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 ۱۳۹۹، پاییز و زمستان ۸های حدیثی، سال چهارم، شمارۀ آموزه

 شناسی حدیث مخالف با قرآن کریم گونه
 ١محمد سلطانی رنانی 

 چکیده
این . مردود است، حدیث که با قرآن کریم مخالف باشد هر، به اتفاق عالمان مسلمان

و برخی  و اهل بیت. شود آیات و اخبار معتبر پرشمار پشتیبانی می اصل به واسطۀ
برخی اهـل . اند را مردود شمرده اخباری منسوب به پیامبر اکرم، صحابه بر پایه آن

ولـی درک ، انـد حدیث هر چند اصل مردود بودن حدیِث مخالف بـا قـرآن را پذیرفته
عقلی کـه بـه ، در دیدگاه آنان؛ دانند ن را معتبر نمیعقل در اعتبارسنجی حدیث به قرآ

. گمـان بـه خطـا رفتـه اسـت بی، با قرآن حکم کنـد) السند( مخالفت حدیث صحیح
ولـی ، داننـد بسیاری از فقیهان نیـز هـر چنـد عـرف را مرجـع تشـخیص مخالفـت می

واخّص من د کنن وجه محصور می مخالفت را تنها در دو فرض تباین کلّی و نسبت اعّم
گیری احادیث َعـرض و  با پی. دهند و مخالفت عرفی را به مخالفت منطقی تقلیل می

و اسـتقراء ، و تحلیـل مفهـوم مخالفـت عرفـی، سخنان محّدثان و فقیهان در این بـاب
، تناقض صریح یا مخفی: شود هفت گونه مخالفت حدیث با قرآن یافت می؛ مصادیق

مخالفـت بـا ، حصار عاّم در مصـادیقان، تعمیم خاّص، ناپذیر تخصیص عاّم تخصیص
گمان احادیثی کـه در هـر یـک از  بی. و مخالفت با قرآن مکتوب یا ملفوظ، سیاق آیه
 . شود با قرآن کریم مخالفت دارد و کنار گذاشته می، ها جای گیرد این گونه

مخالفـت ، مخالفت عرفـی، حدیث مخالف قرآن، اخبار َعرض :واژگان کلیدی
 . منطقی

                                                  
 . ۰۶/۰۵/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۰۷/۰۹/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 m.soltani.r@ltr.ui.ac.ir. عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ١
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 مقدمه 
بـر ایـن اصـل متفـق وبـیش  کم، گون اسالمی با اختالفات گسترده خـویش ق گونهرَ فِ 

و سّنت معصوم، دین هستند که در عرصۀ اصـلی و معتبـر  دو سرچشـمۀ ینقرآن کریم
چنانکـه قـرآن ؛ کننـد ها و احکام دینی است که یکدیگر را نیز پشـتیبانی می دریافت آموزه

ُسـوُل َفُخـُذوهُ﴿ دهـد فرمان می مسلمانان را به پیروی از پیامبر اکرم َومـا  مـا آتـاُکُم الرَّ
برتـرین ، عنـوان ثقـل اکبـر قرآن کریم را به و پیامبر اکرم. )۷ /حشر( ﴾َنهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا
. )۱۳۶۲:۱/۶۶ :قصـدو( کنـد اسـالمی معرفـی میامـت خـویش بـرای بخش  میراث نجـات

  ۀتـرین دغدغـ شـرح حـدیث نیـز مهم و تبویـب و تصـحیح و، ت و تفسیر قرآن کـریمقرائ
ا مفـاد وحـی تفسـیر قـرآن بـ و نکتۀ مهم در این میان فاصلۀ. عالمان مسلمان بوده و هست

تفسـیر قـرآن حاصـل . میان احادیث موجود با سّنت معصوم اسـت رّبانی و همچنین فاصلۀ
ج از قـرآن ثیریافته از عواملی خـار خواسته و ناخواسته تأفهم بشری از واژگان قرآن است که 

و حدیث نیز حکایتی از سّنت معصوم اسـت کـه صـدور و جهـت . شود کریم حاصل می
بنابراین هرچند قـرآن کـریم . ّمل و نقض و ابرام استأها محل ت صدور آن در پی گذر قرن

ولـی ؛ و سّنت معصوم هر دو حجت الهی هستند و اختالف و تنـاقض در آنهـا راه ندارنـد
گمـان در مـواردی  بی، آن و حکایـت سـّنت در لبـاس حـدیثفهم و تفسیر مفسـران از قـر 

زیسـت مـدنی  بلکه در دورۀ، صدر اسالم از زمانۀ. استناسازگار و یا متناقض ، گون هگون
دشـوار  هایی بر پیامبر بسته شد که دریافت سّنت حقیقـی و معتبـر را گفته، پیامبر اکرم

ضمن هشدار نسبت بـدین  کرمپیامبر ا. افزود یحدیث و سّنت م ۀو بر فاصلساخت  می
 :  ای برای پذیرش و رّد حدیث منقول تأسیس کرد و فرمود قاعده ،آسیب

َتاُکْم َعنِّ  یْفُشو َعنِّ یَ َث َس یِإنَّ اْلَحدِ « 
َ
ـیُ  یَفَما أ ـ یَواِفـُق اْلُقـْرآَن َفُهـَو َعنِّ َتـاُکْم َعنِّ

َ
 یَوَمـا أ

 :۱۴۰۸، ابوالفتوح رازی؛ ۱/۲۲۱ :۱۳۷۱، برقی ؛۱/۱۱۷ :۱۴۲۱، بیهقی( »یَس َعنِّ یْ َخاِلُف اْلُقْرآَن َفلَ یُ 
۵/۳۶۸( . 

را  بدین قاعده عمل کرد و حـدیثی منسـوب بـه پیـامبر اکـرمکه نخستین کسی 
آن حضـرت ایـن . اسـت بانو فاطمه زهـرا، دلیل مخالفت با قرآن مردود اعالم کرد به

ُث دینـاَرًا و «گفته که  نبیاِء الُنَورِّ
َ
 را بـا آیـۀ ،»ال ِدرَهَمـًا و ماَتَرکنـاُه َصـدَقةً َنحُن َمعاِشُر األ
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کید کرد کـه پیـامبر  ،)۱۶ /نمل( ﴾َوِرَث ُسَلیماُن داُووَد ﴿ مخالف دانست و بر این اصل تأ
 . )۱۹ :۱۳۲۶، طیفور ابن( گرداند کند و از آن روی نمی با قرآن مخالفت نمی اکرم

عبداللـه . نیز بوده است رماین اصل مورد پذیرش دیگر یاران و اطرافیان پیامبر اک
ِانَّ « کننـد کـه کند که چون عائشه شنید کـه از پیـامبر چنـین نقـل می عباس نقل می بن

ُب ِبُبکاِء اهِلِه َعَلیه َت َلُیَعَذّ والَتـِزُر واِزَرٌة ِوزَر ﴿دلیل ناسازگاری با آیه  این گفته را به، »الَمیِّ
 . )۴/۱۲۱ :۱۴۲۴، یهقیب( مردود دانست ،)۱۶۴ /انعام( ﴾ُاخری

حـدیث بـر قـرآن کـریم  نیز بـر عرضـۀ پیشوایان معصوم، پس از پیامبر اکرم
کید داشتند تبیین این دسته روایات و تحقیق معنای مخالفت و موافقت با قرآن بیشـتر . تأ

و بیشـترین کاربسـت ایـن . در اصول فقه و مباحث تعادل و تـراجیح طـرح شـده اسـت
شــود نخســت  آنچــه کمتــر یافــت می. ع فقهــی یافــتتــوان در فــرو  احادیــث را نیــز می

هـای  شناسی روایات مخالف قرآن کریم و دوم کاربست این اصـل در دیگـر حوزه گونه
 . است) تفسیر و کالم( علوم اسالمی

ۀ شود تا بهتر بتوان دربار  ترین احادیث َعرض نقل می در گام نخست برخی از صریح
 . خن گفتهای آن س وگونه، معنای مخالفت، مفاد آن

 روایات َعرض حدیث بر قرآن الف.
روایات پرشماری در هر دو سّنت حدیثی سّنی و شیعه نقل شده است کـه احادیـث 

باید بر قرآن کریم عرضـه شـوند ودر صـورت مخالفـت اعتبـاری  منسوب به معصوم
 : حدیث بر قرآن در کتب شیعه از این قرارند هعمده روایات عرض؛ نخواهند داشت
از ) سند موثـق( هاشم از نوفلی از سکونی ابراهیم قمی از ابراهیم بن علی بن کلینی از
بـر هـر حّقـی حقیقتـی و بـر هـر : فرمود کند که پیامبر اکرم نقل می امام صادق

درستی روشنایی است پس آنچه با کتاب خداوند سازگار بـود آن را برگیریـد و آنچـه بـا 
 . واگذارید، کتاب خدا ناسازگار بود

