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  تأملی در مدلول روایات عرض

  
 استادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی /اسداهللا جمشیدي  

    rajabi@iki.ac.irاستاد مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی /رجبیمحمود 

  7/1/1395: پذیرشـ  14/7/1394: دریافت

  چكيده

مطـرح دربـارة ایـن     يهـا  شده است. از جمله پرسـش  یقرآن معیار اعتبارسنجی حدیث معرف» ات عرضیروا«در 

ی بـه  یها است یا عدم مخالفت کافی است؟ پاسخروایات این است که آیا اعتبار حدیث، در گرو موافقت آن با قرآن 

ن است که اگـر حـدیث   یشود. پاسخ مقالۀ حاضر ا یاین پرسش داده شده که در متن مقاله به برخی از آنها اشاره م

محتوایی تأیید شود، عدم مخالفت کافی است؛ ولی اگر بخواهیم اعتبار حدیث را با اسـتناد بـه قـراین     با قراین غیر

ث با قرآن یا دیگر ادلۀ قطعی کارساز است و در این صورت هر میزان از یم، تنها موافقت تام حدیکن محتوایی ثابت

 یابیـ ث بر اسـاس ارز یاعتبار حد يارهایانگر معیمخالفت، نافی اعتبار حدیث است. به باور نگارنده، روایات عرض ب

نیـازي آن از   ات عـرض و بـی  یـ یل حفظ ظاهر روااند. این برداشت به دل محتوایی بیگانه اند و از قراین غیر ییمحتوا

   ها برتري دارد. ارتکاب خالف ظاهر، بر دیگر تبیین

  موافقت با قرآن، عدم مخالفت با قرآن، روایات عرض، عرضۀ حدیث بر قرآن، رابطۀ قرآن و حدیث. ها: کلیدواژه
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  مقدمه

لذا مسلمانان از دیرباز به پـاالیش   ؛ستمورد قبول همگان ا باًیی تقریمعتبر در منابع روا غیروجود روایات 

آنهـا   ۀکـه از جملـ   انـد  کـرده ی در این باره یها ییدین نیز راهنما ياند. اولیا خود اهتمام داشته ییمنابع روا

هـاي   و احادیث قطعی اسـت. روایـات عـرض از گذشـته     احادیث بر قرآن و سنت رسول خدا ۀعرض

 ةگـاه دربـار   کـه  اصولیان مورد بحـث و بررسـی بـوده اسـت     هویژ بهدانشمندان دینی  میانبسیار دور در 

اجمـال   معیار بودن قـرآن بـراي تعیـین اعتبـار حـدیث بـه      اند.  مفاد آن به بحث نشسته ةصدور و گاه دربار

همیشه مطرح بوده، ولی پس از شیخ انصاري برجستگی بیشـتري پیـدا کـرده و دربـاره جزئیـات آن ماننـد       

اهللا  یشتر بحث شده است. در دوران معاصر نیز دانشمندان اصولی ماننـد آیـت  مقصود از موافقت و مخالفت ب

انـد، در ایـن    ی و شهید سیدمحمدباقر صدر و تقریباً همۀ کسانی که به مباحث خبر واحد توجـه کـرده  یخو

تناسـب متعـرض    هایی که کمتر صبغۀ اصولی دارند نیز گـاهی بـه   اند. نگاشته باره به بحث و بررسی پرداخته

اهللا صـرامی، در فصـلی    تألیف سـیف  جایگاه قرآن در استنباط احکاماند؛ از جمله کتاب  مسئلۀ مهم شده این

، عرضۀ حدیث بـر قـرآن  اي ارائه کرده است. کتاب  نسبتاً مفصل به این بحث پرداخته و نکات قابل استفاده

رداخته است. مقـاالت متنـوعی   ن مسئله پیا یمحققانه به بررس يا گونه ز بهینورآبادي ن تألیف مهدي احمدي 

اي از مسـائل ایـن دسـته روایـات اختصـاص       نیز در این موضوع به نگارش در آمده که هر کدام به مسـئله 

  رغم کارهاي انجام شده، هنوز جاي کار هست و مسئله نیازمند بررسی بیشتر است. اند؛ اما به  یافته

انگیـز   پرسـش ه تبیین یکی از نکـات مـبهم و   این مقاله صدور این دسته روایات را مسلم انگاشته و ب

این دسته از روایات پرداخته و آن اینکه براي اعتبار حدیث احـراز موافقـت آن بـا قـرآن الزم اسـت یـا       

معیارهـاي   ۀهمـ  دربارةصرف عدم مخالفت حدیث با قرآن براي اثبات اعتبار آن کافی است. این پرسش 

م. یپـرداز  یمـ » ث بر قـرآن یحد ۀعرض«ار یبه مع تنهانجا یا ولی در ،مطرح در این روایات قابل طرح است

  د.نشو یابتدا الزم است روایات عرض و مفاد آن بررس

  روايات عرض  

ند. در این روایات معیار پـذیرش و رد حـدیث   نک می تأکیدبا قرآن  بر سنجش احادیث پرشماريروایات 

 در سنجش با قرآن به چند گونه بیان شده است:

 مخالفت با قرآن  . موافقت و ۱

وعلَى کُلِّ صوابٍ نُوراً فَما وافَـقَ   حقیقَۀًإِنَّ علَى کُلِّ حقٍّ  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ أَبِی عبد اللَّه«الف. 

وهعفَد اللَّه تَابک ا خَالَفمو فَخُذُوه اللَّه تَابهر حقی دلیلـی و  ؛ بر اثبات )172، ص1، ج1429(کلینی، » ک



   ۱۰۵ تأملي در مدلول روايات عرض

همراه هر حقی نوري است پس آنچه را که موافق کتاب خداست بگیرید و آنچه را که مخالف کتـاب  

، 2، ج1380(عیاشـی،  انـد   خداست رها کنید. معاصران کلینی نیز این حدیث را در آثار خـود نقـل کـرده   

ه موجـب اعتبـار   ، کـ )152، ص1385؛ طبرسی، 275، ص7، ج1407؛ طوسی، 367، ص1376صدوق،  ؛ 115ص

  بیشتر آن است؛

بِمنًى فَقَالَ أَیها النَّاس ما جاءکُم عنِّی یوافقُ کتَاب اللَّـه فَأَنَـا    قَالَ خَطَب النَّبِی عنْ أَبِی عبد اللَّه« .ب

 قُلْتُهأَقُلْهو فَلَم اللَّه تَابک فخَالی کُماءا ج؛ رسول خدا)174، ص1، ج1429کلینی، (  »م   در منا خطبه خوانـد

ام و آنچـه بـه دسـت شـما      و فرمود هر آنچه از جانب من به شما رسید و موافق کتاب خدا بود من گفته

کـه   )221ص، 1، ج1371(برقـی،   محاسنام. این روایت در کتـاب   رسید و مخالف کتاب خدا بود من نگفته

اطمینـان بیشـتر بـه صـدور     اوت نقل شده است کـه موجـب   آید با سندي متف به شمار می کافیاز منابع 

  روایت است؛

یقُولُ لَا تَقْبلُـوا علَینَـا حـدیثاً إِلَّـا مـا وافَـقَ الْقُـرْآنَ         حدثَنی هشَام بنُ الْحکَمِ أَنَّه سمع أَبا عبد اللَّه« .ج

لَا تَقْبلُوا علَینَا ما خَالَف قَـولَ ربنَـا تَعـالَى    و.. فَاتَّقُوا اللَّه .،الْمتَقَدمۀِادیثنَا أَو تَجِدونَ معه شَاهداً منْ أَح والسنَّۀَ

لَاف الْقُـرْآنِ، فَإِنَّـا إِنْ   .. فَلَا تَقْبلُوا علَینَا خ.قَالَ رسولُ اللَّهوجلَّ وفَإِنَّا إِذَا حدثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّه عزَّ  نَبِینَا وسنَّۀَ

فُلَـانٌ  ولَـا نَقُـولُ قَـالَ فُلَـانٌ     وعنْ رسوله نُحـدثُ،  وإِنَّا عنِ اللَّه  وموافَقَۀِ السنَّۀِالْقُرْآنِ  بِموافَقَۀِتَحدثْنَا حدثْنَا 

لکَلَـامِ آخرِنَـا، فَـإِذَا أَتَـاکُم       کَلَام أَولنَا رجال الکشی مصادقٌوأَولنَا کَلَام آخرِنَا مثْلُ کَلَامِ  - فَیتَنَاقَض کَلَامنَا إِنَّ

 هلَیع وهفَرُد کذَل لَافبِخ ثُکُمدحنْ یمو لَمأَع قُولُوا أَنْتنَّـا   ولٍ مکُلِّ قَـو عفَإِنَّ م !بِه ا جِئْتیقَـۀً مقح و  ـهلَیع

؛ هشام بن حکـم  )225 - 224، ص1409(کشی،   »لَا نُور علَیه فَذَلک منْ قَولِ الشَّیطَانِومعه  حقیقَۀَما لَا نُوراً، فَ

فرمود به ما جز آنچه موافـق کتـاب و    می به من (یونس بن عبدالرحمن) گفت که شنیده که امام صادق

، نسبت ندهید... پس از خدا پروا کنیـد و آنچـه   سنت یا حدیثی که شاهدي از احادیث پیشین بر آن باشد

 ،گـوییم  زیرا ما اگـر سـخن مـی    ؛را مخالف با گفتار خدا (قرآن) و سنت پیامبر ماست به ما نسبت ندهید

