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 مقدمه. 1
کههه  1، آن دسههته از احادیههو متههواتری اسههتعههرضاحادیههو  کههه مههدلول آن، سههنجش روایههاتی 

کتههاب الهههی اسههت تهها بههدین وسههیله ه یقینههی نبههود، بههه وسههیلههها آن یهها داللههت یهها ،هههتصههدور 
کتاب الهی شناخته شد،، از حجیت بیفتند.  احادیو مخال  با 

گرفته اسهت و بسهیاری از ایشهان بخشهی  این احادیو از دیرباز مورد تو،ه عالمان دینی قرار 
کههارکرد نیههأ ایههانههد. از دروس و مکتوبههات خههویش را بههدان اختصههاص داد، ن احادیههو از حیههو 

در مبهاح ی چهون ضهرورت تفسهیر قهرآن بهه  ىیبهه عنهوان نمونهه ع مهه طباطبها ؛نداأ اهمیتیحا
که انحصار تفسیر قرآن به ان مییکند و باستدالل می ، به روایات عرضسّنتقرآن نه به  نماید 

کههه مههدلول آن سههنجش احادیههو بهها عرضهه سههّنت کههریم  بههرههها ه آنمخههال  روایههاتی اسههت  قههرآن 
در بیان عهد  تحریه  قهرآن اسهت؛ چهه ها آن کارکرد دیگر احادیو عرض، استدالل به 2.است

کهریم بایهد از تحریه  مصهون باشهد تها بتوانهد انحرافهات ه عرضهه در حیط حهدیو بهر قهرآن، قهرآن 
  3.ای خ ف  رض استو ااّل دستور به چنین عرضه ؛حدی ی را بنمایاند

کههه هههایى در ایههن بههار، دسههت یافتهههآن و حههدیو نیههأ بههه پههژوهشگههران حههوز، علههو  قههرپههژوهش انههد 
کههریم»انههد از: ههها عبههارتبعضههی از آن بررسههی دیههدگا، »؛ «ضههرورت عرضههه و تطبیهه  روایههات بههر قههرآن 

؛ «شناسهی مخالفهت و موافقهت حهدیو بها قهرآنمفههو »؛ «مخالفان احادیو عرض در اهل سهّنت
کههریم» گههأار،برر»؛ «ضههوابا عرضههه روایههات بههه قههرآن  هههای تههاریخی سههی تحلیلههی روایههات عرضههه در 

گستر، قران در عرض حدیو بر قرآن»و « :مربوط به سیر، پیامبر و اهل بیت  «.مدلول و 
با و،ود این تو،ه، بر،سته نمودن دخالت احادیهو عرضهه در تشهخیص صهدور، داللهت و 

کههارکرد همههرا، بهها  :معصههومانه در تشههخیص مجعههوالت بههه وسههیلههها آن ،هههت روایههات و نیههأ 
ایهن ی ههاو نوآوریاز اختصاصات  «حدیو بر قرآنه های فرایند عرضحیطه»تعری  مصطلح 

 4پژوهش است.
                                                           

  .۱۱۱، ص۱، جابصول فرائد. 1
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اسهت و  ۹سهرآ از وضهع حهدیو، همهان دوران رسهول خهدا که پدید، ،عل باید گفتبار، دراّما 
 بیان پیامبر در خطابه معروف ایشان، حاکی از تروی  این آسیب در ،امعه اس می دارد: 

 
ح
ح أ ْد ی ُ اُت قح یلح ح کح ا الن ح ِْ عح ْن کح الْ  ُثرح ح َح   ُ ابح یلح ح کح ذ ح لْ  ذح ح عح داا فح م ِ عح اٍیح ُمتح ُه ِمنح الن ح دح ْقعح  مح

ْ
أ و ح بح   1.تح

گون داشهته و خهود، پهژوهش مسهتقلی نیهاز دارد. بهه اقتضهای ،عل حدیو انگیهأ، گونها ههای 
کردخ ،ریان شی به مشروعیت بخچون  ،ها ،علتوان از برخی انگیأ،می بحو کهه  2فت یاد 

کتههاب  4و نقههد 3افههزون بههر ،ههرح  یههان، نقهههل آن در  بهههودن  «موضههوع» و تصههریح بههه 5«ضههعفا »راو
کهه امیهر مؤمنهان را محهور وابا نقل مشهور و حدیو متف  علیهه مخالفتدر 6حدیو،   ی اسهت 

ی ح  دانسته است کهردن ،ایگها، واالی ،بخشهی بهه اصهحاببرتهری 7.م  امها   بهدون لحها  
 9از لحا  داللی نیأ پذیرفته نیست.صرف نظر از نقدهای سندی بر خبر مذکور، که  ۷،8علی
 و حتههی ۹10رخههی صههحابه نسههبت بههه رسههول خههدابخشههی بشههکنی دینههی و تفههّونقداسههت و نیههأ

 نیأ از ،مله موارد است. 11ید و همراهی پیامبر با این موضوعیتأ
 موارد دیر نیأ اشار، نمود:توان به می ی ،علهاهمچنین در بحو انگیأ،

یهه و مشهروعیت ،تراشی برای برخی صحابهفضیلتال .   بخشهی بهه خ فهتاز ،مله معاو
کرد که سیوطی به عنوان خبر منکر  یر متصل در می این اخباره از ،مل .وی یاد  توان از خبری 

کنار نبی مکر  اس   است،  نمود، ذکرکتاب موضوعات  یه را در  که معاو کرد  و قلم و لوح و یاد 
 البته بط ن این روایت، روشن است. 12.شمردامنای الهی بر می، اسرفیل و ،براثیل در زمر

 ؛۷از لحهها  دینههی و فروکاسههتن منألههت امیرمؤمنههان :منههزوی سههاختن اهههل البیههتب. 
                                                           

 .۶۲، ص۱، جالکافی 1.
 .۹۹، ص۶، جلبحر الزخارا. 2
 .۳۸۴، ص۶؛ ج۴۶۷، ص۴؛ ج۳۰۵، ص۲، جلصواعق المحرقها. 3
 .۱۷۰، ص۱، جمختصر التحفة االثنی عشریة. 4
 .۴۸۲، ص۳، جالضعفاء الکبیر. 5
 .۱۷۰، ص۱، جمختصر التحفة االثنی عشریة. 6
 .۲۰۳، صالصوارم الُمهرقة فی نقد الصواعق الُمحرقة. 7
 .۱۳، ص۹، جابفعال کنز العمال فی سنن ابقوال و. 8
 .۱۸۶، ص۲، جمن ال یحضره الفقیه. 9

 .۲۵، ص۳، جمسلم الجمع بین الصحیحین البخاری و؛ ۱۸۱، ص۲۳، جالمعجم الکبیر. 10
 .۴۲۸، ص۱، جرسائل ابن حزم ابندلسی 11.
 .۲۹۳، ص۱، جالمصنوعة یلذیل الآل 12.
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که در آن ، از ایهن بهردمسلمین به عنوان اهل آتش نا  مهیه پیامبر از امیر مؤمنان و خلیف، خبری 
کهه البتهه،مل کشهد. شهیخ حهر عهاملی تضهاد سهتیأان را بهه تصهویر مهیته ش واههی دیهن ه است 

کهریم و احادیهو بهىآبا را روشن این حدیو  شهمار مقها  و فضهیلت حضهرت یهات متعهدد قهرآن 
 1.نمایدبازگو می

کریمج.  اِب َمن َیْشِری)ه ه تنزیل آیکچنان ؛فروکاستن شأن تنزیلی و تأویلی قرآن  ْفَسیُه  َوِمَن الن َ َُ

اَء َمْرَضاِت اهلِل  َْ یه در شهأن ابهن ملجهم برشهمرد،  2،(اْبِت یافت پول از معاو  3.شهد، اسهتدر قبال در
کههه عملکههردش متعههارض بهها اّمهها  ییُه َوآِت َذا اْلُقْربَییى )چگونههه فههردی  توانههد ممههدوح اسههت، مههی (َحق َ

 4!خداوند متعال باشد؟
گفههت کنههون بایههد  توصههیفی و بهها  - بههه روش تحلیلههی کههه - اصههلی ایههن نوشههتارمسههاله  کههه ا

کتابخانه شناسی اخبار عرض و تبیین مصداقی مدلول - ای به نگارش درآمد،استفاد، از ابأار 
آ هاز در  ،اسهت. بهدین منظهور :در شناخت احادیهو ،علهی در بیهان معصهومانها آن کارکرد

گونههه بههار،بح ههی درپههژوهش،  از آن،  و پههس آمههد دشناسههی احادیههو عههرض خواهههمعناشناسههی و 
گههردد و وضههع حههدیو تبیههین مههی، از احادیههو عههرض در ،لههوگیری از پدیههد بههرداری، بهههر،گسههتر

کهاربرد عرضهه بهر ه امکان و ضرورت عرض ه بهه وسهیل قهرآناحادیو بهه قهرآن و بیهان مصهادیقی از 
حهدیو بهر ه ههای فراینهد عرضهحیطه»و معّرفی مفهو   برای تشخیص مجعوالت :معصومان

