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یکهى از منههابع مهه ّهم تفسهیر ههرآن ،روایههات معصهومان :اسههت .بهها ّ
تو،هه بههه و ههو ،عههل در

میههان برخههى روایههات ،در بههار ،لههزو اعتبارسههنجى روایههات منقههول از ایشههان ،:اختالفههى

نیسههت ،امهها در اعتبارسههنجى آن روایههات و نتههای آن ناهمسههانى فاحشههى اسههت .برخههى بهها
پذیرش سهلگیرانه ،روایات نامقبول را مستند تفسهیر هرار داد،انهد و برخهى بها ّرد شهتاب د،،
روایههات تفسههیری فراوانههى را از گردونههه اعتبههار بیههرون رانههد،انههد .آسههیبهههای بسههیاری کههه در

اعتبارسههنجى آن روایههات رد داد ،،ناشههى از مبههانى سسههتبنیههاد برخههى حههدی پژوهههان

است .این مقاله در صدد آسهیبشناسهى مبهانى اعتبارسهنجى روایهات تفسهیری برآمهد ،و

به تبیهین آنهها پرداختهه اسهت کهه عبهارتانهد از .۱ :طعهىالصهدور پنهداری همهه روایهات
منق ههول از من ههابع پیش ههین .۲ ،انگ ههار ،تن ههافى ّل ه ّهو و و ا ههت .۳ ،انگ ههار ،ت ههالز ّل ه ّهو راوی و
برساختگى روایاتش .۴ ،مشروط دانستن ّ
صحت روایات تفسیری به بهودن ممهمون آنهها

در ههرآن .۵ ،انحصههار پنداری اعتبههار خبههر واحههد بههه و ا ههت مخبههری .۶ ،مشههروط دانسههتن
ّ
صحت روایات تأویلى به مطابقت با سیاق.
کلیدواژهها :اعتبارسنجىّ ،
ّلو ،مجعول ،و ا ت ،کتب اربعه.
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ْ
ک
ْ ْ َ
(َ ...و َی َع َل َم َ َ ال َکبإب َو ال َحک َمة 1)...و نی روایاتى چون :حدی
ترا،مة وحى اهلل» 3وّ ،...
مفسران برگزید ،خهدا و آ گاههان بهه معهانى آشهکار و پنههان آیهات هرآن،
هسههتند .از ایههنرو روایههات تفسههیری ایشههان :از منههابع مهه ّهم تفسههیر ههرآن و فهههم معنههای آیههات

متواتر قلهین؛ 2و احادیه

«نحهن

کریمه ،به شمار مىرود 4.با این و،هود ،ههر گونهه اسهناد طعهى ایهن روایهات بهه معصهومان :یها

اسههتناد تفسههیر آیههات بههه ایههن روایههات ،مسههتل اعتبارسههنجى د یه و مههتقن اسههت تهها از تحر یه

معنوی برآمد ،از ورود داد،های سست ،مجعول و نامقبول در عرصه تفسیر ،لوگیری شود.
ا
اعتبارسههنجى روایههات تفسههیری آنگهها ،وا ههعنمهها و دارای ارزش علمههى اسههت کههه ّاوال بههر مبههانى
ا
مسهتحکم ،اسهتوار باشهند و انیهها بهه دور از خطاههای روش پهژوهش باشههند .موضهو بحه ایههن
نوشتار ،مقوله ّاول است .به نظر نگارند ،،با و،ود نگهارش آ هار ا یهادی در زمینهه ارا یهابى روایهات

تفسهیری ،ماننهد الموضوعات فی اآلثار و االخباار ،االخباار الخخلةا  ،آسال شناسای رواااات
تفساال  ،روشهااا تیواااآ ا آ و  ،...و نیه برخههى آ هار در بهار ،آسههیبشناسهى اعتبارسههنجى

روایات ،مانند :فصل «آسیبشناسى نقد حدی » از کتهاب آسل شناسی حخاث عبهدالهادی
ّلو و ،عل در کتهاب الموضهوعات و اا هار» ّ
مسعودی ،مقاله «نقد و بررسى رابطه میان ّ
محمهد
رضهها ع ّ تههى و «بررسههى و نقههد کتههاب "االخبههار الدخیل هة"»(پایههاننامههه ارشههد)ّ ،امهها بح ه

علمههى

،امعى در خصوص «مبانى» آسیبزا به اتقهان اعتبارسهنجى روایهات تفسهیری معصهومان،:

ارا ه نشد ،است .مقصود از «مبانى» همان باورهای بنیادین است که حدی پژو ،آنهها را پایهه

ارا یههابى روایههات ههرار مههىدهههد .بسههیاری از اعتبارسههنجى ایههن دسههته از روایههات ،از آنجهها کههه بههر

پایههای سست و معیوب رار گرفته ،مخدوش و فا هد ارزش علمهى اسهت .از ایهن رو ،ضهروری
است که اعتبارسنجىهای روایات تفسهیری معصهومان ،:در حهوز« ،مبهانى» آسهیبشناسهى

شوند .این پژوهش ،به شناسایى و بررسى مبانى آسیبزا بهه وا هعنمهایى اعتبارسهنجى روایهات
تفسیری معصومان ،:همرا ،با نمونههای حدیثى بها محور یهت منهابع روایهات تفسهیری شهیعه

پرداخته است.

 .1سور، ،معه ،آیه .۲

 .2بحار االنوار ،ج ،۲۹ص۶۴۶؛ م آة العقول ،ج ،۳ص۲۳۲؛ مسنخ احمخ ،ج ،۳ص۱۴؛ صحلح مسةم ،ج ،۷ص۱۲۳-۱۲۲؛
الصواعق المح ه ،ص.۱۵۰
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 .3الکافی ،ج ،۱ص۱۹۲؛ معانیاالخبار ،ص۳۵؛ من الاحض ه الفقله ،ج ،۲ص۶۱۱؛ اختلار مع ف ال جال ،ص۳۰۶؛
 .4واعخ تفسل  ،ص ۱۹۳و .۱۹۸

پیش از بیان مبانى آسیبزا در حوز ،اعتبارسنجى احادیه

عناوین کلیدی در این مقاله ،مفهو شناسى شود.

تفسهیری ،ضهرورت دارد برخهى

 .1-1آسیبشناسی

عیب ،نقص ،ایان و آفت از ،مله معانى «آسهیب» اسهت؛ّ 1امها «آسهیبشناسهى» در دانهش
ّ
پ شکى به معنای مطالعه ّ
ماهیت و علل بیماری ،و عوارض و تأ یر آن بر یک عمو یا کهل بهدن
اسههت 2.ایههن اصههطال در هر یههک از رشههتههههای علههو  ،کههاربردی و یهها ،دارد و در دانههش حههدی

آسیبشناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان؟مهع؟

 .1مفهومشناسی

ش ههاید بت ههوان «عل ههل الح ههدی » را مع ههادل ن دیه هک ب ههه آن دانس ههت 3.ح ههال ،چنانچ ههه موض ههو

نماییم« :بررسهى و

آسیبشناسى را «اعتبارسنجى» رار دهیم ،مىتوانیم آن را این گونه تعری
مطالعههه مجموعههه آفههاتى اسههت کههه بالفعههل یهها به ّ
هالقو ،،اعتبارسههنجى روایههات تههأویلى را معیههوب،

نامعتبر و دچار کاستى مهىکنهد» .و مهىتهوان گفهت «آسهیبشناسهى اعتبارسهنجى حهدی » بهه
را مخدوش و مت ل ل مىسازد.

دنبال زدایش اموری است که وا عنمایى نقد احادی
 .2-1اعتبارسنجی

«سنجش» و «سنجیدن» به معنای وزنکردن و ارایابى است« 4.اعتبار» ،عمل حهدی پهژو،

برای تقویت سند یا متن حدی

در علهمالحههدی  ،وصه

از طری «متابعه» و یافتن «شهاهد» اسهت 5.واژ« ،معتبهر»  -کهه

«روایههت»« ،حههدی » و «خبهر» اسههت  -از اصههطالحات متنههى نهها ر بههه

پههذیرش روایههت بههود ،و بههه معنههای «حههدیثى اسههت کههه همگههان یهها بیشههتر عالمههان ،بههدون هههیچ
مخالفتى ،به مممون آن عمل کرد،اند یا از آن ،هت که ّ
متص بهه ص ّهحت و نحسهن و ماننهد
آن دو اسههت ،دلیههل بههر اعتبههارش ا امههه شههد ،اسههت» 6.بنههابراین ،اعتبارسههنجى حههدی

سندی و داللى حدی

«بررسههى

منسوب به معصو  ۷برای پىبردن به درستى یا نادرسهتى آن اسهت و

نتیجهاش اعتماد یها بهىاعتمهادی بهه مهتن حهدی

در امهوری چهون  ،یهات اصهول اعتقهادی،

 .1ف هنگ فارسی معلن ،ص.۵۶
 .2ف هنگ آراا پور ،ص.۱۵۶۹

 .3تنقلح المقال ،ج(۳خاتمه) ،ص۵۰؛ آسل شناسی حخاث ،ص.۸
 .4ف هنگ فارسی معلن ،ص.۶۲۳

 .5ف هنگ توصلفی حخاث ،ص.۱۹۹ ،۱۲۵ ،۴۵

 .6ل

الةباب فی عةم ال جال ،ص۷۵؛ توضلح المقال فی عةم ال جال ،ص.۲۷۲
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عمل به احکا و تفسیر آیات رآن است».

شای سته یادآوری است که در اعتبارسنجى احادی

شیعه دو رویکرد اصلى و،ود دارد:

 .۱اعتبارسنجى راویمحور که نقش محوری در حکم به اعتبهار یها بهىاعتبهاری حهدی  ،از
ّ
آن راوی اسهت .در ایههن رویکهرد  -کههه در مدرسههه حلهه رواج داشههته  -حههدی معتبهر منحصههر بههه
ّ
1
روایت «صحیح»« ،حسن» و «مو » سندی ،است؛
«و ههوق خب ههری» ،ص ههورت

 .۲اعتبارس ههنجى رین هههمح ههور ک ههه ب هها تکی ههه ب ههر ههراین و ب هها م ههال
ّ
مههىپههذیرد .ایههن رویکههرد پههیش از مدرسههه حلههه در میههان پیشههینیان رای ه بههود ،و از منظههر ایشههان،
گستر ،حهدی معتبهر شهامل روایهات مو هوقالصهدور ،اع ّهم از ضهعی السهند و ّیهر آن اسهت .در
ایههن رویکههرد ،حههدی بههه مجه ّهرد «ضههع سههند» ،از مههدار ّ
حجیههت و اعتبههار بیههرون نمههىرود و بهها
ّ
تو،ه به راین اطمینانآور اعتبار پیدا مىکند.
 .3-1تفسیر ،روایات تفسیری

تفسیر در اصطال  ،دو گونه تعری

شد ،است:

 .۱تالش فکری برای کش معنای الفاظ رآن و بیان مراد خداوند از عبارات آن؛
ّ
2
 .۲علمى که به کش معنا و بیان مراد ،دی خداوند از الفاظ رآن مىپردازد.

راّب ،تفسهیر هرآن را شهامل تبیهین «الفهاظ مشهکل و ّیهر آن» و نیه «معنهای هاهر و ّیهر آن»
دانسته 3،و از سخنش برمىآید که از دیدگاّ ،
مفسران ،لمهرو تفسهیر محهدود بهه دشهواری الفهاظ
ّ
4
در رساندن مراد ،دی خداوند نیسهت و الفهاظ هاهر در معنهای مقصهود را نی شهامل مهىشهود.
به هر حال« ،تفسیر» و «تأویل» ،گرچه هر دو بیهان مهراد خهدا از آیهات هرآن اسهت ،ولهى در عهرف

ّالب ،تأو یل برگرداندن لفظ از معنای اهر و حمل بهر معنهای محتمهل و ّیهر هاهر بهه دلیهل و
ّ
ر ینه اسهت؛ در حهالى کهه اصهطال تفسهیر ،کشه معنها و مهراد ،هدی خهدای متعهال از الفهاظ
رآن اسهت؛ خهوا ،آن الفهاظ ههور در معنهایى داشهته یها در داللتشهان بهر معنها و مهراد اسهتعمالى

نی ّ ،یر اهر(مبهم یا مجمل) باشند.