گوییم و از قول ایـن و آن   ما از جانب خدا و پیامبر سخن می .گوییم موافق قرآن و موافق سنت سخن می

 درآید.گوییم تا کالم ما ناسازگار  نمی

روایات دیگري نیز هست که در بیان معیار، از تعبیر موافقت و مخالفت با قرآن استفاده شده است 

ــري،  ــو، 446، ص2، ج1403؛ طبرســی،  8، ص1، ج1380؛ عیاشــی، 44، ص1413(حمی ؛ 13ص، 1، ج1373؛ هم

موافقـت و مخالفـت   . در برخی از روایات نیز تنها به یکـی از دو معیـار   )5تا، مقدمه تبیان، ص طوسی، بی

  .)405، ص2، ج1403(طبرسی، اشاره شده است 
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مبنی بر اینکه براي اثبـات حقانیـت   بیان شده اي کلی  ابتدا قاعده ،در روایت اول از این دسته روایات

معیـار اثبـات حـق و باطـل      عنـوان  به فت با قرآن لهر چیزي دلیلی وجود دارد و در ادامه موافقت و مخا

و در روایـت سـوم ضـمن     شدهحدیث نبوي بیان  ةر حدیث دوم این معیار در حوزه است. دگشتاعالم 

  است. گشتهمعیار معرفی  عنوان به بیان معیار قرآن، سنت و احادیث پیشین نیز 

 همراهي حديث با يک يا دو شاهد قرآني. ۲

  .  ان شده است:یث بیبر حد یا دو شاهد قرآنیک یداشتن  ،ار قبول و ردیات معیروا یدر برخ

، فَقُلْنَا: یا ابنَ رسولِ اللَّـه، إِنَّـا نُرِیـد الْعـرَاقَ،     جماعۀً، قَالَ: دخَلْنَا علَیه عنْ رجلٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ« .الف

وجـدتُم علَیـه شَـاهداً أَو    إِذَا جاءکُم عنَّـا حـدیثٌ فَ  و.. .لیقَو شَدیدکُم ضَعیفَکُم» :،فَأَوصنَا، فَقَالَ أَبو جعفَرٍ

 فَخُذُوا بِه تَابِ اللَّهنْ کنِ میدشَاهـتَبِینَ لَکُـم      وستَّـى ینَـا حإِلَی وهدر ثُـم هنْـدفُوا ع3، ج1429(کلینـی،  » إِلَّا فَق ،

ظـه کنیـد. امـام    مـا را موع  ؛وارد شدیم و گفتیم عازم عراق هسـتیم  جمعی بر امام باقر ؛ ما دسته)526ص

.. و اگر حدیثی از طرف ما به دست شـما رسـید و   .افراد توانمند شما ضعیفان را یاري کنند :فرمود باقر

وگرنه بازایستید و آن را به ما برگردانید تـا مـا    ؛یکی دو شاهد از کتاب خدا بر آن یافتید به آن عمل کنید

 .آن را براي شما روشن سازیم

نکه مقصود از شـاهد چیسـت؟ آیـا    یمطرح است؛ از جمله ا ییها پرسش ثین حدیا يمحتوا دربارة

 چیزي غیر از موافقت مراد است؟

دهد. سخنان امـام   آن ما را یاري می دربارةدر فهم و داوري  گفته پیشتوجه به نقل دیگري از روایت 

  چنین گزارش شده است:   الناظر نزهۀشیخ طوسی و کتاب  امالیمجلس در  آن در باقر

ابِرٍعفَرٍ  نْ جعلَى أَبِی جخَلْنَا عقَالَ دیلنِ عب دمحم    :قُلْنَـا لَـهو نَاهعدکَنَا، فَونَا نُسا قَضَیم دعۀٌ باعمنُ جنَحو

 ...،یفَکُمضَع کُمنْ قَوِیعیفَقَالَ: ل .ولِ اللَّهسنَ را ابنَا یصرَنَاُأَولْقُـرْآنِ    نْظُرُوا أَمل وهتُمـدجنَّا فَـإِنْ وع کُماءا جما و

نْدفُوا عفیه فَق کُملَیرُ عالْأَم هإِنِ اشْتَبو وهقاً فَرُدافوم وهتَجِد إِنْ لَمو قاً فَخُذُوا بِهافوم   تَّـى نَشْـرَحنَا حإِلَی وهدرو ه

  1).231، ص1414 (طوسی، نَالَکُم منْ ذَلک ما شُرِح لَ

. ونَحنُ (جمیعاً ما قَضَینَا نُسکَنَا، فَقُلْت:) أَوصنَا یـا ابـنَ رسـولِ اللَّـه     وقَالَ جابِرٌ: دخَلْت علَى أَبِی جعفَرٍ

للْقُرْآنِ فَهو منْ قَولنَا وما لَم یکُنْ للْقُرْآنِ موافقـاً   :... وانْظُرُوا أَمرَنَا وما جاءکُم عنَّا، فَإِنْ وجدتُموه موافقاًفَقَالَ

  ).314ص، 1408؛ دیلمی، 102ص، 1408حلوانی، فَقفُوا عنْده، وردوه إِلَینَا حتَّى نَشْرَح لَکُم ما شُرِح لَنَا (

و  امـالی در نقـل   ،تاب اهللا نقل شده بودبا عنوان شاهدا او شاهدین من ک ـ  نقل اول ـ کلینیآنچه در نقل 

عالوه بر اینکه عدل این دسـته کـه در نقـل     است؛ آمده» فان وجدتموه موافقا للقرآن«با تعبیر  الناظر نزهۀ



   ۱۰۷ تأملي در مدلول روايات عرض

 نزهـۀ و در  »إِنْ لَـم تَجِـدوه موافقـاً فَـرُدوه    و« :به این صورت آمده امالیبه آن اشاره نشده، در نقل  کافی

ناشـی از   ،نقل شده است. این امر نشانگر آن است که اختالف در تعبیر» لم یکن للقرآن موافقا وما« الناظر

توسط شـاهدي قرآنـی و    تأییدنقل به معناي روایت است و حاکی از آن است که راویان این دو تعبیر ـ  

افزونـی بـر    ي نکتۀلذا این دسته روایات حاودانستند.  سانی می ی یکیموافقت با قرآن ـ را داراي بار معنا 

  .  نداول نیست ۀدست

گفته شده اگر شاهدي قرآنی آن  کافیبخش پایانی روایت نیز در هر سه نقل متفاوت است. در 

وإِلَّا فَقفُـوا عنْـده ثُـم ردوه إِلَینَـا حتَّـى      «را تأیید نکرد، به ما ارجاع دهید تا براي شما روشن سازیم 

حکم توقف و ارجاع به معصوم مربـوط   الناظر نزهۀ، و در )526، ص3، ج1429نـی،  کلی(»  یستَبِینَ لَکُم

وما لَم یکُنْ للْقُرْآنِ موافقاً فَقفُوا عنْـده، وردوه إِلَینَـا حتَّـى    «... به صورت عدم موافقت با قرآن است 

دقیقـاً   امـالی رسـد در   حال آنکه بـه نظـر مـی    ؛همان؛ دیلمی، همان)حلوانی، (» نَشْرَح لَکُم ما شُرِح لَنَا

وإِنْ لَم تَجِدوه موافقاً فَرُدوه وإِنِ اشْتَبه الْأَمرُ علَیکُم فیـه فَقفُـوا عنْـده وردوه إِلَینَـا     «... متفاوت است: 

اساس حدیث در صورت عـدم   راین. ب)231، ص1414طوسی، (» حتَّى نَشْرَح لَکُم منْ ذَلک ما شُرِح لَنَا

موافقت با قرآن مردود است و حکم توقف مربوط به صورتی است که موافقت و عدم موافقـت آن  

با قرآن بر ما مشتبه شده باشد. تفاوت این دو نقل در این بخش درخـور توجـه اسـت و حـاکی از     

برگـزاري چنـین   هـاي متعـدد موجـود، در     بروز اضطراب در نقل این بخش است. اگرچه بـا نقـل  

هـاي   ماند، بروز نقل به معنا و تشتت و اضطراب در نقـل  تردیدي نمی مجلسی در محضر امام باقر

بندي قابل اعتمادي از این بخش از سخنان حضرت است؛ مگر اینکـه کسـی بـا     متعدد مانع از جمع

ترجیح، و همـان را  را  کلینیکه قابل مقایسه با منابع مورد اشاره نیست، نقل  کافیتوجه به جایگاه 

قرار دهد که در آن سخنی از معیار مخالفت به میان نیامده است. بـا فـرض    مبناي نیل به مراد امام

  دهیم. این نکته بحث را ادامه می

إِذَا ورد «بِـه؟ قَـالَ:     منْهم مـنْ لَـانَثقُ  وبِه،   عنِ اخْتلَاف الْحدیث یرْوِیه منْ نَثقُ سأَلْت أَبا عبد اللَّه« .ب

کُملَینْ  عداً مشَاه لَه تُمدجیثٌ، فَودزَّ   حع تَابِ اللَّهکوولِ اللَّهسلِ رنْ قَوم لَّ، أَوج ،و  بِـه کُماءي جإِلّا فَالَّذ

  .)173- 172ص ،1 ج، 1429کلینی، ( » بِه  أَولى

دلیـل صـدق آن    از شاهدي قرآنی یا از سخنان رسول خـدا در این حدیث نیز برخورداري حدیث 

راهکـار   پاسـخ امـام   ،راوي اگرچـه از دو حـدیث مختلـف اسـت     پرسـش حدیث معرفی شده است. 

