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  چکیده: 

از تفاسیر معاصر است که تفسیر آیات قرآن را در قالبی  »من وحی القرآن«

البته در کنار این تحرك بخش، عصري و تربیتی عهده دار گردیده است. 

مرتبط  یخیتار يهاگزارش گریگزارش روایات منتسب به معصوم و د ،یژگیو

- فضلصورت گرفته، تعامل  ینمایان دارد. مطابق بررس يدر آن نمود ات،یبا آ

با روایات سخت گیرانه و قابل تأمل است؛ در این مقال، عوامل سخت  اهللا

و موانع  ،یخیتار يهاو گزارش يریتفس اتیدر مواجهه با روا اهللافضل يریگ

 یگوناگون يهایالقرآن از آنها به کاست یتر مؤلف من وحاستفاده هرچه گسترده

در  رانهیسختگ کردیرو نیکه ا داستیموجود در آنها نسبت داده شده است. پ

   .شده است با انتقاد مواجه است که بدان پرداخته يموارد

  

ري، تفسیر روایی، من وحی القرآن، تفسیر قرآن، روش تفسی: ها کلیدواژه

  .اهللافضلعالمه 
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  مقدمه

ي تفسیري است که هاتفسیر روایی از سودمندترین شیوه

گاه نقش بی بدیلی در تفسیر آیات قرآن کریم دارد؛ بر 

در قالب تفسیر  - یکسره -همین اساس برخی از تفاسیر

-و بسیاري از تفاسیر نیز گرچه اندروایی سامان یافته

روایی نیستند؛ لکن در کنار سبک مختص به  -فاًصر

خود، در تفسیر آیات از بهره مندي از روایات تَن نزده، 

در جاي جاي آنها نشانی از استفاده از این منبع ارجمند 

و سودمند ملحوظ و مشهود است. من وحی القرآن از 

تفاسیر معاصر است که تفسیر آیات قرآن را در قالبی 

یتی عهده دار گردیده و در کنار این حرکی، عصري و ترب

ویژگی، گزارش و ذکر روایات در آن نمودي نمایان 

با روایات سخت گیرانه و قابل  اهللافضلدارد. البته تعامل 

تأمل است؛ در این مقال، عوامل سخت گیري و موانع 

تر مؤلف من وحی القرآن از استفاده هرچه گسترده

 د در این روایاتموجو يهاکاستیروایات تفسیري به 

  ارائه و تبیین شده است. هانسبت داده شده و این کاستی

در مواجهه با  اهللافضلمبانی نظري روش عالمه  -1

  روایات تفسیري

ین ترین و اصیلترروایی یا تفسیر به مأثور، کهن تفسیر

شیوه تفسیري قرآن کریم است. این شیوه که بر پایه و 

 صلی اهللا علیه و آله ر اکرمشالوده کلمات و بیانات پیامب

صلی اهللا  [در اهل سنت: پیامبر السالم معلیه و معصومین

، صحابه و تابعین] در تبیین آیات قرآن شکل علیه و آله

گرفته، مراحل مختلفی را از: نقل شفهی تا پراکندگی در 

یی مستقل و هامیان دیگر روایات تا تدوین در مجموعه

... پشت سر نهاده و تا پاالیش و استوار سازي و 

همچنان نقش اساسی و بی بدیلی در تفسیر آیات قرآن 

البته با توجه به  و در درك درست از آنها برعهده دارد.

مشکالتی که پیرامون سنت به معناي اعم و از جمله 

روایات تفسیري شکل گرفته است، استفاده از آن در 

تفسیر قرآن کریم آسان نبوده هوشمندي و کنجکاوي 

  طلبد. میرا اي یژهو

بر همین مبنا، مفسر من وحی القرآن به هنگام 

استفاده از روایات، تأمالت و تحفظات و مالحظاتی را 

لحاظ نموده و استثناهایی را مطرح کرده است. این مقال 

به بیان و تحلیل استثناهاي استفاده از تفسیر روایی در 

  پردازد.میمن وحی القرآن 

  مناط پذیرش سنت قرآن معیار و -1-1

پیداست که قرآن کریم به عنوان سند و نصی متقن و 

ي اسالمی و الهی در هاقطعی، در ارائه مفاهیم و اندیشه

موقعیت نخست قرار دارد. قرآن متنی اصلی و اساسی در 

کشف و تبیین بایدها و نبایدهاي دین اسالم و در فهم 

نامه وظایف مسلمانی و درك مقام ایمانی است. قرآن بر

معیار و مرکزي اسالم است؛ تا آنجا که بدون آن چیزي 

ماند. البته گاه این موقعیت از سوي میاز اسالم باقی ن

 -به دور از قرآن  - ماند و میبرخی از مسلمانان مغفول 

تمام نگاه و توجه خویش را به دیگر منابع معرفتی از 

دوزند تا خواسته خویش را در آنجا میجمله سنت 

تابد و خواستار آن میچنین امري را بر ن اهللافضلد! بیابن

است تا قرآن در جایگاه نخست معرفتی و الهام بخشی 

قرار گیرد. وي منتقد کسانی است که پیش از مراجعه به 

کنند تا احکام شرعی و مفاهیم میقرآن، به سنت مراجعه 

ي اعتقادي خود را از هااخالقی و خط عملی و اندیشه

و پس از آن به قرآن باز گردند تا ببینند  آن برگیرند

  گوید.میقرآن چه 

موجب دور شدن قرآن از اي از دیدگاه وي چنین رویه

گردد؛ چنانکه گاه میحالت و جایگاه الگودهی فکري 

همین امر موجب تأویل مفاهیم قرآنی یا تحدید آنها از 

شود! حال آنکه مفاهیم قرآن قاعده و میرهگذر سنت 

[از جمله  لی حاکم بر دیگر مصادر معرفتیمعیار اص

  است و نه بالعکس. سنت]
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نگرش برتري و اولویت دادن به  اهللافضلاز نظر 

ي غیر قرآنی و اهتمام بیشتر بدانها در هامنابع و تراث

ي مذهبی و فکري به قرآن هاو جریان هانوع نگاه گروه

مؤثر بوده است؛ گواینکه آنها نیز پیش از مراجعه به 

رآن در پرتو دیگر منابع، جهت گیري و نگرش خویش ق

کنند سپس به آیات قرآن مراجعه نموده و میرا تعیین 

  کنند میآیات آن را به نفع نگرش و گرایش خود تفسیر  

البته این نگاه و نگرش، ممکن است کسانی را بر 

بشوراند تا او را مخالف استفاده از سنت به  اهللافضل

دهد میفع این احتمال، وي توضیح شمار آورد! براي د

که مقصودش از تأکید بر ضرورت رعایت اولویت و 

یی هاجایگاه نخست براي قرآن، پذیرش یا تأیید جریان

نیست که در پرتو تأکید بر جایگاه قرآن، قصد فروکاستن 

بلکه کنار زدن سنت از موقعیت الهام بخشی فکري و 

آخر آنها قرآن  که منبع اول واي فقهی دارند؛ به گونه

است و در کنار آن دیگر مجالی براي سنت وجود ندارد. 

لذا تمام دلیل وي در اهتمام بخشی و تأکید بر جایگاه 

برتر و نخست قرآن قطعی السند بودن قرآن است حال 

آنکه سنت در مقایسه با قرآن از چنین امتیازي 

برخوردار نیست؛ بلکه به هنگام مواجهه با آن شبهات و 

  ي زیادي در برابر مخاطب شکل هامت استفهامعال

مصداقیت  اهللافضلگیرد و بر همین اساس است که می

  داند. میسنت را نیز در پرتو مراجعه به قرآن 

روایاتی را که ارجاع سنت  اهللافضلبر همین مبنا، 

گردد و قرآن را معیار پذیرش یا میبه قرآن را یادآور 

  د تکرار و تأکید قرار داند، بسیار مورمیطرد سنت 

  دهد.می

 اهللافضلجایگاه روایات در نزد  -1-2

روشن است که هرچه میزان اعتبار و ارج یک منبع 

تفسیري در نزد مفسر قرآن بیشتر باشد، تعلق خاطر 

بیشتري براي استفاده از آن منبع توسط آن مفسر به 

وجود خواهد آمد و آن منبع نمود مشهودتري در تفسیر 

در کنار  وحی بیانیهد داشت. سنت به عنوان وي خوا

و برآمده از دل آن، نقش شگرف و گاه  وحی قرآنی

و احکام دین دارد. عالمه  هاشگفتی در تبیین آموزه

پیامبر را  »سنَّت«نیز به این مهم بی توجه نبوده، اهللافضل

که در گفتار و کردار و سکوت آن حضرت تجلّی یافته، 

  قی مفاهیم عام قرآنی صورت تفصیلی و تطبی

داند که مراجعه به آن را جهت دریافت فهمی دقیق از می

قرآن و به ویژه براي دستیابی به تفصیل مجمالت و تبیین 

داند میمبهمات و تخصیص مطلَقات قرآنی گریزناپذیر 

در این رابطه او در  ؛)322-7/321 : 1419، اهللافضل(

   »...وا الرَّسولَ و أَطیع... «تفسیر عبارت قرآنی: 

   گوید:می

[مقصود از این اطاعت این است که باید] از برنامه «

عملی پیامبر در باره امور و قضایاي گوناگون زندگی، 

تبعیت کرد. نیز از مبارزه آن حضرت در برابر موانع و از 

رهبري او بر امت براي حرکت به سوي اهداف آرمانی و 

ردن شرایط و اوضاع از تالش وي براي به خیزش درآو

جهت ایستادگی و استواري در برابر نامالیمات و شکوفا 

ساختن استعدادها براي آفرینش و دهش، حمایت و 

                        )7/321 : (همان »...تبعیت نمود

در استفاده از  اهللافضلبا وجود این نگرشِ راهگشا، 

ا روایات تفسیري و توجیه آیات قرآن در پرتو آنه

دیدگاهی دقیق و سخت گیرانه دارد. وي قرآن را در 

ارائه و طرح عناوین شرعی و دینی اصل و اساس و 

داند و روایات را در پرتو میراهگشاي روایات و سنت 

آیات قرآن براي بسط و توجیه و توضیح آیات و جهت 

: ن(هما داند.میرفع اجمال و غموض آنها قابل استفاده 

مسأله ضرورت تطبیق  - پیوسته–ي ) از این رو و1/19 

و مقارنه روایات با آیات قرآن را جهت دریافت 

شود؛ به ویژه میداللتهاي فکري موجود در آنها یادآور 
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را به  »کریم قرآنه روایات بر عرضضرورت « همسأل

، کتاب ثابت و غیر قابل تغییر و تحریف الهی عنوان

م جهت دستیابی به سازگاري و تناسب میان مفاهی

ي قرآنی در پرتو اصول هااحادیث با مفاهیم و داللت

ي هادقیق علمیِ بحث و نه صرفاً بسنده کردن به روش

  )222-1/223 : نگردد. (همامیاصولیِ سنتی، متذکر 

  اهللافضلمشکالت سنت از نظر  -1-3

لکن در  1سنت، گرچه در حقیقت وحی منزَل الهی است؛

ته صورت نگرفته ثبت و ضبط آن حساسیت الزم و بایس

است! توجیهات نابخردانه در مواجهه با سنت، که از سرِ 

تعمد و یا جهالت صورت گرفته بود، موجب گردید 

سرنوشت کامالً روشنی براي سنت شکل نگیرد! و در پی 

یی براي ورود مطالب هابلکه دروازه هااین امر، روزنه

اختالطی و نابجا به حوزه و حدود آن صورت گیرد تا 

الل آن دچار کدري و غش گردد! و بدین سان محملی ز

راهوار براي پیمودن مسیرهاي ناهموار و غرض آلود 

ي منحرف از شاخسار آن باال رفتند هاشکل گرفت؛ فرقه

و پارچه بخت خود را بر آن بستند. سیاسیونی نابکار 

براي تحکیم موقعیت خویش بدان متمسک شدند و 

هدایت  -به اصطالح -برخی ساده اندیشان نیز براي 

خلق بستر آن را رام و هموار دیدند! طمع ورزان اهل 

کتاب نیز صدمه و آسیب به دین مبین اسالم را از قبل 

سنت پیشه خود نمودند و بدین سان پیکر بی محافظ 

سنت آماج تیرهاي زهرآلود فتنه و دسیسه و ساده 

 اندیشی و ... شد و سرچشمه گوارايِ نخست آن، آلوده

توانست به خوبی میگشت. این درحالی است که سنت 

صیانت و حراست گردد؛ حدود و حریم آن مشخص و 

معین شود و راه ورود ناشایست بدان براي هر ره زن و 

                                                 
منظور از این سخن بیشتر، بخش قولی و گفتاري سنت است؛  -1

منطبق بر وحی و  -الاقل–هرچند بخش رفتاري و تقریري آن نیز 

 هام الهی است.ال

به این  اهللافضلتازه واردي سخت بلکه مسدود گردد. 

