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 .۱مقدمه
سدی مهمترین منبع دریافت آمهز،های دینی پددا از قددرآن و در ک نددار و ه مددرا ،آن،
شامل معارف واالو زالل و بیهمتای الهی است .درکنار ته جد ب ددیار مع صددهمان و اول یددای
دین علیهمال ع ) ب امر سدی

و کهششهای صادقان راویان و م حدددثان اما نددت دار ،در

س ظ و نگهداری آن ،متاس ان روایات و اخبار دچار آ سددیب هددای ع مدددی و سددههی شددد،
است .از جمل این آسیب هددا ،ت عددارض و ا خددتعف م یددان روا یددات ا سددت .ب حد ا خددتعف و
تعارض در اخبار ،از مشوعت اساسی ع لددم ف قد و سدددی پژوهی ا سددت و از صدددر ا سددع
تاکنهن ،مهجبات نگرانی محدثان ،متولمان و فقیهان را فراهم کرد،؛ تا آنجا ک هر ددرو،
برای سل این معضل فرهنگی و دفع هددر ه ند ط عددن از مددذهب خددهیش ،دا نددش ،مخت لددو
الحدی ج را تأسیا نمهد ،و در این زمین  ،دست ب تألیو و نگارش زدند .پدیدة ت عددارض
اخبار ،علل و عهامل هنا هنی داشت است ک برخی از آنها مربهط ب طبیعت کع ب شددری
و چگهنگی نقل و بیان آن و برخی دیگر مربهط ب عهامل بیرو نددی و خددارج از مددتن کددع
است .از آنجا ک ناآ اهی از این عهامل ،مایدة شک و شبهد برخی در اساس اسع شددد،،
م ألد کشو و شناسایی این علل و عهامل ،از دیرباز از مباس مهم و دددد آور عل مددای
اسعمی بهد،است .بدین هن ک راویان ،همین پرسش را بددرای مع صددهمان ع لددیهمال ددع )
مطرح نمهد ،و آنان عددهاملی را بددرای پد یددد ،ا خددتعف اخ بددار بر شددمرد،اند ر.ک.کلی نددی،
1۴07ق ج ،1ص )۶8-۶۲و در ادام  ،عالمان و مت وران اسعمی ب ب ب زوا یددای دی گددر آن
پرداخت اند.
آنچ در این پژوهش مهرد بررسی قرار خهاهد رفت ،بررسی رویورد سدی پژوهان
شیع مذهب؛ محمد بن یعقهب بن اسحاق کلینی رازی م عددروف بد ثقةاال سددع کلی نددی ر)،
3۲9ق)؛ محمد بن علی بن س ین بن مهسی بن بابهی ق مددی م شددههر بد شددیخ صدددوق ر)،
381ق)؛ محمد بن س ن بن علی بن س ن معروف ب شیخ طهسی ر۴۶0 )،ق) ،ن بت ب
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و چ گددهنگی بر خددهرد ای شددان در سددل تعار آددات

میباشد.

جهت استخراج نظرات این س دانشمند بزر هار ،کتاب ال وددافی مر سدده کلی نددی ر )،و
مَنْ لَایَحْضُرُ ُ،الْ َقِ ید ُ شددیخ صدددوق ر )،وَ تَه ْدذِیبِ الْأَسْ وددا ِ وَ اَلْتِسْتِبْ صدَارِ فِیمَددا اِخْتَل َدوَ م ِدنَ
اَلْأَخْبَارِ شیخ طهسی ر )،مهرد بررسی قرار رفت  ،نتایج هر کدا جدا ان ارا ئد شددد ،و در
نهایت با یک مقای

کلی شباهتها و ت اوت روشهای ایشان معرفی می ردد.

پیش از این ن بت ب هر کدا از کتب فهق منابع پژوهشی جدا ان ای ته ید شددد ،،کد
بیشتر رویورد آنها ،معرفی این منابع از منظر کدداربرد فق هددی آن هددا بددهد ،،و در سددهز ،ع لدده
سدی نیز مقاالتی در مهآهعات مختلو از جمل تعارض اخ بددار سددهل هددر یددک از آن هددا
نگاشت شد ،،مانند ،فق الحدی

در من الیحضر،ال قی ج مجلة پژوهشنام قرآن و سدی ج،

بهار و تاب تان  138۲و مقالة ،شیه ،کلینی در زینش اسادی

کافیج از م هدددی اک بددر نددژاد

نشری مطالعات تاریخی قرآن و سدی  ،پیاپی  ،53بهار و تاب ددتان 139۲و مقا لددة ،ا خددتعف
سدی

و رفع آن در آثار شیخ صدوق ر)،ج از سیدمح ن مهسهی فصلنامة سد ین  ،پ دیاپی

 ،۴۴پاییز  1393و مقالة ،شیخ طهسى ر )،و روشها نقد سدددی در تدددهذیبینج از فتح ید
فتاسی زاد ،،نشریة مطالعات قددرآن و سدددی  ،سددال دو شددمار ،۲ ،ب هددار و تاب ددتان .1388
لون مقای ای بین نظرات این س محدث متقد از من ظددر بر خددهرد بددا واق عد ا خددتعف بددین
اسادی و بررسی را،کارهای ارائ شد ،،چگهنگی چار ،و ععج آن دید ،نشد؛ لذا تحقی
پیرامهن این مهآهع ب جهت دستیابی بد روش صددحیح تددر در بر خددهرد بددا ا یددن مع ضددل
سدیثی آروری ب نظر میرسد.
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 .2راهکارهای رفع تعارض در اخبار
رفع تعارضِ مهجهد در بین روا یددات مت عددارض کد در ع لدده سدددی بد ع نددهان تأو یددل
مختلو الحدی یا تل ی مختلو الحدی م طددرح ا سددت ،در سد مرس لد بد ترت یددب ،قا بددل
اجراست:

 .۱-2مرحله جمع
 .۱-۱-2جمع داللی (عرفی) :ک بر اساس قهاعد و عرف هر ز بددانی ا سددت؛ مان نددد
تنافی ک بین عا و خاص و یا مطل و مقید و جددهد دارد کد بددر ا سدداس قا عدددة تخ صددیص،
خاص بر عا  ،مقد میشهد و بر اساس قاعد ،تقیید ،مقید بر مطل  ،مقد می ردد.
 .2-۱-2جمع تبرعی :ک بددر ا سدداس قها عددد ز بددانِ د یددن ا سددت ،مان نددد س مددل ا مددر بددر
استحباب و یا سمل نهی بر کراهت.

.2-2مرحله ترجیح
ا ر تعارض سقیقی باشد و ب هیچ صهرتی نتهانیم تعارض مهجهد را رفع کنیم ،م طدداب
نظر متقدمین و متاخرین در عصر دیبت مجبهریم بر ا سدداس مرج حددات معیار هددا و مزا یددایی
ک مهجب ترجیح یددک روا یددت مددی شددهد) ی وددی از روا یددات را بددر دی گددری تددرجیح داد،،
بپذیریم و روایت دی گددر را رد ن مدداییم .مرج حدات بد دو نددهع سددندی و مت نددی تق ددیمب ندددی
میشهند ر.ک؛ طباطبایی و همواران.)113 :
ا ر نتهانیم براساس مرجحات ،یک روایت را بر دیگری ترجیح دهیم اصطعسا سالت
ت عددادل پددیش مددیآ یددد کد در ا یددن صددهرت دو ن ظددر م طددرح ا سددت :ا لددو :ته قددو ،ب:
تخییر 1ر.ک؛ قاسم پیهندی :صص.)181-179

 .۳روش محدثین متقدم در رفع تعارض اخبار
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 .۱-۳شیخ کلینی(ره)
شیخ ابهجع ر محمالد بن یعقهب بن اسحاق رازی م عددروف بد ث قد اال سددع کلی نددی ر،)،
رئیا المحدثین و یوی از شخصتهای بزر جهان اسع ب ویژ ،تشیع میباشد؛ کد در
سدود قرن سه متهلد شد،است .از نظر روهی از مهرخان سددال ۲55ق) والدت یاف تد و
در سال 3۲9ق) از دنیا رفت است .خاستگا ،کلینی ر )،یوی از روستاهای ری ب نا ک لددین
بهد ،و مدتی را نیز در قم و بغداد ب سر برد،است .بنا بر نظر علمای جهان اسع م هددم تددرین
ا ثددر ای شددان ک تدداب ،ال وددافیج ا سددت .مر سدده کلی نددی ک تدداب هددای دی گددری مان نددد ،ر سددائل
االئم علیهمال ع )ج، ،کتاب رجالج ،،الرد ع لددی القرام طد ج ،،تعب یددر الرو یدداج و ...ن یددز تددالیو
نمهد،است .در هر صهرت مهمترین اثری ک را او جزو واالترین چهر،های درخ شددان بددین
شیعیان قدرار داد،ا سددت ،ک تدداب ددران قدددر ال وددافی ا صددهل و فددروع کددافی) ا سددت ر.ک؛
نصیری1388 ،ش :صص.)۴0-31

 .۱-۱-۳شیوۀ گزینش احادیث
با مروری بر اصطعسات رجالی عالمان شیع  ،صحیح در نزد قدما روایتی است ،ک بد
صدور آن از معصهمان علیهمال ع ) اطمینان شد ،با شدد؛ ا عددم از این کد من شدداء اطمی نددان،
عدالت و وثاقت راوی باشد یا نشان های دیگر؛ سال آن ک از نگا ،عال مددان م تددأخر شددیعی،
صحت سدی