 )وثاقـت یـا عـدم وثاقـت راوي    ( ییمحتوا غیرن یپوشی از قرا معتبر با چشم غیرتشیخص حدیث معتبر از 

۱۰۸      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

وي مربوط به تعارض دو حدیث معتبـر نیسـت و بایـد    را پرسشقرینه است بر اینکه  است. پاسخ امام

  ثقه با یکدیگر تعارض نخواهند کرد.   غیرزیرا نقل ثقه و  ؛چنین نیز باشد

رسد مقصود از وجود شاهدي از قـرآن در ایـن دسـته از روایـات، همـان مشـروط بـودن         به نظر می

اول کـه موافقـت را    هاي دسـتۀ  پذیرش حدیث به موافقت با قرآن باشد. تفاوت این دو روایت با روایت

و در ایـن روایـت    مطـرح شـده  موافقت  عنوان  بهدر این است که در آنها مفهومی کلی  انستندد معیار می

مـراد از شـاهد    بنابراین .است گشتهیکی از مصادیق موافقت که داشتن یک یا دو شاهد قرآنی است بیان 

  2ش از آن.یداشتن، مصداقی از موافقت است نه چیزي ب

  مشابهت مفاد حديث با قرآن  . ۳

  است: مشابهت استفاده شده ةدر روایتی به جاي موافقت از واژ

أَنَّه قَالَ قُلْت للرِّضَا ع تَجِیئُنَا الْأَحادیثُ عنْکُم مخْتَلفَۀً قَالَ مـا جـاءك    روِي عنِ الْحسنِ بنِ جهمٍ عنِ الرِّضَا 

لَى کع هسنَّا فَقـ ع  (طبرسـی،  اتَابِ اللَّه عزَّ وجلَّ وأَحادیثنَا فَإِنْ کَانَ یشْبِههما فَهو منَّا وإِنْ لَم یشْبِههما فَلَیس منَّ

  ).357، ص2ج، 1413

بـر  بیشـتري عـالوه   مصداقی از موافقـت باشـد و چیـز     ،رسد مشابهت هم مانند شاهد داشتن به نظر می

. تشـابه مفـاد حـدیث بـا قـرآن      استتیجه عدم مشابهت هم به معناي مخالف بودن در ن .موافقت نیست

  واحد براي آنهاست.   أنشان از منش

در روایـاتی کـه گذشـت در     توان گفت رغم تفاوت تعابیر روایات، می با عنایت به آنچه گذشت، به 

روایـات گذشـته   معیار پذیرش حدیث، موافقت بـا قـرآن اسـت و در ایـن بـاره در       روایاتی که گذشت

  شود. اختالفی مشاهده نمی

  موافقت و عدم موافقت با قرآن  . ۴

شـده؛ ولـی در بیـان معیـار رد      دانسـته قبل موافقت با قرآن معیار قبـول   ۀدر این دسته روایات، مانند دست

  به کار رفته است. به این روایات توجه کنید:   »عدم موافقت«تعبیر 

.. فَإِنْ وافَـقَ کتَـاب اللَّـه فَأَنَـا     .إِذَا حدثْتُم عنِّی بِالْحدیث قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه عنْ أَبِی عبد اللَّه« .الف

 قُلْتُهوأَقُلْه فَلَم اللَّه تَابقْ کافوی ؛)221، ص1، ج1371(برقی،  »إِنْ لَم 

کُلُّ حدیث لَا یوافقُ کتَـاب اللَّـه   و والسنَّۀِمرْدود إِلَى الْکتَابِ ء  یقُولُ کُلُّ شَی سمعت أَبا عبد اللَّه« .ب

خْرُفز و؛)173، ص1، ج1429  (کلینی، »فَه 

 .(همان) »قَالَ ما لَم یوافقْ منَ الْحدیث الْقُرْآنَ فَهو زخْرُف عنْ أَبِی عبد اللَّه« .ج
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توان مـدعی بـود    دارد؟ به لحاظ منطقی می» مخالف« نسبت بهافزونی  ییبار معنا »الیوافق«آیا عبارت 

شامل موردي که حدیث حاوي مطلبی باشد کـه قـرآن بـه آن نپرداختـه باشـد، نیـز       » لم یوافق«که تعبیر 

اعـم از حـدیث مخـالف و    (موافـق بـا قـرآن     غیرشود و در نتیجه معناي حدیث چنین است: حدیث  می

نیسـت و زخـرف اسـت؛ ولـی در      رسول خدا ) فرمودةنسبت به مفاد آن ساکت است حدیثی که قرآن

ولـی نظـري    ،رود که دو طرف مقایسه به آن پرداختـه  در موردي به کار می» الیوافق«متفاهم عرفی تعبیر 

یعنی حـدیثی کـه    ،موافق با قرآن زخرف است غیرگوییم حدیث  وقتی می بنابراینغیرموافق داشته باشند. 

مطلبی مخالف قرآن است، نه حدیثی که حاوي مطلبی است که قرآن نسبت به آن سـاکت اسـت.    حاوي

  د:نکن می تأییداین برداشت را  پرشماريشواهد 

)174(همان، ص تر به احادیثی اشاره شد پیش. 1
» الیوافـق «و » یخـالف «که یک حـدیث بـا دو نقـل     3

یعنی راویـان بـراي ایـن دو     ؛از نقل به معناست دهد که این تفاوت ناشی روایت شده بود و این نشان می

  یل بودند؛ی واحدي قایتعبیر بار معنا

ید همین نکته است. مرحوم کلینی در ردیف دو روایتـی کـه تعبیـر    ؤنیز م ییلفان منابع رواؤفهم م. 2

ده کـه تعبیـر   به کار رفته، روایـاتی را آور  هادر آن )4و 3، ح 173ص، 1ج ،1429  کلینی،(» ال یوافق ولم یوافق«

تفسـیر  اسـت. همچنـین عنـوان بـاب در      ها استفاده شدهدر آن )5، ح 174ص؛ 1، ح 172(همان، ص مخالف

اینکه روایـت را   رغم به زیرا  ؛توجه است درخور ،اگر از خود عیاشی باشد ویژه به ،از هر که باشد عیاشی

(عیاشـی،   ..».التی بخالف القرآن روایۀباب ترك «هد د ولی عنوان می ،کند نقل می »لَا یوافقُ الْقُرْآنَ«با تعبیر 

دارد و ایـن نشـان از فهمـی     »لَا یوافقُ الْقُـرْآنَ «دهنده از تعبیر  که نشان از برداشت عنوان )8ص، 1 ، ج1380

 است؛» ال یوافق«و » مخالف«واحد از دو تعبیر 

صـدد  فرد داشته باشد و ایشان درفق دو شاهدي بر اینکه ممکن است ال یوا در کالم محدثان اصالً. 3

سـالبه بـه    دهد که در ذهن ایشـان اصـالً   شود و این نشان می انتخاب یک طرف دعوا باشند مشاهده نمی

دهـد.   خوبی ایـن نکتـه را نشـان مـی     به کافیی یموضوع خطور نکرده باشد. مراجعه به شروح روا يانتفا

 آمده روشن دانسـته و اصـالً   »ال یوافق«ه در آن ک را شده باشد که ایشان روایتی موجبشاید همین نکته 

شارحانی که انـدك توضـیحی    4.)242ص، 2، ج1403(مجلسی، است به شرح و توضیح آن هم اقدام نکرده 

و در توضـیح   ،(همـان)  را مخالف بیـان داشـتند  » ال یوافق«اند نیز مقصود از  این روایات ارائه کرده دربارة

، 1387؛ مجذوب التبریـزي،  300، ص1388(شریف الشیرازي،  اند لف سود جستهمخا از واژة» ال یوافق«خود در 

  ؛)4ص، 7 ، ج1382؛ مازندرانی، 586ص، 1 ، ج1387؛ قزوینی، 633، ص1 ج

۱۱۰      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

یکی است » فاضربوه عرض الحائط«، »لم نقله«، »دعوه«، »زخرف«. مقصود از تعابیري چون 4

اند نـه روایـات    یات مخالف با قرآن صحیحو آن نادرستی آن حدیث است. این تعابیر دربارة روا

موافق به زخرف، قرینه اسـت بـر    توان گفت اتصاف غیر اساس می موافق. براین مخالف و غیر غیر

، 421، 346ص، 2ج، 1382مازنـدرانی،  (همان مخالف است نه اعم از آن » ال یوافق«اینکه مقصود از 

 ؛ )210، ص3، ج1414؛ حکیم، 1پاورقی

 تأمـل اند. با  حدیث بر قرآن این معیار را به کار گرفته ۀخود با عرض ات معصوماندر برخی روای. 5

 نمونـه در روایتـی امـام    براي. کردتر کشف  توان مقصود از عدم موافقت را شفاف ها می در این گزارش

و هنگام ارزیـابی حـدیث   » ذُوا بِهسنَّتی فَلَا تَأْخُوما خَالَف کتَاب اللَّه و«فرماید:  ابتدا هنگام معرفی معیار می

این الفـاظ اگـر از    .)446، ص2، ج1403(طبرسی،  ..».لَیس یوافقُ هذَا الْخَبرُ کتَاب اللَّهو«فرماید:  مورد نظر می

موافـق   غیـر شود مـراد از   موافق تعبیر کرده و معلوم می غیرکه امام از مخالف، به  دهند مید نشان نامام باش