عمیـر از هشـام  ابی شـاذان از محمـد بن اسـماعیل از فضـل بن ین از محمـد بنهمچن
در منـا خطبـه  کند که پیامبر اکـرم نقل می از امام صادق) سند صحیح( حکم بن

 : خواند و فرمود
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ای مردمان آنچه که از من برایتان حکایت شد با کتاب خداوند سازگار بود من آن را 
 . ام من آن را نگفته، ازگار بودگفتم و آنچه با کتاب خدا ناس

ُسَوید از یحیی الحلبـی  خالد از نضربن پدرش محمد بن محمد برقی از و از احمد بن
بن اّیوب صادقاز امام از : کند که فرمودنقل میحّر

شود و هر حدیثی کـه بـا کتـاب خداونـد  هر چیزی به کتاب و سّنت بازگردانده می
 . )۱/۶۹ :۱۴۰۷، ینیکل( ساختگی است، سازگار نباشد

عیسـی از یـونس  هاشـم از محمـد بن ابراهیم قمـی از ابـراهیم بن همچنین از علی بن
 : کند چنین نقل می سنان از ابوالجارود از امام باقر حماد از عبدالله بن بن

 . )۶۰، همان( هر گاه حدیثی بر شما گفتم از من نسبت آن را با قرآن بپرسید
 : کند که فرمود نقل می م از امام صادقمسل و عیاشی از محمد بن

با قـرآن سـازگار بـود آن را ، بدکار از چه و کوکارین از چه، دیرس تو به تیروا چه هر
، با قرآن ناسازگار بـود، بدکار از چه و کوکارین از چه، دیرس تو به تیروا چه و هر، برگیر

 . پس آن را برنگیر
 : کند که فرمود یحکایت م و از ُکَلیب اسدی از امام صادق

پس آن باطـل ، کند یید نمیما نقل شد و کتاب خداوند آن را تأآن حدیثی که که از 
 . )۸-۱/۹ :۱۳۸۰، یاشیع( است

عّمار ازابوموسـی ضـریر از امـام  محمـدبن موسـی از احمـد بن هـارون بن و به واسطۀ
  : فرمود نقل شده که پیامبر کاظم

، سیدرضی( دروغ و باطل است، ناسازگار باشدهر روش و حدیث و سخنی که با قرآن 
۱۴۰۶: ۷۵( . 

 : طور مرسل نقل شده که فرمود به و از پیامبر اکرم
آنچه با کتاب خدا ، اش کنید بر کتاب خدا عرضه، گاه که حدیثی از من به شما رسیدآن

 . )۱/۵ :۱۴۰۹، طوسی( بزنیدبر دیوار آن را سازگار بود آن را بپذیرید و آنچه ناسازگار بود 
مجموع این روایات بر آن داللت دارد که موافقـت بـا قـرآن کـریم شـرط الزم بـرای 

و مخالفت حدیث بـا قـرآن شـرط ، است اعتبار حدیث و احراز صدور آن از معصوم
 . کافی برای عدم اعتبار حدیث و احراز عدم صدور آن از معصوم است
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 پژوهش بیان مسئلۀ ب.
شود که "مخالفت حـدیث بـا قـرآن دلیـل و ره پذیرفته میبر پایه احادیث َعرض این گزا
حال پرسـش اساسـی آن اسـت کـه "مخالفـت" بـه چـه . شاهد بر عدم اعتبار حدیث است"

پژوهش در این مقاله در ، معناست؟ و مخالفت حدیث با قرآن چند گونه است؟ از این روی
. گیـرد ی قـرار مینخست مفهوم مخالفت به اختصار مورد بررسـ؛ گیرد سه مرحله شکل می

های مخالفـت بازشناسـی  گونـه، پس از آن با استفاده از احادیث و سخنان عالمـان مسـلمان
هایی از احادیـث مخـالف قـرآن در  نمونـه، و سپس بـرای تتمـیم و تکمیـل بحـث. شود می

نتیجه این پـژوهش . شود شناسی می بررسی و گونه، های گوناگون علوم اسالمی طرح حوزه
های  هـر روایتـی کـه در یکـی از گونـه، سنجی روایات با قرآن کـریم نسبت آن است که در

 . کنار گذاشته خواهد شد دلیل مخالفت با قرآن نامعتبر خواهد بود و به، مذکور جای گیرد

 پیشینه پژوهش ج.
مفاد اخبار عرض و اصل اعتبارسنجی احادیـث بـه قـرآن کـریم در علـوم حـدیث و 

موضـوع ایـن مقالـه . شود باحث تعادل وتراجیح طرح میهمچنین در اصول فقه م، درایه
از این رو پیشینه خاص پژوهش حاضر ، شناسی احادیث مخالف قرآن است به ویژه گونه

 : از این قرار است
 "شناسی و ضوابط کاربست عملی فرایند عرضه حدیث بر قرآن کریم وشنامه "ر  پایان

 . )۱۳۹۷، دانشگاه قرآن وحدیث( اثر محمد مرادی با راهنمایی دکتر رحمان ستایش
نامه "بررسی دیدگاه عالمه طباطبایی پیرامون روایات با معیار عرضه بر قرآن" اثـر  پایان

 . )۱۳۹۷، دانشگاه قرآن وحدیث( محمد کرمی با راهنمایی دکتر علی غضنفری
رساله "معیار موافقـت ومخالفـت بـا قـرآن در احادیـث عرضـه از منظـر فـریقین" اثـر 

 . )۱۳۹۷، جامعه المصطفی( نژاد عابداف به راهنمایی دکتر مهدی رستم سیدمراد
رساله "بررسی مفهوم موافقـت ومخالفـت حـدیث بـا قـرآن در احادیـث عـرض" اثـر 

 . )۱۳۹۱، دانشگاه فردوسی( مجتبی نوروزی به راهنمایی دکتر سیدمحمد مرتضوی
، شـناخت قرآن( یبـورج یدیات َعرض" اثـر جمشـیدر مدلول روا یمل"تأ یمقاله پژوهش

 . )۱۰۳ :۱۳۹۵، ۱۶ش
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 جوکـار ش ویم اثـر رحمـان سـتایات به قرآن کر یروا ضوابط عرضۀ یو مقاله پژوهش
 . )۱۸۰ :۱۳۹۴، ۱۳ش، میِّ کتاب ق(

انـد و نظـرات  هرچند این آثار در تبیین مفهوم مخالفت حدیث با قرآن کوشش کرده
شناسـی ویـژه بـه گونهکـه بـهولـی اثـری؛ انـدگوناگون را در این باب شرح وبسط داده

 . نیافتم، هایی برای هر گونه ذکر کند حدیث مخالف قرآن بپردازد و نمونه

 اعتبارسنجی حدیث با قرآن -۱
شود که در عدم اعتبار حـدیث مخـالف قـرآن  هرچند پژوهشگر مسلمانی یافت نمی

ــزوم عرضــه و؛ تردیــدی داشــته باشــد ــر اصــل ل  ولــی واکــنش عالمــان مســلمان در براب
دیدگاه اهل حدیث و فقیهان در ایـن بـاب را . اعتبارسنجی حدیث با قرآن متفاوت است

 . کنیم بررسی می

 اهل حدیث و عرض بر قرآن -۱-۱
اند که  هر چند ثبوتًا پذیرفته، برخی از اهل حدیث به سبب دلبستگی بسیار به روایات

فهـم و ، اقولی به هنگامـه اثبـات و تشـخیص مصـد، حدیث مخالف قرآن مردود است
، به بیـان دیگـر. شمارند دریافت عقل از مخالفت حدیث با قرآن را محکوم و مردود می

ثان اصوال برای درک و فهم عقل بشری ، ُمدرِک مخالفت عقل است و این دسته از محدِّ
در برابر کسـانی کـه  ،)فقیه سلفی معاصر( عبدالرزاق عفیفی. اعتبار مستقل قائل نیستند

 : نویسد می، شمرند میحدیثی را مردود 
دانـی کمتـر از آن چیـزی اسـت کـه  زیرا آنچـه می؛ عقلت را به کوتاهی متهم بدان

 ا این راویان عادل و منضبط کـه همـۀام؛ عقلت را به خطا و نادانی متهم بدان، دانی نمی
 نادر است خطا در کار آنان بسیار، اند شرایط نقل حدیث را دارند و روایاتی را نقل کرده

 . )۱/۲۸ :۱۴۲۵، یفیعف(
شـرعی تـدوین   ای در وجوب جمع میان ادله رساله، فقیه سلفی معاصر، راشد ولید بن

 : کرده و در آغاز آن چنین نوشته است
چه هر دو قطعی یـا هـر دو ظّنـی یـا یکـی ؛ ممکن نیست که دو نّص شرعی صحیح
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معتقـد باشـیم  و بر ما واجب است که. با یکدیگر متعارض باشند، قطعی و دیگری ظّنی
و بیشتر کسانی که ادعای وجود تعارض در ادله . نصوص شرعی همه موافق و سازگارند

