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Abstract 

Interpretive narratives mixed with some issues are weak, 

superstitious and untrue, and their refinement is necessary to 

achieve correct narratives. Textual and content evaluation of 

narratives with criteria such as presentation on the Quran is 

the safest way to ensure their issuance, which has been 

considered in the Tafsir Al-Mizan. In this article, with the 

library and analytical methods, Allameh Tabatabai's 

principles in his works have been collected and compared 

with the performance of Tafsir Al-Mizan and his accepted 

rules in using the method of presentation on the Quran have 

been specified. And their accepted rules in using the method 

of presentation on the Quran have been specified. The 

conclusion is that narratives should be presented on certain 

concepts derived from the Quran, such as text, content, 

teachings obtained from the totality of verses or the general 

spirit of the Quran, as well as the context and tone of the 

verse. And in case of agreement, it is accepted, in case of 

disagreement and incompatibility with the Quran, it is 

rejected. And in case of no objection, a document should be 

examined negatively, which will be rejected if the document 
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is found to be weak, and otherwise, it will be stopped and 

silenced. 

 

Keywords: Interpretive narratives, Presentation on the 

Quran, Tafsir Al-Mizan, Allameh Tabatabai. 
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1041 پاییز و زمستان ،دومسال اول، شماره   

 

 تحلیل مبانی و عملکرد علامه طباطبایی در عرضه روایات بر قرآن 

 در آثار مختلف ایشان
 

 2محسن دلیر، 1سید رضا مؤدب

 (93/6/1911تاریخ پذیرش مقاله:   22/2/1911)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده

روایات تفسیری آمیخته با برخى مسائل ضعیف، خرافى و خلاف واقع هستند و 

یابی به روایات صحیح ضروری است. ارزیابى متنی و پالایش آنها برای دست

ترین روش محتوایی روایات با معیارهایی همچون عرضه بر قرآن، مطمئن

ه مورد توجه قرار گرفت لمیزانایابی به صدور آنهاست که در تفسیر اطمینان

ای و تحلیلی، مبانی علامه طباطبایی در است. در این مقاله با روش کتابخانه

مقایسه شده و قواعد مورد  المیزانآثار ایشان گردآوری و با عملکرد تفسیر 

جه . نتیاست گیری از روش عرضه بر قرآن، مشخص شدهقبول ایشان در بهره

مفاهیم یقینی به دست آمده از قرآن، همچون نص، اینکه روایات باید بر 

های به دست آمده از مجموع آیات یا روح کلی قرآن و نیز بر مضمون، آموزه

                                                           
 . استاد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم. 1

 .Moadab_r113@yahoo.comرایانامه: 

 نویسنده مسئول() .قم. دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه  2

 .Deleer.Mohsen@gmail.comرایانامه: 
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   1                        شانیبر قرآن در آثار مختلف ا اتیدر عرضه روا ییو عملکرد علامه طباطبا یمبان لیتحل

سیاق و لحن آیه، عرضه شوند و در صورت موافقت، پذیرفته شده، در صورت 

مخالفت و عدم امکان سازگاری آنها با قرآن، رد و در صورت عدم مخالفت، به 

مورد بررسی سندی قرار گیرند که در صورت احراز ضعف سندی، صورت سلبی 

 شود.رد شده و در غیر این صورت، درباره آنها توقف و سکوت می

روایات تفسیری، عرضه بر قرآن، تفسیر المیزان، علامه  :واژگان کلیدی

 .طباطبایی

 

 

 مقدمه

ند و هستمنابع تفسیری آمیخته با برخى روایات ضعیف، خرافى و خلاف واقع 

اخته و نقل اند، برسبعضى از آنها آشکارا به وسیله غیرمسلمانانی که مدعی اسلام بوده

ح یابی به روایات صحیپالایش آنها برای دست ،از این رو، پیش از پذیرش ؛اندشده

 (.69، 1952؛ رضایی اصفهانی، 25، 1931ضروری است )احمدی، 

د روایات، دست کم با دو اشکال روش نقد سندى به عنوان روشی متداول در نق

سند بودن یا ضعف سند بسیاری از روایات تفسیری و اندك بودن روایات تفسیری بی

آور مواجه است که اجراى آن، منجر به کنار گذاشتن انبوهى از این متواتر و قطع

آور خواهد کرد که در این روایات خواهد شد؛ زیرا بخش اعظمی را ظنی و گمان

-یت ساقط خواهند شد؛ چون در تفسیر راهى براى تعبد نیست و نمیصورت از حج

 توان به ظن و گمان تکیه کرد.

ی، مثل ابر این اساس، ارزیابى متنی و محتوایی روایات با معیارهاى پذیرفته شده

یابی به اطمینان به صدور آنها خواهد ترین روش در دستعرضه بر قرآن، مطمئن

 (.52 -1/59، 1933بود )رستمی، 
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  1031 پاییز و زمستان، آن، سال اول، شماره دومدو فصلنامه مطالعات فرهنگی و اجتماعی قر                  13

جز چند  با وجود اهمیت روش عرضه بر قرآن، در پالایش روایات تفسیری، تاکنون به

نامه در سطح کارشناسی ارشد در این زمینه منتشر نشده مقاله محدود و دو پایان

 اند از:است که برخی از آنها عبارت

نامه نیاالسلام، پا چگونگی عرضه روایات بر قرآن کریم از دیدگاه اهل بیت علیهم

 کارشناسی ارشد آقای حامد جوکار.

 نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالله الاحمد.عرض الحدیث علی القرآن، پایان

 ، اثر آقای مهدی احمدی.«مدلول و گستره قرآن در عرض حدیث بر قرآن»مقاله 

، اثر آقایان اسدالله جمشیدی و محمود «تأملی در مدلول روایات عرض»مقاله 

 رجبی.

