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 یدهچک
مددعارف م،یپا از قرآن کر  ،یسد یدین  شدو و تب سدى ک مد ب  عنهان دومین منبع اسا شدمار  هدى، ب . رودیال
شددمدی هداو اصعح آن حیبرخهرد صحش و رو اتیروا انیم ال  اختعف م ،یثیچالش سد نتریمهم . از با
 لیاز روش تحل ست اد،متقد ، در رفع تعارض اخبار با ا نیروش محدث یقیتطب یمقال  ب  بررس نیرو در ا نیا

سدتافت یدست  لیذ جیپرداخت  شد، و ب  نتا یاسناد شدا تدرجیندیکل خی:  لدب از روش  یدو تخ حی ر،( اد و  ری
ود بددون آن مدهد،،  سدت اد، ن خدابش را ذ لیددال  تهقو ا عدارض ب  یداساد لیدخداص انت شد انیدمت ندد؛   خیک

لدذ زیصدوق ر،( ععو، بر دو روش فهق، از روش جمع ن مدهد،،  مد شدانیا ااست اد، ن لد تدهانیرا  جدامع  نیاو
 ایپار، لیخهد را در ذ عیتجم نیمتعارض پرداخت ، براه اتیروا نیدان ت، ک  ب  جمع ب یعیمتقد  ش اینه

ئد  دال انیاساس و بن ز،ی ر،( نیطهس خشی است؛د،مهن انیاز آنها ب قد لیدکار خهد را بر ارا فدع  یمنط هدت ر ج
جدامع و  یساختار  ذار پای و نمهد؛ مندرا قانهن مند و روش خبارقرار داد،، رفع تعارض ا  یاختعف اساد

شاب ، م مهآهع و مباس  نیآمهزش روش برخهرد با ا نیجهت سل معضل فهق در آن زمان و همچن یعلم
 .دی رد ند انیجهت آ

ش   خی)ره(، شینیکل خیش ث،یاختالف حدواژگان کلیدی:  س   خیصدوق)ره(،  )ره(، یطو

 .یقیتطب یبررس
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 مقدمه. ۱

مددرا، آن، ترین منبع دریافت آمهز،سدی  مهم نددار و ه قددرآن و در ک پددا از  های دینی 
جدد  ب ددیار شامل معارف واالو زالل و بی یددای معهمتای الهی است. درکنار ته صددهمان و اول

نددت دار، در ال ع ( ب  امر سدی  و کهششدین  علیهم حدددثان اما های صادقان  راویان و م
سددیب شددد، س ظ و نگهداری آن، متاس ان  روایات و اخبار دچار آ سددههی  مدددی و  هددای ع

سددت.است. از جمل  این آسیب یددات ا یددان روا خددتعف م عددارض و ا خددتعف و  هددا، ت حدد  ا ب
سدددی  از ،تعارض در اخبار قدد  و  لددم ف سددع مشوعت اساسی ع صدددر ا سددت و از   پژوهی ا

هر  ددرو، ، مهجبات نگرانی محدثان، متولمان و فقیهان را فراهم کرد،؛ تا آنجا ک  کنهنتا
لددو  نددش ،مخت خددهیش، دا مددذهب  عددن از  ندد  ط هددر  ه برای سل این معضل فرهنگی و دفع 

عددارض  ةپدید. نگارش زدند و و در این زمین ، دست ب  تألیو نمهد،الحدی ج را تأسیا  ت
شددری اخبار، علل و عهامل  هنا هنی داشت  است ک  برخی از آنها مربهط ب  طبیعت کع  ب

کددع  آن  نقل و بیانو چگهنگی  مددتن  خددارج از  نددی و  و برخی دیگر مربهط ب  عهامل بیرو
، ،شددداسع  برخی در اساس   شک و شبهد ةاست. از آنجا ک  ناآ اهی از این عهامل، ماید

مددای آور کشو و شناسایی این علل و عهامل، از دیرباز از مباس  مهم و دددد   دألم  عل
صددهمانبدین .استبهد، اسعمی بددرای مع لددیهم   هن  ک  راویان، همین پرسش را   (ال ددع ع
یددد نمهد،مطرح  بددرای پد عددهاملی را  بددار بر ،و آنان  خددتعف اخ نددی،. ر.ک اندشددمرد،ا  کلی
گددر آن  و در ادام ، عالمان و مت وران اسعمی ب  ب ب( ۶8-۶۲، ص1ج ق1۴07 یددای دی زوا
 .اندپرداخت 

پژوهان آنچ  در این پژوهش مهرد بررسی قرار خهاهد  رفت، بررسی رویورد سدی 
نددیمذهب؛ شیع  سددع  کلی بدد  ثقةاال عددروف    ر،(محمد بن یعقهب بن اسحاق کلینی رازی م
صدددوق(؛ ق3۲9  شددیخ  بدد   شددههر  مددی م   ر،(محمد بن علی بن س ین بن مهسی بن بابهی  ق
ق(، ن بت ب  ۴۶0 ر،(  ب  شیخ طهسی معروف ن بن علی بن س ن س محمد بنق(؛ 381 

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B2%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B2%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B2%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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آددات  سددل تعار شددان در  خددهرد ای گددهنگی بر حدددی  و چ لددو ال پدید، تعارض اخبار و مخت
 باشد. اسادی  می

نددی ر،( و  سدده  کلی وددافی مر جهت استخراج نظرات این س  دانشمند بزر هار، کتاب ال
یدد ُ  صدددوق مَنْ لَایَحْضُرُ،ُ الْ َقِ ِددنَ  (ر،شددیخ  َددوَ م َددا اِخْتَل صددَارِ فِیم وددا ِ وَ اَلْتِسْتِبْ ْددذِیبِ الْأَسْ وَ تَه

شددد، و در اَلْأَخْبَارِ  ئدد   شیخ طهسی ر،( مهرد بررسی قرار  رفت ، نتایج هر کدا  جدا ان  ارا
  ردد. های ایشان معرفی میها و ت اوت روشنهایت با یک مقای   کلی شباهت

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

، نام  قرآن و سدی جپژوهش ةمجلال قی ج الحدی  در من الیحضر،فق ،نگاشت  شد،، مانند 
نددژاد  جکلینی در  زینش اسادی  کافی ،شیه، قالةو م 138۲بهار و تاب تان  بددر  هدددی اک از م

لددةو  139۲هار و تاب ددتانب ،53پیاپی ، نشری  مطالعات تاریخی قرآن و سدی  خددتعف، مقا  ا
 یاپیددپ ن ،یسدد  ةنامفصل سیدمح ن مهسهیاز  ج ر،(صدوق خیش آثار در آن رفع و  یسد
تدددهذیبینو روش  ر،(طهسى شیخ، مقالةو  1393 زییپا، ۴۴ سدددی  در  یدد   جها  نقد  از فتح

سددد ةینشرفتاسی زاد،،  قددرآن و  شددمار،   ،یمطالعات  هددار و تا، ۲سددال دو   . 1388  ددتانبب
بددین لون مقای   خددتعف  عدد  ا بددا واق خددهرد  ظددر بر ای بین نظرات این س  محدث متقد  از من

کارهای ارائ  شد،، چگهنگی چار، و ععج آن دید، نشد؛ لذا تحقی  اسادی  و بررسی را،
ضددل پیرامهن این مهآهع ب  جهت دست یددن مع بددا ا خددهرد  تددر در بر صددحیح  بدد  روش  یابی 

 رسد.می رسدیثی آروری ب  نظ

 

 

 

https://www.magiran.com/magazine/1840
https://www.magiran.com/volume/94861
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در اخبار کارهای رفع تعارضهرا .2  

یددل  نددهان تأو بدد  ع سدددی   لدده   کدد  در ع عددارض  یددات مت رفع تعارضِ مهجهد در بین روا
بددل  یددب، قا بدد  ترت لدد   سدد  مرس سددت، در  طددرح ا مختلو الحدی  یا تل ی  مختلو الحدی  م

 اجراست:

 مرحله جمع .۱-2

نددد رک  بر اساس قهاعد و ع :عرفی(جمع داللی ) .۱-۱-2 سددت؛ مان بددانی ا ف هر ز

عدددة تنافی ک  بین عا  و خاص و یا مطل  و سدداس قا بددر ا کدد   جددهد دارد  صددیص،  مقید و تخ
  ردد.شهد و بر اساس قاعد، تقیید، مقید بر مطل ، مقد  میخاص بر عا ، مقد  می

بددر  جمع تبرعی: .2-۱-2 مددر  مددل ا نددد س سددت، مان یددن ا بددانِ د عددد ز سدداس قها بددر ا ک  

 هی بر کراهت. ناستحباب و یا سمل 

 .مرحله ترجیح2-2

طدداب   ا ر تعارض سقیقی باشد و ب  هیچ صهرتی نتهانیم تعارض مهجهد را رفع کنیم، م
یددایی  هددا و مزا حددات  معیار سدداس مرج نظر متقدمین و متاخرین در عصر دیبت مجبهریم بر ا

مددی یددت  یددک روا تددرجیح داد،، ک  مهجب ترجیح  گددری  بددر دی یددات را  وددی از روا شددهد( ی
مدداییم.یبپذیر گددر را رد ن حدد م و روایت دی نددی تق ددیممرج سددندی و مت نددهع  بدد  دو  ندددی ات  ب
 .(113 ر.ک؛ طباطبایی و همواران:  شهندمی

ا ر نتهانیم براساس مرجحات، یک روایت را بر دیگری ترجیح دهیم اصطعسا سالت 
مددی پددیش  عددادل  قددو، ب: ت لددو: ته سددت: ا طددرح ا ظددر م صددهرت دو ن یددن  کدد  در ا یددد  آ

 .(181-179قاسم پیهندی: صص ر.ک؛ 1تخییر

. روش محدثین متقدم در رفع تعارض اخبار۳  
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. شیخ کلینی)ره(۳-۱  

قدد بدد  ث عددروف  نددی شیخ ابهجع ر محمالد بن یعقهب بن اسحاق رازی م سددع  کلی ،  ر،(اال
کدد  در  باشد؛میجهان اسع  ب  ویژ، تشیع بزر  های رئیا المحدثین و یوی از شخصت

سددال  .ستاسدود قرن سه  متهلد شد، تدد  و  ق(۲55 از نظر  روهی از مهرخان  والدت یاف
لددین ری  یوی از روستاهای  ر،(. خاستگا، کلینی  استاز دنیا رفت (ق3۲9 در سال  ب  نا  ک

هددم اسع  جهان لمایع بر نظر بنااست. ب  سر برد،و بغداد بهد، و مدتی را نیز در قم  تددرین م
شددان ثددر ای سددت ا وددافیج ا تدداب ،ال سدده  ک نددیلک. مر تدداب ی نددد ،ک گددری مان سددائلهددای دی  ر
طدد ،،ج کتاب رجال(ج، ،ال ع لیهماالئم  ع لددی القرام یددز ،ج الرد ع یدداج و... ن یددر الرو تددالیو ،تعب
بددین هر،واالترین چترین اثری ک  را او جزو . در هر صهرت مهماستنمهد، شددان  های درخ

قدد تدداب  ددرانرار داد،شیعیان  سددت، ک کددا وددافیالقدددر ا فددروع  صددهل و  سددت ی(ف ا  ر.ک؛ ا
 (.۴0-31ش: صص1388نصیری، 

 شیوۀ گزینش احادیث .۱-۱-۳

بدد   ،صحیح در نزد قدما روایتی است، با مروری بر اصطعسات رجالی عالمان شیع  ک  
شدد شد،( اطمینان ال ع لیهم ع صدور آن از معصهمان عددم از ایندبا نددان، ؛ ا شدداء اطمی کدد  من

شددیعی، یهای دعدالت و وثاقت راوی باشد یا نشان  تددأخر  مددان م گر؛ سال آن ک  از نگا، عال
یددابی می  صحت سدی  معمهال بر پای سددند آن ارز جددال  بدد  ر ظددر میزان اعتماد  بدد  ن  ددردد. 

