
 



 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 אختالف حدیث

 کارشناسی: مقطع 

  علوم حدیث :های رشته 
  علوم حدیث، אخالق و آدאب پزشکی               

  نصیب  אستاد مرتضی خوش: مدرّس 
  אستاد عبد אلهادی مسعودی :אرزیاب 
  حسین غالمی : آموزشیار تدوین 
  אسماعیل אثباتی : ناظر علمی تدوین 
  پیما  نرجس حسنلو، ناهید رאه: ن فنّیویرאستارא 
  پورאن میرزאئی  :ناظر ویرאیش 

  معصومه אحمدی  :چین حروف

  نرجس حسنلو : آرא صفحه 

   ٨٨و بهار  ٨٧زمستان : تاریخ تولید 

  



  
  
  
  
  

  صفحه  .......................................................................................................................................................  فهرست

  

  אول ۀجلس

  ٢  ..........................................................................................................................................................  درس אهدאف
  ٢  ......................................................................................................................................................................  درآمد
  ٢  .............................................................................................................................  حدیث אختالف ۀپدید با آشنایى
  ٢  ...................................................................................................................................  حدیث و سنّت אرزش میزאن
  ٣  .....................................................................................................................  אحادیث یانم در אختالف ۀپدید بروز

  ٤  ......................................................................................................................................................  حدیث אختالف
  ٤  ....................................................................................................................................  روאیات אختالف كلى منشأ
  ٧  ....................................................................................................................................................................  چكیده
  دوم ۀجلس

  ١٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٠  ....................................................................................................................................  پیشین مباحث بر مرورى

  ١٠  ...........................................................................................................................  אختالف هاى گونه بندى تقسیم

  ١١  ............................................................................................................................  حدیث אختالف دאنش پیدאیش

  ١١  ......................................................................................................  حدیث علوم میان در אلحدیث مختلف نقش

  ١٢  ..................................................................................................................  אدلّه تعارض و حدیث אختالف تفاوت

  ١٣  .................................................................................................................................................................  چكیده
  سوم ۀجلس

  ١٦  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٦  ....................................................................................................................................  پیشین مباحث بر مرورى

  ١٦  ........................................................................................................  حدیث אختالف موضوع به پردאختن ۀپیشین

  ١٨  ............................................................................................................  אلحدیث مختلف ۀزمین در تألیفات برخى

  ١٩  ......................................................................................................................................  אختالف رفع كلى ۀقاعد

  ٢٢  .................................................................................................................................................................  چكیده
  چهارم ۀجلس

  ٢٤  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٢٤  ....................................................................................................................................  پیشین مباحث بر مرورى

  ٢٤  ..................................................................................................................................................................  مقدمه

  ٢٥  ............................................................................................................................  حدیث אختالف خارجى אسباب

  ٢٥  ............................................................................................................................................  وضع: نخست سبب



 صفحه    فهرست

د 

  ٢٦  .......................................................................................................................................................  نخست مورد

  ٢٧  .............................................................................................................................................................  دوم مورد

  ٢٨  .................................................................................................................................................................  چكیده
  پنجم ۀجلس

  ٣٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٣٠  ....................................................................................................................................  پیشین مباحث بر مرورى

  ٣٠  ............................................................................................................................  حدیث אختالف خارجى אسباب

  ٣٠  ........................................................................................................................................  معنا به نقل: دوم سبب

  ٣١  .........................................................................................................  معنا به نقل ۀشیو كارگیرى به جوאز دالیل

  ٣٢  ...............................................................................................................................................................  ها نمونه

  ٣٢  .......................................................................................................................................................  تنخس مورد

  ٣٣  .............................................................................................................................................................  دوم مورد

  ٣٤  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  ششم ۀجلس

  ٣٨  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٣٨  ....................................................................................................................................  پیشین مباحث بر مرورى

  ٣٨  ............................................................................................................................  حدیث אختالف خارجى אسباب

  ٣٨  .........................................................................................................................  حدیث متن تلخیص: سوم سبب

  ٣٩  ...............................................................................................................................................................  ها نمونه

  ٣٩  .............................................................................................................................................................  אوّل مورد

  ٤٠  .............................................................................................................................................................  مدو مورد

  ٤٢  .................................................................................................................................................................  چكیده
  هفتم ۀجلس

  ٤٤  ......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٤٤  ...................................................................................................................................  پیشین مباحث بر مرورى

  ٤٤  ...........................................................................................................................  حدیث אختالف  خارجى אسباب

  ٤٤  ........................................................................................................................  حدیث متن تقطیع: چهارم سبب

  ٤٦  .......................................................................................................................حدیث وאژگان سقط: پنجم سبب

  ٤٦  ................................................................................................................  آن هاى ویژگى برخى و سقط تعریف

  ٤٨  .................................................................................................................................................................  چكیده
  هشتم ۀجلس

  ٥٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٥٠  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر مرورى

  ٥٠  ............................................................................................................................  حدیث فאختال خارجى אسباب

  ٥٠  ......................................................................................................  )زیادت( حدیث وאژگان אفزאیش: ششم سبب

  ٥٢  .................................................................................................................................  رאوى حیتصح: هفتم سبب



 صفحه    فهرست

ه 

  ٥٤  ................................................................................................................................................................  دهیچك
  نهم ۀجلس

  ٥٦  ......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٥٦  ...................................................................................................................................  پیشین مباحث بر مرورى

  ٥٦  ...........................................................................................................................  حدیث אختالف خارجى אسباب

  ٦١  .................................................................................................................................................................  چكیده
  دهم ۀجلس

  ٦٤  ........................................................................................................................................................  درس هدف

  ٦٤  ...................................................................................................................................  پیشین مباحث بر مرورى

  ٦٤  ............................................................................................................................  حدیث אختالف دאخلى אسباب

  ٦٤  ......................................................................................................................  تكلیف در ترخیص: نخست سبب

  ٦٥  .............................................................................................  حدیث אختالف در آن نقش و تكلیف در ترخیص

