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 رجالی های سجدی و نقد و بررسی ارزیابی
 در تفسحر الفرقان فی تفسحر القرآن بالقرآن و السجة الهطهرة

 1زهره نریهانی
کاظن رحهان ستایش  2محهد 

 چکحده
که از رواحات تفسر کذذد، جست و جو از احوال سذد در دو  ری اسخفاده ویدر تفاسرری 

حابذددد. برخددی از وفسددران، چددون آقددای صددادقی در  زورذدده رجددال و دراحدده جددای بحددث وددی
گوجدددهالفرقددانتفسددرر  ایی  ، ضددهن اسددخفاده و اهخهددام بسددرار بددر جقددل اسددذاد رواحددات، بدده 

ن رجال، هرچ وقعی وخفاوت با اسذاد برخورد جهوده و با وجود دقت در ذکر اسذاد، به عل
جذهاده و در هذگام اسخعهال وصطلحات حدحدی جرز وعاجی و وفاهرن دحگدری از آجهدا را 

که ضعف سذد، بده تذهدایی در  ود جظر داشخه است. وشاهده وی جده دلردل  الفرقدانشود 
کدده بدده ضددعف  فقدد رد رواحددت و جدده عاوددل پددذیرش جقددل اسددت، بلکدده  ضددعف رواحخددی را 

که در اسخذاد و اسخفاده فقهی یبردار است، حادآور و جام تفسدرری، ودورد  _شود؛ بدون آن 
حشدده ایددن روی بهددره بددرداری و ارزش کددرد در اعخقدداد جداشددخن بدده وثددوم  گددذاری باشددد. ر

ل صحت حدحث  وخجری، و پذیرش وثوم خجری است. وی که وال توان اسخذجاط جهود 
وخعددددی در  کددرد در وددوارد از دحدددگاه احشددان، ههددان صددحت قدددوایی اسددت. ایددن روی

کدده جخرجدده آن اتخدداذ آرای فقهددی وخفدداوت در ذیددل آحددات االحکددام  الفرقددان جهددود داشددخه 
گددداه شددداهد پدددذیرش و رد رواحددداتی از سدددوی و لدددف  اسدددت. در ایدددن اسدددخفاده وخفددداوت، 

که ت ول و درجگی جقاداجه در حوزه سذد رواحات  وی طالج است. وا در این  الفرقانشوحن 
  احن. ا جقدهای الزم به تحریر در آوردهکردها را ب وقاله این روی

                                                      
 کرحن. قرآن وعارف و علوم داجشگاه علهی هر ت عضو .1

 قن. داجشگاه حدحث و قرآن علوم گروه اسخادحار 2 .
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 ، سذد، رجال، دراحه.الفرقان فی تفسرر القرآن کلحد واژه:

 درآمد
کدده پددس از  الفرقددانتفسددرر  یددر  الهرددزاناز جهلدده تفاسددرر وعاصددر شددرعه اسددت  بدده رشددخه تحر

که از جام آن پیدا اسدت، وفسدر در بهره گوجه  گردری از روش تفسدرری قدرآن  درآوده است. ههان 
وذددی از سدذت و رواحدات وذقدول در ذیدل آحدات اهخهدام دارد. بدر  ه قرآن و در ههان وسرر بهرهب

کده از  گرری دارد تدا بددان ههرن اسا ، جقل رواحت در این تفسرر، حضدور ولهدو  و چشدن جا 
کددرد  لددذا جسددت و جددو از روی 3رواحددت در وددخن و حاشددره تفسددرر، اسددخفاده شددده اسددت. 44750

وذدددی از قواعددد علددن رجددال و  رسددد. ورددزان بهره سددرر الزم بدده جظددر وددیسددذدی وفسددر در ایددن تف
اصددطالحات دراحدده برخاسددخه از برداشددت و جحددوه تعاوددل بددا حدددحث اسددت. عهددوم وحدددثان و 

جردداز از علددن رجددال و دراحدده جداجسددخه و از آن  فقرهددان در بررسددی و اسددخذاد بدده رواحددات، خددود را بی
گداه تغریدر رأی در بداره حد  راوی، سدجج تغریدر و  اجد. این وراجعه به حدی است بهره برده کده 

گروهی هدر چذدد اجددل، چدون قرآجردون، بده  عدول از فخوای فقره شده است؛ ولی در این وران، 
بدوط اسدت، از جهلده سدذد، هدرچ  حدحث و به تجع آن، علن حدحث و دراحه و هدر آجچده بده آن ور

گدروه بده اجد. الجخده بی وقعی جذهاده دلردل عددم حجردت وذقدوالت سدذت  تدوجهی از سدوی ایدن 
 ججوی است. 

در این وران، برخی جرز چون آقای صادقی، ههچون بیشخر فقها و وفسدران، سدذت ججدوی و 
دددل قددرآن و حجددت وددی اخهدده وعصددوم داجذددد؛ ولددی واجذددد قرآجرددون  و احادحددث صددحر  را عد

، برخاسدخه تدوجهی، از سدوی احشدان برای علن رجال و دراحه ارزش علهی قایدل جرسدت. ایدن بی
از عدددم اعخقدداد بدده احددراز وثددوم وخجددری در حجرددت خجددر واحددد اسددت. احشددان بددرای حجرددت 

کافی وی که راه دست احادحث، فق  وثوم خجری را  هدای وخذدی  حابی به آن جرز با بررسی داجذد 
بده وثددوم وخجدری بده سددجج  الفرقداناعخهددادی  و عرضده بدر قدرآن و سددذت و عقدل و ... اسدت. بی

تددوان صددحت خجددر را از  گرددر اسددذاد رواحددات شددده اسددت. لددذا جهددی کدده داونهددایی اسددت  آفت
کددرد، بلکدده باحددد بدده خجددر از حرددث وضددهون و وحخددوا اعخهدداد  طریدد  احددوال راوی جسددت و جددو 

 جهود و به وثوم خجری دست حافت.
کدن  کتداب و سدذت، حدا دسدت  بدین طرید ، سدالوت ودخن را از حردث تهافدت، ووافقدت بدا 

                                                      
 است. شده اسخخراج الفرقان جلد سی صفحات تهام در دقر  تتجع اسا  بر شده ذکر آوار .3
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تر از سدذد دحگدر،  و جو جهود. به ههرن دلرل، وجود حد  سدذد ووثد عدم وخالفت آجها جست 
کدذبد  دلرل صدور از وعصوم جرسدت. جقدش سدذد فقد  تضدهرذی بدرای فهدن عددمد تعهددد 

راوی است و هرچ تضهرذی برای عدم صدور رواحدت از سدر تقرده و حدا وذسدو  بدودن رواحدت، و 
کددده بدددا صدددراحت تهدددام از ههدددرن  4سدددالوت آن از جقدددل بددده وعذدددا، تقطردددع و...جرسدددت. رو اسدددت 

 گوحد:  وی
گددر  آجچدده از رسددول حددا اخهدده جقددل شددده باشددد، و لددو وخددواتر حددا سددذد صددحر ، ا

کذدرن؛  وخالف برداشت صحر  وسدخقرن از قدرآن باشدد، رد و تخطزده جسدجت ودی
کذد. که وعصوم جه این    5خطا 

کدارایی جداشدخه و هدر بده ههدرن دلردل بدر آن کده سدذد در فقدده و غردر فقده  چ جردازی بدددان اجدد 
که وورد توجه قرار وی یرا وخن رواحدت حدا ووافد  قدرآن اسدت و حدا  جرست. فق  وخن است  گررد؛ ز

کدده سددذد الزم جرسددت. در حالددت  کدددام. در صددورت ووافقددت و وخالفددت  وخددالف، و حددا هددرچ 
ووافقت، سذد فق  برای اجخساب، الزم است و در حالدت عددم ووافقدت و عددم وخالفدت، بده 

گدر وخدواتر ججدود، آن  اطهرذان جراز  گر رواحت وخدواتر بدود، ایدن اعخهداد حاصدل شدده و ا که ا حن  دار
کن کده در چذدرن شدراحطی جرداز بده سدذد، بسدرار وحددود و  رجدگ اسدت و  گاه به سذد جرازوذددحن 

 6کارایی سذد فق  برای اطهرذان صدور است، جه تعرین ارزش و صحت حدحث.

 الفرقانای در  سند و قواعد دراحه
، با وجود داشخن چذرن دحدگاهی در باره سذد، به ذکدر سدذد توجده شدده اسدت؛ رقانالفدر 

 اوا ذکر سذد در این تفسرر، از سه حالت خاص برخوردار است:
واحات1  . حادکرد بسحار از اسجاد متعدد ر

وفسددر رواحددات بسددراری را بددا اسددذاد ذکددر جهددوده و تهددام سددعی خددود را بددر اراخدده و ذکددر اسددذاد 

                                                      
 علددی الخعهددد ثغددر السددذد  صددح تسددد ؤجهددا و االحخهدداالت، وخخلددف الحدددحث ححخهددل حددرن السددذد صددح  تفرددد ذا فهددا .4

 عددم أو السدذ ، و تدابکال ووافقد  و الخجعددر، و الخهافدت ودن الهدخن سالو  علی نکورت الوثوم ؤجها و الدق . بواقع ذبکال
 وعلدوم حجعلده ال اآلخدر ودن أوثد  السدذدین أحدد ونکد و  الصددور، وعلدوم غرر حجعله الذی الهعارض عدم و وخالفخهها،

ُف  ال» هی:الذ فی داخل فهو الصدور، ق  س   وا ت  ر  ن   بدهد     ل   ل  ل   ذب،کدال تعهدد لعدم ضهاجا   ؤال السذد لصح  دور فال ؤذا «.عد
 (.407ص ،44ج ،الفرقان) أشجه وا و تقطع ال و بالهعذی الذقل عن سالو  ال و جسخ ال و تقر  دون لصدوره ضهان دون

 «.قرآن وعارف از وعصوواجه برداشت» .5

 ههان. .6
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گداه جداقص و وخخصدر هسدخذد. حدال، وهکدن اسدت وذقوالت داشخ ه است. الجخده ایدن اسدذاد، 
کاول بوده و حدا احسدا  عددم جرداز وفسدر بدر  این اخخصار به سجج در دسخر  جداشخن اسذاد 

کاول آجها است.   حادکرد 
 . عجاحت خاص به ذکر اسجاد در زمحجه فقه2

کدده در فقدده هددرچ جرددازی در  7بدده سددذد جرسددت، بددرخالف آجچدده آقددای صددادقی ادعددا جهودجددد 
که بیشخر اسخفاده ، وشاهده ویالفرقانعهل با توجه به تفسرر  هدای سدذدی و  ها از بحدث شود 

حابی آجها در بحدث فقده در تفسدرر اسدت. ایدن اسدخفاده تدا بددان ز کده وردزان رواحدات  ار جا اسدت 
کل تفسدرر  حدابی رواحدت ودی 4224بده  الفرقدانفقهی در  ز سدذدی،  هدای رسدد. بیشدخر آجهدا حدا بدا ار

کاودل و حدا  تحت عذاوحذی چون: وقجول، صدحر ، ووثد ، وعخجدر، ضدعرف و... حدا بدا اراخده سدذد 
بددده هدددر حدددال، آجچددده وهدددن اسدددت، خدددالی ججدددودن ایدددن رواحدددات از  8جددداقص ههدددراه شدددده اسدددت.

   9های و لو اجدل و وخخصر سذدی است. گزارش
کدده اجددد، فطددرت و  بددر آن شدداحد ایددن اوددر تدد ثرری غرددر ولهددو  از دحگددر وحدددثان و فقهددا باشددد 

عقل در جفی و اثجات احکام و اودور تعجددی راه جددارد و بدرای رسدردن بده واقعردت اودر، بدیش از 
یرا وجاجی دحگدر، چدون ووافقدت بدا قدرآن،  هر چرز، فهن صحت صدور و سذد آن اههرت دارد؛ ز

ردات در سدویی بدا عقدل، بده سدجج جداتواجی آن از فهدن جزخ به دلرل اجهال قرآن در احکام، و هن
کدده آقددای صددادقی در ایددن حددوزه بددا دقددت و  ایددن وجاحددث راه گشددا جرسددت. شدداحان ذکددر اسددت 

حساسرت دحگر فقها عهل جذهوده، بلکه فق  در این وجاحث به سذد، الفدا  و وصدطلحات 
 دراح  الحدحث عذاحت بیشخری جسجت به ووضوعات دحگر دارد. 

