـریم اسـت              تفسیر قرآن به قرآن، یکی از روش      

پـردازد    قرآن کریم دارد، به تفسیر می     شیوه مفسر بر اساس برداشتی که از مجموع آیات          
اما آنچه اهمیت دارد، مشروعیت و حجیّـت ایـن          . دهد  و آیات را به وسیلۀ هم توضیح می       

لذا باید بررسی شود که آیا صرف برداشـت مفـسّر بـدین نحـو و بـدون                  . نوع تفسیر است  
رع است یـا    تواند بیانگر معنای واقعی آیات باشد و آیا مورد پسند شا            مراجعه به سنت می   

 که به صورت خبر واحد به ما رسیده است در نمایانـدن             )ع(خیر؟ و نیز آیا کالم معصومان     
مراد خداوند از آیات قرآن نقش دارند یا خیر؟ عالوه بر این آیا عـدم مراجعـه بـه اخبـار                     

هـا، بایـسته      واحد تفسیری مصداقی از افتراق بین ثقلین است؟ لذا برای پاسخ این سوال            
 . حجیّت تفسیر قرآن به قرآن بررسی شوداست ادلۀ 

 
 مراد از تفسیر قرآن به قرآن. ١

مـثالً سـیوطی در تعریـف آن        . هـای متعـددی بیـان شـده اسـت           تعریـف » تفـسیر «برای  
 اینکه از اعم است؛ آن مراد بیان و قرآن معانی کشف عالمان، عرف در تفسیر«: نویسد  می
 »باشـد  ظـاهر  غیـر  یا و ظاهر آن معانی حسب به یا نباشد، یا باشد مشکل لفظ حسب به
 مقصود و قرآن الفاظ استعمالی مفاد »معانی کشف« از مراد عبارت این در. ] ٤٢٧، ص ٣١[
 خـوئی  هللا   آیـت  ].٩، ص ٢٨[است   قرآن آیات از خداوند جدی مراد تعیین »مراد بیان« از

» العزیـز  کتابـه  من لیتعا اللّه مراد إیضاح هو التفسیر«: گوید  می تفسیر علم تعریف در نیز
؛ ٢٦ص ،٣: ک.ر[ این معنا از تفسیر توسط سایر علما نیز بیـان شـده اسـت                ].٥، ص ٢٥[

 تفسیر عبارت «: کند  گونه تعریف می    هللا جوادی آملی نیز تفسیر را این         آیت ].١٠٥، ص ٢٩
 مرکـب  و بـسیط  مـدلول  و مـتکلم  مقـصود  بـه  رسـیدن  و مزبـور  مبادي تحلیل از است
 نیست، قرآن الفاظ توضیح تنها تفسیر شده، های بیان تعریف به  باتوجه.] ٥٣، ص١٨[»لفظ
 بیـان  و لفـظ  مـدلول  بـه  رسیدن آن، اصلی هدف است و  خداوند کالم مراد توضیح بلکه

 .] ٢٥، ص٥٠[رسد  می ذهن به کالم ظاهر از که لفظ ظاهری معانی پنهان است نه معانی
ا به سه دستۀ تفسیر قـرآن بـه قـرآن،           های تفسیر قرآن ر     هللا جوادی آملی روش     آیت

ایـشان روش    ]. ٥٩، ص ١٨[کنـد     تفسیر قرآن به سنت و تفسیر قرآن به عقل تقسیم می          
 و  ]٤٦، ص ١٦؛  ٣٤٦، ص ٩[داند    می تفسیر شیوۀ ترین  برجسته و قرآن به قرآن را بهترین    

 »اسـت  مـتن  همان در تامّ تدبر دیني، مقدّس متنِ یک فهم براي راه بهترین«: نویسد  می



  ١١٣      تسنیم تفسیر در عرض روایات به تأکید با قرآن به قرآن تفسیری روش حجیّت

، ٩[اسـت   دیگـر  آیۀ تصدیقي یا صوري شاهد ای آیه هر مقدس متن این در]. ٦١، ص٩[
 ایـن  و بـود  خواهـد  دیگـر  آیۀ وفق اي آیه هر موضوع، و قلمرو وحدت فرض در و] ٥٨ص

 و علمـي  هـر  بـه  توجـه  از قبـل  تفـسیر  این در. است قرآن به قرآن تفسیر معناي همان
 ٢٤، ص١٨[ شود مي نگریسته الهي آیات به تنها و مستقیماً )ع(معصوم سخن حتي کالمي

، ١٤؛  ٦٨، ص ١٣[ »بـس  و پـرس  قـرآن  ز قـرآن  معنـي «گفت   توان  می خالصه طور و به ]
 یکـدیگر  بـه  قـرآن  اجزاي همۀ انعطاف و انثناء معنای به قرآن، به قرآن تفسیر. ] ٢١٠ص

 ناسـخ،  و سوخمنـ  کننـد و   مـي  تفسیر و تبیین را یکدیگر اجزا همۀ تفسیر، این در. است
 ... و مبـیّن  و مجمـل  القرینـه،  ذو و قرینـه  خـاص،  و عام مقیّد، و مطلق محکم، و متشابه
 با کریم قرآن از آیه هر روش، این در. ]٢٥٠، ص ١٢[شوند    می منعطف یکدیگر به همگي
 آیات تبیین اساس  بر .شود مي شکوفا و باز ها  آن از گیري بهره و قرآني آیات سایر در تدبّر
است  تفسیر در تر  قوي آیات به استدالل و استناد و محوري و اصلي آیات وسیلۀ به فرعي

 معرفتي مرصوص بنیان یک ریزي پي براي را الزم مواد همۀ کریم قرآن آیات از برخي که
 بـا  اسـت کـه    بنایي چنین موادّ از بخشي دار عهده تنها آن آیات از برخي و دارد خود در

 قـرآن  تفسیر همچنین. ] ٦١، ص ١٨[شوند   مي تفسیر و تبیین اول گروه آیات از استمداد
 زیـرا  باشـد  سـنت  محتـاج  خود حجیّت در تا نیست دلیل جزء و حجت از نیمی قرآن به

 کـه  است حجت و معتبر هم زمانی  و است قرآن وامدار حجیت اصل ناحیۀ در هم سنت،
 قطعـاً  پـس  .اشـد ب نداشـته  آن بـا  تخـالفی  گونه هیچ و شود عرضه قرآن بر آن محتوای
 و مـستقل  معتبـرِ  و بالفعـل  حجت آن، بر حدیث عرضه از قبل باید قرآنی بحث محصول

 همچنـین   ].٦٤، ص ١٨[ شـود  واقع سنت سنجش میزان بتواند باشد تا  ضمیمه از نیاز  بی
 متناسـب،  آیات کمک به چند هر کریم، قرآن احکام و همۀ معارف  که کرد اعتراف باید«
 .] ١٣٨، ص١٨[»است روشن سنّت به مراجعه از قبل شفاف طور به

تـوان    شود مراد از تفسیر قرآن به قرآن این اسـت کـه مـی               از آنچه گذشت نتیجه می    
بدون مراجعه به روایات، به مراد خداوند از آیات دست یافت و قرآن کـریم بـرای تبیـین                   

 .  مراد خود کافی است
 

 حجیّت تفسیر قرآن به قرآن. ٢
. گر شیوۀ تفسیری قرآن بـه قـرآن اسـت           لمان معاصر شیعی و احیا    اعالمه طباطبایی از ع   

ایشان عالوه بر اینکه تفسیر سترگ المیزان را بر این مشی نگاشـت، بـه اثبـات مبـانی و                    
هللا جـوادی   آیـت (پس از ایشان شاگرد وی   . ادلۀ حجیّت این منهج تفسیری نیز پرداخت      



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١١٤

 ولی او نیز روش تفـسیری قـرآن بـه           گرچه تغییراتی در مبانی تفسیری استاد داد       )آملی
 را بر این منوال نگاشت و همانند استاد به تبیین مبـانی و ادلـۀ                تسنیمگزید و     قرآن را بر  

 .حجیّت این شیوۀ تفسیری پرداخت
در مقابل، جمعی دیگر از علما این شـیوۀ تفـسیری را قبـول نداشـتند و لـذا بعـد از                      

ها بـه     بیشتر این کتاب  . ی در نقد آن نوشته شد     های  ها و مقاله    ، کتاب المیزاننگاشته شدن   
هـای آن را نـشان داده         نقد مبانی و ادلۀ حجیّت تفسیر قرآن به قرآن پرداخته و کاسـتی            

 بـه نقـد آرای   البیـان  مناهج تفسیرهللا ملکی میانجی در مقدمۀ   به عنوان مثال آیت   . است
همچنـین  . شان داده اسـت   های مبانی تفسیری او را ن       عالمه طباطبایی پرداخته و کاستی    

 مـع  مناقـشات « تحت عنوان القرآن تفسیر فی الصحیح المنهجعبدالنبی مهدی در کتاب     
 تفـسیر  در قـرآن  بـه  قـرآن  تفـسیر  روش بررسیو سید جعفر سیدان در کتاب       » المیزان
 . اند هایی در این خصوص اشاره کرده ، به نکتهالمیزان

یّت تفسیر قرآن به قرآن، بحـث سـترگی         داوری بین آراء بزرگان و نقد و بررسی حج        
است که این مقاله مجال بررسی آن را ندارد و در اینجا تنها کفایت یـا کاسـتی یکـی از                     

روش  ادلۀ دیگری نیز در حجیّـت     . شود  ادلۀ آن، یعنی استناد به روایات عرض بررسی می        
 عملـی   ۀبـودن قـرآن، سـیر        »تبیان کـل شـیء    «قرآن مانند نور بودن و       به قرآن تفسیری

 در  )ع(بیـت   ها و مواردی از قبیل سیرۀ اهـل         ارائه شده است که بررسی آن      ... و   )ع(بیت  اهل
 .  است تفسیر قرآن و نحوۀ استفادۀ ایشان از سنت در تفسیر خارج از موضوع این مقاله

 
 از دید تسنیم» روایات عرض«مراد از . ٣

. یات بر قرآن کریم وجـود دارد      ادر مجموعۀ روایات شیعه، احادیثی دال بر لزوم عرضۀ رو         
 قرآن کـریم    ی، یعن یاند سخنان ما را بر میزان اله        فرموده ی در احادیث فراوان   )ع(نامعصوم

ایـن  .  آن را بپذیریـد    ، کنید و در صـورت عـدم مخالفـت بـا قـرآن             یعرضه و با آن ارزیاب    
 .] ٧٩، ص١٨[ است  معروف» الکتابیاخبار عرض عل«احادیث به 

 

 وایات عرض در اثبات حجیّت روش تفسیری قرآن به قرآناستناد به ر. ٤
یکی از ادلۀ اثبات حجیّت روش تفسیری قرآن به قرآن استناد بـه روایـات عـرض اسـت                   