و . گزاران هستند که در پِی از میان بردن اعتماد به نصوص شرعی هسـتند بدعت، دارند
پـس مـتهم . روداگر در ذهن تو تعارضی آشکار شد با آمـوختن و پرسـیدن از میـان مـی

شــرعی برتــر از تعــارض  و ادلــۀ، هــم و کوتــاهی دانــش توســتهمانــا عقــل و ذهــن و ف
گاه باش. اند پیراسته دو نـّص صـحیح شـرعی متعـارض نخواهنـد : پس بدین دو اصل آ

) شـده فهم( است نه منظورفیـه) فهمنده( متهم ناظر، اگر چنین تعارضی حاصل شد. بود
 . )۳-۴ :۱۴۲۵، سعیدان(

برخـی . )۵/۲۱۴۷ :۱۴۰۷، یبخار ( حر کردندرا س یهودیان پیامبر اکرم، بنابر روایاتی
معـروف ( اند دلیـل مخالفـت بـا قـرآن مـردود دانسـته پژوهندگان این دست روایات را بـه از

در برابـر ایـن پژوهنـدگان  ،)محـّدث سـنی معاصـر( حسن زهیـری. )۲۴۷ :۱۳۹۸، الحسنی
 : نویسد می

نشـده اسـت و  سـحر پیـامبر اکـرم: گوینـد یابیم کـه می در این زمان برخی را می
صـحابه و ۀبنابر سـخن آنـان . کنند روایات منقول در صحیح بخاری و مسلم را رّد می

تـو تنهـا کسـی : شـود به آنان گفته می، اند امت اسالمی همگی بر باطل اجتماع کرده
ای؟ آیـا عقـل و فهـم تـو برتـر از فهـم  هستی که به عقلت این مطلب را کشف کـرده

، تا بی، زهیری( و صحابه و تابعین و پیشوایان دینی است؟ ابوبکر و عمر و عثمان و علی
۸/۵۴( . 

 عقل و فهم ناظر معاصر با عقـل و فهـم پیشـینیان ،چنانکه در سخن زهیری شاهدیم
پنداشته   ویژه صحابه و تابعین معصوم به، و البته پیشینیان، شود مقایسه می ،)سلف صالح(

 . شوند می
اعتراف خلیفه دوم به مخالفت با قـرآن و سـّنت ، یکی از موارد شگفت از این دست

کند کـه عمـر  عباس نقل می نسائی به سندی متصل و صحیح از عبدالله بن. نبوی است
گمـان آن در کتـاب  کنم و بی تمتـع نهـی مـی] به خداوند سـوگند مـن از [حـّج : گفت

ثان و فق. )۴/۴۷ :۱۴۲۱، ینسائ( آن را انجام داد خداوند هست و پیامبر یهـان اهـل محدِّ
انـد تـا وی را از اعتـراف بـه مخالفـت بـا قـرآن  سّنت در صدد توجیه سخن عمـر برآمده
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 :۱۳۹۰، طباطبـایی( عالمه طباطبایی برخی از این سخنان را نقل و نقد کرده است، برهانند
، بسیار شگفت است) سندی( عبدالهادی حنفی در این میان سخن محمد بن. )۲/۵۲-۵۰

 : نویسد وی می
دانم و  گوید تمتع در قرآن است یعنی من تفسیر قرآن و سّنت را مـی ر که میسخن عم

رود کـه خواسـته  زیرا به عمر گمان نمی؛ نهی از تمتع با کتاب و سّنت مخالفتی ندارد
 . )۵/۱۵۳ :۱۴۰۶، یسند ( باشد با قرآن و سّنت مخالفت ورزد

، خواهـد شـدمخـالف قـرآن یافـت ن ،این گونه سخن آن است که بـرای خبـر نتیجۀ
بـه هـیچ وجـه خبـر : نویسـد کنـد و می حزم اندلسـی بـدان تصـریح می ای که ابن نتیجه

و هر خبر شرعی یا بر قرآن افـزوده و بـر آن عطـف ، صحیحی مخالف قرآن وجود ندارد
حزم بدین  ابن. )۲/۲۰۹ :۱۴۰۴، حـزم ابن( کرده و آن را تفسیر کرده یا بر آن استثنا زده است

کـافر ، زندیق، و برخی از راویان احادیث َعرض را به القاب َکذاب کند حد کفایت نمی
ُسـوُل ﴿ نوازد و اصوال اخبار عرض را مخالف آیـاتی همچـون و احمق می مـا آتـاُکُم الرَّ

 . )۲/۲۰۷ :۱۴۰۴، حزم ابن( شمرد می ،)۷ /حشر( ﴾َو ما َنهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا  َفُخُذوهُ
ثان و فقیهان سلفی قرار گرفتهحزم مورد پذیرش عموم  سخن ابن چنانچه عماد ، محدِّ
س االزهـر( السید شربینی َعرضـه حـدیث بـر قـرآن را از مواضـع دشـمنان اسـالم  ،)مـدرِّ

اهل علم بر این متفق هستند که سـّنت : نویسد حزم میبرشمرده و پس از نقل سخن ابن
کنـد و هـر  نمیز مخالفـت کند و با سّنت صحیح دیگـر نیـ صحیح با قرآن مخالفت نمی

 . )۲۲۸ :۱۴۲۲، شربینی( بلکه از بدفهمی است، واقعی نیست، نظر رسید تعارضی به
انـد کـه  سـخنانی گفته  برخی عالمان شیعه نیز در پذیرش اخبار عـرض و گسـتره آن

 بنگریـد شـیخ انصـاری دربـارۀ؛ کنـد عمومیت و گستردگی اخبار َعرض را محدود می
 : نویسد اخبار عرض بر قرآن می

بهتر آن است که مورد این دست اخبار را بر روایات وارد در اصول دیـن ماننـد غلـو و 
و روایــات مخــالف قــرآن در مجــامع روایــی مــا یافــت ، جبــر و تفــویض حمــل کنــیم

برگرفته و پیراسته ) مأهه اربع( زیرا جوامع حدیثی شیعه از اصول چهارصدگانه، شود نمی
ف قرآن در احادیث متعارض یا ضـعیف همچنین ممکن است اخبار مخال. شده است
 . )۱/۱۵۱، تا بی، انصاری( یافت شود
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وبیش فقیهان شیعه در برخی احادیث فقهی بـه مخالفـت بـا قـرآن توجـه  هر چند کم
ای  ولی سخن شیخ انصاری نیز محیط حدیث و فقه شیعی را فراگرفته و گونـه، اند داشته
در ، مخـالف قـرآن نخواهـد بـودالسند  داوری شکل گرفته است که حدیث صحیح پیش

احراز عدم مخالفـت بـا قـرآن کـریم ، حالی که شرط الزم برای صحت و اعتبار حدیث
تـوان  نمی، و تا متن حدیث بررسی نشود و عدم مخالفت آن با قرآن احـراز نشـود، است

 . دانست معتبر و صادر از معصوم، حدیثی را صحیح
و مقصود از حدیث مخـالف قـرآن بـه شود  برای آنکه گستره احادیث َعرض آشکار

 . تبین شود، نخست باید معنای مخالفت، آشکاری مشخص شود

 مخالفت عرفی یا منطقی -۱-۲
چنانکـه ، شـوند موضوعات احکـام شـرعی گـاه در شـریعت تعریـف و تحدیـد می

ولی آن دسته از موضوعات احکام که . اند طهارت و صوم و صالت و سفر تعریف شده
بـر ایـن . )۱۳۹۰:۱/۱۵۰، حکیم( شوند بنابر عرف فهم و شناخته می، رندتعریف شرعی ندا

عمــوم عالمــان شــیعه تعریــف مخالفــت بــا قــرآن را مبتنــی بــر تشــخیص عــرف ، اســاس
و عـاّم وخـاّص ، مطلق ومقید: نویسد فیاض در تقریر درس عالمه خویی می. اند دانسته

د، آید شمار نمی نزد عرف مخالفت به قرینه بر تصـّرف در عـاّم ومطلـق  زیرا خاّص و مقیَّ
 . )۴/۳۱۳ :۱۴۱۹، فیاض( د  شمار نمی) ذوالقرینه( مند است و عرف قرینه را مخالف قرینه

ولـی شـگفت آن ، ُعرفی دانستن مخالفت و موافقت مورد پذیرش پژوهنـدگان اسـت
مخالفت عرفی تنها در دو فـرض تبـاین کّلـی و ، است که در بیشتر متون فقهی واصولی

مقصـود از : کنـد میـرزای نـائینی بیـان می. اند وجه معرفـی شـده اعّم واخّص من نسبت
ت به گونه وجه است و مخالف تباین کّلی یا تباین به نحوۀ عموم و خصوص من، مخالفت

زیـرا عـرف میـان عـاّم وخـاّص موافقـت ؛ آیـد شـمار نمی عموم و خصوص مخالفت بـه
، کاظمی( رود با اندک تأملی از میان می مخالفت میان عاّم وخاّص بدوی است و. بیند می