 وهش را به خود اختصاص خواهد داد.پژ ، بخش پایانی«قرآن

 انواع احادیث عرض. 2
کههه حههاکی از چنههد احادیههو عههرض را مههی هههر کههریم در »تههوان بهها فحههوای عههامی  مبنهها قههرار دادن قههرآن 

توانههد در توسهعه یهها گهونی نقههل ایهن احادیههو مهیاسههت برشهمرد، لههیکن گونهه« سهنجش اخبهار  یههر قطعهی
قههش داشههته باشههد. در بررسههی مههدلول اخبههار عههرض، ایههن تضههیی  مفهههومی یهها مصههداقی ایههن اخبههار ن

کهه بیهانتوان در ششمنقوالت را می نهد و یها اگهر عرضهه احادیهو متعهارضگونه تفکیک نمود: احهادی ی 
الصدور و در ههر دو حهال، یها کتهاب الههی میهأان سهنجش اسهت گر عرضه مطل  احادیو مشکویبیان

تعارض، در برخی از اخبهار عه و، بهر کتهاب الههی یها کتهاب و یا کتاب و سّنت هر دو و دربار، احادیو م
                                                           

 .۳۹ص ج؟؟؟، ،وسائل الشیعة. 1
 .۲۰۷بقر،، آیه . سور، 2

 .۸۴۱، ص۲، جالغارات؛ ۹۴، صتفسیر الحبری. 3
 .۷۶-۳۲، صوضع و نقد حدیثی: ر. ،های ،عل. ،هت مطالعه تفصیلی انگیأ،4
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 و سّنت، عرضه به اخبار عاّمه نیأ وارد شد، است.
 از: اندعبارتکاربری احادیو عرض ه سعبنا بر این، 

کتههاب الهههی و پههذیرفتن حههدیو موافهه  بهها قههرآن و رد نمههودن ه عرضهه .۱ احادیههو متعههارض بههر 
  1؛حدیو مخال  با قرآن

کتاب الهی و اخبار عاّمه احادیوه عرض .۲   2؛متعارض بر 

کتاب الهی و ه عرض .۳   3؛سّنتاحادیو متعارض بر 

کتاب الهی، ه عرض .۴   4؛و اخبار عاّمه سّنتاحادیو متعارض بر 

کتاب الهیمطل  احادیو مشکویه عرض .۵   5؛الصدور بر 

کتاب الهی و مطل  احادیو مشکویه عرض .۶   6.سّنتالصدور بر 
کاز آن کتهاب الههی اختصهاص یافتهه اسهت، ه ه این پژوهش به تحلیل عرض،ا  احادیهو بهر 
 اصلی این پژوهش، دو مورد اّول و پنجم است.مساله 

کتههاب الهههی اسههته عرضهه، مههورد اّول، دربههاراّمهها روایههات  در ایههن نههوع  .احادیههو متعههارض بههر 
کتهاب الههی اراثهه مهی عرضه، احادیهو مختله  کتهاب خداسهشهود و آنبهر  ت، اخهذ چهه موافه  

کریم طرد میمی  شود.گردد و روایات مخال  با قرآن 
کتاب الههی اسهت.  الصدورمطل  احادیو مشکویه عرض، روایات مورد پنجم، درباراّما  بر 

کنهار کتهاب الههی را طهرح نمهود، و بهر  کّلهی موافقهت بها  گا، لهزو  احهراز  گذاشهتن ههر  این روایات، 
که با آموز، کیهد مهیهای قرآن مخالفت دامحتوایى  در مهواردی بهه بطه ن  7.نمایهدشته باشد، تأ

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

                                                           
 .۴۵۸-۴۵۷، صالمقنع. 1
 .۱۱۸ص، ۲۷، جوسائل الشیعة. 2
 .۲۱-۲۰ص ،۲، ج۷عیون أخبار الرضا. 3
 .۶۸-۶۷، ص۱، جالکافی. 4
 .۲۷۵، ص۷، جتهذیب ابحکام؛ ۲۲۱، ص۱، جالمحاسن؛ ۶۹، ص۱همان، ج. 5
اشی؛ ۲۲۵، ص۱، جالمحاسن؛ ۴۸۹، ۲، جاختیار معرفة الرجال. 6  .۶۹، ص۱، جالکافی ؛۸، ص۱، جتفسیر العی 
 .۶۹، ص۱، جالکافی. 7
 .همان .8

 .۲۷۵، ص۷، جیب ابحکامتهذ؛ ۲۲۱، ص۱، جالمحاسن؛ ۶۹، ص۱همان، ج. 9



 نییتب
 یدالل

حاد
ا

 ثی
صداق

رد م
کارک

ن و 
ر قرآ

ضه ب
عر

 ی
حد

ت 
عوال

مج
ت 

ناخ
ر ش

ن د
آ

 یثی

 

 

95 

 مراد از مخالفت و تعارض. 3
کتهاب الههی  نبهوی مهردود شهناخته  سهّنتو در فرایند عرضه، روایات مخال  و متعارض بها 

گونهه اسهت: اّول، مخالفهت و تعهارض در حهاالت تعهارض  یهر « مخالفهت»شهود. مهراد از می دو 
کم در برابر محکو  و مخالفت خاص در برابر عها . دو ، مخالفهت و  ؛مستقر مانند مخالفت حا

ماننهههد مخالفهههت میهههان دو عههها  متسهههاوی یههها دو خهههاص  ؛تعهههارض در حهههاالت تعهههارض مسهههتقر
گههر خبههر واحههدیمت کتههاب الهههی باشههد، فههی نفسههه از  ،سههاوی. ا گونههه دو  مخالفههت، مخههال   بنهها بههر 

 ،حتی اگر خبهر دیگهری معهارض و مخهال  بها آن نباشهد و اگهر خبهر واحهدی ؛گرددحجیت ساقا می
گونه اول مخالفت، مخال  کتاب الهی باشد، ایهن خبهر اگهر تنهها و منفهرد باشهد و خبهر دیگهری  بنا بر 

کتهاب الههی و حجیهت دارد؛ اّمها ود نداشته باشهد، قرینههمعارض با خ ای اسهت بهرای تفسهیر مقصهود 
گونه که این خبهر دو  متصه  بهه ایهن مخالفهت بها اگر خبری معارض با خبر اول مو،ود باشد، به  ای 

 کتاب الهی نشود، بنا بر دلیل خاص، این خبر بر آن خبر اّول مقد  است. 
کهه  ۷عبهداهلل از امها  صهادن ىیت عبدالرحمن بن َبهاین دلیل خاص عبارت است از روا

 فرماید:می
لح  دح عح ا وح ح ِد ُک یْ ِإذح یلح یْم حح ا عح اْعِرُضوُُهح اِن فح ِلفح تح اِن ُُمْ اِ  اهلِل کِ ثح قح  ،تح افح ا وح ح ُخةُذوُه کِ َح ا ح اهلِل فح وح  ،تح
فح  الح ا خح وُه کِ مح ُرد ُ ا ح اهلِل فح  1... تح

گفهتدر صهن  اخیهر ض احادیو با یکدیگرمخالفت و تعار، اما دربار مهراد از دو  کهه ، بایهد 
که با یکدیگر تعارض مستقر دارند، نه  یر مستقر گهر  ؛حدیو متعارض، دو حدی ی است  چهه ا

دو حدیو با یکدیگر تعارض  یر مستقر داشته باشهند، قابهل ،مهع عرفهی خواهنهد بهود و بهدین 
کههره تنههها عرضهه ،ترتیههب کم بههر قههرآن  عهها  و  حههدیو گههردد، نهههیم مطههرح مههیحههدیو خههاص و حهها
 به عنوان م ال، در روایتی آمد، است:  ؛محکو 

اِء  کح ای ح إِ  سح ةح الن ِ اوح ح   ،وح ُمشح
ْ
أ ِإن ح  ح ُ فح ُهن ح ِإ ح  ْفِن األح ن ح ِإ ح یح ْزمح ْهِن الوح عح   2.وح

 و در روایتی دیگر آمد، است:
ةح  وح  کح ای ح إِ  اوح ح اِء  ُمشح سح ْن  ِإَل ح  الن ِ ر ح  مح ح بِ  ْبصح جح ا اِل کح ْقِلهح   3.عح

                                                           
 .۴۵۲-۴۵۱، ص۱، جدروس فی علم ابصول؛ ۱۱۸، ص۲۷، جوسائل الشیعه. 1

 .۳۳۸، ص۵الکافی، ج2. 
 .۳۷۶، ص۱، جالفوائد کنز. 3
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کهه  - روایهت دو ه زنهد و بهدین ترتیهب، تنهها عرضهو این روایت، روایت اّول را تخصیص مهی
کریم مطرح می - خاص است که عا  استه نه عرض ؛گرددبر قرآن   1.روایت اّول 

تعهارض مسهتقر میهان دو روایهت، نبایهد بهه سهقوط ههر دو حکهم نمهود؛ ، با صهرف مشهاهد پس
گردند. در فربلکه  کریم عرضه  گر هر دوی روایات با قرآن اباید این دو روایت بر قرآن  یند عرضه، ا

