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آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ

ﺗﻌﺎرض و اﺧﺘﻼف اﺣﺎدﯾﺚ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری در ﻣﻔـﺎد و ﻣـﺪﻟﻮل دو ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض و اﺧﺘﻼف اﺣﺎدﯾﺚ  -ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣـﻮارد اﻧـﺪک  -ﺑـﻪ
ﻓﻬﻢ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷـﻮد ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺪ و ﭘﺎكﺳـﺎزی و ﺗﺸـﺨﯿﺺ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ  -ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺑـﻪ واﮐـﺎوی
روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر در دﯾـﺪﮔﺎه ﺷـﯿﺦ اﻧﺼـﺎری ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ،ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از ﺳﻪ روش ﺟﻤﻊ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ و
ﺗﺨﯿﯿﺮ  -ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه  -اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﺮﻓﯽ را
ّ
ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارد و اﮔﺮ ﺟﻤـﻊ و ﺳﺎزﮔﺎرﺳـﺎزی ﻋﺮﻓـﯽ اﻣﮑـﺎن

۱۵۹

۱۶۰

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ از دو ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳـﺮاغ ّ
ﻣﺮﺟﺤـﺎت
ﻣﯽرود و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﯿـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ و ﯾﮑـﯽ از دو
ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎرض را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺣﻤﻞ ﻋﺎم ﺑﺮ ﺧﺎص ،ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ورود ،ﺣﻤﻞ ﺻﯿﻐﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ،ﺣﻤﻞ ﺻﯿﻐﻪ ﻧﻬﯽ ﺑﺮ ﮐﺮاﻫﺖ ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮ زﻣﺎن
ﺧﺎص و ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺎرض در ﻧﮕـﺎه
ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واژﮔـﺎن ﮐﻠﯿــﺪی :ﺗﻌــﺎرض ،رﻓـﻊ ﺗﻌــﺎرض ،روش ﺟﻤــﻊ ،ﺗـﺮﺟﯿﺢ ،ﺗﺨﯿﯿــﺮ ،ﺷــﯿﺦ
اﻧﺼﺎری.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﺎرض ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣـﺪﯾﺜﯽ دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﺷـﯿﺦ
ﻃﻮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺑﯽ از اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ را ﺧﺎﻟﯽ از اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌـﺎرض داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ )ﻃﻮﺳـﯽ:۱۴۱۷ ،
 (۱۳۸-۱۳۷/۱اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐـﻪ ﭼـﻪ اﺳـﺒﺎب و ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪن
ﺗﻌﺎرض در ﺑﯿﻦ اﺧﺒﺎر و اﺣﺎدﯾﺚ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﻄﯿﻊ
ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺴﮓ اﺻﻮﻟﯽ ﺧﻮد »ﻓﺮاﺋﺪ اﻷﺻﻮل« ﻋﻮاﻣﻠﯽ ِ
اﺧﺒﺎر ،ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ،از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻗﺮاﯾﻦ ﺣﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎﻟﯽ و ﺗﻘﯿـﻪ را از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻠـﻞ و ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر ﺑﺮﺷﻤﺮده )اﻧﺼﺎری) :۱۴۱۳ ،اﻟـﻒ( (۱۳۰/۴ ،١وﻟﯽ اﻣﻮری ﮐﻪ در رواﯾﺎت و ﮐﻼم
ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ) :دﻟﺒﺮی ۱۰۳ :۱۳۹۰ ،و ﻧﯿﺰ ر ک :اﺣﺴﺎﻧﯽﻓﺮ.(۵۹ :۱۳۹۸ ،
 -۱ﺳﻮء ﻓﻬﻢ و ﺟﻬﻞ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ  -۲ﺗﻘﯿﻪ و ﮐﺘﻤﺎن  -۳وﺿﻊ ،ﺟﻌﻞ و ﺗﺰوﯾﺮ  -۴ﻧﻘـﻞ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺼﺮف راوﯾﺎن در ﺣﺪﯾﺚ  -۵اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎنk
 -۶اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺐ راوﯾﺎن از ﻧﻈـﺮ ﺟﻬـﻞ ،ﻧﺴـﯿﺎن و ﺳـﻬﻮ  -۷رﻋﺎﯾـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ و اوﺿـﺎع
ّ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﮑﻠﻔـﺎن  -۸اﺧـﺘﻼف ﺣـﻮادث و ﺷـﺮاﯾﻂ زﻣـﺎﻧﯽ و ﻣﮑـﺎﻧﯽ  -۹از ﻣﯿـﺎن رﻓـﺘﻦ
ﭘﺎرهای از ﻗﺮاﯾﻦ ﺣﺎﻟﯿﻪ و ﻣﻘﺎﻟﯿﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺒﺐ ﺻـﺪور ﺧﺒـﺮ  -۱۰ﻧﺤـﻮه ﮐﺘﺎﺑـﺖ و ﺗﺼـﺤﯿﻒ
 .١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺐ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﺮﺧـﯽ از ﮐﺘـﺐ ﯾﮑﺴـﺎن
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻬﺎی ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

رواﯾﺎت  -۱۱ﺗﻘﻄﯿﻊ اﺣﺎدﯾﺚ  -۱۲اﺣﺎدﯾﺚ ّ
ﻣﺪرج  -۱۳ﺗﺨﯿﯿﺮ در ﺣﮑـﻢ  -۱۴از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺘﻦ
ﭘﺎرهای از اﺣﺎدﯾﺚ  -۱۵ﺗﻔﻮﯾﺾ و واﮔﺬاری اﺣﮑﺎم ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ -۱۶ kرﻋﺎﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ
راوی  -۱۷ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﮑﺎم از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻧﺴﺦ  -۱۸اﻟﻘـﺎی اﺧـﺘﻼف از ﺳـﻮی اﺋﻤـﻪ kﺑـﻪدﻟﯿـﻞ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن  -۱۹ﺗﺸﺮ ﯾﻊ ﺗﺪر ﯾﺠﯽ  -۲۰ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم  -۲۱ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﮐـﻼم
اﻣﺎم )رواﯾﺖ( و ﮐﻼم دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد از ﺳـﻮی راو ﯾـﺎن  -۲۲ﻣﻨـﻊ ﺗـﺪو ﯾﻦ ﺣـﺪﯾﺚ )ر ک :رازی،

۱۶۱

۳۰۲/۴ :۱۴۱۲؛ ﻋﺎﻣﻠﯽ۶ :۱۲۷۱ ،؛ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۱۷/۱ ،

روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﯿﻬﺎن و اﺻﻮﻟﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒـﺎر از ﺳـﻪ روش
ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ
ِ

واﮐﺎوی روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری

ﺗﻌﺎرض و اﺧﺘﻼف اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در ﻣﻔﺎد و ﻣﺪﻟﻮل دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣـﺪﯾﺚ
اﺳــﺖ .ﺷ ـﯿﺦ اﻧﺼــﺎری در ﺗﻌﺮ ﯾ ـﻒ »ﺗﻌــﺎرض« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ» :ﺗﻌــﺎرض ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺪﻟﻮل دو دﻟﯿﻞ ﺑﻪﮔﻮﻧﮥ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد« )اﻧﺼﺎری):۱۴۲۸ ،اﻟﻒ(.(۱۱/۴ ،
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﺘﻼف و ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻌﺎرض و ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎﯾﺪ در وادی ﻣﻨﻈﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ارز ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد ﺑـﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﻌﺎرض ،ﻗﺮ ﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ دو ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ،ﻣﺮاد واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺮ ﯾﻨﻪای ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇـﺎﻫﺮ ﺑـﻮده ﮐـﻪ از ﻣـﺎ ﭘﻨﻬـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .آری در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف و ﺗﻌﺎرض ﺧﺒﺮ ،ﺟﻌﻞ و ﺗﺰوﯾﺮ ﺑﻮده آﻧﺠﺎ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺣﺪﯾﺚ )ﺣﺠﺖ( از ﻏﯿﺮ ﺣﺪﯾﺚ )ﻻﺣﺠﺖ( و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺳـﺮه
از ﻧﺎﺳﺮه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﻌﺎرض ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻌﻞ و ﺗﺰوﯾـﺮ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺣـﺪﯾﺜﯽ اﻧـﺪك ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ» :ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﻋﻤـﺪه اﺧـﺘﻼف و
ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در رواﯾﺎت ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣـﻮارد ﺧـﻼف ﻇـﺎﻫﺮ
رواﯾﺖ اراده ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(۱۳۰ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺤﺚ رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض و اﺧﺘﻼف اﺣﺎدﯾﺚ  -ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﻣـﻮارد اﻧـﺪك  -ﺑـﻪ ﻓﻬـﻢ و
ﻣﻨﻈﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﭘﺎكﺳﺎزی و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﻌﺘﺒـﺮ از
ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ؛ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ،روشﻫﺎی ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ أﺧﺒﺎر ﻣﻮرد واﮐﺎوی
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

١

ﺟﻤﻊ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺗﺨﯿﯿﺮ  -ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﯾـﺎد ﺷـﺪه  -اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ر ك :ﻣﺎﻣﻘـﺎﻧﯽ:۱۴۱۱ ،

۱۶۲

۲۶۸/۱؛ ﺧﺮاﺳــﺎﻧﯽ۴۳۷ :۱۴۰۹ ،؛ ﻫﻤــﻮ۴۳۵ :۱۴۱۰ ،؛ ﻧــﺎﺋﯿﻨﯽ۷۲۷/۴ :۱۴۰۶ ،؛ ﻣﻈﻔــﺮ۲۳۳/۲ :۱۳۷۰ ،؛ ﺧﻤﯿﻨـﯽ،

۱۸۸ :۱۳۷۵؛ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی۵۷۰/۳ :۱۴۲۸ ،؛ دﻟﺒﺮی .(۱۵۰ :۱۳۹۰ ،ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ ﺟﻤـﻊ ﻋﺮﻓـﯽ را ﺑـﺮ
ً
ّ
اﺟﺮای ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤـﻮدن و
ﻫﻤﺨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺘﻌـﺎرض ﺗـﻼش ﻣﯽﮐﻨـﺪ و اﮔـﺮ ﺟﻤـﻊ و ﺳﺎزﮔﺎرﺳـﺎزی
ﻋﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ از دو ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳـﺮاغ ّ
ﻣﺮﺟﺢﻫـﺎ
ﻣﯽرود و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﯿـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ و ﯾﮑـﯽ از دو ﺧﺒـﺮ
ﻣﺘﻌﺎرض را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ )اﻧﺼﺎری) ۱۴۲۸ ،اﻟﻒ(.(۸۲-۸۱/۴ ،
اﮐﻨﻮن ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﻪ روش را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ از
ﺗﺮاث ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ وی ﻣﯽآور ﯾﻢ.

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

 -۱روش ﺟﻤﻊ
روش ﺟﻤــﻊ و اﯾﺠــﺎد ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺳــﺎزش ﺑــﯿﻦ اﺧﺒــﺎر ﻣﺘﻨــﺎﻓﯽ ﺑــﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤــﺎن و
ﺣﺪﯾﺚﭘﮋوﻫﺎن ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺎﻋﺪه »اﻟﺠﻤﻊ ﻣﻬﻤﺎ أﻣﮑﻦ أوﻟـﯽ ﻣـﻦ
ّ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑـﻦ اﺑـﯽ ﺟﻤﻬـﻮر اﺣﺴـﺎﺋﯽ ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﮐﺘـﺎب
اﻟﻄﺮح« در آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ِ
»ﻋﻮاﻟﯽ اﻟﻠﺌﺎﻟﯽ« آن را اﺟﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )اﺑﻦ أﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮر أﺣﺴـﺎﺋﯽ۱۳۶/۴ :۱۴۰۵ ،؛ و ﻧﯿـﺰ ر ک:
اﻧﺼﺎری): ۱۴۲۸ ،اﻟﻒ(۱۹/۴ ،؛ ﻣﻈﻔﺮ(۲۲۷/۲ :۱۳۷۰ ،

