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Abstract
Introduction: The prerequisite of achieving the correct understanding of the
meanings and purposes of the narratives is providing certain terms and
conditions, as well as the general rules of understanding human speech that are
considered preconditions of understanding the narratives. The aim of this study
was to investigate the preconditions for understanding of the interpretative
narratives from Al-Mizan perspective.
Conclusion: From Allamah Tabatabai point of view, the realization of the true
meaning of the sayings narrated by the Imams (pbuh) occurs when the initial
conditions such as “verification of text attribution to narrative, achievement to
a purified text of the narrative, and the inner truth and mind candor of an
aspirant to the meaning of Hadith” are provided. The verification of text
attribution to saying is in the confronting point of the fake narratives attributed
to Imams by the ignorant and people disobedient to Imams school. Opposition
to the Qur'an, opposition to the definitive tradition of the Imams (pbuh),
opposition to rational proofs, and incompatibility with the historical facts are
among the precise criteria used by the author of Al-Mizan to putify the
narratives. On the other hand, "achievement to a purified text of the narrative",
which refers to the elimination of damages, such as correcting, distorting, and
translating into a false narration, inhances the accuracy of achieving the true
meaning of the Imams’ words and paves the way for the true meaning of the
narratives. Finally, the main condition for achieving the understanding of
narrative is that aspirant to the meaning of narrative should have inner truth
and mind candor, in light of which the desirability of reaching to Imams and
their transcendental education is achieved.
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چکيدى
ّزنٌنیلبٌفًوصحیحنعانیٍنقاصدرٍایات،عٍْىبرضَابطکلی

نقدنٌ :
فًو کْم بشری ،تحصیل شرایط ٍ ضَابط نشخصی است کٌ از آن بٌ
شرطيای فًو رٍایات تعبیر نیشَد .يدف این نطالعٌ ،بررسی
پیش 

شرطيایٍرٍدبٌفًورٍایاتتفسیر یازنگاىالهیزانبَد.
ش 
پی 
زنانیدستیابیبٌنعناٍنرادٍاقعی

نتیجٌگیری :ازدیدگاىعْنٌطباطبائی(رى) 

رنگتحققبٌخَدنیگیردکٌشرایطاٍلیٌای

رٍایاتننقَلازنعصَنین(ع) 
چَن"صحتانتسابنتنبٌرٍایت،دستیابیبٌنتنیننقحازرٍایتٍصدق

باطنٍصفایذينیابندىنعنایحدیث"فرايوباشد.صحتانتسابنتن،در
نقابلٌبااحادیثجعلیاستکٌازسَیجايْنٍنغرضاننکتبايلبیت
ٍضعٍبٌدرٍغبٌآناننسبتدادىشدىاست.نخالفتباقرآن،نخالفتباسنت
قطعیٌ نعصَنین(ع) ،نخالفت با برايین نسلو عقلِ ٍ ناسازگارُ با نسلهات
تاریخِ،ازنعیاريایدقیقیاستکٌنَلفالهیزانبرایپاّیشاحادیث،ازآنًا
ازسَیدیگر"دستیابیبٌنتنیننقحازرٍایت"کٌبٌنعنای

بًرىگرفتٌاست.
پیراستگی از آسیبيایی چَن تصحیف ،تحریف ٍ نقل بٌنعنای غلط رٍایت
است،ضریباطهیناندردستیابیبٌنرادٍاقعیسخنانايلبیتراباّبردىٍ

نسیررابرایرسیدنبٌنعنایٍاقعیاحادیثيهَارخَايدکرد.درنًایت،آنچٌ
شرطاصلیٍاساسینیلبٌنقصَدرٍایتاست،برخَرداریجَیندى نعنااز
صدق باطن ٍ صفای ذينی است کٌ در پرتَ آن شایستگی ٍصَل بٌ بارگاى
نلکَتیخاندانٍحیٍنعارفنتعالیآنانحاصلنیشَد.
کلیدٍاژىيا:فًو،حدیث،رٍایاتتفسیری،الهیزان
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نقدنٌ
در عرف عقْ عهل فًو کٌ یک فرآیند ذينی برای دستیابی بٌ
نحتَاٍنقصَدٍاقعیکْماست،ذينراازنراحلینظامنندٍ

ننطقی(رٍیارٍییبانتن،تصَرنفايیو،بٌکارگیریقَاعدزبانیٍ
غیرى)عبَردادىٍبٌنقصَدٍاقعیکْمرينهَننیسازد.نراحلی

کٌيریکازآنًابرقَانینٍشرایطخاصیاستَاربَدىٍتحقق
فًوصحیحدرپرتَحصَلکانلآنًاانجامنیشَد].[1درایننیان

نتنقرآنٍرٍایاتايلبیت(ع) ازاینقاعدىنستثنینیست،بلکٌ
بٌ خاطر ٍیژگیيای ننحصر بٌ فردی چَن "ٍحیانیبَدن" ،فًو
نعانی ٍ نقاصد آنًا براساس شرایطی خاص ضرٍرتی دٍچندان
نییابد.بٌتعبیردیگرّزنٌنیلبٌفًوصحیح نعانی ٍنقاصد

رٍایات ،عٍْى برضَابط کلی فًو کْم بشری ،تحصیل شرایط ٍ
ضَابط نشخصی است کٌ از آن بٌ پیش شرطيای فًو رٍایات
تعبیرنیشَد.

ازسَی دیگرٍجَد آسیبيایی چَن جعل ،تحریف ،تصحیف ٍ
دیگر خصَصیاتی نانند آن ،ضرٍرت باّی حصَل شرایط نذکَر
برایفًودرستایندستٌازنتَندینیرابٌاثباتنیرساند.

نعزیدزفَلیازپیشگاناننباحث"فقٌالحدیث"،تَجٌبٌ
نرحَم ْ
تيا برای ٍرٍد بٌ فًو حدیث بیان
این نکتٌ را یکی از ضرٍر 
یکند" .گاى از استقرای جزییات قاعدىای کلی استنباط ٍ نَرد
ن
صلنانٌعلهی -پژٍيشیقرآنٍطب 
ف 









نیشَد.درایننَارد،بایدبٌ
استنادقرارنیگیردٍدرزبانياشایع 
تحقیقپرداختتاباخبر ینسندیانرسلنشتبٌنشَد.اینانردر
فقٌداراینهَنٌياینتعددیاست.یکیازایننَارد،جهلٌ"اقرارُ
العقْ ّء علی  َانفسًو جائ ِز" است کٌ درکتب رٍایی ردپایی ازآن
نیست"] .[2ازسَیدیگرٍجَدنراتبنعنایینختلفبرایرٍایات
ايلبیت(ع) ٍٍابستگیفًوآنًابرشرایطٍاصَلیخاصٍعدم
حصَل يهٌ آن نعانی برای تهام افراد ازدیگرشَايد نیازنندی
شرطياینَرد تحقیقاستکٌيهَارىنَرد
فًورٍایاتبٌپیش 

تَجٌصاحباناندیشٌدراینعرصٌبَدىاست.
عْنٌنجلسیدرتذکربٌایننکتٌدقیقدرنراجعٌبٌاحادیثايل
بیتنینَیسدکٌ"يهانادرنیاناخبار،رٍایاتنابیاستکٌبٌ

حقایقی اشارى دارد کٌ غیرازصاحبان فًو نتعالی ٍ اندیشٌيای
زّلبٌآندستنهییابندٍيهینانرنَجبشدىاست تاآن

نعارفنتعالیافاضٌشدىازسَیايلبیتبٌيوآنیختٌشدىٍ

دراثرقرارگرفتنبیاناتنتعالیٍبلندآناندرغیرجایگاىٍاقعیشان

فاسدشَندٍحتیبیاناترٍانٍ سادىآنانکٌنتناسببافًو
تَدىنردمارایٌشدىاستنیزبٌدلیلفقدانتشخیصٍتهایزآنًا
از بیانات نتعالی ،فاسد شَد .چرا کٌ راٍیانی کٌ از حضرات
نعصَنین پرسش نی کردند دریک سطح ازفًو قرارنداشتند ٍ
حقایقیکٌازسَینعصَنینارایٌشدىنیزبٌدلیلتفاٍتسطح
کنندگاندریکسطحازدقتٍلطافتقرارندارند.بٌعٍْى،


سئَال
کتابٍسنتنیزنهلَازایننکتٌيااستکٌنعارفدیندارای
نراتب نختلف است ٍ برای ير نرتبٌای ايلی ٍجَد دارد ٍ
گرفتننراتبنعارف،بٌنابَدیکشاندننعارفحقیقیٌرابٌ

نادیدى
دنبالدارد"].[3
نًوترین دلیل بر نیازنندبَدن فًو یک نتن بٌ قَانین خاص،

صفاتٍٍیژگیيایلفظیٍنحتَاییاستکٌدرآننتنگردآندى

ٍ نیل بٌ نقصَد عبارات نتن را دچار آسیب ٍاختْف نیکند.
تشابٌ ،ابًام ،ایجاز ،اشتراک ٍ دیگر صفاتی نانند آن کٌ نَجب
نخفیشدننعنیٍنرادٍاقعی کْمٍدرنتیجٌاختْفنظرات

نفسران نیشَد ازیک سَ ٍ آفتيای عهدی ٍ سًَی تفسیری
چَنتفسیربٌرای،تحریفٍغیرىازسَیدیگر،ضرٍرتتعریفٍ
بٌکارگیریضَابطیخاصبرایرفعابًامٍنیلبٌنقصَدٍاقعی
نتنراآشکارنیسازد.

