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َمَ َ  اْلَکبإب  َو اْلَحْکَمَة ... ) نحهن » و احادیه  2؛و نی  روایاتى چون: حدی  متواتر  قلهین 1(...َو َیَعلکَ
گاههان بهه معهانى آشهکار و پنههان آیهات  هرآن، و... 3«ترا،مة وحى اهلل ، مفّسران برگزید، خهدا و آ
از منههابع مهههّم تفسههیر  ههرآن و فهههم معنههای آیههات  :رو روایههات تفسههیری ایشههانهسههتند. از ایههن

یها  :گونهه اسهناد  طعهى ایهن روایهات بهه معصهومان ههر، با این و،هود 4رود.به شمار مى، کریمه
مسههتل   اعتبارسههنجى د یهه  و مههتقن اسههت تهها از تحریهه  ، سههتناد تفسههیر آیههات بههه ایههن روایههاتا

 ،لوگیری شود. مجعول و نامقبول در عرصه تفسیر، های سستبرآمد، از ورود داد، معنوی  
کههه اّوالا اعتبارسههنجى روایههات تفسههیری آنگهها، وا ههع بههر مبههانى  نمهها و دارای ارزش علمههى اسههت 

بهه دور از خطاههای روش پهژوهش باشههند. موضهو  بحه  ایههن   انیههاا  و نداسهتوار باشه، مسهتحکم
یهابى روایهات ، مقوله اّول است. به نظر نگارند،، نوشتار یهادی در زمینهه ارا با و،ود نگهارش آ هار ا

شناسای رواااات آسال ، االخباار الخخلةا ، اآلثار و االخباارالموضوعات فی ماننهد  ،تفسهیری
شناسهى اعتبارسههنجى و نیه  برخههى آ هار دربهار، آسههیب، ... و هااا  تیواااآ  اا آ روش، تفساال  
کتهاب « شناسى نقد حدی آسیب»مانند: فصل ، روایات عبهدالهادی  شناسی حخاثآسل از 

کتهاب الموضهوعات و اا هار»مقاله  ،مسعودی محّمهد  «نقد و بررسى رابطه میان ّلّو و ،عل در 
کتههاب »رضهها عّ تههى و  اّمهها بحهه  علمههى  ،نامههه ارشههد(پایههان«)"ةالدخیلهه االخبههار"بررسههى و نقههد 

، :زا به اتقهان اعتبارسهنجى روایهات تفسهیری معصهومانآسیب« مبانى»در خصوص  ى،امع
که حدی « مبانى»ارا ه نشد، است. مقصود از  را پایهه هها آن پژو،همان باورهای بنیادین است 

یههابى روایههات  ههرار مههى کههه بههر ، روایههاتدهههد. بسههیاری از اعتبارسههنجى ایههن دسههته از ارا از آنجهها 
گرفتهپایه ضهروری  رو،از ایهن مخدوش و فا هد ارزش علمهى اسهت. ، های سست و معیوب  رار 

که اعتبارسنجى شناسهى آسهیب« مبهانى»در حهوز، ، :های روایات تفسهیری معصهوماناست 
نمهایى اعتبارسهنجى روایهات زا بهه وا هعبه شناسایى و بررسى مبانى آسیب، شوند. این پژوهش
یهت منهابع روایهات تفسهیری شهیعههمرا، با نمونه، :تفسیری معصومان  های حدیثى بها محور

 پرداخته است. 
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 شناسیمفهوم. 1

ضهرورت دارد برخهى ، زا در حوز، اعتبارسنجى احادیه  تفسهیریپیش از بیان مبانى آسیب
کلیدی در این مقاله  شناسى شود.مفهو ، عناوین 

 شناسی. آسیب1-1
یان، نقص، عیب در دانهش « شناسهىآسهیب»اّمها  1؛اسهت« آسهیب»و آفت از ،مله معانى  ا

کهّل بهدن ، پ شکى به معنای مطالعه ماهّیت و علل بیماری و عوارض و تأ یر آن بر یک عمو یا 
  یدر دانههش حههدکههاربردی ویهها، دارد و ، هههای علههو ایههن اصههطال  در هریههک از رشههته 2اسههت.

چنانچهههه موضهههو   ،حهههال 3بهههه آن دانسهههت. کیهههرا معهههادل ن د «الحهههدی  علهههل»شهههاید بتهههوان 
بررسهى و » گونه تعری  نماییم: توانیم آن را اینمى،  رار دهیم« اعتبارسنجى»شناسى را آسیب

کههه بالفعههل یهها بههالقّو، ، معیههوب اعتبارسههنجى روایههات تههأویلى را ، مطالعههه مجموعههه آفههاتى اسههت 
کاستى مهى گفهت و مهى .«کنهدنامعتبر و دچار  بهه « سهى اعتبارسهنجى حهدی شناآسهیب»تهوان 

که وا ع  سازد.ادی  را مخدوش و مت ل ل مىنمایى نقد احدنبال زدایش اموری است 

 . اعتبارسنجی1-2
یابى است.به معنای وزن« سنجیدن»و « سنجش» پهژو، عمل حهدی ، «اعتبار» 4کردن و ارا

کهه  - «معتبهر»ژ، وا 5اسهت.« شهاهد»و یافتن « متابعه»برای تقویت سند یا متن حدی  از طری  
 بههه نهها ر متنههى اصههطالحات از - اسههت« خبهر»و « حههدی »، «روایههت»وصهه  ، الحههدی در علهم

کههه همگههان یهها بیشههتر عالمههان»پههذیرش روایههت بههود، و بههه معنههای  بههدون هههیچ  ،حههدیثى اسههت 
کرد،، مخالفتى سهن و ماننهد به مممون آن عمل  که متّص  بهه صهّحت و حن اند یا از آن ،هت 

بررسههى »اعتبارسههنجى حههدی   ،بنههابراین 6.«یههل بههر اعتبههارش ا امههه شههد، اسههتدل، آن دو اسههت
بردن به درستى یا نادرسهتى آن اسهت و برای پى ۷و داللى حدی  منسوب به معصو  سندی
، اعتمهادی بهه مهتن حهدی  در امهوری چهون ،  یهات اصهول اعتقهادیاش اعتماد یها بهىنتیجه

                                                      
 .۵۶ص، ف هنگ فارسی معلن .1
 .۱۵۶۹ص، پورف هنگ آراا . 2
 .۸، صشناسی حخاثآسل  ؛۵۰ص، )خاتمه(۳ج، المقال تنقلح. 3
 .۶۲۳ص، ف هنگ فارسی معلن .4
 . ۱۹۹، ۱۲۵، ۴۵ص، ف هنگ توصلفی حخاث. 5
 .۲۷۲ص، ال جال المقال فی عةم توضلح؛ ۷۵ص، ال جال الةباب فی عةم ل   . 6
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 .«به احکا  و تفسیر آیات  رآن است عمل
که در اعتبارسنجى احادی  شیعه دو رویکرد اصلى و،ود دارد: شای  سته یادآوری است 

که نقش محوری در حکم به اعتبهار یها بهىاعتبارسنجى راوی .۱ از ، اعتبهاری حهدی محور 
حههدی  معتبهر منحصههر بههه  - کههه در مدرسههه حّلهه رواج داشههته - آن  راوی اسهت. در ایههن رویکهرد

  1؛است، سندی«  مو ّ »و « حسن»، «صحیح»روایت 
کهههه بههها تکیهههه بهههر  هههرای. اعتبارسهههنجى  رینهههه۲ صهههورت ، «و هههوق خبهههری»ن و بههها مهههال  محهههور 
، پههذیرد. ایههن رویکههرد پههیش از مدرسههه حّلههه در میههان پیشههینیان رایهه  بههود، و از منظههر ایشههانمههى

السهند و ّیهر آن اسهت. در اعهّم از ضهعی  ،الصهدورگستر، حهدی  معتبهر شهامل روایهات مو هوق
رود و بهها از مههدار حّجیههت و اعتبههار بیههرون نمههى، «ضههع  سههند»حههدی  بههه مجههّرد ، ویکههردایههن ر

 کند.آور اعتبار پیدا مىاطمینان  راینتوّ،ه به 
وایات تفسیری، . تفسیر1-3  ر

گونه تعری  شد، است:، تفسیر در اصطال   دو 
کش  معنای الفاظ  رآن و بیان مراد خداوند از عبارات آ۱  ؛ن. تالش فکری برای 
کش  معنا و بیان مراد ،ّدی خداوند از الفاظ  رآن مى. ۲ که به    2.پردازدعلمى 

« معنهای  هاهر و ّیهر آن»و نیه  « الفهاظ مشهکل و ّیهر آن»تفسهیر  هرآن را شهامل تبیهین ، راّب
که از دیدگا، مفّسرانو از سخنش برمى 3،دانسته  لمهرو تفسهیر محهدود بهه دشهواری الفهاظ ، آید 

 4شهود.،ّدی خداوند نیسهت و الفهاظ  هاهر در معنهای مقصهود را نی شهامل مهى در رساندن مراد
 عهرف درولهى ،  هرآن اسهت اتیهمهراد خهدا از آ انیهب گرچه هر دو ،«تأویل»و « تفسیر» ،حال به هر

 و لیهدل بهه  هاهر ریهّ و محتمهل یمعنها بهر حمل و  اهر یمعنا از لفظ برگرداندن لیتأو، ّالب
از الفهاظ  ی متعهالخهدا یکشه  معنها و مهراد ،هّد ، ریتفسه طال اصهکهه  ىدر حهال ؛اسهت نهی ر

مهراد اسهتعمالى در داللتشهان بهر معنها و  ایه  ههور در معنهایى داشهتهخهوا، آن الفهاظ  ؛ رآن اسهت
  .باشند )مبهم یا مجمل( اهر ریّ، نی 

کهار رفتهه و از نگها، روایهات، ولى در لسان روایات  ،تفسهیر در بیهان معنهای بهاطن آیهات نیه  بهه 
                                                      

  .۲۹-۲۴ص، الشمسلن قمش . 1
 .۹-۸ص،  واعخ تفسل    آ ؛ ۱۹ص، شناسی تفسل    آ روش. 2
 .۲۸۵ص، ۲ج، الب ها  فی عةوم الق آ . 3
 .همان .4
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گههر معههانى بیههان روایههات   ،بنههابراین 1شههود.تفسههیر  ههرآن بیههان معههانى بههاطنى آیههات را نیهه  شههامل مههى
گسههتر، احادیهه  تفسهیری  ههرار مههى گههاهى در روایههاتبهاطنى و تأویههل آیههات نیهه  در  ، گیرنههد. البّتههه 

کار رفته« تأویل»و « تفسیر» « بهاطن بیهان»بهه « تأویهل»و « بیهان  هاهر»بهه «  تفسهیر»، اندکنار هم به 
 یابد. اختصاص مى آیه

 . مبنا1-۴
کههه ایربنههای، مقصههود از مبههانى گههر در نقههد روایههات پههژوهش فکههری باورههها بنیههادینى هسههتند 

کهه پایهه و گه ار،، د. بهه سهخن دیگهرنگیر رار مى :معصومان تأویلى ههای مقبهول نا هد حهدی  
گزینشو شود اسا  استدالل او در نقد روایت وا ع مى تفسهیری  یرش یها رّد روایهاتپهذ، مؤّ ر در 

 مبانى نقد روایت نا  دارد. ، هستند و تأویلى
 های مبنایی. آسیب1-۵

 تفسهیریکهه پایهه نقهد روایهات  اسهت مبانى سسهت و معیهوبىهای مبنایى مقصود از آسیب
شناسهى مبههانى آسهیب، په  شناسهایى مبهانى سسههت در نقهد احادیه  تفسهیری .گیهرد هرار مهى

 .است فسیریت روایات اعتبارسنجى

 اعتبارسنجی روایات تفسیریهای مبنایی آسیب. 2
که برای آسیب شناسى مبنایى اعتبارسنجى روایات تفسیری ارا ه اینک با توّ،ه به تعریفى 

 :پرداایممى زاآسیب ترین مبانى سست وبه تبیین شماری از مهم، شد
وا یپندار الصدوریقطع. 2-1  نیشیمنقول از منابع پ اتیهمه ر