؛ به این صورت که با توجه به روایات عرض، اگر فهـم مـا از قـرآن                  ]٩١ و ص  ٦٤، ص ١٨[
لزم دور خواهد بـود     تکریم متوقف بر رجوع به روایات باشد، امر به عرضۀ آن به قرآن مس             

توضیح اینکه اگر فهم ما از ظـاهر آیـات قـرآن قبـل از فحـص از روایـات،                    ]. ٨٨، ص ١٨[



  ١١٥      تسنیم تفسیر در عرض روایات به تأکید با قرآن به قرآن تفسیری روش حجیّت

حجیّت نداشته باشد مستلزم آن است که برای فهم ظاهر آیات باید قبل از تفسیر، تمـام                 
الزمۀ این امر آن است که ابتدا خـود ایـن روایـات             . روایات مربوط به آن آیهِ بررسی شود      

فهم بوده و مستقل از قرآن دارای حجیّت باشـند و بتـوان از طریقـی غیـر از قـرآن          قابل  
اما سـنت، اوالً در ناحیـۀ اصـل حجیـت وامـدار       . کریم به حجیّت این روایات دست یافت      

قرآن است و ثانیاً بر اساس روایات عرض وقتی حجت اسـت کـه محتـوای آن بـر قـرآن                     
د قبـل از عرضـۀ حـدیث بـر آن، حجـت             پس قطعاً محصول بحث قرآنی بایـ      . عرضه شود 

نیاز از ضمیمه باشد تا بتواند میزان سنجش سنت واقع شـود            بالفعل، معتبر، مستقل و بی    
معـارف و احکـام قـرآن    ۀ همبرای تحقق هدف عرضۀ روایات بر قرآن، باید    ]. ٦٤، ص ١٨[

کریم، هر چند به کمک آیات متناسب، به طور شفافْ قبل از مراجعـه بـه سـنّت روشـن                    
اگر برخي از   . عدم مخالفت روایت با قرآن کریم را بیان نمود         تا بتوان به طور صریح       باشد

اي و چنـین     آیات قرآن مبهم باشد و بـدون سـنّت روشـن نگـردد، هرگـز چنـان عَرْضـه                  
 متوقف بر احراز معنا و      ،فتوا به عدم مخالفت سنّت با قرآن      لذا  . گیري ممکن نیست   نتیجه

اگر بعضي از آیات بدون سنّت اصال ً مفهـوم نگـردد و پیـام آن                پیام سراسر قرآن است و      
معلوم نشود، پس فهم بخشي از قرآن متوقف بر اعتبار سنت است در حـالي کـه اعتبـار                   

اي از آیات قرآن کریم به نحو سلب کلـي، مخـالف و              سنت نیز به آن است که با هیچ آیه        
 روشـن باشـد و ثانیـاً، فهـم هـیچ             آیات قرآن  ۀ باید، هم  پس اوالً . مباین و معارض نباشد   

اي متوقف بر سنّت نباشد و ثالثاً، اگر فهم برخي از آیات متوقـف بـر سـنّت باشـد در                      آیه
بـود   خواهـد  مـستحیلْ  تنـاقضِ  بـه  دوريآید و سرانجامِ چنان      همان محورْ دور الزم مي    

 تـا  باشـد  روشن سنجش، میزانِ عنوان به باید سنّت به مراجعه بدون قرآن همۀ بنابراین،
 ]. ١٣٨، ص١٨[گیرد  قرار سنّت »علیه معروضٌ«

 بـه صـورت     زانیـ المهللا جوادی آملی، عالمه طباطبایی نیـز در تفـسیر             عالوه بر آیت  
اجمالی به روایات عرض توجه کرده و معقتد است اگر خبر در فهم آیه مؤثر باشد، عرض                 

 )ص(ای از پیـامبر     خبار متـواتره  عالوه بر اینکه ا   «: نویسد  وی می . معناست  اخبار به کتاب بی   
کند به تمسّک بـه قـرآن و اخـذ بـه آن، و اینکـه هـر                    رسیده است که امت را توصیه می      

روایتی از آن جناب به دستشان رسید عرضه بر قرآنش کنند، اگر با قرآن مطابق بود بـه                  
هـا وقتـی معنـا دارد کـه تمـامی             آن عمل کنند، وگرنه به دیوارش بزنند، و ایـن توصـیه           

مضامین احادیث نبوی را بتوان از قرآن کریم درآورد، وگرنه اگر بنا باشد استفاده از آنهـا                 
 ]. ١٣٢، ص٣٤[» آید  باشد دور الزم می)ص(منوط به بیانی از رسول خدا
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 بررسی استدالل مذکور. ٥
 . نیکوست برای بررسی و تحلیل این نظریه، ابتدا اصل این روایات بررسی شود

آملی احادیث عرض را به دو دسـته روایـات عـام عـرض بـر قـرآن و                   هللا جوادی     آیت
 .کند روایات عرض مشروط به تعارض تقسیم می

 
 روایات عرض مشروط به تعارض. ١. ٥

کنـد و در بـاب       ی است که راه حل تعارض احادیث متعارض را ارائه مـ           ی روایات اول ۀدست
 ].٥٦، ص ٢١؛  ٧٩، ص ١٨[ند  ا   موسوم »نصوص عالجیه «تعادل و تراجیح علم اصول فقه به        

گونه روایات امر عرضۀ سنت بر کتاب صرفاً مقید به زمانی است کـه دو روایـت بـا          در این 
برای حـل ایـن تعـارض       . هم در تعارض قرار گرفته و نتوان یکی را بر دیگری ترجیج داد            

 حـدیث  دو کـردن  هـا عرضـه     آن از  مطرح شده که یکـی     )ع(بیت  هایی از جانب اهل     مالک
، ١٨[اسـت    کریم قرآن بر یافته، استقرار آن ها  تعارض داللی که  جمع  غیر قابل  متعارض

 فَقِـسْهُمَا  الْمُخْتَلِفَانِ الْحَدِیثَانِ جَاءَكَ إِذَا«: فرماید  می)ع(به عنوان مثال امام کاظم]. ٧٩ص
، ٤٠[» بَاطِـلٌ  فَهُـوَ  یُـشْبِهْهُمَا  لَـمْ  إِنْ وَ حَقٌّ، فَهُوَ أَشْبَهَهُمَا فَإِنْ أَحَادِیثِنَا، وَ اللَّهِ کِتَابِ عَلَى
: فرمایـد   برای ترجیح یکـی از روایـات متعـارض چنـین مـی     )ع(همچنین امام رضا]. ٩ص

 وَافَقَ مَا فَاتَّبِعُوا حَرَاماً أَوْ حَالالً مَوْجُوداً اللَّهِ کِتَابِ فِي کَانَ فَمَا اللَّهِ کِتَابِ عَلَی فَاعْرِضُوهُمَا«
همچنـین  ]. ٢١، ص٣٢[»   )ص(النَّبِـيِّ  سُـنَنِ  عَلَى فَاعْرِضُوهُ الْکِتَابِ فِي یَکُنْ لَمْ مَا وَ الْکِتَابَ

 در پاسخ عمر بن حنظله مبنی بر عمل به یکی از دو حکم معارضی که هـر                  )ع(امام صادق 
، ١٨[» سُّنَّةال وَ الْکِتَابِ حُکْمَ حُکْمُهُ وَافَقَ فِیمَا یُنْظَرُ«: فرماید  دو منتسب به سنت است می     

 عَلَی فَاعْرِضُوهُمَا مُخْتَلِفَانِ حَدِیثَانِ عَلَیْکُمْ وَرَدَ إِذَا«: فرماید یا در روایتی دیگر می] ٣٠٢ص
 ].١١٨، ص ٢٧، ج ٢٣[» فَـرُدُّوهُ  اللَّهِ کِتَابَ خَالَفَ مَا وَ فَخُذُوهُ اللَّهِ کِتَابَ وَافَقَ فَمَا اللَّهِ کِتَابِ

 ].٤٥٧، ص ٣٣[ نقـل کـرده اسـت        )ص(را به نقل از رسول خـدا       شیخ صدوق همین روایت   
ا  ءٍ شَـيْ  تَمْیِیـزُ  أَحَـداً  الیَسَعُ أَنَّهُ«: گوید   می کافیهمچنین کلینی در ابتدای       اخْتَلفَـتِ  مِمـَّ

 اللَّهِ، کِتَابِ  عَلى اعْرِضُوهَا’ :بِقَوْلِهِ )ع(الْعَالِمُ أَطْلَقَهُ مَا  عَلى إِالّ بِرَأْیِهِ، )ع( الْعُلَمَاءِ عَنِ فِیهِ الرِّوَایَةُ
 ]. ٨، ص١، ج٤٢[»  ‘فرُدُّوه اللَّهِ کِتَابَ خَالَفَ مَا وَ فَخُذُوهُ،  ـعَزَّوَجَلَّ  ـ اللَّهِ کِتَابَ وَافَقَ فَمَا

اساساً در این دسته از روایات دستور عامی مبنی بر عرضۀ تمام روایات بر قرآن کریم                
بـه همـین جهـت ایـن     . ر ثبوت تعارض بین روایات اسـت      وجود ندارد و عرض، مشروط ب     

تواند برای اثبات حجیّت روش قرآن به قـرآن مـورد اسـتناد               دسته از احادیث عرض نمی    



  ١١٧      تسنیم تفسیر در عرض روایات به تأکید با قرآن به قرآن تفسیری روش حجیّت

قرار گیرد، زیرا تعداد بسیار زیادی از روایات شیعه معارض ندارد تا برای حل تعارضـشان                
بل از فحص، با امر بـه عـرض   لذا عدمِ حجیّت ظواهرِ قرآن ق   . نیاز به عرضۀ بر کتاب باشد     

توان قـرآن را بـر اسـاس     شود زیرا می سنت بر کتاب، قابل جمع بوده و منجر به دور نمی        
بنابراین استناد به این دسـته از روایـات بـرای اثبـات             . روایاتِ بدونِ معارض تفسیر نمود    

 .حجیّت منهج تفسیری قرآن به قرآن کافی نیست
 
 روایات عام عرض بر قرآن. ٢. ٥
 به اخبـار متعـارض نـدارد        ی است که اختصاص   یروایات عام از احادیث عرض،     دوم   ۀستد

 را در گرو موافقت یـا عـدم مخالفـت بـا قـرآن کـریم                 تمام احادیث  یبلکه صحت محتوا  
، ٢١؛ ٧٩، ص١٨ [گـستراند  ی همـه احادیـث مـ   هلزوم عرض بر قرآن را بۀ داند و دامن یم

 :متن این روایات بدین شرح است]. ٥٦ص
الوقوف عند الشبهة خیرٌ من       «: کنند   چنین نقل می   )ع( از امیرالمؤمنین  )ع( امام صادق  .١