هددم هماهنتنیز رویوردی  کلینی ر،(رسد می قددد   مددان مت گددر عال خددهیش را  بددا دی صددر  ع
شددیهبر این پای ، منطقی ب  نظر میو دنبال کرد،  ندد ،رسد بپذیریم ک   در  ددزینش   ر،(یکلی

بددهد، ال ع لیهم ع اسادی  خهد، اطمینان ب  صدور آن از معصهمان وددن  شددول مم ( ب  هر 
ک   ،و دیگر متقدمان آرورت نداشت   ر،(شاید برای صحت یک سدی  نزد کلینی .است

بددهد، کددافی  هددا  ودد  تن مددرجح،  ،یوایک راویان امامی مذهب باشند؛ بل قددرائن  خددی  بددا بر کدد  
  (.1۴0ق: 1۴۲۶معروف الح نی،ر.ک؛ اثبات شهد    صدور سخن از معصه
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قدددمین در  ددزینش   ر،(آید، کلینیکافی برمی  از مقدم لون وددی از مت نددهان ی بدد  ع نیز 
کددافی   سدی ، ب  آرورت عدالت راوی در عمل و عقید، باور داشت  است. وی در مقدم

یددرون ن همد، از فتن  نک  ،هر ک  امر امامت ما را از قرآپا از بیان روایتی مبنی بر این هددا ب
یددد می  نرودج، بعفاصل  ب مددان راوی تأک ندد لزو  تهج  ب  ای یددن فت نددد: ک ددانی از ا سددالم ک ها 

؛ نبهی  رفت  باشند ر.ک سنالتروند ک  دین خهد را با علم و بصیرت از کتاب و بیرون می
 .(7:1ج ق.1۴07کلینی،

مدداع و آنرق با تعارض عد  صراستکافی ب  مقدم  در کلینی ر،( بددا اج یددز و مهافقت   ن
تدداوای بددا مخال ت مدد  ف بدد  ددزینش هددایمددعک از را عا کددافی برمیاخ مدد  شددمرد ار  و در ادا

یددات را افزاید با این معیارها می مددى از روا قدددار ک قددب م بددل ف مددیقا شددخیص  لددذا  ت شددد و  با
یددد را  تعارضهر کدا  از روایات م این دستهر آسان را بپذیریم ک مناسب است    بدداخذ کن

 (.8:1ج ق:1۴07؛ کلینی، ر.ک عنهان پذیرش از اما  برا  شما رواست

نددی در  ددزینش  هددای کلی گددر از معیار وددی دی خددالو، ی یددات م رآا و ت لیم در اخذ روا
خددالو  یددت م یددان دو روا وددم از م شددو س عددارض اخبار است؛ بدین معنا ک  هر  ددا، ک و مت

یدد  عرآ  ب  ن  بر پای و وجهی برای ترجیح دید، نشهد،مشتب   بددر پا ندد   بددا   قددرآن،  مخال ددت 
( ال ع لیهمک  سوم سقیقی اهل بیت ع فتفتاوی عام ، و ن  هیچ معیار دیگری نتهان دریا

،بأیالما أخذتم من باب الت ددلیم از باب از میان دو روایت،  تهانمیل  کدا  است، أم  ةدربار
 ، رابددهد ک تریخرسند و ب  صحت نزدرا ک  بدان از دو روایت متعارض هر یک  وسعومج

 (.9:1ج ق.1۴07ک؛ کلینی، ر. انتخاب نمهد

عددارض را  بددار مت در باب اختعف سدی  کتاب کافی، راهوار بر خهرد با اسادی  و اخ
مددی فددی  یددر را معر یددد:رجهع ب  شخص آ ا، و دانشمند و در صهرت عد  دسترسی تخی  نما

ْددلِ  : ُ قَالَعَعَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّ ِ عَلَیْ ِ اَل َّ، ِددنْ أَه سَأَلْتُ ُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَوَ عَلَیْ ِ رَجُلَانِ م
َددالَ  صددْنَعُ فَق ْددوَ یَ ُدد ُ دِینِ ِ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِی ِ أَسَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِ،ِ وَ الْآخَرُ یَنْهَا،ُ عَنْ ُ کَی یُرْجِئ

َددابِ سَتَّى یَلْقَى مَنْ یُخْبِرُ،ُ فَهُهَ فِی سَ ِددنْ ب َددذْتَ م َددا أَخ ْددرَ  بِأَیِّهِم َددةٍ أُخ ِددی رِوَای عَةٍ سَتَّى یَلْقَا،ُ وَ ف
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صددادق   هید:سماع  مى (.۶۶:1ج ق.1۴07کلینی، جالتَّ ْلِیمِ وَسِعَک مددا   یدد از ا ال ددع (  عل
یددک م دد پرسید : مددذهبانش در  هددم  ظددر  ألةمرد  است ک  دو ن ددر از  خددتعف ن بدد  ا نددى  دی

گددر  یوى ب  کار  امرش مى م روایتى بر   ت  خهد دارند،هدهند و هرکدا  مى کند و دی
 وکند تولیو این مرد چی تاز آن کار نهیش مى

بددر  فرمهد: لددب خ قددع مط کدد  او را از وا سددد  مددامى بر بدد  ا تددا  ندددازد  فهم سقیقت را عقب ا
 دهد،تا زمانى ک  اما  را معقات کند در کار خهد مختار است و در روایت دیگر است ک 

سدددی ،  .ب  هرکدا  از دو روایت عمل کنى برایت جائز است ععم  مجل ی ر،( ذیل این 
مددی علی  دو وج  برای کع  اما  کددرد،،  شددنهاد  یدد  ال ددع ( پی بددا اساد خددهرد  یددد: در بر  ه

عددی  علی  متعارض یا باید ب  اما  معصه  ال ع ( دسترسی پیدا نمهد و یا ب  سوم و فتهی قط
 باشد. و از باب اآطرار، شخص مخییر در عمل بین اخبار مخالو می تو در دیر این صهر

ضددرت  قددهل س این در سالی است ک  در آخرین سدی  این باب مرسه  کلینی ر،( از 
یددد ال ع ( مرجحاتی را برای رفع تعارض و انتخاب خبر صحیح معرفی می علی  صادق نما

یدددن  ؛ک  عبارتند از: الو. انتخاب راوی افق  و راستگهتر شدداذ؛ ج. بر ز یددت  ب. ترک روا
صددهرت  سنالتروایت مهاف  با قرآن و  خددردر  لدد  آ مدد  و در مرس فدد  عا یددت مها د. ترک روا

نددی، ر.ک باشدعد  وجهد ترجیحات فهق خیر در تهقو در آن مهآهع می  ق.1۴07؛ کلی
 (.7۶:1ج

کددافی، از با مراجع  ب  روایات مختلو برخی  تدداب  ضدداًابهاب ک عددارض  بع یدداتی مت  وروا
بددرای این میان، میشهد؛ در دید، میدیر قابل جمع  اسیاناً کدد  وی  نددهانی  سدداس ع بددر ا تهان 
بددرد. و یا اشاراتی ک  ذیل اسادی  متعارض آورد،،  زید،، برباب  ب  فتهای مختار وی پی 

شددعبان، و  ،کندمثعً در کتاب صه  روایتی نقل می مددا،  مبنی بر روز،  رفتن پیامبر ص( در 
او  اند رفت آورد ک  پیامبر و نیز ائم  هیچ یک ما، شعبان را روز، نمیرا می سپا روایاتی

 :نهی دبعد از نقل این روایات ب   اهر متعارض می
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بدددان ک  روایاتی سیر، پیامبر  ص( و ائم  را، ن ی روز،این داری در ما، شعبان دان ددت ، 
اند و ا ددر ک ددی ب دان ددت جددعلت است ک   روهی روز، این ما، را همانند ما، رمضان وا

جددب مییک روز از آن را افطار کند ک ار، شددهد؛ ای مانند ک ار، روز، ما، رمضان بر او وا
لددی کند. پا روز، آناما این روایت، روز، را با عنهان واجب ن ی می شددعبان عم مددا،  ها در 

 (.91-90:۴ج ق.1۴07؛کلینی، ر.ک شهدم تحبی تلقی می

هددای می سال، مهاردی نیز این با سددایر معیار ظددر  ددرفتن  بددا در ن نددی د  کدد  کلی یددد  تهان د
کددرد،، و از  کددر  بددهد، ذ سدداز ار  خددهد  هددی   زینش سدی  د تنها روایاتی را ک  با فتهای فق

مدداز م ددافر   ر،(یادکرد روایات خعف آن چشم پهشید، است.برای مثال، کلینی در مهرد ن
مدداز را م ددفقب روایاتی را ذکر می یددان نمهد،اکند ک  معک قصر ن سددخ ب هددار فر نددد فت چ ا

سددخ (۴3۲: 1ج ق.1۴07ک؛ کلینی، ر. شددت فر ؛ سال آن ک  در ب یاری از کتب سدیثی ه
بدد  ب  دلیل   ر،(دانند. بر این پای ، ممون است کلینیرا برای تقصیر الز  می مدداد  تددهای اعت ف

شددد کددرد، با عدداملی،  ر.ک؛  خهد از نقل روایات هشت فرسخ صرف نظر  : 8ق.ج1۴09سر
۴53.)  

