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چکیده
مهمترین منبع شناخت دین اسالم ،پس از قرآن ،روایات معصومان (ع) است .به سبب عوامل درونی و
بیرونی متعدّد ،مانند نسخ ،تقیّه ،از دست رفتن بسیاری از قرائن كالم معصوم ،وقوع تحریف و تصحیف در
متن روایات ،اخبار متعارضی در این گنجینه وارد شده است .لذا دانشمندان حوزه معارف دینی و حدیثی از
دیرباز ،برای دستیابی به مراد معصوم (ع) به پدیده تعارض توجّه داشتهاند .شیخ حرّ از تالشگرانی است كه
اهتمام به شناسایی این نوع اخبار داشته است .خصوصیت بارز ایشان در برخورد با اخبار متعارض ،پرهیز از
طرح و طرد روایات است .وی به هنگام تعارض بدوی اخبار ،سعی دارد تمام راهکارهای ممکن در جمع
روایات را مطرح نماید .به همین دلیل گاه برای رفع تنافی ،در مدلول هر دو طرف تصرّف مینماید و گاه ـ
البته در بیشتر موارد ـ با تصرّف در مدلول یکی از طرفین تعارض ،دست به جمع اخبار میزند .وی در
تعارض مستقر و به هنگام تعادل ادلّه ،راه تخییر را برمیگزیند و در صورت عدم تعادل ادلّه ،به ترجیح یکی
از طرفین تعارض میپردازد .نیز در اكثر موارد ،تخییر و ترجیح را به عنوان راهکاری در جمع روایات قابل
ارائه میداند.
واژگان كلیدی :شیخ حرّ عاملی ،وسائل الشیعه ،روایت ،تعارض مستقر ،تعارض غیرمستقر.

 .1استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا (س) (نويسنده مسئول)f_ fattahizadeh@alzahra.ac.ir /
 .2کارشناس ارشد علوم قرآن و حديثnajme_afshari@yahoo.com /
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 -1مقدمه
شناسایی روایات متعارض و راه عالج آنها از وظایف مهم علم حدیث است .اختالف
احادیث یکی از ریشههای شکلگیری اختالف آراء است لذا شناخت عوامل و اسباب اختالف
و نیز راهحل آنها ،گامی مؤثر در وحدت آراء و نزدیک شدن به صواب و حقیقت است .این
دغدغه ذهنی بهقدری برای عالمان دینی مهم بوده که درباره علل شکلگیری این پدیده و
راهحلهای رفع آن کتابهای فراوانی را نگاشتهاند.

1

تمام تالشهایی که برای رفع تعارض اخبار صورت میگیرد مبتنی بر این اصل فکری است
که شیعه امامیه ،بر اساس روایات متعدّد ،به حکیمانه و واحد بودن سخنان ائمه (ع) و ظهور کالم
ایشان از منشأ واحد قائلاند (برای مثال ر.ک :مجلسی ،1403 ،ج ،2ص249؛ ج ،40ص.)347
شیعه معتقد است که ائمه (ع) ،تشریع کنندگان یک شرع و دین هستند و همه در پی بیان احکام
واقعی برای مکلّفین میباشند .هرکدام از ائمه (ع) بهتناسب زمان خویش و اقتضای وظیفه شرعی،
همان احکامی را که پیامبر (ص) آورده بود ،تبیین مینمودند .ازاینرو ،اختالف و تناقض را در
مقاصد و بیانات اصیل ایشان نمیتوان برتابید (خطیب بغدادی ،1409 ،ص /432جوابی ،بیتا،
صص /366-363قرضاوی ،1421 ،ص45و /133مسعودی ،1384 ،ص.)188
در مجموعههای حدیثی ،روایاتی وجود دارند که مضمون آنها با یکدیگر در تعارض است.
از آنجا که فرض تضاد و تناقض در میان سخنان ائمّه معصوم (ع) محال و غیرممکن است؛ لذا
حدیثشناسان همواره میکوشند تا با روشهای مقبول و متعارف ،اینگونه احادیث را توجیه و
عدم تعارض واقعی آنها را آشکار سازند .تا از این طریق میان روایات متعارض ،جمع و سازش
برقرار نموده و توهّم اختالف و تعارض را زایل نمایند .حرّ عاملی از جمله افرادی است که در
این راستا اقدامات قابلتوجهی را انجام داده است .وی در وسائل ،در مواردی به شرح و تبیین
روایت اقدام نموده است و در همین بین راهکارهایی را برای حلّ تعارض اخبار ارائه داده است.
در این پژوهش تالشهای شیخ حرّ ،بهعنوان یکی از علمای شیعه ،در شناسایی اخبار متعارض
و راهکارهای وی در حلّ این تعارضها در ذیل روایات وسائل الشیعه بررسی خواهد شد.

 .1براي مثال ،حممّد بن ايب عمري کتايب با نام «اختالف احلديث» دارد ر.ک :جناشي ،ص326؛ امحد بن حممد خالد برقي
نيز کتايب را با مهني عنوان تأليف منوده است ر.ک :طوسي ،ص20؛ يونس بن عبدالرمحان نيز کتايب با نام «اختالف
احلديث و مسائله» تأليف منوده است ر.ک .جناشي ،ص446؛ طوسي ،ص .181حممّد بن حممّد بن نعمان نيز «جواب
املسائل يف اختالف األخبار» را در اين زمينه تدوين کرده است ر.ک :جناشي ،ص.399
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 -2راهکارهای حرّ عاملی در حلّ تعارض روایات وسائل الشیعه
توجّه شیخ به اخبار متعارض و تالش او در رفع این تعارض ،در نگاه اول با مطالعه مقدمه
وسائل الشیعه آشکار میگردد .او میگوید« :در جمع بین اخبار و تأویل آنها تنها وجوه نزدیک
و تفاسیر صادرشده از افکار مصیب را ذکر نمودم ( »...حر عاملی ،1413 ،ج ،1ص.)7
از سوی دیگر اختصاص دادن یک باب از ابواب این کتاب به بحث اختالف حدیث و وجوه
جمع میان آنها (ر.ک :همان ،ج ،27صص ،)124-106جدای از بیانات او در ذیل روایات ،دلیل
دیگری بر توجّه وی به تعارض اخبار است.
تالش شیخ در توجیه روایات متعارض و سعی او بر اثبات بقای اعتبار و حجیّت طرفین
تعارض در وسائل الشیعه مشهود است .او در این راه از روشهای مختلفی سود جسته است.
وی برای حل تعارض هر دسته از اخبار سعی میکند تمام احتماالتی را که امکان وقوع دارند،
مطرح کند و از ردّ روایات خودداری نماید .لذا ذیل اخبار متعارض گاه یک راهکار و گاه
راهکارهای متعدّدی را برای رفع تعارض ارائه میکند .ایشان در مواردی برای رفع تعارض،
تفسیر و فهم دیگر بزرگان را بیان کرده است .در این میان ،نظریات شیخ طوسی از جایگاه ویژهای
ل تعارض اخبار ،ذیل دو
برخوردار است .در این پژوهش مهمترین راهکارهای شیخ حرّ در ح ّ
عنوان «راهکارهای شیخ حر در حلّ تعارض بدوی» و «راهکارهای شیخ حر در حلّ تعارض
مستقر» آورده خواهد شد.

 -1-2راهکارهای حرّ عاملی در حلّ تعارض بدوی
گاه تعارض میان دو روایت ظنّی ،ظاهری و ابتدایی است .در این موارد با تأمّل در مفاد
روایات ،تعارض برطرف میشود .توضیح آنکه در چنین مواردی میتوان هر یک از دو روایت
را بر معنایی حمل کرد که با دیگری تنافی نداشته باشد .این نوع از تعارض را «تعارض بدوی یا
اولیه»« ،تعارض ظاهری» یا «تعارض غیرمستقر» مینامند .در صورت امکان جمع عرفی میان
روایات ،رفع تعارض از این طریق الزم است (صدر ،1418 ،ج ،1ص /455خراسانی،1424 ،
ص /499مظفر ،1410 ،ج ،2ص /201سبحانی ،1379 ،ص.)220
شیخ حرّ در موارد فراوانی از تعارض روایات ،به جمع آنها پرداخته است؛ زیرا بیشترین
تالش ایشان همواره جمع بین روایات متعارض و پرهیز از کنار گذاشتن آنهاست .نمونههایی
که در ادامه میآید راهکارهای شیخ را در جمع میان روایات متعارض نشان میدهد.
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 -1-1-2بیان معنای خبر
گاه ابهام در اخبار ،موجب ایجاد تعارض ظاهری میان روایات میشود .این در حالی است
که گاه امکان دارد در اصل ،احادیث ،متّفق با یکدیگر باشند و هیچ تعارضی در میان آنها وجود
نداشته باشد .شیخ حرّ با توجّه به این مسئله در بسیاری از موارد سعی کرده تا پرده ابهام را از
چنین روایاتی برگیرد .وی در این مواقع برای رفع تعارض ،با بیان معنایِ روایتِ بهظاهر متعارض
جایی را برای تعارض باقی نمی گذارد .برای مثال در روایتی از منصور صیقل به نقل از امام
صادق (ع) آمده است« :برای مرد اشکال ندارد که با دو خواهر متعه کند» .این روایت در تعارض
با روایتی قرار دارد که در آن آمده است :اگر مردی با زنی متعه کند و زمان آن به پایان برسد تا
پایان مدت عدّه نمیتواند با خواهر آن زن متعه کند (حر عاملی ،1413 ،ج ،20صص.)472_471
شیخ حرّ در رفع تعارض این دو روایت ،به نقل از شیخ طوسی ،مراد واقعی روایت منصور را
چنین بیان میکند« :ظاهر این روایت بیان نمیکند که آن مرد میتواند با دو خواهر همزمان متعه
نماید ،لذا میتوان گفت :مراد آن است که مرد میتواند دو خواهر را یکی پس از دیگری به عقد
خویش درآورد» (همان ،ح .)26144
نمونه دیگری که در این بخش میتوان اشاره نمود روایات مربوط به ترتیب وضو است .در
میان روایاتی که عدم رعایت ترتیب در وضو را ،عمداً یا از روی فراموشی ،موجب وجوب اعاده
وضو میداند ،روایتی از علی بن جعفر (ع) از برادرش امام موسی کاظم (ع) نقلشده است که
وی از حضرت درباره مردی سؤال میکند که وضو میگیرد و شستن دست چپ را فراموش
میکند .حضرت در پاسخ میفرماید« :فقط دست چپ خود را بشوید و نیازی به اعاده اجزای
دیگر وضو نیست» .شیخ در رفع تعارض میان این روایت با سایر روایات مینویسد :شیخ
[طوسی] میگوید« :معنای این کالم چنین است :اجزایی از وضو را که قبل از شستن دست چپ
بوده است ،اعاده نکند و تنها واجب است که اعمال وضو را از این عضو به بعد بهطور کامل
انجام دهد» (همان ،ج ،1ص.)452