 . استفاده از مصطلحات حدحثی3
که در بخش گوجه  گفخه شد، اسخفاده بسدرار و وکدرر از وصدطلحات حددحدی،  ههان  پیش 

هددای شدداحع ایددن تفسددرر  چددون ووثدد ، ضددعرف، وضددهر، صددحر ، وخددواتر و وخظددافر از اسددخفاده
است، ولی وفسر، جه چون عالهان حدحث پدژوه، بلکده وخفداوت از آجهدا از ایدن واژگدان اسدخفاده 

حددف ر وددی احددم و وصددطل  از تددواتر بددا تعرحددف کذددد. حدد  تفدداوت عهددده بددین دحدددگاه غالددج و تعر
                                                      

   ههان. .7

 ...و 97ص ،1ج ؛53ص ،3ج ؛341 و 343 ،343ص ،3ج ،الفرقان ر.ل: جهوجه، برای .8
 ؛352ص ،33ج ؛15ص ،34ج ؛337و 50ص ،1ج ؛42ص ،3ج ؛300ص ،3ج ؛431ص ،4ج ههدددان، ر.ل: جهوجددده، بدددرای .9

 ...و 316ص ،32ج
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که و لف  الفرقان کثرت راوحدان و عددم اوکدان  الفرقانوجود دارد، و آن، این  کثرت جقل، به  در 
کتدج  کثدرت از دحددگاه احشدان، جقدل بسدرار و وخعددد در  تجاجی در هدر طجقده توجده جددارد، بلکده 

کثدرت در طجقده دوم و سدوم بده بعد که این  د حاصدل شدده وخخلف است. حال، وهکن است 
کثرت جرسد.  باشد و حا در حکی از طجقات وراجی به 

کثدرت جداقلرن در هدر طجقده، بده هدرچ عذدوان ودورد توجده دکتدر صدادقی   توجه بده طجقدات و 
بدی»ججوده است. شداهد وددال، جقدل رواحدات وخدواتر در بداب  کده بیشدخر آجهدا رواحدت « القر اسدت 

کده جاقدل اول، فقد  پیاوجر ابدن عجدا  بدوده و بعدد از او بده تدواتر  در جقدل ابدن عجدا  اسدت 
گذجاجدده ودی کده در شدهار خجدر واحدد  یدرا از  رسرده است و رواحدت، وخدواتر جسدجی بدوده  شدود؛ ز

حددج اسددت. آقددای  ابددن عجددا  تددا رسددول خدددا جاقددل فقدد  ابددن عجددا  بددوده و حدددحث غر
گاه تددا و ایددن دحددد 10صددادقی بدده ایددن وسدداله تددوجهی جذهددوده و آن را خجددر وخددواتر خواجددده اسددت.

کدده  کدده وعخقدجددد هددرچ اشددکالی جدددارد  حدددودی بددا دحدددگاه برخددی از اهددل سددذت تطدداب  دارد 
حدحث وخواتر وعذوی، در ابخدا آحادی باشد و سحس بعد از طجقه اول به طور وسدخفر  جقدل 

 شود. 
کار رفخه در حوزه دراحه در  ایدن  11، تظافر و اسخفاضه اسدت.الفرقاناز دحگر اصطالحات به 

گداه الفرقاندر اصطالحات  کدار رفخده اسدت. وفسدر  ، در غرر این وعاجی اصدطالحی حددحدی بده 
گرفخه _برخی از رواحات را  سدازد،  بدا قردد وسدخفر  و وخظدافر ههدراه ودی _اجد  که ورزان جقد قرار 

ایدی بده وجدود سده راوی حدا بیشدخر در  چدون بحدث وخدواتر، هرگدز اشداره اوا در این رواحدات جردز، هن
 _گر وسددخفر  بددودن حدددحث باشددد  کدده بیددان _ل برخددی از اسددذاد وخخلددف طجقددات، و حددا جقدد

کتفا جهوده است.    12جذهوده است. و فق  به اسخعهال این الفا  ا
در وجهددوع، بددی تفدداوتی احشددان بدده رجددال و طجقددات در اسددخفاده از اصددطالحات حدددحدی، 

گرری وخفاوت ههدرن سده اصدطالح )تدواتر، تطدافر، اسخفاضده کار  گر آن  ( بیدانوشهود است. به 
کدده و لددف ورددان آجهددا جرددز تفدداوت قایددل بددوده اسددت و وخظددافر چرددزی غرددر از تددواتر وعذددوی  اسددت 

                                                      
 .423، ص35ههان، ج. 10

 تدواتر حدد از کهخدر و جفدر سده از بدیش طجقده هدر در آن راوحان که شود وی اطالم حدحدی به اصطالح، در وسخفر  حدحث .11
 اجد داجسدخه جفدر سده از بدیش را تعدداد بیشدخر، ولدی هسدت، اخدخالف جردز روات حدداقل در الجخه (.53ص ،الرعاحه) باشذد

 وخددواتر وعذددای بدده بیشددخر جرددز وخظددافر وخجددر (.462ص ،الدراحدده جهاحدد  ؛493ص ،السددهاوحه الرواشدد  ؛637ص ،الددوجرزه)
 (.49ص ،الهداحه وقجا  تلخرص ؛404ص ،الدراحه جهاح ) رود وی کار به وعذوی،

 .137ص ،32ج ؛305ص ،41ج ؛414ص ،3ج ،الفرقان ر.ل: جهوجه، برای .12
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حددج ایددن سدده وصددطل ، وددی کدده ایددن  اسددت. الجخدده بدده سددجج اسددخعهال قر تددوان برداشددت جهددود 
کهخر از وخواتر است، ولدی جدوع تفداوت و درجده آن الفرقانرواحات از وذظر  ، باالتر از خجر واحد و 

 اجد.  های حدحدی و قرآجی خوحش تجرین جذهوده و در دحگر وجهوعه الفرقاندر را 
کتفا جهوده است؛ بدرای  در جهوجه کار برده، فق  به ذکر و اسخعهال واژگان ا که به  هایی جرز 

کده ودال، در ذیل آحه قذف، آحه چهارم سدوره جدور، حددحدی را از حضدرت علدی ، داّل بدر ایدن 
گذاه کده حدّد بدر او وارد شدده، پذیرفخده ودیکد توبه و شهادت هدر  شدود، ؤال شدهادت قداذف؛  اری 

یرا توبه وی بین او و خدای خوحش است، جقل جهوده اجد. وفسر، رواحت را بده خداطر وخالفدت  ز
کتاب و سذت وسخفر  و جرز رواحات دحگر جحذیرفخه است.   13با 

کتدداب خدددا  از ذکددر دو جکتدده قابددل توجدده در ایددن ودددال، جدددا جهددودن سددذت وسددخفر  و 
کدده رواحددت وددورد بحددث را بددا سدده وجذددا وخددالف وددی داجددد: قددرآن،  رواحددت دحگددر اسددت؛ حعذددی آن 

گوجده ودی که در وفهوم حکسان هسخذد. لذا ایدن  تدوان  سذت وسخفر  و دو رواحت واحد دحگر 
که: وذظور از سذت وسخفر ، غرر از احادحث وخحدد الهعذدی در حد  ووضدوع  برداشت جهود 

 است. حشان جقل وکرر و وخعدد از فعل وعصوماست؛ بلکه وراد ا
لزوود  در جهدت  _جهاحدد  که وکرر اسدخفاده ودی _اوا اصطالحات ووث ، صحر  و غرره هن 

ل  گذاری ودجت سذد و حدا ودخن رواحدت جرسدت و حخدی ودی ت خرد و ارزش گداه ودال گفدت،  تدوان 
فقدد  از  برداری بدده صددحر ، از حرددث سددذدی جرسددت، بلکدده وحخددوایی بددوده و  صددحت و جددام

حدار،  اصطالحات سذدی اسدخفاده ودی کده از آن بده صدحر  علدی بدن وهز کذدد؛ وددال  در رواحخدی 
 گوحد:  کذد، وی حاد وی

غرددر صددحر  اسددت؛ چددون در آن رواحددت، راوی دو فخددوای وخخلددف از اوددام بدداقر و 
در بدداب طهددارت و ججاسددت شددراب در دسددت دارد و بدده اوددام  اوددام صددادم

، حعذددی ججاسددت شددراب را م، رأی اوددام صددادمکذددد. و اوددا عرضدده وددی رضددا
 پذیرد.  وی

کدردو  گرفدت و دحگدری را رد  حال، به جظر آقدای صدادقی چگوجده وهکدن اسدت قدول حکدی را 
کده  جهی یرا آجچه با تقره سدازگارتر اسدت، طهدر اسدت، جده ججاسدت  کرد؛ ز توان حهل بر تقره هن 

گرفخه است.  14اوام آن را 
                                                      

 .11، ص34، جالفرقان. 13

حار بن علی صحرح  .14 حاد، بن سهل عن باؤلسذاد وهز  :الحسدن أبدی الدی وحهدد بدن اهلل عجدد تدابک فدی قدرأت قدال: ز
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ل ضددعرف بددودن رواحددت هددن عهو دار، بلکدده بدده خدداطر  وددا  جدده بدده جهددت سددذد وشددکلو وددال
گداه وهکدن اسدت رواحخدی را هدن از  کده  وحخوای وخالف قدرآن و سدذت قطعدی اسدت؛ هدر چذدد 
جهت سذدی حکن به ضعف دهد، ولی این حکدن، فقد  بده سدجج ضدعف سدذدی جرسدت، 

کرده و در اداوه جرز بر ای قوت بیشدخر بلکه پیش از این، با دالیل وخالفت با قرآن و ... آن را رد 
گفخه: ضعرف است.   15سخن خود، به ضعف سذدی آن جرز اشاره جهوده و 

کدذاب و جاعدل  حال این ضعف به جهت سذد ورسل و وعضل آن است حا وجود راوحدان 
کده بده جداقلرن وطعدون  و غرر اواوی و حا... وشخص جکرده استو جز در چذد ودورد اسدخثذایی 

کدده در بخددش رجددال بددد سددذد، اشدداره وددی گوجدده  ان خددواهرن پرداخددت. لددذا وددیکذددد  تددوان ایددن 
کدده آقددای صددادقی لزووددا  از اصدددطالحات دراحدده بددر ههددان وعدداجی وضددع شدددده  برداشددت جهددود 

 اسخفاده جکرده است. 
کدده بدده ضددعف و طعددن  جددا وطددرح وددی ایددن سدد الی در این کدده آحددا در ایددن وددوارد وعدددود  شددود 

که به اجهال، راوحان اشاره وی حکن به ضعف سدذدی داده اسدت، و حدا  جهاحد و حا ووارد دحگر 
که وفسر اذعدان بده اتصدال سدذدی دارد، چدون ورحدوم آقدای بروجدردی و  او هن 16حخی وواردی 

خددویی خددود بددا اجخهدداد و بررسددی اسددذاد و تددراجن و رجددال و... بدده ضددعف آجهددا دسددت حافخدده حددا 
ر هدرچ جدای اجخهاد دحگر عالهان چون وجلسی و ... را در این باب پذیرفخه اسدتو احشدان د

کده جسدجت بده علدن رجدال دارجددد،  آثدار خدود بده ایدن وسد له جحرداخخده اجدد و بذدا بدده دحددگاهی هدن 
                                                                                                                             

رارا یرو !لفدا جعلت  حصدلی ب ن ب   ال قاال: اجهها الرجل، ثوب حصرج الخهر فی اهلل عجد أبی و جعفر أبی عن ز
بها حدرم اجها فره، رارا، غردر روی و شدر _  رکالهسد حعذدی_  ججردذ أو خهدر  ثوبد أصداب ؤذا قدال: اجده :اهلل عجدد أبدی عدن ز

ت ف عد فره رتصل ان و له،ک فاغسله ووضعه، تعرف لن ان و ووضعه عرفت ان فاغسله،  بدهو آخدذ ودا ف علهذی ، صال
 و االسخجصدار و الخهدذحج ودن ،22ص ،3ج ،الشدرع  أحادحدث جداوع) اهلل عجدد أبی بقول خذ قرأته: و بخطه فوقع

 ا  کوکوشد الحد  انکد ؤن اؤلوداورن، عدن الهذقول تعارض فی فان بصحرح ، هی فلرست الصحرح و هذه أوا (.افیکال
ین، الههدداک انکد ان و الجدداقر ودع اآلخددر قولدده علدی اهلل عجددد أبدی قددول الهددرج  ودن لددرس بیذههدا  جددص هددو هداک صددادر
 ودن ای فدی للخقرد  ووقدف ال و والجداقر بده حقدول الذی اآلخر قولهل تر و اهلل عجد ألبی بقول األخذ حص  رفکف الرواح ،
 ،9ج ،الفرقدان) لده وخدالف اآلخدر ولالقد و للخقرد  ووافد  بالذجاسد  فدالقول تقرد ،ل هذدا انکد ان بدل الذجاس ، و الطهارا