لـیس  «نکـه  یباز نشانگر فهم راوي از کالم امـام اسـت و ا   ،اگر نقل به معنا هم باشد .الف استهمان مخ

  است.» یخالف«برگردان و نقل به معناي » یوافق

دربارة قضاوت بر اساس یک شاهد و یمین پرسـش شـد. امـام     در روایتی دیگر از امام باقر

کننده گفت این بر خالف گفتـار   پرسشگونه عمل کردند.  این و امیرمؤمنان فرمود رسول خدا

بـه صـورت    امـام  ». و دو تن [مرد] عادل را از میان خود گواه گیرید«فرماید:  الهی است که می

واحـد   شَـهادةَ فَقَولُه وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منْکُم هـو أَنْ لَـا تَقْبلُـوا    «استفهام انکاري از او پرسید: 

و دو تـن [مـرد] عـادل را از میـان     «گفتار خداوند که  )579 - 578، ص14، ج1429ی، (کلین؛ »ویمیناً

، یعنی شهادت یک نفر و سوگند را قبول نکنید! در موضـوع بحـث مـا از ایـن     »خود گواه گیرید

شود که عدم تعرض قرآن به موضوعی کـه حـدیث بـه آن پرداختـه، نشـانگر       روایت استفاده می

به عبارت دیگر مراد از عدم موافقت در روایات عرض، سـالبه بـه   اعتباري آن حدیث نیست.  بی

  انتفاي محمول است نه اعم از آن.

  معيار رد حديث ،عدم تصديق حديث از سوي قرآن. ۵

آنچه تا به حال نقـل   باکه از معیار قبول یا رد با تعابیري متفاوت  اند روایاتی ،سوم از روایات عرض دستۀ

 »قَالَ ما أَتَاکُم عنَّا منْ حدیث لَا یصـدقُه کتَـاب اللَّـه فَهـو باطـلٌ      نْ أَبِی عبد اللَّهع«کنند:  میشده استفاده 

 تعبیـر در این حـدیث بـه جـاي     .. این حدیث در منابع معاصر محاسن نیز آمده است)221، ص1، ج1371(برقی، 

 بـا دیگـر  مـده اسـت. آیـا ایـن معیـاري متفـاوت       آ »یصـدقه  ال«تعبیـر  » یوافق و ال یشـابه  یا ال ،مخالف«



   ۱۱۱ تأملي در مدلول روايات عرض

زیـرا عـدم تصـدیق، ظهـور در      ؛رسد که این هم تعبیر دیگري از مخالفت اسـت  معیارهاست؟ به نظر می

نه مـوردي کـه یکـی بـه آن پرداختـه و       ،دنموردي دارد که نظر قرآن و حدیث در آن با هم سازگار نباش

کـه در ایـن    ـکندـ  یعنی تکـذیب مـی   »ال یصدقه« بنابرایند. در آن باره ابراز نظر نکرده باش دیگري اصالً

مصداقی از مخالفـت باشـد و در هـر    » ال یصدقه«و یا  ـ صورت مفهوم عدم تصدیق همان مخالفت است

با این توضـیح مفـاد ایـن روایـت بـا روایـات دسـته اول متفـاوت          جدیدي نیست. ۀصورت حاوي نکت

  نخواهد بود.  

  در موافقت و مخالفتبندي مفاد روايات عرض  جمع

، 1371؛ برقـی،  5، ح562، ص3؛ ج5، ح 174- 173ص، 2و1، ح172ص، 1، ج1429(کلینـی،  از چهارده روایتـی  

؛ 6، ح9ص، 2و1، ح8ص، 1، ج1380؛ عیاشـی،  231، ص1414؛ همـو،  275، ص7، ج1407؛ طوسی، 221، ص1ج

؛ 13ص، 1، ج1373سـی،  ؛ طبر446و357ص، 2، ج1403؛ طبرسـی،  44، ص1413؛ حمیري، 224، ص1409کشی، 

که نویسنده به آنها دست یافته، در ده مورد موافقت با قـرآن معیـار پـذیرش     )5تا، مقدمـه، ص  طوسی، بی

اعالم شده است. در دو حدیث، داشتن یک یا دو شاهد و در یک روایت مشـابهت حـدیث بـا قـرآن     

از مصـادیق مفهـوم موافقـت    معیار موافقت اعالم شده است. با توجه به اینکه مشابهت و وجود شاهد 

روند، این تفاوت تأثیري در معیار پذیرش حدیث ندارد و معیار پذیرش در همـۀ روایـات    به شمار می

  یکی، و آن موافقت با قرآن است. 

ه حدیث از این معیار بـه مخالفـت بـا قـرآن     در نُ یادشده،اما در معیار رد حدیث، از چهارده حدیث 

. عدم مشـابهت و عـدم   دو مورد عدم مشابهت یا عدم تصدیقموافقت و در تعبیر شده، در دو مورد عدم 

  ی افزونی ندارد.  یبار معنا ،رود تصدیق توسط قرآن که از مصادیق مخالفت به شمار می

مراد استعمالی روایات عـرض در سـنجش حـدیث بـا قـرآن، لـزوم احـراز         ،بر اساس آنچه گذشت

اي بـر   آیـا قرینـه   گونه مخالفت با قرآن بـراي اعتبـار اسـت.    رموافقت با قرآن براي اعتبار و مضر بودن ه

پـذیرش مفـاد    ،و شـبهات  هـا  پرسشوجود برخی  خالف این ظاهر وجود دارد تا از آن دست برداریم؟

  ساخته است: رو روبهظاهري این روایات را با مشکل 

 زیانمنـد  اعتبار حـدیث  ايبر شد و مخالفت با قرآن به هر میزاناگر معیار قبول، موافقت با قرآن با. 1

گـذاري در ثبـت و    باشد، دیگر حدیث در فهم معارف اسالم چه نقشی خواهد داشت تا آن همه سـرمایه 

  هاي بعدي توجیه گردد؟ ضبط و انتقال آن به نسل

۱۱۲      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

اگر ما صرفا موظف باشیم روایات موافق قرآن را بپذیریم، باید از بسـیاري روایـات کـه قطـع بـه      . 2

 تـوان ایـن نکتـه را    چگونه میعالوه  به .نظر کنیم ، به دلیل عدم طرح آنها در قرآن صرفصدور آنها داریم

 انـد،  با علم اجمالی به اینکه بسیاري از آیات عام یا مطلق قرآنی توسط احادیث تخصیص یا تقیید خورده

  دانست؟قابل جمع 

فـاد احادیـث   حـدیث اسـت، م   ةهاي مسلمی در حـوز  فرض که برخاسته از پیش هایی پرسشوجود 

زنـدیقان و   ۀتا آنجا که برخـی ایـن دسـته احادیـث را برسـاخت      است؛ ساخته رو روبهعرض را با چالش 

، 27، ج1409؛ حر عـاملی،  200- 199ص، 2تا، ج ؛ ابن حزم، بی234، ص2، ج1431(حکیم،  اند دین دانسته ةکنند تباه

ها به فهمـی سـازوار بـا آنهـا دسـت       فرض برخی تالش کردند تا با توجه به آن پیش ،. در مقابل)124ص

پیشـنهاد خـود را در    گرفته و نقـد آن در حـد مقـدور،    هاي انجام از بیان برخی تالش پسیابند. در ادامه 

  تبیین این روایات ارائه خواهیم داد.  

  موافقت يعني عدم مخالفت. ۱

ت بـر قـرآن احـراز    هدف از عرض سن«اند که  مدعی شده ،بردن موافقت به عدم مخالفت تأویلبرخی با 

غفـاري  آقـاي   .)138- 137ص، 1، ج1382(جـوادي آملـی،   » عدم مخالفت با آن است، نه اثبات موافقت با آن

فـأول هـذه االمـور: عـرض محتـواه علـى       : «کنـد  را بیان می ییها هاي قابل اعتماد، راه براي تعیین روایت

ـ السنۀ المقطوعۀفعلى  ،.. فإن لم یوجد فیه.الکتاب العزیز ؛ 269ص ،1384، غفـاري ( »ک لـئال یخالفهمـا  ، وذل

، پــاورقی 1، ج1423؛ حافظیـان بـابلی،   213ص، 1383؛ رجبـی،  55، ص1419؛ سـبحانی،  423، ص1، ج1978صـدر،  

  بلکه براي این است که مخالف نباشد. ،یعنی هدف عرض احراز موافقت نیست ؛)480ص

بـه شـمار   مدیگر را نفی نکنند، موافق اي از قرآن یا مطلبی قرآنی ه آیه وحدیث  یک اگر اساس براین

  آیند و چنین حدیثی از اعتبار ساقط است. شمار میه ولی اگر یکدیگر را نفی کنند مخالف ب آیند، می

  حمل موافقت بر عدم مخالفت ادلة

 تنهـا و اگـر   اسـت  ات بسیاري از معارف الهی و احکام شریعت در قـرآن نیامـده  ئیمسلم است که جز. 1

(جـوادي آملـی،   به احکام دچار محذور خواهیم بـود   در دستیابی ،دلیل اعتبار حدیث باشد موافقت با قرآن

  ؛)138- 137ص، 1، ج1382

 مخالفـت  و شـده  یـاد  مخالف تعبیر با کتاب با موافق غیر روایات از ،عرض روایات بیشتر متن در. 2