-2-1-2تخصیص عام
در میان روایات ،گاه خبری متضمّن موضوع بهصورت عام است و خبر دیگر ،همان موضوع
را بهصورت خاص بیان کرده است .هرگاه خبر عام و خاص با هم موافق باشند ،حکم آن است
که به هر دو حکم عام و خاص عمل شود؛ مانند خبری که بهصورت عام ،احترام گذاشتن به
علما را بیان میکند و خبر دیگر احترام گذاشتن به علمای فقیه را حکم میکند .امّا زمانی که خبر
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عام و خاص با یکدیگر موافق نباشندـ مانند خبری که در آن حکم به احترام علما داده شده است
و در خبر دیگری آمده است که علمای فاسق را احترام نکن ـ به سبب تعارض ،عرفاً امکان جمع
وجود ندارد؛ به همین دلیل در چنین مواردی خبر عام را باید بر خبر خاص حمل کرد؛ به عبارت
دیگر ،بحث تخصیص عام ،زمانی مطرح میشود که میان دو روایت عام و خاص تعارض و
تنافی بهگونها ی باشد که امکان پذیرش کامل هر دو یا عمل به مفاد هر دو وجود نداشته نباشد.
در این گونه موارد برای رفع تعارض و جمع میان عام و خاص باید از ظهوری که لفظ عام در
عمومیت دارد ،دست برداشت و با تخصیص دلیل عام آن را بر دلیل خاص حمل نمود.
قول به تخصیص از جمله راهکارهایی است که مورد توجّه شیخ حرّ واقع شده است .برای
نمونه در یک روایت آمده است که نگاه کردن مرد به زنی که قصد ازدواج با او را دارد ،حتّی
صورت ،دستان و موی او ،جایز است .در روایت دیگر از امام صادق (ع) نقل شده است که
حضرت فرمود« :از نگاه کردن بپرهیزید که تیری از تیرهای شیطان است» و در ادامه افزود« :نگاه
کردن به قسمتهایی از بدن که لباس آن را پوشانده اشکال ندارد» .در اینجا قسمت آخر کالم
امام (ع) عام است و نگاه کردن به قسمتهای پوشیده زن را برای تمام مردان جایز میداند .این
بخش از کالم امام (ع) با سایر روایات در تعارض است .شیخ برای رفع تعارض ،بیان امام (ع)
را مخصوص مردی میداند که قصد ازدواج با آن زن را داشته باشد (همان ،ج ،20ص.)89
نمونه دیگری که در این بخش میتوان بدان اشاره نمود مربوط به برگرداندن چهره در نماز
است .عبدالملک از امام صادق (ع) درباره برگرداندن چهره در نماز سؤال میکند که آیا این فرد
باید نماز خود را قطع نماید؟ حضرت در پاسخ میفرماید« :نه ،من دوست ندارم که چنین کاری
را انجام دهد» .از این روایت چنین استنباط میشود که التفات در نماز ،به هر سویی که باشد،
موجب بطالن نماز نمیشود .شیخ ح ّر با توجّه به روایات متعدّدی که بطالن نماز را پشت کردن
به قبله میداندـ نه التفات به راست و چپ ـ درباره این روایت چنین مینویسد« :شیخ [طوسی]
این روایت را درباره کسی میداند که به پشت سر برنگشته ،بلکه چهره خود را به راست و چپ
برگردانده است» (همان ،ج ،7ص.)245
مثال سوم این بخش درباره قرآن خواندن فرد جنب است .ابوسعید خدری نقل میکند که
پیامبر (ص) در وصیت خود به امام علی (ع) فرمود« :مردی که با همسر خود در بستر جنب
شود ،نباید قرآن بخواند؛ زیرا من میترسم که از آسمان بر آنان آتش نازل شود و آنها را
بسوزاند» .در این روایت ،فرد جنب از خواندن قرآن بازداشته شده است و این در تعارض با
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روایات دیگری است که خواندن قرآن بهجز سور عزائم را برای فرد جنب ،حائض و نفساء جایز
میداند .شیخ ذیل این روایت ،وجوهی را در حلّ تعارض ذکر میکند که اولین وجه آن اینچنین
است« :صدوق میگوید :مراد از این روایت ،خواندن سور عزائم است ،نه غیر آن( »...همان ،ج،2
صص ،216-215ح  .)1966شیخ با بیان این نکته ،نهی عام از قرائت قرآن توسط فرد جنب را
به سور عزائم اختصاص داده .بدین نحو وی از حکم عام روایت دست کشیده است و عمل
مطابق با روایت خاص را عنوان میکند.

 -3-1-2تقیید مطلق
رابطه مطلق و مقیّد همانند رابطه عام با خاص است .تفاوت تنها آنجایی است که در عام و
خاص با افراد و مصادیق موضوع سروکار داریم ولی در مطلق و مقیّد با مفاهیم و قیود مواجهیم؛
هر چند نتیجه آن نیز شامل افراد شده و در نهایت شبیه به عام و خاص میشود (برای مشاهده
شباهت و تفاوتهای عام و مطلق ر.ک :محقق داماد ،1379 ،ج ،1صص /102-98خمینی
موسوی ،1373 ،ج ،2ص /231خویی ،1421 ،ج ،5ص.)157
هرگاه از میان دو روایت ،یکی بهصورت مطلق و دیگری بهصورت مقیّد به یک موضوع
داللت نمایند ،اگر ظهور مطلق با ظهور مقیّد منافاتی نداشته باشد ،در این صورت به هر دو عمل
میشود؛ امّا چنانچه ظهور یکی ،نافی ظهور دیگری باشد و نتوان به هر دو عمل نمود ،ناگزیر
باید از ظهور مطلق دست کشیده و مطلق را بر مقیّد حمل نمود؛ یعنی ،روایت مطلق اگرچه ظهور
در اطالق دارد و شامل همه افراد و مصادیق میشود؛ امّا بهوسیله روایت مقیّد ،تقیید خورده و
محدود به بخشی از مصادیق خود میگردد (ر.ک :محقق داماد ،1379 ،ج ،1صص104 ،103؛
سبحانی ،1379 ،ص .)127نمونههای ذیل ،نشان از توجّه شیخ حرّ به روایات مطلق و مقیّد است.
در باب قرائت قرآن ،روایات متعدّدی غنا در قرآن را حرام بیان کرده است .از سوی دیگر
روایاتی نیز وجود دارند که صوت نیکویی که اوالً حالت غنا نداشته باشد و ثانیاً حدّ وسط در
باال بردن صدا به هنگام قرائت قرآن را رعایت کرده باشد مستحب میداند .در میان این دسته از
روایات ،روایتی از امام رضا (ع) نقلشده است که حضرت میفرماید« :رسول خدا (ص) فرمود:
قرآن را با صدای خود زینت دهید؛ چراکه صوت نیکو بر حسن و زیبایی قرآن میافزاید» .این
روایت بهصورت مطلق درباره داشتن صوت زیبا به هنگام قرائت قرآن سخن میگوید ،درحالی
که سایر روایات ،این صوت زیبا را بهشرط نداشتن غنا جایز دانستهاند .شیخ در رفع تعارض
میان این روایات مینویسد « :بر فرد منصف پوشیده نیست که صدای نیکو مستلزم غنا بودن آن
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نیست ،پس چارهای وجود ندارد جز تقیید این روایت به صوت زیبایی که به حدّ غنا نرسد» (حر
عاملی ،1413 ،ج ،6ص.)212
دومین مثالی که در این بخش قابل اشاره است درباره وجوب جستجو برای یافتن آب وضو
است .زراره از یکی از صادقین (ع) نقل میکند که حضرت فرمود« :اگر مسافر آب پیدا نکرد،
باید تا زمانی که وقت دارد به دنبال آب باشد و اگر ترسید که وقت نماز فوت شود ،باید تیمّم
کند و نماز بخواند» (همان ،ج ،3صص .)342-341در همین رابطه در روایتی دیگر امام علی (ع)
میفرماید« :به هنگام سفر اگر مسیر دشوار باشد بهاندازه دویست متر به جستجوی آب برود و
اگر مسیر راحت باشد ،چهارصد متر و بیشتر از آن به دنبال آب نرود» .روایت اوّل ،جستجو برای
طلب آب را بهصورت مطلق آورده و روایت دوّم ،مسافت خاصی برای آن تعیین کرده است .در
رفع تعارض ظاهری میان این دو حکم مطلق و مقید ،شیخ به چند وجه اشاره میکند که اولین
وجه آن اینگونه است« :شایسته است که حدیث اوّل و روایات مطلق مشابه آن بر تقیید موجود
در روایت دوّم حمل شود( »...همان ،ح .)3815

 -4-1-2تبیین مجمل
برخی روایات بهقدری مجمل و مبهم هستند که مخاطب ،مقصود معصوم (ع) را درنمییابد.
در برخی از موارد اگر این روایات را کنار سایر روایات هم مضمون قرار بدهیم ،ابهام برطرف
میشود؛ بنابراین ،به هنگام مواجهه با این دسته از روایات ،باید به مضمون حدیث مفصّل عمل
نمود .شیخ حرّ نیز در مواردی از کتاب خود ،اجمال روایت را با روایت دیگری که ناظر به همان
موضوع است و مبیّن روایت مجمل محسوب میشود ،برطرف میکند .در ادامه به نمونههایی
ازایندست اشاره مینماییم.
نمونه اول درباره دیه ناخن است .مسمع در روایتی از امام صادق (ع) نقل میکند که حضرت
درباره دیه ناخن میفرماید« :علی (ع) درباره دیه ناخن اینگونه قضاوت فرمود که اگر ناخن
کنده شود و دیگر نروید یا اینکه بهجای آن ناخن سیاه درآید ،دیه آن ده دینار است و اگر بهجای
آن ناخن سفید درآید ،دیهاش پنج دینار است» (همان ،ج ،29ص .)349در همین زمینه در روایتی
دیگر از عبداهلل بن سنان به نقل از امام صادق (ع) آمده است« :دیه ناخن ،پنج دینار است» .روایت
دوّم ،دیه ناخن را درهرصورت پنج دینار دانسته است ،درحالیکه روایت اوّل با تفصیل و بیان
شروط ،میزان دیه را مشخص نموده است؛ لذا شیخ ،روایت دوّم را مجمل دانسته و برای رفع
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ابهام ،آن را بر تفصیل موجود در روایت نخست حمل میکند (همان ،ح .)35758با این بیان ،در
تعارض میان دو روایت مجمل و مفصّل ،معیار عمل ،روایت مفصّل است نه روایت مجمل؛
بنابراین ،میتوان گفت دیهی پنج دینار که در روایت دوم آمده است مربوط به زمانی است که
بهجای ناخن افتاده ،ناخن سفید در آید.
مثال دومی که در این بخش قابل اشاره است مربوط به آداب نوشیدن است .در عنوان یک
باب از ابواب وسائل الشّیعه درباره آداب نوشیدن آمده است« :نوشیدن آب در روز به حالت
ایستاده ،مستحب است و در شب کراهت دارد» .در این باب ،درباره آداب نوشیدن ،روایات
متعدّدی وارد شده است که هرکدام به بیان حکمی در این رابطه میپردازد .در این میان ،در
روایتی از حرّاج مدائنی به نقل از امام صادق (ع) آمده است« :پیامبر اکرم (ص) فرمود :فرد در
حال ایستاده آب ننوشد» .این روایت با عنوان باب ،که از روایات متعدّد موجود در آن استنباط
گردیده و بهعنوان حکم نهایی ،نام باب قرار گرفته است ،متعارض است .شیخ در رفع این تنافی،
ابتدا به نقل راهکار شیخ طوسی میپردازد و سپس خود با مجمل دانستن روایت ،حمل بر تفصیل
موجود در عنوان باب را اقرب میشمرد و حکم مطرحشده در عنوان باب را بهعنوان حکم عملی،
استنباط میکند (همان ،ج ،25ص.)241

