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 چکیده
 ۀعرض» ناسره، از سره تشخیص و احادیث سنجشهای ، یکی از راهتسنّاهل در منابع حدیثی شیعه و 

( ع) امامان شیعه و( ص) پیامبر بارها از سوی ،ملاک به عنوان یک؛ موضوعی كه است« قرآن به احادیث

 «عرض روایات»محدّثان به لسان فقها و ، در شضوابط و هاویژگیبه همراه  روایاتاین  .است طرح شده

عرض و صحّت و سقم آنها  اسناد روایات به كمابیش حدیث علمای و دانشمندان اگرچه. بردار استنام

 فرایند، ینا صحیح شیوۀ كشف برای .است شده توجّه قرآن بر عرضه اصول و ضوابط به اند؛ امّا كمترپرداخته

 ، بایدعرضه جریان در كه هستیم اصولی و ضوابط استخراج و عرض روایات محتوای و متن تحلیل نیازمند

 رآنی، تمایزق نقد به نسبت سندی بررسی قرآن، جایگاه با احادیث مخالفت انواع به توجّه. داشت توجّه آنها به

... و قرآن به عرضه از پس روایات روایات، سرنوشت مطلق عرضۀ و تعارض هنگام به عرضه مقولۀ دو میان

 .است فرایند این اصول و ضوابط از برخی

 عرضه، عرضۀ روایات بر قرآن، روایات عرض، موافقت و مخالفت با قرآن.: واژگان كلیدی
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 مقدّمه -9

به دست آوردن صّحت و سقم احادیث و روایات و پی بردن به صدور و یا عدم صدور آنها،    

های اصلی عالمان حدیثی بوده و هست. این موضوع سبب شده که در همواره یکی از دغدغه

های مختلفی برای تعیین درستی یا نادرستی روایات ها و شیوهطـول تاریخ علم حدیث، ابزار

کارهایی برای ارائه شود. رسول اکرم )ص( و ائمّة معصومین )ع( نیز در روایات مختلف، راه

ده، د شیا« عرضة روایات بر قرآن»اند. این شیوه که از آن با عنوان مواجهه با احادیث، عرضه کرده

( در مواجهه با احادیث مختلف، حّلی است که ائمّة معصومین )عمهمترین دستورالعمل و راه

ان روایات به قرآن، آنچن ةاند. متأسّفانه، تاکنون اصول و ضوابط عرضروی مسلمانان قرار دادهفرا

که باید و شاید مورد توجّه قرار نگرفته و تحلیل همه جانبه و فراگیری از متن روایات عرض نیز 

یکی از دلایل این کاستی، شروط گوناگون مطرح شده در روایات عرض  ارائه نشده است. شاید

 های مختلفی باشد که در متن این روایات آمده است.و نیز وجود عبارت

ها در زمینة نقد های هرچند اندک دانشمندان و آثار علمی بر جای مانده از این تلاشتلاش    

جای داد: گروه نخست، به کار بستن این  توان در دو دسته و گروهمحور حدیث، را میقرآن

قاعده در مسیر نقد روایات و استفادة عملی از آن؛ و گروه دوّم، تبیین نظری قاعدة عرضة احادیث 

محور به قرآن و کشف و بازیابی جزئیات آن. وجهة همّت همة دانشمندان در خصوص نقد قرآن

ن ای از پرداختکه هر چند نمونه تا پیش از قرن حاضر معطوف به بخش نخست است؛ به طوری

ود؛ شبه قواعد و ضوابط عرضة روایات به قرآن در آثار دانشمندان پیش از عصر حاضر، یافت نمی

« تهذیب الاحکام»هایی چون امّا توجّه به نقد روایات با قرآن از سوی گذشتگان در ضمن کتاب

 خورد.یابن جوزی به چشم م« الموضوعات»شیخ طوسی و « الاستبصار»و 

های روایی خود در ، در خلال بحث«المیزان»در تفسیر  ییدر میان معاصران، علّامه طباطبا    

محور روایات پرداخته است. پرداختن به جزئیات و ضوابط قاعدة موارد متعدّدی، به نقد قرآن

نامه یاناای نو ظهور است و آثار مرتبط با این حوزه، بیشتر به صورت مقاله و پعرض نیز پدیده

نقد »نامة تحصیلی آقای مهدی احمدی با عنوان توان به پایانتدوین یافته است که از جمله، می

لم به ق« مقصود از موافقت و مخالفت حدیث با قرآن»های و مقاله« حدیث با تکیه بر کتاب

ان فنقد دیدگاه مخال»نوشتة مهدی احمدی، « ضرورت عرضة احادیث به قرآن»اسماعیل سلطانی، 

اثبات صدور الحدیث بین »کیا و نیز کتاب به خامة غلامعلی عزیزی« عرض حدیث بر قرآن

 اثر سّیدعلی حسن مطر الهاشمی اشاره کرد.« منهجی نقد السّند و نقد المتن
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های نخست در زمینة هستند، اّما از آنجا که گام آثار ذکر شده در عین این که پربار و مفید

ارند. فقدان هایی نیز دروند، طبعاً کاستیعرضة حدیث به قرآن به شمار می تبیین شرایط و ضوابط

جستجوی کافی و دقیق در متن همة روایات عرض و تحلیل یکایك مفاهیم مطرح شده در این 

 کوشیم تا با پرداختن بهها برشمرد. در این مقاله میتوان از مهمترین این کاستیروایات را می

، 1رسدعداد آنها در منابع اهل سّنت و شیعه به چهل و چند مورد میمتن روایات عرض که ت

های به کار رفته در آنها را به دقّت، مورد بررسی قرار دهیم تا شاید از این رهگذر، بتوان عبارت

 به اصول و ضوابط فرایند عرضه، دست یافت.