هددم  کددار ف بدین ترتیب مرسه  کلینی بیشترکهشید، تا از انعواس روایات متعارض، ک  
خدداب و قضاوت را دشهار می کدد  در انت هددت  یددن ج شددان از ا چدد  ای نددد.  ر ندداب ک نددد، اجت ک

وددردن  ئدد  ن روایات، ب  اجتهاد خهد عمل کرد، و با عد  انعواس هم  روایات و همچنین ارا
مددهرد دمعیارهای خاص و مهردی خهد  نددد ان،  ر انتخاب اخبار متعارض، برای قضاوت آی

کددافی را  .(5: 1ق.ج1۴0۶،کاشانىفیض ر.ک؛  استانتقاد قرار  رفت  سددال وی  هددر  بدد   اما 
لددیهم صددهمان  ع سددید، از مع بددار ر ال ددع ( برای رفع اختعفات و تعارض متهن روایات و اخ

 (.    8: 1ج ق.1۴07ک؛کلینی، ر. استفراهم ساخت 
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شیخ صدوق)ره( .۳-2  

در زمان   ر،(محمد بن علی بن س ین بن مهسی بن بابهی  قمی، مشههر ب  شیخ صدوق
شددیدر  .(ق 30۶  سدود سالدیبت صغرا در  شددهد. نجا هددان   بدد  ج بدد   قم چشم  شددان  از ای

تددهب   ر،(شیخ طهسی (391ش:13۶5کند ر.ک؛ نجاشی.عنهان شیخ طائ   یاد می آثار مو
ضددر، فی نمهد،، ب  تعدادی از آنها اشار، میرایشان را سیصد عنهان مع مددن الیح یددر  کند؛ نظ

آددا بددار الر شددرائع(ال ددع لی  عال قی ، معانی االخبار، عیهن اخ لددل ال یددد، ع صددال، ، التهس ، الخ
سرانجا  این عالم بزر ددهار، (. ۴۴3ق: 1۴۲0 ر.ک؛ طهسی، عقاب االعمال و آثاری دیگر

تدداد سدددود پا از  ذشت  سددا پددنجه  شددهر.(ق 381  لسددال، در  هددان ر، در  یددد، از ج ی د
 (.80-71: 1388 ر.ک؛ نصیری،  فروب ت

 شیوۀ برخورد شیخ صدوق)ره( با احادیث متعارض .۱-2-۳

لددیهم کع  در اختعف وجهد ایشان اصل صددهمان  ع یددان ال ددع ( مع شددت  و م بدداور ندا را 
مددی فددرق  هددا  قددهل از آن کددع  من شددان و  سددهی و م ر.ک؛  ددذارداختعف در اصل کع  ای ه

مددان، سددخن منشأ چهن وی، عقیدة ب  (1۴خرمی: سددت، تعالیخدددای اما فددی پددا ا  در اختع
َددالَى ف َ نی ت ایشان اخبار َّدد ِ تَع أَخْبَارُهُمْ ع لَا تَخْتَلِوُ فِی سَالَةٍ وَاسِدَةٍ لِأَنَّ مَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِ الل

. ایشان (131 :1جق،1۴13، بابهی ر.ک؛ ابن  (أَسْهَالِلْذِکْرُ،ُ وَ  ِنَّمَا تَخْتَلِوُ بِحَ َبِ اخْتِلَافِ ا
صددهمین علی است: سجتادام  در جایگا، دیگری آورد، در مدد  مع هددى و ائ ال ددع ( هددا  ال

بدد  ب یار برتر و بلندمرتب  گددر  شددد، م شددت  با خددتعف دا هددم ا تر از آن ه تند، ک  اخبارشان با 
صددهرتى  رسبب اختعف اسهال، یعنى خبر  ک  متضمن سومى د سددت، در  صددى ا سال خا

مددی یددر د ر ددهن  سددال اخ  شددهدک  آن سال در جا  دیگر تغییر پیدا کند، سوم نیز ب  تبع 
ْددأَسْهَالِ  َددافِ ال َّددا لِاخْتِل َددةً  ِل َددارُهُمْ مُخْتَلِ  یدد   (جَلَّ سُجَجُ اللَّ ِ ع أَنْ تَوُهنَ أَخْب بددن بابه ، ر.ک؛ ا

  .(۴07: 1جق،1۴13
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فددی  ة ا، در سخنان دو معصه  دربارهیچ ،معتقد است  ر،(شیخ یک مهرد خاص اختع
شددت  یدد  اس دداس ، وجهد ندا شددنهند ان اساد نددد ان و  سددهی خهان فددی از  ودد  ا ددر اختع بل

سددت: می سددهال ا خددتعف در ا سدددی  و ا شهد، ب  دلیل اختعف در مهرد و مهقعیت صدور 
َددى اخْلَ،هَذِ،ِ الْأَخْبَارُ اخْتَلَ َتْ لِاخْتِلَافِ الْأَسْهَالِ وَ  ِدددَةٍیْ َتْ هِیَ عَل َددالٍ وَاس ِددی س َددا ف بددن ج  تِلَافِه ا

تنها علت بروز اختعف سقیقی در اسادی  در و همچنین ایشان  (1۲۲: ۴جق،1۴13، بابهی 
 .(117ق: 1۴03، ابن بابهی  ک؛.ر ددانصدور را ،تقی ج می  ناسی

حدددیثین ن اابن بابهی  ر،( بابی با عنه عتقاداتاال، در کتاب از طرفی دیگر االعتقاد فی ال
سدددک  در آن ، آمد، المختل ین خددتعف  حدد  ا سدد  یب هددم و اسا قددادات م نددار اعت  یرا در ک

سددت. ودربار، ابراز داشت  نیخهد را در ا یمطرح نمهد، و نظرات راهبرد ع ،یش یددن در  یا ا
َّددةِ، : دنهییم بار، َددنِ اَلْأَئِم َددارَکَ  اعْتِقَادُنَا فِی الْأَخْبَارِ الصَّحِیحَةِ ع َّدد ِ تَب تددابِ اَلل ُدد ُ لِوِ َددا مُهافِق أَنَّه

َددهْ کا عددالى وَل َّدد ِ تَ َددت وتَعَالى مُتَّ ِقَهَالْمَعَانِی دَیرَ مُختَلِ َةٍ لِأَنَّهَا مَأْخُهذَةٌ مِنْ طَرِی ِ الْهَسْیِ عَنِ الل ن
َددها ِدد هِمِن عِندِ دَیْرِ اللَّ ِ تَعالى لَوانَت مُخْتَلَ َ ُ وال یَوُهنُ اختِعفُ   َددلٍ مُختَلِ  بددارِ  ِالَّ لِعِل  جرِ األخ

 .(117 ق:1۴1۴، ابن بابهی  

پددار،شیخ لذا  مددهارد صدددوق ر،( در  شددیه،ای از  خددتعف بدد   عددعج ا لددو در  هددای مخت
 است: قرار ایناست ک  برخی از آنها از اسادی  کهشید،

 . جمع بین روایات۱-۱-2-۳

 )مفسر( صلاخبار مجمل بر مف . حمل۱-۱-۱-2-۳

لدددر کتاب االعتقادات ،باب االع  ر،(صدوقخ یش بددار الم  ددرة والمجم فددی األخ ج  تقاد 
یدد   اعتقادنا فی الحدی  الم  الر أنال  یحوم على المجمل  هید:می ق: 1۴1۴، ر.ک؛ ابن بابه
هددم م ب  میان آمد، دو دست  از روایات سخن ةدرباردر اینجا  (11۴ بددا  نددک  ب   اهر   ،دت اوت

شددان. استمال و در دیگری ب  ت صیل مطلبی بیان شد،جاما در یوی ب  ا مددل ای یدد  س  اساد
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فددی جمع و کارها  را ب  عنهان یوى از را، م  رمجمل بر اسادی   بددار معر رفع تعارض اخ
 است.نمهد،

مددا دا   در، من الیحضر، ال قی در کتاب ابن بابهی  ر،(  لدد   ،بابٌ فی أَنال اإلن ان أَس ال بما
 کدد  دارد س  ان انک   شد،، متذکربا نقل و شرح روایاتی، ب  این امر  فی  شیء من الرالوحج

قددداری خهد، سیات زمان در گددى یددا سددازد، جدددا خددهدش مددال از را م مددان در را آن هم  ز
شددید، او بدد  ک  شخصى ب  و ببخشد، سیاتش سددت بخ نددد، ت ددلیم ا لددى ک  کدد  صددهرتى در و
 از ثل  ندارد. وصیت کند، سهمى افزون مر ش از پا آن ب  ن بت بخهاهد

قددل  ال ددع ( ی عل صادق اما  از مهسی بن عمار ک  را روایتی ایشان در ادام  این باب، ن
َدد ُ،ا اند:نمهد، یددنلرَّجُلُ أَسَ ُّ بِمَالِ ِ مَا دَا َ فِی ِ الرُّوحُ  ِنْ أَوْصَى بِ ِ کُلِّ ِ فَهُهَ جَائِزٌ ل یددت، ج. ا  روا
ودد  دان ددت ، سددزاوارتر خددهد مال ب   بتن است، سیات قید در ک زمانی تا را مرد  ا ددر چنان

ِدد ِ  ِذَا می  ر،(ایز است. صدوقج او برا  کند وصیت آن همگى دربار، نهی د: ،فَتِنَّ ُ یَعْنِی ب
َدد ُ وَارِثٌ قَرِ َددانَ ل یددبٌ لَمْ یَوُنْ لَ ُ وَارِثٌ قَرِیبٌ وَ لَا بَعِیدٌ فَیُهصِی بِمَالِ ِ کُلِّ ِ سَیْ ُ یَشَاءُ وَ مَتَى ک
َددى ا ُدد ِ رُدَّ  ِل ِددنَ الثُّل ِددأَکْثَرَ م ُدد ِج أَوْ بَعِیدٌ لَمْ یَجُزْ لَ ُ أَنْ یُهصِیَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُ ِ وَ  ِذَا أَوْصَى ب لثُّل

 .(۲01: ۴ج  ق،1۴13، ابن بابهی  

یددا دور صدد شخص ک  است مهردی ب  نا ر سدی  این لذا یددک  ثددى نزد مددال، وار اسب 
تهاند ن بت ب  تما  دارایى خهد، هر  هن  ک  بخهاهد، این صهرت می نداشت  باشد، ک  در

لدد   بددیش از ث بدد   کدد   وصیت کند؛ ولى ا ر وارثى نزدیک یا دور داشت  باشد، جایز نی ت 
مددی -وصیت کند، و در صهرتى ک  ب  بیش از ثل  وصیت کند، وصیتش ب  همان ثل  باز 

  ردد.

