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چکیده
نوشههتار حاضههر  -کههه بهها روش تحلیلههی  -توصههیفی و بهههر،گیههری از ابههأار کتابخانهههای بههه
نگههارش در آمههد ،اسههت  -گسههتر ،بهههر،بههرداری از احادیههو عههرض را در تشههخیص صههدور،
داللت و ،هت روایات میکاود و پس از آن امکان و ضرورت عرضه احادیو بهه قهرآن را از

دیدگا ،قرآن تبیین مینماید .نتیجه آن شهد کهه فراینهد عرضهه از تضهمین صهدور روایهت از
معصو ناتوان است ،ولی میتواند عد صدور را تضمین نماید و یکهی از را،ههای مههم در
احههراز قطعههی ،هههت روایههت و دریافههت مههراد اصههلی گوینههد ،آن باشههد .الگههوبرداری از روش
معصههومان :در عرض هه حههدیو بههر کتههاب الهههی ،سههون دهنههد ،تعری ه

مفهههومی بههه نهها

«حیطههای فرایند عرضه حدیو بهر قهرآن» اسهت کهه محقه مهیتوانهد از ایهن حیطهههها در
فراینههد عرض هه حههدیو بههر قههرآن کههریم بهههر ،گیههرد .بنهها بههر اسههتقرای پههژوهش ،ایههن حیطهههههها
عبارتاند از« :کتابت مصح

کنونی»« ،قراثت مصح »« ،شأن و فضای نزول»« ،زمان

و ترتیب نزول»« ،سبان آیه»« ،سیان آیه» و «دالالت قرآنی» .سه حیطه آخهر ،پرکهاربردترین
حیطهها برای فرایند عرضه بر قرآن هستند.

کلیدواژهها :عرضه ،احادیو عرض ،کتاب ،قرآنّ ،
سنت، ،عل.
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احادیههو عههرض ،آن دسههته از احادیههو متههواتری اسههت 1کههه مههدلول آن ،سههنجش روایههاتی کههه

صههدور یهها داللههت یهها ،هههت آنههها یقینههی نبههود ،بههه وسههیله کتههاب الهههی اسههت تهها بههدین وسههیله
با کتاب الهی شناخته شد ،،از حجیت بیفتند.

احادیو مخال

این احادیو از دیرباز مورد تو،ه عالمان دینی قرار گرفته اسهت و بسهیاری از ایشهان بخشهی

از دروس و مکتوبههات خههویش را بههدان اختصههاص داد،انههد .ای هن احادیههو از حیههو کههارکرد نیههأ

حایأ اهمیتاند؛ بهه عنهوان نمونهه ع مهه طباطبهایى در مبهاح ی چهون ضهرورت تفسهیر قهرآن بهه
قرآن نه به ّ
سنت ،به روایات عرض استدالل میکند و بیان مینماید که انحصار تفسیر قرآن به

سه ّهنت مخههال

روایههاتی اسههت کههه مههدلول آن سههنجش احادیههو بهها عرض هه آنههها بههر قههرآن کههریم

است 2.کارکرد دیگر احادیو عرض ،استدالل به آنها در بیان عهد تحر یه

در حیطه عرضهه حهدیو بهر قهرآن ،قهرآن کهریم بایهد از تحر یه
ّ
حدی ی را بنمایاند؛ و اال دستور به چنین عرضهای خ ف رض است.

قهرآن اسهت؛ چهه
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 .1مقدمه

مصهون باشهد تها بتوانهد انحرافهات
3

پههژوهشگههران حههوز ،علههو قههرآن و حههدیو نیههأ بههه پههژوهشهههایى در ایههن بههار ،دسههت یافتهههانههد کههه

بعضههی از آنههها عبههارتانههد از« :ضههرورت عرضههه و تطبیه روایههات بههر قههرآن کههریم»؛ «بررسههی دیههدگا،
مخالفان احادیو عرض در اهل س ّهنت»؛ «مفههو شناسهی مخالفهت و موافقهت حهدیو بها قهرآن»؛

«ضههوابا عرضههه روایههات بههه قههرآن کههریم»؛ «بررسههی تحلیلههی روایههات عرضههه در گههأار،هههای تههاریخی
مربوط به سیر ،پیامبر و اهل بیت »:و «مدلول و گستر ،قران در عرض حدیو بر قرآن».

با و،ود این تو،ه ،بر،سته نمودن دخالت احادیهو عرضهه در تشهخیص صهدور ،داللهت و

،هههت روایههات و نیههأ کههارکرد آنههها در تشههخیص مجعههوالت بههه وسههیله معصههومان :همههرا ،بهها

تعری

مصطلح «حیطههای فرایند عرضه حدیو بر قرآن» از اختصاصات و نوآوریههای ایهن

پژوهش است.

4

 .1فرائد ابصول ،ج ،۱ص.۱۱۱

 .2المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۳ص ۷۷و .۸۵
 .3همان ،ج ،۱۲ص.۱۰۸-۱۰۷

، .4هت مطالعه تفصیلی این اثر ،ر.ی:

"An Analysis of the Meaning of the 'Reports of Subjection' and an Examination of Their Practical
 Journal of Shi'a Islamic Studies 2019.؛"Application in Identifying Fabricated Reports

 Bankipoorfard.؛ Ghafarallahi؛Faghihi Moghaddas
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ّاما دربار ،پدید، ،عل باید گفت که سهرآ از وضهع حهدیو ،همهان دوران رسهول خهدا ۹اسهت و

بیان پیامبر در خطابه معروف ایشان ،حاکی از تروی این آسیب در ،امعه اس می دارد:

ح
ح
ح ْ حح ُ ح حح
ح
ح
ا حْ ْ ْ
ح حُ
أ ُ حیا الن ُات ق ْد کث حر ِْ حع حیل الکذ حاب حَ ْن کذ ح حع حیل ُم حت حع ِمدا فل حی حت حب حوأ حمق حع حد ُه ِم حن الناٍ.

1

،عل حدیو انگیهأ،ههای گونهاگون داشهته و خهود ،پهژوهش مسهتقلی نیهاز دارد .بهه اقتضهای

بحو میتوان از برخی انگیأ،ها ،عل ،چون مشروعیت بخشی به ،ریان خ فت یاد کرد 2کهه
افههزون بههر ،ههرح  3و نقههد 4راو یههان ،نقههل آن در کتههاب «ضههعفا » 5و تصههریح بههه «موضههوع» بههودن

حدیو6 ،در مخالفت با نقل مشهور و حدیو متف علیههای اسهت کهه امیهر مؤمنهان را محهور و

م ی ح دانسته است 7.برتهریبخشهی بهه اصهحاب ،بهدون لحها کهردن ،ایگها ،واالی امها

علی 8،۷که صرف نظر از نقدهای سندی بر خبر مذکور ،از لحا داللی نیأ پذیرفته نیست.
و نیههأ قداسههتشههکنی دینههی و تفه ّهونبخشههی برخههی صههحابه نسههبت بههه رسههول خههدا 10۹و حتههی

9

تأیید و همراهی پیامبر با این موضوع 11نیأ از ،مله موارد است.

همچنین در بحو انگیأ،های ،عل میتوان به موارد دیر نیأ اشار ،نمود:

ال  .فضیلتتراشی برای برخی صحابه ،از ،مله معاو یهه و مشهروعیتبخشهی بهه خ فهت

وی یاد کرد .از ،مله این اخبار میتوان از خبری که سیوطی به عنوان خبر منکر یر متصل در
کتاب موضوعات ذکر نمود ،است ،یاد کرد که معاویه را در کنار نبی مکر اس

و قلم و لوح و

اسرفیل و ،براثیل در زمر ،امنای الهی بر میشمرد 12.البته بط ن این روایت ،روشن است.

ب .منههزوی سههاختن اهههل البیههت :از لحهها دینههی و فروکاسههتن منألههت امیرمؤمنههان۷؛

 .1الکافی ،ج ،۱ص.۶۲

 .2البحر الزخار ،ج ،۶ص.۹۹

 .3الصواعق المحرقه ،ج ،۲ص۳۰۵؛ ج ،۴ص۴۶۷؛ ج ،۶ص.۳۸۴
 .4مختصر التحفة االثنی عشریة ،ج ،۱ص.۱۷۰
 .5الضعفاء الکبیر ،ج ،۳ص.۴۸۲

 .6مختصر التحفة االثنی عشریة ،ج ،۱ص.۱۷۰

المهرقة فی نقد الصواعق ُ
 .7الصوارم ُ
المحرقة ،ص.۲۰۳
 .8کنز العمال فی سنن ابقوال و ابفعال ،ج ،۹ص.۱۳
 .9من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص.۱۸۶

 .10المعجم الکبیر ،ج ،۲۳ص۱۸۱؛ الجمع بین الصحیحین البخاری و مسلم ،ج ،۳ص.۲۵
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 .11رسائل ابن حزم ابندلسی ،ج ،۱ص.۴۲۸
 .12ذیل الآل لی المصنوعة ،ج ،۱ص.۲۹۳

،مله است کهه البتهه ته ش واههی دیهنسهتیأان را بهه تصهویر مهیکشهد .شهیخ حهر عهاملی تضهاد

روشن این حدیو را با آیهات متعهدد قهرآن کهریم و احادیهو بهىشهمار مقها و فضهیلت حضهرت
بازگو مینماید.