 معنای موافقت حدیث با قرآن -2

، چند احتمال مطرح «موافقت حدیث با قرآن چیست؟مقصود از »در جواب این پرسش که 

 در این موضوع متفاوت است، برخی از این نظریات از این قرارند: یانشده که سخنان اصول

 وجود مضمون روایت در قرآن به معنایموافقت  -2-9

 قرآن کریمدر همان موضوع، آیة موافقی در توان پذیرفت که طبق این نظر روایتی را می

 چنین تصوّری اساساً باطل است؛ زیرا: اّما(. 132، ص1423)ر.ک. هاشمی،  وجوى داشته باشد

ر دپذیرش چنین تطابقی میان قرآن و روایت، به معنی نفی حجّیت سنّت است. اصولاً،  اوّلاً:

نظر گرفتن مطابقت تامّ حدیث با قرآن باعث نفی حجّیت و منحصر دانستن نقش سنّت در تأکید 

شود، و این امر با دستور شارع مقّدس مبنی بر مصدرِ احکام شرعی دانستن قرآن میمطالب 

 .(134ـ133، صص1423)هاشمی،  احادیث پیامبر )ص(، منافات دارد

تی از شوند؛ چه روایادر صورت پذیرش این احتمال، بیشتر روایات از اعتبار ساقط می ثانیًا:

  .معدودندشده باشد، این دست که در آیات قرآن، مضمون آنها نیز ذکر 

، رخورد با حدیثاین احتمال و نتایج حاصل از آن با سیره و شیوة علمای اسلام در ب ثالثًا:

دانند پیوسته حدیث را مصدر و سرچشمة تشریعات مستقلّی می، مخالف است. توضیح اینکه علما

گونه که ذکر شد ـ که در قرآن نیامده است؛ افزون بر این، از جمله وظایف حدیث ـ همان

تخصیص عمومات قرآن، قید زدن به مطلقات و بیان احکام تفصیلی آیات قرآن است که پذیرش 

 .(134، ص1423)ر.ک. هاشمی،  حدیث است گفته، به معنای سلب این وظایف ازادّعای پیش
                                                           

تا، / برقي، بي 1١، ص1، ج1313/ كليني،443١، حديث 134ـ133، صص4، ج141٣، براي نمونه ر.ک. دارقطني .1

 (.21، ص1تا، ج، بيبن محّمد قاسم/  222، ص1ج
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 با قرآن مخالفت عدمبه معنای موافقت  -2-2

 ناسازگار وافتد که بر اساس این احتمال، در صورت سنجش با قرآن، روایتی مقبول می

و البتّه  قابل پذیرش ،اگر روایتی هیچ مخالفتی با قرآن نداشت بنابراین .مخالف با قرآن نباشد

ملاک عمل است. البتّه باید به این نکته نیز توجّه داشت که مقصود از مخالفتی که به کنار گذاشتن 

انجامد، منافات کلّی و نیز تعارض مستقر با محکمات کتاب است و نه تعارضی از حدیث می

سخن، کاربرد  شاهد این (.133، ص1423)هاشمی،  جنس تعارض عام و خاص و مطلق و مقّید

ِمثِل بِ»است که آن را در برابر  «الّرسالة»در کاربردهای محمّد بن ادریس شافعی در « مخالف»کلمة 

ی دانسته است. البتّه، مقصود وی در اینجا، سنّت متعارض و مناف« ُمَبّيَنة َمعني ما َاراَد الله»و « َتنزيلِه

فی حکم و موضوع در باب ایجاد مناسبات عر»نویسد: کلام خداست. شهید صدر در این باره می

و طریقیّت، اقتضا دارند که معیار ترجیح احادیث، عدم مخالفت با قرآن باشد؛ چه،  حجیّت

پرواضح است که همة تفاصیل و جزئیات احکام شرعی در قرآن نیامده است. پس مقصود از 

 (.3۵٣ـ3۵1، صص1، ج1411)صدر،  «موافقت همان عدم مخالفت است

رود مقصود از موافقت، در واقع همان عدم مخالفت باشد؛ توجّه به مطالب فوق، گمان میبا 

به خصوص با نگاهی گذرا به منابع حدیثی شیعه و نیز اهل تسنّن، از طرفی به تعداد اندکی از 

خوریم و از سوی دیگر، مضمون بسیاری از روایات روایات موافق با کتاب به معنای نخست برمی

 یابیم.در قرآن کریم نمیصحیح را 

 مقصود از مخالفت حدیث با قرآن -3

ای هانجامد چیست، دیدگاهدربارة اینکه مقصود از مخالفتی که به کنار گذاشتن روایت می

 باشند:گوناگونی ارائه شده است. این نظریات از قرار زیر می

 عتیشر روح و نید اهداف با ثیحد نیتبا -3-9

از مخالفت، تباین حدیث با اهداف کّلی دین و روح شریعت است؛ گروهی معتقدند منظور 

یعنی مضمون حدیث با اهداف و مقاصد شریعت که سعادت دنیا و آخرت امّت را مدّ نظر دارد، 

و مقاصد شریعت باشد، باطل و هر  هماهنگ نباشد. بر این اساس، هر حدیثی که مخالف اهداف

 (.224، ص1، ج13٣3)معرفت،  حدیثی موافق آن باشد، مقبول است

، همان قرآن کریم است و «کتاب»ت در روایت عرض، این نکته واضح است که مراد از با دقّ

در هیچ یك از روایات، سخن از موافقت با اصل دین و روح شریعت مطرح نیست. بنابراین 
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ر واقع دچنین تفسیری از مخالفت به هیچ عنوان از متن روایات عرض قابل برداشت نیست و 

 یك برداشت شخصی بدون پشتوانه روائی است.

 روایت و آیهبا  حدیث كلّی تضاد و تباین -3-2

پژوهان، روایتی که تباین کلّی با قرآن داشته باشد، وجود ندارد اگرچه به باور برخی قرآن 

توان گفت که در صورت وجود امّا بر اساس روایات عرض، می(؛ 223، ص1، ج13٣3معرفت، )

چنین روایتی، باید آن را کنار گذاشت. زیرا وحی قرآنی و سّنت نبوی هر دو از جانب خداوند 

: فرماینداند و وقوع تعارض در کلام الهی، ناممکن است. امام باقر )ع( در این باره میصادر شده

اء دارد از متعال اب ؛ خداوند«أبي اللُه عّزوجّل أن يکوَن في ُحکمه إختلاٌف َاْو بيَن أهِل ِعلِمه تناقٌض»

 (. ۵٣، ص1، ج13۶3کلینی، این که در حکمش، اختلاف یا میان اهل علمش، تناقض باشد )

 قرآن یاتآ كلّی اصول با مخالفت -3-3

برخی دانشمندان شیعی، احادیثی را که در آنها وجود شاهد قرآنی به عنوان ملاک شناسایی 

اند. به عنوان مثال، اگر در روایتی، معنا دانستهروایات موافق با قرآن معرفی شده، مؤّید این 

