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تحلیل و نقد کاربست قرآن در نقد حدیث در تفسیر «الفرقان»*
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چکیده
شناخت و ارزیابی مبانی نقد حدیث بهویژه در عرصه روایات تفسیری ،خدمتی به علم تفسیر و حدیث بوده که
در آن اصول سبکی نوین ،معرفی و مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است تا دیگران در صورت الگوپذیری از این
تفسیر ،خطاها و کاستیهای آن را جبران کنند .در این میان ،تفسیر «الفرقان» به سبب رویکردهای خاص تفسیری
و روایی که حاصل آن به طور عملی ،اصالت دادن به قرآن و البته نفی نکردن حجیت سنت است ،میتواند نمونه
خوبی برای معرفی ارتباط قرآن و سنت باشد .در این پژوهش ،با مطالعه و استخراج روایات موجود در تفسیر
«الفرقان» و ارز یابی آنها از زاویه نقد حدیث با محوریت قرآن ،به تبیین و نقد آراء مؤلف این تفسیر پرداخته شده
است .مفسر در نقد احادیث و معیار قرآن ،در روایات غیر معارض با قرآن ،ابتدا کسب موافقت و وجود شبیه،
شاهد و مصداق از قرآن و در مرحله بعد ،مخالفت نداشتن با قرآن را کافی دانسته است .از دیدگاه وی ،برخالف
ً
روایات معارض که ضرورتا موافقت در یکی از روایات متعارضین باید لحاظ گردد ،ظاهر قرآن بر نص حدیث
صحیح ،ترجیح دارد و هنگام تعارض باید ظاهر قرآن را اخذ نمود .وی تخصیص یا تقیید نص و ظاهر قرآن را با
ّ
سنت ّ
قطعیه نپذیرفته است .در مقاله به تفصیل ،نقدهای وارد بر این دیدگاه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :قرآن ،تفسیر الفرقان ،روایات تفسیری ،نقد حدیث.
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 -1مقدمه
نقد روايات با محوريت قرآن ،مورد قبول علما و محدثان و اصوليان شيعه است ،ولی در ميان اهل سنت،
خود روايات عرضه را نيز بر
شماری كه تعداد محدودی هم نيستند ،عرضه روايت بر قرآن را قبول نداشته و ِ
ّ
قرآن عرضه میكنند و چون در قرآن ،آيهای دال بر تأييد روايات عرضه نمیيابند ،آنها را رد میكنند (ر.ک:
صبحی منصور ،2006 ،ص / 34الهی بخش ،1989 ،ص .)50برخی چون اوزاعی ،پا را فراتر نهاده و
هيچگونه حاكميتی برای قرآن قائل نبوده و در پی آن ،نيازی به عرضه روايت بر قرآن نديده و به نقل از يحيی
اض
بن كثير كه از سر تأييد آن را بيان كرده ،چنين آورده است« :السنة قاضية علی الكتاب و ليس الكتاب بق ٍ
علی السنة» (دارمی ،بیتا ،ج ،2ص .)108اين رأی سخيف و كمارزش است و ما در اينجا به نقد مفصل آن
نمیپردازيم .فقط به اين نكته اكتفا میكنيم كه سنتی كه به فرموده قرآنِّ ،
مبين قرآن بوده و بايد بر مدار قرآن
بگردد و قرآن پيوسته اصل بوده و سنت حاشيه ،حال چگونه سنت حاكم بر قرآن است؟! به عالوه ،با ديگر
مبانی اهل سنت ،به ويژه ،اولين مبنای مبتدعانه خليفه دوم كه بر بالين رسول خدا (ص) بنيان نهادند (كفانا
كتابالله) (بخاری ،1410 ،كتاب العلم ،باب ،39ح )4سخت در تعارض است! البته ،در ميان علمای اهل
سنت كم نيستند ،افرادی چون سرخسی (سرخسی ،1414 ،ج ،1ص )345و ابوريه (ابوريه ،بیتا ،ص)145
كه مالکهای گوناگونی از جمله مخالفت با ظاهر قرآن را برای نقد حديث برشمردند.
برخالف اين رويكرد افراطی در حاشيهراندن قرآن ،در تفسير «الفرقان» مهمترين و اولين محور نقد
روايت ،عرضه آن بر قرآن است .البته ،اين عرضه از مبانی خاص برخوردار است كه كشف و نقد آن در تحكيم
روش و مبانی علم نقد الحديث ياریرسان میباشد.
بررسـی معيارهـای نقـد ،امـری است كه نياز به پژوهش دارد ،زيرا اگر بتوان «موازين نقـد متن» را به
درستی به دست آورد ،عمل نقد با ايـن معيارهـا روشـمند و بهتـر صـورت میگيرد .در هر تفسيری ،نقد
روايات با توجه به پيشينه و خاستگاه فكری مفسر ،مسيری متفاوت را میپيمايد .كشف روشها و ابزارهای
نقد روايات در تفاسير ،افزون بر استغنای علمی در تفسير آيات ،ما را در روششناختی نقد احاديث ياری
میدهد .تفاسير معاصر نيز از اين حكم مستثنا نبوده و شناخت مناط و مالک نقد احاديث در آنها میتواند
ياریگر ما در زمينههای متعدد باشد.
ً
درباره محوريت قرآن در نقد حديث به طور عام ،كتب بسياری نوشته شده است .تقريبا میتوان گفت،
تمام كتبی كه در زمينه نقد حديث به رشته تحرير درآمدهاند ،به اين موضوع اشاره داشتهاند .درباره نقد حديث
در تفاسير خاص چون «الميزان» و «البيان» نيز كتب و مقاالت متعددی چون كتاب «حديث در الميزان» اثر
شادی نفيسی و مقاله «عرضه احاديث بر قرآن در تفاسير البيان و الميزان با تأكيد بر تفسير  12جزء نخست»
اثر سيدرضا مؤدب و محسن دلير (مؤدب ،1397 ،صص )214-193به رشته تحرير در آمده است ،اما در
مورد تفسير «الفرقان» به دليل معاصرت و برخورداری از رويكردی متفاوت ،پژوهش گستردهای صورت
نگرفته است .و به همين دليل در زمينه نقد روايات و شناخت موازين و مالک آن از ديدگاه الفرقان پرسشهای
بسياری چون كيفيت نقد و ارزيابی روايات وميزان اعتبار روايات تفسيری در اين تفسير ،مطرح است كه اين
پژوهش در راستای پاسخگوئی بدان تحرير يافته است.