 ؛مخالفت عدم ییعن موافقت از مراد که شود می روشن ؛ پساست گرفته قرار موافقت مقابل در



   ۱۱۳ تأملي در مدلول روايات عرض

نـه موافـق و نـه    « اند که حدیث یا موافق قرآن اسـت یـا مخـالف و نـوع سـومِ      برخی مدعی شده. 3

؛ ولـی  کدام دسته است ونداریم. البته ممکن است حدیثی باشد که ما نتوانیم تشخیص دهیم جز »مخالف

 آیـا  .انـد  بـوده  النـاس  عقلا امام نه اینکه قسمی از حدیث چنین باشد. پیامبر و ،ستاین مربوط به درك ما

 هشـدار  مقـام  در اینکه! د؟نباش مخالف نه و موافق نه است ممکن احادیث یبرخ که دادند ینم تشخیص

 اینکـه  ییعن ؛اند دانسته خبر پذیرش يبرا یکاف را همان و اند داده فرمان قرآن بر عرضه به را آنان ،مردم به

  ندارد؛ يحذورم ،نبود کتاب مخالف و شد ایشان به منسوب هرچه

به آن داریـم چـون    يچه نیاز ،برخی نیز با این استدالل که اگر حدیث موافق یا مشابه آیات باشد. 4

  اند که مقصود از موافقت همان عدم مخالفت با قرآن است. مدعی شده ،همان مطلب در قرآن آمده است

  نقد و بررسي

  باشند: مینقد  درخوراز چند جهت  این ادله

احادیـث   ،آن بر قرآن نیست تا اگر موافقت بـا قـرآن شـرط شـد     دیث محدود به عرضۀراه اعتبار ح

بلکه در روایات عرض، موافقت با سنت و احـادیثی   ؛اعتبار خارج شوند طور کل از جرگۀ به مخالف  غیر

نظـران   اند. عالوه بر اینکه بسیاري از صـاحب  دیگر مطرح شده يمعیار عنوان  بهکه حجیتشان ثابت است 

راه دسـتیابی بـه    ،دانند و با معتبر شـدن آن  ات معارف دینی اخبار ثقه را حجت میئیباب احکام و جز در

  ات معارف و احکام هموار خواهد بود.ئیجز

موافق با کتـاب بـا تعبیـر     غیراز روایات  ،بیشتر روایات عرض چون در متنِ که در دلیل دوم ادعا شد

در  .عـدم مخالفـت اسـت    ،ه پس مراد از موافقتگرفتقت قرار و مخالفت در مقابل مواف شدهمخالف یاد 

تالزمی ندارد با اینکـه مقصـود    رفته،توان گفت: اینکه مخالفت در برابر موافقت به کار  نقد این سخن می

معیار قبول بـا تعـابیري همچـون داشـتن      ،. عالوه بر اینکه در چند روایتاستاز موافقت عدم مخالفت 

قـرآن بیـان شـده     ت بـه مشابه و شاهدي از احادیث پیشین، تصدیق توسط قرآن یک یا دو شاهد قرآنی،

ـ ند ابهام موجود در تعبیر موافقت را از بـین ببر نتوا است. این تعابیر می بـه عـدم    آنهـا را  تـوان  د و نمـی ن

ده، شـ تعبیـر   »ال یوافـق «مخالفت ارجاع داد؛ بلکه شاید بتوان گفت احادیثی کـه در آنهـا از مخـالف بـه     

مخـالف اعـم از    بنابراین .یعنی حدیثی که موافق نیست، مخالف است ؛دگرد موافق معنا می غیرلف به مخا

  شود. که قرآن به آن نپرداخته نیز شامل می را ناسازگار است، و موردي

اگـر چنـین اسـت پـس چـرا در       .نداریم »نه موافق و نه مخالف« در دلیل سوم نیز ادعا شده حدیث

  :است آمده چنین حدیث

۱۱۴      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

  تَابِ اللَّـهی کا کَانَ ففَم تَابِ اللَّهلَى کا عمرِضُوهنِ فَاعفَیخْتَلنِ مرَینْ خَبم کُملَیع درا وفَم   لَالًـا أَوـوداً حجوم

... ومـا لَـم تَجِـدوه فـی     النَّبِی وما لَم یکُنْ فی الْکتَابِ فَاعرِضُوه علَى سنَنِ  الْکتَاب  حرَاماً فَاتَّبِعوا ما وافَقَ

کُ   شَیلَـیعو کُمائبِـآر یهلَا تَقُولُوا فو کلَى بِذَلنُ أَوفَنَح هلْمنَا عوا إِلَیفَرُد وهجالْو هذنْ هم ء   ـتالتَّثَبو بِـالْکَف م

تَّى یثُونَ حاحونَ ببطَال أَنْتُمو قُوفالْونَاونْدنْ عانُ میالْب کُمی21ص ،2 ، ج1378(صدوق، » أْت.(  

امـري   توانـد  قطعاً نمـی  ،عرضه گردد آنچه در کتاب نیست و طبق این روایت باید بر سنت رسول خدا

ـ   باشد؛ مخالف قرآن اعتبـار در آن حـدیث اسـت و     ۀزیرا توصیه به عرضه به سنت نشان از وجـود زمین

  نیتی ندارد.أچنین ش اًقطعحدیث مخالف قرآن 

دلیل عـدم وجـود    تواند ، نمیبه آن قسم سوم حدیث اشاره نشده عالوه صرف اینکه در کالم امام به

معیارهـاي دیگـري نیـز     ،ی که در احادیث عرض به آنهـا پرداختـه  یمثال افزون بر معیارها برايآن باشد. 

گویـد چـون حـدیث بـه آن      کسـی نمـی  نادرستی حدیث است.  از د که مخالفت با آنها نشاننوجود دار

  معیار بودن آنها معلوم نیست. ،نپرداخته

نشـان   اند، عالوه معرفی معیارهاي دیگري غیر از قرآن که در احادیث عرض مورد اشاره قرار گرفته به

ولـی توسـط    ،دهد که ممکن است حدیثی یافت شود که شاهد صدقی از قـرآن بـر آن داللـت نکنـد     می

داریـم کـه    نیز »نه موافق و نه مخالف با قرآن« حدیث بنابراینصحت آن ثابت شود. گردد و  تأییدسنت 

  گردد. قطعی دیگر معتبر قلمداد می در صورت موافقت با ادلۀ

 صـرفاً  ،قـرآن  بـا  حدیث موافقت از که مقصود کردباید به این نکته توجه  دلیل چهارم نیز اوالً بارةدر

 بلکـه  ؛گیـرد  قـرار  سـؤال  مـورد  حـدیث  بـودن  سـودمند  تا تنیس حدیث در قرآن مطالب عین انعکاس

 قطعـاً  ولـی  ،نیسـت  تساوي متن و شرح ۀرابط مثال براي. است قرآن با آن مطالب بودن هماهنگ مقصود

 آیـد  به حسـاب نمـی   آن شرح ،نگفته را آن متن که بگوید را چیزي شرح اگر. باشد متن موافق باید شرح

حدیث ممکـن  . بود خواهد جدید مطلبی گویاي بلکه )،نیست جدید لبمط بودن باطل مستلزم این البته(

 بیـان  طریـق  از کند؛ بیان را قرآنی موضوعی بین غیر و بین لوازم یا باشد قرآن توضیح و در تبیین مثالًاست 

  .شود می قلمداد قرآن با حدیث موافق صورت این در که رساند...، کمک قرآنی مطلبی شفافیت به اضداد

شـوند،   آیند و سودمند واقع مـی  ه که آیات موافق و مشابه به کار فهم آیات دیگر میگون همان

تواننـد   اند. اصالً آیات قرآن به دلیل اینکه با هم موافق هستند می روایات موافق با قرآن نیز چنین

رسد موافقتش بـا قـرآن    مفسر هم باشند و نظام واحدي را بسازند. چطور نوبت به حدیث که می

رود؟ تفسـیر قـرآن بـا روایـات موافـق بـا آن،        ی آن زیـر سـؤال مـی   یگردد و کارا ساز می مشکل

  ترین خدمت حدیث به فهم قرآن کریم است. برجسته
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مانند آنچه مفسر بـزرگ قـرآن   (در علوم متنوع  شناختی از روایات معصومان روش ةعالوه استفاد به

خـود بـابی   و ایـن  یابـد   موافق با قـرآن مجـال مـی    در روایات )در تفسیر قرآن انجام داد ییعالمه طباطبا

معناشـناختی   ةگشاید که بـه مراتـب فوایـد آن از اسـتفاد     مبارك و فراخ را بر روي مشتاقان به حدیث می

بیشتر است و امید است در آینده ابواب دیگري براي استفاده از روایات بـاز   بیت اهلصرف از روایات 

کمـی و کیفـی مطلـوب از     ةنباید به دلیل نـاتوانی خـود در اسـتفاد    ما ،نظر از آنچه گذشت گردد. صرف

ن در شـا و راه را براي گسترش احادیثی که اعتبار ریماحادیث، از مدلول صریح روایات عرض دست بردا

  هموار کنیم و آبشخور معارف الهی را نامطمئن سازیم. استمعرض تردید 

  خالف ظاهر بودن حمل موافقت بر عدم مخالفت

 موافقت به عدم مخالفت، این کـار خـالف ظـاهر بلکـه     تأویلشده براي  ن ارائهیبر ناتمام بودن قرا عالوه

آنچـه را  «د: نـ گوی صـریح مـی   طـور  بهزیرا در حالی که این روایات  ؛صریح روایات عرض است خالف