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

 .1مش ق الشمسلن ،ص.۲۹-۲۴

آ  ،ص۱۹؛ واعخ تفسل
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 .2روششناسی تفسل
 .3الب ها فی عةوم الق آ  ،ج ،۲ص.۲۸۵
 .4همان.

آ  ،ص.۹-۸

«تفسیر» و «تأویل» کنار هم به کار رفتهاند« ،تفسهیر» بهه «بیهان هاهر» و «تأو یهل» بهه «بیهان بهاطن»
آیه اختصاص مىیابد.
 .۴-1مبنا

مقصههود از مبههانى ،باورههها بنیههادینى هسههتند کههه ایربنههای فکههری پههژوهشگههر در نقههد روایههات

کهه پایهه و

تأویلى معصومان :رار مىگیرند .بهه سهخن دیگهر ،گه ار،ههای مقبهول نا هد حهدی
ّ
اسا استدالل او در نقد روایت وا ع مىشود و مؤ ر در گزینش ،پهذیرش یها ّرد روایهات تفسهیری

آسیبشناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان؟مهع؟

تفسههیر ههرآن بیههان معههانى بههاطنى آیههات را نیه شههامل مههىشههود 1.بنههابراین ،روایههات بیههانگههر معههانى
بهاطنى و تأو یههل آیههات نیه در گسههتر ،احادیه تفسهیری ههرار مههىگیرنههدّ .
البتههه گههاهى در روایههات،

و تأویلى هستند ،مبانى نقد روایت نا دارد.
 .۵-1آسیبهای مبنایی

مقصود از آسیبهای مبنایى مبانى سسهت و معیهوبى اسهت کهه پایهه نقهد روایهات تفسهیری

هرار مهىگیهرد .په

شناسهایى مبهانى سسههت در نقهد احادیه

اعتبارسنجى روایات تفسیری است.

تفسهیری ،آسهیبشناسهى مبههانى

 .2آسیبهای مبنایی اعتبارسنجی روایات تفسیری

اینک با ّ
تو،ه به تعریفى که برای آسیبشناسى مبنایى اعتبارسنجى روایات تفسیری ارا ه

شد ،به تبیین شماری از مهمترین مبانى سست و آسیبزا مىپرداایم:
 .1-2قطعیالصدور پنداری همه روایات منقول از منابع پیشین

طههر انگههار ،طعههىالصههدور بههودن همههه روایههات کتههباربعههه ،بلکههه همههه روایههات منقههول از
ّ
ّ
اهلبیت :در منابع پیشینیان ،از زمان کلینى= تا محق حلى= در مکتهب اخبهاریگهری،

زمینهههسههاز آسههانگیههری برخههى اخبارگرایههان در مقهها گههزینش و پههذیرش روایههات تفسههیری گردیههد.
ّ
امههین اسههترآبادی بهها طههر ایههن مههدعا کههه تنههها منبههع فهههم آیههات ههرآن 2و یگانههه «طری ه علههم بههه
نظر یههات دیههن»3روایههات اهههلبیههت :اسههت ،دالیلهى را بههر ایههن انگههار ،ذکههر کههرد ،اسههت 4.شههیخ

 .1الکافی ،ج ،۱ص۴۷۹؛ تفسل العلاشی ،ج ،۱ص ،۱۴۶ ،۵۰ ،۴۹ج ،۲ص۳۱۷ ،۵۰؛ الخصال ،ج ،۱ص.۲۶۵
 .2الفوائخ المخنل  ،ص.۱۸۱
 .3همان ،ص.۱۰۹

 .4همان ،ص.۱۷۸-۱۷۵
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ّ
حرعههاملى اخبههارگرای دیگههری اسههت کههه بهها تصههریح بههر ایههنکههه اصههطال «صههحیح» نه د ههدما بههه

معصههومان :بههه ههراین طعههى اسههت 1،بههه بیههان بیسههت و دو

معنههای بههوت و صههدور احادیه
دلیل بر ا بهات ص ّهحت کتهب حهدیثى مهورد اعتمهاد (کتهب اربعهه و امثهال آن :معاانی االخباار،
ّ
تفسل العلاشی ،تفسل القمای ،و  )...پرداختهه اسهت 2.محهد بحرانهى نیه از ص ّهحت منهابع حهدیثى
ّ
کهههن دفهها مسههتدل کههرد ،اسههت 3.همچنههین فههی کاشههانى همههه احادیه کتههب اربعههه را صههحیح بههه

معنههای مههورد اعتمههاد و محفههوف بههودن آنههها بههه ههراین اطمینههانآور دانسههته اسههت 4.مهههمتههرین دلیههل
ّ
اخباریان و اخبارگرایان بر ایهن مهدعا ،طعهىالصهدور بهودن اصهول چهارصهدگانه حهدیثى اسهت کهه ههم
ّ
روایات ایهن اصهول متهواتر یها محفهوف بهه هراین یقهینآور بهه صدورشهان از معصهو  ۷بهود ،و ههم مؤلفهان

ایههن اصههول ،شههناختهشههد ،،معتبههر و مههورد اعتمههاد بههود،انههد 5.دیگههر ،ایههنکههه نویسههندگان کتههباربعههه
روایاتشان را بىواسطه از این اصهول  -کهه ا،مها بهر ص ّهحت آنهها بهود - ،نقهل کهرد ،و خهود از صهحت و
صدور روایات کتبشهان خبهر طعهى داد،انهد؛ 6بلکهه گفتههانهد همهه احادیه کتهب اربعهه و دیگهر کتهب
حدیثى رای کهن شیعى ،برگرفته از اصول چهارصدگانه بود ،است.

7

بررسی

اصولیان بر این دیدگا ،اشکاالت فراوانى را مطر کرد ،که عبارتاند از .۱ :اصهحاب کتهب
ّ
ّ
اربعه متمکن از اخذ روایات به طری طع نبود،اند و به فرض تمکنشان ،فقه بهه نقهل روایهات

طعههى بسههند ،نکههرد،انههد؛ .۲ 8ایشههان همههه احادیهه اصههول چهارصههدگانه را طعههىالصههدور
نمههىدانسههتند و لههذا در بسههیاری مههوارد بهها منا شههه سههندی ،احادی ه برگرفتههه از ایههن کتههب را ّرد

مىکردند؛ 9مانند روایتى که صدوق= در باب و،وب نماز،معه از حری از ارارة بهن أعهین نقهل
کههردّ ،،امهها فتههوایى مخههال مفههادش داد ،اسههت؛ 10در حههالى کههه هههر دو راوی صههاحب اصههل
 .1وسائآالشلع  ،ج ،۳۰ص.۱۹۶ ،۱۹۱
 .2همان ،ص.۲۶۵-۲۴۹

 .3الخرر النجفل  ،ج ،۲ص.۳۲۶
 .4الوافی ،ج ،۱ص.۲۲

 .5الفوائخ المخنل  ،ص.۱۷۸ ،۱۷۲
 .6الخرر النجفل  ،ج ،۲ص.۳۲۶
 .7الفوائخ المخنل  ،ص.۱۱۸

 .8الوافل فی االصول ،ص.۲۶۷

8

 .9همان ،ص.۲۷۰

 .10من ال احض ه الفقله ،ج ،۱ص.۴۱۱

کههه سههکونى صههاحب اصههل بههود ،اسههت؛ .۳ 3مشهههور و معتمههد بههودن اصههول چهارصههدگانه بهها
ّ
طعههىالصههدور بههودن همههه روایههات آنههها مالزمههه نههدارد؛ .۴ 4مؤلفههان کتههب اربعههه برخههى روایههات
یکدیگر را نقد و ّرد کرد،اند؛ 5مانند ّرد روایتى از الکافی در کتاب من ال احض ه الفقلاه و فتهوای

صههدوق= بههر خههالف آن 6یهها منا شههات شههیخطوسههى بههر برخههى روایههات کلینههى و شههیخ صههدوق و
تمعی

آنها 7.افزون بر اینکه صدوق= همه روایات الکاافی را بها و،هود دسترسهى بهه آن ،در

کتابش نقل نکرد ،است؛ .۵منبع کتب اربعه فق اصول معتبر نبود ،،بلکه به تصریح شهیخ
صهدوق ،از «مصه ّهنفات» دیگههر ،ماننههد رسههاله پههدرش ابهنبابو یههه= نیه اسههتفاد ،شههد ،اسههت؛.۶ 10
9

8
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هستند 1.یا آنکه مىگوید« :من به روایتى که فق سکونى نقل کند ،فتوا نمىدههم»؛ 2در حهالى

الزمه طعىالصدور بودن کتباربعه ،بیهود ،بودن ذکر مشیخه در پایهان من ال احض ه الفقلاه،
ّ
تهذا االحکام و االستبصار اسهت؛ .۷ 11همهه اصهحاب اصهول نه د مؤلفهان کتهب اربعهه معتبهر
نبههود،انههد ،بلکههه گهها ،روایههات منحصههر بههه آنههان را ،ماننههد الحسههن بههن صههالح ،متههرو العمههل
صه ههحیح» ،احادی ه ه

مقه ههرون به ههه ه ههراین

دانسه ههتهانه ههد؛ .۸ 12مقصه ههود پیشه ههینیان از «حه ههدی
«اطمینههانآور»ّ « 13،
حجیههت» روایههات 14و صه ّهحت عمههل بههدانهاسههت ،نههه طعههىالصههدور بههودن
آنها؛ .۹ 15إخبار از ّ
صحت روایات« ،إخبار از رأی و نظر» و امر ا،تهادی اسهت و بهرای دیگهران
حجت نیست 16و طع هر کسى برای خودش ّ
ّ
حجت است .حصول طهع بهرای کسهى و إخبهار
 .1فه ست کت الشلع  ،ص ۱۶۲و ۲۱۰؛ رجال النجاشی ،ص.۱۴۵
 .2من ال احض ه الفقله ،ج ،۴ص.۳۴۴

 .3الس ائ  ،ج ،۳ص۲۸۹؛ الفوائخ ال جالل  ،ج ،۲ص۱۲۴؛ ال سائآ االصولل  ،ص.۱۸۹
 .4ال سائآ االصولل  ،ص.۱۸۹
 .5الحق المبلن ،ص.۳۹

 .6من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص.۲۰۳

 .7االستبصار ،ج ،۳ص۲۶۱؛ تهذا االحکام ،ج ،۹ص ،۴۰ذیل حدی
 .8ال سائآ االصولل  ،ص.۱۷۵

.۱۷۰

 .9همان ،ص.۱۴۱

 .10من الاحض ه الفقله ،ج ،۱ص.۴
 .11الوافل  ،ص.۲۷۰

 .12تهذا االحکام ،ج ،۱ص۴۰۸؛ فه ست کت
 .13الوافل  ،ص.۲۶۸
 .14معجم رجال الحخاث ،ج ،۱ص.۲۷
 .15ال سائآ االصولل  ،ص.۱۷۱-۱۶۹
 .16معجم رجال الحخاث ،ج ،۱ص.۸۸ ،۸۵

الشلع  ،ص۱۲۸؛ ال سائآ االصولل  ،ص.۱۲۴-۱۲۳
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طع ههى او ،م ههالز ب هها پی ههدایش ط ههع ب ههرای دیگ ههری نیس ههت؛ .۱۰ 1اص ههحابا ّم ههه :در تقی ههه
ّ
مىایسهتهانهد و مهتمکن از نشهر علنهى احادیه نبهود،انهد .په چگونهه ایهن احادیه در اصهول
ّ
معتبر ،به حد تواتر یا ن دیک به آن رسهید ،اسهت  2در نتیجهه ،اعتبهار و ص ّهحت منهابع حهدیثى
کهههن بههه معنههای طعههى یهها مو ههوقالصههدور بههودن همههه روایههات و بههىنیههازی آنههها از بررسههىهههای
ر،الى و نقد محتوایى نیست.