مدد   خهیش، سخن تصدی  برای شیخ ر،( بددارت ،بدددر ادا ِددکا ع صددْدِی ُ ذَل یددتوَ تَ  ج روا
مددا  از کدد  کرد، نقلال ع (  ی عل صادقاما  از سوهنی نقل ب  دیگری ال ددع (  یدد علباقر ا
بددارة سددیدند مددرد  در یددردمددی کدد  پر ثددى ندد  کدد سالى در م لدد  و قدده  ندد  و دارد وار  ا ،قبی
خددهاهش ب  را خهد مال او: فرمهد ال ع ( ی علاما  هددت ند دل صددعح م ددلمین، و  ددر ج ع و 
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نددد. شددان کمک ب  م اکین و در را، ماند ان وصیت ک مدد ، در ای یددن ادا  م  ددر را سدددی  ا
یددن میان  اهری تعارض ترتیب، این ب  و است قبلی مجمل سدی  بر ساکم ک  دان ت   دو ا
 .(۲0۲: ۴ج ق،1۴13، ر.ک؛ ابن بابهی  استنمهد، برطرف را روایات از دست 

مقید بر قلمط . حمل۳-2-۱-۱-2  

َددا  ال ع ( علی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْ َرٍ ، َددا وَ ل َددتْ زَوْجَه َددتْ وَ تَرَک عَنِ امْرَأَةٍ مَات
ِددیَ فَلِلْتِ َددا بَق ُددعُ وَ م َددا الرُّب َددرْأَةُ لَه َدد ُ وَ الْم َددالُ ل َددا ِوَارِثَ لَهَا دَیْرُ،ُ قَالَ  ِذَا لَمْ یَوُنْ دَیْرُ،ُ فَالْم َددالَ  .م ق

ِدد ِ  ال ددع ( علی مُصَنِّوُ هَذَا الْوِتَابِ رَسِمَ ُ اللَّ ُ هَذَا فِی سَالِ  ُهُهرِ الْتِمَا ِ  َددالِ دَیْبَت ِددی س َّددا ف فَأَم
صددْدِی ُ ذَلِکَ. َددا وَ تَ َددالُ لَه َددا فَالْم َدد ُ دَیْرُه َددا وَارِثَ ل َددا رَوَا،ُ فَمَتَى مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ امْرَأَةً وَ ل م

فِی امْرَأَةٍ  ال ع (حَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِ  علی مُ
َددالُ لَ َدداجمَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ فَالْمَالُ کُلُّ ُ لَ ُ قُلْتُ الرَّجُلُ یَمُهتُ وَ یَتْرُکُ امْرَأَتَ ُ قَالَ الْم  ه

 .(۲۶۲:  ۴ج ق،1۴13، ابن بابهی  

مددا  باشد، نداشت  شههرش جز وارثی و برود دنیا از ک  در اینجا سخن از خانمی است  ا
هددا مى ارث ب  را زن مال تما  شههر: فرمایدال ع ( مىباقر علی  برد و در صهرتی ک  زن تن

مددیوارث شههر باشد، یک بدد  ارث  هددار  را  ندددچ مددا   آن، ،بددرد و باقیما بدد  ا لدد   سددتمتع . ا
طددعق صدددوق ر،(شیخ خددش ا یددر ب یددن اخ یددت ا سددتناد بدد  را، روا تددى ا گددر روای مددا  از دی  ا

مددان بدد  مربهط سوم این:  هیدمی نمهد،، ال ع ( مقیدصادق علی  ضددهر ز مددا  س یدد  ا - عل
 . رسدمى زن ب  مال تما  دیبت، سال در اما ال ع ( است؛

 بابححمل صیغه وجوب بر است. ۳-۱-۱-2-۳

قَالَ قُلْتُ لَ ُ الرَّجُلُ یَتَمَتَّعُ فَیَنْ َى أَنْ  ال ع ( علی رَوَ   ِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی  ِبْرَاهِیمَ ،
ْدد ِ دَ ٌ َّدد. یُقَصِّرَ سَتَّى یُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَی ْدددِ الل ِددی عَب َددنْ أَب سددِنَانٍ ع ْددنِ  َّدد ِ ب ْدددِ الل َددةِ عَب ِددی رِوَای   ِوَ ف

سددْتِحْبَابِ وَ یَ ْتَغْ ِرُ اللَّ َ تَعَالَى ال ع ( علی  .قَالَ مُصَنِّوُ هَذَا الْوِتَابِ رَسِمَ ُ اللَّ ُ وَ الدَّ ُ عَلَى الِا
 .(37۶: ۲ج  ق،1۴13، ابن بابهی   جالِاسْتِغْ َارُ یُجْزِی عَنْ ُ وَ الْخَبَرَانِ دَیْرُ مُخْتَلِ َیْن
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مددرزش  در اینجا شیخ صدوق ر،( لددب آ تدد  و ط سددتحباب  رف بددر ا ریختن خهن را سمل 
 نماید.شخص را از آن کافی دان ت ، تعارض این دو خبر را بر طرف می

حمل صیغه نهی بر کراهت. ۳-2-۱-۱-۴  

یدد الشَّیْبُ نُهرٌ فَلَا تَنْتِ ُه،  صل اهلل علی  و آل (قَالَ رَسُهلُ اللَّ ِ ، َددا، وَ کَانَ عَلِیٌّ  عل  ال ددع ( ل
ْددرِیمٍ ْددیُ تَح َددا نَه ِددأَنَّ. یَرَ  بِجَزِّ الشَّیْبِ بَأْساً وَ یَوْرَ،ُ نَتْ َ ُ.فَالنَّهْیُ عَنْ نَتْوِ الشَّیْبِ نَهْیُ کَرَاهِیَةٍ ل  ل

ِدد .جعن الصَّادِقَ  علی  ِددنْ نَتْ  بددن   ال ع ( یَقُهلُ لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَبِ وَ نَتْ ِ ِ وَ جَزُّ،ُ أَسَبُّ  ِلَیَّ م ا
 .(131: 1ج ق،1۴13، بابهی 

پددا آن   صل اهلل علی  و آل (در روایت رسهل خدا وارد شد، ک  مه  س ید نهر است؛ 
شددد،و در روایت اما  صادق علی  را نونید صددادر  لددذاال ع ( جهاز کندن آن  سددت.  شددیخ  ا
هددت مى  ر،( جهت رفع تعارضصدوق نددا  کرا بدد  مع سدد ید  مدده   ندددن  هددى از ک نهی ددد: ن
 ن  نهى تحریمى. است،

. حمل تعدد مصادیق۳-2-۱-۱-۵  

صددادی   کدد  م یددت آورد،،  عدددادی روا مددی ت سددن یتی شیخ صدوق ر،( در مهآهع پایان 
وَ رَوَ  مُهسَى بْنُ بَوْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی شهد،مت اوتی ب  عنهان معک تشخیص معرفی می

 .یَةِ سَتَّى یَأْتِیَ لَهَا تِ ْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرقَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِ ال ع ( علی جَعْ َرٍ 

َددلَ ال ع ( وَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ  علی  ِددنْهُمْ  أَنَّ ُ سُئِلَ عَنْ قَهْلِ اللَّ ِ عَزَّ وَ ج َددتِنْ آنَ ددْتُمْ م ف
 .مَالِلْقَالَ  ِینَاسُ الرُّشْدِ سِ ْظُ ا رُشْداً فَادْفَعُها  ِلَیْهِمْ أَمْهالَهُمْ

یددرَةِ  ْددنِ الْمُغِ َّدد ِ ب ْدددِ الل َددنْ عَب وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُ َیْنِ ع
ُددههُمْ یُعَمَّنْ ذَکَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِ  علی  َددةِ  ِذَا رَأَیْتُم ُّددهنَ ال ع ( أَنَّ ُ قَالَ فِی تَ ْ ِیرِ هَذِ،ِ الْآی حِب
 آلَ مُحَمَّدٍ ع فَارْفَعُههُمْ دَرَجَةً. 
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َّدد ُ  ِذَا  ِددکَ أَن َدددَّ َ وَ ذَل قَالَ مُصَنِّوُ هَذَا الْوِتَابِ رَسِمَ ُ اللَّ ُ هَذَا الْحَدِی ُ دَیْرُ مُخَالِوٍ لِمَا تَق
ُددهلِ لِأُونِاَ مِنْ ُ الرُّشْدُ وَ هُهَ سِ ْظُ الْمَالِ دُفِعَ  ِلَیْ ِ مَالُ ُ وَ کَذَ ِددی قَب شددْدُ ف ْدد ُ الرُّ ِدداَ مِن کَ  ِذَا أُون

شددَیْ ِددی  َددةُ ف ْددزِلُ الْآی َدددْ تَن ِدد ِ وَ ق ِددرَ ب َدد ِّ اخْتُب ْددرِ،الْح ِددی دَی ْددرِی ف یدد  جءٍ وَ تَج  ق،1۴13، ابن بابه
 .(۲۲۲-۲۲1صص،۴ج

مددانی  هید: شیخ ر،( می یددرا ز ندددارد، ز تددیم  بددرایاین سدی  مخال تى با سدی  قبل  ی
بدد  او  در این زمان ،و دارایی نگهداری کندمال  از بتهاند ، ک ل شدئقا رشدتهان می مددالش 

پددذت لیم مى سدد  را ب کدد   سددد  مددیشهد، و همچنین زمانى ک  ب  سدی از رشد بر تددهان یرد، 
سددپرد بدد  او  یددن  مالش را  یدد سددنالتو ا کدد   دداهى آ سددت  نددى ا سددنن قرآ بددار، ى از  ا  از آن در
 .پذیردج در مهارد دیگر نیز جریان مىی،جر سنالتشهد، ولى ب  مهآهعى نازل مى

. نوع لحن و سبک کالم۳-2-۱-۱-۶  

یدد ،   ر،(شیخ صدوقهای ارائ  شد، تهسب یوی از را، سل عددارض اساد فددع ت هددت ر ج
یددا سددت هامی  ودداری،  قابلیت سمل یوی از دو طرف تعارض بر معنای ا بددی و ان سددلب تعج و 

 معنای اخباری برای سدی  مخالو است.