رضـه  توان گفـت: مقصـود از ع   دیگر چطور می ،»د و مخالف آن را کنار بگذاریدیموافق کتاب است بگیر

کردن حدیث بر قرآن احراز عدم مخالفت آن با قرآن است؟ اینکه راوي فرمایش امام را به ایـن صـورت   

فرماید هیچ حـدیثی را   می )نکره در سیاق نفی(عام  طور به ابتدا  ، یعنی»تقبلوا علینا حدیثا ال«کند:  نقل می

د یعنـی  فرمای ن حکم عام استثنا میا از آفقط حدیث موافق با قرآن و سنت ر سپساز جانب ما نپذیرید و 

بیان ضرورت احـراز موافقـت نیسـت و     درصددتوان مدعی بود امام  این بیان صریح می رغم به چه؟ آیا 

خواست بفرماید که موافقت با قرآن شـرط   می داند؟ اگر امام می براي اعتبار کافیعدم مخالفت را  صرفاً

إِلَّـا مـا وافَـقَ     لَا تَقْبلُوا علَینَا حـدیثاّ « عبارت را در نظر بگیرید: اینکرد؟  باید تعبیر می گونهچ ،اعتبار است

فَلَا تَقْبلُوا علَینَا خلَاف الْقُـرْآنِ فَإِنَّـا إِنْ تَحـدثْنَا    .. .الْمتَقَدمۀِأَو تَجِدونَ معه شَاهداً منْ أَحادیثنَا  والسنَّۀَالْقُرْآنَ 

توان گفـت امـام در ایـن     آیا واقعاً می .)224، ص1409، کشی( » السنَّۀِ وموافَقَۀِالْقُرْآنِ  بِموافَقَۀِا] حدثْنَا [حدثْنَ

در  چـرا امـام   ،موافقت ضرورتی نداشت کند؟ اگر واقعاً شرط اعتبار بیان نمی عنوان بهموافقت را سخن 

  کند؟ می دتأکیروایاتی که گذشت بر موافقت حدیث با قرآن 

احـادیثی کـه    میـان تـا از   بر آنیمکه ما با عرضه بر قرآن  کردباید توجه  ،آنچه گذشت عالوه بر همۀ

تـوان   هنوز حجیت آنها محرز نیست، حجت را معلوم کنیم. بر چه اساسی به صرف عـدم مخالفـت مـی   

  حجیت حدیث را احراز کرد؟  

فی دانسـتن عـدم مخالفـت بـراي اعتبـار      بر اساس آنچه گذشت، حمل موافقت بر عدم مخالفت و کـا 

  مخالف مردود نیست.   موافق و غیر حدیث کافی نیست؛ بلکه موافقت با قرآن شرط است، ولی حدیث غیر

۱۱۶      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

  تباين است ،مقصود از مخالفت. ۲

اند. مخالفت حدیث با قرآن بـه چنـد صـورت قابـل      به تقسیم مخالفت پرداخته ،برخی براي حل مشکل

  ترسیم است:

  5؛ت بدوي مانند مخالفت خاص با عام و مقید با مطلقمخالف. 1

  مخالفت مستقر؛ که خود بر دو قسم است:. 2

  ؛هیچ نقطه اشتراکی بین دو امر مورد نظر وجود ندارد یعنی اصالً ،. مخالفت به صورت تباینالف

  ب. مخالفت به صورت عموم و خصوص من وجه که مستلزم وجود نقطۀ اشتراکی میان آن دو است.  

محدثان و دانشمندان اصولی بر این امر اتفاق نظر دارند که مـراد از مخالفـت در روایـات     همۀ تقریباً

، 1، ج1367؛ خـویی،  235، ص1409(خراسـانی،   شـود  نمـی  ـ ــ مخالفـت بـدوي   » اول«شامل قسـم   ،عرض

از عـام   ست که مرادا اي اند: در حقیقت خاص قرینه را چنین بیان کرده مسئله. برخی علت )506- 505ص

القرینه مخالفتی نیست و عرف مخالفتی بین آنهـا برقـرار    طبیعی بین قرینه و ذي طور  بهکند و  را بازگو می

ایـن تحلیـل روایـت خـاص یـا       بر پایۀ. )312ص، 5، ج1417؛ فیاض، 402 - 401، ص1401(خویی،  داند نمی

  از موضوع روایات عرض خارج است. و موضوعاً مقید، تخصصاً

  گوید: نظران می بیکی از صاح

مخالفتی که مایۀ سقوط روایت از حجیت است، مخالفت تباینی است نه مخالفتی که میان مطلق و مقید 

ویا عام و خاص است؛ زیرا چنین مخالفتی در عرف قانونگذاري و نیز در عرف عقـال مخـالفتی بـدئی    

روایـت مخـالف قـرآن    شود نه مخالفت و تعارض مستقر تا نوبت به زخـرف و باطـل بـودن     تلقی می

شـود، یکـی    برسد...؛ نشانۀ اینکه مخالفت در عموم و خصوص و اطالق و تقیید تعارض محسوب نمی

ها در بین آیات قرآن با یکـدیگر   گونه اختالف آن است که جمع داللی او عرفی است و دیگر اینکه این

أَفَال یتَدبرُونَ الْقُـرْآنَ ولَوکـانَ   «دارد: نیز وجود دارد؛ با اینکه این کتاب الهی داعیۀ مبرا بودن از اختالف 

مقید نسبت به مطلق و مخصص نسبت به عام شـارح اسـت   ». منْ عنْد غَیرِ اللَّه لَوجدوا فیه اخْتالفاً کَثیراً

  ).83ص، 1، ج1382نه معارض (جوادي آملی، 

خاص یا مطلق و مقید شود، عالوه اگر مخالفت مطرح در روایات عرض شامل مخالفت عام و  به

ناچـار از تخصـیص مفـاد اخبـار      گونه روایات از معصومان  به دلیل علم اجمالی به صدور این

، 2، ج 1417(بهسـودي،  عرض هستیم. این در حالی است که اخبار عرض از تخصیص ابـا دارنـد   

یات عرض، غیـر  . بنابراین مراد از مخالفت در روا)210ص، 3، ج1414؛ فیاض، همان؛ حکیم، 150ص

  از مخالفت خاص با عام یا مقید با مطلق است. 
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مقصود از مخالفت محدود به مخالفت مسـتقر یعنـی صـورت تبـاین یـا عـام و        ،بر آنچه گذشت بنا

به این نظر اشکال گرفتـه کـه حـدیثی     )245ص، 1تا، ج (انصاري، بی شود. شیخ انصاري خاص من وجه می

اسالمی خریدار ندارد و جـاعالن حـدیث ایـن انـدازه      ۀدر جامع ،باشد کلی با قرآن ناسازگار طور به که 

مقصـود از مخالفـت    کـم  دستفهمیدند که نباید حدیث ساختگی آنها در تباین با قرآن باشد. بنابراین  می

 محدود به تباین کلی نیست. ،حدیث با قرآن

 ف قـرآن از معصـومان  اند: اعتقاد به عدم صدور سـخنی خـال   داده چنین پاسخبرخی به این اشکال 

تنها براي اهل حق و صاحبان بصیرت روشن بود، اما دیگران مانند معتقدان به تفویض و غلو و غیـره در  

کردند که معصومان حتی حق دارند بر خالف قـرآن حکـم    حق ایشان چنین اعتقادي نداشتند و گمان می

بـدنام کـردن امامـان و     ةقرآن به انگیزکنند و وجود همین مقدار زمینه براي جعل و نشر اکاذیب مخالف 

جاعالن حـدیث احادیـث    )که در خود احادیث آمده چنان(گمراه ساختن مردم کافی بود. عالوه بر اینکه 

پـذیرش را   گنجاندند و این خـود زمینـۀ   می هاي اصحاب مورد قبول امامان الي کتاب هجعلی را در الب

د نـ خـوانی ندار  هم بیت اهلد روایاتی که با قرآن و روایات نظر از این نکته، در وجو کرد. صرف ایجاد می

، 3ج  ،1414(حکـیم،  نیسـت  تردیـدي   انـد،  شـده هاي گمراهی مانند غالت و دیگـران   پیدایش فرقه أو منش

با قرآن در حـد تبـاین باشـد قابـل تصـور       هابنابراین وجود احادیث جعلی که مخالفت آن .)212 - 211ص

مسـتلزم   ،در اخبار عرض به روایاتی که تباین کلی بـا قـرآن دارنـد    »خالفتم«است. البته اختصاص دادن 

    ند.ا درصد با قرآن ناسازگار باشند اندك زیرا روایاتی که صد ؛اکثر است ياستثنا

فرماید: مـراد از   ی مییاهللا خو مثالً مرحوم آیتاند.  برخی نیز مقصود از مخالفت را اعم از تباین دانسته

، 2، ج1417(بهسـودي،   عرض مخالفت به نحو تباین یا عموم و خصوص من وجه استمخالفت در اخبار 

 گـردد  و موجـب تحیـر مخاطـب مـی     زد عرف این مورد نیز مخالفت محسوب،زیرا در ن ؛)150- 149ص

  .)312، ص5، ج1417(فیاض، 

نظـر   شـود کـه از نقـل آنهـا صـرف      هاي دیگري نیز در کتابهاي حدیثی و اصولی مشاهده مـی  حل راه

  .)229، ص1 ، ج1404(مجلسی،  کنیم می

  پاسخي نو براي حفظ ظهور روايات عرض  

در بررسی روایات عرض به این نتیجه رسیدیم که در سنجش حدیث با قرآن، موافقـت بـا قـرآن شـرط     

یم کـه چگونـه   ا تبیین این نکته درصددو هرگونه مخالفت با آن مخل اعتبار حدیث است. در ادامه  ،اعتبار

  به این مقدمه توجه کنید: حل راهبراي تبیین این  ؟ه این ظهور پایبند بودتوان ب می
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 آنکـه  ، مگـر کـرد تـوان بـه آن اسـتناد     خود مفید علم نیست و به همین دلیل نمی خودي خبر واحد به

  دو دسته کرده است: ن راینماید. نویسنده این قرا تأییداي آن را  قرینه

ـ گرد چیستی محتواي حدیث موجب اعتبار آن مـی  ن و شواهدي که بدون عنایت به. قرای1 د، ماننـد  ن

 ،داننـد  بر نظر کسانی که اخبار ثقه را معتبر مـی  بنا 6اینکه حدیث توسط افراد مورد اعتماد نقل شده باشد.