 -5-1-2حمل بر استحباب
گاه تعبیری که در روایت به کار میرود ،ظاهراً بر الزام و وجوب داللت دارد؛ امّا با توجّه به
روایات متعارض میتوان فهمید که مقصود معصوم (ع) الزام و تکلیف وجوبی نبوده است و باید
آن را بر استحباب حمل نمود .شیخ حرّ در اینگونه موارد ،اکثراً روایات را بر استحباب حمل
میکند و در مواردی نیز از آن اراده استحباب مؤکّد میکند .در اینجا ،نمونههایی از این موارد در
دو عنوان جداگانه بحث خواهد شد:

 -1-5-1-2حمل بر استحباب
در روایات متعدّد وارد شده است که روزه شخص بیهوش صحیح نیست و قضای آن نیز
بر او واجب نیست .همچنین نمازهای فوتشده چنین فردی نیز قضا ندارد و انجام قضای این
اعمال برای او مستحب است .در روایتی دیگر از حفص بن بختری از امام صادق (ع) آمده است
که حضرت فرمود« :فرد بیهوش آنچه از او فوت شده را قضا کند» .شیخ ح ّر در رفع تعارض
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ظاهری این روایت با روایات دیگر ،حکم روایت حفص را حمل بر استحباب میکند (همان،
ج ،10ص.)227
مثال دیگری که در اینجا قابل بیان است مربوط به وضوست .در روایاتی درباره وضو آمده
است که هر کس یقین به طهارت داشته باشد و در وقوع حدثی که موجب بطالن وضو میشود
شک نماید ،اعاده وضو واجب نیست .علی بن جعفر (ع) در رابطه با همین موضوع از برادرش
موسی بن جعفر (ع) نقل میکند که از حضرت درباره مردی سؤال کردم که وضو گرفته است
ولی شک میکند که اکنون وضو دارد یا نه .حضرت فرمود« :اگر در حال نماز این شک برای او
ایجاد شد ،نمازش را قطع کند ،وضو بگیرد و نمازش را دوباره بخواند؛ امّا اگر بعد از اتمام نماز
این شک برای او پیش آمد ،نمازش صحیح است» .بخش ابتدایی این روایت ،اعاده وضو را در
صورت شک بر وقوع حدث و بطالن وضو ،واجب میداند و این در تعارض با سایر روایات
است .اولین وجهی که شیخ در رفع تعارض این روایت با سایر روایات عنوان میکند ،حمل بر
استحباب است (همان ،ج ،1ص.)473
سومین مثال این بخش مربوط به احکام احرام است .بر اساس روایات متعدّد ،دخول به مکّه
و حرم بدون احرام ،جز برای فرد بیمار ،جایز نیست .رضاعه بن موسی میگوید :از امام صادق
(ع) درباره فردی که از ناحیه شکم به شدّت درد میکشد و در همان حال وارد مکّه میشود،
سؤال کردم .حضرت فرمود« :جز با احرام نمیتواند داخل مکّه شود» .این روایت که وجوب
احرام بیمار به هنگام ورود به مکّه را میرساند ،در تعارض با سایر روایاتی است که این وجوب
را از فرد بیمار برداشته است .شیخ در جمع این اخبار مینویسد« :شیخ [طوسی] این روایت را
بر استحباب حمل میکند( ».همان ،ج ،12ص.)403

 -2-5-1-2حمل بر استحباب مؤكّد
در روایات به این مطلب اشاره شده است که خواندن سورههای جمعه ،منافقون ،اعلی و
توحید در نماز شب و روز جمعه مستحب است .در این میان ،منصور بن حازم روایتی معارض
از امام صادق (ع) نقل میکند که حضرت فرمود« :بر هر مؤمنی که شیعه ماست ،واجب است که
در شب جمعه ،سوره جمعه و اعلی را بخواند یا در نماز ظهر ،سوره جمعه و منافقون را قرائت
کند ،پس زمانی که این عمل را انجام داد ،فعل رسول خدا (ص) را انجام داده و جزا و پاداش
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او نزد خداوند ،بهشت است» .شیخ در رفع تعارض این روایت با روایات پیشین مینویسد« :این
روایت بر استحباب مؤکّد حمل میشود» (همان ،ج ،6ص.)120
مثال دوم این قسمت درباره غسل روز جمعه است .حسین بن خالد درباره غسل روز جمعه
میگوید« :از حضرت علی (ع) سؤال کردم که چگونه غسل جمعه واجب شد؟ حضرت فرمود:
خداوند نماز واجب را با نماز مستحب ،روزه واجب را با روزه مستحب و وضوی مستحبی را
با غسل روز جمعه کامل نمود .»...روایت مذکور گویای وجوب غسل روز جمعه است و این
حکم در تعارض با روایات بسیاری است که از استحباب غسل روز جمعه در سفر و حضر،
برای زن و مرد ،بنده و آزاد حکایت دارد .شیخ در جمع میان این روایات مینویسد« :در این
روایت قرینه واضحی است مبنی بر اینکه مراد از وجوب ،استحباب مؤکّد است؛ زیرا اتمام
وضوی مستحبی واجب و الزم نیست ،چگونه [اتمام وضوی مستحبی میتواند واجب باشد]
درحالیکه اتمام نماز و روزه که دو عمل مستحب هستند ،در اینجا واجب نیست و دلیل این
ادّعا ،قطع به عدم وجوب روزه و نماز مستحبی است» (همان ،ج ،3ص.)313
نمونه سومی که در ذیل این عنوان میتوان بدان اشاره نمود روایتی است که از داوود صرمی
نقلشده است .وی از امام صادق ( ع) درباره نماز شب و وتر سؤال کرد .حضرت در پاسخ می
فرمایند« :واجب است» .شیخ حرّ با توجّه به روایاتی که مواظبت بر نماز شب را مستحب مؤکّد
میداند ،مراد از وجوب در این روایت را ،استحباب مؤکد میشمرد (همان ،ج ،8ص.)151

 -6-1-2حمل بر رخصت
گاه پیرامون یک موضوع روایتی وارد میشود و انجام کاری را بهگونهای خاص تجویز میکند
و در کنار آن ،روایت دیگری در همان موضوع واردشده و انجام همان عمل را بهگونهای دیگر
عنوان میکند .این روایات بهظاهر متعارض به نظر میرسند؛ امّا درواقع میان آنها اختالفی وجود
ندارد و مکلّف میتواند مطابق هرکدام از روایات که بخواهد عمل کند.
معاوية بن عمّار از امام صادق (ع) روایت میکند که حضرت درباره فردی که طواف واجب
انجام میدهد و فراموش می کند که دو رکعت نماز بخواند و در سعی بین صفا و مروه متوجّه
فراموشی خود میشود ،فرمود« :آن مکان را به خاطر بسپارد ،سپس بازگردد و دو رکعت نماز
خود را بخواند و باز بهجای خود بازگردد» (همان ،ج ،13ص .)438در روایتی دیگر ،محمد بن
مسلم از امام باقر (ع) روایت میکند که حضرت فرمود« :او میتواند سعی خود را به اتمام
برساند ،سپس بازگردد و نماز طواف را بخواند» .روایات مذکور انجام یک عمل را به دو گونه
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متفاوت بیان نمودهاند .شیخ در جمع میان این روایات به نقل از شیخ صدوق مینویسد« :به هر
یک از دو خبر که عمل نماید ،جایز است( ».همان ،ح.)18159
نمونه دوم این بخش درباره قضای روزه ماه رمضان است .در روایات متعدّدی پیدرپی بودن
روزه قضا مستحب دانسته شده است .در این رابطه ،روایتی بهظاهر متعارض از عمّار ساباطی
نقل شده است که وی از امام صادق (ع) درباره شخصی سؤال میکند که تعدادی از روزهای ماه
رمضان را روزه نگرفته است .وی از امام جویا میشود که چنین فردی چگونه باید آنها را قضا
کند؟ حضرت در پاسخ میفرماید« :اگر دو روز روزه برعهده دارد ،باید یک روز بین آنها افطار
کند و اگر پنج روز روزه برعهده دارد ،باید چند روز را بین آنها افطار کند و نمیتواند بیش از
هشت روز پیاپی روزه باشد و اگر هشت یا ده روز روزه برعهده دارد ،باید بعد از هرروز روزه،
روزی را میان آنها افطار کند» .شیخ حرّ در رفع این تنافی میآورد« :شیخ [طوسی] این روایت
را بر جواز حمل نموده است ،نه بر وجوب» (همان ،ج ،10ص ،342ح  .)13556کالم شیخ بیانگر
آن است که امر امام (ع) در فاصله انداختن میان روزههای قضا ،داللت بر وجوب ندارد؛ بلکه
متضمّن جواز برای مکلّف است.