نابسامانی و هرج و مرج در عرصه سنت اعتراف دارد 

  کند:میل ذیل مستند لذا مشکالت آن را به عوام

الف) نفوذ اسرائلیات و احادیث ساختگی و آلوده شدن 

مفاهیم کلی و تفصیلی اسالمی؛ این وضعیت بیشتر 

و قصص قرآنی که از سر حکمت از  هاپیرامون داستان

، شکل اندجانب خداوند به صورت مجمل مطرح گردیده

گرفته است؛گرچه طبیعت طفولی انسان بیشتر گرایش به 

بایست به مییل چنین مباحثی دارد حال آن که تفص

جاي پرداختن به این گونه مباحث کم ارزش و کم اثر به 

ي نهفته در قصص هامباحث فکري و عملی و عبرت

قرآن نظر افکند و از آن بخش بهره برد. البته منظور 

این نیست که هیچ بخشی از مباحث مطروحه از  اهللافضل

نداشته باشد؛ بلکه گاه این  جانب یهود نشانی از حقیقت

مباحث پرتوهایی از فضاي آیات قرآنی نیز به دست 

دهد لکن در مجموع از نظر او برآیند مثبت و می

؛ 2/36؛ 1/223؛ 1/212: مثمرثمري ندارد (همان

4/379( 

ب) جعل و وضع احادیث و ورود آن به میان منابع 

 روایی؛

با توجه  -به ویژه - ج) وجود مشکل اعتماد به راویان 

 به بعد زمانی دوره حیات آنها؛

د) وجود مشکالت و سؤاالت فراوان در ارتباط با سنت 

 منقول؛

 هـ) عدم تواتر روایات؛

را براي استفاده مطمئن از روایات » تواتر«شرط  اهللافضل

اي که داند؛ به گونهمیدر تفسیر آیات امري گریزناپذیر 

داند. از نظر میته بدون آن تفسیر روایی را سامان نایاف

هرچند در امور شرعی و فقهی » خبر واحد«وي 

راهگشاست؛ لکن در مورد تفسیر قرآن حجیت نخواهد 

براي این ادعا آن است که در قرآن  اهللافضلداشت! دلیل 
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عالوه بر مسائل شرعی از مباحث وجودي موجود در 

آسمان و زمین یا از حوادث تاریخی سرنوشت ساز 

ست که در این موارد مجالی براي تکیه سخن به میان ا

  )15/151: بر خبر واحد نیست. (همان

لذا وي کسانی را که در امر تفسیر قرآن و در بیان 

امور غیر شرعی همچون امور شرعی از اخبار واحد 

استفاده کرده و گاه در این استفاده گشاده دستی نیز به 

دهد می، مورد سرزنش و نکوهش قرار اندخرج داده

در این رابطه  اهللافضل) راهکار پیشنهادي 14/14: (همان

آن است که: پژوهشگران به مسأله حجیت خبر واحد در 

  علم اصول، به شکلی واضح بنگرند و در باره آن 

پذیرد که یک میحتی ن اهللافضلیشی نمایند؛ زیرا اندچاره

خبر واحد هرچند از شخص موثقی نقل شده باشد 

ز اشراق تعبیري آیات قرآن و موجب دست برداشتن ا

-میمعنایی مضمونی آنها یا ظاهري که از آیات استنباط 

بر همین اساس، وي عدم  )13/147: شود گردد (همان

روایاتی  - به ویژه - وجود تواتر در بسیاري از روایات

که مربوط به جزئیات دقیق، خصلت اوضاع، ملکات 

ت اشخاص یا اسرار واقعیت است را عاملی براي دس

شستن از آنها و تَن زدن در استفاده از این گونه روایات 

  )14/13: داند (همانمی

مؤلف من وحی القرآن، به دلیل وجود  نتیجه آنکه،

مشکالت پنج گانه پیش گفته درباره سنت، آبشخور 

داند؛ لذا استفاده از میسنت را کدر، تیره و ناخالص 

و جهد  سنت را تنها در پرتو توجه و دقت کافی و جد

داند! وي براي رفع این معضل دو میمناسب امکان پذیر 

   دهد:میپیشنهاد ارائه 

1 . ی در پرتو ارجاع و یارو وصنص تقاوثاثبات

نصوص دستیابی به فهمی دقیق از . 2قرآن؛  عرضه آن بر

بایسته. (همان، و أصول  وشایسته  قواعد روایی در پرتو

  »)القرآن أوالً ثم السنۀ«مقاله: 

بر این اساس، وي ضرورت دقّت و تأمل دو چندان 

در سند روایات و در متن آنها را به صورت توأمان و 

پیش از تبدیل شدن سنت به مدرك و سند علمی و 

شرعی یا تبدیل شدن به عنوان معرفتی عمومی براي 

به ویژه در مواردي که مربوط به  -استفاده مردم 

  )نماگردد. (همییادآور  - اعتقادات است

به هنگام ارائه تفسیر » ره«اهللا فضلبر همین مبنا، 

روایی، بی توجه به مشکالت سنت نیست؛ بلکه پیوسته 

دارد: از میدو جهت گیري کلّی را در این رابطه ملحوظ 

سویی آن بخش از سنت را که معیوب و مسأله دار است 

دهد؛ بلکه از میدر درك و تبیین آیات مورد توجه قرار ن

گردد؛ و از میپرهیزد و ضعف و زیف آن را متذکر میآن 

از سالمت اي سویی دیگر آن بخش از سنت را که نشانه

دهد. در ادامه میو صحت برخود دارد، مورد لحاظ قرار 

ي این دو جهت گیري به تفصیل مورد اشاره هاچگونگی

  گیرد.میقرار 

  در نقد روایات تفسیري اهللافضلمعیارهاي عالمه  -2

این بخش نمونه و مصادیق متنوع از مواجهه عالمه  در

با روایات تفسیري را گردآورده و از درون آن  اهللافضل

شود تا روش نقد حدیثی وي را در قالب میسعی 

یکسري معیارها استخراج و به عنوان رویکرد نقد 

  شود.میتبیین  اهللافضلحدیثی عالمه 

  پرهیز جدي از روایات ضعیف  -2-1

به نقل روایات ضعیف ن وحی القرآن از طرح و مفسر م

کند. یک صورت آن این است که میچند صورت پرهیز 

کند میوي اصال چنین روایاتی را در تفسیرش گزارش ن

زند؛ این گونه از روایات میو یکسره از نقل آنها تَن 

... مطرح است. اما در ر و وفضائل س بارهدربیشتر 

رخی از روایات ضعیف را صورتی دیگر، هر چند وي ب

  کند؛ لکن به ضعف و وضع آنها اشارهمیگزارش 

کند تا ارزش آن روایات را براي مخاطب روشن می
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لکن « سازد. برخی از تعابیر وي در این باره چنین است:

، اهللافضل» (فیها السند، فال حجۀَ ضعیفۀُ هذه الروایۀُ

 -الظاهر على -الرّوایۀ لکنّ و«)؛ 23/163: 1419

 بسند - ففی الکافی فی ما رواه«؛)8/153: (همان» ضعیفۀٌ

و هذا حدیث ضعیف اإلسناد«)؛4/374: (همان» ضعیف «

: أنها و نالحظ على هذه الروایۀ أوالً«)؛17/357: (همان

 األولى ضعیفۀُ الروایۀُ« )،10/60: (همان» السند ضعیفۀُ

البته همانگونه که مالحظه  ).6/216: (همان» الداللۀ

  دید گاهی این ضعف به سند و اسناد روایت باز گر

  گردد و گاه به داللت آن.می

  پرهیز از روایات تفسیري موضوعۀ -2-2

حدیث موضوع حدیثی است که از آبشخوري معصوم، 

نشأت نگرفته باشد و در حقیقت برساخته و پرداخته 

یش یا معاند باشد. اندیش یا سادهاندي کجهاافراد و گروه

در طول تاریخ اسالم چه کسانی و با چه  در اینکه

پرداختند حدیث پژوهان مییی به وضع احادیث هاانگیزه

بر آن است که در  اهللافضل 1؛اندبه تفصیل سخن گفته

تاریخ اسالم دو دسته به جعل و وضع احادیث در میان 

: یکی یهود که در اندمیراث حدیثی مسلمانان پرداخته

و دیگري  اندهیم اسالمی بودهصدد مشوه جلوه دادن مفا

دروغ پردازانی [از میان مسلمان نمایان] که احادیث را 

ساختند و آن را در میان کتب افراد موثق و مورد میبر

! وي داستان ابوالخطاب و پیروانش دادندمیاعتماد قرار 

  )1/223 : نداند (همامیاز دسته دوم اي را نمونه

بین را نیز که قصد دیگر از کذا ايالبته وي دسته

مغشوش نمودن معارف و اعتقادیات اسالمی یا نگاه 

و نیز  اندفکري و تشریعی اسالم به زندگی را داشته

ور کردن اختالفات مذهبی از کسانی را که در صدد شعله

                                                 
 165-132: ق1421 : الفضلی،ـبه عنوان مثال نک -1

در برساختن روایات بی بنیاد  اندرهگذر قرآن داشته

   )13/145 : نداند (همامینقش آفرین 

ي حدیث ساز، روایات هاگروه هللافضلاز نظر 

ماهرانه به پیامبر صلی  ايبرساخته و اختراعی را به شیوه

و صحابه و زنان  السالممعلیهاهللا علیه و آله و معصومین 

اند؛ این روایات هرچند به دادهمیپیامبر و تابعین نسبت 

؛ اندنمودهمیلحاظ ظاهري بسیار استوار و بدون نقص 

 چیزي جز وضع و جعل و دروغ نبوده لکن محتواي آنها

است! لذا مؤلف من وحی القرآن براي جلوگیري از 

آسیب دیدن مفاهیم اسالمی در ذهن مسلمانان، صرف 

داند بلکه مداقه در میبررسی سند روایات را کافی ن

: نداند (همامیمضمون آنها را نیز ضروري 

)چنانکه از دیگر عوارض این گونه از روایات 16/256 

را اثرگذاري منفی بر فهم مسلمانان نسبت به قرآن به 

سبب به وجود آوردن فضاهایی ویژه و به دور از 

  )23/148 : داند. (همانمیفضاهاي دل انگیز قرآنی 

معتقد است که: اختالف موجود در میان  اهللافضل

ي پشت هااین گونه روایات به صورتی واضح از اندیشه

ي کذب بودن هانکه گاه نشانهدهد چنامیپرده آنها خبر 

) به 24/333 : نآنها بر پیشانیشان نقش بسته است (هما

 ما و«عنوان مثال، وي در ارتباط با سبب نزول آیات: 

 أَلْقَى تَمنَّى إِذا إِالَّ نَبِی ال و رسولٍ منْ قَبلک منْ أَرسلْنا

 یحکم ثُم الشَّیطانُ یلْقی ما اللَّه فَینْسخُ أُمنیته فی الشَّیطانُ

اللَّه هآیات و اللَّه یملع یمک57- 52/حج( ...»ح (  

: کندمینقل  المنثور ردگزارش ذیل را از تفسیر 

 ابن و حاتم أبی ابن و المنذر ابن و جریر ابن أخرج

 رسول قرأ: قال جبیر بن سعید عن صحیح بسند مردویه

 هذا بلغ فلما النجم، بمکۀ سلّم و آله و علیه هاللّ صلّى اللّه

 » الْأُخْرى الثَّالثَۀَ مناةَ و الْعزَّى و اللَّات فَرَأَیتُم أَ«: الموضع

 الغرانیق تلک: «لسانه على الشیطان ألقى] 20 -19/نجم[

بخیر آلهتنا ذکر ما: قالوا. »جىرتَلتُ شفاعتهنّ إن و لى،الع 
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 ذلک بعد جبریلُ جاء ثم .سجدوا و فسجد الیوم، قبلَ

 الغرانیق تلک«: بلغ فلما ،هبِ کجئتُ ما علی عرضأ: قال

آتک لم: جبریل له قال ،»لترتجى شفاعتهن إن و لى،الع 

 قَبلک منْ أَرسلْنا ما و«: اللّه فأنزل الشیطان، من هذا بهذا،

 )66- 6/65: 1414 سیوطی،( ...»نَبِی ال و رسولٍ منْ

این «گردد که:مییادآور  المیزان تفسیر سپس به نقل از

 تابعین از یجمع و عباس ابن ازاي هعدید طرقروایت به 

گروهی از آنها از جمله حافظ ابن حجر  و ،نقل گردیده

   ».اندعسقالنی نیز آن را صحیح دانسته

پس از ذکر چهار نکته در چرایی رد این  اهللافضل  

ن نکته قابل توجهی را در باب گزارش روایی، در پایا

گردد که همزمان هم دلیل پرهیز میچنین روایاتی متذکر 

از این گونه روایات را در بر دارد، هم ساحت کسانی را 

پیراید و هم میکه چنین روایاتی بدانها نسبت داده شده 

  را در بر دارد:  هاهدف سازندگان این گونه گزارش

روایاتی از ابن  توانیم به صدور چنینمیما ن«

عباس یا سعید بن جبیر یا دیگر تابعین مطمئن باشیم؛ 

چون ما براي اندیشه و آگاهی آنها در مورد پیامبر و 

اسالم و قرآن احترام قائلیم؛ اما چنین روایاتی در زمره 

روایات ساختگی است که بر زبان صحابه بسته شده و 

یامبر منحرفان از رهگذر آنها قصد إسائه و آسیب به پ

» اندصلی اهللا علیه و آله و سلم و دین اسالم را داشته

  ) 99- 16/96 : ، هماناهللافضل(

بستر جعل  اهللافضلاز جمله موارد دیگر که از نظر 

 حدیث بوده، آسیب زدن به شخصیت علی بن ابیطالب

صلی اهللا  و موقعیت وي در نزد پیامبر اکرم السالمعلیه

  ه موارد متعدد آن را ک) 8/326: (همان علیه و آله

توان در آثار و کتب اهل سنت یافت و گاه اشباع می

خواهی مردم و مخاطبان در امر تفسیر قرآن حس زیاده

هاي فراوان ترغیب گوییکه مفسر را به زیادهبوده است 

  )8/326و  23/148: (همانکند می

عدم پذیرش روایات به سبب ناسازگاري با  -2-3

  شخصیت پیامبر اکرم

بخش قابل توجه دیگري از روایاتی که از سوي مؤلف 

من وحی القرآن به چالش کشیده شده و در تفسیر آیات 

گیرند، آن دسته از روایاتی است میمورد پذیرش قرار ن

که در خالل آنها خُلقیات و خصوصیات رفتاري 

نامناسب و ناسازگار با خُلق عظیم و مقام عصمت و 

رت نسبت داده شده است! به آن حض - ص-نبوت پیامبر

چنانکه این دسته از روایات با بهره مندي آن حضرت از 

حکمت و برخورداري از روحیه عدالت طلبی و 

مسؤولیت پذیري و داشتن نگاه انسانی نسبت به مردم 

 -عمدتاً –ناهمگون است. طی این گونه روایات 

مضطرب، سرگردان و   شخصیتی ضعیف، فریب خورده،

 اهللافضلشود. میول اکرم به نمایش گزارده إنفعالی از رس

سوگیري چنین روایاتی را مخدوش کردن چهره نورانی 

و انسانی و معصوم پیامبر و تنزل دادن مقام الگوي بخش 

-6/346 : نداند. (همامیو ممتاز آن شخصیت فرازمند 

؛ 7/314؛ 23/200؛ 16/254؛ 14/190؛ 8/81 ؛ 347

-16/253؛ 16/97؛ 8/359؛ 8/164؛ 8/34؛ 7/335

252(  

در ارتباط با چرایی نزول  اهللافضلبه عنوان نمونه 

 تُبد إِنْ أَشْیاء عنْ تَسئَلُوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«آیات: 

لَکُم ؤْکُمتَس ئَلُوا إِنْ ونْها تَسینَ عنَزَّلُ حالْقُرْآنُ ی دتُب لَکُم 

 منْ قَوم سأَلَها قَد * حلیم غَفُور هاللَّ و عنْها اللَّه عفَا

کُملقَب وا ثُمحبرِینَ بِها أَص102-101ه/مائد( »کاف (  

گوید؛ مفسرین روایات متنوعی پیرامون آن گزارش می

چندین روایت به قرار  مجمع البیان؛ چنانکه در اندنموده

  ذیل نقل گردیده است:

 صلی اهللا علیه و آله  هاللّ رسول النّاس سأل«الف) 