با ایهن و،هود ،انگهار ،یادشهد ،،زمینههسهاز آسهیب تسهامح در نقهد و پهذیرش روایهات تهأویلى مو،هود در
ّ
مقدمههه تفسههیر الب هااا
منههابع کهههن ،در برخههى تفاسههیر روایههى شههیعه شههد ،اسههت .از مجموعههه عبههارات
بهود 3،،پهیش از نقهل و بهت

برمىآید که وی اخباریمسلک و از طرفداران مکتب تفسیر روایهى محه

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

مهورد پذیرشهش بهود ،و آنهها را طعهىالصهدور مهىدانسهته اسهت 4.لهذا نقهد روایهات تفسهیری در الب هااا

دچههار آسههیب مبنههایى « طع هىالصههدور پنههدار ی روای هات کتههب حههدیثى معتبههر» شههد ،و روایههات بهها نگهها،

آسانگیر أخباریگری ،گزینش و مورد پذیرش رار گرفته است.

َ
َ َ
ً َ َ َ
ً
برای نمونه ،بحرانى ذیل آیه ( َل کن ا کلل َه لا َی ْس َب ْحیی أ ْن َی ْض َرب َ َثلا إ َب َعوضاة َماإ َ ْوه اإ  5)...روایتهى

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

على ۷و «فما فو ها» (مگ ) به رسول خدا ۹تأویل شد ،است.
َ َ
ََ
نمونه دیگر ،روایتى از اما با ر ۷است که در تأویل آیه ( َو لق ْاْ ََ َ ْاْنإ َل ا َآد َم َ ْاْ ه ْْا َ َ َن َی َای َو
ً
َ َ َ
ل ْ ن َج ْد ل َه ََ ْز إ) 7فرمود:
6

َْ
َ ح َ
َ َ
ََ
ََ
َ
ح
َع ِه ْدنا ِإل ْی ِه ِف َُم مَم ٍد َو اْل ِ مَئ ِة ِم ْن َب ْع ِد ِه ف َت َر َک َو ْل َیک ْن ل حه َع ْز ٌم أ م حّن ْم َهکذا؛

 .1مفاتلح االصول ،ص۳۲۹؛ الحق المبلن ،ص۳۶؛ ال سائآ االصولل  ،ص.۱۵۴
 .2معجم رجال الحخاث ،ج ،۱ص.۲۳

و روشها تفسل  ،ج ،۱ص.۱۰۳

 .3ب رسی مکات
 .4الب ها  ،ج ،۱ص.۹-۶
 .5سور ،بقر ، ،آیه .۲۶

 .6الب ها  ،ج ،۱ص.۱۵۸

10

 .7سور ،طه ،آیه .۱۱۵

 .8الکافی ،ج ،۱ص۴۱۶؛ بصائ الخرجات ،ج ،۱ص۷۰؛ عةآ الش ائع ،ج ،۱ص.۱۲۲

8

عزمی نبود که ایشان چنیناند.
ّ
این روایت تهأویلى را -کهه عالمهه مجلسهى مفهادش را ناسهازگار بها عصهمت انبیهاء مهىدانهد1و
برخههى ههرآنپژوهههان معاصههر نیهه بههه ضههعفش اشههار ،کههرد،انههد -2شههیخ حه ّهر عههاملى ،بحرانههى و

فی

کاشانى نقل کرد،انهد 3.پهذیرش چنهین روایهاتى ،بازتهاب مبنهای « طعهى یها مو هوقالصهدور

پنداشتن همه روایات کتب معتبر »،است.
 .2-2انگاره «تنافی ّ
غلو و وثاقت»

پندار تنهافى ّل ّهو و و ا هت راوی آسهیب مبنهایى دیگهر در اعتبارسهنجى روایهات تفسهیری ،بهه
ویا ،در حوز ،فمایل اههلبیهت :اسهت .برخهى در نقهد روایهات ّالیهانّ ،ل ّهو را مهالز بها عهد
ا
و ا هههت انگاشهههته ،بههها اسهههتناد بهههه ّهههالىبهههودن راوی ،روایهههتش را نهههامعتبر پنداشهههتهانهههد؛ مهههثال
َ ََ
پژوهشگری در ارایابى روایتى از امها صهادق ۷کهه «لیلهةالقهدر» و «الهرو » را در آیههههای (ل ْ لاُ
َْ
َْ ْ َ ن
القااْ َ ی ْرااِ َ ا ْاْ ألا َ

گفته است:
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در [باره منزلت] ّ
محمد ۹و امامان بعد از او با او پیمان بستیم .پس ترک کرد و برایش

ْ َ َ کَ َ ْ َ َ َ
لاککااة َو الا کَ َوا َ ااإ  4)...بههه حمههرت فاطمههه ۳تأو یههل نمههود،،
ا * تنااَِّ الم َ

در سند این حدیث ّ
محمد بنجمهور آمده که از غالت است.

5

همههو روایههات تههأویلى دیگههر را بههه دلیههل و ههو «ّههالت» و «فاسههدالمذهب» در اسنادشههانّ ،رد

کرد ،است.

6
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گهر چهه «ّله ّهو» بهه مثابهه یههک بهاور نادرسهت کالمههى و ،ر یهان انحرافهى نقههش تعیهینکننهد ،در بههدبینى،

بههىاعتمههادی و داوریهههای ر،ههالى پیشههینیان نسههبت بههه روایههات ّالیههان داشههته اسههت ،ولههى برخههى
ّ
عبههارات ر،الیههان ،دال بههر تو یهه راوی ّههالى و اعتمههاد بههه بعمههى مرو یههات ّالیههان اسههت کههه نشههان
ا
مههىدهههد نه د ایشههان ،مجه ّهرد «ّله ّهو» مههانع و ا ههت نبههود ،اسههت؛ مههثال احمههد بههن علههى بههن کلثههو نه د شههیخ
 .1م آة العقول ،ج ،۵ص.۲۵

 .2الق آ الک ام و روااات المخرستلن ،ج ،۳ص۵۲۲-۵۲۰؛ مبانى تفسیر روایى ،ص.۳۶۴

 .3اثبات الهخاة ،ج ،۲ص۱۴۱ ،۱۹؛ الب ها فی تفسل الق آ  ،ج ،۳ص۷۸۰؛ تفسل الصافی ،ج ،۳ص.۳۲۳
4

 .سور ،در ،آیه .۴-۳

 .5روشها تیواآ آ  ،ص.۱۷۴
 .6همان ،ص.۱۹۷-۱۹۶
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طوسى ّمتهم به ّ
ّلو 1و ن د ّکشى  ،ء ّالیان بود ،است؛ّ 2اما دربار،اش مىگوید:
ً
 ...و کان مأمونا عیل احلدیث.

3

ّ
ّ
مامقههانى ،ضههمن اشههکال بههر عالمهههحلههى و ابههنداود ،از ایههنکههه ایههن راوی را در شههمار «ّیههر
معتمدین» رار داد،اند ،عبارت ّ
َ
کشى را از «بزرگترین مد هها» ،شههادت بهر امانهتداری او در
نقل حدی  ،و مقتمى پذیرش و و وق ّ
4
کشى به روایات احمدبنعلىبنکلثو دانسهته اسهت.

شوشتری نی در ،مع کال شیخطوسى و ّ
کشى دربار ،این راوی مىگوید:

ّ
میتوان به وثاقت این مرد از باب جمع میان قول شیخ طوسی در ال جال و سخن کشی
5
مبنی بر امینبودن او در عین ّ
غلوش ،قایل شد.

احمد بن هالل العبرتا ى راوی دیگری است که شیخ طوسى در عین حکم به ّ
ّلوش ،مىگوید:
اصول اصحاب را نقل کرده است.
اکثر
ِ

6

این عبارت در شهرت و اعتبار روایاتش در میان اصهحاب شهیعه ههور داردّ .
مؤیهد آن ،ایهن
ّ
ّ
سخن عالمهحلى به نقل از ابنّمایری است:
غالب اصحاب حدیث روایات دو کتاب حسن بن محبوب و ّ
محمد بن ابییعمییر را از
طریق احمد بن هالل شنیده و به او اعتماد کردهاند.

7

خوا،ویى ضمن حکم به ّالىبودن احمد بن هالل ،معتقد است که شهیعه بهه روایهاتى کهه

او از ابن ابىعمیر و حسن بن محبوب نقل کرد ،،عمل نمود ،است.
ّ
محق خویى نی بر ایهن مبنها کهه «فسهاد عقیهد،ی راوی مم ّهر بهه ص ّهحت روایهاتش نیسهت»،
«احمد بن هالل» و « ّ
محمد بن ،مهور العمى» را تو ی کرد ،است 9.همچنین مامقانى با بیان
8

دلیل به ا بات «عد تنافى ّ
ّلو راوی و و ا ت» پرداخته است.
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 .1ال جال ،ص.۴۰۷
 .2اختلار مع ف ال جال ،ج ،۲ص.۸۱۳
 .3همان.
 .4تنقلح المقال ،ج ،۱ص.۷۳
 .5اموس ال جال ،ج ،۱ص.۵۳۵
 .6فه ست کت الشلع  ،ص۸۳؛ ال جال ،ص.۳۸۴
 .7خالص اال وال ،ص.۲۰۲
 .8الرسا ل الفقهیة ،ج ،۱ص.۳۰۳
 .9معجم ر،ال الحدی  ،ج ،۳ص۱۵۲؛ ج ،۱۶ص.۱۹۱
 .10تنقیح المقال ،ج ،۱ص.۷۳

10

بلکه ایشان در مواردی برخى «ّالیان» را تو ی هم کرد،اند.
 .3-2انگاره «تالزم ّ
غلو راوی و جعلی بودن روایاتش»

ا
انگه ههار« ،راو ی ّه ههالى لزومه هها همه ههه روایهه هاتش مجعه ههول اسه ههت» ،آسه ههیب مبنه ههایى دیگه ههر در
ن
اعتبارس ههنجى روای ههات تفس ههیری معص ههومان :اس ههت .نم ههود ای ههن انگ ههار ،در ارا ی ههابى روای ههات
ا
تفسههیری ّالیههان ،حکههم طعهى بههه سههاختگى و ّله ّهوآمی بههودن مههتن روایاتشههان بههود ،اسههت؛ مههثال
َْ
ْ
َ
نویسند،ای ،دربار ،تأو یل منقول از اما کا م[« :۷ال َمسا،د] نه نم اْل ْوص َی ناء 1».ذیل آیه کر یمهه:
ََ ْ

َ َ

َ َ

ً

َ ک َ
سإج َد َل کل َه َلا ت ْْ ََوا َ َع ا کلل َه أ َحدا) 2مىگو ید:
(و أن الم َ

آسیبشناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان؟مهع؟

لذا همان گونه که از عبارات ر،الیهان برمهىآیهدّ« ،هالىبهودن» مهانع «و ا هت» راوی نیسهت،

بیتردید این روایت برساخته غالت است .مؤ ّیدش این است که ّ
محمد بن الفضیل از
3
دیدگاه راویشناسان ّمتهم به ّ
غلو است.
و ّهالى دانسهتن راو یهانى چهون :عبهداهلل بهن عبهدالرحمن اصهم

یا پژوهشگر دیگری ،پ از تمعی
محمد بن فمیل و ّ
بصریّ ،
محمهد بهن عیسهى بهن عبیهد یقطینهى کهه در روایتهى از امها صهادق ،۷آیهه

کَ ْ َ
َ ک
ون) 4را به اما حسن و حسین ۷تأویل نمود،اند 5،مىگو ید:
َِ َو الزیت َ
کر یمه( :و َالب َ

به نظر ما این احادیث ساخته دست غالت است و فایدهای جز سبککردن امامان ما ندارد.

6

پهژوهشگههر دیگههری نیه ذیهل عنههوان «نمونهههههایى از اخبههار ّله ّهو»  -کهه در ادامههه عنههوان «،عههل
از سوی ّالت» مطر شد - ،روایات تأو یلى را در ذیل آیات  ۳۱سور ،الرحمن ۵ ،سور،

حدی
ب ّینه و  ۱۵سور ،یوسه

مثهال زد ،اسهت کهه بهه گفتهه ویّ ،الیهان در اسهناد آن وا هع شهد،انهد.
اهر این کال ،على و ّ
ّلوآمی بودن متن این روایات به دلیل ّالىبودن راوایان آن است.