گر هر دو روایکریم تعارض مستقر داشتند، هر دو ساقا می کریم تعهارض  یهر گردند. ا ت با قرآن 
کهریم تعهارض  یهر  ؛مستقر داشتند نیأ همین سقوط ثابت است گهر یکهی از روایهات بها قهرآن  اّمها ا

کهریم نداشهت، بنها بهر دلیهل خهاص، روایتهی اخهذ مست قر داشت و روایت دیگهر تعارضهی بها قهرآن 
کریم تعارضی نداردمی که با قرآن  گر بنا بر فرض، در روایتهی آمهد، باشهد:  ،به عنوان م ال؛ گردد  ا

از میههان مسههکرات، تنههها خمههر » :و در روایههت دیگههری آمههد، باشههد .«نجههس اسههتسههکری هههر ُم »
کهریم عرضهه این د .«نجس است و روایت با یکدیگر تعارض مستقر دارند. حال این دو به قهرآن 

کهریم آمهد، اسهت: می روایهت اّول بها قهرآن  ،بهدین ترتیهب 2«.خمهر نجهس اسهت»شهوند و در قهرآن 
بنها بهر فهرض م هال، نتیجهه  .کریم تعهارض  یهر مسهتقر دارد و روایهت دو ، چنهین تعارضهی نهدارد

 ست و دیگر مسکرات، نجس نیستند.که تنها خمر نجس اشود چنین می

 سّنتحدیث بر ه عرض. ۴
یهابى روایهات اسهت.  سّنتحدیو بر قرآن، عرضه بر ه افزون بر عرض ی دیگهری در ارد نیأ مه 

کر  سّنتاین امر از یک سو به حجیت  گردد و از سوی دیگهر، بهدین باز می 3در قرآن ۹پیامبر ا
کههه نکتههه منتهههی مههی کتههاب هههیچ پیههامبری، مبهها سههّنتشههود  ین، معههارض و مخههال  بهها مههتن 
  .آسمانی او نیست

دهد ندارد؛ دیرا عقل برهانی چنین فتوا می ۹پیامبر خاتم سّنتبه  این مطلب اختصاص
ایهن مطلهب از احکها   .که هرگأ خداوند سبحان، سخنان متباین، متعهارض و متخهال  نهدارد

کتهاب الههی، میهأان ن سهّنت ،بهدین ترتیهب 4.پیامبر خاتم، نه ویه ؛نبوت عامه است کنهار  یهأ در 
 سنجش احادیو صحیح از سقیم است.

گونههه یههارویى بهها  کتههاب و در رو کههه  گههری در ایههن روشههن سههّنتهههای روایههات، بایههد تو،ههه نمههود 
                                                           

 .۴۵۱، ص۱، جدروس فی علم ابصولی: ر.. 1
 .۹۰، آیه ماثد،. سور، 2

 .۳نجم، آیه ر، وس ؛۷حشر، آیه . سور، 3

 .۱۳۵، ص۱، جتسنیم. 4
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 ؛یابههدنقهش تبیههان مههی سههّنترتبهه نیسههتند. حهدیو صههحیح از سههقیم، در عهرض یکههدیگر و هههم
کریم ،لیکن نه استق ال   بنا بر تبیان همه چیأ بودنش، بهه صهورت طهولی  ،بلکه این نقش را قرآن 

 سهّنتحهدیو بهر ه ی میان ،امعیهت قهرآن و لهزو  عرضهنماید و در نتیجه، تعارضبدان عطا می
 1.نخواهد بود

 ، دو نکته شایان تو،ه است:سّنتحدیو بر ه در مبحو عرض
که مراد از آن ،اّول کتهاب و ه در عرضه ۹پیهامبر سهّنتکه شکی نیست  ، ّنتسهاحادیهو بهر 
که ع و، بهر صهدور سّنتقطعی معروض  علیه،  سّنتالبته  2.قطعی ایشان است سّنت ی است 

 .ها داللتش نیأ قطعی باشدمعصو ، ،هتش نیأ یقینی باشد و ع و، بر اینه قطعی از ناحی
یههاد نیسهت؛ دیههرا مههمآن ،دو  تههرین حلقهه ارتبههاطی امهت بهها سهّنت رسههول کهه مهوارد سههّنت قطعهی د

که متأسفانه مهجور و محجور شدند.بود، :بیت عصمت و طهارت ، اهل۹اکر   3اند 
کتابههت حههدیو، سهند مههدونی از انحههراف تههاریخی در حههدیو اهههل روایهن  از ، اخبههار مههانع از 

که با تعابیر متقارب، هر سّنت ای ثبت روایات را به مخالفت با سیر، نبهوی برگونه ت ش  است 
ورزد. ابههن حنبههل در مسههند خههویش و خطیههب تمهها  مههیمههتهم سههاخته و بههر امحههای آثههار نبههوی اه

کر از خدری نقل می تقیید العلمبهدادی در  که پیامبر ا  فرمود:  ۹کنند 
کت  عىن   ،شیئاا اَل  القرآن َل تکتبوا عىن     4شیئاا غیر القرآن فْلُیمِ ه. مفن 

 و سّنت حدیث بر قرآنه مبنای قرآنی عرض. ۵
که افزون بر روایات متواتر این باب، به عرضه روایات بر قکه باید دانست  رآن، ضرورتی است 

ا ِلُکل ِ َشْيء  )گردد؛ از ،مله این مبانی، مبانی و اصول قرآنی باز می  ُ کریم است 5(ِتْبَيا . بودن قرآن 
که برگشتش به هدایت  و 6،ایگا، هر امری در قرآن روشن شد، قرآن، تبیان همه آن چیأهایى است 

کر 7باشد. گر حدیو صحیح از سقیم و حدیو معتبر از ،علی نیأ هست؛ چرا یم، روشنپس قرآن 
 یابى به معارف حقیقی است.گری، در مسیر هدایت و ر،که این روشن

                                                           
 .۷۹، ص۱، جهمان ی:ر.. 1
 .۱۴۰-۱۳۹، ص۱ی: همان، جر.. 2
 .۱۴۲، ص۱همان، ج. 3
 .۳۰، صتقیید العلم؛ ۲۱، ص۳، جمسند أحمد بن حنبل. 4
 .۸۹نحل، آیه . سور، 5
اشی؛ ۵۹۹ و۲۲۹، ۶۲، ۵۹، ص۱، جالکافی. 6  .۳۵۱ و ۲۵۴، ۲۲۳، صنهج البالغة؛ ۲۶۶، ص۲، جتفسیر العی 
 .۳۲۵ص، ۱۲، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 7
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گفتدر تبیین ضرورت این عرضه نیأ می کریم نه تنها عرض که توان  احادیو بر نهص ه قرآن 
کههه خههود از خههود  کنههد، ایههن عرضههه را امههری مههیو ظههاهر خههویش را ممکههن، بلکههه بهها توصههیفاتی 

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

ُ
ََ َوأ ُسو ِطیُعوا الر َ

َ
َه َوأ ِطیُعوا الل َ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َها ال َ ی ُ
َ
وُ   َشیْىء   فِیى َتَنیاَجْعُتْم  َفِان َیا أ  َفیُرد ُ
ِه  ِإَلى َِ  الل َ ُسو ِه  ُتْدِمُنوَن  ُکنُتْم  ِإن َوالر َ رِ  َواْلَیْوِم  ِبالل َ ِِ ل   َذِلَک  اْلِ ِْ ْحَسُن  َِ

َ
ا َوأ ِویل 

ْ
  1(َتأ

یافت می رفهع اخهت ف و تنهازع در ههر امهری از امهور، تنهها بها ار،هاع آن امهر بهه سهوی که توان در
ف در تشههخیص ههها، اخههت ههها و تنههازعاخههت فه خههدا و رسههولش ممکههن اسههت. حههال، از ،ملهه

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 

مطهاب  بنا بر ایهن، ایشان نیست.  سّنتکتاب الهی و ار،اع به سوی پیامبر چیأی ،أ ر،وع به 
کتاب الهی و ه عرضشریفه، ه با این آی های ایمهان بهه ضرورت دارد و از نشانه سّنتاحادیو بر 

 - «گهر بهودن حهدیو عهرضخودویران»و این چنین، اشکال  خداوند متعال و روز قیامت است
گفتار برخی از اهل   رسد.به ،ایى نمی - 2شودیافت می سّنتکه در 

گستر تحلیل داللی احادیث عرض. 6  وضعه پدیدآن در جلوگیری از ه و 
گسههتر کتههاب و  بههرداری، بهههر،در بههاب  قطعههی در  سههّنتاز روایههات عرضههه و نقههش عرضههه بههر 

گفهت از سهه حیهو بایهد  :بیهتروایهات منسهوب بهه اههل  کهه ،لوگیری از ،عل حدیو بایهد 
گیرند ای بهودن یها یعنهی تقیهه ؛صدور روایات، داللت روایات و ،ههت روایهات :مورد بررسی قرار 

 ها.نبودن آن
گاهی با تواتر حاصل می علم گاهی با قراینی به صدور روایت  مانند شههرت فتهوایى و شود و 

کهه ایهن احادیهو از ناحیه گهربیهاناین یقین به صهدور، تنهها  3.ا،تماع علما معصهو  ه آن اسهت 
توانهد ظنهی یها مهی ساکت است و داللهت ایهن احادیهوها آن اند و نسبت به داللت،شدصادر 