درایننیانرٍایاتايلبیت(ع)بٌدلیلنقشتعلیهیٍتفسیریٍ
بٌ دلیل آنکٌ ائهٌ(ع) خَد فردی ازابنای بشربَدى ٍ درنیان آنًا
اُجزبٌکارگیرٍُاستخدامادبیاتحاکوبر

یستٌاندٍ 
چارى
نِز 

زبانعرف نداشتند،راىدریافتنعانیٍنقاصدحقیقیآنًابربٌ
کارگیریقَاعدٍدستَرالعهليایزبانیاستَاراست،چراکٌازیک

يایلفظی(گرٍيیازٍیژگیياکٌبٌالفاظٍ


سببٍیژگی

سَبٌ
عباراتحدیثبرنیگرددٍدستیابیبٌنعنیٍنرادحدیثرادچار

نشکل نیکند ).يهانند اجهال ،اشتراک لفظی ،تصحیف (تغییر
قسهتیازسندیانتنحدیثبٌنشابٌآن)،غرابت(نقصَدازلفظ
دىایاستکٌبٌدلی ْ
لقلتاستعهالفًوآنبا
غریبکلهاتپیچی 
دشَار ی يهراىاست)،تقطیع(نقلقسهتی ازیکرٍایتٍ حذف
قسهتيای دیگر آن)][4-6؛ ٍ از سَی دیگر بٌ دلیل ٍیژگیيایی

نظیرارایٌنعارفنتعالیٍحقایقناٍراییدرقالبادبیاتنحدٍد
رٍایات،تقیٌٍغیرىکٌازآنبٌٍیژگیيای

بشری،ذٍٍجَىبَدن

شَد(ٍیژگیياییکٌبٌنعنیٍنحتَایعبارات


نحتَایییادنی
برگشتٌٍنرادجدینتنرابٌابًامنیکشاند)،فًوصحیحنفاد
استعهالی ٍ نراد جدی آنًا دچار آسیب قابل تَجًی نیشَد.
شرطيایٍرٍدبٌفًٓورٍایٓات
ش 
يٓدفایٓنپژٍيٓش،بررسیپی 






دٍرى،3شهارى،1زنستان1316

شرطيایٍرٍدبٌفًورٍایاتتفسیریازنگاىالهیزان1
ش 
ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓپی 

تفسیر یازنگاىالهیزانبَد.

)1صحتانتسابنتنبٌنعصَم
عهلیات فًو ٍ بٌ کارگیری سازٍکاريای آن در نتنی بٌ عنَان
رٍایت،زنانیپَیندىنعنیرابٌنقصَدٍینیرساندکٌانتساب

نتننزبَربٌرٍایت،قطعیٍنسلوباشد.بٌتعبیردیگرعهلفًو
شَدکٌنحققازحدیثبَدننتننَردفًو


آغازنی
حدیثزنانی 
اطهینانیابد.نکتٌنذکَرکٌازاٍلینشرایطٍرٍدبٌعهلفًویک
حدیثاست،ازآنجاییضرٍرتدٍچنداننییابدکٌٍجَدجهْت

پراکندىٍشایعدرنیانرٍایاترنگرٍاییبٌخَدگرفتٌٍانررابر
بسیاریازکاٍشگراننعنیرٍایاتنشتبٌساختٌاست].[2
نرحَم استاد شًید نطًْ ری بٌ نَارد نتعددی از این رٍایات
بیانکردىاندکٌ

ساختگیدستیافتٌبَد.ایشاندربارىیکیازآنًا
جهلٌای اخیرا بٌنَّی نتقیان ننسَبشدىاستبٌاین عبارت
" 
بَااٍّدکو ّب َاخْقکوّ ْن ُ
َ
ًوخلقَالزنا ٍنغی َرزنانّکو"دراینجا
"ّ ُت َؤ ْد
دٍنطلباست؛یکیاینکٌآیااینجهلٌراعلیعلی ٌالسْمفرنَدى
است .یعنی سند این گفتارچیست ٍ ازکجاست .بحث دٍم این
استکٌقطعنظرازاینکٌ گَیندى این کْمچٌکسی باشد،آیا این
جهلٌنهکناستنفًَمدرستیداشتٌباشدیانٌ.اناقسهتاٍل
اینجهلٌتاکنَندريیچکتابیبٌشکلحدیثازعلیعلی ٌالسْم
نشدىاست.درنًجالبْغٌ این جهلٌنیست ،درکتباربعٌ

رٍایت 
درکتابيایحدیثیکٌبعدنَشتٌشدىٍدرآنًاحتی

يونیست،
کردىاند نانند بحاراّنَارنیز نیست،
احادیث ضعیف را جهعآٍر ی  
اخیرا شایع شدى است؛یعنی اززنانی کٌ نعرٍفشدى استاین
یگذرد.
جهلٌازانیرالهَننین استبیش ازپنجاىشصتسالنه 
بيایی کٌدر 199سالقبليونَشتٌاند ٍجَد ندارد.
حتی درکتا 
ننچندسالپیش بٌطَرتصادفی درناسخالتَاریخ درشرح حال
افْطَنبٌاین سخنبرخَردم کٌافْطَنگفتٌ است :بچٌيایتان
رابااخْقخَدتانتربیتنکنید؛برایاینکٌآنًابرایزناندیگر ی
آفریدىشدىاند"].[7صحتسندٍانتسابیکنتنبٌنعصَم،رٍی
دیگرآن جعلینبَدن رٍایت است کٌ داننٌ گستردىای ازنباحث
نربَطبٌعلَمحدیثرابٌخَداختصاصدادىٍیکیازنَضَعات
پیششرطنذکَر
پژٍيانبٌحسابنیآید .


َریدرتحقیقحدیث
نح
کٌدرحَزىرٍایاتتفسیریباتَجٌبٌنقشٍجایگاىآندرارتباط
باقرآنايهیتی نضاعف نییابدازدیدگان نَلفالهیزاننخفی
نهاندىٍدربسیاریازنَاردنَردتَجٌٍتذکرایشانٍاقعشدى
است.برای نهَنٌدرذیل آیٌ 187سَرى بقرىنَشتٌاستٍ" :يی
کهاذکرنابالغةفی الکثرةحدالیسنجهَعًاننحیثالهجهَع
بالذی یطرح أٍ یناقش فی صدٍرى أٍ صحة انتسابٌ"] .[8درجای
دیگربااذعانبٌنانعلَمبَدناصللفظرٍایت،باایراداشکاّتیبٌ

نقلنشکَک،نظرخَدرابٌاینصَرتبیانکردىاستکٌ"ٍّ
ندریأیاللفظینيَاألصلٍأیًهاالهحرفغیرأنٌیضافعلِ
رٍایة "ٍ أیدک بجنَد لو ترٍيا" إلِ نا  ذکر نن اإلشکال آنفا
إشکاّت أخرُ تقدنت فی البیان السابق نضافا إلِ إشکال آخر
جدیدننجًةقَلٌ":لوترٍيا"بخطابالجهعٍّنخاطبیَنئذ
جهعا"] .[8اثباتصحترٍایاتازطریقنگاىنجهَعیبٌآنًااز
رٍشياینَلفالهیزاناستکٌٍیباتَجٌبٌنجهَعرٍایات

ٍاردشدىدریکنَضَع،کٌيریکازآنًادرکناردیگررٍایاتبٌ
طَرجهعی،نطلبنَردقبَلیراارایٌکردىٍنطابقتنجهَعآنًا
نیرسد]،[8بٌصحتانتساب
بانعیاريایپذیرفتٌشدىبٌاثبات  
ٍثَقپیدانیکند.
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بررسینظرعْنٌطباطبایی در ُبعدسندیرٍایاتٍبررسیدیدگاى
ایشان در این خصَص خَد نَضَع نستقلی است کٌ در این
پژٍيشبحثنهیشَد] [8آنچٌدراینجااشارىبٌآنضرٍریاست

راىيای دستیابی بٌ نتن ٍاقعی حدیث ٍ تهییزآن ازکْم غیر

است کٌ درذیل با اشارى بٌ نشخصات احادیث جعلی کٌ تَسط
بٌکارگرفتٌشدىاست،بیاننیشَد.