 فو سلونی،: فقال خطیباً مغضباً فقام بالمسألۀ، أحفوه حتّى

 من رجلٌ فقال لکم، هبینتُ إلّا ء شی عن تسألونی ال اللّه
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 فی یطعن کان و حذاقۀ، بن اللّه عبد له یقال سهم بنی

 بن حذافۀ أبوك: فقال أبی؟ نم اللّه نبی یا: فقال نسبه،

 أبی؟ أینَ اللّه، رسولَ یا: فقال ،آخرُ جلر إلیه فقام. قیس

 رسولِ جلَرِ قبل و الخطاب بنُ عمرُ فقام ار،النَّ فی: فقال

 حدیثو اللّه رسول یا إنّا: قال وصلی اهللا علیه و آله  اللّه

ۀ عهدشرك و بجاهلی اللّه عفا عنّا، فاعف فسکن ،عنک 

ا: فقال ه،غضبالجنّۀ یل صورت لقد بیده نفسی الّذي و أم 

 الخیر فی کالیوم أر لم الحائط، هذا عرض فی آنفاً النّار و

  .أنس عن قتادة و الزهري عن. الشر و

صلی اهللا   اللّه رسول یسألون قوم کان: قیل وب) 

: همبعضُ له فیقول ،مرةً امتحاناً و ،مرةً استهزاء علیه و آله

إذا اآلخرُ یقول و أبی؟ أین: اآلخرُ یقول و أبی؟ نم 

. اآلیۀ هذه جلّ و عزّ اللّه فأنزل ناقتی؟ أین:هناقتُ ضلّت

  .عباس ابن عن

 صلی اهللا علیه و آله  اللّه رسول خطب: قیل وج) 

 محصن، بن عکاشۀ فقام الحج، علیکم کتب اللّه إنّ: فقال

 رسولَ یا عام کل فی أ: فقال مالک، بن سراقۀ: قیل و

  اللّه؟

 رسول فقال ،اًثالث أو مرتین عاد حتّى عنه فأعرض

 قلت لو اللّه و نعم، أقولَ أن یؤمنک ما و ویحک،: اللّه

 لکفرتم، ترکتم لو و استطعتم، ما وجبت لو و لوجبت، نعم

 بکثرة قبلکم کان من هلک فإنّما ترکتکم، کما فاترکونی

 فأتوا ء بشی أمرتکم فإذا أنبیائهم، على اختالفهم و سؤالهم

 عن. فاجتنبوه ء شی عن نهیتکم إذا و استطعتم، ما منه

الم علیه طالب أبی بن علیالباهلی أمامۀ أبی و الس«   

مطالبی «گوید: میدر تبیین این روایات  اهللافضلسپس 

که در این روایات به عنوان واکنش پیامبر به سؤاالت 

مردم گزارش شده است ناسازگار با خُلق عظیم آن 

شده به  حضرت است؛ چنانکه رفتار انفعالی نسبت داده

پیامبر در مواجهه با پرسش کنندگان، با شخصیت او 

سازگار نیست! شایسته نیست پیامبر با در پیش گرفتن 

چنین رفتاري آرامش خویش را بر هم زند تا آنجا که 

نیاز باشد فردي مثل عمر بن الخطاب با پیش گرفتن 

  رفتاري عاطفی موجب آرامش براي آن حضرت 

که از فضاي کلی این روایات در گردد! البته نکته اي می

آید این میارتباط با مسئله تکلیف و مسؤولیت به دست 

خواهد که شناخت میاست که اسالم از انسان مؤمن 

معارف و امور را از مسیري که به نفع وي است پی 

گیرد؛ لذا سزاوار نیست که به طرح پرسش درباره 

خاصی اموري که منبع و مبناي ي غامض و یا هااندیشه

[تا چه رسد به اینکه » دار تبیین آنها نیست بپردازدعهده

آمیز و ح پرسش پیرامون امور لغو و تمسخربه طر

  )359-8/358 : ن(هما مباحث غیر ضرور اقدام نماید]

براین اساس و براي در امان ماندن از نتایج 

معتقد است  اهللافضلخسارت بار چنین روایات نادرستی، 

بحث درباره نصوصی که به ابعاد  که الزم است شیوه

پردازد بسان می صلی اهللا علیه و آله شخصیت پیامبر

شیوه بحث درباره نصوصی باشد که از ابعاد رسالت آن 

گوید؛ چه، شخصیت پیامبر نیز جزئی میحضرت سخن 

توان بین آن دو تمایز و فصلی می از رسالت اوست و ن

لت اسالم را در قائل شد؛ زیرا خداوند همان گونه که رسا

قالب آیات قرآن بیان نموده است، آن را در قالب 

: شخصیت پیامبر نیز به نمایش گزارده است (همان

16/252-253(  

به تعبیر دیگر، تمایز و تفاوتی میان شخصیت 

حقیقی و حقوقی (رسالی) پیامبر وجود ندارد و این گونه 

نیست که پیامبر بتواند مرتکب یک دسته از رفتارهاي 

شود که صرفاً قابل استناد به شخصیت حقیقی و متمایز 

از مقام رسالتش گردد. البته در میان اهل سنت چنین 

تمایز و تفاوتی براي شخصیت حقیقی و شخصیت رسالی 

(حقوقی) پیامبر مطرح گردیده لذا متفکران این مذهب 

پیامبر را صرفاً در امور رسالی واجد و صاحب مقام 
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ین دیدگاه از سوي اندیشمندان دانند که امیعصمت 

دانسته شده است (سیاوشی،  شیعی به اتفاق مردود

1389 :326-329(  

درباره  اهللافضلنکته دیگري که در ارتباط با دیدگاه 

روایات فوق وجود دارد این است که وي از یک سو، 

-مییی را در ارتباط با شخصیت پیامبر نهاچنین گزارش

الهام گیري و بیان پیام آنها  پذیرد؛ لکن در سوي دیگر به

پردازد! بدون اینکه توضیح دهد چنین روایاتی در چه می

  صورتی داراي صحت بوده و قابل استناد و استفاده است

آید که احتماال میاز این شیوه بحث، به دست 

اصل طرح سؤاالت نابجا و غیر ضرور توسط  اهللافضل

وده؛ لکن آن اصحاب از محضر پیامبر را تلقی به قبول نم

را که به بیان واکنش پیامبر  هابخش از این گزارش

پردازد، دستکاري شده و مینسبت به سؤاالت اصحاب 

داند. به تعبیر دیگر وي اصل ماجرا را انکار میغیر سلیم 

کند لکن در پذیرش بخشی از جزئیات آن، بر مبناي مین

اعتقاد به عصمت و حکمت و متانت شخصیت رسول 

  اي تحفظ و احتیاط است.اکرم، ج

عدم پذیرش احادیثی غیر مرتبط با مفاهیم و  -2-4

  ي کلّی کتاب الهی هاپیام

بلکه -قرآن کریم هم در قالب تک تک عبارات و آیات

خود نقش پیام رسانی و الهام دهی دارد و هم  -کلمات

، درسها و هادر قالب کلّیت آیات خویش واجد پیام

ی است. درك و دریافت این یی استوار و اساسهاآموزه

ي عمومی و کلی نقش بسزایی در تطبیق معارف هاپیام

گاه  اهللافضلبشري و دیگر معارف با قرآن کریم دارد. 

کند؛ لکن آنها را میروایاتی را در ذیل آیات گزارش 

داند. وي این میغیر منسجم با مفاهیم کلی قرآن کریم 

داند و مییات از ضعف و زیف آن روااي مشکل را نشانه

بدین سان راهی جدید براي سنجش روایات فراروي 

  .گشایدمیمخاطبان 

البته اساس اتخاذ این سنجه به تدبیر و رهنمود ائمه 

گردد که معیار پذیرش روایات را میمعصومین باز 

موافقت و هماهنگی آنها با کتاب آسمانی قرآن قرار 

» باطل«و » فزخر«و روایات مخالف با قرآن را  اندداده

-1/67: 1412، بحرانی، 1/9: 1380(عیاشی، انددانسته

ي سنتی اصولی بحث و مقارنه هاروش اهللافضل) لکن 68

داند بلکه مقارنه بین نصوص را میرا در این رابطه کافی ن

به لحاظ داللت فکري و به ویژه عرضه نصوص را براي 

حیث آگاهی از تناسب مفهوم روایی با مفهموم قرآنی از 

داند میداللت و در خالل اصول دقیق بحث علمی الزم 

  ).1/223: ، هماناهللافضل(

به عنوان نمونه از چسانی عدم انسجام روایات با 

توان به روایاتی که پیرامون میمفاهیم عام قرآن کریم، 

انشقاق قمر (إقتربت الساعۀُ و انشقَّ القمرُ) وارد گردیده 

واتر شده است و حتی در مورد آنها ادعاي ت

   اهللافضل) اشاره نمود. 14/74 : 1415(نک:آلوسی، 

  گوید:می

 معجزةٌ و کونیۀ، آیۀ أنه لتؤکد الروایات جاءت فقد

سلّم و آله و علیه اللّه صلّى النبی على المشرکون اقترح 

ته، إلثبات هاإجراءو الحدیث أهل إن: قیل و نبو 

 إال منهم فیه فیخال لم و قبولها، على اتفقوا المفسرین

 و: قوله معنى إن: قالوا حیث البلخی، و عطاء و الحسن

 عبر إنما و الساعۀ، قیام عند القمر سینشق: الْقَمرُ انْشَقَّ

  .الوقوع لتحقق الماضی بلفظ

سپس وي از دو زاویه به مناقشه با این روایات 

پردازد؛ زاویه اول مربوط به مسأله ممکن الوقوع و می

این حادثه و نیز بررسی سند این روایات از عقلی بودن 

حیث وثاقت و صحت آنهاست. اما زاویه دوم که مربوط 

به بحث ماست مسأله تطبیق و مقارنه این روایات و 

نصوص با مفاهیم عام قرآنی است که در ارتباط با 

معجزه حسی کیهانی و غیر کیهانی که خارق عادت باشد 
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شده یا درخواست و وقوع آن از سوي مردم درخواست 

شده باشد در قرآن کریم مطرح گردیده است تا طبق 

قاعده وجوب عرضه احادیث بر حقایق قرآن میزان 

  انسجام آن با این کتاب آسمانی به دست آید. 

وي سپس به ذکر چند مورد از این روایات به نقل 

پردازد و ضمن بررسی مسأله میاز منابع سنی و شیعی 

ین روایات و موضوع وثاقت و تواتر ادعایی براي ا

چگونگی اسناد آنها و نیز موضوع ممکن الوقوع بودن و 

عقالنی بودن یا نبودن آن به زاویه دوم که مربوط به 

پردازد و میتطبیق این روایات با قرآن کریم است 

شود که آیات متعددي از قرآن صدور  مییادآور 

ردم معجزات را به ویژه معجزات درخواستی از جانب م

 نُرْسلَ أَنْ منَعنا ما و«فرماید: میچنانکه  کند.میرا نفی 

أَنْ إِلَّا بِالْآیات ا کَذَّبلُونَ بِهالْأَو نا وآتَی ودرَةً النَّاقَۀَ ثَمصبم 

  )59 /إسراء( »تَخْوِیفاً إِلَّا بِالْآیات نُرْسلُ ما و بِها فَظَلَموا

که انجام معجزات هیچ  مفاد این آیه بیانگر آنست

نتیجه ایمانی در بر ندارد؛ زیرا گذشتگانی که این گونه 

آیات و معجزات براي آنان ارسال گردید با وجود همه 

دهشت و وحشتی که این گونه معجزات در بر داشتند به 

آنها پاسخ مثبت ندادند و از آنها بهره نبردند از آن سو 

عذاب در پی آنها اگر ایمان به این معجزات شکل نگیرد 

البته این مشکل در مورد معجزاتی . سرازیر خواهد شد

نمودند و خداوند از میکه مردم از پیامبر درخواست 

نمود تا به درخواست کنندگان میپیامبرش درخواست 

  شود.میپاسخ مثبت ندهد شدیدتر  آنها

بنابراین، نصوص مروي مربوط به ماجراي شق 

اهیم کلی قرآن در ارتباط با القمر، غیر منسجم با مف

باشند؛ چنانکه میموضوع معجزات حسی و مادي 

احادیث متضمن رخ نمودن شق القمر در ذیل آیه اول 

در  اهللافضلسوره قمر مخالف با ظواهر قرآنی است. 

معجزه شق القمر اتفاق افتاده و  اندپاسخ کسانی که مدعی

نان را به سبب ایمان نیاوردن مشرکان قریش، خداوند آ

در جنگ بدر عذاب نموده، کشتار برخی از مشرکان را 

در جنگ بدر به عنوان پاسخ خداوند به تکذیب کنندگان 

پذیرد و معتقد است عذابی که به میمعجزه شق القمر ن

شود عذابی مستقیم مثل میدنبال نپذیرفتن معجزات نازل 

إحراق و إغراق و خسف است نه صرف کشته شدن 

کنندگان در جریان جنگ رو در رو؛  برخی از تکذیب

روند میچنانکه برخی از آنها نیز با مرگ طبیعی از دنیا 

  )279-21/277 : ، هماناهللافضل(

نتیجه گیري کلی مؤلف من وحی القرآن در باره 

موضوع مورد بحث این است که با توجه به همه دالیلی 

که ذکر شد و باتوجه به عدم وجود مبنایی قطعی براي 

زام به این روایات، درپذیرش آنها باید تحفظ نمود؛وي الت

نهایتاً قائل به وجود داللت قرآنی صریحی نیز براي 

اثبات رخ نمودن این واقعه در زمان رسالت، نیست 

 )21/280 : (همان

اهللا موردي دیگر از عدم انسجام روایات فضل

 و«...  تفسیري با مفاهیم عام کتاب الهی را در ذیل آیه:

 علَیهِنَّ للرِّجالِ و بِالْمعرُوف علَیهِنَّ الَّذي مثْلُ هنَّلَ

: ) مطرح نموده است (نک، همان228(بقره/ ...»درجۀ

قرآن تنها منبع  اهللافضل). بدینسان از نظرگاه 4/286

معصوم و نیالوده اي است که حقایق الهی را در همه 

یار متین و کند و تنها میزان و معمیآیاتش ترسیم 

توانند به هنگام میراستینی است که مردم از رهگذر آن 

فراوان روایات منسوب به پیامبر ي هاعرضه مجموعه

حدیث صادق را از کاذب تشخیص  صلی اهللا علیه و آله

توان مطالبی را که میدهند و در این صورت است که 

از آیات  اندجاعالن برساخته و به آیات قرآن پیوند زده

ا نمود و مانع از مشوه نمودن سالمت نص قرآن در جد

که خدمتی بس بزرگ است ذهنیت مسلمانان گردید 

  ). 13/145: (همان
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  طرد روایت به سبب منافات داشتن با ظاهر آیه -2-5