7

بررسی

ایههن مبنهها خههالف سههیر ،ر،الیههان و محه ّهد ان پیشههین اسههت؛ بههرای مثههال ،نجاشههى  -کههه « ّ
محمههد بههن

 .1الکافى ،ج ،۱ص۴۱۶؛ بصا رالدر،ات ،ج ،۱ص۷۰؛ عللالشرا ع ،ج ،۱ص.۱۲۲
 .2الجن ،آیه .۱۸

 .3الموضوعات فى اا ار و اْلخبار ،ص.۲۵۰-۲۴۹
 .4سو ،تین ،آیه .۱

 .5الب ها فی تفسل الق آ  ،ج ،۵ص.۲۹۳-۲۹۲
 .6روشها تیواآ آ  ،ص.۱۸۲
 .7درسنامه وضع حخاث ،ص.۹۳
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الحسن بن ّ
شمون» را ّالى مىدانسته  -دربار ،نقل کلینى= از کتاب این راوی گفته است:
اخبرنا بکتبه ما خال التخلیط.

1

مفاد این عبارت آن است که کلینى= کتب این راوی را پاالیش و مطالب خهالى از ّل ّهو آن

را در کتههابش نقههل کههرد ،اسههت .همچنههین از عبههارت شههیخ طوسههى برمههىآیههد کههه او بههه پههاالیش

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

فاسداالعتقاد و ّالى بود ،اسهت -4مهىگو یهد کهه اصهحاب ،روایهات او را بهه ،ه آنچهه کهه در آن
ّ
ّ
تخلی و ّ
ّلو بود ،،نقل کرد،اند 5.عالمه حلى نی دربار،اش مىگوید:
شیخ مفید کتابهایش را به جز روایاتی که در آن تخلیط و ّ
غلو بوده ،نقل کرده است.

6

ایههن عبههارات نشههانه آن اسههت کههه شههیخ مفیههد و دیگههر اصههحاب بههه برخههى روایههات ابوسهمینه

اعتماد کرد،اند.

در نتیجه ،ن د پیشینیان نه تنها تالزمى میهان ّل ّهو راوی و برسهاختگى روایهاتش نبهود ،،بلکهه

برخى روایات ّالیان مقبول و مورد اعتماد اصحاب بود ،است.

 .۴-2مشروط دانستن ّ
صحت روایات به بودن مضمون آنها در قرآن.

مبنای آسیبزای دیگهر بهه ارا یهابى روایهات تفسهیری ،ایهن پنهدار اسهت کهه «ص ّهحت روایهات
مشهروط بههه بههودن شههاهدی از هرآن بههر ممههمون آنهاسههت» .ایههن انگهار ،ناشههى از نگهها ،خه ّ
هاص بههه

مفهو «مخالفت» و «موافقهت» در اخبهار عهرض اسهت .برخهى مقصهود از «مخالفهت» روایهت بها

رآن در این اخبار را «عد موافقت» ،و منظور از «موافقت» را و،ود شاهدی از هرآن بهر ممهمون
روایههت دانسههته و گفتهههانههد کههه صه ّهحت روای هات مشههروط بههه بههودن شههاهدی از ههرآن بههر ممههمون
ّ
آنهاست .عالمه طباطبایى= و،ود شاهد مممونى را در هرآن ،بهدون بیهان اسهتدالل ،تفسهیر
مفهههو «موافقههت» در اخبههار عههرض ههرار داد ،و تنههها شههرط ّ
حجی هت اخبههار واحههد ّی هر فقه هى را
 .1رجال النجاشی ،ص.۳۳۷
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 .2رجال الطوسی ،ص.۳۶۴
 .3معجم رجال الحخاث ،ج ،۱۶ص۱۹۱؛ فه ست کت
 .4رجال النجاشی ،ص.۳۳۲
 .5فه ست کت الشلع  ،ص.۴۱۲
 .6خالص اال وال ،ص.۲۵۳

الشلع  ،ص.۴۱۳

و ی مىگو ید:

آنچه برای پژوهشگر روایات (آحاد) غیر فقهی ّ
مهم اسیت ،آن اسیت کیه از موافقیت
ِ

متن این روایات با کتاب جستجو کند .پس اگر روایت با ظاهر کتاب موافق بود ،همیان
مالک اعتبار روایت است؛ ّاما اگر موافق نباشد ،حتی اگر صیحیح السیند هیم باشید،
هیچ ارزشی در بازار اعتبار ندارد.

1

طب این عبارات ،گستر ،اخبار عرض شامل خبر واحد قه هم مىشود .نو یسند،ای دیگر،
َْ
ْ
َ
روایت تأو یلى[« :ال َمسا،د] نه نم اْل ْوص َی ناء» را این گونه نقد و ّرد کرد ،است:

آسیبشناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان؟مهع؟

(روایات تفسیری ،تأو یلى و ّیر آن) موافقت متن ایهن روایهات بها ممهمون آیهات دانسهته اسهت.

آیا ممکن است امام راستگو با چنین تأو یالتی  -که مناسب با اسلوب و اعجیاز قیرآن
نیست ّ -
تصرف نماید ،در حالی که فرموده :اگر احادیث منقول از ما ،بیر شیما مشیتبه

شد ،پس آنها را بر کتاب خدا عرضه کنید ،آنچه که مخالف کتاب خداسیت ،حیدیث
ما نیست؟

2

از سخن و ی  -که صدور روایهت تهأو یلى نامناسهب بها اسهلوب هرآن را از امها  ۷منتفهى دانسهته و بهه

روای هت «فمهها خههال

مههن حههدیثنا» اسههتناد کههرد ،اسههت ،و از سههویى ه هیچ تعههارض

کتههاب اهلل فل هی

آشکار ی میان روایت تأو یلى مذکور و آیات رآن دیهد ،نمهىشهود  -برمهىآیهد کهه او مفههو «مخالفهت» در
َ ْ َ
َ
َ 3
اخبار عرض را بهه «عهد موافقهت» تفسهیر کهرد ،اسهت .و ی روایهت تهأو یلى «نص َهر فاط َمهة ل نمح ّبیهها» را -
ْ

ْ

َ

که نا ر به آیه کر یمه (َ ...و َی ْو َ ئذ َیف َ َا ال َم ْؤ َن َ
ون َب َن ْص َر ا کلل َه  4)...اسهت  -بها اسهتناد بهه ایهن برداشهت از اخبهار
َ
َ

عرض ،تکذیب کرد ،و برساخته ّالت دانسته است.

5

بررسی

منشأ انگار ،یادشهد ،،نگهاّ ،یهر اصهولى بهه مفههو «مخالفهت» و «موافقهت» در اخبهار عهرض
است که ّرد بسیار ی از روایات تفسیری معصومان :بدان مستند شد ،است.
اصولیان در مبح

ّ
حجیهت خبهر واحهد ،متفهاهم عرفهى از «مها الیوافه کتهاباهلل» در اخبهار

 .1الملزا فی تفسل الق آ  ،ج ،۹ص.۲۱۲ - ۲۱۱
 .2الموضوعات فی اآلثار و األخبار ،ص.۲۵۰

 .3معانی األخبار ،ص۳۹۷؛ تفسل الف ات ،ص.۳۲۲
 .4سور ،رو  ،آیه  ۴و .۵

 .5الموضوعات فی اآلثار و األخبار ،ص.۲۱۶
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عههرض را «مخالفههت» بهها کتههاب و از بههاب سههالبه بههه انتفههاء محمههول دانسههتهانههد؛ 1یعنههى ههرآن
ّ
متعرض موضو حدی شد ،،ولى آن حدی از حیه محمهول بها هرآن موافقهت نهدارد .شهیخ
انصاری ،ضمن تأ کید بر این مطلب که صدور روایات «ّیر موافه »ی کهه مممونشهان از بهاب

س ههالبه ب ههه انتف ههای موض ههو  ،در

ههرآن نیس ههت ،از معص ههومان:

طع ههى اس ههت؛ مفه ههو «ع ههد

المواف » در اخبار عرض را حمل بر مفههو «مخالفهت» کهرد ،و اخبهار عهرض بها ممهمون طهر و
کنهار گذاشههتن «مهها ال یوافه الکتهاب» را بههه دسههته دیگههر از ایههن اخبهار  -کههه متمه ّهمن طههر أخبههار

«مخال کتاب» است  -برگرداند ،است.
َ ْن ْ ن َ ْ َ
او در ا ر فقهىاش در مبح «شهروط ص ّهحة الشهرط» ذیهل صهحیحه « ...و المسهلمون عنهد
نش ه نهروطه ْم فی َم هها َو َافه ه َ ک َت ه َ
هاباهلل  3»...تص ههریح ک ههرد ،ک ههه مقص ههود از «موافق ههت» هم ههان «ع ههد
2

المخالفة» است.

4

ّ
آخونههد خراسههانى ههدر متههیقن از اخبههار عههرض را عههد حجیههت خبههر«مخههال » بهها کتههاب و
ّ
ّ
ّ
متممن عنهوان «مخهال کتهاب» از
سنت دانسته است 5.از دیدگا ،محق عرا ى نی نصوص
حیه

ممهمون اخ ّهص از نصههوص متم ّهمن عنهوان «مها الیوافه » هسهتند .از طرفهى ،تهواتر اخبههار

عههرض ،ا،مههالى و معنههوی اسههت و تفههاوتهههایى در ممههمون ایههن اخبههار و،ههود دارد و ،هههت
ّ
،هامع و متحههدی در ایههن اخبههار نیسههت .په طبه واعههد علههم ا،مههالى در ا ههل و اک ههر ،بههه ههدر
ّ
6
متیقن  -که همان مممون اخ ّهص متم ّهمن عنهوان «مخهال کتهاب» اسهت  -اخهذ مهىشهود.
ّ
محق نایینى اصولى دیگهری اسهت کهه عنهوان «ّیهر موافه » بها کتهاب را بهر معنهای «مخالفهت»
حمل کرد ،است .به گفته وی الزمه بسندگى به احادی

مواف

اهر رآن ،و اخهذ بهه هاهر آن

دسته از اخبار عرض که نهىکنند ،از عمل به حدیثى است که شاهدی از رآن ندارد ،یکسر

کنههار نهههادن همههه احههادیثى اسههت کههه بههه نحههو عمههو و خصههوص یهها اطههالق و تقییههد ،بهها کتههاب
ّ
مخال اند و کسى ملت به این الزمه نیست 7.در میان محد ان نی مجلسى ّاول و دو  ،اهر
 .1بحوث فی عةم االصول ،ج ،۷ص.۳۱۶
 .2ف ائخ االصول ،ج ،۱ص.۲۵۲-۲۵۱
 .3الکافی ،ج ،۵ص.۱۶۹

 .4کتاب المکاس  ،ج ،۶ص.۲۵
 .5کفاا االصول ،ص.۲۹۵
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 .6نهاا االفکار ،ج ،۳ص.۱۰۶

 .7فوائخ االصول ،ج ،۳ص.۱۶۳-۱۶۲

دانستهاند 1.پ مقصود از «ّیرمواف » با کتاب در اخبار عرض« ،مخالفت» با کتاب است.
ّ
ّاما مقصود از «مخالفت» در این اخبار ،چیست معظهم اصهولیان متهأخر« ،مخالفهت» را در
مقهها نسههبتسههنجى (خبههر واحههد) بهها الفههاظ آیههه ،در نظههر گرفتههه و بههه مخالفههت «لفظههى»( ّ
نصههى)

تفسههیر کههرد،انههد .بههه تصههریح ایشههان ،چههون دلیههل«خه ّ
هاص» و « ّ
مقیههد» رینههه عرفههى بههر تبیههین مههراد
ّ
ا
َ
َ
متکلماند و نسبتشان با عا ّ و مطل  ،از نو « نمف ّسر» و « نمف َّسر» است .لهذا عرفها ابهل ،مهعانهد و

دیگر« ،تخصیص» و «تقیید» مصداق عرفى «مخالفت» شمرد ،نمىشوند.
ّ
پ مقصود از «مخالفت» به نحو «تباین کلهى» یها «عمهو مهن و،هه» اسهت .شهیخانصهاری
پهه از یههادآوری ای ههن مطلههب  -ک ههه آن دسههته از اخبههار ع ههرض کههه مدلولش ههان طههر و ّرد خب ههر
«مخههال » کتههاب اسههت بههر عههد ّ
حجیههت خبههر واحههدی کههه ممههمونش در کتههاب و سه ّهنت
ّ
نیست ،هیچ داللتى ندارد ،این اشکال را  -که «حمل «مخالفت» بر «تباین کلى» حمل بر فهرد
نهادر بلکهه نایهاب اسهت»  -ایهن گونهه ّرد مهىکنههد کهه اخبهار طهر «مخهال » کتهاب ،نها ر بههه آن
دسته از احادی مربوط به «اصول دین» است که با کتاب و ّ
سنت مباین هستند؛ مانند ّ ّلو،
2

3

،بر و تفو ی

.

آسیبشناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان؟مهع؟

از «موافقههت» در حههدی

« ْال نم ْسههل نم َ
ون ع ْنه َهد نشه نهروطه ْم فی َمهها َو َافه َ ک َته َ
هاب اهلل» را «عههد مخالفههت»

حمهل «مخالفهت» در

،عل این گونه روایات در زمان معصومان :فهراوان بهود ،اسهت .په
ّ
اخبهار عههرض ،بههه «تبهاین کلههى» حمههل بههر افهراد شههایع اسههت ،نههه فهرد نههادر و معههدو  4.در نتیجههه،
ّ
ا
مقصههود از «مخالفههت» بهها کتههاب ،از نههو «تبههاین کلههى» یهها «عمههو مههن و،ههه» اسههت و انیهها خبههر
واحدی که مممونش در رآن و ّ
سنت نیست ،مصداق «مخالفت» با کتاب شمرد ،نمهىشهود
کتاب گردد.

تا مشمول حکم روایات طر اخبار مخال
ّامهها برخههى اصههولیان معاصههر ،مخالفههت را امههری «معنههوی» و آن را در یهها
ّ
اسالمى» مستفاد از کتاب و ّ
سنت  -بهدون ایهنکهه بها آیههای خها ّص و مشهخص مقایسهه شهود-
دانسههتهانههد .از دیههدگا ،آنههان ،مقصههود از طههر خبههر واحههد مخههال بهها کتههاب خههدا ،طههر اخبههار
ناسازگار با «اهداف اسالمى» و «رو عا ّ » آیات ،و ناهماهنگ با طبیعت وانین و احکا عها ّ
ّ
بهها «اصههول کلههى و

 .1روض المتقلن ،ج ،۷ص۵۶؛ مالذ االخلار فی فهم تهذا االخبار ،ج ،۱۰ص.۴۹۹
 .2ف ائخ األصول ،ج ،۱ص۲۵۰؛ فوائخ األصول ،ج ،۳ص.۱۶۳

 .3ف ائخ االصول ،ج ،۱ص۲۵۱؛ نهاا االفکار ،ج ،۲ص۵۴۹؛ دراسات فی عةم االصول ،ج ،۳ص۱۵۴؛ فوائخ االصاول ،ج،۳
ص۱۶۳؛ بخائع االفکار ،ص.۴۵۰

 .4ف ائخ األصول ،ج ،۱ص ۲۴۷و .۲۵۱
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ا
رآن باشد؛ 1مثال خبر واحدی که مممونش «نفى اختیار» از انسان است ،ح ّجت نیست و رها
مههىشههود؛ ا یههرا بهها اعههد ،مسههتفاد از ههرآن وسه ّهنت ،یعنههى «امههر بههیناْلمههرین» معههارض اسههت .ایههن
ّ
تفسیر از «مخالفت» با و،ود تفاوتش با تبیین مشهور ،همچنان ذیل عنوان«تبهاین کلهى» ،های
ّ
مىگیرد .از اینرو ،عنوان «مباینت» بر خبر واحهد معهارض ،ناسهازگار و ناهماهنهگ بها رو کلهى
آیات رآن و ّ
سنت طعیه ،صدق مىکند.
بنههابراین بهها ّ
تو،ههه بههه معنههای «موافقههت» و «مخالفههت» در اخبههار عههرض ،اعتبارسههنجى روایههات

تفسیری معصومان :این گونه است که در فرض تعارض متن این روایات با واهر آیات یها رو
ّ
کلى رآن ،صدورشان از معصو  ۷انکار و تکهذیب مهىشهود؛ ّامها ا گهر شهواهد ممهمونى از هرآن بهر
ّ
تأیید محتهوای روایهت تفسهیری و،هود دارد یها هماهنهگ بها اصهول کلهى هرآن باشهد ،ماننهد روایهات
تأو یههلکننههد« ،یههد» در آیههات صههفات خداونههد بههر معنههای « ه ّهوت» و « ههدرت» 2کههه هماهنههگ بهها رو
ّ
کلى آیات توحیدی رآن ،یعنى نفى تشبیه و ،سهمانیت از خداونهد اسهت .لهذا مطهاب بها روایهات
ّ
عرض ،حکم به حقانیت و صدور متن این دسته از روایات تفسیری مىشود؛ ّامها ا گهر مهتن روایهت

نه هممممون با اهر آیه یا دیگهر آیهات هرآن باشهد و نهه ناسهازگار و معهارض بها هواهر آیهات یها رو
ّ
کلى هرآن ،دیگهر عنهوان «مخالفهت» ،بهر ایهن دسهته از روایهات تفسهیری صهدق نمهىکنهد و مشهمول

روایهات طههر اخبهار مخههال

بهها کتهاب نمهىشهود .چنههین اخبههار آحهادی ا گههر راو یهانش قههه باشههند،

پذیرفتههه مههىشههود و در ّیههر ایههن صههورت ،بههه دلی هل مفههاد برخ هى روای هات عههرض و دیگههر روای هات
3

نههىکننههد ،از تکههذیب احادیه منسههوب بههه معصههومان 4،:صههدور روایهت در مرحلههه « بههوت» و
ّ
بقعه «إمکان» بها ى مهىمانهد و حکهم بهه تو ه و ّرد علهم آن بهه معصهومان :مهىشهود .بهه سهخن
دیگر ،گر چه طر یقى برای طع به «ا بات» صدور و « ّ
حجیت» ایهن دسهته از اخبهار آحهاد کهه و هوق
بههه صدورشههان حاصههل نشههد ،،و،ههود نههدارد؛ ولهى مجه ّهرد عههد ّ
حجیهت ایهن روایهات مههالز بهها عههد

صدور و تو،یهگر تکهذیب آنهها نیسهت .خالصهه ایهنکهه آنچهه مو،هب تکهذیب روایهات تفسهیری

منسوب به معصومان :مىشود ،ناسازگار ی به معنای تعارض آشکار متن آنها بها هواهر آیهات
یا رو ّکلى رآن است؛ اما ّ
مجرد مواف نبودن روایات تفسیری با رآن ،نه بهه معنهای تعهارض مهتن
آنها با رآن است و نه به تنهایى تو،یهگر انکار این روایات مىشود.
 .1ال افخ فی عةم األصول ،ص۱۱؛ بحوث فی عةم األصول ،ج ،۷ص.۳۳۳
 .2التوحلخ ،ص۱۶۲؛ معانی االخبار ،ص.۱۶
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 .3الکافی ،ج ،۲ص.۲۲۲

 .4همان ،ج ،۲ص۲۲۳؛ عةآ الش ائع ،ج ،۲ص۳۹۵؛ بصائ الخرجات ،ج ،۱ص.۵۳۸

آسیب مبنایى دیگر در حوز ،اعتبارسنجى روایات ،دیدگاهى است که فقه روایهات آحهادی کهه
سندشان صحیح ،حسن یا مو ّ استّ ،
حجت و معتبر مىشمارد .طبه ایهن نگها ،،مهال اصهلى
ّ
حجیت و اعتبار ،سند حدی و راو ی قهه اسهت و و ا هت بهه صهدق خبهر ،فقه از طریه نمخبهر قهه
حاصهل مههىشههود؛ بههه طههوری کههه حههدی ضههعی السههندّ ،
حتههى ا گههر مشهههور بههدان عمههل کههرد ،باشههد،
ّ
دلیلى بر ّ
حجیت آن و،ود ندارد 1.محق خویى= در این بار ،مىگوید:
ّ ...
صحت تمام روایات کتب اربعه ثابت نشده ،پس باید سند هیر حیدیثی را مالحظیه
کرد .اگیر در آن شیرایط حجییت حاصیل بیود ،بیدان عمیل مییشیود و گیر نیه کنیار
گذاشته میشود.
نی مىگوید:

آسیبشناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان؟مهع؟

 .۵-2انگاره «منحصربودن اعتبار خبر واحد به راوی ثقه»

2

ّ
 ...هر خبر(واحدی) از معصوم ۷حجت نیست ،بلکه خصوص خبر ثقیه ییا حسین
ّ
3
حجت است.

وی خبر ضعیفى را که و وق نوعى به صد ش حاصل شد ،باشدّ ،
حجت نمىداند و مىگوید:

آنچه از سیره عقال ،برخی آیات شریفه و روایات برمیآید ،حجیت خبیر ثقیهای اسیت
ّ
که وثوق نوعی(به ّ
صحت آن) به سبب وثاقت راوی حاصل شده است ،نه حجیت خبر
ضعیفی که وثوق نوعی و نه اطمینان شخصی ،به صدق آن خبر حاصل شده است.

4

برونداد این مبنا «اعتبارسنجى راویمحور» است که در آن ،روایهات ضهعی السهند ،گرچهه

حکم به برساختگىشان نمىشود ،ولى بدون متنکهاوی از لمهرو پهژوهش و اعتبهار یکسهر کنهار

نهاد ،مىشوند.
بررسی

ایهن دیهدگا - ،کهه تنههها را ،اعتبارسهنجى و ا بهات ص ّهحت حههدی را «نقهد سهند» مهىدانههد -
ّ
حجیت خبر واحد را به راو ی قه منحصر کرد ،،هر حدی ضعیفى را گرچه اطمینان نوعى به
 .1مصباح االصول ،ج ،۱ص.۲۸۰-۲۷۹
 .2معجم رجال الحخاث ،ج ،۱ص.۹۱
 .3همان ،ص.۲۰

 .4مصباح االصول ،ج ،۱ص.۲۸۰-۲۷۹
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صههد ش باشههد ،بههه ی هکبههار ،از مههدار ّ
حجی هت و اعتبههار بی هرون م هىکنههد 1.افههزون بههر و،ههود برخ هى
اشکاالت مطر شد ،بر آن ،نظیر :حدسى و ا،تههادی بهودن آرای ر،هالى در تو یه و تمهعی

راو یهان و ّفلههت از نقههد محتههوایى حههدی  ،مبتنهى بههر مبنههای «إعتبههار خبههر قههه» یها «مههال بههودن
و ا ههت راو ی»(صههدق نمخبههری) در اعتبههار خبههر واحههد اسههت؛ در حههالى کههه دی هدگا ،بس هیار ی،

« ّ
حجیت خبر مو وقالصدور» یا «مال بودن حصول اطمینان به صدور خبهر» (و ا هت خبهری)

است .طب این مبنا ،اطمینان به صدور خبر منحصر بهه «و ا هت راو ی» نیسهت؛ ا یهرا در سهیر،
ّ
عقال «و وق» ناشى از مقدمات عقلى همچون و ا ت راو ی ،شهرت یا ا،مهاعى بهودن ممهمون

روایت و  ...ارزشمند و مورد اعتنها اسهت و عنهوان « قهه» فهىنفسهه موضهوعیت نهدارد .بهه سهخن
ا
دیگر« ،مال و سیر ،عقال بر عمل به خبر قه» فق از باب اطمینانى است که نوعا از خبهر قهه
حاصل مىشود و عنوان « قة» طر یقى برای حصول اطمینان بهه ممهمون خبهر اسهت .از ایهنرو،
موضهو

عقال به خبر قهای که راین بر نادرستى خبرش داللت مىکند ،اعتنا نمهىکننهد .په
ّ
ّ
حجیت خبر واحد همان خبر مو هوقالصهدور اسهت کهه شهامل خبهر صهحیح ،مو ه  ،ممهدو و
ح ّتى خبر ضعیفى که راین بر صد ش داللت دارد ،مىشود 2.به گفته شیخ انصار ی=:
ّ ّ
مفاد ادله حجیت خبر واحد وجوب عمل به خبر اطمینانآور است و این همان تفسییر
3

«صحیح» در اصطالح قدما است.
ّ
محل دلیل ا،مها بهر ّ
حجیهت خبهر را خبهر «مو هوقالصهدور»ی کهه نفه
و ی در ،ای دیگر،

بدان آرا مىگیرد ،گرچه راو یش فاس یا کافر باشد ،دانسته است 4.همچنین از سهخن آخونهد
خراسانى در بح «،بران شهدن ضهع سهند بها ّهن ّیهر معتبهر» برمهىآیهد کهه دلیهل ّ
حجیهت
خبهر داللهت بهر ّ
حجیهت خبهر مو ههوقالصهدور مهىکنهد .په

ا گههر و هوق بهه صهدور خبهر ضههعی

از

طری ه ّی هر معتبههر هههم حاصههل شههود ،مشههمول دلی هل ّ
حجی هت خبههر اطمینههانآور مههىشههود 5.در
نتیجه ،دیدگا ،ن دیک به وا ع ،ارزشمندی و ا ت خبری یا استقرار سیر ،عقهال بهر عمهل بهه خبهر
اطمینههانآور اسههت کههه بههه مقتمههای آن هههر خبههر مو ههوقالصههدور ی ،خههوا ،راو یاش قههه باشههد یها

 .1همان.