االقتحام فی الهلکة و ترکک حدیثاً لم تروه خیر من روایتک حدیثاً لـم تحـصه، إنّ علـى                   
کلّ حق حقیقة و على کل صواب نوراً فما وافق کتاب هللا فخذوا به و ما خالف کتاب هللا                   

 ]. ٨، ص٤٠[» فدعوه
اُنظروا أمرنا، و ما جاءکم عنّا فإن وجـدتموه للقـرآن موافقـاً             «: فرماید   می )ع( امام باقر  .٢

فخذوا به و ان لم تجدوه موافقاً فردّوه و ان اشتبه األمر علـیکم فقفـوا عنـده و ردّوه الینـا           
 ]. ٢٣٢، ص٣٦[» حتّى نشرح لکم من ذلک ما شرح لنا

 شَـاهِداً  لَـهُ  فَوَجَدْتُمْ حَدِیثٌ عَلَیْکُمْ وَرَدَ إِذَا«: کند  می نقل   )ع( حسین بن عالء از امام صادق      .٣
 ]. ٦٩، ص٤٢[»  بِه أَوْلَى بِهِ جَاءَکُمْ فَالَّذِي إِالّ وَ )ص(اللَّهِ رَسُولِ قَوْلِ مِنْ أَوْ اللَّهِ کِتَابِ مِنْ

ـ  عَنَّا أَتَاکُمْ مَا«:  چنین آمده است   )ع( در حدیث دیگری از امام صادق      .٤  ال حَـدِیثٍ  نْمِ
 ]. ٢٢١، ص٨ [» بَاطِل فَهُوَ اللَّهِ کِتَابُ یُصَدِّقُهُ
دُ  یَا«: کند که فرمود     نقل می  )ع( محمد بن مسلم از حضرت صادق      .٥  جَـاءَكَ  مَـا  مُحَمـَّ
 یُخَالِفُ فَاجِرٍ أَوْ بَرٍّ مِنْ رِوَایَةٍ فِي جَاءَكَ مَا وَ بِهِ فَخُذْ الْقُرْآنَ یُوَافِقُ فَاجِرٍ أَوْ بَرٍّ مِنْ رِوَایَةٍ فِي

 ].٨، ص٤٠[» بِهِ تَأْخُذْ فَال الْقُرْآنَ
 الْحَـدِیثِ  مِـنَ  یُوَافِـقْ  لَمْ مَا«:  در حدیث دیگری از همان بزرگوار چنین آمده است         .٦
 .]٦٩، ص١، ج٤٢[»  زُخْرُف فَهُوَ الْقُرْآنَ
 یُوَافِـقُ  ال حَـدِیثٍ  کُلُّ وَ السُّنَّةِ وَ تَابِالْکِ إِلَى مَرْدُودٌ ءٍ شَيْ کُلُّ«:  فرمود )ع( امام صادق  .٧
 .]٦٩، ص١، ج٤٢[» زُخْرُف فَهُوَ اللَّهِ کِتَابَ
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ا  جَـاءَکُمْ  إِذَا« :  از امام باقر علیه السالم چنین نقل شده است .٨  فَوَجَـدْتُمْ  حَـدِیثٌ  عَنـَّ
ى  إِلَیْنَـا  رُدُّوهُ ثُـمَّ  عِنْـدَهُ  فَقِفُـوا  إِالّ وَ هِبِ فَخُذُوا اللَّهِ کِتَابِ مِنْ شَاهِدَیْنِ أَوْ اًشَاهِد عَلَیْهِ  حَتـَّ

 ].٢٢٢، ص٢، ج٤٢[» لَکُم یَسْتَبِینَ
اسُ  أَیُّهَا «:  علیه نقل است که فرمود     )ص( از رسول خدا   .٩ ي  جَـاءَکُمْ  مَـا  النـَّ  یُوَافِـقُ  عَنـِّ
 .]٦٩، ص١، ج٤٢[» أَقُلْه فَلَمْ اللَّهِ کِتَابَ یُخَالِفُ جَاءَکُمْ مَا وَ قُلْتُهُ فَأَنَا اللَّهِ کِتَابَ

التـصدّق علینـا االّ مـا وافـق         « :  آمده اسـت   )ع( و امام صادق   )ع( به نقل از امام باقر     .١٠
 ].٩، ص٤٠[» کتاب هللا و سنة نبیّه صلی هللا علیه وآله

گیری وی     مطابق روایتی، وقتی از یونس بن عبدالرحمن در خصوص علّت سخت           .١١
شـود، در پاسـخ بـه واسـطۀ           ث و فزونی انکارش نسبت به آنها سؤال می        در پذیرش احادی  

 حَـدِیثاً  عَلَیْنَا تَقْبَلُوا ال یَقُولُ«: کند که فرمود     چنین نقل می   )ع(حکم از امام صادق     بن  هشام
 بْـنَ  الْمُغِیرَةَ فَإِنَّ قَدِّمَةِ،الْمُتَ أَحَادِیثِنَا مِنْ شَاهِداً مَعَهُ تَجِدُونَ أَوْ السُّنَّةَ وَ الْقُرْآنَ وَافَقَ مَا إِالّ

هَ  فَـاتَّقُوا  أَبِـي،  بِهَـا  یُحَدِّثْ لَمْ أَحَادِیثَ أَبِي أَصْحَابِ کُتُبِ فِي دَسَّ اللَّهُ لَعَنَهُ سَعِیدٍ  ال وَ اللـَّ
 جَـلَّ  وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ قُلْنَا حَدَّثْنَا إِذَا فَإِنَّا )ص(نَبِیِّنَا سُنَّةَ وَ تَعَالَی رَبِّنَا قَوْلَ خَالَفَ مَا عَلَیْنَا تَقْبَلُوا

 .]٢٢٤، ص٤١[» )ص(اللَّه رَسُولُ قَالَ وَ
 مطابق روایتی دیگر نیز یونس بن عبـدالرحمن در ادامـۀ روایـت فـوق، مـاجرای                  .١٢
کنـد و      شـنیده بـود نقـل مـی        )ع(آوری احادیث فراوانی را که از اصحاب امام صـادق           جمع
هـا را      عرضه داشتم و آن حضرت بسیاری از آن        )ع(را بر امام رضا   گوید من آن احادیث       می

ابوالخطّاب و پیروان او در روایات امـام        ’:  منکر شد و فرمود    )ع(به عنوان روایات امام صادق    
 فَـال « :سپس معیار قبول احادیث را چنین فرمود      ‘ .صادق علیه السالم فراوان دست بردند     

 اللَّهِ عَنِ إِنَّا السُّنَّةِ مُوَافَقَةِ وَ الْقُرْآنِ بِمُوَافَقَةِ حَدَّثْنَا تَحَدَّثْنَا إِنْ فَإِنَّا آنِالْقُرْ خِالفَ عَلَیْنَا تَقْبَلُوا
 کَالمِ مِثْلُ آخِرِنَا کَالمَ إِنَّ کَالمُنَا فَیَتَنَاقَضُ فُالنٌ وَ فُالنٌ قَالَ نَقُولُ ال وَ نُحَدِّثُ رَسُولِهِ عَنْ وَ

 وَ عَلَیْـهِ  فَرُدُّوهُ ذَلِکَ بِخِالفِ یُحَدِّثُکُمْ مَنْ أَتَاکُمْ إِذَا وَ آخِرِنَا لِکَالمِ مِصْدَاقٌ أَوَّلِنَا مَکَال وَ أَوَِّلنَا
 وَ مَعَـهُ  حَقِیقَةَ ال فَمَا نُورٌ عَلَیْهِ وَ حَقِیقَةً مِنَّا قَوْلٍ کُلِّ مََع فَإِنَّ بِهِ جِئْتَ مَا وَ أَعْلَمُ أَنْتَ قُولُوا

 .]٢٢٤، ص٤١[» الشَّیْطَان قَوْلُ فَذَلِکَ عَلَیْهِ نُورَ ال
 وَ الْکَذَّابَـةُ  عَلَـيَّ  کَثُـرَتْ  قَدْ«: الوداع فرمود  نقل شده که در حجة )ص( از پیامبر اکرم   .١٣
ـ  فَـإِذَا  النَّارِ مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْیَتَبَوَّأْ مُتَعَمِّداً عَلَيَّ کَذَبَ فَمَنْ بَعْدِي سَتَکْثُرُ ي  اْلحَـدِیثُ  اکُمُأَتَ  عَنـِّ

 کِتَـابَ  خَالَفَ مَا وَ بِهِ فَخُذُوا سُنَّتِي وَ اللَّهِ کِتَابَ وَافَقَ فَمَا سُنَّتِي وَ اللَّهِ کِتَابِ عَلَى فَاعْرِضُوهُ
 .]٤٤٧، ص٣٥[» بِه فَال تَأْخُذُوا سُنَّتِي وَ اللَّهِ



  ١١٩      تسنیم تفسیر در عرض روایات به تأکید با قرآن به قرآن تفسیری روش حجیّت

 )ع(هـاي علـی     یکی از نوشـته   کند که در       از پدر بزرگوارشان نقل می     )ع( امام صادق  .١٤
 کَانَ مَنْ عَلَی کَذَبَ کَمَا کَاذِبٌ عَلَيَّ سَیَکْذِبُ إِنَّهُ«: فرمود) ص(چنین آمده که پیامبر اکرم    

هِ  کِتَـابَ  خَـالَفَ  مَـا  وَ حَـدِیثِي،  فَهُوَ اللَّهِ کِتَابَ وَافَقَ حَدِیثٍ مِنْ عَنِّي جَاءَکُمْ فَمَا قَبْلِي،  اللـَّ
 .]٩٢، ص٢٤[»   حَدِیثِي مِنْ فَلَیْسَ
و ایـشان در  » کنیـد؟  آیا شما روایات را تکـذیب مـی     « پرسید   )ع( ابوقرّة از امام رضا    .١٥

 .]٩٦، ص١، ج٤٢[» کَذَّبْتُهَا لِلْقُرْآنِ مُخَالِفَةً الرِّوَایَاتُ کَانَتِ إِذَا«: پاسخ فرمود
اسـت    نوشـته  ای که در پاسخ به موضوع جبر و تفـویض           ضمن نامه  )ع( امام هادی  .١٦

 عِنْـدَ  فِیـهِ  رَیْبَ ال حَقٌّ الْقُرْآنَ أَنَّ بَیْنَهُمْ اخْتِالفَ ال قَاطِبَةً األُمَّةُ اجْتَمَعَتِ قَدِ وَ«: فرماید  می
 مُـصِیبُونَ  تَحْقِیقِـهِ  وَ الْکِتَـابِ  بِتَـصْدِیقِ  مُقِـرُّونَ  اجْتِمَـاعِهِمْ  حَالِ فِي وَ الْفِرَقِ أَهْلِ جَمِیعِ