1

َ
َْ
ْ
ج .فروکاستن شأن تنزیلی و تأویلی قرآن کریم؛ چنانکه تنزیل آیه ( َو ِم َن الن ِاب َمن َیش ِری ُف َس ُیه
3
َ
َ
اهلل) 2،در قبال دریافت پول از معاویه در شهأن ابهن ملجهم برشهمرد ،شهد ،اسهت.
ات ِ
ْاب ِتْ َاء َم ْرض ِ
َ
َ ْ
ّامهها چگونههه فههردی کههه عملکههردش متعههارض بهها ( َو ِآت ذا ال ُق ْربَییى َحقی ُیه) اسههت ،مههیتوانههد ممههدوح

خداوند متعال باشد؟!

4

اکنههون بایههد گفههت کههه مسههاله اصههلی ایههن نوشههتار  -کههه بههه روش تحلیلههی  -توصههیفی و بهها

استفاد ،از ابأار کتابخانهای به نگارش درآمد - ،مدلولشناسی اخبار عرض و تبیین مصداقی
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خبری که در آن ،پیامبر از امیر مؤمنان و خلیفه مسلمین به عنوان اهل آتش نا مهیبهرد ،از ایهن

کارکرد آنها در شناخت احادیهو ،علهی در بیهان معصهومان :اسهت .بهدین منظهور ،در آ هاز

پههژوهش ،بح ههی در بههار ،معناشناسههی و گونهههشناسههی احادیههو عههرض خواههد آمههد و پههس از آن،

گسههتر ،بهههر،بههرداری از احادیههو عههرض در ،لههوگیری از پدیههد ،وضههع حههدیو تبیههین مههیگههردد و

امکان و ضرورت عرضه احادیو بهه قهرآن و بیهان مصهادیقی از کهاربرد عرضهه بهر قهرآن بهه وسهیله
معصومان :برای تشخیص مجعوالت و ّ
معرفی مفهو «حیطهههای فراینهد عرضهه حهدیو بهر

قرآن» ،بخش پایانی پژوهش را به خود اختصاص خواهد داد.
 .2انواع احادیث عرض

هههر چنههد احادیههو عههرض را مههیتههوان بهها فحههوای عههامی کههه حههاکی از «مبنهها قههرار دادن قههرآن کههریم در

سهنجش اخبهار یههر قطعهی» اسههت برشهمرد ،لههیکن گونههگهونی نقههل ایهن احادیههو مهیتوانههد در توسهعه یهها
تضههیی مفهههومی یهها مصههداقی ایههن اخبههار نقههش داشههته باشههد .در بررسههی مههدلول اخبههار عههرض ،ایههن

منقوالت را میتوان در ششگونه تفکیک نمود :احهادی ی کهه بیهانگهر عرضهه احادیهو متعهارضانهد و یها
بیانگر عرضه مطل احادیو مشکویالصدور و در ههر دو حهال ،یها کتهاب الههی میهأان سهنجش اسهت
و یا کتاب و ّ
سنت هر دو و دربار ،احادیو متعارض ،در برخی از اخبهار عه و ،بهر کتهاب الههی یها کتهاب
 .1وسائل الشیعة ،ج؟؟؟ ،ص.۳۹
 .2سور ،بقر ،،آیه .۲۰۷

 .3تفسیر الحبری ،ص۹۴؛ الغارات ،ج ،۲ص.۸۴۱

، .4هت مطالعه تفصیلی انگیأ،های ،عل ،ر.ی :وضع و نقد حدیث ،ص.۷۶-۳۲
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و ّ
سنت ،عرضه به اخبار ّ
عامه نیأ وارد شد ،است.

بنا بر این ،سعه کاربری احادیو عرض عبارتاند از:

 .۱عرضهه احادیههو متعههارض بههر کتههاب الهههی و پههذیرفتن حههدیو موافه بهها قههرآن و رد نمههودن

حدیو مخال

با قرآن؛

1

 .۲عرضه احادیو متعارض بر کتاب الهی و اخبار ّ
عامه؛
3
 .۳عرضه احادیو متعارض بر کتاب الهی و ّ
سنت؛

2

 .۴عرضه احادیو متعارض بر کتاب الهیّ ،
سنت و اخبار ّ
عامه؛
 .۵عرضه مطل احادیو مشکویالصدور بر کتاب الهی؛

4

5

 .۶عرضه مطل احادیو مشکویالصدور بر کتاب الهی و ّ
سنت.

6

از آن،ا که این پژوهش به تحلیل عرضه احادیهو بهر کتهاب الههی اختصهاص یافتهه اسهت،
مساله اصلی این پژوهش ،دو مورد ّاول و پنجم است.
ّامهها روایههات مههورد ّاول ،در بههار ،عرضهه احادیههو متعههارض بههر کتههاب الهههی اسههت .در ایههن نههوع

عرضه ،احادیهو مختله

بهر کتهاب الههی اراثهه مهیشهود و آنچهه موافه کتهاب خداسهت ،اخهذ

با قرآن کریم طرد میشود.

میگردد و روایات مخال
ّاما روایات مورد پنجم ،دربار ،عرضه مطل احادیو مشکویالصدور بر کتاب الههی اسهت.
ّ
این روایات ،گا ،لهزو احهراز کلهی موافقهت بها کتهاب الههی را طهرح نمهود ،و بهر کنهار گذاشهتن ههر
محتوایى که با آموز،های قرآن مخالفت داشته باشد ،تأ کیهد مهینمایهد 7.در مهواردی بهه بطه ن

آنچههه کههه موافه قههرآن نیسههت ،حکههم مههیکنههد 8و در مههواردی نیههأ دسههتور صههریح پیههامبر و یهها اهههل
البیت :به سنجش سخن ایشان با قرآن را بیان نمود ،است.

9

 .1المقنع ،ص.۴۵۸-۴۵۷

 .2وسائل الشیعة ،ج ،۲۷ص.۱۱۸

 .3عیون أخبار الرضا ،۷ج ،۲ص.۲۱-۲۰
 .4الکافی ،ج ،۱ص.۶۸-۶۷

 .5همان ،ج ،۱ص۶۹؛ المحاسن ،ج ،۱ص۲۲۱؛ تهذیب ابحکام ،ج ،۷ص.۲۷۵

 .6اختیار معرفة الرجال ،ج۴۸۹ ،۲؛ المحاسن ،ج ،۱ص۲۲۵؛ تفسیر العیاشی ،ج ،۱ص۸؛ الکافی ،ج ،۱ص.۶۹
 .7الکافی ،ج ،۱ص.۶۹
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 .8همان.

 .9همان ،ج ،۱ص۶۹؛ المحاسن ،ج ،۱ص۲۲۱؛ تهذیب ابحکام ،ج ،۷ص.۲۷۵

در فرایند عرضه ،روایات مخال و متعارض بها کتهاب الههی و س ّهنت نبهوی مهردود شهناخته
میشهود .مهراد از «مخالفهت» دو گونهه اسهتّ :اول ،مخالفهت و تعهارض در حهاالت تعهارض یهر

مستقر؛ مانند مخالفت حا کم در برابر محکو و مخالفت خاص در برابر عها  .دو  ،مخالفهت و
تع ههارض در ح ههاالت تع ههارض مس ههتقر؛ مانن ههد مخالف ههت می ههان دو ع هها متس ههاوی ی هها دو خ ههاص

کتههاب الهههی باشههد ،فههی نفسههه از

متسههاوی .ا گههر خبههر واحههدی ،بنهها بههر گونههه دو مخالفههت ،مخههال

بها آن نباشهد و ا گهر خبهر واحهدی،

حجیت ساقا میگردد؛ حتی اگر خبهر دیگهری معهارض و مخهال

بنا بر گونه اول مخالفت ،مخال کتاب الهی باشد ،ایهن خبهر ا گهر تنهها و منفهرد باشهد و خبهر دیگهری
معارض با خود نداشته باشهد ،قرینههای اسهت بهرای تفسهیر مقصهود کتهاب الههی و حجیهت دارد؛ ّامها
بهه ایهن مخالفهت بها

اگر خبری معارض با خبر اول مو،ود باشد ،به گونهای که این خبهر دو متصه
کتاب الهی نشود ،بنا بر دلیل خاص ،این خبر بر آن خبر ّاول مقد است.

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

 .3مراد از مخالفت و تعارض

این دلیل خاص عبارت است از روایت عبدالرحمن بن َبهى عبهداهلل از امها صهادن ۷کهه

میفرماید:

ح ُ ُ
ح حح ح
إ حذا حو ح حد حع حل ْی ُک ْم ححدی حثان ُ ُْم حتل حفان حف ْاعر ُض ُ ح ح ح ح
اهلل فخةذ ُوه ،حو
اهلل ،حَا حوافق ِکتا ح ِ
وُها عیل ِکتا ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
حُُ
ح
ح
ح
1
ح
ُ
ح
اهلل فردوه ...
ما خالف ِکتا ح ِ

اما دربار ،مخالفت و تعارض احادیو با یکدیگر در صهن

اخیهر ،بایهد گفهت کهه مهراد از دو

حدیو متعارض ،دو حدی ی است که با یکدیگر تعارض مستقر دارند ،نه یر مستقر؛ چهه ا گهر
دو حدیو با یکدیگر تعارض یر مستقر داشته باشهند ،قابهل ،مهع عرفهی خواهنهد بهود و بهدین

ترتیههب ،تنههها عرضهه حههدیو خههاص و حهها کم بههر قههرآن کههر یم مطههرح مههیگههردد ،نههه حههدیو عهها و

محکو ؛ به عنوان م ال ،در روایتی آمد ،است:

ح ح ْ
ح
ح حْ
ح ح
ح
الن حس ِاء ،ف ِإن ح أ ح ُی حن ِإ األ ف ِن حو حع ْز حم ُه حن ِإ ال حو ْه ِن.
ِإیا حک حو ُمش حاو ح ة ِ

2

و در روایتی دیگر آمد ،است:

ح
ح ح
ح
ح ْ ح 3
الن حس ِاء إَل حم ْن حج حر ْب حص ب ح ح
ال عق ِلها.
ِإیا حک حو ُمش حاو ح ة ِ
ک ِ
ِ
ِ

 .1وسائل الشیعه ،ج ،۲۷ص۱۱۸؛ دروس فی علم ابصول ،ج ،۱ص.۴۵۲-۴۵۱
 .2الکافی ،ج ،۵ص.۳۳۸

 .3کنز الفوائد ،ج ،۱ص.۳۷۶
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و این روایت ،روایت ّاول را تخصیص مهیزنهد و بهدین ترتیهب ،تنهها عرضهه روایهت دو  -کهه
1
خاص است بر قرآن کریم مطرح میگردد؛ نه عرضه روایت ّاول که عا است.