 .2ال افخ فی عةم االصول ،ص۲۵ - ۲۴؛ عناا االصول ،ج ،۳ص۲۵۰-۲۴۹؛ المحصول ،ج ،۳ص.۲۸۰
 .3ف ائخ االصول ،ج ،۱ص.۳۶۶
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 .4مطارح االنظار ،ج ،۳ص.۱۵۳-۱۵۲

 .5کفاا االصول ،ص۳۳۲؛ نهاا الخارا  ،ج ،۳ص۴۳۴-۴۳۳؛ عناا االصول ،ج ،۳ص.۳۹۹-۳۹۸

«ارا یه هابى س ههند» و «راو ی ق ههه و مم ههدو » مه هىش ههود؛ بلک ههه «م ههتنک ههاو ی»« ،نق ههد محت ههوایى» و
«،ستجوی تا ّ از راین» نی بخش ّ
مهمى از اعتبارسنجى است که مو،ب مىشود بسیار ی از
احادی

ضعی السند تفسیری که در وا ع از معصهو  ۷صهادر شهد،انهد ،در گردونهه پهژوهش

با ى بمانند و یکسر کنار گذاشته نشوند .آر ی! روایهات ضهعیفى کهه په
هم مممون با آن به شیو ،تعاضد ممهمونى ،ههی

از ،سهتجو از روایهات

ر ینهه اطمینهانآور ی بهر صهحت و صهدور یها

برسههاختگىشههان یافههت نشههد ،و پههژوهشگههر په از فحههص تهها  ،اطمینههان بههه صههدور یها یقهین بههه
ّ
کذبش پیدا نکرد ،است ،نه تکذیب مىشود و نه مستند بیان مهراد ،هدی آیهات هرار مهىگیهرد.
فقه صه ّهحت معنههای تههأو یلى ذکههر شههد ،در روایهت منسههوب بههه معصههو  ،۷در مرحلههه بههوت و

آسیبشناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان؟مهع؟

سندش ضعی  ، ،ء خبر معتبر و مشمول ّ
حجیت خبر واحد رار مىگیرد .طب این مبنا ،نه
ّ
روایهات تفسههیری ضههعی السههند مجعههول تلقهى مهىشههوند و نههه اعتبارسههنجى آنههها منحصههر بههه

امکههان بهها ى مهىمانههد .چههه بسهها کههه چنهین روایتهى در وا ههع از معصههو  ۷صههادر شههد ،و معنههای

باطنى آیه وا عا چنین باشد.

نکته دیگر ،اینکه بىاعتنایى بهه «ضهعی السهند» و یکسهر کنارنههادن آن ،نهه تنهها در میهان
ضهعی السهند مقهرون بهه هراین اطمینهانآور را

«پیشینیان» ،ایگاهى نداشته و ایشان حهدی
نیه «صههحیح» مهىدانسههتنهانههدّ 1،
حتهى «پسهینیان» سههد ،هفههتم بههه بعههد نیه  -کههه گفتههه مهىشههود
تقسیم چهارگانه خبر واحد بر پایه سند و گونهبنهدی حهدی «معتبهر» بهه «صهحیح»« ،حسهن» و
ّ
ّ
ّ
«مو ه » در ای هن دور ،و بههه دسههت عالمهههحلههى= رد داد ،اسههت -2در گسههتر ،فقههه و اسههتنباط،
ّ
ّ
رو یکرد حذفى به روایات ضعی السند نداشتهاند .برای نمونه عالمهحلى= گا ،بر پایه «عمهل
اصحاب» یا «مناسبت با مذهب» یا «موافقهت بها اصهل» ،حهدی ضهعی را ّ
حتهى در مهواردی
ّ
3
که راو یاش را کذاب ،واضع و ّالى مىدانسته ،پذیرفته و بدان عمل کرد ،است.
ّ
لهههذا عالمهههه= بههها و،هههود بر،سهههتگى نقهههش سهههند در ارا یه هابى حهههدی نه ه د اوّ ،امههها روایه هات
ضعی السند را در فرایند استنباط ،در کنار نشانههایى چون عمل اصهحاب مهىنههاد و آنهها

را یکسر کنار نمىنهاد .همین شیو ،تعامل با حدی
ّ
ّ
دور ،پسهینیان نظیهر محقه حلهى ،سه ّید بههن طههاوو

ضعی  ،کم و بیش در میان دیگر فقهای
و فاضههل آبهى نیه و،ههود داشههته اسههت .از
4

 .1مش ق الشمسلن ،ص.۲۶

 .2وسائآ الشلع  ،ج ،۳۰ص۲۵۱؛ مش ق الشمسلن ،ص۲۵-۲۴؛ .۳۲-۳۱

 .3منتهی المطة  ،ج ،۱ص۳۱۱ ،۲۷۹ ،۱۱۳؛ خالص اال وال ،ص.۱۹۸ ،۲۵۸ ،۲۳۱
 .4حخاث ضعلف ،ص.۲۴۱-۲۰۰
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اینجا دانسهته مهىشهود کهه ّ
حتهى نه د پسهینیان نیه  ،طریه پیهدایش اطمینهان بهه صهدق روایهت،

منحصر به و ا ت راوی نبود ،و راین دیگر نی در اعتبارسنجى حدی

نقش داشتهاند.

 .۶-2مشروط دانستن ّ
صحت روایات تأویلی به مطابقت با سیاق آیات

مشروط دانستن ّ
صحت روایات تأویلى به مطابقهت بها سهیاق آیهات یها مخالفهت بها سهیاق را

دلیههل نادرسههتى روایههات تههأویلى انگاشههتن ،آسههیب مبنههایى دیگههری در اعتبارسههنجى ایههن گونههه
روایات است که نتیجهاش نفى ّ
صحت روایات مغایر با سیاق هرآن اسهت؛ بهرای مثهال ،برخهى

ّ
نص و سیاق رآن» گفتهاند:
ذیل عنوان «تطبیقات مخال
بسیاری از تأویالت روایی ،با ّ
نص یا ظاهر یا سیاق آیات تأویل شده ،مغیایرت دارنید؛
َ
َ
َ
َ
َ َ
مانند :تأویل ( َو ک
امإِ َو ال ک اإ َ َ * َو اإ أ ْد اك َ اإ ال ک اإ َ * ال کان ْْ َ کالث َإها َ ) 1در برخیی
الس َ
روایات به اینکه منظور از «السماء» حضرت علیی ۷و منظیور از «الطیارق» روح و
مراد از «النجم الثاقب» پیامبر ۹است .با کمی ّ
توجه به سه آیه مذکور در مییابیم کیه
خداوند خود« ،طارق» را به «نجم ثاقب» تفسیر کرده است .بنابراین طارق همان نجم
ثاقب است و هر دو عنوان برای یک چیز هستند؛ ولی در روایت« ،طیارق» بیه روح ،و
«نجم ثاقب» به پیامبر ۹تفسیر شده است .تفسیری کیه در ایین رواییت از مال کیه و
روح ارا ه شده ،بر خالف معنای ظاهر از همه آیاتی است کیه ایین دو در آنهیا مطیرح
شده است.

2

َ ْ
اإِ َل َ
یا در نقد روایهاتى کهه در ذیهل آیهات کریمههََ ( :ا کَ َی ََس َ
ون * ََ َاْ کالن َیا َ ال َعما َ )« 3،النبهأ» را بهه
امیرالمؤمنین ۷تأویل کرد،اند4 ،مىگویند:

آیات بعدی همگی درباره آفرینش و بازگشت زندگی به مردگان است کیه معلیوم مییکنید
5

مراد از «نبأ» قیامت است.
َ
َ
َ
َ
ََْ َ
َّ َ
کَ َ ک َ
)6
اان
یا روایات تأویل کنند« ،الثقالن» بر رآن و اهلبیت :را ،در آیه (سنف غ لکا ْ أیا الثقل َ
 .1سور ،طارق ،آیه .۳-۱

 .2روشها تیواآ آ  ،ص.۱۷۳
 .3سور ،نبأ ،آیه .۲ - ۱

 .4الب ها فی تفسل الق آ  ،ج ،۵ص۵۶۶-۵۶۴؛ تفسل نور الثقةلن ،ج ،۵ص.۴۹۲-۴۹۱
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 .5روشها تیواآ آ  ،ص.۱۷۵
 .6سور ،الرحمن ،آیه .۳۱

ََ
َ
سراسر این سوره ،انسان و جن مورد خطاب هستند .آییاتی چیون «خل َیق اإلنسیان» ،و
َ َ
« َخ َل َ
عش َر ِّ
اإلنس» بعد از این آیه ،بر این امیر
و
الجن
م
یا
«
آیه
و
آیه
این
از
قبل
»
الجان
ق
ِ
صراحت دارد .اگر مراد از «ثقالن» قرآن و اهلبیت :باشد ،باید بعد از این آییه نییز
َک َ َ َ ک
َ ک
بإن) .بیه
خطاب به قرآن و اهلبیت :باشد کیه مییفرماییدَْ َ( :ای َ آلااِ ُبکماإ تکاذ َ
راستی ممکن است قرآن و اهلبیت :هم نعمتهای خدا را تکذیب کنند؟

1

پژوهشگر دیگری دربار ،این روایت چنین مىگوید:

َک َ َ َ ک
َ ک
بإن) .خطیاب
 ...با سیاق خود آیات تطبیق ندارد که میفرمایدَْ َ( :ای َ آلااِ ُبکماإ تکاذ َ
آیات از آغاز به انس و ّ
جن است و معنای آیه چنین است« :به زودی به حساب شما دو
گروه ّ
جن و انس میپردازیم پیس کیدام ییک از نعمیتهیای پروردگارتیان را تکیذیب

میکنید؟» قرآن و اهلبیت :نمیتوانند مورد سؤال باشند.

آسیبشناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان؟مهع؟

این چنین نقد و ّرد کرد،اند:

2

َ
َ ْ
ن
یا در نقد روایاتى که آیه کریمه ( َه ْ أتإك َحدیث الغإ َ َ ةَ * َو َج نوه َی ْو َ َئاذ اش َ َاعة) 3را بهر ناصهبیان

تأویل کرد،اند ،مىگویند:

سیاق آیات درباره عاقبت و نتیجه دو دسته از انسانها در روز قیامت است .کسانی کیه
به دعوت پیامبر ۹ایمان میآورند و کسانی که بدان کفر مییورزنید .اختصیاص دادن
معنای این آیات که در عموم منکران دعوت پیامبر ۹ظهور دارد به افراد ّ
خاصیی،
آن هم کسانی که سالها بعد از نزول این آیات ،پا بیه صیحنه جامعیه گذاشیتهانید ،بیا
4

سیاق آیات سازگار نیست.
َ
َ
ْ
َ َّ
الص َال نة َو ال َّ َک ناة أمی نر ال نم ْؤمنی َن َعل ّنى ْب نن أبى َطالبَ ۷و ذل َ
ک دیه نن
همچنین روایت تأویلى «ف
َ َ
َ
َْ
الق ّی َمة ال :ه َى فاط َمة» 5به استناد مخالفتش با سهیاق، ،ه ء تهأویالت باطهل برشهمرد ،اسهت.
این سنخ از روایات تأویلى به دلیل مخالفتشان با سیاق آیات و مبتنى بر این پنهدار کهه سهیاق
رینه و معیار اعتبارسنجى تأویالت روایى است ،مورد انکار رار گرفتهاند.