 مَـا  جَمِیـعَ  أَنَّ فَـأَخْبَرَ  ‘ضَـاللَةٍ  عَلَى أُمَّتِي تَجْتَمِعُ ال ’)ص(اللَّهِ رَسُولِ بِقَوْلِ ذَلِکَ وَ مُهْتَدُونَ
 ال اخْـتِالفَ   حَـقٌّ  الْقُـرْآنُ  وَ بَعْـضاً  بَعْـضُهَا  یُخَالِفْ لَمْ إِذَا هَذَا حَقٌّ کُلُّهَا األُمَّةُ عَلَیْهِ اجْتَمَعَتْ

 طَائِفَـةٌ  الْخَبَـرَ  أَنْکَرَ وَ تَحْقِیقِهِ وَ خَبَرٍ بِتَصْدِیقِ الْقُرْآنُ شَهِدَ فَإِذَا تَصْدِیقِهِ وَ هِتَنْزِیلِ فِي بَیْنَهُمْ
 هِـيَ  فَإِنْ الْکِتَابِ تَصْدِیقِ عَلَی األَصْلِ فِي اجْتَمَعَتْ حِینَ ضَرُورًَة بِهِ اإلِقْرَارُ لَزِمَهُمُ األُمَّةِ مِنَ

 ].٤٥٨، ص٢[» الْمِلَّة مِنَ الْخُرُوجُ لَزِمَهَا أَنْکَرَتْ وَ جَحَدَتْ
ای   توان احادیث عرض را از جنبه       شود که می    با اندکی دقت در این روایت دریافت می       

به تنهایی قـرآن  » معروض علیه«در برخی از این موارد    . دیگر نیز به دو دسته تقسیم کرد      
بـه  . اسـت » معروض علیه«انکریم است، ولی در برخی موارد قرآن و سنت به صورت توأم          

و به  (عبارت دیگر، احادیث را باید بر قرآن کریم و احادیثی که از قبل مورد پذیرش بوده                 
عرضه کرد و در صورت عدم تباین، این احادیـث          ) ها اعتماد عقالیی وجود دارد      صحت آن 

شت همچنین باید توجه دا   . گیرد  ها قرار می    »معروض علیه «پذیرفته شده و خود جزئی از       
تواند به تنهایی  علیه یاد شده، نمی ها از قرآن و سنت به عنوان معروض احادیثی که در آن

قرآن را تأمین کند، زیرا اساساً در ایـن دسـته از روایـات               به قرآن روش تفسیری  حجیّت
علیه است نه قرآن به تنهایی و لذا عدم حجیّـت   قرآن و سنت به صورت مشترک معروض 

 نـوع از روایـات، بـه         توضیح آنکه در ایـن    . شود  ایات، سبب دور نمی   ظواهر کتاب بدون رو   
هللا جـوادی آملـی       عرض بر قرآن و سنت با هم، امر شده است و لذا همان طور که آیـت                

علیه باید در داللت بر خود، مـستقل از معـروض باشـد، در                بیان داشته است که معروض    
اند، نه قرآن بـه تنهـایی و لـذا           ه شده این روایات قرآن و سنت باهم دارای استقالل دانست        

از . این دسته از روایات عرض به تنهایی دال بر حجیّت منهج قرآن به قرآن نخواهـد بـود                 
تواند حکایت از حجیّت روش قرآن به قرآن داشـته            ای از روایات که می      این رو تنها دسته   
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 در غیر آن امر باشد، احادیثی است که به عرضۀ مطلق روایات، چه در حین تعارض و چه
 . علیه را فقط قرآن کریم معرفی کرده است کند  و معروض  می

در مجموع احادیث عرض در جوامع حدیثی شیعه حدود بیست روایـت و در جوامـع                
که از بین این بیست روایت تنهـا هفـت روایـت در    ] ٢٧[حدیثی عامه هفت روایت است 

ۀ مطلق روایات بر قـرآن کـریم شـده و           ها امر به عرض     گیرد که در آن     دستۀ اخیر قرار می   
علیه نیز قرآن به تنهایی است لذا فقط یک سوم این روایات مورد اسـتناد اسـت                   معروض

 . پردازیم ها می که در ادامه به بررسی آن
 
 بررسی خانوادۀ حدیثی روایات عرض. ٣. ٥

د توجه بوده   از دیرباز در بین علمای امامیه گردآوری روایات وارده در موضوعی واحد مور            
خـانوادۀ  . گـر اسـت   است و این امر در قالب ابواب مختلف حدیثی در جوامع روایی جلـوه           

حدیث مجموعۀ روایات با موضوع واحد یا نزدیک به هم است که در سطح اول به روایات                 
 مثالً روایـات    ]٢٠٩، ص ٤٨. [یک باب و در سطوح بعد به روایات مرتبط با آن تعلق دارد            

، ]٢١٩، ص ٤٤[» بینهـا  الجمـع  کیفیـة  و األخبـار  اختالف علل«بی به نام    عرض را در ابوا   
توجه به خـانوادۀ    . آمده است ...  و   ]٦٩، ص ١، ج ٤٢[»  الْکِتَاب شَوَاهِدِ وَ بِالسُّنَّةِ األَخْذِ بَابُ«

حدیث، عرضه و مقابلۀ متن روایات با یکدیگر، منجر بـه شـناخت انـواع حـدیث، کـشف                   
لذا مناسب است بـرای     . ]٢٠٩، ص ٤٨[شود    نای جامع احادیث می   روابط روایات و نیز مع    

 . فهم درست احادیث عرض، به خانوادۀ حدیثی آن توجه شود
 یک دسته اخباری  .  به روایات مذکور دست کم دو گروه قابل تفکیک است          ۀدر مراجع 

ز اند نظیر روایت دوم، پنجم، ششم، پانزدهم و شانزدهم و نی            که عرض بر قرآن را خواسته     
اند نظیر روایت اول، هفتم، هشتم،        تعبیر نموده » هللا  کتاب«علیه، به     روایاتی که از معروض   

 .چهاردهم و روایت سوم ترجیح
علیه اخبـار معرفـی     دسته دیگر اخباری است که عالوه بر کتاب، سنّت را هم معروض           

، روایـت  ))ص(شاهد من کتاب هللا أو من قول رسـول هللا (کرده است از جمله روایت سوم     
أو شـاهداً مـن احادیثنـا    ... القرآن و الـسنّة  (، روایت یازدهم   )کتاب هللا و سنة نبیّه    (دهم  

، )موافقـة القـرآن و موافقـة الـسنّة        (، روایـت دوازدهـم      )قول ربّنا و سنّة نبیّنا    ... المتقدّمه  
) نـا  احادیث یعلى کتاب هللا و عل    (،روایت اول ترجیح    )کتاب هللا و سنّتی   (روایت سیزدهم   

 ).الکتاب و السنّة(و روایت چهارم ترجیح 



  ١٢١      تسنیم تفسیر در عرض روایات به تأکید با قرآن به قرآن تفسیری روش حجیّت

علیه اخبار را، قـرآن و سـنّت بـا     شود تعداد زیادی از این روایات، معروض   مشاهده می 
دانند و پنج روایت از روایات عرض و دو روایت از روایات ترجیح ایـن معنـا را بـه                      هم می 

اخبـار اقتـضا    روشن است که وحـدت موضـوع و حکـم ایـن             . صراحت بیان فرموده است   
کند آنجا که محلّ عرضه کتاب هللا عنوان شده با جایی کـه قـرآن و سـنّت را محـل                       می

حتی برخی از این روایات     . عرضه معرفی فرموده است دارای معنای واحد و یکسانی باشد         
 یا احادیث   )ص(مثل روایت یازدهم یا روایت سوم اشاره به این معنا دارند که سخن پیامبر             

بنابراین وقتـی   . توانند محل عرضۀ اخبار قرار گیرند        به تنهایی هم می    )ع(مانمتقدّم معصو 
سخن از کتاب خدا و قرآن است، منظور قرآنی است که در کنار اخبار متواتر و معتبـر از                   
نظر معنا به مرتبه حجیّت و اعتبار رسیده و مراد آن برای ما در کنار قرائن معتبـری کـه           

 بخش شده است و لذا این اخبـار نـه تنهـا بـه اثبـات حجیّـت             رسیده اطمینان  )ع(از ائمّه 
از ایـن   . دارد  پردازد، بلکه حجیّت آن را به همراه سنت بیان می           استقاللی قرآن کریم نمی   

رو استناد به احادیث عرض برای اثبات حجیّت منهج قـرآن بـه قـرآن، خـالی از اشـکال                    
اً زمینۀ صدور روایات عرض، جعل      هللا جوادی آملی اساس     نیست ضمن آنکه به اعتقاد آیت     

 . ]١٣٩، ص١٨[و تحریف است 
 
 روایات عرض و پدیدۀ جعل و تحریف. ٤. ٥
 پیـامبر  دوران از )ع(معـصومان  و الهـی  اولیـای  بـه  بـستن  دروغ تاریخی اسناد شهادت به

 مبـادرت کردنـد    کار این به مختلف های  انگیزه با گروه هایی  و و افراد  شد شروع )ص(اکرم
 را الزم هشدار و کرد مطرح عمومی صورت به را این مسئله  )ص(اکرم پیامبر که طوری به
 بن سلیم پاسخ در )ع(امیرالمؤمنین همچنین. فرمود دوزخ تهدید آتش به را جاعالن و داد

 فَـافْهَمِ  سَـأَلْتَ  قَـدْ  «:فرمود پرسید آن غیر و تفسیر در روایات اختالف از که هاللی قیس
 خَاصّاً وَ عَامّاً وَ مَنْسُوخاً وَ نَاسِخاً وَ کَذِباً وَ صِدْقاً وَ بَاطِالً وَ حَقّاً النَّاسِ أَیْدِي يفِ إِنَّ الْجَوَابَ

ى  عَهْـدِهِ   عَلَى )ص(اللَّهِ رَسُولِ عَلَى کُذِبَ قَدْ وَ وَهَماً وَ حِْفظاً وَ مُتَشَابِهاً وَ مُحْکَماً وَ  قَـامَ  حَتـَّ
 مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْیَتَبَوَّأْ مُتَعَمِّداً عَلَيَّ کَذَبَ فَمَنْ الْکَذَّابَةُ عَلَيَّ کَثُرَتْ قَدْ نَّاسُال أَیُّهَا’ فَقَالَ خَطِیباً
 احادیـث  در اخـتالف  شـود   می مشاهده. ]٦٢، ص ١، ج ٤٢[» بَعْدِه مِنْ عَلَیْهِ کُذِبَ ثُمَّ ِ‘النَّار