۱۴۰۴: ۲/۱۶۳( . 
شود و مخالفـت تنهـا  بدین طریق تشخیص ُعرف نیز به تعریفی منطقی واگذاشته می

میان حدیث و قـرآن تبـاین کّلـی یـا نسـبت اعـّم واخـّص : شود در دو فرض پذیرفته می
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فـت منطقـی و گمـان مخال مهم آن است کـه ایـن دو فـرض بی نکتۀ. وجه واقع شود من
در چـارچوب ، به بیان دیگـر. ولی تنها مصداق برای مخالفت ُعرفی نیست، عرفی است
 . های دیگری از مخالفت را یافت توان گونه می، نگرش عرفی

دینـارًانحن معاشر األ«در برابر روایت مزعوماستدالل حضرت زهرا ُث الُنورِّ نبیاء
 َوِرَث سـلیماُن داووَد  ت این روایت با آیۀنسب. ید این سخن استیز مؤ ن ،»و ال درهماً 

است .)۱۶ /نمـل( و ، گذارند روایت بر آن است که پیامبران ارث نمی؛ اعم واخّص مطلق
حدیث را ، شریفه پس گویی آیۀ. فرماید سلیمان برای داوود ارث باقی گذاشت قرآن می

بـا ایـن حـال ؛ سـتتبـاین نی، بنابراین نسبت این روایت و آیه قرآنی. تخصیص زده است
ایـن اسـتدالل . چنین روایتـی را مخـالف قـرآن ومـردود دانسـته اسـت حضرت زهرا
تر از دو فرض تباین و  آن است که مفهوم مخالفت گسترده دهندۀ نشان حضرت زهرا

 . اعم و اخص من وجه است

 شناسی مخالفت حدیث با قرآن گونه -۲
ثانسنجی آن با ق جستجو در احادیث و نسبت بر پایۀ سخن محدِّ ، رآن کریم و تحقیق در

 . هایی از مخالفت حدیث با قرآن را بازشناسی کرد توان گونه فقیهان و متکّلمان می

 مخالفت به نحو تناقض صریح -۲-۱
در ایـن گونـه ؛ مخالفت در دید منطق و عرف همانا تنـاقض اسـت آشکارترین گونۀ

صـدق هـر یـک کـذب دیگـری ای است کـه از  دو گزاره، مخالفت مفاد آیه و حدیث
متناقض که همـواره بـر دو سـوی سـلب و ایجـاب قـرار  دو گزارۀ، شود نتیجه گرفته می

رسد منظور پژوهندگان از فرِض نسبت تبـاین کّلـی میـان حـدیث و  نظر می به. گیرند می
بخـاری از عائشـه نقـل . حدیث ذیل است، چنین مخالفتی نمونۀ. قرآن نیز تناقض است

 : در شبی قرائت قرآن مسلمانی را شنید و فرمود بر اکرمکند که پیام می
 او آیاتی را به یاد من آورد که از فالن سوره جا انداخته بودم، خداوند رحمتش کند 

 . )۱۷/۵۰ :۱۴۰۷، یبخار (
. ای را فراموش کرد آیه، کند که پیامبر در قرائت نماز صبح حنبل نقل می و احمد بن
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احمـد ( از یـادم بـرده شـد: نسخ شده است؟ و پیامبر فرمود آیه: کعب عرض کرد ُابی بن
 . )۲۴/۸۰ :۱۴۲۱، حنبل بن

، کند که پیـامبر آیـاتی از قـرآن را فرامـوش کـرده این دو روایت به صراحت بیان می
َفالَتْنَسـی﴿کـه آیـه در حالی؛ بلکه از جایگاهش در سوره فروانداخته است ﴾َسـُنْقِرُئَك

 ۱۰ :۱۴۰۹، طوسـی( کرده است ارد که پیامبر قرآن را فراموش نمیبر آن داللت د ،)۶ /اعلی(
را ناظر به استثنای موجـود در  برخی از مفسّران روایات فوق. )۱۰/۱۸۴ :۱۴۲۲،ثعلبی؛ ۳۳۰/
اند و بدین واسطه مخالفت روایات مذکور  دانسته )،۷(اعلی/ ﴾اللهُ  َشاءَ  َما ِإالَّ ﴿ هفتم آیۀ

ولــی . )۷/۲۸۶ :۱۴۲۳، عجیبــه ابن؛ ۳۰/۲۸۲ :۱۴۱۸، عاشــور ابن( اند را بــا قــرآن برطــرف ســاخته
ت و استثنای مشّیت اس، هفتم آن هستند که استثنای موجود در آیۀبسیاری از مفسران بر 

ز این رو یحیی ا. ممکنی است تنها برای بیان چیرگی و سیطرۀ اراده خداوند بر هر پدیدۀ
تفسیر آیۀ  : نویسد هفتم می فّراء در

 بلکه همانند، خواهد که پیامبر چیزی از قرآن را فراموش کند خواسته و نمیخداوند ن
هر آنچه : گونه که به کسی گویی همان، هود است سورۀ ۱۰۷-۸استثنای واقع در آیات 
و مقصود آن است کـه چیـزی را ، دهم مگر آنچه بخواهم که ندهم طلب کنی به تو می

 . )۲۰/۲۶۶ :۱۳۹۰، باییطباط؛ ۳/۲۵۶ :۱۴۰۰، فّراء( از وی منع نکنی

 مخالفت به نحو تناقِض مخفی -۲-۲
زیـرا هـر مخـاطبی تنـاقض ، تناقض صریح میان مفاد حدیث با قرآن کمیـاب اسـت

. زنـد یابد و از پذیرش نقیض صریح قرآن سـرباز می صریح را به سرعت و روشنی درمی
بـدین ، ار دارنـدآشـک شود که با قرآن تناقض نا احادیثی یافت می، ولی در موارد دیگری

تـی یروا. ای از این دسـت را بنگریـد نمونه. مفاد قرآن در تناقض هستند معنا که با الزمۀ
 : ن نقل شده استیاین چن
 . )۴۲و  ۳ :۱۴۱۳، صدوق( »الُتقَبُل َشهاَدُة الَوَلِد َعلی واِلِدِه «

 : فرماید و قرآن کریم می 
ِذ یُّ ا اَ ی﴿ ایَها الَّ ِو اْلواِلَد یمِ َن آَمُنوا ُکوُنوا َقوَّ

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ِه َو َلْو َعلی أ ِن َو یْ َن ِباْلِقْسِط ُشَهداَء للَّ

بِ  ْقَر
َ
 . )۱۳۵/نساء( ﴾َن یاأل
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و مفـاد آیـه لـزوم شـهادت ؛ پذیرفته نشدن شهادت فرزند بر پدر اسـت، مفاد حدیث
از جملـه ، برخـی از فقیهـان. یـا نزدیکـان اسـت، مـادر و پـدر، )اعتـراف( دادن بر خود

 :۱۴۰۶، مجلسـی( لسی اول به صراحت حدیث منقـول را مخـالف قـرآن دانسـته اسـتمج
۶/۱۱۴( .

شیخ طوسی در سازگاری حـدیث و آیـه چنـین بیـان کـرده اسـت کـه آیـه بـه اقامـه 
و ایـن دو بـا یکـدیگر ، و حدیث شهادت را نـامعتبر دانسـته اسـت، شهادت فرمان داده

 ولـی شـهادتش مقبـول نیسـت، ادت دهدفرزند باید بر پدر خویش شه؛ مخالفتی ندارند
امر بـه شـهادت دادن بـا ، آشکار است که این سخن صحیح نیست. )۲۳۰ :۱۴۱۴، طوسی(

، اگر شهادت فرزند بر پدر پذیرفته نباشد، به بیان دیگر. پذیرش آن شهادت مالزمه دارد
رمـان و البتـه قـرآن بـه امـری بیهـوده ف. بیهوده و عبث خواهد بـود، امر به اقامه شهادت

و این مخالفت بـه ؛ دانیم حدیث منقول را با قرآن مخالف می، بر این اساس. نخواهد داد
 . نحو تناقض غیرصریح است

شهرآشـوب از ابـوحمزه  داسـتانی اسـت کـه ابن ،صـریح دیگر نمونه در تناقض غیر 
ایـوب بـه بـالء و ، نـوح بـه غـرق، ابراهیم بـه آتـش، این نقل بر پایۀ. کند ثمالی نقل می

اند که در پـذیرش والیـت امامـان توقـف و تردیـد  وسف به چاه از آن روی گرفتار شدهی
این حدیث را عالمه مجلسی بدون هـیچ تعلیقـه و . )۴/۱۳۹ :۱۳۷۹، شهرآشوب ابن( اند کرده