 .1روشها تیواآ آ  ،ص۱۷۶؛ آسل شناسی روااات تفسل  ،ص.۱۵۵
 .2درسنامه وضع حخاث ،ص.۹۳
 .3سورّ ،اشیه ،آیه .۲- ۱

 .4روشها تیواآ آ  ،ص.۱۸۹

 .5الب ها فی تفسل الق آ  ،ج ،۵ص.۷۱۸
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بررسی

باید ّ
تو،ه داشت که رآن کریم اهری دارد و باطنى ،و تفسیری دارد و تأویلى .آنچه طعى
ّ
و مستدل است ،لزو انطباق تفسهیر و بیهان ههور آیهات بها سهیاق اسهت ،ولهى بهر لهزو مطابقهت
تأو یههل و بیههان بههاطن آیههات بهها سههیاق هههیچ دلیلههى نههداریم؛ ا یههرا دلیههل رینهه بههودن سههیاق در فهههم

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

دانسه ههتهانه ههد؛ عبه ههاراتى چه ههون ...« :فظاهرهه هها بمقتمه ههى الس ه هیاق « 1،»...لظهورهه هها بمقتمه ههى
اْلولّ ،امهها ّ
السهیاق»« 2،دعههوى الظهههور فهى ّ
بادعههاء الوضههو فیهه للتبههادر أو ر ینههة ّ
الس هیاق»« 3،إذ
السه هیاق عل ههى ذله هک»ّ « 5،أن ّ
السه هیاق»« 4،و ،هههالظه ههور دالل ههة ّ
الظ ههاهر بقر ین ههة ّ
السه هیاق یقتمه هى

أ هر ّیهةالثال »« 6،فالظههاهر مههن وحههدةالسهیاق» 7،و «و ّامهها المههدلول التصههدیقى فیثبههت بداللههة
ّ
السیاق  8»...شاهد این مدعاست.

ارکشههى نیه ه در کتههاب اص ههولش ،نق ههش داللههت س ههیاق را در «تبیههین مجم ههالت»« ،ت ههر،یح

محتمالت» و «تقریر واضهحات»  -کهه در وا هع ،عبهارتى دیگهر از اسهتظهار ،کشه
کال است  -بر شمرد ،است.

و بیهان ههور

9

همچنههین از روایههات فههراوان و معتبههر فهمیههد ،مههىشههود کههه فهههم بههاطن و تأو یههل آیههات محکههو بههه

شرای فهم
ذیل آیه ( َث کَ

اهر و تفسیر آیات نیست؛ برای نمونه در صحیحه عبداهلل بهن سهنان از امها
ْ َ ََ
ََ
ََ
ْ ْ
ل َ ق َضوا تف َث َ ْ َو ل َ وَوا نذو َ َه ْ  10)...دو معنا برای واژ« ،تف َث نه ْم» بیان شد ،است:

 .۱گرفتن شارب و چیدن ناخنها و مانند آن؛  .۲دیدار با اما .۷

صهادق۷

آن حمرت ۷معناى اول را  -کهه بهراى همگهان ابهل تحمهل و پهذیرش بهود - ،هاهر هرآن و

 .1ف ائخ االصول ،ج ،۱ص.۲۸۹
 .2نهاا االفکار ،ج ،۳ص.۱۳۰
 .3درر الفوائخ ،ص.۵۱۲
 .4همان ،ص.۴۹۹

 .5ااضاح الف ائخ ،ج ،۲ص.۵۴۹
 .6أوثق الوسائآ ،ص.۲۶۱

 .7اجود التق ا ات ،ج ،۲ص.۳۰۵

 .8بحوث فی عةم االصول ،ج ،۳ص.۳۶۸
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 .9البح المحلط ،ج ،۴ص.۳۵۸
 .10سور ،ح  ،آیه .۲۹

ا یرا براى رآن اهر و باطنى است .چه کسى ّ
تحمل و همم مهىکنهد آنچهه را کهه ذر یهح تحمهل
مىکند و پذیراى آن است » 1استفاد ،مىشود که فهم معنای اهر آیه ،آسهان و ابهل پهذیرش،
و مناسب با مفهو عرفى آن است؛ ولى فهم بطن آیه ،دشوار و برای عمو ابل ّ
تحمل نیست.
یا در روایتى با سند معتبر از اما با ر ،۷بطن هرآن بهه تأو یهل آن معنها شهد ،اسهت و در ذیهل
ْ ْ
آن به ول خداى متعال ( َو إ َی ْع َل َ َت ْیو َیل َه ل کَلا ا کَلله َو ال کَ اس َخ َ
ون فَا ال َعلا َ ) اسهتناد شهد ،و په از ذکهر
َ
َ َ

آسیبشناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان؟مهع؟

معناى دو را  -که  ،براى افراد خاصى مانند ذر یح محاربى و امثال او ابل تحمهل نیسهت -
َ ْ
َ َ َ
َ ْن
بهاطن ههرآن معرفهى کهرد،انههد .از ذیهل ایههن روایهت ،یعنههى «َ ...صههدق ذر یه ٌح َو َصههد َت إ ّن للقه ْهرآن
ن
ا
َ ا
ن َ
اهرا َو َباطنا َو َم ْن َی ْح َتمل َما َی ْح َتمل ذر ی ٌح؛ ذر یهح راسهت گفتهه اسهت و تهو ههم راسهت گفتهى؛

آیه فرمود ،است :ما آن را مىدانیم» .این روایت داللت دارد که معانى باطنى رآن همان تأو یهل

آن اسههت ک هه  ،ه خههدا و راسههخان در علههم ،از آن آ گههاهى ندارنههد .یهها روایههات ک یههری کههه «النبههأ
العظیم» در سور« ،نبأ» را ،دای از سیاق آیات این سور - ،که به گفته برخى ّ
مفسران مر بهوط بهه
یامت است -2بر اما على ۷تطبی کهرد،انهد .از مجمهو ایهن روایهات برداشهت مهىشهود کهه

بخشههى از بههاطن ههرآن ،معههانى فراعرفههى اسههت کهه مههراد خداونههد اسههت ،ولههى داللههت آیهات بههر آن

معانى بهر مبنهاى واعهد ادبهى و اصهول عقالیهى محهاور ،آشهکار نیسهت تها فههم آن بهراى همگهان

میسههر باشههد ،بلک هه داللههت آی هات بههر آن راز و رم ه و ی ها،اى دارد ک هه تنههها خههدا و راسههخان در علههم
(پیامبر ۹و امامان معصو  ):آن را مىدانند و را ،پىبردن دیگران به آن منحصر به فراگیرى
از راسخان در علم است .پ «سیاق» رینه عرفى بر هور و مدلول اهری کال است
بنههابراین مطابقههت بهها سههیاق شههرط صه ّهحت روایههات تههأویلى (بههاطن فراعرفههى آیههات) نیسههت.
البته تأویل و باطنى که برای آیات بیان مىشهود ،بایهد بها آنچهه از هاهر آیهات بها ّ
تو،هه بهه هراین

فهمید ،مىشود ،تعارض نداشته باشد.
نتیجه

از آنچههه بیههان شههد ،نتیجههه مههىگیههریم کههه انگههار،هههای «تههالز صه ّهحت و طعههىالصههدور بههودن
روایههات کتههب حههدیثى معتبههر»« ،تههالز ّله ّهو راوی و عههد و ا ههت او»« ،تههالز ّله ّهو راو ی و ،عل هى

 .1من ال احض ه الفقلاه ،ج ،۲ص۴۸۵؛ الکاافی ،ج ،۴ص۵۴۹؛ لواماع صااحبق انی ،ج ،۸ص۲۵۲؛ روضا المتقالن ،ج،۵
ص.۱۴۶

 .2مفاتلح الغل  ،ج ،۳۱ص۶؛ الجامع ألحکام الق آ  ،ج ،۱۹ص۱۷۰؛ تفسل الق آ العظالم ،ج ،۸ص۳۰۷؛ الملازا فای
تفسل الق آ  ،ج ،۲۰ص.۱۵۹
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بهودن روایهاتش»« ،مشهروط دانسهتن ص ّهحت روایهات بهه بهودن ممهمون آنهها در هرآن»« ،مشهروط
بودن ّ
صحت روایات تأویلى به مطابقت با سیاق» و «منحصر بودن اعتبار خبر واحد به و ا هت

تما راویان سهند»(و ا هت مخبهری) از مبهانى سسهتبنیهاد و آسهیبزا در اعتبارسهنجى روایهات
تفسیری معصومان :است که مو،ب بروز خطا در پهذیرش و ّرد بسهیاری از روایهات تفسهیری
شهد ،اسههت؛ بهه طههوری کههه ایهن مبههانى ،وا هعنمههایى و ارزش علمههى ارا یهابى روایههات را مخههدوش

ساخته است.
کتابنامه

 إثبات الهخاةّ ،محمد بن حسن ّ
حر عاملى ،بیروت :أعلمىّ ،اول۱۴۲۵ ،ق.
 -أجود التق ا ات ،سید ابوالقاسهم خهویى(تقریرات بحه

نهایینى) ،هم :مطبعهة العرفهانّ ،اول،

۱۳۵۲ش.
ّ
 إختلار مع ف ال جالّ ،محمد بن عمر کشى ،مّ :
مؤسسة آلالبیتّ ،:اول۱۳۶۳ ،ش.

 أإلتقا فی عةومالق آ  ،عبدالرحمن بهن أبهىبکهر سهیوطى ،بیهروت :دارالکتهاب العر بهى ،دو ،۱۴۲۱ق.

 أإلستبصارّ ،محمد بن حسن طوسى ،تهران :دار الکتب االسالمیةّ ،اول۱۳۹۰ ،ق.
 أوثق الوسائآ ،موسى تبری ی ،م :کتبى نجفىّ ،اول۱۳۶۹ ،ق. إاضاح الف ائخّ ،محمد تنکابنى ،تهران :مطبعة االسالمیةّ ،اول۱۳۸۵ ،ق.

 آسل شناسی حاخاث ،عبهدالهادی مسهعودی ،تههران :سهمت ،پژوهشهکد ،تحقیه و توسهعهعلو انسانى ،دانشگا ،رآن و حدی  ،سو ۱۳۹۷ ،ش.
 آسل شناسی روااات تفسل ّ ،محمد تقى دیار ی ،تهران :سمتّ ،اول۱۳۹۰ ،ش.
 بحار االنوارّ ،محمد با ر مجلسى ،بیروت :دار إحیاء الترا العربى ،دو ۱۴۰۳ ،ق.
 البح المحلطّ ،محمد بن بهادر ارکشى ،بیروت :دارالکتب العلمیةّ ،اول۱۴۲۱ ،ق.
 بحوث فی عةماألصولّ ،سید محمود شاهرودی (تقریرات بح

سید محمد با ر صدر) ،م:

موسسة دا رة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت ،:سو ۱۴۱۷ ،ق.
 بخائع االفکار ،حبیب اهلل رشتى ،مّ :مؤسسة آلالبیتّ ،:اول ،بىتا.
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 ب رسی مکات و روشهاا تفسال  ،علهى اکبهر بابهایى ،هم :پژوهشهگا ،حهوز ،و دانشهگا،،تهران :سمتّ ،اول۱۳۹۱ ،ش.

۱۳۷۴ش.

 الب ها فی عةوم الق آ ّ ،محمد بن بهادر ارکشى ،بیروت :دارالمعرفةّ ،اول۱۴۱۰ ،ق.
ّ
 بصااائ الااخرجاتّ ،محمههد بههن حسههن صههفار ،ههم :مکتبههة آی هة اهلل المرعش هى النجف هى ،دو ،
۱۴۰۴ق.

 تفسل الصافیّ ،محمد محسن فی کاشانى ،تهران :مکتبةالصدر ،دو ۱۴۱۵ ،ق.
 تفسل الق آ العظلم ،ابنک یر ،بیروت :دار الکتبالعلمیةّ ،اول۱۴۱۹ ،ق. -تفسل ف ات الکوفی ،فهرات بهن ابهراهیم کهوفى ،تههران :وزارة الثقافهة و اررشهادارسهالمىّ ،اول،

آسیبشناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان؟مهع؟

 الب هااا فاای تفساال الق ا آ  ،سه ّهید هاشههم بههن سههلیمان بحرانههى ،ههمّ :مؤسسههة البعثههةّ ،اول،

۱۴۱۰ق.