، اثر آقای «مقصود از موافقت و مخالفت حدیث با قرآن در روایات عرض» مقاله

 اسماعیل سلطانی.
، اثر آقایان محمد «های تفسیر رواییعرضه بر قرآن راه زدودن آسیب»مقاله 

 سلطانی و محمدهادی معرفت.
 ترابی.، اثر آقای میثم کهن«شناسی عرضه حدیث بر قرآنآسیب»مقاله 
 ، اثر آقای علی نصیری.«ت عرضهبررسی روایا»مقاله 
ا ه، اثر خانم«المیزانعرضه روایات بر آیات از نظر علامه طباطبایی در »مقاله 

آذر زارعی و مهرناز گلی که در آن شواهدی از ارزیابی روایات با عرضه بر قرآن ذکر 

ولی در ذکر برخی شواهد به عنوان عرضه بر قرآن، نقدهایی بر آن  ؛و بررسی شده

 وارد است که در بخشی از مقاله حاضر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تألیف آقای مهدی احمدی  عرضه حدیث بر قرآنهمچنین کتاب مفیدی با عنوان 

ررسی د بنورآبادی به انتشار رسیده که کلیات مباحث روش عرضه بر قرآن در آن مور

قاعده عرضه  کاربستقرار گرفته است و نیز اخیراً کتابی از نگارنده منتشر شده به نام 

که روش عملی اجرای قاعده عرضه در آن مورد  بر قرآن در اعتبارسنجی روایات

 بررسی قرار گرفته است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

ss
q.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             5 / 28

http://cssq.ir/article-1-399-fa.html


   11                        شانیبر قرآن در آثار مختلف ا اتیدر عرضه روا ییو عملکرد علامه طباطبا یمبان لیتحل

 یزانالممندی از معیار عرضه بر قرآن در سنجش روایات تفسیری، در تفسیر بهره

توجه بوده است و با توجه به مهارت و نوآوری علامه طباطبایی در تفسیر و مورد 

کاربرد  شناسی او درالسلام، روش بیت علیهمتسلط او بر روایات تفسیری و روش اهل

 تواندیابی به قواعد عمومی این روش، میعملی روش عرضه بر قرآن، برای دست

ه ه نشدر آثار علامه طباطبایی مشاهدراهگشا باشد که تاکنون چنین تحقیق مستقلی د

 ای و تحلیلی، تلاش شده مبانی علامهاز این رو، در این مقاله با روش کتابخانه است؛

طباطبایی در ارزیابی روایات با قرآن، از آثار ایشان استخراج شده و با عملکرد موجود 

آمده، قواعد دستمقایسه و تطبیق شود و پس از تحلیل نتایج به المیزاندر تفسیر 

گیری از روش عرضه بر قرآن، شده و مورد قبول علامه طباطبایی در بهرهاستفاده

 کشف و مشخص شوند.

 

 گیری از معیار عرضه بر قرآنمبانی علامه طباطبایی در بهره .1

 مبانی عمومی .1-1

له علیه صلی الاز نظر علامه طباطبایی، مطابقت قرآن موجود با قرآنی که پیامبر 

ها و آثار و برکات آن از بین رفته یا چیزی یک از ویژگیو آله آورده، بدون اینکه هیچ

بر آن افزوده یا از آن کاسته شده باشد، مسلّم است و امکان نسخ قرآن نیز وجود 

 (.126 -122و  115 -12/130، 1015ندارد )طباطبایی، 

ساز و ؛ نیل6، 1931انی، زبان قرآن، زبان عرف خاص است )رضایی اصفه

 مستقل در دلالت بر ،(؛ زیرا علاوه بر اینکه قابل فهم عموم بوده123، 1910دیگران، 

( و دلالت الفاظ آن، در بدو امر، ظنی به نظر 9/30، 1015مراداتش است )طباطبایی، 

توان به دلالت قطعی آنها رسد؛ تنها با نگاه مجموعی به آیات مربوط به هم میمی

 (.12/112، 1015یافت )طباطبایی،  دست
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آنها  برداری از اهداف، مقاصد و مدلولاو تفسیر قرآن را بیان معانی آیات و پرده

ترین روش تفسیری را تفسیر آیه با استمداد از تدبر ( و صحیح1/0، 1015)طباطبایی، 

 شو استنطاق معنای آن از مجموع آیات مربوط و استفاده از روایت دانسته که رو

 (.33، 1929السلام است )طباطبایی،  شده از سوی معصومین علیهمآموزش داده

به  ،السلام گزارش شده آنچه در طول تاریخ، به شکل روایت، از معصومین علیهم

(؛ چون 293، 1930های وارده، از مراتب مختلفی برخوردارند )باقری، دلیل آسیب

قطعی است و در صدور بخش بزرگی  السلام صدور برخی، از سوی معصومین علیهم

(. روایات گروه نخست، یعنی روایات 23 -03، 1935از آنها شک وجود دارد )هاشمی، 

آور هستند و عمل به آنها واجب است صحت، علم متواتر و نیز روایات همراه با قرینه

و گروه دوم، یعنی همه روایات غیر متواتر بدون قرینه صحت هستند که خبر واحد 

 (.0 -1/9، 1913شوند )طوسی، میده مینا

از نظر علامه طباطبایی، اگرچه اقوال، افعال و تقریرهایی که بدون واسطه از 

واحد  ولی خبر ،السلام شنیده و دیده شوند، در حکم قرآن هستند معصومین علیهم

که با واسطه به دست ما رسیده، در عقاید و تفسیر اعتبار ندارد؛ زیرا در این دو یقین 

در حالی که حجیت خبر واحد، مورد تردید  ؛(12و  19، 1953لازم است )طباطبایی، 

به صدور، در بیان تفصیلی احکام شرعی، شرح  بوده و تنها به شرط پیدا شدن وثوق

، 1015و  131 -133، 1929ن و شرح وقایع معاد، حجت )طباطبایی، پیشینیا داستان

( و در عقاید و تفسیر، نامعتبر است؛ چون در این دو، یقین لازم است )طباطبایی، 9/30

-شود که در تفسیر المیزان افزون بر بهره(؛ در عین حال، عملاً دیده می12، 1953

ر برخی آیات دیگر که زیرمجموعه در تفسی ،گانه فوقمندی از روایات در موارد سه

 ضمیر و عبادی،)روشناست  سه گروه مذکور نیستند هم از روایات استفاده شده 

1931 ،133.) 

؛ نائینی، 9/029، 1955نوا با بسیاری از مفسران )خویی، علامه طباطبایی، هم

؛ نصیری، 53، 1932؛ سلطانی و معرفت، 9/136، 1015؛ عراقی، 9/162، 1956
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   19                        شانیبر قرآن در آثار مختلف ا اتیدر عرضه روا ییو عملکرد علامه طباطبا یمبان لیتحل

( و 12/135و  9/56، 1015(، روایات عرضه بر قرآن را کثیر )طباطبایی، 02، 1913

بر مدلول آنها، در  ( و بنا11، 1929و  0/252، 1015متواتر ارزیابی کرده )طباطبایی، 

 پالایش روایات تفسیری از روش عرضه بر قرآن بهره برده است.