یدد  و رُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْ َرٍ  علی ،وَ رَوَ  عَمْ ال ع ( قَالَ: کَانَ رَسُهلُ اللَّ ِ صل اهلل عل
شددَهْرُ  َددا  آل ( یَصُه ُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ یَصِلُهُمَا وَ یَنْهَى النَّاسَ أَنْ یَصِلُههُمَا وَ کَانَ یَقُهلُ هُم

یدد اللَّ ِ وَ هُمَا کَ َّارَةٌ لِمَا قَبْ ُدد ُ  عل َّدداسَ أَنْ لَهُمَا وَ مَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُهبِ. قَهْل َددى الن ال ددع ( وَ یَنْه
َّدداسَ  یَصِلُههُمَا هُهَ عَلَى الْتِنْوَارِ وَ الْحِوَایَةِ لَا عَلَى الْأَخْبَارِ وَ کَأَنَّ ُ یَقُهلُ کَانَ یَصِلُهُمَا وَ یَنْهَى الن

ضددَّلِ  - وَصَلَ وَ مَنْ شَاءَ فَصَلَ وَ تَصْدِی ُ ذَلِکَ. مَا رَوَا،ُءَأَنْ یَصِلُههُمَا فَمَنْ شَا َددنِ الْمُ َ زُرْعَةُ ع
ال ع ( یَ ْصِلُ مَا بَیْنَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ ال ع ( قَالَ: کَانَ أَبِی  علی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِ علی 

َددةٌ علی  بِیَهْ ٍ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُ َیْنِ َددابِعَیْنِ تَهْب ال ع ( یَصِلُ مَا بَیْنَهُمَا وَ یَقُهلُ صَهْ ُ شَهْرَیْنِ مُتَت
ضددَانَ صددَلَ  مِنَ اللَّ ِ. وَ قَدْ صَامَ ُ رَسُهلُ اللَّ ِ  صل اهلل علی  و آل ( وَ وَصَلَ ُ بِشَهْرِ رَمَ صددَامَ ُ وَ فَ وَ 



 119 ۱۳9۸ زمستان، ۳۷، شمارة ۱۰سال  سراج منير؛

 

یدد یکُلَّ ُ فِی جَمِ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَصُمْ  یدد  جعِ سِنِی ِ  ِلَّا أَنَّ أَکْثَرَ صِیَامِ ِ کَانَ فِ : ۲ج ق،1۴13، ابن بابه
93). 

ضددان   ر،(شیخ مددا، رم بدد   صددال آن  شددعبان و ات مددا،  ثددهاب روز،  بدداریدر مهرد  قددل  اخ ن
یدد  ک  پیامب این بر مبنى ال ع ( آورد،، علی کند؛ سپا روایتى از اما  باقرمى صددل اهلل عل ر 

لدد ( مددى شددعبان و و آ سددت  روز،  ضددان را پیه هددى رم سددتن آن دو ن مددرد  را از پیه شددت و  دا
خدددا هیدمی متعارضاین روایات در مهرد  ایشانفرمهد. مى سددهل  صددل  : این جمل  ک  ر  

وددار   اهلل علی  و آل ( مرد  را از اتصال روز، در ما، شعبان و رمضان نهى فرمهد، است ها  ان
مددى نی ت؛ مانند این یاخبارجمل  است و  گددران را ک  ب رماید: آیا او خهد روز،  دارد و دی
 .کندبرای اثبات دید ا، خهد، ب  سدی  بعدی استناد میدر ادام  کندو! و نهى مى

 . ترجیح بین روایات2-2-۳

. نقد سندی۳-2-2-۱  

یدد  اهتما  شیخ صدوق ر،( نقل اسادی  صحیح بهد،   (3: 1ج ق،1۴13، ر.ک؛ ابن بابه
آددعو کبا این سال در اند بدد   یددان مهاردی  یددل راو بدد  دل یددات  خددی از روا سددندی بر هددای 

بددار، آعیو، اشار، کرد، آنها را فاقد اعتبار می تددی در قددل روای داند. ب  عنهان نمهن  پا از ن
ِدد ِ،  هید:ممنهعیت نماز در برابر آتش می َددلَ ب مدد  هَذَا هُهَ الْأَصْلُ الَّذِی یَجِبُ أَنْ یُعْم ج در ادا

تددش و ال ع ( نقل می علی  ما  صادقاروایت دیگری از  بددر آ ندددن در برا کند ک  نماز خها
شمرد. آنگا، شیخ ر،( خبر دو  را ب  دلیل دارا بهدن راویان مجههل ب  امثال آن را جایز می

تددری  بددار کم سددند، اعت فددع در  مدددانی و ر بددراهیم ه نا  س ین بن عمرو و پدرش و عمرو بن ا
 .(۲51: 1ج ق،1۴13، ی هر.ک؛ ابن باب  برای آن قائل است
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. تخییر بین روایات۳-2-۳  

مَنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَوَّةَ لِیَعْتَمِرَ  ال ع ( قَالَ،رَوَ  عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِ  علی 
 مِنْ مَوَّةَ یُرِیدُ الْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً جَأَسْرَ َ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الْحُدَیْبِیَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَ

َددرَا ِ لَمْ یَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ سَتَّى یَنْظُرَ  ِلَى الْوَعْبَةِ وَ رُوِیَ ؛ وَ أَنَّ ُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ  ِذَا نَظَرَ  ِلَى الْمَ ددْجِدِ الْح
َّددة؛  وَ رُوِیَ دَخَلَ أَوَّلَ الْحَرَ ِ أَنَّ ُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ  ِذَا رُوِیَ ُددهتِ مَو َددى بُی َددرَ  ِل أَنَّ ُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ  ِذَا نَظ

َددةٍ  َددةٌ لَیْ ددَتْ بِمُخْتَلِ  صددَحِیحَةٌ مُتَّ ِق َددا  َددارُ کُلُّه َددذِ،ِ الْأَخْب َّدد ُ ه َدد ُ الل وَ قَالَ مُصَنِّوُ هَذَا الْوِتَابِ رَسِم
َددعُ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُ شددَاءَ وَ یَقْط یددتِ   ْرَدَةً فِی ذَلِکَ بِالْخِیَارِ یُحْرِ ُ مِنْ أَیِّ مِیقَاتٍ مِنْ هَذِ،ِ الْمَهَاقِ

َّدد ِ الْ ِددیمِالتَّلْبِیَةَ فِی أَیِّ مَهْآِعٍ مِنْ هَذِ،ِ الْمَهَاآِعِ شَاءَ وَ هُهَ مُهَسَّعٌ عَلَیْ ِ وَ لَا قُهَّةَ  ِلَّا بِالل ِددیِّ الْعَظ  جعَل
 .(۴5۶-۴5۴صص: ۲ج ق،1۴13، بابهی  ناب 

یددات ج در مهرد میقات عمر،در کتاب ،سج عدددد  در روا آددع مت یدد ، مها  زار و قطع تلب
بددین   ر،(است. شیخ معرفى شد، کدد   سددت  هم  این روایات را صحیح دان ت  و بر این باور ا

ر هریک از ددهد، اختیار دارد آنها اختعفى وجهد ندارد و ک ى ک  عمر، م رد، انجا  مى
 ها بخهاهد، محر  شهد و در هر کدا  از مهاآع اراد، کند، تلبی  را قطع نماید.این میقات

. شیخ طوسی)ره(۳-۳  

سددان   طهس( در شهر .(ق 385  بن عدلى طهسى در سال سد ن بن ابهجع ر محمد خرا
غددداد (.ق..ه ۴08 در سال  دید، ب  جهان  شهد. ندددج بدد  ب مددددت پ کددرد و  هدداجرت   سددال م

وددا جدر همین دوران تالیو ،را داشت و   ر،(شدا رد  شدیخ م ید افدتخار را  تهذیب األس
سددل ئدد  را،  بددار و ارا عددارض اخ بدد  م ددأل  ت تدداب  یددن ک شددان در ا مددهد. ای ددداز ن هددای آن آ

نددا هن   ر،(شیخ طهسىاست. پرداخت  آددهعات  ه نددددر مه بددار سدددی  :مان جددال،، و اخ  ر
صددهل ،فق ، ت  یر، تراجم و فهرست مددال، کددع ، ا یدد  و اع تددب، ادع مدددقتل و...ک  تددداریخ و 

خددر در   ر،(شیخ .(۴۴7ق: 1۴۲0 ر.ک؛ طهسی، استکرد، مختلو و متعدد  را تألیو اوا
بدد   جاالخبار ،االستبصار فیما اختلو منعمر خهد  مددان و  هددی از عال سددت  رو بدد  درخها نددا  ب
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هددذیب و  منظهر ارائ  تلخیص از تهذیب تالیو نمهد. صددارات هددذیبین( ستب بدد  ت عددروف  از   م
عدد  ترین منابع فدقهىترین و م صلمهم تددرین مجمه شددمار معتبر شددیع  و در  یددى    بددها  روا

سددال آیند. سرانجا  ایشان س اب می شددت .(ق ۴۶0 در  جددو در ذ صددیری،  در ن  ر.ک؛ ن
1388 :107-1۲8). 

 شیوۀ برخورد شیخ طوسی)ره( با احادیث متعارض .۱-۳-۳

صددار تما  کتاب ا  از تهذیب و بخش عمد،ک   ،شهدبین روشن مییبا بررسی تهذ استب
سدداس در این دو کتاب بر ایشان .دهدب   اهر متعارض تشویل مى را اسادی  عددد  ا صددل   ا
یددک  (ال ع علیهممعصهمان  سخن تناقض شددان از  کددع  ای هددهر  ب  دلیل عصمت آنان و  
شدد و همچنین واسد منشأ سدددی  ای قددرآن اعد  مخال ت  بددا  سددت اد، از ن  عدددهقبددا ا مددع  ا و ج

طددرف  ،متعارض رمدیان اسدادی  ب   داهترجیح و تخییر  عددارض را بر شددول ت کهشدید، تا م
 (.101ش:1388 ،افشار و  زاد،فدتاسى  ر.ک؛ سازد

 . جمع بین روایات۱-۱-۳-۳ 

 . حمل مطلق برمقید۱-۱-۱-۳-۳

( تعدادی روایت در مْرَأَتَ ُ وَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَااجَهَازِ دَ ْلِ الرَّجُلِ شیخ طهسی ر،( در باب  
الددت مجاز بهدن د ل دادن  مددیمی بددالعوا را  شددههرش و  سددب  مدد  زن ته لددی در ادا آورد، و

جددهاز د ددل  عددد   بددر  نددی  الددت سدیثی مب مددیمی ئدد   شددههرش ارا سددب  نددد: ،زن ته ِددی ک َددنْ أَب ع
عددارض  .جأَةَ  ِلَّا أَنْ لَا تُهجَدَ امْرَأَةٌرْقَالَ: لَا یُغَ ِّلُ الرَّجُلُ الْمَال ع (  علی جَعْ َرٍ سددل ت بددرای  لذا 

یدد  فهق از قاعد، سمل مطل  بر مقید است اد، کرد، بیان می فددهق در اساد مددل  کند جهاز ع
مددی شددد: ،تنها در مهرد خاص و نبهدن زن دیگری جهت د ددل دادن  َددارُ وَ  ِنْ با َددذِ،ِ الْأَخْب فَه

َدددَّمْنَاهَا  کَانَتْ مُطْلَقَةً فِی جَهَازِ ِددی ق َددارِ الَّت دَ ْلِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ فَتِنَّا نُقَیِّدُهَا بِالْأَخْب
َّدددِلِأَنَّ الْحُوْمَ الْهَاسِدَ  ِذَا وَرَدَ مُقَیَّداً وَ مُطْلَقاً فَلَا خِلَافَ أَنَّ ُ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ الْمُطْلَ ُ عَ َددى الْمُقَی  ل
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َدداتَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُوْمَ أَیْضاً  ِنَّمَا یَ ُهغُ مَعَ عَدَ ِ النِّ َاءِ  ِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ عَدَ ِ الرِّجَالِ  ِ ذَا م
ِددکَ  یدددُ ذَل َددةِ وَ یَزِ َددارِ الْمُتَقَدِّم ِددنَ الْأَخْب َددا،ُ م َددا رَوَیْن ِددکَ م َددى ذَل َدددُلُّ عَل َّددذِی ی ُددلُ وَ ال الرَّج