 ثقه نقل شود پذیرفته خواهد بود؛ حدیثی که توسط افراد

محتوا، حـدیث حجیـت    تأییدهگذر کنند و از ر می تأییدن و شواهدي که محتواي حدیث را . قرای2

 در این صورت اعتبار خواهد داشت. قطعاًمانند موافقت محتواي حدیث با قرآن، که  ؛یابد می

ایم. به اعتقاد مـا بایـد میـان خبـر      ی نامیدهیی و دستۀ دوم را قراین محتوایمحتوا ما دستۀ اول را قراین غیر

  رسد، فرق گذاشت. خبري که با قراین محتوایی به تأیید میشود و  ی تأیید مییمحتوا واحدي که با قراین غیر

  ييمحتوا غيرن ينقش قرآن در برابر قرا

ی، مانند اخبار ثقه، احـراز گـردد؛ چنـین خبـري بـراي      یمحتوا غیرن یتوضیح آنکه اگر اعتبار خبري با قرا

اخبـار ثقـه مفیـد     مـثالً  آیا قابل طرح است که پرسشمرجع دیگري ندارد؛ ولی این  تأییدحجیت نیاز به 

نی از این دسـت، منـوط بـه عـدم     یآن و قرا تأثیر، یا هست مخالف با قرآن حتی خبر ،حجیت هر خبري

  قطعی دیگر است. مخالفت محتواي خبر با قرآن و ادلۀ

(محمـدي   قطعـی  بـه موافقـت محتـواي آن بـا ادلـۀ      روشن است که مشروط کردن اعتبار خبـر ثقـه  

تأثیر وثاقـت مخبـر در حجیـت خبـر     الف فرض است و معنایش عدم خ )139و134، ص1390شهري،  ري

تواند خبر مخالف با قرآن را اعتبار بخشد؛ زیرا مسـتلزم نسـبت دادن دو سـخن     ولی اخبار ثقه نمی است؛

است. به همین دلیل اعتبار خبر واحد ثقه، منوط به عدم مخالفت آن با قـرآن   سبحانناسازگار به خداوند 

، 1401(خـویی،   قرآن مانع از اثربخش بـودن اخبـار ثقـه در اعتبـار خبـر واحـد اسـت        است و مخالفت با

؛ بابـایی،  138ص، 1شـاهرودي، ج   ، مقدمـه عابـدي  1383صـدرا،   ، مـال 140، ص8، ج1417؛ طباطبایی، 399- 398ص

ن یقـرا  تـأثیر توان پرسید چه مقدار مخالفـت مـانع از    حال می .)170ص، 1383؛ رجبی، 224- 223، ص1379

  ی در حجیت حدیث است؟یمحتوا غیر

ييمحتوا غيرن يقرا تأثيرمانع از  نصاب مخالفت    

است یا مخالفت در حد عام و خاص نیـز مـانع    ییمحتوا غیرن یقرا تأثیرآیا مخالفت در حد تباین مانع از 

  است؟ به عبارت دیگر آیا مخالفت با نص قرآن مانع است یا مخالفت با ظواهر قرآنی هم مانع است؟  
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خبـر ثقـه حجـت     ،زیرا طبـق فـرض   ؛رسد مانعیت محدود به مخالفت با نص قرآن است به نظر می

و عرف ایـن   کرداست و در تعارض دو حجت در صورت امکان جمع عرفی، باید به جمع عرفی اقدام 

 یی، مخالفـت بـا ادلـۀ   محتـوا  غیـر ید به قـرائن  بنابراین در خبر مؤداند.  حد از ناسازگاري را مخالفت نمی

  مانع از حجیت خبر واحد است. ،قطعی در حد تباین

  ييمحتوا عنوان قرينة به نقش قرآن در اعتبار حديث 

قابل طرح است کـه آیـا    پرسشاعتبار حدیث را با عرضه بر قرآن تعیین کنیم، این  که یمیبرآ درصدداگر 

 مسـئله ست صـورت  عدم مخالفت با قرآن براي اعتبار حدیث کافی است؟ براي شفافیت بیشتر مناسب ا

 ییمحتـوا  غیـر  ۀقرین گونه ، تعیین اعتبار حدیثی است که از سوي هیچمسئلهرا دوباره مرور کنیم. صورت 

به محتواي حـدیث،   توجهخواهیم با  نقل شده و ما می تفسیر عیاشیحدیثی فقط در  مثالً .شود نمی تأیید

کنـد، چـه چیـزي     نمـی  تأییدی آن را یمحتوا غیرید ؤم گونه . براي چنین خبري که هیچکنیمآن را ارزیابی 

تواند شاهد اعتبار و درستی باشد؟ موافقت یا عدم مخالفت با قرآن؟ آیـا صـرف انتسـاب سـخنی بـه       می

تواند دلیل اعتبار باشد و کسی بگوید با فرض اینکه هـیچ دلیلـی    و عدم مخالفت آن با قرآن، می معصوم

ایت نقل شده و مخالف قـرآن نیسـت حجـت اسـت؟ اگـر      رو عنوان به بر حجیت آن نداریم فقط چون 

ه در ایـن صـورت فقـط    یا اینک ؛چه با قرآن مخالف نیست صحیح است باید بتوان گفت هر ،چنین باشد

ایـن   در آري،قطعی نشان صدق و درستی است و صرف عـدم مخالفـت کـافی نیسـت.      موافقت با ادلۀ

 اعتبار چیست؟ اما مقتضی ،صورت مخالفت با قرآن مانع اعتبار است

قطعی نشان صـدق اسـت و    ۀادل دیگررسد در فرض فوق تنها و تنها موافقت با قرآن و یا  به نظر می

صرف عدم مخالفت براي حکـم بـه حجیـت     ودهد که مانع حجیت مفقود است  عدم مخالفت نشان می

قطعـی از جملـه    لۀحجیت باشد و آن جز موافقت با ادبلکه نیاز به عاملی داریم که مقتضی  ؛کافی نیست

  قرآن کریم چیزي نیست.

رورت دارد، ضـ  ییمحتـوا  غیـر ن یتنها در صورت فقدان قـرا  قطعی براي اعتبار نه لزوم موافقت با ادلۀ

دهنـد و نوبـت بـه     خـود را از دسـت مـی    ییگیرنـد و کـارا   ن در برابر هم قرار میبلکه آنجا که این قرای

اسـت   سودمندد؛ یعنی در دو خبر متعارض نیز آنچه نیاب رسد نیز ضرورت می می یین محتوایمالحظه قرا

و بـراي   کنـیم نظر  صرف ییمحتوا غیرن یاست که اگر از قرا ید آنفقت با کتاب است. این نکته نیز مؤموا

  گردد. جز موافقت با کتاب چیزي موجب اعتبار نمی ه باشیم،گذاري به محتواي حدیث نظر داشت ارزش

د که عدم مخالفـت آن  رس م که خبري به این مرحله از اعتبارسنجی میدر این صورت نیز توجه داری
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ن یبا قرآن احراز شده باشد. اینجا نیز ممکن است پرسیده شود که در صورت اعتبارسنجی حدیث با قـرا 

  ، چه مقدار مخالفت با قرآن مانع از حجیت است.  ییمحتوا

  ي  ين محتوايقرا تأثيرنصاب مخالفت مانع از 

 ؛مخـالفتی اسـت   گونـه  روشن است که عدم مانع آن، نبـود هـر   ،کامل شرط حجیت استچون موافقت 

گذاري آن شرط بلکه مانع حصول آن شرط اسـت. پـس   تأثیرمخالفتی در هر حدي مانع از  گونه یعنی هر

کنیم، مخالفـت بـه هـر میـزان مضـر بـه اعتبـار         گذاري حدیث اقدام می آنجا که از طریق محتوا به ارزش

 درصـدد به روایات عـرض توجـه کنـیم و     دوبارهجا دارد  مزبور،بود. با توجه به تفکیک  حدیث خواهد

رسـد روایـات    . بـه نظـر مـی   اند ن پرداختهیتعیین این نکته باشیم که این روایات به بیان کدام گروه از قرا

ـ    یعنی صورتی که روایت صرفاً هستند؛ دوم درصدد بیان قرینۀعرض  ـ  ۀبا در نظـر گـرفتن قرین  ییوامحت