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

گا، به صورت قطعی احهراز مهیظاهر است. تقیه گها، بها ای بودن یا نبودن این روایات نیأ  شهود و 
                                                           

 .۵۹نسا ، آیه . سور، 1
 .۳۹۱، ص۱، جإرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم ابصول. 2
 .۱۵۶، ص«کاربرد حدیو در تفسیر و معارف»ی: ر.. 3
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 1.گردداقامه میها آن ی بر حجیتاصول عق یى یا اصول عملّیه دلیل

کتاب الهی و  که حال باید پرسید قطعهی پیهامبر چهه نقشهی در ایهن ،ههات  سهّنتعرض بر 
گفت:گانه ایفا میسه  کند؟ در پاسخ باید 

، عرض خبر بر قرآن می هر چند یقین به صهدور  ؛تواند، داللت ظّنی آن خبر را معّین سازداوال 
توانهد در تعیهین معنهای طهولی تعیین داللهت مهی صل نشد، باشد.معصو  هنوز حاه آن از ناحی

کند.  )مصدان( و عرضی )مشتری لفظی( الفا  روایت خودنمایى 
، عهرض خبهر بهر قهرآن مهی ههر چنهد یقهین بهه صههدور آن از  ؛توانهد ،ههت آن را معهّین نمایهدثانیها 

ها   »معصو  هنوز حاصهل نشهد، باشهد. شهاید روایهت ه ناحی ا ،  هُک ِ ذ  ّن  هِد ْم ع  اِن یا ح  ا  ،   ْعِرُضهوُهم 
 
أ ف 

ههی  ل  ههاِب اهلِل ِک ع  هه    ،ت  اف  هها و  م  ههاب  ِک  ف  ُخههُذوُ،  اهلِل  ت  ُحوُ،  ،ف  ههاْطر  ههُه ف  ف  ال  هها خ   مسههالههمههین  گههربیههان 2«و  م 
ا   » :دارندچه امامان معصو  بیان می ا ،  اُک ِ ذ  ّن  یعنی ممکن است هر دو روایهت متعهارض  ؛«ْم ع 

ای باشد و دیگری نباشد و روایت، دستور به ، باشد، ولی یکی تقیهشدعصو  صادر مه از ناحی
کتاب الهی داد، تا آنچه مخال  قرآن است، اخذ نشود.ه عرض  دو حدیو بر 

گفههتمههی ،بههدین ترتیههب هههای مهههم در احهههراز قطعههی ،هههت روایهههت و یکهههی از را، کههه تهههوان 
گویند یافت مراد اصلی  حهدیو بهر ه باشد یها نباشهد، عرضه صدورالآن، خوا، حدیو قطعی، در

کهه داللهت  ،است و بدین ترتیب ۷قطعی معصو  سّنتکتاب الهی و  با این عرضه، روایهاتی 
 افتند.و ،هتی مخال  با ظاهر آیات قرآنی دارند، از حجیت می

کید می گر یقین بهه صهدور حهدیو از ناحیهاین نکته تأ که حتی ا حاصهل  ۷معصهو ه گردد 
قطعهی بهرای تشهخیص داللهت و ،ههت آن حهدیو  سهّنتکتهاب الههی و  شد، باشد، عرض بر

ک   شیخ انصاری در انحصار عرض اخبار  یر معلو ضروری می کتهاب و  الصهدورنماید و  بهر 
که مراد وی از اخبار معلو  3قطعی سّنت کهه الصدوردر صورتی صحیح است  ، اخباری باشهد 

 نیأ صادر نشد، باشد. هم صدور و هم داللتش معلو  باشد و از روی تقیه
کریم و عد  مخالفت قهرآن بها آن خبهر مهی توانهد بهه حصهول یقهین بهه اما آیا عرض خبر بر قرآن 

گهردد؟ پاسهخ منفهی اسهت و ه صدور آن خبر از ناحی معصو  و در نتیجه حجیت آن خبر منت  
ا ، باشههد، نههاتوان اسههت؛ دیههرشههدمعصههو  صههادر ه کههه روایههت از ناحیههایههن عرضههه از تضههمین ایههن

دسههت دیگههری بهها ایههراد بیههانی صههحیح و ُعق یههى و بههدون هههیچ ه ممکههن اسههت آن خبههر، سههاخت
                                                           

 .۱۵۷-۱۵۶همان، ص. 1
 .۱۹۰، ص۱، جتهذیب ابحکام؛ ۲۲۲، ص۲، جالکافی. 2
 .۱۱۲، ص۱، جفرائد ابصول. 3
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 مخالفتی با ظاهر قرآن باشد.
کریم، مهراد از صهفت  را « موافقهت بها قهرآن»شهید صدر، به خاطر عد  طرح ،أثیات در قرآن 

عتبههار را مههانع ا« مخالفههت»اهلل ،ههوادی آملههی  ةآیههو  1دانههدمههی« عههد  مخالفههت بهها قههرآن»صههفت 
 2.داندرا در بسیاری از موارد  یر ممکن می« موافقت»حدیو و 

کتههاب الهههی، بههه  ،مهههم در ایههن مبحههوه نکتهه کههه عههد  حجّیههت روایههات موافهه  بهها  آن اسههت 
که را، ،دیهدی بهه همین ،معنای عد  فاید، یا عد  استفاد، از این روایات نیست. این روایات

و  مسههالهد. چههه بسهها طههرح یههک احتمههال در حههل گشههایند، خههود بسههیار ارزشههمندنروی بشههر مههی
کههه احتمههال ، معقههول، بههه انههدازه ایجههاد یههک فرضههی را، حههل نهههایى ارزش داشههته باشههد. همههین 

گون آن احتمال، می ،، یک محّق شدایجاد  گونا تواند به نتای  با بررسی عقلی و نقلی ،وانب 
 ارزشمندی دست یابد.

کریحدیث بر ه کارکرد مصداقی عرض. 7  :در بیان اهل البیت مقرآن 
حدیو بر قرآن ،ههت بیهان ه از عرض :اهل بیت برداریبهر،در این بخش به سه نمونه از 

 گردد.مجعول بودن خبر، اشار، می
وایت مجعول اّول. 7-1  ر

و فرمهود: ای محمهد، خداونهد بهر تهو  شهدنازل  ۹،برثیل بر رسول خدا که خبر آمد، استدر 
کهه مهن از او گویهد از رسهاند و مهیس   مهی کهه آیها از مهن راضهی اسهت؟ بهه درسهتی  ابهوبکر برهرس 

 راضی هستم.

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

 فرمود، توج  نماید. پیامرر فرمود: 

ةةْد  ةةیلح ح کح قح ِْ عح ةةُ  کح الْ  ُثةةرح ابح ةةتح  ،ذ ح ْعةةْک وح سح ةةْن  ،یِد ُثُر بح ح ةةَح ةةیلح ح کح لْ  ذح ح عح ةةداا فح م ِ عح ُه ِمةةنح یح ُمتح ةةدح ْقعح  مح
ْ
أ ةةو ح بح تح

 ٍِ ةةا ةةا ،الن ح ِح
ح
ا أ ةةِإذح ةةِد ُک فح ةةىن ِ یُم احْلح ةةیلح  ُع عح اْعِرُضةةوُه عح ِت کِ فح ةةاِ  اهلِل وح ُسةةن ح ةةقح  ،تح افح ةةا وح ح ةةا ح اهلِل وح کِ َح تح

ِت  ُخُذوا ِبِه  ُسن ح فح  ،فح الح ا خح ا ح اهلِل وح کِ وح مح ِت  تح ُخُذوا ِبِه  ُسن ح
ْ
أ ِح ًلح   .فح

و این روایت ک  در مورد ابوبکر وارد شده، قطنا  با کتاب الهی مخالف است. خداوناد 
                                                           

 .۴۵۲، ص۱، جدروس فی علم ابصول. 1
 .۱۳۸-۱۳۷، ص۱، جتسنیم 2.
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ْقیَرُ  ِإَلْییِه ِمیْن )فرماید: متنال می
َ
ْحُن أ َُ ْفُسُه َو  َُ ْعَلُم ما ُتَوْسِوُب ِبِه  َُ َو َلَقْد َاَمْقَنا اْلِثْنساَن َو 

ُِ اْلَوِرییِد  رضایت ابوبکر، از خداوند متنال مخفی بوده و بادین خااطر ا بر این، بن 1(َحْبی
 2خداوند از آن پرسیده است و این محال عقلی است.