 . )۶۱/۵۲؛  ۴۶/۳۹؛  ۱۴/۴۰۱ :۱۴۰۳، مجلسی( شرحی در سه موضع نقل کرده است
، یافتگــان نعمت، نیکوکــاران، را برگزیــدگان پیــامبران الهــی، بســیاری از قــرآن آیــات
، ۲۱۳ /بقـره، ۵۸ /مریم، ۶۹ /نساء، ۴۷-۴۸ /همچون آیات ص( است یافتگان دانسته  و ره پیشوایان

بلکـه غـرق بالیـی ، نوح دچار غرق نشد؛ و چنانچه در قرآن کریم آمده است ،)۲۱ /یـس
و ابراهیم از سر پایـداری . )۷۰-۷۳ /یونس( بود که به نفرین نوح بر کافران فروفرستاده شد

پرستی بـه آتـش افکنـده شـد و خداونـد آتـش را بـر او سـرد و  در توحید و مقابله با بت
 /یوسـف( و یوسف به حسادت برادران به چـاه افکنـده شـد. )۶۶-۷۰ /انبیـاء( سالمت کرد

حـدیث فـوق بـا . )۴۱-۴۳ /ص( و اّیوب به آزمون الهی درآمد و سربلند برون شد. )۱۰-۹
واسـطه  صـریح و بی، ممکـن اسـت ایـن تنـاقض. در تنـاقض اسـت این آیات اد همۀمف

ایمـان اسـتوار پیـامبران و ، مفاد ایـن آیـات و ممکن است گفته شود الزمۀ؛ شمرده شود
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شهرآشوب کـه سرکشـی و  پس مفاد حدیث ابن؛ تسلیم آنان در برابر امر الهی بوده است
 . مفاد آیات قرآنی تناقض دارد با الزمۀ، عصیان آنان در برابر والیت اهل بیت است

وح حاکم بر آیات قـرآن توان گفت حدیث منقول با مفهوم کلی ور  به تعبیر دیگر می
. تناقض دارد، پیامبرانکریم دربارۀ

 ناپذیر مخالفت با عاّم تخصیص -۲-۳
بیند و چه بسیار قـوانین و احکـام  گمان عرف تقابل عام و خاص را مخالفت نمی بی

. اند تخصیص خورده، مقتضای مصالح نوپدید به، های گوناگون قضایی که در نظام عاّم 
قابل  نکتۀ. و چنین مشهور شده است که "هیچ عاّمی نیست مگر آنکه تخصیص خورد"

توجه آن است که همـین گـزاره عـام و مشـهور نیـز تخصـیص خـورده اسـت و برخـی 
 . تخصیص نیستند قابل، به جهت قرائن لفظی یا لّبی، های عاّم  گزاره

ناپذیر بـودن گـزاره  هایی از این دست باید بررسی شود تا مالک در تخصـیص نمونه
پرسند کـه  کسی می دربارۀ چنین حکایت شده که از امام کاظم. دستیاب شود، عاّم 

و اگـر بـدهی ، و بدهی بر جای گذاشته و بدهکاران خبر ندارنـد فوت شده و کودکانی
دارایی را بـر : و امام پاسخ داده است. مانند دست باقی می تهیفرزندانش ، وی را بدهند

 . )۷/۴۳ :۱۴۰۷، کلینی( فرزندانش هزینه کنید
ِبها  وصییُ ٍة یَّ ِمْن َبْعِد َوِص ﴿ قرآن کریم ارث را پس از وصیت و بدهی قرار داده است

ْو َد 
َ
 ان کودکحدیث آیه را تخصیص زده است و در جایی که وارث. )۱۱و۱۲ /نساء( ﴾ ٍن یْ أ
. ارث را بر بدهی مقدم داشته است، دست خواهند شد هستند و بدون ارثیه تهی) صغیر(
فـروض ارث و  از سویی آیات سورۀ نساء همۀ؛ گمان چنین تخصیصی پذیرفته نیست بی

کیـد بـا گونـه تکـرار و تأ  اینو، و طبقات وارثان مشروط به پرداخت بدهی دانسته است
دارایـی شـخص ، یی دیگر به حکم عقـل و ارشـاد شـرعاز سو . تخصیص سازگار نیست
و آنچه از فرد مدیون باقی مانـده امـوال وی ، رسد نه دارایی دیگران درگذشته به ارث می

پـس ارث دادن در . بلکه دارایی طلبکاران است و بایـد بـه آنـان پرداخـت شـود، نیست
حکـم عقـل فرض بدهی تصرف در دارایی دیگری بدون رضایت وی است که البته بـه 

 . )۹/۱۶۵ :۱۴۰۷، طوسی( قبیح و در بیان شرع حرام است
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عموم تقدیم پرداخت بدهی بر میـراث قابـل ، وبه قرینه عقلی و لفظی، بر این اساس
 . و حدیث منقول کلینی مخالف قرآن است، تخصیص نیست

ین بنابر ا. است ثی از امام باقریم لیت ابواسحاق ابراهیروا، دیگر نمونه در این باب
اند ای آلودهرهیان به گناهان کبیعیشپرسد که چگونه برخی از راوی از امام می، حکایت
به نماز و روزه و حّج مشغول هسـتند؟! و امـام  تیسو برخی از منکران اهل ب و از آن

ده شـده یـد آفر یـنت پلیو کافر از ط کپا) ِگل( نتیمن از طدهد که مؤ ن پاسخ مییچن
در  کا بخشـی از گـل پـایـمنی و نـت مـؤید در طیـآن گل پلولی گاه بخشی از . است

ناشی از آن ، زند من سرمیپس کردارهای زشتی که از مؤ. شود  نت کافری آمیخته مییط
نیـز نتیجـه ، ردیپـذ ز کـه از کـافر انجـام مـییکی نید آمیخته است و کارهای نینت پلیط
شـوند و  کنـده میهـای آمیختـه بر  طینت، امـتیو بـه روز ق. اوسـت آمیختـه کنت پایط
نهـد و  کند و بر دوش کافر مـی من را از او برمیهای مؤکرداری داوند گناهان و زشتخ
 . )۲/۶۰۶ :۱۳۸۵، صدوق( دهد من میکند و به مؤ ی کافر را از او برمیها کوکاریین

ات بسـیاری هـر کسـی را مسـئول کـردار زشـت خـود یـکـم در آ م دسـتیقرآن کر 
 : بنگرید، داند می

ساَء َفَعلَ َمْن َعِم ﴿
َ
َك یْ َل صاِلحًا َفِلَنْفِسِه َو َمْن أ بُّ ٍم ِلْلَعبِ  ها َو ما َر  ۴۶ /فصـلت( ﴾ِد یـِبَظـالَّ

 . )۱۵ /وجاثیه
 . )۱۱۱ /نساء( ﴾ْکِسُبُه َعلی َنْفِسهِ یَ ْکِسْب ِإْثمًا َفِإنَّما یَ َو َمْن ﴿
 . )۳۸ /مدّثر و ۲۱ /طور( ﴾ٌن یُکلُّ اْمِرٍئ ِبما َکَسَب َرهِ ﴿
ٍة َخ یَ  َفَمْن ﴿ ا یَ َو َمْن  ٭َرهُ یَ رًا یْ ْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ ٍة َشرًّ  . )۷-۸ /زلزال( ﴾َرهُیَ ْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

تـوان  ولـی نمی، هر چند نسبت روایت لیثی با این دست آیـات خـاّص و عـام اسـت
گذشته وضـعیت نابسـامان سـندی و . گفت که این روایت آیات را تخصیص زده است

، )مهـران بـن اللـه عبد بن محمد، محمد سّیاری احمد بن( رخی راویانتضعیف صریح ب
در برابـر کـردار قابـل ، حتـی پیـامبران، کید آیات قرآن بر مسئولیت هر کسـیتکرار و تأ 

شـرعی عـدل الهـی منافـات -همچنین مفاد روایت لیثی با اصل عقلی. تخصیص نیست
. ستمگری است، جام دادهگمان کیفر کسی به جهت کرداری که دیگری ان و بی، دارد

کردارهـای مـا حاصـل کسـب و ، همچنین به شـهادت وجـدان و تصـریح قـرآن کـریم
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، پس آیات فوق به قـرائن لفظـی و عقلـی. نه نتیجه طینت پیشینی، دستاورد خود ماست
 . قابل تخصیص نیستند و روایت لیثی مخالف قرآن است

ناپذیر مسـتفاد از  و تخصـیصمخالفت روایت با اصـل عـاّم ، دیگر نمونه در این باب
تش یدخترکی که پـدرش بـدون رضـادربارۀکلینی از امام صادق. آیات قرآنی است
 : کند چنین حکایت می، وی را شوهر داده

 :۱۴۰۷، کلینـی( »ها َامـٌر ِاذا َنَکَحهـا جـاَز ِنکاُحـُه َو ِان کاَنـت کاِرَهـةً یَس َلها َمَع َابیلَ «
۵/۳۹۴( . 