معمهال بر پای میزان اعتماد بد ر جددال سددند آن ارز یددابی می ددردد .بد ن ظددر

میرسد کلینی ر )،نیز رویوردی هماهنت بددا دی گددر عال مددان مت قددد هددم ع صددر خددهیش را
دنبال کرد ،و بر این پای  ،منطقی ب نظر میرسد بپذیریم ک شددیه ،کلی ندی ر )،در ددزینش
اسادی خهد ،اطمینان ب صدور آن از معصهمان علیهمال ع ) ب هر شددول مم وددن بددهد،
است .شاید برای صحت یک سدی نزد کلینی ر )،و دیگر متقدمان آرورت نداشت  ،ک
یوایک راویان امامی مذهب باشند؛ بل ود تن هددا کددافی بددهد ،،کد بددا بر خددی قددرائن مددرجح،
صدور سخن از معصه اثبات شهد ر.ک؛ معروف الح نی1۴۲۶،ق.)1۴0 :
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لون از مقدم کافی برمیآید ،کلینی ر )،نیز بد ع نددهان ی وددی از مت قدددمین در ددزینش
سدی  ،ب آرورت عدالت راوی در عمل و عقید ،باور داشت است .وی در مقدم کددافی
پا از بیان روایتی مبنی بر اینک ،هر ک امر امامت ما را از قرآن ن همد ،از فتن هددا ب یددرون
نرودج ،بعفاصل ب لزو تهج ب ای مددان راوی تأک یددد میک نددد :ک ددانی از ا یددن فت ند ها سددالم
بیرون میروند ک دین خهد را با علم و بصیرت از کتاب و سنالت نبهی رفت باشند ر.ک؛
کلینی1۴07،ق .ج.)7:1
کلینی ر )،در مقدم کافی ب صراست عد تعارض با قرآن و مهافقت بددا اج مدداع و ن یددز
مخال ت بددا ف تدداوای عا مد را از مددعک هددای ددزینش اخ بدار کددافی برمی شددمرد و در ادا مد
میافزاید با این معیارها ف قددب م قدددار ک مددى از روا یددات را قا بددل ت شددخیص مددی با شددد و لددذا
مناسب است این دستهر آسان را بپذیریم ک هر کدا از روایات متعارض را اخذ کن یددد دب
عنهان پذیرش از اما برا شما رواست ر.ک؛ کلینی1۴07،ق :ج.)8:1
رآا و ت لیم در اخذ روا یددات م خددالو ،ی وددی دی گددر از معیار هددای کلی نددی در ددزینش
اخبار است؛ بدین معنا ک هر ددا ،ک شددو س وددم از م یددان دو روا یددت م خددالو و مت عددارض
مشتب و وجهی برای ترجیح دید ،نشهد ،ن بر پای عرآ ب قددرآن ،ند بددر پا ید مخال ددت بددا
فتاوی عام  ،و ن هیچ معیار دیگری نتهان دریافت ک سوم سقیقی اهل بیت علیهمال ع )
دربارة م أل کدا است ،میتهان از میان دو روایت ،از باب ،بأیالما أخذتم من باب الت ددلیم
وسعومج هر یک از دو روایت متعارض را ک بدان خرسند و ب صحت نزدیک تر بددهد ،را
انتخاب نمهد ر.ک؛ کلینی1۴07،ق .ج.)9:1
در باب اختعف سدی کتاب کافی ،راهوار بر خهرد با اسادی و اخ بددار مت عددارض را
رجهع ب شخص آ ا ،و دانشمند و در صهرت عد دسترسی تخی یددر را معر فددی مددینما یددد:
،عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّ ِ عَلَیْ ِ اَل َّعَ ُ قَالَ :سَأَلْتُ ُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَوَ عَلَیْ ِ رَجُلَانِ م ِدنْ أَه ْدلِ
صدنَعُ فَقَددالَ یُرْجِئ ُد ُ
دِینِ ِ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِی ِ أَسَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِ ِ،وَ الْآخَرُ یَنْهَا ُ،عَنْ ُ کَی ْدوَ یَ ْ
سَتَّى یَلْقَى مَنْ یُخْبِرُ ُ،فَهُهَ فِی سَعَةٍ سَتَّى یَلْقَا ُ،وَ فِددی رِوَای َدةٍ أُخ ْدرَ بِأَیِّهِمَددا أَخ َدذْتَ م ِدنْ بَددابِ
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التَّ ْلِیمِ وَسِعَکج کلینی1۴07،ق .ج .)۶۶:1سماع مى هید :از ا مددا صددادق عل ید ال ددع )
پرسید  :مرد است ک دو ن ددر از هددم مددذهبانش در یددک م دألة دی نددى بد ا خددتعف ن ظددر
مىدهند و هرکدا هم روایتى بر ت خهد دارند ،یوى ب کار امرش مىکند و دی گددر
از آن کار نهیش مىکند تولیو این مرد چی تو
فرمهد :فهم سقیقت را عقب ا ندددازد تددا بد ا مددامى بر سددد کد او را از وا قددع مط لددب خ بددر
دهد،تا زمانى ک اما را معقات کند در کار خهد مختار است و در روایت دیگر است ک
ب هرکدا از دو روایت عمل کنى برایت جائز است .ععم مجل ی ر )،ذیل این سدددی ،
دو وج برای کع اما علی ال ددع ) پی شددنهاد کددرد ،،مددی ه یددد :در بر خددهرد بددا اساد دی
متعارض یا باید ب اما معصه علی ال ع ) دسترسی پیدا نمهد و یا ب سوم و فتهی قط عددی
و در دیر این صهرت و از باب اآطرار ،شخص مخییر در عمل بین اخبار مخالو میباشد.
این در سالی است ک در آخرین سدی

این باب مرسه کلینی ر )،از قددهل س ضددرت

صادق علی ال ع ) مرجحاتی را برای رفع تعارض و انتخاب خبر صحیح معرفی مینما یددد
ک عبارتند از :الو .انتخاب راوی افق و راستگهتر؛ ب .ترک روا یددت شدداذ؛ ج .بر ز یدددن
روایت مهاف با قرآن و سنالت د .ترک روا یددت مها فد عا مد و در مرس لد آ خددردر صددهرت
عد وجهد ترجیحات فهق خیر در تهقو در آن مهآهع میباشد ر.ک؛ کلی نددی1۴07،ق.
ج.)7۶:1
با مراجع ب روایات مختلو برخی از ابهاب ک تدداب کددافی ،بع ضداً روا یدداتی مت عددارض و
اسیاناً دیر قابل جمع دید ،میشهد؛ در این میان ،میتهان بددر ا سدداس ع نددهانی کد وی بددرای
باب بر زید ،،و یا اشاراتی ک ذیل اسادی متعارض آورد ،،ب فتهای مختار وی پی بددرد.
مثعً در کتاب صه روایتی نقل میکند ،مبنی بر روز ،رفتن پیامبر ص) در مددا ،شددعبان ،و
سپا روایاتی را میآورد ک پیامبر و نیز ائم هیچ یک ما ،شعبان را روز ،نمی رفت اند او
بعد از نقل این روایات ب اهر متعارض مینهی د:

بررسی تطبيقی روش محدثين متقدم در رفع تعارض اخبار  /محسن نيلفروشزاده

۱۱2

اینک روایاتی سیر ،پیامبر ص) و ائم را ،ن ی روز،داری در ما ،شعبان دان ددت  ،بدددان
علت است ک

جب دان ددت اند و ا ددر ک ددی
روهی روز ،این ما ،را همانند ما ،رمضان وا د

یک روز از آن را افطار کند ک ار،ای مانند ک ار ،روز ،ما ،رمضان بر او وا جددب می شددهد؛
اما این روایت ،روز ،را با عنهان واجب ن ی میکند .پا روز ،آنها در مددا ،شددعبان عم لددی
م تحبی تلقی میشهد ر.ک؛کلینی1۴07،ق .ج.)91-90:۴
با این سال ،مهاردی نیز میتهان د یددد کد کلی نددی د بددا در ن ظددر ددرفتن سددایر معیار هددای
زینش سدی

د تنها روایاتی را ک با فتهای فق هددی خددهد سدداز ار بددهد ،ذ کددر کددرد ،،و از

یادکرد روایات خعف آن چشم پهشید ،است.برای مثال ،کلینی ر )،در مهرد ن مدداز م ددافر
فقب روایاتی را ذکر میکند ک معک قصر ن مدداز را م دافت چ هددار فر سددخ ب یددان نمهد،ا نددد
ر.ک؛ کلینی1۴07،ق .ج)۴3۲ :1؛ سال آن ک در ب یاری از کتب سدیثی ه شددت فر سددخ
را برای تقصیر الز میدانند .بر این پای  ،ممون است کلینی ر )،ب دلیل اعت مدداد بد ف تددهای
خهد از نقل روایات هشت فرسخ صرف نظر کددرد ،با شددد ر.ک؛ سر عدداملی1۴09 ،ق.ج:8
.)۴53
بدین ترتیب مرسه کلینی بیشترکهشید ،تا از انعواس روایات متعارض ،ک کددار ف هددم
و قضاوت را دشهار میک نددد ،اجت ندداب ک نددد .ر چد ای شددان از ا یددن ج هددت کد در انت خدداب
روایات ،ب اجتهاد خهد عمل کرد ،و با عد انعواس هم روایات و همچنین ارا ئد ن وددردن
معیارهای خاص و مهردی خهد در انتخاب اخبار متعارض ،برای قضاوت آی نددد ان ،مددهرد
انتقاد قرار رفت است ر.ک؛ فیضکاشانى1۴0۶،ق.ج .)5 :1اما بد هددر سددال وی کددافی را
برای رفع اختعفات و تعارض متهن روایات و اخ بددار ر سددید ،از مع صددهمان ع لددیهمال ددع )
فراهم ساخت است ر.ک؛کلینی1۴07،ق .ج.)8 :1
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 .2-۳شیخ صدوق(ره)
محمد بن علی بن س ین بن مهسی بن بابهی قمی ،مشههر ب شیخ صدوق ر )،در زمان
دیبت صغرا در سدود سال  30۶ق ).در قم چشم بد ج هددان شددهد .نجا شددی از ای شددان بد
عنهان شیخ طائ یاد میکند ر.ک؛ نجاشی13۶5.ش )391:شیخ طهسی ر )،آثار مو تددهب
ایشان را سیصد عنهان معرفی نمهد ،،ب تعدادی از آنها اشار ،میکند؛ نظ یددر مددن الیح ضددر،
ال قی  ،معانی االخبار ،عیهن اخ بددار الر آددا علی ال ددع ) ،التهس یددد ،ع لددل ال شددرائع ،الخ صددال،
عقاب االعمال و آثاری دیگر ر.ک؛ طهسی1۴۲0،ق .)۴۴3 :سرانجا این عالم بزر ددهار،
پا از ذشت سدددود ه تدداد پددنج سددال ،در سددال  381ق ،).در شددهرری د یددد ،از ج هددان
فروب ت ر.ک؛ نصیری.)80-71: 1388 ،