تحلیل و نقد کاربست قرآن در نقد حدیث در تفسیر «الفرقان» 91

 -2کاربرد حدیث در «الفرقان»
درباره ارتباط كتاب و سنت ،در مجموع میتوان چهار نوع تعامل و ارتباط بيان نمود كه هر يک دارای
پيروانی بوده و برای روش خود استداللهايی خاص دارند.
ديدگاه اول ،اصالت قرآن و نفی حجيت و اعتبار سنت است كه در اين تفكر ،مراد از اصالت ،استقالل
قرآن و بینيازی آن از غير خود ،همچون سنت ،در تمام وجوه فهم و ابعاد تفسير است و به نوعی برای قرآن
حجيت مستقل و تام قائل هستند .از مشهورترين طرفداران اين ديدگاه در عصر حاضر قرآنيون هستند .اساس
استدالل اهل قرآن را میتوان در كالم ذيل خالصه كرد :نسبت سنت به پيامبر (ص) قابل احراز نبوده و با
فرض احراز سنت ،اعتبار وحيانی ندارد .بنابراين ،قداست نداشته و موجب شرک گشته و مسلمانان را از
وحدت قرآنی باز میدارد.
ديدگاه دوم ،اصالت حديث و عدم حجيت ظواهر قرآن يا سنتمحوری است .میتوان اين ديدگاه را به
طور رسمی و نظاممند به اخباريون نسبت داد .نفی حجيت عقل در مفاهيم و احكام دين ،او رد اجتهاد و
اصول فقه عقلی ،از عقايد اين فرقه به شمار میآيد .اخباريون برای قرآن ،به عنوان منبع اصيل و اوليه دين،
اصالت قائلند برخالف قرآنيون كه برای سنت ،نه در مرحله انتساب و نه در مرتبه وقوع ،حجيت و قداستی
قائل نبودند.
ديدگاه سوم ،اصالت قرآن و حديث يا دوگانه محوری است .اين ديدگاه را میتوان ديدگاه غالب مفسران
و محدثان شيعی و سنی دانست كه منبع استنباطات دين را قرآن و سنت دانسته و سنت را هميشه در كنار قرآن
معتبر دانسته و حتی تخصيص ،تقييد و نسخ قرآن با سنت را پذيرفتهاند .اصالت دادن به حديث و سنت در
كنار قرآن ،سبب شده تا راهكارهای متعددی در جهت شناسايی احاديث صحيح از غير صحيح وضع شود و
ّ
در دو حوزه متن و سند روايات ،تتبعات و تفحصات گستردهای صورت گيرد ،زيرا پذيرش حجيت سنت در
كنار قرآن مستلزم كشف صحت و حجيت است .در اين منظر ،حتی برخی از آيات قرآن فقط با سنت و
حديث قابل فهم است.
ديدگاه آخر ،اصالت قرآن و حجيت حديث يا قرآنمحوری و سنتمداری است .در اين ديدگاه ،اصالت
قرآن به عنوان يک منبع مستقل و قابل فهم در تفسير و استنباطات احكام شرعی و عقيدتی و ...است .جايگاه
سنت و حديث در اين تفكر ،نه به عنوان يک مصدری كه قرآن بدان نياز داشته باشد ،بلكه با احراز شرايط
خاصی از جمله موافقت با قرآن ،كشف قطعيت صدور از معصوم (ع) در كنار قرآن ـ يعنی در طول آن ـ در
دينشناسی جايگاه ويژهای دارد .طرفداران اين نظريه بر اين باورند كه بهترين راه فهم قرآن ،از طريق خود
قرآن ميسر است و اين فهم در تمام ابعاد قرآن ،صادق است .برخالف نظريه دوگانه محوران كه قرآن در
بخشهايی از خود برای فهم ،نيازمند به سنت بود.
درباره قائلين به اين تفكر در ميان شيعه میتوان عالمه طباطبايی (م 1360 .ش) و در ميان اهل سنت،
ابواسحاق شاطبی (م 790 .ق) را به عنوان نمايندگان فكری اين ديدگاه به شمار آورد .صاحبان اين تفكر بر
همه جانبه بودن و فراگيری آيات قرآن در تمام ابعاد تأكيد دارند .شاطبی معتقد است كه تمام اصول و
ريشههای سنت در قرآن منعكس شده و نقش سنت در تفصيل اجمال ،تبيين دشواریهای آيات و بسط
اختصارگويی آنهاست (شاطبی ،بیتا ،ج ،1ص.)677
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تفسير «الفرقان فی تفسير القرآن بالقرآن و السنة» نيز به عنوان يكی از تفاسير شيعی معاصر كه با روش
قرآن به قرآن نگاشته شده است ،از حديث و بسط و نقد آن غافل نبوده و در مواضع متعدد با نقل روايات
گوناگون ،تفسير خود را از آيه عرضه نموده است .برای فهم حديث در تفسير «الفرقان» ،چگونگی نقد حديث
و كشف مناط و مبانی آن ضروری است .با حوادث و پيشينه تاريخی كه حديث پشت سر گذاشته است،
كسی را نمیيابيم كه بخواهد در حوزه حديث ،مختصر كاوش و پژوهشی انجام دهد مگر آنكه ناگزير از نقد
و عرضه روايات بر مبانی خاص نقدالحديثی باشد .در اين مقاله به بررسی نقد متن حديث در الفرقان خواهيم
پرداخت.
پيرامون مبانی و موازين نقد متن حديث ديدگاهها و نظرات متعددی ميان شيعه و سنی و حتی در ميان
خود شيعيان وجود دارد ،اما آنچه براساس روايات قطعيه مورد وفاق تفاسير اجتهادی است ،نقد متن با
محوريت قرآن است.
در تفسير «الفرقان» با توجه به نقل بسيار و گسترده روايات و نقد آنان با قرآن ،در موارد متعددی شاهد نقد
احاديث با سبک و شيوهای مرسوم و گاه ،متفاوت هستيم .در اين پژوهش ،ضمن برشمردن مناطها و مالک
های مفسر ،برخی از ديدگاههای خاص مفسر هم نقد خواهد شد.

 -3نقد حدیث در «الفرقان»
در تفسير «الفرقان» رويكرد نقد و نقادی به ويژه ،در زمينه روايات به خوبی نمايان است .مفسر از كنار
روايات به راحتی عبور نكرده و آنها را از لبه تيغ نقادی و ارزيابیهای مخصوص گذرانده است .اين نقادیها
ضمن برخورداری از اولويت با اساس و اصولی همراه هستند كه در اين نگاشته بررسی میشوند.

 -1-3قرآن محور نقد
مبنا و محور بودن قرآن در حوزه نقد روايات ،مورد وفاق و پذيرش عموم علما و محدثان و مفسران و
اصوليان شيعی است .اين مبنا در تفسير «الفرقان» به طور گستردهتری مورد استفاده قرار گرفته است به گونهای
كه شايد بتوان ادعا نمود ،بخش عمده نقدهای حديث با محوريت قرآن است 1و اگر با اين محور ،نقد صورت
نگرفت (بنا به داليل خاص) ،آنگاه ،به مبانی ديگر مراجعه میشود و يا حتی در غالب موارد ،از محور قرآن

 .1شايد اين ّادعا را با ارئه آمارهای دقيقی كه با دقت و تأمل در تمام صفحات سی جلد «الفرقان» حاصل شده است ،بتوان تأييد
ً
نمود .با تتبع گسترده در «الفرقان» مجموعا  11760روايت به كار برده شده است كه در زمينههای متعددی چون روايات اخالقی،
ً
سبب نزول ،احاديث فضيلت اهلبيت (ع) ،روايات فقهی و رواياتی كه مشخصا ،درباره تفسير آيه و معنای بطنی ،تأويل و...
میباشد .از مجموع اين احاديث  4592عدد يعنی  39/04درصد ،در متن «الفرقان» و  7168روايت يعنی  60/95درصد ،در
پاورقی و حاشيه كتاب آورده شدهاند .روايات اخالقی شامل  1088حديث ،معادل  9/25درصد ،روايات سبب نزول با تعداد
 868حديث معادل  7/83درصد ،روايات فضيلت با تعداد  736حديث ،معادل  6/25درصد ،روايات فقهی با تعداد 1881
روايت معادل  15/99درصد از كل روايات را به خود اختصاص میدهد .از مجموع روايات 968 ،روايت ،معادل  8/23درصد
طرح گشته و  10741روايت ،معادل  91/33درصد تأييد شده و  51روايت نيز بدون داوری ،طرح يا تأييد ذكر شده است .اين
تعداد روايت نيز  0/43درصد از كل احاديث را در بر میگيرد.
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در كنار ديگر محورها استفاده نموده است ،اما در استفاده از اين محور ،چند تفاوت بدوی و عمقی جلوه
مینمايد كه ما شرح آن را ابتدا در قالب سؤال مطرح میكنيم:
 .1مراد از محوريت قرآن در نقد حديث مخالفت داشتن با قرآن است يا موافقت نداشتن؟
 .2در معيار بودن قرآن ،نص قرآن مبنا است يا ظاهر آن و يا تفسير؟

 -1-1-3مخالفت نداشتن با قرآن یا کسب موافقت

ً
عموما دانشمندان شيعی به داليلی ،عدم مخالفت روايت با آيات قرآنی و يا حداقل موافقت كلی با روح

قرآن را در نقد و پذيرش روايت ،كافی دانستند .بسياری از بزرگان شيعی با احراز اصل مخالفت نداشتن قرآن
با روايت ،موافق بوده و آن را مد نظر قرار میدادند .به عنوان نمونه ،از معاصرين آيت الله سبحانی در كتاب
«الحديث النبوی بين الرواية و الدراية» (سبحانی ،1405 ،ص  )55و آيت الله خويی در كتاب
«مصباحاالصول» (خويی ،1417 ،ج ،3ص )408و از متقدمين ،سيد مرتضی و شيخ طوسی پيوسته در نقد،
مالک مخالفت با قرآن را در رد حديث به كار میبستند1 .