 قـول  از )ع(رالمـؤمنین امی و بـود  گرفتـه  دوران شـکل   همان در )ص(خدا رسول به منسوب
 اسـت کـه    زمینـه  همـین  در. دانـد   مـی  جعـل  و بـستن   دروغ را آن  ریـشۀ  )ص(خدا رسول
 دانـد و دسـتور      خدا می  کتاب مخالفت با  و موافقت را احادیث قبول و رد معیار )ص(پیامبر
 در صـورت  همـین  بـه . ١٤ و   ١٣ماننـد حـدیث     ] ٥[فرماید    می مطرح را کتاب به عرض
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 دسیـسه  و جعـل  از سخن)ع(صادق امام که شود  می مشاهده الرحمنعبد بن یونس روایت
 و دهـد   می هشدار جعلی احادیث به نسبت و کند  می مطرح را بزرگوارشان پدر روایات در
 عنـوان  حـدیث  قبـول  و پـذیرش  معیـار  عنوان به را سنت و کتاب با موافقت آن کنار در
 و کـه ابوالخطـاب    شـود   یده می د )ع(رضا امام سخنان در وضعیت همین مشابه. فرماید  می

 هـشدار  از پـس  و کننـد   مـی   مـتهم  )ع(صـادق  امام احادیث در بردن  را به دست   او پیروان
 جـز  زیرا ما  نپذیرید، را قرآن مخالف دهد که   امر، به پیروان خود فرمان می      این نسبت به 

 .گوییم نمی مطلبی قرآن موافق
 پـردازی   دروغ و جعل مسئلۀ به ظرنا عرض اخبار که اصوالً  شود  می روشن بیان این با
بـه اصـحاب خـود معرفـی         را  است و ایشان در این روایات مالکـی        )ع(معصومان به نسبت

هللا جوادی آملی در      به نظر آیت  . دهند تشخیص را غیرصحیح کنند تا بتوانند احادیث       می
رد  قابـل جَعـل، دَسّ و وَضْـع نبـود و مـو             )ع(اگر سنّت معصومان  «: نویسد  این خصوص می  
 در واقـع    ].١٣٧، ص ١٨[» شد، نیازي به عَـرْض بـر قـرآن مجیـد نبـود             تحریف واقع نمي  

 مرحلـۀ  در یـا  ها  آن تعارض هنگام به روایات ترجیح براي که اند کرده تأکید خود )ع(ائمه«
 اخبار این. ]٥٦، ص ٢١[» کنید عرضه قرآن به را ها  آن باطل، از صحیح روایات بازشناخت

 بـه  منسوب اخبار در اگر و گویند  نمی قرآن خالف مطلبی )ع(مانمعصو که دهد  می نشان
. نپـذیرفت  را خبر آن توان  می شود دیده قرآن با مخالفت تباینی و غیر قابل جمع      ایشان

 برسـد، ماننـد    مـا  دست به اعتماد قابل و معتبر نحو به روایاتی و اخبار اگر ترتیب این به
تردیـدی وجـود نـدارد،       ها  آن جعلی نبودن  در و است رسیده ما به که متواتری مضامین
 پیـدا  اعتمـاد  نبودنـشان  جعلـی  بـه  نسبت تا بداریم عرضه قرآن به را ها  آن نیست نیازی

 بـر   در را روایـات  گونـه  ایـن  عـرض،  بـه  دسـتور  ظـاهر  و اسـت  حاصل تحصیل کنیم زیرا 
 .است عنه مفروغ و مفروض اخبار دسته این به تمسک ضرورت و گیرد نمی

توان گفت در این دسته از احادیث عرض، امر عرض سنت بـر کتـاب،     دیگر میبه عبارت 
همچنین بیـان شـد کـه بـر اسـاس          . عام است و خروج مصادیق آن باید با دلیل همراه باشد          

فضای حاکم بر خانوادۀ حدیثیِ احادیث عرض و با توجه به شرایط حـاکم بـر زمـان صـدور                    
ه امر عرض در مشکوکات عدول کرد، بدین معنا که توان از ظهور امر عام، ب  روایات عرض، می  

نیازی نیست در تمام موارد روایات را به قرآن کریم عرضه نمود بلکه این عرضـه در مـواردی       
 . گیرد  وجود دارد صورت می)ع(که شک قابل توجهی در انتساب کالم به معصوم

 
 اطالق و تقیید در روایات عرض. ٥. ٥

طالق هفت روایتی که امر به عرضۀ تمام روایـات بـه قـرآن              باید توجه داشت که اخذ به ا      



  ١٢٣      تسنیم تفسیر در عرض روایات به تأکید با قرآن به قرآن تفسیری روش حجیّت

هـا بایـد آن هفـت         اند با سیزده روایت دیگر در تعارض است و برای جمع بـین آن               نموده
معنای این سـخن آن اسـت کـه اگـر در            . روایت را مطلق و دیگر روایات را مقید دانست        

ت مقیـد امـر بـه عرضـۀ         روایات مطلق، امر به عرضۀ همۀ روایـات بـه قـرآن  و در روایـا                
ها این است که حکم به تقیید شـود         متعارضین به قرآن و سنت شده است، جمع بین آن         

 در حکـم   مطلـق  بـه  نـسبت  فرماید مقیـد    هللا جوادی می    نه اطالق و همان طور که آیت      
 .]٨٢، ص١٨[معارض  نه است، شارح

عدم نیاز متـواترات    کند،    از دیگر مواردی که اطالق امر به عرضه بر کتاب را مقید می            
هللا جوادی آملی در موارد متعددی این مطلب را بیـان   آیت. به عرضه بر قرآن کریم است  

ایشان اطـالق ایـن دسـته از        ]. ١٤١ و   ١٣٩،  ١٣٣،  ١٠٧،  ٨٦ ،   ٨١، صص ١٨[ است    کرده
دانـد لـیکن متـواترات را از آن           روایات عرض را دال بر لـزوم عرضـۀ تمـام احادیـث مـی              

 از روایـات  گونـه  این لسان«دارد     و به رغم اینکه بیان می      ]١٠٧، ص ١٨[زند    تخصیص می 
ــا تخــصیص ــاع تقییــد ی ــوان نمــي هرگــز و دارد امتن ــا تخــصیص را آن ت  » زد تقییــد ی

سـنت، بـه دو   «: نویسد داند و می  خود، اخبار متواتر را از این دایره خارج می     ]٨٢، ص ١٨[
ید بر قـرآن عرضـه شـود سـنت غیـر            شود و آنچه با    قسم قطعی و غیر قطعی منقسم مي      

قطعي است و سنّت قطعي هرگز نیازي به عرض بر قرآن نـدارد زیـرا صـدور آن از مقـام                     
نکتـۀ حـائز   . ]٨٦، ص١٨[ »عصمت قطعي و چنین صادري یقیناً به خداوند منسوب است      

آنچه ایشان را بر عدول از عمومیت امر عرض واداشته،          . اهمیت، دلیل این تخصیص است    
صاحب تسنیم در ایـن  .  است)ع(قالیی موجود در انتساب اخبار متواتر به اهل بیت     یقین ع 

هرگز سنّت قطعي نیازي به عرض بر قرآن ندارد زیرا صدور آن از مقـام               «: نویسد  مورد می 
اخبار ]. ١٤١، ص١٨[عصمت قطعي است و چنین صادري یقیناً به خداوند منسوب است 

شـود زیـرا کـسي کـه بـه         را شامل نمـي   ) ت قطعي سنّ(واسطه    عرض بر کتاب، روایات بي    
 مشرف شد و سخني را از زبان مطهّر او شنید و جهـت    )ع( یا امام معصوم   )ص(حضور پیامبر 

صدور آن را نیز احراز کرد، به طوري که احتمال تقیه اصالً مطرح نبـود، دیگـر احتمـال                   
براین، اخبار  بنا. شنیدن سخن از سخنگوي وحي، مایۀ حصول جزم است        . دهد  خالف نمي 

عرض بر کتاب در خصوص روایات با واسطه است، آن هم در صورتي که صدور آن قطعي     
از سوی دیگر حجیّت متواترات در حدی است که عـالوه بـر اینکـه               . ]٨٠، ص ١٨[نباشد  
تلقـی   غیرقطعـی  سـنّت  علیـه   معروض خود نیز  نیاز از عرض است،     بی کریم قرآن همانند

 قـرآن  بـر  کـه  طور همان یقینی غیر هللا جوادی آملی احادیث    یعنی از دید آیت    شود،  می



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٢٤

 و لذا سنت قطعي به      ]١٤١، ص ١٨[گردد    می معروض نیز  قطعی سنّت بر شود،  می عرضه
 . ]١٣٩، ص١٨[علیه است و نه معروض  مثابه قرآن، معروض

در انتساب ایـن اخبـار بـه        » عقالیی یقین«نکتۀ دیگر آنکه سبب حجیّت اخبار متواتر        
بـه  . شـود   حاصـل نمـی   » یقینـی ریاضـی   « است و هیچگاه در این گونه اخبار         )ع( بیت اهل

عبارت دیگر از نظر عقلی احتمال عدم صحت انتساب در اخبار متواتر منتفی نیست ولی               
اما چنین اعتمادی در مورد غیر اخبار متواتر        . کند  سیرۀ عقال به این احتمال اعتنایی نمی      

کننـد،    که اصولیان در بحث حجیّت خبر واحد بیان مـی         شود و همان طور       نیز حاصل می  
 و این همان مطلبی است که    ]٩١، ص ٤٦[کند    سیرۀ عقال حجیّت اخبار آحاد را تأیید می       

 البتـه  ].٥١، ص٤٩[اکثر دانشمندان شیعه و سنی ـ خاصه متأخران ـ بدان تأکید دارنـد    
ایجاد شده از اخبار واحـد      پر واضح است اطمینان حاصله از احادیث متواتر بیش از یقین            

به عنوان مثـال اگـر یقـین        . است ولی این تفاوت به معنی عدم حجیّت خبر واحد نیست          
 در نظـر  ١٠٠) مانند یقین به اینکه همیشه دو ضـربدر دو مـساوی چهـار اسـت             (ریاضی  

 و یقـین ایجـاد شـده از خبـر واحـدی کـه               ٩٠گرفته شود، یقین حاصل از اخبار متواتر        
لذا گرچه اخبار آحاد ظنی و متـواترات یقینـی        . شود   فرض می  ٨٠ا دارد   شرایط حجیّت ر  

آیند، حقیقت آن است که متواترات نیز ظنی قوی است که احتمـال خـالف                 به شمار می  
شـرایط  ... لذا اگر خبر واحد نیز از نظر سند و داللت و            . آن از نظر عقال مورد اعتنا نیست      

به آن کمتر از متـواترات اسـت، هماننـد اخبـار     قبول را داشته باشد، هرچند درجۀ یقین    
نتیجـۀ عملـی ایـن تفـاوتِ        . متواتر ظنی است که احتمال خالف آن مورد اعتنـا نیـست           

زایی، در این است که اگر بین یک خبر واحد و متواتر تعارضی برقرار شـد، یکـی از                     یقین
 . یّت نیستوجوه رجحان بین متعارضین تواتر آن است و عدم تواتر به معنای عدم حج