 .۱-2-۳شیوۀ برخورد شیخ صدوق(ره) با احادیث متعارض
ایشان اصل وجهد اختعف در کع مع صددهمان ع لددیهمال ددع ) را بدداور ندا شددت و م یددان
اختعف در اصل کع ای شددان و کددع من قددهل از آن هددا فددرق مددی ددذارد ر.ک؛ مه سددهی و
خرمی )1۴:ب عقیدة وی ،چهن منشأ سددخن اما مددان ،خدددایتعالی ا سددت ،پددا اختع فددی در
اخبار ایشان نی ت َفأَخْبَارُهُمْ ع لَا تَخْتَلِوُ فِی سَالَةٍ وَاسِدَةٍ لِأَنَّ مَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِ الل َّد ِ تَعَددالَى
ذِکْرُ ُ،وَ ِنَّمَا تَخْتَلِوُ بِحَ َبِ اخْتِلَافِ الْأَسْهَالِ) ر.ک؛ ابنبابهی 1۴13 ،ق،ج .)131 :1ایشان
در ادام در جایگا ،دیگری آورد،است :سجت هددا ال هددى و ائ مد مع صددهمین علی ال ددع )
ب یار برتر و بلندمرتب تر از آن ه تند ،ک اخبارشان با هددم ا خددتعف دا شددت با شددد ،م گددر بد
سبب اختعف اسهال ،یعنى خبر ک متضمن سومى در سال خا صددى ا سددت ،در صددهرتى
ک آن سال در جا دیگر تغییر پیدا کند ،سوم نیز ب تبع سددال اخ یددر د ر ددهن مددی شددهد
جَلَّ سُجَجُ اللَّ ِ ع أَنْ تَوُهنَ أَخْبَددارُهُمْ مُخْتَلِ َدةً ِلَّددا لِاخْتِلَددافِ ال ْدأَسْهَالِ) ر.ک؛ ا بددن بابه ید ،
1۴13ق،ج.)۴07 :1

۱۱4
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شیخ ر )،معتقد است ،هیچ ا ،در سخنان دو معصه دربارة یک مهرد خاص اختع فددی
وجهد ندا شددت  ،بل ود ا ددر اختع فددی از سددهی خهان نددد ان و شددنهند ان اساد ید
میشهد ،ب دلیل اختعف در مهرد و مهقعیت صدور سدددی

اس دداس

و ا خددتعف در ا سددهال ا سددت:

،هَذِ ِ،الْأَخْبَارُ اخْتَلَ َتْ لِاخْتِلَافِ الْأَسْهَالِ وَ لَیْ َتْ هِیَ عَلَددى اخْتِلَافِهَددا فِددی سَددالٍ وَاس ِددَةٍج ا بددن
بابهی 1۴13 ،ق،ج )1۲۲ :۴و همچنین ایشان تنها علت بروز اختعف سقیقی در اسادی

در

ناسی صدور را ،تقی ج میداند ر.ک؛ ابن بابهی 1۴03 ،ق.)117 :
از طرفی دیگر ،در کتاب االعتقادات ابن بابهی ر )،بابی با عنهان االعتقاد فی ال حدددیثین
المختل ین آمد ،،ک در آن ب حد ا خددتعف سدددی را در ک نددار اعت قددادات م هددم و اسا سدی
شیع  ،مطرح نمهد ،و نظرات راهبردی خهد را در این دربار ،ابراز داشت ا سددت .وی در ا یددن
بار ،مینهی د، :اعْتِقَادُنَا فِی الْأَخْبَارِ الصَّحِیحَةِ ع َدنِ اَلْأَئِم َّدةِ أَنَّهَددا مُهافِق ُد ُ لِوِ تددابِ اَلل َّد ِ تَبَددارَکَ
وتَعَالى مُتَّ ِقَهَالْمَعَانِی دَیرَ مُختَلِ َةٍ لِأَنَّهَا مَأْخُهذَةٌ مِنْ طَرِی ِ الْهَسْیِ عَنِ الل َّد ِ تَ عددالى وَلَدهْ کانَددت
مِن عِندِ دَیْرِ اللَّ ِ تَعالى لَوانَت مُخْتَلَ َ ُ وال یَوُهنُ اختِعفُ َددهاهِرِ األخ بددارِ ِالَّ لِعِل َدلٍ مُختَلِ ِد ج
ابن بابهی 1۴1۴ ،ق.)117 :
لذا شیخ صدددوق ر )،در پددار،ای از مددهارد بد شددیه ،هددای مخت لددو در عددعج ا خددتعف
اسادی کهشید،است ک برخی از آنها از این قرار است:

 .۱-۱-2-۳جمع بین روایات
 .۱-۱-۱-2-۳حمل اخبار مجمل بر مفصل (مفسر)
شیخ صدوق ر )،در کتاب االعتقادات ،باب االعتقاد فددی األخ بددار الم ددرة والمجم لد ج
می هید :اعتقادنا فی الحدی الم الر أنال یحوم على المجمل ر.ک؛ ابن بابه ید 1۴1۴ ،ق:
 )11۴در اینجا دربارة دو دست از روایات سخن ب میان آمد ،ک ب اهر بددا هددم مت اوت ندد،
اما در یوی ب اجمال و در دیگری ب ت صیل مطلبی بیان شد،است .ای شددان س مددل اساد ید
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م ر را ب عنهان یوى از را،کارها جمع و رفع تعارض اخ بددار معر فددی

نمهد،است.
ابن بابهی ر )،در کتاب من الیحضر ،ال قی  ،در ،بابٌ فی أَنال اإلن ان أَس ال بما لد مددا دا
فی شیء من الرالوحج با نقل و شرح روایاتی ،ب این امر متذکر شد ،،ک ان ان س دارد کد
در زمان سیات خهد ،م قددداری را از مددال خددهدش جدددا سددازد ،یددا هم گددى آن را در ز مددان
سیاتش ببخشد ،و ب شخصى ک بد او بخ شددید ،ا سددت ت ددلیم ک نددد ،و لددى در صددهرتى کد
بخهاهد ن بت ب آن پا از مر ش وصیت کند ،سهمى افزون از ثل

ندارد.

ایشان در ادام این باب ،روایتی را ک عمار بن مهسی از اما صادق علی ال ددع ) ن قددل
نمهد،اند، :الرَّجُلُ أَسَ ُّ بِمَالِ ِ مَا دَا َ فِی ِ الرُّوحُ ِنْ أَوْصَى بِ ِ کُلِّ ِ فَهُهَ جَائِزٌ ل َد ُج .ا یددن روا یددت،
مرد را تا زمانیک در قید سیات است ،ن بت ب مال خددهد سددزاوارتر دان ددت  ،چنان ود ا ددر
دربار ،همگى آن وصیت کند برا او جایز است .صدوق ر )،مینهی د، :فَتِنَّ ُ یَعْنِی ب ِد ِ ِذَا
لَمْ یَوُنْ لَ ُ وَارِثٌ قَرِیبٌ وَ لَا بَعِیدٌ فَیُهصِی بِمَالِ ِ کُلِّ ِ سَیْ ُ یَشَاءُ وَ مَتَى کَددانَ لَد ُ وَارِثٌ قَرِ یدبٌ
أَوْ بَعِیدٌ لَمْ یَجُزْ لَ ُ أَنْ یُهصِیَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُ ِ وَ ِذَا أَوْصَى ب ِدأَکْثَرَ م ِدنَ الثُّلُد ِ رُدَّ ِلَددى الثُّل ُد ِج
ابن بابهی 1۴13 ،ق ،ج .)۲01 :۴
لذا این سدی

صاسب مددال ،وار ثددى نزد یددک یددا دور
نا ر ب مهردی است ک شخص د

نداشت باشد ،ک در این صهرت میتهاند ن بت ب تما دارایى خهد ،هر هن ک بخهاهد،
وصیت کند؛ ولى ا ر وارثى نزدیک یا دور داشت باشد ،جایز نی ت کد بد بددیش از ث لد
وصیت کند ،و در صهرتى ک ب بیش از ثل وصیت کند ،وصیتش ب همان ثل باز مددی-
ردد.
شیخ ر )،برای تصدی سخن خهیش ،در ادا مد دبا ع بددارت ،وَ تَ صدْدِی ُ ذَلِددکج روا یددت
دیگری ب نقل سوهنی از اما صادق علی ال ع ) نقل کرد ،کد از ا مددا باقر عل دی ال ددع )
در بددارة مددرد پر سددیدند کد مددیم یددرد در سالى کد ند وار ثددى دارد و ند قدده و قبی لد ا ،
اما علی ال ع ) فرمهد :او مال خهد را ب دل خددهاهش در ج هددت ن دع و صددعح م ددلمین ،و
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کمک ب م اکین و در را ،ماند ان وصیت ک نددد .ای شددان در ادا مد  ،ا یددن سدددی
دان ت ک ساکم بر سدی