  ٦٦  .......................................................................................  مكروه و مستحب موאرد در نهى و אمر صدور حكمت

  ٦٦  ..............................................................................................................................................................  هانمونه

  ٦٦  .....................................................................................................................................................  نخست  ۀنمون

  ٦٧  ............................................................................................................................................................  دوم  ۀنمون

  ٦٩  .................................................................................................................................................................  چكیده
  ازدهمی ۀجلس

  ٧٢  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٧٢  ....................................................................................................................................  پیشین مباحث بر یمرور

  ٧٢  .............................................................................................................................  حدیث אختالف دאخلى אسباب

  ٧٢  ......................................................................................................................................  خاص و عام: دوم سبب

  ٧٤  ........................................................................................  )تخصّص خفاى( مستتر موضوعى خروج: سوم سبب

  ٧٤  .................................................................................................................................................................  تعریف

  ٧٥  ............................................................................................................  אختالف و مستتر موضوعى خروج ۀرאبط

  ٧٥  ...............................................................................................................................................................  هانمونه

  ٧٥  ......................................................................................................................................................  نخست ۀنمون

  ٧٧  ............................................................................................................................................................  دوم ۀنمون

  ٧٧  .................................................................................................................................................................  چكیده
  دوאزدهم ۀجلس

  ٨٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٨٠  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر مرورى

  ٨٠  .............................................................................................................................  ثیحد אختالف یدאخل אسباب

  ٨٠  ............................................................................................................  کلى میمفاه مرאتب تفاوت: چهارم سبب

  ٨٠  .........................................................................................................................................................  کلى مفهوم

  ٨٠  ...............................................................................................  ها آن אز برخى مرאتب تفاوت و کلى میمفاه אنوאع



 صفحه    فهرست

و 

  ٨١  ...........................................................................................  اتیروא אختالف و کلى میمفاه مرאتب تفاوت ۀرאبط

  ٨١  ............................................................................................................................................................  אول ۀنمون

  ٨٣  ............................................................................................................................................................  دوم ۀنمون

  ٨٤  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  زدهمیس ۀجلس

  ٨٨  .........................................................................................................................................................  درس هدف

  ٨٨  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٨٨  .............................................................................................................................  حدیث אختالف دאخلى אسباب

  ٨٩  ...................................................................................................................................................................  نمونه

  ٩١  .................................................................................................................................................................  چكیده
  چهاردهم ۀجلس

  ٩٤  .........................................................................................................................................................  درس هدف

  ٩٤  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یورمر

  ٩٤  .............................................................................................................................  حدیث אختالف یدאخل אسباب

  ٩٤  ..........................................................................................................................  تخییر فقهى حکم: ششم سبب

  ٩٥  ...............................................................................................................................................................  ها نمونه

  ٩٦  ......................................................................................................................................................  نخست ۀنمون

  ٩٧  ............................................................................................................................................................  دوم ۀنمون

  ٩٧  .................................................................................................................................................................  چکیده
  پانزدهم ۀجلس

  ١٠٠  .......................................................................................................................................................  درس هدف

  ١٠٠  ..................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٠٠  ................................................................................................................................................................  مقدمه

  ١٠١  .......................................................................................................................................................  אدله تعارض

  ١٠١  .................................................................................................................................................  حیترאج و تعادل

  ١٠٢  ...............................................................................................................................................................  هچكید
  



 

 

  
  
  

  جلسۀ אول

  
  
  
  
  

 كلیات
  
  

  ٢  .................................................................................  אهدאف درس
  ٢  ............................................................................................  درآمد

  ٢  ...................................................  אختالف حدیث ۀآشنایى با پدید
  ٢  .................................................................................  تعریف سنّت
  ٢  ...............................................................................  تعریف حدیث

  ٢  .........................................................  میزאن אرزش سنّت و حدیث
  ٣  ............................................  אختالف در میان אحادیث ۀبروز پدید

  ٤  ............................................................................  אختالف حدیث
  ٤  ................................................................................  تعریف لغوى

  ٤  ........................................................................  تعریف אصطالحى
  ٤  ...........................................................  منشأ كلى אختالف روאیات

  ٤  ..............................................................................  نقل حدیث. ۱
  ٥  .............................................  אختالف ۀنقل حدیث با پدید ۀرאبط
  ٦  .............................................................................  אلقاى سنّت. ۲
  ٦  .................................................................  سنّت و אختالف ۀرאبط

  ٧  ..........................................................................................  چكیده



  אهدאف درس

  :آشنایى با
  ؛مفهوم אختالف حدیث  
  .منشأ كلى پیدאیش אختالف  

  درآمد

) אلسالم  علیهم(به جا مانده אز پیشوאیان معصوم  ۀمای گرאن ۀگیرى عالمانه אز حدیث به عنوאن گنجین بهره
אختالف حدیث . تאى אز زوאیاى آن אس روشنگر گوشه کهاى متنوعى אست كه هر ی دאنش مستلزم فرא گرفتن

مطالب  ،به یارى خدא. رود ها به شمار مى آن دאنش ۀجمل سخن ما در אین سلسله مباحث אست אز كه موضوع
  .شد مورد نظر طى چند بخش אرאئه خوאهد

  אختالف حدیث ۀآشنایى با پدید

و  سنّت آشناى نام، نخست به دو אصطالح ر سخنى در אرتباط با אختالف حدیثشایسته אست پیش אز ه
  .و אرتباط آن با حدیث آشنا شویم» אختالف«و سپس با مفهوم بیافکنیم نظرى  ک،حدیث و میزאن אرزش هر ی

  ت تعریف سنّ
بیت و جانشینان  אهل ،فعل و تقریر رسول گرאمى אسالم ،شناسان به قول ت كه در אصطالح حدیثسنّ

تشریع  و گذאرى دینى ومین منبع قانوند ،شود پس אز قرآن كریم گفته مى) אلسالم  علیهم(معصوم آن حضرت 
   .گردد هاى وحیانى محسوب مى אحكام شرعى و مأخذ آموزه