 

 مفهوم مورد عرضه .2-1

و ظاهر  ( و محکمات آن، به نص5عمران، مفاهیم قرآن به محکم و متشابه )آل

بندی مبتنی بر دلالت آیات (. این تقسیم2/32، 1962شوند )محقق داماد، مى تقسیم

سطح نبودن آن دلالات است؛ چون ممکن گر هم( و نشان2/599، 1020)سبحانی، 

است، یک واژه یا عبارت، تنها بر یک معنا دلالت داشته و احتمال داشتن معنایی 

دیگر در آن نرود و ممکن است، معنای مرجوحی هم داشته باشد یا چند معنا از آن 

یک بر دیگری رجحان نداشته باشند. شکل نخست دلالت، قابل برداشت باشد که هیچ

(؛ از این رو، در 6، 1216شود )مجاهد، نص، دومی، ظاهر و سومی مجمل نامیده می

باره محتوایی که روایات باید بر آن عرضه میان باورمندان به روش عرضه بر قرآن، در

 اختلاف پدید آمده است: ذیلشوند، به شرح 

عرضه بر نص: برای پالایش روایات، لازم است که دلالت قرآنی قطعی باشد  -الف

 (.153، 1910آید )احمدی نورآبادی، و چنین دلالتی تنها از نص قرآن به دست می

قرآنی باید بر هم منطبق باشند که  عرضه بر مضمون: دو مضمون روایی و -ب

شامل تطبیق یک روایت با یک آیه، چند روایت با یک آیه یا یک روایت با چند آیه 

 (.21، 1932شود )احمدی، می

مند آیات )احمدی عرضه مجموعی: مفاد روایت با دلالت مجموعی و نظام -ج

اصولی دارند، تطبیق  های قرآنی که جنبه عام، کلی و( و آموزه132، 1910نورآبادی، 

 (.63، 1932شود )احمدی، می

همچنین در اینکه علامه طباطبایی به کدام یک از نظرات مذکور باور داشته و عمل 

 اختلاف پیدا شده است: ذیلکرده به شرح 
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داند علامه طباطبایی، میزان را در عرضه روایات، محکمات قرآن می -الف

 (.50، 1933)جوادی آملی، 

ظر علامه طباطبایی، تمام قرآن محکم است؛ زیرا آیات قرآن، یا ذاتاً از ن نقد:

، 1015شوند )طباطبایی، جزو محکمات هستند و یا با ارجاع به محکمات، محکم می

9/21.) 

، 1910رویکرد علامه طباطبایی، عرضه مجموعی است )احمدی نورآبادی،  -ب

آمده از آنها، دستمون به(؛ چون از نظر او، با نگاه مجموعی به آیات و مض136

(؛ یعنی روایات 12/112، 1015توان به دلالت قطعی آنها دست یافت )طباطبایی، می

 را منحصراً باید با مجموع آیات در یک موضوع ارزیابی کرد.

یر مفسر باید از روایاتى که در تفس»این ادعا با سخن علامه طباطبایی که:  نقد:

( 12، 1929)طباطبایی، ” مضمون آیه است، اخذ نماید.آیه وارد شده، به آنچه موافق 

 کند.در تعارض است؛ زیرا این سخن، انحصار مورد ادعا را نفی می

از سخن اخیر علامه طباطبایی، باور او به عرضه مضمون محور برداشت  -ج

 شود.می

گر اعتقاد او به عدم بررسی علمکرد علامه طباطبایی در المیزان، نشان نقد:

ر مفهوم مورد عرضه، در سه گزینه ذکر شده است و ناچار با مراجعه به عملکرد انحصا

 موجود در تفسیر المیزان، نظر چهارم را باید پذیرفت.

مفاهیمی که علامه طباطبایی روایات را برای پالایش، بر آنها عرضه کرده،  -د

زینه فوق، سه گمنحصر در سه مفهوم مذکور، نیستند؛ بلکه ایشان، روایات را علاوه بر 

است که ( و لحن آیه نیز عرضه کرده 111، 1931ضمیر و عبادی، بر سیاق )روشن

در بخش بررسی عملکرد علامه طباطبایی شواهدی از هر پنج نوع عرضه در تفسیر 

 المیزان نقل خواهد شد.
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 معیار پذیرش یا رد روایات در روش عرضه بر قرآن .3-1

از عرضه بر قرآن، به سه گروه تقسیم و ارزش  علامه طباطبایی، روایات را پس

 کند:هر یک را بیان می

 روایات موافق با قرآن، معتبر هستند؛ -الف

 (؛10، 1953روایات مخالف با قرآن، حجت نیستند )طباطبایی،  -ب

، 1953روایاتی که مخالفت و موافقت آنها با قرآن معلوم نیست )طباطبایی،  -ج

بلکه  ؛(؛ ولی نباید رد شوند12/262، 1015باطبایی، (، حجیت ندارند )ط12 -19

 (.12، 1953وظیفه مفسر در برابر آنها سکوت و توقف است )طباطبایی، 

تقسیم، علامه طباطبایی، تنها موافقت با قرآن را معیار پذیرش روایت  طبق این

 (.90 -99، 1912ترابی، داند )کهنمی

در تفسیر المیزان، افزون بر دو معیار مخالفت و موافقت با قرآن از معیار  نقد:

مثلاً پس از نقل روایاتی در ذیل آیه  ؛دیگری با عنوان عدم مخالفت یاد شده است

اسرائیل را در زمینی با وسعت چهار ( که سرگردانی چهل ساله بنی26تیه )مائده، 

)مفید،  استجیبی از این سرگردانی های عدهد و حاوی داستانفرسخ گزارش می

د کنآنها را به دلیل عدم مخالفت با قرآن، قابل پذیرش ارزیابی می ،(262، 1019

 (.2/216، 1015)طباطبایی، 

هدف از عَرْض سنت بر قرآن برای ارزیابی اعتبار سنت این نیست که  پاسخ:

سنت موافق با قرآن باشد و موافقت با قرآن، شرط حجیت نیست؛ بلکه مخالفت با 

(؛ به عبارت دیگر، هدف از عَرْض 1/193، 1933آن، مانع اعتبار است )جوادی آملی، 

، 1936بات موافقت با آن )همو، سنت بر قرآن، احراز عدم مخالفت با قرآن است، نه اث

( که 52، 1933بنابراین، موافقت با قرآن، یعنی عدم مخالفت با آن )سلطانی،  ؛(1/33

(؛ 206، 1930معیار اصلی در تفسیر المیزان برای پالایش روایات است )باقری، 
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گردد و این دو اصطلاح، یک معیار را بنابراین، معیار موافقت به عدم مخالفت بازمی

 رسانند.می

دهد که دو اصطلاح موافقت و عدم مطالعه تفسیر المیزان نشان می نقد پاسخ:

مخالفت، از نظر علامه طباطبایی تفاوت دارند، چون در صورت موافقت، پذیرش 

(؛ ولی در صورت عدم مخالفت، 2/116، 1015روایت را متعیّن دانسته )طباطبایی، 

ه از آن گاشود، ولی هیچعملکرد دیده می در اگرچه نسبت به روایات مختلف، تفاوت

برای پذیرش قطعی روایت استفاده نشده است؛ زیرا عنوان عدم مخالفت، حاکی از 

ی تر از علامه طباطبایحالت نه مخالف و نه موافق قرآن بودن است که حکم آن پیش

که در  یهایی از روایاتنقل شد و عملکرد او در برابر چنین روایاتی، پس از نقل نمونه

اهد اند، بررسی خوتفسیر المیزان موافق، مخالف و عدم مخالف با قرآن، ارزیابی شده

 شد.

 

 گیری از معیار عرضه بر قرآنعملکرد علامه طباطبایی در بهره .2

 المیزانمفاهیم مورد عرضه در  .1-2

 عرضه بر نص .1-1-2

شود که چند نمونه ، یافت میالمیزانمورد عرضه روایات بر نص در  13بیش از 

 شود.از آنها در این بخش نقل می

 های هاروتسوره بقره، روایات شکست فرشتگانی به نام 131در ذیل آیه  -الف

َْدِِْسَ َإََِالْكِتابَِفِيَاذْكُرَْو َ»و ماروت در مبارزه با نفس، نقل شده و نیز در ذیل آیات 

َع لِي ًام كانَِ ف عْناهَُو َن بِي ًاَصِد ِسقاًَكان َإِن  هُ  که شده نقل روایاتی ؛(25 -26، مریم)« اً

؛ 9/225، 1962اوست )کلینی،  مجازات و فرشتگان از یکی بر خدا خشم از حاکی

 (.2/21، 1965قمی، 
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بر عصمت و طهارت  قرآنهر دو گروه این روایات، به دلیل مخالفت با نص 

ذسنَالمكرمينَالَوَهذهَقصةَخرافيةَتنسبَإلىَالملائكة»اند: فرشتگان، رد شده

و  1/291، 1015)طباطبایی،  «نصَالقرآنَعلىَنزاهةَساحتهمَوَطهاِةَوجوْدهم

10/63- 61.) 

نقد: با توجه به اینکه برای اثبات عصمت فرشتگان به چندین آیه استناد شده 

است، آیا تعبیر به مخالفت با نص برای نقد روایات مزبور ناصحیح نیست و نباید 

 آمده از مجموع آیات دانست؟دستهای ضروری ثابت بهبا آموزه مخالفت را مخالفت

مت آید، ولی اثبات عصپاسخ: اگرچه عصمت فرشتگان از چندین آیه به دست می

ایشان متکی به مجموع این آیات نیست، بلکه وجود یکی از آیاتی که نص بر عصمت 

عتقاد در ت این ابنابراین وجود آیات متعدد موجب تقوی ؛کافی است باشد،فرشتگان 

کاری و نافرمانی فرشتگان، ولی برای عرضه روایات گناه ؛شودابعاد مختلف آن می

 (.122، 1911یکی از آنها کافی است )دلیر، 

( را 09روایتی که حکم قرآنی عدم جواز نماز خواندن در حال مستی )نساء،  -ب

(؛ مخالف 1/202، 1933دهد )عیاشی، به زمان پیش از تحریم خمر اختصاص می

( و خدای 211شمرده شده )بقره، « اثم»قرآن است، چون در سوره بقره، خمر صریحاً 

( که این سوره 99را در سوره اعراف تحریم کرده )اعراف، « اثم»متعال همه انواع 

، 1015مکی است؛ در حالی که سوره نساء در مدینه نازل شده است )طباطبایی، 

0/963- 961.) 

، 1015شود )طباطبایی، عرضه بر نص در المیزان یافت میشواهد دیگری از 

( 12/212و  232 -10/230و  11/139و  3/952و  231و  166 -5/160؛ 6/229

 شود.که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می

 عرضه مضمون محور .2-1-2
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ود شمورد عرضه روایات بر ظاهر مضمون در تفسیر المیزان، یافت می 13بیش از 

 شوند.که سه نمونه از آنها در این بخش ذکر می

اء، نس)« نِساءًَو َك ثِيراًَِِجالًاَمِنْهُماَب ث  َو »در المیزان، بر اساس ظاهر آیه  -الف

 یشانا دختران و پسران ازدواج اثر در حوا و آدم فرزندان نخست طبقه نسل تکثیر ،(1

دانسته شده است؛ چون اگر پای مشارکت آفریده دیگری در میان بود، باید آیه  هم با

مِنْهُماَوَمنَغيرهما»به صورت  ب ث َ  ن شد؛ از اییا عبارتی شبیه به آن، نازل می «وَ 

د، به انرو روایاتی که تکثیر نسل فرزندان آدم را از راه ازدواج برادر با خواهر دانسته

، اند )طباطبایییه پذیرفته و روایات معارض با آنها رد شدهدلیل موافقت با ظاهر آ

1015 ،0/100- 105.) 