عْنٌطباطبایی


نشخصاتاحادیثجعلِ

الف) نخالفتباقرآن :اٍلینٍیژگِایندستٌازرٍایاتدرنگاى
عْنٌطباطبایِآناستکٌدرعرضٌبرقرآنيرگزباکتابٍآیات
الًِآنسرسازگارُندارد.درنقدیکِازایناحادیثنِنَیسد"ٍ
فیٌانٌ نبنِعلِجَازصدٍرالهعصیٌعناّنبیاءٍيَخْفنا
یقطعبٌالکتاب" .اشکالاینحدیثآن است کٌارتکابنعصیت
براُپیانبرانراجایزشهردىاستدرحالی کٌایننطلبخْف
سخن قطعِ قرآن است] .[8نکتٌ قابل تذکردراینجا آن است کٌ
شایدبتَانٍیژگِنذکَررایکِازنقاطانتیازرٍایات تفسیرُاز
دیگررٍایاتازجهلٌفقًِدرنسا لٌننطقفًو دانست ،چرا کٌ
بسیارُازرٍایاتفقًِبٌ دلیلبیانجزییاتٍتفاصیلشریعت
کٌ درقرآن نیاندى است ،درينگام احتهال جعلِبَدن آنًا قابل
بلکٌازراىياُدیگرُچَن

تطبیقٍعرضٌبرکتابنخَايندبَد ،
بررسِ سند یا عرضٌ براصَل کلِ عقْنِ ٍ غیرى قابل شناسایِ
يستند .بٌ خْف رٍایات تفسیرُ بٌ نعناُ خاص کٌ یکِ از
راىياُ تشخیص جعلِبَدن آن طَر کٌ نَلف الهیزان ٍ دیگر

دیشهندانبٌآنتَجٌداشتٌاند،عرضبرقرآناست].[8

ان
ب) نخالفتباسنتقطعیٌ :یکِازنعیارياُدقیقبراُارزیابِ
احادیثتفسیرُ،عرضٌآنبرسنتقَلٍِفعلِحکایتشدىاز
نعصَناناست.نْکِکٌدرنَاردنتعددیازنقدرٍایاتبٌندد
نَلف الهیزان آندى است ٍُ .دربیان نْک فَق نِفرناید" :بٌ
طَرکلِعلتِبراُطرحرٍایاتٍجَدنداردنگرزنانیکٌنخالف

][8
کتابیاسنتقطعِ(نعصَنان)تشخیصدادىشَد" .
ج) نخالفت با برايین نسلو عقلِ :با نظربٌ جایگاى ٍیژىاُ کٌ
عقلدرنزدشرعداردٍحتِتبعیتازفرانینٍرينهَدياُآیات
ننَطبٌتدبرٍتفکردرآندانستٌشدىاست،نِتَانآن

ٍحِنیز
را از نحکوترین نعیاريای نحک احادیث رسیدى از نعصَنان
دانستکٌنًوتریننقشرادرفًواحادیثتفسیرُدرالهیزانبر

عًدىگرفتٌاست.عْنٌطباطباییدرعینآنکٌدرارزشیابِرٍایات
کارنیگیرد ،نخاطبین خَد را بٌ این نکتٌ نًو

نیزان فَق را بٌ
ديدکٌنهِتَانبٌنحضبرخَردبااحادیثِکٌنطالب


تَجٌنِ
آنبراُعقلقابليضونیست،حکوبٌجعلِبَدنآنداد].[8براُ

نثالدرنَردُبانقلچندرٍایتجعلِآنًارابابرايینعقلبٌ
ارزیابِ کشاندى ٍ نِنَیسد" :این رٍایات چَن نبتنِ بر تشبیٌ
خداٍندبٌنخلَقاتاستبابرايینعقلِسازگارُندارد"].[8
د)ناسازگارُبانسلهاتتاریخِ:عْنٌطباطبایِطریقتشخیص
اساسبَدن برخِ از رٍایات را نراجعٌ بٌ تاریخ ٍ
ساختگِ ٍ بِ 
تدبر در اصل قصٌ ٍ قرائنِ نِداند کٌ حق را آشکار ساختٌ ٍ
جعلِبَدن اینگَنٌ رٍایات را نهایان نِسازد] .[8از دیدگاى ٍُ

نقشِکٌگرایشات نخالفٍنَافقسیاسِطِقرٍنٍاعصاردر
داشتٌاند بٌ حدُ بَدى است کٌ گاى برخِ از
جعل احادیث  
نَضَعاتراکانْ بٌتاریکِکشاندىٍچًرىحقیقترانخدٍش
ساختٌ است] .[8با تَجٌ بٌ رٍایات نربَط بٌ جنگ ُاحد]،[8
یژگِ ياُفَقازبارزتریننشخصاتِاستکٌنَلفالهیزانآنًا
ٍ 
رادرشناسایِرٍایاتجعلِبٌکارگرفتٌٍخَانندگانالهیزانرابٌ
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19نیکزادعیس 

آنًا تَجٌ دادى است .عٍْى بر خصَصیات نذکَر از نشخصات
دیگرُ يهانند تعارض با نسلهات کْنِ شیعٌ] ٍ [8تضاد با
نِتَاننامبرد.
نسلهاتعلهٍِتجربِ 
)8دستیابیبٌنتنیننقحازرٍایت
ٍاژىننقحکٌاسونفعَلاز ُنقحٍازبابتفعیلاست،درلغتبٌ
کندىشدىآندىاست؛"نقح:النقح:
نعنیخالصشدى،زیباٍپَست 

تشذیبکعنالعصاأبنًاٍکلشی نحیتٌ عن شیفقد نقحتٌ"] [9
"ن ْقحالکْم،إذايذبٌٍأحسنأٍصافٌ"]"[10نقحالشئقشرى"]ٍ [11
بادّلتبرتاکیدٍنبالغٌبٌکْنیگفتٌنیشَدکٌدرنقلالفاظ

گَیندىازيرگَنٌغلطٍاشتبايینب ْرابَدىٍباتًذیبٍجداسازی
ازنَاقصعینکلهاتنتکلورابٌنخاطبینننتقلسازد.یکیاز
آسیبيایجدیدرنسیرفًوحدیثکٌدرصَرتعدمتَجٌبٌ

آن آثارنخرب خَیش را تا پایان راى برجای گذاشتٌ ٍ نقصدی
نادرست را درپیش رٍی کاٍشگرنعنی رٍایت قرارنیديد ،عدم
دستیابیبٌنتنصحیحٍٍاقعیرٍایتٍانجامعهلفًوبراساس
دستشدن
بٌ 
دست 
عباراتی غلط ٍ غیرٍاقعی از حدیث است  .
ٍدريوریختگی

ٍنسخٌبردار یازنسخٌيایدیگر

بيایرٍایی
کتا 
بيا تَسط
طيا ٍ ناخَانابَدن برخی دیگر ٍاستنساخکتا 
برخی خ 
افراد ناآشنا بٌ دانش حدیث ٍعَانلسًَی دیگر ازیکسَیٍ
دستبرديای عهدی بعضی از غرضٍرزان در طَل تاریخ از دیگر
سَی ،درصدراىیابی خطابٌنتَنرٍاییرا دٍچندانساختٌاست.
نگَنٌ نَارد ،کاربردچندانی ندارد زیرا این
اصل عدمخطانیزدرای 
یسازد ٍ
تنًادرپارىایازنَاردننتفی ن 

اصل ،تع ْهدبراین انررا
نافی برٍز این پدیدى بٌ صَرت ناآگايانٌ یا تصحیف ٍ تحریف
عهدیبرخیازبدخَاياننخَايدبَد .چراکٌالفاظآینٌنعانیٍ
ٍاسطٌانتقالآنبٌنخاطببَدىٍحرکاتٍحرٍفٍنقشآنًادر
ترکیباتبسیارايهیتداردتاآناندازىکٌتغییرحرٍفاضافٌٍ
تشدیدٍتقدیوٍتاخیریکضهیردرنعنیالقاشدىیافًهیدىشدى

ازجهلٌتاثیرنیگذارد].[12عَانلیچَنتصحیف،تحریفٍغیرى

][13
کٌعٍْىبرایجادشبًٌتعارضدربینرٍایاتنتن احادیثرا
درنعرض بدفًهی ٍ سَءبرداشت قرارنیديد ،لزٍم دستیابی بٌ
نتنٍاقعیرٍایتراکٌازآنبٌنتننن ْقحیادشدىاست،بٌعنَان
پژٍيینبريننیسازد.دستیابی


شرطٍرٍدبٌعرصٌحدیث

پیش
بٌکْمٍاقعینعصَم(ع) ازدیرزنان درکانَنتَجٌعلهایحدیث
بَدىٍباتعبیراتنختلفیبدانتصریحشدىاست.نرحَم نعز ی
این انررااٍلین قدمبرای فًوحدیث نعرفی کردىٍبیانداشتٌ
استکٌ " ُ
نتن الخب ّرٍا ْنٌصحیح  َاٍٍَقعَ 
الجًة اٍّلی التأنُّ لفی  ّ
َ
َ
َ
ُ
ٍقَع ّ
بعض
ف اّنْ ا فی الکتابٌ اٍ فی القرائٌ فقد ثبت
فیٌ  َتصحی ِ 
َ
ذلک فی نَاضعَ ننًا"].[2نکتٌاٍلدرفًوحدیث ،دقت درنتن
خبر استبٌاین ننظَرکٌنعلَمشَدنتنخبرصحیح استیا
خطاییدرانْیادرخَاندنآنرخدادىاست،چنانکٌدربرخیاز
اخباررٍیدادىاست.
عْنٌنانقانی نیزدرنقباسالًدایٌبااختصاص بابیبٌنَضَع
کتابتٍضبطصحیححدیث،صرفيهتبرایضبطدرست شکل
ٍيیاتکلهاتٍحتینقطٌيارابرایناقلینٍنَیسندگانرٍایت

ّزمٍضرٍرینیداند].[4
درایننیان،رٍایاتتفسیریکٌبٌدنبالانتقالنقاصدآیاتٍحی
بٌ نخاطبین خَیش است از حساسیت ٍیژىای برخَردار بَدى ٍ
يرگَنٌاشتباىدرنقلٍفًوآنسرازبرداشتغیرٍاقعیازآیات
قرآندرخَايدآٍرد.یکیازٍیژگیيایتفسیرالهیزانتْشبرای