 -7-1-2حمل بر ضرورت
گاه پیرامون یک موضوع ،معصوم (ع) حکم کلّی را بیان میکند امّا در حال ضرورت ممکن
است حکمی برخالف آن صادر نماید .اعتبار چنین حکمی ،تنها در زمان اضطرار است و با رفع
اضطرار باید به همان حکم اولیه عمل شود .در نگاه اوّل ،میان این دو دسته از روایات تعارض
وجود دارد؛ امّا چنین تعارضی ظاهری است و با حمل روایات دسته دوّم بر ضرورت و اضطرار،
تعارض از میان میرود .این همان راهکاری است که شیخ ح ّر در کتاب خود پیشگرفته است.
در این رابطه میتوان روایتی از فرات بن احنف به نقل از امام سجّاد (ع) را شاهد آورد که در
آن آمده است« :هر کس لباس اضافهای داشته باشد و آن را به مؤمن محتاج ندهد ،خداوند او را
با صورت در آتش خواهد افکند» .شیخ حرّ با توجه به روایاتی که پوشاندن لباس به برادر مؤمن
را مستحب میشمرد ،ذیل این روایت مینویسد« :این روایت بر حال ضرورت و ترس از هالکت
فقیر حمل میشود» (همان ،ج ،5ص.)115
شاهد دیگری که در این بحث قابل مالحظه است روایات ورود و خروج حائض و جنب به
مسجد است .ورود و خروج این افراد به مساجدی جز مسجدالحرام و مسجدالنبی ،جایز
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شمردهشده است؛ ولی ماندن در مساجد برای آنان جایز نیست .محمد بن قاسم از امام موسی
کاظم (ع) درباره حکم جنبی که در مسجد میخوابد ،سؤال میکند و حضرت در پاسخ میفرماید:
«وضو بگیرد ،در این صورت اشکالی ندارد که در مسجد بخوابد و در آن رفتوآمد کند» .شیخ
در رفع تعارض این روایت با سایر روایات به وجوه متعدّدی اشاره میکند که ازجمله آنها حمل
روایت بر حال ضرورت است .وی با بیان این وجه ،کالم خود را مستند به سخنی از امام صادق
(ع) میکند و مینویسد... :این روایت بر اساس کالم امام صادق (ع) که میفرماید« :خداوند
هیچچیزی را حرام نکرد؛ مگر اینکه آن را برای فرد مضطرّ حالل نمود بر ضرورت حمل میشود»
(همان ،ج ،1ص.)210
نمونه دیگر ،روایتی است از جمیل بن درّاج به نقل از امام صادق (ع) در رابطه با احکام
احرام .در آن روایت به نقل از حضرت آمده است« :زیر سایه رفتن برای زنان اشکالی ندارد؛ زیرا
که برای مردان نیز مجاز دانسته شده است» .این حکم در حالی است که روایات بسیاری زیر
سایه رفتن برای مرد محرم را حرام میدانند .ازاینرو ،شیخ حرّ ذیل روایت مذکور میگوید:
«شیخ [طوسی] این روایت را بر حال ضرورت حمل نموده است ( »...همان ،ج ،12ص.)518

 -8-1-2حمل بر كراهت
برخی روایات ،ظهور در تحریم و منع دارد .در نظر گرفتن این روایات بهتنهایی ،چهبسا
بیانگر نهی تحریمی باشد .امّا چهبسا این روایات در مقابل خود روایاتی داشته باشند که در همان
موضوع دال بر جواز بکنند .در نظر گرفتن این دو دسته از روایات در کنار هم ما را متوجّه این
امر میسازد که مقصود معصوم (ع) از روایات دال بر حرمت ،بیان حکم حرمت نبوده است .در
این موارد ،راهکار شیخ حرّ در جمع روایات و در نهایت رفع تعارض ظاهری میان آنها ،حمل
روایات دسته اوّل بر کراهت است.
برای مثال از امام موسی کاظم (ع) نقل شده است که حضرت بستن چشمها را در نماز ،بدون
اشکال دانسته است (همان ،ج ،7ص ،249ح  .)9245در روایتی متعارض با روایت مذکور از
حضرت علی (ع) نقلشده است که فرمود« :پیامبر (ص) از بستن چشم در نماز نهی فرمود».
میان این دو روایت که یکی جواز بستن چشم به هنگام نماز و دیگری حرمت این عمل را بیان
میکند ،تعارض وجود دارد .شیخ حرّ در جمع بین این روایات مینویسد« :روایت نخست بر
این داللت دارد که مراد از نهی موجود در این روایت ،کراهت است» (همان ،ح .)9246
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مثال دیگر مربوط به استنباط جواز مسواک زدن با مسواک خشک یا مرطوب توسط فرد
روزهدار است .این حکم از روایات متعدّد قابلبرداشت است؛ امّا در همین رابطه حلبی از امام
صادق (ع) سؤال میکند و حضرت در پاسخ میفرماید« :مسواک زدن برای فرد روزهدار اشکالی
ندارد؛ امّا با مسواک مرطوب مسواک نزند» .حکم این روایت با آنچه در روایت پیشین آمده ،در
تعارض است .لذا شیخ در رفع این تعارض مینویسد« :شیخ [طوسی] این روایت را بر کراهت
حمل کرده است» (همان ،ج ،10ص.)84
همچنین در روایات متعدّد آمده است که چشیدن غذا و نمک توسّط فرد روزهدار جایز است.
در روایتی متعارض از سعید اعرج نقلشده است که گفت« :از امام صادق (ع) درباره روزهدار
سؤال کردم که آیا میتواند چیزی را بچشد ،بدون اینکه آن را فروببرد؟ حضرت فرمود :نه».
شیخ با حمل این روایت بر کراهت ،بین روایات جمع میکند و در ادامه راهکار شیخ طوسی را
نیز درباره این روایات نقل میکند (همان ،ص ،106ح.)12972

-9-1-2حمل بر حرمت
این راهکار عکس راهکار قبلی است .در این حالت ،روایتی که کراهت امری را مطرح می
کند ،در مقابل روایاتی قرار میگیرد که در همان موضوع ،حکم به حرمت میکند .شیخ برای رفع
این تنافی ،روایات دسته اوّل را حمل بر حرمت میکند .برای مثال در احکام مربوط به روزه،
روایتی از عبداهلل بن سنان آمده است که از امام صادق (ع) چنین نقل میکند« :برای روزهدار
کراهت دارد که بهیکباره در آب فرورود» .حکم این روایت در تعارض با روایات دیگری است
که ارتماس در آب را حرام میداند .شیخ ،تنافی روایات را با حمل روایت دا ّل بر کراهت ،بر
تحریم رفع میکند (همان ،ج ،10ص.)38
همچنین در روایتی از امام باقر (ع) نقاب زدن برای زن محرم ،حرام دانسته شده است (همان؛
ج ،12ص ،493ح )16876؛ امّا در روایتی متعارض عیص بن قاسم از امام صادق (ع) روایت می
کند« :نقاب برای زنان محرم کراهت دارد  .»...شیخ حرّ در جمع میان این روایات بیان میکند که:
«مراد از کراهت در این روایت ،تحریم است» (همان ،ح .)16877
نمونه سوم مربوط به روایاتی است که کسب زن خواننده را حرام اعالم میکند؛ البته خواندن
در عروسی ،بدون حضور مردان در این روایت استثناء شده است .در همین رابطه در روایتی
آمده است که عیص بن قاسم از امام صادق (ع) سؤال میکند که :کسب زن آوازهخوان و نوحهگر
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چه حکمی دارد؟ و حضرت در پاسخ ،به کراهت این عمل حکم میکند .آنچه شیخ در جمع
میان این روایات مینگارد ،اینچنین است« :کراهت در کسب زن آوازهخوان به معنای تحریم
است» (همان ،ج ،17ص.)128

 -10-1-2حمل بر انکار نه إخبار
برخی از روایات در ظاهر افاده بر إخبار یک واقعیت خارجی مینمایند درصورتیکه واقعیت
امر خالف چیزی است که از ظاهر استنباط میشود .در بسیاری از این حاالت ،هدف معصوم
(ع) خبر دادن از یک واقعیت نیست؛ بلکه مقصود القای معنای انشایی و اظهار انکار یا تعجب
است .برای مثال در روایات آمده است که شوهر در خواندن نماز بر جنازه همسرش اولی از
دیگران است .در تعارض با این مطلب ،حفص بن بختری و عبدالرحمان بن ابیعبداهلل دو روایت
از امام صادق (ع) نقل میکنند که در هر دو ،حضرت درباره محقّ بودن شوهر یا برادرزن در
خواندن نماز میّت بر او میفرماید« :برادرش بر خواندن نماز بر او حقّ بیشتری نسبت به شوهرش
دارد» .شیخ حرّ در رفع این تعارض ،ابتدا به راهکاری از شیخ طوسی اشاره میکند و آنگاه با
حمل این دو روایت بر انکار ،اوّلین راهکار خود را ارائه میدهد (همان ،ج ،3ص ،116ح ،3177
 .)3178این کالمِ شیخ گویای آن است که با توجّه بهوضوح تقدّم شوهر بر خواندن نماز میّت
بر همسرش ،سخن امام (ع) در این روایت ،معنایی غیر از معنای ظاهر دارد و گویا بیان حضرت،
اظهار شگفتی از این است که چگونه برادرِ زنی که وفات نموده است ،باوجود شوهر ،بر خواندن
نماز بر جنازه خواهرش اولویت دارد؟
نمونه دیگری که در این راستا قابل توجه است ،برخی روایات مربوط به حیض است .روایات
متعدّدی بیانگر این حکم است که با انقطاع حیض ،در صورت نبودن آب برای غسل حیض ،پس
از تیمّم بدل از غسل ،همسر آن زن میتواند با او مباشرت نماید .در روایتی متعارض از
عبدالرحمان بن ابیعبداهلل نقلشده است که از امام صادق (ع) درباره مباشرت با زن حائضی که
در سفر است و پس از انقطاع حیض آب برای غسل ندارد ،سؤال میکند .حضرت در پاسخ
میفرماید« :شایسته نیست که همسرش با او مباشرت نماید تا زمانی که غسل نماید» .حضرت با
این بیان ،مباشرت را تنها پس از انجام غسل حیض جایز میدانند و این در تعارض با حکم
استنباط شده از سایر روایات است .شیخ حرّ در بیان راهکارهای مختلف در رفع این تعارض
وجه نخست را اینگونه بیان مینماید« :این روایت حمل بر انکار میشود نه اخبار( »...همان،
ج ،2ص .)312در این بیان نیز شیخ ،مراد واقعی حضرت را انکار ایشان نسبت به این مسئله می
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داند نه إخبار از واقعیت .مراد حضرت این است که چگونه مباشرت با زن تا زمان انجام غسل
حیض او بر مرد جایز نباشد ،درحالیکه با تیمّم بدل از غسل ،مانعی برای این مسئله وجود ندارد.