 .(199: 1ق،ج1390طهسی، جبَیَاناً

 مجمل بر مفصل. حمل 2-۱-۱-۳-۳

مددا  شیخ ر،( در مبح  ماال میالت روایاتی مبنی بر وجهب د ل بر ک ی ک  میالت را ل
مدد  دو  کددرد، و در ادا یددان  شددد،، را ب کرد، در سالی ک  ج د سرد شد، و هنهز د ددل داد، ن

عددد از د ددل جال ع ( در جهاز ماال میالت و بهسیدن سدی  از اما  صادق علی   د، قبل و ب
بددل از آن  آورد. ایشان برای سل این تعارض دومیالت می یددت ق سدی  فهق را مجمل و روا

سددرد  بددل از  را م صل و مشروح دان ت ، لذا محتهی این دو سدی  را مربهط ب  ما میالت ق
َددى أَنَّ  فَالْهَجْ ُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ، داند:شدن ج د و یا بعد از د ل میالت می َددا عَل نَحْمِلَهُم

ِددی التَّقْبِیلَ  ِذَا کَانَ بَعْدَ الْمَهْتِ قَبْلَ أَنْ یَبْرُدَ أَوْ بَعْدَ الْغُ ْلِ لِأَنَّ ذَلِکَ َّددا،ُ ف َددا بَیَّن  لَا بَأْسَ بِ ِ عَلَى م
صددَّلِ وَ أَالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ تِلْکَ مُ َصَّلَةٌ وَ هَذِ،ِ مُجْمَلَةٌ وَ یَنْبَغِی  َددى الْمُ َ َددلُ عَل نْ یُحْمَلَ الْمُجْم

 .(۴30: 1ق،ج1۴07ج طهسی،یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً

 . حمل عام بر خاص۳-۱-۱-۳-۳

شددخص  بددهدن  جدداز ن بددر م نددی  یدداتی مب خددهش، روا در کتاب استبصار باب استعمال بهی 
مدد سدددی  از ا یددل دو  مدد  ذ مددد، و در ادا بدده آ خددهش  طددر و  مددهاد مع سددتعمال  حددر  در ا   ام

ْدددِ ، ال ع ( مصادی  بهی خهش را معرفی نمهد، ک  با هم مت اوتند:صادق علی  ِددی عَب َددنْ أَب ع
ُددهدُ.ال ع (  علی اللَّ ِ  َددرَانُ وَ الْع َددرُ وَ الزَّعْ  نددین ،قَالَ: الطِّیبُ الْمِ ْکُ وَ الْعَنْب ْدددِ ج و همچ َددنْ عَب ع

َّدد ِ  ْدددِ الل َددرَانُ وَ  ال ددع (یدد ل عالْغَ َّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَب َددرُ وَ الزَّعْ  یددبُ الْمِ ددْکُ وَ الْعَنْب َددالَ: الطِّ ق
بدداب (180: ۲ق،ج1390ج  طهسی،الْهَرْسُ فددهق را از  صددادی   سددی ر،( م شددیخ طه . در ادام  

هددا در  خددتعف آن هددم و ا تمثیل و تقریب ب  ذهن دان ت ، دو سدی  را در سوم کلی مهاف  
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مددی لداند. لذا از باب سمجزئیات می فددی  مددع معر بددل ج سدددی  را قا خدداص دو  بددر  -عددا  
 .(180: ۲ق،ج1390کند ر.ک؛ طهسی،

 . حمل وجوب بر استحباب۴-۱-۱-۳-۳

پددا  شددد، و  نددهن  شیخ طهسی ر،( در مهآهع نماز و روزة شخصی ک  بیههش و یا مج
مدداز و از مدتی بهبهدی یافت ، روایاتی نقل می ضددای ن فددردی الز  نی ددت، ق نددین  کدد  چ کند 

صددادق علی  هایروز، مددا   یدداتی از ا مدد  روا ال ددع ( انجا  نداد، را بجای آورد. ایشان در ادا
مددینقل می شددیخ ر،( کند، ک  در آن دستهر ب  قضای فرائض انجا  نشد،  مدد   نددد، در ادا ده

فددردی روایات دست  دو  را بر استحباب سمل کرد، می نددین  بددرای چ فددرائض   هید: قضای 
این شیهة جمع  (۲۴5-۲۴۴ص،ص1ق،ج 1۴07طهسی، ؛ ر.ک باشداختیاری و م تحب می
سددی،  شددهدمی ب یار در تهذیبین دید، صددص۴ق، ج 1۴07 ر.ک؛ طه و  (۲5۲و۲03و189، 

 .(۴1و۲۲: صص1ق، ج1390 ر.ک؛ طهسی،

 حرمت بر کراهتحمل . ۵-۱-۱-۳-۳

یدد  َّدد ِ  عل ْدددِ الل ْددرِ ُ،عَنْ أَبِی عَب َدددْخُلَ الْمُح َددأْسَ أَنْ ی َددا ب َددالَ: ل َددا  ال ددع ( ق ِددنْ ل َّددا َ وَ لَو الْحَم
یدد  َّدد ِ  عل ْدددِ الل ِددی عَب َددا یَتَدَلَّکُ.عَنْ أَب َددالَ ل َّددا َ ق َدددْخُلُ الْحَم ْددرِ ِ ی َددنِ الْمُح سددَأَلْتُ ُ ع َددالَ:  ال ددع ( ق

ْددرِ وَ ا ْددأَوَّلَ لْیَدْخُلُ.فَالْهَجْ ُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ ُ عَلَى آَرْبٍ مِنَ الْوَرَاهِیَةِ دُونَ الْحَظ َددرَ ال خَب
 .(18۴: ۲ق،ج1390 طهسی، عَلَى الْجَهَازِ وَ رَفْعِ التَّحْرِیمِج

سددالی شددهد؛ در  یددت در روایت اول شخص مُحر  اجاز، دارد ب  سما  وارد  کدد  در روا
شددد، هددی  نددای دو  از این کار ن بدد  مع هددی  بددر دو  را ن سددی ر،( خ شددیخ طه جددا  سددت، در این ا

 داند. فهق را فاقد تعارض می کراهت دان ت  و لذا دو راویت
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 روایت بر تقیهحمل . ۶-۱-۱-۳-۳

مدد   تددهای عا فدد  ف کدد  مها صددهرتی  عددارض را، در  شیخ طهسی ر،( شماری از روایات مت
نددد یددل چ یددت، در ذ حدد  د ددل م ندد  آن در مب یددت،  باشد، سمل بر تقی  کرد، است. نمه روا

سددالی او ک ن آن را ب  دیر از بهی کافهر جایز ندمیالت خهشبه کردن  ن ت  و منع کرد،، در 
یددل ک  در روایتی آن را مجاز شمرد، بدد  دل عددارض را  یددت مت شددیخ ر،( روا جددا  سددت. در این ا

هددل  بددا ا قددت  مددهد، سددنالتمهاف یدد  ن بددر تق مددل  سددتس سددی، ا ؛ (۲95: 1ق،ج 1۴07 ر.ک؛ طه
  است:همچنین در جایی دیگر آورد،

َددا  قَالَ: قُلْتُال ع (  علی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ِ، صددَّلَاةِ عَلَیْه َّدداسِ بِال َدد ُّ الن لَ ُ الْمَرْأَةُ تَمُهتُ مَنْ أَس
سدددی  قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ الزَّوْجُ أَسَ ُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْهَلَدِ وَ الْأَخِ قَالَ نَعَمْ وَ یُغَ ِّلُهَا ج در ادام  دو 

لددی،ال ع ( نقل می علی  از سضرت صادق یددت قب خددعف روا بددر  فددهت  کند ک   بددرادر زن 
بدد  شد، را مح  بر نماز برآن ن بت ب  هم رش می بددر را  یددن دو خ داند. لذا ایشان تعارض ا

آددَرْبٍ ،  هید:دلیل تقی  دان ت ، در ادام  می َددى  َددا عَل َددرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُم فَالْهَجْ ُ فِی هَذَیْنِ الْخَب
 .(۲05: 3ق،ج1۴07ج ر.ک؛ طهسی،الْعَامَّةِ مِنَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُمَا مُهَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ

 . حمل ظاهر بر مجاز7-۱-۱-۳-۳

بدد   یددات  بددین روا مددع  هددت ج کددرد،، ج عدددول  شیخ طهسی ر،(  اهی از معنای  اهری 
هددت معنای مجازی استناد می مددرد و زن ج بددین  صددل   سددداقل فا آددهع  کند، چنانو  برای مه

تددا د، ذرع را  انجا  فریض  نماز، تعدادی روایت نقل نمهد،، فهاصل جددب  مختل ی از یک و
صددل  را بیان می مددراد از فا شددیخ ر،(  یددات،  سددت  از روا کند، لذا برای رفع تعارض میان این د

َددانَ   هید:،داند و میتقد  مرد بر زن می َّدد ُ  ِذَا ک َددى أَن َدد ُ عَل َددرِ أَنْ نَحْمِل َددذَا الْخَب ِددی ه ْدد ُ ف فَالْهَج
َددازِ أَةِ بِشَیْرْالرَّجُلُ مُتَقَدِّماً عَلَى الْمَ ِددنَ الْمَج آددَرْبٍ م َددى  ِددذَا،ُ عَل صددَلِّی بِح ُدد ُ تُ ءٍ یَ ِیرٍ فَیَوُهنُ قَهْل

 .(۴00: 1ق،ج1390ج  طهسی،لِقُرْبِهَا مِنْ ُ
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 . نوع لحن و سبک کالم8-۱-۱-۳-۳

یددت طب  نظر شیخ طهسی  ر،( یوی از را، سل عددارض، قابل یدد  مت بددین اساد مددع  های ج
یددا ضسمل یوی از دو طرف تعار سددت هامی  نددای  بر معنای ا سددلب مع ودداری، و  بددی و ان تعج

بددرای  لددی  کدد  او یددت  خددتعف دو روا فددع ا بددرای ر لددذا  سددت،  اخباری برای سدی  مخالو ا
مددی نددد، شخص محر  صید را سرا  و دومین خبر شوار در سالت اسرا  را سعل معرفی  ک