دستیابیبٌنتنصحیحرٍایاتپیشازٍرٍدبٌتفسیرٍتبیین
آنًااست.تذکربٌدخالتيایراٍیدرکايشیاافزایشعبارات

صلنانٌعلهی -پژٍيشیقرآنٍطب 
ف 









ْ
ینحققانٌعباراتراٍیازنتنرٍایتنشانازجد
رٍایتٍجداساز
ٍجًدٍافرنَلفالهیزاندرپاّیشاصلرٍایتٍفًونقصَدآن
دارد.تحریفٍتغییرالفاظرٍایتٍبرداشتغلطازنقصَدانامٍ
نقل بٌ نعنی آن از نَارد آسیبزای دیگری است کٌ عْنٌ
طباطبایی درنَاردزیادیبٌآناشارىداشتٌاست].[8براینهَنٌ
نیتَانبٌرٍایتذیلکٌبٌتعبیرنَلفدچارتصحیفراٍیشدى
است ،اشارىکرد کٌ"ٍعنصحیحنسلوٍ،الترنذیٍابننردٍیٌ
عنأبیذرقال:سألترسَلهللاص:يلرأیتربک؟فقال:نَرانی
أراى.أقَل":نَرانی" ننسَبإلِالنَرعلِخْفالقیاسکجسهانی
فی النسبة إلِ جسو ٍ ،قرئ "نَر إنی أراى" بتنَین الراء ٍ کسر
الًهزةٍتشدیدالنَنثویاءالهتکلوٍ،الظايرأنٌتصحیفٍإن
آسیبيای
أید برٍایة أخرُ"] .[8يهچنین ،ربانی نیز بٌ پژٍيش  
نتنیپرداختٌاست].[14
ٍیژگیيایحدیثنن ْقح

الف)عدمتصحیف:تصحیفازٍاژىصحفٍدرحالتاسوفاعلی
باب تفعیل بٌ کسی گفتٌ نیشَد کٌ در قرائت ٍ نقل نطالب
کتابياخطانیکند]ٍ [15دراصطْحبٌتغییرقسهتیازسندیا

][6
نتنحدیثبٌنشابٌآنراتصحیفنیگَیند .

تصحیفنتنرٍایتبٌدٍصَرتتصحیفنَشتاریٍشنیداری
قابل ٍقَع است .تصحیف نَشتار ی بٌ ينگام کتابت نتَن ٍ
نسخٌ برداری ازآنًا دراثرعللی يهانند ناخَانانَشتن ناسخان ٍ

ياٍدندانٌيا،بدیخطٍ


نًادننقطٌ

دقتیدردرست
کاتبانٍبی
خَاندننتناصلیدرنسخٌبرداریپیش


دٍاتٍکاغذیانادرست
نیآید.تصحیفشنیداریبٌسبباشتباىشنیدنحرٍفيونخر ج

] [12
ٍ يوآٍا پیش نیآید   .تَجٌ بٌ عانل تصحیف آنگاى ايهیت
خَدراآشکارنیسازدکٌدرپرتَرسَخآندرنتنرٍایت،نعنی

بٌطَرکانلعَضشدىٍپذیرشرٍایترابانشکلجدیرٍبرٍ

نیسازد.عانلیکٌيهَارىدرکانَنتَجٌنَلفالهیزانبَدىٍدر

بدٍٍرٍدبٌفًوٍتفسیررٍایات،تَجٌبٌآنرابٌعنَانشرطی
پیشینی ند نظرقراردادى است .اگرچٌ ،کاربرد ٍاژى "تصحیف" در
نیانعباراتعْنٌطباطبایی شَايدچندانیرابٌيهراىنداردٍ
تنًادریکجاازٍاژىنذکَربًرىبردىاست].[8انانَاردنتعددیرا

نیتَان سراغ گرفت کٌ عْنٌ طباطبایی با بیان عبارات دیگربٌ

ٍقَع آسیب تصحیف دررٍایت يشداردادى است] .[8برای نهَنٌ
نیتَان بٌ نَرد زیر در الهیزان اشارى کرد کٌ جایگزینی عبارت

"یغفرهللاللَط"بٌجای"رحوهللاللَط"ساحتپیانبرالًیرانَرد
تردید ٍ ابًام قراردادى ٍ آن را بٌ ارتکاب گناى ٍ خرٍج ازنسیر
عبَدیتنتًونیسازدٍاینبادّیلنستحکوعقلیٍنقلیکانْ
درتضادخَايدبَد].[8
نکتٌ قابل ذکر آن است کٌ تصحیف يهیشٌ نحصَل خطا در
نَشتار یا شنیدار نبَدى بلکٌ گاى افزٍدن برداشتيا ٍ تفسیريای
غلط شخصی بٌ عبارات حدیث نَجب تغییرنتن حدیث شدى ٍ
نراد ٍاقعی رٍایت را بٌ ابًام نیکشاند .برای نثال ٍی در ذیل
رٍایتنربَطبٌچگَنگیغرٍبآفتابدرذیلآیٌ 86سَرىکًف
باتَجٌبٌافزایشعباراتیازسَیراٍیکٌبرداشتغلطخَدرادر
نیان رٍایت نًادى ٍ انر را بر نخاطب نشتبٌ ساختٌ است،
نینَیسد":یعنیأنًاتغیبفیعینحهئةثوتخرقاألرضراجعة

إلِ نَضع نطلعًا" نن کْم بعض رٍاة الخبر ّ نن کْنٌ ع
َین
فالراٍی لقصَر ننٌ فی الفًو فسْر قَلٌ تعالَِ " :ت ٓغر ُُب فّی ع ٍ
حَ ّه َئةٍ" بسقَطالقرصفیالعینٍ غیبَبتٌفیًا"] ٍ [8اینسخن
یدارُ فرٍ رفتٌ سپس زنین را پارى
یعنِ آفتاب در چشهٌ ّ 
برنِگرددجزکْمانامنیست،
نِکندٍدٍبارىبٌنحلطلَعخَد 
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شرطيایٍرٍدبٌفًورٍایاتتفسیریازنگاىالهیزان11
ش 
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َین
بلکٌازراٍیخبراستکٌبٌخاطر قصَرفًو،آیٌ" َت ٓغر ُُبفیع ٍ
یدار ٍ غایب شدنش در
حَ ّه َئةٍ "را بٌفرٍرفتنآفتابدرچشهٌ ّ 
کردىاست.
آن،تفسیر 
درجایدیگربااشارىبٌتصحیفشنیداریصَرتگرفتٌازسَی
راٍیٍجابجاییکلهاتبٌجاییکدیگرنینَیسد"کأنٌننٍيو
الراٍی بتبدیل نَضعی اللفظین أعنی العرش ٍ الکرسی"] .[8گَیا
راٍیبٌخاطرتَيوحاصلٌبرایٍیجایدٍکلهٌعرشٍکرسیرا
عَضکردىاست.يهچنین،درآنجاییکٌکلهٌیاعبارترٍایت
ونقلشدىازپیانبراکرمسازگاریندارد،یکیاز

ْ
شدىبارٍایتنسل
دّیلاینانررانشنیدنقرائتآنٍاژىتَسطراٍییاعدمثبتٍ
ضبطدرستسخنانگَیندىٍدرنتیجٌنقلغلطآنکلهٌیاعبارت
دانستٌاست].[8
ب) عدم تحریف :تحریف بٌ نعنی دگرگَنی عهدی عبارات نتن
سخن یا نَشتٌ است کٌ در اصطْح بٌ آن تحریف لفظی گفتٌ
نیشَدٍعبارتازایناستکٌشخصیااشخاصیالفاظٍکلهات

گَیندى سخن را با آگايی ٍ انگیزى نشخصی از نسیر طبیعی ٍ
ٍاقعیخَیشخارجکردىٍبٌگَنٌدیگرینقلکنند.دراثراین
تغییر،نقصَدگَیندىکْمدريالٌایازابًامٍاحتهاّتنختلف

فرٍ رفتٌ ٍ نراد ٍاقعی ٍی بٌ نخاطبان ننتقل نهیشَد .نسیر
طبیعیالفاظيهانافادىنعانیحقیقیٍنرادٍاقعیآنًااستکٌ
درپرتَحفظالفاظگَیندىدرشکل صدٍرآنتحققنییابدٍدر
ٍجَدنیآید].[16, 17


صَرتانحرافازآنالفاظٍنعانی،تحریفبٌ
ُ
چنان کٌ راغب اصفًانی در تعریف لغَی آن نینَیسد" :حَ ٓرف
الشی :طرفٌ ٍ جهعٌ :أحرف ٍ حرٍف ٍ  َت ُ
حریف الشی :إنالتٌ،
کتحریفالقلوٍتحریفالکْم:أنتجعلٌعلِحرفنناّحتهال
یهکنحهلٌعلِالَجًین"].[18حرفالشییعنیطرفٍکنارآنٍ
یلدادنآن
جهعآنأحرفٍحرٍفاستٍتحریفشیبٌنعنین 
ازنسیراصلیبٌکناراستنانندتحریفقلوٍتحریفکْمیعنی
آن را از نسیر ٍاقعی خارج ساختٌ ٍ بٌ کناری از احتهاّت
بکشانیوبٌگَنٌایکٌبتَانآنکْمرابراحتهاّتنختلفحهل

کرد.ازآنجاکٌنرادازنتنننقحدرنَشتارحاضردردایرىالفاظٍ
عبارات نتن کْم خْصٌ نیشَد ،تحریف نعنَی کٌ نراد ازآن
حهلکْمبرنعناییغیرازنعنیٍاقعیآناست]،[17قسودیگری
يایبٌٍجَدآندىدرحَزىرٍایاتاستکٌازنحلبحث


ازآسیب
خارجبَدىٍدراینجاتنًابٌتحریفدرحَزىالفاظبسندىنیشَد.