را م ددر

مجمل قبلی است و ب این ترتیب ،تعارض اهری میان ا یددن دو

دست از روایات را برطرف نمهد،است ر.ک؛ ابن بابهی 1۴13 ،ق ،ج.)۲0۲ :۴

 .2-۱-۱-2-۳حمل مطلق بر مقید
،عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْ َرٍ علی ال ع ) عَنِ امْرَأَةٍ مَات َدتْ وَ تَرَک َدتْ زَوْجَهَددا وَ لَددا
وَارِثَ لَهَا دَیْرُ ُ،قَالَ ِذَا لَمْ یَوُنْ دَیْرُ ُ،فَالْمَددالُ ل َد ُ وَ الْم َدرْأَةُ لَهَددا الرُّب ُدعُ وَ مَددا بَقِدیَ فَلِلْتِمَددا ِ .قَددالَ
مُصَنِّوُ هَذَا الْوِتَابِ رَسِمَ ُ اللَّ ُ هَذَا فِی سَالِ ُهُهرِ الْتِمَا ِ علی ال ددع ) فَأَمَّددا فِددی سَددالِ دَیْبَت ِد ِ
فَمَتَى مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ امْرَأَةً وَ لَددا وَارِثَ ل َد ُ دَیْرُهَددا فَالْمَددالُ لَهَددا وَ تَ صدْدِی ُ ذَلِکَ.مَددا رَوَاُ،
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِ علی ال ع ) فِی امْرَأَ ٍة
مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ فَالْمَالُ کُلُّ ُ لَ ُ قُلْتُ الرَّجُلُ یَمُهتُ وَ یَتْرُکُ امْرَأَتَ ُ قَالَ الْمَددالُ لَهَدداج
ابن بابهی 1۴13 ،ق ،ج.)۲۶۲ : ۴
در اینجا سخن از خانمی است ک از دنیا برود و وارثی جز شههرش نداشت باشد ،ا مددا
باقر علی ال ع ) مىفرماید :شههر تما مال زن را ب ارث مىبرد و در صهرتی ک زن تن هددا
وارث شههر باشد ،یکچ هددار را بد ارث مددی بددرد و باقیما نددد ،آن ،متع لد بد ا مددا ا سددت.
شیخ صدددوق ر )،ا طددعق ب خددش اخ یددر ا یددن روا یددت را ،بد ا سددتناد روای تددى دی گددر از ا مددا
صادق علی ال ع ) مقید نمهد ،،می هید :این سوم مربهط بد ز مددان س ضددهر ا مددا عل ید -
ال ع ) است؛ اما در سال دیبت ،تما مال ب زن مىرسد.

 .۳-۱-۱-2-۳حمل صیغه وجوب بر استحباب
،رَوَ

ِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی ِبْرَاهِیمَ علی ال ع ) قَالَ قُلْتُ لَ ُ الرَّجُلُ یَتَمَتَّعُ فَیَنْ َى أَنْ

یُقَصِّرَ سَتَّى یُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَی ْد ِ دَ ٌ .وَ فِددی رِوَای َدةِ عَب ْددِ اللدَّ ِ ب ْدنِ سدِنَانٍ ع َدنْ أَبِددی عَب ْددِ اللَّد ِ
سمَ ُ اللَّ ُ وَ الدَّ ُ عَلَى الِا سدْتِحْبَابِ وَ
علی ال ع ) یَ ْتَغْ ِرُ اللَّ َ تَعَالَى.قَالَ مُصَنِّوُ هَذَا الْوِتَابِ رَ ِ
الِاسْتِغْ َارُ یُجْزِی عَنْ ُ وَ الْخَبَرَانِ دَیْرُ مُخْتَلِ َیْنج ابن بابهی 1۴13 ،ق ،ج .)37۶ :۲
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در اینجا شیخ صدوق ر )،ریختن خهن را سمل بددر ا سددتحباب رف تد و ط لددب آ مددرزش
شخص را از آن کافی دان ت  ،تعارض این دو خبر را بر طرف مینماید.

 .۴-۱-۱-2-۳حمل صیغه نهی بر کراهت
،قَالَ رَسُهلُ اللَّ ِ صل اهلل علی و آل ) الشَّیْبُ نُهرٌ فَلَا تَنْتِ ُه ،،وَ کَانَ عَلِیٌّ عل ید ال ددع ) لَددا
یَرَ بِجَزِّ الشَّیْبِ بَأْساً وَ یَوْرَ ُ،نَتْ َ ُ.فَالنَّهْیُ عَنْ نَتْوِ الشَّیْبِ نَهْیُ کَرَاهِیَةٍ لَددا نَهْدیُ تَح ْدرِیمٍ لِدأَنَّ.
عن الصَّادِقَ علی ال ع ) یَقُهلُ لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَبِ وَ نَتْ ِ ِ وَ جَزُّ ُ،أَسَبُّ ِلَیَّ م ِدنْ نَتْ ِد .ج ا بددن
بابهی 1۴13 ،ق ،ج.)131 :1
در روایت رسهل خدا صل اهلل علی و آل ) وارد شد ،ک مه س ید نهر است؛ پددا آن
را نونید و در روایت اما صادق علی ال ع ) جهاز کندن آن صددادر شددد،ا سددت .لددذا شددیخ
صدوق ر )،جهت رفع تعارض مىنهی ددد :ن هددى از ک ندددن مدده سد ید بد مع نددا کرا هددت
است ،ن نهى تحریمى.

 .۵-۱-۱-2-۳حمل تعدد مصادیق
شیخ صدوق ر )،در مهآهع پایان سددن یتی مددی ت عدددادی روا یددت آورد ،،کد م صددادی
مت اوتی ب عنهان معک تشخیص معرفی میشهد،وَ رَ َو مُهسَى بْنُ بَوْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی
جَعْ َ ٍر علی ال ع ) قَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ سَتَّى یَأْتِیَ لَهَا تِ ْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْر.
وَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علی ال ع ) أَنَّ ُ سُئِلَ عَنْ قَهْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ ج َدلَ ف َدتِنْ آنَ دْتُمْ م ِدنْهُمْ
رُشْداً فَادْفَعُها ِلَیْهِمْ أَمْهالَهُمْ قَالَ ِینَاسُ الرُّشْدِ سِ ْظُ الْمَالِ.
وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُ َیْنِ ع َدنْ عَب ْددِ اللَّد ِ ب ْدنِ الْمُغِ یدرَةِ
عَمَّنْ ذَکَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِ علی ال ع ) أَنَّ ُ قَالَ فِی تَ ْ ِیرِ هَذِ ِ،الْآی َدةِ ِذَا رَأَیْتُمُددههُمْ یُحِبُّددهنَ
آلَ مُحَمَّدٍ ع فَارْفَعُههُمْ دَرَجَةً.
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قَالَ مُصَنِّوُ هَذَا الْوِتَابِ رَسِمَ ُ اللَّ ُ هَذَا الْحَدِی ُ دَیْرُ مُخَالِوٍ لِمَا تَق َددَّ َ وَ ذَل ِدکَ أَن َّد ُ ِذَا
أُونِاَ مِنْ ُ الرُّشْدُ وَ هُهَ سِ ْظُ الْمَالِ دُفِعَ ِلَیْ ِ مَالُ ُ وَ کَذَلِکَ ِذَا أُون ِداَ مِن ْد ُ الرُّ شدْدُ فِددی قَبُددهلِ
الْح َد ِّ اخْتُب ِدرَ ب ِد ِ وَ ق َددْ تَن ْدزِلُ الْآی َدةُ ف ِددی َشدیْءٍ وَ تَج ْدرِی ف ِددی دَی ْدرِ،ج ابن بابه ید 1۴13 ،ق،
ج،۴صص.)۲۲۲-۲۲1
شیخ ر )،می هید :این سدی

مخال تى با سدی

قبل ندددارد ،ز یددرا ز مددانی بددرای ی تددیم

میتهان رشد قائل شد ،ک بتهاند از مال و دارایی نگهداری کند ،در این زمان مددالش بد او
ت لیم مىشهد ،و همچنین زمانى ک ب سدی از رشد بر سددد کد سد را ب پددذیرد ،مددی تددهان
مالش را بد او سددپرد و ا یددن سدنالتى از سددنن قرآ نددى ا سددت کد دداهى آ ید ا از آن در بددار،
مهآهعى نازل مىشهد ،ولى ب سنالت ،جریج در مهارد دیگر نیز جریان مىپذیرد.

 .۶-۱-۱-2-۳نوع لحن و سبک کالم
یوی از را ،سلهای ارائ شد ،تهسب شیخ صدوق ر )،ج هددت ر فددع ت عددارض اساد ید ،
قابلیت سمل یوی از دو طرف تعارض بر معنای ا سددت هامی یددا تعج بددی و ان ودداری ،و سددلب
معنای اخباری برای سدی مخالو است.
،وَ رَ َو عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْ َرٍ علی ال ع ) قَالَ :کَانَ رَسُهلُ اللَّ ِ صل اهلل عل ید و
آل ) یَصُه ُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ یَصِلُهُمَا وَ یَنْهَى النَّاسَ أَنْ یَصِلُههُمَا وَ کَانَ یَقُهلُ هُمَددا شدَهْ ُر
اللَّ ِ وَ هُمَا کَ َّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ مَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُهبِ .قَهْل ُد ُ عل ید ال ددع ) وَ یَنْهَددى النَّدداسَ أَنْ
یَصِلُههُمَا هُهَ عَلَى الْتِنْوَارِ وَ الْحِوَایَةِ لَا عَلَى الْأَخْبَارِ وَ کَأَنَّ ُ یَقُهلُ کَانَ یَصِلُهُمَا وَ یَنْهَى النَّدداسَ
أَنْ یَصِلُههُمَا فَمَنْ شَاءَ وَصَلَ وَ مَنْ شَاءَ فَصَلَ وَ تَصْدِی ُ ذَلِکَ .مَا رَوَا -ُ،زُرْعَةُ ع َدنِ الْمُ َ ضدَّلِ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِ علی ال ع ) قَالَ :کَانَ أَبِی علی ال ع ) یَ ْصِلُ مَا بَیْنَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ
بِیَهْ ٍ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُ َیْنِ علی ال ع ) یَصِلُ مَا بَیْنَهُمَا وَ یَقُهلُ صَهْ ُ شَهْرَیْنِ مُتَتَددابِعَیْنِ تَهْب َدةٌ
مِنَ اللَّ ِ .وَ قَدْ صَامَ ُ رَسُهلُ اللَّ ِ صل اهلل علی و آل ) وَ وَصَلَ ُ بِشَهْرِ رَمَ ضدَانَ وَ صدَامَ ُ وَ فَ صدَلَ
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بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَصُمْ کُلَّ ُ فِی جَمِیعِ سِنِی ِ ِلَّا أَنَّ أَکْثَرَ صِیَامِ ِ کَانَ فِ ید ج ابن بابه ید 1۴13 ،ق ،ج:۲
.)93
شیخ ر )،در مهرد ثددهاب روز ،مددا ،شددعبان و ات صددال آن بد مددا ،رم ضددان اخ بدداری ن قددل
مىکند؛ سپا روایتى از اما باقر علی ال ع ) آورد ،،مبنى بر این ک پیامبر صددل اهلل عل ید
و آ لد ) شددعبان و رم ضددان را پیه سددت روز ،مددىدا شددت و مددرد را از پیه سددتن آن دو ن هددى
مىفرمهد .ایشان در مهرد این روایات متعارض می هید :این جمل ک ر سددهل خدددا صددل
اهلل علی و آل ) مرد را از اتصال روز ،در ما ،شعبان و رمضان نهى فرمهد ،است ها ان وددار
است و جمل اخباری نی ت؛ مانند این ک ب رماید :آیا او خهد روز ،مددىدارد و دی گددران را
نهى مىکندو! و در ادام برای اثبات دید ا ،خهد ،ب سدی بعدی استناد میکند.