که از مباحث چالشی در دانش » حجیت ظواهر قرآن«

: 1419 ،انصاري :ـنک اصول فقه است (به عنوان مثال:

نیز مورد توجه  اهللافضلعالمه سط ) تو1/139-177

 قرار گرفته است.وي ضمن تاکید بر صحت اندیشه

آن را جزء مسائل روشن و غیر »حجیت ظواهر قرآن«

داند و مدعی إجماع عالمان مسلمان در میقابل تردید 

وي ). از نظر 8و1/5 : ، هماناهللافضلپذیرش آن است (

قلی تا وقتی که دلیلی ع- پذیرش حجیت ظواهر قرآن

در درك  یعقالئ روشی-مانع از این پذیرش نگردد

است؛ لذا در رد و قبول مفاهیم خود را ملزم به مفاهیم 

) و 1/224 : ن(هما ،داندمیپذیرش و پیمودن این مسیر 

در تبیین آیات قرآن،تفسیر بر طبق ظواهر الفاظ و 

  گیرد! میعبارت آیات را در پیش 

لیه، هو العمل بظاهر أنّ الخط التفسیري الذي نسیر ع«

القرآن فی ما توحیه طبیعۀ الکلمۀ فی معناها الموضوع لها 

أو فی القرائن المحیطۀ بالکلمۀ، إلى أن یثبت خالف ذلک 

  )2/45 : ن(هما »من عقل أو نقل

آیـه   ظاهراز خروج  اهللافضلعالوه بر مجوز عقلی، 

داند که نقل معتبـر و  میو تأویل آن را در صورتی مجاز 

ی مـانع از پـذیرش ظـاهر شـود؛ البتـه اسـتواري و       متقن

معنـاي لفظـی و    اسـتواري  بـا استحکام چنین نقلی باید 

یا نزدیک به آن باشد که در این  ،ظاهري آیه برابري کند

 یـزان و مآن نقـل  طبیعـت مضـمونی    حالت نیـز تحلیـل  

و به لحـاظ روحـی   قرآن سازگاري آن با فضاهاي کلّی 

بدین سان  .)13/147 : ني الزم است (هماو فکر یمنهج

به ظواهر قرآن و اعتبـار آن نـزد وي تـا     اهللافضلاهتمام 

آنجاست که همه قرآن را در برابر نقل و گزارشی روایـی  

اي از قـرآن  دهد که  بناست جانشین ظـاهر آیـه  میقرار 

گردد، تا مبادا این جایگزینی با نگاهی سطحی و به دور 

اقع گردد؛ ایـن در  از چشم همه معارف گونه گون قرآن و

حالی است که دیگر طرفداران حجیت ظواهر نیز گرچـه  

  نقــل را موجــب صــرفنظر کــردن از ظــاهر آیــات      

دانند، لکن دامنه مقابله و مواجهـه قـرآن را بـه ایـن     می

: ، همـان انصاري: ـ(نک اندگستردگی در برابر نقل نگشوده

) که این امر بیانگر دقّت و عمق نظر صاحب من 1/143

القرآن است.از این رو، وي به هنگـام مخالفـت بـا    وحی 

فَتَلَقَّى آدم منْ ربه «تبیین تأویلی عالمه طباطبایی از آیه:

ماتالقرآن على خالف ظاهره  ن حملَإ« گوید:می...» کَل

البد واضحۀٍ جۀٍفیه من ح إلى الفهم  الجدیدةَ الفکرةَ تقرّب

: ، همـان اهللافضـل ...» ( بیـان تبادر إلیه بعـد ال تَ بحیثُ العامِ

1/255 (  

لذا بر دریافت حقایق و مفاهیم اسالم بر مبناي 

ظواهر قرآنی،جز در مواردي که دلیلی عقلی یا نقلی بر 

: ورزد (همانمیخالف آن ظاهر، برپا گردیده، تاکید 

 1/193،224 -225.(  

  و إِذْ قالَ موسى« برهمین اساس در تفسیر آیه:

ومِ إِنَّکُم ظَلَمتُم أَنْفُسکُم بِاتِّخاذکُم الْعجلَ فَتُوبوا لقَومه یا قَ

که برخی از  )54بقره/( ...»بارِئکُم فَاقْتُلُوا أَنْفُسکُم  إِلى

فلسفی  -مفسران از متکلمین، ذیل آن جدالی کالمی

با 1پیرامون چگونگی ارتباط و تناسب این عقوبت سخت

: 1420: فخررازي،ـ(رک دانلطف الهی مطرح نموده

و برخی دیگر نیز با تن زدن از مفهوم  )82- 3/77

 ظاهري و لغويِ عبارت»کُممقصود از این »فَاقْتُلُوا أَنْفُس ،

را نه ریختن خون بنی اسرائیل به دست » کشتار«

و صفات مذموم و  هاکشتن هوسها و شهوت«خویشتن که

: 1422 اند! (ابن عربی،دانسته» حاالت ناپسندشان

: 1422؛ ابوحیان، 1/148: تا؛ سبزواري، بی1/54

: 1415؛ آلوسی، 1/324: 1418؛ بیضاوي، 1/367

) وي با رد این 1/247: 1368، مشهدي قمی، 1/260

                                                 
 کشته شدن گوساله پرستان بنی اسرائیل. -1
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ي مطروحه پیرامون هادیدگاه و طرد تردید و تشکیک

آن، عبارت»کُمرا طبق ظهور لفظی و معناي »فَاقْتُلُوا أَنْفُس

باره چرایی کند و سپس درمیاز آن تفسیر  لغويِ مستفاد

 ،اهللافضلکند (میو روایی این عقوبت سخت، استدالل 

  )46- 2/44 : همان

-که» آیات متشابه« همچنین وي به هنگام بحث از

بـا اندیشـه پـذیرش حجیـت ظـواهر آیـات        -به ظاهر

وجود این دسته از آیات را در قرآن بـه   ناسازگار است،

داند. چه از نظـر وي،  مین این آیات معناى نمادین بودن

ممکن است مقصود از تشابه آیه، إشتمال آن بر چنـدین  

ي گونـاگون  هاپیام احتمال باشد و یا مقصود از آن، إلقاء

باشد! بعالوه او معتقد که: چه بسا دشواري آیات متشابه 

باشد و نـه ناشـی از     ناشی از بعد تطبیق آنها بر واقعیات

ـ   وم ذهنـی و تئوریـک آنهـا! چنانکـه     فهم مـدلول و مفه

جو مدلول این آیـات را   گرا و فتنه تأویل کنندگان  تحریف

دهنـد تـا از   مـی هایی ناصواب تطبیق  اندیشه بر افکار و

رهگذر ایـن تطبیـقِ نابجـا مـردم را از راه صـواب دور      

بـراین اسـاس    ).1/8 : نهمـا » (نموده، به بیراهه کشانند

به نقـل آنهـا اقـدام     اهللاضلفبخش دیگري از روایاتی که 

پذیرد روایاتی است که میکند، لکن در نهایت آنها را نمی

  با ظواهر آیات تنافی و مخالفت دارند.

به عنوان مثال، وي روایتی را که ماجراي افک را 

مرتبط با تهمت عایشه به همسر دیگر پیامبر؛ یعنی ام 

افک  که از مسألهاي داند مخالف با ظاهر آیهمیماریه 

داند. چه بر طبق این آیه قضیه افک میگوید، میسخن 

صرف یک سخن شخصی زمزمه گونه بین خانواده 

پیامبر و عایشه نبوده است؛ بلکه سخنی بوده که گروهی 

 انداز مردم آن را مطرح کرده و در اجتماع منتشر نموده

تا آنجا که به یک مشکل بزرگ تبدیل گردیده است؛ لذا 

براي معالجه آن و براي بنیاد نهادن یک نزول وحی را 

قاعده شرعی فراگیر در زندگی همه مسلمانان بر پیامبر، 

رسد این میضروري نموده است از این رو به نظر 

 روایت از روایات ساختگی باشد که به پیامبر و اهل بیت

: ، هماناهللافضلنسبت داده شده است... ( السالممعلیه

ن اساس است که وي در و بر همی 1)16/255-256 

موارد دیگر به تناسب و همخوان بودن روایت با ظاهر 

کند و این امر را مالك مهمی براي میآیه استناد و اشاره 

  )19/262 : ن: هماـداند (نکمیپذیرش روایت 

رد روایات تفسیري به سبب وجود تعارض و  -2-6

 اختالف در میان آنها 

با هم یکی از وجود روایات متعارض و ناسازگار 

و مشکالت بزرگ در استفاده از سنت است که  هاعویصه

سازد. وجود میگاه استفاده از آن را با دشواري مواجه 

گردد که مسائلی میاین عارضه به عواملی چند باز 

همچون: وضع و جعل حدیث، نقل به معنا و تقیه از 

رخ نمودن آن است؛ (مسعودي،  جمله عوامل اصلی در

) 233-219: 1379؛ غروي نائینی، 190-198: 1389

چه سخنان ابتدایی و انتهایی شخص معصوم با یکدیگر 

داراي تناقض نخواهد بود؛ یعنی چنان نیست که معصوم 

در زمان یا مکانی سخنی بگوید و در زمان و یا مکان 

نیز با توجه به  2دیگري سخنی خالف آن مطرح نماید.

معصومین آبشخور سخنان همه  وحدت و یکسانی

السالم اختالف و تعارض در میان افراد مختلف علیهم

  معصوم نیز متصور نیست.

البته گاه تعارض ظاهري است و با تأمل و تعمق، 

گردد چنانکه میشود و مشکل مرتفع میگره آن گشوده 

روشهاي دیگري نیز در باب چگونگی رفع تعارض میان 

جیه روایات و چسانی جمع بین آنها و تأویل و تو

برخی از  ؛)92: 1419الفضلی، ( شایسته آنها مطرح است
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دانشمندان هوشمند شیعه و سنی در این راه کوشیده و 

   1.اندآثاري را از خود بر جاي گذاشته

به هنگام استفاده از روایات به وجود این  اهللافضل

کند و گاه این میاز احادیث اشاره اي مشکل در پاره

دهد میاي ضعف احادیث قرار تعارض و اختالف را مبن

) و گاهی تناقض احادیث را مبناي 8/153 : ن(هما

). 15/151: دهد (همانمیتشکیک در وثاقت آنها قرار 

کند و به اختالف میگاهی نیز روایات مختلف را نقل 

). البته 9/155 : نکند (همامیموجود در بین آنها اشاره 

عارض و اختالف به تفصیل در صدد بیان و رفع ت اهللافضل

بلکه فقط به موضع و بخش اختالفی  آید؛میروایات بر ن

کند میکند و نتیجه را به خواننده واگذار میمیان اشاره 

) و گاهی نیز بدون اینکه روایات معارض 7/302: (همان

را گزارش کند صرفاً به وجود روایاتی معارض با آنچه 

  )348و 8/52: کند (همانمینقل نموده اشاره 

اشاره به قاعده مند نبودن یا بی نتیجه بودن  -2-7

  برخی از روایات

مقصود، آن دسته از روایاتی هستند که به جزئیات برخی 

پردازند؛ لکن با میي تاریخی هااز حوادث یا شخصیت

توجه به گونه گونی و تنوع بسیارشان در باب جزئیات 

اصی توان آنها را تحت ضابطه یا قاعده خمیاین امور، ن

توان از این گونه روایات نتیجه میقرار داد و معموالً هم ن

روشن و شفافی به دست آورد یا بر مبناي آنها استدالل 

نمود. گواینکه این روایات در مقابل نقد علمی نیز تاب 

ذي «مقاومت و استقامت ندارند. به عنوان مثال در باره 

 جزئیاتی در روایات مطرح است لکن هرگز» القرنین

قطعی دست یافت لذا اي توان از خالل آنها به نتیجهمین

گوید: احادیث مروي در باره نام و موقعیت می اهللافضل

                                                 
از شیخ  بصار فیما اختلف من اآلثارتاالسآثاري همچون:  -1

التحقیق فی أحادیث از ابن قتیبه، و  ویل مختلف الحدیثأتطوسی، 

 از ابن جوزي از این قبیل است. الخالف

مکانی و مقدار پادشاهی ذو القرنین، و در باب نام 

عجیب وي، و در باره اینکه آیا او اصالً دو شاخ داشته 

ي او از طال یا نقره بوده؟ و در هایا خیر و جنس شاخ

دیگر مسائل مربوط به وي، از چنان تنوع و کثرتی باب 

مشخص قاعده مند اي برخوردار است که نه تحت ضابطه

استوار فرا چید اي توان از آنها نتیجهمیشوند و نه می

    2)382: 14: (همان

  با مضمون آیهتوجه به عدم انسجام روایات  2-8

ي تاریخی یا روایاتی که در باب هاپیداست که گزارش

سباب النزول و براي فهم بهتر آیات ذکر شده است در ا

صورت صحت و اتقان نقش مهمی در کسب فهم درست 

 هاگذارد؛ لکن گاه این گزارشمیاز آیات برجاي 

تناسب و انسجام الزم را با محتوا و پیام آیات ندارند. 

مواردي از این ناهمگونی را در تفسیر من وحی  اهللافضل

دد. به عنوان مثال وي در ذیل آیه: گرمیالقرآن متذکر 

»وا إِنْ وکاد نُونَکفْتنِ لَینا الَّذي عیحأَو کإِلَی تَفْتَرِيل 

). پنج 73/إسراء( »خَلیال الَتَّخَذُوك إِذاً و غَیرَه علَینا

: کند (همانمیگزارش در باب چرایی نزول این آیه نقل 

ف در میان این ) که عالوه بر تنوع و اختال14/190

، همه آنها در یک امر با هم مشترکند و آن هاگزارش

  گوید:میعدم تناسب با مضمون آیه است! لذا وي 

 بأن یوحی الذي اآلیۀ، مضمون مع تنسجم ال أنها«

 علیه فیفتري التبلیغ، فی اللَّه على یکذب أنه منه المطلوب

 آیات من یحدثه بما ،وحیٍ من علیه أنزله ما غیر

 الخط فی و التفکیر فی طریقتهم مع تتوافق یۀ،شخص

 بعض تجمید عن الروایات هذه تتحدث بینما .العملی

 إمهال أو العملیۀ، ممارساته بعض أو المواجهۀ، فی أسالیبه

 ال مما ذلک، شابه ما و اإلسالم، فی الدخول فی البعض

 الکلمۀ فی اللَّه، على االفتراء ألوان من لون أي فی یدخل

                                                 
 18/357: : همانـکن براي مالحظه مورد دیگر، -2
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 وجهته غیر إلى العمل توجیه فی أو المضمون فی أو

  .)192- 14/191 : ن(هما

 ما و«یا در گزارشی دیگر درباره چسانی نزول آیه:

دمحولٌ إِلَّا مسر قَد نْ خَلَتم هللُ قَبفَإِنْ أَ الرُّس مات أَو 

 فَلَنْ قبیهع  على ینْقَلب منْ و أَعقابِکُم  على انْقَلَبتُم قُتلَ

ضُرَّاللَّهئاً یزِي شَیجیسو رِینَ اللَّه144(آل عمران/» الشَّاک(  

کند که گفت: ما در روز میابن منذر از عمر نقل 

 1جنگ احد از پیامبر جدا شدیم و من از کوه باال رفتم

من ». محمد کشته شد«گفتند: میآنگاه شنیدم که یهود 

مگر » محمد کشته شد«شنوم که بگوید میگفتم از کسی ن

زنم؛ آنگاه به دقت نگریستم و پیامبر میاینکه گردنش را 

را همراه با گروهی از مردم در حال مراجعت مشاهده 

 خَلَت قَد رسولٌ إِلَّا محمد ما و«:نمودم در این هنگام آیه

 أَعقابِکُم  على لَبتُمانْقَ قُتلَ أَو مات فَإِنْ أَ الرُّسلُ قَبله منْ

                  نازل شد....» 