-

پس با صهرف مشهاهد ،تعهارض مسهتقر میهان دو روایهت ،نبایهد بهه سهقوط ههر دو حکهم نمهود؛

بلکه باید این دو روایت بر قرآن کریم عرضه گردند .در فرایند عرضه ،اگر هر دوی روایات با قرآن
کریم تعارض مستقر داشتند ،هر دو ساقا میگردند .اگر هر دو روایت با قرآن کریم تعهارض یهر
مستقر داشتند نیأ همین سقوط ثابت است؛ ّامها ا گهر یکهی از روایهات بها قهرآن کهریم تعهارض یهر

مست قر داشت و روایت دیگهر تعارضهی بها قهرآن کهریم نداشهت ،بنها بهر دلیهل خهاص ،روایتهی اخهذ

میگردد که با قرآن کریم تعارضی ندارد؛ به عنوان م ال ،اگر بنا بر فرض ،در روایتهی آمهد ،باشهد:
«هههر ُمسههکری نجههس اسههت» .و در روایههت دیگههری آمههد ،باشههد« :از میههان مسههکرات ،تنههها خمههر
نجس است» .این دو روایت با یکدیگر تعارض مستقر دارند .حال این دو به قهرآن کهریم عرضهه
میشهوند و در قهرآن کهریم آمهد ،اسهت« :خمهر نجهس اسهت» 2.بهدین ترتیهب ،روایهت ّاول بها قهرآن
کریم تعهارض یهر مسهتقر دارد و روایهت دو  ،چنهین تعارضهی نهدارد .بنها بهر فهرض م هال ،نتیجهه

چنین میشود که تنها خمر نجس است و دیگر مسکرات ،نجس نیستند.
ّ
 .۴عرضه حدیث بر سنت

افزون بر عرضه حدیو بر قرآن ،عرضه بر ّ
سنت نیأ مه ی دیگهری در ارد یهابى روایهات اسهت.
این امر از یک سو به حجیت ّ
سنت پیامبر اکر  ۹در قرآن 3باز میگردد و از سوی دیگهر ،بهدین

نکتههه منتهههی مههیشههود کههه سه ّهنت هههیچ پیههامبری ،مبههاین ،معههارض و مخههال
آسمانی او نیست.

بهها مههتن کتههاب

این مطلب اختصاص به ّ
سنت پیامبر خاتم ۹ندارد؛ دیرا عقل برهانی چنین فتوا میدهد
نهدارد .ایهن مطلهب از احکها

که هرگأ خداوند سبحان ،سخنان متباین ،متعهارض و متخهال
نبوت عامه است؛ نه ویه ،پیامبر خاتم 4.بهدین ترتیهب ،س ّهنت نیهأ در کنهار کتهاب الههی ،میهأان

سنجش احادیو صحیح از سقیم است.

در رو یههارویى بهها گونههههههای روایههات ،بایههد تو،ههه نمههود کههه کتههاب و سه ّهنت در ایههن روشههنگههری

 .1ر.ی :دروس فی علم ابصول ،ج ،۱ص.۴۵۱
 .2سور ،ماثد ،،آیه .۹۰
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 .3سور ،حشر ،آیه ۷؛ سور ،نجم ،آیه .۳
 .4تسنیم ،ج ،۱ص.۱۳۵

لیکن نه استق ال ،بلکه این نقش را قرآن کریم ،بنا بر تبیان همه چیأ بودنش ،بهه صهورت طهولی
بدان عطا مینماید و در نتیجه ،تعارضی میان ،امعیهت قهرآن و لهزو عرضهه حهدیو بهر س ّهنت

نخواهد بود.
ّ
در مبحو عرضه حدیو بر سنت ،دو نکته شایان تو،ه است:
ّ
ّاول ،آنکه شکی نیست که مراد از س ّهنت پیهامبر ۹در عرضهه احادیهو بهر کتهاب و سهنت،
سنت قطعی معروض علیهّ ،
سنت قطعی ایشان است 2.البته ّ
ّ
سنتی است که ع و ،بهر صهدور
1

قطعی از ناحیه معصو ، ،هتش نیأ یقینی باشد و ع و ،بر اینها داللتش نیأ قطعی باشد.
دو  ،آنکهه مهوارد سه ّهنت قطعهی د یههاد نیسهت؛ د یههرا مههمتههرین حلقهه ارتبههاطی امهت بهها س ّهنت رسههول

اکر  ،۹اهل بیت عصمت و طهارت :بود،اند که متأسفانه مهجور و محجور شدند.

3

از ایهن رو  ،اخبههار مههانع از کتابههت حههدیو ،سهند مههدونی از انحههراف تههاریخی در حههدیو اهههل

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

حهدیو صههحیح از سههقیم ،در عهرض یکههدیگر و هههمرتبهه نیسههتند .سه ّهنت نقهش تبیههان مههییابههد؛

ّ
سنت است که با تعابیر متقارب ،هر گونه ت ش برای ثبت روایات را به مخالفت با سیر ،نبهوی
مههتهم سههاخته و بههر امحههای آثههار نبههوی اهتمهها مههیورزد .ابههن حنبههل در مسههند خههویش و خطیههب

بهدادی در تقیید العلم از خدری نقل میکنند که پیامبر اکر  ۹فرمود:

ا
ا
ْ
َل تکتبوا عىن شیئا اَل القرآن ،مفن کت عىن شیئا غیر القرآن فل ُیم ِ ه.

4

ّ
 .۵مبنای قرآنی عرضه حدیث بر قرآن و سنت

باید دانست که عرضه روایات بر قرآن ،ضرورتی است که افزون بر روایات متواتر این باب ،به
ُ َ
مبانی و اصول قرآنی باز میگردد؛ از ،مله این مبانیِ ( ،ت ْب َياُا ِلک ِل ش ْيء) 5بودن قرآن کریم است.

،ایگا ،هر امری در قرآن روشن شد 6،و قرآن ،تبیان همه آن چیأهایى است که برگشتش به هدایت
باشد 7.پس قرآن کر یم ،روشنگر حدیو صحیح از سقیم و حدیو معتبر از ،علی نیأ هست؛ چرا
که این روشنگری ،در مسیر هدایت و ر،یابى به معارف حقیقی است.
 .1ر.ی :همان ،ج ،۱ص.۷۹

 .2ر.ی :همان ،ج ،۱ص.۱۴۰-۱۳۹
 .3همان ،ج ،۱ص.۱۴۲

 .4مسند أحمد بن حنبل ،ج ،۳ص۲۱؛ تقیید العلم ،ص.۳۰
 .5سور ،نحل ،آیه .۸۹

 .6الکافی ،ج ،۱ص۲۲۹ ،۶۲ ،۵۹و ۵۹۹؛ تفسیر العیاشی ،ج ،۲ص۲۶۶؛ نهج البالغة ،ص ۲۵۴ ،۲۲۳و .۳۵۱
 .7المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۲ص.۳۲۵
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در تبیین ضرورت این عرضه نیأ میتوان گفت که قرآن کریم نه تنها عرضه احادیو بر نهص

و ظههاهر خههویش را ممکههن ،بلکههه بهها توصههیفاتی کههه خههود از خههود مههیکنههد ،ایههن عرضههه را امههری

ضروری می نمایاند .در نمایش این ضرورت در قرآن کریم ،بنا بر قول خداوند متعال:

َ َُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ
ُ
نک ْم َفان َت َن َیاج ْع ُت ْم فیى َش ْیىء َف ُیر ُدو ُ
الر ُسوَ َوأ ِولى الأ ْم ِر ِم
(یا أیها ال ِذین آمنوا أ ِطیعوا الله وأ ِطیعوا
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ ُ ُْ ُ َ َ
َ َ
َ
)1
َ َ َ
َ ُ
ک ِ ِْل َوأ ْح َس ُن تأ ِویلا
ِِ ِر ذ ِل
وَ ِإن کنت ْم تد ِمنون ِبالل ِه َوال َی ْو ِم ال ِ
ِإلى الل ِه َوالرس ِ

میتوان دریافت که رفهع اخهت ف و تنهازع در ههر امهری از امهور ،تنهها بها ار،هاع آن امهر بهه سهوی

خههدا و رسههولش ممکههن اسههت .حههال ،از ،ملهه اخههت فههها و تنههازعههها ،اخههت ف در تشههخیص
حههدیو صههحیح از سههقیم اسههت .لههذا در امههر تشههخیص حههدیو صههحیح از سههقیم نیههأ چنههین

ار،اعی به سوی خداوند و رسول ضرورت دارد .ار،اع به سوی خدا چیهأی ،هأ ر،هوع بهه سهوی
کتاب الهی و ار،اع به سوی پیامبر چیأی ،أ ر،وع به ّ
سنت ایشان نیست .بنا بر ایهن ،مطهاب

با این آیه شریفه ،عرضه احادیو بر کتاب الهی و ّ
سنت ضرورت دارد و از نشانههای ایمهان بهه

خداوند متعال و روز قیامت است و این چنین ،اشکال «خودویرانگهر بهودن حهدیو عهرض» -
که در گفتار برخی از اهل ّ
سنت یافت میشود - 2به ،ایى نمیرسد.
 .6تحلیل داللی احادیث عرض و گستره آن در جلوگیری از پدیده وضع

در بههاب گسههتر ،بهههر،بههرداری از روایههات عرضههه و نقههش عرضههه بههر کتههاب و سه ّهنت قطعههی در

،لوگیری از ،عل حدیو بایهد گفهت کهه روایهات منسهوب بهه اههل بیهت :از سهه حیهو بایهد

مورد بررسی قرار گیرند :صدور روایات ،داللت روایات و ،ههت روایهات؛ یعنهی تقیههای بهودن یها
نبودن آنها.