 تفس ال نااور الثقة الن ،عبههد علههى بههن ،معههة العروسههى الحههوی ى ،ههم :اسههماعیلیان ،چهههار ،۱۴۱۵ق.
ّ
 تنقلح المقال ،عبداهلل مامقانى ،بى،ا ،بىنا ،اول ،بىتا. التوحلخّ ،محمد بن على بن بابویه صدوق ،م، :امعه ّ
مدرسینّ ،اول۱۳۹۸ ،ق.

 توضلح المقال فی عةم ال جال ،على کنى تهرانى ،م :موسسه علمى فرهنگهى دارالحهدی ،ّاول۱۴۲۱ ،ق.
 تهذا االحکامّ ،محمد بن حسن طوسى ،تهران :دارالکتب االسالمیة ،چهار ۱۴۰۷ ،ق.
 الجامع ألحکام الق آ  ،محمد بن احمد رطبى ،تهران :ناصر خسروّ ،اول۱۳۶۴ ،ش. حاااخاث ضاااعلف ،امههین حسههینپههور ی ،ههمّ :مؤسسههه علمههى فرهنگههى دارالحههدی ّ ،اول،
۱۳۹۲ش.

الغطهاء ،تههران :شهیخ احمدشهیرازی،

 الحق المبلن فی تصوا المجتهاخان، ،عفهر کاشهّاول۱۳۱۹ ،ق.
ّ
 خالص األ وال فی مع ف ال جال ،عالمهه حسهن بهن یوسه۱۴۱۱ق.

ّ
حلهى ،نجه  :دارالهذخا ر ،دو ،

 دراسااات ف ای عةاام االصااول ،سههید علههى هاشههمى شههاهرودی (تقریههرات بحهمؤسسة دا رة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیتّ ،:اول۱۴۱۹ ،ق.

خههویى) ،ههم:

 درر الفوائااخّ ،محمههد کهها م آخوندخراسههانى ،تهههران :وزارة الثقافههة و االرشههاد االسههالمىّ ،اول،
۱۴۱۰ق.
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 الخرر النجفل  ،یوس بن احمد بحرانى ،بیروت :دارالمصطفىّ ،اول۱۴۲۳ ،ق. درسنامه وضع حخاث ،ناصر رفیعى ّمحمدی ،م :مرک ،هانى علو اسالمىّ ،اول۱۳۸۴ ،ش.
 ال افخ فی عةم األصول ،منیهر طیفهى (تقریهرات بحهحمیدّ ،اول۱۴۱۴ ،ق.

سهیدعلى سیسهتانى) ،هم :لیتهوگرافى

 رجال الطوسیّ ،محمد بن حسن طوسى ،مّ :
مؤسسة النشر ارسالمى ،سو ۱۳۷۳ ،ش.
 رجال النجاشی ،احمد بن على نجاشى ،مّ :مؤسسة النشر ارسالمى ،ششم۱۳۶۵ ،ش.
 ال سااائآ االصاااولل ّ ،محم هد بهها ر وحیههد بهبهههانى ،ههم :موسسههه العالمههه المجههدد الوحیههد
البهبهانىّ ،اول۱۴۱۸ ،ق..
 ال سائآ الفقهلا ّ ،محمهد اسهماعیل خوا،هویى مازنهدرانى ،هم :دار الکتهابارسهالمىّ ،اول،
۱۴۱۱ق.

 روششناسی تفسال ا آ  ،علهى اکبهر بابهایى و ،...هم :پژوهشهگا ،حهوز ،و دانشهگا ،،تههران:سمت ،چهار ۱۳۸۸ ،ش.

 روشها تیو اآ آ ّ ،محمد کا م شاکر ،م :بوستان کتاب ،دو ۱۳۸۱ ،ش.
 روضات الجناتّ ،محمد با ر موسوی خوانساری ،م :مکتبة اسماعیلیان ، ،بىتا.

 روضااا المتقااالنّ ،محمههد تقههى مجلسههى ،ههم :مؤسسههه فرهنگههى اسههالمى کوشههانبور ،دو ،
۱۴۰۶ق.

 رااض العةماء ،عبداهلل افندی اصفهانى ،م :مطبعة الخیا ّ ،اول۱۴۰۱ ،ق. الس ائ ّ ،محمد بن أحمد بن ادر ی  ،م :دفتر انتشارات إسالمى ،دو ۱۴۱۰ ،ق.

 صحیح مسلم ،مسلم نیشابوری ،بیروت :دارالفکر ،بىتا.ّ
 الصااواعق المح ااه ،احمههد بههنحجههر هیثمههى مکههى ،ههاهر :،مکتبههة القههاهرة (علههى یوس هسلیمان) ،دو . ۱۹۶۵ ،
 عةآ الش ائعّ ،محمد بن على بن بابویه صدوق ،م :داوریّ ،اول۱۳۸۵ ،ش.
 عناا االصولّ ،سید مرتمى حسینى فیروزآبادی ،م :فیروزآبادی ،چهار ۱۴۰۰ ،ق.
 -ف ائخ األصول ،مرتمى انصار ی ،م :مجمع الفکر ارسالمى ،نهم۱۴۲۸ ،ق.

 -ف هنگ توصلفی حخاث ،مریم بادی ،تهران :پژوهشگا ،علو انسهانى و مطالعهات فرهنگهى،
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دو ۱۳۹۶ ،ش.

 ف هنگ دانشگاهی انگةلسی به فارسیّ ،عبا

آر یانپور ،تهران :امیرکبیر۱۳۷۳ ، ،ش.

سید ّ
 الفوائخ ال جالل ّ ،محمد مهدی بحرالعلو  ،تهران :مکتبةالصادقّ ،۷اول۱۳۶۳ ،ش.
 الفوائخ المخنل ّ ،محمد امین استرآبادی ،م :دفتر انتشارات اسالمى ،دو ۱۴۲۶ ،ق.
ّ
 فه ساات کتا الشالع ّ ،محمهد بهن حسههن طوسهى ،هم :مکتبههة المحقه الطباطبههایىّ ،اول،
۱۴۲۰ق.
 اموس ال جالّ ،محمد تقى شوشتری ،م :موسسة النشر االسالمى ،دو ۱۴۱۰ ،ق.
ّ
 القاا آ الکاا ام و روااااات المخرسااتلن ،مرتمههى عسههکری ،ههم :کلیههة اصههول الههدینّ ،اول،۱۳۷۴ش.
 ب االسناد ،عبداهلل بن ،عفر حمیری ،مّ :مؤسسة آلالبیتّ ،:اول۱۴۱۳ ،ق.

آسیبشناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان؟مهع؟

 ف هنگ فارسی معلنّ ،محمد معین ،تهران :فرهنگنما۱۳۸۷ ،ش.
ّ
 فوائخ االصاولّ ،محمهد حسهین نهایینى) ،هم، :امعهه
محمهد علهى کها مى (تقریهرات بحه
ّ
مدرسین حوز ،علمیهّ ،اول۱۳۷۶ ،ش.

 واعااخ تفساال  ،علههى اکبههر بابههایى ،ههم :پژوهشههگا ،حههوز ،و دانشههگا ،،تهههران :سههمتّ ،اول،۱۳۹۴ش.
 الکافیّ ،محمد بن یعقوب الکلینى ،تهران :دار الکتب ارسالمیة ،چهار ۱۴۰۷ ،ق.
 کتاب المکاسا  ،مرتمهى انصهاری ،هم :کنگهر، ،ههانى بزرگداشهت شهیخ اعظهم انصهارى،ّاول۱۴۱۵ ،ق.
 کفاا األصولّ ،محمد کا م آخوند خراسانى ،مّ :
مؤسسة آلالبیتّ ،:اول۱۴۰۹ ،ق.
 ل الةباب فی عةم ال جالّ ،محمد ،عفر استرآبادی ،تهران :اسوّ ،،اول۱۳۸۸ ،ش.

 لوامع صاحبق انیّ ،محمد تقى مجلسى ،م :اسماعیلیان ،دو ۱۴۱۴ ،ق.
 مبانی تفسل رواایّ ،محمد فاکر میبدی ،تههران :پژوهشهگا ،فرهنهگ و اندیشهه اسهالمىّ ،اول،
۱۳۹۳ش.

 المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد بر ى ،م :دارالکتب االسالمیة ،دو ۱۳۷۱ ،ق. المحصول ،محمود ،اللى (تقریرات بح ،عفهر سهبحانى) ،همّ :مؤسسهه امها صهادق،۷
ّاول۱۴۱۴ ،ق.

 م آة ا لعقولّ ،محمد با ر مجلسى ،تهران :دارالکتب االسالمیة ،دو ۱۴۰۴ ،ق.
 -مسنخ احمخ ،احمد بنحنبل ،بیروت :دارصادر ،بىتا.

 -مش ق الشمسلن ،بهاء الدین عاملى ،مشهد :مجمع البحو ارسالمیة ،دو ۱۴۱۴ ،ق.
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 مصباح االصولّ ،محمهد سهرور واعهظ حسهینى (تقریهرات بحه
ّ
مؤسسة احیاء آ ار االما الخو ىّ ،اول۱۴۲۲ ،ق.
 مطاااارح االنظاااار ،ابوالقاس ههم کالنت ههری (تقری ههرات بحه هالفکراالسالمى ،دو ۱۳۸۳ ،ش.

ّ
سیدابوالقاسهم خهویى) ،هم:
ش ههیخ انص ههاری) ،ههم :مجم ههع

 معااانی االخبااار ،محمههد بههن علههى بههن بابو یههه صههدوق ،ههم :دفتههر انتشههارات اسههالمىّ ،اول،۱۴۰۳ق.

 معجم رجال الحخاث ،سید ابوالقاسم خویى ،بى،ا ،بىنا ،پنجم۱۴۱۳ ،ق.سید ّ
محمد طباطبایى مجاهد ،مّ :
 مفاتلح االصولّ ،مؤسسة آلالبیتّ ،:اول۱۲۹۶ ،ق.
 مفاتلح الغل ّ ،محمد بنعمر فخر راز ی ،بیروت :دار إحیاءالترا العربى ،سو ۱۴۲۰ ،ق.

 مالذ االخلار فی فهم تهاذا االخباارّ ،محمهد بها ر مجلسهى ،هم :کتابخانهه آیهت اهلل نجفهى
مرعشىّ ،اول۱۴۰۶ ،ق.
 من الاحض ه الفقلهّ ،محمهد بهن علهى بهن بابو یهه صهدوق ،هم :دفتهر انتشهارات اسهالمى ،دو ،
۱۴۱۳ق.
ّ
 منتهی المطةا  ،عالمهه حسهن بهن یوسه۱۴۱۲ق.

ّ
حلهى ،مشههد :مجمهع البحهو ارسهالمیةّ ،اول،

 الموضوعات فای اآلثاار و األخباار ،هاشهم معهروف الحسهنى ،بیهروت :دارالکتهاب اللبنهانى،ّاول. ۱۹۷۳ ،

 الملزا فی تفسل الق آ  ،س ّهید ّمحمهد حسهین طباطبهایى ،بیهروتّ :
مؤسسهة االعلمهى ،دو ،
۱۳۹۰ق.

 نهاااا االفکااارّ ،محمههد تقههى برو،ههردی (تقریههرات بح ه

ضههیاء الههدین عرا ههى) ،ههم :دفتههر

انتشارات اسالمى ،سو ۱۴۱۷ ،ق.
 نهاا الخارا ّ ،محمد حسین اصفهانى ،بیروتّ :
مؤسسة آلالبیت ،:دو ۱۴۲۹ ،ق.
 الوافی ،محمد محسن فی۱۴۰۶ق.

کاشانى ،اصفهان ،کتابخانه اما أمیرالمؤمنین علىّ ،۷اول،

 الوافل فی االصول ،عبداهلل تونى ،م :مجمع الفکر االسالمى ،دو ۱۴۱۵ ،ق. وسائآ الشلع ّ ،حر عاملى ،مّ :
محمد بن حسن ّ
مؤسسة آلالبیتّ ،:اول۱۴۰۹ ،ق.
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