حذف ،اضافٌ ،تغییر ٍ جابجایی
تحریف لفظی حدیث کٌ گاى با  
کلهات نتن ٍ گاى ازطریق نقل بٌ نعنی بٌ ٍقَع نیپیَندد ،از
ابتدای صدٍر حدیث از ناحیٌ نعصَنان بٌ عنَان آسیبی جدی
يهَارىنَرد تَجٌعالهاننبرزشیعٌبَدىاست.سید نرتضِ با
عنایت بٌ نسا لٌ نًو فَق چنین بیان کردى است" :ان الحدیث
الهرٍُفِکتبالشیعٌٍکتبجهیعنخالفینایتضهنضرٍب
الخطاءٍصنَفالباطل،نننحالّیجَزٍّیتصَرٍننباطلقد
دلالدلیلعلِبطْنٌٍفسادىکالتشبیٌٍالجبرٍالرؤیٌٍالقَل
بالصفات القدیهٌ ٍ نن يذا الذُ ّیحصِ اٍ یحضر نا فِ
اّحادیثنناّباطیلٍلًذاٍجبنقدالحدیث"].[19
تَجٌ نضاعف نَلف الهیزان در تًذیب رٍایات تفسیری از
تحریفيای صَرت گرفتٌ را باید تْشی در راستای دستیابی بٌ

نطلبنًوفَقدانستٍ.یيهَارىدرسرتاسرتفسیرخَیشبا
عرضٌرٍایاتبرنَازینینسلويهانند عدمنخالفتباقرآن،عدم
نسلو عقلِ ٍ
نخالفت با سنت قطعیة ،عدم نخالفت با برايین ْ
يایپنًانتحریفگرانرابريهگان

غیرىنَاضع تحریفٍ دست
يَیداساختٌاستٍ":لعٓلفٓیالٓرٍایةتٓحریٓفانٓنجًٓةالنٓقل
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بالهعنِ"].[8
ازنهَنٌيای بارزی کٌ عْنٌ طباطبایی تحریف صَرت گرفتٌ در

الفاظ رٍایت را با دقتی عالهانٌ کشف ٍ صَرت اصیل رٍایت را
عرضٌداشتٌاست،رٍایتدرخصَصنانَریتانامعلی(ع)بٌنکٌ
ٍقضاٍتدرآنجااستکٌنتاسفانٌباتعهدبرخیکلهاترٍایت
تغییریافتٌٍکلهٌیهنبٌجاینکٌآندىاست":اشتهالالرٍایة
علِلفظالیهنیسیء الظن بًا إذ نن البین نن لفظ آیات براءة
أنًا نقرة علِ أيل نکة یَم الحج األکبر بهکة ٍ أین ذلک نن
الیهن ٍ أيلًاٍکان لفظ الرٍایة کان":إلِ نکة" فَضع نَضعٌ إلِ
الیهن"] . [8اشتهال رٍایت بر لفظ یهن نَجب سَءظن بٌ آن
نیشَد زیرا ازالفاظ سَرى برائت کانْ رٍشن است کٌ این سَرى

خطاببٌايلنکٌٍدرایامحجتهتعبَدىاست.لفظرٍایتنیز
الینکٌبَدىاستکٌبٌجایآنلفظالییهنگذاشتٌشد.کشف
تحریف درحَزى لفظ ٍ دستیابی بٌ نتن ننقح حدیث ازراىيای
نشخصیانکانپذیراست.

ج) عدم نقل بٌ نعنی غلط رٍایت :نقل بٌ نعنیبَدن رٍایات
اصطْحِاستکٌبیانگرانتقالنعنیحدیثدرقالب الفاظِغیر
ازالفاظصادرشدىازناحیٌنتکلواصلِاست"،نقلنعنِالحدیث
نندٍنالجهَدعلِاّلفاظ"].[4, 20
ازبحثياُفراٍانِکٌدرجَازیاعدمجَازنقل

باصرفنظرکردن
بٌ نعنی رٍایات بین اندیشهندان علَم حدیثِ صَرت گرفتٌ
است] [3, 21باید گفت شرط اٍلیٌ این تحقق چنان کٌ عْنٌ
طباطبایینیزبٌآنتَجٌنهَدى،آناستکٌاختْفحاکِ(الفاظ
رٍایت)ٍنحکِ(نحتَاٍنقصَد)بٌحدُنباشدکٌاصلنعنٍِ
نرادرابٌفسادبکشاند].[8
از آن رٍُ کٌ نحتَاُ رٍایات ،درجریان نقل راٍیان ،از نجراُ
نخستین ٍ اصیل خَد یعنِ الفاظ صادرشدى از نعصَنین
برنخاستٌٍدرقالبکلهاتناقْنحدیثبٌنسلياُآیندىننتقل

شدى است ،آسیبِ را تحت عنَان نقل بٌ نعنِ در حَزى
حدیثپژٍيِ رقو زدى است ٍ این خَد نَجب برٍز تشَیش ٍ

تناقضدربینرٍایاتشدىاست .عْنٌطباطبایی باتَجٌبٌاین
آسیب تناقضزا درچند جاُ الهیزان ،پژٍيشگران عرصٌ رٍایات
يشدارنیديدکٌ"تشَیشِکٌدررٍایات

تفسیرُرابٌٍجَدآن
][8
نْحظٌنِشَدبٌسببنقلبٌنعنِدرآنًاراىیافتٌاست" .

بررسیسیرتاریخینقلبٌنعناییحدیث،حکایتازآنداردکٌ
بسیارُ از رٍایات بر جاُناندى از حضرات نعصَنین بٌ ٍیژى
احادیث پیانبر اکرم بٌ خاطر ننع حدیثنگارُ در قرن اٍل
يجرُ] [8, 21حتِدرحَزىتفسیرقرآن،نقلبٌنعنِشدىٍعین
الفاظبٌکار رفتٌدرسخنانآنبزرگَاران بٌ ناننتقلنشدىاست.
ٍجَد  کلهات نختلف در رٍایات نربَط بٌ نَضَع ٍاحد ٍ گاى
غیرفصیح] [21کٌ با فصاحت کْم خاندان ٍحِ کٌ بٌ اعتراف
بَدىاندناسازگار
دٍستٍدشهنسرآندسخنسرایان عصر خَیش  

است،خَدگَاىبراینادعااست.در حقیقتايهیتنقلبٌنعنِ
براُفًورٍایاتتفسیرُ ازآنرٍ استکٌاینپدیدى حدیثیدر
آسیبزا  تبدیل
صَرت خرٍج از نسیر صحیح خَیش بٌ عانلی  
شدىٍدر ينگامفًورٍایت،نخاطبرادچارچالش ٍسردرگهی
نیکند ٍ در نَارد بسیارُ با تشَیشِ کٌ در نحتَاُ احادیث

][8
بٌٍجَدنِآٍرد نرادٍاقعٍِصحیحنحتَاُرٍایتنعصَمرا

اُازآنرانِتَاندرکْم


کشاندکٌنهَنٌ
بٌ تاریکٍِابًامنِ
عْنٌ نشايدى کرد کٌ "ٍ الظاير ان فِ الرٍایات اختّْ ٍ يَ
ناشِءعنسَءفًوبعضالنقلٌثوالنقلٍلعلالذُبینٌالنبِ
اٍ بعض اّئهٌ ان يناک جهاعة نن الهستضعفین بدخلًو هللا
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یزادىٍعیسیعیس 
18نیکزادعیس 

الجنٌبشفاعةاٍنشیةثوغیرىالنقلبالهعنٍِاخرجٌالِالصَرى
التیترايا"] .[8گَیادررٍایاتاختْلِيستکٌازسَءفًوٍنقل
ناقلینرٍایاتسرچشهٌنِگیردٍشایدچیزُکٌپیانبریابعضِ

زائهٌبیانکردىانداینباشدکٌخداٍندگرٍيِازنستضعفینرا

ا
بٌ ٍسیلٌ شفاعت یا ارادى خَد ٍارد بًشت نِکند .آنگاى نقل بٌ
نعنِآنراتغییردادىٍبٌاینصَرتدرآٍردىاست.
يرچند تشخیص نقل بٌ نعنی رٍایتِ ننَط بٌ حشر دایو با
احادیثنعصَنانٍ داشتنخبرٍیت درآنًا است ،اناشاید بتَان
باتانلدرکْماصحابتفسیررٍایِبٌخصَصعْنٌطباطبایی
درنشخصساختننقلبٌنعنِبَدنیک

نْکياٍنعیاريایِرا

رٍایت بٌ دست داد .نَارد ذیل نشانٌيایِ در تشخیص نقل بٌ
نعنیبَدنرٍایاتاست].[8

نشانٌشناسینقلبٌنعنیرٍایات

 )1درآنجایِ کٌ دٍ یا چند رٍایت با الفاظِ تقریبا نتفاٍت انا
نشترکدرجهلٌاُیانانندآن،ازقَلائهٌنقلشَد،نرجعآن