این روایت را با مضمون آیه منسجم  اهللافضللکن 

داند؛ چه از نظر وي آیه در مقام نهی از اعتقاد به مین

مرگ پیامبر نازل نگردیده است؛ بلکه در باب نهی از 

بازگشت به کفر پس از مرگ پیامبر نازل شده است و... 

  )6/291 : ن(هما

  »طبیعت امور«عدم انسجام روایت با  -2-8-1

گاهی انجام یا ترك یک فعل، یا نسبت دادن یک امر یا 

عدم نسبت آن به گروه یا قوم یا مردمی آن قدر بدیهی و 

یی هامبرهن است یا چنان متکی و مستند به استدالل

متین است که نسبت دادن خالف آن، به آن قوم یا گروه 

تواند مورد پذیرش قرار میه هیچ روي نو جماعت ب

براي برخی از  هاگیرد؛ به عبارت دیگر برخی از نسبت

با توجه به خصوصیات ذاتی آنها طبیعیِ آنها و  هاگروه

غیر قابل انفکاك از آنهاست. براین اساس اگر نسبتی 

                                                 
 در حقیقت مقصود عمر فرار از معرکه جنگ است! -1

خالف آنچه طبیعی آن مردم است و به صورت بدیهی 

یرش آن الزم است پذیرفتنی است مطرح گردد در پذ

از این وضعیتی با عنوان  اهللافضلتردید و تشکیک شود. 

کند و انسجام روایات را با آن مییاد » طبیعت امور«

طبیعت «داند؛ لذا وي روایاتی را که با مبناي میضروري 

پذیرد. به عنوان مثال، در ذیل میمنسجم نیستند، ن» امور

   آیه:

»وا ما ورقَد قَّ اللَّهح رِهأَنْزَلَ ما قالُوا إِذْ ؛قَد اللَّه 

 بِه جاء الَّذي الْکتاب أَنْزَلَ منْ قُلْ .ء شَی منْ بشَرٍ  على

 و تُبدونَها قَراطیس تَجعلُونَه للنَّاسِ هدى و نُوراً  موسى

 »...؟ اؤُکُمآب ال و أَنْتُم تَعلَموا لَم ما علِّمتُم و کَثیراً تُخْفُونَ

  )91/أنعام(

واحدي از محمد بن کعب  النزول أسباببه نقل از 

صلی اهللا علیه  کند که وي گوید: پیامبرمیقرظی گزارش 

دستور داد تا از اهل کتاب در باره نبوت او و  و آله

یش در کُتُب آسمانیشان سؤال کنند؛ لکن هانشانه

و  حسادت آنها را بر آن داشت تا به کتاب خداوند

خداوند بر هیچ بشري « پیامبرش کفر بورزند و بگویند:

و در آن هنگام بود که این »! هیچ کتابی نازل نکرده است

  آیه نازل گردید.

گوید: میدر تعلیق خود بر این روایت  اهللافضل

نسبت انکارِ نزولِ تمام کتب آسمانی به بنی اسرائیل، 

به تورات تواند امري طبیعی باشد؛ چه یهودیان خود مین

به عنوان کتابی آسمانی که بر حضرت موسی نازل 

گردیده است معتقد بودند. وي سپس به سخن عالمه 

طباطبایی که به وجهی این انکار را از جانب یهود یا از 

: 1417 پذیرد (طباطبایی،میجانب برخی از آنها 

کند آنگاه در تعلیقی بر کالم صاحب می) اشاره 7/280

است که الزم است میان دیدگاه یهود ، معتقد المیزان

نسبت به مسلمانان (و نسبت به دین یهودیت) و بین 

انکار برخی از جزئیات (کتب آسمانی) توسط آنها با 
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د. چه از نظر وي اگر انکار همه آن کتب تفاوت قائل ش

اي صورت نگیرد نتیجه آن خواهد شد که چنین مالحظه

که چنین  اندیهود به انکار اساس دین خود پرداخته

ادعایی با اصرار و تأکید آنها بر مشروعیت دینی خویش 

 -گونی مطرح شده استکه در ضمن آیات گونه -

ناسازگار است. نیز با این ادعاي آنها که تنها آنها اهل 

  کتاب هستند، متناسب نیست. 

اي گوید روایت قرظی به گونهمیوي در ادامه 

نیست؛ چه، وجهی منسجم » طبیعت امور«دیگر نیز با 

ندارد که خداوند پیامبرش را مکلَّف نماید تا از اهل 

ي آسمانی شان هاکتاب صفات خود را که در کتاب

وجود دارد، جویا شود تا در پی این امر آنها وجود هر 

  گونه کتاب آسمانی را از اساس منکر شوند!

از قرظی نقل نموده  اهللافضلالبته در گزارشی که 

ندارد که خداوند پیامبر را مکلف نموده  این نکته وجود

رسد سخن عالمه میباشد. از سوي دیگر به نظر 

شود که میباشد؛ چه، گاه  ترطباطبایی به حقیقت نزدیک

فردي براي شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت، قید 

زند و حقایق بسیاري و بزرگی را انکار میهمه چیز را 

  کند.می

 قَراطیس تَجعلُونَه«سد عبارت رمیهمچنین به نظر 

 ال و أَنْتُم تَعلَموا لَم ما علِّمتُم و کَثیراً تُخْفُونَ و تُبدونَها

در آیه مورد بحث، یهودیان را مورد خطاب و ...» آباؤُکُم

عتاب قرار داده است که این امر بر درستی سخن 

  داللت دارد. المیزانصاحب 

ارتباط با چگونگی نزول آیه: در  اهللافضلهمچنین 

 یؤْمنُونَ الْکتابِ منَ نَصیباً أُوتُوا الَّذینَ إِلَى تَرَ لَم أَ«

تبِالْجِب و الطَّاغُوت قُولُونَ ولَّذینَ یکَفَرُوا ل دى هؤُالءأَه  

) به نقل گزارشی از 51/نساء( »سبیالً آمنُوا الَّذینَ منَ

کعب «ردازد که بر مبناي آن پمیاسباب النزول واحدي 

قداست و عنایت خاصی براي کعبه » بن اشرف یهودي

معتقد است که کعب یک  اهللافضللکن  قائل بوده است!

یهودي متعصب است و یهودیان به کعبه و قداست آن 

اقرار و اعتراف ندارند؛ زیرا این امر با نگرش و گرایش 

حتی در  -بر سرِ آن با کسی  آنها هماهنگ نیست؛ لذا

: ، هماناهللافضلکنند (میداد و ستد و معامله ن -ظاهر

 7/302(  

آوري نمود که در این مورد نیز الزم است یاد

ممکن است کعب براي مقابله با پیامبر اسالم و براي 

که به ظاهر احترام زیادي  -خوشامدگویی مشرکان مکه 

چنین رفتاري را از سر  - براي کعبه قائل بودند

ز خود بروز داده باشد؛ چنانکه مطابق همین فریبکاري ا

از پیامبر و یارانش هدایت  آیه، وي مشرکان مکه را

تر معرفی نموده است. بنابراین همان گونه که یافته

از حقایقی را که در اي رواست بگوییم یهودیان پاره

نمودند! نیز میکتاب آسمانیشان وجود داشته مخفی 

از خود نسبت به کعبه، به رواست که احترام دروغینی را 

  نمایش گذاشته باشند.

ي فکري هاعدم انسجام روایت با بنیان -2-8-2

  اسالمی

  هر مذهب و مکتب فکري مشتمل بر باورها و 

یی است که غیر قابل انفکاك از آن هستند و در هااندیشه

حقیقت پذیرش آن مذهب و مکتب به معنی پذیرش آن 

عتقادي است. دین مبین ي فکري و اهاباورها و شالوده

  و  هااسالم نیز از این امر مستثنا نیست و بر بنیان

یی استوار است. از آنجا که موافقت و مطابقت هاپایه

روایات با قرآن کریم شرط پذیرش و صحت آنها دانسته 

ي فکري و هاشده است لذا بالتبع موافقت روایات با بنیان

روایات به  عقیدتی مطروحه در قرآن نیز شرط پذیرش

که تأکید بسیاري بر موافقت و هم  اهللافضلآید. میشمار 

آهنگی روایات با آیات دارد با طرح این ایده مبناي 

جدیدي براي پذیرش روایات قرار داده و به دور از 



  1392بهار و تابستان ، دوم، شماره اولسال            ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن                        دوفصلنامه علمی/  58

 

 

و بدون توجه به آنکه » یشیاندساده«یا » تعصب«

روایت مطروحه در منابع شیعی است یا در منابع دیگر 

که  –ان و یا در آن روایت سخنی به نفع شیعیان مسلمان

گوید و یا به ضرر آنها، به می –او خود از آنهاست 

کشف معیارهاي متین براي سنجش و ارزیابی روایات 

پرداخته است؛ نمونه آن روایاتی است که در ذیل 

 لیغْفرَ*  مبیناً فَتْحاً لَک فَتَحنا إِنَّا«سوره فتح: 2تا1آیات

ا لَکما للَّه منْ تَقَدم ذَنْبِک تَأَخَّرَ ما و مطرح است. ...»  و

   که به امام صادق- بر مبناي بخشی از این روایات 

در این آیه، » ذنب«مقصود از  -منتسب است السالمعلیه

بلکه ذنب شیعیان او  صلی اهللا علیه و آله نه ذنب پیامبر

قول بخشیدن  است که خداوند السالمعلیه یا شیعیان علی

 له کان ما« آنها را داده است!متن روایات چنین است:

ال و ،ذنب هلکنَّ و بذنب، م اللّه لَحمه ذنوب شیعتثم ه 

 یغفرَ أن له نضم اللّه«  )5/85 : ن(بحرانی، هما »له هاغفرَ

شیعۀِ ذنوب الم علیه علیما الس ما و ذنبهم من متقد 

  )17/76: 1403(مجلسی،  »رتأخَّ

 روایاتاست که این  عتقدصاحب من وحی القرآن م

دین  فکريمبانی  به دلیل عدم هماهنگی و همگونی با

چه، معنا ندارد که  از شرایط صحت بهرمند نیستند؛ سالما

گذاشته  صلی اهللا علیه و آله گناه شیعیان بر دوش پیامبر

ساسی شود! چنان که معنا ندارد فتح و پیروزي پیامبر را ا

عالوه ه براي بخشش چنین گناهانی به حساب آوریم. ب

آیا به هنگام وقوع این فتح، شیعیان در جامعه اسالمی 

  ؟ لذا چگونه ممکن است اندوجود خارجیِ عینی داشته

براي فتح و پیروزي پیامبر مطرح شود که بی اي نتیجه

  )21/98 : ن، همااهللافضلارتباط با آن است! (

در نقد این روایات بیان  اهللافضل عالوه بر آن چه

نموده الزم است متذکر شد که طرح مطلق و بدون قید و 

شرط این گونه روایات، زمینه مساعد براي ارتکاب 

هرچه بیشتر گناه را از سوي افرادي که وعده بخشش 

به آنها داده شد است فراهم و آمرزش خطایا گناهان 

  سازد!می

 یا« وره ممتحنه:س 3تا1همچنین وي در ذیل آیات

 تُلْقُونَ أَولیاء عدوکُم و عدوي تَتَّخذُوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها

هِمة إِلَیدوما و«... حدیث:  به طرح ...»بِالْم لعل دریکی 

اللّه فقد مشئتُ ما عملواإ: فقال بدر أهلِ على اطلع غفرت 

  ر منسوب است، را که در منابع سنی به پیامب» لکم

پردازد و آن را به دلیل مغایرت با قواعد اسالمی در می

موضوع جزاء و پاداش و در موضوع جواز و رخصت 

   پذیرد. نقد هوشمندانه وي بر این روایت چنین است:مین

 یؤخذ أن یمکن ال، الروایۀ(هذه)  فی جاء ما إن«

 ماب توجیهه من دالب بل -صحیحاً النص کان إذا - بظاهره

 فی و الجزاء مسألۀ فی اإلسالمیۀ القواعد مع یتناسب

 أن بدر ألهل الرخصۀ هو ظاهره ألن الرخصۀ، مسألۀ

 یشاءون ما یترکوا أن و المحرمات، من شاؤوا ما یرتکبوا

 کل فی إسالمی خطٍّ أي عن یبتعدوا أن و الواجبات، من

 دالحدو إلغاء یعنی مما الحیاة، فی المسلم اإلنسان مواقف

 ذهنٍ أي یتقبله ال مما هذا و. إلیهم بالنسبۀ اإلسالمیۀ

من کانت بدر أهل عظمۀَ أن عرفنا إذا سیما ال ،إسالمی 

 بها ضغطُی التی القاسیۀ الضغوط من اإلسالم حمایۀ أجل

 کما الحیاة فی اإلسالمی الخطُ لیستقیم علیه، الشرك أهلُ

 ذلک یمثله ما عم الناس، حیاة فی یتحرك أن اللّه أراده

فکیف. شخصیاتهم فی االلتزام روعۀ و اإلیمان، قوة نم 

 خطِّ عن االنحراف فی خصۀللرُّ أساساً ذلک یکون

  )149-22/148 : ن(هما» !االلتزام؟

  عدم پذیرش روایات به سبب مشکالت سندي  -2-9

ي هاسلسله أسناد روایات حلقه إتصال نص با نسل

محدثان براي پذیرش یکی از مواردي که  بعدي است.