کتههب همههه الصههدور بههودنانگههار،  طعههىطههر   منقههول از  روایههاتبلکههه همههه  ،اربعهههروایههات 
کلینى، در منابع پیشینیان :بیتاهل ، گهریدر مکتهب اخبهاری =تا محّق  حّلى =از زمان 

گههزینش و پههذیرش روایههات  یگیههرسههاز آسههانزمینههه گردیههدبرخههى اخبارگرایههان در مقهها   . تفسههیری 
کههه تنههها منبههع فهههم آیههات  ههرآنامههین اسههترآبادی بهها طههر   طریهه  علههم بههه »و یگانههه  2ایههن مههّدعا 

کههرد، اسههت. ایههن انگههار،ى را بههر ، دالیلههاسههت :بیههتروایههات اهههل3«نظریههات دیههن شههیخ  4ذکههر 
                                                      

 .۲۶۵، ص۱، جالخصال؛ ۳۱۷ ، ۵۰ص، ۲ج، ۱۴۶، ۵۰ ، ۴۹ص، ۱ج، علاشیالتفسل  ؛ ۴۷۹ص، ۱ج، الکافی. 1
 .۱۸۱ص، المخنل  الفوائخ. 2
 .۱۰۹ص، همان. 3
 .۱۷۸-۱۷۵ص، انهم. 4
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کههه بهها تصههریح بههر نهه د  ههدما بههه « صههحیح»اصههطال  کههه ایههن حّرعههاملى اخبههارگرای دیگههری اسههت 
بههه بیههان بیسههت و دو  1،طعههى اسههت   ههراینبههه  :معنههای  بههوت و صههدور احادیهه  معصههومان

کتهب حهدیثى  ، االخباار معاانی)کتهب اربعهه و امثهال آن:  داعتمهمهورد ادلیل بر ا بهات صهّحت 
بحرانهى نیه  از صهّحت منهابع حهدیثى  محهّد  2..( پرداختهه اسهت.. ، وقمایالتفسل  ، علاشیال تفسل 

کههرد، اسههت. ربعههه را صههحیح بههه کاشههانى همههه احادیهه  کتههب اهمچنههین فههی  3کهههن دفهها  مسههتدّل 
تههرین دلیههل مهههم 4دانسههته اسههت. آوربههه  ههراین اطمینههانههها بههودن آن و محفههوف معنههای مههورد اعتمههاد

الصهدور بهودن اصهول چهارصهدگانه حهدیثى اسهت کهه ههم اخباریان و اخبارگرایان بر ایهن مهّدعا،  طعهى
بهود، و ههم مؤّلفهان  ۷آور بهه صدورشهان از معصهو روایات ایهن اصهول متهواتر یها محفهوف بهه  هراین یقهین

اربعههه نویسههندگان کتههبکههه ایههن ،دیگههر 5انههد.شههد،، معتبههر و مههورد اعتمههاد بههود،شههناخته، ایههن اصههول
کهرد،  - هها بهود،کهه ا،مها  بهر صهّحت آن - واسطه از این اصهولروایاتشان را بى و خهود از صهحت و نقهل 

اربعهه و دیگهر کتهب  دیه  کتهبهمهه احاانهد گفتههبلکهه  6؛انهدصدور روایات کتبشهان خبهر  طعهى داد،
  7برگرفته از اصول چهارصدگانه بود، است.، حدیثى رای  کهن شیعى

رسی  بر
کرد، اصولیان بر این دیدگا، کتهب۱از:  اندعبارتکه  اشکاالت فراوانى را مطر    . اصهحاب 

ایهات فقه  بهه نقهل رو، اند و به فرض تمّکنشانطری   طع نبود،ه ب روایاتاربعه متمّکن از اخذ 
الصهههدور همهههه احادیههه  اصهههول چهارصهههدگانه را  طعهههى ایشهههان .۲ 8؛انهههد طعهههى بسهههند، نکهههرد،

کتههب را رّد ، دانسههتند و لههذا در بسههیاری مههوارد بهها منا شههه سههندینمههى احادیهه  برگرفتههه از ایههن 
أعهین نقهل  بهن در باب و،وب نماز،معه از حری  از ارارة =که صدوق مانند روایتى 9؛کردندمى

کهههه ههههر دو راوی صهههاحب اصهههل  10؛ا فتهههوایى مخهههال  مفهههادش داد، اسهههتاّمههه، کهههرد، در حهههالى 
                                                      

 .۱۹۶، ۱۹۱ص، ۳۰ج، الشلع وسائآ. 1
 .۲۶۵-۲۴۹ص، همان. 2
 .۳۲۶ص، ۲ج، النجفل  الخرر. 3

 .۲۲ص، ۱ج، الوافی .4
 .۱۷۸، ۱۷۲ص، المخنل  الفوائخ. 5
 .۳۲۶ص، ۲ج، الخرر النجفل  .6
 .۱۱۸ص، المخنل  الفوائخ. 7
 .۲۶۷ص، الوافل  فی االصول .8
 .۲۷۰ص، . همان9

 .۴۱۱ص، ۱ج، الفقله من ال احض ه .10
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کند»گوید: مىکه آن یا 1هستند. که فق  سکونى نقل  در حهالى  2؛«دههمفتوا نمى، من به روایتى 
بهها مشهههور و معتمههد بههودن اصههول چهارصههدگانه  .۳ 3؛کههه سههکونى صههاحب اصههل بههود، اسههت

کتههب .۴ 4؛زمههه نههداردمالههها آن الصههدور بههودن همههه روایههات طعههى اربعههه برخههى روایههات  مؤّلفههان 
کرد، کتاب  الکافیمانند رّد روایتى از  5؛اندیکدیگر را نقد و رّد  و فتهوای  لاهالفق احض همن ال در 

کلینههى و شههیخ صههدوقیهها منا شههات شههیخ 6بههر خههالف آن =صههدوق و  طوسههى بههر برخههى روایههات 
در ، را بها و،هود دسترسهى بهه آن الکاافی تهمه روایا =صدوقکه این افزون بر 7ها.تمعی  آن

کتب اربعه .۵ 8؛کتابش نقل نکرد، است  بلکه به تصریح شهیخ 9،نبود، فق  اصول معتبرمنبع 
 .۶ 10؛نیهه  اسههتفاد، شههد، اسههت =بابویهههماننههد رسههاله پههدرش ابهن ،دیگههر «مصههّنفات»از ، صهدوق

کتبالزمه  طعى  ،لاهالفق احض همن ال پایهان بیهود، بودن ذکر مشیخه در ، اربعهالصدور بودن 
کتهب .۷ 11؛اسهت االستبصارو  االحکام تهذا  اربعهه معتبهر  همهه اصهحاب اصهول نه د مؤّلفهان 
گههها، روایهههات منحصهههر بهههه آنهههان، انهههدنبهههود، العمهههل متهههرو ، صهههالح بهههن ماننهههد الحسهههن، را بلکهههه 

  ههههرایناحادیهههه  مقههههرون بههههه ، «حههههدی  صههههحیح»از  پیشههههینیانمقصههههود  .۸ 12؛انههههددانسههههته
الصههدور بههودن نههه  طعههى ،هاسههتو صههّحت عمههل بههدان 14روایههات« حّجیههت» 13،«آوراطمینههان»

و امر ا،تهادی اسهت و بهرای دیگهران « إخبار از رأی و نظر»، إخبار از صّحت روایات .۹ 15؛هاآن
کسى برای خودش حّجت است. و 16حّجت نیست کسهى و إخبهار   طع هر  حصول  طهع بهرای 

                                                      
 .۱۴۵ص، نجاشیالرجال ؛ ۲۱۰و  ۱۶۲ص، الشلع فه ست کت  .1
 .۳۴۴ص، ۴ج، من ال احض ه الفقله .2
 .۱۸۹ص، ال سائآ االصولل ؛ ۱۲۴ص، ۲ج، الفوائخ ال جالل ؛ ۲۸۹ص، ۳ج، الس ائ  .3
 .۱۸۹ص، ال سائآ االصولل . 4
 .۳۹ص، المبلن حق  ال .5
 .۲۰۳ص، ۴ج، من الاحض ه الفقله. 6
 .۱۷۰ذیل حدی  ، ۴۰ص، ۹ج، االحکام تهذا ؛ ۲۶۱ص، ۳ج، االستبصار. 7
 .۱۷۵ص، ال سائآ االصولل . 8
 .۱۴۱ص، همان .9

 .۴ص، ۱ج، من الاحض ه الفقله. 10
 .۲۷۰ص، الوافل . 11
 .۱۲۴-۱۲۳ص، االصولل  ال سائآ ؛۱۲۸ص، الشلع  فه ست کت ؛ ۴۰۸ص، ۱ج، االحکام تهذا . 12
 .۲۶۸ص، الوافل . 13
 .۲۷ص، ۱ج، الحخاث معجم رجال. 14
 .۱۷۱-۱۶۹ص، ال سائآ االصولل  .15
 .۸۸، ۸۵ص، ۱ج، الحخاث معجم رجال .16
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در تقیهههه  :ا ّمههههاصهههحاب .۱۰ 1؛ طهههع بهههرای دیگهههری نیسهههتمهههالز  بههها پیهههدایش ،  طعهههى او
انهد. په  چگونهه ایهن احادیه  در اصهول انهد و مهتمّکن از نشهر علنهى احادیه  نبهود،ایسهتهمى

اعتبهار و صهّحت منهابع حهدیثى  ،در نتیجهه 2معتبر، به حّد تواتر یا ن دیک به آن رسهید، اسهت 
هههای از بررسههىههها آن نیههازیبههى ایههات والصههدور بههودن همههه رویهها مو ههوق بههه معنههای  طعههى کهههن

  ر،الى و نقد محتوایى نیست.
مو،هود در  سهاز آسهیب تسهامح در نقهد و پهذیرش روایهات تهأویلى  ، زمینههانگهار، یادشهد،با ایهن و،هود، 

 الب هااا  اسههت. از مجموعههه عبههارات مقّدمههه تفسههیر شههد،در برخههى تفاسههیر روایههى شههیعه منههابع کهههن، 
پهیش از نقهل و  بهت  3مسلک و از طرفداران مکتب تفسیر روایهى محه  بهود،،آید که وی اخباریبرمى

یههر آن و،ههود روایههات در »بهها معیههار ، روایههات تفسههیری، بههه نقههد و ،داسههازی روایههات صههحیح و معتمههد ازّ 
گههردآورد،، « کتهب معتمهد، کههه بحرانهى در فراینهد نقهد و نقهل در تفسهیرش  پرداختهه اسهت.  هاهرا روایهاتى 

 الب هااا در  تفسهیری لهذا نقهد روایهات 4دانسهته اسهت.مهى الصهدور طعهىهها را ، و آنمهورد پذیرشهش بهود
شههد، و روایههات بهها نگهها، « معتبههر ىثیکتههب حههد اتیههروا یپنههدار الصههدورى طعهه»دچههار آسههیب مبنههایى 

 گری، گزینش و مورد پذیرش  رار گرفته است. گیر أخباریآسان
َه )بحرانى ذیل آیه  ،برای نمونه ْوَه اإ ... لا َیْسَبْحییَلنکَ اللکَ ََ ماإ  ََ اًة  ْن َیْضَرب  َ َثلًا  إ َبَعوض 

َ
روایتهى  5(أ

تفسال  از  - و نامناسب با من لت بلند انبیاء و اوصهیاء اسهت نامقبول، که مممونش منکر - را
کههه در آن  ۷و تفسههیر منسههوب بههه امهها  عسههکری قماایال کههرد،  بههه امهها   )پشههه( «بعوضههة»نقههل 

  6تأویل شد، است. ۹به رسول خدا مگ () «فما فو ها»و  ۷على
نإ َل ا )آیه  که در تأویل است ۷روایتى از اما  با ر، نمونه دیگر ْْ َ ا ََ  ْْ َنَیاَی َو  َو َلَقا ََ اَ   ْْ ْْ َه آَدَم َ ا
ْز إً  ََ  فرمود:  7(َلْ  َنَجْد َلَه 