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﻧﻤﻮده و ادﻟﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر
٢
از ﺟﻤــﻊ در اﯾــﻦ ﻗﺎﻋــﺪه ،ﺟﻤــﻊ ﻣﻘﺒــﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ )اﻧﺼــﺎری): ۱۴۲۸ ،اﻟــﻒ((۳۰-۲۰/۴ ،
 .١وﻟــﯽ ﺷــﯿﺦ ﻃﻮﺳــﯽ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑــﺎور اﺳــﺖ ﮐــﻪ روش ﺗــﺮﺟﯿﺢ ﺑــﺮ روش ﺟﻤــﻊ ّ
ﻣﻘــﺪم اﺳــﺖ )ر ک:
ﻃﻮﺳﯽ،۱۳۹۰،ج،۱ص۴؛ ﻫﻤﻮ،۱۴۱۷،ج،۱ص.(۱۴۷
 .٢ﺷـﯿﺦ اﻋﻈــﻢ اﯾــﻦﮔﻮﻧــﻪ ﺟﻤــﻊ را »ﺟﻤــﻊ ﻣﻘﺒــﻮل« ﻧﺎﻣﯿـﺪه اﺳــﺖ )اﻧﺼــﺎری،۱۴۲۸،ج،۴ص،۷۳ص ۱۱۹و
ص ،(۱۳۶ﮐﻪ ﺑﻪ آن ،ﺟﻤﻊ ﻋﺮﻓﯽ ،دﻻﻟﯽ و دﻻﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد )ﻣﻈﻔـﺮ،۱۳۷۰،ج،۲ص .(۲۳۳ﺟﻤـﻊ
ﻋﺮﻓﯽ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو دﻟﯿﻞ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑـﺎ ﺗﺼـﺮف در دﻻﻟـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗﻮاﻋـﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﻧــﺰد ﻋــﺮف ﮐــﻪ در ﮐﺸــﻒ ﻣــﺮاد از دو ﮐــﻼم ﻣﺘﻌــﺎرض ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﻣﯽﺷــﻮد )ﺟﻤﻌ ـﯽ از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،۱۴۲۶،ج،۳ص ،(۱۱۰در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﻋﺮﻓﯽ،ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﯽ ﻗﺮار دارد ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از رﻓـﻊ
ﺗﻌﺎرض و ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن دو دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻌﺎرض،ﺑﺪون وﺟﻮد ﻗﺮ ﯾﻨﻪای ﻋﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺮ آن )ﻫﻤﺎن،ج،۳ص.(۱۰۹

ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از دو ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﻻﻟﺖ از دﯾﮕﺮی ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ّ
ﻣﻘﺪم ﻣﯽﮔﺮدد و دﻻﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺒﻮل ،ﯾﮑﯽ از
ّ
دو دﻟﯿﻞ ،ﻗﺮ ﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺘﮑﻠﻢ از دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﺎم و ﺧـﺎص ﮐـﻪ ﺗﻌـﺎرض
ﻇﺎﻫﺮی آن دو ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺎص ﺑﺮ ﻋﺎم و ﻗﺮ ﯾﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑـﺮ ﻣـﺮاد از ﻋـﺎم ،رﻓـﻊ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﻤﻊ دﻻﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺎرض ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﻧﯿﺴـﺖ و در واﻗـﻊ دو
ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻌﺎرضﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣـﻮارد ﺟﻤـﻊ ﻣﻘﺒـﻮل
در واﻗﻊ ﺗﻌﺎرﺿﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاردّ » :أن ﻫﺬه ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ّ
اﻟﻨﺺ و اﻟﻈﺎﻫﺮ و اﻷﻇﻬﺮ و اﻟﻈـﺎﻫﺮ و ﻻ
ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ و ﻻ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻓﯽ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﺑﻞ ﻫﯽ ﻣﻦ ﻣـﻮارد اﻟﺠﻤـﻊ اﻟﻤﻘﺒـﻮل« )ﻫﻤـﻮ۱۴۲۸ ،

۱۶۳

):اﻟﻒ(.(۱۱۹/۴ ،

 -۱-۱ﺣﻤﻞ ﻋﺎم ﺑﺮ ﺧﺎص
ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻋﺎم و ﺧﺎص در ﻧﮕﺎه ﻋﺮف ،ﺑﺪوی و ﻇـﺎﻫﺮی اﺳـﺖ ﺑـﺪﯾﻦﺻـﻮرت ﮐـﻪ
ّ
ﺧﺎص را ﺑﺮ ﻋﺎم ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارد و آن را ﮐﺎﺷﻒ از ﻣـﺮاد ﺟـﺪی و واﻗﻌـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪه ﺳـﺨﻦ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻋﺎم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪان ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋـﺮف ﺑـﺎ ﺣﻤـﻞ ﻋـﺎم ﺑـﺮ ﺧـﺎص
ﺗﻌﺎرض ﺑﺪوی ﺑﯿﻦ آندو را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻋـﺎم ﺑـﺮ
ﺧﺎص ،ﺗﻌﺎرض ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﻣﯽﺗـﻮان از
ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﺿﻤﺎن ﻋﺎر ﯾﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد.

واﮐﺎوی روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اوﻟﻮﯾﺖ در ﻗﺎﻋﺪه ﺟﻤﻊ ،اﻓﻀﻠﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮب و ﻟـﺰوم اﺳـﺖ؛
)ﻫﻤــﺎن):اﻟــﻒ(۱۹/۴ ،؛ اﻋﺘﻤــﺎدی .(۴۳۱/۳ :۱۳۸۷ ،ﺑــﺪﯾﻦ ﺻــﻮرت ﮐــﻪ اﮔــﺮ ﺑ ـﯿﻦ دو ﺣــﺪﯾﺚ
ﻣﺘﻌﺎرض ،ﺟﻤﻊ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ آندو ﺟﻤﻊ ﮐـﺮد و ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻗﻮاﻋـﺪ ﺗـﺮﺟﯿﺢ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد )ﻫﻤﺎن):اﻟﻒ( ،۱۹/۴ ،ص ۷۱و ص.(۸۱
ً
ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻌﺎرض را ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﺷﺎﻫﺪی از رواﯾـﺎت ﻣـﯽآورد .وی در ﺟﻤـﻊ ﺑـﯿﻦ
اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﺎرض از ﺗﻮﺟﯿﻪﻫﺎ و ﺗﺄوﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮ ﯾﻨﻪای ﺑﺮ درﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ )ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﯽ(
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ در ﺗﺮاث ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺧﻮد ،اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻌﺎرضﻧﻤﺎی ﻓﺮاواﻧـﯽ
را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻊ ﻋﺮﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

۱۶۴

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﻓﻘﯿﻬﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻋﺪم ﺿﻤﺎن ﻋﺎر ﯾﻪ درﻫﻢ و دﯾﻨﺎر ﻫﻢداﺳﺘﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ در ﺿﻤﺎن ﯾـﺎ ﻋـﺪم
ﺿﻤﺎن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻫﻢ و دﯾﻨﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺧـﺘﻼف دارﻧـﺪ )ﻧﺠﻔـﯽ.(۱۸۴/۲۷ :۱۴۰۴ ،
ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف ،اﺧﺒﺎر ﺗﻌﺎرضﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦراﺑﻄﻪ وارد ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺷـﯿﺦ اﻋﻈـﻢ
اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) :اﻧﺼﺎری): ۱۴۲۸ ،اﻟﻒ(.(۱۰۸-۱۰۷/۴ ،
دﺳﺘﻪ ّاول :اﺧﺒﺎر ّ
ﻋﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻘﯿﯿـﺪی دﻻﻟـﺖ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﻋﺎر ﯾـﻪ ﺿـﻤﺎن
َ
َ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﯿﺤﻪ ﺣﻠﺒﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق hﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﯿ َﺲ َﻋﻠﯽ ُﻣ ْﺴ َﺘ ِﻌﯿ ِﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ِ
ْ
ْ
ٌ
َ َ َ َ
َ
ﺎﺣ ُﺐ اﻟ َﻌ ِﺎر ﯾ ِﺔ َو اﻟ َﻮ ِدﯾ َﻌ ِﺔ ُﻣ ْﺆ َﺗ َﻤ ٌﻦ«؛ ﺑـﺮ ﮔﯿﺮﻧـﺪۀ ﻋﺎر ﯾـﻪ ﺿـﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و
ﻋ ِﺎر ﯾ ٍﺔ ﺿﻤﺎن و ﺻ ِ
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺎر ﯾﻪ و ودﯾﻌﻪ ،اﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻃﻮﺳﯽ ،۱۸۲/۷ :۱۴۰۷ ،ح.(۱
دﺳﺘﻪ ّدوم :اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از ﻋﺪم ﺿﻤﺎن ﻋﺎر ﯾﻪ ،ﻣﻄﻠﻖ ﻃـﻼق و ﻧﻘـﺮه را اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﮐـﺮده
اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻨﻪ زراره از اﻣﺎم ﺻﺎدق hﮐﻪ ﺣﻀـﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪَ » :ﺟ ِﻤﯿـ ُﻊ َﻣـﺎ ْاﺳ َـﺘ َﻌ ْﺮ َﺗ ُﻪ
ﱠ ﱠ
ْ
ََ ْ َ
ْ ﱠ ُ َ
َ
ﻓ َﺘ ِﻮی ﻓﻼ ﯾﻠ َﺰ ُﻣﻚ َﻣﺎ َﺗ َﻮ ُاه ِإﻻ اﻟﺬ َﻫ ُﺐ َو اﻟ ِﻔﻀﺔ ﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻬ َﻤﺎ ﯾﻠ َﺰ َﻣـﺎن«؛ ﻫﺮﭼـﻪ را ﻋﺎر ﯾـﻪ ﺑﮕﯿـﺮی و
ﺗﻠﻒ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻻزم ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕـﺮ ﻃـﻼ و ﻧﻘـﺮه ﮐـﻪ آندو ﺑـﺮ ﺗـﻮ ﻻزم ﻣﯽﮔـﺮدد
)ﮐﻠﯿﻨﯽ ،۲۳۸/۵ :۱۴۲۹ ،ح.(۳

دﺳﺘﻪ ّ
ﺳﻮم :اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از ﻋﺪم ﺿﻤﺎن ﻋﺎر ﯾﻪ ،دﯾﻨﺎر و درﻫـﻢ را اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﮐـﺮده اﺳـﺖ
ْ
ُ
ْ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﯿﺤﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن از اﻣﺎم ﺻﺎدق hﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻ ُﺗﻀ َـﻤ ُﻦ اﻟ َﻌﺎ ِر ﯾـﺔ
ِ
ﱠ َ ْ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ ً ﱠ ﱠ َ َ َ ﱠَ َ ْ ُ ٌَ َ ْ َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ ٌ
ِإﻻ أن ﯾﮑﻮن اﺷﺘﺮط ِﻓﯿﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎ ِإﻻ اﻟﺪﻧ ِﺎﻧﯿﺮ ﻓ ِﺈﻧﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ و ِإن ﻟـﻢ ﯾﺸـﺘﺮط ِﻓﯿﻬـﺎ ﺿـﻤﺎن«؛
ﻋﺎر ﯾﻪ ﺿﻤﺎن ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در آن ﺿﻤﺎن ﺷﺮط ﺷﻮد وﻟﯽ دﯾﻨﺎرﻫﺎ ﻣﻀﻤﻮناﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ در
آن ﺿﻤﺎن ﺷﺮط ﻧﺸﻮد )ﻃﻮﺳﯽ ،۱۸۳/۷ :۱۴۰۷ ،ح.(۷
اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺧﺒﺎر ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ،ﺑـﻪﮔﻮﻧـﮥ ﺣﻤـﻞ ﻋـﺎم ﺑـﺮ ﺧـﺎص ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ
ﺳﺎزﮔﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ وی در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﺧﺮاج درﻫﻢ و دﯾﻨﺎرﻫـﺎ ﻻزم اﺳـﺖ ز ﯾـﺮا
ﻃﺒﻖ دو وﺟﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ آن دو از ﻋﺎم ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺎم ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن دو در ﻋﻤﻮﻣﺶ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻨﺲ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺎم
ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ آن دو ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐـﻪ ﻋـﺎم ﺑـﺮ
ﺧﺎص ﺣﻤﻞ ﺷﻮد« )اﻧﺼﺎری): ۱۴۲۸ ،اﻟﻒ(.(۱۰۸/۴ ،

ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از ﺣﻤﻞ ﻋﺎم ﺑﺮ ﺧﺎص ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﻗﺮار ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ دﻟﯿﻠـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻋـﺪم ﺣﺠﯿـﺖ
اﻗﺮار ﺻﺒﯽ و ﻣﺠﻨﻮن دﻻﻟﺖ دارد ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮرده اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﯿﻞ آورده اﺳـﺖ:
»ﻟﻌﺪم اﻟﻌﺒﺮة ﺑﮑﻼﻣﻬﻤﺎ ﻓﯽ اﻹﻧﺸﺎء و اﻹﺧﺒﺎر« )ﻫﻤﻮ (۱۹۴ :۱۴۱۴ ،اﻟﺒﺘـﻪ ﺧـﺮوج ﻣﺠﻨـﻮن از
ﺣﺪﯾﺚ اﻗﺮار ﺑﻪﺻﻮرت ّ
ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ،ز ﯾﺮا ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ در ﺣﺪﯾﺚ اﻗـﺮار
»ﻋﻘﻼء« اﺳﺖ و ﻣﺠﻨﻮن از اﻓﺮاد ﻋﻘﻼ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
وی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﺧﺎص ﮐﻪ اﻗﺮار ﺻﺒﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ ،دﻟﯿـﻞ آن
ﺣﺪﯾﺚ اﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ و در اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮارد ّ
ﺻﺤﺖ اﻗﺮار ﺻـﺒﯽ ،ﺣـﺪﯾﺚ
ِ
ِ
اﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ز ﯾﺮا ﺑﻨﺎی ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮ ﺧﺮوج ﺻﺒﯽ از ﺣﺪﯾﺚ اﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺪﯾﺚ
رﻓﻊ ﻗﻠﻢ اﺧﺒﺎر و اﻧﺸﺎء ﺻﺒﯽ ﺑﯽارزش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن (۱۹۲ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺪﯾﺚ
رﻓﻊ ﻗﻠﻢ )ﺻـﺪوق/۱ :۱۳۶۲ ،ص ،۹۴-۹۳ح ،(۴۰ﻋﻤـﻮم و ﺷـﻤﻮل ﺣـﺪﯾﺚ اﻗـﺮار )ر ک :ﺣﻠـﯽ:۱۹۸۲ ،
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۴۹۹-۴۹۸؛ ﻋـــﺎﻣﻠﯽ ﻧﺒـــﺎﻃﯽ۱۸۸/۳ :۱۳۸۴ ،؛ اﺑـــﻦ اﺑـــﯽ ﺟﻤﻬـــﻮر ،۲۲۳/۱ :۱۴۰۵ ،ح۱۰۴؛ ﺣﺮﻋـــﺎﻣﻠﯽ:۱۴۰۹ ،