 در این مجال ذکر دو نکته ضروری است: 
ِح »با سخن آخر خویش یعنی:  ۷که اما  ،وادآن ،اول ا ُمْست  ذ  گونهه« اْلُعُقهوِل  یل  ِفهیه  ای بهه 

کتهههاب  کنهههار بیهههان نقهههش  الههههی در تشهههخیص احادیهههو ،علهههی، نقهههش عقهههل را نیهههأ در ایهههن در 
 نماید. تشخیص روشن می

گونه ۹با ایراد سخن پیامبر ۷که اما  ،وادآن ،دو  سهازد ای روشهن مهیدر حجة الوداع به 
کتههاب الهههی و ه کههه عرضهه پیههامبر، بههرای تشههخیص حههدیو معتبههر از حههدیو  سههّنتحههدیو بههر 

 ،علی است.
وایت مجعول دوم. 7-3  ر

که خلیفرو  وضع نمود:  ۳حضرت زهرا گیری فدی ازل در تو،یه بادپساّو ه ایتی است 
ُسٌلح اهلِل  ن ح  ح

ح
رح  ۹أ ِح ا  ُث مح : َلح ُنٌ ح الح قح   ْک قح دح ُهوح صح ا فح  3؛نح

  ذشاریم و آنچ  از ما بماند، صدق  است.ما ارث نمی
ون بها خبهر فهون را مضممچند خبر ه ،«یما تر ، و۹راا رسول اهللیر مکذ»ابن سعد در باب 

 4.است ذکر نمود،
کهه خبههر  صهب فههدی بهه فاطمههاّمها  گهها،  برخاسهت و بههر  ۳رسههید، حضهرت زهههرا ۳زههره آن 
گروهی از مها،رین و انصار بود - ابوبکر واالیهش ه و در بخشی از خطب شدداخل  - که در میان 

 به ابوبکر چنین فرمود:
کتاب خدا، تو از پدرت ارا م ىای اب بر . به بری و من از پدر  ارا نمییقحافة! آیا در 

گفتید و آن را پشت  کتاب خدا را تری  کار بسیار  لطی مرتکب شدی. آیا به عمد  که  درستی 
که خداوند می که  و نیأ در داستان یحیى بن  5.(َوِرَث ُسَلْیَماُن َداُووَد  َو )فرماید سر انداختید؛ چرا 

                                                           
 .۱۶ ، آیهن. سور، 1

 .۴۴۶، ص۲، جاإلحتجاج علی أهل اللجاج. 2
 .۲۳۹، ص۱، جأمالی ابن بشران؛ ۱۰۰، ص۶، جالسنن الکبری؛ ۱۴۵، ص۶، جمسند أحمد بن حنبل؛ ۱۴۴۲، ص۵، جالموطأ3. 

 .۳۱۴، ص۲، جالطبقات الکبری. 4
 .۱۶نمل، آیه . سور، 5
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 )گوید: زکریا از قول وی می
ا َیِرُمِنى َو  َك ُدَُفَهْب لِى ِمن ل َ َِ َیْعُقوَ   َوِلی   وُلو اْلَأْرَحاِم  َو )و نیأ فرمود:  1.(َیِرُث ِمْن آ

ُ
أ

ْولَى  
َ
ِه  ِکَتاِ   فِى ِبَعْعض   َبْعُضُهْم أ ُُ َحِظ  اْلُأَُثَيْ ِن )و فرمود:  2.(الل َ َکِر ِمْث ْوَلشِدُکْم ِللذ َ

َ
ُه فِى أ و فرمود:  3.(ُیوِصیُکُم الل َ

ِق َن  َك ِإن َتَر ) ا َعَلى اْلُمت َ وِف َحق   ُ  ِلْلَواِلَدْیِن َواْلَأْقَربِّ َن ِباْلَمْعُر ا اْلَوِصی َ ل  ِْ که من ،ایگاهی در  و گمان بردید 4.(َِ
ای خاص برای شما آیا خداوند آیه ؟مستیبر  و رحم پدر  ناین ارا ندار  و از پدر  ارا نمی

که در آن پدر  را از زمر کرد، باشد؟ یا میگذاراارا، آورد،  گویید همانا اهل دو آیین از ن خارج 
که شما به عا  و خاص قرآن برند و من و پدر  از یک آیین نیستیم؟ یا اینیکدیگر ارا نمی

گا،   5تر از پدر  و پسر عمویم هستید؟آ
کتاب الهی، ،علی بودن آن را به ه ، با عرض۳بدین ترتیب، حضرت زهرا حدیو ابوبکر بر 

 نماید.ورت اثبات میبهترین ص
وایت مجعول سوم. 7-3  ر

که ابو قرة در مجلسهی خهدمت امها  رضها از صهحت و سهقم  ۷این روایت مجعول، روایتی است 
کهه   خههویش را میههان پیههامبران آن پرسههید. ایههن روایههت بیههان کههه خداونههد متعههال ر یههت و  گههر آن اسههت 

 اختصاص داد. ۹مدتقسیم نمود و سخن نمودن را به موسی و ر یت را به حضرت مح
ش ُتْدِرُکُه اْلَأْبَصاُر َو )گیری از آیات با بهر، ۷در این روایت اما  رضا

َیْعَلیُم َمیا َبیْ َن ) 6،(ُهَو ُیْدِرُک اْلَأْبَصاَر  ل َ
ا ْیِدیِهْم َوَما َاْمَفُهْم َوَلش ُیِحیُطوَن ِبِه ِعْمم 

َ
ه نکته .دههدمیبودن خبر را شرح  ،علی 8(َلْیَس َکِمْثِلِه َشْىء  )و  7(أ

کهه ابهو قهّرة پهس از شهنیدن اسهتدالل امها  رضها ،،الب تو،ه در این روایت گویها بها  ۷آن است 
 فرماید: در پاسخ می ۷و اما  رضا کنید؟پرسد: آیا روایات را تکذیب میتعجب از اما  می

  9کنم.را تکشی  میها آن آر ! آن ذاه ک  روایات مخالف قرآن باشد، من

 حدیث بر قرآنه های فرایند عرضو معّرفی حیطه :ی از روش معصومانالگوبردار. 8
که به عنوان نمونه بهرای   بهرایحهدیو بهر قهرآن ه از عرضه :اههل البیهت بهرداریبههر،روایاتی 

                                                           
 .۶ -۵مریم، آیه . سور، 1

 .۶احأاب، آیه . سور، 2

 .۱۱نسا ، آیه . سور، 3
 .۱۸۰بقر،، آیه . سور، 4

 .۱۰۲، ص۱، جاإلحتجاج علی أهل اللجاج. 5
 .۱۰۳نعا ، آیه ا. سور، 6

 .۱۱۰طه، آیه . سور، 7

 .۱۱شورا ، آیه . سور، 8

 .۹۶-۹۵، ص۱، جالکافی. 9
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، خههود از بههاب خبههر واحههد بههود،، شههاید تنههها روایههت منقههول در شههدبیههان مجعههول بههودن خبههر بیههان 
یهان از این ،رگه نباشد.  ۳حضرت زهراه خطب گهر ههم سهند متصهل و راو این خبرهای واحد، ا

گفتههه شههد کههه  گونههه  کههه در بههاب معههارف و اعتقههادات  ،ثقههه داشههته باشههند، بههاز همههان  از آن ،هها 
شهوند و حجیههت ایههن روایهات قابههل اثبههات اسهت، داخههل در بهاب حجیههت خبههر واحهد ثقههه نمههی

 پهذیرش و بسهیار قابهلعرضهه بهر قهرآن ، لیکن سه روایت مذکور از باب بیهان روش و شهیو؛ نیست
از ایهن روش و الگهوبرداری از آن و تعّقهل و تهدبر  برداریبهر،محّق  الز  است با  بود،، براستفاد، 
کنده فرایند عرض، شیودر آن،   .حدیو بر قرآن را فهم 

هههای فراینههد حیطههه»در فراینههد عههرض، تعریهه  مصههطلح  :بهها بررسههی عملکههرد معصههومان
در فرمهایش حضهرت  ،که بهه عنهوان م هالآن ،نماید. توضیحضروری می« حدیو بر قرآنه عرض
ُدُ)و  1(َوِرَث ُسَلْیَماُن َداُووَد  َو )ه دو آی ۳زهرا

َِ َیْعُقوَ   َك َفَهْب لِى ِمن ل َ ا َیِرُمِنى َوَیِرُث ِمْن آ بها آیهات  2،(َوِلی  
ْوَلییى  )

َ
وُلییو اْلَأْرَحییاِم َبْعُضیییُهْم أ

ُ
یییِه  فِییى ِبیییَعْعض   َوأ ُُ َحیییِظ  ) 3،(ِکَتییاِ  الل َ َکِر ِمْثیی ْوَلییشِدُکْم ِللیییذ َ

َ
یییُه فِییى أ ُیوِصیییُکُم الل َ

ِقیی َن  َك ِإن َتییَر ) و 4(اْلییُأَُثَيْ ِن  ییا َعَلییى اْلُمت َ وِف َحق   ُ  ِلْلَواِلییَدْیِن َواْلییَأْقَربِّ َن ِبییاْلَمْعُر ا اْلَوِصییی َ ییل  ِْ . در تفههاوت دارد 5(َِ
کههه دالالت قرآنههی اسههته در حیطههاّول ه از دو آیهه بههرداریفراینههد عرضههه بههر قههرآن، بهههر، ؛ در حههالی 

مفهههومی بههه نهها   ،و بههدین ترتیههب .سههبان آیههات اسههته دیگههر در حیطههه از سههه آیهه بههرداریبهههر،
ایهن پهژوهش، محّقه   آید. بنا بر اسهتقراین به صحنه میحدیو بر قرآه های فرایند عرضحیطه

کریم از هفت حیطه میه در فرایند عرض  گیرد:تواند بهر، حدیو بر قرآن 
 کتابت مصحف کنونی .8-1