، بایـد   )ع(مؤلف تسنیم نیز بر این نکته تصریح دارد که برای استناد به کالم معصومان             
؛ حال این یقین ممکن است از طریـق         .آور باشد   سند روایت به نحوی برای مخاطب یقین      

، ٢٠؛ ٤٧٢، ص١٠[ متواترات ایجاد شود و یا به سبب اخبار واحد محفوف به قرائن قطعی 
زایی و عمل به یقین، بین خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قـرائن      قین و از باب ی    ]١٦٠

 ١.قطعی تفاوتی وجود ندارد

                                                                                                                   
یافتن خبر متواتر یا خبر واحد محفـوف بـه قـراین    «: دارد هللا جوادی در جایی دیگر بیان می  آیت  البته .١

ولی این بیـان ایـشان قابـل        ] ٢١٨، ص ١٩[» آور باشد، بسیار کم است     قطعي که در داللت نصّ و یقین      
اربعـه  هـای کتـب       بررسی است زیرا ادله و قرائن بسیاری برای اطمینان بخش بودن بسیاری از روایـت              

 . مخصوصاً کافی در دست است



  ١٢٥      تسنیم تفسیر در عرض روایات به تأکید با قرآن به قرآن تفسیری روش حجیّت

تذکر این نکته الزم است که از نظر اعتبار، تفاوتی بین خبر واحد فقهی و خبر واحد غیر                  
فقهی وجود ندارد، زیرا مبنای حجیّت خبر واحد، سیرۀ عقال است که بر اساس آن مخاطبان                

بدون آنکه به نوع آن توجه داشته باشند، طریق معتبر در رسیدن به خبـر را مـد نظـر                    خبر،  
لذا از باب حجیّت هیچ تفـاوتی       . ]٤١، ص ٢٦؛  ٤٩[کنند    قرار داده و با آن معاملۀ وجدانی می       

االحکام نیاز به  بین خبر واحد فقهی با خبر واحد تفسیری وجود ندارد و همانطور که در آیات
، در  ]١٢٦، ص ٢٢[ ث مطرح شده و حجیّت این احادیث مورد پـذیرش اسـت           رجوع به احادی  

به . دیگر آیات قرآن کریم نیز برای فهم مراد خداوند باید به روایات ذیل آن آیات مراجعه کرد
استناد به قرآن براي معتقد شدن به اصول اعتقادي و عمـل کـردن بـه فـروع                  «همین دلیل   

است و در حقیقت، سخن مجموع ثقلین، سخن اسالم         ارزش   عملي بدون رجوع به روایات بي     
 ].٢٤٥، ١٧؛ ١٦٠، ص١٨[ »است، نه سخن یکي از دو ثقل به تنهایي

لذا همان طور که به سبب حجیّت عقالیی اخبار متواتر، این اخبار بی نیـاز از عـرض                  
 عقالیـی احتمـال    و است، خبر واحدی که دارای شرایط حجیّت بوده و به لحـاظ عرفـی             

 بلکـه  و نبـوده  عـرض  روایـات  مـشمول  اسـت،  اعتمـاد  است و مورد   ن منتفی آ در جعل
 .گرفت کار به مشکوك اخبار سنجش در هم را ها آن خود توان می

به همین سبب امر عرضۀ سنت بر کتاب، به معنای حجیّت داشتن ظواهر کتاب قبل               
دیگـر  بـه عبـارت     . از فحص نیست زیرا این نوع عرض اساساً منجر بـه دور نخواهـد شـد               

توان مراد خداوند را از ظواهر آیـات بـا روایـات متـواتر و اخبـار آحـادی کـه شـرایط                می
 شـک وجـود     )ع(بیـت   زایی دارند، دریافت آنگاه روایاتی را که در انتساب آن به اهـل              یقین

لذا استناد به روایات عرض برای اثبات حجیّت        . دارد، به تلقی حاصل از قرآن عرضه نمود       
 . ن به قرآن و استغنای قرآن کریم کافی نیستمنهج تفسیری قرآ

 
 گانۀ قرآن با احادیث ارتباط سه. ٦

 :اند احادیث از نظر ارتباطی که با قرآن کریم دارند بر سه قسم
دستۀ اول روایاتی است که ظاهراً قرآن نفیاً و اثباتاً تعرضی بدان ننموده و بـه تعبیـر                  

ایات مربوط به احکام حواله، احکـام شُـفعه،   دیگر در برابر آن سکوت کرده است، مانند رو   
 در مـورد تراشـیدن ریـش        )ص(مثالً رسـول خـدا    ... . و  ) تراشیدن ریش (حکم حَلق لحیه    

 کـه   ]١١٦، ص ٢ ، ج ٢٣[» بِـالْیَهُود  تَـشَبَّهُوا  ال وَ اللِّحَـى  أَعْفُوا وَ الشَّوَارِبَ حُفُّوا«: فرماید  می
 .کرده استظاهر قرآن کریم در مورد این روایت سکوت 



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٢٦

دستۀ دوم روایاتی است که مضامین آن موافق قرآن کریم است و خود این دسـته از                 
 :١توان به چند بخش تقسیم نمود روایات را می

 )ع(روایاتی که مضمون آن کامالً مطابق بـا قـرآن کـریم اسـت، مـثالً امـام رضـا                   ) الف
 این روایت کامالً بـا آیـۀ        ].٣٩٦، ص ٣٥[»  هخَالِقِ فِي یُوجَدُ ال الْخَلْقِ فِي مَا کُلُّ«فرماید      می

 .مطابقت دارد) ١١: الشوری(» ء شَيْ کَمِثْلِهِ لَیْسَ«
کند، مثالً بعـد   ای از آیه را که متذکر آن نبودیم به ما گوشزد می          روایاتی که نکته  ) ب

] ٩٨: االنبیاء [» وارِدُون لَها مْأَنْتُ جَهَنَّمَ حَصَبُ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ ما وَ إِنَّکُمْ«از نزول آیۀ    
 )ع(پرسـتیدند حـضرت مـسیح        پرسیدند اگر آنچه ایشان غیر از خدا مـی         )ص(از رسول خدا  

:  در پاسـخ ایـشان فرمـود       )ص(شود؟ پیامبر    هم وارد آتش می    )ع(باشد، پس حضرت عیسی   
سـتعمال  برای غیر عاقل ا   » ما«همانا قرآن به زبان عربی بر من نازل شده و در این لغت،              «

 )ع( شـامل حـضرت مـسیح      "تَعْبُـدُونَ  مـا "برای عاقل و لذا عبارت      » من«شود و حرف      می
این نکته در متن خود آیه موجود بود امـا بـدون تـذکر روایـات        . ]١٨٧، ص ٢٢[شود    نمی

 . نمود دریافت آن دشوار می
پردازد، یعنـی امـری       برخی دیگر از روایات به توضیح و تفصیل مجمالت قرآن می          ) ج

در قرآن به صورت مجمل آمده است و روایت آن را به صورت مـشروح و مبـسوط بیـان                    
 »الـصَّالة  أَقیمُـوا  وَ«فرمایـد     مثالً قرآن کریم امر به اقامۀ نماز کـرده اسـت و مـی             . دارد  می

ای نفرموده است ولی روایات به شـرح و بـسط             کیف آن هیچ اشاره     و  اما به کمّ  ] ٤٣:البقرة[
 ثَالثـاً  تَـدْرِ  لَـمْ  إِذَا«: فرمایـد    در مورد رکعات نماز مـی      )ع(ثالً امام صادق  م. آن پرداخته اند  

 األَرْبَـعِ  عَلَـى  رَأْیُـکَ  وَقَـعَ  إِنْ وَ الـثَّالثِ  عَلَى فَابْنِ الثَّالثِ عَلَى رَأْیُکَ وَقَعَ وَ أَرْبَعاً أَوْ صَلَّیْتَ
، ٨، ج ٢٣[»  جَـالِس  أَنْـتَ  وَ رَکْعَتَـیْنِ  صَـلِّ  وَ رِفْفَانْـصَ  وَهْمُکَ اعْتَدَلَ إِنِ وَ انْصَرِفْ وَ فَسَلِّمْ
لذا اصل حکم به اقامۀ نماز در قرآن آمده ولی جزئیـات آن بـه ایـن نحـو کـه                     . ]٢١١ص

 .اند، مطرح نشده است روایات بیان فرموده
 را مانند روایاتی که قرء   . پردازد  دستۀ دیگر از روایت به تبیین مجمالت قرآن کریم می         ) د

 . کنند می تفسیر طُهر به] ٢٢٨:البقرة [»قُروءٍ ثَالثَة بِأنفُسِهِنَّ یَتَرَبَّصنَ المطَلَّقاتُ«یه آ در
پذیرند بـه شـرح و بیـان          ای دیگر از روایات عالوه بر اینکه ظاهر آیات را می            دسته)   ه

 وَ إِیَّاهُ إِالَّ تَعْبُدُوا َأالَّ رَبُّکَ  قَضى وَ«مثالً در ذیل آیۀ شریفۀ      . پردازند  معنایی دیگر از آیه می    

                                                                                                                   
تـوان بـر آن     شـود و مـی      ها استقرائی است و تعدادی از آن از باب نمونه ذکر می             بندی  البته این تقسیم  . ١

 .های دیگری نیز افزود نمونه
 



  ١٢٧      تسنیم تفسیر در عرض روایات به تأکید با قرآن به قرآن تفسیری روش حجیّت

  این].١٥٠، ص٣٨[» عَلیّ  وَ مُحَمَدٌ الوَالِدَینُ«: فرماید  می)ع(امام] ٢٣:اإلسراء [»إِحْسانا لْوالِدَیْنِبِا
 مـادر  و پـدر  بـه  نبایـد  نیست و  مادر و پدر به احسان آیه مراد که نیست معنا این به حدیث
 .اراده شده است هم معنا این ظاهر، یمعنا بر مطابق آن عالوه بلکه کرد احسان

دستۀ سوم روایاتی است که مضامین آن بـا قـرآن مخالفـت دارنـد و بـه هـیچ نحـو                      
توان آن را با قرآن جمع کرد، مانند روایاتی که بر رؤیت خداوند با چشم سر داللـت                    نمی

 هللا رسـول  یا اقالو )ص(النبي زمن في أُناساً إنَّ«: کند  دارد، مثالً ابوسعید خدری روایت می     
 بـالظهیرة  الـشمس  رؤیـة  فـي  تضارون هل نعم’ :)ص(النبي قال القیامة؟ یوم ربنا نری هل
 لیس ضوء البدر لیلة القمر رؤیة في تضارون و هل ’ :قال .ال :قالوا‘سحاب؟   فیها لیس ضوء
 االّ القیامـة  یـوم  وجـل  عـز  هللا رؤیة في تضارون ما’ :)ص(النبي قال .ال :قالوا ‘سحاب؟ فیها
 ایـن دسـته از روایـات بـا     ]١١٢، ص٤٥؛ ١٧٩، ص٧ [»‘... أحدهما رؤیة في تضارون کما