 -11-1-2حمل بر سهو راوی ،كاتب یا ناسخ
جمعآوری روایات هم مضمون از منابع اصیل و توجه به نسخههای مختلف هر منبع در کنار
هم ،امکان کشف خطاها و اشتباهات راوی ،کاتب و یا ناسخ را برای شیخ ح ّر فراهم کرده است.
اینگونه خطاها در مواردی موجب وقوع تعارض در روایات میگردد؛ از همین رو ،شیخ حرّ در
حل تعارض میان روایات ،به این نکته نیز توجّه نموده است .برای مثال در روایات آمده است
که بهجز شهید ،غسل دادن تمام مسلمانانی که وفات میکنند واجب است .در این رابطه ،روایتی
از جعفر (ع) از پدرش (ع) نقلشده که در آن آمده است« :علی (ع) ،عمّار بن یاسر و هاشم بن
عتبه را [که شهید شده بودند] غسل نداد و بر آنها نماز نخواند» .این روایت برخالف سایر
روایات ،عالوه بر غسل میّت ،نمازخواندن را نیز برای شهید واجب نمیداند .شیخ حرّ در رفع
این تعارض مینویسد« :شیخ [طوسی] میگوید :عبارت «بر آنها نماز نخواند»( ،وهم) اشتباه
راوی است ،چراکه نماز بر شهید ساقط نمیشود» (همان ،ج ،2ص.)507
مثال دیگر مربوط به روایتی است که میگوید تکّهای از کفن مرد ،عمامه اوست .در روایات
آمده است :با عمامه ،میّت را معمّم میکنند و اضافه آن را بر صورتش میاندازند .این در حالی
است که در روایتی از عبداهلل بن سنان به نقل از امام صادق (ع) آمده است...« :تکهای از کفن
عمامه است که با آن سر میت را میپوشانند و اضافه آن را بر روی پاهایش میاندازند» .این
مطلب در تعارض با مطلبی است که در روایت پیشین آمد .شیخ در رفع آن به نقل از صاحب
منتقی مینویسد« :این تصحیف است و صحیح ،آن است که اضافه آن را بر صورتش میاندازند»...
(همان ،ج ،3ص.)8
مثال سوم ،مربوط به روزه است .در روایاتی آمده است که روزه گرفتن در روز بیست و هفتم
ماه رجب ،مستحب است .این در حالی است که در روایتی از امام رضا (ع) آمده است« :خداوند،
محمد (ص) را سه روز گذشته از ماه رجب مبعوث نمود و روزه آن روز همانند روزه هفتادسال
است» .شیخ ذیل این روایت مینویسد« :سعد میگوید :مشایخ ما گفتهاند که :این اشتباهی از
سوی کاتب است و صحیح آن ،سه روز باقیمانده از رجب است» (همان ،ج ،10ص.)447
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چهارمین مثال این بخش مربوط به روایتی است که محمد بن علی بن حسین از امام صادق
(ع) نقل میکند .حضرت میفرماید« :اوّلین کسی که در روز جمعه ،خطبه نماز را مقدّم داشت،
عثمان بود؛ زیرا وقتی نماز به پایان میرسید ،مردم متفرّق میشدند و برای شنیدن خطبه صبر
نمیکردند و میگفتند :ما را چه به نصیحتهای او ،خودش که به نصیحتهایش عمل نمیکند،
چون عثمان چنین دید هر دو خطبه را بر نماز مقدّم کرد» .این روایت در تعارض با روایاتی است
که بر وجوب تقدیم خطبه بر نماز جمعه داللت دارد .از جمله وجوهی که شیخ در رفع این
تعارض بدان اشاره میکند ،این است ...« :بعید نیست که راوی یا ناسخ بهجای واژه عید ،واژه
جمعه را اشتباه بهکاربرده باشد( »...همان ،ج ،7ص.)333

 -12-1-2توجّه به قواعد بالغی ـ ادبی
آشنایی با مباحث ادبی و نیز قواعد بالغی ،سهمی مؤثر در فهم صحیح روایات ایفا مینماید
و در موارد متعدّدی میتواند تعارض ظاهری روایات را از میان بردارد .شیخ حرّ همانگونه که
در بیان معنای روایات ،در موارد متعدّدی از مباحث بالغی و ادبی بهره جسته است ،در مواردی
از تعارض اخبار نیز با بهرهمندی از همین مباحث به جمع میان روایات و رفع تعارض ظاهری
میان آنها میپردازد .از آنجا که مباحث بالغی و قواعد ادبی به کار گرفتهشده توسّط شیخ بسیار
زیاد است ،در زیر ،نمونههای معدودی از توجّه وی به این مباحث ارائه میشود.
در برخی از روایات ،استفاده از الفاظ و عبارات مجازی ،بدون آنکه تعارض واقعی در میان
باشد گاه موجب تعارض برخی روایات با یکدیگر شده است .در این موارد شیخ حرّ با توجّه
دادن به اراده مجاز از آنها ،به جمع میان روایات پرداخته است .لذا یکی از راهکارهای شیخ در
بهرهمندی از مباحث بالغی در رفع تعارض اخبار «حمل حقیقت بر مجاز» است .برای مثال،
محمد بن یوسف از پدرش نقل میکند که از امام باقر (ع) شنید که حضرت فرمود« :جهنی
خدمت پیامبر (ص) رسید و گفت :ای رسول خدا (ص) من به همراه همسر و فرزندانم و غالمانم
در بادیه هستیم .اذان و اقامه میگویم و با آنان نماز میگزارم .آیا نماز ما حکم جماعت دارد؟
پیامبر (ص) فرمود :بلی .سپس پرسید :غالمان به دنبال آب میروند و من ،همسر و فرزندانم
میمانیم و من با آنان نماز میگزارم ،آیا نماز ما جماعت است؟ حضرت فرمود :بلی .گفت :یا
رسولاهلل (ص) فرزندانم به دنبال چارپایان میروند و من و همسرم باقی میمانیم ،اذان و اقامه
میگویم و با وی نماز میخوانم ،آیا نماز ما جماعت است؟ فرمود :بلی .سپس گفت :همسرم به
دنبال کارش میرود و من تنها میمانم ،اذان و اقامه میگویم و نماز میخوانم ،آیا نماز من
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جماعت است .فرمود :بلی ،مؤمن بهتنهایی در حکم جماعت است» .قسمت آخر این روایت
(مؤمن بهتنها یی در حکم جماعت است) در تعارض با روایات دیگری است که حداقل تعداد
نفرات برای نماز جماعت را دو نفر میدانند .ازاینرو ،شیخ در رفع این تعارض اینگونه می
نویسد« :واژه جماعت در عبارت آخر در معنای مجازی بهکاررفته است ،نه حقیقی و مراد آن
است که با اذان و اقامه و اراده جماعت ،ثواب او مضاعف میگردد و گویا آنیک نفر بهتنهایی
در حکم جماعت است» (همان ،ج ،8ص.)297
شیخ حرّ عالوه بر دقت در معنای حقیقی و مجازی واژگان ،به این امر نیز توجّه داشته است
که یکلفظ ،محدود به معنای وضعی خود نیست؛ بلکه درگذر زمان دچار تطوّر معانی میگردد.
به این معنا که تعداد معناهایی که یک واژه بر آنها داللت دارد ،افزایش مییابد .در ذیل برخی
از روایات را شاهدیم که شیخ حرّ با بیان معنایی جدید برای یک واژه ،دایره معنایی آن را توسعه
میبخشد و با همین شیوه به رفع تعارض ظاهری روایات میپردازد؛ بنابراین ،میتوان یکی دیگر
از راهکارهای شیخ حر را در حلّ تعارض اخبار «قول به توسعه معنایی» دانست .برای مثال در
روایات آمده است که به هنگام وضو ،برای زنان مستحب است که در شستن دستان از قسمت
داخلی دست شروع کنند و برای مردان مستحب است که از قسمت بیرونی ،شستن دستان را
آغاز نمایند .در هر دو روایت به نحو متعارض از امام رضا (ع) نقلشده است که حضرت فرمود:
« خداوند برای زنان فرض نمود که در وضو از قسمت داخلی دستان شروع کنند و مردان از روی
دست» .این د و روایت در تعارض با دیگر روایاتی قرار دارند که به استحباب این عمل حکم
نمودهاند .شیخ حرّ در رفع این تعارض ظاهری به نقل از محقّق مینویسد«« :فرض» در این
روایات به معنای بیان نمودن و مقدّر شدن است ،نه به معنای واجب ساختن» (همان ،ج،1
ص ،467ح  .)1239 ،1238شیخ در این روایت ،معنای جدیدی بر واژه «فرض» حمل نموده
است .بیان این معانی ،جز با توجّه به قرائن متّصل یا منفصل روایت امکانپذیر نیست و مهمترین
قرینه در این مورد ،روایات حاکی از استحباب این عمل است.
«حصر اضافی» 1از دیگر مباحث ادبی است که در مواردی از سوی شیخ حرّ بهعنوان راهکاری
در حلّ تعارض بدوی روایات بهکار رفته است .نمونه چنین استفادهای را در برخی از تحلیلهای

 .1حصر يا قصر يعين اختصاص دادن چيزي به چيز ديگر به روشي خاص .قصر دو نوع است؛ اول :قصر حقيقي آن
است که مقصور عليه به حسب واقع و حقيقت به مقصور اختصاص يابد و به چيز ديگري اختصاص پيدا نکند .مثالً :ال
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شیخ میتوان مشاهده نمود .برای مثال خمس ،منصوصه و غیر منصوصه ،در مورد هفت چیز
است .این در حالی است که در روایتی از عبداهلل بن سنان آمده است که« :از امام صادق (ع)
شنیدم که میفرمود :خمس تنها به غنائم تعلّق میگیرد» .شیخ پس از نقل این روایت و اشاره به
راهکارهایی در حلّ این تعارض ،از جمله به وجه زیر اشاره میکند ...« :ممکن است این حصر
نسبت به مواردی که خمس در آنها واجب نیست ،حصر اضافی باشد» (حر عاملی ،1413 ،ج،9
ص .)485در روایتی دیگر در همین زمینه نیز موارد خمس به چهار مورد گنج ،معدن ،غنائم و
جواهری که بهواسطه غوّاصی به دست میآید ،منحصر گردیده است .شیخ در حل تعارض این
روایات نیز به حصر اضافی اشاره میکند و مینویسد ...« :حصر خمس در این موارد ،نسبت به
غیر منصوصات ،حصر اضافی است» (همان ،ص.)489
گاه در یک روایت ،معنای اصطالحی یک واژه مدّ نظر است و استعمال آن در معنای لغوی،
تعارض روایات را به دنبال دارد و بالعکس .در اینگونه موارد ،شیخ با دقّت در استعمال معنای
ل تعارض پرداخته است .نمونه آن روایتی درباره طالق از عبداهلل
لغوی یا اصطالحی واژه به ح ّ
بن سنان است .وی میگوید« :از امام صادق (ع) درباره مردی سؤال کردم که دختر حرّی را به
نکاح غالم خویش درمیآورد .حضرت فرمود :طالق به دست غالم است؛ امّا اگر آن غالم بدون
اذن موالیش با آن دختر ازدواج کرده باشد ،در این صورت ،طالق به دست مولی است» .این در
حالی است که در روایات متعدّد آمده است که اگر غالم با دختر حرّ یا کنیزی که از آنِ فردی
غیر از موالی خویش است ،ازدواج کند ،طالق به دست غالم است و تنها اگر کنیز هم از آنِ
موالیش باشد ،طالق در دست موال قرار میگیرد .شیخ حرّ مینویسد« :طالق دوّم در این روایت
[طالق به دست موالست] به معنای لغوی آن است؛ یعنی میتواند اجازه عقد به آن دو ندهد و
آنها را از هم جدا نماید» (همان ،ج ،22ص.)100
مباحث نحوی از دیگر اموری است که در حلّ تعارض روایات حائز اهمّیّت است .توجّه به
نحو در بسیاری از موارد در دریافت معنای کالم بسیار مؤثر است .شیخ نیز به این مسئله بیتوجّه
نبوده است .وی در مواردی با استفاده از قواعد نحوی به حلّ تعارض میان روایات میپردازد.