 -۲-۱ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ
ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو رواﯾﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿـﻮع ،اﺣﮑـﺎم
ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :اﮔـﺮ
ﻇﻬﺎر ﮐﺮدی ﯾﮏ ﺑﻨﺪه آزاد ﮐﻦ« و دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :اﮔـﺮ ﻇﻬـﺎر ﮐـﺮدی ﯾـﮏ ﺑﻨـﺪۀ
ﻣﺆﻣﻦ آزاد ﮐﻦ« .در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮف ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻨﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﯿﻦ
آندو را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و در واﻗﻊ ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّ
ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ،ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌـﺎرض
ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت ﺗﻌﺎرضﻧﻤﺎ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق hدرﺑﺎرۀ ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮده آب در
ْ
َ َ َ ُ
دﻫﺎن ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن وارد ﺣﻠﻘﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻀـﺮت ﻓﺮﻣـﻮدَ » :ﻋﻠﯿـ ِﻪ ﻗﻀـﺎؤ ُه َو ِإن
ُ ُ ََ ْ
َ َ
ﻮء ﻓﻼ َﺑﺄ َس؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن روز را ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﺿـﻮ ﭼﻨـﯿﻦ ﮐﻨـﺪ
ﮐﺎن ِﻓﯽ وﺿ ٍ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد« )ﻃﻮﺳـﯽ ،۳۲۲/۴ :۱۴۰۷ ،ح ،(۵۹در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺛﻘﻪ ﺳﻤﺎﻋﻪ ،ﻣﻮﺛﻘﻪ ﻋﻤﺎر ﺳـﺎﺑﺎﻃﯽ

واﮐﺎوی روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری

 ،۱۸۴/۲۳ﺑﺎب ،۳ح۲۹۳۴۲؛ ﻧﻮری ،۳۶۹/۱۳ :۱۴۰۸ ،ﺑﺎب ،۳ح (۳ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺒﯽ ،ﻣـﺮاد ﺟـﺪی و واﻗﻌـﯽ
ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ اﻗﺮار ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ رﻓﻊ ﻗﻠﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
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اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hدرﺑـﺎرۀ ﻣـﺮدی ﻣﯽﭘﺮﺳـﺪ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل روزه ،آب در دﻫـﺎن
َ
َ
ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن وارد ﺣﻠﻘﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :ﻟـﯿ َﺲ َﻋﻠﯿـ ِﻪ
َ َ
َ
ْ َ َ
ﺷﯽ ٌء ِإذا ﻟ ْﻢ ﯾ َﺘ َﻌ ﱠﻤﺪ ذ ِﻟﻚ؛ اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﻮده ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬـﺪهاش
ﻧﯿﺴﺖ« )ﻫﻤﺎن ،۳۲۳ ،ح.(۶۴
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﻘﯿـﺪ اﺳـﺖ و رواﯾـﺖ ّدوم ﻣﻄﻠـﻖ؛
ﺷـﯿﺦ اﻋﻈــﻢ ﭘــﺲ از ﻧﻘــﻞ رواﯾـﺖ ﻧﺨﺴــﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ» :وﻋﻠﯿـﻪ ﯾﺤﻤــﻞ إﻃــﻼق رواﯾ ـﺔ
َ
ﺣﻤﻞ
اﻟﺴﺎﺑﺎﻃﯽ...
اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻘﯿﺪ؛ و اﻃﻼق رواﯾـﺖ ﺳـﺎﺑﺎﻃﯽ « ...ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣﻤـﻞ
ِ
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺮ رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد )اﻧﺼﺎری): ۱۴۱۳ ،ب( ،ص.(۱۵۰
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺗﻌﺎرض ﻇﺎﻫﺮی
ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﺒﺎر ﺗﻌﺎرضﻧﻤـﺎ را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ )ﻫﻤـﻮ) ۱۴۱۵ ،د(۱۰۲/۳ ،؛ ﻫﻤـﺎن۳۲۵/۴ ،؛ ﻫﻤـﻮ،
) ۱۴۱۵ج(۲۲۳/۱ ،؛ )اﻟﻒ(۳۵۳-۳۵۲ ،؛ ﻫﻤﻮ) ۱۴۲۸ ،ب(.(۶۸-۶۷/۲ ،
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 -۳-۱ﺣﮑﻮﻣﺖ و ورود
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ورود ،ﺷﯿﻮهای ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﮔﺰارهﻫﺎی ﺗﻌﺎرضﻧﻤـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاد واﻗﻌﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮروی اﺳﺖ )ﻣﻈﻔﺮ ،(۲۲۰/۳-۴ :۱۳۷۰ ،ﮔﺮﭼـﻪ ﺷـﯿﺦ
اﻧﺼﺎری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﮑﻮﻣﺖ و ورود را ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪﮐـﺎر
ﺑﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦدو واژه در ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﻓﻘﯿﻬﺎن و اﺻﻮﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ از او ،از
ﺟﻤﻠﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ )ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﯽ ،(۳۶۹ :۱۴۱۷ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺤﺮاﻧﯽ )ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ،(۳۸۰/۸ :۱۴۰۵ ،و
ّ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ )ﻧﺠﻔﯽ ۴۵۵/۴۰ :۱۴۰۴ ،و ج ،۴۱ص ،(۶۶۲ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ً
ﻣﻨﻈــﻮر ﺷ ـﯿﺦ اﻋﻈــﻢ از دو اﺻــﻄﻼح ﺣﮑﻮﻣــﺖ و ورود ﮐــﺎﻣﻼ روﺷــﻦ اﺳــﺖ وﻟ ـﯽ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻈﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦدو اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ از ﺳـﻮی ﺷـﯿﺦ اﻋﻈـﻢ ﺗﺒﯿـﯿﻦ
ّ
ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻈﻔﺮ ،(۲۲۱-۲۲۰/۲ :۱۳۷۰ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾـﻦدو اﺻـﻄﻼح
را در اﺑﺘﺪای ﺑﺤﺚ ﺗﻌـﺎدل و ﺗـﺮاﺟﯿﺢ آورده اﺳـﺖ )اﻧﺼـﺎری): ۱۴۲۸ ،اﻟـﻒ( (۱۴-۱۲/۴ ،و در
ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺬرا ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن۱۳-۱۱/۲ ،؛ -۴۶۲
۴۶۳؛ ﻫﻤﺎن ،(۳۱۴/۳ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از دو دﻟﯿﻞ ﻟﻔﻈﯽ در دﯾﮕﺮی ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ،ﻣﻮﺿـﻮع ﯾـﺎ ﻣﺤﻤـﻮل

آن را در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﯾﻊ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﻀﯿﻖ ﮐﻨﺪ) .ﻫﻤﻮ،
): ۱۴۲۸اﻟﻒ(.(۱۳/۴ ،

۳۱۵ /۳؛ ۱۵-۱۳ /۴؛ ﻫﻤﻮ) ۱۴۱۳ ،اﻟﻒ(۱۲۳/ ،؛ ﻫﻤﻮ) ۱۴۱۳ ،ب( ۶۱-۶۰/ ،و ۱۰۶/؛ ﻫﻤـﻮ) ۱۴۲۸ ،ب(،
 ۸۷/۳؛ ۱۴۴ /۴؛ ۵۱-۵۳/ ۵؛ ﻫﻤﻮ ۱۱۶ :۱۴۱۴ ،و .(۲۳۹

ﻧﻤﻮﻧﻪ ورود :ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ وﺟـﻪ ﺗﻘـﺪﯾ ِﻢ ادﻟـﻪ اﺣﮑـﺎم ﺑـﺮ اﺻـﻮل ﻋﻘﻠﯿـﻪ را از ﺑـﺎب ورود
ﻣﯽداﻧﺪ؛ وی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮاﺋـﺖ ﻋﻘﻠﯿـﻪ،
»اﮔﺮ اﺻﻞ از اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺆدای آن ﺑﻪ ﺣﮑـﻢ ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ،
ِ
اﺣﺘﯿﺎط ﻋﻘﻠﯽ و ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻋﻘﻠﯽ در اﯾﻦﺻـﻮرت دﻟﯿـﻞ ،وارد ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ و ﻣﻮﺿـﻮع آن را
ﺑﺮﻣﯽدارد ز ﯾﺮا ﻣﻮﺿﻮع ّاوﻟﯽ )ﺑﺮاﺋﺖ ﻋﻘﻠﯿﻪ( ﻋﺪم اﻟﺒﯿﺎن و ﻣﻮﺿﻮع ّدوﻣﯽ )اﺣﺘﯿﺎط ﻋﻘﻠﯽ(
ﺳﻮﻣﯽ )ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻋﻘﻠﯽ( ﻧﺒﻮدن ّ
اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻘﺎب و ﻣﻮﺿﻮع ّ
ﻣﺮﺟﺢ ﺑـﺮای ﯾﮑـﯽ از دو ﻃـﺮف
ﺗﺨﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« )اﻧﺼﺎری۱۴۲۹ ،
)اﻟـﻒ( (۱۳-۱۲/۴ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﯿﻦ اﺧﺒﺎر اﺣﺘﯿﺎط و اﮐﺜـﺮ اﺧﺒـﺎر ﺑﺮاﺋـﺖ )ﻏﯿـﺮ از ﮐـﻞ
ﺷﯽء ﻣﻄﻠﻖ ( ...ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ اﺧﺒـﺎر اﺣﺘﯿـﺎط وارد ﺑـﺮ اﺧﺒـﺎر ﺑﺮاﺋـﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻫﻤﻮ) ۱۴۲۸ ،اﻟﻒ(.(۷۴/۲ ،

واﮐﺎوی روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری

اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﮑﻮﻣﺖ و ورود از ﮐﻼم ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﯽآور ﯾﻢ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻘﻄﺎت ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ،اﺷﺘﺮاط ﺳﻘﻮط آن در ﺿـﻤﻦ ﻋﻘـﺪ
ْ
َ َ
اﺳــﺖ .ﻣﻬــﻢﺗــﺮ ﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﻣﺴــﻘﻂ ﺑــﻮدن آن ،ﻋﻤــﻮم ﺣــﺪﯾﺚ ﻣﺴــﺘﻔﯿﺾ »اﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨــﻮن ِﻋ ْﻨــﺪ
ُُ
وﻃ ِﻬ ْﻢ« )ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ،۱۶/۱۸ :۱۴۰۹ ،ﺑﺎب ،۶ح۲ ،۱و ،(۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده
ﺷﺮ ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاط ﺳﻘﻮط ﺧﯿﺎر در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺧﯿـﺎر ﻣﺠﻠـﺲ ﯾﻌﻨـﯽ
ْ
ْ َ
َْ َ
ـﺎن ِﺑﺎﻟ ِﺨﯿ ـ ِﺎر َﺣ ﱠﺘ ـﯽ ﯾﻔ َﺘ ِﺮﻗــﺎ« )ﮐﻠﯿﻨ ـﯽ ،۱۷۰/۵ :۱۴۲۹ ،ح ،(۴و ﺑ ـﯿﻦ دﻟﯿ ـﻞ ﺷــﺮط ﯾﻌﻨ ـﯽ
»اﻟﺒﯿﻌـ ِ
ْ ُْ ُ َ َْ ُ ُ
وﻃ ِﻬ ْﻢ« )ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ،۱۶/۱۸ :۱۴۰۹ ،ﺑﺎب ،۶ح۲ ،۱و ،(۵ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و
»اﻟﻤﺆ ِﻣﻨﻮن ِﻋﻨﺪ ﺷﺮ ِ
ﭼﻮن دﻟﯿﻞ ﺷﺮط ّ
ﻣﺮﺟﺢ دارد ﺑﺮ دﻟﯿﻞ ﺧﯿﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﺠﻔﯽ.(۱۲-۱۱/۲۳ :۱۴۰۴ ،
ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ را ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﺷﺮط ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﻻﻟﺖ و ﺳﻨﺪ ﺑﺮ دﻟﯿﻞ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻫﯿﭻ رﺟﺤﺎﻧﯽ ﻧﺪارد؛ وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦدو دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ّ
ﻣﺮﺟﺢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷـﺮط
ﺑــﺮ دﻟﯿـﻞ ﺧﯿـﺎر ﺣــﺎﮐﻢ اﺳــﺖ )اﻧﺼــﺎری) ۱۴۲۸ ،ب( .(۵۲-۵۱/۵ ،ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫــﺎی دﯾﮕــﺮی ﺑــﺮای
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﮐﻼم ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد )ﻫﻤﻮ): ۱۴۲۸ ،اﻟـﻒ( ۱۳/۲ ،و  ۷۵-۷۴و ۴۶۳؛