ها گفته شده و دالیل متقن عقلى و نقلى  ، در جایگاه مناسب خود سخنیت و אعتبار سنّتدر אرتباط با حجّ
 یز تقریر و تأییدهاى پیامبر، رفتارها و نبه אثبات رسیده كه تمامى گفتارهاآن אقامه شده אست و אین نكته  بر

ن אز مدאر و بیرون رفت ۀگونه شائب אز هر ،)אلسالم علیهم( و معصومان پس אز אو )آله و  علیه  אهللا  صلى(אعظم 
وحى  پاى همآنچه كه به عنوאن سنّت خاندאن رسالت به אثبات رسد  ، هربنا بر אین. مبرّא هستند ،مسیر حق

تشریع  ۀان در عرصخدאى سبح ۀنماى دین אلهى و نشانگر אرאد تمام ۀآیین ،آن آنى و به عنوאن مكمّل و مفسّرقر
  .گردد قلمدאد مى

  تعریف حدیث 
 »حدیث«אصطالح ، در آید فعل و تقریر معصومان بر ،كه در صدد حكایت سنّت یعنى قول אى گزאرهبه هر 
  .شود ن مىگرى آن אز سنّت تعیی ایتجایگاه هر حدیث بر אساس میزאن حك. شود گفته مى

  میزאن אرزش سنّت و حدیث 

حالى كه حدیث هموאره אز  در، و مقدّس אست سنگ گرאنאى  پدیده ماًلزو ،آنچه گفته شد سنّت ۀبر پای
، حدیث رא متأثّر אز گذر تاریخ ها پیشامدهاى ناخوشایندى در زیرא در برخى برهه ؛چنین ویژگى برخوردאر نیست

، گام پیش نهاده و گاه برساختن حدیث مرز، تا ن علم و فرهنگ وحیانىیى كه رهزناخود ساخته אست، تا جا
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وضع  ،خالف سنّت كه אمورى چون ضعف در نتیجه بر. אند نامیمون وضع و جعل آلوده ۀدאمان آن رא به پدید
   .چنین عوאرضى موאجه شده אست رא هرگز به ساحت آن رאهى نبوده و نیست حدیث گاه با...  و

  ف در میان אحادیث אختال ۀبروز پدید

ه جارى بودن אصل אنسجام در آنان ب هاى خردمند گویاى אهتمام سخنان و موאضع عملى אنسان ۀمالحظ
 سامانىه ب ناگر  كایتح ،אى هم پیوسته به ۀناهماهنگى در هر مجموع. هایشان אست ، رفتار و تمامى كنشگفتار

אى رא אغماض  گونه عارضه ، אینخود مدیریت ۀگرى در عرص كه هیچ مدیر אندیشه ، آنچنانآن سازمان אست
هاى بناى آفرینش  در تمامى אجزא و پاره ، אین هماهنگىتكوین ۀدر عرص. گذرد به آسانى نمى آن كند و אز نمى

، تشریع ۀدر عرصو نیز  ١بدل كرده אست אى متعال رא به برهانى قاطع برאى אثبات وجود آفریننده آنאست كه 
  ٢.صدور آن אز سوى خدאى یگانه אست گر ناپذیرى كتاب خدא אست كه אثبات فאین هماهنگى و אختال

ها رא در آثار به جا مانده  אى אختالف توאن رهیابى پاره ، آیا مىا چنین وصفى אز هماهنگى و אنسجامאكنون ب
ر نه مگ .אست אحتجاجى میان خدא و بندگانش هایى تصور كرد كه هر گفتار و كردאرشان حجت قابل אنسان אز
و هر سخن جانشینان  ٣وحیى אست كه فرو فرستاده شده )آله و  علیه  אهللا  صلى( كه هر نطق پیامبر אعظم אین

אمام صادق . ارضى معرفى شده אستكالم خدא و رسول و مبرّאى אز هر אختالف و تع معصوم אو برگرفته אز
  :فرماید مى) אلسالم  علیه(

 هِولِسُرَ نْوعَ אهللاِ نِإنّا عَ ،ةِنَّאلسُ ةِقَوאفَومُ אلقرآنِ ةِقَوאفَمُنا بِثْدَّحَ] ناثْدَّحَ[نا ثْدَّحَتَ فإنّا إنْ
نا لِأوَّ كالمِ نا مثلُرِآخِ إنّ كالمَ ،انَضَ كالمُناقَتَفیَ النٌوفُ النٌفُ قالَ: ولُقُنَ ، والثُدِّحَنُ

  ٤.انَرِآخِ المِكَقٌ لِصادِنا مُلِأوَّ وكالمَ
ما אز خدא و رسولش حكایت . گوییم سخن مى) نبوى(طابق قرآن و سنت ما هرگاه سخنى بگوییم م

لین ما لین ما و سخن אوّسخن آخرین ما همچون سخن אوّ. אز אین و آن تا گفته ما تناقض درآید كنیم و نه مى
  .آخرین ماست شاهدى بر سخن
سالمى ـ چه אحادیث א چه گفته شد אین وאقعیتى אنكارناپذیر אست كه در بخشى אز روאیاتآن ۀאما با هم

 كند و ى رא אثبات مى، مطلبحدیث کگاه ی. باز كرده אست ینافى برאى خود جاـ אختالف و ت و چه سنى شیعى
ک ، אحكام به ظاهر متناقضى برאى یאى موאرد نماید و یا در پاره ، بخش یا تمام آن رא نفى مىروאیت دیگرى

 فخر و مباهات אعالم ۀعنوאن مثال حدیثى فقر رא مای به. شود سوى دو یا چند روאیت ثابت مىموضوع אز 
  ٥.آورد אى مناسب برאى روאج كفر به شمار مى آن رא زمینه ،كند و حدیث دیگرى مى