ها به واسطة خلقتشان، تقبیح شده باشند یا در شمار جنّیان به حساب بیایند، گروهی از انسان

 ها در حسب و نسب و تکالیف در عین اختلافچنین روایتی با روح قرآن که بیانگر برابری انسان

 (.334ـ333، صص1، ج1411، صدررنگ و نژاد آنها است، مخالفت دارد )

 حدیث با قرآن جزئی تباین -3-4

میان احادیث  ـ لق و مقّید یا مجمل و مبیّن بودناز عام و خاص، مط وجود تباین جزئی ـ اعم

و قرآن در واقع مخالفت نیست و بر اساس احادیث عرض، در صورت وجود چنین تباینی میان 

یح الله خویی در توض تآیشود. حدیث و قرآن، حدیث به بهانه مخالفت با قرآن کار گذاشته نمی

 است:  این بحث، به دو نکته اشاره کرده

مخالف قرآن  کند، از نظر عرفرا بیان می ( قراین و علایم عرفی که مقصود واقعی قرآن1

 ای برای روشن شدن معنای مورد نظر از دلیل عام است. شود؛ بلکه دلیل خاص، قرینهنمیدانسته 

دانیم که احادیث فراوانی از معصومین )ع( صادر شده که مخصّص عمومات کتاب و ( می2

ین و تقیید مخالفت با کتاب باشد، اروند. بنابراین اگر تخصیص مقیّد مطلقات آن به شمار می

ایم یا آنچه مخالف سخن آنچه مخالف سخن پروردگار باشد، ما نگفته»سخن معصومین )ع( که 
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صحیح نخواهد بود. پس صدور این روایات از ایشان، « پروردگار باشد، باطل و نادرست است

شود ن[ محسوب نمیخود، دلیلی بر این امر است که تخصیص و تقیید ]کتاب[ مخالفت ]با آ

 .(422ـ421، صص141٣، )خویی

عرف لغویان و متشرّعان، تعارض و منافاتی بین دلیل خاص و  ای نیز بر این باورند کهعده

م را بر داند و عاکنندة اوّلی میبیند؛ بلکه دوّمی را تبییندلیل عام و نیز میان مطلق و مقیّد نمی

به نظر بنابراین، (. 13۶ـ13۵، صص1423)هاشمی،  کندخاص و مطلق را بر مقّید حمل می

 شود، نوع دوّم و سّوم آن است.نار گذاشتن احادیث میمقصود از مخالفتی که باعث کرسد می

 «لا یوافق»معنای لم یوافق  -4

نیز به چشم  1«لا یوافق»، عبارت «یخالف»و « یوافق»در متن روایات عرض، علاوه بر دو تعبیر 

یا  دانست« یخالف»خورد. مفهوم این تعبیر، چیست؟ آیا باید این تعبیر را به همان معنای می

م این اند؟ در مورد مفهواساساً، ائمّه )ع( با بیان این کلمه، قصد بیان دستة سوّمی از روایات داشته

 تعبیر دو احتمال وجود دارد: 

شده باشد که قرآن به بیان آن نپرداخته و اصلاً وارد حدیث دربارة موضوعی بیان تعبیر اوّل: 

سالبة به »حیطة آن موضوع نشده است. در این صورت، عدم موافقت حدیث با قرآن از باب 

است. بر این مبنا، روایتی صحیح و قابل پذیرش است که در موضوع آن، مطلبی « انتفاء موضوع

دیگر سو، روایتی که قرآن نسبت به موضوع آن، در قرآن آمده و البته موافق با روایت باشد. از 

 رود. سکوت کرده باشد مردود به شمار می

زیرا از طرفی با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از روایات، نامعتبر  ؛نمایدفوق مقبول نمیدیدگاه 

زیاد نیست و از سوی دیگر،  ،شوند. البتّه روایاتی که مضمونشان در قرآن آمده باشدقلمداد می

نبع ث به عنوان مپذیرفتن دیدگاه مطرح شده به معنای عدم نیاز به حدیث یا عدم استقلال حدی

 آنکه بر اساس روایات، حدیث، خود منبع مستقلی در کنار قرآن است. شریعت است و حال

البه چند قضیة سهر « لا یوافق»پیروان دیدگاهی دیگر بر این باورند که عبارت تعبیر دوّم: 

شود، است و به لحاظ منطقی هم شامل سالبة به انتقاء موضوع و هم سالبة به انتفاء محمول می

امّا برداشت عرفی از این عبارت، سالبة به انتفاء محمول است. به دیگر سخن، ایشان بر این 
                                                           

 وافقم خداوند كتاب با اگر برسد، شما به من از كه آنچه هر مردم، ای: اي فرموند)ص( در خطبه پيامبر» نمونه: . براي1

، 8ا، جت)عياشي، بي« امنگفته را آن موافق نباشد، من خدا كتاب با كه برسد شما به آنچه و ام،گفته را آن من باشد،

 (.1ص
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رآن با مفاد ق که قرآن متعّرض به موضوع شده، ولی مفاد حدیثیعنی این« لا یوافق»باورند که 

در این زمینه، است. « یخالف»همان « لا یوافق»مخالفت دارد. این بیان یعنی مقصود از عبارت 

حدیث از سه صورت خارج نیست؛ یا موافق با کتاب، یا مخالف  علّامه شعرانی معتقد است که

 ه که در قرآنآن و یا اینکه نه موافق و نه مخالف آن است؛ زیرا در برخی روایات، مسائلی آمد با

از آنها یادی به میان نیامده است ـ نظیر روایت خیار مجلس و غسل حائض و نفساء ـ در حالی 

ی، شعرانشود )تنها روایات مخالف و ناسازگار با قرآن را شامل می« باطل»و « زخرف»که تعبیر 

از  «الکتابلا يوافق »شهید صدر نیز بر این باور است که اگرچه عبارت  (.34۶، ص2، ج1421

ر اساس شود؛ اّما بنظر منطقی، سالبة به انتفاء موضوع و سالبة به انتفاء محمول هر دو را شامل می

فهم عرفی، مقصود از آن، سالبة به انتفاء محمول است؛ یعنی با وجود دلالت قرآن بر موضوع، 

که در آنها، حدیث با آن مخالف نباشد. از نظر وی، شاهد درستی این برداشت احادیثی است 

 (.31۶، ص1، ج1411صدر، مخالفت با کتاب در برابر موافقت با آن آمده است )