 .2-2-۳ترجیح بین روایات
 .۱-2-2-۳نقد سندی
اهتما شیخ صدوق ر )،نقل اسادی

صحیح بهد ،ر.ک؛ ابن بابه ید 1۴13 ،ق ،ج)3 :1

با این سال در اندک مهاردی بد آددعو هددای سددندی بر خددی از روا یددات بد دل یددل راو یددان
آعیو ،اشار ،کرد ،آنها را فاقد اعتبار میداند .ب عنهان نمهن پا از ن قددل روای تددی در بددار،
ممنهعیت نماز در برابر آتش می هید، :هَذَا هُهَ الْأَصْلُ الَّذِی یَجِبُ أَنْ یُعْم َدلَ ب ِد ِج در ادا مد
روایت دیگری از اما صادق علی ال ع ) نقل میکند ک نماز خها ندددن در برا بددر آ تددش و
امثال آن را جایز میشمرد .آنگا ،شیخ ر )،خبر دو را ب دلیل دارا بهدن راویان مجههل ب
نا س ین بن عمرو و پدرش و عمرو بن ا بددراهیم ه مدددانی و ر فددع در سددند ،اعت بددار کم تددری
برای آن قائل است ر.ک؛ ابن بابهی 1۴13 ،ق ،ج.)۲51 :1

۱2۰
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 .۳-2-۳تخییر بین روایات
،رَوَ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِ علی ال ع ) قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَوَّةَ لِیَعْتَمِرَ
أَسْرَ َ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الْحُدَیْبِیَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَوَّةَ یُرِیدُ الْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً
لَمْ یَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ سَتَّى یَنْظُرَ ِلَى الْوَعْبَةِ وَ رُوِیَ أَنَّ ُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ ِذَا نَظَرَ ِلَى الْمَ دْجِدِ الْح َدرَا ِ؛ وَ
رُوِیَ أَنَّ ُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ ِذَا دَخَلَ أَوَّلَ الْحَرَ ِ وَ رُوِیَ أَنَّ ُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ ِذَا نَظ َدرَ ِلَددى بُیُددهتِ مَوَّددة؛
قَالَ مُصَنِّوُ هَذَا الْوِتَابِ رَسِم َد ُ الل َّد ُ ه َدذِ ِ،الْأَخْبَددارُ کُلُّهَددا صدَحِیحَةٌ مُتَّ ِق َدةٌ لَیْ دَتْ بِمُخْتَلِ َدةٍ َو
الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُ ْرَدَةً فِی ذَلِکَ بِالْخِیَارِ یُحْرِ ُ مِنْ أَیِّ مِیقَاتٍ مِنْ هَذِ ِ،الْمَهَاقِ یدتِ شدَاءَ وَ یَقْط َدعُ
التَّلْبِیَةَ فِی أَیِّ مَهْآِعٍ مِنْ هَذِ ِ،الْمَهَاآِعِ شَاءَ وَ هُهَ مُهَسَّعٌ عَلَیْ ِ وَ لَا قُهَّةَ ِلَّا بِالل َّد ِ الْعَلِدیِّ الْعَظِددیمِج
ابن بابهی 1۴13 ،ق ،ج :۲صص.)۴5۶-۴5۴
در کتاب ،سجج در مهرد میقات عمر ،زار و قطع تلب ید  ،مها آددع مت عدددد در روا یددات
معرفى شد ،است .شیخ ر )،هم این روایات را صحیح دان ت و بر این باور ا سددت کد بددین
آنها اختعفى وجهد ندارد و ک ى ک عمر ،م رد ،انجا مىدهد ،اختیار دارد در هریک از
این میقاتها بخهاهد ،محر شهد و در هر کدا از مهاآع اراد ،کند ،تلبی را قطع نماید.

 .۳-۳شیخ طوسی(ره)
ابهجع ر محمد بن سد ن بن عدلى طهسى در سال  385ق ).در شهر طهس) خرا سددان
دید ،ب جهان شهد .در سال  ۴08ه..ق ).بد ب غددداد م هدداجرت کددرد و مددددت پ ندددج سددال
افدتخار شدا رد شدیخ م ید ر )،را داشت و در همین دوران تالیو ،تهذیب األس وددا ج را
آ ددداز ن مددهد .ای شددان در ا یددن ک تدداب بد م ددأل ت عددارض اخ بددار و ارا ئد را ،سددل هددای آن
پرداخت است .شیخ طهسى ر )،در مه آددهعات ه نددا هن مان نددد :سدددی و اخ بددار ،ر جددال،
تراجم و فهرست ،ت یر ،فق  ،ا صددهل ،کددع  ،ادع ید و اع مددال ،تددداریخ و مدددقتل و...ک تددب
مختلو و متعدد را تألیو کرد،است ر.ک؛ طهسی1۴۲0،ق .)۴۴7 :شیخ ر )،در اوا خددر
عمر خهد ،االستبصار فیما اختلو من االخبارج ب نددا بد درخها سددت رو هددی از عال مددان و بد
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منظهر ارائ تلخیص از تهذیب تالیو نمهد .ت هددذیب و استب صددار م عددروف بد ت هددذیبین) از
مهمترین و م صلترین منابع فدقهى و در شددمار معتبر تددرین مجمه عد ها روا یددى شددیع دب
س اب میآیند .سرانجا ایشان در سددال  ۴۶0ق ).در ن جددو در ذ شددت ر.ک؛ ن صددیری،
.)107-1۲8 :1388

 .۱-۳-۳شیوۀ برخورد شیخ طوسی(ره) با احادیث متعارض
با بررسی تهذیبین روشن میشهد ،ک بخش عمد،ا از تهذیب و تما کتاب استب صددار
را اسادی ب اهر متعارض تشویل مىدهد .ایشان در این دو کتاب بر ا سدداس ا صددل عددد
تناقض سخن معصهمان علیهمال ع ) ب دلیل عصمت آنان و هددهر کددع ای شددان از یددک
منشأ واسد و همچنین عد مخال ت سدددی ای شدان بددا قددرآن بددا ا سددت اد ،از قها عددد ج مددع و
ترجیح و تخییر مدیان اسدادی ب داهر متعارض ،کهشدید ،تا م شددول ت عددارض را بر طددرف
سازد ر.ک؛ فدتاسىزاد ،و افشار 1388 ،ش.)101:

 .۱-۱-۳-۳جمع بین روایات
 .۱-۱-۱-۳-۳حمل مطلق برمقید
شیخ طهسی ر )،در باب جَهَازِ دَ ْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَ ُ وَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا) تعدادی روایت در
مجاز بهدن د ل دادن میالددت زن ته سددب شددههرش و بددالعوا را مددیآورد ،و لددی در ادا مد
سدیثی مب نددی بددر عددد جددهاز د ددل میالددت زن ته سددب شددههرش ارا ئد مددیک نددد، :ع َدنْ أَبِددی
جَعْ َرٍ علی ال ع ) قَالَ :لَا یُغَ ِّلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ِلَّا أَنْ لَا تُهجَدَ امْرَأَةٌج .لذا بددرای سددل ت عددارض
فهق از قاعد ،سمل مطل بر مقید است اد ،کرد ،بیان میکند جهاز ع مددل فددهق در اساد دی
تنها در مهرد خاص و نبهدن زن دیگری جهت د ددل دادن مددیبا شددد، :فَه َدذِ ِ،الْأَخْبَددارُ وَ ِنْ
کَانَتْ مُطْلَقَةً فِی جَهَازِ دَ ْلِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ فَتِنَّا نُقَیِّدُهَا بِالْأَخْبَددارِ الَّتِددی ق َددَّمْنَاهَا
لِأَنَّ الْحُوْمَ الْهَاسِدَ ِذَا وَرَدَ مُقَیَّداً وَ مُطْلَقاً فَلَا خِلَافَ أَنَّ ُ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ الْمُطْلَ ُ عَلَددى الْمُقَی َّددِ
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عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُوْمَ أَیْضاً ِنَّمَا یَ ُهغُ مَعَ عَدَ ِ النِّ َاءِ ِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ عَدَ ِ الرِّجَالِ ِذَا مَدداتَ
الرَّج ُدلُ وَ ال َّدذِی ی َددُلُّ عَل َددى ذَل ِدکَ م َددا رَوَیْن َددا ُ،م ِدنَ الْأَخْب َددارِ الْمُتَقَدِّم َدةِ وَ یَزِ یددُ ذَل ِدکَ
بَیَاناًج طهسی1390،ق،ج.)199 :1