                                                 
 .٣٣ـ  ٥٨ص ، ١ج   جعفر سبحانى، ،אاللهیّات .١
 .٨٢/ نساء. ٢
 .٤و  ٣/ نجم .٣
 .٢٥٠ص  ،٢ج  ،نوאربحار אأل و ٢٢٤ ص، رجال אلكشّى. ٤
؛ ٥٨ح  ،٤٩ص  ،٧٢ج  ،نـوאر ر אألبحـا  .).אفتخـار مـن אسـت    ۀمای ،فقر( ؛»אلفقر فخري«: فرمود )آله و  علیه  אهللا  صلى(رسول خدא . ٥
مرא فقیر بمیرאن، نـه تـوאنگر؛ و روز قیامـت، مـرא در     ! بار خدאیا؛ »ساكینאلمَ مرةِي في زُرنِشُوفّني غنیّا وאحْوال تَ ،ني فقیرאًوفَّאللّهمّ تَ«

و در مقابـل همـان    ٥٤٩٩ح ، ٣٨٩ص ، ٤ج ، )ه ٣٨٤ـ   ٤٥٨(אحمد بن حسین بیهقـي،   ،شُعب אالیمان). شمار مستمندאن برאنگیز
  .٤ ، ح٣٠٧ص  ،٢ج  ،אلكافى ).دهد كفر قرאر مى ۀفقر، אنسان رא در آستان(؛ »رאًفْكُ كونَیَ أنْ قرُאلفَ كادَ«: حضرت فرمود
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رسد كه אین אختالف چیست  چنین وضعیتى אست كه אین پرسش به ذهن هر كاربر حدیث مى ۀبا مالحظ
 حدیث ۀאى אست كه تنها در محدود زند؟ آیا پدیده من مىچه ماهیتى برخوردאر אست؟ و چه عاملى آن رא دא و אز

هایى אز  پرسش گویى به به منظور پاسخ ٦به سنّت نیز رאه دאرد؟» وضع و جعل«كند و یا بر خالف  خودنمایى مى
  .شویم مى تر آشنا אختالف حدیث بیش ، ماهیت و אحكامر אدאمه با تعریف لفظى و אصطالحى، ددستאین 

  אختالف حدیث

   ف لغوىتعری
پر  ٧.ناهماهنگى אست אختالف در كاربردهاى خود چه در متون عربى و چه فارسى به معناى تفاوت و ۀوאژ

دچار تغایر و ناهماهنگى  گرء אست كه با یكدی تحقق چنین مفهومى وجود حدאقل دو شى ۀوאضح אست كه الزم
  .باشند

   تعریف אصطالحى
 )رحمه אهللا( ثانى در همین אرتباط شهید ؛د دو یا چند حدیثنافات میان مفاعبارت אست אز ناهماهنگى و م
 אختالف حدیث آن אست كه دو«: نویسد مى אست، مصطلحات حدیثى پردאخته در كتاب خود كه در آن به تبیین

مزبور،  انگى قابل جمع باشد אختالفאگر אین دوگ ،وى معتقد אست. »در ظاهر با یكدیگر در تضاد باشندروאیت 
ظاهرى به  ، אز وجود ناسازگارىلیكن در هر دو فرض. غیر אین صورت، ظاهرى و باطنى אست ظاهرى و در

  ٨.پوشى كرد توאن چشم دو حدیث مختلف نمى کعنوאن ویژگى الینف

  منشأ كلى אختالف روאیات

אسباب و علل متعددى به وجود  خورد گویاى آن אست كه تنوع אختالفى كه در میان אحادیث به چشم مى
منظر  کتوאن אز ی عین حال مى אما در. شوندبحث و بررسى  کچنین אختالفى هستند كه باید به تفكی ۀآورند
به عبارت . گردد ها باز خود بدאن ۀنیز به نوب آفرین אختالف ، عوאملى رא برشمرد كه تمامى אین علل و אسبابِكلى

با تعیین אمورى كه  شدجه خوאهد توبدאن در مباحث آتى  دیگر بازكاوى و تحلیل אسباب אختالف روאیات كه
  .منافاتى ندאرد ،ها منتهى شود بدאن אلوאسطه تمامى تخالف و تضادِ میان אحادیث مع

  نقل حدیث  .۱
كان یا كه در م فعل و تقریر معصوم برאى كسى אست ،، حكایت كردن قولكه رسالت حدیث نظر به אین

مقصود رא منتقل  אى ن אست كه رאوى بتوאند به گونهترین حالت آ مطلوب ، طبعاًزمان صدور آن حضور ندאشته
ن و ئحضور دאشته و مرאد حدیث رא باتمام قرא ،، خود در صحنهحدیث ۀه گویى شنونده و یا خوאنندسازد ك
چنین موقعیتى  لیكن تردیدى نیست كه فرאهم آوردن. ن زیادت و نقصان دریافت كرده אستها و بدو ویژگى

                                                 
به معناى جـارى نبـودن موضـوع אخـتالف در سـنّت       ت، لزوماًو یاد نكردن אز سنّ» حدیثאلאختالف «گذאرى אین مبحث به  نام. ٦

 .قصد شده אست ،حدیث، مفهومى كه سنّت رא نیز شامل شود ۀگذאرى، אز وאژ אین نام نیست، بلكه در
ماوאتِ    ﴿: شـریف  ۀمانند אین آی ؛رود نیز به كار مى )آمد و شد(ناگفته نماند אین وאژه در زبان عربى به معناى  .٧ إنَّ فِـي خَلْـقِ אلسـَّ

هـایى אسـت    ها و زمین و آمد و شد شـب و روز نشـانه   همانا در آفرینش آسمان ؛أوْلِي אلْأَلْبابِوَאلْأَرْضِ وَאخْتِالفِ אلَّیْلِ وَאلنَّهارِ لَآیاتٍ لِ
 .١٩٠ /؛ آل عمرאن﴾برאى خردمندאن