(، نقل شده که واقعه غدیر 9روایاتی در شأن نزول آیه اکمال دین )مائده،  -ب

خم و بیعت گرفتن پیامبر صلی الله علیه و آله برای امام علی علیه السلام و دعای 

لَمنَوالاهَوَعاْدَمنَعاْداهَوَانصرَمنَمنَكنتَمولاهَفعليَمولاه،َاللهمَوا»

زارش المؤمنین علیه السلام، در آن گ و نیز سخن خلیفه دوم در تبریک به امیر«َنصره

اند ( و در منابع اهل سنت، ضعیف توصیف شده06، 1020المغازلی، شده )ابن

 (.9/11تا، )سیوطی، بی

ه آنها را متعیّن دانست علامه طباطبایی، این روایات را موافق ظاهر قرآن و پذیرش

 (.116 -2/112، 1015است )طباطبایی، 

شود )طباطبایی، شواهد دیگری از عرضه بر مضمون ظاهر در المیزان یافت می

 -19/165و  965و  11/132و  6/39و  100 -2/109و  0/922و  2/901، 1015

ا ( که برای رعایت اختصار از ذکر آنه12/151و  10/202و  153 -155و  163

 شود.خودداری می

 عرضه مجموعی .3-1-2
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در المیزان، گاهی از عرضه روایات بر مفهومی که از مجموع آیات یا روح کلی 

 شود، استفاده شده است.قرآن، برداشت می
دهنده وجود تحریف در قرآن، مخالف آن در تفسیر المیزان، روایات نشان -الف

دانسته شده و توضیح داده شده که این مخالفت، تنها مخالفت با ظاهر آیات )الحجر، 

 آمده از مجموعدستبلکه مخالفت با دلالت قطعی به ؛( نیست02 -01و فصلت،  1

 (.12/112، 1015قرآن است )طباطبایی، 

دهند رسول خدا شده که نشان می سوره بقره روایاتی نقل 109در ذیل آیه  -ب

صلی الله علیه و آله در روز قیامت بر پاکی و عدالت همه امت خویش شهادت خواهد 

؛ زیلعی، 1/152، 1023؛ بغوی، 1/111، 1035؛ زمخشری، 6/21، 1022داد )بخاری، 

، 1013؛ بیضاوی، 2/021تا، ؛ حقی، بی0/291، 1093؛ اندلسی، 19 -1/12، 1010

؛ قمی 1/36، 1952؛ طبرسی، 1/222، 1012؛ واحدی، 2/1، 1013ی، ؛ زحیل1/111

 (.2/155، 1963مشهدی، 

در تفسیر المیزان گفته شده که اگر نتوان امت را به معصومین علیهم السلام 

شوند تأویل کرد، روایات مزبور به دلیل مخالفت با ضرورت ثابت قرآن رد می

( که این ضرورت از مجموع 206 -1/202، 1025و  992 -1/991، 1015)طباطبایی، 

آیات دال بر وجود منافقین در میان صحابه و امت اسلامی برداشت شده است )نساء، 

 (.1و منافقون،  11و عنکبوت،  63و 1و احزاب،  131توبه،  102و  61

السلام در تعارض هستند، در تفسیر  روایاتی که با عصمت پیامبران علیهم -ج

شده اند؛ زیرا با مفهوم عصمت برداشتمخالف با قرآن، ارزیابی شدهالمیزان، به عنوان 

 13و انعام،  162و  63و  60و نساء،  219از مجموع آیات مربوط به این باب )بقره، 

(، مخالف هستند 62و یس،  95و زمر،  23 -26و جن،  60و  1و مریم،  15و کهف، 

 (.193 -2/196، 1015)طباطبایی، 
 اقعرضه بر سی .4-1-2
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اى از کلمات، جملات و یا آیات سایه سیاق ساختارى کلى است که بر مجموعه

 گذارد و یگانه قرینه پیوسته لفظى است.افکند و بر معناى آنها اثر مىمى
علامه طباطبایى، دلالت سیاق آیات را مورد توجه قرار داده و آن را از ظاهر روایات 

د، رساى به نظر میتى معارض با سیاق آیهداند و در موردى که ظاهر روایتر مىقوى

 (.10 -11، 1939کند تا با سیاق، مخالف نباشد )رجبی، در ظاهر روایت تصرف می
شود که از جمله مورد عرضه روایات بر سیاق، یافت می 12در المیزان نزدیک به 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:آنها می

ْضََِو ََالس  ماواتَِفِيَم نَْس سْجُدََُلِل  هَِو َ» در ذیل آیه -الف َو ََك رْهاًَو َط وْعاًَالْأِ 

 رغبت و طوع با سجده که شده نقل روایتی ،(12، رعد)« الْآصالَِو َبِالْغُدُو َِظِلالُهُمْ

اند و سجده از روی اکراه را به کسانی که ناچار مدهآ دنیا به اسلام در که کسانی به را

( و علامه طباطبایی آن 1/962، 1965است )قمی،  اند، تفسیر کردهاسلام را پذیرفته

 کند:را به دلیل مخالفت با سیاق آیه، با دو مقدمه زیر رد می

سیاق آیه بیان عمومیت نیروی قاهره الهی به واسطه عظمت و علو او نسبت  -1

هایشان است و حقیقت سجده خودشان و سایه ،ها و زمین استبه هر آنچه در آسمان

رساند، نه سر بر زمین گذاشتن را که نشان خضوع ر برابر خداست، میرا که خضوع د

 .هاستدر انسان

هایشان را به ظاهر روایت، سجده همه موجودات، چه خودشان و چه سایه -2

ودشان رساند که یا خصورت گذاشتن پیشانی بر زمین یا کاری شبیه به سجده، می

 ست.افتد که شبیه سجده ابر زمین میهای ایشان کنند و یا سایهبا رغبت، سجده می

روشن است که معنای روایت، با معنای ذکر شده بر اساس سیاق برای آیه مخالف 

ها در بامداد و شامگاهان افزون بر اینکه روایت مورد بحث با عموم سجده سایه ؛است

 (.11/992، 1015نیست )طباطبایی،  موافق «الْآصالََِو َبِالْغُدُو َِظِلالُهُمَْو »
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َأُوت ي ن  ل َقال َو َبِآساتِناَك ف ر َال  ذيَف ر أ سْت َأ »در روایاتی گوینده سخن در آیه  -ب

 روی از سخنش که شده معرفی مکه مشرکان از یکی( 55، مریم)« و ل داًَو َمالاً

، 1021حنبل، ؛ ابن13/202، 1023؛ طبری، 2/22، 1965وده است )قمی، ب استهزا

( که در المیزان به دلیل ناسازگاری با سیاق آیات، رد شده است )طباطبایی، 90/229

 (.136 -132و  10/139، 1015

شواهد دیگری از عرضه بر سیاق برای سنجش روایات در المیزان وجود دارد 

و  956و  10/212و  901و  11/993و  192و  30و  1/56، 1015)طباطبایی، 

( که برای رعایت اختصار 921و  113و  23/131و  13/111و  260و  39 -15/31

 از ذکر آنها خودداری شد.