 .2-۱-۱-۳-۳حمل مجمل بر مفصل
شیخ ر )،در مبح

ماال میالت روایاتی مبنی بر وجهب د ل بر ک ی ک میالت را ل مددا

کرد ،در سالی ک ج د سرد شد ،و هنهز د ددل داد ،ن شددد ،،را ب یددان کددرد ،و در ادا مد دو
سدی از اما صادق علی ال ع ) در جهاز ماال میالت و بهسیدن ج د ،قبل و ب عددد از د ددل
میالت میآورد .ایشان برای سل این تعارض دو سدی فهق را مجمل و روا یددت ق بددل از آن
را م صل و مشروح دان ت  ،لذا محتهی این دو سدی را مربهط ب ما میالت ق بددل از سددرد
شدن ج د و یا بعد از د ل میالت میداند، :فَالْهَجْ ُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَددا عَلَددى أَنَّ
التَّقْبِیلَ ِذَا کَانَ بَعْدَ الْمَهْتِ قَبْلَ أَنْ یَبْرُدَ أَوْ بَعْدَ الْغُ ْلِ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِ ِ عَلَى مَددا بَیَّنَّددا ُ،فِددی
الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ تِلْکَ مُ َصَّلَةٌ وَ هَذِ ِ،مُجْمَلَةٌ وَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ الْمُجْم َدلُ عَلَددى الْمُ َ صدَّلِ وَ
یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناًج طهسی1۴07،ق،ج.)۴30 :1

 .۳-۱-۱-۳-۳حمل عام بر خاص
در کتاب استبصار باب استعمال بهی خددهش ،روا یدداتی مب نددی بددر م جدداز ن بددهدن شددخص
م حددر در ا سددتعمال مددهاد مع طددر و خددهش بدده آ مددد ،و در ادا مد ذ یددل دو سدددی از ا مدا
صادق علی ال ع ) مصادی بهی خهش را معرفی نمهد ،ک با هم مت اوتند، :ع َدنْ أَبِددی عَب ْددِ
اللَّ ِ علی ال ع ) قَالَ :الطِّیبُ الْمِ ْکُ وَ الْعَنْب َدرُ وَ الزَّعْ َدرَانُ وَ الْعُددهدُ.ج و همچ نددین ،ع َدنْ عَب ْددِ
الْغَ َّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَب ْددِ الل َّد ِ عل ید ال ددع ) قَددالَ :الطِّ یدبُ الْمِ دْکُ وَ الْعَنْب َدرُ وَ الزَّعْ َدرَانُ وَ
الْهَرْسُج طهسی1390،ق،ج .)180 :۲در ادام شددیخ طه سددی ر )،م صددادی فددهق را از بدداب
تمثیل و تقریب ب ذهن دان ت  ،دو سدی را در سوم کلی مهاف هددم و ا خددتعف آن هددا در
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را قا بددل ج مددع معر فددی مددی-

کند ر.ک؛ طهسی1390،ق،ج.)180 :۲

 .۴-۱-۱-۳-۳حمل وجوب بر استحباب
شیخ طهسی ر )،در مهآهع نماز و روزة شخصی ک بیههش و یا مج نددهن شددد ،و پددا
از مدتی بهبهدی یافت  ،روایاتی نقل میکند کد چ نددین فددردی الز نی ددت ،ق ضددای ن مدداز و
روز،های انجا نداد ،را بجای آورد .ایشان در ادا مد روا یدداتی از ا مددا صددادق علی ال ددع )
نقل میکند ،ک در آن دستهر ب قضای فرائض انجا نشد ،مددیده نددد ،در ادا مد شددیخ ر)،
روایات دست دو را بر استحباب سمل کرد ،می هید :قضای فددرائض بددرای چ نددین فددردی
اختیاری و م تحب میباشد ر.ک؛ طهسی1۴07،ق،ج ،1صص )۲۴5-۲۴۴این شیهة جمع
ب یار در تهذیبین دید ،می شددهد ر.ک؛ طه سددی1۴07 ،ق ،ج  ،۴صددص189و۲03و )۲5۲و
ر.ک؛ طهسی1390،ق ،ج :1صص۲۲و.)۴1

 .۵-۱-۱-۳-۳حمل حرمت بر کراهت
،عَنْ أَبِی عَب ْددِ الل َّد ِ عل ید ال ددع ) قَددالَ :لَددا ب َدأْسَ أَنْ ی َددْخُلَ الْمُح ْدرِ ُ الْحَمَّددا َ وَ لَو ِدنْ لَددا
یَتَدَلَّکُ.عَنْ أَبِددی عَب ْددِ الل َّد ِ عل ید ال ددع ) قَددالَ :سدَأَلْتُ ُ ع َدنِ الْمُح ْدرِ ِ ی َددْخُلُ الْحَمَّددا َ قَددالَ لَددا
یَدْخُلُ.فَالْهَجْ ُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ ُ عَلَى آَرْبٍ مِنَ الْوَرَاهِیَةِ دُونَ الْحَظ ْدرِ وَ الْخَب َدرَ الْدأَوَّلَ
عَلَى الْجَهَازِ وَ رَفْعِ التَّحْرِیمِج طهسی1390،ق،ج.)18۴ :۲
در روایت اول شخص مُحر اجاز ،دارد ب سما وارد شددهد؛ در سددالی کد در روا یددت
دو از این کار ن هددی شددد،ا سددت ،در این جددا شددیخ طه سددی ر )،خ بددر دو را ن هددی بد مع نددای
کراهت دان ت و لذا دو راویت فهق را فاقد تعارض میداند.
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 .۶-۱-۱-۳-۳حمل روایت بر تقیه
شیخ طهسی ر )،شماری از روایات مت عددارض را ،در صددهرتی کد مها فد ف تددهای عا مد
باشد ،سمل بر تقی کرد ،است .نمه ند آن در مب حد د ددل م یددت ،در ذ یددل چ نددد روا یددت،
خهشبه کردن میالت و ک ن آن را ب دیر از بهی کافهر جایز ندان ت و منع کرد ،،در سددالی
ک در روایتی آن را مجاز شمرد،ا سددت .در این جددا شددیخ ر )،روا یددت مت عددارض را بد دل یددل
مهاف قددت بددا ا هددل سدنالت س مددل بددر تق ید ن مددهد،ا سددت ر.ک؛ طه سددی1۴07،ق،ج )۲95 :1؛
همچنین در جایی دیگر آورد،است:
،عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِ علی ال ع ) قَالَ :قُلْتُ لَ ُ الْمَرْأَةُ تَمُهتُ مَنْ أَس َد ُّ النَّدداسِ بِال صدَّلَاةِ عَلَیْهَددا
قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ الزَّوْجُ أَسَ ُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْهَلَدِ وَ الْأَخِ قَالَ نَعَمْ وَ یُغَ ِّلُهَاج در ادام دو سدددی
از سضرت صادق علی ال ع ) نقل میکند ک بددر خددعف روا یددت قب لددی ،بددرادر زن فددهت
شد ،را مح بر نماز برآن ن بت ب هم رش میداند .لذا ایشان تعارض ا یددن دو خ بددر را بد
دلیل تقی دان ت  ،در ادام می هید، :فَالْهَجْ ُ فِی هَذَیْنِ الْخَب َدرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَددا عَلَددى آدَرْبٍ
مِنَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُمَا مُهَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِج ر.ک؛ طهسی1۴07،ق،ج.)۲05 :3

 .7-۱-۱-۳-۳حمل ظاهر بر مجاز
شیخ طهسی ر )،اهی از معنای اهری عدددول کددرد ،،ج هددت ج مددع بددین روا یددات بد
معنای مجازی استناد میکند ،چنانو برای مه آددهع سددداقل فا صددل بددین مددرد و زن ج هددت
انجا فریض نماز ،تعدادی روایت نقل نمهد ،،فهاصل مختل ی از یک و جددب تددا د ،ذرع را
بیان میکند ،لذا برای رفع تعارض میان این د سددت از روا یددات ،شددیخ ر )،مددراد از فا صددل را
تقد مرد بر زن میداند و می هید ،:فَالْهَج ْد ُ فِددی ه َدذَا الْخَب َدرِ أَنْ نَحْمِل َد ُ عَلَددى أَن َّد ُ ِذَا کَددانَ
صدلِّی بِح ِدذَا ُ،عَلَددى آدَرْبٍ م ِدنَ الْمَجَددازِ
الرَّجُلُ مُتَقَدِّماً عَلَى الْمَرْأَةِ بِشَیْءٍ یَ ِیرٍ فَیَوُهنُ قَهْل ُد ُ تُ َ
لِقُرْبِهَا مِنْ ُج طهسی1390،ق،ج.)۴00 :1
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 .8-۱-۱-۳-۳نوع لحن و سبک کالم
طب نظر شیخ طهسی ر )،یوی از را ،سلهای ج مددع بددین اساد ید مت عددارض ،قابل یددت
سمل یوی از دو طرف تعارض بر معنای ا سددت هامی یددا تعج بددی و ان ودداری ،و سددلب مع نددای
اخباری برای سدی

مخالو ا سددت ،لددذا بددرای ر فددع ا خددتعف دو روا یددت کد او لددی بددرای

شخص محر صید را سرا و دومین خبر شوار در سالت اسرا را سعل معرفی مددیک نددد،
سدی دو را در معنا و لحن انواری و تعجبی میداند و چنین می هید ،:قَهْلُ ُ ع) یَجُددهزُ
لِلْمُحْرِ ِ أَنْ یُشِیرَ بِصَیْدٍ عَلَى مُحِلٍّ ِنْوَارٌ وَ تَنْبِی ٌ عَلَى أَنَّ ُ ِذَا لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ فَوَذَلِکَ لَددا تَجُددهزُ
ال َّشدهَادَةُ عَل َددى عَق ْددِ الْمُحِل َّدیْنِ وَ ل َدمْ ی ُدرِدْ ع ب ِدذَلِکَ الْتِخْب َددارَ ع َدنْ ِبَاسَت ِد ِ عَل َددى ک ُدلِّ س َددالٍج
طهسی1۴07،ق،ج.)315 :5