که کر  مبنا آن است  کریم به دست پیامبر ا بهدین  6.نه به دست خلفا ،تنظیم یافته ۹قرآن 
کههریم معرفههی  کههه در آن یههک عبههارت بههه عنههوان سههخن خداونههد متعههال در قههرآن  ترتیههب، روایههاتی 

کنونی نیست، در فرایند عرضه محکو  بهه ،عهلشد  ،م هال بهه عنهوان ؛انهد،، لکن در مصح  
 در روایتی آمد، است: 
اِدِه  ْن  ِبِإْسنح ْن  ،وُنقح یُ  عح ْبِد  عح ان   ْبِن  اهلِل  عح الح  ِسنح الح  :قح ْبِد اهلِل  قح ُبو عح

ح
ْجُم ِ   :۷أ ُل  الر ح ٌْ ة اْلُقةْرآِن قح

                                                           
 .۱۶نمل، آیه . سور، 1

 .۶ -۵مریم، آیه . سور، 2

 .۶آیه احأاب، . سور، 3

  .۱۱. سور، نسا ، آیه 4
 .۱۸۰بقر،، آیه . سور، 5

 .۲۵۴-۲۵۱، صالبیان فی تفسیر القرآن. 6
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یح الش ح  اهلِل  ا زح ت ح ح یْ ُخ وح الش ح یْ ِإذح ا اْلبح وُُهح مُجُ اْ  ُ  فح ضح  ،خح ا قح مح ُ ِإهن ح .ا الش ح یح فح ةح   1ْهوح
کریم نیست، این روایت ،علی است. که چنین عبارتی در قرآن   و از آن ،ا 

 قرائت مصحف .8-2
گههر روایتههی  کههه ا بههه  ؛، محکههو  بههه ،عههل اسههتمرسههو  موافهه  نباشههد تاقراثهه بههامبنهها آن اسههت 

 در روایتی آمد، است:  ،عنوان م ال
ِت  ما) :عن قٌل اهلل ۷سألص مبا عبد اهلل :د قالیزیعن عمر بن 

ْ
أ َُ ْنِسها  ُُ ْو 

َ
ْنَسْخ ِمْن آَی   أ َُ

ْو ِمْثِلها
َ
ل  ِمْنها أ ِْ أِ مبثلها   ینسخها مو ین  و یان کإذا  ىذا هکما ه ،ذبواکفقال:  ،(ِبَخ

قال  ؟فکیف و تعا ، قلص: کذا قال تباٍکق هیل :قال ،ذا قال اهللکقلص: ه ،نسخهای
 ،«ر مْنا مثلهای  مو ننسها نأِ خبین آما ننسخ م»قال:  ،ا ملف و َل واویق فیل :قال
  2ر منه من صلبه مثله.ینأِ خب ،رهکص من إما  مو ننسه ذیقٌل: ما ّنی

که قراثت مطرح در این روایهت، در ههیچ یهک از قراثهات مطهرح نیامهد،، ایهن روایهت  از آن ،ا 
 محکو  به ،عل است.

ول .8-3  شأن و فضای نز
گر شأن و فضای نهزول قطعهی یهک آیهه یها  ؛مراد، شأن و فضای نزول قطعی آیات است یعنی ا

کهه معهارض بها ایهن شهأن و فضهای قطعهی اسهت، محکهو  بهه ،عهل  یافت شود، روایتهی  سور، در
 در روایتی آمد، است: ،به عنوان م ال ؛تقیه مو،ود باشد، که انگیأمگر آن ؛است

جعفةر حممةد بةن  قةال سةألص مبةا ،مانیبةن م  سةل ک  عن عبد اْللةیاحلل   میو مخرج مبو نع
کیاَة َو ) :عیل عن قوله یلاَة َو ُیْدُتیوَن الَز  یِذیَن ُیِقیُمیوَن الَص 

 
ِذیَن آَمُنوا اَل

 
ُه َو َرُسوُلُه َو اَل ُکُم الَل  ما َوِلُی   َُ ِإ

  3.مْنم عیل :قال ،قولٌن عیلی :قلص، ۹مص ا  حممد :قال ،(ُهْم راِکُعوَن 
که بیان  گونه  کارکردهای شدهمان  یافت ،هت روایات اسهت ، یکی از  احادیو عرض، در

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

که  ساب  است، محکو  به ،عهل ه آیه الح  به وسیله نسخ آی گربیاندر این حیطه، روایاتی 
                                                           

 .۱۷۷، ص۷، جالکافی 1.
 .۵۶ص، ۱، جعیاشیالتفسیر 2. 

لئ المصنوعة. 3  .۲۹۴، ص۲، جذیل الآل
 .۳۳۴، ص۳، جروح المعانی؛ ۱۸۶، ص۶، ججامع البیان؛ ۱۱۶۲، ص۴، جتفسیر القرآن العظیم. 4
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 در روایتی آمد، است:  ،به عنوان م ال ؛هستند
یِل ُ  اِه  عح بِ  ،میح ْبُن ِإْبرح

ح
ْن أ ُبةو    ،ِه یعح ْ

ِن اْبةِن حمح ةیِل ِ  ،عح ةْن عح ةا    عح ئح ٍِ ْعة ،ْبةِن 
ح
ةح ْبةِن أ ا ح َُ ح ةْن  ح عح : نیح ةالح  قح

ر  
ْعفح ا جح بح

ح
ْلُص أ

ح
أ ِل اهلِل  ۷سح ٌْ ة ْن قح وُتیوا اْلِکتیاَ  ِمیْن َقیْبِلُکْم ) :عح

ُ
یِذیَن أ

 ،(َو اْلُمْحَصیناُت ِمیَن ال َ
ِذِه  الح هح قح ْوِلِه  فح ْنُسوخح   ِبقح   1.(َو لش ُتْمِسُکوا ِبِعَصِم اْلَکواِفرِ ) :مح

وُتیوا اْلِکتیاَ  ِمیْن َقیْبِلُکْم )ى پس از رد امکان نسهخ ع مه طباطبای
ُ
یِذیَن أ

بهه  2،(َو اْلُمْحَصیناُت ِمیَن ال َ
 نویسد: می 3(َو لش ُتْمِسُکوا ِبِعَصِم اْلَکواِفرِ )ه وسیل

ا  مائاده آخارین ساورهه ل از فتح مّک  نازل شده است و سورممتحن  در مدین  قره سور
غیر منسوخ  است و مننا ندارد کا    ه است و ناسخشدنازل  ۹است ک  بر پیامرر اکرم

 4الح  را نسخ کند.  ساب ، آی  آی

 سباق آیه .8-۵
گهر روایتهی بها ایهن ،مراد از سبان آیه کهه از ظهاهر آیهه بهه ذههن متبهادر اسهت. ا  آن چیأی اسهت 

در « طعها »معنهای ، در روایتی دربهار ،به عنوان م ال ؛سبان در تعارض باشد، پذیرفتنی نیست
  ماثد، آمد، است:، سور ۵ه آی

ْنُه  بِ  ،عح
ح
ْن أ ان   ،ِرِه یْ ِه وح غح یعح ِد ْبِن ِسنح م ح ْن حُمح ِ   ،عح

ح
ْن أ ةر   عح

ْعفح ةا جح بح
ح
ْلُص أ

ح
ةأ : سح ةالح وِد قح ُُ ا ةْن  ۷اْْلح عح

ِل اهلِل  ٌْ وُتوا اْلِکتاَ  ِحل   َلُکْم َو َط ) قح
ُ
ِذیَن أ

الح  ،(عاُم ال َ ُبوُ  وح اْلُبُقٌُل. :قح  5احْلُ
کهههه بههها تو،هههه بهههه سهههبان آیههه  ماثهههد،، طعههها  اعهههم از حبوبهههات، سهههور ۵ه ایهههن در حهههالی اسهههت 

گوشت است:   و 
برا  مسلمانان حالل است؛ خاواه حروباات مشارکان باشاد یاا اهال  حروبات، مطلقا  

، خصوص حروبات باشد، نراید حلیت آن را منحصر با  اهال «مطنا»پس اذر  .کتاب
خرر  مهام اسات کا  حلیات غاشا،   ارائ ذربیان« الیوم»کتاب دانست. تصدیر آی  ب  

 6توان مقصود از طنام را صرف حروبات دانست.ذبیح  و نکاح اهل کتاب باشد و نمی
                                                           

 .۳۵۸، ص۵، جالکافی1. 
 .۵، آیه ماثد،. سور، 2

 .۱۰، آیه هممتحن. سور، 3

 .۲۰۴، ص۲، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 4
 .۴۵۴، ص۲، جالمحاسن. 5
 .۵۰، ص۲۲، جتسنیم. 6
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 سیاق آیه .8-6
گرفتهه  کهه نشهأت  از ارتبهاط واقعهی و مو،هود میهان آیهات سیان آیه، همان سیان سور، اسهت 

کههه یههک  ، اسههت. شههد« یههک سههور،»بههه خههاطر آن « سههور،»یههک سههور، اسههت و همههان چیههأی اسههت 
گر روایتی با سیان آیات یک سور، در تعارض بود، این روایت، پذیرفتنی نخواهد بود ،حال به  ؛ا

گوشههت مههی  1.دانههدعنههوان نمونههه در م ههال پیشههین، سههیان آیههات نیههأ طعهها  را اعههم از حبوبههات و 
 نخست فرمود: 

ش َما ُیْتَلى  )
َعاِم ِإل َ ُْ َْ َلُکم َبِهیَمُ  اْلَأ ِحم َ

ُ
 .(َعَمْیُکْم  أ

گوشت  های حرا  را برشمرد: سپس اقسا  
َْ َعَمْیُکُم اْلَمْیَتُ  ) َم   .(... ُحِر 

گوشههت و سههرانجا  کههرداقسهها   پههس بههه ظهههور وحههدت سههیان نیههأ مههراد از  .هههای حهه ل را ذکههر 
 2طعا ، ذبیحه و مواد پختنی است، نه خصوص حبوبات. 