 

 عرضه بر لحن آیه .5-1-2

آیه، آیات، قول، خطاب، کلام، سؤال، »های با اضافه به واژه« لحن»اصطلاح 

ه بار در المیزان ب 90« تهدید، عتاب، شدید، تشدید، تشویه و اهانت، توبیخ و سخط

جنسی از کلام که شامل کنایه و تعریض باشد، تعریف شده است به فته و کار ر

ها و ترکیب و سیاق آنها، کلمه ( که از دقت در ویژگی13/209، 1015)طباطبایی، 

ای زیر مجموعه توان لحن را قرینه(؛ بنابراین، می103، 1939آید )رجبی، به دست مى

ز آن در عرضه روایات، یک بار به صورت شمار آورد که در تفسیر المیزان، اه سیاق ب

 استفاده شده است. ذیل

( در 22، مدثر)« مُن ش  ر ةًَصُحُفاًَسُؤْتىَأ نَْمِنْهُمَْامْرِئٍَكُل َُسُرِسدَُب لْ» سبب نزول آیه

-روایتی درخواست گروهی، از رسول خدا صلی الله علیه و آله برای احیاء سنت بنی

 شده، هنگام بامدادان، گناه و کفارهگناهی مرتکب میاسرائیل ذکر شده که هرکس 

این روایت، در  (.2/916، 1965یافت )قمی، ای، میآن را در کنار سرش در نامه

 (.23/131، 1015المیزان، با لحن آیه، ناسازگار ارزیابی شده است )طباطبایی، 
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 رد و پذیرش روایات با عرضه بر قرآن .2-2

 حکم روایات مخالف قرآن .1-2-2

دهد که هرگونه مخالفتی با قرآن، می گفته شده که مفاد روایات عرضه، نشان

 .(112 -111، 1912کند )جمشیدی و رجبی، روایت را از حجیت ساقط می

حالت  باشد. در مخالفت دو محتوا ممکن است تباین کلی یا تباین جزئی نقد:

نیستند و حالت دوم، شامل مفاهیم عام و  اول، دو محتوا به هیچ وجه قابل جمع

ای خارجی ( و در واقع قرینه56، 1933خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین )سلطانی، 

 برای تبیین مراد از آیه است.

در تفسیر المیزان به نظر اخیر عمل شده و روایات پس از احراز عدم امکان جمع 

ه این معنا که تصرف در مفهوم آنها به اند. بآنها با قرآن، مخالف قرآن، ارزیابی شده

صورتی که آن را با مفهوم قرآنی مربوطه، سازگار کند، ممکن نباشد )طباطبایی، 

 (.206 -1/202، 1025و  992 -1/991، 1015

مورد از ارزیابی روایات به  1هایی برای مفهوم مورد عرضه، تر در نقل نمونهپیش

گر دی برای کامل شدن بحث، به چهار نمونهعنوان مخالف قرآن نقل شد و در اینجا 

 شود.اشاره می

 نداروایاتی که حضرت ابراهیم علیه السلام را از صلب آزر معرفی کرده -الف

اند؛ چون بر (، با نص قرآن، مخالف6/935تا، ؛ سیوطی، بی0/191، 1022)بخاری، 

باطبایی، باشد )ط تواند پدر حقیقی ابراهیم علیه السلاماساس قرآن، یک مشرك، نمی

 (.12/212و  231و  166 -5/160، 1015

در قرآن از پدر و مادری یاد شده که عهد کردند پس از فرزنددار شدن، خدا  -ب

را مخلصانه بپرستند؛ ولی بعد از اینکه خدا فرزندی به آنها عطا کرد، شرك ورزیدند 

 (.113 -131)اعراف، 
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 ،فی که در تعیین آن دو نفر ذکر شدهعلامه طباطبایی پس از ذکر احتمالات مختل

؛ ترمذی، 99/936، 1021حنبل، اند )ابنروایاتی که آن دو را آدم و همسرش دانسته

، کند )طباطبایی، رد میء(، به دلیل مخالفت با قرآن، در عصمت انبیا2/113، 1113

1015 ،3/952.) 

 آن توسط حضرتروایات دال بر زنده بودن و راه رفتن گوساله سامری و ذبح  -ج

(؛ با نص قرآن که گوساله را جسدی 156، 1011حاتم، ابیموسی علیه السلام )ابن

، 1015(، مخالف هستند )طباطبایی، 33و طه،  103روح معرفی کرده )اعراف، بی

10/230- 232.) 

مالاًاَف ر أ سْت َأ »گوینده سخن در آیه  -د ل أُوت ي ن َ  قالَ  وَ  بِآساتِنَا « َو ل داًو َل  ذيَك ف رَ 

( در روایاتی یکی از مشرکان مکه معرفی شده که سخنش از روی استهزا 55، مریم)

(. 90/229، 1021حنبل، ؛ ابن13/202، 1023؛ طبری، 2/22، 1965بوده است )قمی، 

)طباطبایی،  انددر تفسیر المیزان این روایات به دلیل ناسازگاری با سیاق آیات رد شده

 (.136 -132و  10/139، 1015

 

 حکم روایات موافق با قرآن .2-2-2

محور، دو نمونه از ارزیابی روایات با عنوان موافق پیشتر در بحث عرضه مضمون

 شود.قرآن از تفسیر المیزان نقل شد و در اینجا به چهار نمونه دیگر اشاره می

، نساءال)« بِهَِق بْل َم وْتِهِمِنَْأ هْلَِالْكِتابَِإِلا  َل يُؤْمِن ن  ََإِنََْو »در تفسیر آیه  -الف

 اهل و شیعی منابع در مختلف صورت دو به حوشب، بن شهر واسطه به روایتی( 121

 :است شده نقل سنت،

کسی  آید وحضرت عیسی علیه السلام پیش از روز قیامت به دنیا فرود می (الف

یسی حضرت عماند، مگر اینکه به او پیش از مرگ از یهودیان و مسیحیان باقی نمی
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، 1965خواند )قمی، آورد و او پشت سر حضرت مهدی نماز میعلیه السلام، ایمان می

1/123) 

کنند تا به حضرت هنگام مرگ هر شخص یهودی، فرشتگان او را وادار می (ب

موسی علیه السلام ایمان بیاورد و هر شخص مسیحی را وادار به ایمان به بنده و 

کنند که البته این ایمان برای او سودی ندارد لسلام میرسول خدا بودن عیسی علیه ا

 (1/233، 1035)زمخشری، 

در تفسیر المیزان هر دو روایت موافق معنای آیه ارزیابی شده است )طباطبایی، 

1015 ،2/109- 100.) 