اختیـار زنـان و دختـران در ازدواج بـه صـراحت سـخنی  ارۀقرآن کریم دربـ هر چند
ولی آیات پرشمار قرآن و حکم صـریح عقـل بـر عـدالت خداونـد داللـت ، نگفته است

یـاب  محور و خـرد عدل و ظلم دو مفهوم عقل، اصل حسن و قبح عقلی و بر پایۀ. دارد
، و ناپسـند و به حکم عقل اجبار دختربچه به زندگی اکراهی بـا مـردی ناخواسـته. است

ناپذیر عدالت  شرعی و تخصیص-روایت کلینی با اصل عقلی، بر این اساس. ستم است
مسلم از امام  حدیث محمد بن، و در باب ازدواج کودکان. لفت دارد و مردود استمخا
با قرآن و اصل عدل موافقت دارد که اعتبار ازدواج پیش از بلوغ دختـر و پسـر را  باقر

 . )۷/۳۸۲ :۱۴۰۷، طوسی(شمرد یپس از بلوغ م موقوف بر رضایت آنان

 تعمیم خاص -۲-۴
در نظـر اول ، آیـد نظـر نمی که تخصیص عاّم در نظر عرف مخالفـت بـههمان گونه 

. آیـد شـمار نمی گر افراد و مصادیق نیز مخالفت بـهتعمیم حکم خاّص و تسری آن به دی
ْبُتْم فِ ﴿ عنوان نمونه آیۀ به ْرِض فَ  یَوِإَذا َضَر

َ
َالِة ِإْن یْ َس َعلَ یْ لَ اْأل ْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ

َ
ُکْم ُجَناٌح أ

ْن 
َ
ِذ یَ ِخْفُتْم أ به کوتاه ، در سفر و به هنگام ترس از دشمن، )۱۰۱ /نساء( ﴾َن َکَفُروایْفِتَنُکُم الَّ

کوتاهی نماز را به سـفر بـدون تـرس نیـز گسـترش ، دهد و احادیث شدن نماز حکم می
 . )۱/۴۶۴ :۱۴۱۳، صدوق ( دهد می

های عام به قـراین لفظـی یـا عقلـی قابـل تخصـیص  ولی همان گونه که برخی گزاره
در صدر این گونه آیـاتی . برخی از احکام خاّص نیز قابل توسعه و تسری نیست، نیست

؛ کنـدگـران نفـی مـییشمرد و آن را از د  ژه خداوند مییا کرداری را و یاست که صفت 
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حساب و مغفـرت ویـژه خداونـد دانسـته ، بقاء، رزق، خلقت، ربوبیت، چنانکه الوهیت
و از ســوی بنــده نیــز . )۶۲ /غــافر، ۳ /فــاطر، ۱۶ /رعــد، ۱۶۴و۱۰۲ /همچــون انعــام( شــده اســت

قـراین . )۵/حمـد، ۳۸ /زمـر، ۲۶ /هـود( استعانت و توّکل تنهـا بـر خداونـد رواسـت، عبادت
ه دیگـری نیسـت و عقلی و لفظی بر آن قائم است که این مناصب الهی قابل تفـویض بـ

ایـن موضـوع در سرفصـل . توان دیگری را در این اوصاف با خداونـد انبـاز دانسـت نمی
عنـوان نمونـه آیـات قـرآن خداونـد را آفریـدگار  بـه. کالمِی تفویض قابل بررسـی اسـت

 . کند را نفی می یشمرد و خالقی دیگر ها و زمین می  آسمان
ِه یْ َهْل ِمْن َخاِلٍق َغ ﴿ ْرضْرزُ یَ ُر اللَّ

َ
َماِء َواْأل  . )۳ /فاطر( ﴾ُقُکْم ِمَن السَّ

وارد شده است کـه خداونـد آفـرینش را بـه  در مقابل روایتی منسوب به امام باقر
ها وزمــین را آفریــد و در پــی ایــن قــدرت  ای واگــذار کــرد و آن فرشــته آســمان فرشــته

 . )۲۵۱ :۱۴۰۶، صدوق( خودشیفتگی بر او چیره شد
چنانکه ابوالخطاب از امـام ، ت در تفسیر نیز وارد شده استبرخی از این دست روایا

ِذ ﴿ در تفسیر آیۀ صادق ْت ُقُلوُب الَّ زَّ
َ
ُه َوْحَدهُ اْشَمأ ْؤِمُنوَن ِباآلِْخَرِة َو یُ َن ال یَو ِإذا ُذِکَر اللَّ

ِذ  ر از امـام کنـد اگـ حکایـت می ،)۴۵ /زمـر( ﴾ْسَتْبِشـُروَن یَ َن ِمـْن ُدوِنـِه ِإذا ُهـْم یِإذا ُذِکَر الَّ
گـاه کـه شان گردد و آنیپر ، مان ندارندیهای کسانی که ا دل؛ اد شودیی یبه تنها  علی

گمـان ویـژه  این روایت اسم جالله اللـه را کـه بی. شوند شادمان می، داد شو یاز دیگران 
این روایت با قرآن مخالف . ویل کرده استتأ ذات باری تعالی است به حضرت علی

بازگو کردند به انحصار نام اللـه  خن ابوالخطاب را بر امام صادقاست و البته چون س
  :در خداوند تصریح کرد و فرمود

ِه ِمنُه َبری، َمن قاَل هذا َفُهو ُمشرٌك « ـُه ِبـذلَك َنفَسـه، ءٌ  ِاّنا الی اللَّ ، صـفار( »َبـل َعّنـی اللَّ
۱۴۰۴: ۱/۵۳۶( . 

دهد که به هنگام نمـاز سـوی  قرآن فرمان می. قبله است، دیگر در این موضوع نمونۀ
: مسجد الحرام باید ایستاد

ـوا ُوُجـوَهُکْم َشـْطَرهیْ َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَح ﴿  /بقـره( ﴾ُث َما ُکْنُتْم َفَولُّ
۱۴۴( . 

درجـه از دو  ۴۵انحـراف ( قبله نماز را تا مشرق و مغرب روایت زراره از امام باقر
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ای بـا آیـات قـرآن  گمان چنـین توسـعه بی. )۱/۲۷۸ :۱۴۱۳، صدوق( دهد توسعه می) جهت
، فقیه معاصر. پذیرد ای را نمی زیرا واژه "شطر" در آیات قبله چنین گستره؛ مخالفت دارد

 . )۴/۱۷۸ :۱۴۲۶، قمی( کند سیدتقی قمی بدین مخالفت تصریح می

  انحصار عاّم در برخی مصادیق -۲-۵
منحصـر سـاختن مفـاد . گسـتردگی حکـم داللـت دارد های عاّم و مطلـق بـر گزاره

بـه . آیـد شـمار می در نظر عرف مخالفت بـه، هایی در افراد محدود گسترده چنین گزاره
ـِذ یَو اْلُمْسَتْضَعِف ﴿ ۀیعنوان نمونه در آ ساِء َو اْلِوْلداِن الَّ جاِل َو النِّ نـا یَ َن یَن ِمَن الرِّ بَّ ُقوُلـوَن َر

ْخِرْجنا ِمْن هِذهِ الْ 
َ
ْهُلهـایَ َقْر أ

َ
اِلِم أ سـخن از مـردان و زنـانی اسـت کـه . )۷۵ /نسـاء( ﴾ِة الظَّ

عـذر چنـین کسـانی . اند و توان مهاجرت و جهاد بـه قتـال ندارنـد داشته شده ناتوان نگه
نقـل  عیاشـی از امـام بـاقر. پذیرفته و کمک به آنان بر دیگر مسلمانان واجـب اسـت

اگر این دسـت روایـات را . )۱/۲۵۷ :۱۳۸۰، یاشـیع( ما هستیم، کند که این مستضعفان می
مخالفتی میان روایـت ، در آیه بدانیم در مقام بیان مصادیق برتر یا معاصر موضوع موجود

احکام موجود در آیه به مصـداق ، ولی اگر بر پایه این دست روایات. و قرآن نخواهد بود
جود در آیـه مخالفـت چنین حصری با مفاد حکم عاّم مو؛ منحصر شود ذکر شده در آیه

دلیل بر آن نیست که دیگر مردان  مستضعف دانستن ائمه اطهار، بر این اساس. دارد
 . های دیگر مصداق مستضعف قرار نگیرند و زنان در زمان

ق شـمرده شـده در روایـات یـا زمـان و مکـان خاصـی یات قرآن منحصر در مصاد یآ
؛ کند کان و مصداقی حفظ میم، ت و شمول خویش را در هر زمانیبلکه عموم، ستین

 : دیفرما می چنانکه امام رضا
ُکلِّ َزماٍن َغضٌّ  یجَعلُه ِلَزماٍن ُدوَن َزماٍن َو ال ِلناٍس ُدوَن ناٍس َفُهو فیَ  اللَه َتعالی َلم ِانَّ «
 . )۲/۸۷ :۱۴۰۴، صدوق( »اَمةِ یوِم القیَ الی 