علم به صدور روایت گاهی با تواتر حاصل میشود و گاهی با قراینی مانند شههرت فتهوایى و

ا،تماع علما 3.این یقین به صهدور ،تنهها بیهانگهر آن اسهت کهه ایهن احادیهو از ناحیهه معصهو

صادر شد،اند و نسبت به داللت آنها ساکت است و داللهت ایهن احادیهو مهیتوانهد ظنهی یها

یقینههی باشههد .داللههت یقینههی بههدین معناسههت کههه احتمههال خ فههی در مههراد گوینههد ،نمههیرود و
داللت ظنی آن است که احتمال دههیم ،مهراد گوینهد ،یهر از آن چیهأی باشهد کهه روایهت در آن

ظاهر است .تقیهای بودن یا نبودن این روایات نیأ گا ،به صورت قطعی احهراز مهیشهود و گها ،بها
 .1سور ،نسا  ،آیه .۵۹
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 .2إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم ابصول ،ج ،۱ص.۳۹۱
 .3ر.ی« :کاربرد حدیو در تفسیر و معارف» ،ص.۱۵۶

سهگانه ایفا میکند؟ در پاسخ باید گفت:

اوال ،عرض خبر بر قرآن میتواند ،داللت ّ
ظنی آن خبر را ّ
معین سازد؛ هر چند یقین به صهدور

آن از ناحیه معصو هنوز حاصل نشد ،باشد .تعیین داللهت مهیتوانهد در تعیهین معنهای طهولی

(مصدان) و عرضی (مشتری لفظی) الفا روایت خودنمایى کند.
ثانیها ،عهرض خبهر بهر قهرآن مهیتوانهد ،ههت آن را مع ّهین نمایهد؛ ههر چنهد یقهین بهه صههدور آن از
ناحیه معصو هنوز حاصهل نشهد ،باشهد .شهاید روایهت « ذا ،ها ُک ْم ع ّنها حهدی ان ،فأ ْعر ُض ُ
هوهما
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ُ
ْ ُ ُ 2
ُ
اهلل فخههذ ُو ،،و مهها خالفههه فههاطرحو »،بیههانگههر همههین مسههاله
اهلل ،فمهها واف ه ِکتههاب ِ
هاب ِ
علههی ِکته ِ
ُ
چه امامان معصو بیان میدارند ِ « :ذا ،ا ک ْم ع ّنا»؛ یعنی ممکن است هر دو روایهت متعهارض
از ناحیه معصو صادر شد ،باشد ،ولی یکی تقیهای باشد و دیگری نباشد و روایت ،دستور به

عرضه دو حدیو بر کتاب الهی داد ،تا آنچه مخال

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

ّ
عملیه دلیلی بر حجیت آنها اقامه میگردد.
اصول عق یى یا اصول
ّ
حال باید پرسید که عرض بر کتاب الهی و سهنت قطعهی پیهامبر چهه نقشهی در ایهن ،ههات
1

قرآن است ،اخذ نشود.

بههدین ترتیههب ،مههیتههوان گفههت کههه یکههی از را،هههای مهههم در احههراز قطعههی ،هههت روایههت و

دریافت مراد اصلی گویند ،آن ،خوا ،حدیو قطعیالصدور باشد یها نباشهد ،عرضهه حهدیو بهر
کتاب الهی و ّ
سنت قطعی معصو  ۷است و بدین ترتیب ،با این عرضه ،روایهاتی کهه داللهت
و ،هتی مخال

با ظاهر آیات قرآنی دارند ،از حجیت میافتند.

این نکته تأ کید میگردد که حتی اگر یقین بهه صهدور حهدیو از ناحیهه معصهو  ۷حاصهل
شد ،باشد ،عرض بر کتهاب الههی و س ّهنت قطعهی بهرای تشهخیص داللهت و ،ههت آن حهدیو

شیخ انصاری در انحصار عرض اخبار یر معلو الصهدور بهر کتهاب و

ضروری مینماید و ک
ّ
سنت قطعی 3در صورتی صحیح است که مراد وی از اخبار معلو الصدور ،اخباری باشهد کهه
هم صدور و هم داللتش معلو باشد و از روی تقیه نیأ صادر نشد ،باشد.

اما آیا عرض خبر بر قرآن کریم و عد مخالفت قهرآن بها آن خبهر مهیتوانهد بهه حصهول یقهین بهه

صدور آن خبر از ناحیه معصو و در نتیجه حجیت آن خبر منت گهردد؟ پاسهخ منفهی اسهت و

ایههن عرضههه از تضههمین ایههنکههه روایههت از ناحی هه معصههو صههادر شههد ،باشههد ،نههاتوان اسههت؛ د یههرا
ممکههن اسههت آن خبههر ،سههاخته دسههت دیگههری بهها ایههراد بیههانی صههحیح و ُعق یههى و بههدون هههیچ
 .1همان ،ص.۱۵۷-۱۵۶

 .2الکافی ،ج ،۲ص۲۲۲؛ تهذیب ابحکام ،ج ،۱ص.۱۹۰
 .3فرائد ابصول ،ج ،۱ص.۱۱۲
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مخالفتی با ظاهر قرآن باشد.

شهید صدر ،به خاطر عد طرح ،أثیات در قرآن کریم ،مهراد از صهفت «موافقهت بها قهرآن» را

صههفت «عههد مخالفههت بهها قههرآن» مههیدانههد 1و آی هة اهلل ،ههوادی آملههی «مخالفههت» را مههانع اعتبههار

حدیو و «موافقت» را در بسیاری از موارد یر ممکن میداند.
ّ
حجیههت روایههات مواف ه بهها کتههاب الهههی ،بههه
نکتهه مهههم در ایههن مبحههو ،آن اسههت کههه عههد
2

معنای عد فاید ،یا عد استفاد ،از این روایات نیست .این روایات ،همینکه را، ،دیهدی بهه

روی بشههر مههیگشههایند ،خههود بسههیار ارزشههمندند .چههه بسهها طههرح یههک احتمههال در حههل مسههاله و

ایجههاد یههک فرضههیه معقههول ،بههه انههداز ،را ،حههل نهههایى ارزش داشههته باشههد .همههین کههه احتمههال
ّ
ایجاد شد ،یک محق  ،با بررسی عقلی و نقلی ،وانب گوناگون آن احتمال ،میتواند به نتای
ارزشمندی دست یابد.

 .7کارکرد مصداقی عرضه حدیث بر قرآن

کریم در بیان اهل البیت:

در این بخش به سه نمونه از بهر،برداری اهل بیت :از عرضه حدیو بر قرآن ،ههت بیهان

مجعول بودن خبر ،اشار ،میگردد.
 .1-7روایت مجعول ّاول

س

در خبر آمد ،است که ،برثیل بر رسول خدا ۹نازل شهد و فرمهود :ای محمهد ،خداونهد بهر تهو

مهیرسهاند و مهیگو یهد از ابهوبکر برهرس کهه آیها از مهن راضهی اسهت؟ بهه درسهتی کهه مهن از او

راضی هستم.

اما ،واد ۷در رد این سخن فرمود:
بر صاح این خرر الزم است ک ب این روایت رساول خادا ۹کا در حجا الاوداع
فرمود ،توج نماید .پیامرر فرمود:

ا حْ
ْ ْ
ةیل ْال حک حذ حابة ُ  ،حو حسة حةت ْک ُث ُر حب ْعةدی ،ح حَة ْةن حکة حذ ح حعة ح ح
حقة ْةد حک ُثة حةر ِْ حعة ح ح
ةیل ُم حت حع ِمةةدا فل حی حت حبة حةوأ حمق حعة حةد ُه ِمة حةن
ِ
ح ح
ح ح ح حح ُ ْ
ح ح ح
احلةةدی ُع حعةةىن حف ْاعر ُضة ُ ح ح ح
اهلل حو
اهلل حو ُسةةن ِت ،حَةةا حوافةةق ِکتةةا ح ِ
ةوه عةةیل ِکتةةا ِ ِ
ةاٍ ،فة ِةإذا أِةةا ک ُم ح ِ
النة ِ
ِ
ِ
ح
ح ُ ح حح حْ ُُ
ُ
ح ح ُ
ح ح ح
اهلل و سن ِت فًل ِأخذوا ِب ِه.
ُسن ِت فخذوا ِب ِه ،حو حما خالف ِکتا ح ِ

و این روایت ک در مورد ابوبکر وارد شده ،قطنا با کتاب الهی مخالف است .خداوناد
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 .1دروس فی علم ابصول ،ج ،۱ص.۴۵۲
 .2تسنیم ،ج ،۱ص.۱۳۸-۱۳۷

خداوند از آن پرسیده است و این محال عقلی است.