عِيَْداوُْد َلِسانَِع لىَإِسْرائِيل َب نِيَمِنَْك ف رُواَال  ذِسن َلُعِن »در ذیل آیه  -ب س ىَوَ 

كانُواَس عْت دُون  بِماَع ص وْاَوَ  ذلِكَ  ( روایتی نقل شده که داود 53)المائده، « ابْنَِم رْس مَ 

ن کار السبت لعن کرد و ایعلیه السلام مردم ایله را به دلیل تجاوز ایشان از حکم یوم

ایشان در زمان آن حضرت بود که بر اثر این لعن به صورت بوزینه مسخ شدند 

 (.9/925، 1952رسی، )طب

داند )طباطبایی، علامه طباطبایی این روایت را موافق و مورد تأیید قرآن می

 و 26( که مسخ اصحاب السبت را به بوزینه گزارش کرده است )بقره، 6/39، 1015

 (.166اعراف، 

 شده نقل روایتی( 111، المائده)« الْح واِِس ِين َإِل ىَأ وْح يْتَُإِذَْو »در ذیل آیه  -ج

( و علامه 1/923، 1933حواریون را به صورت الهام دانسته )عیاشی،  به وحی که

چون  ؛(6/229، 1015طباطبایی آن را با قرآن موافق ارزیابی کرده است )طباطبایی، 

 (.2؛ زلزال، 5در برخی از آیات وحی به معنای الهام کاربرد دارد )قصص، 

َمَْبِذِكْرَِالل  هَِأ لاَبِذِكْرَِالل  هَِت طْم ئِن َُقُلُوبُهَُم ئِن ُت طَْو َآم نُواَال  ذسن »در ذیل آیه  -د

صلی  محمد حضرت با را هادل اطمینان که شده نقل روایتی( 23، رعد)« الْقُلُوبُ
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( و علامه 2/211، 1933داند )عیاشی، الله علیه و آله که ذکر و حجاب خداست، می

( موافق 11 -13 ،طلاق)« ذِكْراًَِ سُولًاَإِل يْكُمَْالل  هَُأ نْز ل َق دْ»طباطبایی آن را با آیه 

 (.11/965، 1015داند )طباطبایی، می

 

 حکم روایتی غیر مخالف با قرآن .3-2-2

اگرچه علامه طباطبایی، با صراحت گفته که نه عدم صحت سند، الزاماً دلیل رد 

اعتبار آن است ( و نه صحت سند، دلیل 219و  1/213، 1015روایت )طباطبایی، 

ولی در تفسیر المیزان، به بررسی سندی  ،(12/112و  1/212، 1015)طباطبایی، 

ار کند. در این بخش به چهروایاتی پرداخته که آنها را غیر مخالف با قرآن ارزیابی می

 :شودنمونه از آنها اشاره می

-تدر امدر تفسیر المیزان، پس از نقل روایتی که وجوب روزه ماه رمضان  -الف

(؛ آن را نه موافق 2/11، 1019های پیشین را خاص پیامبران ایشان دانسته )صدوق، 

( ارزیابی کرده و پس از بررسی سندی، آن را تضعیف 139بقره، و نه مخالف آیه روزه )

 (.2/26، 1015کرده است )طباطبایی، 

، هقرب)« ُعرُوشِهاَع لىَخاِوس ةٌَهِي َو َق رْس ةٍَع لىَم ر  َك ال  ذيَأ وْ»در ذیل آیه  -ب

« عزیر»و در برخی « ارمیا»(؛ روایاتی نقل شده که در برخی داستان را مربوط به 221

 اند.گزارش کرده

در تفسیر المیزان، آمده است که چون شاهدی از ظاهر آیات برای تأیید این 

ندارد  ا لزومیروایات وجود ندارد و سلسله سند برخی از آنها ضعیف است، پذیرش آنه

( و روشن است که مراد از نبود شاهد، همان عدم موافقت 2/953، 1015)طباطبایی، 

 و عدم مخالفت است که پس از احراز آن، ضعف سندی روایات مطرح شده است.

طور مفصل داستان حضرت موسی علیه السلام و مبارزه در چندین روایت، به -ج

و اهل سنت گزارش شده که شامل امور او با فرعون و ساحران از طریق شیعه 
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، 1933؛ عیاشی، 101و  105و  195و  19/53، 1030عجیبی هستند )مجلسی، 

( و قرآن نسبت به محتوای آنها 0/261، 1022؛ ثعلبی، 1/10، 1023؛ طبری، 2/29

 ساکت است و نه با آن موافقت دارد و نه مخالفت.

ه به اینکه روایات مذکور، نه علامه طباطبایی پس از ذکر این مطلب و با اشار

متواتر هستند و نه همراه با قرائن قطعی، آنها را به دلیل مرسل بودن برخی و موقوف 

 (.3/223، 1015کند )طباطبایی، بودن برخی دیگر، تضعیف می

(؛ روایتی نقل شده 166 -169در ذیل آیات مربوط به اصحاب سبت )اعراف،  -د

ی، است )کلین در برابر امر الهی معرفی کرده شدگان را سکوت کنندگانکه مسخ

 (.2/92، 1933؛ عیاشی، 1/133، 1039؛ صدوق، 3/123، 1962

این روایت در تفسیر المیزان، غیر مخالف با قرآن، ارزیابی شده، ولی به دلیل 

 (.3/930، 1015ضعف سندی، تضعیف شده است )طباطبایی، 

افق و نه مخالف آن هستند، اگر بنابراین، روایات غیر مخالف قرآن که نه مو

( و 206، 1930شوند )باقری، ضعف سندی آشکاری داشته باشند، کنار گذاشته می

لام، الس بیت علیهم در غیر این صورت، باید در برابر محتوای آنها به دستور اهل

 (.12، 1953توقف و سکوت کرد )طباطبایی، 

 

 نقد برخی شواهد

ی اگیری از شواهد صحیح، نقش ویژهایی، بهرهدر تحلیل عملکرد علامه طباطب

دارد، در حالی که در برخی از تحقیقات، شواهدی ارائه شده که ارتباط آنها با مسئله 

 روشن نیست.