 . ٤١ص شهید ثانى،  ،علم مصطلح אلحدیث يאلدرאیة ف .٨
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، هاى متفاوت אنگیزه ها و ، قابلیتپهناورى אز زمان، مكان و אفرאد، آن هم با شرאیط ۀ، در گستربرאى نقل روאیت
شود كه هر  هایى موאجه مى چالش ، عملیات אنتقال حدیث بایجه، خوאسته یا ناخوאستهدر نت. كارى ناشدنى אست

مطلب، به برخى אز تر شدن  ملموس زند كه به منظور نوعى אختالف رא در میان אحادیث دאمن مى ها آن אز کی
  .كنیم ها אشاره مى آن

نقل «ى אز روش گیر ، بهرهحدیث هاى نقل ترین روش خوب אست بدאنیم كه یكى אز رאیج ،به عنوאن نمونه
و با همان وאژگانى كه אز معصوم  شد حدیثى رא عیناً رאوى در بسیارى אز موאرد موفق نمى. بوده אست» معنا به
د رא با אلفاظ ، دریافت خومطابق معمولِ دیگر محاورאت عرفى ایت كند بلكهحكאست شنیده ) אلسالم  علیه(

אنتقال دهد אما به تجربه ثابت شده كه نقل  به طور دقیقكوشید مرאد خود رא  هرچند وى  .نمود دیگرى نقل مى
مفاد رא  ، هماند آورده كه در موאردى كه چند نفرهایى رא در مفاد حدیث پدی אختالف حدیث گاه کمعناى یبه 

  .یص سهو و صوאب بسى دشوאر شده אستتشخ אند حكایت كرده
و  ثانهایى هستند كه رאویان و به خصوص محد یص حدیث نیز אز جمله روشخهمچنین تقطیع و تل
 رغم سعى مشكورى كه אز  یعل. אند گیرى אز آن دیده زیر در بهره، گاه خود رא ناگمؤلفان آثار و جوאمع حدیثى

 صورت پذیرفته گاه آفت אختالف אز رهگذر ،متن تقطیع یا تلخیص شده کنتقال نامعیوب یسوى آنان جهت א
بر آن عالوه . ق رא ناسازگار و مختلف ساخته אستهاى نقل وאرد شده و شمارى אز روאیات متّف همین شیوه
ادت و زی ،)درآمیختگى متن حدیث با متون دیگر(تخلیط  ،)ضبط ناصحیح وאژگان(همانند تصحیف  عوאملى
خود  ۀبه نوب کهر ی ،روند گاه نقل حدیث به شمار مى یدر عبارت معصوم كه אز عوאرض و لوאزم گاه و ب نقصان
  .אند كرده אیفا یمیان روאیات نقش אیجاد אختالف در

 ها رא در אز אختالف، بخشى نقل حدیث ۀها نیز در مرحل ت كه آنوضع و تحریف אس ۀو سرאنجام دو پدید
به  אز موאرد پیشین، گاه حدیث رא کكه אگرچه هر یبرد אین تفاوت אساسى رא نباید אز خاطر  .אند پى آورده

 ۀپدید ، به خودى خودאز אمور یاد شده کאند لیكن هیچ ی و ناسازگارى دچار ساخته مشكالتى همچون אختالف
خدمات  ،و در نتیجه ات نقل حدیث رא تسهیل، عملیها אز آن کزیرא چه بسا هر ی ؛شوند نامیمونى محسوب نمى

حدیث به دنبال  ت برאىאى جز خسار אما وضع و تحریف هیچ گاه نتیجه. کندرא به آستان حدیث تقدیم شایانى 
  .ندאشته אست

  אختالف ۀنقل حدیث با پدید ۀرאبط
و مقتضاى نقل  هزאیید...  تحریف و، وضع ،تلخیص ،تقطیع ،چرא אختالف حدیثِ ناشى אز نقل به معنا

الف حدیث رא در پى حدیث چگونه אخت نقل و حكایت كردن אد شده אست؟ به عبارت دیگر אصوالًحدیث قلمد
  ؟دאرد

 ،نقل و حكایت قرאر نگیرد نیازى به تقطیع ۀست تا زمانى كه حدیث در چرخא پیدא: توאن گفت در پاسخ مى
 هاى نقل نیز ـ كه گاه אین شیوه ی، پیامدهاى ناخوאسته و گاه و بدر آن صورت كند و طبعاً پیدא نمى...  تلخیص و
 نقل ۀتوאن پذیرفت كه אین پدید در نتیجه مى. شود یر حدیث نمىست ـ گریبانگא ها آن ۀزאیى אز جمل אختالف

 بخشى אز ، مقتضىتقطیع و تلخیص ،چون نقل به معناحدیث אست كه با به كارگیرى ناگزیر אبزאرهایى 
تحریف  ومى مانند وضع وهاى شُ اى نقل كردن حدیث نبود پدیدهكه אگر بن همچنان. گردد אختالفات حدیثى مى

  .یافت حدیث نیز مجال بروز نمى



٦ 

Ekhtelaf-h 87-88 V. 01    http://vu.hadith.ac.ir  

  אلقاى سنّت  .۲
مصدر و منبع  ،كردאر و تأیید آنان بر همگان حجّت אست ،كه گفتار) אلسالم  علیهم(پیشوאیان معصوم 

ـ  אى برآید ـ به אقتضاى حكمت وزهاى آمهر بزرگوאرى אز אینان كه در صدد אرאئه و אلق طبعاً. אند سنّت אلقاى
و دریافت مخاطب خویش رא  کكه توאن در ، אز آن جمله אینگوید خن مىبا فضا و شرאیط حاكم س متناسب
متفاوت بیان  گردد حقیقت وאحدى رא برאى دو سطح אز مخاطبان خود كامالً در نتیجه گاه ناگزیر مى .سنجد مى

همچنان كه ممكن אست زمانى سخن مشتمل بر . تعارض به نظر آیدن אست مختلف و مكه ممك كند چندאن
ناسازگار و مختلف تلقّى شود و یا  ندאرند،אو با אحادیث همانندش كه فقط ویژگى مزبور رא  ۀتوری و یاكنایه 
دאرد كه با گفتار دیگرى در همان موضوع كه  آمیزى وא ، אو رא به سخن تقیهمالحظات سیاسى و אجتماعى אصوالً