 (.344ص

 و_  اسدت حددحث رد دلردل تدرین وهن رواحدات دحگدر بدا ووخالفدت بدوده جدزول سدجج در که_  193ص ،45ج ههان، ر.ل: .15
 عاقله، دحه باره در 312ص ،7ج و_  است حدحث رد دلرل سذدی برضعف عالوه عقل با وخالفت که_  405ص ،47ج
 در 317ص ،32ج ؛436ص ،34ج ههدان، جردز: اسدت. شدده اشداره هدن قدرآن بدا وخالفت هب سذدی، ضعف بر عالوه که

 آجها وخذی ضعف و جهوده اشاره دارجد، هن با وخن و سذد ضعف که رواحاتی به غرجت، زوان در جهعه جهاز وجوب باب
 است. جهوده رد را رواحات و داده شرح را

 ...و 393ص ،2ج ؛53ص ،7ج ؛423ص ،3ج ؛434ص ،4ج ههان، ر.ل: جهوجه، برای .16
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کدده خددود بدده تفحددص، وطالعدده و اجخهدداد در ایددن بدداب پرداخخدده  بسددرار بعرددد بدده جظددر وددی رسددد 
کدده عرجددی بددر اراخدده آن از  گددر اجخهدداد رجددالرون و افددراد وهخدداز حددوزه سددذد و دراحدده باشددد  باشددذد. ا

گر این جقل قدول، از افدرادی غردر رجدالی و حدا رجدالرون غردر اوداوی  سوی احشان وارد جرست، اوا ا
گداه بدا وشدکلی جددی وواجده  بوده باشد و خود احشان هن بررسی شخصدی جذهدوده باشدذد، آن

کده بیشدخرحذه رواحدات  وی کتدج اهدل سدذت هسدخذد  کده ایدن رواحدات، وذقدول از  شدوحن. از آججدا 
که آجها خود بدا دالیدل  قانالفرووسوم به ضعف در  هن از وذابع اهل سذت است، واض  است 

حکددن بدده ضددعف حدددحث  _کدده از جهلدده آجهددا تشددرع روات اسددت  _وددذهجی و رجددالی خوحشددخن 
اجد. در این صورت، چذرن سدذدی بدرای ودا جده تذهدا ضدعرف ججدوده، بلکده شداحد از درجده  داده

 اعخجاری هن برخوردار باشد. 
که وفسدر دسدخهجهوجه حاضر در باب اه هدای وخعددد رواحدات در شدذاخت  ل اعراف است 

کفده احهدان و حسدذه اهدل اعدراف  آجها فهرست وی کده جده  کذد؛ ازجهله رواحاتی، بددین وضدهون 
گذاه. لدذا جده ودی تواجذدد بده بهشدت بروجدد و جده جهدذن. خددا آجهدا را در  برتری دارد و جه عصران و 
گذاهاجشان زایل شود و  کذدد. آقدای  رحهت خود داخل بهشدت ودی آجها را باآججا جگه داشخه تا 

کددرده و آن را بدده سددذد ضددعرف،  صددادقی ایددن رواحددت را جرددز بدده جقددل از وذددابع اهددل سددذت جقددل 
وخصددف جهددوده اسددت. و در پاحددان تهددام ایددن رواحددات را بدده دلرددل وخالفددت بددا قددرآن در وواضددع 

کرده است.  17وخعدد رد 

 و اعتجار اسنادی  الفرقان
کذ کده در  ون اراخه شد، بر ویاز آجچه تا  گوجده  بدوط بددان، آن  که سدذد حددحث و علدوم ور آحد 

ووقعرددددت  الفرقددددانجددددزد دحگددددر وفسددددران، وحدددددثان و فقهددددا دارای اعخجددددار و توجدددده اسددددت، در 
تدوان  گرری جدارد. برای اثجات این اور به طور علهدی، شدواهدی و اسدخذادات ذیدل را ودی چشن

 اراخه جهود:
ح آجها. استفاده و استجاد ب1 واحات ضعحف و عدم طر  ه ر

بذدی  ، ورددزان درجدده صددحت و عدددم صددحت سددذدی را در وقدودده خددود، بددا تقسددرنالفرقدان

                                                      
 عجدا ، ابدن عدن ضدعرف، بسدذد الهاشدهرات فدی صدخر بدن الحسدن أبدو أخدرج فرده دحگر: جهوجه ؛417ص ،44ج ههان، .17

 و نکدأرجل و الهرافد  ؤلدی نکأحددح و نکوجدوه فاغسدلوا الصدالا ؤلدی قهدخن ؤذا» :عهدی ابدن علدی ججریل بها جزل قال:
 (.464ص ،2ج )ههان، بیذهها أجعله له: قال ،«نکبرؤوس اوسحوا
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گددذاری آجهدا بیددان جهددوده اسددت. در جگداه وفسددر، حدددحث چهددار  حداالت رواحددات و تعرددین ارزش
 حالت دارد:

 . سذد و وخن صحر ،4
 . سذد و وخن ضعرف،3
 . سذد صحر ، وخن ضعرف،3
 عرف، وخن صحر . . سذد ض1

شدود. و در حالددت  اسددذاد داده ودی بیدت و اهدل در حالدت اول، حددحث بده پیدداوجر
یدددرا ت ویدددل بدددردار  دوم و سدددوم، حددددحث وطدددروح و بددده تعجردددر رواحدددات، بددده دیدددوار زده ودددی شدددود؛ ز

شدود.  اسدخذاد داده جهدی شود، ولدی بده رسدول خددا جرسخذد. حالت چهارم جرز تصدی  وی
کتدداب خدددا حددا سددذت رسددول خدددا اصددل در صددحت وددخن در   عجددارات فددوم، ووافقددت بددا 

است. پس هرم جقشی بدرای سدذد جدز اسدذاد بده وسدذدالره، آن هدن در صدورت صدحت وخذدی 
کذددد. سددذد فقدد  از جهلدده اسددجاب اجخسدداب  جرسددت. و صددحت سددذد، وددخن را تصددحر  جهددی

 18صحت، آن هن در حاشره وخن است.
گددر وددخن  حعذددی اول بدده وددخن جگدداه وددی بددر اسددا  ووافقددت بددا قددرآن و سددذت قطعددی، کذددرن. ا

کذدرن. و جقدش  صحر  بود، سحس فق  برای اجخساب آن به وعصوم، از سدذد جسدت و جدو ودی
کذبد راوی است.  19سذد فق  تضهرذی برای فهن عدمد تعهدد 

بذدی، حدددحث بددا صددحت سددذدی و ضددعف وحخددوایی جرددز وطددروح شددهرده  در ایددن تقسددرن
اسددخذاد و اسددخفاده از آن در اجخسدداب بدده وعصددوم، جرددز  شددده اسددت. در حالددت اول، عددالوه بددر 

کارایی سذد را در این حالت وی وشکلی جدحده که وخن صحر   اجد. و در واقع، جهاحت  داجذد 
که تهام صحاح به پیاوجر اخخصاص جدارد؛ لذا جرازوذد سذد هسدخرن  است، ولی از آججا 

کده  گدردد. بده ههدرن دلردل، در حدالخی  ودخن ضدعرف باشدد، صدحت و حدا تا این اجخسداب قدوی 
کدددار جهدددی آحدددد. حالدددت دوم را هدددن در هدددر صدددورت وددددردود  عددددم صدددحت سدددذدی هدددرچ بددده 

                                                      
خهدد  و الرسددول الددی حسددذد فدداألول .18  حخحهددل لددن ؤذا الدالددث  ذلکدد و  الحدداخ ، عددرض حضددرب الددداجی و الرسددول، آل وددن األ

 اهلل رسدول سذ  اواهلل  تابکل ووافقخه الهخن صح  فی األصل و الرسول الی حسذد ال نکل و حصدم الرابع و الخ ویل،

. الهخن انک ؤذا الره، الهسذد الی االسذاد صح  اال للسذد، دور ال و الدابخ ،  و الهدخن، تصدح  ال السدذد فصح  صحرحا 
 (.34ص ،4ج )ههان، الهخن صح  هاوش علی الذسج  صح  اسجاب ون هی اجها

، ؤال السدذد لصدح  دور ال .19  الذقددل عدن سددالو  ال و جسدخ ال و تقرد  دون لصدددوره ضدهان دون ذب،کددال تعهدد لعددم ضددهاجا 
 (.407ص ،44ج )ههان، أشجه وا و تقطع ال و بالهعذی
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اجددد؛ اوددا در حالددت سددوم، حعذددی حدددحث از صددحت سددذدی برخددوردار باشددد، ولددی بددا  برشددهرده
اجددد؛ حخددی بدده  گشددا جداجسددخه ضددعف وحخددوایی جرددز وددردود شددهرده و آجهددا را در هددرچ وددوردی راه

کددرده در واقددع، ایددن قسددهت را ح عذددوان وؤحدددات.  اجددد. در  بدداره و بدددون قایددل بدده تفصددرل رد 
کدده چذدددرن رواحدداتی بددرای فهدددن احادحددث تقردده گددداه شذاسددایی روات و حخددی فهدددن  حددالی  ای و 

گشا است. ای بسا ضعف وحخوایی برخواسدخه از تصدحرف بدوده  کار  رواحات صحر ، بسرار 
که  رواحدات ههسدو بده رفدع تصدحرف، پرداخخد ه و رواحدت، قابدل اسدخذاد اسدت و عدالوه که با 

بددرآن، راوی وصددحف هددن شذاسددایی شددده و در برخددورد بددا رواحددات وی بددا دقددت جظددر بیشددخری 
یددرا بددر خددالف آجچدده آقددای  تددوان ایددن رواحددات را ح  شددود. پددس جهددی برخددورد وددی بدداره واجهدداد؛ ز

گفخه  اجد، این رواحات قابل ت ویل هسخذد. صادقی 
هددایی از ایددن رواحددات از سددوی و لددف هسددخرن.  ، وددا شدداهد اسددخفادهنالفرقددااوددا بددا ت وددل در  

حا آجها را ت ویدل جهدوده اسدت. حالدت چهدارم  احشان، چذرن رواحاتی را حا با حهل بر تقره آورده و
به درجه صدحت  که سذد ضعرف، ولی وخن با وعرار ووافقت با قرآن و سذت رسول خدا

شدود. در  اجخسداب داده جهدی وعصدوورنشود، ولی به حضرات  رسرده است، تصدی  وی
شددود و دحگددر ارزش اسددخذاد جداشددخه و  ایددن صددورت، برابددر قددول و اجخهددادی از غرددر وعصددوم وددی

کده وفسدر در ودوارد وخعددد تفسدرر خدود، از ایدن  وعرار فخوا قدرار جهدی گردرد. ایدن در حدالی اسدت 
کدده از رواحدات بهدره بدرده و حخدی در فخداوای فقهدی از آجهدا اسدخفاده جهدوده اسد ت؛ واجذدد رواحخدی 

لددی»ابددی أواودده در ذیددل آحدده  ذاُههددا ؤد ح  ددرن  آو  عد ددرار  و  و 
ا  ذاتد ق  ددو  ب  آوددده اسددت. در ایددن جقددل،  20«ر 

کده بهخدرین  پیاوجر گفخه در شام شهری اسدت بده جدام دوشد   قرار را به شام تفسرر جهوده و 
فخده و حخدی لجذدان و اردن شهر شام است و وراد آحه جرز دوش  است. وفسدر ایدن رواحدت را پذیر

دسددددخی  وددددورد دحگددددر، در بدددداب زهددددد و تذگ 21و فلسددددطرن را هددددن وشددددهول آن جهددددوده اسددددت.
کدده در ایددن اثذددا  پیدداوجر کدده چهددار روز هددرچ طعدداوی جخددورده و سددحس خروددا خوردجددد  بددوده 

گویی با ابن عهر صورت ودی گردرد. وفسدر ایدن رواحدت را جردز بده جقدل از اهدل سدذت ذکدر  گفت و 
د آن را ضددعرف خواجددده، ولددی در وددخن تفسددرر، هددن از آن اسددخفاده ت ییدددی جهددوده کددرده و سددذ

                                                      
 (.60 آحه و وذون، )سوره دادحن وذزل بود، سار چشهه و ههوار وکاجی که بلذدی سرزورن به را دو هر .20
  قددال: اآلحدد ، هددذه تددال اجدده الذجددی عددن اواودد ، أبددی عددن ضددعرف، بسددذد رکعسددا ابددن اخددرج :40ص ،6ج الهذدددور، الدددر .21

 خردر هدی دوشد  لهدا، حقدال ودحذد  الغوطد ، لهدا حقدال بد رض بالشدام هی قال: اعلن، رسوله وهلل ا قالوا: هیو این تدرون أ
 (.364ص ،30ج ،الفرقان) الشام ودن
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 22است.
گاه از رواحدات ضدعرف بده عذدوان وؤحددات تفسدرری خدوحش بهدره بدرده اسدت؛ بدرای  احشان 