۱۶۷

 -۴-۱ﺣﻤﻞ ﺻﯿﻐﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب
۱۶۸
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ﻣﺸﻬﻮر اﺻﻮﻟﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﯿﻐﻪ اﻣﺮ و ﻫﺮ اﺳﻠﻮب ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻃﻠـﺐ
ﮐﻨﺪ ،ﻇﻬﻮر در وﺟﻮب دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺮ ﯾﻨﻪ در ﻏﯿﺮ وﺟﻮب اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﻈﻔﺮ:۱۳۷۰ ،
 ،(۶۵/۱ﮔﺎﻫﯽ در رواﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﯿﻐﻪ اﻣﺮ در آن ﺑـﺪون ﻗﺮ ﯾﻨـﻪ ﻣﺘﺼـﻠﻪ
ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻇﻬﻮر در وﺟﻮب دارد و رواﯾـﺖ دﯾﮕـﺮی ،ﺗـﺮک آن ﻋﻤـﻞ را ﺟـﺎﯾﺰ ﺷـﻤﺮده
اﺳﺖ .در ﻧﮕﺎه ّاول ،اﯾﻦدو رواﯾﺖ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ ﻋﺮف رواﯾـﺖ ّدوم را ﮐـﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺮ ﯾﻨﻪ ﺻﺎرﻓﻪ ﺑﺮای رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﻟﺬا در ﻇﻬﻮر آن
ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺎرض ﻇـﺎﻫﺮی ﺑـﯿﻦ آن
دو را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ۵۳/۱ :؛ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ.(۳۴۱/۱ :۱۴۳۱ ،
ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ،ﺗﻌﺎرض ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮﺧـﯽ از اﺧﺒـﺎر ﺗﻌﺎرضﻧﻤـﺎ را ﺑـﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﯾﻞ :ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻـﺪر ﻣﯿـﺖ از
ﻃﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖِ .
ﻫﻤﮥ اﺣﮑﺎم ﻣﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻣﻘﺘﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪر او ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺑﺎﯾـﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺮ،
آن را ﻏﺴﻞ دﻫﻨﺪ و ﺣﻨﻮط و ﮐﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎء ِ
دﺳﺖ ،ﭘﺎ و ...ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻧﺪارد .اﺧﺒﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ دﻻﻟـﺖ دارد )ﺣﺮﻋـﺎﻣﻠﯽ،
 ،۱۳۸-۱۳۴/۳ :۱۴۰۹ﺑﺎب ،(۳۸در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ،دو رواﯾﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﻋﻀـﻮ
ّ
ﺗﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد:
َ
َ َ َ ُ َ ﱠ ُ ُ َ ً َ ْ ُ َ َُ ُ ْ ٌ َ ﱞ ﱢ َ
اﻟﻒَ .ﻋ ْﻦ أﺑﯽ َﻋ ْ
ﺪ
ﺒ
ـﺎم ُﺻـﻠﯽ َﻋﻠﯿـ ِﻪ
اﻟﻠﻪ ﻗﺎل ِإذا و ِﺟﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻗ ِﺘﯿﻼ ﻓ ِﺈن و ِﺟﺪ ﻟﻪ ﻋﻀـﻮ ﺗ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ْ َْ ِ َ ْ َُ ُ ْ ٌ َ ﱞ َْ َ ﱠ ََ
ُ
َ
َ
ود ِﻓﻦ و ِإن ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺎم ﻟﻢ ﯾﺼﻞ ﻋﻠﯿ ِﻪ ود ِﻓﻦ )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،۲۱۲/۳ :۱۴۲۹ ،ح.(۳
ْ
ْ ً
َ
َﱠُ َ ﱠ َ َ ُ ﱢ ُ ْ
َ َ َ ََ
بَ .ﻋﻦ ْاﺑﻦ اﻟ ُﻤ ِﻐﯿ َﺮ ِة أ ﱠﻧ ُﻪ ﻗﺎل َﺑﻠﻐ ِﻨﯽ َﻋ ْﻦ ِأﺑﯽ َﺟ ْﻌﻔ ٍﺮ hأﻧﻪ ﯾﺼﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﻋﻀ ٍـﻮ ِرﺟـﻼ
َ َ َْ ً َِ ِ ْ َ ُ ْ ً َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ
َْ ْ َ ْ َ ﱠ َ َ
ْ
ﮐﺎن أو ﯾﺪا أ ِو ﱠاﻟﺮأس ﺟﺰءا ﻓﻤﺎ زاد ﻓ ِـﺈذا ﻧﻘـﺺ ﻋـﻦ رأ ٍس أو ﯾـ ٍﺪ أو ِرﺟـﻞ ﻟـﻢ ﯾﺼـﻞ ﻋﻠﯿـﻪ
ٍ
)ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ،۱۳۸/۳ :۱۴۰۹ ،ﺑﺎب ،۸ح.(۳۲۲۷

ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ دو رواﯾﺖ ﻓﻮق را ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺣﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و در اﯾـﻦﺑـﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ:
»وﻟﯽ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺒﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻮب ﻏﺴﻞ را از ﻋﻀﻮی ﮐﻪ
در آن ﺻﺪر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻔﯽ ﮐﺮده ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾـﺎ ﻣﺮﺳـﻠﮥ ﺻـﺪوق )ﺻـﺪوق،۱۶۷/۱ :۱۴۱۳ ،
ح (۴۸۵ﮐﻪ وﺟﻮب ﻏﺴﻞ را از رأس ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ آندو رواﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد« )اﻧﺼﺎری): ۱۴۱۵ ،د( ج.(۴۱۱-۴۱۰ ،۴

ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﻇـﺎﻫﺮی ﺑﺮﺧـﯽ
اﺧﺒﺎر ،اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ر ک :اﻧﺼـﺎری): ۱۴۱۵ ،د( ۳۸۷/۱ ،و  ۴۱۳و  ۴۲۳و  ۴۶۸؛  ۱۷۲ /۲و
 ۲۵۵و  ۲۵۸و  ۳۰۶؛  ۱۷ /۳و  ۱۰۲و  ۳۵۰و  ۴۰۴و  ۴۱۳؛  ۵۱ /۴و  ۲۰۱و  ۲۸۰و  ۳۲۳؛  ۳۶ /۵و  ۳۵۲و

۱۶۹

۳۷۹؛ ﻫﻤﻮ) ۱۴۱۵ ،ج( ۳۲۴/۱ ،و ۳۸۸-۳۸۹؛ ﻫﻤﻮ) ۱۴۱۳ ،اﻟﻒ( ۲۳۷ ،و ۲۴۰؛ ﻫﻤﻮ) ۱۴۱۵ ،اﻟـﻒ(۱۵۰ ،؛
ﻫﻤﻮ) ۱۴۱۵ ،ب(۱۲ ،؛ ﻫﻤﻮ) ۱۴۲۵ ،اﻟﻒ(۸۷ ،؛ ﻫﻤﻮ) ۱۴۲۸ ،ب( ۷۸/۱ ،؛  ۳۰ /۲و ۱۷۳؛ .(۱۰۹ /۵

 -۵-۱ﺣﻤﻞ ﺻﯿﻐﻪ ﻧﻬﯽ ﺑﺮ ﮐﺮاﻫﺖ

)اﻧﺼــﺎری):۱۴۱۵ ،ب( ۱۸۱ ،و  ۲۸۲و ۳۲۸؛ ﻫﻤــﻮ) ۱۴۱۵ ،ج( ۴۲۲/۲ ،و ۶۰۴؛ ﻫﻤــﻮ) ۱۴۱۳ ،ب( ۱۵۸ ،و

واﮐﺎوی روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری

ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﯿﻐﻪ ﻧﻬﯽ ،ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﻠﺐ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ دﻻﻟﺖ ﮐﻨـﺪ.
ﻣﺸﻬﻮر اﺻﻮﻟﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﻧﻬﯽ ﻇﻬﻮر در ﺗﺤﺮ ﯾﻢ دارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ
ﺗﺤﺮ ﯾﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮ ﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻈﻔﺮ ،(۱۰۲/۱ :۱۳۷۰ ،ﺣﻤﻞ ﺻﯿﻐﻪ ﻧﻬﯽ ﺑـﺮ
ﮐﺮاﻫﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺣﺪﯾﺚ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻬﯽ ﮐﻨﺪ و
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﺟﺎزه دﻫﺪ .در اﯾـﻦﺻـﻮرت ﻋـﺮف ،ﺣـﺪﯾﺚ دال ﺑـﺮ ﺟـﻮاز را ﻗﺮ ﯾﻨـﻪ
ﺻﺎرﻓﻪ ﺑﺮای ﻧﻬﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و آن را ﺑﺮ ﮐﺮاﻫﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ در ﻣﻮاردی ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﻇﺎﻫﺮی از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮده اﺳـﺖ؛
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :اﺧﺒـﺎر ﻣﺴﺘﻔﯿﻀـﻪای ﻫﺴـﺖ ﮐـﻪ دﻻﻟـﺖ دارد :ﭘـﯿﺶ از زوال ﻣﯽﺗـﻮان روزه
ﻗﻀﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ از ﺷﺐ ﻧﯿﺖ روزه ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ )ﺣﺮﻋـﺎﻣﻠﯽ:۱۴۰۹ ،
 ،۲۰-۱۵/۱۵ﺑﺎبّ ،(۴اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ،ﺻﺤﯿﺤﻪ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑـﻦ ﺣﺠـﺎج از آن ﻧﻬـﯽ ﮐـﺮده
َ َ َْ
ْ
َ َ ََ َْ ْ
ْ
اﺳﺖَ » :ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﱠاﻟﺮ ْﺣ َﻤﻦ ْﺑﻦ اﻟ َﺤ ﱠﺠﺎج ﻗﺎل َﺳﺄﻟ ُﺘ ُﻪ َﻋﻦ ﱠاﻟﺮ ُﺟﻞ ﯾﻘ ِﻀﯽ َر َﻣﻀﺎن أ ﻟ ُـﻪ أن ﯾﻔ ِﻄ َـﺮ
َ ْ َ َ ْ ُ َْ َ ﱠ َ ِ َ ََِ َ ُ ََ ِ َ َ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ ﱠ َ َ َ ْ َ َ
ـﺎء
ﻀ
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﯾﺼ ِﺒﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰو ِال ِإذا ﺑﺪا ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ِإذا ﮐﺎن ﻧﻮی ذ ِﻟﻚ ِﻣـﻦ اﻟﻠﯿـ ِﻞ و ﮐـﺎن ِﻣـﻦ ﻗ ِ
َ َ ََ ْ
َ
َر َﻣﻀﺎن ﻓﻼ ﯾﻔ ِﻄ ْﺮ َو ﯾ ِﺘ ﱡﻢ ﺻ ْﻮ َﻣﻪ« )ﻃﻮﺳﯽ ،۱۸۶/۴ :۱۴۰۷ ،ح.(۵
ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﺻﺤﯿﺤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و ﯾﻤﮑﻦ ﺣﻤﻠﻬﺎ
ً
ﻋﻠﯽ اﻟﮑﺮاﻫﺔ ،ﺟﻤﻌﺎ ﺑﯿﻨﻬﺎ وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻫـﻮ ﺻـﺮ ﯾﺢ ﻓـﯽ اﻟﺠـﻮاز ﻣـﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﻀـﺔ«؛ ﺻـﺤﯿﺤﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﮐﺮاﻫﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد ﺗـﺎ ﺑـﯿﻦ آن و ﺑـﯿﻦ اﺧﺒـﺎر ﻣﺴﺘﻔﯿﻀـﻪای ﮐـﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد )اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۳ ،ب(.(۲۴۰ ،
اﯾﺸﺎن در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺣﻤـﻞ ﺑـﺮای رﻓـﻊ ﺗﻌـﺎرض اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ.