ِة ِمْن َبْعِدِه َفَترَ  ِه ِف یْ َعِهْدَنا ِإلَ  ِئمَ ٍد َو اْْلَ ممَ َ ْم َه کح یَ  َو َلْ  َک ُمح ح ّنمَ
َ
 8؛َذاَک ْن َلهح َعْزٌم أ

                                                      
 .۱۵۴ص، االصولل  ال سائآ؛ ۳۶ص، المبلن حقال؛ ۳۲۹ص، االصول مفاتلح .1
 .۲۳ص، ۱ج، الحخاث معجم رجال. 2
 .۱۰۳ص، ۱ج، ها  تفسل  ب رسی مکات  و روش. 3
 .۹-۶ص، ۱ج، لب ها ا. 4
 .۲۶ ، آیه ،بقرسور،  .5
 .۱۵۸ص، ۱ج، الب ها . 6
 .۱۱۵ ، آیهطه. سور، 7
 .۱۲۲ص، ۱ج، الش ائع عةآ؛ ۷۰ص، ۱ج، الخرجات بصائ  ؛۴۱۶ص، ۱ج، الکافی .8
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پس ترک کرد و برایش  .و امامان بعد از او با او پیمان بستیم ۹]باره منزلت[ محّمد در
 .اندعزمی نبود که ایشان چنین

و 1دانهدکهه عاّلمهه مجلسهى مفهادش را ناسهازگار بها عصهمت انبیهاء مهى- این روایت تهأویلى را
کهههرد،پژوههههان معاصهههر برخهههى  هههرآن و  بحرانهههى، شهههیخ حهههّر عهههاملى -2انهههدنیههه  بهههه ضهههعفش اشهههار، 

کرد، کاشانىفی  الصهدور  طعهى یها مو هوق»بازتهاب مبنهای ، پهذیرش چنهین روایهاتى 3انهد.نقل 
کتب معتبر،  است.« پنداشتن همه روایات 

 « تنافی غلّو و وثاقت». انگاره 2-2

بهه  ،تبارسهنجى روایهات تفسهیریپندار تنهافى ّلهّو و و ا هت راوی آسهیب مبنهایى دیگهر در اع
ّلهّو را مهالز  بها عهد  ، اسهت. برخهى در نقهد روایهات ّالیهان :بیهتاههل فمایلویا، در حوز، 

 ؛ مههههثالا انههههدروایههههتش را نههههامعتبر پنداشههههته، بههههودن راویبهههها اسههههتناد بههههه ّههههالى، و ا ههههت انگاشههههته
یابى روایتى از امها گرپژوهش َُ ) ههایرا در آیهه «الهرو »و « القهدرلیلهة»کهه  ۷صهادقی در ارا َلْ َلا

ااْ    
ْلااَ    

َ
ْْ أ ِن َ اا َ  َیْراا ْْ وَا َ  ااإ تَ  * اْلَقاا َِ اْلَملاَکَکااَة َو الاا کَ ، تأویههل نمههود، ۳بههه حمههرت فاطمههه 4(...َنااَّکَ

 گفته است:
  5.جمهور آمده که از غالت استبن در سند این حدیث محّمد

رّد ، در اسنادشههان «لمذهبفاسههدا»و « ّههالت»همههو روایههات تههأویلى دیگههر را بههه دلیههل و ههو  
  6کرد، است.

رسی  بر
کننهد، در بههدبینى، بهه مثابهه یههک بهاور نادرسهت کالمههى و ،ریهان انحرافهى نقههش تعیهین« ّلههّو »گهر چهه 

الیههان داشههته اسههت، ولههى برخههى اعتمههادی و داوریبههى هههای ر،ههالى پیشههینیان نسههبت بههه روایههاتّ 
هههالى و اعتمههها  ّ کهههه نشهههان عبهههارات ر،الیهههان، داّل بهههر تو یههه  راوی  الیهههان اسهههت  د بهههه بعمهههى مرویهههاتّ 

کلثههو  نهه د شههیخ  بههن علههىمههانع و ا ههت نبههود، اسههت؛ مههثالا احمههد بههن « ّلههّو »دهههد نهه د ایشههان، مجههّرد مههى
                                                      

 .۲۵ص، ۵ج، العقول م آة. 1
 .۳۶۴ص، مبانى تفسیر روایى؛ ۵۲۲-۵۲۰ص، ۳ج، الق آ  الک ام و روااات المخرستلن. 2
 .۳۲۳ص، ۳ج، الصافی تفسل ؛ ۷۸۰ص، ۳ج، الب ها  فی تفسل الق آ ؛ ۱۴۱، ۱۹ص، ۲ج، هخاةاثبات ال .3
  .۴-۳. سور،  در، آیه 4
 .۱۷۴ص، ها  تیواآ   آ روش .5
 .۱۹۷-۱۹۶ص، همان .6
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لّو  الیان بود، است؛ 1طوسى مّتهم بهّ   گوید: اش مىاّما دربار، 2و ن د کّشى ، ءّ 
کان مأموًنا عیل احلدیث.. ..   3و 

ّیههر »ایههن راوی را در شههمار کههه ایههن از ،داودحّلههى و ابههنبههر عاّلمهههضههمن اشههکال ، مامقههانى
کّشى را از ، اند رار داد،« معتَمدین داری او در شههادت بهر امانهت، «ههاترین مد بزرگ»عبارت 

کّشى به روایات احمدبن، نقل حدی   4کلثو  دانسهته اسهت.بنعلىو مقتمى پذیرش و و وق 
کال  شیخ کّشى دربار، این راوی مىشوشتری نی  در ،مع    گوید:طوسى و 

و سخن کّشی ال جال توان به وثاقت این مرد از باب جمع میان قول شیخ طوسی در می
  5ل شد.، قایبودن او در عین غلّوشمبنی بر امین

لّوش، مى العبرتا ى راوی دیگری است که شیخهالل احمد بن   گوید:طوسى در عین حکم بهّ 
 6اب را نقل کرده است.اکثر اصوِل اصح

ایهن  ،این عبارت در شهرت و اعتبار روایاتش در میان اصهحاب شهیعه  ههور دارد. مؤّیهد آن
 ری است:یّماحّلى به نقل از ابنسخن عاّلمه

عمییر را از بن ابیی محبوب و محّمد بن غالب اصحاب حدیث روایات دو کتاب حسن
 7اند.دههالل شنیده و به او اعتماد کر بن طریق احمد

کهه ، هالل بن بودن احمدى ضمن حکم به ّالىیخوا،و که شهیعه بهه روایهاتى  معتقد است 
کرد، بن عمیر و حسناو از ابن ابى  8عمل نمود، است.، محبوب نقل 

کهه  یىمحّق  خو ، «ی راوی ممهّر بهه صهّحت روایهاتش نیسهتفسهاد عقیهد،»نی  بر ایهن مبنها 
همچنین مامقانى با بیان  9کرد، است. را تو ی « العمى هور،م بن محّمد»و « هالل بن احمد»

 10پرداخته است.« عد  تنافى ّلّو راوی و و ا ت»دلیل به ا بات 
                                                      

 .۴۰۷ص، ال جال .1
 .۸۱۳ص، ۲ج، ال جال  اختلار مع ف. 2
 .همان. 3
 .۷۳ص، ۱، جالمقال تنقلح. 4
 .۵۳۵ص، ۱ج، ال جال  اموس .5
 .۳۸۴ص، ال جال ؛۸۳ص، الشلع  فه ست کت  .6
 .۲۰۲ص، اال وال خالص . 7
 .۳۰۳ص، ۱ج، الفقهیة الرسا ل .8
 .۱۹۱ص، ۱۶؛ ج۱۵۲ص، ۳ج، الحدی  معجم ر،ال .9

  .۷۳ص، ۱ج، تنقیح المقال .10
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که از عبارات ر،الیهان بر لذا همان  ،راوی نیسهت« و ا هت»مهانع « بهودنّهالى»، آیهدمهىگونه 
کرد،« ّالیان»بلکه ایشان در مواردی برخى   اند.را تو ی  هم 

وا بودن یجعل و یراو غلّو  تالزم» انگاره. 2-3  «اتشیر
آسهههههیب مبنهههههایى دیگهههههر در  ،«اسهههههت مجعهههههول اتشیههههههمهههههه روا لزومهههههاا  ىّهههههال یراو»انگهههههار، 

یهههابى روایهههات  :تفسهههیری معصهههومان اعتبارسهههنجى روایهههات مهههود ایهههن انگهههار، در ارا اسهههت. نن
 مههثالا  ؛، اسههتبههود شههانتیابههودن مههتن روا ى و ّلههّوآمی بههه سههاختگ ىحکههم  طعهه، تفسههیری ّالیههان

ْوص  : »]۷کا ممنقول از اما  لیدربار، تأو، اینویسند،
َ
من اْْل َد[ هن .َی اْلَمسا،  : مههیکر هیآ لیذ 1«اءن

نکَ اْلَمسإَجَد )
َ
َحداً  َه َللک  َو أ

َ
َه أ وا َ َع اللکَ ََ ْْ لا َت  : دیگوىم 2(ََ

فضیل از ال بن است که محّمد نیا دشیّ برساخته غالت است. مؤ تیروا نیا دیتردیب
 3مّتهم به غلّو است. شناسانیراو دگاهید

هال  یپ  از تمع ی،گریگر دپژوهش ای عبهدالرحمن اصهم  بهن چهون: عبهداهلل ىانیهدانسهتن راو ىوّ 
 هیه، آ۷صهادق از امها  ىتهیکهه در روا ىنهیقطی دیهعب بهن ىسهیع بهن و محّمهد لیفم بن محّمد، یبصر
ْیَتوَن ) :مهیکر َِ َو الزکَ َ  :دیگوىم 5اند،نمود، لیتأو ۷نیرا به اما  حسن و حس 4(َو البکَ

  6کردن امامان ما ندارد.جز سبک یادهیساخته دست غالت است و فا ثیاحاد نیبه نظر ما ا

،عههل »کهه در ادامههه عنههوان  - «از اخبههار ّلههّو  یىههانمونههه»عنههوان  لیههذ  یهن یگههریگههر دپهژوهش
 سور، ۵ ،الرحمنسور،  ۳۱ اتیآ لیرا در ذ ىلیتأو اتیروا - مطر  شد،« ّالت یاز سو  یحد

گفتهه  اسهت مثهال زد، وسه ی سور، ۱۵ ه ونّی ب  7انهد.در اسهناد آن وا هع شهد، انیهّال، ویکهه بهه 
 بودن راوایان آن است.،على و ّلّوآمی  بودن متن این روایات به دلیل ّالى ال ک نی اهر ا

رسی  بر
محّمههد بههن »کههه  - سههت؛ بههرای مثههال، نجاشههىایههن مبنهها خههالف سههیر، ر،الیههان و محههّد ان پیشههین ا

                                                      
 .۱۲۲، ص۱ج، الشرا ع؛ علل۷۰ص، ۱ج، ؛ بصا رالدر،ات۴۱۶ص، ۱ج، لکافى. ا1
 .۱۸ ، آیهالجن. 2
 .۲۵۰-۲۴۹ص، الموضوعات فى اا ار و اْلخبار .3
 .۱ ، آیهتینسو،  .4
 .۲۹۳-۲۹۲ص، ۵ج، الب ها  فی تفسل الق آ . 5
 .۱۸۲ص، ها  تیواآ   آ روش .6
 .۹۳ص، درسنامه وضع حخاث. 7
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الى مى« شّمونبن الحسن   از کتاب این راوی گفته است:  =دربار، نقل کلینى - دانستهراّ 
 1.التخلیط اخبرنا بکتبه ما خال

کلینى که  کتب این راوی را پاالیش و مطالب خهالى از ّلهّو آن  =مفاد این عبارت آن است 
کههرد، اسههت. کتههابش نقههل  کههه او بههه پههاالیش طوسههى برمههى همچنههین از عبههارت شههیخ را در  آیههد 

روایههات خههالى از ممههامین ، پرداختههه 2- کههه در نظههرش ّههالى بههود، - ،مهههور بههن روایههات محمههد
کههرد، اسههت. ّالیانههه را ههمینة 3نقههل و بههدان عمههل  گفتههه نجاشههى  - یهها همههو دربههار، ابوسن کههه بههه 