اله (مقصور)إال اهلل (مقصور عليه)؛ دوّم :قصر اضايف ،قصري است که مقصور عليه به حسب نسبت و اضافه ،به چيز
معني ديگري نيز اختصاص داشته باشد؛ ويل نه به متام چيزهاي ديگر .براي مثال ،ما خليل (مقصور) اال املسافر (مقصور
عليه) يعين ،نسبت به شخصي ديگر فقط خليل مسافر است ،نه اين که اصالً هيچ مسافري جز خليل وجود نداشته باشد.
ر.ک :جواهر البالغة ،صص175و179؛ البالغة الواضحة ،صص.219 ،217
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در میان مباحث نحوی ،توجّه به نوع حروف و معانی آنها جایگاه ویژهای دارد .برای نمونه
در روایات آمده است که اگر کافری بمیرد و وارثان مسلمان یا کافری داشته باشد ،میراث او به
وارث مسلمان میرسد .در همین زمینه در روایتی آمده است که :از امام صادق (ع) درباره یهودی
یا نصرانی سؤال شد که میمیرد و فرزندان مسلمان و فرزندان غیرمسلمانی دارد .حضرت فرمود:
«هرکدام ارث خود را میبرند» .این روایت در تعارض با سایر روایات است؛ لذا شیخ در رفع
این تعارض ظاهری ،پس از اشاره به راهکار شیخ طوسی در این رابطه ،دیدگاه خود را اینگونه
بیان میکند« :احتمال دارد که «واو» در عبارت (و فرزندان غیرمسلمانی دارد) به معنای (او) باشد؛
یعنی ،فرزندان کافر از او ارث میبرند؛ خواه همه مسلمان باشند یا غیرمسلمان؛ نه درصورتی که
برخی مسلمان باشند و برخی غیرمسلمان» (همان ،ج ،26ص.)25
اضمار (تعیین مرجع ضمیر) از دیگر مباحث نحوی است که شیخ در جمع داللی اخبار بدان
توجّه میکند .نمونهای از این کاربرد را در روایت معاویه بن عمّار میتوان دید .وی میگوید« :از
امام صادق ( ع) درباره مردی سؤال کردم که به نیابت از شخص دیگر به حج میرود ،آیا این
حجّ ،جایگزین حجّ واجب خود او میشود؟ فرمود :بله» .این حکم در تعارض با روایاتی است
که در آنها آمده است :کسی که به نیابت از شخص دیگر حج بهجای آورد ،این حج جایگزین
حج واجب خود آن فرد نمیشود .شیخ حرّ پس از نقل این روایات بهظاهر متعارض ،ابتدا راهکار
شیخ طوسی را نقل میکند و سپس مینویسد...« :امکان دارد که ضمیر فعل «یجزیه» به منوب
عنه برگردد ،نه شخص نائب» (همان ،ج ،11ص.)57

-13-1-2حمل بر تقیّه
امام معصوم (ع) گاه در حالی که حکم واقعی را در زمان و جایگاه خود اعالم کرده است و
یا میکند بنا بر مصالحی تقیّه میفرماید .این امر عامل مهمی در شکلگیری بسیاری از موارد
اختالف روایات است .در تعارض حاصل از تقیّه ،خبر صادرشده باوجود دلیل معتبری که یکی
از طرفین را تأیید نماید و یا با مخالفت یکی از آن دو با رأی اهل سنّت ،قابل تشخیص است.
شاید به همین دلیل است که شیخ حرّ در حمل بر تقیّه ،در موارد بسیاری به وجه تقیّه اشاره
میکند .این وجوه عبارتاند از :موافقت با عامّه ،1مخالفت با اخبار صحیح (برای نمونه نک:
 .1شيخ حر در حبث موافقت با عامّه در مواردي موافقت با مجيع عامّه را مطرح ميکند (براي منونه نک :حر عاملي،
 ،1413ج ،4ص / 358ج ،28ص)61؛ گاه موافقت با برخي از عامّه را بيان ميکند (براي منونه نک :مهان ،ج،1

 190دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هفتم ،شمارۀ هفدهم ،پاییز و زمستان 1396

همان ،ج ،1ص202؛ ج ،2ص ،)362مخالفت با اجماع (برای نمونه نک :همان ،ج ،26ص150؛
باب  ،5ص ،)162عامّی بودن راویان (برای نمونه نک :همان ،ج ،3ص46؛ ج ،25ص )403و
وجوه دیگری که برای تشخیص روایات تقیّه به کار میرود.
در راهکارهایی که به آنها اشاره شد ،با فرض درستی و اتقان احادیث متعارض و عدم امکان
خردهگیری بر آنها ،به ناگزیر باید قائل بود که در داللت یکی از طرفین ،تغییر صورت گرفته
است و در نهایت میان آنها جمع بسته شده است .امّا در تقیّه ،کشف جهت صدور حدیث ،از
بین برنده تعارض است .به این نحو که با کشف جهت صدور طرفین تعارض و اشاره به صدور
یکی از آنها از روی تقیّه ،تنافی ظاهری میان آنها مرتفع میگردد (مسعودی ،1384 ،صص-195
)196؛ بنابراین ،میتوان گفت حمل بر تقیّه زمانی صورت میگیرد که امکان جمع داللی میان
روایات از طریق تصرّف در داللت یکی از طرفین تعارض امکانپذیر نباشد.
شیخ با حمل بر تقیّه ،گاه مقصود واقعی معصوم (ع) را روشن میسازد و تعارضی را که به
سبب عدم اطّالع از صدور حکم در شرایط تقیّه شکل گرفته است را از میان میبرد .برای مثال
در روایتی گفته شده است که واجب است سجده سهو بعد از سالم نماز و پیش از سخن گفتن،
باشد .این حکم را درباره سجده سهو در روایات متعدّدی میتوان مالحظه نمود .در همین زمینه،
سعد بن سعد اشعری از امام رضا (ع) نقل میکند« :رضا (ع) درباره زمان سجده سهو میفرماید:
اگر [وجوب سجده سهو به سبب آن است که] نماز را ناتمام انجام داده [یعنی عملی را فراموش
کرده است] قبل از سالم و اگر زیادهای انجام داده است ،بعد از سالم» .شیخ ح ّر در رفع این
تعارض مینویسد« :شیخ [طوسی] این روایت را حمل بر تقیّه نموده است» (حر عاملی،1413 ،
ج ،8ص.)208
نمونه دومی که در این بخش قابل اشاره هست روایات مربوط به متعه است .در روایات
متعدّد ،حکم به اباحه متعه داده شده است .این در حالی است که زید بن علی از پدرش و او از
علی (ع) نقل میکند که حضرت فرمود« :رسول خدا (ص) در روز خیبر ،گوشت االغ و نکاح
متعه را حرام نمود» .این روایت بهظاهر در تعارض با سایر روایات است؛ لذا شیخ به جمع میان
روایات پرداخته و در بیان اولین وجه مینویسد« :شیخ طوسی و دیگر علما این روایت را حمل
بر تقیّه نمودهاند؛ زیرا اباحه متعه از ضروریات مذهب امامیه است( »...همان ،ج ،21ص.)12

ص /412ج ،12ص)438؛ گاه به موافقت با کثري عامّه اشاره ميكند (براي منونه نک :مهان؛ ج ،1ص /409ج،2
ص )324و در مواردي نيز عامّه را به حنو مطلق ميآورد (براي منونه نک :مهان ،ج ،13ص / 436ج ،19ص.)417
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 -14-1-2قول به نسخ
نسخ نیز همانند تقیّه پس از اطمینان از عدم امکان جمع داللی میان روایات متعارض مطرح
میگردد .قول به نسخ همچون تخصیص ،تقیید و موارد دیگر ،یکراه حلّ عرفی ،عمومی و
ابتدایی نیست (مسعودی ،1373 ،ص )197بلکه صرفاً پس از تحقق شرایط میتوان بدان حکم
کرد .دو شرط برای نسخ بیان شده است؛ یکی از آنها امکان نداشتن جمع میان روایات متعارض
است ،شرط دیگر ثابت شدن تقدم یکی از دو حدیث بر دیگری ازنظر زمان صدور است.
شاید به دلیل همین ویژگیهای نسخ است که محدثان در بیان راهکارهای رفع اختالف میان
احادیث ،بحث نسخ را بهعنوان مرحلهای مستقل ،پس از جمع عرفی و پیش از ترجیح ،مطرح
نمودهاند (برای نمونه ر.ک :مامقانی ،1411 ،ج ،1ص /264سیوطی ،1426 ،ج ،2ص /103طحان،
 ،1424ص /58عتر ،1418 ،ص /340جوابی ،بیتا ،ص.)370
با این بیا ِن محدثان ،در صورت عدم امکان جمع میان روایات متعارض ،باید با کسب آگاهی
از تاریخ صدور احادیث مختلف ،احادیث ناسخ و منسوخ شناسایی شود و ناسخ بر منسوخ مقدّم
گردد .با کمی دقّت درمییابیم که در این مرحله نیز در واقع ،تعارضی میان روایات وجود ندارد،
همانطور که در مطلق و مقیّد و مجمل و مبیّن این تعارض ،ظاهری و قابلحل است [گر چه
قول به نسخ مانند تخصیص و تقیید و  ...از اقسام جمع عرفی نیست].
شیخ حرّ همانگونه که گاه در صورت عدم امکان تصرّف در داللت یکی از طرفین تعارض،
با بهرهمندی از جهت صدور به رفع تنافی ظاهری میان روایات میپردازد ،در مواردی هرچند
معدود و انگشتشمار با مراجعه به تاریخ صدور روایات و برقراری رابطه نسخ میان روایات،
تنافی ظاهری میان آنها را حل میکند .او به هنگام برخورد با دستهای از روایات متعارض در
کنار وجوه دیگر جمع داللی میان روایات ،احتمال نسخ را نیز مطرح میکند تا از تعارض موجود
میان روایات رهایی یابد .با این بیان میتوان گفت که شیخ حرّ ،تنها با تصرّف در مدلول یکی از
دو روایت متعارض و ح مل آن بر معنای غیر ظاهر به رفع تنافی ظاهری میان روایت نپرداخته
است؛ بلکه در مواردی با اشاره به جهت صدور روایت و در مواردی نیز با اشاره به رابطه ناسخ
و منسوخی میان دو روایت متعارض ،تنافی ظاهری میان روایات را از میان برداشته است .برای
مثال در روایات متعدّد آمده است که استفاده از طال حتّی بهاندازه یک انگشتر برای مردان جایز
نیست .در روایتی متعارض ابن القدّاح از امام صادق (ع) روایت میکند« :پیامبر (ص) در دست
چپ خود انگشتری از طال داشتند ،روزی میان مردم رفت و مردم به او خیره شدند ،حضرت
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دست راست خود را روی دست چپش گذاشت تا اینکه به خانه رسید ،انگشتر را درآورد و
دیگر آن را در دست نکرد» .یکی از احتماالتی که شیخ حرّ در رفع تعارض میان این روایت و
سایر روایات بیان میکند ،چنین است« :این روایت حمل بر نسخ میشود و این به سبب قسمت
آخر روایت است ( »...حر عاملی ،1413 ،ج ،4ص.)413
نمونه دیگر روایتی است که بر اساس آن ،گوشت االغ مکروه شمرده میشود .این در حالی است
که ابوسعید خدری کالمی از رسول خدا (ص) نقل میکند که در آن گوشت االغ در کنار برخی
دیگر از محرّمات آمده است .شیخ در جمع میان روایات ،بهاحتمال منسوخ بودن این حکم اشاره
میکند (همان ،ج ،24ص.)108
نمونه سوم روایاتی است که در آن حکم به کراهت جماع از دبر شده است .این در حالی
است که سدیر به نقل از امام باقر (ع) بیان میکند که« :پیامبر اکرم (ص) فرمود :پشت زنها برای
امّت من حرام است» .شیخ ح ّر پس از نقل این روایات نیز ابتدا به راهکارهای شیخ طوسی در
رفع این تعارض اشاره نموده و سپس مینویسد« :نسخ نیز محتمل است» (همان ،ج ،20ص.)142
آنچه تاکنون آمد ،مهمترین و کاربردیترین راهکارهای شیخ حرّ در رفع تعارض غیرمستقر
میان روایات بود .امّا همه راهکارها در موارد پیشگفته خالصه نمیشود .موارد دیگری نیز وجود
دارد که توجه به آنها نهایت تالش شیخ حرّ در جمع داللی میان روایت و پرهیز از کنار گذاشتن
آنها را نشان می دهد .برای مثال شیخ در مواردی از اختالف میان روایات با تصرّف در مدلول
طرفین تعارض و حمل هر یک از آنها بر یکی از وجوهی که تا بدین جا به آن اشاره شد ،به
جمع میان روایات و رفع تعارض آنها پرداخته است؛ مثالً درباره حکم قرائت در نماز ،حسن
بن علی بن فضّال از امام صادق (ع) روایت میکند که ایشان میفرماید« :واجب است که نماز
ظهر و عصر با صدای آهسته خوانده شود و نماز صبح ،مغرب و عشاء با صدای بلند و آشکار»
(همان ،ج ،6ص ،77ح.)7393
در روایتی دیگر در همین موضوع ،سماعه میگوید« :از امام صادق (ع) درباره فردی سؤال
کردم که در نماز ظهر و عصر ،قرائت نمازش را با صدای بلند میخواند ،آیا این کار صحیح
است؟ حضرت فرمود :بله» .این دو روایت بهظاهر در تعارض با یکدیگر قرار دارند و شیخ در
رفع این تنافی مینویسد« :این روایت بر جواز داللت میکند و با روایت پیشین منافاتی ندارد؛
چراکه آن روایت دال بر استحباب است» (همان ،ح.)7394
نمونه دیگر آنکه ،عبداهلل بن بکیر از امام صادق (ع) نقل میکند« :زمانی که خون نفاس قطع
شد و زن هنوز غسل نکرده است ،همسرش اگر بخواهد میتواند با او جماع کند» (همان ،ج،2
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ص .) 395در روایتی از سعید بن سیّار در همین رابطه آمده است که« :به امام صادق (ع) عرض
کردم :زنی که نماز بر او حرام است [نفاس] و پس از پاک شدن بدون اینکه غسل کند ،وضو
میگیرد ،آیا همسر او میتواند پیش از غسل با او جماع نماید؟ حضرت فرمود :خیر ،تا زمانی
که غسل نماید» .شیخ پس از نقل این روایت که در تعارض با روایت پیشین قرار دارد ،مینویسد:
«شیخ [طوسی] این روایت را بر کراهت و اولی را بر جواز حمل کرده است ( »...همان ،ح.)2450