در اين ميان ،فهم ديدگاه تفسير «الفرقان» را بر اساس آنچه كه خود در حوزههای گوناگون و به صورت
مبنايی و نظری ارائه داده و نيز سيره عملی ايشان در تفسير «الفرقان» مورد بازكاوی قرار میدهيم.
از دقت در روايات عرضه كه قرآن را مبنای نقد حديث قرار دادهاند و توجه به تفاوت تعبير آنها برداشت
میشود كه اهل بيت (ع) خود بر اين مسأله دقت داشته و اين دو موضوع را از هم تفكيک نمودهاند .در برخی
َ
ََ ُ
از اين روايات ،عرضه بر قرآن به طور مطلق ،برای يک روايت توصيه شده و با تعابيری چون « ِإذا َو َر َد عل ْيك ْم
ُ َ
َ
ح ِديثَ « ،» ...ما َج َاءك ْم ع ِّني( » ...حر عاملی ،1409 ،ج ،18ص  )78معنا را القا نموده و در برخی ديگر
ْ َ
َ
َ
ََ ُ
از روايات ،به وجود تعارض بين دو خبر تصريح گرديده است« :ف َما َو َر َد عل ْيك ْم ِم ْن خ َب َر ْين ُمخ َت ِلف ْين» ...
ِ
ْ َ
َ
ََ ُ َ َ
(همان ،صِ « ،)84إذا َو َر َد عل ْيك ْم ح ِديث ِان ُمخ َت ِلفان( » ...همان ،همانجا) .
در مجموع از بيست روايت عرضه 15 ،روايت ناظر به عرضه روايت بر قرآن در حالت غير تعارض و به
طور معمول است و  5روايت ناظر به روايات متعارض است .وجه مشترک اين  5روايت كسب موافقت
روايت از قرآن است (همان ،همانجا) ،يعنی از ميان دو روايت متعارض ،روايتی قابل پذيرش است كه موافق
با قرآن باشد ،ولی در  15روايت ديگر ،به موافقت ،تصديق ،عدم مخالفت ،شبيه و شاهد اشاره شده است.
میتوان اين روايات را اينگونه جمع نمود كه بهترين حالت تعاملی روايت غير معارض با قرآن ،كسب موافقت
و وجود شبيه ،شاهد و مصداق از قرآن است و در مرحله دوم ،صرف مخالفت نداشتن با قرآن كافی است.
ً
برخالف روايات متعارض كه ضرورتا موافقت در يكی از روايات متعارضين بايد لحاظ شود.

 -4دیدگاه مؤلف «الفرقان»
با دقت و تأمل در تفسير «الفرقان» به عملی نمودن اين تئوری پی میبريم .اگر در نگاه اول به نقد روايات
با محوريت قرآن در اين تفسير بنگريم ،شايد شاهد دوگانگی روش بوده و حكم به عدم يكسانسازی منش
نقد در اين تفسير دهيم ،چرا كه مؤلف در تفسير به اين روش اشاره ننموده و به صورت تئوری به شرح آن
 .1برای مشاهده نمونههای بسيار اين دو بزرگوار به «رسائل» سيد مرتضی و «تهذيب االحكام» شيخ طوسی مراجعه شود.
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ً
نپرداخته است و صرفا ،در بيانيهای كه در اواخر عمر شريف خود صادر نمود ،به اين موضوع توجه داده است،1
اما در خود تفسير «الفرقان» فقط در ذيل روايات به نقد و بررسی آنها و عرضه بر قرآن پرداخته است.
َ َ َ ْ ُ ُ ْ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ َ َ
َّ َ ٌ
اس ُم الل ِه عل ْی ِه َو ِإن ُه ل ِف ْسق( ﴾ ...انعام ،)121 /6 :به
برای نمونه ،در ذيل آيه ﴿و ال تأ کلوا ِمما لم یذکر
ِ
حاالت ذبح پرداخته و بيان داشته ،ذبحی كه نام خدا بر آن برده شده ،بدون شک حالل است و آنچه نام خدا
بر آن برده نشده ،فرق نمیكند ،هيچ نامی برده نشده باشد يا نام بت و طاغوت و يا حتی صالحان بر آن برده
باشد ،بدون شک حرام است و ميان مصاديق ذبح بر اساس ّ
نص قرآن تفاوت نيست و روايت منسوب به پيامبر
(ص)« :ذبح مسلمان حالل است ،چه نام خدا بر آن برده باشد يا نه ،زيرا مسلمان اگر ذكری بگويد ،ذكر
خداست» يا مطروح است و يا تأويل به نسيان می كنيم (صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،7ص.)251
ً
مفسر اين روايت را بدون مطرح نمودن روايات معارض و صرفا ،با عرضه بر قرآن و مخالفت با نص قرآن
ّرد میكند .نمونه ديگر از روايات غير معارض كه عرضه بر قرآن شده و به سبب مخالفت با قرآن ّرد شده
است ،روايت اخالقی در حاشيه تفسير آيه  35سوره نساء است .اين روايت در كافی به نقل از محمد بن
مسلم از امام باقر (ع) رسيده است .زنی خدمت رسول خدا رسيده و از حق شوهر بر خويشتن سؤال نمود و
پيامبر (ص) موارد بسياری را در تبيين حقوق شوهر به زن عرضه فرمود .زن در ادامه از حق خويشتن بر شوهر
سؤال كرد و گفت :آيا من نيز همين حقوق را بر گردن او دارم؟ پيامبر (ص) با تأكيد چنين پاسخ فرمود :نه
َ
ُْ
هرگز ،حتی يک درصد (همان ،ج ،7ص .)57مفسر به خاطر مخالفت اين روايت با صريح آيه ﴿ل ُه َّن ِمثل
ََ
ٌ
َّالذي َع َل ْیه َّن ب ْال َم ْع ُر َ ِّ
جال عل ْی ِه َّن َد َر َج ﴾ (بقره ،)228 /2 :آن را ّرد كرده و از جعليات باطل به
ِ
وف و ِللر ِ
ِ ِ
حساب آورده است (صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،7ص  59و ج ،25ص.)437
در اين ميان ،روايات غير معارضی هم وجود دارند كه به خاطر مخالفت نداشتن با قرآن پذيرفته شده
است .ضمن اينكه بر نداشتن مخالفت با آيات قرآن تصريح شده است .نمونه آن روايات وارده ذيل آيه توبه
َ َ َ ُ ْ ُ َ ِّ ُ ُ
َ
َ َْ َ
َّ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ ِّ
ئات َح َّتی ِإذا َحض َر أ َحده ُم ال َم ْوت قال ِإني ت ْبت اْلْن﴾
است﴿ :و لیس ِت التوب ِلل ِذین یعملون السی ِ

(نساء .)18 /4 :مفسر ذيل اين آيه ،روايتی را از ابن عمر بدين مضمون نقل كرده است كه خداوند توبه كسی
را كه در آستانه مرگ است ،میپذيرد و حتی برخی از اصحاب ،آيه فوق را متذكر میشوند .ابن عمر پاسخ
میدهد كه من آنچه را كه از رسول خدا (ص) شنيده بودم ،گفتم (صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،6ص.)358
مفسر در شرح حديث فوق و ّرد اشكال صحابی بر ابن عمر و عرضه حديث بر قرآن بيان میكند ،بين آيه
و روايت منافاتی وجود ندارد .آيه از توبه زبانی در هنگام مرگ سخن میگويد ،ولی روايت از توبه واقعی در
آستانه مرگ و هنگام وقوع آن ،سخن می گويد (همان ،همانجا).