ت )لم یوافق( به معنای مخالف« لا یوافق»رسد عبارت با توجّه به مطالب مطرح شده، به نظر می

به این نکته اشاره کردیم، اگر بخواهیم این عبارت « یوافق»گونه که در توضیح معنای است. همان

ای تفسیر کنیم که مقصود از آن مطابقت مضمونی با قرآن باشد، خواه ناخواه به بطلان ا به گونهر

را به معنای نخست بدانیم نیز نتیجه همان « لا یوافق»ایم و اگر بسیاری از روایات، حکم کرده

 ،«لا یوافق»خواهد شد. از آنچه در معنای این سه تعبیر گذشت، واضح است که هر سه تعبیر 

و سایر تعابیر هم معنای این سه، همه حول محور مخالفت و عدم مخالفت « یوافق»و « یخالف»

شود مخالفت با کتاب و آنچه سبب پذیرش چرخد. به دیگر سخن، آنچه سبب طرد روایت میمی

 شود، عدم مخالفت با کتاب است.آن می

 سرنوشت روایات پس از عرضه -1

کرد، سرنوشت احادیثی است که بر پایة روایات عرض، بر نکتة دیگری که باید بدان توّجه 

اند. به دیگر معنا آیا اگر روایتی مخالف قرآن مجید بود، این به معنی عدم صدور قرآن عرضه شده

 آن از معصوم است یا تنها به معنای عدم حجّیت تعّبدی خواهد بود؟

« عارضعرضه به هنگام ت»و « طلقعرضة م»برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید میان دو مقولة 

تعارض  آید و تعبیرتفاوت قائل شد. در بحث عرضه به هنگام تعارض، آنگونه که از روایات برمی

نیز گویای آن است، نه تنها نادرستی روایات متعارض آشکار نیست، بلکه حتی پس از بررسی 

 عرضة متعارضین به قرآن برایتوان به سادگی میان آنها حکم کرد. بر همین اساس، آنها نیز نمی
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به دست آوردن تکلیف مخاطب است و نه حکم به صدور یا عدم صدور روایت و هر دو روایت 

 متعارض بدون در نظر گرفتن دیگری صحیح است. 

ائمّة اطهار )ع( موافق بودن یکی از دو خبر متعارض با قرآن را  معتقدندالله خویی  تیآ

اند. این یعنی آن که خبری که با قرآن موافق نیست، موجب انتخاب و ترجیح خبر موافق دانسته

نفسه حجّت است و واضح است که اگر مخالفت آن خبر با قرآن در صورت عدم تعارض، فی 

ت نفسه، حجیّ  خبر و قرآن[ اصلًا امکان نداشت، آن خبر فیای بود که جمع میان آن دو ]به گونه

. با این (422، ص141٣، ماند )خوئینداشته و با وجود این، مجال تعارض و ترجیح باقی نمی

توضیح، نتیجة عرضة روایات متعارض به قرآن، عدم حجّیت روایت مخالف با کتاب است و نه 

ات، برای پاسخ به این پرسش که سرنوشت احادیث امّا در مورد عرضة مطلق روای عدم صدور آن.

رسد ابتدا، باید در الفاظ به کار غیر متعارض پس از عرضه به قرآن چه خواهد بود، به نظر می

 ای، روایاتتوان به گونهرفته در روایات عرض، دقّت مجدّدی نمود. با بررسی این عبارات، می

 را از لحاظ مضمون، به دو دسته تقسیم کرد:

س ُزخُرٌف، َفَلم َاُقلُه، َفَلي»لف( روایاتی که در آنها برای احادیث مخالف قرآن، تعابیری چون ا

به کار رفته است. گویی این تعابیر در صدد بیان عدم صدور روایت مخالف قرآن از « ِمن َحديثي

ده آراسته ش کند کاربرد کلمة زخرف، به معنایائمّة اطهار )ع( هستند. آنچه این ادعا را تأیید می

صدر  (.33۵ـ333، صص4، ج13٣۵/ مصطفوی، 212، ص13۶2راغب اصفهانی، و رنگین است )

شود آنها را در زمرة گروهی بدانیم که بر در روایات، باعث می« زخرف»نیز اعتقاد دارد که تعبیر 

بیر از تععدم صدور مخالف کتاب از معصومین )ع( دلالت دارند؛ به اعتبار اینکه معمولاً و عرفاً، 

ود ششود و نه فقط اِخبار از عدم وجود. با این بیان، روشن می)لَم اَقُلهُ(، انکار صدور دانسته می

که معنای این دسته از روایات، انکار صدور روایت غیر موافق با کتاب و سنت از معصومین )ع( 

 (.31۶ـ31۵، صص1، ج1411صدر، است )

در پی نفی حجّیت احادیث مخالف قرآن هستند.  رسداز روایات به نظر می ب( دستة دیگر

لا َتأُخُذوا ِبه، ُردُّوُه، لا ُتَصدِّق َعَلينا، َفأطَرُحوه، ُردُّوا الينا ِعلَمه، َفأطَرُحوه أو ُردُّوه »تعابیری چون 

اند. در مورد این دسته از روایات، سه احتمال مطرح گویا در صدد بیان همین نکته« َعلينا و َفدُعوُه

 ه است:شد
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موافقت با قرآن، معیار سنجش همة روایات نیست؛ بلکه ناظر به احادیث، قیاسات و ( 9-ب

اد کند تنها منابع معتبر و مورد اعتمبیان کنندة عدم اعتبار آنهاست و اعلام می استحسانات عامّه و

 (.31۶ـ31۵، صص1، ج1411صدر، شارع، کتاب و سنّت قطعی است )

کند که مقصود از عرض، عرضة همة احادیث به روایات عرض این نکته را آشکار می نقد:

 قرآن است و از احادیث، قیاسات و استحسانات اهل سنّت به گونة خاص نامی برده نشده است.