کده پوسدت کذذدد و ایدن خدالف  هدا ورتدج تغریدر ودی جهوجه، در بحدث عدذاب روز قراودت و ایدن 
که به اذعدان آقدای صدادقی، ضدعرف  _ابع اهل سذت عدالت جرست، به حدحدی وذقول از وذ

کددار فقدد  بدده  هددایی از آن رفددع ابهددام هددن وددی اسددخذاد جهددوده و حخددی از بخددش _اسددت  کذددد. ایددن 
اسدت. در واقدع، از ایدن رواحدت  سویی با فهن خود، از آحه و رواحخی از اوام صدادم جهت هن

گاه با اذعان  23کذد. به عذوان وؤحد اسخفاده وی به ضعف سدذدی رواحدت و وحددود و حا حخی 
کهدد  آحدده بددر وددی اؤلسددالم »آحددد؛ واجذددد رواحددت  بددودن داللددت آن، بدده ججددران ضددعف حدددحث بددا 

کان قجله وفسر بده ضدعف سدذد و وحددودحت داللدت اشداره جهدوده، ولدی بده «. حجج یهدم وا 
ُهددن  وددا »سددوی بددا آحدده  جهددت هن ددر  ل  ف  ُهددوا ُحغ  خ  ذ  ن  ح  ددُروا ؤد

ف  ک  ین   ددذد
ّل  ددد  ُقددل  لد ق  ُعددوُدوا ف  ن  ح   و  ؤد

ف  ددل  ددد  س  ق 
درن   لد ّو 

ُت األ   ت  ُسّذ  ض  گفخده خدود احشدان در  25آن را پذیرفخده اسدت. 24«و  حدال، آحدا طجد  وجداجی و 
کشدف صددحت سدذد، بدرای اجخسدداب رواحدت بده وعصددوم ودی تدوان ایددن قدول را بده وعصددوم  بداب 

 جسجت دادو 
کده ضدعف سددذد، بده تذهدایی در  وشداهده ودی جده دلردل رد رواحخددی و جده عاوددل  الفرقددانشددود 

کده بده ضدعف جدام  الفرقدانبردار اسدت، از سدوی و لدف  پذیرش جقلی است، بلکه فقد  رواحخدی 
 شود. برداری جهی تفسرری بهره _شود و از آن به عذوان دلرل فقهی ذکر وی

ح آجها2 واحات مرسل وعدم طر  . استجاد به ر
کدن بدود بده جهدات وخعددد سدذدی کده ضدعف آن وه _عالوه بر اسخذاد به اسدذاد ضدعرف 

گرفخدده  الفرقددانباشددد _ بدده طددور وشددخص، رواحددات ورسددل جرددز وددورد عذاحددت و توجدده خدداص  قددرار 
                                                      

بیجده و زن ودادر وحروردت بداب در جسدا  سدوره 33 آحده ذیدل در کده اسدت رواحخدی دو دحگر، جهوجه .99ص ،33ج ههان، .22  ر
 گرفخه صورت دخول زن در چه را، ههسر وادر و داشخه اطالم آحه این در «اوهات» که است آن بر وفسر است. شده وارد
 وجدود بدا سداخخه، ههسدر در دخدول قردد بده وقردد را زن ودادر وحرورت که حدحدی دو لذا شود. وی شاول خرر، چه باشد

 شددود وددی پذیرفخدده سددذدی، ضددعف وجددود بددا اوررالهدد الهذرن از وذقددول حدددحث و شددوجد وی طددرح سددذدی، صددحت
 (.13ص ،4 ج ن،)هها

 عن جافع، طری  ون ضعرف بسذد وردوح  ابن و حاتن أبی ابن و األوس  فی الطجراجی أخرج :471ص ،3ج ،الهذدور الدر .23
 ذاکده عهدر: فقدال ودرا، ود ا واحددا سداع  فدی تجددل تفسدررها: عذددی وعاذ: فقال اآلح ، هذه عهر عذه قر  قال: عهر ابن

 (.431ص ،7ج ،الفرقان) اهلل رسول ون أسهعت
 .32 آحه اجفال، سوره .24

 .319ص ،43ج ههان، ر.ل: وذافقرن، جز ههگان برای ورت جهاز وجوب باب در جرز .306ص ،43ج ههان، .25
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که باشدد، در جظدر آقدای صدادقی  کجای سذد و هر تعداد از راوی  گویی افخادگی در هر  است. 
کرفرددت داوری حدددحث تدد ثرر جهددی حشدده ایددن جگددرش در غرددر اصددرل خواجددد بددر  ن جهددد. و الجخدده ر

 جاحگاه سذد و راوی در اصل پذیرش حدحث است. 
به دو صورت است: برخی از رواحات به اذعدان خدود وفسدر، ورسدل بدوده،  الفرقانارسال در 

کجدای سدذد ودی تواجدد  حعذی در سذد آن افخادگی وجود دارد. این افخادگی هر چذد جفر و از هدر 
کده در  ، جقل اسذاد جاقص توس الفرقانباشد. حالت دوم ورسل در  وفسر برای رواحدات اسدت 

کده از آن جقدل ودی جهاحدد. ایدن ارسدال، قابدل توجرده  کذدد، اشداره ودی این صورت به وذجع اصدلی 
کده در بداره آن  کاسخی آن پرداخخده اسدت. هدر چذدد  یرا با اراخه وذجع حدحث، به ججران  است؛ ز

گداه جقددل رواحدات از وذددابع غرددر وعخجدر  و وخدد خر و عدداوی  اسدذاد هددن داوری جکدرده باشددد و حخددی 
شدود؛  توجهی به وضعرت سذد از سوی وفسر در بخدش اول آشدکار ودی وذهج باشد. ولی بی

حعذددی بددا وجددود اطهرذددان بدده ارسددال رواحددت، بدداز بدده جقددل و اسددخفاده تفسددرری و حخددی فقهددی آن 
حده است. از جهله این رواحات، وجهوعه ورسالت در بداب عددم حلردت ذبداح   ز وجادرت ور

کتدداب اسددت کدده ابخدددا رواحدداتی داّل بددر حلرددت آن ذبدداح  در صددورت علددن بدده تسددهره در  اهددل 
هذگددام ذبدد  جقددل جهددوده، پددس از آن، چذددد رواحددت ورسددل وخضددهن حروددت آن ذبدداح  را جقددل 

گاه، با وجود صراحت تعارض بین این دو دسخه و اذعان بده ارسدال دسدخه دوم،  وی جهاحد. آن 
کدرده و سدراججام، رواحدات را پذیرفخده آن رواحات را ت ویل جهوده و حهل بر عدم  علن بده تسدهره 

 26است.
تر است. آقدای صدادقی در ایدن بداره  وورد دحگر، رواحات باب اخخصاص حجوا به پسر بزر،

ذکدر  _که در آجها از این اخخصاص، سخن به وردان آودده  _چذدین رواحت وخصف به صحر  
وران، رواحت ورسدلی را از ابدن اذحذده  جهوده، ولی در وقدار و تعداد حجوا تفاوت است. در این

کرده و در آخر چذرن جخرجه وی کده چدون بدین ایدن رواحدات تعدارض اسدت، حکدن بده  جقل  گردرد 
گر ههه وطدروح جشدوجد، جهاحدت اودر تدرجر  اخخصداص حجدوا  تساق  ههه آجها داده وی شود و ا

ک به پسدر بزر، یدرا ایدن رواحدات بدا  اجدد و  تداب وخالفتدر، آن هدن بدا رضداحت دحگدر ورثده اسدت؛ ز
  27دحگر در تعارض هسخذد. عالوه بر آن، با ح 

که این تعارض از جدوع ذکدر وصدادی  وخعددد بدوده و  _در واقع در باب تعارض این رواحات 

                                                      
 .62ص ،2ج ههان، .26

 .339ص ،5ج، ههان .27
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شدود، ارسدال رواحدت در  سخن به وران جراورده و جرز آجچه بدان توجه جهی _قابل جهع هسخذد 
کدده ورسددل در  وذظددر احشددان ههددان اعخجددار صددحت را  وقابددل صددحت سددذدی اسددت؛ حعذددی آن 

 28آحد. داشخه و تعارض بین رواحات صحر  و ورسل جرز در ح  سط  به حساب وی
واحات صححح، موثق، مرسل3  . رد ر

در دو بخدددش پیشدددرن بددده تاخردددد و جحدددوه اسدددخفاده از رواحدددات ورسدددل و ضدددعرف در تفسدددرر 
که وفسر در هذگدام بررسدی رواحدا الفرقان ت، بده سدذد ضدعرف و ورسدل اشاره شد و وعلوم شد 

آجهددا توجدده جذهددوده و آجچدده بددراحش وهددن اسددت، صددحت وخذددی، رواحددات اسددت. وجذددای صددحت 
گرفخده شدده اسدت، اودا در بحدث  وخذی، پیوسخه در برخورد با تهام رواحات از سوی و لدف پدی 
کدده رواحددات ضددعرف و ورسددل و ووثدد  وددورد اقجددال  گوجدده  سددذدی چذددرن جرسددت؛ حعذددی ههددان 

کلدی طدرح  احشان قرار وی گاه ههدان رواحدات و حخدی رواحدات صدحر  السدذد جردز بده طدور  گررد، 
گوجه اسخفاده روایی جهی گوجه برخورد، جه به دلرل تعدارض  گشخه و وفسر از آجها هرچ  کذد. این 

اعخجداری  سج  حدحدی و فراووشدی وجذدای روایدی بلکده بدرعکس، بده دلردل اصدرار بدر اصدل بی
گاه رواحت صحر ، ووثد ، ورسدل سذد و وهن بودن وخن رواحت در  حابی حدحدی است. هر  ز ار

کتداب خددا، سدذت قطعددی، عقدل و... از درجده اعخجدار سدداق   و... بدا دالحلدی چدون وخالفدت بددا 
کده رواحدت از حردث سدذدی از چده وردزان صدحت برخدوردار اسدت. جردز  شود، دحگر فرقی جدارد 

کاول حدحث اشاره وی گر به ارسال و عدم صحت  ای تقوحت رد حددحث اسدت شود، فق  بر ا
گرجه، به هرچ عذوان جهی هدای ایدن جدوع برخدورد  تواجد عاولی برای طرح به حساب آحد. جهوجده و 

 بسرار است. الفرقانبا رواحات، در 
کده خواجددن جهداز بده چهدار سدهت در هذگدام جداجسدخن  از آن جهله، رواحات ورسلی اسدت 

تدر از آن،  آن را به جهت ارسال سدذدی و وهنکذد. احشان رواحت وذکور و حکن  قجله را بیان وی
کتاب و سذت رد وی  29کذد. عدم ووافقت با 

                                                      
 .420ص ،43ج ؛36ص ،3ج ههان، ر.ل: دحگر، ووارد .28

 دحده بداب در دحگدر جهوجده ...قلدت قدال اهلل عجد أبی عن أصحابذا بع  عن قرحش، ورسل  هی :343ص ،3ج ههان، .29
 ،7ج )ههدان، اسدت جهدوده رد سدذت و کتداب بدا وخالفدت جهدت بده کده اسدت عجددالرحهان یدوجس ورسدله رد و عاقله،
 سددجج بدده را رواحددات آن ههدده وفسددر، اسددت. رضدداعت حکددن بدداب در سدداباطی عهددار ووثقدده رد دحگددر، وددورد (.312ص

 ازدواج کده اسدت صحاحی و ووثقات رد دحگر وورد .(326ص ،5ج )ههان، کذد وی رد قردهو رواحات و آحه با وخالفت
 کذدد ودی رد قدرآن، بدا وخالفدت جهدت بده را رواحدات این کلره وفسر داجد. وی صحر  را دخخر در دخول از قجل زن وادر با

 وعخجدر، رواحدات بده فسدرو کده است دست خرسی از غرر آبی با سر وس  جواز عدم دحگر، ودال (.377ص ،5ج )ههان،
 کدرده تقرده بدر حهدل جهاحدت، در و جهدوده رد آحده ظداهر از بدودن دور دلردل بده را رواحدات ایدن و جهدوده اشاره ووث  و صحر 
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واحات در باب تعارض4  . عدم توجه به اعتجار سجدی ر
در زورذه تعارض رواحات جرز جلوه دارد. طجد  وقجولده  الفرقانبی توجهی به بحث سذد در 

وداوی در اولوحدت قدرار دارد. عهر بدن حذظلده، در هذگدام تعدارض رواحدات، اخدذ رواحدت عدادل ا
که بدون توجه به درجده حددحث از حردث سدذدی در  الفرقانولی در  وا شاهد وواردی هسخرن 

صدد رفع تعدارض رواحدات برآودده اسدت. الجخده ههچدون ودوارد دحگدر در ایدن بداب، عاودل رفدع 
گداه دو رواحدت ح  30تعارض، بیش از هر چرز، قرآن است. ن سدان را بده عذدوان وخعارضدر حخدی 

گاه فارم از سذد، با توجه به وخن آجها، به رفع تعارض وی  پردازد.  آورده و آن 
کی از بی یدرا در بداب رواحدات  اعخهادی و بی این روحه حا توجهی وحد  بده سدذد اسدت؛ ز

وخعدارض، بددیش از هرچرددز باحددد علددت تعددارض را از احدوال رجددالی راوحددان، جسددت و جددو جهددود؛ 
که وخن هر دو رواحت ادعای  کده ای بسدا قدرآن در ت ییدد و حدا رد آن سدخذی چرا  حکهدی داشدخه 

گر هن وؤحدات قرآجی در دست باشد، ودی تواجدد صددور رواحدت وقابدل  به وران جراورده باشد. ا
را از سر تقره و تصحرف و جاظر بودن به وورد خاص داجست، ولی وفسدر ایدن بخدش را بده طدور 

حدابیهای سذدی و رجدالی، فقد  بدر  کاول و فارم از بحث ز هدای وخذدی دججدال  اسدا  ودخن و ار
 گرفخه است. 