دٍٍ،احدبَدىٍدالبرآناستکٌيردٍرٍایتیایکِازآن دٍ
نَضَعنذکَردراینگَنٌازرٍایاتگاى

نقلبٌنعنِشدىاست].[8
بٌ حد تَاتر نعنَُ نیز نِرسد] .[4تَاتر نعنَُ آن است کٌ
ٌکردىاندبٌ

عبارتياُراٍیانحدیثنتفاٍتٍلِنعنایِکٌارای

تضهن یا التزام بین يهٌ آنًا نشترک بَدى ٍ بٌ خاطر فراٍانِ
تعدادرٍایاتبٌآنقدرتنشترکعلوپیداکنیو.
 )8گاى ٍاژىيایِ در رٍایت نِآید کٌ بٌ رٍشنِ دال بر نقل بٌ
نعنِبَدنتهامیابخشِازیکرٍایتاست.کلهاتِنظیر"یعنِ"،

"نرادى"ٍغیرىنشانٌآناستکٌدراینقسهتراٍُحدیثبجاُ
الفاظاصلِ کلهاتدیگرُراجایگزینکردىاستيهانند"ٍلعلْ 
قَلٌ یعنِ اّرض بقدنیک نن کْم الراٍُ ٍ النقل بالهعنِ"].[8
گَیاعبارت"نرادآنستکٌدٍپایترابرزنینبگذار" ازکلهات
راٍُبَدىٍنقلبٌنعنِاست.
ازراىياُ دیگرتشخیص نقل بٌ نعنی یک رٍایت کٌ عْنٌ
  )3
طباطبایی ازآن نددجستٌاست نْحظٌيهٌ رٍایات نربَطبٌ
یک نَضَع ٍ نقایسٌ آنًا با یکدیگر است ،چرا کٌ در صَرت
بَدنآنًابٌاثباتنِرسدٍ".


اشتراکنحتَایِآنًانقلبٌنعنی
يذىبعینًايِالرٍایٌالسابقٌٍ...اناختلفلفظاالرٍایتینبها
عهلتفیًهایدالنقلبالهعنِ" ٍاینرٍایتدقیقا يهانرٍایت
يرچندکٌالفاظٍعبارتياُآندٍرٍایتبٌخاطرنقل

سابقاست
][8
بٌ نعنِشدن نتفاٍت نِنهاید یا در جاُ دیگر با اشارى بٌ
نستفیضبَدنرٍایتِنِنَیسد"ٍا لرٍایةنستفیضٌعنٌرٍتٌعنٌ

الشیعٌ ٍ ايل السنٌ بالفاظ نختلفٌ ٍ ٍ ...قد لعبت بٌ یدالنقل
بالهعنِفاظًرتٌفِصَرعجیبٌ].[8رٍایتنستفیضٌازآنحضرت
راباالفاظنختلفِنقلکردىاندٍایندراثرنقل

کٌشیعٌٍسنِآن
بٌنعنِاستکٌرٍایترادراشکالعجیبِظايرکردىاست.
)4بٌکارگیرُبرخِازنبانِعقٓلِفًورٍایٓاتتفسٓیرُيهٓانند
عدمتعارضرٍایاتقطعِصادرىازايلبیتبانسلهاتعقلٍِ
یاعدمتعارضفرنایشاتنعصَنانباقرآن،نِتَاندنعیارُبراُ

تشخیص نقل بٌ نعنی یک رٍایت باشد بٌ این صَرت کٌ چَن
اصلاٍلِدررٍایاتنعصَنانعدمتعارضآنًابانسلهاتعقلی
یاقرآناست،لذادرآنجایِکٌتعارضرٍایتِبانعیارياُنانبردى
دّیلاینتعارضنِتَاندسَءبرداشتاز

بٌاثباترسد ،یکِاز 
نراد نعصَم علیٌ السْم ٍ نقل بٌ نعنی اشتباى ازکْم ایشان
آنگَنٌ کٌ عْنٌ طباطبایی نیز بٌ آن عنایت داشتٌ ٍ در
باشد  .
نَاردُ بدان نتذکر شدى است ،يهچَن "ٍ الحدیث ّیخلَ نن
شِءکیفیظنْ بالنبِ(ص) انیدعَعلِنفسٌفِانرلیسالیٌٍ
صلنانٌعلهی -پژٍيشیقرآنٍطب 
ف 









لعلفِالرٍایتٌتحریفا ننجًةالنقل"]،[8اینحدیثنیزخالِاز
ضعفنیست،چگَنٌنسبتبٌپیغهبراحتهالنِرٍدکٌعلیٌخَد

لٌاُ کٌاختیارآنبٌدستٍُنیستٍ
نفرینکندآن يودرنسا 
بعیدنیستکٌازناحیٌنقلبٌنعنیکردندرحدیثتحریفِشدى

باشد.
راىيایدستیابیبٌنتننن ْقح

دستیابیبٌنتنننقححدیثدرالهیزانازچندطریقدنبالشدى
است کٌ راىيای ذیل اصلیترین نسیريای نیل بٌ نتن صحیح
رٍایتاست.
یکیازراىيایاساسی

الف)بررسیطرقٍنقلياینختلفرٍایت:

برای دستیابی بٌ نتن نن ْقح ٍ اصلی رٍایت ،بررسی نتنيا ٍ
سلسلٌسندياینختلفازیکیاچندراٍینختلفاستکٌدر
پرتَآنآسیبياییچَناضطرابازداننحدیثرختبرتافتٌٍ

چًرىٍاقعیرٍایترانهایاننیسازد.چراکٌگاىنتنیکرٍایت

درنقلياینختلفازچندیایکراٍینشخصنتفاٍتشدىٍ

نعلَم نهیشَد نتن اصلی دریافت شدى از گَیندى حدیث کدام
است.دراینحالبنابرنظرعلهایحدیثاگرایناختْفبٌنعنی
حدیثخدشٌرساند،ازدرجٌاعتبارساقطنیشَد.نگردرصَرتی

کٌیکیازدٍرٍایتبٌٍاسطٌحافظبَدنراٍیبردیگریترجیح

داشتٌ باشد کٌ در این صَرت حدیث راجح نَرد عهل قرار نی
گیرد].[8اختْفدرنقلنتنیکرٍایتتَسطیکیاچندراٍیکٌ
دراصطْحعلَمحدیثبٌحدیثنضطربنانبرداراست] [22دردٍ
شدىرانَردتًدیدقرارنیديد.آنچٌ


بخشنتنٍسند،رٍایتنقل
دراینجا ازطریق بررسی طرق نختلف رٍایت نَرد ايتهام است،
اضطرابزدایی از نتن حدیث است کٌ عْنٌ طباطبایی نیز در

پارىای ازاٍقات بدان نتذکرشدى است کٌ "ٍ الرٍایة ّتخلَ عن

اضطراب فی الهتن"] ٍ ،[8این رٍایت خالی از اضطراب در نتن
نیست؛یا"ٍ يذاالهعنِنرٍیعن أبی يریرةبعدةطرقبألفاظ
نختلفة ّتخلَ نن شیء فی نتنٌ ٍ ...فی نتن الرٍایة اضطراب
بین"]ٍ[8ایننعنیبٌطرقنختلفیازابیيریرىنقلشدىاستٍ
درنتنرٍایتاضطرابآشکاریاست.
بررسی اجهالی ٍ گذرای بخش رٍایی الهیزان بٌ کَشش فزآیندى
عْنٌطباطباییدراینخصَصشًادتنیديدٍ.یکٌنعهَّبا
عباراتی نظیر "بعدة طرق"" ،بطرق نتعددة"" ،بطرق نتعددة نن
الشیعة""،بعدةطرقعنالنبیص""،رٍیننطرقأيلالسنةٍ
الجهاعة" ٍ "عن طرق أيل السنة ٍ الجهاعة أیضا نا یقرب نن
ذلک"] [8ازنراجعٌ ٍ بررسی خَیش نسبت بٌ طرق نختلف یک
رٍایت حکایت نیکند ،ضهن تذکر بٌ کاٍشگران عرصٌ رٍایات،
الگَیی عهلی از این قانَن کارساز را در پیش رٍی يهگان ارایٌ
ديد.براینهَنٌنیتَانبٌرجَعٍیبٌطرقنختلفرٍایت


نی
آندىدرذیلفراز" َف َت َل َّقِآ َدمُ نّنٓ  َر ِّبٌّ کلّهات"ازآیٌ 31سَرىبقرى
اشارى کرد کٌ بعد ازنقل نتن رٍایت چنین نینَیسد "رٍُ يذا
الهعنِ الصدٍق ٍ العیاشی ٍ القهی ٍ غیريو ٍ ،عن طرق أيل
السنة ٍ الجهاعة أیضا نا یقرب نن ذلک"] [8یا درجای دیگرکٌ
حکایت از بررسی عبارت بٌ عبارت رٍایت در اسناد ايل سنت ٍ
شیعٌتَسطایشاندارد،باتذکربٌعدمنقلرٍایتحاکودرسند
ايلسنتچنیننیآٍرد"ٍالرٍایة-کهاتقدم-نرٍیةبطرقنتعددة