 دالالت قرآنی .8-7
گون از متن واحهد قرآنهی، نشهأت گونا کمهاالت بهى برداشت دالالت  حهد گرفتهه از علهم واال و 

کهه   بشههر، محههدود بههه حههدود آن ،یعنههی خداونههد متعههال اسههت. توضههیح ،خههال  قههرآن کههه فهههم 
کههه سههطح  گوینههد، اسههت و تجههاوز از ایههن حههد امکههان نههدارد. بههه هههر نسههبت  کمههاالت  معرفههت و 

گویند، باال رود، به همان نسهبت امکهان تفسهیر و تو،یه گاهی  که   وی و تعمه  در معرفت و آ ه 
گونهه ، چهون معرفهت خهداود الیتنهاهی بنها بهر ایهنرود. شود و بهاال مهیتر میآن بیش اسهت و ههیچ 

ر نیست، می که   الههی حدی برای آن متصّو  توان بر ،میع ابعاد و مراحهل مهدلوالت و مفهاهیم 
کهه   خداونهد فهزون کهه تحقیه  و تعمه  در  گسهترد،رهنمهون شهد و ههر انهداز،  تهر شهود، ابعههاد تهر و 

 آید.تری از آن به چنگ می،دیدتر و مفاهیم تاز،
گفت  کنون باید   ؛خورنهدعرضه بر دالالت قرآنهی محهک مهیه ایات، به وسیلبخشی از روکه ا

 در روایتی آمد، است:  ،به عنوان م ال
  ِ
ح
ةةْن أ ةة عح ِْ ِ   ،ر  یبح

ح
ةةْن أ ْبةةِد اهلِل عح :  ۷ عح ةةالح اُکةةقح ةةل ُ  ح ْبةةلح قِ یح َُ قح ةة ْرفح ُِ ةة    ِ یح ِِ ةةا ا  ،اِ  اْلقح ح َُ ةةاِح ْح فح

  ِ اُغو ُد ِمْن ُدوِن اهلِل یُ طح   .3ْعبح
                                                           

   .ها( استحلیت و حرمت لحو  )گوشت، ، دربار(ماثد،، سور ۵ -۱آیات )سیان آیات مورد بحو . 1

 .۵۱-۵۰، ص۲۲همان، ج. 2
 .۲۹۵، ص۸، جالکافی .3
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کهه مصهادی  متنهوعی دارد. حهال« کهل رایهة»، در این روایت آیها تمهامی  ،مفههو  عهاّمی اسهت 
کههریم مشههخص ه شههود؟ در فراینههد عرضههمصههادی  آن طهها وت شههمرد، مههی ایههن حههدیو بههر قههرآن 

که تنها آن حکومتمی که گردد  نهد و اکنند، مشهمول ایهن روایهتحکم نمی« بما َنأل اهلل»هایى 
کهه بهر ایهن امهر ه و به وسیلهای تعیین داللت حدیاین، از نمونه عرضه بر قرآن است. اّما آیهاتی 

 از:  اندعبارتکنند، داللت می
ى َو ) ْوَراَة ِفیَها ُهد  َُزْلَنا الت َ

َ
ا أ َ ُ یِذیَن َهیاُدوا َو  ِإ

ْسَلُموا ِلل َ
َ
ِذیَن أ

وَن ال َ ِبي ُ ور  َیْحُکُم ِبَها الن َ وَن َو  ُُ ي ُ ُِ یا ب َ  الر َ
  َو  ...اْلَأْحَباُر 

ولَ َمن ل َ
ُ
ُه َفأ ََ الل َ َُز

َ
وَن  ُهُم  َك ئِ ْم َیْحُکم ِبَما أ   1.(اْلَکاِفُر

ْفِس  َو ) ْفَس ِبییالن َ ن َ الیین َ
َ
ولَ  َو  ...َکَتْبَنییا َعَمییْیِهْم ِفیَهییا أ

ُ
ییُه َفأ ََ الل َ ُییَز

َ
ییْم َیْحُکییم ِبَمییا أ

 ُهییُم  َك ِئییَمیین ل َ
اِلُموَن   2.(الل َ

 و 

َُز  َو )
َ
ُِ ِبَما أ ُُ اْلِثُِجی ْه

َ
ُه ِفیِه َو ْلَیْحُکْم أ ولَ  ََ الل َ

ُ
ُه َفأ ََ الل َ َُز

َ
ْم َیْحُکم ِبَما أ

  3.(اْلَفاِسُقوَن  ُهُم  َك ئِ َمن ل َ
کهه نهه ههر حکهومتی، بلکهه مصهادیقی خهاص از حکومهتبه دست مهی ،بدین ترتیب هها آیهد 

 مراد روایت است.
گفت البتهه  .نهدابهرای فراینهد عرضهه بهر قهرآن ههاآخهر، پرکهاربردترین حیطههه سهه حیطه که باید 

کهه بلکهه در چنهد حیطهه صهورت مهی ،گاهی فرایند عرضه نه در یک حیطهه گونهه  پهذیرد؛ همهان 
سهبان بهه ه سهبان و ههم در حیطهه ، ههم در حیطه۷روایت ابى ،هارود از امها  بهاقره فرایند عرض

گههههردد، نتیجههههصههههحنه آمههههد و هههههر چههههه تعههههداد حیطههههه حاصههههل ه هههههای فراینههههد عههههرض افههههزون 
 د.تر خواهد بوبخشاطمینان

که تمامی م ال ههای ایهن پهژوهش بنها بهر مصهطلحات حهدی ی شهیعه آمهد، الز  به ذکر است 
کههه  در مصههطلح حههدی ی شههیعه، بههه محکههی قههول، فعههل و تقریههر « روایههت»اسههت؛ یعنههی از آن ،هها 

گفته می بهه عنهوان م هال آمهد، اسهت. اّمها در  :ناشهود، سهخنان منسهوب بهه معصهوممعصو  
 اند. ،شدصحابه و تابعین نیأ به عنوان روایت محسوب  ،وامع روایى اهل سّنت، اقوال

گونهههه اقهههوال نیهههأ مهههی یافهههت صهههّحت و سهههقم ایهههن  کهههه بهههرای در گفتنهههی اسهههت  کنهههون   تهههوان ازا
گرفههت؛ لکههن ایههن نههوع عرضههه، دیگههر محههدود بههه اقههوال صههحابه و تههابعین  فراینههد عرضههه مههدد 

                                                           
 .۴۴، آیه ماثد،. سور، 1

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



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ت و

بیس
 

فتم
ه

ماره
، ش

 
 اول

108 

گونهه سهخنی را در هههر زمهانی مهی کهریم عرنیسهت و ههر   ضهه نمهود و صهحت و سههقمتهوان بهه قههرآن 
 آن را محک زد.

 گیرینتیجه
بهها تحلیههل معنههایى و داللههی احادیههو عههرض و تبیههین نقههش احادیههو عههرض در فحههص از 
کهریم، نتهای  ذیهل  صدور، ،هت و داللت روایات و نیأ ایضاح مبنای احادیهو عهرض در قهرآن 

 :شدحاصل 
کههه ااحادیههو عههرض شههش نههوع .۱ نههد و یهها امتعههارض احادیههوه عرضهه گههربیههاننههد؛ احههادی ی 
کتاب الههی میهأان سهنجش امطل  احادیو مشکویه عرض گربیان لصدور و در هر دو حال، یا 

کتاب و  کتهاب ، هر دو و دربار سّنتاست و یا  احادیو متعهارض، در برخهی از اخبهار عه و، بهر 
کتاب و   ، مقایسه با اخبار عاّمه نیأ وارد شد، است.سّنتالهی یا 

کریم خود ضهرورت عرضه احادیو عرضه حتی .۲ ه نیازی به اثبات صدور ندارند؛ چه قرآن 
 احادیو بر منابع دین را بیان نمود، است.