 مخالفت با سیاق آیه -۲-۶
بـه پیـروی . از یک آیه استناد و استدالل شده استبه بخشی ، در بسیاری از روایات

. انـد اند و بدان اسـتدالل نموده ای از آیه را برگزیده عالمان مسلمان گاه پاره، از احادیث
گمان در این گزینش و جداسازی قوانین و قواعدی بایـد رعایـت شـود کـه از جملـه  بی
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ح سـخن از بیعـت رضـوان فـت در آیۀ دهـم سـورۀ. آنان توجه به سیاق حاکم بر آیه است
در میانه این ، بیعت نمودند آمده است که مسلمانان در شرایط خطیری با پیامبر اکرم

هر . )۱۰ /فتح( ﴾َیُد اللِه َفوَق َایدیِهم﴿ کنندگان با پیامبر آمده است آیه و در وصف بیعت
َید برای نخستین مجازی معنای قـدرت یـا تصـرف اسـت و ایـن معنـای ،)دسـت(چند

ولی به قرینه سیاق آیه ؛ مورد نظر قرار گرفته است ۲۰، و فتح ۶۴، زی در آیات مائدهمجا
معنای قدرت یـا تصـرف نیسـت و مرجـع  به »َیُد اللِه َفوَق َایدیِهم«َید در تعبیر ، دهم فتح

معنای امضـاء و  بلکه ید در این تعبیر به، نیز مخالفان و معارضان نیستند »ایدیهم«ضمیر 
. ییـد کـرده اسـتکنندگان را با دست خویش تأ بیعت گویی خداوند بیعِت تأیید است و 

خارج  »َیُد اللِه َفوَق َایدیِهم«اند و تعبیر  برخی از شارحان از این قرینه قطعی غفلت کرده
اگر در روایتـی نیـز ایـن تعبیـر . )۹/۱۹ :۱۳۸۲، مازندرانی( اند و بریده از سیاق آیه معنا کرده

 این کاربرد مخالف قرآن خواهد بود، کار رود حاکم بر آن در آیه به ده از سیاققرآنی بری
 . )۴ :۱۴۱۱، طاووس ابن(

ْمـِر َشـیْ لَ ﴿ این دست دربارۀ آیۀ دیگر نمونه از
َ
ْو  ْی َس َلَك ِمَن األ

َ
ْو یْ ُتـوَب َعَلـیَ ٌء أ

َ
ِهْم أ

َبُهْم یُ  احد نـازل  جنگ آیات پیشین و پسین دربارۀ. روی داده است )۱۲۸ /عمران آل( ﴾َعذِّ
در احـد  شده است و در بیان شأن نزول این آیه نیز آمده است که چون پیامبر اکـرم

 : گویی از هدایت و رستگاری آنان ناامید شد وفرمود، آزار بسیار از مشرکان دید
ِهم«  . )۲/۵۸۴ :۱۴۰۹، طوسی؛ ۷/۱۹۵ :۱۴۲۰، طبری( »کیف َیفَلُح َقوٌم َفَعُلوا هذا ِبَنبیِّ

دسـت  پـذیری و رسـتگاری بـه کـه امـر هدایتکند  ه صراحت اعالم میآیه شریفه ب
و هر کس ممکن است در پـِی توفیـق الهـی توبـه کنـد و جبـران نمایـد و ، پیامبر نیست
ه را یـن آیـحکایت شده کـه ا تی به واسطه جابر جعفی از امام باقریروا. رستگار شود

امبر در اعـالم یـی پیگـو ، همتوجـه سـاخت امبریـنی پیبه جانش  به انتخاب امام علی
گــری را در نظــر داشــته اســت و خداونــد بــه او یا د یــت امیرمومنــان دودل بــوده و یــوال 
 . )۱/۱۹۷ :۱۳۸۰، یاشیع( ستیدست تو ن ت و خالفت بهیکار وال : دیفرما می

 پیامبر اکـرم و عدم تناسب مفاد روایت با سیرۀ) ارسال(گذشته از ضعف سندی
ْمِر َش یْ لَ  «زیرا بخش ؛ لفت دارداین حدیث با قرآن مخا، 

َ
ای  را به گونه »ءٌ  ْی َس َلَك ِمَن األ

ْو «، کند که با ادامه آیه معنا می
َ
ْو یْ ُتوَب َعلَ یَ أ

َ
َبُهْم یُ ِهْم أ و همچنین با سـیاق حـاکم بـر  »َعذِّ
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َس یْ َلـ«بخش ، روایت جابر جعفی، به بیان دیگر. آیات پیشین و پسین هیچ تناسبی ندارد
ْمِر َش  َلَك ِمَن 

َ
؛ ای ناروا و مخالف با متن قرآن بریده و معنا کرده اسـت را به گونه »ءٌ  ْی األ

 . شمار خواهد رفت هاز این رو مخالف قرآن ب

 مخالفت با الفاظ قرآن -۲-۷
گونه . شد در حوزه معنا و مفاد قرآن و حدیث تعریف می، های پیشین مخالفت گونه

ای را مخالف ضـبط متعـارف میـان مسـلمانان و  آیه، هفتم مخالفت آن است که روایتی
هرچند تاریخ ثبت و ضبط آیات قرآنـی فـراز . موجود در مصاحف شریف حکایت کند

با ایـن همـه مصـحف ؛ هایی داشته و ادعای تواتر قراءات هفتگانه نیز ثابت نشده ونشیب
دالل ائمـه ت متعارف میان مسلمانان همواره مورد تأیید بلکه اسـتناد و اسـتموجود و قرائ

نـزد عالمـان  انهمینک خط مصحف وقراءات مشـهور میـان مسـلمان. اطهار بوده است
 ت شاذ یا مخـالف مصـحف مـردود اسـتاست و قرائ های گوناگون مسلمان معتبر فرقه

توان گفـت قـرآن نـازل اجمـاال در میـان همـین قـراءات  و می. )۲۷۴و۱/۶ :۱۴۰۹، طوسی(
متن قرآن را مخالف مصحف شریف یا قراءات پس اگر روایتی . موجود و مشهور است

ت قرآن خواهد بود و به سـبب مخالف کتابت و قرائ، مشهور میان مسلمان حکایت کند
حکایت کرده  ان از امام صادقیظب بن  ونسی عنوان نمونه به. این مخالفت مردود است

را ایـن چنـین  )۱۲-۱۳ /لیـل( ﴾لـینا َلْلُهدی و ِانَّ َلنـا َلآلِخـَرُة َو اُالو یْ ِانَّ َعلَ ﴿ ۀیآ است که
. )۷۸۲ :۱۴۰۹، اسـترآبادی( »َلآلِخَرُة َو اُالولی ٍی ًا َلْلُهدی و ِانَّ لَعلیَّ ِانَّ َعل« ت کرده استقرائ

 . ت قرآن مخالفت دارد و مردود استاین حکایت با خط و قرائ
در استدالل بـر وجـود نـام  همچنین از امام صادق حکایت شده است که پیامبر

  ٌم"یُمْسـَتقِ   یٍّ "هـذا ِصـراُط َعِلـ: حجـر را چنـین تـالوت کـرد ۴۱آیـۀ ، ام علی در قـرآنام
ت موجـود در ایـن روایـت بـا خـط مصـحف هرچنـد قرائـ. )۳/۱۰۷ :۱۳۷۹، شهرآشوب ابن(

ولی با قراءات مشهور میان مسلمانان مخالفت دارد و از این روی مردود ؛ مخالفتی ندارد
 . است
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 گیری نتیجه
مخـالفی بـرای ایـن اصـل شـناخته . الف قرآن کریم باطل و مردود اسـتروایت مخ

تعریف مخالفت ، ولی آنچه میان عالمان مسلمان محل سخن قرار گرفته است؛ شود نمی
اگر مخالفت را صرفا منطقی بدانیم و آن را عبارت از تبـاین کّلـی و نسـبت اعـّم . است

قرآن خواهد بود که با حکـم آیـات گاه تنها روایتی مخالف آن؛ بشماریم وجه واخّص من
از . اندک اسـت و البته شمار این گونه روایات. قرآن یکی از این دو نسبت را برقرار کند

هرچنـد بطـالن روایـت مخـالف قـرآن را در حیطـه ثبـوت ، رو بسیاری از پژوهندگان این
و بـا ، در ایـن پـژوهش. انـد اثبات روایـت مخـالف قـرآن نیافته ولی در حوزۀ، اند پذیرفته

نتایج ذیـل ، بررسی معنای مخالفت در احادیث عرض و مجموع روایات مخالف با قرآن
 : دست آمد به
، مرجـع در شـناخت آن؛ در شریعت تعریفی نداشته باشد، اگر موضوع احکام شرعیه. ۱

 . عرف است
شناخت مخالفت نیز باید به عـرف واگـذار شـود و آن روایتـی کـه بـه حکـم عـرف . ۲