 لَـنْ  قـالَ  إِلَیْـکَ  أَنْظُـرْ   أَرِنـي  رَبِّ قالَ«و  ) ١١الشوری،   (» ءٌ شَيْ کَمِثْلِهِ لَیْسَ«آیاتی مانند   
 .مخالفت تباینی دارد و به هیچ وجه قابل جمع نیست] ١٤٣االعراف،  [» تَراني

روایاتی که  قرآن کریم بـه ظـاهر   (اضح است که روایات عرض ناظر به دستۀ اول  پر و 
بر . نیست و در این روایت اساساً عرض بر کتاب منتفی است          ) در برابر آن سکوت فرموده    

یک از وجوه ذکـر شـده         آنچه را که مشمول هیچ    «:  فرمود )ع(این اساس است که امام رضا     
 که مـا بـه دانـستن آن سـزاوارتریم و در مـورد آن بـر                 نیافتید علمش را به ما بازگردانید     

اساس رأی و سلیقۀ خود سخن مگویید، آنچه بر شما الزم است اینست که در این موارد                 
خود را نگـه داریـد و ثبـات داشـته باشـید و توقـف کنیـد و در عـین حـال در طلـب و                            

 . ]٢١، ص٣٢[ »وجو نیز باشید تا اینکه توضیح و بیانی از سوی ما به شما برسد جست
 

 معنای موافقت و مخالفت در احادیث عرض. ٧
سقوط ۀ   که مای  یمخالفت«: نویسد  هللا جوادی در تبیین مراد از موافقت و مخالفت می           آیت

 که میان مطلق و مقید یا عام و         ی است نه مخالفت   ی مخالفت تباین  ،روایت از حجیت است   
 ی بـدئ  ییز در عرف عقال مخالفت    و ن ن  قانووضع   در عرف    یخاص است زیرا چنین مخالفت    

شود، نه مخالفت و تعارض مستقر تا نوبت به زخرف و باطل بودن روایت مخالف                ی م یتلق
 است که جمع    یچنانکه مخالفت و تعارض دو حدیث نیز همان مخالفت تباین          قرآن رسد 

 رفـع تعـارض مـستقر       ی بـرا   که رسد یالجیه م عاز این رو نوبت به نصوص       و   ندارد   یدالل
ۀ اینکـه   نـشان . ‘خر ینهانا عنه  و اآل ... مرنا  أواحد ی ’: ؛ چنانکه در آن نصوص آمده است      است

 آن اسـت    یشود، یک  ی تعارض محسوب نم   ،دیقیتمخالفت در عموم و خصوص و اطالق و         



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٢٨

مقید نسبت به مطلق و مخصص نسبت به عـام شـارح    و  استی و عرفی جمع دالل  یکه دارا 
ها در بین آیات قرآن با یکدیگر نیز وجـود            گونه اختالف  است، نه معارض و دیگر این که این       

أَ فَـال یَتَـدَبَّرُونَ   : فرمایـد   و می مبرا بودن از اختالف دارد   ۀ داعی یدارد با این که این کتاب اله      
 .]٨٢، ص١٨[» )٨٢:نساء( الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِالفاً کَثیراً

فما وافـق کتـاب     «ر روایات عرض با تعابیری همچون       بر این اساس مراد از موافقتی که د       
 الْقُـرْآنَ  یُوَافِـقُ «در روایت دوم و     » فإنّ للقرآن موافقاً فخذوا به    «در روایت اول و     » هللا فخذوا به  

معنـا  آمده است، عدم مخالفت تباینی است و موافقت بـه ایـن             ... در روایت پنجم و     » بِهِ فَخُذْ
نیست که باید از قرآن کریم مطلبی در تأیید آن آمده باشد، بلکه همین که تعـارضِ تبـاینی          

بر ایـن اسـاس هـر       . توان آن را موافق تلقی کرده و حجت شمرد          آن با قرآن مستقر نشد، می     
توان از حجم  روایتی که در دستۀ سوم قرار نگیرد، موافق کتاب و قابل پذیرش است و لذا می      

 در تفسیر و تبیین مراد خداوند از آیات ـاحادیث دستۀ اول و دوم  ـ جهی از احادیث  قابل تو
 .قرآن کریم استفاده کرد و قائل به استغنای قرآن از سنت نشد

کنـیم و      حائز اهمیت این است که وقتی به جوامع معتبر حـدیثی شـیعه نگـاه مـی                 ۀنکت
 سوم قرار گیرد بسیار نـادر و        ۀدر دست دهیم، احادیثی که      روایات آن را مورد بررسی قرار می      

 سایر جانشینان ایشان همگی وجـود جعـل در احادیـث و    )ص(نماید زیرا پیامبر اکرم   قلیل می 
. انـد   ضرورت دقت و شناسایی آن را متذکر شده و هشدارهای متعددی در این خصوص داده              

 تنظـیم   گیری موجب شد احتیاط شیعیان در اخذ حـدیث شـد و خـصوصاً در مقـام                  این پی 
اصول حدیثی و بدنبال آن تبویب و تألیف جوامـع روایـی، پاکـسازی الزم در روایـات انجـام                 

آوری و    گرفت و در نتیجه تا حد زیادی اخبار مخالف کتاب و سنّت از میـان احادیـث جمـع                  
لذا مشکل جعل و تعارض با کتاب عمدتاً در مجامع روایی عامّه وجود دارد              . کنار گذاشته شد  

 ].٤٧: ک.ر[شود  های امامیه مشاهده می  میان کتابو کمتر در
شیخ انصاری درکتاب رسائل، پس از تبیین معنای مخالفت با کتاب اشکالی را مطرح              

گوید روایات مخالف کتاب نادر و انـدك اسـت و ایـن کـم بـودن مـصادیق                     کند و می    می
ار نیست و پس از    ها وجود دارد سازگ     مخالف کتاب، با اهتمامی که در روایات در مورد آن         

فاألقرب حملها على األخبار الواردة فى اصـول        « :گوید  تقسیم روایات، در این خصوص می     
الدین، مثل مسائل الغلوّ و الجبر و التفویض الّتی ورد فیها اآلیات و األخبار النبویّة و هـذه         

تلـک  األخبار غیرموجودة فی کتبنا الجوامع، ألنّها أخذت عن األصول بعـد تهـذیبها مـن                
هـای اعتقـادی      ، یعنی عمدتاً اخبار مخالف کتاب مربوط بـه حـوزه          ]١١٤، ص ٦[» .األخبار

دادنـد    نسبت می)ع( یا سایر معصومان   )ص(است که افکار انحرافی را جاعالن به پیامبر اکرم        



  ١٢٩      تسنیم تفسیر در عرض روایات به تأکید با قرآن به قرآن تفسیری روش حجیّت

آوری شد و اصول روایی شیعه مبتال      این اخبار از مکتوبات واصله جمع      )ع(و با هشدارهای ائمّه   
 نسبت به اخبار جعلی     )ع( حساسیت ائمّه  ۀگفتنی است الزم  . سته از اخبار نشده است    به این د  

و مخالف کتاب این نیست که تعداد این اخبار در مجامع روایی زیاد باشـد بلکـه بـر عکـس                     
 فضای روایی شیعه از این دسته اخبار پاکیزه و )ع( آن اینست که تحت هدایت معصومانۀالزم

 تـذکرهای   ۀهم شده است، یعنی نادر بودن اخبار مخالف کتاب ثمر         منزّه بشود و همین طور      
زیادنـد، ولـی    ) مانند اخبار عـرض   ( است و از این رو خود روایات هشداردهنده          )ع(متعدد ائمّه 
ها تحت تأثیر همین هشدارها در شرایط فعلی کم است؛ گرچـه شـاید در زمـان                   مصداق آن 

  .تر و خطیرتر بوده است صدور، احتمال ابتال به این قسم احادیث جدّی
 
 های روایات عرض کارکرد. ٨

 :شود ها اشاره می ها و فواید بسیاری دارند که در ادامه به برخی از آن روایات عرض کارکرد
 
 حل تعارض روایات. ١. ٨

توان نتیجه گرفت یکی از کارکردهای روایـات عـرض ارائـۀ راهکـاری            از آنچه گذشت می   
 است، یعنی در صورت برخورد به دو روایت متعارض آن دو            برای حل تعارض بین روایات    

 . شود به کتاب و سنت عرضه شده و مخالف کنار گذاشته می
 
 تذکر به ثقل اکبر. ٢. ٨

 )ع(بیـت   و اهـل  » ثقل اکبر «در حدیث ثقلین فرموده است، قرآن        )ص(طور پیامبر اکرم   همان
مین نکته داشته و مخاطبـان       روایات عرض نیز اشاره به ه      ].٣، ص ٣٩[ است» ثقل اصغر «

در واقع روایات عرض تأکیدی است بر حدیث ثقلین که          . نمایند  سنت را متذکر کتاب می    
 .پردازد گری می  گری صرف و اخباری به رد تفکر قرآنی

 
 )ع(بیت خاص قرآن و اهل همسویی. ٣. ٨

 ود هـر  از مـستنداتی  و شـواهد  اسـتخراج  قالـب  در تـوان   مـی  را سنت و قرآن همسویی
 و )ع(بیـت   اهـل  عملـی  و علمـی  سـیرۀ  از شـواهدی  بررسی با معنا، دیگر به. کرد مشاهده
 بررسـی  بـا  آنکـه  دریافت یا  را قرآن آیات با ها  آن همسویی توان  می قرآن بر ها  آن عرضه
 و همـاهنگی  شـاهد  تـوان   مـی  )ع(بیت  اهل عملی و علمی سیرۀ به آن عرضۀ و قرآن آیات

 .]٤[بود  نبوی یادگار دو این همسویی



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٣٠

 )ع( بیت اهل و عام قرآن همسویی. ٤. ٨
 هرچنـد  اسـت  هماهنـگ  قـرآن  حقیقت با مطلق طور  به )ع(بیت اهل عملی و علمی سیرۀ
 بـه . کـرد  استـشهاد  خاصـی  آیـات  یـا  آیه به )ع(معصوم فعل یا قول از بخشی برای نتوان
 سیره از یبخش برای است ممکن هرچند که است آن بر دال عرض، روایات دیگر، عبارت
 کلـی  حقیقـت  بـا  سـیره  این اما نشود، یافت قرآن از مستقیم طور  به شواهدی ،)ع(معصوم
  ].  با کمی تصرف٤[همسوست  است، »عوج ذی غیر «و »نور «،»حق «که قرآن

 

 قرآن  تدبر در و انس فرهنگ گسترش. ٥. ٨
ـ                     ه تـدبر در آن و  یکی دیگر از کارکردهای روایات عـرض، توجـه دادن بـه قـرآن کـریم و تـذکر ب