 .2-۱-۳-۳ترجیح بین روایات
 .۱-2-۱-۳-۳ترجیح سندی
رویورد شیخ طهسى ر )،را در سندشناسى یا نقد سند روایات ت هددذیبین ،مى تددهان در
دو عنهان بررسى سال راویان و بررسى چگهنگى طری  ،خعص نمهد؛ زیرا شیخ ر )،ددا،
با تهج ب سال راو ب آعو سدند اشدار ،ن دمدهد ،و ددا ،ا یددن آددعو را بددا مته جد ن حدده،
ارتباط راویان سند عنهان مىکند.
ب عنهان نمهن  ،در ذیل مبح سرمت زکات واجب بر بنیهاشم سددادات) ،روای تددى از
ابهخدیج ک در آن جهاز اعطا زکات ب سادات بد ندقل از امدا صددادق عل ید ال دع )
آمد،است .شیخ ر )،ب آعو ابهخدیج نزد اصدحاب اشدار ،کرد ،،خبر فهق را علی ردم
نقل شدن در کتب سدیثی مختلو ،آعیو میداند ر.ک؛ طهسی1390،ق،ج.)3۶ :۲
شیخ طهسی ر ،)،در مهارد در بررسى سال راویان ،ب مذهب ایشان ته جد دارد و در
صدهرتى ک راو روایتى از فرق شیعى یا از مذاهب دیر شیعى و مخالو با شددد و روا یددت
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او در تعارض با روایات امامی قرار یرد ،ب

هن ا ک اموان جمع آن بدا سدددایر روا یددات

وجدهد نداشت باشد ،ب ف اد روایت سوم مىکند .لذا در روایتى از وهب بن وهب ب ن قددل
از اما صادق علی ال ع ) آمد،است ک نقش خاتم پیامبر صل اهلل علی و آل ) ،للال ال عددز،
جدمیعاج و ندقش خاتم سضرت على علی ال ع )،،الملک للال ج بهد و هر دو انگشتر خددهد را
در دست چپ مىکردند.شدیخ ر )،ذیل این روایت مدىنهی د :راو این روایت وهب بن
وهب است و او عامى ،آعیو و م تددروک ال حددددی

ا سدددت و ع دمل بد ا یددن سدددی

الز

نی ت ر.ک؛ طهسی1۴07،ق،ج.)3۲ :1
شیخ طهسى ر ،)،ارسال و انقطاع سدی را نیز مه جددب آددعو و بىاعت بددار سددددی
مدىشمارد ،برا نمهن  ،دربار ،م تحب بهدن د ل میالت ،دپا از ن قددل روای تددى از ا بددن ا بددى
نجران ،مىنهی د :این خبر مرسل اسدت؛ زیرا ابدن ابى نجران تعب یددر عددن ر جددل را آورد ،و
نا روای را ذکر نورد ،،چ ب ا آن شخص،ثدق ندددبهد ،و ندددتهان بد

تد او اعت مدداد کددرد

ر.ک؛ طهسی1۴07،ق،ج.)109 :1

 .2-2-۱-۳-۳ترجیح متنی
شیخ طهسی ر )،افزون بر نقد سندی بر اساس معیارهای مختل ی ازجم لد  ،است شددهاد بد
قرآن ،عرآ بر سنالت قطعی ،ترجیح مهاف اجماع ،مخال ت با عام  ،ب ن قددد مت نددی اساد ید
پرداخت است .از نمهن ها مهجهد در تهذیبین ،عدرآ روایات بر قرآن مددیبا شددد .در ا یددن
سالت ،مهارد ک روایت را ب طهر مشخص با آی ا در ت عددارض ا سدددت بددد آ ید ا شددار،
نمهد ،و مدخال ت م اد سدی را با آی مطرح نمهد ،،متن روایت را نقد میکند .لذا ایشان
روایت س ینبن ابى الععء را ک در باب م ح جله و پشت سر ب هنگا وآه مددیبا شددد را
مدنافى بدا قرآن دان ت  ،عمل ب آن را نهی میکند ر.ک؛ طهسی1۴07،ق،ج.)۶۲ :1
در باب تحلیل متع شیخ ر )،روایاتی مهاف با عنهان باب را آورد ،در ادا مد روای تددی از
اما علی علی ال ع ) نقل میکند، :عَنْ عَلِیٍّ علی ال ع ) قَالَ :سَرَّ َ رَسُهلُ اللَّ ِ ص) لُحُدده َ
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مذکهر را ب دلیل مخال ت با سدنالت قط عددی رد،

نمهد ،می هید، :الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُهَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْوِتَابِ وَ ِجْمَاعُ الْ ِرْقَةِ الْمُحِق َّدةِ عَلَددى مُهجَبِهَددا
فَیَجِبُ أَنْ یَوُهنَ الْعَمَلُ بِهَا دُونَ هَذِ ِ،الرِّوَایَةِ الشَّاذَّةِج و لذا روا یددات اول را مها فد بددا اج مدداع
شیع دان ت ن بت ب خبر تحریم متع ترجیح میدهد ر.ک؛ طهسی1390،ق،ج.)1۴۲ :3

 .۳-۱-۳-۳تخییر بین روایات
شیخ طهسی ر )،در اندک مهاردی ،روایات ب اهر متعارض را در یک سددد و مرت بد
از صحت دان ت  ،بین آنها جمع و ترجیهی قائل نمیشهد ،لذا عمل ب هددر کدددا را جددایز و
ب انتخاب خهانند و جهت انجا تولیو کددافی مددیدا نددد .بد ع نددهان م ثددال ،در بدداب ک ددار،
هار در اصطعح فق نهعی از طعق است) دو روایت آورد ،،در روایت اول میزان ک ار،
عمل فهق را ب ترتیب استطاعت شخص ،آزادی یک برد ،و یا روز ،دو ما ،پی در پددی و یددا
اطعا شصت فقیر معین میکند؛ در سالی ک در روایت دو اطعا شصت فق یددر بددر دو مددا،
پی درپی روز ،رفتن مقد آمد،است .شیخ ر )،دو سدی را متعارض ندان ت  ،ع مددل بد
هر کدا را کافی و رافع تولیو میداند ر.ک؛ طهسی1390،ق:ج.)58 :۴

 .۴تحلیل و بررسی
با تهج ب آنچ

ذشت ،وجهد اختعف و تعارض بین اسادی  ،مد نظر مرسه کلینی

و شیخ صدوق ر )،و شیخ طهسی ر )،بهد ،و برای آن را ،کار هددایی را معر فددی ن مددهد ،،بد
وسیلة آن ن بت ب رفع تعارض اقدا مینمهدند .ساصل بررسی و مقای
عبارتند از:

روشهای ای شددان

الو .مرسه کلینی و شیخ صدوق ر )،و شددیخ طه سددی ر )،ا صددل و جددهد ا خددتعف در
کع معصهمان علیهمال ع ) را باور نداشت و میان اختعف در اصل کع ای شددان و کددع
منقهل از آنها فرق می ذارند .ب عق یدددة ای شددان ،چددهن من شددأ سددخن اما مددان ،خدددای ت عددالی
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است ،پا اختعفی در اخبار ایشان نی ت و ا خددتعف روا یددات واب ددت بد ا خددتعف ع لددل و
اسباب آنها میباشد.
ب .مرسه کلینی ر )،قبل از نگارش کافی ،با معیارهایی همچهن عد تعارض با قرآن
و مهافقت با اجماع و نیز مخال ت با فتاوای عام  ،اساد ید

م طدداب ف تددهای خددهد را انت خدداب

نمهد ،و هر جا کشو سوم از میان دو روایت مخالو و متعارض ،م شددتب و وج هددی بددرای
ترجیح پیدا ننمهد ،،از باب ،بأیالما أخذتم من باب الت لیم و سددعومج هددر یددک از دو روا یددت
متعارض را ک بدان خرسند و ب صحت نزدیک تددر بددهد ،،را انت خدداب و در کددافی نگا شددت
است و بدین ترتیب مرسه کلینی کهشید ،تا از انعواس روایات مت عددارض اجت ندداب ک نددد؛
بدون آنو روش عملی خهد را نمایان سازد.
ج .ب نظر میرسد ،مرسه کلینی ر )،تقریبا ب صهرت کا مددل و شددیخ صدددوق ر )،بد
طهر ن بی و تا سدودی در بح

تعارض اخبار ،اسادی

مهاف فتهای خددهد را آورد ،و بددا

استراز از نقل روایات متعارض قصد من هخ نمهدن اخبار مخالو را داشت اند؛ ولی ب دلیل
ترش زیاد این هن از اسادی  ،روش سذفی فهق پاسخ ه و درمان ر نبهد ،،لذا شیخ
طهسی ر )،جهت سل مشول تعارض بین روایات ن بت بد ارا ئد روش و مددنش منط قددی و
عملی در برخهرد با آنها اقدا نمهد.
د .با تهج ب قلت اسادی متعارض ذیل یک مبح در کتاب الوافی میتهان ددت،
شیخ کلینی ر )،ادلب در برخهرد با اسادی متعارض از ابزار ترجیح و یددا تخی یددر و ته قددو
است اد ،نمهد ،،بدون آنو وج ترجیح و یا دلیل تخییرآن را عنهان ک نددد؛ و ا یددن در سددالی
است ک شیخ صدوق ر )،و شیخ طهسی ر )،هر دو ب روش جمع بددین روا یددات مت عددارض
تهج داشت و میتهان صدوق ر )،را اولین جامع نددهیا مت دقدد دان ددت کد بد ج مددع بددین
روایات متعارض پرداخت و براهین تجمیع خهد را در ذیل پار،ای از آنها آورد،است.
هد ..روشهای جمع بین اسادی

صدوق ر )،و طهسی ر )،ب یار شبی ب هم مددیبا شددد،

هر دو ابتدا روایت مهاف ف تددهی خددهد را آورد ،و پددا از آن روا یددت م خددالو و در ادا مد
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گری را درج هددت تای یددد
نظرات خهیش را ارائ میدهند و در ب یاری از مددهارد روا یددت دی د
نظرشان عرآ میکنند .با این ت اوت ک شیخ طهسی ر )،روشمند و جامع و مانعتر ب این
کار پرداخت و اصهال هدفش از تالیو ت هددذبین سددل تعار آددات بددین اخ بددار بددهد ،و ا یددن در
سالی است ک صدوق ر )،بیشتر در پی نگارش کتابی صحیح و خددهدآ مددهز بددرای م ددائل
فقهی مبتع ب مرد آن زمان بهد ،و ب تناسب مهقعیت ن بت ب ارا ئد دال یددل ر فددع ت عددارض
همت ماشت است .لذا کتاب من الیحضر فقی ) ن بت ب تهذیب) و استب صددار) از شددرح
و ب ب کمتری از نظرات نگارند ،ذیل اسادی

دارا میباشد.