ً
 .1ايشان اين ديدگاه را مجددا در رفع شبهه از مباحث نظری پيرامون اجماع ،شهرت و روايت تبيين نموده و آوردهاند« :بنابراين،
ً
به جهت رفع ابهام ،صريحا عرض میشود كه اطباق ضرورت ،اجماع ،شهرت و هر روايتی كه مخالف قرآن باشد ،مردود است.
اما اجماع ،شهرت و هر روايتی كه خالف قرآن نباشد ،در صورتی كه معارضی نداشته و از طريق علمای اماميه به ما رسيده باشد،
ُ ْ َ َّ ْ ُ َّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ
داک ْم َأ ْج َم َ
عین﴾ (انعام )149 /6 :مقبول است ،زيرا اگر شارع مقدس با آن مخالف
بالغ فلو شاء له
طبق آيه ﴿قل ف ِلل ِه الحج ال ِ
ً
ّ
بود ،حتما حجتی رسا بر ضد آن برای مكلفان ارسال میداشت» .اين بيانيه در مورخ  1386/2/23ايراد شده است( .ر.ک به
سايت  .)http: //albalaq. comزمان مراجعه به سايت1391/5/12
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محل بحث در عبارت فوق ،نبود تنافی و عدم مخالفت آيه است و چون اين مخالفت وجود ندارد ،بدون
اخذ شاهد و يا انطباق بر آيه ،روايت را پذيرفته است.
شواهد ديگر حاكی از آن است كه در عرضه روايت بدون معارض ،مفسر مخالفت نداشتن را كافی دانسته
و روايتهای متعدد فقهی و غير فقهی را به دليل وجود مخالفت با كتاب و سنت ّرد نموده ،نه عدم توافق
(همان ،ج ،3ص 160و ج ،19ص 210و ج ،26ص 225و ج ،30ص )5و حتی به صراحت بيان داشته
است كه متمسک به كتاب نبايد رويات مخالف قرآن را بپذيرد (همان ،ج ،12ص )11و يا در جای ديگر بر
مخالفت تأكيد نموده كه هر آنچه با كتاب خدا و سنت مخالف باشد ،مردود است؛ هرچند كه روات آن بسيار
و از اعاظم باشند (همان ،ج ،27ص )367و نيز در ذيل آيه  103سوره آل عمران ،پس از شرح حبل الله و
علت مفرد آمدن آن و اينكه پيامبر (ص) ،همان قرآن است همانگونه كه قرآن ،همان پيامبر (ص) است،
میگويد :به همين دليل است كه هر حديثی از رسول خدا (ص) و اهل بيت (ع) را نمیتوان تأييد كرد مگر
آنكه موافق كتاب خدا باشد يا دست كم با آن مخالف نباشد البته ،اگر به صدور آن از معصوم (ع) بدون تقيه
اطمينان داشته باشيم (همان ،ج ،5ص .)299
میتوان گفت ،اين سياق بيانی و ترتيبی كه ذكر شده ،مشابه و يا مأخوذ از مقبوله عمر بن حنظله است كه
در آنجا پس از اطمينان از صحت صدور روايت به موافقت با كتاب خدا و مخالفت نداشتن با آن و سپس،
پذيرش حديث مخالف عامه و ّرد حديث موافق عامه كه ممكن است از سر تقيه صادر شده باشد ،اشاره شده
است .در ادامه به مقبوله عمر بن حنظله و ديدگاه مفسر «الفرقان» نسبت به آن خواهيم پرداخت.
َْ
َ َ
ُ
َّ ْ ُ َ َ ُ
همچنين ،مفسر الفرقان در ذيل آيه﴿ :ات ِب ُعوا َما أنزل ِإل ْیکم ِّمن َّر ِّبک ْم َو ال ت َّت ِب ُعوا ِم ْن ُد ِون ِه أو ِلیاء﴾
ِ
(اعراف ،)3 /7 :پس از تشريح اين اتباع ،با طرح اين سئوال كه آيا پيروی از سنتی كه نه موافق قرآن است و نه
مخالف ،خروج از توحيد خدا تلقی میگردد؟ چنين بيان نموده است كه سنت قطعيه نيز مانند قرآن است.
ای بسا در حاشيه وحی قرآنی باشد و در آنچه خدا نازل كرده است ،اطاعت از رسول (ص) نيز واجب است:
َ ُ
َّ َ
ْ َ ْ ُ
ُْ َ َ ُ
﴿ َأط ُ
الل َه َو أط ُیعوا َّ
الر ُسول َو أ ِولي اْل ْمر ِمنک ْم( ﴾ ...نساء .)59 /4 :به عالوه« ،ما أن ِزل ِإل ْيك ْم ِم ْن
وا
یع
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َر ِّبكم» شامل قرآن و سنت قطعيه است .در غير اين صورت ،تعبير «اتبعوا الكتاب» شايستهتر بود .پس طبق
آيه فوق ،كتاب كه نازل شده است ،واجب االتباع بوده و در اصل قرار دارد و پس از آن سنت (و نه رواياتی كه
مخالف قرآن باشد يا صدور آن از معصوم (ع) اثبات نشده باشد) ،نيز واجب االتباع میباشد (صادقی تهرانی،
 ،1365ج ،11ص.)18
ايشان اين ديدگاه را دوباره در رفع شبهه از مباحث نظری پيرامون اجماع ،شهرت و روايت تبيين نموده
اند .1» .در اين تعبير ،به صراحت به قبول روايت غي ر مخالف با قرآن و حتی روايتی كه قرآن هيچ سخنی در
آن زمينه افاده ننموده و به عبارت ديگر ،سكوت نموده ،حكم داده است و از آنجا كه تاريخ اين بيانيه به سالهای
پايانی عمر ايشان باز میگردد ،میتوانيم يقين حاصل كنيم كه از اين طريق و عقيده عدول نكرده و از روش و
مثالهايی كه از تفسير «الفرقان» ارائه نموديم ،میتوان نتيجه گرفت كه ايشان از همان ابتدا نيز بر اين عقيده
و رأی بودهاند.
 . 1اين بيانيه در مورخ  1386/2/23ايراد شده است .ر.ک به سايت .http: //albalaq. com :زمان مراجعه به سايت71391/12
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مفسر الفرقان در اصول استنباط فقهی به طور جامع و مختصر در اين باره چنين نگاشتهاند :پس هر
حديثی ـ چه متواتر و يا غير متواترـ در صورت مخالفت با ّ
نص و يا ظاهر مستقل قرآن ،مردود است ،اما
حديثی كه اكثر اماميه آن را نقل كرده باشند و معارض هم نداشته باشد و در قرآن هم نفی و يا اثباتی درباره
َ ُ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ
ْ َ ْ ُ
الل َه َو أط ُیعوا َّ
الر ُسول َو أ ِولی اْل ْمر ِمنک ْم﴾ (نساء)59 /4 :
آن نباشد ،از باب ﴿یا أیها ال ِذین آمنوا أ ِطیعوا
ِ
ِ
پذيرفته است و چنين احاديثی هم برگرفته از حروف مقطعه و رمزی آيات قرآن است چنانكه آيه  27كهف
منشأ همه احكام را از قرآن میداند و بس (همان ،همانجا).
ً
نكته آخر در بحث موافقت با قرآن از ديدگاه آقای صادقی ،لزوما موافقت با صريح يک آيه لحاظ نيست،
يعنی اينكه نبايد آيهای به صراحت و يا حتی ضمنی و تلويحی در تأييد روايت وجود داشته باشد ،بلكه همان
موافقت با روح كلی قرآن و مبادی اوليه و بديهی آن اكتفا میكند .شاهد مثال ديدگاه ايشان ذيل آيه ذيل است:
ً
َ ْ َّ َ
َّ ُ
﴿ َو َمن َق َت َل ُم ْؤ ِم ًنا َخ َطأ َف َت ْحر ُیر َر َق َب ٍ ُّم ْؤ ِم َن ٍ َو ِد َی ٌ ُّم َس َّل َم ٌ إ َ
لی أه ِل ِه ِإال أن َی َّصدقوا﴾ (نساء .)92 /4 :وی
ِ
ِ
پس از تفسير آيه ،به ذكر رواياتی میپردازد كه پرداخت ديه را از تكاليف عاقله برشمرده است .ايشان ضمن
بررسی اين روايات در نهايت چنين نتيجه گرفته كه اين حكم غير عاقالنه است ،زيرا خالف قرآن و سنت
ً
قطعيه به شمار میآيد ،مخصوصا اگر عاقله خود در فقر و تنگدستی باشند و قاتل در وضعيت خوب اقتصادی
باشد ،عاقله ای كه هيچ جرمی عامدانه يا از روی خطا انجام نداده است تا بخواهد تأديب شود (صادقی
تهرانی ،1365 ،ج ،7صص.)249-248
مشاهده میشود كه در نقد روايت ،از روح كلی قرآن و سنت كه بر محور عدالت میگردد ،استفاده شده
و به آيهای خاص اشاره نشده است.