 . باید کنار نهاده شود، قرآن تشخیص داده شود ناسازگار با
و هر ، همزمان قابل پذیرش نباشد، مخالفت عرفی بدان معناست که مفهوم دو گزاره. ۳

 . یک ُخلف دیگری باشد
هفـت ، فقیهـان بر پایه فحص واستقراء در اخبار و یافتن شواهدی در آثار محـّدثان و. ۴

 . طرح استگیری و  گونه روایت مخالف قرآن قابل پی
وممکـن اسـت روایـاتی ، ها نیسـت دلیلی بر انحصار مفهـوم مخالفـت در ایـن گونـه. ۵

بنـابراین مجـال بحـث وبررسـی در ، ها نیز یافت شود مخالف قرآن خارج از این گونه
 . های آن گشوده است باب معنای مخالفت و گونه

، یـا مخفـیتنـاقض صـریح : هفت گونه روایـت مخـالف قـرآن از ایـن قـرار هسـتند. ۶
، مخالفـت بـا سـیاق آیـه، ناپـذیر تعمیم خـاّص تعمیم، ناپذیر تخصیص عاّم تخصیص

 . )ت قرآنکتابت یا قرائ( ومخالفت با قرآن مکتوب و مقروء
در این هفت گونه جای گیـرد و مخالفـت بـا قـرآن ، هر روایتی که بر پایه فهم عرفی. ۷
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ور آن از معصـوم قطعـی به حکم اخبار عرض مردود است و عدم صـد، شناخته شود
 . روایت قطعی است

 نامه کتاب
 . ۱۴۰۴،ثیدارالحد، قاهره ،أصول األحکام یاإلحکام ف ،یندلسا أحمد بن یعل، حزمابن .۱
 . ۱۳۷۹،  نشر عالمه، قم ،طالب یأب مناقب آل ، علی مازندرانی محمد بن، شهرآشوبابن .۲
 . ۱۴۱۸، حنوندارس، تونس ،ریر والتنو یالتحر  ،محمد طاهر، بن عاشورا  .۳
، هیـدارالکتـب العلم، بیروت ،دیر القرآن المجیتفس ید فیالبحر المد ،یمحمد حسن أحمد بن، هبیبن عجا  .۴

۱۴۲۳ . 
 . ۱۴۱۱، دارالذخائر، قم ، مهج الدعوات ومنهج العبادات ، موسی علی بن، طاووس ابن  .۵
 . ۱۳۲۶، عباس هدوال همدرس همطبع، قاهره ،بالغات النساء ،طاهر یأب أحمدبن ،فوریطابن .۶
 آسـتان قـدسبنیـاد پـژوهش هـای ، مشهد ،روض الجنان وروح الجنان ،علی حسبن بن، ابوالفتوح رازی  .۷

 . ۱۴۰۸رضوی، 
 . ۱۴۲۱، هالرسال همؤسس ،بیروت ،المسند ،یبانیش ،حنبل أحمد بن  .۸
 .  ۱۴۰۹، یممؤسسه نشر اسال، قم ،فضائل العتره الطاهره یات الظاهره فیل اآل یتأو  ، علی، استرآبادی .۹
 . تا ، بینیانتشارات جامعه مدرس، قم ،فرائد االصول ،مرتضی، انصاری .۱۰
 . ۱۴۰۷، ریکث ابن دار، بیروت ،ح المختصریالجامع الصح ،لیإسماع محمد بن، بخاری .۱۱
 . ۱۳۷۱دارالکتب االسالمیه، ، قم ،المحاسن ،محمد احمد بن، برقی  .۱۲
 . ۱۴۱۲، هبیدارقت، دمشق ،ثارالسنن واآل همعرف ،نیحس حمد بنابوبکر ا، یهقیب  .۱۳
. ۱۴۲۴، هیدارالکتب العلم، بیروت ،السنن الکبری ــــــ،  .۱۴
 . ۱۴۲۲، یاء التراث العربیدارإح، روتیب ،الکشف والبیان ،یابورشین محمد أحمد بن، یثعلب .۱۵
 . ۱۳۹۰،  ریدارالتفس ، مستمسك العروه الوثقی ، دمحسنیس، میحک  .۱۶
 . تا ، بیموقع الشبکه االسالمیه ،ح مسلمیشرح صح ،یشبال حسن منصورأبواال ، یریزه  .۱۷
 . ۱۴۲۵، جا بی ،وجوب الجمع بین االدله راشد ولید بن، سعیدان  .۱۸
 . ۱۴۰۶، هیالمطبوعات اإلسالم، حلب ،یعلی النسائ یسندال هیحاش ،یعبدالهاد ن بنینورالد، سندی .۱۹
 .  ۱۴۰۶، ضویآستان قدس ر  ،مشهد ،خصائص األئمه ، ن موسوییحس محمد بن، یسیدرض .۲۰
 . ۱۴۲۲، هیدارالکتب المصر ، قاهره ،کتابات أعداء اإلسالم ومناقشتها ،دیعمادالس، نییشرب .۲۱
 . ۱۴۱۳، نیمدرس هعمجاانتشارات ، قم ، هیحضره الفقیفقیه من ال  ، هیبابو  بن  علی محمد بن، صدوق .۲۲
 . ۱۴۰۶، یف الرضیدارالشر ، قم ، ثواب األعمال وعقاب األعمال ــــــ،  .۲۳
 . ۱۳۸۵،  کتابفروشی داوری ،قم ، علل الشرائع ــ،ــــ .۲۴
 . ۱۴۰۴، یعلممنشورات األ ، روتیب ،ون اخبار الرضایع ــــــ، .۲۵
 . ۱۳۶۲، جامعه مدرسین، قم ،الخصال ــــــ، .۲۶
محّمـدیبصائر الدرجات ف،حسنمحمد بن، صفار.۲۷ آل ، ینجفـیمرعشـکتابخانـۀ، قـم،فضـائل

۱۴۰۴ . 
 . ۱۳۹۰، یمنشورات األعلم، بیروت ، ر القرآنیتفس یزان فیالم ، نیسیدمحمدحس، ییطباطبا  .۲۸
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 . ۱۴۲۰، همؤسسة الرسال، بیروت ،ل القرآنیتأو  یان فیجامع الب ،ریجر  محمد بن، طبری .۲۹
 .  ۱۴۰۷، هیدارالکتب اإلسالم، تهران ،ب األحکامیتهذ ، حسن محمد بن، طوسی .۳۰
 . ۱۴۰۹، اء التراث العربییاحدار ، روتیب ،ان الجامع لعلوم القرآنیالتب ــــــ، .۳۱
. ۱۴۱۴، مدرسین انتشارات جامعۀ، قم ،الرسائل العشر ــــــ، .۳۲
 . ۱۴۲۵، واألوقاف هیالشئون اإلسالم ةوزار ، ریاض ،هشبهات حول السن ،عبدالرزاق، یفیعف  .۳۳
 . ۱۳۸۰، هیالمطبعه العلم، تهران ،ر القرآنیتفس ،مسعود محمد بن، اشییع  .۳۴
 . ۱۴۰۰،  ه للکتابیئه المصر یاله، قاهره ،معانی القرآن ،ادیز  ی بنیحی، فراء  .۳۵
 هعـمجاانتشـارات ، قم ،)تقریر درس آیه الله خویی( ،أصول الفقه یمحاضرات ف ،محمداسحاق، فیاض  .۳۶

 . ۱۴۱۹، نیمدرس
 . ۱۴۲۶،  منشورات قلم الشرق، قم ، نیمنهاج الصالح یمبان ، ییدتقی طباطبایس، قّمی  .۳۷
، نیمدرسـ هعـمجاانتشـارات ، قـم ،)نییینـاتقریـر درس آیـه اللـه (،االصولفوائد  ،محمدعلی، کاظمی  .۳۸

۱۴۰۴ . 
 . ۱۴۰۷، هیدارالکتب اإلسالم، تهران ،الکافی ، عقوبی محمد بن، نییکل  .۳۹
دارالکتـب ، تهـران، )شـعرانی  تعلیقـات ابوالحسـن( ،شـرح الکـافی ،احمـد محمدصالح بـن، مازندرانی .۴۰

 . ۱۳۸۲، هیاإلسالم
 .  ۱۴۰۶، مؤسسه کوشانپور، قم ، هیحضره الفقیشرح من ال  ین فیروضه المتق ، محمدتقی، مجلسی .۴۱
 . ۱۴۰۳، موسسه الوفاء، بیروت ،بحار االنوار ،محمدباقر، مجلسی .۴۲
، دارالتعـارف، بیـروت ،یح للبخـار یوالصـح ینـیللکل یالکـاف یدراسـات فـ ،هاشم، یمعروف الحسن  .۴۳

۱۳۹۸ . 
 . ۱۴۲۱، هالرسال همؤسس، وتبیر  ،السنن الکبری ،بیشع حمد بنا، ینسائ .۴۴