ُددهزُ  (ع قَهْلُ ُ د:، ی هداند و چنین میسدی  دو  را در معنا و لحن انواری و تعجبی می یَج
َددا ُددهزُ  لِلْمُحْرِ ِ أَنْ یُشِیرَ بِصَیْدٍ عَلَى مُحِلٍّ  ِنْوَارٌ وَ تَنْبِی ٌ عَلَى أَنَّ ُ  ِذَا لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ فَوَذَلِکَ ل تَج

ِدد ِ َددنْ  ِبَاسَت َددارَ ع ِددذَلِکَ الْتِخْب ُددرِدْ ع ب َددمْ ی َّددیْنِ وَ ل ْدددِ الْمُحِل َددى عَق شددَّهَادَةُ عَل َددالٍ ال ُددلِّ س َددى ک ج عَل
 (.315: 5ق،ج1۴07 طهسی،

 . ترجیح بین روایات2-۱-۳-۳

 . ترجیح سندی۱-2-۱-۳-۳

هددذیبین، سند  را در سندشناسى یا نقد  ر،(رویورد شیخ طهسى تددهان در مى روایات ت
 ددا،   ر،(شیخ زیرا نمهد؛ خعص  ،دو عنهان بررسى سال راویان و بررسى چگهنگى طری 

مددهد، و  ددا، راو  الس با تهج  ب  یددن ب  آعو سدند اشدار، ن بددا  ا جدد  مآددعو را  حدده، ته ن
 .کندسند عنهان مىارتباط راویان 

سددادات(، مبح  سرمت زکات واجب بر بنیذیل  در ب  عنهان نمهن ، تددى از هاشم  روای
صددادق ب  سادات بد  ندقل زکات اعطا  آن جهاز در ابهخدیج  ک  یدد  از امدا    ( عال دد عل

کرد،، خبر فهق را علی ردم ب  آعو ابهخدیج  نزد اصدحاب اشدار، . شیخ ر،( استآمد،
 .(3۶: ۲ق،ج1390 ر.ک؛ طهسی، داندنقل شدن در کتب سدیثی مختلو، آعیو می

جدد  ایشان ب  مذهب مهارد  در بررسى سال راویان، در ،طهسی ر،( شیخ  و در دارد ته
یددت فک  راو  روایتى از  صدهرتى شددد و روا رق شیعى یا از مذاهب دیر شیعى و مخالو با
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یددات  ا  ک  اموان جمعب   هن  ،او در تعارض با روایات امامی  قرار  یرد سدددایر روا آن بدا 
قددل  روایتى از وهب درلذا  د.کنب  ف اد روایت سوم مى وجدهد نداشت  باشد، بن وهب ب  ن

عددز،  صل اهلل علی  و آل (قش خاتم پیامبرناست ک  آمد،ال ع (  علی از اما  صادق   ،للال  ال
خددهد را ،الملک للال جال ع (، علی و ندقش خاتم سضرت على جدمیعاج  بهد و هر دو انگشتر 

بن  نهی د: راو  این روایت وهبذیل این روایت مدى  ر،(کردند.شدیخدر دست چپ مى
سدددت وهب است و او عامى، حددددی  ا تددروک ال سدددی  الز  مددو ع آعیو و م یددن  بدد  ا ل 

 .(3۲: 1ق،ج1۴07 ر.ک؛ طهسی، نی ت

آددعو و بىنیز سدی  را  و انقطاع ارسال ، ر،(طهسى شیخ جددب  سددددی  مه بددار   اعت
بددى پدد ت،دربار، م تحب بهدن د ل میال برا  نمهن ، د،مارشمدى بددن ا تددى از ا قددل روای ا از ن
جددل را آورد، و نزیرا ابدن ابى  ؛نهی د: این خبر مرسل اسدتمى ،نجران عددن ر یددر  جران تعب
مدداد نورد،، ذکررا  رواینا   تدد  او اعت بدد     ندددتهان  ندددبهد، و   کددرد چ  ب ا آن شخص،ثدق  

 .(109: 1ق،ج1۴07 ر.ک؛ طهسی،

 . ترجیح متنی2-2-۱-۳-۳

بدد شیخ طهسی ر،( افزون بر نقد سندی بر اساس معیار شددهاد  لدد ، است  های مختل ی ازجم
یدد  اجماع ، ترجیح مهاف طعیق سنالتعرآ  بر ، قرآن نددی اساد قددد مت ، مخال ت با عام ، ب  ن

شددد.مددی عدرآ  روایات بر قرآن ،ها  مهجهد در تهذیبیننمهن  از است.پرداخت  یددن در  با ا
سدددت عددارضدر تا  مهارد  ک  روایت را ب  طهر مشخص با آی سالت،  شددار،  ا یدد  ا بددد  آ

کند. لذا ایشان متن روایت را نقد می ،مطرح نمهد،  با آیرا م اد سدی  نمهد، و مدخال ت 
شددد را مددی سر ب  هنگا  وآه بن ابى الععء را ک  در باب م ح جله و پشتروایت س ین با
 .(۶۲: 1ق،ج1۴07 ر.ک؛ طهسی، کنددان ت ، عمل ب  آن را نهی میمدنافى بدا قرآن 

تددی از  در باب تحلیل متع  شیخ ر،( روایاتی مهاف  با عنهان باب مدد  روای را آورد، در ادا
ُدده َ  (ص قَالَ: سَرَّ َ رَسُهلُ اللَّ ِ  ال ع ( علی عَنْ عَلِیٍّ ، کند:ال ع ( نقل میاما  علی علی  لُح
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عددی رد،  سددنالتج ایشان سدی  مذکهر را ب  دلیل مخال ت با الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ وَ نِوَاحَ الْمُتْعَةِ. قط
َددا الْأَ هید: ،نمهد، می َددى مُهجَبِه َّددةِ عَل خْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُهَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْوِتَابِ وَ  ِجْمَاعُ الْ ِرْقَةِ الْمُحِق

مدداع فَیَجِبُ أَنْ یَوُهنَ الْعَمَلُ بِهَا دُونَ هَذِ،ِ الرِّوَایَةِ الشَّاذَّةِ بددا اج فدد   یددات اول را مها ج و لذا روا
 .(1۴۲: 3ق،ج1390دهد  ر.ک؛ طهسی،ترجیح می شیع  دان ت  ن بت ب  خبر تحریم متع 

 . تخییر بین روایات۳-۱-۳-۳

بدد   سددد و مرت شیخ طهسی ر،( در اندک مهاردی، روایات ب   اهر متعارض را در یک 
جددایز و از صحت دان ت ، بین آنها جمع و ترجیهی قائل نمی کدددا  را  هددر  شهد، لذا عمل ب  

کدداف ثددالمددی یب  انتخاب خهانند و جهت انجا  تولیو  نددهان م بدد  ع نددد.  بدداب ک ددار،  ،دا در 
( دو روایت آورد،، در روایت اول میزان ک ار، از طعق است یدر اصطعح فق  نهع هار 

یددا  پددی و عمل فهق را ب  ترتیب استطاعت شخص، آزادی یک برد، و یا روز، دو ما، پی در
مددا، قکند؛ در سالی ک  در روایت دو  اطعا  شصت فاطعا  شصت فقیر معین می بددر دو  یددر 

بدد  پی درپی روز،  رفتن مقد  آمد، مددل  است. شیخ ر،( دو سدی  را متعارض ندان ت ، ع
 .(58: ۴ق:ج1390طهسی، داند ر.ک؛هر کدا  را کافی و رافع تولیو می

 . تحلیل و بررسی۴

با تهج  ب  آنچ   ذشت، وجهد اختعف و تعارض بین اسادی ، مد نظر مرسه  کلینی 
بدد  و شیخ طهسی ر،( بهد، و برای آن را،  و شیخ صدوق ر،( مددهد،،  فددی ن هددایی را معر کار

شددان نمهدند. ساصل بررسی و مقای   روشآن ن بت ب  رفع تعارض اقدا  می وسیلة های ای
 عبارتند از:

صددل سددی ر،( ا شددیخ طه جددهد الو. مرسه  کلینی و شیخ صدوق ر،( و  خددتعف و  در ا
کددع  ارا باور ندال ع ( معصهمان  علیهم کع  شددان و  شت  و میان اختعف در اصل کع  ای

یدددة ب د. ن ذارمنقهل از آنها فرق می شددان، عق شددأ چددهن ای مددان، سددخن من عددالی خدددای اما  ت
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یددات واب ددت   نی ت و ایشان اخبار در اختعفی پا است، خددتعف روا لددل و بدد  ا خددتعف ع ا
 باشد.میاسباب آنها 

 قرآن با تعارض معیارهایی همچهن عد  اب. مرسه  کلینی ر،( قبل از نگارش کافی، ب
خدداب  فتاوای با مخال ت نیز و مهافقت با اجماع و خددهد را انت تددهای  طدداب  ف یدد  م عام ، اساد

شددتب  و متعارض، کشو سوم از میان دو روایت مخالو نمهد، و هر جا  بددرای  وم هددی  وج
سددعومجترجیح پیدا ننمهد،، از باب  یددک ،بأیالما أخذتم من باب الت لیم و یددت  هددر  از دو روا

تددررا ک  بدان متعارض  شددت   ،، رابددهد خرسند و ب  صحت نزدیک  کددافی نگا خدداب و در  انت
نددد؛  ندداب ک عددارض اجت است و بدین ترتیب مرسه  کلینی کهشید، تا از انعواس روایات مت

 بدون آنو  روش عملی خهد را نمایان سازد.

مددل ج. ب  نظر می بدد   ورسد، مرسه  کلینی ر،( تقریبا ب  صهرت کا صدددوق ر،(  شددیخ 
بددا  خددهد را آورد، و  طهر ن بی و تا سدودی در بح  تعارض اخبار، اسادی  مهاف  فتهای 

اند؛ ولی ب  دلیل استراز از نقل روایات متعارض قصد من هخ نمهدن اخبار مخالو را داشت 
 ر نبهد،، لذا شیخ  ه و درمان  ترش زیاد این  هن  از اسادی ، روش سذفی فهق پاسخ

قددی و هط مددنش منط ئدد  روش و  بدد  ارا سی ر،( جهت سل مشول تعارض بین روایات ن بت 
 عملی در برخهرد با آنها اقدا  نمهد.  