۲۶۹؛ ﻫﻤﻮ) ۱۴۱۵ ،د(۳۷۲/۱ ،؛  ۴۰۷ /۳و  ۴۱۰؛ ۲۸۹ /۴؛ ۱۰۴ /۵؛  ۳۱۲ /۵و ۳۴۹؛ ﻫﻤـﻮ) :۱۴۲۸ ،ب(،

۱۷۰

 ۱۳۱/۱و  ۱۶۹و  ۱۷۰و  ۱۸۸و ۳۵۱ /۴ :۱۹۵؛ ﻫﻤﻮ): ۱۴۱۵ ،ه( ۶۸ ،و  ۶۸و  ۲۵۰و .(۲۶۵

 -۶-۱ﺣﻤﻞ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺧﺎص

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن kﭘﺎرهای از دﺳـﺘﻮرﻫﺎ را ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی وﯾـﮋه زﻣـﺎﻧﯽ و
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺣﮑﺎم ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ دو ﻋﻨﺼـﺮ و ﺗـﺄﺛﯿﺮ آن
در اﺣﮑﺎم ،از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚﭘﮋوه را در ﻓﻬﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺼﻮم
و ﻧﯿﺰ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و
اﺧﺘﻼف ﺑﺮﺧـﯽ از اﺣﺎدﯾـﺚ ،ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )دﻟﺒـﺮی:۱۳۹۰ ،
ِ
 .(۲۳۶ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﭘﺎرهای از اﺧﺒﺎر ﺑﺮ زﻣـﺎن ﺧـﺎص ﯾـﺎ ﻣﮑـﺎن
ﺧﺎص ،ﺗﻌﺎرض ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﻣﯽﺗـﻮان از
ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ در ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﺗﻮﻗﻒ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎد ﮐﺮد:
در ﻣﯿﺎن اﺧﺒﺎر ﻋﻼﺟﯿﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ در ﻣﻮرد دو ﺧﺒﺮ ﻣﺘﮑﺎﻓﺊ و
ﻫﻤﺴﺎن ،ﺗﺨﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ رواﯾـﺖ ﺣﺴـﻦ ﺑـﻦ ﺟﻬـﻢ از اﻣـﺎم رﺿـﺎ hرا
َ
َ
ْ
َ
ْ َ
ٌَ
َ
ُْ ُ
ﻣﯽآور ﯾﻢ» :ﻗﻠﺖ ﯾ ِﺠﯿ ُﺌ َﻨﺎ ﱠاﻟﺮ ُﺟﻼ ِن َو ِﮐﻼ ُﻫ َﻤﺎ ِﺛﻘﺔ ِﺑ َﺤ ِﺪﯾﺜﯿﻦ ُﻣﺨ َﺘ ِﻠﻔﯿﻦ َو ﻻ َﻧ ْﻌﻠ ُﻢ أﯾ ُﻬ َﻤﺎ اﻟ َﺤ ﱡـﻖ
ِ
ِ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َ
ﻗﺎل ﻓ ِﺈذا ﻟ ْﻢ َﺗ ْﻌﻠ ْﻢ ﻓ ُﻤ َﻮ ﱠﺳ ٌﻊ َﻋﻠﯿﻚ ِﺑﺄﯾ ِﻬ َﻤﺎ أﺧﺬت«؛ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :دو ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺛﻘﻪاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎ دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻌﺎرض ﻣﯽآورﻧـﺪ و ﻧﻤـﯽداﻧﯿﻢ ﮐـﺪامﯾـﻚ درﺳـﺖ اﺳـﺖ ،ﺣﻀـﺮت
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺪاﻧﯽ ،ﭘﺲ در ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ )ﻃﺒﺮﺳـﯽ،
.(۳۵۷/۲ :۱۳۸۶

ﻣﺎﻧﻨـﺪ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﺗﺨﯿﯿﺮ ،دﺳﺘﻪای دﯾﮕـﺮ از رواﯾـﺎت ﺑـﺮ ﺗﻮﻗـﻒ دﻻﻟـﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؛
ِ
ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ٌ ْ ُ َ ْ َْ
رواﯾﺖ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان از اﻣﺎم ﺻﺎدق» :hﻗﻠﺖ ﯾ ِﺮد ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺣ ِﺪﯾﺜ ِﺎن و ِاﺣﺪ ﯾﺄﻣ ُﺮﻧﺎ ِﺑﺎﻷﺧ ِﺬ ِﺑ ِﻪ
َ َ ََ ُ ْ ُ َ ﱠ َ ْ
ْ ُ َ َ ﱠ ََْ َ
َ َ ُ َْ َ َُْ َ َ َ َْ َْ َ
ـﺎﺣ َﺒﻚ ﻓ َﺘ ْﺴـﺄﻟﻪ ﻗﻠـﺖ ﻻ ُﺑـﺪ أن
و اﻵْﺧﺮ ﯾﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ِﺑﻮ ِاﺣ ٍﺪ ِﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺻ ِ
َ
َ َ ُ ْ
ْ
َ َ
َﻧ ْﻌ َﻤﻞ ِﺑﺎ ِﺣ ِﺪ ِﻫ َﻤﺎ ﻗﺎل ﺧﺬ ِﺑ َﻤﺎ ِﻓﯿ ِﻪ ِﺧﻼ ُف اﻟ َﻌ ﱠﺎﻣ ِﺔ؛ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ« :دو ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳـﺪ
ﯾﮑﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻣﺎ را از آن ﻧﻬﯽ ،ﺣﻀـﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ :ﺑـﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را ﻣﻼﻗـﺎت ﮐﻨـﯽ و از او ﺑﭙﺮﺳـﯽ .ﻋﺮﺿـﻪ داﺷـﺘﻢ:
ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻦ ﺗﺎ
ِ
ﻧﺎﭼﺎرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ
اﺳﺖ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ )ﻫﻤﺎن ،ص.(۳۵۷

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦدو دﺳﺘﻪ از رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷـﯿﺦ اﻋﻈـﻢ ﺑـﺮای ﺣـﻞ
ﺗﻌﺎرض ﺑﺪوی آﻧﻬﺎ از ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ و رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ را ﺑﺮ زﻣﺎن
ﺧﺎص؛ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺣﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎی ﮐﺘـﺎب ﮔـﺮانﺳـﻨﮓ
»ﻓﺮاﺋﺪ اﻷﺻﻮل« ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮ ﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ» :و أﻣﺎ أﺧﺒﺎر اﻟﺘﻮﻗﻒ ...ﻓﻬﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠـﯽ
ﺻﻮرة اﻟﺘﻤﮑﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯽ اﻹﻣﺎم ﮐﻤﺎ ﯾﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ«؛ و ّاﻣـﺎ اﺧﺒـﺎر ﺗﻮﻗـﻒ ...ﺑـﺮ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ از ﺑﻌﻀـﯽ از آﻧﻬـﺎ
ّ
ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ )اﻧﺼﺎری (۴۰/۴ :۱۴۰۷،در ﺟﺎی دﯾﮕـﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :وأﺧﺒـﺎر اﻟﺘﻮﻗـﻒ  -ﻋﻠـﯽ ﻣـﺎ
ّ
ﻋﺮﻓﺖ و ﺳﺘﻌﺮف  -ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﯽ ﺻﻮرة اﻟﺘﻤﮑﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ؛ اﻣﺎ اﺧﺒﺎر ﺗﻮﻗﻒ  -ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ  -ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺗﻤﮑﻦ از ﻋﻠﻢ ﺣﻤـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد« )ﻫﻤـﺎن(۷۰ :
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎدل و ﺗﺮاﺟﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺟﻤـﻊ ﺗﺼـﺮ ﯾﺢ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن:

۱۷۱

.(۱۵۸

 -۷-۱ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ

 .١ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺟﺤﺎت دﻻﻟﯽ )ﺟﻤﻊ ﻋﺮﻓﯽ( ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺟﺤﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺟﺤـﺎت ﺟﻬﺘـﯽ
ّ
ﻣﻘﺪم اﺳﺖ )ر ک :اﻧﺼﺎری) ۱۴۲۸،اﻟﻒ(،ج،۴ص (۸۱-۸۰ﯾـﺎ در ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺗﻤـﺎم ﺟﻤـﻊ
ﻣﻘﺒﻮل را ﺑﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارد )ﻫﻤﺎن،ص (۱۳۶در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﻘﻬـﯽ ﻫـﻢ در ﭘﺎﺳـﺦ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
رواﯾﺘﯽ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺟﻤﻊ دﻻﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ آورده اﺳـﺖ» :وﻗـﺪ
ﯾﺠﺎب ﻋﻨﻬﻤﺎ :ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﻤﺎ ﻟﻤﺬﻫﺐ ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻓﻠﺘﺤﻤﻼ ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻘ ّﯿﺔ .وﻓﯿـﻪّ :أن اﻟﺘـﺮﺟﯿﺢ ﺑﻤﻮاﻓﻘـﺔ ّ
اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓﯿﻤـﺎ إذا
ﮐﺎن ﺗﻌﺎرض اﻟﺨﺒﺮ ﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﻏﯿﺮ وﺟﻪ اﻹﻃﻼق و اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ،و إﻻ ﻓﺎﻟﻤﻘ ّﯿﺪ اﻟﻤﻮاﻓـﻖ ّ
ﻟﻠﻌﺎﻣـﺔ ﻻ ﯾﻄـﺮح ﻓـﯽ ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ّ
اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ،ﻷن أﺧﺒﺎر ﻋﻼج اﻟﺘﻌﺎرض ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻨﻪ،ﮐﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻔﯽ ﻋﻠﯽ ﻣـﻦ راﺟﻌﻬـﺎ«
)اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۵،ج(،ج،۱ص(۸۹-۹۰

واﮐﺎوی روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری

ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣـﺪﯾﺜﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ،ﺑـﺎ اﺣﺎدﯾـﺚ اﺳـﺘﻮار و
ﻓﺘﺎوای ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺎﻟﻤﺎن ،ﻣﻌﺎرض ﺷﻮد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﻃﺮ ﯾـﻖ ﺟﻤـﻊ و ﺣﻠـﯽ ﻧﻤﺎﻧـﺪ و
راﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺄوﯾﻞ آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ١.در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪﯾﺚ از ﺣﺠﯿﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ،
ّاﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و اﺗﻘﺎن ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﻻﻟﺖ ﺣـﺪﯾﺚ ﯾـﺎ ﮐﺸـﻒ
ﺟﻬﺖ ﺻﺪور آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .آﻧﭽﻪ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آﻣﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﻻﻟﺖ ﺑـﻮدّ ،اﻣـﺎ ﺗﻘﯿـﻪ،
ﮐﺎﺷﻒ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش راوی و وﺛﺎﻗﺖ او ﺷﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ
در دﻻﻟﺖ واﺿﺢ و ﺻﺮ ﯾﺢ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ دﺳـﺖ ﺑﺒـﺮ ﯾﻢ ،آن را ﺣﻤـﻞ ﺑـﺮ ﺗﻘﯿـﻪ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ و

۱۷۲

ﮔﻮﯾﯿﻢ :اﻣﺎم ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ از اﺑـﺮاز ﺣﮑـﻢ ﺑـﻪ اﯾـﻦﺻـﻮرت ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑـﺎ
اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺴﻌﻮدی.(۱۶۵ :۱۳۸۹ ،
از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺗﻘﯿـﻪ ،رواﯾـﺖ ﺻـﺤﯿﺤﻪ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﺟﻌﻔـﺮ از ﺑـﺮادرش اﻣـﺎم
َ َ َْ
ﮐﺎﻇﻢ hرا ﻣﯽآور ﯾﻢَ » :ﻋ ْﻦ َﻋﻠﯽ ْﺑﻦ َﺟ ْﻌ َﻔﺮ َﻋ ْﻦ َأﺧﯿﻪ ُﻣ َ
ﻮﺳـﯽ hﻗـﺎل َﺳـﺄﻟ ُﺘ ُﻪ َﻋـﻦ ﱠاﻟﺮ ُﺟـﻞ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ﯾ َﺼ ﱢﻠﯽ ﻣ َﻦ ْاﻟ َﻔﺮ ﯾ َﻀﺔ َﻣﺎ ﯾ ْﺠ َﻬ ُﺮ ﻓﯿﻪ ﺑ ْﺎﻟﻘ َﺮ َاءة َﻫ ْﻞ َﻋ َﻠﯿﻪ َأ ْن َﻻ ﯾ ْﺠ َﻬ َﺮ َﻗ َﺎل إ ْن َﺷ َﺎء َﺟ َﻬ َـﺮ َو إ ْن َﺷـﺎءَ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ْ
ﻟ ْﻢ َﯾﻔ َﻌﻞ«؛ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﺑـﺮادرش ﻣﻮﺳـﯽ hﻧﻘـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ از او درﺑـﺎرۀ ﻣـﺮدی
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻬﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣـﻮد:
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﻪ اﺧﻔـﺎت ﺑﺨﻮاﻧـﺪ )ﻃﻮﺳـﯽ،۱۶۲/۲ :۱۴۰۷ ،
ح ،(۹۴ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و رواﯾﺔ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ...ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻘﯿﺔ« )اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۵ ،ج((۳۸۲/۱ ،
اﯾﺸﺎن در ﺗﺮاث ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺧﻮد اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺣﻤﻞ ﺑـﺮ ﺗﻘﯿـﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ
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)اﻧﺼــﺎری۳۰۹ :۱۴۱۴ ،؛ ﻫﻤــﻮ): ۱۴۱۵ ،ح(۱۹۲ ،؛): ۱۴۱۵ز(۲۰۶ ،؛ ): ۱۴۱۵اﻟــﻒ(۳۶۳ ،؛ ): ۱۴۱۵ب(،
 ۱۲و  ۳۱و  ۱۲۹و  ۱۶۵و ۳۸۲؛ ): ۱۴۱۵ج( ۶۸/۱ ،و  ۷۷و  ۳۸۱و  ۳۹۰و  ۳۹۰و  ۳۹۷و  ۴۱۱و ۵۰۴؛ ۱۴۱۵
):د( ۴۱۲/۱ ،و  ۲۰۰ /۲و ۱۶۳ /۵؛ ): ۱۴۲۸ب(.(۳۰-۲۹/۲ ،