از جمله شواهد مزبور که برای رد و پذیرش روایات در اثر مخالفت یا موافقت با 

 قرآن، ذکر شده، دو مورد زیر هستند:
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ع ل ىَالْإِسمانَِاسْت ح ب ُواَإِنِ»موجود در آیه « ایمان»ه در روایتی واژ -الف  «الْكُفْرَ 

؛ 2/30، 1933علی علیه السلام تفسیر شده است )عیاشی،  امام ولایت به( 29، توبه)

 (.2/216، 1016بحرانی، 

ادعا شده که علامه طباطبایی روایت مذکور را به دلیل تعارض با باطن قرآن که 

تجزیه و تحلیل ایمان و ذومراتب دانستن آن است، رد کرده و آن درك آن مبتنی بر 

 (.130، 1919را مخالف قرآن دانسته است )زارعی و گلی، 

أقول:َهوَمنَ»عین سخن علامه طباطبایی در ذیل روایت چنین است:  نقد:

َإلىَمراتبَكماله َمبنيَعلىَتحليلَمعنىَالإسمان َالقرآن َباطن ی، )طباطبای«

1015 ،1/216) 

روشن است که در عبارت فوق، سخنی از رد روایت و مخالفت آن با قرآن وجود 

 بلکه مضمون روایت، تأویل قرآن ارزیابی و باطن قرآن دانسته شده است. ؛ندارد

 عباس ابن از( 132، بقره« )الْقُرْآنَفِيهَِأُنْزِل َال  ذِيَِ م ضان ََش هْرَُ»ب: در ذیل آیه 

َالليلةَهيَالقدَِليلةَفإنَالقدَِليلةَوَالمباِكةَالليلةَوَِمضانَشهر»: شده نقل

منَالذكرَإلىَالبيتَالمعموَِالمباِ كةَوَهيَفيَِمضانَنزلَالقرآنَجملةَواحدَة

وَهوَموقعَالنجومَفيَالسماءَالدنياَحيثَوقعَالقرآنَثمَنزلَعلىَمحمدَصليَ

وطی، )سیَ«لاًاللهَعليهَوَآلهَبعدَذلكَفيَالأمرَوَالنهيَوَفيَالحروبَِسلاًَِس

 (.1/025تا، بی

ادعا شده که علامه این روایت را مطابق با آیه مزبور دانسته است )زارعی و گلی، 

1919 ،132.) 

است»عین عبارت تفسیر المیزان چنین است:  نقد: فاْدَوَسظهرَمنَكلامهَأنهَإنمَا

 (.2/93، 1015)طباطبایی،  «ذلكَمنَالآساتَالقرآنية...
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به معنای برداشت کرده و استفاده نموده، است و « استفاد»روشن است که واژه 

بلکه  ؛شده، روایت تفسیری نیستنه مطابقت روایت با قرآن و در ضمن، مطلب نقل

و طور،  23عمران، عباس است که به نظر علامه طباطبایی از آیات قرآن )آلنظر ابن

ل خدا صلی الله علیه (، برداشت شده و نقل قولی از رسو12و سجده،  51و واقعه،  2

 و آله نیست.

در مقاله حاضر، برای احتراز از اشتباهات فوق، تنها شواهدی به عنوان ارزیابی 

روایات در عرضه بر قرآن، مورد استناد قرار گرفته که علامه طباطبایی، به اجرای 

 روش عرضه برای ارزیابی روایت، تصریح کرده باشد.

 

 گیرینتیجه

 توان نتایج زیر را به دست آورد:این مقاله بیان شده، میاز تمام آنچه در 

اولاً؛ مبنای علامه طباطبایی استفاده از روایات در تفسیر است و به دلیل وجود 

هایی در روایات، پالایش آنها را بر اساس روایات متواتر با معیار عرضه بر قرآن، آسیب

 معیار بهره برده است. داند و عملاً هم در تفسیر المیزان از اینلازم می

ثانیاً؛ با توجه مبنای علامه طباطبایی که در تفسیر قرآن پدید آمدن یقین را لازم 

داند و تطبیق آن بر عملکرد او در المیزان که روایات تفسیری را بر نص، ظاهر، می

شود که ایشان معتقد است موارد مذکور سیاق و لحن آیه، عرضه کرده، معلوم می

-، میای یقینی به دست آیدستند؛ بنابراین، هرگاه از عبارتی قرآنی، آموزهآور هیقین

 شمار آورد.ه توان آن را معیاری برای سنجش روایات ب

ثالثاً؛ علامه طباطبایی در مباحث نظری روایات را به سه گروه موافق با قرآن، 

یم تقس مخالف با قرآن و گروهی که مخالفت و موافقت آنها با قرآن معلوم نیست،

داند و در عمل هم در از حجیت ساقط می را کرده و جز روایات گروه نخست، بقیه

م حکم به رغتفسیر المیزان به این مبنا پایبند بوده است؛ جز در گروه سوم که علی

توقف و سکوت در برابر چنین روایاتی، در عمل، روایات این گروه را به دو دسته 
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ر المیزان پس از حکم به عدم مخالفت و عدم موافقت تقسیم کرده است؛ زیرا در تفسی

دهد و در صورت روایت با قرآن، آن را به صورت سلبی مورد نقد سندی قرار می

دهد، پس از عبور از این مرحله است کند که نشان میوجود ضعف در سند، رد می

 که نوبت به حکم سکوت و توقف خواهد رسید.

ای به بررسی امکان با قرآن، در مباحث نظری اشاره رابعاً؛ اگرچه در احراز مخالفت

سند، رجمع مفهوم روایت با مفهوم قرآنی در روایاتی که بدواً مخالف قرآن به نظر می

نشده است و ممکن است این عدم اشاره، به دلیل مسلم بودن آن از نظر مفسران 

روایت باشد، ولی در تفسیر المیزان، در عمل نخست امکان تصرف در مفهوم 

شود تا در صورتی که قابلیت سازگاری با قرآن داشته باشد، شده، بررسی میعرضه

نوبت به رد آنها نرسد و پس از احراز اینکه قابلیت جمع دلالی ندارند، مخالف قرآن 

 اند.ارزیابی و رد شده
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