روایات به آن توجه جدي دارند چگونگی حلقه اتصالی 

و ارتباطی آنها است. هرچه سلسله اسناد روایت 

باشد درجه اعتماد بر محتواي آن  تراستوارتر و معقول
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تر سناد سستأشود و بالعکس هرچه سلسله میبیشتري 

 تر باشد از اعتماد بر محتواي روایت کاستهو نامعقول

بر این اساس در دانش علوم حدیث و مصطلح  1شود.می

و چگونگی آن  2الحدیث با توجه به سلسله سند روایت

ح گردیده و احادیث را در اصطالحات و عناوینی مطر

  .انداقسامی دسته بندي کردهانواع و 

براي تشخیص درستی یا نادرستی  اهللافضلعالمه 

آن به اسناد  روایت، عالوه بر توجه به محتوا و مضمون

روایت نیز نظر دارد و گاه بر همین اساس روایاتی را که 

سنجد و در مواردي میدر ارتباط با آیات مطرح است 

دهد. ارسال سند و میبه ضعف و کاستی آنها حکم 

مرسل بودن روایت از مواردي است که وي آن را 

البته  )4/215؛ 216 /7؛ 6/216: کند (همانمیگوشزد 

روایت در نظر وي همیشه به معناي ضعیف مرسل بودن 

بودن و غیر قابل پذیرش بودن روایت نیست؛ بلکه گاه با 

نامد اما مضمون آن را میاین که روایتی را مرسل 

داند؛ لذا در این میمتناسب و هماهنگ با مضمون آیه 

اعتبار «موارد وي به قاعده اصولی و سیره عقالئی 

بدان وثاقت حاصل بخشیدن و پذیرفتن هر خبري که 

  اشاره و استناد  »شده و نه صرفاً خبر شخص موثق

کند و چنین اعتباري را ناشی از شکل گیري وثوق می

  )4/216 : نداند (همامیبه روایت 

وي ضعف سند را نیز عاملی بر عدم اعتماد بر 

داند میروایت و عدم حجت بودن آن در امر تفسیر 

لذا گاه به ضعف  )23/163 ؛ 17/357؛ 5/72  :(همان

                                                 
آمد گاهی » احادیث موضوع«البته همانگونه که در بخش  -1

تدارك » روایات ساختگی«جاعالن سند به ظاهر استواري را براي 

دیدند که در این موارد باید از مضمون خبر براي سنجش درستی می

 یا نادرستی آن مدد گرفت.

داند که روایت را از میعبدالهادي الفضلی سند را طریق روایی  -2

  .)65: ق1421(الفضلی، کند. میناقل به قائل وصل 

  اسناد روایاتی که در ذیل آیات مطرح است، اشاره 

کند که این نشان از عدم پذیرش آن روایات از سوي می

  وي دارد.

نکته آنکه وي تنها در موارد اندکی دلیل ضعف سند 

) و در 1/60؛ ج6/216؛ 3/18: کند (همانمیرا بیان 

از  کند ومیبیشتر موارد صرفاً به ضعف سند اشاره 

آورد. بر این اساس میچرایی این ضعف سخن به میان ن

روشن نیست که آنچه وي در این خصوص در باب 

کند بر مبناي اطالعات رجال شناسی میروایات مطرح 

خویش است یا وي دیدگاه دیگران را مطرح نموده 

عالوه وي براي اشاره به ضعف اسانید از ه است. ب

بسند ؛ الروایۀ انیدأس لضعف« عبارات متنوعی همچون:

أن الروایۀ غیر صافیۀ  ؛حدیث ضعیف اإلسناد ؛ضعیف

فلم یثبت  الروایاتو أما  ؛هذه الروایۀ ضعیفۀ السند ؛السند

هذه األحادیث غیر صحیحۀ  ؛صحتها من ناحیۀ السند

؛ 10/398: کند (به ترتیب: همانمیاستفاده  »و... اإلسناد

  )3/18؛ 10/398؛ 5/72   ؛23/163 ؛ 17/358 ؛ 4/374 

بر این اساس و با توجه به اینکه مفسر من وحی 

 المیزانالقرآن در تفسیر آیات، بیانات و مطالب تفسیري 

دهد و أحیاناً در نقد و رد مباحث میرا مورد توجه قرار 

آن سخن گفته است در ارتباط با تفسیر روایی نیز گاه 

ثق در مخالفت با دیدگاه عالمه طباطبایی، به غیر مو

بودن أسناد روایاتی که وي با استناد به آنها دیدگاه 

کند و مثال در یک مورد میخویش را بنا نهاده، اشاره 

 ن حیثُهذه الروایات م المۀُس تثبلم ی... «گوید: می

التوثیق السندي، باإلضافۀ إلى معارضتها بالروایات التی 

 ).1/255: همان( »األعراف تؤکدها آیۀُ

 ه به عیوب محتوایی روایاتتوج -2-10

تحلیل محتوایی روایت و درك مطابقت و موافقت آن با 

ي درست  و استوار منطوي در هاقرآن کریم و اندیشه

آن، فعالیت سخت و سنگینی است که انجام صحیح آن 
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آید؛ چه از ائمه میاز عهده فحول اندیشمندان اسالم بر 

ند منطبق گویمیمعصومین گزارش گردیده که همه آنچه 

: بر قرآن است و نشانی در قرآن دارد (عیاشی، همان

) لذا درك این 68-1/67: ؛ بحرانی، همان1/8-9

با توجه به نظرگاه اهل البیت امر  هاو انسجام هاانطباق

آسانی نخواهد بود. فضل اله در من وحی القرآن در صدد 

و مالحظاتی از عیوب  هابر آمده تا با ارائه تحلیل

ی و مضمونی روایات پرده برافکند. آنچه در پی محتوائ

  آید حاصل این کوشش وي است:می

مبالغه آمیز دانستن مطالب مطروحه در  -2-10-1

  برخی از روایت 

کند و میگاه روایتی را مطرح  اهللافضلدر همین راستا 

بدون اینکه به نفی کلّیت آن بپردازد به آسیب موجود در 

 أَیها یا«وي در ارتباط با آیات: کند؛ چنانکهمیآن اشاره 

 ال و لَکُم اللَّه أَحلَّ ما طَیبات تُحرِّموا ال آمنُوا الَّذینَ

 اللَّه رزقَکُم مما کُلُوا و * الْمعتَدینَ یحب ال اللَّه إِنَّ تَعتَدوا

 »مؤْمنُونَ بِه أَنْتُم الَّذي اللَّه اتَّقُوا و طَیباً حالالً

  )88-87(مائده/

کند که بر میبه نقل از مجمع البیان روایتی را ذکر 

مبناي آن گروهی از مسلمانان صدر اسالم با شنیدن 

آیات قیامت و حساب و کتاب، زندگی عادي خویش را 

! اما پیامبر از اندترك نموده و سر به کوه و بیابان گذاشته

  و موعظه آنها گردد و به نصیحت میماجرا مطلع 

داند و میپردازد و گرایش و گزینش آنها را نادرست می

کند. وي پس میزندگی خود را الگویی براي آنها معرفی 

) آن 310- 8/309 : ناز گزارش مفصل این روایت (هما

  را با عنوان روایتی که خالی از مبالغه نیست معرفی 

  گوید:میکند و در توضیح چسانی این مبالغه می

 هذا من شیئاً اآلیتین، هاتین فی اإلنسان یلمح دق«

 فقد. النزول أسباب فی المفسرون رواه الّذي الحدیث

 حالۀٍ من انطلقت الّتی الجدیدة الظاهرة هذه لتعالج جاءتا

 انفعالهم فی المسلمون هؤالء عاشها ،وجدانیۀٍ روحیۀٍ

 صلی اهللا  اللّه رسول من سمعوها الّتی المواعظ و باآلیات

 الطبیعی الموقف فاعتبروا أهوالها، و القیامۀ عن علیه و آله

 یتفرغوا و شهواتها، و طیباتها بکل الدنیا یترکوا أن لهم،

 ألنّ ؛الملذات و النوازع کل عن التجرّد و بالعبادة لآلخرة

 و الشدائد، و األهوال من للخالص السبیلُ هو ذلک

 و الدنیا فی النفس بتعذیب أي للّه، اإلخالص عن للتعبیر

 و اللّه یحبها روحیۀٍ کقیمۀٍ تشتهیه ما کل من حرمانها

 ألوان من لونٌ الحدیث، هذا فی یکون قد و. هرسولُ

 الصحابۀ من األشخاص هؤالء حالۀ تصویر فی المبالغۀ

 فی یتمثّل کان الّذي العملی السلوك ألنّ الصورة، بتلک

 ضحۀالوا الصورة یعطیهم أن یمکن اللّه، رسول حیاة

 الشاملۀ المعرفۀ یملک من منهم أنّ سیما ال و للموقف،

  ).8/311 : ن(هما» للحیاة اإلسالمی الخط فی

 منظور وي از عبارت پایانی، علی بن ابی طالب

است؛ لذا چه بسا ذکر نام آن حضرت در  السالمعلیه

میان افراد سر به کوه و بیابان نهاده، موجبات غلوآمیز 

فراهم نموده  اهللافضلیت را از سوي دانستن بخشی از روا

  است. 

  مناقشه برانگیز دانستن روایت -2-10-2

مناقشه برانگیز بودن روایت نیز به عنوان یکی از عیوب 

 محتوایی روایات از دیدگاه صاحب من وحی القرآن

است که در موارد متعدد بدان پرداخته است و سعی 

ري دخیل نموده است تا آن را در کاربري روایات تفسی

اي از موارد، در پاره اهللافضل. بر این اساس نماید

با آیات مطرح است، معنایی روایاتی را که در ارتباط 

  کند لکن مشکالت پیرامونی آنها را گوشزد میذکر 

کند و در ارتباط با آنها به نقل از مفسران و دانشمندان می

اسالمی یا از جانب خویش مناقشات و مالحظاتی را 

 ذیل آیهتوان به تفسیر میکند. به عنوان مثال میح مطر

  : شریفه اشاره نمود
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»نَ إِذْ ویز مطانُ لَهالشَّی ممالَهأَع ال قالَ و بغال لَکُم موالْی 

  على نَکَص الْفئَتانِ تَراءت فَلَما لَکُم جار إِنِّی و النَّاسِ منَ

هیبقع رِي إِنِّی قالَ وب ء نْکُمنَ ال ما  أَرى إِنِّی مإِنِّی تَرَو 

أَخاف اللَّه و اللَّه یدقابِ شَد48(أنفال/» الْع.(  

کند میروایاتی را به عنوان اسباب النزول آیه ذکر 

که بر طبق این روایات شیطان پیش از جنگ بدر به 

از اشراف » سراقۀ بن مالک«صورت شخصی به نام 

کند و درباره حمایت و پشیبانی میه تجلّی قبیله کنان

 اهللافضل... لکن  وگوید میخود از قریش با آنان سخن 

ي تاریخی از جانب هاکند که این گزارشمییادآوري 

: نامبرخی از مفسرین مورد مناقشه قرار گرفته است (ه

 10/397- 398(  

 أَطیعوا و اللَّه أَطیعوا«همچنین وي در ذیل آیه: 

و در ضمن بحث با طرح   ...» منْکُم الْأَمرِ أُولی و لرَّسولَا

صحت یا عدم  1»...ال تجتمع أمتی على ضاللۀٍ« روایت:

  صحت آن را در میان علماء مورد مناقشه و مجادله 

). در مواردي نیز روایت را خالی 7/324 : نداند (همامی

  )14/157 : ن: هماـداند (نکمیاز مناقشه ن

تأمل در آیه مبناي عبور از بخشی از  -2-10-3

  محتواي روایت

هرچند برخی از روایات با نگاهی سطحی و اولیه ممکن 

است هماهنگ و متناسب با آیات به شمار آیند؛ لکن 

نگري در مطابقت روایات به این سطحی اهللافضلعالمه 

شود و تأمل را مبناي درك و دریافت میبا آیات راضی ن

دهد و در پرتو چنین میونه موارد قرار خویش در این گ

کند و أحیاناً بخشی از میمبنایی است که از ظواهر عبور 

مباحثی را که در روایت مطرح گردیده است ناهماهنگ 

شمرد؛ چنانکه در میو ناهمگون با مضمون آیه بر 

                                                 
الزم به ذکر است که عالمه طباطبایی این روایت را حتی به  -1

 :ـفرضِ صحت انتساب به پیامبر، مرتبط با آیه اطاعت نمی داند(نک

1417 : 4/393( 

 تَأْتُوا بِأَنْ الْبِرُّ لَیس و« ارتباط با روایاتی که در ذیل آیه:

الْبوتنْ یورِها مظُه نَّ ونِ الْبِرَّ لکاتَّقى م  أْتُوا و وتینْ الْبم 

) چنین 4/61 : ن) مطرح شده (هما189(بقره/...» أَبوابِها

گیرد. وي تأمل در این آیه را میرا در پیش  ايشیوه

مبناي عبور از بخشی از مطالبی که در این روایات آمده 

  گوید:میآن  و در تعلیل 2دهدمیقرار 

 »أَبوابِها منْ الْبیوت أْتُوا و«: قوله قضیۀ فی الظاهر إن«

 واردةٌ هی بل بذلک، الرخصۀ مقام فی واردةً لیست أنها

 فی اإلنسانُ علیه یسیر الذي العام الخط تحدید مقام فی

 من عنه یسألُ أو ،حدیث من فیه فیضی ما کل فی حیاته

...  هدف من هنحو یتحرك أو ،لٍعم من فیه ینطلقُ أو ،أمرٍ

 الموقف یتحرك أن على التأکید االیۀ مفاد یکون بذلک و

 فإن ؛منه ینطلق أن یجب الذي الوجه من لإلنسان العملی

 فلکل منه، یدخل باباً الحیاة فی ء شی لکل جعل قد اللّه

 لکل و واقعها، و طبیعتها مع تنسجم معینۀٌ وسیلۀٌ غایۀٍ

 هاقیادتُ حرکۀٍ لکل و فیها، تتحرك التی اهأجواؤُ فکرةٍ

 إتیان فکرةُ تلتقی بذلک و...  خاللها من تتحرك التی

 من إتیانها أن کما التقوى، خط مع أبوابها من البیوت

 الشرعیۀ مواردها غیر من االنطالق عن کنایۀٌ ظهورها

 و.لذلک تابعاً عدمه و البرّ یکون و التقوى، خط عن بعیداً

 محمد جعفر أبی اإلمام عن روي ما  عنىالم هذا یؤید

 قوله فی - للبرقی المحاسن کتاب فی - السالم علیه الباقر

 األمرَ یأتی أن یعنی: قال أَبوابِها منْ الْبیوت أْتُوا و: تعالى

 على ذلک یکون أن یمکن و  کان األمور أي وجهه، من

 علل و. التفسیر سبیل على ال التطبیق أو االستیحاء سبیل

 الذي هو و. العامۀ القرآنیۀ األجواء إلى األقرب هو هذا

 أن نرید ما عند العملیۀ حیاتنا فی نستوحیه أن یجب

 باألسلوب معه فنتحرك للدعوة، مجال أي فی ننطلق

                                                 
 ما نتجاوز یجعلنا االیۀ فی التأمل لکن و ست:عبارت وي چنین ا -2

 )4/72 : ن(هما .عندنا تثبت لم التی الروایات هذه فی ورد
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 المطلوب إلى یوصل و الغایۀ، إلى یؤدي أن یمکن الذي

 التی المؤثرات و العملی و الفکري  الواقع دراسۀ خالل من

 أن نرید ما عند أو الحالۀ، أو الشخص طبیعۀ فی همتسا

 أو اجتماعیۀٍ أو سیاسیۀٍ أو ثقافیۀٍ حرکۀٍ أیۀ فی نعمل

  )73-4/72 : ن(هما» ... عسکریۀٍ

  توجه به عدم تناسب روایت با سیاق آیه -2-11

مـتکلم از   کالم در جهت فهـم مقصـود   استدالل به سیاقِ

در کــه  ي مرســوم و مقبــول در نــزد عقالســتهـا روش

بنابراین  ؛شودمیکامالً رعایت  نیززندگی عادي و عرفی 

بسیار طبیعی است که از این شـیوه جهـت فهـم مقصـود     

 خامـه گـر،  ( استفاده شود نیزآیات قرآن و کامل حقیقی 

1382 :43–44(.  