 -۸-۱ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻏﯿﺮ از ﻗﺮاﺋﻦ ﻋﺎﻣﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻗﺮاﺋﻦ ﻋﺎﻣﻪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺼـﯿﺺ ،ﺗﻘﯿﯿـﺪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ و - ...ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت ﺗﻤﺴﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﯿﺦ در ﺟﻤـﻊ
ً
ﺑﯿﻦ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺒﺮ ﺛﻘﻪ را ﺣﺠﺖ ﻣﯽداﻧـﺪ و اﺧﺒـﺎری ﮐـﻪ ﻣﻨﺤﺼـﺮا ﺛﻘـﻪ ﺷـﯿﻌﻪ را
ﺣﺠﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر دال ﺑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ ﺛﻘـﻪ اﻣـﺎﻣﯽ ﺧـﺎص ﻫﺴـﺘﻨﺪ ّاﻣـﺎ ﺷـﯿﺦ
)اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺷﯿﺦ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺗﻌﻠﯿﻞ در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﺧﺒـﺎر ﮐـﻪ در آن آﻣـﺪه
اﺧﺒﺎر اﻫﻞ ﻋﺎﻣﻪ ﺣﺠﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن »ﺧﺎﻧﻮا اﻟﻠﻪ و رﺳﻮﻟﻪ« ﺷﯿﺦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﺛﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد )اﻧﺼﺎری): ۱۴۲۸ ،اﻟﻒ(.(۳۱۰/۱ ،
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ در ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ دﺳﺘﻪای ﮐـﻪ اﺣـﺎدﯾﺜﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﻓﺮض رواﯾﺎت ﻣﻦ ﻓﺴـﺮ اﻟﻘـﺮآن ﺑﺮأﯾـﻪ،
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ ﻇﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ ّاﻣﺎ ﭼﻮن رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد )ﻫﻤـﺎن .(۱۴۴/۱ ،ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺣﺠﯿـﺖ ﺧﺒـﺮ ﺛﻘـﻪ ﭼـﻮن
ً
ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺒﺮ ﺛﻘﻪ را ﺣﺠﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺤﺼﺎرا ﺧﺒﺮ ﺛﻘـﻪ اﻣـﺎﻣﯽ را
ﺣﺠﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن اﺧﺒﺎری ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﻣﻄﻠـﻖ ﺛﻘـﻪ دارﻧـﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺒﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ اﺧﺒﺎر اﻣﺎﻣﯽ
در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﺧﺬ ﻓﺘﻮی از ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ )ﻫﻤـﺎن،

۱۷۳

.(۳۱۰/۱

 -۲روش ﺗﺮﺟﯿﺢ

اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك اﺳﻼﻣﯽ.(۷۱۹ :۱۳۸۹ ،

ﻣﺮﺟﺤـﺎت دﻻﻟـﯽّ ،
ﻣﺮﺟﺤﺎت ﯾﺎ دﻻﻟﯽاﻧﺪ ﯾﺎ ﻏﯿـﺮ دﻻﻟـﯽ؛ ّ
ﺑﻪﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮّ ،
ﻣﺮﺟﺤـﺎﺗﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻇﻬﻮر ﯾﮑﯽ از دو ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑـﺮ ﻇﻬـﻮر ﺧﺒـﺮ دﯾﮕـﺮ ﻣﯽﮔـﺮدد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ِ
ّ
ّ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻔﻬـﻮم ﻏﺎﯾـﺖ ﺑـﺮ ﻣﻔﻬـﻮم ﺷـﺮط؛ ﻣﺮﺟﺤـﺎت ﻏﯿـﺮ دﻻﻟـﯽ ﻫﻤـﺎن ﻣﺮﺟﺤـﺎت
ِ

واﮐﺎوی روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری

ّ
ّدوﻣﯿﻦ روش در ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر ،ﺗـﺮﺟﯿﺢ اﺳـﺖ؛ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﻣﻘـﺪم
داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از دو رواﯾﺖ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺮ دﯾﮕـﺮی در ﻣﻘـﺎم ﻋﻤـﻞ؛ ﺑـﻪﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺰ ّﯾﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮر اﺻﻮﻟﯿﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ را
دﯾﮕﺮی دارد )اﻧﺼﺎری): ۱۴۲۸ ،اﻟﻒ( ،(۴۷/۴ ،ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری
ِ
واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺪ )ﻫﻤـﺎن ۴۷ ،و ّ ،(۵۶
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﺑـﻪ ﺻـﻔﺎت
ﻣﺮﺟﺤﺎت ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ
ِ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
راوی ،اﺣﺪﺛﯿﺖ ،ﺷﻬﺮت ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮآن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻮص ِ
ﺑﺎ اﺻﻞ ﯾﺎ اﺟﻤﺎع .ﺷﯿﺦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ّ
ﻣﺮﺟﺤﺎت ﻣﻨﺼﻮﺻـﻪ ﺟـﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴـﺖ.
)ﻫﻤﺎن ،(۷۳ ،و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ّ
ﻣﺮﺟﺤـﺎت را اﻣـﺮی ﻣﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ از اﺷـﺎرات و ﺗﻠﻮﯾﺤـﺎت
اﺧﺒﺎر ﻋﻼﺟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )اﻧﺼﺎری): ۱۴۲۵ ،ب(.(۶۷۲/۲ ،
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﯾﮕﺮّ ،
ﻣﺮﺟﺤﺎت ﯾﺎ ﺻﺪوریاﻧﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﺘـﯽ ﯾـﺎ ﻣﻀـﻤﻮﻧﯽ؛ ﻣـﺮﺟﺢ ﺻـﺪوری،
ﺻﺪور واﻗﻌﯽ ﯾﮑﯽ از دو ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎرض را از ﻣﻌﺼﻮم ﺑـﻪ ذﻫـﻦ ﻧﺰدﯾـﻚﺗـﺮ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻣﺜـﻞ
ِ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺸﻬﻮر؛ ّ
ﻣﺮﺟﺢ ﺟﻬﺘﯽ ،ﺟﻬﺖ ﺻﺪور را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ز ﯾﺮا ﮔﺎﻫﯽ ﺻﺪور رواﯾـﺖ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ّاﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور آن  -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘ ّﯿـﻪ -
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻪّ .
ﻣـﺮﺟﺢ ﻣﻀـﻤﻮﻧﯽ ،ﺳـﺒﺐ ﻣﯽﺷـﻮد ﻣﻀـﻤﻮن و
ِ
ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺒﺮ ،اﻗﺮب ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﻪﻧﻈﺮ آﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﺧﺒـﺮ ﺑـﺎ ﮐﺘـﺎب و ﺳـﻨﺖ )ﻣﺮﮐـﺰ

ﺻﺪوری ،ﺟﻬﺘﯽ و ﻣﻀﻤﻮﻧﯽاﻧﺪ )اﻧﺼﺎری): ۱۴۲۸ ،اﻟﻒ(.(۹۳/۴ ،

۱۷۴

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ّ
ﻣﺮﺟﺤﺎت دﻻﻟﯽ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻊ دﻻﻟﯽ )ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺒﻮل و ﯾﺎ ﺟﻤﻊ
ّ
روش ﺣـﻞ ﺗﻌـﺎرض اﺧﺒـﺎر
ﻋﺮﻓﯽ( اﺳﺖ )ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان .(۴۴۶/۲ :۱۴۲۶ ،ﮐﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ِ
ﻣﺮﺟﺤﺎت دﻻﻟﯽ را ﺑﺮ دﯾﮕـﺮ ّ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ّ
ﻣﺮﺟﺤـﺎت
ّ
ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارد؛ وی در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﺣﯿﺚ ﻓﺮﻏﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ ّ
ﻣﺮﺟﺤـﺎت
ّ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﯽ ﻏﯿﺮﻫﺎ ﻓﻠﻨﺸﺮع ﻓﯽ ّ
ﻣﺮﺟﺤـﺎت اﻟﺮواﯾـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬـﺎت اﻷﺧـﺮ«
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﯽ ﻫﯽ
)اﻧﺼﺎری): ۱۴۲۸ ،اﻟﻒ( ،(۱۱۳/۴ ،وی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮ ﯾﺢ دارد ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻻﻟﯽ ﺑـﺮ
ّ
ّ
ﻏﯿﺮ دﻻﻟﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺻ ّﯿﺔ و اﻟﻈﻬﻮر ﻣﻘﺪم ﻋﻠـﯽ اﻟﺘـﺮﺟﯿﺢ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺮة« )اﻧﺼﺎری): ۱۴۱۵ ،د( .(۳۵۲/۵ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺘﺄﺧﺮ از روش ﺟﻤﻊ و ﺗﺮﺟﯿﺢ
دﻻﻟﯽ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽآور ﯾﻢ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ّاول :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻌﺪ از دﺧﻮل وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺳﻔﺮ ﺷﺮﻋﯽ
را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻤـﺎم؟ ﺑﺮﺧـﯽ ﻓﻘﯿﻬـﺎن
ّ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻋﻤﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق و ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻤـﺎز را ﺗﻤـﺎم
ِ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻤـﺎز را ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧـﺪ )ﻧﺠﻔـﯽ،

۳۵۴-۳۵۳/۱۴ :۱۴۰۴؛ اﻧﺼﺎری) :۱۴۱۵ ،ج(.(۶۰/۳ ،

ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف ،ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ؛ ﺻﺤﯿﺤﻪ ّ
ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺴـﻠﻢ
ِ
ّ
)ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ،۵۱۴-۵۱۳/۸ :۱۴۰۹ ،ﺑـﺎب ،۲۱ح .(۱۱۳۱۶و رواﯾﺖ ﺑﺸﯿﺮ ﻧﺒﺎل )ﻫﻤـﺎن ،۵۱۵/۸ :ﺑـﺎب،۲۱
ح (۱۱۳۲۱دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﻮد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺻـﺤﯿﺤﻪ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑـﻦ
ﺟﺎﺑﺮ )ﻫﻤﺎن ،۵۱۳-۵۱۲/۸ :ﺑـﺎب ،۲۱ح .(۱۱۳۱۳و ﺻـﺤﯿﺤﻪ دﯾﮕـﺮ ّ
ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺴـﻠﻢ )ﻫﻤـﺎن:
 ،۵۱۲/۸ﺑﺎب ،۲۱ح .(۱۱۳۱۲ﺑﺮ وﺟﻮب ﻗﺼﺮ دﻻﻟﺖ دارد .ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮب ﻗﺼﺮ
ﺷـﺪه و در ﺗﻘﺮ ﯾـﺮ آن آورده اﺳــﺖ» :و اﻟﻈـﺎﻫﺮ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻫــﺎﺗﯿﻦ ﻋﻠـﯽ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﺑﺄﺷــﻬﺮ ّﯾﺔ
ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﻤﺎ«؛ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦدو رواﯾﺖ ﺑﺮ دو رواﯾـﺖ ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺑـﻪﺟﻬـﺖ ﻣﺸـﻬﻮرﺗﺮ
ّ
ﺑﻮدن ﻣﻀﻤﻮﻧﺸﺎن ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۵ ،ج((۶۰/۳ ،
آﻏـﺎز وﻗـﺖ ﻧﻤـﺎز
ﻧﻤﻮﻧﻪ ّدوم :ﻫﻤﮥ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ِ
ﻣﻐﺮب ،ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ،وﻟـﯽ در ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ آن ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪاﺳـﺘﺎن ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ؛

ﮔﺮوﻫﯽ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻧﺶ از دﯾﺪﮔﺎن و ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﻪ زوال ﺣﻤـﺮه ﻣﺸـﺮﻗﯿﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ّادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺧﺒﺎری اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ )اﻧﺼـﺎری،
): ۱۴۱۵ج( ،(۷۷-۷۰/۱ ،ﺷﯿﺦ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر زوال ﺣﻤﺮه را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
ّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﺠﺐ ﺗﺮﺟﯿﺢ أدﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎر زوال اﻟﺤﻤﺮة ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮر وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺠﻤﻬـﻮر«؛
ﺗﺮﺟﯿﺢ ادﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر زوال ﺣﻤﺮه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ واﺟـﺐ اﺳـﺖ
ِ

۱۷۵

)ﻫﻤﺎن.(۷۷ :

ﺷﯿﺦ در ﺗﺮاث ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺧﻮد از روش ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻌـﺎرض اﺧﺒـﺎر ﻓـﺮاوان
ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳـﺖ )اﻧﺼـﺎری) :۱۴۱۵ ،د(۴۹۸/۲ ،؛ ) :۱۴۱۵ج( ۱۵۶/۱ ،و  ۳۲۶و  ۴۶۵و ۵۵ /۳؛ :۱۴۱۱
.(۳۷۰

 -۳روش ﺗﺨﯿﯿﺮ

»اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ...وﻟﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮی دﻻﻟﺖ ﺑـﺮ ﻋـﺪم
ﺗﺴﺎﻗﻂ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﱢ
ﻣﺮﺟﺢ دارد .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﯾـﺎ ﺑـﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻫﺮ دو
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻇﻬﺮ و ﺟﻤﻌﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض ادﻟﻪ آندو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤـﻊ
ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ِ
ﺑﯿﻦ ﻗﺼﺮ و اﺗﻤﺎم؟ وﺟﻮﻫﯽ ﻫﺴﺖ .ﻣﺸﻬﻮر  -ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺑﺮ ﻫﻤـﯿﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ -
وﺟﻪ ّاول )ﺗﺨﯿﯿﺮ( اﺳﺖ ز ﯾﺮا اﺧﺒﺎر ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮی ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد« )اﻧﺼﺎری،
): ۱۴۲۸اﻟﻒ(.(۳۹/۴ ،