2

در این مجال ذکر دو نکته ضروری است:
ْ
ُُ
ُ
هول» بهه گونههای
اول ،آنکه اما ،واد ۷با سخن آخر خویش یعنی« :هذا م ْست ِحیل ِفهی العق ِ

در کنههار بی ههان نق ههش کتههاب اله ههی در تش ههخیص احادیههو ،عل ههی ،نق ههش عقههل را نی ههأ در ای ههن
تشخیص روشن مینماید.

دو  ،آنکه اما ،واد ۷با ایراد سخن پیامبر ۹در حجة الوداع به گونهای روشهن مهیسهازد
کههه عرض هه حههدیو بههر کتههاب الهههی و سه ّهنت پیههامبر ،بههرای تشههخیص حههدیو معتبههر از حههدیو

،علی است.

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

َ
َ ََ ْ َََْ ْ ْ َ َ َ
َ َْ
َْ
ُ
سان َو ُ ْعل ُم ما ت َو ْس ِو ُب ِبهِ ُف ُس ُه َو ُ ْح ُن أق َیر ُ ِإل ْییهِ ِم ْین
متنال میفرماید( :و لقد امقنا ال ِثن
ْ
َح ْب ِیُ ال َو ِری ِید) 1بنا بر این ،رضایت ابوبکر ،از خداوند متنال مخفی بوده و بادین خااطر

 .3-7روایت مجعول دوم

روایتی است که خلیفه ّاول در تو،یه بادپسگیری فدی از حضرت زهرا ۳وضع نمود:
ح
ْ ح
ح
حح
ح ح ح ُ ُ
اهلل ۹قالَ :ل نٌ ح ث حما حِ حرک حنا ف ُه حو حص حدق ؛
أن ح ُسٌل ِ

3

ما ارث نمیذشاریم و آنچ از ما بماند ،صدق است.
ابن سعد در باب «ذکر میراا رسول اهلل ،۹و ما تری» ،چند خبر هممضمون بها خبهر فهون را

ذکر نمود ،است.
ّامها آن گهها ،کهه خبههر صهب فههدی بهه فاطمهه زههر ۳رسههید ،حضهرت زهههرا ۳برخاسهت و بههر
4

ابوبکر  -که در میان گروهی از مها،رین و انصار بود  -داخل شد و در بخشی از خطبه واالیهش
به ابوبکر چنین فرمود:

ای ابى قحافة! آیا در کتاب خدا ،تو از پدرت ارا میبری و من از پدر ارا نمیبر  .به

درستی که کار بسیار لطی مرتکب شدی .آیا به عمد کتاب خدا را تری گفتید و آن را پشت
َ
سر انداختید؛ چرا که که خداوند میفرماید ( َو َو ِر َث ُسل ْی َم ُان َد ُاو َود) 5.و نیأ در داستان یحیى بن
 .1سور ،ن ،آیه .۱۶

 .2اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج ،۲ص.۴۴۶

 .3الموطأ ،ج ،۵ص۱۴۴۲؛ مسند أحمد بن حنبل ،ج ،۶ص۱۴۵؛ السنن الکبری ،ج ،۶ص۱۰۰؛ أمالی ابن بشران ،ج ،۱ص.۲۳۹
 .4الطبقات الکبری ،ج ،۲ص.۳۱۴
 .5سور ،نمل ،آیه .۱۶
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َ
ُ ُ َْ
ُ
َ
ُ
ُ
1
زکریا از قول وی میگوید( :ف َه ْب لِى ِمن ل ُدُ َك َو ِلیا َی ِرم ِنى َو َی ِرث ِم ْن ِآَ َی ْعقو َ ) .و نیأ فرمودَ ( :و أولو الأ ْر َح ِام
ُْ َ
َ
2
ُ ُ َ ُ ََْ ُ ْ َ َ
َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َلى ب َع ْعض فى َ
ک ِر ِم ْث ُُ َح ِظ الأُث َي ْ ِن) 3.و فرمود:
شدکم ِللذ
وصیکم الله فِى أول ِ
ِ ِ
کتا ِ الل ِه) .و فرمودُ ( :ی ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ََ ُْ َ َ) 4
َ َ َ
َ
ْ
َ
وف َحقا على المت ِق ن  .و گمان بردید که من ،ایگاهی در
(ِإن ت َرك ِ ِْلا ال َو ِصی ِلل َوا ِلدی ِن َوالأق َر ِّب َن ِبال َم ْع ُر ِ

این ارا ندار و از پدر ارا نمیبر و رحم پدر نیستم؟ آیا خداوند آیهای خاص برای شما

آورد ،که در آن پدر را از زمر ،اراگذاران خارج کرد ،باشد؟ یا میگویید همانا اهل دو آیین از

یکدیگر ارا نمیبرند و من و پدر از یک آیین نیستیم؟ یا اینکه شما به عا و خاص قرآن

آ گا،تر از پدر و پسر عمویم هستید؟

5

بدین ترتیب ،حضرت زهرا ،۳با عرضه حدیو ابوبکر بر کتاب الهی، ،علی بودن آن را به

بهترین صورت اثبات مینماید.
 .3-7روایت مجعول سوم

این روایت مجعول ،روایتی است که ابو قرة در مجلسهی خهدمت امها رضها ۷از صهحت و سهقم

آن پرسههید .ایههن روایههت بیههانگههر آن اسههت کههه خداونههد متعههال ر یههت و که

خههویش را میههان پیههامبران

تقسیم نمود و سخن نمودن را به موسی و ر یت را به حضرت محمد ۹اختصاص داد.

َْ
َ ُ ُ َْ
َ 6
در این روایت اما رضا ۷با بهر،گیری از آیات (لش ت ْد ِرک ُه الأ ْب َص ُار َو ُه َو ُی ْد ِر ُک الأ ْب َص َار)َ ( ،ی ْعل ُیم َمیا َبی ْ َن
َ
ْ )َ َ ْ َ ( 7
َأ ْیدیه ْم َو َما َا ْم َف ُه ْم َوَلش ُیح ُیط َ
ک ِم ْث ِلهِ ش ْىء)، 8علی بودن خبر را شرح میدههد .نکتهه
ون ِبهِ ِعمما و لیس
ِ
ِ ِ

،الب تو،ه در این روایت ،آن است کهه ابهو ق ّهرة پهس از شهنیدن اسهتدالل امها رضها ۷گو یها بها
تعجب از اما میپرسد :آیا روایات را تکذیب میکنید؟ و اما رضا ۷در پاسخ میفرماید:
آر ! آن ذاه ک روایات مخالف قرآن باشد ،من آنها را تکشی میکنم.

9

 .8الگوبرداری از روش معصومان :و ّ
معرفی حیطههای فرایند عرضه حدیث بر قرآن

روایاتی که به عنوان نمونه بهرای بههر،بهرداری اههل البیهت :از عرضهه حهدیو بهر قهرآن بهرای
 .1سور ،مریم ،آیه .۶ -۵
 .2سور ،احأاب ،آیه .۶
 .3سور ،نسا  ،آیه .۱۱

 .4سور ،بقر ،،آیه .۱۸۰

 .5اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج ،۱ص.۱۰۲
 .6سور ،انعا  ،آیه .۱۰۳
 .7سور ،طه ،آیه .۱۱۰
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 .8سور ،شورا  ،آیه .۱۱

 .9الکافی ،ج ،۱ص.۹۶-۹۵

خطبه حضرت زهرا ۳از این ،رگه نباشد .این خبرهای واحد ،ا گهر ههم سهند متصهل و راو یهان
ثقههه داشههته باشههند ،بههاز همههان گونههه کههه گفتههه شههد ،از آن ،هها کههه در بههاب معههارف و اعتقههادات

اسهت ،داخههل در بهاب حجیههت خبههر واحهد ثقههه نمههیشهوند و حجیههت ایههن روایهات قابههل اثبههات

نیست؛ لیکن سه روایت مذکور از باب بیهان روش و شهیو ،عرضهه بهر قهرآن بسهیار قابهل پهذیرش و
ّ
ّ
استفاد ،بود ،،بر محق الز است با بهر،برداری از ایهن روش و الگهوبرداری از آن و تعقهل و تهدبر
در آن ،شیو ،فرایند عرضه حدیو بر قرآن را فهم کند.