کهه امهى -4االعتقاد و ّالى بود، اسهتفاسد کهه در آن ، صهحابگویهد  روایهات او را بهه ،ه  آنچهه 
کرد،، تخلی  و ّلّو بود،  گوید:اش مىحّلى نی  دربار، عاّلمه 5اند.نقل 

 6نقل کرده است.، هایش را به جز روایاتی که در آن تخلیط و غلّو بودهشیخ مفید کتاب

کههه شههیخ مفیههد و دیگههر اصههحاب بههه برخههى روایههات ابوسهه مینه ایههن عبههارات نشههانه آن اسههت 
کرد،  اند. اعتماد 
بلکهه ، ن د پیشینیان نه تنها تالزمى میهان ّلهّو راوی و برسهاختگى روایهاتش نبهود، ،در نتیجه

 برخى روایات ّالیان مقبول و مورد اعتماد اصحاب بود، است. 
وایات به بودن مضمون2-۴ وط دانستن صّحت ر  در قرآن.ها آن . مشر

یهابى روامبنای آسیب کهه ، یهات تفسهیریزای دیگهر بهه ارا صهّحت روایهات »ایهن پنهدار اسهت 
ایههن انگهار، ناشههى از نگهها، خههاّص بههه «. هاسههتمشهروط بههه بههودن شههاهدی از  هرآن بههر ممههمون آن

روایهت بها « مخالفهت  »در اخبهار عهرض اسهت. برخهى مقصهود از « موافقهت»و « مخالفت»مفهو  
و،ود شاهدی از  هرآن بهر ممهمون را « موافقت»و منظور از ، «عد  موافقت» رآن در این اخبار را 

گفتههه روایههت دانسههته کههه و  از  ههرآن بههر ممههمون  یمشههروط بههه بههودن شههاهد اتیههصههّحت رواانههد 
 ریتفسه، اسهتدالل انیهبهدون ب ،در  هرآن را ىو،ود شاهد مممون =یىعاّلمه طباطبا. هاستآن

 را ىقهههف ریههّ واحههد اخبههار تیههحّج شههرط  تنهههادر اخبههار عههرض  ههرار داد، و « موافقههت»مفهههو  
                                                      

 .۳۳۷ص، نجاشیالرجال . 1
 .۳۶۴ص، طوسیالرجال  .2
 .۴۱۳ص، ع الشل فه ست کت ؛ ۱۹۱ص، ۱۶ج، الحخاث معجم رجال .3
 .۳۳۲ص، نجاشیالرجال . 4
 .۴۱۲ص، الشلع  فه ست کت  .5
 .۲۵۳ص، اال وال خالص  .6
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. اسهت دانسهته اتیهبها ممهمون آ اتیهروا نیهموافقت متن ا (آن ریّ و ىلیتأو، یریتفس اتی)روا
 :دیگومى یو

 موافقیت از کیه اسیت آن، اسیت مهّم  یفقه ریغ)آحاد(  اتیروا گرِ پژوهش یبرا آنچه
 همیان، بود موافق کتاب ظاهر با تیروا اگر پس. کند جستجوکتاب  با اتیروا نیا متن

، باشید هیم السیند حیصیح اگر یحت، نباشد موافق اگر اّما ؛است تیروا تباراع مالک
 1.در بازار اعتبار ندارد یارزش چیه

، ای دیگر،سندینو شود.گستر، اخبار عرض شامل خبر واحد  قه هم مى، طب  این عبارات
ْوص  : »]ىلیتأو تیروا

َ
من اْْل َد[ هن  : ستا کرد، رّد  و نقد گونه نیا را« اءن َی اْلَمسا، 

 قیرآن اعجیاز و اسلوب با مناسب که - یالتیتأو نیچن با گوراست امام است ممکن ایآ
 مشیتبه شیما بیر، ما از منقول ثیاحاد اگر: فرموده که یحال در ،دینما تصّرف - ستین

 ثیحید، خداسیت کتاب مخالف که آنچه، دیکن عرضه خدا کتاب بر راها آن پس، شد
 2؟ستین ما

 بهه و دانسهته ىمنتفه ۷امها  از را  هرآن اسهلوب بها نامناسهب ىلیتهأو تیهروا صدور که - یو سخناز 
 تعههارض چیههه یىسههو از اسههت، و کههرد، اسههتناد «ثنایحههد مههن  یفلهه اهلل کتههاب خههال  فمهها» تیههروا

در « مخالفهت»کهه او مفههو   دیهآىبرمه - شهودىنمه د،یهد رآن  اتیو آ مذکور ىلیتأو تیروا انیم یآشکار
یَهها» ىلیتهأو تیهروا یوکهرد، اسهت.  ریتفسه«   موافقهتعهد»اخبار عرض را بهه  ّب  ح  من َمهَة ل   - را 3«َنْصهَر َفاط 

َه  ...) مهیکر هیکه نا ر به آ برداشهت از اخبهار  نیهبها اسهتناد بهه ا - اسهت 4(... َو َیْوَ َئذ  َیْفَ َا اْلَمْؤَ َنوَن َبَنْصَر اللکَ
الت دانسته است. بیعرض، تکذ  5کرد، و برساختهّ 

رس  یبر
 عهرض اخبهار در« تموافقه»و « مخالفهت»مفههو  ّیهر اصهولى بهه  نگها،، منشأ انگار، یادشهد،

 . شد، است بدان مستند :معصومان تفسیری اتیاز روا یاریرّد بس که است
کتهاب»متفهاهم عرفهى از ، واحهد اصولیان در مبح  حّجیهت خبهر در اخبهار « اهللمها الیوافه  

                                                      
  .۲۱۲ - ۲۱۱ص، ۹ج، الق آ  الملزا  فی تفسل  .1
 .۲۵۰ص، الموضوعات فی اآلثار و األخبار .2
 .۳۲۲ص، ف اتالتفسل  ؛ ۳۹۷، صاألخبار معانی .3
 .۵و  ۴ ، آیهرو سور،  .4
 .۲۱۶ص، اآلثار و األخبارالموضوعات فی . 5
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کتههاب و از بهههاب « مخالفههت»عههرض را  یعنههى  هههرآن  1؛انهههدسههالبه بهههه انتفههاء محمهههول دانسههتهبههها 
موافقهت نهدارد. شهیخ  ولى آن حدی  از حیه  محمهول بها  هرآن، متعّرض موضو  حدی  شد،

که صدور  روایات   ،انصاری کید بر این مطلب  کهه«ّیر موافه »ضمن تأ مممونشهان از بهاب  ی 
 عهههد »مفههههو    طعهههى اسهههت؛ :از معصهههومان، در  هههرآن نیسهههت، موضهههو  سهههالبه بهههه انتفهههای

کهرد، و اخبهار عهرض بها ممهمون طهر  و « مخالفهت»در اخبار عرض را حمل بر مفههو  « المواف 
کههه متمههّمن طههر  أخبههار  - را بههه دسههته دیگههر از ایههن اخبهار« الکتهابمهها ال یوافهه »ن شههتگذا کنهار

کتاب»   2برگرداند، است. - است« مخال  
ْنهَد  ..». ذیهل صهحیحه «الشهرط شهروط صهّحة»اش در مبح  او در ا ر فقهى وَن ع  من ْسهل  َو اْلمن

ْم ف   ه  وط  هههرن کهههه مقصهههود از  3...« اهلل  َتهههاَب ک  َمههها َواَفهههَ  یشن کهههرد،   عهههد »همهههان « موافقهههت»تصهههریح 
  4است.« المخالفة

کتههاب و « مخههال »آخونههد خراسههانى  ههدر متههیّقن از اخبههار عههرض را عههد  حجیههت خبههر بهها 
از « کتهاب مخهال »عرا ى نی  نصوص متمّمن عنهوان  از دیدگا، محّق  5سّنت دانسته است.

تهواتر اخبههار  ،هسهتند. از طرفهى« مها الیوافهه »حیه  ممهمون اخهّص از نصههوص متمهّمن عنهوان 
هههایى در ممههمون ایههن اخبههار و،ههود دارد و ،هههت ا،مههالى و معنههوی اسههت و تفههاوت، عههرض

ک ههر پهه  طبهه   واعههد علههم ا،مههالى در ا ههّل . ،هامع و متحههدی در ایههن اخبههار نیسههت بههه  ههدر ، و ا
کتهاب»که همان مممون اخهّص متمهّمن عنهوان  - متیّقن  6شهود.اخهذ مهى - اسهت« مخهال  

کهه عنهوان ییمحّق  نا کتهاب را بهر معنهای « موافه  ّیهر»نى اصولى دیگهری اسهت  « مخالفهت»بها 
گفته وی الزمه بسندگى به احادی  مواف   اهر  رآن کرد، است. به  و اخهذ بهه  هاهر آن ، حمل 

که نهى دسته که شاهدی از  رآن ندارداز اخبار عرض  سر یک، کنند، از عمل به حدیثى است 
کههه بههه نحههو عمههو  و خصههوص یهها اطههالق و تقییههد کتههاب ، کنههار نهههادن همههه احههادیثى اسههت  بهها 

کسى ملت   به این الزمه نیست.امخال   اهر دو ، در میان محّد ان نی  مجلسى اّول و  7ند و 
                                                      

  .۳۱۶ص، ۷ج، االصول بحوث فی عةم. 1
  .۲۵۲-۲۵۱ص، ۱ج، االصول ف ائخ. 2
  .۱۶۹ص، ۵ج، الکافی .3
  .۲۵ص، ۶ج، المکاس  کتاب .4
 .۲۹۵ص، االصول کفاا . 5
 .۱۰۶ص، ۳ج، االفکار نهاا . 6
 .۱۶۳-۱۶۲ص، ۳ج، االصول فوائخ .7
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ْم ف  » در حههدی « موافقههت»از  ه  وط  ههرن ْنههَد شن وَن ع  من ْسههل  « عههد  مخالفههت»را « َتههاَب اهلل  ک  َمهها َواَفههَ  یاْلمن
کتاب در اخبار عرض« ّیرمواف »پ  مقصود از  1اند.دانسته کتاب است.« مخالفت»، با   با 

را در « مخالفهت»، چیست  معظهم اصهولیان متهأّخر، در این اخبار« مخالفت»اّما مقصود از 
گرفتههه و بههه مخالفههت ، ى )خبههر واحههد( بهها الفههاظ آیهههسههنجمقهها  نسههبت نّصههى( «)لفظههى»در نظههر 
کههرد، عرفههى بههر تبیههین مههراد   رینههه« مقّیههد»و « خههاّص »چههون دلیههل، انههد. بههه تصههریح ایشههانتفسههیر 

ر»از نو  ، اند و نسبتشان با عاّ  و مطل متکّلم َفّس  ر»و « من َفّسَ انهد و  ابهل ،مهع لهذا عرفهاا . است« من
  2شوند.شمرد، نمى« مخالفت»مصداق عرفى « تقیید»و « یصتخص»، دیگر

کّلهى»به نحو « مخالفت»پ  مقصود از  انصهاری شهیخ 3اسهت.« عمهو  مهن و،هه»یها « تباین 
کهههه مدلولشهههان طهههر  و رّد خبهههر  - پههه  از یهههادآوری ایهههن مطلهههب کهههه آن دسهههته از اخبهههار عهههرض 

کههه ممههمونش در - کتههاب اسههت« مخههال » کتههاب و سههّنت  بههر عههد  حّجیههت خبههر واحههدی 
کّلى»بر « مخالفت»حمل »که  - این اشکال را ،هیچ داللتى ندارد، نیست حمل بر فهرد « تباین 

کههگونهه رّد مهى ایهن - «نهادر بلکهه نایهاب اسهت آن  نها ر بههه، کتهاب« مخهال »طهر   اخبهار   کنههد 
کتاب و سّنت مبا است «نید اصول»مربوط به   یدسته از احاد ، لّو مانند ّ؛ هستند نیکه با 

 .  ی،بر و تفو
در « مخالفهت»حمهل  په . فهراوان بهود، اسهت :در زمان معصومان اتیروا گونه نی،عل ا