این دسته از روایات تنها در مورد احادیث مخالف و موافق با کتاب است به این بیان  (2-ب

ند کاز حجّّیت ساقط دانسته و امر به عمل، طبق احادیث موافق کتاب میکه احادیث مخالف را 

 که به احادیث غیر مخالف و غیر موافق بپردازد. بدون این

رسیم که روایات عرض، قصد ارائة راهکار عملی با یك بررسی اجمالی، به این نتیجه مینقد: 

بر دستة زیادی از روایات که نه در برخورد با احادیث را دارند که این امر با سکوت در برا

 (.32۶، ص1، ج1411صدر، هستند، سازگار نیست ) مخالف و نه موافق قرآن

 روایت، جملة خبریه است و بر نفی صدور مخالف کتاب دلالت دارد.( 3-ب

الت دل «َفأطَرُحوه، لا ُتَصدِّق َعَلينا وَ دُعوُه»در نقد این دیدگاه، باید گفت که اوّلاً، تعابیر نقد: 

چون و چرا بر عدم صدور روایت مخالف کتاب ندارند. ثانیاً، در ابتدای روایت آشکار و بی

ر، ظهور در این تعبی«. الُوُقوُف عنَد الُشبهِة َخيٌر ِمن الإقِتحاِم ِفي الَهَلَکة»جمیل، چنین آمده است: 

 (.32۵، ص1، ج1411صدر، وجود شبهه و احتمال مطابقت با واقع دارد )

مفاد این روایات، تنها نفی حجّیت تعبّدی روایات مخالف کتاب است که از امر  (4-ب

این  به گمان نگارندگان،(. 32۵، ص1، ج1411صدر، آید )ارشادی به ترک مخالف کتاب برمی

که ممکن است روایتی از جانب معصوم )ع( صادر شده باشد، احتمال درست است. توضیح این

کتاب خدا را درنیابد. در این صورت، اگر پس از عرضة این چنین امّا خواننده موافقت آن با 

عای توانیم در مورد آن، ادّروایتی به قرآن، موافقت آن روشن نشد یا مخالفتش ثابت گردید، نمی

نتیجه گرفت که روایات عرضه به قرآن، گاه ناظر به روایات  چنینتوان می عدم صدور کنیم.

هستند که خواننده از درک آنها ناتوان است و  روایات صحیحی اند و گاه نیز در موردساختگی

پندارد. روایات عرض در مورد اوّل، حکم به عدم صدور روایات همه را مخالف کتاب خدا می

 کنند.مخالف قرآن و در مورد دوم، حکم به عدم حجّیت روایات مخالف کتاب می
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 شرط عرضۀ مطلق روایات به قرآن -1

توان در دو حالت کلّی عرضه به آید، عرضه را میمتن احادیث عرض بر می گونه که ازهمان

هنگام تعارض و عرضة مطلق، تصوّر کرد. مقصود از عرضه به هنگام تعارض زمانی است که 

ه ود دارد که پذیرش یکی بمضمون دو یا چند روایت قابل جمع نیستند و میان آنها اختلافی وج

های داوری میان این در این حالت عرضه به قرآن یکی از روشدیگری خواهد بود.  ردّمعنای 

مضمون یك حدیث به قرآن و سنجش نسبت  ضةعرمطلق هم  ضةمنظور از عراحادیث است. 

حدیث مورد نظر تعارض یا اختلافی داشته  حدیث با قرآن است بدون اینکه حدیث دیگری با

ت ای و به صورقرآن، آیا بدون هیچ مقدمهباشد. امّا سؤال اینجاست که در بحث عرضة مطلق به 

که یك روایت را به قرآن عرضه ابتدایی، باید همة روایات را به قرآن عرضه نمود یا برای این

کنیم، باید شرایط خاصّی وجود داشته باشد؟ شاید در نگاه نخست به مجموع روایات عرضة 

جش ( به عنوان ملاک و معیار سنین )عمطلق، به این نتیجه برسیم که این روش توسّط ائمّة معصوم

روی ما نهاده شده است؛ اما دّقت بیشتر در روایات، نادرستی این باور را ، پیشگونه حدیثیهر

 د.کنروشن می

گونه که از احادیث باید توّجه داشت که جایگاه ائّمه )ع( و نقش ایشان در امور دینی، همان

، ائمّة «ثقلین»و طاعت الهی است و بر اساس حدیث آید، هدایت خلق در مسیر بندگی نیز برمی

اطهار )ع( پیوسته دوشادوش قرآن و بیانگر معارف الهیّه و جزئیات معارف و مفاهیم آن هستند. 

بر این اساس و با توجّه به جایگاه امام معصوم )ع( در شیعه، مبنای شیعیان در برخورد با احادیث 

شده آن را به قرآن عرضه کنند و در ه از امام برایشان نقل میگونه نبوده که هر آنچائمّه )ع( این

صدد یافتن ریشة قرآنی آن باشند؛ بلکه وجود مبارک ایشان و سخنان گهربارشان برای شیعیان، 

حجّت و مبنای عمل و عقیده بوده و هست؛ چرا که ایشان توسّط خداوند و از زبان پیامبر )ص( 

گونه که در نزد خداوند است اند و از احکام حقیقی، آنشده برای بیان احکام واقعی، برگزیده

 کنند.حکایت می

ر اند و ب، وسعت قائل شده«سّنت»به همین دلیل است که فقهای امامّیه در معنای اصطلاحی  

ند کنگونه که در نزد خداوند متعال هست، حکایت می)ع( از احکام واقعی، آن این باورند که ائمّه

 (. بدین ترتیب، کمی دور از ذهن است که بگوییم مقصود از عرضة مطلق،323، ص1422ر، )مظفّ

ای عرضة حدیث به قرآن رآن است. با توجّه به همین نکته، عدّهعرضة همة احادیث ائمّه )ع( به ق

اّما این احتمال نیز با مبنای (. 32، ص13٣4 ،رضاییاند )و موافقت با آن را شرط کمال دانسته

 داند ـ چندان سازگار نیست.حاضر ـ که موافقت را همان عدم مخالفت میپژوهش 



 913   روایات به قرآن كریم ۀضوابط عرض                                                                       

 
به گمان نویسندگان این نوشتار، وجود روایات عرضة مطلق، راهی برای سنجش احادیث 

زی برانگیبرانگیز است؛ یعنی ائمّه )ع( این بحث را به عنوان شیوة سنجش روایات شكشك

یگر، در تعارض نیستند، امّا راوی در برخورد با آنها دچار اند که اگرچه با احادیث دمطرح نموده

. کندشود و در فهم معنای هر یك و اینکه آیا واقعًا از معصوم هست یا نه، تردید میمشکل می