و .هر س  ،نقد متن اسادی متعارض و مختلو را ب وسیل آیات قددرآن ،سدنالت قط عدی،
اجماع ،و مخال ت با فتاوای عام  ،را مهمترین معیار ترجیح بین روایات دان ددت ا نددد .از ا یددن
رو ترجیح متنی بیشتر از ترجیح سندی در بین اخبار متعارض کتب من الیحضر و ت هددذیبین
دید ،میشهد.
ز .تعادل و تخییر ب عنهان یددک روش سددل ت عددارض بددین اساد ید

در ن دظرات هددر سد

محدث دید ،میشهد ،لون ب نظر میرسد ،کلی نددی ر )،در ک نددار روا یددت انت خددابی روا یددات
مخالو را نیاورد ،،صدوق ر )،در اندک مهاردی روایت مد نظرش را همرا ،با روایت بد
اهر متعارض آورد ،و پیشنهاد ب تخییر بین آنها میدهد ،ولی طهسی ر )،هر جا از تخی یددر
است اد ،کرد ،ک تعدا آن کم میبا شددد) روا یددات بد دداهر م خددالو آن را ن یددز ن شددان داد،،
سپا رأی ب تخییر و تعادل میدهد.

بحث و نتیجهگیری
با عنایت ب آنچ ذشت ،مهآهع اختعف اخ بددار و ت عددارض بددین بع ضددی از روا یددات،
مهرد تهج هر س محدث متقد شیخ کلینی ر )،و شددیخ صدددوق ر )،و شددیخ طه سددی ر)،
بددهد ،ا سددت .هرچ نددد ا صددل ت عددارض سقی قددی و ا صددیل را بددین اخ بددار ر سددید ،از
معصهمان علیهمال ع ) را مردود دان ت ؛ علت آن را مهقع یددت صدددور سدددی

و ا خددتعف

۱۳۰
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در اسهال روایان و مخاطبان آن نشان داد،اند .لذا جهت اصعح وآعیت اخبار متعارض ،با
است اد ،از معیارهایی در صدد رفع این م شددول برآمد نددد؛ شددیخ کلی نددی ر )،اد لددب از روش
ترجیح و تخییر و تهقو است اد ،نمهد ،،بدون آنو دالیل خاص انتخابش را ذیل اساد ید
متعارض بیان کند و این در سالی است ک شیخ صدددوق ر )،عددعو ،بددر دو روش فددهق ،از
روش جمع نیز است اد ،ن مددهد ،،در ذ یددل پددار،ای از اساد ید  ،بددراهین خددهد را ج هددت ر فددع
تعارض اخبار منقهل بیان میکند ،لذا ایشان را می تددهان او لددین جددامع نددهیا مت قددد شددیعی
دان ت ،ک ب طهر کعسیک و علمی ن بت ب رفع تعارض بین روا یددات پرداخ تد ا سددت؛ و
در آخر شیخ طهسی ر )،نیز ،اساس و بنیان کار خهد را بر ارائ دالیل و ادل منطقی ج هددت
رفع اختعف سدی قرار داد ،،رفع تعارض اخبار را قانهنمند و روشمند نمهد؛ و با تالیو
تهذیبین پای

ذار ساختار و پایگاهی جامع و علمی جهت سل معضل فهق در آن ز مددان و

همچنین آمهزش روش برخهرد با این مهآهع و مباس

مشاب  ،جهت آیند ان ردید.

منابع
قرآن کریم.
ابن بابهی  ،محمد بن على۴1۴1 .ق) .اعتقادات اإلمامیۀ( لل صردوق) .قددم :کن گددر ،شددیخ
م ید.

______________1۴03 .ق) .معانی األخبار .محق نمصحح :على اکبر د ار  .قم:
دفتر انتشارات اسعمى واب ت ب جامع مدرسین سهز ،علمی قم.
______________1۴13 .ق) .من ال یحضره الفقیه .محق ن مصحح :د ار  .ع لددى
اکبر .قم :دفتر انتشارات اسعمى واب ت ب جامع مدرسین سهز ،علمی قم.
اکبر نژاد ،مهدی و فرزند وسی ،ج مددال .)139۲ .شریوه کلی نری در گرزینش احاد یرث
کافی .تهران :صحی مبین .شمار .53 ،تاب تان.130-113.

سراج منير؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۷زمستان ۱۳9۸

131

س ینی طباطبائی ،سیدعلی و دیگران، .)139۲ .نظر صاسب سدای در و جدده ،محت مددل در
جمع اخبار ععجی ج .مطالعات فق و س قددهق ا سددعمی .ب هددار و تاب ددتان .شددمار-103 .8،
.1۲۲
سر عاملی ،محمدبن س ددن1۴09 .ق) .وسائل الشیعۀ فی تحصیل مسائل ال شرریعه .قددم:
منس

آل البیت.

دلبری ،سید علی .)1391 .آسیأل شناسی فهم حدیث .م شددهد :دان شددگا ،ع لدده ا سددعمی
رآهی.
رادب اص هانى ،س ین بن مح مددد1۴1۲ .ق) .المفردات فری غر یرأل ال قررآن .دم شد :
بیروت.دارالعلم الدار الشامی .
سی تانی .سید علی1۴1۴ .ق) .الرافد فی علم االصول .تقریر سددید من یددر سددیدعنان .قددم:
موتب آیة اهلل سی تانی.
الصالح ،صبحی1۴17 .ق) .علوم الحدیث و مصطلحه .قم .موتبة الحدری .
الصدر ،ال ید محمدباقر1۴17 .ق) .ب حرو

الهاشمی الشاهرودی .قم :منس

فری ع لرم اال صرول .تقر یددر ال ددید مح مددهد

دایرة المعارف ال ق االسعمی.

طباطبائی ،سید محمد کددا م .)1390 .من طرق ف هرم حردیث .قددم :مهس د آمهز شددی و
پژوهشی اما خمینی ر.)،
طهسى ،محمد بن الح ددن1390 .ق) .اإلستب صرار فی مرا اخت لر
مصحح :س ن المهسه خرسان .تهران :دارالوتب اإلسعمی .

مرن األخ برار .مح قد ن

طهسى ،محمدبنالح ن1۴۲0 .ق) .فهرست کتأل الشیعۀ و أصولهم و أسماء المصنفین

و أ صرحاّ األ صرول (للطو سری) .محق نم صددحح :ع بدددالعزیز طباط بددائى .قددم :موت بددة
المحق الطباطبائی.
طهسى ،محمد بن س ن1۴07 .ق) .تهِیأل األح کرام .محق نم صددحح ،س ددنالمه سدده .
تهران :دارالوتب اإلسعمی .

بررسی تطبيقی روش محدثين متقدم در رفع تعارض اخبار  /محسن نيلفروشزاده

۱۳2

العاملی ،س ین بن عبدال صددمد وا لددد ال شددیخ الب هددایی)1۴01 .ق) .و صرول االخ یرار ا لری

اصول االخبار .تحقی عبداللطیو الوه ،کمری .قم :مجمع الذخائراالسعمی .
فدتاسىزاد ،،فتحی و افشار  ،نجمی 1388 .ش) .شیخ طوسى و روشهاى نقد حدیث

در ترهِیبین .تهران :مدطالعات قرآن و سدی  .بهار و تاب تان .شمار.118-97 .۴،
فیض کاشانى ،محمد مح ن بن شا ،مرتضى 1۴0۶ .ق) .الوافی .اص هان :کتابخا ند ا مددا
أمیر المنمنین على علی ال ع .
قاسم پیهندی ،محمد س ین139۴ .ق .).تهِیأل الدرایه .اص هان :نشرسیات طیب .
کلینی1۴07،ق .محمد بن یعقهب بن اسحاق .الکافی 1۴07ق) .ط -اإلسعمی ) .تصحیح
و تعلی علی اکبر د اری .تهران :دارالوتباالسعمی .
مجل ى ،محمد باقر بن مح مددد ت قددى 1۴0۴ .ق) .مررآۀ الع قرول فری شررح أخ برار آل

الر سررول .محق نم صددحح :سددید ها شددمر سددهلى محع تددى .ت هددران .نا شددر :دار الو تددب
اإلسعمی .
معروف الح نی ،هاشم1۴۲۶ .ق) .دراسات فری ال حردیث و الم حرد ین .ب یددروت :دار
التعارف للمطبهعات.
مظ ر ،محمدر آددا .)1۴۲3 .اصول الف قره .قددم :جام عد مدر سددین سددهز ،علم ید قددم :دف تددر
انتشارات اسعمی.
مهسهی ،سیدمح ن ،خرمی ،مرتضی .)1393 .اختالف حدیث و رفع آن در ا ار شیخ
صدوق(ره) .س ین  .پاییز .شمار.۴۴ ،
میرداماد ،محمدباقر1۴۲۲ .ق) .الرواشحالسماویه .تحقی نع مددتاهلل جلی دلی و دعمح دین
قیصری ها .قم :دارالحدی .
نجاشى ،اسمد بن على13۶5 .ش) .رجال النداشی .محق  :شبیر زنجانى .مه سددى .قددم:
جماع المدرسین فی الحهزة العلمیة بقم .منس النشر اإلسعمی.
ن صددیری ،ع لددی1388 .ش) .آ شرنایی بررا جوا مررع حرردیثی شریعه و ا هررل سررنت .قددم:
جامع المصط ی صل اهلل علی و آل ) العالمی .

سراج منير؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۷زمستان ۱۳9۸
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پینوشتها
 .1تخییر بنا بر قهل مشههر ،چنانچ دو خبر در مقا بیان سوم م أل ای مت عددارض
باشند مانند آن ک یوی ب چیزی امر و دی گددری از آن ن هدی ک نددد و هددیچ کدددا بددر
دیگری ترجیح نداشت باشد ،مولالو در عمل بد مقت ضددای هددر کدددا  ،مخیالددر ا سددت
ر.ک؛ اصهل ال ق ،ج.)۲31 :۲