 گررحن:  هایی از رفع تعارضات حکسان و غرر ههسان روایی پی وی بحث را با جهوجه
کده دو  جهوجه اول در باب تدخرن، وضهضهه و اسخشدهام دود غلدرظ بدرای روزه دار اسدت 

کرده و ووثقه سلرها کده دال بدر بطدالن  _ن را ووثقه از عهرو بن سعرد و سلرهان بن وروزی ذکر 
کدده تهضدده  و...، جوشددردن و خددوردن جرسددت لددذا باعددث بطددالن  _روزه بددوده  بددا ایددن دلرددل 

کده در ایددن  والحظده ودی 31پددذیرد. کذدد. و ووثقدده عهدرو بدن سددعرد را ودی گدردد، رد وددی جهدی شددود 

                                                                                                                             
 .337ص ،3ج ؛403 و .53ص ،2ج ؛391ص ،5ج ههان، ر.ل: دحگر، ووارد (.416ص ،2ج ههان) است

 صدحر  عذداوین بدا بسرار رواحاتی که روزه صحت و روضان در فجر تا جذابت بر واجدن باقی باب :51ص ،3ج ههان، .30
 است. تعارض در پیاوجر فعلی سذت و خدا کتاب با چون هسخذد؛ وردود گوحد: وی ولی کذد، وی فهرست ووث  و

 ، ذلدد بغرددر او بعددود حدددخن الصدداخن  عددن سدد لخه قددال: الرضددا عددن سددعرد، بددن عهددرو ووثقدد  :111ص ،4ج ،الخهددذحج .31
 جفدس فی وعارضه و ب  ، ال قال: حلقه، فی الغجار حدخل الصاخن عن س لخه و ب  ، ال قال: حلقهو فی ذ الدخ فخدخل
 اسخذشد  روضدان شدهر فدی الصداخن تهضده  ؤذا حقدول: سدهعخه قدال: الهدروزی سدلرهان عن (،143ص ،4)ج الهصدر
، ، ذسک او  غلرظ ، راخح  شن او وخعهدا   لده  ذلد فان وختابعرن، شهرین صوم هفعلر غجار، حلقه و عذقه فی فدخل بیخا 

 ال و لکدأ ال غلرظد  راخحد  شدن ثدن الجلدع، تعهدد ؤذا ؤاّل  شدرابا   لدرس الخهضده  أقول: اح.کالذ و الشرب و لکاال ودل فطر،
 ودا دون االسخذشدام و الخهضده  به اخخص قد و الخعهد بصورا حخخص شهرین صوم ثن احد، به حفت لن هاک شرب،

 (.70ص ،3ج ،الفرقان) الحل  فی الها  ؤدخال تعهد ؤذا ؤاّل  یجطل ال فرهها هو و سواهها،
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خواجی با فهدن احشدان بدا درجده وثاقدت سدذدی قجدول و رواحدت  تعارض، ح  رواحت به سجج هن
شدود و هدرچ  گر با ههان درجده سدذدی، فقد  بده دلردل وخالفدت بدا فهدن قرآجدی خدود، رد ودیدح

 پذیرد. بررسی سذدی دحگری از رواحات صورت جهی
گددروه صددحر  و ووثدد  در بدداب طددالم در طهددر، و رجددوع  ودددال دحگددر، در بدداره تعددارض، دو 

گدر کده اول، حکدن بده تسداق  دو  وه داده، وجدد، بدون وجاوعدت و تحدرحن طدالم سدوم اسدت 
گدروه اول، حعذدی صدحاح را تدرجر  داده؛ آن هدن جده بده دلردل صدحت سدذدی، بلکده بده  سحس 

  32سویی با اطالم آحه. سجج هن
و حدا در بداب تسداوی حدد قداذف وهلدول بدا حدر رواحداتی را بدا اعخجدارات سدذدی آجهدا داّل بدر 

ع ، الحسدددن کذددد. آن رواحدددات بدددین قرارجدددد: ووثقدد  سدددها تهددام بدددودن حددّد آجهدددا، فهرسددت ودددی
کالصدددحر  أبدددی  کالصدددحر  سدددلرهان بدددن خالدددد، الحسدددن  کالصدددحر  الحلجدددی، الحسدددن 
رارا  کالصدحر  ز کالصحر  سهاع ، القوی أبی الصدجاح الکذداجی، القدوی  الخضروی، الهوث  

کالصدحر  سدهاع  عذده کالصدحر  بکدر و الصدحر . در وقابدل، چذدد  و الهوث   ، الحسدن 
ذکر جهدوده و الجخده رواحدات دسدخه اول را  _داجد  از آزاد وی که حد برده را وخفاوت _رواحت دحگر 

پذیرفخه است. این پذیرش هن جه به دلرل صحت اسدذاد، بلکده بده جهدت ووافقدت بدا اطدالم 
کددده حدددّد بدددرده را وخفددداوت از آزاد داجسدددخه  آحددده و جردددز وجدددود تعدددارض در خدددود آن رواحدددات اسدددت 

 33است.

 الفرقانجقد دحدگاه سندی 
 رجال و احراز وثوق مخجری. جحاز به علن 1

اسدت، ولدی بدا  وذجع اصلی فهن تکالرف الهی، رواحات اهل بیت عصدهت و طهدارت
گذاشخه است، دست که حدحث پشت سر  حخ رقت باری   حابی به سدخن و تقریدر اخهده تار

کتددج شددرعی،  کدده احادحددث ووجددود در  کدداری بسددرار دشددوار و پیچرددده اسددت و چذددرن جرسددت 
گرفخده در احادحدث و  ههه وهن قطعی الصدور باشذد. از  که جعل، د  و وضع، اججام  تر، این 

کهدان جدایر در ایدن بداره، و از طرفدی هدن در جقدل و اجخقدال احادحدث از  تعهد عده ای به وی ه حا
کتاب کدن و  اصول اولی به  گداه،  های دحگر و ههرن طور از افراد به افراد دحگر، داجسخه و جاخودآ

                                                      
 .16ص ،1ج ههان، .32

 .344ص ،9ج ؛15ص ،34ج ؛52ص ،3ج ؛396ص ،5 ج ؛337ص ،3ج ر.ل: دحگر، های جهوجه .15ص ،34ج ههان، .33
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حادهددایی در وخددون و شددکل احا کدده هددر خردوذدددی بدده شددکل اجهددالی ز دحددث پیدددا شددده اسددت 
 رود. جسجت به ههه این اخجار در ش  و تردحد فرو وی

حن، حکددی از وهن  کذددار بگددذار گددر علددن رجددال را  هددای خددروج از آن شدد  و تردحددد را  تددرین راه ا
تواجدد بده دیدن و شدرحعت جسدجت  احن. در این صورت، فقره بسراری از احکام را جهی کذار جهاده

گر جده چگوجده  حات دین است؛ و  که در قرآن آوده و حا جز  ضرور دهد، وگر بعضی از احکاوی 
کتاب وی که ودال  در  آوده، به حکدی  ون ال ححضره الفقرهحا  الخهذحج، الکافی توان وفاد رواحخی 

کده  از اخهه جسجت داد و در جخرجه، به صدورت قطعدی آن را حکدن الهدی داجسدت؛ درحدالی 
کده رواحخدی را بده او جسدجت ودیفاصله زواجی و دهذدد، بدیش از هدزار سدال اسدت و لدذا  ا با اواوی 

 شود.  ها احخهال در باره آن داده وی ده
کتاب کده ههده  بذا بر این، اسخفاده از اخجار ووجود در  های حدحدی ودا جرازوذدد ایدن اسدت 

گر ههه آجدان، وعخجدر و قابدل اعخهداد باشدذد،  واسطه کذرن تا ا بده خجدر آجدان عهدل ها را شذاسایی 
کددرده و وفدداد آن را بدده حسددج ظدداهر بدده شددرع وقددد  جسددجت دهددرن و در غرددر ایددن صددورت، بدده 

داجسددت؛ هددر چذددد در واقددع، آن خجددر،  تددوان آن خجددر را رواحخددی از وعصددوم شددکل وطلدد  جهددی
کددده وصددددرش اودددام وعصدددوم حدددان حددد  حددددحث را  حددددحدی باشدددد  یدددرا تدددا ههددده راو باشدددد؛ ز

تددواجرن داشددخه  ا احددراز جکذددرن، جدده تذهددا اسددخذاد بدده رواحددت آجددان جهددیجشذاسددرن و وثاقددت آجددان ر
کذددرن، و در جخرجدده چگوجدده  باشددرن، بلکدده ظددن قابددل اعخهددادی هددن بدده صدددور آن جرددز پیدددا جهددی

 و شرع وقد  جسجت دهرنو! تواجرن آن را به اوام وعصوم وی
که به ایدن جخرجده قطعدی ودی  کده حکدی از شدراح  عهدل بده این جا است  خجدر واحدد،  رسدرن 

کدده بددر حجرددت خجددر واحددد داللددت دارد،  یددرا تذهددا دلرلددی  حدداجش اسددت؛ ز احددراز وثاقددت ههدده راو
که ههده ادلده دحگدر در ایدن  بذای عقال بر عهل به آن و اوضای آن از طرف شرع است؛ چه این 

کده عقدال در ودواردی بده خجدر واحدد عهدل ودی کده بده  زورذه، فاقد اعخجارجدد. آشدکار اسدت  کذذدد 
کذذد و پیدا است وقخی به صدور خجری وثوم پیددا ودی صدور آن کده از ههده  وثوم پیدا  شدود 

هدای قابدل تحقردد ، صددور حدد  رواحدت وددورد تحقرد  قدرار بگرددرد. در ایدن ورددان، حد  شددرط  راه
گدر جده چگوجده آدودی ودی که وخجر حا وخجدران آن ثقده باشدذد، و  تواجدد وثدوم پیددا  وهن، آن است 

کدده فددالن خجددر بدده فددالن ا گفخدده شددود: درسددت  وددام وعصددومکذددد  کدده  اجخسدداب دارد؛ وگددر آن 
که ثقه بودن وخجر، ووجج وثوم شذوجده بده صددور خجدر ودی گدردد، اودا سدجج وثدوم حداد  است 

گداهی اودور دحگدری هدن ووجدج آن وثدوم ودی گدردد و  شده، وذحصر به این وورد جرست، بلکده 
که برای عهل به خجر واحدد حخهدا  وثدوم وخجدری باشدد، بلکده وثدوم خجدری جردز  لذا الزم جرست 
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 کذد. کفاحت وی
یدرا  آقای صادقی این روش را پسذدحده کاودل جرسدت، ز گهدان ودا ایدن سدخن،  اجد، لکن به 

گر دلرل حجرت خجدر واحدد، سدرره عقدال و حدا آحده ججد  باشدد، حجردت خجدر واحدد در آن،  حخی ا
خجدر را شذاسدایی حداقل به صورت غالج وشروط به عدالت وخجر است و لذا جه تذها باحدد و

کدرد. اتفاقدا  بدر اسدا  دالیدل  کرد تا بخوان به خجرش عهل  کرد، بلکه باحد عدالت او را جرز احراز 
حابی بدده وثددوم وخجددری در حصددول وثددوم خجددری  دسددت 34اعخهددادی احشددان در بدداب اخجددار، بی