 -1-4روایات متعارض و عرضه بر قرآن
اما زمانی كه با روايات متعارض در حوزههای گوناگون حتی اخالقی مواجه میشويم ،مفسر از اولين
معيار و ميزان سنجش صحت روايت يعنی قرآن استفاده نموده و هر دو روايت را بر قرآن عرضه مینمايد و
در اينجاست كه ديگر به عدم مخالفت روايت با قرآن اكتفا ننموده و ضرورت كسب موافقت را الزم میداند،
ً
ّ
السويه قرار دارند و بايد ضرورتا ،عنصری هر دو
زيرا دو روايت كه با هم در تعارض هستند ،در حالت علی
روايت را از يكسانی بيرون آورده و اين به معنای قطعيت صدور هر دو حديث از معصوم (ع) نيست ،بلكه
حجت قویتری الزم است تا به يكی از دو حديث اعتبار بخشد و ديگری را از اعتبار ساقط سازد.
برای نمونه ذيل آيه  173سوره اعراف كه به «آيه ذر» معروف است ،مفسر پس از ذكر روايات متعارض،
همه آنها را بر قرآن عرضه نموده و دو روايت كافی را به جهت مخالفت با قرآن ّرد كرده و آنها را خالف ّ
نص
آيه بر شمرده است كه بر حضرت علی (ع) بر بستهاند (صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،12ص )19و در ادامه ،به
ذكر رواياتی میپردازد كه موافق آيه است و تصريح مینمايد كه اينها رواياتی است كه موافق آيه در باب مساله
اخذ ذريه از پشت بنی آدم است (همان ،همانجا).
ّ
مؤلف «الفرقان» در ذيل احاديث متعارض درباره كيفيت و حد اعتزال از زن حائض پيرامون آيه:
َ َْ ُ
َ ْ َ ُ ْ ِّ
الن َس َاء فی ْال َ
یض َو ال تق َر ُبوه َّن﴾ (بقره )222 /2 :در پی تبيين مراد از «اعتزال» و «ال
ح
م
﴿فاعتزلوا
ِ
ِ
ِ
ِ
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تقربوهن» ،از اين روش بهره جسته و احاديث را بر آيه عرضه و موافق با آن را اخذ و مخالف و غير موافق را
تأويل و يا طرح میكند (همان ،ج ،3ص.)333
اضافه بر تمام شواهد تفسيری كه ارائه شد ،در ادامه بيانيه يادشده چنين قيد نمودهاند« :در تعارض دو
روايت نيز مرجحات منقول در مقبوله عمر بن حنظله مقبول است».
در مقبوله نيز پس از ارجاع به روات ،ابتدا پذيرش حديث از أعدل و أفقه و أصدق و أتقی ،سپس ،اخذ
روايت مورد اتفاق شيعه و ترک روايت شاذ و پس از آن ،در صورت تساوی اين حاالت ،موافقت با قرآن و
سنت و مخالفت با عامه ،لحاظ شده و حكم روايت خالف قرآن و سنت بايد ترک شود (كلينی ،1388 ،ج،1
ص.)115
مشاهده می گردد كه در مقبوله نيز احراز موافقت در تعارض و ترک روايت مخالف ،لحاظ شده است.
بحث عرضه بر قرآن در مقبوله زمانی است كه روايات معارض هر دو از صحت صدوری و سندی كافی
برخوردارند ،ولی باز چون هنگام تعارض است ،كسب موافقت با قرآن ضروری است.
شايد بتوان گفت ،عبارت مكرر ايشان در احاديث معارض كه حاكی از روش ايشان در رفع تعارض
ّ
فيصدق ما وافقه و ّ
يؤول أو يطرح ما خالفه»
است ،عبارت «و مختلف الحديث حول ...معروض علی القرآن،
باشد( .صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،7ص 306و ج ،20-19ص 168و ج ،4ص 279و ج  ،8ص 157و
ج ،13ص 172و ج ،2ص.)301
از ظاهر امر پيداست كه آقای صادقی در مبانی حديثی خويش ،پيوسته عرضه بر قرآن را مالک دانسته و
اين اصل را فقط هنگام تعارض روايات به كار نبرده است ،بلكه از ديدگاه ايشان ،روايت بدون داشتن معارض
حديثی نيز بايد بر قرآن عرضه شود؛ هرچند كه حساسيت عرضه بر قرآن و كيفيت تعامل با قرآن ،در احاديث
معارض ببيشتر نمود دارد و حتی میتواند برخورد متفاوتی داشته باشد .از منظر مؤلف «الفرقان» ،سنت بايد
بر قرآن عرضه شود و در صورت مخالفت ،ديگر سنت نبوده ،بلكه روايت برساخته و مجعولی است كه به
معصوم نسبت دادهاند (همان ،ج ،8ص.)149

 -1-1-4ظاهر قرآن یا ّ
نص
حال كه كيفيت عرضه بر قرآن و نحوه تعامل روايات با قرآن در تفسير «الفرقان» را فهميديم ،سؤال ديگری
بدين صورت مطرح میشود كه مراد از مخالفت با قرآن ،مخالفت با ظاهر قرآن را هم شامل میشود يا فقط
ّ
نص را در برمیگيرد؟ به عبارت ديگر ،مخالف حديث با قرآن از نوع تباين كلی است يا مخالفتهای بدوی
چون عام و خاص ،مطلق و ّ
مقيد را نيز شامل میشود.

غالب اصوليان و مفسران شيعی چون شيخ انصاری (انصاری ،1419 ،ج ،1ص ،)248خو يی(خويی،
 ،1410ج ،5ص ،)312معرفت(معرفت ،1425 ،ج ،1ص )223و عالمه طباطبايی (طباطبايی،1374 ،
ج ،9ص )211و از ميان علمای اهل سنت ،فخر رازی (فخر رازی ،1412 ،ج ،3ص )91و آمدی (،1402
ج ،2ص )326همگی مخالفت را از نوع مخالفت با ّ
نص و تباين كلی دانستهاند .از ميان علمای اهل سنت
فقط سرخسی مخالفت با ظاهر قرآن و مخالفت بدوی چون مخالفت عام با خاص را نيز مخالفت دانسته و
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آن را سبب رد حديث شمرده است .وی بر اين باور است كه حديث مخالف قرآن ،چه آيه عام باشد يا خاص،
نص باشد يا ظاهر ،مردود است (سرخسی ،1414 ،ج ،1ص.)364
در بررسیهای به عمل آمده ذيل تمام روايات تفسيری در «الفرقان» ،هنگام عرضه روايات بر قرآن و نقد
آن ،با عباراتی چون مخالفت با نص ،ظاهر ،سياق ،اطالق ،عموم قرآن مواجه میشويم.
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
نک ُم َّالذ َ
ین َم َل َک ْت أ ْی َم ُان ْ
کم( ﴾ ...نور،)58 /24 :
برای نمونه در ذيل آيه﴿ :یا أیها ال ِذین ءامنوا ِلیست ِأذ
ِ
َ
َ
َ
ْ
روايات متعدد درباره مشخص كردن مصاديق « ّال َ
ذين َملكت أ ْي َم ُان ْ
كم» را نقد كردهاند كه در بخشی از آن
روايات ،مراد از آنها مملوكين زن و مرد و كودک است و در برخی ديگر ،آيه مختص مردان مملوک و عدهای
ديگر مختص زنان مملوک دانسته شده است .مفسر در جمعبندی اين روايات چنين نتيجه میگيرد :اصل و
مرجع ،عموم آيه است و سه تای اخير كه اذن را به زنان اختصاص میدهد ،خالف ّ
نص آيه است و تخصيص
به مردان هم خالف عموم آيه است (صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،21ص.)230
مراد از عموم آيه ،اطالق آن میباشد (صادقی تهرانی ،1431 ،ص )147كه در موارد ديگر از آن به عنوان
َّ
ُ
َ َ َّ َ ُ َ َ ُ
محوريت نقد بهره برده است ،مانند روايتی كه در ذيل آيه ...﴿ :و َمن ل ْم َی ْحکم ِب َما أ َنزل الل ُه فأ ْولئک ه ُم
ْ َ
الک ِاف ُر ون﴾ (مائده )44 /5 :نقل نموده كه در روايتی عبارات «هم الكافرون ،هم الظالمون ،هم الفاسقون»

را كه در آيات بعد ذكر شده ،مختص كفار دانسته است و مسلمانان را از آن خارج كرده است .آقای صادقی