 -2-2راهکارهای شیخ حرّ در حلّ تعارض مستقر
هرگاه تنافی میان دو روایت ظنّی بهصورت تضاد و تناقض باشد و نتوان با کاربرد قواعد
جمع عرفی این تعارض را برطرف نمود ،این تعارض را «تعارض غیر ظاهری» یا «تعارض
مستقر» مینامند (صدر ،1418 ،ج ،1ص /459خراسانی ،1424 ،ص .)502گاه تعارض میان
روایات متعارض ،ظاهری و بدوی نیست و حلّ آن از طریق جمع عرفی و داللی ممکن نیست.
در این صورت ،گاه یکی از طرفین تعارض از جهتی بر دیگری برتری دارد و همین باعث می
شود تا بر دیگری ترجیح داده شود .گاهی نیز هر دو طرف تعارض در یک سطح قرار دارند؛ در
اینجا یا باید قول به تساقط و یا قول به تخییر داده شود.
شیخ حرّ در مواردی هرچند معدود ،یکی از طرفین تعارض را بر دیگری ترجیح داده و در
صورت عدم وجود مرجّح ،قائل به تخییر شده است .گفتنی است که با مراجعه به نمونههایی که
شیخ در آن ،بحث ترجیح یا تخییر را مطرح نموده است ،نکته مهمی جلب توجّه میکند .معمو ًال
ل تعارض
ت متعارض ممکن نباشد ،سراغ راهکارهای ح ّ
محدثان اگر جمع داللی میان روایا ِ
ض روایات ،بهصورت همزمان ،هم به شیوههای
مستقر میروند؛ ولی شیخ ح ّر در مواردی از تعار ِ
جمع داللی اشاره میکند و هم از راهکارهای حلّ تعارض مستقر بهره میجوید .توضیح آنکه
شیخ گاه درحالیکه روایتی را بر دیگری ترجیح میدهد یا تخییر را مطرح میکند ،احتماالتی را
نیز در جمع میان روایات بهطور همزمان ارائه میدهد.
این مسئله نهتنها نشان تشویش ذهنی شیخ نیست؛ بلکه گویای دقّت و احتیاط او در برخورد
با روایات نیز هست؛ زیرا دغدغه اصلی او کنار نگذاشتن راحت روایت است .به همین دلیل تمام
تالش خود را برای توجیه روایات متعارض به کار میبرد .گفتنی است در این مباحث نیز شیخ
حرّ از کالم دیگر علما ،بهویژه شیخ طوسی ،بسیار بهره برده و به نقل کالم ایشان مبادرت ورزیده
است.
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 -1-2-2ترجیح
شیخ حرّ در مواردی از تعارض مستقر روایات ،به ترجیح یکی از طرفین تعارض پرداخته
است .مرجّح او گاه مربوط به ویژگیهای سند روایت و راویان آن است و گاه مرجّحات خارجی،
چون اعتضاد به کتاب یا سنّت ،مخالفت با عامّه ،شهرت و  ...است .در مواردی نیز بدون بیان
وجه ترجیح ،تنها متذکّر ترجیح یکی از روایات بر دیگری میشود .به نمونههایی از موارد ترجیح
توجّه کنید:
در روایتی ،طلحه بن زید از امام صادق (ع) از پدرانشان (ع) اینگونه نقل میکند« :رسول
خدا ( ص) دو رکعت نماز استسقاء [طلب باران] خواند .حضرت قبل از خواندن خطبه ،نماز را
اقامه نمود .در رکعت اوّل ،هفت بار و در رکعت دوم ،پنج بار تکبیر گفت و قرائت نمازش را با
صدای بلند خواند» (حر عاملی ،1413 ،ج ،8ص .)12در روایتی دیگر در همین رابطه ،اسحاق
بن عمّار از امام صادق (ع) چنین نقل میکند« :خطبه در نماز استسقاء ،قبل از نماز است و در
رکعت اول ،هفت تکبیر و در رکعت دوّم ،پنج تکبیر گفته میشود» .این دو روایت در زمان خطبه
با یکدیگر در تعارض هستند .شیخ ذیل این روایت مینویسد« :شیخ [طوسی] میگوید :بر روایت
نخست عمل میشود و روایت اخیر شاذ و مخالف با اجماع طایفه است» .وی در ادامه میافزاید:
«میتوان این روایت را بر طبق روایتی که از مقدّم ساختن خطبه بر نماز عید توسّط عثمان سخن
میگوید( ،ر.ک :همان ،ج ،7ص )332حمل بر تقیّه کرد یا میتوان آن را حمل بر جواز نمود»
(همان ،ج .)8در این بیان شیخ نکاتی چون نقل کالم شیخ طوسی ،ترجیح بر اساس مرجّح سندی،
ارائه مرجّحی خارجی همچون اجماع و همچنین تالش برای جمع داللی روایات در کنار ترجیح
شیخ طوسی ،دیده میشود.
نمونه دیگری که در این بخش قابل مالحظه است روایتی است که ابراهیم بن نعیم درباره
شهادت بر زنای زن ،میگوید« :از امام صادق (ع) درباره چهارنفری سؤال کردم که بر زنای زنی
شهادت میدهند و یکی از این چهار نفر شوهر اوست .حضرت فرمود :شهادت آنها جایز است»
(همان ،ج ،22ص .)432در روایتی ،زراره همین سؤال را از یکی از صادقین (ع) میپرسد و
حضرت پاسخ میدهد« :زن و شوهر یکدیگر را لعن میکنند و دیگران تازیانه میخورند» .شیخ
حرّ پس از نقل روایات مذکور مینویسد« :شیخ [طوسی] و جماعتی خبر اوّل را ترجیح دادهاند؛
چراکه موافق با ظاهر قرآن است .آنجا که میفرماید﴿ :والذينَ يَرمُونَ أزوا َجهُم وَ لَم يَکُن َلهُم
ُشهَداءٌ إلِا أنفُسهم ﴾...نور )6 /24 :و احادیث بسیاری نیز ثبوت زنا با شهادت چهار نفر را
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بهصورت مطلق بیان میکنند» .وی در ادامه مینویسد« :آنها [شیخ طوسی و جماعتی از علما]
روایت دوّم را بر فسق شهود نیز حمل کردهاند و میتوان آن را بر عدم دخول یا عدم ادّعای
مشاهده و موارد مشابه نیز حمل نمود» (حر عاملی ،1413 ،ج ،22ص .)432در این روایت ،شیخ
حرّ به قرآن و دیگر روایات بهعنوان مرجّح تکیه کرده است؛ امّا پس از نقل کالم شیخ طوسی در
ترجیح خبر اوّل بر روایت دوّم ،طبق روایات ابواب دیگر (همان ،باب  ،4ص 416و باب ،9
ص ،)428روایت مذکور را قید زده است .وی با این بیان ،درصدد ارائه راهکاری در جمع روایت
و پرهیز از کنار گذاشتن روایت بوده است.
مثال سومی که در این بحث میتوان بدان اشاره نمود روایتی است که زراره به نقل از امام
صادق (ع) میگوید .در این روایت زراره مطالبی را نقل میکند که حاکی از سهو رسول خدا
(ص) به هنگام اقامه نماز ظهر و خواندن دو رکعت بهجای چهار رکعت و سپس انجام دو سجده
سهو توسط ایشان است (همان ،ج ،8ص .)202این در حالی است که در روایات متعدّد آمده
است که نمازگزار در صورت شک میان دو و چهار رکعت ،بنا را بر چهار گذاشته ،سالم میدهد
و سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده میخواند .در همین زمینه ،روایتی از زراره رسیده است
که میگوید« :از امام باقر (ع) پرسیدم ،آیا پیامبر (ص) هرگز سجده سهو بهجای آوردند؟ حضرت
در پاسخ فرمود :نه» .آنچه شیخ ذیل این اخبار متعارض آورده ،چنین است« :شیخ طوسی می
گوید :خبری که بر اساس آن فتوا میدهم ،مضمون این خبر است و اخبار دیگری که حاکی از
سهو رسول خدا (ص) و سجده اوست ،موافق با عامّه است [هم به دلیل انتساب سهو به رسول
خدا (ص) و هم انجام سجده سهو توسّط ایشان] و دلیل بیان آنها به سبب دربرداشتن احکامی
است که به آنها عمل میشود» (همان ،ح  .)10426در این روایت مخالفت با عامّه ،مرجّح این
روایت بر سایر روایات است.
مثال چهارم این بخش درباره نماز مسافر است .در روایتی از زراره به نقل از امام صادق (ع)
آمده است که در صورت طیّ چهار فرسخ که همان هزار و پانصد مایل است ،نماز شکسته می
شود (همان ،ج ،8ح  .)11172این در حالی است که روایتی دیگر ،چهار فرسخ را ،سه هزار و
پانصد مایل میداند (همان ،ح  .)11169شیخ ذیل روایت منقول از زراره مینویسد« :این روایت
برخالف مشهور بین راویان و فقها است و روایت نخست مشهورتر و ظاهرتر است و با کالم
علمای لغت نیز هماهنگی دارد .شاید هم ذراع در این روایت با روایت پیشین متفاوت و بیشتر
از آن باشد ،تا دو حدّ مسافت یکسان گردد» .شیخ با این بیان از یکسو روایتی را به سبب
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مخالفت با شهرت کنار گذاشته و روایت دیگر را به سبب ظهور در داللت ترجیح میدهد؛ امّا به
همین اکتفا نمیکند و روایت را کنار نمیگذارد؛ بلکه در ادامه ،راهکاری برای جمع میان دو
روایت ارائه میدهد.
در تمام نمونههایی که ذکر شد ،شیخ به مرجّح تصریح کرده بود؛ امّا مواردی نیز وجود دارد
که ترجیح بدون اشاره به مرجّح صورت گرفته است .برای نمونه ،سکونی از امام صادق (ع) نقل
میکند که ایشان میفرماید« :کسی که به فرزندی اقرار کند [و بگوید که فرزند از آن اوست] و
سپس او را نفی نماید ،بر او حدّ قذف جاری میگردد [هشتاد ضربه تازیانه به او زده میشود] و
فرزند نیز به او تعلّق میگیرد» (همان ،ج ،28ص ،210ح .)34584در روایتی دیگر در همین
رابطه ،عالء بن فضیل درباره فردی که فرزندی را نفی میکند در حالیکه بدان اقرار کرده است،
سؤال میکند و حضرت در پاسخ میفرماید« :اگر این فرزند از زن آزاد باشد ،پنجاه ضربه تازیانه
به او زده میشود و اگر از کنیز باشد ،چیزی بر او نیست» .شیخ مینویسد« :شیخ [طوسی] روایت
نخست را ترجیح داده و در ادامه ،حمل روایت دوّم بر اشتباه راوی را در «پنجاه تازیانه» (خمسین
سوطاً) جایز میداند» .وی در ادامه با استناد به روایات ابواب دیگر (همان ،باب  ،19ص)202
مینویسد« :میتوان به دلیل عدم تصریح به تهمت ،روایت را بر توبیخ و سرزنش حمل نمود»
(همان ،ص.)210
نمونه دیگر روایتی است که ابی صباح کنانی از امام صادق (ع) نقل میکند« .زن حاملهای که
شوهرش میمیرد ،از مال فرزندی که در شکم اوست ،به او نفقه داده میشود» (همان ،ج،21
ص .)525جعفی از پدرش و او از علی (ع) در این رابطه نقل میکند که حضرت میفرماید:
«نفقه زن حاملهای که شوهرش فوت کرده است ،از تمام مال است ،تا زمانی که وضع حمل کند».
آنچه شیخ در ذیل این اخبار متعارض آورده ،این است که« :صدوق میگوید :آنچه من بر اساس
آن فتوا میدهم ،روایت کنانی است و شیخ [طوسی] میگوید :این روایت در صورت رضایت
ورثه ،حمل بر استحباب میشود؛ دلیل آنکه از تمام مال به او نفقه داده میشود ،بدان سبب است
که سهم فرزند هنوز مشخص نشده و با تولّدش ،سهمش مشخص میگردد» (همان ،ح.)27758