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ّ
ﻣﺮﺟﺤـﺎت ﻣﻨﺼﻮﺻـﻪ را ﺟـﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧـﺪ )ﻫﻤـﺎن ،ص ،(۳۹ﺑـﻪ

واﮐﺎوی روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری

ﻃﺒﻖ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﻬﻮر اﺻﻮﻟﯿﺎن و ﻓﻘﯿﻬﺎنّ ،
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒـﺎر ،ﺗﺨﯿﯿـﺮ
اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ۵-۴/۱ :۱۳۹۰ ،؛ ﺣﻠـﯽ۱۵۶ :۱۴۰۳ ،؛ ﻫﻤـﻮ ۲۳۳ :۱۴۰۴؛ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ۲۵۰ :؛ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ،
۴۵۴ :۱۴۰۴؛ اﻧﺼﺎری): ۱۴۲۸ ،اﻟـﻒ( .(۳۹/۴ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض دو ﺣﺪﯾﺚ و اﻣﮑﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﯿﻦ آندو و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺑﺖ ﺑـﻪ ﺗﺨﯿﯿـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻗﺎﻋﺪۀ اوﻟﯿـﻪ در دو ﺣـﺪﯾﺚ ﻫﻤﺴـﺎن ،ﻣﺘﮑـﺎﻓﺊ و
ﻣﺘﻌﺎدل ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

۱۷۶

ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ دو ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﻧﺰد وی ﻣﺘﮑﺎﻓﺊ و ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗـﺎ دو ﺧﺒـﺮ
ﻣﺘﮑﺎﻓﺊ و ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ز ﯾﺮا ﺗﺨﯿﯿﺮ ،ﻓﺮع ﺗﮑﺎﻓﺆ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻣﻮارد ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺷﯿﺦ از روش ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳـﺖ .ﻋﺎﻣـﻞ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺷﯿﺦ از اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر اﻧـﺪک اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
دوران اﻣﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺨﯿﯿﺮ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ و ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺣﺘﯿﺎط.
اﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪای را ﻣﯽآور ﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﮑﺎﻓﺆ ،ﺗﺨﯿﯿﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺑـﺮ
ﺷﺨﺼﯽ روزه دو ﻣﺎه ﭘﯽ در ﭘﯽ واﺟﺐ و از اﻧﺠﺎم آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨـﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺦ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در دو رواﯾﺖّ ،اﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرض آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ ،رواﯾﺖ أﺑـﯽ ﺑﺼـﯿﺮ و
ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺠﺪه روز روزه ﺑﮕﯿﺮد )ﻃﻮﺳـﯽ ،۹۷/۲ :۱۳۹۰ ،ح ،(۵و
دﯾﮕﺮی ،ﺻﺤﯿﺤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮان را ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺣﺮﻋـﺎﻣﻠﯽ،
 ،۴۴/۱۰ :۱۴۰۹ﺑﺎب ،۸ح.(۱۲۷۸۹

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﺷﻬﯿﺪ ّاول )ﻋﺎﻣﻠﯽ ،(۲۷۷/۱ :۱۴۱۷ ،و ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ )ﻋﺎﻣﻠﯽ ،(۳۸/۲ :۱۴۱۳ ،ﺗﺨﯿﯿـﺮ ﺑـﯿﻦ روزه
ﻫﺠﺪه روز و ﺻﺪﻗﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮان را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷـﯿﺦ اﻧﺼـﺎری ،اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه را ﺑـﺎ
ﻓﺮض ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮدن دو رواﯾﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﺷـﻤﺮده اﺳـﺖ .وی در اﯾـﻦﺑـﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :و ﻫـﻮ
ﺣﺴﻦ ﻣﻊ ﺗﮑﺎﻓﺆ اﻟﺨﺒﺮ ﯾﻦ؛ ﻧﮕﺮه آﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺮض ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮدن دو ﺧﺒـﺮ ﻧﯿﮑﻮﺳـﺖ« )اﻧﺼـﺎری،

): ۱۴۱۳ب(.(۱۹۰ ،

ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺑﺎ ﺧﻮن زﺧﻢ ﻣﺸـﺘﺒﻪ ﺷـﻮد ،اﺻـﺤﺎب
در آن اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف ﻫﻢ اﺿﻄﺮاب در ﻣﺘﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ .ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم
ً
ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ از اﺑﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻـﺎدق hﻋـﺮض ﮐـﺮدم :در
ﻓﺮج ﺑﺮﺧﯽ دﺧﺘﺮان ﻣﺎ دﻣﻞ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ آﯾـﺎ
ِ
ْ
از ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮن ﺟﺮاﺣﺖ )ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد( ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪُ » :ﻣ ْﺮ َﻫﺎ َْﺗ ْﺴ َـﺘﻠ ِﻖ
َﻋ َﻠﯽ َﻇ ْﻬﺮ َﻫﺎ ُﺛ ﱠﻢ َﺗ ْﺮ َﻓ ُﻊ ر ْﺟ َﻠﯿ َﻬﺎ ُﺛ ﱠﻢ َﺗ ْﺴ َﺘ ْﺪﺧ ُﻞ إ ْﺻ َﺒ َﻌ َﻬﺎ ْاﻟ ُﻮ ْﺳ َ َ ْ َ َ َ ﱠ ُ َ ْ َ
ـﺐ
ِ ِْ
ْ ِ
ـﻄﯽ ﻓ ِـﺈن ْ َﺧـﺮج اﻟـﺪم ِﻣـﻦ اﻟﺠ ِﺎﻧ ِ
ْ َ َِ
ْ ََ َ
َ ْ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
اﻷﯾ َﻤﻦ ﻓ ُﻬﻮ ِﻣﻦ اﻟﺤﯿﺾ و ِإن ﺧﺮج ِﻣﻦ اﻟﺠ ِﺎﻧ ِﺐ اﻷﯾﺴ ِﺮ ﻓﻬﻮ ِﻣﻦ اﻟﻘﺮﺣﺔ«؛ اﻣﺮ ﮐﻦ زن را ﺗـﺎ
ِ
ِ
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ را داﺧﻞ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧـﻮن
از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺣﯿﺾ اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺟﺮاﺣﺖ اﺳﺖ
)ﮐﻠﯿﻨﯽ ،۹۴-۹۵/۳ :۱۴۲۹ ،ح .(۳ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ رواﯾﺖ را ﻧﻘﻞ ﮐـﺮده ،وﻟـﯽ در آﺧـﺮ آن،
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واﮐﺎوی روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری

ﺟــﺎی ﺟﺎﻧــﺐ ﭼــﭗ و ﺟﺎﻧــﺐ راﺳــﺖ را ﺗﻐﯿﯿــﺮ داده و ﭼﻨ ـﯿﻦ ﮔــﺰارش ﮐــﺮده اﺳــﺖ:
ْ ُ
ْ َ َ
َ ُ
ُ َ
ْ َ َ ْ َ
ﱠ
» ُﻣ ْﺮ َﻫﺎ َْﺗ ْﺴ َﺘﻠ ِﻖ َﻋﻠﯽ ﻇ ْﻬ ِﺮ َﻫﺎ ﺛ ﱠﻢ َﺗ ْﺮﻓ ُﻊ ِر ْﺟﻠﯿ َﻬﺎ ﺛ ﱠﻢ َﺗ ْﺴ َﺘﺪ ِﺧﻞ ِإ ْﺻ َﺒ َﻌ َﻬﺎ اﻟ ُﻮ ْﺳﻄﯽ ﻓ ِﺈن ﺧ َﺮ َج اﻟﺪ ُم ِﻣ َﻦ
ْ َ
ْ َ
اﻷﯾ َﻤﻦ َﻓ ُﻬ َﻮ ﻣ َﻦ ْاﻟ َﻘ ْﺮ َ
ْاﻟ َ
اﻷﯾ َﺴﺮ َﻓ ُﻬ َﻮ ﻣ َﻦ ْاﻟ َﺤﯿﺾ َو إ ْن َﺧ َﺮ َج ﻣ َﻦ ْاﻟ َ
ﺐ
ﺎﻧ
ﺠ
ﺣ
ﺐ
ﺎﻧ
ﺠ
ـﺔ« )ﻃﻮﺳـﯽ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ،۳۸۵-۳۸۶/۱ :۱۴۰۷ح ،(۸ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻞ ﺷﯿﺦ ﺗﻬﺬﯾﺐ ،اﮔﺮ ﺧﻮن از ﺟﺎﻧﺐ ﭼـﭗ ﺧـﺎرج ﺷـﻮد،
»ﺣﯿﺾ« و اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷـﻮد »زﺧـﻢ« اﺳـﺖ وﻟـﯽ ﻃﺒـﻖ ﻧﻘـﻞ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮ
ﻋﮑﺲ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮن ،از ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ ﺧﺎرج ﺷﻮد» ،ﺣﯿﺾ« و
اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد »زﺧﻢ« اﺳﺖ .ﺻـﺪوﻗﯿﻦ ،ﺷـﯿﺦ ﻣﻔﯿـﺪ ،ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ،
ﻗﺎﺿﯽ ،اﺑﻦ ادر ﯾﺲ ﺣﻠﯽ ،اﺑﻦ ﺣﻤﺰه ،اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﺷﻬﯿﺪ ّاول در ﺑﯿﺎن ،ﺷـﻬﯿﺪ
ّ
ﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻋﺎﻣﻠﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺛﺎﻧﯽ و ﺳ ّﯿ
ب( اﮔﺮ ﺧﻮن ،از ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد» ،ﺣﯿﺾ« و اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﭼـﭗ ﺧـﺎرج
ﺷﻮد »زﺧﻢ« اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺟﻨﯿـﺪ اﺳـﮑﺎﻓﯽ ،ﺷـﻬﯿﺪ ّاول در دروس ،اﺑـﻦ ﻃـﺎوس و ﮐﺎﺷـﻒ
اﻟﻐﻄﺎء اﯾﻦ ﻗﻮل را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ج( ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ در ﺷـﺮاﺋﻊ ،ﻋﻼﻣـﻪ در ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ در روض اﻟﺠﻨـﺎن و
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺣﺪاﺋﻖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ )اﻧﺼﺎری): ۱۴۱۵ ،ب(.(۱۳۸-۱۳۹/۳ ،
ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ﭘﺲ از ﮔﺰارش رواﯾﺖ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ و اﺷﺎره ﺑﻪ اﺧﺘﻼف
و اﺿﻄﺮاب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در آندو ،ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﺮای ﻧﻘـﻞ ﺗﻬـﺬﯾﺐ ﻣﺮﺟﺤـﺎﺗﯽ ﻣـﯽآورد و
ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﯾﻚ از اﯾﻦ ﻣﺮﺟﺤﺎت را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :ﻣﺴـﺌﻠﻪ
ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر )ﻧﻘﻞ ﺗﻬﺬﯾﺐ( اﺳﺖ؛ ز ﯾﺮا ﺷـﻬﺮت ﺑﺎﻋـﺚ
ﻇﻦ ﺑﻪ ﺻﺪور رواﯾﺖ ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد« )ﻫﻤﺎن.(۱۴۳/۳ ،
ّ
ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ در ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﺣﻠﯽ ،(۱۹۹/۲ :۱۴۰۷ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﻣـﺪارك )ﻋـﺎﻣﻠﯽ،(۳۱۸/۱ :۱۴۱۱ ،
و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺒﺰواری در ذﺧﯿﺮه )ﺳﺒﺰواری ،(۶۲/۱ :۱۴۲۷ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رواﯾـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ
ﻃﺮح ﺷﻮد ﭼﻮن ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﻦ آن ﻣﻀﻄﺮب اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور
دادن ﻧﻘـﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮔـﺮدد و اﺿـﻄﺮاب ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ِ
ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻔﺮض ﮐﻪ اﺿـﻄﺮاب ﺑﺎﺷـﺪ ﭼـﻮن ﺳـﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ ﻃـﺮح
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رواﯾﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺨﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻘﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨـﯿﻢ .وی در ﭘﺎﺳـﺦ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ً
» ّاﻣﺎ ﺿﻌﻒ رواﯾﺖ از ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮت رواﺋﯿـﻪ و ﻓﺘﻮاﺋﯿـﻪ ﺟﺒـﺮان ﻣﯽﺷـﻮد،
ﭘﺲ رواﯾﺖ از ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد؛ ّاﻣﺎ اﺿـﻄﺮاب ﻣﺘﻨـﯽ رواﯾـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﻃـﺮح آن
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ز ﯾﺮا ﭘﺲ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪ ﻓﺮض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از دو ﻣـﺘﻦ از اﻣـﺎم ﺻـﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ رواﯾﺖ ادﻟﻪ ﺻﻔﺎت و ﻏﯿﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺣـﯿﺾ و زﺧـﻢ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻔﺎء ﻣﺮﺟﺢ ،ﻗﺎﻋﺪۀ ﺗﺨﯿﯿـﺮ اﺳـﺖ ﻧـﻪ
ﻃﺮح و رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎت ،وﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺧﺎﻟﯽ از رﺟﺤـﺎن ﻧﯿﺴـﺖ«
)اﻧﺼﺎری): ۱۴۱۵ ،ب(.(۱۴۳-۱۴۴/۳ ،