در نقد روايت بيان كرده است كه اين كفر به غير مسلمانان اختصاص ندارد ،بلكه مسلمانی كه بر غير آنچه
خدا نازل كرده ،حكم كند ،نيز كافر است و آن را به سبب معارضه با اطالق آيه ّرد نموده است (صادقی تهرانی،
 ،1365ج ،8ص.)369
مراد از موافقت با سياق نيز كه در جای جای تفسير بدان استناد مینمايد ،همان سازگاری با صدر و ذيل
آيات و محتوای كلی آن میباشد .برای نمونه در ذيل آيه  10سوره بروج كه متضمن تبيين اصحاب اخدود و
كيفيت عذاب آنها توسط كفار و نسوختن و آسيب نديدن از درندگان است ،مفسر در نقد حديثی بيان میدارد
كه اين روايت با سياق آيات كه ظهور در وقوع رنج و مشقت بر آنها دارد ،سازگاری ندارد و به آياتَ ﴿ :و ما

ْ ّ
ََ
َّ َّ َ َ ُ
ذین ف َتنوا( ﴾ ...بروج )10 /85 :اشاره مینمايد (صادقی
نق ُموا ِمن ُه ْم ِإال( ﴾ ...بروج )8 /85 :و ﴿ ِإن ال
تهرانی ،1365 ،ج ،30ص 264و ج ،22ص.)201

قابل توجه اينكه در «الفرقان» سياق با اطالق آيه مكرر به كار میرود (همان ،ج ،6ص 125و ج،4
ص )123و البته ،تأكيد دارند كه سياق نمیتواند معارض نص باشد« :قرينة السياق ال تعارض صريح
القرآن( » ...همان ،ج ،9ص 50و ج  ،16ص )284و گاه در تأييد سياق از نص بهره گرفته است (همان،
ج ،9ص )322و در مواردی به صراحت ،سياق را به عنوان قرينه و نه دليل و مبنا استعمال نموده است (همان،
ج ،24ص.)114

 -2-1-4جایگاه ظاهر قرآن در مقابل نص حدیث
سخن از ظاهر و نص قرآن پيوسته در ميان مفسران و قرآن پژوهان محل توجه و مناقشه بوده است .در
الفرقان آنچه محل بحث است ،مطلق يا عام ،نص و ظاهر است .از ديدگاه «الفرقان» قرآن چهار ُبعد دارد.
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دو ُبعد آن داللی و همگانی است و دو ُبعد آن رمزی و ويژه حضرت رسول (ص) است .دو بعد نخست،
مخصوص نيست .هر كس كه لغت عرب را بداند ،میتواند اين ابعاد قرآن را بفهمد .قرآن ،معصوم است ،هم
ابعاد داللی و همگانی آن و هم جنبههای رمزیاش .همه معارف ،معانی و حقايق قرآنی ،عصمت مطلق
دارند .بعد داللی قرآن أفصح كالم و أبلغ سخنهاست.
از چهار ُبعد قرآن ،دو بعد داللی معصوم است كه عبارتند از :نص و ظاهر مستقر .دو بعد ديگر ،رمز
مطلق و رمز نسبی است .1ايشان معتقدند ،همانگونه كه نصوص قرآن بدون شک قابل پيروی است ،ظهور آن
نيز چنين است (صادقی تهرانی ،1431 ،ص.)49
وی معتقد است كه بالغت و فصاحت سرآمد قرآن بر مرادات الهی قطعی الداللة است به گونهای كه
ظواهر مستقر قرآن را نيز به نصوص تبديل میكند ،چه رسد به خود نصوص كه قطعی الداللة هستند( 2همان،
ص.)55
پس ظاهر نيز چون نص در عرضه روايات ،حجت است و در هر گونه مخالفت روايتی با ظاهر قرآن،
حكم به ّرد آن میشود .اين قاعده در موارد متعدد تفسير و روايات تفسيری در «الفرقان» جاری شده است و
ً
ّ
اتفاقا در موارد بسياری ،حكم ظاهر و نص را در نقد خود يكسان دانسته و در عباراتی چون« :فان ظاهر التعبير
أو نصه» (صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،3ص )18و يا «نص أم ظاهر كالنص» (همان ،ص )210بهره میگيرد.
ّ
احاديثی را نيز به خاطر تعارض با ظاهر آيه باطل خوانده است ،از جمله آنها روايات دال بر جواز روزه
«يوم الشک» به نيت رمضان است كه در ذيل آيه  185سوره بقره بدان اشاره نموده و در نقد آن چنين حكم
داده است كه روزه يوم الشک به نيت رمضان باطل بوده و اين حكم برخالف احاديثی است كه معارض ظاهر
آيه و حديث موثق است»( 3همان ،ج ،3ص )36و در ادامه به ذكر احاديث موثق میپردازد.
از ديدگاه مؤلف «الفرقان» ،ظاهر قرآن بر نص حديث صحيح ترجيح دارد و هنگام تعارض بايد ظاهر
قرآن را اخذ نمود .اين رويكرد برخالف رأی ديگر اصوليان است كه صريح و ّ
نص حديث صحيح را قطعی
الداللة و ظاهر قرآن را ظنی الداللة دانستهاند و حديث را بر ظاهر قرآن مقدم میدارند (مظفر ،1405 ،ج،2
ص /35شيخ بهايی ،1423 ،ج ،2ص.)174

 .1مراد از رمز مطلق ،حروف چهارده گانه قرآن در ابتدای  29سوره مكی و مدنی است .رمز نسبی ميان رمز مطلق و نص قرار
دارد .در سنت قطعی رسول الله (ص) احكامی وجود دارد كه در قرآن ،نه نفی شدهاند و نه اثبات ،مانند :تعداد ركعات نماز يا
ْ
َ َ َ
كيفيت طواف ...و از آيهَ ﴿ :و ل ْن ت ِجد ِم ْن ُد ِون ِه ُمل َت َحدا (كهف )27 /18 :چنين بر میآيد كه پيامبر بزرگوار اسالم اين احكام و
حقايق را از حروف رمزی قرآن استفاده كرده است .برداشتی از كتاب «اصول االستنباط» ـ فقه گويا و آثار صوتی نوشته شده
محمود صادقی .ر.ک به سايت رسمی دكتر صادقی.www. alforghon. com :
« .2لقد بلغ االهمال بحق الكتاب المجيد لحد يقال ـ بين ما يقال ـ فيه :إن القرآن قطعی السند و ظنی الداللة و الحديث قطعی
الداللة و ظنی السند .رغم أن قضية البالغة الفصاحة القمة القرآنية هی قطعية داللته علی مرادات الله ،لحد تصبح ظهوراته
ً
ً
المستقرة نصوصا فضال عن النصوص أنفسها» (صادقی تهرانی ،1431 ،ص .)55
 .3مورد ديگر به عدم وجوب روزه در اعتكاف نيز میتوان اشاره نمود كه مفسر آن را معارض روايت و ظاهر آيه دانسته است.
(صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،3ص .)73موارد ديگر (ر.ک :همان ،ج ،3ص132و 147و 151و .)209
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آقای صادقی اين رأی را در ذيل روايت تفسيری آيه  16سوره مائده در مبحث وصيت بيان داشته كه آيا
فردی كه خودكشی میكند ،اگر پس از قتل و قبل از فوت وصيت كند ،وصيتش پذيرفته و قابل اجراست؟ به
ظاهر اطالق قرآن و صراحت و نص صحيحه أبي والد اشاره نموده كه با هم تعارض داشته و در پايان برای
تعيين حكم اين مورد بيان داشته كه مرجع و اصل كتاب است و از آنجا كه به صدور حديث قطع نداريم،
حديث نمیتواند اطالق قرآن را قيد بزند (صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،6ص.)322
همچنين ،در بحث از طهارت ذبح و شرط حركت حيوان بعد از ذبح ،به ظاهر آيه سوم از سوره مائده
استناد جسته و برخالف روايات صحيحی كه حركت را شرط تزكيه دانستهاند ،ايشان حركت را شرط ندانسته
است .وی اين روايات را به تأويل برده و بيان داشته كه شايد مراد روايات اين بوده باشد كه حركت حيوان
نشانهای برای حيات آن است ،نه اينكه شرط حليت ذبح باشد( 1همان ،ج ،8ص.)56
پس در روايات تفسيری «الفرقان» كه قرآن به عنوان محور و مبنای مهم در نقد روايات به شمار میرود،
عالوه بر نص آن ،ظاهر قرآن را نيز در بر میگيرد و همانگونه كه پيش از اين گفتيم ،اين بر خالف رأی بسياری
از علمای شيعی و سنی است .فقط سرخسی از ميان علمای اهل سنت بر اين رأی بوده كه حديث مخالف
ً
قرآن ،چه آيه خاص باشد يا عام ،نص باشد يا ظاهر ،مردود است .در اينجاست كه اين سؤال مجددا مطرح
ً
مثال از نوع عام و خاص يا مطلق و ّ
مقيد ـ را
میشود كه آيا مخالفت روايتی با ظاهر قرآن ،از نوع غير تباين ـ
ّ
بايد چون مخالفت تباينی تلقی به ّرد كنيم و نمیتوانيم به جمع روايت با آيه قائل شده و در يک كالم ،میتوان
روايت را ّ
مخصص و ّ
مقيد قرآن دانست يا خير؟
از ديدگاه الفرقان عام و مطلق قرآن سهگونه است كه در اين جا با ذكر نمونههايی آن را شرح خواهيم داد:
َّ َّ َ َ َ ُ ِّ َ
لی کل ش ْی ٍء
 .1گونه اول عام و مطلق ،نص در عموم يا اطالق است .به عنوان نمونه ،آيهِ ...﴿ :إن الله ع
َق ِدیر﴾ (بقره )20/2 :كه نص در عموم است يا نص در اطالق است ،مانند آيهَ ...﴿ :ح َّر َم ِّ
الر با( ﴾ ...بقره:
« .)275 /2ربا من القضايا التی قياساتها معها» ،حرام است .اين نص در اطالق است و ازاينرو ،ما هيچ