کّلههى»بههه ، اخبهار عههرض  ،در نتیجههه 4.و معههدو فهرد نههادر نههه  ،افهراد شههایع اسههت حمههل بههر« تبهاین 
کتههاب« مخالفههت»مقصههود از  کّلههى»از نههو  ، بهها  خبههر  اسههت و  انیههاا « عمههو  مههن و،ههه»یهها « تبههاین 

که مممونش در  رآن و سّنت نیستو کتاب شمرد، « مخالفت»مصداق ، احدی  شهود ىنمهبا 
گردد. اتیرواحکم تا مشمول  کتاب   طر  اخبار مخال  

کّلههى و »و آن را در  یهها  بهها « معنههوی»مخالفههت را امههری ، اّمهها برخههى اصههولیان معاصههر اصههول 
کتاب و سّنت« اسالمى  -مشهّخص مقایسهه شهود ّص وای خهابها آیههکهه ایهن بهدون - مستفاد از 
کتههاب خههدا، انههد. از دیههدگا، آنههاندانسههته طههر  اخبههار ، مقصههود از طههر  خبههر واحههد مخههال  بهها 

و ناهماهنگ با طبیعت  وانین و احکا  عهاّ  ، آیات« رو  عاّ  »و « اهداف اسالمى»ناسازگار با 
                                                      

قلن .1  .۴۹۹ص، ۱۰ج، االخبار االخلار فی فهم تهذا  مالذ؛ ۵۶ص، ۷ج، روض  المت 
 .۱۶۳ص، ۳ج، األصول فوائخ؛ ۲۵۰ص، ۱ج، األصول ف ائخ. 2
، ۳ج، االصاول فوائخ؛ ۱۵۴ص، ۳ج، دراسات فی عةم االصول؛ ۵۴۹ص، ۲ج، االفکار نهاا ؛ ۲۵۱ص، ۱، جاالصول ف ائخ .3

 .۴۵۰ص، االفکار بخائع؛ ۱۶۳ص
  .۲۵۱و  ۲۴۷ص، ۱ج، األصول ف ائخ .4
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که مممونش  مثالا  1؛ رآن باشد ّجت نیست و رها ح، از انسان است« نفى اختیار»خبر واحدی 
معههارض اسههت. ایههن « اْلمههرینامههر بههین»یعنههى  ،ایههرا بهها  اعههد، مسههتفاد از  ههرآن وسههّنت ؛شههودمههى

کّلهى»همچنان ذیل عنوان، با و،ود تفاوتش با تبیین مشهور« مخالفت»تفسیر از  ،های « تبهاین 
کّلهى ناسهازگار و ناهماهنهگ بها ، بر خبر واحهد معهارض« مباینت»عنوان ، روگیرد. از اینمى رو  

 کند.صدق مى، آیات  رآن و سّنت  طعیه
در اخبههار عههرض، اعتبارسههنجى روایههات « مخالفههت»و « موافقههت»بنههابراین بهها توّ،ههه بههه معنههای 

که در فرض تعارض متن این روایات با  واهر آیات یها رو   :تفسیری معصومان گونه است  این 
گهر شهواهد ممهمونى از  هرآن بهر شهود؛ انکار و تکهذیب مهى ۷کّلى  رآن، صدورشان از معصو  اّمها ا

کّلهى  هرآن باشهد، ماننهد روایهات  تأیید محتهوای روایهت تفسهیری و،هود دارد یها هماهنهگ بها اصهول 
کههه هماهنههگ بهها رو   2« ههدرت»و «  ههّوت»در آیههات صههفات خداونههد بههر معنههای « یههد»کننههد، تأویههل

سهت. لهذا مطهاب  بها روایهات توحیدی  رآن، یعنى نفى تشبیه و ،سهمانیت از خداونهد اکّلى آیات 
گهر مهتن روا شود؛ اّمهاعرض، حکم به حّقانیت و صدور متن این دسته از روایات تفسیری مى  تیها

رو   ایه اتیه هرآن باشهد و نهه ناسهازگار و معهارض بها  هواهر آ اتیهآ گهرید ای هیمممون با  اهر آنه هم
و مشهمول  کنهدىصهدق نمه ریتفسهی اتیهدسهته از روا نیه، بهر ا«مخالفهت»عنهوان دیگهر  هرآن،  ىکلّ 
کتهاب نمهه اتیهروا گههر راویهانش  قههه باشههند،  شهود.ىطههر   اخبهار مخههال  بهها  چنههین اخبههار آحهادی ا

 اتیههروا گههریو د 3عههرض اتیههروا ىمفههاد برخهه لیههدل شههود و در ّیههر ایههن صههورت، بهههپذیرفتههه مههى
 و«  بههوت» در مرحلههه تیههصههدور روا 4،:مانمنسههوب بههه معصههو  یههاحاد بیکننههد، از تکههذىنههه

شهود. بهه سهخن ىمه :مانهد و حکهم بهه توّ ه  و رّد علهم آن بهه معصهومانىمه ىبها « إمکان» بقعه
کهه و هوق دسهته از اخبهار آحهاد  نیها «تیحّج »صدور و « ا بات» طع به  یبرا ىقیچه طر گرگر، ید

  مههالز  بهها عههد اتیههروا نیهها تیههمجههّرد عههد  حّج  ىولهه ؛و،ههود نههداردبههه صدورشههان حاصههل نشههد،، 
 تفسهیری اتیهروا بیکهه آنچهه مو،هب تکهذایهن خالصهه. سهتیهها نآن بیگر تکهذهیصدور و تو،

 اتیهها بها  هواهر آتعارض آشکار متن آن یبه معنا یشود، ناسازگارىم :منسوب به معصومان
کلّ  ای تعهارض مهتن  یبا  رآن، نه بهه معنها تفسیری اتیاما مجّرد مواف  نبودن روا ؛ رآن است ىرو  

 شود.ىم اتیروا نیگر انکار اهیتو، یىه به تنهاها با  رآن است و نآن
                                                      

 .۳۳۳ص، ۷ج، بحوث فی عةم األصول؛ ۱۱ص، ال افخ فی عةم األصول .1
 .۱۶ص، االخبار معانی؛ ۱۶۲، صالتوحلخ. 2
 .۲۲۲ص، ۲ج، الکافی .3
 .۵۳۸ص، ۱ج، الخرجات بصائ ؛ ۳۹۵ص، ۲ج، الش ائع عةآ؛ ۲۲۳ص، ۲ج، همان .4
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بودن اعتبار خبر واحد به راوی ثقه». انگاره 2-۵  « منحصر
کهه  که فقه  روایهات آحهادی  آسیب مبنایى دیگر در حوز، اعتبارسنجى روایات، دیدگاهى است 

 ىمهال  اصهلشمارد. طبه  ایهن نگها،، سندشان صحیح، حسن یا موّ   است، حّجت و معتبر مى
خبهر  قهه  قهه  یو راو  یو اعتبار، سند حد تیحّج  اسهت و و ا هت بهه صهدق خبهر، فقه  از طریه  من

کههه حههدی  ضههعی حاصهل مههى کههرد، باشههد، شههود؛ بههه طههوری  گههر مشهههور بههدان عمههل  السههند، حّتههى ا
 گوید:در این بار، مى =خویى محّق  1دلیلى بر حّجیت آن و،ود ندارد.

 ظیهرا مالح ثییسند هیر حید دیپس با، بت نشدهکتب اربعه ثا اتیصّحت تمام روا ...
 نیه کنیار گیر شیود ویبیدان عمیل می، حاصیل بیود تییحج طیاگیر در آن شیرا .کرد
  2.شوده میشتگذا

  گوید:نی  مى
حسین  اییبلکه خصوص خبر ثقیه  ،ستیحّجت ن ۷( از معصومیهر خبر)واحد ...

  3.حّجت است

 گوید:داند و مى، باشد، حّجت نمىوی خبر ضعیفى را که و وق نوعى به صد ش حاصل شد
ای اسیت حجیت خبیر ثقیه، آیدمیخی آیات شریفه و روایات بربرآنچه از سیره عقال، 

نه حّجیت خبر  ،که وثوق نوعی)به صّحت آن( به سبب وثاقت راوی حاصل شده است
  4.به صدق آن خبر حاصل شده است، ضعیفی که وثوق نوعی و نه اطمینان شخصی

که در آن« محوراعتبارسنجى راوی»ن مبنا داد ایبرون گرچهه  ،السهندروایهات ضهعی ، است 
کنهار ولى بدون متن، شودشان نمىحکم به برساختگى کهاوی از  لمهرو پهژوهش و اعتبهار یکسهر 

 شوند.نهاد، مى

رسی  بر
 - دانههدىمه« نقهد سهند»را   یو ا بهات صهّحت حههد ىکهه تنههها را، اعتبارسهنج - دگا،یهد نیها
کرد، یواحد را به راو خبر تیحّج  گرچه  ىفیضع  یهر حد،  قه منحصر  به  ىنوع اطمینانرا 

                                                      
  .۲۸۰-۲۷۹ص، ۱ج، االصول مصباح .1
 .۹۱ص، ۱ج، الحخاث معجم رجال. 2
  .۲۰ص، همان .3
  .۲۸۰-۲۷۹ص، ۱ج، مصباح االصول. 4
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 ىبرخههافههزون بههر و،ههود  1.کنههدىمهه رونیههو اعتبههار ب تیههاز مههدار حّج  بههار،کیههبههه ، صههد ش باشههد
  یو تمهع  یهدر تو  ىر،هال یبهودن آرا یو ا،تههاد ى: حدسرینظ ،اشکاالت مطر  شد، بر آن

بههودن مههال » ایهه« إعتبههار خبههر  قههه» یبههر مبنهها ىمبتنهه ، یحههد یىو ّفلههت از نقههد محتههوا انیههراو
خبههر«یو ا ههت راو ، یاریبسهه دگا،یههکههه د ىدر حههال ؛اعتبههار خبههر واحههد اسههت ر( دی)صههدق من

( ی)و ا هت خبهر «به صدور خبهر نانیبودن حصول اطممال » ای« الصدورخبر مو وق تیحّج »
 ر،یدر سه رایها ؛سهتین «یا هت راوو »به صدور خبر منحصر بهه  نانیاطم، مبنا نیاست. طب  ا

بهودن ممهمون  ىا،مهاع ایشهرت ، یهمچون و ا ت راو ىاز مقّدمات عقل ىناش« و وق  » عقال
نهدارد. بهه سهخن  تینفسهه موضهوعىفه«  قهه».. ارزشمند و مورد اعتنها اسهت و عنهوان . و تیروا
ک ىنانیفق  از باب اطم« بر عمل به خبر  قه عقال ر،یمال  و س»، گرید از خبهر  قهه  ه نوعاا است 

 ،رونیهبهه ممهمون خبهر اسهت. از ا نانیحصول اطم یبرا ىقیطر«  قة»و عنوان  شودىحاصل م
. په  موضهو  کننهدىنمه اعتنا، کندىخبرش داللت م ىبر نادرست  راینکه  یابه خبر  قه عقال
کهه شهامل خبهر صهحخبر واحد همان خبر مو هوق تیحّج  ممهدو  و ، موّ ه ، حیالصهدور اسهت 

گفته ش 2.شودىم ،بر صد ش داللت دارد  راینکه  ىفیخبر ضع ىّت ح   :=یانصار خیبه 
 ریهمان تفسی نیاست و ا آورنانیخبر واحد وجوب عمل به خبر اطم تیمفاد ادّله حّج 

  3.در اصطالح قدما است «حیصح»

کهه نفه   ی«الصهدورمو هوق»خبهر را خبهر  تیها،مها  بهر حّج  لیمحّل دل، گرید یدر ،ا یو
 از سهخن آخونهد نیهمچن 4دانسته است.، کافر باشد ایفاس   شیگرچه راو، ردیگىن آرا  مبدا

 تیهل حّج یهکهه دل دیهآىمهبر« معتبهر ریه،بران شهدن ضهع  سهند بها  هّن ّ»در بح   ىخراسان
گههر و هوق بهه صهدور خبهر  ضههع .کنهدىالصهدور مهخبهر مو ههوق تیهخبهر داللهت بهر حّج  از   یپه  ا