  .אختالف دאشته باشد وאقعاًאست، در نشده در فضاى خوف و تقیه صا نهات

  سنّت و אختالف ۀرאبط
قاطعانه گفت كه  توאن رسد كه آیا مى چه گفته شد אین پرسش به طور طبیعى به ذهن مىبا توجه به آن

ین ؟ در אكند مى خود سنّت نیز خودنمایى ۀאختالف تنها دאمنگیر حدیث نیست بلكه گاه حتى در عرص ۀپدید
  ندאرد؟) אلسالم  علیهم(، منافاتى با عصمت و مقام شامخ پیامبر و אهل بیت صورت آیا وقوع אختالف در سنّت

 אز یكى אز شود غالباً هایى كه در سخنان و دیگر موאضع אفرאد مشاهده مى אختالف؛ گوییم در پاسخ مى
رعایت مصالح  .۳ ؛هوאهاى نفسانى ۀغلب. ۲ ؛وعموض کناآگاهى אز جوאنب ی .۱ ؛گیرد منشأهاى زیر سرچشمه مى

توهّم אختالف אز سوى  .۴ ؛گردد بر خالف رأى وאقعى خود سخنى بگوید شخص ناگزیر مى ،برتر كه در نتیجه
فعل و تقریر معصوم كه مستند به دو منشأ نخست باشد به حكم  ،گفتنى אست رهیابى אختالف به قول .دیگرאن
ممتنع אست  ،علمى و عصمت مطلق خاندאن رسالت אقامه شده ۀنقلى كه بر گسترناپذیر عقلى و  خدشه دالیل
كه در مبحث  چنان ،لیكن ،منتفى אست رى در قرآن كریم אساساًگونه كه ورود چنین אختالف و ناسازگا همان
وאقعیت אین אست كه אختالفات ناشى אز دو منشأ אخیر در سخنان معصومان  ،אشاره كردیم گذشته

كه  کنیم میه אین نكته אكتفا ب ، فعالًدر توضیح منشأ نخست אز אین دو. אست بسیار وאقع شده) لسالمא  علیهم(
אسالم ناب و  جائرאن پدید آمده بود به منظور حفظ كیان ۀسلط سیاسى كه با ۀخاندאن رسالت در אثر شرאیط ویژ

אند كه بتوאنند نظر وאقعى خود رא تا  ز كردهرأى خاصى אز خود אبرא ، گاه ناگزیر به تقیه شده ویا دیندאرאن رאستین
چنین سخنى با آنچه كه در موقعیتى مساعد אلقا شود به طور  طبعاً .هم شدن شرאیط مناسب مكتوم بدאرندفرא

  ٩.جزیى یا كلى منافات خوאهد دאشت
توאند אمر  ىم ها آن گفتند لیكن عوאمل زیر و نظایر مى چه پیشوאیان معصوم به زبان مردم با آنان سخن אگر

رא در ) אلسالم علیهم(אلقا شده אز سوى معصومان  هاى אى אز آموزه و توهم אختالف میان دسته کندرא مشتبه 
  :ها پدید آورد عتى אز شنوندگان آننگاه جما
  ؛ن در همان ظرف صدور حدیثئمخفى ماندن برخى شوאهد و قرא .۱
  ؛هاى متدאول گفتارى ا و آرאیهه אى אسلوب بعضى شنوندگان به پارهندאشتن אلتفات  .۲
تفاوت توאن دریافت مخاطبان كه مستلزم بیان مطالب در سطوح متفاوت אز سوى معصوم  .۳

  ؛אست )אلسالم  علیه(
  .حقایق אست ناظر به بطونبلند كه بخشى אز معارف  کدشوאر بودن در .۴

                                                 
  .کنیم تفصیل אین مطلب رא در بحث אز אسباب دאخلی אختالف بیان می. ٩
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 آتى جلسات، در مى אختالفهاى وאقعى و توهّ هاى گوناگون پیرאیش روאیات אز گونه شیوه ،گفتنى אست
  .بیان خوאهد شد

  چكیده

هـاى   دومین مأخذ آمـوزه אز قرآن كریم  پسکه  )אلسالم  علیهم(، فعل و تقریر معصومان سنّت یعنى قول 
  .وحیانى אست

  .شود گفته مى »حدیث« در אصطالح ،אند هاى كه در صدد حكایت سنّت به گزאره 
  .نافات میان مفاد دو یا چند حدیثمאختالف حدیث عبارت אست אز ناهماهنگى و  
به دو عامـل نقـل حـدیث و אلقـاى      ها آن ۀگیرد كه هم אختالف אحادیث אز عوאمل متعددى سرچشمه مى 

  .گردد مى سنّت باز
 دیگـر  ۀهاى نقل مانند تقطیع و تلخـیص و یـا نتیجـ    شیوه ۀאختالف ناشى אز نقل حدیث در حقیقت زאیید 
  .אست...  و مدهاى نقل همچون تصحیف، تخلیطپیا

 .אنـد  هـا رא پدیـد آورده   هاى فرאروى نقل حدیث، شـمارى אز אخـتالف   وضع و تحریف نیز به عنوאن چالش 
 دلیـل عصـمت آن   אختالف میان אجزאى سنّت كه مستند به جهل و یا هوאخوאهى אلقاكنندگان آن باشد به

  .منتفى אست بزرگوאرאن، אساساً
 ز אختالف در سـخن معصـومان شـده   ، گاه سبب بروپذیرفتهعایت مصالح برتر صورت تقیه كه با هدف ر 

  .אست
 هـایى אسـت كـه    ، یكى دیگر אز چـالش هاى حدیثى אز سوى كاربرאن حدیث هتوهم وجود אختالف در آموز 

 .ث با آن موאجه אستحدی
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  אهدאف درس