بهها بررسههی عملکههرد معصههومان :در فراینههد عههرض ،تعر ی ه

مصههطلح «حیطههههههای فراینههد

عرضه حدیو بر قرآن» ضروری مینماید .توضیح ،آنکه بهه عنهوان م هال ،در فرمهایش حضهرت
َ
َ
ُ
َ
زهرا ۳دو آیه ( َو َو ِر َث ُسل ْی َم ُان َد ُاو َود) 1و (ف َه ْب لِى ِمن ل ُدُ َك َو ِلیا َی ِرم ِنى َو َی ِر ُث ِم ْن ِآَ َی ْع ُقو َ ) 2،بها آیهات

ُ ُ َ ُ ََْ ُ
َ
3
َ َ ْ
( َو ُأ ُولییو ْال َأ ْر َحییام َب ْع ُضی ُیه ْم َأ ْو َلییى بی َیع ْعض فییى َ
یشدک ْم ِللییذک ِر ِمثی ُیُ َحی ِیظ
وصیییکم اللییه فِییى أولی ِ
ِ ِ
کتییا ِ اللی ِیه)ُ ( ،ی ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ُ َ
ُ
َ ََ َُْ
ْ
َ
َ )5
4
َ
َ
َ
َ ْ
وف حقییا علییى المت ِقی ن تفههاوت دارد .در
الییأُث َي ْ ِن) و ( ِإن تی َیرك ِ ِْییلا ال َو ِصییی ِلل َوا ِلییدی ِن َوالییأق َر ِّب َن ِبییال َم ْع ُر ِ

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

بیههان مجعههول بههودن خبههر بیههان شههد ،خههود از بههاب خبههر واحههد بههود ،،شههاید تنههها روایههت منقههول در

فراینههد عرضههه بههر قههرآن ،بهههر،بههرداری از دو آیهه ّاول در حیط هه دالالت قرآنههی اسههت؛ در حههالی کههه

بهههر،بههرداری از سههه آی هه دیگههر در حیط هه سههبان آیههات اسههت .و بههدین ترتیههب ،مفهههومی بههه نهها
ّ
حیطههای فرایند عرضه حدیو بر قرآن به صحنه میآید .بنا بر اسهتقرای ایهن پهژوهش ،محقه
در فرایند عرضه حدیو بر قرآن کریم از هفت حیطه میتواند بهر ،گیرد:

 .1-8کتابت مصحف کنونی

مبنا آن است که قرآن کریم به دست پیامبر اکر  ۹تنظیم یافته ،نه به دست خلفا 6.بهدین

ترتیههب ،روایههاتی کههه در آن یههک عبههارت بههه عنههوان سههخن خداونههد متعههال در قههرآن کههریم معرفههی

شد ،،لکن در مصح

در روایتی آمد ،است:

کنونی نیست ،در فرایند عرضه محکو بهه ،عهلانهد؛ بهه عنهوان م هال،

ح ُ
ُْ
ُ
ح ح ح ح ح ح ح
ح ح
ح ح
اهلل :۷ح
الر ْج ُم ِ الق ْةر ِآن ق ْةٌل
اهلل ْب ِن ِسنان قال :قال أ ُبو ع ْب ِد ِ
ِب ِإ ْسن ِاد ِه ع ْن ُیون حق ،ع ْن ع ْب ِد ِ

 .1سور ،نمل ،آیه .۱۶

 .2سور ،مریم ،آیه .۶ -۵
 .3سور ،احأاب ،آیه .۶
 .4سور ،نسا  ،آیه .۱۱

 .5سور ،بقر ،،آیه .۱۸۰

 .6البیان فی تفسیر القرآن ،ص.۲۵۴-۲۵۱
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ح ح ح ح ْ ُ ح ح ْ ح ُ ح ْ ُُ ُح ْ حح ح ح ح ح
ح ح
وُها ال حبت  ،ف ِإ ُهن حما قض حیا الش ْه حوة.
اهللِ إذا ز ی الشیخ و الشیخ فا مج
ِ

1

و از آن ،ا که چنین عبارتی در قرآن کریم نیست ،این روایت ،علی است.
 .2-8قرائت مصحف

مبنهها آن اسههت کههه ا گههر روایتههی بهها قراثهات مرسههو موافه نباشههد ،محکههو بههه ،عههل اسههت؛ بههه

عنوان م ال ،در روایتی آمد ،است:

َْ
َ ُْ
َْ ْ
عن عمر بن یز ید قال :سألص مبا عبد اهلل ۷عن قٌل اهلل( :ما ُن َسخ ِم ْن َآی أ ْو ُن ِسها ُأ ِت
َ ْ
ِب َخ ِْل ِم ْنها أ ْو ِمث ِلها) ،فقال :کذبوا ،ما هکذا هى إذا کان ین و ینسخها مو یأِ مبثلها
ینسخها ،قلص :هکذا قال اهلل ،قال :لیق هکذا قال تباٍک و تعا  ،قلص :فکیف؟ قال

قال :لیق فیا ملف و َل واو ،قال« :ما ننسخ من آی مو ننسها نأِ خبیر مْنا مثلها»،

یقٌل :ما ّنیص من إما مو ننسه ذ کره ،نأِ خبیر منه من صلبه مثله.

2

از آن ،ا که قراثت مطرح در این روایهت ،در ههیچ یهک از قراثهات مطهرح نیامهد ،،ایهن روایهت

محکو به ،عل است.

 .3-8شأن و فضای نز ول

مراد ،شأن و فضای نزول قطعی آیات است؛ یعنی اگر شأن و فضای نهزول قطعهی یهک آیهه یها

سور ،دریافت شود ،روایتهی کهه معهارض بها ایهن شهأن و فضهای قطعهی اسهت ،محکهو بهه ،عهل

است؛ مگر آنکه انگیأ ،تقیه مو،ود باشد؛ به عنوان م ال ،در روایتی آمد ،است:

و مخرج مبو نعمی احللی عن عبد اْللةک بةن م سةلیمان ،قةال سةألص مبةا جعفةر حممةد بةن
(َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُُ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُُْ َ َ َ
الزکیاة َو
عیل عن قولهِ :إُما و ِلیکم الله و رسوله و ال ِذین آمنوا ال ِیذین ی ِقیمیون الصیلاة و یدتیون
3
ُه ْم راک ُع َ
ون) ،قال :مص ا حممد ،۹قلص :یقولٌن عیل ،قال :عیل مْنم.
ِ

همان گونه که بیان شد ،یکی از کارکردهای احادیو عرض ،دریافت ،هت روایات اسهت

و از آن،ا که شأن نزول قطعی این آیه ،علی ۷است 4،این روایت از باب تقیه است.
 .۴-8زمان و ترتیب نز ول

در این حیطه ،روایاتی که بیانگر نسخ آیه الح به وسیله آیه ساب است ،محکو به ،عهل

 .1الکافی ،ج ،۷ص.۱۷۷

 .2تفسیر العیاشی ،ج ،۱ص.۵۶
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 .3ذیل الآل لئ المصنوعة ،ج ،۲ص.۲۹۴

 .4تفسیر القرآن العظیم ،ج ،۴ص۱۱۶۲؛ جامع البیان ،ج ،۶ص۱۸۶؛ روح المعانی ،ج ،۳ص.۳۳۴

ّ
سوره ممتحن در مدین قرل از فتح مک نازل شده است و سوره مائاده آخارین ساورها

است ک بر پیامرر اکرم ۹نازل شده است و ناسخ غیر منسوخ است و مننا ندارد کا
آی ساب  ،آی الح را نسخ کند.

4

 .۵-8سباق آیه

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

هستند؛ به عنوان م ال ،در روایتی آمد ،است:

ح ح
ح
ح ح
ح
ح
حع ِ ُیل ْب ُن ِإ ْب حر ِاه حمی ،حع ْن أ ِبی ِه ،حع ِن ْاب ِةن ْحم ُبةو  ،حع ْةن حع ِ ِةیل ْب ِةن ٍِئةا  ،حع ْةن َُ ح ا ح ة ْب ِةن أ ْعة ح حنی قةال:
َ
َ ُ
ُ ُ ْ
حس حأ ْل ُص حأ حبا حج ْع حفر ۷حع ْن حق ْةٌل اهللَ ( :و ْال ُم ْح َص ُ
ینات ِم َین ال ِیذ َین أوتیوا ال ِکتیا َ ِم ْین ق ْیب ِلک ْم)،
ِ ِ
َ ْ َ
َ ُْ ُ
ْ ح ح
) 1
حح ح ح
واف ِر .
فقال ه ِذ ِه حمن ُسوخ ِبق ْو ِل ِه( :و لش تم ِسکوا ِب ِعص ِم الک ِ
ُ
َ
َ ُ
ْ
ع مه طباطبایى پس از رد امکان نسهخ ( َو ْال ُم ْح َص ُ
ینات ِم َین ال ِیذ َین أ ُوتیوا ال ِکتیا َ ِم ْین ق ْیب ِلک ْم) 2،بهه
ْ َ
ُ
ُ
واف ِر) 3مینویسد:
وسیله ( َو لش ت ْم ِسکوا ِب ِع َص ِم الک ِ

مراد از سبان آیه ،آن چیأی اسهت کهه از ظهاهر آیهه بهه ذههن متبهادر اسهت .ا گهر روایتهی بها ایهن

سبان در تعارض باشد ،پذیرفتنی نیست؛ به عنوان م ال ،در روایتی در بهار ،معنهای «طعها » در

آیه  ۵سور ،ماثد ،آمد ،است:

حْ ح
ح ح
ح
حع ْن ُه ،حع ْن حأبی ِه حو حغ ْیر ِه ،حع ْن ُ ححم حم ِد ْبن ِس حنان ،حع ْن حأ ْ ح
اْل ُاُ ِود قةال :حسةأل ُص أ حبةا حج ْعفةر ۷حع ْةن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ
َ ُ ْ) ح ح
ح
ُْ ُ ُ ح ْ ُ ُ ُ 5
َ
اهلل( و طعام ال ِذین أوتوا ال ِکتا ِحل لکم  ،قال :احلبو و البقٌل.
ق ٌْ ِل ِ

ای ههن در ح ههالی اس ههت ک ههه ب هها تو ،ههه ب ههه س ههبان آیه هه  ۵س ههور ،ماث ههد ،،طع هها اع ههم از حبوب ههات

و گوشت است:

حروبات ،مطلقا برا مسلمانان حالل است؛ خاواه حروباات مشارکان باشاد یاا اهال
کتاب .پس اذر «طنام» ،خصوص حروبات باشد ،نراید حلیت آن را منحصر با اهال
کتاب دانست .تصدیر آی ب «الیوم» بیانذر ارائ خرر مهام اسات کا حلیات غاشا،
ذبیح و نکاح اهل کتاب باشد و نمیتوان مقصود از طنام را صرف حروبات دانست.