(ع)
ننالشیعةعنعلیٍالباقر ٍالرضا ننطرقأيلالسنةنارٍاى
الحاکوبإسنادىعنابنالحنفیة عنعلی ٍبإسنادىعنأبیصالح
عنابنعباس ٍالرجلجیدالرٍایةضابطفیالحدیثینقلفی
التفاسیر الرٍائیة ٍ غیريا رٍایاتٌ فی التفسیر لکنًو لو یذکرٍا
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رٍایتٌيذىحتِنثلالسیَطی الذییستَفیفیالدرالهنثَر،نا
رٍاىفیالتفسیرترکذکرالحدیثٍ،ناأدرینايَالسببفیٌ"][8
بینیازطریقياینختلف


بدیننفًَمکٌ"ٍرٍایتچنانکٌنی
شیعٌازقَلعلی ٍباقر ٍرضا (ع) ٍازطرقايلسنتنقلشدى
است.آنچنانکٌحاکوباسندخَیشازابنحنفیٌازعلی(ع)ٍنیز
ازابیصالح ازابنعباس نقلکردىاست.درحالیکٌٍیفردی
پسندیدىدررٍایتٍضابطدرحدیثاستکٌرٍایاتاٍدرتفاسیر
رٍایی ٍ غیرآن نقل نیشَد ،ايل سنت ٍ حتی سیَطی کٌ در
درالهنثَربٌطَرکانلرٍایاترانقلنی کند،رٍایتٍیرا نقل
نکردىاستٍنهیدانوکٌسبباینکارچیست؟"
ب) بررسی نسخٌيای نختلف :نراجعٌ بٌ نسخٌيای نتعدد یک
حدیثکٌنعهَّیابٌصَرتدستنَشتٌيایدیگریازنَلفیا
کاتباندیگریابٌصَرتکتابيایدیگرکٌيهانحدیثرانقل

کردىاند بٌدست نیآید ،یکی ازراىيای نناسب برای دستیابی بٌ

ْ
دستشدن
بٌ 
دست 
نتن اصلی ٍ ننقح حدیث است؛ چرا کٌ  
ٍدريوریختگی

ازنسخٌيایدیگر

ٍنسخٌبردار ی

کتابيایرٍایی

بيا تَسط
خطيا ٍ ناخَانابَدن برخی دیگر ٍاستنساخکتا 
برخی  
افراد ناآشنا بٌ دانش حدیث ٍ عَانل سًَی دیگر درصد راىیابی
خطابٌنتَنرٍاییرادٍچندانساختٌاست.اصلعدمخطانیزدر
ینگَنٌنَارد،کاربردچندانینداردزیراایناصلتعهدبراینانررا
ا 
یسازد ٍنافی برٍزاین پدیدى بٌ
تنًادرپارىایازنَاردننتفی ن 

صَرت ناآگايانٌ یا تصحیف ٍ تحریف عهدی برخی ازبدخَايان
يایپیشآندى


ىگریزازتشتتٍآسیب
نخَايدبَد.بنابراینتنًارا
احتهالی ٍ دستیابی بٌ نتن نن ْقح حدیث ،رجَع بٌ نسخٌيای
نختلفحاٍیحدیثنَردنظرٍانتخابنتنصحیحرٍایتبین
آناناست.
نسالٌ اختْف نسخ درنقل نَضَع ٍاحد ازدیرزنان نَرد تَجٌ
علها دربسیاری ازعرصٌيای علهی بَدى ٍ تنًا نحصَربٌ حَزى
رٍایاتنهیشَد.چنانکٌخَدعْنٌطباطبایی درنَارد دیگری

غیرازنتنرٍایاتبٌایننَضَعتَجٌکردىٍازآنغافلنشدىاند.

ٍیدرآنجاییکٌبٌاختْفدیدگاىاشاعرىٍنعتزلٌبرسرقضاٍ
پردازد،جهعصَرتگرفتٌتَسطبرخیراناشیازاختْف


قدرنی
ٍاشتباىدراستنساخدانستٌٍنینَیسد"علِيذافهاٍقع

نسخ
فیالنسختینننالجهعبینقَلًوّ:قدرٍ،قَلًو:إنالهشیةٍ
القدرةلیستلًوٍّإلیًولیسإّننتحریفبعضالنساخٍ،
قداختلطعلیٌالهعنِحیثحفظقَلٌّقدرٍغیرالباقی][8, 12
نآنچٌدرایندٍنسخٌازجهعشدنبین

بدیننفًَمکٌ"بنابرای
گَیندقدریدرکارنیستٍافراددیگرکٌنیگَیند


قَلآنًاکٌنی
نشیتٍقدرتبرایآنًانیستٍبٌآنًاٍاگذارنشدىٍ،اقعشدى

نحصَل دست ُبرد بعضی از نساخ است چرا کٌ نعنی بر آنًا
ییردادىاند".دراین

خلطشدىلذا"ّقدر"راحفظکردىٍبقیٌراتغ

نیان گرچٌ رجَع بٌ نسخٌيای نختلف برای دسترسی بٌ نتن
کانل ٍ صحیح یک رٍایت ،نَاردقابل تَجًی از فعالیت رٍایی
الهیزانراتشکیلنهیديدانادرنَاردلزٍمٍنقتضیبٌکارنَلف

آندىٍانتظارٍیبرایتحصیل نتننن ْقح حدیثراتانین کردى
است ،برای نثال نیتَان بٌ نَارد زیر اشارى کرد کٌ با رجَع بٌ
نسخٌيای دیگری از ننبع ناقل حدیث عبارات آندى دیگر ،نَرد

دقتقرارگرفتٌاست".ثورجعإلیًوٍ-فینسخةثوخرجإلیًو"،
"فأخذ قهیصٌ فرناى إلیٌ ٍ-فی نسخة أخرُ ٍ :أعطاى"" ،أقَلٍ :
الرٍایاتاألربعاألخیرةرٍايافیالدرالهنثَر،عنعدةننأرباب
الکتب ٍ الجَانع ،غیرأنٌ لو یذکرفی الرٍایة الثانیة-فیها عندنا
نننسخةالدرالهنثَر-قَلٌ:الَرٍدالدخَل"].[8
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ج) عرضٌ حدیث بر نسلهات (آیات ،رٍایات ٍ غیرى) :یکی از
راىيایکشفاضطرابدرنتنرٍایتٍدستیابیبٌرٍایتنن ْقحدر

ن یانرٍایاتنشابٌٍنختلفعرضٌآنًابرنسلهاتیچَنقرآن،
رٍایتٍغیرىاست.رٍشیکٌعْنٌطباطبایی ازآنبًرىگرفتٌٍ
نسیردستیابی بٌ نتن صحیح حدیث را آسان ٍ نیسرنیسازد.
يرچند کٌ این انر در زنان حضَر ائهٌ با عرضٌ حدیث بٌ آن
بزرگَاران نیز نحقق شدى ٍ نتداٍل بَدى است انا با غیاب ائهٌ
نعصَنین(ع) انکان نذکَر ننتفیبَدى ٍ تنًا راى عرضٌ بر ائهٌ،
عرضٌبرنسلهاتبٌجایناندىازآنحضراتنعصَنینخَايد
بَد.براینهَنٌنیتَانبٌنَردذیلدرتفسیرالهیزاناشارىکردکٌ

نَلف الهیزان با عرضٌ رٍایت بر آیات ٍ رٍایات نسلو دیگر
اضطرابنَجَددرنتنرٍایتراکشفٍدرپرتَآنرٍایتصحیح
ٍقطعیرانشخصنیسازد"ٍفینتنالرٍایةاضطراببین،أنا

أٍّ:فْشتهالًاعلِالنداءبأنٌّیدخلالجنةإّنؤننٍ،قدسبق
أنٌ نزلت فی نعناى آیات کثیرة نکیة ٍ ندنیة ننذ سنین ٍ قد
سهعًاالحضریٍا لبدٍیٍالهشرکٍالهؤننفأیحاجةنتصَرة
إلِإبْغًاأيلالجهعٍ.أناثانیا:فألنالنداءالثانیأعنیقَلٌٍ:
نن کان بینٌ ٍ بین رسَل هللا ص عًد إلخ ّ ،ینطبق ّ علِ
نضانین اآلیات ٍ ّ علِ نضانین الرٍایات الهتظافرة السابقة،
علِأنٌقدجعلفیٌالبراءةبعدنضیأربعةأشًرٍأناثالثا:فلها
سنذکرىذیْ"][8یعنی"درنتناینرٍایتنیزاضطرابرٍشنِاست
انااٍّبراُاینکٌدراینرٍایتيودارد"ازجهلٌچیزيایِکٌندا
یشَد نگر نَنن"ٍ
دادیواینبَدکٌيیچکسداخلبًشتنه 
گذشت کٌ این حرف صحیح نیست ،زیرا نطلب نذکَرچند سال
قبلبٌنشرکینگَشزدشدىٍقبْ آیاتِدربارىآننازلگشتٌبَد
ٍ يهٌ نردم ازشًرُ ٍ دياتِ ٍ نشرک ٍ نَنن آن را شنیدى
بَدند ،دیگرچٌ احتیاجِ داشت کٌ دررٍزحج اکبرآن را دٍبارى
اعْمکنندٍثانیا،براُاینکٌنداُدٍنِیعنِجهلٌ"ٍيرکسکٌ
نیاناٍٍرسَلخدا(ص) عًدُاستاعتبارعًدشٍندتآنچًار
ناىاست "نٌبانضانینآیاتانطباقداردٍنٌبانضانینرٍایات
بسیارُکٌقبْنقلشد،عٍْىبراینکٌدراینرٍایت،برائتخداٍ
رسَل را بعد از گذشتن چًار ناى اعْم داشتٌاند .ثالثا بٌ خاطر
ناسازگارُبارٍایاتِکٌذیْنقلنیشَد".
ناگفتٌ نهاند کٌ در این نسیر دستیابی بٌ نتن ننقح حدیث از
قراینیچَندقت،ضبطٍلغتدانیراٍیيهانندابانابنتغلبٍ

بردارانٍکاتبانرٍایتنیزنیتَانبًرىگرفت.