مؤیّد این گفتار، ساختار ادبی برخی از روایات عرض است که در گروه احادیث عرض مطلق 

خدا  این دو حدیث توجّه نمود: امام صادق )ع( از رسولتوان به جای دارند: به عنوان مثال می

 سپ است؛ بمترتّ نورى ،صوابى هر بر و دارد حقیقت حقّى هر راستى به»ند: ا)ص( نقل نموده

ینی، )کل« کنید رهایش ،است مخالف آن با آنچه و کنید عملدان ب ،خداست کتاب با موافق آنچه

 داده بازگشت سنّت و کتاب به چیزى هر»: دنفرمومى( ع) صادق امامنیز (. ۶3ص، 1، ج13۶3

 )همان(.« است باطل نباشد موافق خدا کتاب با که حدیثى هر و شود،مى

چگونگی شیوة بیان گوینده نقش دارد،  دردر علم معانی و در بحث از حالات مخاطب که 

قت کوشد به حقیاست و می دچار تردید یبه این نکته اشاره شده که وقتی مخاطب در مورد خبر

کلام خویش را با تأکید بیان کند تا تردید مخاطب  آن پی برد، در این حالت بهتر است گوینده،

و جملة « انّ»ها و ابزار گوناگونی دارد از جمله تأکید کلام شیوه (.43تا، صهاشمی، بیرا بزداید )

هستند و در مقام  ؤکّد و طلبی یا انکاری(. دو روایت یاد شده هر دو از نوع کلام مهمانجا) اسمیّه

الُوُقوُف عنَد الُشبهِة َخيٌر ِمن الإقِتحاِم » اند. وجود تعابیری همچونرفع تردید و شك، صادر شده

یرا آنچه کند؛ زنیز که در ابتدای برخی روایات عرض وجود دارد این نکته را تایید می« ِفي الَهَلَکة

شود، وجود پرسشی از روایی یا رویدادی است که ه ذهن متبادر میبا خواندن این گونه تعابیر، ب

 گرچه در روایت نیامده، امّا گویا معصوم )ع( با توّجه به آن، چنین مطلبی را بیان نموده است.

 عرضۀ روایات به ظاهر یا نصّ قرآن -1

اصولیان از پیش از این، اشاره شد که منظور از دو واژة ظاهر و نصّ، همان معنایی است که 

الَنصُّ: و ُهو الظاهُر البالُغ في ُظهوِر َدلالِته إلي حيُث لا ُيقَبل التأويُل عنَد أهِل » این دو در نظر دارند.

الُعرفِ َبل َيُعدُّوَن التأويَل َلُه َقبيحاً خارجًا عِن الُرسوِم الُمحاِورِة، َکقوِله َيِجب إکراُم زيٍد، َفَحملُ الُوجوِب 

أو الإکراِم علي الإهانِة أو زيٍد علي َعُدّوه ِبَبعِض التأويلات لاَيقبُلُه أهُل الُعرِف و ُيراِدفه  علي الإباَحِة

 «الصريحُ ايضًا. الظاهُر: و ُهو الَلفُظ الذي َله ُظهورٌ قابلٌ للتأويلِ ِبسبِب الَقرائنِ َکالعامِ و الُمطلقِ و َنحِوِهما

 .(223ـ222صص ،134٣)مشکینی، 
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ا مدلول قرآن، دو دیدگاه اساسی وجود دارد. برخی معتقدند مقصود از قرآن، در ارتباط ب

ند. این گروه برای بیان ن است و روایات نباید با مضمون قرآن مخالفت داشته باشمضمون آ

، 1، ج13۶۵/ طوسی، 1۵1، ص1، ج142۵اص، دیدگاه خویش از تعابیری چون ظاهر )جصّ

، 13۶3(، محکمات و نصوص )بحرانی، 33ـ32صص، 142۵(، نصّ )خطیب بغدادی، 21۵ص

و...  (۶12، ص1412(، صریح قرآن )مفید، 1۵1، ص1، ج1413(، اظهر )انصاری، 34، ص1ج

اند. گروه دیگر بر این باورند که مقصود از قرآن، روح عام و کّلی حاکم بر آن است. بهره گرفته

ا اصول عام اسلامی مستفاد از این گروه موافقت روحی حدیث با قرآن را توافق مضمون آن ب

( و برای 12ـ11، صص1414دانند )سیستانی، کتاب و سنّت و اصول عامّه و اهداف اسلامی می

با معارف  هایی چون روح عمومی قرآن، موافقت روحی، مخالفتبیان مقصود خویش، از واژه

 کنند.استفاده می مسلّم کتاب و سّنت و نظایر آن

اند؛ ها و اشکالاتی دارد که مورد نقد و اشاره قرار گرفتهشده، کاستی هر یك از دو دیدگاه یاد

ای با هم جمع، و برآیند آن دو را به عنوان توان به گونهرسد این دو دیدگاه را میامّا به نظر می

ملاک در سنجش احادیث معرفی نمود. توضیح اینکه میان این دو باور، تضّادی برقرار نیست و 

توان هم معیار را مضمون قرآن دانست و هم پذیر است؛ یعنی میآنها نیز امکان به علاوه، جمع

مفهوم آن. با در نظر گرفتن این نکته، شاید برای بیان مدلول قرآن و بحث عرضة مطلق روایات، 

بتوان هم عدم مخالفت با ظاهر و هم هماهنگی با روح کلّی قرآن را در کنار هم قرار داد و 

 طلب را معیاری برای سنجش احادیث دانست.مجموع این دو م

 انواع مختلف حدیث و عرضه به قرآن -8

در بررسی این موضوع، ابتدا باید دو گونة خبر متواتر و خبر واحد و انواع آن را از یکدیگر 

جدا نمود؛ چه بحث عرضه در این دو نوع، به هیچ عنوان یکسان نیست. در تعریف خبر متواتر، 

ستی دفاق و هماند که به صورت معمول، اتّگروهی که از نظر تعداد، آنقدر فراوانخبر »گویند: می

، 1، ج1411)مامقانی،  «شودگویی محال است و از خبرشان، علم حاصل میآنان بر دروغ

الّصدور بودن خبری است که متواتر باشد. آید، قطعینچه از این تعریف برمی(. آ٣1ـ٣2صص

ای به دست آوردن درستی یا نادرستی حدیث است و نه سنجیدن بحث عرضه به قرآن نیز بر

صحّت یا عدم صّحت سخن قطعی معصوم )ع(. به بیان دیگر، باور عموم مسلمانان بر این است 

 هیچ که معصومین )ع( ـ پیامبر )ص( برای اهل تسنّن و چهارده معصوم )ع( برای شیعه ـ به

د. پس عرضة سخن قطعی معصومین )ع( به قرآن، راننعنوان، سخن مخالف قرآن بر زبان نمی
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برای به دست آوردن درستی یا نادرستی آن کلام، کاری بیهوده و باطل است )جوادی آملی، 