6

 .1الکافی ،ج ،۵ص.۳۵۸
 .2سور ،ماثد ،،آیه .۵

 .3سور ،ممتحنه ،آیه .۱۰

 .4المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۲ص.۲۰۴
 .5المحاسن ،ج ،۲ص.۴۵۴
 .6تسنیم ،ج ،۲۲ص.۵۰
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 .6-8سیاق آیه

سیان آیه ،همان سیان سور ،اسهت کهه نشهأت گرفتهه از ارتبهاط واقعهی و مو،هود میهان آیهات

یههک سههور ،اسههت و همههان چیههأی اسههت کههه یههک «سههور »،بههه خههاطر آن «یههک سههور »،شههد ،اسههت.

حال ،اگر روایتی با سیان آیات یک سور ،در تعارض بود ،این روایت ،پذیرفتنی نخواهد بود؛ به
عنههوان نمونههه در م ههال پیشههین ،سههیان آیههات نیههأ طعهها را اعههم از حبوبههات و گوشههت مههیدانههد.

نخست فرمود:

1

َ
َ َ ُ
ُ َ َ ُ
ُ ْ َْ
(أ ِحم َْ لکم َب ِه َیم الأُ َع ِام ِإلش َما ُی ْتلى َعم ْیک ْم).

سپس اقسا گوشتهای حرا را برشمرد:
َ ُ ْ ُ
( ُح ِر َم َْ َعم ْیک ُم ال َم ْی َت .)...

و سههرانجا اقسهها گوشههتهههای ح ه ل را ذکههر کههرد .پههس بههه ظهههور وحههدت سههیان نیههأ مههراد از

طعا  ،ذبیحه و مواد پختنی است ،نه خصوص حبوبات.

2

 .7-8دالالت قرآنی

برداشت دالالت گوناگون از متن واحهد قرآنهی ،نشهأت گرفتهه از علهم واال و کمهاالت بهىحهد

خههال قههرآن ،یعنههی خداونههد متعههال اسههت .توضههیح ،آنکههه فهههم ک ه

بشههر ،محههدود بههه حههدود

معرفههت و کمههاالت گوینههد ،اسههت و تجههاوز از ایههن حههد امکههان نههدارد .بههه هههر نسههبت کههه سههطح

معرفت و آ گاهی گویند ،باال رود ،به همان نسهبت امکهان تفسهیر و تو،یهه که

وی و تعمه در

آن بیشتر میشود و بهاال مهیرود .بنها بهر ایهن ،چهون معرفهت خهداود الیتنهاهی اسهت و ههیچ گونهه
ّ
متصور نیست ،میتوان بر ،میع ابعاد و مراحهل مهدلوالت و مفهاهیم که الههی
حدی برای آن
رهنمهون شهد و ههر انهداز ،کهه تحقیه و تعمه در که

،دیدتر و مفاهیم تاز،تری از آن به چنگ میآید.

خداونهد فهزونتهر و گسهترد،تهر شهود ،ابعههاد

اکنون باید گفت که بخشی از روایات ،به وسیله عرضه بر دالالت قرآنهی محهک مهیخورنهد؛

به عنوان م ال ،در روایتی آمد ،است:

ح ح
ح ح ُ ُ
ُ ح ح ح
ح
ْح
ح ح ح
ةةاح ُ حَا
ةاِ ،ف حْ ِ
اهلل ۷قةةال :کةةل ح ا حی ة ِ ْرفة ُةَ ق ْبةةل ِق حی ةا ِ القة ِ ِ
عة ْةن أ ِ حب ِْ ةیر ،ع ْةةن أ ِ ع ْبة ِةد ِ
ح ُ
3
ُْحُ ْ ُ
اهلل.
ون ِ
طاغوِ یعبد ِمن د ِ

 .1سیان آیات مورد بحو (آیات  ۵ -۱سور ،ماثد ،)،دربار ،حلیت و حرمت لحو (گوشتها) است.

106

 .2همان ،ج ،۲۲ص.۵۱-۵۰
 .3الکافی ،ج ،۸ص.۲۹۵

مصههادی آن طهها وت شههمرد ،مههیشههود؟ در فراینههد عرضهه ایههن حههدیو بههر قههرآن کههریم مشههخص

میگردد که تنها آن حکومتهایى که «بما َنأل اهلل» حکم نمیکنند ،مشهمول ایهن روایهتانهد و
این ،از نمونههای تعیین داللت حدیو به وسیله عرضه بر قرآن استّ .اما آیهاتی کهه بهر ایهن امهر
داللت میکنند ،عبارتاند از:

َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ
َ َ ََْ ََْ َ َ ُ
الر َبیاُ ُي َ
یادوا َو َ
النب ُي َ
ون َالذ َین َأ ْس َل ُموا ل َلیذ َین َه ُ
ون َو
ِ
ِ ِ
ِ
( ِإُا أُزلنا التوراة ِفیها هدى و ُور یحکم ِبها ِ
ُ
َ
َ
َْ
ُ
َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ) 1
الأ ْح َب ُارَ ...و َمن ل ْم َی ْحکم ِب َما أُزَ الله فأول ِئك هم الک ِافر ون .
َ
َ َ َ َُ َ
ُ
َ
َْ
ََ َْ
َ
( َو ک َت ْب َنییا َعمی ْیی ِه ْم ِف َیهییا أن الیینف َس ِبییالنف ِسَ ...و َمیین لی ْیم َی ْحکییم ِب َمییا أُی َیزَ اللی ُیه فأول ِئ ی َك ُهی ُیم
َ ُ َ ) 2
الل ِالمون .

و

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

در این روایت« ،کهل رایهة» مفههو ع ّ
هامی اسهت کهه مصهادی متنهوعی دارد .حهال ،آیها تمهامی

ُ
َ
َ
ُ
َ َْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ
َ َ َ
َ ََ َ ُ َ َ َ ُ ُ َْ ُ َ)3
(
یه َو َمن ل ْم َی ْحکم ِبما أُزَ الله فأول ِئك هم الف ِاسقون .
ُج
ث
ال
یُ ِب َما أ َُزَ الل ُه ِف ِ
ِ
و لیحکم أهُ ِ ِ

بدین ترتیب ،به دست مهیآیهد کهه نهه ههر حکهومتی ،بلکهه مصهادیقی خهاص از حکومهتهها

مراد روایت است.

باید گفت که سهه حیطهه آخهر ،پرکهاربردترین حیطهههها بهرای فراینهد عرضهه بهر قهرآنانهد .البتهه

گاهی فرایند عرضه نه در یک حیطهه ،بلکهه در چنهد حیطهه صهورت مهیپهذیرد؛ همهان گونهه کهه

فرایند عرضه روایت ابى ،هارود از امها بهاقر ،۷ههم در حیطهه سهبان و ههم در حیطهه سهبان بهه
صه ههحنه آمه ههد و هه ههر چه ههه تعه ههداد حیطه ههههه ههای فراینه ههد عه ههرض افه ههزون گه ههردد ،نتیج ه هه حاصه ههل

اطمینانبخشتر خواهد بود.

الز به ذکر است که تمامی م الههای ایهن پهژوهش بنها بهر مصهطلحات حهدی ی شهیعه آمهد،

اسههت؛ یعنههی از آن ،هها کههه «روایههت» در مصههطلح حههدی ی شههیعه ،بههه محکههی قههول ،فعههل و تقریههر
معصو گفته میشهود ،سهخنان منسهوب بهه معصهومان :بهه عنهوان م هال آمهد ،اسهتّ .امها در

،وامع روایى اهل ّ
سنت ،اقوال صحابه و تابعین نیأ به عنوان روایت محسوب شد،اند.
اکنههون گفتنههی اسههت کههه بههرای دریافههت صه ّهحت و سههقم ایههن گونههه اقههوال نیههأ مههیتههوان از
فراینههد عرضههه مههدد گرفههت؛ لکههن ایههن نههوع عرضههه ،دیگههر محههدود بههه اقههوال صههحابه و تههابعین

 .1سور ،ماثد ،،آیه .۴۴
 .2سور ،ماثد ،،آیه .۴۵
 .3سور ،ماثد ،،آیه .۴۷

107

علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

نیسهت و ههر گونهه سهخنی را در هههر زمهانی مهیتهوان بهه قههرآن کهریم عرضهه نمهود و صهحت و سههقم

آن را محک زد.
نتیجهگیری

بهها تحلیههل معنههایى و داللههی احادیههو عههرض و تبیههین نقههش احادیههو عههرض در فحههص از

صدور، ،هت و داللت روایات و نیأ ایضاح مبنای احادیهو عهرض در قهرآن کهریم ،نتهای ذیهل

حاصل شد:

 .۱احادیههو عههرض شههش نههوعانههد؛ احههادی ی کههه بیههانگههر عرض هه احادیههو متعههارضانههد و یهها

بیانگر عرضه مطل احادیو مشکویالصدور و در هر دو حال ،یا کتاب الههی میهأان سهنجش
است و یا کتاب و ّ
سنت هر دو و دربار ،احادیو متعهارض ،در برخهی از اخبهار عه و ،بهر کتهاب
الهی یا کتاب و ّ
سنت ،مقایسه با اخبار ّ
عامه نیأ وارد شد ،است.

 .۲احادیو عرضه حتی نیازی به اثبات صدور ندارند؛ چه قرآن کریم خود ضهرورت عرضهه

احادیو بر منابع دین را بیان نمود ،است.

 .۳فرایند عرضه ،تنها و تنها میتواند روایات مخال

با نص کتاب و ّ
سنت قطعی را مهردود

شمارد و فاید ،بزر این عرضهه ،همهین تشهخیص حهدیو صهحیح از سهقیم و مهدلولشناسهی
احادیو است.