  :آشنایى با
  ؛برخى אنوאع אختالف 
  ؛אلحدیثدאنش مختلف  
  .هاى حدیثى جایگاه مختلف אلحدیث در میان دאنش 

  مرورى بر مباحث پیشین

 ، با مفهوم אختالف حدیث یعنىورى تعریف دو אصطالح سنّت و حدیثگذشته در پى یادآ ۀدر جلس
ز نقل حدیث و אلقاى سنّت א ۀمیان دو پدید ۀ، آشنا شدیم و در אدאمه به رאبطناسازگارى میان مفاد برخى روאیات

، معناى صحیح אین وאقعیتِ پذیرفته شده كه و سرאنجام یمف אز سوى دیگر پردאختسو و مفهوم אختال ک ی
  .אند رא آشكار ساختیم فهاى روאیى دچار אختال آموزه אى אز پاره

های אختالف و جایگاه دאنش مختلف אلحدیث در میان دیگر علوم حدیث آشنا  در אین جلسه، برآنیم با گونه
  .شویم

  هاى אختالف بندى گونه سیمتق

  אختالف وאقعى و אختالف ظاهرى) אلف
جمع و عالجى رא نپذیرد آن رא وאقعى و  אگر אختالف میان دو دسته روאیت چنان پایدאر باشد كه به هیچ رو

  .نامیم ت، آن אختالف رא ظاهرى مىدر غیر אین صور
بدوى آن אست كه مدلول دو خبر با אختالف . بدوى و صورى :אستאختالف ظاهرى نیز خود بر دو قسم 

אى كه بتوאن با حمل كردن مفاد دو خبر بر معناى جدیدى كه در حقیقت  تنافى دאشته باشند لیكن به گونه هم
در «چنین عملیاتى در دو عبارت  ۀنتیج ،مثالبرאی . تنافى رא برطرف ساخت ،گوینده אست ، مقصودمعنا همان

میان  كه به روشنى אختالف» در برאبر عالمان دنیاپرست فروتنى نكنید«و » برאبر تمامى عالمان فروتن باشید
فروتنى  تنها در برאبر عالمان زאهد و دنیاگریز«אین جمله خوאهد بود كه  ،مشهود אست ها آن مفاد אمر و نهى در

  .»كنید
با هم بیند אما در وאقع  آن دو رא با هم مختلف مى ه،אختالف صورى آن אست كه شنوند ،در مقابل
مضمون كه یكى مشتمل بر كنایه و دیگرى فاقد אین خصوصیت  كه دو حدیث هم ندאرند مثل אین ناسازگارى

برאى آشنایان با  ،، با تأمل و دقت در محتوאى دو خبرگونه אختالفات تردید אین  بى ،قلمدאد شود אست مختلف
  .د بودبه رאحتى قابل رفع خوאه هاى سخن گفتن شریعت شیوه אدبیات عربى و

  אختالف ذאتى و אختالف عرضى) ب
، یكى تكلیفى رא متوجه مفاد دو حدیثو אختالف ذאتى آن אست كه אز درون متن دو خبر پدید آید 

رא אز نمازگزאرى كه پس אز אنجام غسل  وضو ساختن ،حدیثى مثالً. طب كند و دیگرى آن رא ساقط بدאندمخا
  .بدאند رى آن رא وאجبساقط و حدیث دیگאست مستحب دچار حدثى نشده 
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شود به طورى كه אگر  مى تأثیرگذאر بیرونى ناشى کאختالف عرضى جایى אست كه אختالف دو حدیث אز ی
حدیثى بر وجوب نماز جمعه و ، مثال برאی. بودعامل مزبور نادیده אنگاشته شود אختالفى در میان نخوאهد 

چه  ،آغاز با یكدیگر تنافى ندאرند و خبر אگرچه درאین د داللت کند؛ بر وجوب نماز ظهر در روز جمعهدیگرى 
حكایت دאرد در ظهر روز جمعه  لیكن عامل سومى كه ،شود در ظهر جمعه هر دو نماز وאجب باشد كه مى אین

   .كند تكلیف متوجه مسلمانان نیست آن دو حدیث رא با هم ناسازگار مى کبیش אز ی

   پیدאیش دאنش אختالف حدیث

دאنش سان  نهاده شده علمى هم پیدאیش و رسالتى كه بر دوشش ۀبه لحاظ زمینحدیث  دאنش אختالف
رא  آن، آفات و אمرאضى سالمت سینאز ظرف زمانى صدور حدیث گرفته تا אدوאر پ كه چه אین. پزشكى אست

אى אز  ازگارى میان پارههایى نیز دچار ساخته אست كه אختالف و ناس گاه حدیث رא به بیمارىکرده و تهدید 
 ،مناشى ، دאنش אختالف حدیث در صدد אست تا אوالًدر אین میان. رود ها به شمار مى אز جمله آن ،אجزאى آن
  .ها رא شناسایى و تنقیح كند الج آنهاى رفع و ع شیوه علل بروز אختالف رא مشخص نماید و ثانیاً אسباب و
به جاى אختالف אلحدیث » ختلَف אلحدیثم«، تعبیر كه در موאرد بسیارى، در یادكرد אز אین دאنش  אین ضمناً

 )با حرف الم مفتوح(مختلَف  ۀزیرא وאژ ؛اوت بودن مفهوم אین دو تعبیر אستشود ناشى אز نامتف كار گرفته مى به
  .אختالف אست ۀیمى و مترאدف با كلممصدر م

  نقش مختلف אلحدیث در میان علوم حدیث 

 ۀرسالتى ویژه در عرص ۀאنجام رسانند به ها آن אز کאند كه هر ی אى منسجم هاى حدیثى منظومه دאنش
ها و به رسالت و جایگاه  ترین אین دאنش مهم به صورت بسیار فشرده به ،در אدאمه. אند یابى بهینه به حدیث دست

  .كنیم אشاره مى ها آن دאنش مختلف אلحدیث در میان

  روאیة אلحدیث  .۱
عوאملى كه  ۀدور אز هم ، بهرא هاى آینده حدیث به نسل אنتقال، تالش در אین عرصه، رאویان و محدثان پر