کتاب و فرایند عرضه، تنها و تنها می .۳ قطعی را مهردود  سّنتتواند روایات مخال  با نص 
شناسهی بزر  این عرضهه، همهین تشهخیص حهدیو صهحیح از سهقیم و مهدلول، شمارد و فاید

 است. احادیو
الصهدور بهه خهاطر که روایتی مشهکویاز تضمین این سّنتحدیو بر قرآن و ه فرایند عرض .۴

کتاب و   ، باشد، ناتوان است.شدمعصو  صادر ه قطعی از ناحی سّنتموافقتش با 
دیگههههر احادیههههو عرضههههه، تشههههخیص ،هههههت و داللههههت روایههههات، اعههههم از روایههههات ، فایههههد .۵

 الصدور است.الصدور و مشکویقطعی
کتهههاب الههههی، سهههون دهنهههده در عرضههه :الگهههوبرداری از روش معصهههومان .۶ ، حهههدیو بهههر 

 است.« های فرایند عرض حدیو بر قرآنحیطه»تعری  مفهومی به نا  
گیهرد. ایهن پژوهش، محّق  می . بنا بر استقرای۷ تواند از هفت حیطهه در فراینهد عرضهه مهدد 

کنهونی»از:  اندعبارتها حیطه ، «شهأن و فضهای نهزول»، «صهح قراثهت م»، «کتابت مصهح  
 «.دالالت قرآنی»و « سیان آیه»، «سبان آیه»، «زمان و ترتیب نزول»

 کتابنامه
 .ن۱۴۰۳، نشر مرتضیمشهد: ، طبرسی ، احمد بن علیاإلحتجاج علی أهل اللجاج
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 :تیهمؤسسة آل البقم: ، مهدی ر،ایى، محق : کشی ، محمد بن عمراختیار معرفة الرجال
 ش.۱۳۶۳

بههن علههی شههوکانی، تحقیهه : ، محمههد الحااق ماان علاام ابصااول قیااتحق یالفحااول إلااإرشاااد 
 ن.۱۴۱۹دارالکتب العلمیة، بیروت: ، یشافعمحمدحسن 
 ن.۱۴۲۰، دار الوطن للنشر، ابن بشران ک، َبو القاسم عبد الملأمالی ابن بشران

 .ن۱۴۰۹، مکتبه العلو  و الحکمبیروت: بأار، ، ابوبکر احمد بن عمرو البحر الزخار
 .ن۱۴۳۰ی،ا  آثار االما  الخوثیموسسة احقم: ، ابوالقاسم خویى، القرآن ریفی تفس انیالب

 ش.۱۳۸۹ - ۱۳۸۶ قم: مرکأ نشر  سرا ،، عبداهلل ،وادی آملی، تسنیم
موسسههة آل بیههروت: نی ، لههی، یحسهه رضهها محمههدمحقهه : ، ، حسههین حبههریتفساایر الحبااری

 .ن۱۴۰۸، :تیالب
اشی المطبعهة تههران: رسهولی مح تهی،  هاشهم محقه :عیاشهی،  ن مسهعود، محمهد بهتفسیر العی 

 .ن۱۳۸۰ة، یالعلم
یهاض، عبدالرحمن بن محمهد میالقرآن العظ ریتفس ، تبهة نهأار، چها  سهو کم :بهن ابهى حهاتم، ر

 .ن۱۴۱۹
، دار  حیا  السهنة النبویهة، چها  دو بیروت: ، الخطیب البهدادی بکر َحمد ىب، َالعلم دییتق

۱۹۷۴ . 
تهب کدار التههران:  خرسهان، موسهوىحسن ، محق : طوسی حسن، محمد بن ابحکامتهذیب 

 .ن۱۴۰۷، هیاإلس م
 .ن۱۴۱۲، دارالمعرفهبیروت: ، محمد بن ،ریر طبری، انیجامع الب

د.   :یه، تحق)ابهن فتهوح( یدیهحم، محمهد بهن فتهوح مسلم الجمع بین الصحیحین البخاری و
 .ن۱۴۲۳، چا  دو ، دار ابن حأ بیروت: بواب، ین حس یعل

مرکهأ األبحهاا و الدراسهات التخّصصهّیة قهم: ، بهاقر صهدر ، سهید محمهددروس فی علم ابصول
 .ن۱۴۳۴للشهید الصدر، 

ل محق : رامأ خالد حهاج ی، وطیس رکب ىن عبد الرحمن بن َبی، ، ل الدالمصنوعة یذیل الآل
 .ن۱۴۳۱ع، یالتود للنشر و کتبة المعارم :اضیحسن، الر

محق :  حسان عباس، ، یندلسی بن َحمد ابن حأ  ا، َبو محمد علحزم ابندلسیرسائل ابن 
 .تابىالنشر،  ة للدراسات ویالمؤسسة العرب بیروت:
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 .ن۱۴۱۵دارالکتب،  بیروت:، محمود بن عبداهلل آلوسی، روح المعانی
 ،نیالبها نی، محمهد ناصهر الهدأثرها السیئ فای ابماة الموضوعة و سلسلة ابحادیث الضعیفة و

 .ن۱۴۲۱، ةیة السعودیلة العربکدار المعارف، المم :ریاض
مؤسسهة بیهروت: ب األرنها وط، یشهع اشهراف:، ینسهاث، َبهو عبهد الهرحمن َحمهد السانن الکباری

 .ن۱۴۲۱الرسالة، 
 . ۱۹۹۷مؤسسه الرساله، بیروت: ی، تمیهابن حجر  ، ابى العباسالصواعق المحرقه

،ه ل  : ، محقهشوشهتری نیالهد  یاهلل بهن شهر، نورحرقةالصوارم الُمهرقة فی نقد الصواعق الُم 
 ش.۱۳۶۷، ة النهضةعمطبتهران: نی، یحس نیالد

بیهروت: ، ین قلعجهیَمه یمحقه : عبهد المعطهکهی، می لهیعق َبو ،عفر محمهد، الضعفاء الکبیر
 .ن۱۴۰۴ة، یتبة العلمکدار الم

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

، نشر ،ههانتهران: ، مهدی ال،وردیمحق : ، ه یبن بابو، محمد بن علی ۷عیون أخبار الرضا
 ش.۱۳۷۸
 ن۱۳۹۵.انجمن آثار ملیتهران: ، ثقفی د بن ه لیم بن محمد بن سعی، ابراهالغارات

لجماعههة  ینشههر اإلسهه ممؤسسههة القههم:  ، مرتضههی بههن محمههد امههین انصههاری،فرائااد ابصااول
 .تابى، چا  پنجمقم، المدرسین ب

 .ن۱۴۰۷ة، یتب اإلس مکدار التهران: ، کلینی عقوب بن اسحانی، محمد بن الکافی
 محق :ی، هندی متق بن حسا  الدین ین علی، ع   الدابفعال کنز العمال فی سنن ابقوال و

 .ن۱۴۰۱پنجم، ، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة و یانیح یرکب
مکتبههه المصههطفوی، چهها  سههو ، قههم: کرا،کههی، ، محمههد بههن علههی بههن ع مههان کنااز الفوائااد

 ش.۱۳۶۹
چها  للمطبوعات،  یمؤسسة األعلمبیروت: ، یشافعی عسق ن یَحمد بن عل، لسان المیزان

 .ن۱۴۰۶. سو 
 ش.۱۳۷۱ چا  دو .ة، یتب اإلس مکدار القم: ، برقی ، احمد بن محمد بن خالدالمحاسن
، ةیالمطبعهة السهلف :قهاهر،، یدهلهو مکهیأ  ه   حیه، عبهد العزالتحفاة االثنای عشاریةمختصر 
 .ن۱۳۷۳
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عههالم بیههروت: ، ینههوری د َبههو المعههاطیسهه محقهه :، ابههن حنبههل ، احمههدمسااند أحمااد باان حنباال
 .ن۱۴۱۹تب، کال

 .ن۱۴۱۴، دار الفکر، چا  دو بیروت: ، احمد ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل
، یسهلف دیبن عبدالمج یحمد  :ی، تحقیطبران وبین بن َحمد بن َمای، سلالمعجم الکبیر

 .ن۱۴۰۴م، کالح تبة العلو  وکم :موصل
 .ن۱۴۱۵، ؟جع؟مؤسسة اما  مهدىقم: ،  هیبن بابو ، محمد بن علیالمقنع

کبر  فهار یلعه، محق : یبن بابو، محمد بن علی من ال یحضره الفقیه دفتهر انتشهارات قهم: ، یا
 .ن۱۴۱۳، چا  دو  ،قمه ین حوز، علمیبه ،امعه مدرساس می وابسته 

 ،د بهن سهلطانیهمؤسسهة زا :ی، َبهو ظبهیعظم، محق : محمد مصطفی امالک بن انس، الموطأ
 .ن۱۴۲۵

، للمطبوعهات یمؤسسهة األعلمهبیهروت: ، طباطبهایى نی، محمدحسهالمیزان فی تفسیر القارآن
 .ن۱۳۹۰

 .ن۱۴۱۴هجرت، قم: ، صالح صبحی رضی، محق :محمد بن حسین شری  ، نهج البالغة
 .ن۱۴۰۹، :تیمؤسسة آل البقم: ، شیخ حر عاملی ، محمد بن حسنوسائل الشیعة

 ش.۱۳۹۶سمت؛ دانشگا، قرآن و حدیو، تهران: ، عبدالهادی مسعودی، وضع و نقد حدیث
 ۴، شمار، الهیات و حقوقالریجانی، مجله ، محمدصادن «و معارف ریدر تفس ویکاربرد حد»

 ش.۱۳۸۱ أییتابستان و پا .۵و 