در  5.شههودمههى آورنههانیخبههر اطم تیههحّج  لیههدلمشههمول ، دمعتبههر هههم حاصههل شههو ریههّ  یههطر
بهر عمهل بهه خبهر  عقهال ر،یاستقرار س ای یو ا ت خبر یارزشمند، دیدگا، ن دیک به وا ع ،جهینت

کههه بههه مقتمهها آورنههانیاطم  ایهه قههه باشههد  اشیخههوا، راو ،یالصههدورآن هههر خبههر مو ههوق یاسههت 
                                                      

 همان.. 1
  .۲۸۰ص، ۳ج، المحصول ؛۲۵۰-۲۴۹ص، ۳ج، االصول عناا ؛ ۲۵ - ۲۴ص، االصول ال افخ فی عةم .2
 .۳۶۶ص، ۱ج، االصول ف ائخ .3
  .۱۵۳-۱۵۲ص، ۳ج، االنظار مطارح .4
 .۳۹۹-۳۹۸ص، ۳ج، االصول اا عن؛ ۴۳۴-۴۳۳ص، ۳ج، الخارا  نهاا ؛ ۳۳۲ص، االصول کفاا  .5
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نه ، مبنا نی. طب  اردیگىحد  رار مخبر وا تی، ء خبر معتبر و مشمول حّج ،  یسندش ضع
بههه  منحصههرههها آن ىو نههه اعتبارسههنج شههوندىمهه ىمجعههول تلّقهه السههند یضههع تفسههیری اتیههروا
و  «یىنقهههد محتهههوا»، «یکهههاومهههتن»بلکهههه  ؛شهههودىمههه«  قهههه و ممهههدو  یراو»و « سهههند ىابیهههارا»
که مو،ب م ىاز اعتبارسنج ىبخش مهّم   ین«  راینتاّ  از  ی،ستجو» از  یاریبس شودىاست 

گردونهه پهژوهش ، انهدصهادر شهد، ۷که در وا ع از معصهو  تفسیری السند یضع  یاحاد در 
گذاشته نشوند. آر کسریبمانند و  ىبا   اتیهکهه په  از ،سهتجو از روا ىفیضهع اتیه! روایکنار 

 ایهبهر صهحت و صهدور  یآورنهانیاطم نههی ر  یهه، ىتعاضد ممهمون و،یهم مممون با آن به ش
بههه  نیقههی ایههبههه صههدور  نههانیاطم، پهه  از فحههص تهها  گههرپههژوهشنشههد، و  افههتی نشههابرسههاختگى

. ردیهگى هرار مه اتیهآ یمهراد ،هّد  انیو نه مستند  ب شودىم بینه تکذ، نکرد، است دایکذبش پ
در مرحلههه  بههوت و ، ۷منسههوب بههه معصههو  تیههذکههر شههد، در روا ىلیتههأو یفقهه  صههّحت معنهها

کههه چنههمانههدىمهه ىامکههان بهها   یصههادر شههد، و معنهها ۷وا ههع از معصههو  در ىتههیوار نی. چههه بسهها 
 باشد. نیوا عا چن هیآ ىباطن

 انیهنهه تنهها در م، کنارنههادن آن کسهریو  «السهند یضهع»بهه  یىاعتناىبکه ، ایننکته دیگر
را  آورنهانیاطم  هراینمقهرون بهه  السهند   یضهع  یحهد شانینداشته و ا ىگاهی،ا «انینیشیپ»
گفتههه مهه -  یههسههد، هفههتم بههه بعههد ن «ان  ینیپسهه» ىحّتهه1،انههددانسههتنهىمهه «حیصههح»  یههن  شههودىکههه 

گونه هیچهارگانه خبر واحد بر پا میتقس و « حسهن»، «حیصهح»بهه « معتبهر»  یحهد یبنهدسند و 
گسههتر، فقههه و اسههتنباط -2رد داد، اسههت =حّلههىو بههه دسههت عاّلمههه دور، نیههدر ا« موّ هه » ، در 
عمهل » هیگا، بر پا =ىحلّ نمونه عاّلمه یاند. برانداشته السند یضع اتیبه روا ىحذف کردیرو

 یدر مهوارد ىرا حّته  یضهع  یحهد، «موافقهت بها اصهل» ای« مناسبت با مذهب» ای« اصحاب
کّذاب اشیکه راو کرد، است. رفتهیپذ، دانستهىم ىواضع و ّال، را    3و بدان عمل 

 اتیههههاّمهههها روا ،نهههه د او  یحههههد ىابیههههنقههههش سههههند در ارا ىبهههها و،ههههود بر،سههههتگ =لههههذا عاّلمههههه
کنار نشانه، استنباط ندیرا در فرا السند یضع هها آن و نههادىچون عمل  اصهحاب مه یىهادر 
 یفقها گرید انیدر م شیکم و ب،  یضع  یتعامل با حد و،یش نی. همنهادىکنار نم کسریرا 

ز ا 4و،ههود داشههته اسههت.  یههن ىو فاضههل آبهه طههاوو  بههن دّی سهه، ىحّلهه محّقهه  ریههنظ انینیدور، پسهه
                                                      

  .۲۶ص، الشمسلن مش ق .1
 .۳۲-۳۱؛ ۲۵-۲۴ص، الشمسلن مش ق؛ ۲۵۱ص، ۳۰ج، الشلع  وسائآ. 2
 .۱۹۸، ۲۵۸، ۲۳۱ص، خالص  اال وال؛ ۳۱۱، ۲۷۹، ۱۱۳ص، ۱ج، المطة  منتهی .3
  .۲۴۱-۲۰۰ص، حخاث ضعلف .4
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کهه اینجا دانسهته مهى ، طریه  پیهدایش اطمینهان بهه صهدق روایهت، نیه  حّتهى نه د پسهینیانشهود 
 اند.دیگر نی  در اعتبارسنجى حدی  نقش داشته  راینمنحصر به و ا ت راوی نبود، و 

وط2-۶ وایات تأویلی به مطابقت با سیاق آیات  . مشر  دانستن صّحت ر

مطابقهت بها سهیاق آیهات یها مخالفهت بها سهیاق را  مشروط دانستن صّحت روایات تأویلى به
گونههه  آسههیب مبنههایى دیگههری در اعتبارسههنجى ایههن، دلیههل نادرسههتى روایههات تههأویلى انگاشههتن

که نتیجه برخهى  ،بهرای مثهال ؛اش نفى صّحت روایات  مغایر با سیاق  هرآن اسهتروایات است 
 اند:گفته« تطبیقات مخال  نّص و سیاق  رآن»ذیل عنوان 

 ؛مغیایرت دارنید، با نّص یا ظاهر یا سیاق آیات تأویل شده، ی از تأویالت رواییبسیار
اإَ َ  )مانند: تأویل  َِ َو ال کَ امإ ْد ا *َو السک 

َ
اإَ َ   ك  َو  اإ أ إَهاَ   * َ اإ ال کَ َ  الثکَ ْْ در برخیی  1(الانکَ

روح و « الطیارق»و منظیور از  ۷حضرت علیی« السماء»منظور از که این روایات به
یابیم کیه است. با کمی توّجه به سه آیه مذکور در می ۹پیامبر« النجم الثاقب»ز مراد ا

تفسیر کرده است. بنابراین طارق همان نجم « نجم ثاقب»را به « طارق»، خداوند خود
و ، بیه روح« طیارق»، ولی در روایت ؛ثاقب است و هر دو عنوان برای یک چیز هستند

ت. تفسیری کیه در ایین رواییت از مال کیه و تفسیر شده اس ۹به پیامبر« نجم ثاقب»
مطیرح هیا آن بر خالف معنای ظاهر از همه آیاتی است کیه ایین دو در، روح ارا ه شده

  2شده است.

کریمهه:  یا در کهه در ذیهل آیهات  َلوَن )نقد روایهاتى  َِ ََساإ ا کَ َی َیاَ  اْلَعما َ   * ََ َْ النکَ ا را بهه « النبهأ» 3،(ََ
کرد، ۷امیرالمؤمنین  گویند: مى4، دانتأویل 

کنید میی آیات بعدی همگی درباره آفرینش و بازگشت زندگی به مردگان است کیه معلیوم
  5.قیامت است« نبأ»مراد از 

کنند،  َقالن  »یا روایات تأویل  َقلااَن )در آیه ، را :بیتبر  رآن و اهل« الّثَ اَ  الثکَ یکَ
َ
َنْفَ َغ َلَکاْ  أ  6(س 

                                                      
 .۳-۱ ، آیهطارقسور،  .1
  .۱۷۳، صها  تیواآ   آ روش .2
 .۲ - ۱ ، آیهنبأسور،  .3
 .۴۹۲-۴۹۱ص، ۵ج، الثقةلن تفسل  نور؛ ۵۶۶-۵۶۴ص، ۵ج، الق آ  الب ها  فی تفسل  .4

  .۱۷۵ص، ها  تیواآ   آ روش. 5
 .۳۱ ، آیهالرحمنسور،  .6
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کرد، این  اند:چنین نقد و رّد 
و ، «اإلنسیاَن  َخَلیَق »انسان و جن مورد خطاب هستند. آییاتی چیون ، ر این سورهسراس

بر این امیر ، بعد از این آیه« یا َمعَشَر الجنِّ و اإلنِس »قبل از این آیه و آیه « َخَلَق الجان  »
باید بعد از این آییه نییز ، باشد :بیتقرآن و اهل« ثقالن»صراحت دارد. اگر مراد از 

بإَن )فرمایید: میی باشد کیه :بیتو اهل خطاب به قرآن َکماإ َتَکاذک ای کَ آلااِ َ بکُ َْ بیه  .(ََ
  1های خدا را تکذیب کنند؟هم نعمت :بیتراستی ممکن است قرآن و اهل

 گوید: دیگری دربار، این روایت چنین مى گرپژوهش
َکماإ تَ ): دیفرمامی ندارد که قیتطب اتیخود آ اقیبا س ... ای کَ آلااِ َ بکُ َْ بإَن ََ خطیاب  .(َکاذک

به حساب شما دو  یبه زود: »است نیچن هیآ یاز آغاز به انس و جّن است و معنا اتیآ
 بیپروردگارتیان را تکیذ یهیااز نعمیت کیی دامکی پیس میپردازمی گروه جّن و انس

 2.توانند مورد سؤال باشندینم :تیبقرآن و اهل «؟دیکنمی

کریمه  که آیه   )یا در نقد روایاتى 
َ
را بهر ناصهبیان  3(َوَجوهن َیْوَ َئاذ  اشَ اَعةن  *َحدیَث اْلغإَ َ َة  ك  تإَهْ  أ

کرد،  گویند: مى، اندتأویل 
ها در روز قیامت است. کسانی کیه سیاق آیات درباره عاقبت و نتیجه دو دسته از انسان

ورزنید. اختصیاص دادن آورند و کسانی که بدان کفر مییایمان می ۹به دعوت پیامبر
، به افراد خاّصیی - ظهور دارد ۹که در عموم منکران دعوت پیامبر - ین آیاتمعنای ا

بیا ، انیدپا بیه صیحنه جامعیه گذاشیته، ها بعد از نزول این آیاتآن هم کسانی که سال
  4سیاق آیات سازگار نیست.