 (.٣2، ص1، ج131٣

امّا خبر واحد و انواع گوناگون آن ـ از صحیح گرفته تا ضعیف ـ را باید به قرآن عرضه نمود 

های بندی میان انواع گونهبه دست آورد؛ چه اینکه در تقسیمو مخالفت یا موافقت آن را با قرآن، 

، تنها به وضعیّت سند، توجّه شده و این «ضعیف»و « حسن»، «موثّق»، «صحیح»خبر واحد، مثل 

سند روایت صورت گرفته است و متن حدیث، دخالتی بندی تنها برحسب راویان سلسله تقسیم

ه به قرآن راهی است برای سنجیدن متن احادیث و نه بندی ندارد؛ درحالی که عرضدر این دسته

ای به اینکه احادیث راویان ثقه از این از سوی دیگر، نه تنها در روایات عرض اشاره سند آنها.

گونه شود که اینبلکه از متن این احادیث چنین فهمیده میده است؛ نش ،امر مستثنی هستند

توان به این روایت از امام صادق )ع( . از جمله میاحادیث نیز باید به قرآن ارجاع داده شوند

د ]بن مسلم[ هر روایتی از شخص نیکوکار یا بدکاری به تو رسید و موافق ای محمّ»اشاره کرد: 

آن را بپذیر و هر روایتی از شخص نیکوکار یا بدکاری به تو رسید و مخالف قرآن بود،  ،قرآن بود

 .(٣، ص1تا، ج)عیاشی، بی« آن را نپذیر

ت این است که وثاقت راوی توان گفت سرّ ضرورت عرضة روایات ثقات به کتاب و سنّمی

شود و تنها احتمال تعمّد او در دروغ به تنهائی، سبب علم به صدور مرویّ او از معصوم )ع( نمی

برد؛ ولی همچنان، احتمال خطای شنیداری و خطا در فهم و بستن به شارع مقدّس را از بین می

ماند و اینها جدا از احتمال اشتباه نُّساخ و احتمال انتساب حدیث موضوعه ابرجا باقی مینقل، پ

ی، دلیل ردّ حدیث او نیست؛ زیرا ممکن است یبه ثقات است. از دیگر سو، فسق راوی به تنها

وید گاو در این مورد، صادق باشد ـ به این دلیل که فاسق نیز پیوسته و در همه حال، دروغ نمی

 (.313ـ311، صص1432می، )هاش

 محور و بررسی اسناد روایاتمیان نقد قرآن رابطۀ -1

و  «متواتر»علمای رجال و درایه، حدیث را با توجّه به وضعیّت سند آن، به دو دستة کلّی 

اند. احادیث آحاد نیز با توجّه به نوع سندشان و وثاقت یا عدم وثاقت بندی کردهتقسیم« آحاد»

اند. پیش از این، اشاره کردیم که ، تقسیم شده«ضعیف»و « حسن»، «موثّق»، «صحیح»راوی، به 

شود؛ امّا پرسش اینجاست که این قاعدة عرضه به قرآن، همة انواع روایات آحاد را شامل می

روایات را باید پس از بررسی سندی به قرآن عرضه کنیم یا پیش از آن؟ پیش از پاسخ به این 
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ان های عالمکنیم تا با دیدگاهاهی از نظریّات موجود در این باره را ارائه میپرسش، گزارش کوت

 در این زمینه بیشتر آشنا شویم. در مجموع دو دیدگاه در رابطه با این موضوع وجود دارد:

 محور تقدّم بررسی اسنادی بر نقد محتوایی و قرآن -1-9

صراحت، به دانشمندان مسلمان ـ چه شیعه توان به این وضوح و اگر چه این دیدگاه را نمی

توجّهی دانشمندان به بحث نقد محتوایی را توّجهی و یا کمو چه سنّی ـ نسبت داد؛ امّا شاید بی

های حدیثی، این نکته را روشن بتوان شاهدی بر این باور دانست. نگاهی به تاریخچة بحث

ث اند و حدیروات آن، بسیار کوشیده کند که محدّثین در نقد حدیث از ناحیة جرح و تعدیلمی

اند؛ اّما در بحث نقد داخلی، بندی کرده، دسته«ضعیف»و « حسن»، «صحیح»را به این اعتبار به 

 «آیا حدیث منطبق بر واقع هست یا نه؟»اند و به این موضوع که پیشرفت چندانی نداشته

 اند. گفتن از آن بسنده نموده ( و تنها، به سخن132، ص2تا، جاند )احمد امین، بینپرداخته

به خلاف نقد سندی و مباحث جرح و تعدیل متعلّق به آن که بحثی فربه و درازدامن است و 

کتب فراوانی دربارة آن نگاشته شده امّا در مقابل دربارة نقد متن مطالب محدود و معدودی به 

 2و کایتانی 1گلدزیهرمستشرقانی چون (. 21ـ22، صص1423رشتة تحریر درآمده است )ادلبی، 

آلود به عدم توجّه دانشمندان مسلمان به نقد متن دارند )نجم عبدالرّحمن، ای طعننیز اشاره

 (.3، ص1423

 محور بر بررسی اسنادیتقدّم نقد قرآن -1-2

تن ص شود آیا مگیرد که مشخّبررسی اسنادی با هدف دستیابی به این نتیجه صورت می

یا خیر؛ ولی در این سیر و با این شیوه، یقین در مورد متن حاصل حدیث از معصوم صادر شده 

ر و اعتبار حدیث محور، مخالفت حدیث با قرآن، تردیدی در عدم صدوشود. امّا در نقد قرآننمی

حتی اگر سند حدیث نیز صحیح باشد. تقّدم نقد محتوایی بر نقد اسنادی را  گذارد،باقی نمی

 تری تلقّی نمود:دیدگاه صحیحتوان به دلایل زیر، می

 الف: کثرت روایات عرض؛  

 دانند؛ب: شیعه و اهل سنّت، حدیث مخالف قرآن را صحیح نمی 

 (؛212، ص13٣۵ج: تصریح به این تقّدم در مقام نظر )احمدی، 

                                                           