  شود.   ارزیابی می

  حديث ييشواهدي بر اختصاص اخبار عرض به ارزيابي محتوا

؛ انـد  د و اثـربخش نـ ن وجـود دار ینیست: یا این قرا بیرونی از دو حال یمحتوا غیرن یبررسی قرا ۀنتیج. 1

یـا حـدیث در کتـابی     ؛شود که سند روایت موثق است یا خیـر  از بررسی سند معلوم می پسمانند اینکه 

بررسـی   حالت نفـی و اثبـات دارد؛ امـا نتیجـۀ    در هر صورت نتیجه دو  است. رد اعتماد آمده یا نیامدهمو

و در  ؛قطعی است یا موافق و یا نـه موافـق و نـه مخـالف     : یا مخالف ادلۀی داراي سه گزینه استیمحتوا

  ل هر یک روشن شده است.اما در قب ۀو وظیف ،روایات عرض به این سه گزینه اشاره

إِنْ لَم تَجِدوه موافقاً فَـرُدوه  وفَإِنْ وجدتُموه للْقُرْآنِ موافقاً فَخُذُوا بِه « است: نمونه در روایت آمده يبرا

و هنْدفُوا عفیه فَق کُملَیرُ عالْأَم هإِنِ اشْتَبو ا شُـرِحم کنْ ذَلم لَکُم تَّى نَشْرَحنَا حإِلَی وهد1414(طوسـی،   »لَنَـا  ر ،

مربوط به حدیث مخالف با قـرآن نیسـت و چـون     قطعاً. حکم توقف )21ص ،2 ج ،1378؛ صدوق، 231ص

شود حکم توقف مربـوط بـه مـوردي     معلوم می ،مورد قبل موردي است که شاهدي از قرآن با خود دارد

    است که شاهدي ندارد نه اینکه مخالف است.

شـود و   که در روایات عرض در کنار قرآن معیارهاي دیگري نیز بیان مـی ، اینیادشدهعالوه بر روایت 

سـومی وجـود    میان احادیث دسـتۀ دهد که در  نشان می ،شود موافقت با آنها نیز موجب اعتبار حدیث می

. گفته نشود که سـنت  اند موافق ولی با سنت رسول خدا ،ساکت است هاآن دربارةد که اگرچه قرآن ندار

 ؛آنچه با سنت موافق است با قرآن نیز موافق اسـت  بنابراین ،تواند با قرآن مخالف باشد نمی رسول خدا

  زیرا ممکن است سنت مطلبی را بگوید که در قرآن نیامده است.  



   ۱۲۱ تأملي در مدلول روايات عرض

رسـد   می یین محتوایالزم را ندارند و نوبت به قرا اییکار ییمحتوا غیرن یدر احادیث متعارض که قرا

إِذَا ورد علَیکُم حدیثٌ فَوجدتُم لَه شَاهداً منْ کتَابِ اللَّه أَو منْ قَـولِ  «د: نوش نیز همین سه گزینه مطرح می

ولِ اللَّهسر و لَى بِـهأَو بِه کُماءي جممکـن اسـت شـاهد     بنـابراین  7.)173، ص1، ج1429(کلینـی،   »إِلَّا فَالَّذ

صـورت  کند در غیر ایـن دو   تأییدآن را  قول رسول خداولی شاهدي از  ،حدیث نباشد نی پشتوانۀقرآ

  ؛آن اولی است نسبت دادن این سخن به آورندة

 اي گونـه به  ؛شود می تأکیدبر موافقت با کتاب  اًمکرر ،در احادیث عرض: بر موافقت با قرآن . تأکید2

، 1371؛ برقـی،  5، ح562، ص3؛ ج5، ح 174- 173ص، 2و1، ح172ص، 1، ج1429(کلینـی،   که از چهارده روایتی

ــی، 221، ص1ج ــو، 275، ص7، ج1407؛ طوس ــی، 231، ص1414؛ هم ؛ 6، ح9ص، 2و1، ح8ص، 1، ج1380؛ عیاش

؛ 13ص، 1، ج1373؛ طبرســی، 446و357ص، 2، ج1403؛ طبرســی، 44، ص1413؛ حمیــري، 224، ص1409کشــی، 

شرط اعتبار موافقـت بـا قـرآن     ،اند که با بیانات گوناگون به این موضوع پرداخته )5تا، مقدمه، ص طوسی، بی

ن یی اسـت کـه خبـر فاقـد قـرای     قطعی مربوط بـه جـا   که گذشت موافقت با ادلۀ ده است و چنانشبیان 

باشد. به همین دلیل است که در روایـات عـرض بـر ضـرورت موافقـت و عـدم مخالفـت         ییمحتوا غیر

  ؛شود می تأکیدحدیث با قرآن و سنت 

ن روایاتی کـه معیـار بـودن قـرآن را بیـان      میادر هاي راوي:  یژگینظر از و قرآن صرفمعیار بودن . 3

یا محمد ما جاءك فی روایۀ من بر أو فاجر یوافق القرآن فخذ بـه،    قال أبو عبد اهللا« :آمده است ،ندنک می

 ،1429کلینـی،   ؛8ص ،1 ، ج1380(عیاشـی،   »من بر أو فاجر یخالف القرآن فال تأخـذ بـه   روایۀوما جاءك فی 

معیـار   ،هـاي راوي آن  نظر از ویژگـی  در این روایت موافقت و مخالفت با قرآن صرف .)173- 172ص ،1ج

  پذیرش و رد معرفی شده است.  

  گيري نتيجه

 ۀ قطعی است؛ادل دیگربراي پذیرش حدیث، احراز موافقت تام آن با قرآن یا  ییمعیار ارزیابی محتوا. 1

، مضـر بـه اعتبـار    مخالفـت بـا ظـاهر آن    حتـی   ،ی با قرآنمخالفت گونه ی حدیث، هریدر ارزیابی محتوا. 2

 حدیث است؛

ایـن  ، مشروط به عدم مخالفـت آن بـا قـرآن اسـت و در     ییاعتبار حدیث از غیر طریق ارزیابی محتوا. 3

 صورت احراز موافقت الزم نیست؛

ع از اعتبـار  مخالفت بـا نـص قـرآن مـان     ،تعیین گردد ییاگر اعتبار حدیث از غیر طریق ارزیابی محتوا. 4

  یات عرض است.احدیث است و البته این خارج از مفاد رو

۱۲۲      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

   _____________________ ________________________________   ها نوشت پی

 ، نیز نقل شده که مایه اطمینان به اصل روایت است.113، ص 2 ، ج1383؛ طبري آملی، 102، ص 1408مانند حلوانی، . این روایت در منابع متقدم 1

اند که طبق خود این روایات باید این روایت بر قرآن عرضه شـود و چـون شـاهدي قرآنـی آن را      . برخی این بیان را معیاري مستقل به شمار آورده و در نقد آن گفته2

اند نه مصـداقی از موافقـت (ر.ك: خمینـی،     کند، لذا اعتباري ندارد. این نکته نشانگر این است که ایشان داشتن شاهد را امري عالوه بر موافقت تلقی کرده میهمراهی ن

  ).384، ص 5، ج1418

فی خُطْبۀٍ بِمنًى أَو مکَّۀَ یا أَیها النَّاس ما  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه هعنْ هشَامِ بنِ الْحکَمِ عنْ أَبِی عبد اللَّ«. این روایت در تفسیر عیاشی چنین نقل شده است: 3

أَقُلْه قُ الْقُرْآنَ فَلَمافونِّی لَا یع کُماءا جم و قُ الْقُرْآنَ فَأَنَا قُلْتُهافونِّی یع کُماءمده که هشام بن حکم از امام ). در هر دو روایت آ8، ص 1، ج1380(عیاشی، » ج

تعبیر فرمود و در تفسیر عیاشی از معیار رد با » یخالف کتاب اهللا«اي فرمود.... در نقل کافی از معیار رد با عنوان  در خطبه کند: رسول خدا نقل می صادق

  تعبیر فرمود.» لَا یوافقُ الْقُرْآنَ«عنوان 

  داند. علت است که ایشان این روایات را مربوط به تعیین اعتبار حدیث نمی  الف الحدیث بحار نقل کرده است. شاید بدینالبته ایشان روایات عرض را در باب اخت .4

ـ  اند، روایاتی که در بیان اجزا، شرایط و موانع عبادت . برخی از علما به این نکته توجه داده5 دارد؛ زیـرا  ها وارد شده حتی به طور بدوي نیز با آنچه قرآن گفته مخالفتی ن

کند با آن مخالف باشد. این نکتـه در   اوامر قرآنی صرفاً در مقام تشریع اصل حکم صادر شده و از اطالقی برخوردار نیست تا روایتی که داللت بر اعتبار جز یا شرط می

  ).505، ص1، ج1367امور غیر عبادي نیز صادق است (ر.ك: خویی، 

وجب اطمینان به خبر گردد، مانند نقل در کتب معتبر؛ مثالً روایت در کافی نقل شود یا نقل در کتب متعدد؛ مـثالً روایتـی هـم    . برخی دیگر از قرائن غیرمحتوایی که م6

اد چنین که از خارج موجـب اعتمـ   در تفسیر عیاشی و هم در تفسیر قمی و هم در تفسیر فرات نقل شود، یا خبري داراي سندي معتبر و مورد اعتماد باشد و اموري این

  کند. گردد. قرائن غیر محتوایی ظن به صدور روایت از معصوم را تقویت می به مفاد خبر می

  ناظر به یک حدیث است. . در این روایت اگرچه پرسش دربارة اختالف حدیث است، اما پاسخ امام7
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