ربايی را كه مباح باشد ،نداريم و كل ربا ،صد در صد حرام است .چه بين فرزند و پدر ،يا زن وشوهر و يا
مومن و كافر حربی .در حالی كه خود رواياتی كه اين اقسام از ربا را حالل میدانند ،متناقضاند .اگر وحدت
داللی هم داشتند ،اين وحدت داللی بر خالف نص اطالق آيه است كه «َ ...ح َّر َم ِّ
الربا » ...است.
َ َّ َّ ْ
 .2دسته دوم ،نص يا ظاهر است كه در مقام تبيين ضابطهاند .مثل ﴿ ...و أ َحل الل ُه ال َب ْیع ( ﴾ ...بقره:
 )275 /2كه نه نص است در صد در صد بيعها و نه ظاهر است در صد در صد بيعها .در حالی كه اگر نص
باشد ،خيلی از موارد خارج میشود .اگر هم ظاهر باشد ،خيلی از موارد خارج میشود،
 .3دسته سوم كه نه نص در اطالق و عموم است و نه ظاهر در اطالق عموم ،بلكه ضابطهای را بيان كرده
ّ
مخصصات يا مقيدات
و ما میدانيم چون به اين ضابطه ،تخصيص يا تقييدهايی خورده و قبل از پیجويی از
َ َ َّ َّ ُ َ ْْ
ً
كتاب و سنت ،ما حق عمل به عموم يا اطالق آن را نداريم .مثال در آيه ...﴿ :و أحل الله البیع ( ﴾ ...بقره:
 )275 /2هر بيعی حالل است؟ مسلم است كه جواب منفی است .بايد تحقيق كرد .آيا اين بيع چگونه
 .1آن صحيحه ،صحيحه أبی بصير مرادی است كه متن آن بدين قرار است :سألت أباعبدالله(ع) عن الشاة تذبح فال تتحرک و
ً
ُ
يهراق منها د م عبيط قال :ال تأكل إن عليا (ع) كان يقول« :إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل».
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است؟ آيا اكل به باطل است؟ ثمن معين است يا نه؟ مثمن معين است يا نه؟ فروشنده عاقل است يا نه؟ بايد
از هرگونه خصوصيتی كه در قرآن تبيين شده است ،جستجو كرد .اگر خصوصياتی نبود ،بعد به سنت مراجعه
می كنيم .اگر در سنت قطعيه هم خصوصيتی در كار باشد ،قبول میكنيم و اين تخصيص يا تقييد منافات با
اطالق آيه ندارد ،بلكه اين مطلق درجه سوم و عام درجه سوم كه نص و نه ظاهر است ،از تقييد يا تخصيص
استقبال هم میكند .اما نص و ظاهر از اينها استدبار میكند .نص در عموم ،ظاهر در عموم ،نص در اطالق
و ظاهر در اطالق از كل ّ
مخصصات و مقيدات استدبار میكند .و اگر هم مخصصههايی در قرآن باشد ،اگر
بعد از گذشت زمان عمل نازل شده ،ناسخ است و اگر قبل از زمان عمل است ،مخصص يا مقيد میباشد
ً
كه تقييد يا تخصيصش ،قرين خود آيه و يا قبل و بعد از آن است كه در اينجا كال مورد قبول است.
بنابراين ،ما نمی توانيم تخصيص يا تقييد روايتی را نسبت به قرآن در بعد نص و ظاهر قبول كنيم .در ُبعد
ً
اطالقات و عموماتی كه به عنوان ضابطه است ،میتوان قبول كرد و احيانا خيلی هم كم رنگ است و كم اتفاق
ً
میافتد كه اين عام قرآنی يا مطلق قرآنی كه به عنوان ضابطه است ،در خود قرآن تقييد و تخصيصش اصال
نباشد( 1صادقی تهرانی ،1380 ،ص .)88

 -5نقد دیدگاه صادقی
در اينجا چند پرسش باقی میماند كه میتوان گفت با مبانی و روش «الفرقان» همخوانی ندارد.
 .1مبنا در تقسيم عبارات قرآنی به ظاهر و نص و ضابطه چيست؟ يعنی بر چه اصول و مالک و مناطی
حرم ّ
«أحل الله البيع» در يک آيه ضابطه عنوان میشود ،ولی عبارت ديگر از همان آيه ،يعنی « ّ
الربا» نص
تلقی میگردد؟
 .2در «الفرقان» تخصيص عام و تقييد مطلق آيات با يكديگر پذيرفته شده و در مقام تئوری نيز مؤلف
اذعان نموده كه سنت قطعيه به عنوان ثقل اصغر و وحی دوم حجيت قاطع دارد و ّ
مبين قرآن (ثقل اكبر) بوده،
ولی در عين حال ،چگونه نمیتواند اطالقات قرآنی را تقييد و عمومات آن را تخصيص زند؟
 .3اضافه بر موارد فوق ،بر طبق ديدگاه ايشان كه حروف مقطعه را اساس و خاستگاه سنت قطعيه دانسته
و معتقد بودند كه رسول خدا (ص) سنت را از حروف قطعيه اخذ مینمايد ،اطاعت از سنت قطعيه در صورتی
كه آيهای را تخصيص يا تقييد نزند ،ديگر فلسفه حضور و كارايی معنادار ندارد .به همين جهت ،میتوان گفت
ً
كه ظاهرا ميان دو مبنای وضع شده ايشان تناقضی وجود دارد (نريمانی ،1396 ،ص.)53
ً
ا روش صادقی در نقد احاديث عالوه بر مقام تئوری در نقد احاديث «الفرقان» نيز رسما به كار گرفته
شده است و مفسر موارد بنيادی و احاديث بسياری را با اين شيوه نقد نموده است.
َ ُّ ََ
ُ
از جمله اين نقدها ،عرضه روايات حصر و اختصاص زكات در نه مورد است .مفسر ذيل آيه﴿ :یا أیها
َ
َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ
َ
َْ َ َ ُ
َ ِّ َ
ات َما ک َس ْب ُت ْم َو ِم َّما أخ َر ْجنا لکم ِّم َن اْل ْر ِض﴾ (بقره )267 /2 :بدان پرداخته
ال ِذین آمنوا أ ِنفقوا ِمن طیب ِ
َْ
َُ
َ
َ ِّ َ
ات َما ك َس ْب ُت ْم» ،تمام مكاسب حالل و از عبارت « َو ِم َّما أخ َر ْج َنا لكم ِّم َن
است .ايشان از عبارت «طيب ِ
َ
األ ْ
ض» ،تمام روييدنیهای از زمين و در زير زمين چه گياه و چه معدن را استنباط كرده و نتيجه میگيرد كه
ر
ِ
 .1مقاله «مبانی برداشت معصومانه از معارف قرآن» برگرفته از سايت www. albalaq. com :و نيز نک( .صادقی تهرانی،
 ،1365ج ،1ص)41و (صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،12صص 11و .)12
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زكات ،تمام اموال منقول و غيرمنقول را شامل میشود و انفاق در تمام اموال واجب است و تخصيص آن بر
ُ
نه مورد در زكات ،تخصيص به اكثر بوده و خالف نص است و اين روايات نمیتوانند آيات را تخصيص زنند
(صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،4ص.)28
َ
َ
َّ ُ َّ
ُ
َ ُ
ُ َ َ ْ
نمونه دوم ذيل آيهَ ﴿ :و لک ْم ِن ْصف َما ت َرك أز َو ُاجک ْم ِإن ل ْم َیکن ل ُه َّن َولد( ﴾ ...نساء )12 /4 :است.