طـرز  «،»اسـلوب سـخن  «کالم به عنـوان   سیاقِاز 

جمله بندي عبـارات بـه سـبب چیـنش و نظـم خـاص       

رونـد  «و یـا   )رهنگ معین، ذیل واژه سـیاق ف » (کلمات

گفته در تعریف سیاق همچنین  ه است.یاد شد »کلی کالم

عبارت و یا یـک سـخن   لفظ،  : سیاق نوعی ویژگیِشده

همراه بودن با کلمـات و عبـارات دیگـر     در أثراست که 

با توجه بـه نقـش    ).120: 1379 بابایی،( گیردمیشکل 

و متخصصـان علـوم   علمـاء  سیاق در فهم کالم و نـص،  

بـه   توجه خاصی به سیاق نمـوده و  ،فقه و اصول  تفسیر،

   .اندپرداختهآن  بیینشرح و ت

عبـارت اسـت از:   » سیاق آیات«در رابطه با قرآن 

وجه ارتباط و تناسب آیات با یکدیگر، و توجه به سیاق 

مفسر در آیات قبل و بعد از  درنگریستنت و عنی دقّبه م

اسـت   گریستن در آهنگ کلی آیاتو در نه مورد نظر آی

  .)218: 1376 ایزدي مبارکه، ؛46: 1382 مهدوي راد،(

نیز توجه به سیاق  اهللافضلدر روش تفسیري 

دارد و بر مبناي آن تصمیماتی در اي جایگاه ویژه

شود؛ چنانکه گاه با توجه میراستاي تفسیر روایی گرفته 

ان نمونه زند. به عنومیبه سیاق از پذیرش روایات تَن 

یا بنی آدم خُذُوا زِینَتَکُم «از سوره أعراف: 31در ذیل آیه

جِدسکُلِّ م نْددر اسباب نزول واحدي از ابن عباس  »...ع

  :گزارش شده که

، حتى کان ناس من األعراب یطوفون بالبیت عراةً«

، فتعلّق على لتطوف بالبیت و هی عریانۀٌ أن کانت المرأةُ

التی تکون على وجوه  مثل هذه السیور سفالها سیوراً

*  هه أو کلُّالحمر من الذباب و هی تقول:الیوم یبدو بعضُ

صلی اهللا  فأنزل اللَّه تعالى على نبیه.  هو ما بدا منه فال أحلُّ

: یا بنی آدم خُذُوا زِینَتَکُم عنْد کُلِّ مسجِد علیه و آله

   »فأمروا بلبس الثیاب

ر تعلیقی بر این گزارش تاریخی عالمه طباطبایی د

داند نه به عنوان میهرچند آن را از باب تطبیق بر آیه 

سبب نزول لکن مفهوم و سوگیري آیه را در راستاي 

داند؛ میهمان امري که در این گزارش بدان اشاره شده 

بر خالف نظر  اهللافضل) لکن 8/79 : (طباطبایی، همان

میان گزارش  وي معتقد است که هیچ گونه تناسبی

مطروحه با سیاق آیه وجود ندارد؛ زیرا این آیه در باره 

برنامه عملی انسان در منظر اجتماعی و به هنگام حضور 

دهد تا مسلمانان میگوید و دستور میدر مساجد سخن 

ي خویش را که بیانگر جلوه و چهره سزامند هازینت

یان آنهاست برگرفته، با خود به همراه داشته باشند تا م

آنچه زینت است و آنچه این گونه نیست تمایز حاصل 

شود؛ لذا در این آیه سخن از پوشیدن لباس در برابر 

عریانی و بی لباسی نیست. بر این اساس و مطابق سیاق 

بین روایت و آیه ارتباطی وجود ندارد. وي براي اثبات 

گیرد مینظر خویش آیات پیرامونی این آیه را نیز به مدد 

  ) 93- 10/92 : ، همانهللافضل(

را نیز چیزي معادل » جو یا فضا«اگر بتوان واژه 

به دلیل منطبق  اهللافضلتوان گفت میدانست » سیاق«

پذیرد؛ مینبودن روایت بر جو آیه نیز روایات را ن

حاطب «چنانکه وي در باره ماجراي ارسال نامه سرّي 
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ل از تفسیر به مشرکان مکه، روایتی را به نق» بن ابی بلتعه

بر آن اي کند و در قالب مالحظهمیالدر المنثور مطرح 

آنچه بر طبق این روایت به حاطب بن ابی «نویسد: می

 الَّذینَ أَیها یا«بلتعه نسبت داده شده است بر جو آیه:

 إِلَیهِم تُلْقُونَ أَولیاء عدوکُم و عدوي تَتَّخذُوا ال آمنُوا

وةبِالْممنطبق نیست؛ زیرا کاري که وي 1/ممتحنه( »د (

انجام داد نوعی والیت پذیري نسبت به مشرکان نبود؛ 

بلکه عملی اتفاقی و براي حمایت از اهل و عیالش در 

در این کار او  صلی اهللا علیه و آله مکه بوده لذا پیامبر

جرم بزرگی ندید بلکه پوزش وي را پذیرفت و او را از 

  )22/149 : (همان» معاف نمود هرگونه مجازت

ه برخی از روایات دردسرساز اعالم عدم نیاز ب -2-12

  نارسانو مدد

کند که در ارتباط با میگاه به روایاتی اشاره  اهللافضل

برخی از آیات مطرح گردیده است؛ لکن از آنجا که از 

نظر وي این روایات مسیر فهمِ درست آیات را منحرف 

  امور بی ربط و غیر مفید  کرده و آن را به وادي

  کشاند؛ لذا استفاده از این گونه روایات را الزم می

دارد که ما به این گونه میداند و به صراحت ابراز مین

روایات براي فهم نصوص قرآن احتیاج نداریم! ماجراي 

ي گونه گونِ پیرامون آن یکی از این هاافک و گزارش

س از طرح آنها، موارد است که مفسر من وحی القرآن پ

  دارد:میبیان 

» و قد ال نحتاج إلى أمثال هذه الروایات لوعی النص

القرآنی، ألن القرآن لم یتحدث عن الجانب الشخصی فی 

مسألۀ اإلفک، حتى فی عالقته بالبیت النبوي .. مما یدلّ 

على أن ذلک دخیل على التحلیل القرآنی للمسألۀ .. فقد 

لالهتمام تتصل  مثیرةً اك قصۀًیکفینا أن نشیر إلى أن هن

 مشکلۀً فی مجتمع المسلمین آنذاك، أثارت بمواقع مهمۀٍ

فی  أخالقیٍ بوجود انحراف فی داخله، و أوحت کبیرةً

الشخصیۀ اإلسالمیۀ .. فجاءت لمعالجۀ هذه  اآلیات

عن صفۀ الشخص  المشکلۀ و تصحیح االنحراف، بعیداً

کما فی کثیر من اآلیات  ماًه، تماالمسألۀ حولَ الذي أثیرت

القرآنیۀ التی کانت لنزولها، مما جعل  الحوادث سبباً بعض

ن أن تنطلق فی م تنطلق فی نطاق الواقع، بدالً الفکرةَ

الوعی العام من موقع الفراغ و بهذه الروح سوف نحاول 

  )256-16/7 : ن(هما» هذا الفصل من السورة دراسۀَ

  ترجیح یکی بر دیگريمقایسه بین روایات و  -2-13

هر چند ذکر روایات متنوع در ارتباط با آیات در من 

وحی القرآن امري شایع است لکن در این بین، گزینش 

از میان روایات گونه گون، قابل توجه است. بر  اهللافضل

این اساس وي با توجه به مبانی تفسیري خویش در 

که  آید و روایتی رامیصدد تأکید و گزینش روایات بر 

مشتمل بر نکته مورد پسند خویش است مورد تأکید 

دهد و آن را قرین صحت یا قریب به صحت میقرار 

 کانَ منْ و أَ«کند؛ چنانکه وي در ارتباط با آیه:میمعرفی 

 کَمنْ النَّاسِ فی بِه یمشی نُوراً لَه جعلْنا و فَأَحییناه میتاً

ثَلُهی مف لَ الظُّلُماتسنْها بِخارِجٍ ی122(أنعام/ »...م(  

بنا بر قاعده و مبناي تفسیري خویش؛ یعنی تعمیم 

و توسعه هرچه بیشتر حوزه کارایی و شمول اثرگذاري 

آیات، از میان روایات مختلفی که در ارتباط با این آیه 

نقل گردیده آنچه را که در مجمع البیان آمده و صاحب 

   داند:میزدیکتر به صحت مجمع نیز آن را پذیرفته، ن

 هو المجمع فی الطبرسی ذکره ما أن الظاهر و«

 النزول مناسبۀ فی الواردة الروایات ألن ذلک و األقرب،

 و التساوي فی مشکلۀ هناك أن على یدلّ ما فیها لیس

 متعرضۀ اآلیۀ لتکون شخص، و شخص بین التفاضل

. الکافر الشخص ذلک على المؤمن الشخص هذا لتفضیل

 شخصین بین صراع عن لتتحدث جاءت الروایات نفإ

 من اإلیمان موقع فی اآلخر و الکفر موقع فی أحدهما

 إلى الموقعین أحد نسبۀ حول آخر حدیث أي وجود دون

 مورد فی واردة أنها نتصور فإننا لهذا و اآلخر، الموقع
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 أَفَمنْ: تعالى کقوله الکفر، على اإلیمان تفضل التی اآلیات

 أو ،]18ه/السجد[ یستَوونَ ال فاسقاً کانَ کَمنْ مناًمؤْ کانَ

: تعالى قوله فی کما الجاهلین، على العالمین تفضل التی

 یعلَمونَ ال الَّذینَ و یعلَمونَ الَّذینَ یستَوِي هلْ قُلْ

 على الحاکمۀ القاعدة عن الحدیث سیاق فی] 9/الزمر[

  )308-9/9 : ن(هما» .العالم هاللَّ و المبدأ، حیث من الواقع

گیري از روایت با وجود تردید درباره الهام -2-14

  صحت یا عدم صحت آن

ي مؤلف من وحی القرآن در مواجه با هااز دیگر روش

برخی از روایات تفسیري، نگاه گمان آلود نسبت به 

صحت و أصالت آنهاست؛ بدین سان که وي نه آن 

 پذیرد. این روش میا را کند و نه آنهمیروایات را رد

نه دالیل کافی براي طرد این  اهللافضلبیانگر آن است که 

گونه روایات در اختیار دارد و نه دالیل قاطعی براي 

در اي پذیرش آنها؛ از این رو به موضع مبهم و دوگانه

آورد. به عنوان مثال وي در ارتباط با میباره آنها رو 

  نجم: از سوره 41تا  33سبب نزول آیات

 *  أَکْدى و قَلیالً  أَعطى و * تَولَّى الَّذي فَرَأَیت أَ«

هنْدأَع لْمبِ عالْغَی ورى فَهی  * أَم أْ لَمنَبی بِما یف فحص 

 وِزر وازِرةٌ تَزِر أَالَّ*  وفَّى الَّذي إِبراهیم و *  موسى

 سعیه أَنَّ و *  سعى ما إِالَّ سانِللْإِنْ لَیس أَنْ و *  أُخْرى

فورى سی  * ثُم زاهجی زاءفى الْججاء«گوید: می » الْأَو 

 الخیر، فی همالَ یعطی کان...عثمان أن روي: «الکشاف فی

 من أخوه هو و -سرح أبی بن سعد بن اللّه عبد له فقال

 إن :عثمان فقال ،ء شی لک الیبقى أن یوشک :-الرضاعۀ

 تعالى اللّه رضى أصنع بما أطلب إنی و ،خطایاً و ذنوباً لی

 أنا و برحلها، کناقتَ أعطنی: اللّه عبد فقال عفوه، أرجو و

 و. علیه أشهد و فأعطاه ها،کلَّ کذنوب عنک أتحمل

  .»فنزلت العطاء عن أمسک

آنگاه در ارتباط با میزان صحت یا عدم صحت آن 

در تفسیر آیات مربوطه معتقد  و نیز میزان اثرگذاري آن

 کما تکون، ال قد و صحیحۀً الروایۀُ هذه تکون قد«است: 

ذلک إلى شیرُی أو نسبتها على تحفّظاً المفسرین بعض 

 و الروایۀ، صحۀ موازین أمام تثبت ال مرسلۀ روایۀ ألنها

 نموذج جسدها التی بالفکرة إلینا توحی أجواءها لکن

فی تتجسد أن یمکن و اآلیۀ، لنزو زمن الواقع فی حی 

  1)21/264 : ن(هما» .متحرکۀ فرضیۀ کحالۀ وقت، کل

موکول کردن صحت الهام دریافتی خود از  -2-15

  روایت، به صحت سند آن  

هرچند صاحب تفسیر من وحی القرآن در مواردي 

کند و به صحت یا میدرباره وضعیت روایات اظهار نظر 

لکن در مواردي دیگر از  ضعف آنها اشاره نموده است؛

اظهار دیدگاه خویش درباره میزان درستی یا نادرستی 

رد هرچند وي به زند. در این گونه موامیروایات سرباز 

کند؛ لکن همه گیري از روایت اقدام میپیام گیري و بهره

آنچه را که وي دریافت نموده به صحت روایت مشروط 

  کند! می

این گونه موارد از بیان در این باره که چرا وي در 

صریح دیدگاه خویش درباره صحت یا ضعف روایات 

صد زند شاید بتوان گفت که وي به دالیلی قمیسرباز 

گیري و اظهار نظر جدي براي ورود به عرصه تصمیم

درباره این گونه از روایات را نداشته است؛ چنانکه وي 

أن  درینحن ال نُ«کند: مینیز به این نکته اشاره خود 

سندها و  أمام هذه الروایات لنحقق صحۀَ نتوقف طویالً

  )4/375 : ن(هما »هضعفَ

لذا حتی در مواردي هم که وي در باره وضعیت 

صحت یا ضعف روایات دیدگاه خود را مطرح نموده، به 

صورت جدي به این امر نپرداخته است. به عبارت دیگر 

ه تفصیل در این گونه موارد وي در پرتو علم رجال و ب

در این باب وارد نگردیده است؛ بلکه با توجه به 
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اطالعات اجمالی و عامی که وي در ارتباط با سلسله 