 رسد. تر به جظر وی ضروری
گر دلرل حجرت خجر واحد هن سرره عقال باشد، وعرار وهن عقال  کده بده خجدر ا  در وواردی 

کذذدد، وثاقدت وخجدر اسدت. الجخده ودوارد خاصدی در احکدام تعجددی هدن وجدود  واحد عهدل ودی
کده عقدال در آن ودوارد جردز بده خجدر واحدد عهدل ودی گفخه شود  که وهکن است  کذذدد؛ وددل  دارد 

که خجری وجهول الراوی باشد، ولدی عدده کدرده باشدذد؛  این  ای از فقرهدان بدر اسدا  آن عهدل 
ی که در چذرن وواردی وثوم خجری پیدا ویز شود، بدر ایدن عقردده  را برخی از وردم به بهاجه این 

که عقال در این ووارد جرز به خجر واحد عهل وی شده که بده صدورت وطلد   اجد  کذذد؛ در حالی 
گر خجر، وربوط به هزار سال پیش باشد و در وقطعدی از وقداطع  که ا چذرن جرست؛ به وی ه این 

یدرا بی ای بر اسا  آن فخدوا داده هتارحخی عد تردحدد، عقدالی عدالن در چذدرن ودواردی بده  اجدد؛ ز
کردن و جکردن عقال به آن، وورد ش  و تردحد اسدت  کذذد و دست آن خجر عهل جهی کن عهل 

کرد. پس جهی که با تردحد در وورد دلرل لجی باحد به قدر وخرقن عهل  تدوان قلهدرو  و پیدا است 
کده ودوارد شددجههسدرره عقالیدی را در  گسددخرش داد  جال را جردز شدداول  بدداب خجدر واحدد بدده طدوری 

کدده وخجدر حدا وخجدرحذش ثقدده جرسدخذد و حدا وثاقخشددان  گدردد. در جخرجده، هرگدز جهددی تدوان خجدری را 
 برای وا احراز جشده، وعخجر داجست.

گدر اجسدان بخواهدد  توجه دقر  به وفاد این وقدوات، ایدن حقرقدت را آشدکار ودی کده ا کذدد 
م و تکددالرف الهددی تعجدددی را از طریدد  اخجددار ووجددود بدده دسددت آورد، جاچددار باحددد وثاقددت احکددا

گددر جدده هرگددز جهددی کذدد و  حددان آجهددا را هددن احددراز  تواجددد وفداد آجهددا را بدده دیددن اسددالم جسددجت  تهدام راو
                                                      

 علددی الخعهدد ثغددر السدذد صددح  تسدد ؤجهددا و االحخهداالت، وخخلدف الحدددحث ححخهدل حددرن السدذد صددح  تفردد ذا فهدا .34
 عددم أو السدذ ، و تدابکال ووافقد  و الخجعددر، و الخهافدت ودن الهدخن سالو  علی نکورت الوثوم ؤجها و الدق . بواقع ذبکال

 وعلدوم حجعلده ال اآلخدر ودن أوثد  السدذدین أحدد ونکد و  الصددور، وعلدوم غرر حجعله الذی الهعارض عدم و وخالفخهها،
ق   ال» الذهی: فی داخل فهو الصدور، س   وا ُف ت  ر  ن   بدهد     ل   ل  ل   ذب،کدال تعهدد لعدم ضهاجا   ؤال السذد لصح  دور فال ؤذا   ،«عد

 (.407ص ،44ج )ههان، أشجه وا و تقطع ال و بالهعذی الذقل عن سالو  ال و جسخ ال و تقر  دون لصدوره ضهان دون
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یرا خداوجد وخعال وی ی »فرواحد:  دهد؛ ز ل  م  ع 
 
ُکن  أ ن  ل  ذد

 
ُرون   اهللد ُقل  آهلّلُ أ خ  ف     35«.ت 

کدده در برخددی از اجددواع احکددام و برداشددت گددر چدده  هددای قرآجددی و اخالقددی و اوددور اجسدداجی غرددر   ا
گاه راه کذار بررسی سذد برای وثوم به خجر وجدود دارد، لکدن هدرچ حد  جدافی   تعجدی  هایی در 

اسخفاده از اسذاد جرسدخذد. بلکده شدرط الزم بدرای احدراز صددور رواحدات بررسدی سدذدی اسدت، 
کافی شه کتفا جهی رده جهیاوا شرط   شود. شود و به ههان وقدار در حجرت اخجار ا

کده احدراز وثاقدت ههده راوحدان حد  حددحث و شدذاخت وردزان اعخجدار رواحدت،  روشدن اسدت 
کاوددل بدده علددن دراحدده و علددن رجددال وعهددود، اوکددان پددذیر اسددت؛ وگددر قددراین و  تذهددا بددا آشددذایی 

که ووجج اطهرذان به صدور آن شود. گفت، به شکل وطلد   شواهد به حدی باشد  لذا باحد 
یدرا هدر دوی ایدن جهی حدابی وخذدی قدرار دهدرن؛ ز ز حابی رجالی حا ار ز هدا بده تذهدایی  توان وعرار را ار

 وشکل دارد، بلکه باحد هن وثوم خجری و هن وثوم وخجری را احراز جهود. 
ح و تعدحل راوحان2  . جر

و حدا عددم جرداز بده آن ترین سد االت در خصدوص علدن رجدال، بیدان ضدرورت  حکدی از اصدلی
یددرا عددده ای چددون: وابسددخگی اسددخذجاط احکددام الهددی بدده علددن  ای از علهددا بددا بیددان ادلدده اسددت؛ ز

که ههدان  که در آجها صفات قضات  حدحث و به تجع آن علن رجال، و جرز وجود اخجار عالجره 
حخ حدددحث و تشددخرص  روات حدددحث بددودن را تجرددین جهددوده، حضددور جدداعالن حدددحث در تددار

کده چذدرن آجها ا ز غرر جاعالن، رهرافدت ودواردی چدون تقرده و تصدحرف و تددلرس در رواحدات 
بدر ضدرورت  36اوری فق  با تشخرص راوحان وصحف و ودلس و عاوی وذهج ورسور است،

کرده کرد  در وقابل، وخالفان علن رجال دالیدل وخالفدت خدود را بدر  .جد ا و جراز به علن رجال ت 
کتج اربعه، جایز بودن عهدل بده قدول وشدهور فقهدا، ججدود راهدی بدرای اثجدات عددالت،  حجرت 

 37وجود اخدخالف وجذدایی در تعرحدف اصدطالح عددالت، رسدوا جهدودن افدرد بدا علدن رجدال، و ...
که علن رجال جهی اسخوار ساخخه و برآن  تواجد به عذوان حَ ضرورت و جراز تلقی شود. اجد 

فان، به علدن رجدال وقعدی جذهداده جرز چون دحگر وخال الفرقاندر این وران، صاحج تفسرر 
باره از دایره بررسی و تفحص حدحدی خود خارج ساخخه است؛ اوا جه به دالحلدی  و آن را به ح 

کددرده گددر بدده علددن رجددال در پددژوهش کدده وخالفددان اقاودده  هددای حدددحدی خددود  اجددد، بلکدده احشددان ا
                                                      

 .69 آحه یوجس، سوره .35

 .رجالی آرای حجرت وجاجی ر.ل: .36
 ههان. .37
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کسددج حجرددت خجددر جقددش علددن رجددال را بسددرا بی کدده در  ر توجدده اسددت، بدده سددجج آن اسددت 
کدن رجددگ و وقطعدی وددی داجدد. از وذظددر احشدان، جقددش علدن رجددال، بیشدخر در احادحددث  وحددود، 

یددرا جدداعالن وخددوجی از احادحددث، سددذدهایی را هددن سدداخخه اجددد و در  جعلددی و ووضددوع اسددت؛ ز
 38اجد. جخرجه، احادحدی صحر  الّسذد!! بر خالف جّص حا ظاهرد پاحدار قرآن، به دست وا داد

اعخجدداری رجددال و جددرح و تعدددیل روات در جددزد احشددان بددر اثددر  حگددر بیافددزون بددر آن، دلرددل د
که بدالقوه وهکدن اسدت بدر راوحدان احادحدث، حدادث شدود. احخهدال دارد راوی  عوارضی است 
که  وذاف  و حا فاس  باشد و وا و رجالرون دحگر، علن بدین جفام و فس  جداشخه باشرن. حا این 

کدده رواحددت در  اوکددان دارد راوی واقعددا  ثقدده باشددد، ولددی گرفخدده باشددد، حددا آن  رواحددت را از غرددر ثقدده 
گرفخدده باشددد و راوی  ووضددع تقردده صددادر شددده باشددد و راوی جداجددد، حددا جقددل بدده وعذددا صددورت 
وعذای آن را جفههرده باشد، حا رواحت در بخش وههی دچار افخادگی و تقطعردع شدده باشدد و 

کدارایی جددارد. در واقدع، وفسدر لذا علن رجا 39حا با احادحث دحگر جسخ شده باشد و ... ل هرچ 
کده رجدالرون و عالهدان جدرح و تعددیل در  هایی در راوحان رواحت اشاره وی به ووارد و آفت کذد 

کشف و رفع آجها هسخذد.   پی 
کشدف ایدن ودوارد از سدوی  الفرقاناین بیان از صاحج  کده وی قابلردت  بدین دلرل اسدت 

کده بخواجدد حجردت و عددم  رجالرون را به طور قطع و ههرشگی جداجسخه، لدذا بده عذدوان علهدی 
کرد، به حساب جهی حددحث  591آورد. به ههرن دلردل، در تهدام  حجرت خجری را با آن احراز 

اجددد. ایددن  ، فقدد  چهددار راوی از جددرح و تعدددیل صددرح  و لددف برخددوردار شدددهالفرقددانجقددد شددده 
کذار و پس از جقد وخذدی رواحدات اسدت. در  جرح و تعدیل کلدی ها جرز در  حد  ودورد جردز بده طدور 

کده  در سذد حدحدی به وجود راوحان وطعون اشاره وی کده آن رواحدت افسداجه غراجرد  اسدت  کذد 
حددان وطعددون،  وددی گوحددد: عددالوه بددر وحخددوای سددخرف رواحددت، سددذد جرددز بدده سددجج حضددور راو

و الجخدده آن روات وطعدون را جرددز وشددخص جذهددوده و اساسد  بدده دلرددل ضددعف  40ضدعرف اسددت.
کرده، عجارت یآجها هن جه که به صراحت در باره آجها اظهار جظر   اجد از:  پردازد. رواتی 

. علی بن فضال فطحی: ودورد اول جدرح و تعددیل در بداره علدی بدن فضدال فطحدی اسدت 4
کذاب بوده است. آقای صادقی وجهوعده رواحدات در بداب زکدات  41که قایل به اواوت جعفر 

                                                      
 htpp:/albalaq.com ساحت: .«صادقی وحهد الفرقان قهیف روش» .38
 .407ص ،44ج ،الفرقان .39
 .460ص ،30ج ههان، .40
  .373ص ،الطوسی فهرست .41
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، رد جهددوده اسددت. الجخدده ایددن حگاجدده دلرددل رد را بدده دلرددل وجددود افددرادی چددون علددی بددن فضددال
کده بدر اثدر  احادحث وربوطه جرست، بلکه تذداق  دروجدی ایدن وجهوعده رواحدات و جردز اجحدافی 

تدر از ههده، وخالفدت بدا آحدات قدرآن را  گردرد و وهن عهل به این رواحدات در حد  فقدرا صدورت ودی
  42داجد. عاول رد احادحث وی

کده آقدای صدادقی در بحدث حلردت . وحهد بن قرس: وورد دوم، وحهد3 بن قدرس اسدت 
 44ججاشی جرز وی را ثقه داجسخه است. 43ذب  جاصجی، وی را از ووثقرن برشهرده است.

. حفص بن غراث و وحهد بن سلرهان: در ووارد بسراری از رواحات آجها اسدخفاده و 1و  3
ه دلرل شاذ بدودن ت ویدل آجها را ت یید و وورد وثوم قرار داده است، ولی در ح  وورد رواحخی را ب

 45جهددوده و بدده وددذهج راوی، حعذددی عدداوی بددودن آجهددا اذعددان داده و رواحددت را جحذیرفخدده اسددت.
که شرخ طوسی جرز به عاوی ودذهج بدودن حفدص بدن غرداث کشدی جردز  46شاحان ذکر است  و 

الجخده وحهدد بدن سدلرهان  47در طی رواحخی به وذهج وحهد بن سلرهان اشاره داشخه است.
بدین چذدددین راوی )دحلهدی حددا جدوفلی و حددا ابدی احهددد وحهدد بددن سدلرهان عدداوی(  جدام وشددخرل

کدده  کده ظدداهرا  وذظدور جظدر آقددای صدادقی، ههدان ابددی احهدد وحهدد بددن سدلرهان اسدت  اسدت، 
 رواحت وذظور را جقل جهوده است.