اَلةن َو الّ َ »همچنین روایت تأویلى  م  َک َفالّصَ
َ
ن   رن یاةن أ ْؤم    ّىن َن َعل  یاْلمن

َ
ب  ىب  ْبنن أ نن یهد   َک َو ذل   ۷َطال 

َمة َى ه   :َمة  َ اَل ّی  اْلَق  ،ه ء تهأویالت باطهل برشهمرد، اسهت. ، به استناد مخالفتش با سهیاق 5«َفاط 
کهه سهیاق  این سنخ از روایات تأویلى به دلیل مخالفتشان با سیاق آیات و مبتنى بر این پنهدار 

گرفته مورد،  رینه و معیار اعتبارسنجى تأویالت روایى است  اند.انکار  رار 
                                                      

  .۱۵۵ص، شناسی روااات تفسل  آسل  ؛۱۷۶ص، ها  تیواآ   آ روش .1
  .۹۳ص، درسنامه وضع حخاث .2
  .۲- ۱ ، آیههیّاشسور،  .3
 .۱۸۹ص، ها  تیواآ   آ روش .4
 .۷۱۸ص، ۵ج، الق آ  الب ها  فی تفسل  .5
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رسی  بر
کریم  اهری دارد و باطنى که  رآن  آنچه  طعى . و تفسیری دارد و تأویلى، باید توّ،ه داشت 

ولهى بهر لهزو  مطابقهت  ،لزو  انطباق تفسهیر و بیهان  ههور آیهات بها سهیاق اسهت، و مستدّل است
یم بههودن سههیاق در فهههم  هایههرا دلیههل  رینهه ؛تأویههل و بیههان بههاطن آیههات بهها سههیاق هههیچ دلیلههى نههدار

کههال  کههال  ،ریههان دارد، معنههای  کههه در فهههم  ههاهر  نههه در فهههم بههاطن فراعرفههى  ،سههیر، عقالسههت 
کهه اصههولیان ،آیهات. شهاهد آن کههال  ، ایههن اسهت  سهیاق را  رینهه و دلیههل بهرای رسهیدن بههه  ههور 

 لظهورههههها بمقتمههههى» 1،..«. اقیفظاهرههههها بمقتمههههى السهههه. »..عبههههاراتى چههههون:  ؛انههههددانسههههته
إذ » 3،«اقیالّسههنههةیه للتبههادر أو  ریههاّمهها باّدعههاء الوضههو  ف ،اْلّول ىالظهههور فهه دعههوى» 2،«اقیلسهها

 ىقتمهههیاق یالّسههه أّن » 5،«کاق علهههى ذلهههیالّسههه الظههههور داللهههةو،هههه» 4،«اقیالّسهههنهههةیالظهههاهر بقر
 ثبههت بداللههةیف ىقیالتصههد و اّمهها المههدلول»و  7،«اقیالسههفالظههاهر مههن وحههدة» 6،«ةالثال ّیههأ هر
 شاهد این مّدعاست. 8...« اقیالس

کتهههاب اصهههولش تهههر،یح »، «تبیهههین مجمهههالت»نقهههش داللهههت سهههیاق را در ، ارکشهههى نیههه  در 
کشه  و بیهان  ههور ، عبهارتى دیگهر از اسهتظهار ،کهه در وا هع - «تقریر واضهحات»و « محتمالت
 9بر شمرد، است. - کال  است

کههههمچنههین از روایههات فههراوان و معتبههر فهمیههد، مههى فهههم بههاطن و تأویههل آیههات محکههو  بههه  شههود 
 ۷سهنان از امها  صهادقبهن شرای  فهم  اهر و تفسیر آیات نیست؛ برای نمونه در صحیحه عبداهلل 

وا َنَذوَ َهْ   َتَفَثَ ْ  َث کَ ْلَ ْقَضوا )ذیل آیه  ََ ْم »دو معنا برای واژ،  10(... َو ْلَ و  بیان شد، است: « َتَفَثهن
 . ۷دار با اما ی. د۲ها و مانند آن؛ ندن ناخیگرفتن شارب و چ .۱

 هاهر  هرآن و  - رش بهود،یه بهراى همگهان  ابهل تحمهل و پهذکه - معناى اول را ۷آن حمرت
                                                      

  .۲۸۹ص، ۱ج، االصول ف ائخ .1
  .۱۳۰ص، ۳ج، االفکار نهاا . 2
  .۵۱۲ص، الفوائخ درر. 3
 .۴۹۹ص، همان .4
  .۵۴۹ص، ۲، جالف ائخ ااضاح .5
 .۲۶۱ص، الوسائآ أوثق .6
 .۳۰۵ص، ۲ج، التق ا ات اجود. 7
 .۳۶۸ص، ۳ج، االصول بحوث فی عةم .8
 .۳۵۸ص، ۴ج، المحلط البح . 9

 .۲۹ح ، آیه سور، . 10
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 - سهتیاو  ابل تحمهل ن امثالح محاربى و یه ،  براى افراد خاصى مانند ذرک - معناى دو  را
ههْرآن  یهَذر  َصههَدَق . ».. یعنههى ،انههد. از ذیهل ایههن روایهترد،کههبهاطن  ههرآن معرفهى  ْلقن ّنَ ل  ٌح َو َصههَدْ َت إ 
ناا َو َمْن  راا َو َباط  لن َما یَ َ اه   َذر  یَ ْحَتم 

لن گفتهیهذر؛ ٌح یْحَتم  گفتهه اسهت و تهو ههم راسهت   ؛ىح راسهت 
ح تحمهل یهه ذرکهنهد آنچهه را کل و همم مهىسى تحّم کرا براى  رآن  اهر و باطنى است. چه یا

که فهم معنامى استفاد، 1« راى آن استیند و پذکمى ، رشیآسهان و  ابهل پهذ، هی اهر آ یشود 
  .ستین عمو   ابل تحّمل یو برا دشوار، هیفهم بطن آ لىو ؛و مناسب با مفهو  عرفى آن است

ل یهل آن معنها شهد، اسهت و در ذیهبطن  هرآن بهه تأو، ۷تى با سند معتبر از اما  با ریدر روایا 
َو )آن به  ول خداى متعال 

ْ
هَو  إ َیْعَلَ  َتی ا اللکَ

اَسَخوَن فَا  اْلَعْلاَ   یَلَه َللکَ ر کهاسهتناد شهد، و په  از ذ (َو ال کَ
ل یهمعانى باطنى  رآن همان تأوکه ت داللت دارد ین روایا«. میدانه فرمود، است: ما آن را مىیآ

گههاهى ندارنههد، ه ،هه  خههدا و راسههخان در علههمکههآن اسههت  ک یههراز آن آ کههه . یهها روایههات  النبههأ »ی 
گفته برخى مفّسران مربهوط بهه  - را ،دای از سیاق آیات این سور،« نبأ»سور، در « العظیم که به 

کهرد، ۷بر اما  على -2 یامت است کهه انهد. از مجمهو  ایهن روایهات برداشهت مهىتطبی   شهود 
ات بههر آن یههولههى داللههت آ، اسههتخداونههد مههراد ه کههاسههت  فراعرفههىمعههانى ، بخشههى از بههاطن  ههرآن

سهت تها فههم آن بهراى همگهان یار نکى محهاور، آشهیهى و اصهول عقالمعانى بهر مبنهاى  واعهد ادبه
ه تنههها خههدا و راسههخان در علههم کههاى دارد ا،یههات بههر آن راز و رمهه  ویههه داللههت آکههبل، سههر باشههدیم
گ گران به آنیبردن ددانند و را، پىآن را مى (:و امامان معصو  ۹امبری)پ رى یمنحصر به فرا

کال  است« قسیا»پ   . از راسخان در علم است   رینه عرفى بر  هور و مدلول  اهری 
نیسههت.  )بههاطن فراعرفههى آیههات( بنههابراین مطابقههت بهها سههیاق شههرط صههّحت روایههات تههأویلى

که برای آیات بیان مى   هراینبایهد بها آنچهه از  هاهر آیهات بها توّ،هه بهه ، شهودالبته تأویل و باطنى 
 تعارض نداشته باشد.، شودفهمید، مى

 نتیجه
الصههدور بههودن تههالز  صههّحت و  طعههى»هههای انگههار، کههه گیههریمنتیجههه مههى ،بیههان شههداز آنچههه 

کتههب حههدیثى معتبههر  ىو ،علهه یتههالز  ّلههّو راو»، «تههالز  ّلههّو راوی و عههد  و ا ههت او»، «روایههات 
                                                      

، ۵ج، المتقالن روضا ؛ ۲۵۲ص، ۸ج، لواماع صااحبق انی؛ ۵۴۹ص، ۴ج ،الکاافی ؛۴۸۵ص، ۲ج، من ال احض ه الفقلاه. 1
 .۱۴۶ص

الملازا  فای ؛ ۳۰۷ص، ۸ج،  آ  العظالمتفسل  الق؛ ۱۷۰ص، ۱۹ج، الق آ  الجامع ألحکام ؛۶ص، ۳۱ج، مفاتلح الغل . 2
 .۱۵۹ص، ۲۰ج، الق آ  تفسل 
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مشهروط »، «در  هرآنهها آن بهه بهودن ممهمون اتیهمشهروط دانسهتن صهّحت روا»، «اتشیهبهودن روا
منحصر بودن اعتبار خبر واحد به و ا هت »و « مطابقت با سیاق بودن صّحت روایات تأویلى به

زا در اعتبارسهنجى روایهات بنیهاد و آسهیبو ا هت مخبهری( از مبهانى سسهت«)تما  راویان سهند
که مو،ب بروز خطا در پهذیرش و رّد بسهیاری از روایهات تفسهیری  :تفسیری معصومان است 

کههه ایهن مبههانى؛ شهد، اسههت یهابى روایههات را مخههدوش نمههایى و وا هع، بهه طههوری  ارزش علمههى ارا
 ساخته است.

 کتابنامه
 ق.۱۴۲۵، اّول، أعلمى، بیروت: حسن حّر عاملى بن محّمد، الهخاة ثباتإ -
، اّول، العرفهان مطبعهة،  هم: نى(یی)تقریرات بحه  نهایىابوالقاسهم خهو سید،  اتاالتق  جودأ -

  ش.۱۳۵۲
کّشى بن محّمد، ال جال مع ف  ارلختإ -   ش.۱۳۶۳، اّول، :البیتمؤّسسة آل ،  م:عمر 
، دو ، دارالکتهاب العربهى، بیهروت: بکهر سهیوطىبهن أبهى عبدالرحمن، الق آ عةوم یتقا  فإلأ -

 ق.۱۴۲۱
 ق.۱۳۹۰، اّول، االسالمیة الکتب دار، تهران: طوسىحسن  بن محّمد، ستبصارإلأ -
 ق.۱۳۶۹، اّول، کتبى نجفى م: ، ی یتبر ىموس، الوسائآ أوثق -
  ق.۱۳۸۵، اّول، االسالمیة مطبعةتهران: ، ىتنکابنمحّمد ، الف ائخ حضاإا -
پژوهشهکد، تحقیه  و توسهعه ، سهمت، تههران: عبهدالهادی مسهعودی، ثاحاخ یشناس لآس -

 .ش۱۳۹۷، سو ، دانشگا،  رآن و حدی ، علو  انسانى

  ش.۱۳۹۰، اّول، سمتتهران: ، یاریدتقى  محّمد،   لتفس اتاروا یشناس لآس -
 ق.۱۴۰۳، دو ، العربى الترا  دار إحیاء، بیروت: محّمد با ر مجلسى، االنوار بحار -
 ق. ۱۴۲۱، اّول، دارالکتب العلمیة، بیروت: بهادر ارکشى بن محّمد، طلالمح البح  -
،  م: محمد با ر صدر( )تقریرات بح  سید محمود شاهرودی سّید، األصولعةم یبحوث ف -

  ق.۱۴۱۷، سو ، :تیر مذهب اهل بب ىالمعارف فقه اسالم ةدا ر ةموسس
 تا.بى، اّول، :البیتمؤّسسة آل م: ، ىرشتحبیب اهلل ، االفکار بخائع -
کبهر بابهایى علهى،   لتفسا  هاامکات  و روش یب رس - ، پژوهشهگا، حهوز، و دانشهگا،،  هم: ا

 ش.۱۳۹۱، اّول، سمتتهران: 
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، اّول، البعثههة مؤّسسههة: ،  ههمبحرانههى سههلیمان هاشههم بههن سههّید، فاای تفساال  القاا آ  الب هااا  -
 ش.۱۳۷۴

 ق.۱۴۱۰، اّول، دارالمعرفةبیروت: ، ىارکشبهادر  بن محّمد، الق آ  الب ها  فی عةوم -
، دو ، ىالنجفهه ىة اهلل المرعشههیههتبههة آکم،  ههم: حسههن صههّفار بههن محّمههد، الااخرجات بصااائ  -