داشته و یا  -موجود در کنار متن روایت -اسناد روایات

اطالعاتی که در رابطه با رجال حدیث در حافظه داشته 

به اظهار نظر پرداخته است. گواینکه در بیشتر موارد 

ي وي درباب صحت یا عدم صحت روایات موضع گیر

تفسیري ناشی از انطباق و یا عدم انطباق محتوا یا پیام 

روایات با آیات قرآن بوده است؛ امري که وي آن را 

صی راهگشا در این راستا معیاري بسیار اساسی و شاخ

  داند.می

 الروایات، هذه لعلّ«براین اساس تعابیري همچون: 

إذا «)؛ 18/306: (همان..» .هناك بأن توحی صحت، إن

فإذا صحت «)؛ 15/90: (همان...» صحت هذه الروایات

فإذا صحت «)؛ 21/79: (همان......» أمثال هذه الروایات

؛ 8/135؛ 5/230: (همان...» هذه الرّوایۀ، فإنّها تدل على

...» و إذا صحت هذه الرّوایۀ من حیث السند«)؛ 23/252

 -إن صحت-ذه الرّوایۀو نستفید من ه«)؛ 8/170: (همان

فإذا صحت هذه الروایات التی «)؛ 8/330: (همان...» أنّ

: (همان...» اختلفت فی مواردها و اتفقت فی مضمونها

، 7/27: (همان...» على تقدیر صحۀ الروایۀ«)؛ 5/45

؛ 15/10؛ ج10/118؛ ج395، 263 /8؛ ج229

) در من وحی القرآن گویاي در پیش 207و 22/150ج

  روش توسط مفسر آن است. گرفتن این

ذکرِ تعلیق، مالحظه، تحفُظ و پرسش در مورد  -2-16

  روایات

ناگفته روشن است که وضعیت تأسف بار نقل و تدوین 

روایات،در سده نخست اسالمی مشکالتی را متوجه 

روایات نموده است. بر این اساس به صورت طبیعی 

تی و ابهاما هامواجهه با بخشی از روایات، طرح پرسش

نیز از این امر  اهللافضلرا در ارتباط با آنها در پی دارد. 

مستثنا نیست؛ لذا وي در موارد بسیاري به هنگام 

مواجهه با روایاتی که با تعالیم اعتقادي، اخالقی 

و...ناسازگارند به طرح تعلیق و ایراد پرسش در برابر 

  پردازد و از پذیرش ابتدائی آنها خود داري میآنها 

زد؛ چنانکه وي در قالب بیان مالحظات و طرح ورمی

سؤاالت خویش غالباً روایات را مورد تردید و تشکیک 

دهد و ضعف و کاستی آنها را به لحاظ محتوایی میقرار 

 -عالوه وي گاه تعلیقات دیگر مفسران ه نمایاند. بمی

را در باره روایات مطرح  -باییباالخص عالمه طباط

انگر پذیرش آن تعلیقه نیز هست. بر کند که این امر بیمی

 على التعلیق أوال نرید نحن و«این اساس تعابیر همچون: 

و جاء فی تفسیر « )؛24/60(همان،ج...» التی الروایات

...» على هذه الروایۀ المیزان للعلّامۀ الطباطبائی تعلیقاً

على هذه الروایۀ،  و نالحظ تعلیقاً« )؛24/332: (همان

مما یجعلنا نتحفظ فی هذه « )؛4/357: (همان..» أن.

و هناك بعض المالحظات «)6/353: (همان...» الروایات

و نالحظ على «)؛7/111: (همان...» فی هذه الروایات

؛ 313، 302، 276، 228، 7/223: (همان...» هذه الروایۀ

و قد « )؛10/60؛ ج9/309؛ ج327، 164، 8/34ج

و « )؛16/230: (همان...» نالحظ فی هذه األحادیث

و موارد  5/36: (همان...» لکننا نالحظ على ذلک، أن

نحن ال نرید تأکید هذه الروایۀ أو رفضها، « بسیار دیگر)؛

: (همان» بل نرید إثارة المسألۀ حول إمکان نسبۀ القصۀ

لکن لإلنسان أن یالحظ على هذه الروایۀ، «)؛ 24/60

در من وحی  )11/221: (همان» فیرسم عالمۀ االستفهام

  قرآن بسیار است.ال

مکی یا مدنی بودن آیات دلیل رد یا پذیرش  -2-17

  روایات

ي مورد توجه مؤلف من وحی القرآن هااز جمله مالك

در وارسی و بررسی صحت و سقم روایات، میزان توافق 

و انسجام آنها با نزول مکی و مدنی آیات است. قرآن به 

از  ناچار دو مرحله نزول مکی و مدنی داشته و هر یک

، حواشی و اخباري هااین دو مرحله براي خود نشانه
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مرتبط با خود دارد؛ حال اگر روایتی پیرامون آیات مکی 

باشد که بر فضا و اي وارد گردد و جزئیات آن به گونه

شرایط مدنی متناسب باشد و یا بالعکس این گونه 

توانند از شرایط صحت برخوردار باشد و به میروایات ن

شوند. البته میزان بهره مندي از این مینهاده  ناچار کنار

معیار در گرو آشنایی بایسته از قرآن مکی و مدنی است 

تا در صورت عدم انسجام روایات با هریک از این دو 

قرآن، واکنش الزم اتخاذ گردد.یادآوري این نکته الزم 

است که در ارتباط با نزول مکی و مدنی آیات قرآن، 

در دست نیست؛ لکن اطالع اي تردهاطالعات دقیق و گس

ي موجود در این رابطه و نیز دستیابی به این دو هااز داده

تواند مینوع قرآن از خالل محتواي آیات و سور قرآن 

قرآن مکی و مدنی  ترمفسر قرآن را در تشخیص مطمئن

و سپس تطبیق روایات بر آن، توانمند سازد؛ لذا صاحب 

متعددي از این امر براي من وحی القرآن در موارد 

گیرد و در میسنجش صحت یا عدم صحت روایات بهره 

  پرتو آن موضع مناسبی در برابر روایات اتخاذ 

 أَنْذر و«کند. به عنوان مثال وي در ذیل آیه: می

یرَتَکش214(شعراء/»   الْأَقْرَبِینَ ع(  

: کندمیروایت ذیل را از تفسیر الدر المنثور نقل 

  اللّه رسول جمع »الْأَقْرَبِینَ عشیرَتَک أَنْذر و« نزلت لما«

 و الباب، على فأجلسهم هاشم بنی صلی اهللا علیه و آله

 علیهم اطّلع ثم البیت، فی فأجلسهم أهله و نساءه جمع

 فی اسعوا و النار من أنفسکم شترواا هاشم بنی یا: فقال

 ال فإنی اللّه، من بأنفسکم افتکوها أو رقابکم فکاك

 یا: فقال بیته أهل على أقبل ثم .شیئاً اللّه من لکم أملک

 سلمۀ، أم یا و عمر، بنت حفصۀ یا و بکر، أبی بنت عائشۀ

 اللّه، رسول عمۀ الزبیر أم یا و محمد، بنت فاطمۀ یا و

 فإنی رقابکن، فکاك فی اسعوا و اللّه من أنفسکن اشتروا

  .»الحدیث أغنی، ال و شیئاً اللّه من لکم أملک ال

با اشاره به مکی بودن سوره شعراء که  اهللافضللکن 

آیه مورد بحث نیز در آن قرار دارد، به نقط ضعف این 

یازد و بر مبناي آن، برخی از جزئیات میروایت دست 

این روایت را به عدم تناسب با موقعیت مکه محکوم 

 الحدیث، هذا على ظالحی لکن و«گوید: میکند. وي می

 و عائشۀ مع الخطاب مع تتناسب فال مکیۀ، آلیۀا أن

» المدینۀ فی النبی تزوجهن الالتی سلمۀ، أم و حفصۀ

  )169- 17/168 : ن(هما

 و« از سوره انعام: 93همچنین وي درباره نزول آیه

 و إِلَی أُوحی قالَ أَو کَذباً اللَّه علَى  افْتَرى ممنِ أَظْلَم منْ

لَم وحی إِلَیه شَی ء نْ وأُنْزِلُ قالَ مثْلَ ساللَّه أَنْزَلَ ما م «...

از اسباب النزول واحدي روایتی را مبنی بر نزول آن 

کند؛ اما با توضیح این نکته میدرباره مسیلمه کذاب نقل 

مکی است و مسیلمه در پایان اي که سوره انعام سوره

عاهایی عصر رسالت یعنی در دوران نزول قرآن مدنی اد

را مطرح نموده است به رد این گزارش و روایت تاریخی 

-9/217 : داند (همانمیپردازد و آن را بی اعتبار می

گاهی نیز اشاره روایات به مکی یا  اهللافضلالبته . )218

مدنی بودن آیات را مبنایی براي تفسیر مورد نظر 

  )353-17/4: دهد (همانمیخویش از آیات قرار 

  گیرينتیجه -3

ذکر روایات تفسیري در من وحی القرآن قابل توجه  -

  است.

نوع استفاده صاحب من وحی القرآن از روایات  -

 هوشمندانه و درس آموز است.

نگاه سخت گیرانه اي در استفاده از روایات  اهللافضل -

ي تاریخی دارد که این نگاه در هاتفسیري و گزارش

 بیشتر موارد بجا و شایسته است.

نسبت به روایات، در  اهللافضلگاه سخت گیرانه ن -

  مواردي قلیلی نیز قابل نقد است.
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  منابع:

روح المعـانى فـى    .ق)1415( .سـید محمـود   ،آلوسى - 

، علـى عبـدالبارى عطیـۀ    تحقیق: . تفسیر القرآن العظیم

    . دارالکتب العلمیه:  بیروت

تفسـیر (منسـوب    .ق)1422( .، محیی الدینابن العربی - 

 ،شیخ عبد الوارث محمـد علـی   :تحقیق .عربیبه) ابن 

 .دار الکتب العلمیۀبیروت: 

: تحقیـق  .بحرالمحیط ).ق1422( .أبی حیان ،األندلسی - 

شـیخ علـی محمـد    ، شیخ عادل أحمد عبـد الموجـود  

 .دار الکتب العلمیۀو..، بیروت:  معوض

 .فرائـد األصـول   ).ق1419( .شـیخ مرتضـى   ،انصاري - 

قـم:   .تراث الشیخ األعظمتحقیق  لجنۀُ: إعدادو  تحقیق

 .مجمع الفکر اإلسالمی

شـروط و آداب   ).ش1376( .ایزدي مبارکـه، کـامران   - 

  امیر کبیر. :تهران .تفسیر و مفسر

روش شناسی  ).ش1379( .بابایی، علی اکبر و دیگران - 

  .سمت :تهران .تفسیر قرآن

البرهان فـی   ).ق1412( .البحرانی، سید هاشم الحسینی - 

     . دار الهادي :بیروت .تفسیر القرآن

أنـوار التنزیـل و    ).ق1418( .عبداهللا بن عمر ،بیضاوى - 

 .تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشـلى  . أسرار التأویل

 . دار احیاء التراث العربىبیروت: 

ــد  -  ــر، محم ــه گ ــی   ).ش1382( .خام ــاختار هندس   س

  تهران: نشر بین الملل. .ي قرآنهاسوره

 .سماء اهللا الحسنیشرح ا ).(بی تا .مال هادى، سبزواري - 

 .طبعۀ حجریۀ. منشورات مکتبۀ بصیرتیقم: 

تحلیـل انتقـادي مبـانی و     ).ش1389( .سیاوشی، کرم - 

تهـران:   .روش تفسیري سید قطب در فی ظالل القرآن

 .نشر بین الملل

 الـدر  ).ق1414( .الـدین  جـالل  الرحمن عبد سیوطی، - 

    .الفکر دار: بیروت .بالمأثور التفسیر فی المنثور

المیزان فی تفسیر  ).ق1417( .بایی، محمدحسینطباط - 

  .مؤسسه نشر اسالمی: قم .القرآن

تفسیر العیاشـی   ).ش1380( .عیاشی، محمد بن مسعود - 

تهران:  .هاشم رسولی محالتی : تحقیق .)التفسیر کتاب(

 مکتبۀ العلمیۀ االسالمیۀ.

ــه -  ــائینی، نهل ــه الحــدیث و   ).ش1379( .غــروي ن فق

 .دانشگاه تربیت مدرس تهران: .روشهاي نقد متن

 . مفـاتیح الغیـب   ).ق1420( .محمد بن عمر ،رازىفخر - 

 . دار احیاء التراث العربى .بیروت

 .من وحـی القـرآن   ).ق1419( .، محمد حسیناهللافضل - 

  بیروت: دارالمالك للطباعۀ و النشر.

ــدالهادي  -  ــلی، عب ــدیث  ).ق1421( .الفض ــول الح  .اُص

  .روالنش للتحقیق القرى أم مؤسسۀ: بیروت

 .قمـى ال تفسـیر  ).ش1367( .ابـراهیم  بـن  على ،قمىال - 

    .الکتاب دار :قم .جزایرى موسوى طیب سید: تحقیق

بحار االنوار الجامعـۀ   ).ق1403( .مجلسی، محمد باقر - 

 مؤسسه الوفاء. :بیروت .لدررِ أخبار ائمۀ األطهار

 .روش فهم حـدیث  ).ش1389( .مسعودي، عبدالهادي - 

  : انتشارات سمت.تهران

 ).ش1368( .محمــد بــن محمدرضــاقمــی،  هدىمشــ - 

 حسـین  تحقیـق:  . تفسیر کنز الدقائق و بحـر الغرائـب  

     . وزارت ارشاد: تهران .درگاهى

 .آفـاق تفسـیر   ).ش1382( .مهدوي راد، محمـد علـی   - 

  نشر هستی نما. :تهران

 .أسـباب النـزول   ).ق1414( .الواحدي، علی بن أحمد - 

  .دار الفکر :بیروت