برخی از روايات ،ارث مذكور در اين آيه را مخصوص ازدواج دائم دانسته و زنان متعه را از حكم اين آيه خارج
ً
ساختهاند .مؤلف «الفرقان» پس از ذكر روايات متضارب در اين باب و تقسيمبندی آنها به  5دسته 1كه نوعا
همه آنها صحيح السند می باشند ،چنين نتيجه میگيرد كه تخصيص ازدواج در آيه به ازدواج دائم به دليل
اختالف روايات محل شک است .حتی اگر روايات در اين تخصيص متواتر باشند ،باز نمیتوان آيه را با آنها
تخصيص زد ،چون ما لفظ «ازدواج» را در قرآن جز با قرينه قاطعه بر ازدواج دائم منحصر نمیكنيم و اين
قرينه در حال حاضر وجود ندارد .به عالوه ،به دليل اختالف روايات نمیتوان سنت را تخصيصی قاطع برای
عموم كتاب به شمار آورد .حتی اين عموميت ،طالق رجعی را نيز در برمیگيرد ،زيرا به حكم سنت قطعيه،
زن مطلقه رجعی در حكم زوج قرار دارد (صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،6صص 301و  435و ج  ،8ص.)315
 .4اضافه بر موارد فوق كه مؤلف «الفرقان» تخصيص يا تقييد روايات را بر آيات (ظاهر و نص) نپذيرفته
است ،نمونههای ديگری وجود دارد كه با مراجعه به «الفرقان» میتوان آنها را مشاهده نمود ،ولی در مقابل،
در برخی از موارد سنت قطعيه را مخصص آيه دانسته است .وي در ذيل روايتی منسوب به حضرت علی (ع)
كه «شراحه همدانيه را به جرم زناَ ،جلد و پس از آن رجم نمودند و دليل آن را عمل به قرآن در جلد و عمل به
ّ
حكم سنت رسول خدا (ص) در رجم بيان كردند» ،گفتار صريحی دال بر تخصيص خوردن كتاب توسط
سنت قطعيه ايراد نموده و گفته است كه سنت و كتاب با يكديگر تعارض و ضديتی نداشته ،بلكه سنت كتاب
را تخصيص زده و در اين مورد آيه جلد را به روايت رجم در زنای محصنه تخصيص زده است (همان ،ج،21
ص.)17
در توضيح اين تخصيص و چگونگی آن آورده است« :حد مفروض در زنا ضابطهاش صد تازيانه است
مگر آنكه توسط سنت ثابته يا كتاب استثناء شود و بر آن افزوده يا كاسته شود .آيه حد در اينجا مانند آيه
ً
ُ
ُ َّ ُ
سائک ْم﴾ (نساء )23 /4 :نص در اطالق ندارد تا قيدی را قبول كند ،بلكه آن صرفا ظاهر در اطالق
ن
هات
﴿ أم
ِ ِ
َ
َ َّ َّ
الل ُه ْال َب ْی َع َو َح َّر َم ِّ
الر با﴾ (بقره)275 /2 :
و يا شايستهتر است كه بگوييم ،مهمله است ،مانند آيه ﴿أحل
(صادقی تهرانی ،1365 ،ج ،6ص 392و ج ،8ص.)47
در اين توضيح نيز با بازنگری بيانات ايشان در تقسيمبندی عام يا مطلق قرآن به سه بخش نص ،ظاهر و
ضابطه میتوان اينگونه برداشت نمود كه مراد از «مهملة» در اين عبارات ،همان ضابطه بدون بيان دقيق شرايط
است.
 .1 .1رواياتی كه در ارث بری زوجين متعه از يكديگر عموميت دارد ،مانند :زن دائم .2 ،رواياتی كه عموم ارث بری زوجين متعه
از يكديگر را با قيد شرط فيما بينهما تخصيص داده است .3 ،رواياتی كه به طور مطلق ارثبری زوجين متعه از همديگر را نفی
كرده ،حتی اگر شرط ارث هم كرده باشند .4 ،رواياتی كه مطلق عدم ارث بری را در ازدواج موقت لحاظ كرده باشند .5 ،رواياتی
كه عدم ارث بری زوجين متعه از يكديگر را شرط نموده است.
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پس میتوان بر اساس «الفرقان» به اشكال فخر رازی و آمدی بر سرخسی و در مجموع ،قائلين به عدم
خبرمخصص ،بيانگر مراد قرآن بوده و نمیتواند مخالف
نسخ و تخصيص قرآن با احاديث كه معتقد بودند ِ
آن باشد و اگر كسی تخصيص را از نوع مخالفت با قرآن بداند ،میبايست تخصيص قرآن با خبر متواتر را نيز

مخالفت با قرآن قلمداد كنند در حالی كه اين مخالف اجماع است (آمدی ،1402 ،ج ،2ص)326؛ اينگونه
پاسخ داد كه :در «الفرقان» نيز خبر ،مخصص و مقيد قرآن دانسته شده است ،ولی خبری كه سنت قطعيه
ً
باشد ،نه صرفا حديث و خبر واحد صحيح السند ،اضافه بر آنكه اين تخصيص و تقييد در بعد نص و ظاهر
نبوده ،بلكه در بخش ديگری از آيات است كه ايشان آنها را ضابطه و يا مهمل ناميده است هرچند كه تعداد
اين آيات بسيار محدود است.

نتیجه گیری
 .1در تفسير «الفرقان» محوريت قرآن برای نقد احاديث از جايگاه مهمی برخوردار است .هر حديثی،
چه متواتر و چه غير متواتر ،در صورت مخالفت با ّ
نص و يا ظاهر مستقل قرآن ،مردود شمرده شده است ،اما
حديثی كه اكثر اماميه آن را نقل كرده و معارض هم نداشته باشد و در قرآن هم نفی و يا اثباتی درباره آن نباشد،
از باب «لزوم اطاعت از رسول و اولی االمر» پذيرفتنی است و چنين احاديثی هم برگرفته از حروف مقطعه و
رمزی آيات قرآن است .آيه  27كهف منشأ همه احكام را قرآن میداند و بس؛
 .2اگر روايت دارای معارض باشد ،مفسر «الفرقان» احاديث را بر آيه عرضه و موافق با آن را اخذ كرده و
مخالف و غير موافق را تأويل و يا طرح میكند و در اين باره نيز ،به مرجحات منقول در مقبوله عمر بن حنظله
توجه دارد؛
 .3ظاهر قرآن نيز چون نص آن در عرضه روايات بر آيات حجت است و در صورت مخالفت روايتی با
ظاهر قرآن ،حكم به ّرد آن میشود ،زيرا ظاهر قرآن بر نص حديث صحيح ترجيح دارد و هنگام تعارض بايد
ظاهر قرآن را اخذ نمود .اين ديدگاه بر خالف رأی ديگر اصوليان است كه صريح و نص حديث صحيح را
قطعی الداللة دانستهاند و ظاهر قرآن را ظنی الداللة و حديث را بر ظاهر قرآن مقدم میدارند؛
 .4مؤلف «الفرقان» سنت قطعيه و نه صرف خبر واحد صحيح السند را مخصص و مقيد قرآن دانسته
است .به عالوه ،اين تخصيص و تقييد در ُبعد نص و ظاهر نبوده ،بلكه در بخش ديگری از آيات است كه
ايشان آنها را ضابطه و يا مهمل ناميده است؛ هرچند كه تعداد اين آيات بسيار محدود است.
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