 ق.۱۴۰۴
 ق.۱۴۱۵ ، دو ،الصدرمکتبةتهران: ، اشانىک  یفمحسن  محّمد، یالصاف  لتفس -
  ق.۱۴۱۹، اّول، ةیالعلمتبکدار البیروت: ، ریک ابن، ملالعظ الق آ   لتفس -
کهوفى بهن فهرات، الکوفیف ات   لتفس - ، اّول، ىارسهالموزارة الثقافهة و اررشهادتههران: ، ابهراهیم 

 ق.۱۴۱۰
، چهههار ، اسههماعیلیان،  ههم:  ىیالعروسههى الحههو ،معههة بههن عبههد علههى، نلالثقةاا نااور  لتفساا -

 ق.۱۴۱۵
 تا.بى، اّول، نابى، ،ابى، عبداهلل مامقانى، المقال حلتنق -
 ق. ۱۳۹۸، اّول، ،امعه مدّرسین م: ، صدوق بابویه بن على بن محّمد، خلالتوح -
کنى تهرانى، ال جال عةم یف المقال حلتوض - ،  یموسسه علمى فرهنگهى دارالحهد،  م: على 

 ق. ۱۴۲۱، اّول
 ق.۱۴۰۷، چهار ، دارالکتب االسالمیة، تهران: طوسىحسن  بن محّمد، االحکام  اتهذ -
  ش.۱۳۶۴، اّول، ناصر خسروتهران: ، ىمحمد بن احمد  رطب، الجامع ألحکام الق آ  -
، اّول، مؤّسسهههه علمهههى فرهنگهههى دارالحهههدی  هههم: ، یپهههورنیحسههه نیامههه، فلضاااع ثاحاااخ -

 ش.۱۳۹۲
کاشه ، المجتهاخانفی تصوا   نلالمب حق  ال - ، شهیخ احمدشهیرازیتههران:  ،الغطهاء ،عفهر 

 ق.۱۳۱۹، اّول
، دو ، دارالهذخا ر، نجه : یوسه  حّلهى بهن حسهن عاّلمهه، ال جالاأل وال فی مع ف خالص   -

 ق.۱۴۱۱
،  ههم: (یى)تقریههرات بحهه  خههو علههى هاشههمى شههاهرودی سههید، االصااول عةاام یدراسااات فاا -

  ق.۱۴۱۹، اّول، :تیبر مذهب اهل ب ىالمعارف فقه اسالم ةدا ر ةسسؤم
کهها م آخوند، الفوائااخ درر - ، اّول، الثقافههة و االرشههاد االسههالمى وزارةتهههران: ، ىخراسههانمحّمههد 

  ق.۱۴۱۰
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 ق.۱۴۲۳، اّول، دارالمصطفى، بیروت: احمد بحرانى بن یوس ،  لالنجف الخرر -
 ش.۱۳۸۴ م: مرک  ،هانى علو  اسالمى، اّول، ، محّمدیىعیرف ناصر، ثانامه وضع حخدرس -
لیتهوگرافى ،  هم: )تقریهرات بحه  سهیدعلى سیسهتانى( منیهر  طیفهى، األصول ةمع یال افخ ف -

  ق.۱۴۱۴، اّول، حمید
 ش.۱۳۷۳، سو ، ارسالمى مؤّسسة النشر،  م: طوسىحسن  بن محّمد، الطوسیرجال  -
  ش.۱۳۶۵، ششم، ارسالمى مؤّسسة النشر م: ، ىنجاش على بن احمد، النجاشی رجال -
د یهههموسسههه العالمههه المجههدد الوح،  هههم: بهبهههانى بهها ر وحیههد دمحّمهه،  لال سااائآ االصاااول -

 .ق.۱۴۱۸، اّول، ىانبهالبه
، اّول، ىارسهالمتهابکدار ال هم: ، مازنهدرانى یىخوا،هواسهماعیل  محّمهد،  لاالفقه ال سائآ -

 ق. ۱۴۱۱
کبهر بابهایى و.. علهى،  ا آ   لتفسا یشناسروش - ، تههران: پژوهشهگا، حهوز، و دانشهگا،.،  هم: ا

  ش.۱۳۸۸، چهار  ،سمت
کا م،   آ  آاتیو  هاروش - کر محّمد  کتاب م: ، شا  ش.۱۳۸۱، دو ، بوستان 
 تا.بى،  ، مکتبة اسماعیلیان،  م: با ر موسوی خوانساری محّمد، الجنات روضات -
قااا روضااا  - ، دو ، وشهههانبورکمؤسسهههه فرهنگهههى اسهههالمى ،  هههم: تقهههى مجلسهههى محّمهههد، نلالمت 

  ق.۱۴۰۶
 ق.۱۴۰۱، اّول، الخیا  مطبعة،  م:  افندی اصفهانىعبداهلل، العةماء اضار -
 ق.۱۴۱۰،  ی ،  م: دفتر انتشارات إسالمى، دوادر بنأحمد  بن محّمد، الس ائ  -
 تا. بى، دارالفکر، بیروت: مسلم نیشابوری، مسلم حیصح -
)علههى یوسهه   القههاهرة مکتبههة ههاهر،: ، مّکههىهیثمههى  حجههربههن احمههد، المح  ااه الصااواعق -

   .۱۹۶۵دو ،  ،سلیمان(
 ش.۱۳۸۵، اّول، داوری،  م: صدوقبابویه  بن على بن محّمد، الش ائع عةآ -
  ق.۱۴۰۰، چهار ، فیروزآبادی،  م: مرتمى حسینى فیروزآبادی سّید، االصول  اعنا -
 ق.۱۴۲۸، نهم، ارسالمى مجمع الفکر م: ، یانصار مرتمى، األصول ف ائخ -
، پژوهشگا، علو  انسهانى و مطالعهات فرهنگهىران: ، تهمریم  بادی، ثاحخ یفلتوص ف هنگ -

 ش.۱۳۹۶دو ، 
  ش.۱۳۷۳،  ، امیرکبیرتهران: ، پورانیآرعّبا  ، دانشگاهی انگةلسی به فارسیف هنگ  -
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 ش.۱۳۸۷، نمافرهنگ، تهران: محّمد معین، ف هنگ فارسی معلن -

کها مى محّمهد، االصاول فوائخ - ،امعهه  ،  هم:نى(یینها حسهین )تقریهرات بحه  محّمهد علهى 
 ش.۱۳۷۶، اّول، مدّرسین حوز، علمیه

 ش.۱۳۶۳، اّول، ۷الصادق، تهران: مکتبةمهدی بحرالعلو  محّمد سّید،  لال جال الفوائخ -
 ق.۱۴۲۶، دو ، دفتر انتشارات اسالمى،  م: امین استرآبادی محّمد،  لالمخن الفوائخ -
، اّولیى، طباطبههامکتبههة المحّقه  ال،  هم: طوسهىحسههن  بهن محّمهد، ع لالشاا فه ساات کتاا  -

  ق.۱۴۲۰
 ق.۱۴۱۰، دو ، االسالمى النشر ةموسس،  م: تقى شوشتری محّمد، ال جال  اموس -
، اّول، الههدین کّلیههة اصههول،  ههم: مرتمههى عسههکری، نلالمخرسااتات اااو روا ماالکاا  القاا آ  -

  ش.۱۳۷۴
 ق.۱۴۱۳، اّول، :البیتمؤّسسة آل،  م: ،عفر حمیری عبداهلل بن، االسناد   ب -
کبههر بابههایى علههى،  لتفساا اعااخ و - ، اّول، سههمت، تهههران: پژوهشههگا، حههوز، و دانشههگا،،  ههم: ا

 ش. ۱۳۹۴
 ق.۱۴۰۷، چهار ، ةیارسالم تبکدار ال، تهران: یعقوب الکلینى بن محّمد، یالکاف -
، خ اعظهم انصهارىینگهر، ،ههانى بزرگداشهت شهک،  هم: مرتمهى انصهاری، المکاسا  کتاب -

 ق. ۱۴۱۵، اّول
  ق.۱۴۰۹، اّول، :البیتمؤّسسة آل م: ، ىآخوند خراسانکا م  محّمد، ولاألص  اکفا -
  ش.۱۳۸۸، اّول، اسو،تهران: ، ی،عفر استرآباد محّمد، ال جالفی عةم  الةباب ل    -

 ق.۱۴۱۴، دو ، اسماعیلیان،  م: تقى مجلسى محّمد، لوامع صاحبق انی -
کر میبدی محّمد، ایروا  لتفس یمبان - ، اّول، ، فرهنهگ و اندیشهه اسهالمىپژوهشهگا، تههران: فا

 ش.۱۳۹۳
 ق.۱۳۷۱، دو ، دارالکتب االسالمیة،  م: احمد بن محمد بن خالد بر ى، المحاسن -
، ۷مؤّسسهه امها  صهادق،  هم: )تقریرات بح  ،عفهر سهبحانى( محمود ،اللى، المحصول -

  ق.۱۴۱۴، اّول
  ق.۱۴۰۴دو ، ، االسالمیة دارالکتب، تهران: با ر مجلسى محّمد، لعقول ا م آة -
 تا.بى، دارصادر، بیروت: حنبلبن احمد، مسنخ احمخ -
 ق.۱۴۱۴، دو ، ةیارسالممجمع البحو ، مشهد: الدین عاملى بهاء، نلالشمس مش ق -
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،  هم: (یى)تقریهرات بحه  سّیدابوالقاسهم خهو محّمهد سهرور واعهظ حسهینى، االصول مصباح -
 .ق۱۴۲۲، اّول، الخو ى مؤّسسة احیاء آ ار االما 

کالنتهههری، االنظاااار مطاااارح - مجمهههع ،  هههم: )تقریهههرات بحههه  شهههیخ انصهههاری( ابوالقاسهههم 
 ش.۱۳۸۳، دو ، الفکراالسالمى

، اّول، دفتههر انتشههارات اسههالمى،  ههم: صههدوقبابویههه  بههن علههى بههن محمههد، االخباااری معااان -
 ق. ۱۴۰۳

  ق.۱۴۱۳، پنجم، نابى، ،ابى، یىخوابوالقاسم  سید، ثاالحخ معجم رجال -
  ق.۱۲۹۶، اّول، :البیتمؤّسسة آل،  م: مجاهد یىمحّمد طباطبا سّید، االصول حلمفات -
 ق.۱۴۲۰، سو ، دار إحیاءالترا  العربىبیروت: ، یفخر رازعمر بن محّمد،  لالغ حلمفات -
کتابخانهه آیهت اهلل نجفهى ،  هم: بها ر مجلسهى محّمهد، االخباار  افهم تهاذ یف ارلمالذ االخ -

  ق.۱۴۰۶، اّول، مرعشى
، دو ، دفتهر انتشهارات اسهالمى،  هم: صهدوقبابویهه  بهن علهى بهن محّمهد، هلالفق حض هامن ال -

 ق.۱۴۱۳
، اّول، ةیارسهالممجمهع البحهو ، مشههد: یوسه  حّلهى بهن حسهن عاّلمهه، المطةا ی منته -

  ق.۱۴۱۲
، دارالکتهاب اللبنهانىبیهروت: ، ىهاشهم معهروف الحسهن، فای اآلثاار و األخباار الموضوعات -

  .۱۹۷۳، لاّو 
، دو ، االعلمهى مؤّسسهةیى، بیهروت: محّمهد حسهین طباطبها سهّید، الق آ   لتفس یف زا لالم -

 ق.۱۳۹۰
دفتههر ،  ههم: الههدین عرا ههى( )تقریههرات بحهه  ضههیاء تقههى برو،ههردی محّمههد، االفکااار  ااانها -

 ق.۱۴۱۷، سو ، انتشارات اسالمى
  ق.۱۴۲۹، دو ، :بیتالمؤّسسة آل، بیروت: حسین اصفهانى محّمد،  االخار  انها -
، اّول، ۷ن علىیرالمؤمنیتابخانه اما  أمک، اصفهان، اشانىک  یمحمد محسن ف، یالواف -

 ق.۱۴۰۶
 ق.۱۴۱۵، دو ، االسالمى مجمع الفکر،  م: عبداهلل تونى، االصول یف  لالواف -
 ق.۱۴۰۹، اّول، :البیتمؤّسسة آل،  م: عاملى حّر حسن  بن محّمد، ع لالش وسائآ -
 