تهان   ددت، د. با تهج  ب  قلت اسادی  متعارض ذیل یک مبح  در کتاب الوافی می
قددوادلب دشیخ کلینی ر،(  یددر و ته یددا تخی  ر برخهرد با اسادی  متعارض از ابزار ترجیح و 

سددالی  یددن در  نددد؛ و ا است اد، نمهد،، بدون آنو  وج  ترجیح و یا دلیل تخییرآن را عنهان ک
عددارض  یددات مت بددین روا است ک  شیخ صدوق ر،( و شیخ طهسی ر،( هر دو ب  روش جمع 

بددین تهان صدوق ر،( را اولین جامعتهج  داشت  و می مددع  بدد  ج کدد   قددد  دان ددت  نددهیا مت
 است.ای از آنها آورد،تجمیع خهد را در ذیل پار، نروایات متعارض پرداخت  و براهی

مددیروش هد.. شددد، های جمع بین اسادی  صدوق ر،( و طهسی ر،( ب یار شبی  ب  هم  با
مدد   خددالو و در ادا یددت م پددا از آن روا خددهد را آورد، و  تددهی  هر دو ابتدا روایت مهاف  ف
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یددت دینظرات خهیش را ارائ  می مددهارد روا یددد گدددهند و در ب یاری از  هددت تای ری را درج
تر ب  این کنند. با این ت اوت ک  شیخ طهسی ر،( روشمند و جامع و مانعنظرشان عرآ  می

یددن در  بددهد، و ا بددار  بددین اخ آددات  سددل تعار هددذبین  کار پرداخت  و اصهال هدفش از تالیو ت
خددهدسالی است ک  صدوق ر،( بیشتر در پی نگارش کتاب بددرای م ددائل ی صحیح و  مددهز  آ

عددارض عفقهی مبت فددع ت یددل ر ئدد  دال  ب  مرد  آن زمان بهد، و ب  تناسب مهقعیت ن بت ب  ارا
شددرح همت  ماشت  صددار( از  است. لذا کتاب  من الیحضر فقی ( ن بت ب   تهذیب( و  استب

 باشد.و ب ب کمتری از نظرات نگارند، ذیل اسادی  دارا می

عدد سددنالت ،قددرآن اتیآ ل یب  وسرا متعارض و مختلو   ینقد متن اسادو. هر س ،  ی، قط
یددن و مخال ت با فتاوای عام ، را مهمترین معیار ترجیح بین روایات دان ددت  اجماع، نددد. از ا ا

هددذیبین  رو ترجیح متنی بیشتر از ترجیح سندی در بین اخبار متعارض کتب من الیحضر و ت
 شهد.  دید، می

یدد  در ن بددین اساد عددارض  سددل ت یددک روش  سدد  ظددز. تعادل و تخییر ب  عنهان  هددر  رات 
یددات شهد، لون ب  نظر میمحدث دید، می خددابی روا یددت انت نددار روا نددی ر،( در ک رسد، کلی

بدد   مخالو را نیاورد،، صدوق ر،( در اندک مهاردی روایت مد نظرش را همرا، با روایت 
یددر  اهر متعارض آورد، و پیشنهاد ب  تخییر بین آنها می دهد، ولی طهسی ر،( هر جا از تخی

شددان داد،، ، ک  تعدا آن کم میداست اد، کر یددز ن خددالو آن را ن بدد   دداهر م یددات  شددد( روا با
 دهد.  سپا رأی ب  تخییر و تعادل می

 گیریبحث و نتیجه

یددات،  ضددی از روا بددین بع عددارض  بددار و ت با عنایت ب  آنچ   ذشت، مهآهع اختعف اخ
سددی شددیخ طه صدددوق ر،( و  شددیخ  ر،(  مهرد تهج  هر س  محدث متقد  شیخ کلینی ر،( و 

سدددید، از  بدددار ر بدددین اخ صدددیل را  قدددی و ا عدددارض سقی صدددل ت ندددد ا سدددت. هرچ بدددهد، ا
خددتعف ال ع ( را مردود دان ت ؛ علت آن را معصهمان علیهم سدددی  و ا صدددور  یددت  مهقع
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اند. لذا جهت اصعح وآعیت اخبار متعارض، با روایان و مخاطبان آن نشان داد،در اسهال 
لددب از روش  ناست اد، از معیارهایی در صدد رفع ای نددی ر،( اد شددیخ کلی نددد؛  شددول برآمد م

یدد   ترجیح و تخییر و تهقو است اد، نمهد،، بدون آنو  دالیل خاص انتخابش را ذیل اساد
فددهق، از  بددر دو روش  عددعو،  صدددوق ر،(  متعارض بیان کند و این در سالی است ک  شیخ 

پددار، یددل  مددهد،، در ذ خددهروش جمع نیز است اد، ن بددراهین  یدد ،  فددع  دای از اساد هددت ر را ج
شددیعی کند، لذا ایشان را میتعارض اخبار منقهل  بیان می قددد   نددهیا مت جددامع  لددین  تددهان او

تدد  یددات پرداخ سددت؛ و دان ت، ک  ب  طهر کعسیک و علمی ن بت ب  رفع تعارض بین روا ا
هددت  در آخر شیخ طهسی ر،( نیز، اساس و بنیان کار خهد را بر ارائ  دالیل و ادل  منطقی ج

مند نمهد؛ و با تالیو مند و روشف سدی  قرار داد،، رفع تعارض اخبار را قانهنعرفع اخت
مددان و  تهذیبین پای   ذار ساختار و پایگاهی جامع و علمی جهت سل معضل فهق در آن ز

 همچنین آمهزش روش برخهرد با این مهآهع و مباس  مشاب ، جهت آیند ان  ردید.   
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 .130-113. تاب تان.53صحی   مبین. شمار،  : تهران .کافی
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مددل در ، .(139۲باطبائی، سیدعلی و دیگران.  س ینی ط جدده، محت نظر صاسب سدای  در و
سددعمی. ججمع اخبار ععجی  قددهق ا شددمار،مطالعات فق  و س هددار و تاب ددتان.  -103. 8. ب

1۲۲. 

شرریعهق(. 1۴09سر عاملی،  محمدبن س ددن.    قددم: .وسائل الشیعۀ فی تحصیل مسائل ال
 .منس   آل البیت

شددهد: دآسیأل شناسی فهم حدیث(.  1391سید علی.   ،دلبری سددعمی ا. م لدده  ا شددگا، ع ن
 رآهی. 

مددد، رادب اص هانى قررآن (. ق1۴1۲.  س ین بن مح یرأل ال فری غر شدد  .المفردات   :دم
   .دارالعلم الدار الشامی.بیروت

قددم: الرافد فی علم االصولق(.  1۴1۴سی تانی. سید علی.   سددیدعنان.  یددر  سددید من . تقریر 
 موتب آیة اهلل سی تانی.

 موتبة الحدری .. قم. و مصطلحه ثیحدلعلوم اق(. 1۴17  .یصبح ،صالحال

صرولق(. 1۴17ال ید محمدباقر.   ،الصدر لرم اال فری ع حرو   مددهد ب یددر ال ددید مح . تقر
 الهاشمی الشاهرودی. قم: منس   دایرة المعارف ال ق  االسعمی. 

کددا م.    ،طباطبائی حردیث(. 1390سید محمد  هرم  طرق ف شددی و من قددم: مهس دد  آمهز  .
 پژوهشی اما  خمینی ر،(.

برار(. ق1390  .محمد بن الح ددن، هسىط مرن األخ لر   مرا اخت صرار فی قدد ن  .اإلستب مح
  .اإلسعمی دارالوتب: خرسان. تهرانس ن المهسه مصحح: 

فهرست کتأل الشیعۀ و أصولهم و أسماء المصن فین (. ق1۴۲0.  الح نمحمدبن ،طهسى

صرول صرحاّ األ سری( و أ صددحح: . )للطو بدددالعزیز محق نم بددائى.ع بددة  :قددم طباط موت
 .المحق  الطباطبائی

کرام (.ق1۴07  .محمد بن س ن ،طهسى صددحح .تهِیأل األح سدده س ددن، محق نم . المه
 .: دارالوتب اإلسعمی تهران
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صددمد شددیخ العاملی، س ین بن عبدال لددد ال هددایی(.    وا لری ق(. 1۴01الب یرار ا صرول االخ و

 ئراالسعمی .ا. تحقی  عبداللطیو الوه، کمری. قم: مجمع الذخاصول االخبار

هاى نقد حدیث و روش طوسى شیخش(. 1388  .نجمی ، افشار ، فتحی  و زاد،فدتاسى

 .118-97. ۴. شمار،بهار و تاب تان .قرآن و سدی  مدطالعات . تهران:در ترهِیبین

مددا  اص هان .الوافی (. ق 1۴0۶.  محمد مح ن بن شا، مرتضى، فیض کاشانى ندد  ا : کتابخا
 .على علی  ال ع  نأمیر المنمنی

 سیات طیب .: نشر. اص هانتهِیأل الدرایه(. ق.139۴ محمد س ین. ، قاسم پیهندی

 حی(. تصح اإلسعمی -ط(.  ق1۴07  الکافی  بن اسحاق. عقهبیق. محمد بن 1۴07کلینی،
 . یاالسعمدارالوتب :تهران .یاکبر د ار یعل  یو تعل

قددى ،مجل ى مددد ت برار آل . (ق 1۴0۴.  محمد باقر بن مح شررح أخ فری  قرول  مررآۀ الع

سررول شددم .الر سددید ها صددحح:  هددرانمحق نم تددى. ت سددهلى محع تددب . ر شددر: دار الو نا
  .اإلسعمی

حرد ین(. ق1۴۲۶ هاشم.  ،معروف الح نی حردیث و الم فری ال یددروتدراسات  دار  :. ب
 التعارف للمطبهعات. 

آددا.   قره(. 1۴۲3مظ ر، محمدر قددم:  اصول الف سددهز، .  سددین  عدد  مدر قددمعجام یدد   تددر  :لم دف
 .انتشارات اسعمی

اختالف حدیث و رفع آن در ا ار شیخ (. 1393ی.  مرتض خرمی،، سیدمح ن، مهسهی

 .۴۴. س ین . پاییز. شمار، صدوق)ره(

مددت  یتحق .هیالسماوالرواشحق(. 1۴۲۲.  محمدباقر، ردامادیم  نیدعمح دد و یلددیاهلل جلنع
 . یدارالحد: قم ها. یصریق

سددىرجال النداشی ش(.13۶5   على. اسمد بن ،نجاشى قددم:  .. محق : شبیر  زنجانى. مه
 .النشر اإلسعمی  المدرسین فی الحهزة العلمیة بقم. منس  جماع

لددی.   صددیری، ع سررن تش(.  1388ن هررل  شریعه و ا حرردیثی  مررع  بررا جوا شرنایی  قددم: آ  .
  صل اهلل علی  و آل ( العالمی . المصط یجامع 
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 هانوشتپی

عددارض  یاچ  دو خبر در مقا  بیان سوم م أل بنا بر قهل مشههر، چنان رییتخ. 1 مت

گددر یب  چیز یباشند مانند آن ک  یو هدد زا یامر و دی بددر  یآن ن کدددا   هددیچ  نددد و  ک

ضددا حیترج یدیگر بدد  مقت سددت ینداشت  باشد، مولالو در عمل  الددر ا کدددا ، مخی  هددر 

 (.۲31: ۲ ر.ک؛ اصهل ال ق ،ج

 