یانسخٌ
)8صدقباطنٍصفایذين
بٌاعترافتهامننصفانعرصٌتفسیرٍحِ،پیانبراکرمٍايلبیت
اٍ انسان ياُ دراٍج طًارتِ يستند کٌ قرآن تهام حقایق درٍن
خَیشراتنًابرآنانگشَدىاست(سَرىٍاقعٌ،آیاتٍ [8])78ٓ89
اینبرخاستٌازجایگاىتعلیوٍتبییننبتنِبرعلولد ْنٍِکانل
ايل بیت بٌ قرآن است] [8کٌ این گرانینانٌ آسهانِ براُ آنان
تثبیتنهَدىاست (سَرىنحل ،آیٌ ٍ 44سَرىجهعٌ ،آیٌ .)8در
اینريگذر ،نقامتعلیوچنان کٌعْنٌطباطبایِ نَشتٌاست،بٌ
گرددکٌبابٌکارگیریاصَلشناختٌشدىدرنیان


بازنِ
آننعانِ
عرف،ازظَايرقرآنقابلدریافتاستٍنقشتبیینبٌنفايیهِ
نربَطنِشَدکٌفًوعادُرايِبسَُآننداشتٌ]ٍ [8تنًاشرط

دستیابِبٌاینگَنٌازنفايیو،طًارتنفسِاستکٌبنابرفرنَدى

یگرفتٌ ٍ تنًا آنان نِتَانند آن
قرآن فقط درٍجَد نطًران جا 
نعانِ بطنِ را تجربٌ ٍ حس نهایند .البتٌ بنابر فرنایش عْنٌ
طباطبایِ يرکسِ بٌ اندازى برخَردارُ از طًارت قادربٌ دریافت
ایننعانِخَايدبَد]ٍ [8ایننبتنیبرٍحدتننشاٍيهانندیی
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استکٌبرآیاتٍرٍایاتايلبیت(ع) استَاراست] .[8بنابرایناز
آنجاکٌشرطدستیابیبٌحقیقتنطًرقرآننایلشدنبٌطًارت

رٍحٍصدقٍصفایباطناستٍائهٌ(ع)نیزدراٍجطًارتخَیش
یافتٌاند ،پس ّزنٌ رسیدن بٌ آن حقیقت نتعالی
بٌ آن دست 
ٍحیانیازطریقرٍایاتايلبیتدستیافتنبٌطًارتٍصدقٍ

صفایرٍحانیاست.اذعانبٌحقیقتفَقکٌپایٌٍاساسفًو
احادیثائهٌرارقوزدىاست]،[23دستیابیبٌصدقباطنٍصفای
ذين را بٌ عنَان پیششرط ٍرٍدی برای فًو نراد ٍاقعی ايل
رساند.پیششرطیکٌصاحبالهیزاندربیانات


بٌاثباتنی
بیت(ع)
نختلفیبٌآناشارىکردىاستٍ":یهکنأنتَجٌيذىاألخباربَجٌ
آخر أدق یحتاج تعقلٌ إلِ صفاء فی الذين ٍ قدم صدق فی
الهعارفالحقیقیة"][8, 21یعنی"ٍنهکناستایناخباررابٌٍجٌ
دقیق دیگری تَجیٌ کرد کٌ درک آن نیازنند صفای ذين ٍ
گامبرداشتنصادقانٌدرنیاننعارفحقیقیٌاست".

رٍشنترین گَاى صادق بر پیششرط نذکَر ٍجَد رٍایات بطنی

فراٍاندرنیانرٍایاتتفسیریاست.رٍایاتبطنِبٌآندستٌاز
رٍایاتِاطْقنِشَدکٌنحتَُآنتفسیرُازنعانِبطنِآیات

قرآنٍدٍرازدسترسفًوٍدرکعادُبشرُاستٍدربرابرآن
رٍایاتظًرُیارٍایاتتفسیرظايرُقراردارد کٌبااستفادىاز
اصَلرایجدرنحاٍراتعرفعقْ ناننداصلبٌ کارگیرُادبیات
ٍیژىکْم،ترجهٌلغت،استخدامقراینٍغیرى،بٌرٍشنگرُنعنی
یٍرزد .لذا راى تشخیص ٍ شناسایِ رٍایات
ظايرُ آیات اقدام ن 
باطنِ کٌ بخش قابل تَجًِ ازرٍایات تفسیرُ را شانل است،
تانلدرچگَنگِ تفسیرقرآندررٍایاتنعصَنیناست .بٌاین
صَرتکٌاگررٍایتِبراُتفسیرآیٌاُازقرآن،اصَلٍابزارفًو
نعهَل در نحاٍرات عادُ ٍ عرفِ را بٌکار گیرد از گرٍى رٍایات
ظايرُ بٌحساب نِآید ٍ رٍایتِ کٌ از ابزار ٍ اصَل نذکَر در
تفسیر قرآن بًرى نگرفتٌ ٍ نحتَُ ارایٌشدى تَسط آن قابل
نحسَبنِشَد].[21

دسترسِفًوعادُنیست،ازرٍایاتبطنِ
ّیٌياُپنًاننحتَایٍِحِدر
تنًااصلاساسِبراُرايیابِبٌ 
ایندستٌازرٍایاتٍازطریقآن،براساسنظرعْنٌطباطبایی،
کسبطًارترٍحٍِرسیدنبٌنقامشًَدٍحضَراست].[8البتٌ
قابلذکراستکٌنراتبنختلفنعنایی بٌحسبنراتبنعرفتِ
ٍطًارتنخاطبانٍنقاناتآنًانتغیرٍنتفاٍتخَايدبَد .در
ایننیاننیتَانازشرایطدیگریسخنگفتکٌبٌشخصنحقق

ٍ نفسرحدیث برگشتٌ ٍ تَجٌ بٌ آنًا برای ٍرٍد بٌ نرحلٌ فًو
حدیث ضرٍری ٍ اجتنابناپذیر است .از شرایط فَق نیتَان بٌ
نَاردذیلکٌعْنٌطباطباییبٌآنًانتذکرشدى،اشارىکرد].[8
)1پريیزازانکاررٍایاتناٍرایاندیشٌٍعقل
)عدمسًلانگارینسبتبٌفًوحقایقآندىدررٍایت

8
)3آشناییبااقسامرٍایاتٍتشخیصنَعرٍایتنَردفًوپیش
ازآغازعهلیاتفًو
)پريیزازپیشداٍریٍنداخلٌتعصباتنذيبیٍاعتقادیدر

4
فًوٍتفسیررٍایت
نتیجٌگیری

دستیابیبٌنعناٍنرادٍاقعی
ازدیدگاىعْنٌطباطبائی(رى)زنانی 
یگیرد کٌ
رٍایات ننقَل از نعصَنین(ع) رنگ تحقق بٌ خَد  ن 
دستیابی بٌ
شرایط اٍلیٌای چَن"صحتانتسابنتنبٌرٍایت  ،
نتنی ننقح ازرٍایت ٍ صدق باطن ٍ صفای ذين یابندى نعنای
حدیث" فرايو باشد .صحت انتساب نتن ،در نقابلٌ با احادیث
جعلیاستکٌازسَیجايْنٍنغرضاننکتبايلبیتٍضعٍ
صلنانٌعلهی -پژٍيشیقرآنٍطب 
ف 









بٌدرٍغبٌآناننسبتدادىشدىاست.نخالفتباقرآن،نخالفت
با سنت قطعیٌ نعصَنین(ع) ،نخالفت با برايین نسلو عقلِ ٍ
ناسازگارُبانسلهاتتاریخِ ،ازنعیاريای دقیقی استکٌنَلف
الهیزانبرایپاّیشاحادیث،ازآنًابًرىگرفتٌاست.ازسَیدیگر
"دستیابی بٌ نتنی ننقح از رٍایت" کٌ بٌنعنای پیراستگی از

بيایی چَن تصحیف ،تحریف ٍ نقل بٌنعنای غلط رٍایت
آسی 
است ،ضریب اطهینان در دستیابی بٌ نراد ٍاقعی سخنان ايل
بیت را باّبردى ٍ نسیر را برای رسیدن بٌ نعنای ٍاقعی احادیث
يهَارخَايد کرد .درنًایت ،آنچٌ شرط اصلی ٍ اساسی نیل بٌ
نقصَد رٍایت است ،برخَردار ی جَیندى نعنا از صدق باطن ٍ
صفایذينیاستکٌدرپرتَآنشایستگیٍصَلبٌبارگاىنلکَتی
یشَد.
خاندانٍحیٍنعارفنتعالیآنانحاصلن 
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