1. Goldziher. 

2. Caetani. 
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 د: قطعیّت صدور قرآن از خداوند و ظنّی بودن صدور خبر واحد از معصومین )ع(؛ 

 (.214، ص13٣۵ز نظر اعتبار بر سنّت )احمدی، ه: تقدّم رتبة قرآن ا

، گسترة وسیعی دارد و همة انواع روایات آحاد را شامل گذشت قاعدة عرضگونه که همان

شود. از سوی دیگر، میان ضعف سند و ضعف متن، الزاماً نسبت مستقیمی وجود ندارد. این می

ند. برای نمونه، محّمد بن اسماعیل اای است که بسیاری از علمای حدیث بر آن تأکید کردهنکته

ممکن است سند صحیح نباشد؛ امّا متن به طریق دیگر صحیح »کند: صنعانی از ابن حجر نقل می

کند که حکم به صّحت، (. او در ادامه، بر این امر تأکید می234، ص1، ج13۶۶)صنعانی، « باشد

 (.جاهل حدیث است )همانهای احسن یا ضعف اسناد بدون توجّه به متن روایت، از شیوه

علّامه طباطبایی نیز اعتقاد دارد که دلیلی برای ردّ روایت یا روایات، وجود ندارد مگر آنکه با 

ت قطعی مخالف باشد؛ اّما عدم صّحت اسانید، دلیل ردّ روایات نیست )طباطبایی، قرآن و سنّ 

 توانستقیمی نمی(. همچنین، میان صحّت سند و صّحت متن نیز رابطة م2٣٣، ص1، ج1411

تصوّر کرد. این معنا نیز از سوی دانشمندان حدیث، مورد تأکید و تصریح واقع شده است. از 

گاه، سند به واسطة وثاقت راویان، صحیح یا حسن است؛ »گوید: جمله، سیوطی در این باره می

 (.1۶1، ص2، ج1422)سیوطی، « امّا متن به دلیل شذوذ یا علت، اینگونه نیست

 روایات  بررسی اسنادیتوجّه به  -1-3

 ایدهفبه معنای بی ،محور احادیث بر نقد اسنادی آن گفته شدآنچه در مورد تقّدم نقد قرآن

بودن و لزوم کنار گذاشتن نقد اسنادی نیست؛ بلکه در سیر کشف صدور یا عدم صدور حدیث 

ن نیاز داریم. توضیح سخن، ایمحور نیز به بررسی اسنادی از معصوم )ع( حتی در شیوة نقد قرآن

که ما موافقت حدیث با کتاب الله را به معنای عدم مخالفت دانستیم و به عبارت دیگر، نقش 

محور را و نه نقش ایجابی آن را مورد توّجه قرار دادیم. علّت این است که اگر سلبی نقد قرآن

حراز وجود یا عدم وجود موافقت را چیزی غیر از عدم مخالفت تفسیر کنیم، در این صورت، ا

آن با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد بود و حتّی به گمان نویسنده، نقش محوری قرآن به 

 عنوان عامل سنجش را در مقام عمل، منحل خواهد کرد. 

با این بیان، واضح است که در سمت ایجاب، نیاز به قراینی داریم که ظنّ به صدور حدیث 

توانیم هر حدیثی را تنها به این بهانه که مخالف کتاب خدا کند و نمیاز معصوم )ع( را تقویت 

آن  ای مبنی بر منسوب بودننیست منسوب به ائمّة معصومین )ع( بدانیم ـ حتّی اگر هیچ نشانه

اند که وضع کرده ای که علمای علم درایهظاهرًا قاعده به ائمّه )ع( در دست نداشته باشیم.
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ه همین نیز اشاره ب« َلُه النبيُّ )ص( حقٌّ وليس ُکلُّ ما هو حقٌّ قاَلُه النبيُّ )ص(ُکلُّ ما قا»گوید: می

(. البتّه، به گمان نویسندگان، در این بحث، نیکوتر آن است ٣٣، ص1414مطلب دارد )القاری، 

 «.، قاَلُه النبيُّ )ص(َنُکلُّ ما قاَلُه النبيَّ )ص( لاُيخاِلُف القرآَن و ليس ُکلُّ ما لاُيخاِلُف القرآ»که بگوییم: 

 گیرینتیجه

دهد مقصود از دو تعبیر موافقت و عدم بررسی احادیث عرضة روایات به قرآن نشان می

که در این دسته از روایات مطرح شده، در واقع همان عدم مخالفت  موافقت حدیث با قرآن

الفت مطرح مراد از مخ ،حدیث با قرآن است، نه وجود مضمون روایات در قرآن. از دیگر سو

تضادّ کلّی حدیث با آیة قرآن و نیز مخالفت با اصول کّلی آیات است.  شده در احادیث عرض نیز

تعارضاتی از جنس عام و خاص، مجمل و مبّین یا مطلق و مقیّد بودن که گاهی  ،بر این اساس

اس آن رأی به عدم توان بر اسشود و نمیمیان احادیث و قرآن وجود دارند، مخالفت تلقی نمی

 حجیّت یا عدم صدور حدیث از معصوم داد.

در مورد سرنوشت روایات پس از عرضه به قرآن، باید به دو مفهوم عرضة مطلق و عرضه  

ت روایت مخالف با به هنگام تعارض توجّه کرد: در عرضه به هنگام تعارض، نتیجه عدم حجیّ 

ت حدیث مخالف و گاهی شود؛ عدم حجیّ کتاب است و در عرضة مطلق نیز دو نتیجه حاصل می

نه در مورد همه روایات  ،بحث عرضة مطلق روایات به قرآنهمچنین عدم صدور آن از معصوم. 

برانگیز است. افزون بر این، مقصود از قرآن در بحث عرضه، عدم بلکه مربوط به روایات شك

 نیز این نتیجه به دستست. مخالفت حدیث با ظاهر و نیز هماهنگی روایات با روح کّلی قرآن ا

در میان انواع احادیث، عرضة روایات متواتر به قرآن، نادرست و بیهوده است؛ امّا همة آمد که 

انواع خبر واحد را باید به قرآن عرضه نمود و این، به معنای تقّدم و برتری نقد محتوایی و 

  محور بر نقد اسنادی است.قرآن
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