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ در آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﻣﯽﺗﻮان روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض
ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪدﺳﺖ آورد ز ﯾﺮا ﺷﯿﺦ در آﺛﺎر ﺧﻮد ،ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘـﺪ و ارز ﯾـﺎﺑﯽ
رواﯾﺎت ﺑﻪ روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﯿﻬﺎن و اﺻﻮﻟﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﺮای رﻓـﻊ ﺗﻌـﺎرض اﺧﺒـﺎر از ﺳـﻪ
ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ
ِ
روش ﺟﻤﻊ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺗﺨﯿﯿﺮ  -ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه  -اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑـﺪﯾﻦﺻـﻮرت
ً
ّ
ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﺮﻓﯽ را ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐـﻪ ﻋﺮﻓـﺎ اﻣﮑـﺎن داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮدن و ﻫﻤﺨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻌﺎرض ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﮔﺮ ﺟﻤﻊ و ﺳﺎزﮔﺎرﺳـﺎزی ﻋﺮﻓـﯽ اﻣﮑـﺎن ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮای ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑـﯽ از دو ﺧﺒـﺮ
ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ّ
ﻣﺮﺟﺢﻫﺎ ﻣﯽرود و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤـﯽ در ﻣﯿـﺎن ﻧﺒﺎﺷـﺪ آﻧﮕـﺎه
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﯾﮑﯽ از دو ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎرض را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻋﺎم ﺑﺮ ﺧﺎص ،ﺣﻤﻞ ﻣﻄﻠـﻖ ﺑـﺮ ﻣﻘﯿـﺪ ،ﺣﻤـﻞ
ﺻﯿﻐﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب ،ﺣﻤﻞ ﺻﯿﻐﻪ ﻧﻬﯽ ﺑﺮ ﮐﺮاﻫﺖ ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮ زﻣـﺎن ﺧـﺎص و ﺣﻤـﻞ ﺑـﺮ
ﺗﻘﯿﻪ ﺗﻌﺎرض ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺻـﻮرﺗﯽﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن ﺟﻤـﻊ
ﻋﺮﻓﯽ ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺎرض ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺨﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض دو ﺣﺪﯾﺚ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺒـﻮل ﺑـﯿﻦ آندو و ﻧﯿـﺰ ﻋـﺪم
اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
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واﮐﺎوی روشﻫﺎی رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری

 .۱آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ،ﮐﻔﺎﯾﺔ اﻷﺻﻮلّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۰۹ ،
 .۲ـــــ  ،درر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﯽ اﻟﺤﺎﺷﯿﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﺮاﺋﺪّ ،اول ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ارﺷﺎد.۱۴۱۰ ،
 .۳اﺑﻦ أﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮر أﺣﺴﺎﺋﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻋﻮاﻟﯽ اﻟﻶﻟﯽّ ،اول ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳ ّﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء.۱۴۰۵ ،
 .۴اﺣﺴﺎﻧﯽﻓﺮ ﻟﻨﮕﺮودیّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ،اﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﺤﺪﯾﺚ ،داراﻟﺤﺪﯾﺚ.۱۳۹۸ ،
 .۵اﺻﻔﻬﺎﻧﯽّ ،
ّ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻐﺮوﯾﺔ ﻓﯽ اﻷﺻـﻮل اﻟﻔﻘﻬﯿـﺔ ،اول ،ﻗـﻢ ،دار إﺣﯿـﺎء اﻟﻌﻠـﻮم اﻹﺳـﻼﻣﯿﻪ،
.۱۴۰۴
ّ
 .۶اﻋﺘﻤﺎدی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﺷﺮح اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،دوم ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ ﺷﻔﻖ.۱۳۸۷ ،
 .۷اﻧﺼﺎری ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،أﺣﮑﺎم اﻟﺨﻠﻞ ﻓﯽ اﻟﺼﻼةّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷـﯿﺦ اﻧﺼـﺎری۱۴۱۳ ،
)اﻟﻒ(.
 .۸ـــــ  ،رﺳﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯿﺔّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری.۱۴۱۴ ،
 .۹ـــــ  ،ﻓﺮاﺋﺪ اﻷﺻﻮل ،ﻫﺸﺘﻢ ،ﻗﻢ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﮑﺮ اﻹﺳﻼﻣﯽ.۱۴۲۸ ،
 .۱۰ـــــ  ،ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﮑﺮ اﻹﺳﻼﻣﯽ) ۱۴۲۵ ،اﻟﻒ(.
.۱۱ـــــ  ،ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻤﺲّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۵ ،اﻟﻒ(.
 .۱۲ـــــ  ،ﮐﺘﺎب اﻟﺰﮐﺎة ،اول ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۵ ،ب(.
 .۱۳ـــــ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﺮﺿﺎعّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﻨﺸﻮرات داراﻟﺬﺧﺎﺋﺮ) .۱۴۱۱ ،اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤـﺮاه "ﮐﺘـﺎب اﻟﻤﮑﺎﺳـﺐ"
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ّ
 .۱۴ـــــ  ،ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼة ،اول ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۵ ،ج(.
 .۱۵ـــــ  ،ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻮمّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۳ ،ب(.
 .۱۶ـــــ  ،ﮐﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرهّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ اﻋﻈﻢ اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۵ ،د(.
 .۱۷ـــــ  ،ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎحّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۵ ،ه(.
 .۱۸ـــــ  ،ﮐﺘﺎب اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ،ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﻗﻢ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﮑﺮ اﻹﺳﻼﻣﯽ) ۱۴۲۸ ،ب(.
 .۱۹ـــــ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻤﻮار ﯾﺚّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۵ ،ح(.
 .۲۰ـــــ  ،اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺸﻬﺎداتّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری) ۱۴۱۵ ،ز(.
 .۲۱ـــــ  ،ﻣﻄﺎرح اﻷﻧﻈﺎرّ ،
ﻣﻘﺮر :ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻃﻬﺮاﻧﯽّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﮑﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ۱۴۲۵ ،
)ب(.
 .۲۲ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ،اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮه ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۳ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان )ز ﯾﺮ ﻧﻈﺮ :ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎﻫﺮودی ،ﺳ ّﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ( ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻓﻘـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺬﻫﺐ اﻫـﻞ
ﺑﯿﺖ ّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ .۱۴۲۶ ،
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽّ ،
ّ .۲۴
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ إﻟﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺸـﺮ ﯾﻌﻪ ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ :ﮔـﺮوه ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻣﺆﺳﺴﮥ آل اﻟﺒﯿﺖ  ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۰۹ ،
ّ
 .۲۵ﺣﻠﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻣﻌﺎرج اﻷﺻﻮلّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۰۳ ،
 .۲۶ـــــ  ،اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼﺮّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳ ّﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء .۱۴۰۷ ،
 .۲۷ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﺒﺎدی اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯽ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮلّ ،اول ،ﻗﻢ ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.۱۴۰۴ ،
 .۲۸ـــــ  ،ﻧﻬﺞ اﻟﺤﻖ و ﮐﺸﻒ اﻟﺼﺪقّ ،اول ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯽ.۱۹۸۲ ،
 .۲۹ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳ ّﯿﺪروح اﻟﻠﻪ ،اﻟﺘﻌﺎدل و اﻟﺘﺮﺟﯿﺢّ ،اول ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.۱۳۷۵ ،

۱۷۹

۱۸۰

 .۳۰دﻟﺒﺮی ،ﺳ ّﯿﺪﻋﻠﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ در اﺳﺘﺒﺼـﺎرّ ،دوم ،ﻣﺸـﻬﺪ ،داﻧﺸـﮕﺎه
ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ رﺿﻮی.۱۳۹۰ ،
 .۳۱رازی ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﻓﯿﺾ ﻋﻠﻮاﻧﯽّ ،دوم،
ﺑﯿﺮوت ،ﻣﻮﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.ُ ۱۴۱۲ ،
 .۳۲ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﯽ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻣﺎم ﺻﺎدق .۱۴۳۱ ،
 .۳۳ﺳﺒﺰواریّ ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،ذﺧﯿﺮة اﻟﻤﻌﺎد ﻓﯽ ﺷﺮح اﻹرﺷﺎدّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ آل اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۲۷ ،
 .۳۴ﺻﺪوقّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﻟﺨﺼﺎل ،ﻣﺼﺤﺢ :ﻏﻔﺎری ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.۱۳۶۲ ،
 .۳۵ـــــ  ،ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ :ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎریّ ،دوم ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸـﺎرات اﺳـﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.۱۴۱۳ ،
ّ
ﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑـﺎﻗﺮ
 .۳۶ﻃﺒﺮﺳﯽ ،أﺑﯽ ﻣﻨﺼﻮر أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑـﯽ ﻃﺎﻟـﺐ ،اﻹﺣﺘﺠـﺎج ،ﺗﻌﻠﯿـﻖ و ﻣﻼﺣﻈـﺎت :ﺳـ ّﯿ
ﺧﺮﺳﺎن ،ﻧﺠﻒ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻌﻤﺎن اﻟﻨﺠﻒ اﻷﺷﺮف ﺣﺴﻦ اﻟﺸﯿﺦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﮑﺘﺒﯽ.۱۳۸۶ ،
 .۳۷ﻃﻮﺳﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻹﺳﺘﺒﺼﺎر ﻓﯿﻤﺎ إﺧﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۳۹۰ ،
 .۳۸ـــــ  ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم ،ﺗﺼﺤﯿﺢ :ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﺮﺳﺎن ،ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۴۰۷ ،
 .۳۹ـــــ  ،اﻟﻌﺪة ﻓﯽ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻗﻢ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﺔ ﺳﺘﺎره.۱۴۱۷ ،
 .۴۰ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ز ﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻼذ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ،ﻧﻬﻢ ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۴۱ـــــ  ،ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻷﻓﻬﺎم إﻟﯽ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺼﺤﺢ :ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻗـﻢ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۴۱۳ ،
 .۴۲ﻋﺎﻣﻠﯽّ ،
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺪارك اﻷﺣﮑﺎم ﻓﯽ ﺷـﺮح ﻋﺒـﺎدات ﺷـﺮاﺋﻊ اﻹﺳـﻼم ،اول ،ﺑﯿـﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴـﻪ آل
اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۱۱ ،
 .۴۳ﻋﺎﻣﻠﯽّ ،
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ ،اﻟﺪروس اﻟﺸﺮﻋﯿﻪ ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ ،دوم ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.۱۴۱۷ ،
 .۴۴ـــــ  ،اﻟﺬﮐﺮی ،ﻃﺒﻊ ﺣﺠﺮﯾﻪ ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﻧﺎ.۱۲۷۱ ،
 .۴۵ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺒﺎﻃﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ّ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ إﻟﯽ ﻣﺴﺘﺤﻘﯽ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ،اول ،ﻧﺠﻒ ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺪر ﯾﻪ،
.۱۳۸۴
ّ
 .۴۶ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ :دار اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻗﻢ ،دار اﻟﺤﺪﯾﺚ.۱۴۲۹ ،
 .۴۷ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﻘﺒﺎس اﻟﻬﺪاﯾﻪّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ آل اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۱۱ ،
 .۴۸ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﻓﻘﻪّ ،اول ،ﻗﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۹
ّ
 .۴۹ﻣﺴﻌﻮدی ،ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی ،درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻬﻢ ﺣﺪﯾﺚ ،اول ،ﻗﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ دار اﻟﺤﺪﯾﺚ.۱۳۸۹ ،
 .۵۰ﻣﻈﻔﺮّ ،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﭼﻬﺎرم ،ﻗﻢ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.۱۳۷۰ ،
ّ
 .۵۱ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،أﻧﻮار اﻷﺻﻮل ،دوم ،ﻗﻢ ،ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ .۱۴۲۸ ،
 .۵۲ﻧﺎﺋﯿﻨﯽّ ،
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،ﻓﻮاﺋﺪ اﻷﺻﻮلّ ،
ﻣﻘﺮر :ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ ﮐـﺎﻇﻤﯽّ ،اول ،ﻗـﻢ ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻨﺸـﺮ اﻹﺳـﻼﻣﯽ،
.۱۴۰۶
ّ
 .۵۳ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺼﺤﺢ :ﻋﺒﺎس ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ و ﻋﻠﯽ آﺧﻮﻧـﺪی،
ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﯿﺮوت ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۰۴ ،
 .۵۴ﻧﻮری ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺼﺤﺢ :ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺆﺳﺴـﮥ آل اﻟﺒﯿـﺖ،
ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﮥ آل اﻟﺒﯿﺖ.۱۴۰۸ ،

h

k

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

k

k

h