گسترش فرهنگ انس با قرآن است زیرا اگر قرار باشد روایات را به قرآن و سنت عرضه نمود، باید                   
 .قبل از آن، فهم کاملی از آن دو داشت و این فهم نیازمند تسلط و انس با قرآن و سنت است

 

 گیری نتیجه. ٩
 .نت بر کتاب وجود دارددر جوامع روایی شیعه روایات متعددی دال بر لزوم عرضۀ س.  ١

 . یکی از ادلۀ اثبات حجیّت روش تفسیری قرآن به قرآن استناد به احادیث عرض است. ٢
علیـه    در بیشتر احادیث عرض، یا امر به عرض روایات در تعارضات بوده یا معروض             . ٣

لذا استناد به ایـن دو بخـش از احادیـثِ عـرض بـرای               . اند  را قرآن و سنت توأمان دانسته     
 . ات حجیّت منهج تفسیری قرآن به قرآن کافی نیستاثب

شود که یک سـوم احادیـث آن مطلـق            با بررسی خانوادۀ احادیثِ عرض روشن می      . ٤
بوده که در آن امر به عرضۀ تمام روایات بر قرآن نمـوده و سـایر احادیـث آن مقیـد بـه                       

یـان شـده،   علیه بودن قرآن و سنت است که با توجـه بـه ادلـۀ ب          وجود معارض و معروض   
 . شوند احادیث دستۀ نخست به وسیلۀ احادیث دستۀ دوم مقید می

با توجه به سیرۀ عقال و ادلۀ مطرح شده در اصول مبنی بر حجیّـت خبـر واحـد و                    . ٥
بررسی وجه تخصیص متواترات از عرض به کتاب، بیان شد که اخبار واحدی که شـرایط                

 . صحت را دارند نیز نیازی به عرض ندارند
اد از مخالفت با کتاب در روایات عرض، تعارض تباینی است و مراد از موافقـت،                مر. ٦

انـد،    عدم تباین با کتاب است لذا روایاتی که با کتاب تباین نداشته باشند مـورد پـذیرش                
 . ها وجود نداشته باشد حتی اگر مؤیدی از قرآن برای آن

در مـواردی اسـت کـه در آن         با توجه به اینکه اثبات شد امر به عرضِ سنت بر کتاب             . ٧
اخبار، شکی وجود داشته باشد، و نظر به اینکه بسیاری از روایات شیعه فاقد این ضعف است،    

 .استناد به احادیث عرض برای اثبات حجیّت منهج تفسیری قرآن به قرآن کافی نیست



  ١٣١      تسنیم تفسیر در عرض روایات به تأکید با قرآن به قرآن تفسیری روش حجیّت

 ثقـل  بـه  برای روایات عرض کارکردهای متعددی مانند حل تعارض روایات، تذکر         . ٨
 .توان در نظر گرفت می... قرآن و  در تدبر و انس فرهنگ  گسترشاکبر،

 
 منابع

 کریم قرآن]. ١[
 قم، دوم، چاپ  ، )ص(الرسول آل عن العقول تحف). ١٤٠٤ ( علي بن حسن الحراني، شعبة ابن]. ٢[

 .دفتر نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین
 .بیروت الفکر، دار ،١ج ،التفسیر فی لمحیطا البحر). ١٤٢٠ (یوسف بن محمد اندلسی، ابوحیان]. ٣[
 اندیـشه  در معیـت  روایات کالمی کارکردهای«). ١٣٨٩ (حامد پوررستمی، مجتبی، الهیان، ].٤[

 ١١٣ص زمستان، ،٢٣ ۀشمار قم، دینی، نوین اندیشه ،»شیعه
 ١٧ص تابستان، ،٢٣ شماره تهران، سفینه، ،»قرآن بر حدیث عرضه«). ١٣٨٨ (---------- ].٥[
 .اسالمی انتشارات دفتر قم، ،١ج ،االصول فرائد). ؟ (مرتضی شیخ انصاری، ].٦[
 دارالفکر لبنان، ،٥ج ،الصحیح). ١٤٠١ (اسماعیل بن محمد بخاری، ].٧[
 اإلسالمیة الکتب دار قم، ،١ج دوم، چاپ ،المحاسن). ١٣٧١ (خالد بن محمد بن احمد برقی، ].٨[
 اسراء قم، ،قرآن در امعهج). ١٣٩٠ (عبدهللا آملی، جوادی ].٩[
 اسراء قم،، ٥ ج سوم، چاپ ،یمتسن). ١٣٨٩ (---------- ].١٠[
 اسراء قم،، ٨ ج تسنیم،). ١٣٨٩ (---------- ].١١[
 اسراء قم، دوم، چاپ ،انسان به انسان تفسیر). ١٣٨٩ (---------- ].١٢[
 اسراء قم، دوم، چاپ ،زیست محیط و اسالم). ١٣٨٨ (---------- ].١٣[
 اسراء قم، چهارم، چاپ ،دین از بشر انتظار). ١٣٨٨ (---------- ].١٤[
 اسراء قم،، ١٣ ج ،تسنیم). ١٣٨٨ (---------- ].١٥[
 اسراء قم، ،٣ج ،هدایت سروش). ١٣٨٨ (---------- ].١٦[
 اسراء قم، ،)ع(بیت اهل و قرآن همتایی). ١٣٨٧ (---------- ].١٧[
 اسراء قم،، ١ ج پنجم، چاپ ،یمتسن). ١٣٨٦ (---------- ].١٨[
 اسراء قم، چهارم، چاپ ،ی شناسیند). ١٣٨١ (---------- ].١٩[
 اسراء قم، سوم، چاپ،  در قرآنیمعرفت شناس) ؟ (---------- ].٢٠[
 اسراء قم، دوم، چاپ ،یفنزاهت قرآن از تحر) ؟ (---------- ].٢١[
 اءاسر قم،، ٢ ج پنجم، چاپ ،یمتسن). ؟ (---------- ].٢٢[
 ،الـشریعة  مسائل تحصیل إلى الشیعة وسائل تفصیل). ١٤٠٩ ( حسن بن محمد عاملي، حر ].٢٣[

   )ع(البیت مؤسسة آل قم،
  .)ع(البیت مؤسسة آل قم، ،اإلسناد قرب). ١٤١٣ (جعفر بن هللا عبد حمیری، ].٢٤[



 ١٣٩٤ بهار و تابستان، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٣٢

  .یالخوئ االمام ارآث احیاء موسسة قم، ،القرآن تفسیر فی البیان ).؟( ابوالقاسم سید خویی، ].٢٥[
 .مدینة العلم منشورات بیروت، ،١ج ،الحدیث رجال معجم). ١٤٠٩ (---------- ].٢٦[
 ،»یمکـر  قـرآن  بـر  یـات روا یقتطب و عرضه ضرورت«). ١٣٨٤ (یتق  محمدیدگلی،ب یارید ].٢٧[

 ١٤١ ص بهار،، ٢ شماره قم، ،کالم و فلسفه
  .دانشگاه و حوزه پژوهشکده م،ق ، قرآن تفسیر روش). ١٣٨٣ (محمود رجبی، ].٢٨[
 المعرفة دار بیروت، ،١ج ، القرآن علوم في البرهان). ١٤١٠ (بدرالدین زرکشی، ].٢٩[
ـ ،زانی المری قرآن به قرآن در تفس   ری روش تفس  یبررس). ١٣٩٢(جعفر دیس دان،یس ].٣٠[ جـا،   ی ب

 .میکر قرآن بزرگ چاپخانه
 .العربی الکتاب دار بیروت، ،٢ج دوم، چاپ ،القرآن علوم فی االتقان). ١٤٢١(الدین جالل سیوطی،]. ٣١[
 .جهان نشر تهران، ،٢ج ، )ع(الرضا اخبار عیون). ١٤٢٠ (بابویه بن محمد صدوق، ].٣٢[
  . )عج(المهدي اإلمام مؤسسة قم، ،مقنع). ١٤١٥ (---------- ].٣٣[
 بـاقر  محمـد  سـید  جمـه تر ،القرآن تفسیر فی المیزان). ١٣٧٤(حسین محمد سید طباطبایی،]. ٣٤[

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه یاسالم انتشارات دفتر قم، ،٣ج پنجم، چاپ همدانی، موسوی
 . المرتضى نشر مشهد، ،٢ج ، اللجاج أهل یعل االحتجاج). ١٤٠٣ (علی بن احمد طبرسی، ].٣٥[
 .الثقافة دار قم، ،امالی). ١٤١٤ (حسن بن محمد طوسی، ].٣٦[
  .اإلسالمیه الکتب دار تهران، چهارم، چاپ ،٦ج ، األحکام تهذیب). ١٤٠٧(  ---------- ].٣٧[
 .إسماعیلیان قم، ،٣ج ، چهارم چاپ ، الثقلین نور تفسیر). ١٤١٥ (هجمع بن علي عبد حویزي، عروسي]. ٣٨[
 . الکتاب دار قم، ،١ج ، سوم چاپ ،قمی تفسیر). ١٤٠٤(قمی ابراهیم بن علی ].٣٩[
 .العلمیة المطبعة تهران، ،١ج ، العیّاشي تفسیر). ١٤٢٢ (مسعود نب محمد عیاشی، ].٤٠[
 .مشهد ۀجامع منشورات مشهد، ،کشی رجال). ١٤٠٩ (عمر بن محمد کشی، ].٤١[
 .اإلسالمیة الکتب دار تهران، ، چهارم چاپ ،الکافی). ١٤٠٧ (یعقوب بن محمد کلینی، ].٤٢[
 .الذخائر دار قم، ،٢ج ،کنزالفوائد). ١٤١٠ (علي بن محمد کراجکي، ].٤٣[
 چـاپ  ،٢ج ،األطهـار  األئمـة  أخبـار  لدرر الجامعة األنوار بحار). ١٤٠٣(باقر محمد مجلسی، ].٤٤[

 . العربي التراث إحیاء دار بیروت، ، دوم
 .دارالفکر لبنان، ،١ج ،الصحیح). ؟ (نیشابوری مسلم، ].٤٥[
 .اسماعیلیان انتشارات ،قم پنجم، چاپ ،٢ج ،الفقه اصول). ؟ (رضا محمد مظفر، ].٤٦[
 .کویر تهران، دهم، چاپ ،حدیث عمومی تاریخ). ١٣٨٨(مجید معارف، ].٤٧[
 .نبأ تهران، ،حدیث شناخت). ١٣٨٧ (---------- ].٤٨[
 دینـی،  پـژوهش  ،»المیـزان  تفسیر در آن کارکرد و جایگاه حدیث«). ١٣٨٤ (---------- ].٤٩[

 .٤٧پاییز، ص ،١١ شماره
 . اشراق قم، ،قرآن تفسیر روشهای). ١٣٨٠ (رضا سید مؤدب، ].٥٠[

                                                                                                                   