 الفرقانجقد عهلکرد رجالی 
شذا شدحن. حال شاحسدخه در حوزه رجال آ الفرقاناز آجچه اراخه شد، با شروه وذحصر به فرد 

کذدرن. بدا بررسدی اسدذاد آودده در  حدابی و جقدادی  ز است برخدی عهلکردهدای رجدالی احشدان را ار
که به واقع، جای جقد داشخه و حخی بدا وواضدع  ، وواردی وشاهده ویالفرقانذیل رواحات  شود 

کددرده و شددرح  رجددالی وخسدداهالجه آقددای صددادقی قابددل جهددع جرسددت. وددا ایددن وددوارد را فهرسددت 
بدده ایددراد پاسددخ و توجرهددات الزم  _کدده جددای توجردده داشددخه باشددد  _دهددرن و در برخددی وددوارد  وددی

                                                      
 .461ص ،43 ج ،بالقرآن القرآن تفسرر فی الفرقان .42
 .53ص ،2ج ههان، .43

 الهعروف. االقضاح تابک له ،اهلل عجد أبی و جعفر أبی عن روی وفی،ک عرن، ثق ، الججلی، .44

 جدزل ثدن الهعهدور، الجردت ؤلدی روضدان شدهر فدی واحددا جهل  القرآن جزل قال: الصادماهلل  عجد أبی عن ،افیکال فی .45
 فدی الهسدج  الخ ویدل ؤال فرهدا سدجرل ال شداذا واحددا الرواحد  هدذه و (.531ص ،6ج ،الدقلدرن جور) سذ  عشرین طول فی

 (371ص ،30ج ،الفرقان) سلرهان بن وحهد عذه الراوی  ذلک و  ث یو لن عاوی غراث، بن حفص سذدها: و الهخن،
 .462ص ،الفهرست .46

 .273ص ،3ج ،الرجال وعرف  اخخرار .47
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حن:  وی  پرداز
 . جقل و استجاد به راوحان صد در صد کاذب و معلوم الحال 1

که از دحدگاه آقای صدادقی، جاحگداه علدن رجدال، فقد  در احادحدث  گفخه شد  پیش از این 
کده بدا شدذاخت روات جاعدل ، بده رد احادحدث آجهدا و سدلج اجخسداب بده وعصدوم ووضوع است 

کذاب و وطعدون  الفرقانجهاحد؛ ولی با این حال، وا در  اقدام وی شاهد جقل و اسخذاد به روات 
کی از تذدداق  در عهدل آقددای صدادقی دارد. از جهلدده ایدن افددراد وعلدوم الحددال،  کدده حدا هسدخرن 

که چذدین وورد رواحت را از و کرده آن هن جه در وقدام جقدد وعاوح  بن ابی سفران است  ی جقل 
حا اقاوه دلرل خصن علره خصن، بلکه حخی در زورذه فقهی و تارحخی جردز رواحدت وی را ذکدر و 

کذددار رواحددات دحگددر  48از آن اسدخفاده جهددوده اسددت. الجخدده جکتده قابددل ت وددل، ذکددر ایدن رواحددت در 
گفت از آجها به عذوان وؤحد بهره وی است و وی ه دلردل فقهدی و روایدی. ودورد بدرد، جده حگاجد توان 

یدددره جددده تذهدددا بدددرای  یدددره اسدددت. شخصدددرت جعدددال ابدددو هر دحگدددر، جقدددل رواحدددات بسدددرار از ابدددو هر
حدال،  49پژوهان شرعی، بلکه برای برخی از علهای اهل سذت جرز آشکار شده اسدت. حدحث
صدد  شاهد جقل رواحات از چذرن شخصدرخی آن هدن در سدط  وسدرع، قرحدج سی الفرقانوا در 
هددای وخعددددد فقدده، قراخددت، رواحددات تفسدددرری، سددجج جددزول و ... هسددخرن؛ بددده  در زورذدده وددورد،
که قابل توجره ججوده است. گوجه    50ایی 
وات عامی مذهج و کتج اهل سجت2  . جقل از ر

، جقددل بسددرار از روات عدداوی وددذهج و غرددر شددرعی چددون طلحدده بددن الفرقدداناجخقدداد دحگددر بددر 
حددد، کدده بددا جقددد و ت وددل هددن ههددراه جرسددت. و جرددز وددورد( در اوددور وخعدد 333عاحشدده ) 51ز دد اسددت 

کتدج صدحاح سدخه و حخدی غردر وعخجرتدر از آجهدا 53عداور بدن سدعد 52عجداهلل بدن عهدر، و ... و جردز 
در ایددن  سددذن الخروددذیوددورد از  302و  صددحر  الجخدداریرواحددت از  357اسددت؛ بددرای جهوجدده، 

کده توان توجرهداتی در بداب برخدی از ایدن ر کتاب جقل شده است. وی وات اراخده جهدود. از آججدا 
                                                      

 در ،363ص ،40ج شددراب؛ حددد بدداب در ،347ص ،9ج ؛333 و 450ص ،6ج حددر ؛ بدداب در ،333ص ،3ج ،الفرقددان .48
 اجصار، وحجوبیت باره در ،373ص ،43ج ؛پیاوجر وعجزات باب

 .331ص ،الهحهدحه السذ  علی اضوا  .49

 . ...و 339ص ،3ج ؛330ص ،3ج ؛92 ،76 ،73ص ،4ج ،الفرقان .50

 .36ص ،34ج ؛319ص ،43ج ؛357ص ،44ج ؛25ص ،1ج ههان، .51
 ...و 46ص ،3ج ؛410ص ،3ج ؛71ص ،4ج ههان، .52
 .23ص ،49ج ؛314ص ،41ج ؛372ص ،6ج ههان، .53
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گوجده بیدت اهخهام بسرار بر ذکر رواحات فضایل اهل الفرقانآقای صادقی در  ایی  دارد، بده 
رسد و وعهوال  آقای صدادقی، بدرای  رواحت وی 735که تعداد رواحات فضایل در این تفسرر به 

کالم و دفاع از حقاجرت ایدن فضدایل، رواحدات خدود را بده جقدل از وذد ابع اهدل سدذت ذکدر تقوحت 
 رسد. جهوده، لذا در برخی از این اسخذادها وشکلی به جظر جهی

کده شددرخ طوسددی در  کده برخددی از ایدن روات جرددز از جهلدده افدرادی هسددخذد  توجرده دحگددر، آن 
که احذان جقدل عدا االصول کرده، با وجود سذی بودن این دسخه راوحان، شرعه به رواحاتی  ، ادعا 

کددرده  56و حفددص بددن غردداث، 55احذددان سددکوجی، 54اجد. آن را درسددت داجسددخهاجددد و  کددرده اتفددام 
کدده وعهددوال  شددرعران در جقددل رواحددت از آجهددا وشددکلی  هسددخذد و حددا برخددی دحگددر افددرادی هسددخذد 

کدده دربدداره  بیذذددد؛ ودددال  صددحابه جهددی ایی چددون ابددو سددعرد خدددری، حددا برخددی از رواحددات عاحشدده 
کتدج در و حد 57رواحدات فقهدی زجدان و احکدام خداص آجهدا اسدت، گداه از ایدن رواحدات و  کده  ا ایدن 
کدرده و از آجهدا بده عذدوان وؤحدد بهدره بدرده اسدت. بدا  58کذار دحگر رواحدات وعخجدر شدرعی اسدخفاده 

کدام از این توجرهات را جدارد. این حال، برخی از این جقل  59ها و اسخذادات جای هرچ 
واحات 3  و کتج صدوق الکافی. مرسل خواجدن بسحاری از ر

کتاب در بسرار کتدج صددوم، آقدای صدادقی حکدن  الکدافیی از رواحات ذکر شده از  و حدا 
کتدج بده دلردل اضدهار سدذد و  60دهد. به ورسل بودن رواحت وی هر چذد برخی از رواحات ایدن 

حا تلخرص آن در ظاهر، در حکن ورسل هسخذد، ولی با تتجدع و دقدت در ایدن رواحدات و جظدر بده 
شددوجد.  رواحددات از ارسددال در آودده و در حکددن وسدذد وددیوشدرخه ایددن ود لفرن، بسددراری از ایدن 

هدا داده اسدت. الجخده  ظاهرا  آقای صدادقی بددین وطلدج عذاحدت جداشدخه و حکدن ارسدال بددان
یدرا  کاهش اعخجار رواحت جرست؛ ز صدور این حکن برای آجها از دحدگاه آقای صادقی به وذزله 

کدده تجرددین شددد، اعخجددار روایددی از دحدددگاه آقددای گوجدده  صددادقی سددذدی جرسددت، بلکدده  ههددان 
 وحخوایی است.

                                                      
 .443ص ،4ج ،االصول عدا .54
 دارد. سکوجی از جقل 36 وجهوع در ...و 335ص ،5ج ؛312ص ،6ج ؛394ص ،1ج ؛33و 43ص ،4ج ،الفرقان .55
 الجخدده کدده 371ص ،30ج ؛70ص ،43ج ؛361ص ،44ج ؛37ص ،40ج ؛431ص ،7ج ؛345ص ،1ج ؛40ص ،3ج ههددان، .56

 کذد. وی ت ویل وی وثوم عدم و راوی بودن عاوی و بودن شاذ خاطر به را وی رواحت وورد ح  در فق 

 ...و 31ص ،7ج ؛321ص ،5ج ؛53ص ،3ج ههان، .57
 ...و 433ص ،3ج ؛51ص ،4ج ههان، .58
 .33ص ،3ج ههان، .59
 ...و 369ص ،9ج ؛479ص ،6ج ؛336ص ،1ج ههان، .60
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وحه حک4  های سجدی  سان در داوری . جداشتن ر
کدددن اههرخدددی سدددذد در  در داوری ، ودددا شددداهد تذددداق  و حدددا الفرقدددانهدددای روایدددی، بدددا وجدددود 

گوجددده داوری گددداه  جداشدددخن سدددج  و سدددرام واحدددد در ایدددن  کددده وددددال   گوجددده  هدددا هسدددخرن. بددددین 
گداه ودورد اسدخذاد واقدع ودی شود )بیشخر در فقه صحر ، وطروح وی شدود؛ بددون آن  واحکام( و 

کتدداب و سددذت داشددخه باشددد؛ بددرای جهوجدده، در بدداب تحرددر در قجلدده بدده صددحرحه  کدده وؤحدددی از 
کدده وؤحدددی از  فاضددلرن از اوددام بدداقر کددرده و آن را وعرددار فخددوا قددرار داده، بدددون آن  اسددخذاد 

ابددت تددا فجددر، در ودداه وجددارل و در بحددث بدداقی واجدددن بددر جذ 61کتدداب و سددذت داشددخه باشددد.
ل شددهرده شددده اسددت. کددرده و بددرای آجهددا وددال ایددن در  62روضددان، بدده حدددحث صددحر  اسددخذاد 

کدددده بسددددراری از رواحددددات صددددحر ، غرددددر صددددحر  خواجددددده شددددده اسددددت. در  حددددالی اسددددت 
گذشخه جهوجه قسهت  های آن ذکر شده است.  های 

واحات شحعه و سجی در بحث تعارض5  . حکسان شهردن اعتجار ر
کذار هن، در ذیل آحده ر برخی ووارد وشاهده وید که رواحات شرعه و سذی در  ای ذکدر  شود 
گاه، رواحات اهدل سدذت بدر شدرعه وقددم شدده و حدا ودخن رواحدت اهدل سدذت در  شده اجد. حخی 

کاودل آن در حاشدره  گردحده و رواحت وذقول از وذدابع شدرعه بده اجهدال حدا جقدل  وخن تفسرر ذکر 
گددر در بدداب رواحددات فضددایل اهددل بیددتکتدداب بیددان شددده اسددت. ا و حددا اوددور  یددن اوددر جرددز ا

حخ جذدگ، غدزوه و سدرره پیداوجر اههردت چذدداجی  وشخرل شرعی و سذی باشد، واجذدد تدار
کده دو حدددحث وخعدارض از شددرعه و  جددارد، ولدی وسدد له زوداجی بیشدخر وددورد توجده قدرار وددی گردرد 

ه علدی السدوحه سدذدی و رجدالی بده اهل سذت در وس له فقهی وجود داشخه باشد و احشان جگدا
گدر زن پدیش از چهدار  کده ا آجها داشخه باشد. جهوجه حاضر در باب عده وفات زن حاولده اسدت 
کذدد، چده وقددار باحدد عدده جگده داردو وفسدر در ایدن  واه و ده روز از وفات شدوهر، وضدع حهدل 