 .۴فرایند عرضه حدیو بر قرآن و ّ
سنت از تضمین اینکه روایتی مشهکویالصهدور بهه خهاطر
موافقتش با کتاب و ّ
سنت قطعی از ناحیه معصو صادر شد ،باشد ،ناتوان است.
 .۵فایهههد ،دیگهههر احادیهههو عرضهههه ،تشهههخیص ،ههههت و داللهههت روایهههات ،اعهههم از روایهههات

قطعیالصدور و مشکویالصدور است.

 .۶الگ ههوبرداری از روش معص ههومان :در عرضه هه ح ههدیو ب ههر کت ههاب اله ههی ،س ههون دهن ههد،

تعری مفهومی به نا «حیطههای فرایند عرض حدیو بر قرآن» است.
ّ
 .۷بنا بر استقرای پژوهش ،محق میتواند از هفت حیطهه در فراینهد عرضهه مهدد گیهرد .ایهن

حیطهها عبارتاند از« :کتابت مصهح

کنهونی»« ،قراثهت مصهح »« ،شهأن و فضهای نهزول»،

«زمان و ترتیب نزول»« ،سبان آیه»« ،سیان آیه» و «دالالت قرآنی».
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کتابنامه

اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،احمد بن علی طبرسی ،مشهد :نشر مرتضی۱۴۰۳ ،ن.

۱۳۶۳ش.

إرشاااد الفحااول إل ای تحقی اق الحااق ماان علاام ابصااول ،محمههد بههن علههی شههوکانی ،تحقیه :
محمدحسن شافعی ،بیروت :دارالکتب العلمیة۱۴۱۹ ،ن.

أمالی ابن بشرانَ ،بو القاسم عبد الملک ابن بشران ،دار الوطن للنشر۱۴۲۰ ،ن.

البحر الزخار ،ابوبکر احمد بن عمرو بأار ،بیروت :مکتبه العلو و الحکم۱۴۰۹ ،ن.

البیان فی تفسیر القرآن ،ابوالقاسم خویى ،قم :موسسة احیا آثار االما الخوثی۱۴۳۰،ن.
تسنیم ،عبداهلل ،وادی آملی ،قم :مرکأ نشر سرا ۱۳۸۹ - ۱۳۸۶ ،ش.

تفساایر الحبااری ،حسههین حبههری ،محق ه  :محمههد رضهها حس هینی  ،لههی ،بیههروت :موسسههة آل
البیت۱۴۰۸ ،:ن.

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

اختیار معرفة الرجال ،محمد بن عمر کشی ،محق

 :مهدی ر،ایى ،قم :مؤسسة آل البیهت:

تفسیر العیاشی ،محمهد بهن مسهعود عیاشهی ،محقه  :هاشهم رسهولی مح تهی ،تههران :المطبعهة
العلمیة۱۳۸۰ ،ن.

تفسیر القرآن العظیم ،عبدالرحمن بن محمهد بهن ابهى حهاتم ،ر یهاض :مکتبهة نهأار ،چها

سهو ،

تقیید العلمَ ،بى بکر َحمد الخطیب البهدادی ،بیروت :دار حیا السهنة النبو یهة ،چها

دو ،

۱۴۱۹ن.
. ۱۹۷۴

تهذیب ابحکام ،محمد بن حسن طوسی ،محق  :حسن موسهوى خرسهان ،تههران :دار الکتهب
اإلس میه۱۴۰۷ ،ن.

جامع البیان ،محمد بن ،ریر طبری ،بیروت :دارالمعرفه۱۴۱۲ ،ن.

الجمع بین الصحیحین البخاری و مسلم ،محمهد بهن فتهوح حمیهدی (ابهن فتهوح) ،تحقیه  :د.
علی حسین بواب ،بیروت :دار ابن حأ  ،چا

دو ۱۴۲۳ ،ن.

ّ
التخصص ّهیة
دروس فی علم ابصول ،سهید محمهد بهاقر صهدر ،قهم :مرکهأ األبحهاا و الدراسهات
للشهید الصدر۱۴۳۴ ،ن.

ذیل الآللی المصنوعة ، ،ل الدین عبد الرحمن بن َبى بکر سیوطی ،محق  :رامأ خالد حهاج
حسن ،الر یاض :مکتبة المعار للنشر و التود یع۱۴۳۱ ،ن.

رسائل ابن حزم ابندلسیَ ،بو محمد علی بن َحمد ابن حأ اندلسی ،محق  :حسان عباس،
بیروت :المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،بىتا.
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علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

روح المعانی ،محمود بن عبداهلل آلوسی ،بیروت :دارالکتب۱۴۱۵ ،ن.

سلسلة ابحادیث الضعیفة و الموضوعة و أثرها السیئ فای ابماة ،محمهد ناصهر الهدین البهانی،
ریاض :دار المعارف ،الممکلة العربیة السعودیة۱۴۲۱ ،ن.

السانن الکباریَ ،بهو عبهد الهرحمن َحمهد نسهاثی ،اشهراف :شهعیب األرنها وط ،بیهروت :مؤسسهة
الرسالة۱۴۲۱ ،ن.

الصواعق المحرقه ،ابى العباس ابن حجر هیتمی ،بیروت :مؤسسه الرساله. ۱۹۹۷ ،

المهرقة فی نقد الصواعق ُ
الصوارم ُ
المحرقة ،نوراهلل بهن شهر ی
الدین حسینی ،تهران :مطبعة النهضة۱۳۶۷ ،ش.

الهدین شوشهتری ،محقه ، :ه ل

الضعفاء الکبیرَ ،بو ،عفر محمهد عقیلهی مکهی ،محقه  :عبهد المعطهی َمهین قلعجهی ،بیهروت:
دار المکتبة العلمیة۱۴۰۴ ،ن.

الطبقات الکبری ،محمد َبو عبداهلل بصری زهری ابهن سهعد ،تحقیه  :حسهان عبهاس ،بیهروت:
دار صادر. ۱۹۶۸ ،

عیون أخبار الرضا ،۷محمد بن علی بن بابو یه  ،محق  :مهدی ال،وردی ،تهران :نشر ،ههان،
۱۳۷۸ش.

الغارات ،ابراهیم بن محمد بن سعید بن ه ل ثقفی ،تهران :انجمن آثار ملی۱۳۹۵.ن

فرائااد ابصااول ،مرتضههی بههن محمههد امههین انصههاری ،قههم :مؤسسههة النشههر اإلس ه می لجماعههة
المدرسین بقم ،چا

پنجم ،بىتا.

الکافی ،محمد بن یعقوب بن اسحان کلینی ،تهران :دار الکتب اإلس میة۱۴۰۷ ،ن.
کنز العمال فی سنن ابقوال و ابفعال ،ع

الدین علی بن حسا الدین متقی هندی ،محق :

بکری حیانی و صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة ،پنجم۱۴۰۱ ،ن.

کنااز الفوائااد ،محمههد بههن علههی بههن ع مههان کرا،کههی ،قههم :مکتبههه المصههطفوی ،چهها
۱۳۶۹ش.

سههو ،

لسان المیزانَ ،حمد بن علی عسق نی شافعی ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،چها
سو ۱۴۰۶ .ن.

المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،قم :دار الکتب اإلس میة ،چا
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مختصر التحفاة االثنای عشاریة ،عبهد العزیهأ ه
۱۳۷۳ن.

دو ۱۳۷۱ .ش.

حکهیم دهلهوی ،قهاهر :،المطبعهة السهلفیة،

الکتب۱۴۱۹ ،ن.

مسند أحمد بن حنبل ،احمد ابن حنبل ،بیروت :دار الفکر ،چا

دو ۱۴۱۴ ،ن.

المعجم الکبیر ،سلیمان بن َحمد بن َیوب طبرانی ،تحقی  :حمدی بن عبدالمجید سهلفی،
موصل :مکتبة العلو و الحکم۱۴۰۴ ،ن.

المقنع ،محمد بن علی بن بابو یه  ،قم :مؤسسة اما مهدى؟جع؟۱۴۱۵ ،ن.

من ال یحضره الفقیه ،محمد بن علی بن بابو یه ،محق  :علی اکبر فهار ی ،قهم :دفتهر انتشهارات
اس می وابسته به ،امعه مدرسین حوز ،علمیه قم ،چا

دو ۱۴۱۳ ،ن.

الموطأ ،مالک بن انس ،محق  :محمد مصطفی اعظمیَ ،بهو ظبهی :مؤسسهة زایهد بهن سهلطان،
۱۴۲۵ن.

تبیین داللی احادیث عرضه بر قرآن و کارکرد مصداقی آن در شناخت مجعوالت حدیثی

مسااند أحمااد باان حنباال ،احمههد ابههن حنبههل ،محقه  :سهید َبههو المعههاطی نههور ی ،بیههروت :عههالم

المیزان فی تفسیر القارآن ،محمدحسهین طباطبهایى ،بیهروت :مؤسسهة األعلمهی للمطبوعهات،
۱۳۹۰ن.

نهج البالغة ،محمد بن حسین شری

رضی ،محق  :صبحی صالح ،قم :هجرت۱۴۱۴ ،ن.

وسائل الشیعة ،محمد بن حسن شیخ حر عاملی ،قم :مؤسسة آل البیت۱۴۰۹ ،:ن.

وضع و نقد حدیث ،عبدالهادی مسعودی ،تهران :سمت؛ دانشگا ،قرآن و حدیو۱۳۹۶ ،ش.

«کاربرد حدیو در تفسیر و معارف» ،محمدصادن الریجانی ،مجله الهیات و حقوق ،شمار۴ ،
و  .۵تابستان و پاییأ ۱۳۸۱ش.
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