 -2-2-2تخییر
بحث تخییر زمانی مطرح میگردد که هیچ مرجّحی برای طرفین تعارض وجود نداشته باشد
(محقق داماد ،1379 ،ج ،3ص /464مغنیه ،1408 ،ص .)438شیخ ح ّر در مواردی از تعارض بین
ال درباره زمان قربانی در حجّ ،دو روایت از معاویه بن
روایات به تخییر روی آورده است .مث ً
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عمّار به نقل از امام صادق (ع) آمده است که در یکی از آنها زمان قربانی کردن را قبل از
تراشیدن سر (حر عاملی ،1413 ،ج ،14ص )217و دیگری زمان آن را پس از تراشیدن سر
میداند .شیخ ذیل این روایات مینویسد« :وجه در اینجا تخییر بین دو امر است» (همان،
ح.)19020
نمونه دیگر در آداب خوردن انگوراست .عیسی بن عبدالرحمن از پدرش نقل میکند:
«ابوعکاشه بن جعفر به نزد امام باقر (ع) رفت و حضرت برای او انگور آورد و به او فرمود :فرد
مسن و کودک کم سن و سال انگور را حبّه حبّه میخورد ،کسی که گمان میکند سیر نمیشود،
سه تا و چهار تا میخورد و تو دو حبّه دو حبّه بخور که مستحب است» (همان ،ج ،24ص.)409
در روایتی دیگر عبداهلل بن سنان از امام باقر (ع) نقل میکند که حضرت میفرماید« :انگور را
حبّه حبّه بخورید که گواراتر است» .شیخ با این دو روایت متعارض ،هم به گونه دو متعارض
مستقر نگاه کرده و هم همانند دو متعارض ظاهری به جمع داللی آنها پرداخته است .ازنظر او
«وجه جمع میان این دو روایت تخییر است ،یا حمل بر تفصیل سابق یا جواز» (همان ،ح .)30915

نتیجهگیری
یکی از مهمترین اموری که علم حدیث به آن میپردازد ،شناسایی روایات متعارض و ارائه
راهکارهای برطرف نمودن تعارضات است .از سوی دیگر یکی از زمینههای شکلگیری اختالف
آراء ،وجود اختالف در احادیث بوده از این رو شناخت اسباب و عوامل بروز اختالف و نیز
دستیابی به راهحل آنها ،امری ضروری و مؤثر در دریافت حقیقت و ایجاد وحدت آراء میباشد.
شیخ حرّ عاملی ،بهعنوان یکی از علمای شیعه ،در ذیل روایات کتاب وسائل الشیعه و به
منظور شناسایی اخبار متعارض و ارائه راهکارهای مؤثر جهت حلّ تعارضها ،تالش فراوانی
نموده است .اساس تالش شیخ حرّ در موضوع رفع تعارض اخبار در وسائل الشیعه ،اثبات بقای
حجیّت طرفین تعارض است که در این راه روشهای گوناگونی را به کاربسته ،تمام احتماالت
موجود را مطرح و از طرد روایات پرهیز نموده است.
روش شیخ را در برخورد با اخبار متعارض را میتوان در دو بخش طبقه بندی نمود .بخش
اول راهکارهایی است که برای حلّ تعارضات بدوی ـ تعارض میان دو روایت ،ظاهری و ابتدایی
است ـ به کارگرفته شده است .در این نوع از روایات ،با تأمّل در مفاد روایت ،تعارض برطرف
شده و میتوان هر یک از دو روایت به ظاهر متعارض را بر معنایی حمل کرد که با دیگری تنافی
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نداشته باشد .این روشهای حلّ تعارض روایات عبارتند از تخصیص عام ،تقیید مطلق ،تبیین
مجمل ،حمل بر استحباب ،حمل بر ضرورت ،حمل بر کراهت و غیره.
در این بخش میتوان به یکی از امور بسیار مؤثر در حلّ تعارض ظاهری روایات ،اشاره نمود
و آن توجه به مباحث بالغی و ادبی است که شیخ حرّ در الوسائل برای حلّ تعارضات بدوی،
فراوان از آن بهره جسته است .مباحث بالغی و قواعد ادبی به کار گرفته شده توسّط شیخ عبارتند
از دقت در الفاظ و عبارات مجازی ،تطوّر معانی ،دقت در تفاوت معنای لغوی و اصطالحی
واژگان ،توجّه به نوع حروف و معانی آنها.
یکی دیگر از عوامل مهم در شکلگیری بسیاری از اختالف روایات ،صدور در شرایط تقیّه
است .گاهی امام معصوم (ع) بنا بر مصالحی تقیّه نموده اما در هر حال ،حکم واقعی را در زمان
و جایگاه مناسب خود اعالم کرده یا میکند .در این حالت یعنی در تعارض حاصل از تقیّه،
روایت اصلی به کمک وجود دلیل معتبر ـ که یکی از طرفین را تأیید و با دیگری مخالف است
ـ از خبر صادره از تقیّه ،قابلتشخیص خواهد بود .در این نوع از تعارض نیز ،شیخ حرّ در موارد
بسیاری به وجه تقیّه اشاره میکند که این وجوه عبارتند از :موافقت با عامّه ،مخالفت با اخبار
صحیح ،مخالفت با اجماع.
بخش دیگری از راهکارهای حلّ تعارض ،مربوط به تعارض مستقر است یعنی تنافی میان
دو روایت بهصورت تضاد و تناقض بوده و نمیتوان با استفاده از قواعد جمع عرفی ،این تعارض
را برطرف نمود .در این نوع از تعارضات ،شیخ حرّ دو روش ترجیح و تخییر را برای حلّ تعارض
به کارگرفته است.
در امر ترجیح روایات ،به ویژگیهای سند روایت و راویان آن ،مرجّحات خارجی مانند
اعتضاد به کتاب یا سنّت ،مخالفت با عامّه ،شهرت و ...پرداخته است؛ اما زمانی که هیچ مرجّحی
برای طرفین تعارض وجود ندارد ،وی روش تخییر را به کار گرفته و محدّث را در برگزیدن
هریک از روایات ،مخیّر میداند .نمودار زیر بهصورت اجمالی روشهای شیخ حرّ را در برخورد
با اخبار متعارض به تصویر میکشد:
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بیان معنای خبر
حمل بر حرمت
تخصیص عام
حمل بر كراهت

تقیید مطلق
حمل بر انکار نه
اخبار

تبیین مجمل
حمل بر سهو راوی،
کاتب و ناسخ

راهکارهای
شیخ حرّ در
حلّ تعارض

مستقر

حمل بر استحباب
توجه به قواعد
بالغی-ادبی

حمل بر
رخصت
حمل بر تقیه
حمل بر ضرورت

حمل بر نسخ
ترجیح
تخییر

راهکارهای
شیخ حرّ در
حل تعارض
غیر مستقر
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