کدده وضدع حهددل را جه بداره دو دسددخه رواحدت جقددل ودی احدت عددده کذددد: دسدخه اول، از اهددل سدذت 
کدده بددا عذدداوین صددحر ، ووثدد ، و وعخجددر جرددز جدداوجردار  داجسددخه، و دسددخه دوم رواحددات شددرعی 

گاه رواحدات دسدخه اول را  شده اجد و در آجها چهار واه و ده روز را جهاحت عده داجسخه است. آن 

                                                      
 ،43ج )ههدان، «القجل  وجه حعلن لن ؤذا توجه وا این أبدا   الهخحرر حجزی» :الجاقر جعفر أبی عن الفاضلرن، صحرح  .61

 (.343ص
 ثن حسخرقظ، ثن فرحخلن، روضان، شهر فی حذام رجل عن اهلل عجد أبا س ل اجه القاسن، ابن عن ثان، صحر  یف رواه .62

 (.53ص ،3ج )ههان، ب   ال قال: حغخسلو ان قجل حذام
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که به جاقل و وذجع وذقول آجهدا عذاحدت داشدخه باشدد،  فق  به سجج وخالفت با قرآن، بدون آن 
 63کذد. وی رد

 بندی جهم
یرا به وثدوم وخجدری هدرچ اعخقدادی جددارد و ایدن  . آقای صادقی به سذد توجه جهی4 کذد؛ ز
کدده داون اعخهدادی بدده سددجج آفت بی گردر اسددذاد روایددی شدده اسددت، بلکدده وثددوم  هدایی اسددت 

کدده جهددی تددوان صددحت خجددر را از راوی جسددت و جددو  خجددری را پذیرفخدده اسددت. او وعخقددد اسددت 
کددرد و سددالوت وددخن را از حرددث کددرد، بلکدده ب احددد بدده خجددر از حرددث وضددهون و وحخددوا اعخهدداد 

کدن عددم وخالفدت آجهدا جسدت و جدو جهدود. بده  کتداب و سدذت حدا دسدت  تهافت و ووافقت بدا 
تر از سددذد دحگددر دلرددل صدددور از وعصددوم جرسددت و جقددش  ههددرن دلرددل، وجددود حدد  سددذد ووثدد 

کددذب وخعهداجدده راوی اسددت و هددرچ تضددهرذی بددرای عدددم  سددذد فقدد  تضددهرذی بددرای عدددم 
صدددور رواحددت از سددر تقردده و حددا جاسددخ و وذسددو  بددودن رواحددت و سددالوت آن از جقددل بدده وعذددا و 

 تقطرع و ... جرست. 
که با صراحت تهام وی جقل شدده،  حا اخهه گوحد: آجچه از رسول از ههرن رو است 

گر وخالف برداشت صحر  وسدخقر ن از قدرآن باشدد، هر چذد وخواتر حا با سذد صحر  باشد، ا
کدده حکددی از وهن رد و تخطزده جسددجت وددی کذدد؛ در حددالی  کدده وعصددوم خطددا  تددرین  کذددرن، جده ایددن 

حابی بده  های وثوم خجری، شذاخت راوحان و احوال روایی آجها است. در واقع، بدون دست راه
تدوان بده حجردت خجدر واحدد دسدت حافدت. عقدال در ودواردی بده خجدر  وثوم وخجری سخت ودی

کذذد. در این وران، ح  شدرط وهدن آن اسدت  ویواحد عهل  که به صدور آن وثوم پیدا  کذذد 
که وخجر حا وخجران آن ثقه باشذد؛ چه بر اسا  آحه جج  و حا سرره عقدال در حجردت خجدر واحدد، 

                                                      
 عذهدا فخدوفی خولد  بدن سدعد اجدتک األسدلهر  الحدرث بذدت سجرع  الی باسذاده داود ابو رواه وا هو الهعارض الحدحث .63

 لهدا فقدال للخّطداب، تجهلدت دوها ون طهرت فلها شهر، بذصف زوجها وفاا بعد فولدت حاول هی و لوداعا حج  فی
 ف فخداجی ، ذلد عن الذجی فس لت» سجرع : قالت عشر، و أشهر اربع   علر تهر حخی  کبذا أجت وا الذا : بع 
 لْلح  الهواف  ثن (.437ص ،5ج ،ازیالر الفخر تفسرر) «لی بدا ؤن بالخزوحم ف ورجی حهلی وضعت حرن حللت قد ب جی
 أشدهر اربعد  لها فخهت حجلی اجتک ؤذا األجلرن، آخر أجلها الحاول زوجها عذها الهخوفی قال قال: سهاع ، ووثق  و وذه
 تضدع ودا بعدد تعخد عشرا   و أشهر اربع  لها حخن أن قجل حهلها تضع اجتک ان و تضع، ان الی عدتها فان تضع لن و عشرا   و

، و أشدهر بعد ار تهدام  الهصدددر جفدس فدی و (394ص ،3ج ،الخهدذحج ؛443ص ،5ج ،افیکدال) األجلدرن ابعددد  ذلد و عشدرا 
 بدن وحهدد عدن (441ص ،5)ج افیکدال فدی و ،«األجلدرن آخدر عددتها زوجهدا عذها الهخوفی» قال: سذان بناهلل  عجد ووث 
 قجدل فولددت حجلدی، هی و زوجها وفیت اورأا فی اله وذرن اورر قضی» قال: ،جعفر أبی عن الصحر ، فی قرس
، و أشدهر اربعد  تذقضی ان  شدا  فدإن األجلدرن، آخدر حذقضدی حخدی حخطجهدا ال ثدن عذهدا، حخلدی أن فقضدی فخزوجدت عشدرا 

 (.92ص ،1ج ،الفرقان) «واله علره ردوا وهاکأوس فان وها،کأوس شا وا ؤن و حوهاکأج الهرأا اولرا 



 

 

ال 
، س

ث
حدی

لوم 
ع

اره 
شه

ن، 
زده

نو
 دوم

71 71 

 رسد. احراز عدالت وخجر الزم به جظر وی
ل صحت حدحث از دحدگاه احشدان صدحت قددوایی اسدت، جده صدحت وخد خرین 3 . وال
بدددوده اسدددت و  در آن، وجذدددای عهددل قددددوا بدده خجدددر، اطهرذدددان بدده صددددور آن از وعصددوم کدده

حصول آن، حا به جهت جقل حدحث توس  اواوی عادل بدوده، حدا بده جهدت رجدوع بده اصدلی از 
راره، حدا بده واسدط  شدهرت عهدل بده حددحث جددزد  اصدول حددحدی ودورد اعخهداد، ههچدون اصدل ز

کدده وعصددوم را  بدده صدددور آن از جاحردد   وثددوم و اطهرذددان شددرعه و حددا دحگددر قددراین اطهرذددان آور 
ووجددج شددود. از دحدددگاه آقددای صددادقی جرددز صددحت حدددحث بدده وعذددای اطهرذددان و وثددوم بدده 
حددان آن حدددحث باشددد و حددا  صدددور رواحددت از وعصددوم اسددت؛ خددواه ایددن وثددوم، وددورد وثاقددت راو

کاوال  تصدی  که صدور حدحث را از وعصوم   و ت یید جهاحد.  وعلول حَ رشخه قراحذی باشد 
. تفاوت آقای صدادقی بدا قددوا در جدوع ایدن قدراین اسدت. قدراین قددوا خدود جوعدا  حددحدی 3

بود؛ قراحذی چون شهرت، وجود رواحت در اصول اربعهزه و ... ولدی قدراین آقدای صدادقی قرآجدی 
کن در برخدی اودور، عددم وخالفدت بدا قدرآن، سدذت قطعدی، و پدس از  بوده و وطابقت و حا دسدت

گدددذاری رواحدددت بددده  احشدددان در بددداره عقدددل و داوذددده داوری احشدددان در ارزش 64، عقدددل اسدددت.آن
که عذصر عقل به ح  باره تعطرل جهی گوجه است  شدود و عرصده عقدل  صحر  و غرر آن بدین 

کدان وعردار صدحت و سدقن رواحدات فقهدی اسدت. ایدن ووضدوع بدا تعجدد جاسدازگاری  کها  وطل  
یدرا تعجددد حعذدی جداجسدخن صددحت گدر رواحخدی صددد در صدد بددا  جددارد؛ ز وحقاجردت چردزی. ولددی ا

ین عقلی تعارض داشخه باشد، دحگر تعجد در آن راه جدارد.  وواز
کلدی از دایدره بررسدی و تفحدص الفرقان. 1 ، به جرح و تعدیل روات وقعی جذهاده و آن را بده 

کسدج حجردت خجدر جقدش  کده در  حدحدی خود خارج ساخخه است و ایدن بده سدجج آن اسدت 
کدن رجدگ و وقطعدی ودی علن رجال داجدد. از وذظدر احشدان، جقدش علدن رجدال،  را بسدرار وحددود، 

یدرا جداعالن وخدوجی از احادحدث، سدذدهایی را هدن  بیشخر در احادحث جعلی و ووضوع است؛ ز
اجددد و در جخرجدده، احددادحدی صددحر  الّسددذد!! بددر خددالف جددّص حددا ظدداهرد پاحدددار قددرآن، بدده  سدداخخه

 اجد.  دست وا داده
حدددان و اسدددخفادهبرخدددورد بدددا  کددده از علدددن رجدددال داشدددخه راو اجدددد، جقددددهایی جددددی بدددر  هدددایی 

کاذب و وعلدوم الحدال، جقدل گداه  کارکردهایی چون، جقل و اسخذاد به راوحان صد در صد  هدای 
کتج اهل سذت، ورسل خواجدن بسراری از رواحدات   الکدافیت ییدی از روات عاوی وذهج و 

هدای سدذدی، حکسدان شدهردن اعخجدار رواحدات  سدان در بداب داوری و صدوم، عددم روحده ح 
                                                      

 .415ص ،40ج ههان، .64
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که بر احشان وارد است. شرعه و سذی در بحث تعارض، از اشکاالتی برشهرده وی  شود 

 کتابنامه
ح ، قن: جشر الجطحا ، پذجن، بی تا.اضوا  علی السذ  الهحهدحه _  ، وحهود ابو ر
کجر غفاری، تهران: داجشتلخرص وقجا  الهداح  للعالو  الهاوقاجی _ گاه اوام صدادم، ، علی ا

 ش.4359
، ابی جعفر وحهد بن حسن طوسی، تهران: دار الکتدج االسدالور ، چهدارم، تهذحج االحکام _

 ش.4356
کتابخاجده حضدرت  ، عجد الرحهن بن ابی الدر الهذدور فی الخفسرر بالهاثور _ بکدر سدروطی، قدن: 

 آحت اهلل العظهی ورعشی ججفی.
اسددالوی وابسددخه بدده جاوعدده ودرسددرن، قددن: ووسسدده جشر، ، احهددد بددن علددی ججاشددیالرجددال _

 ش.4356
ین ،الرعاح  فدی علدن الدراحد  _ ، قدن: و سسده تحقرقدات و جشدر  علدی الشدهرد الدداجی  بدن الددین  ز

 .وعارف اهل الجرت
وحهددد بدداقر بدددن وحهددد ورددر داودداد، قدددن:  ،الرواشدد  السددهاوح  فددی شددرح االحادحدددث االواوردد  _

کذابخاجه آحت اهلل ورعشی ججفی،   م.4106اجخشارات 
ابدی جعفدر وحهدد بدن حسدن طوسدی، تحقرد : وحهدد رضدا اجصداری  ،العدا فی اصول الفقه _

 ش.4375قهی، بی جا: جشر سخاره، 
، صجحی صال ، ترجهده و تحقرد : عدادل جدادر علدی، تهدران: علوم حدحث و اصطالحات آن _

 ش.4375اجخشارات اسوه، 
ادقی تهراجدی، تهدران: اجخشدارات وحهدد صد ،الفرقان فی تفسرر القرآن بدالقرآن و السدذ  الهطهدره _

 م.4105فرهذگ اسالوی، دوم، 
، سدددرف اهلل صدددراوی، قدددن: سدددازوان اجخشدددارات دارالحددددحث، وجددداجی حجردددت آرای رجدددالی _

 ش.4323
 ش.4361، سرد حسن صدر، قن: جشر الهشعر، جهاح  الدراحه _
، وحهدددد بدددن حسدددرن شدددرخ بهددداخی، قدددن: ووسسددده تحقرقدددات و جشدددر وعدددارف اهدددل الدددوجرزه _

 .الجرت
 ش.4320، 34شهاره  بیذات، فصلذاوه ،«برداشت وعصوواجه از وعارف قرآن» _