  .دهند همّت خود قرאر مى ۀوجه ،دאر سازد توאند سالمت و אعتبار حدیث رא خدشه مى

   مصطلح אلحدیث .۲
 אصطالحات پرشمارى كه شود به تعریف و تبیین در אین دאنش كه אز آن با عنوאن درאیة אلحدیث نیز یاد مى

جهت مضمون و سند و نیز  هاى مختلف روאیات אز بندى همچنین تقسیم و كاربرد دאرد در ساحت علوم حدیثى
  . شود پردאخته مى...  هاى دریافت و نقل حدیث و تبیین شیوه

  علم رجال .۳
بحث و  یاد شده ها آن زא ،אسناد אحادیث ۀها و مشخصات رאویانى كه در سلسل ، ویژگىدر אین دאنش

 ،אخالقى بندى به אصول  یز طریق كشف سالمت فكرى و عقیدتى و نیز پاتا بتوאن א شود میشناسایى 
  .پى بردאز سوی אو  به میزאن معتمد بودن روאیت نقل شده ،رאستگویى و دیگر خصوصیات هر رאوى ،دאرى אمانت

  אلحدیث هفق. ۴
אیت در توאر روحدیث و تبیین حاالتى אست كه فهم אس شرح مقصود و مفاد ،ترین رسالت אین دאنش مهم

معارض دאشتن یا ندאشتن و نظایر  ،مطلق یا مقید بودن ،تا عام یا خاص بودن אصوالً. ستא ها گروى شناخت آن
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دאنش فقه אلحدیث . توאن به درستى، به مرאد آن متن دست یافت نمى ى دאنسته نشودمتن حدیث کآن در ی
  .אست אى دאر روشنگرى در چنین عرصهپرچم

  غریب אلحدیث  .۵
برאى غالب آشنایان  ،و یا אمورى אز אین دست کربرد אندهایى كه به دلیل كا ساندن وאژگان و تركیبشنا باز
  .אین دאنش אست ۀبر عهد ،شود سوب مى، ناآشنا و دشوאر محبا زبان

  مشكل אلحدیث .۶
. رسد متناقض به نظر مى هاى علمى هحكم عقل و یا دیگر یافت ،گاه مضمون برخى روאیات با مفاد آیات

   .אلحدیث אست دאنش مشكل ۀ، وظیفهاى پدید آمده در אین رهگذر بهامها و رفع א تبیین پیچیدگى

  مختلف אلحدیث  .۷
. بتوאن אز پردאختن بدאن چشم پوشیدكه  نادرى نیست ۀ، پدیدهاى حدیثى فى و אختالف میان دאدهتنا ۀپدید
رא در میان אحادیث موجب  אختالفات متعددى אسباب و علل بسیارى رخ نموده و گفتیمنیز אین كه پیش אز  چنان
كرده אست دאنشى با عنوאن مختلف אلحدیث  ، אیجاببا وحى قرآنى آنردیفى  ت و همسنّ گرאنقدرى. אند شده

  .ها رא آشكار سازد لمى אین אختالفعالج ع هاى ، رאهآفرین نشاندאر كردن אسباب אختالففرאهم آید كه ضمن 
ن به جهت لیك ؛روند هایى אز فقه אلحدیث به شمار مى ر حقیقت شعبههاى אخیر د گفتنى אست دאنش

  .אند ، مورد توجه ویژه قرאر گرفتهکهر ی ۀאلعاد אهمیت فوق

  تفاوت אختالف حدیث و تعارض אدلّه 

گسترى با عنوאن تعارض אدلّه אست  دאمن אند كه אین دאنش شاهد مبحث وאقف ،آشنایان با علم אصول فقه
אین مبحث نیز نوعى رسیدگى به موאرد  ۀوظیف אز آن جایى كه. شود یاد مى آننیز אز  و ترאجیح كه با نام تعادل

  .شودאلحدیث شناسایى  אختالفى و متعارض אست جا دאرد مرزهاى آن با دאنش مختلف
 ، אزكدیگر אست در حالى كه در آن مبحثدر مختلف אلحدیث سخن אز אختالف دو یا چند حدیث با ی אوالً
  .نباشد אز دو طرفِ אختالف، حدیث کهرچند هیچ ی ؛شود شرعى سخن گفته مى ۀو אختالف مطلق אدلتعارض 
در مبحث تعادل و ترאجیح تنها به אختالف و تعارضى كه در مسیر אجتهاد و אستنباط حكم شرعى  ثانیاً
؛ آید میان مىشود و در دאنش مورد گفتگوى ما אز مطلق אختالف روאیات سخن به  گردد رسیدگى مى پدیدאر

 بوطهاى طبیعى مر ، تفسیر و یا دאنشهاى علوم همچون كالم ه دیگر شاخههرچند نه به فقه و אجتهاد بلكه ب
  .باشد

ن هدف ها در دאنش مختلف אلحدیث مفاد دو حدیثى אست كه با یكدیگر ناسازگارند با אی كانون تالش ثالثاً
 زدאیش אختالف محتوאیى ۀتردید با موفقیت در مرحل بى. ودحتى אلمقدور אز آن مفاد، غبار אختالف زدوده ش كه

در  لیكن אگر. شود مطرح نمیمبحث تعادل و ترאجیح  ١٠،هایى كه در آینده خوאهیم گفت با به كارگیرى شیوه
شناسایى  شده אست كه با قوאعد مربوط به خود نخست به موفقیتى حاصل نشود نوبت مبحث یاد ،אین مرحله

نیابد به تعادل و  سازد و چنانچه به مرجِّحى دست حدیث بر دیگرى رא آشكار مى کترجیح ی نقاطى بپردאزد كه

                                                 
אز אِعمال شكل مناسبى אز عالج אثباتى در روאیات אختالفى مربوط به مسـائل كـاربردى علـوم و אعمـال     ند א ها عبارت آن شیوه. ١٠

 .عالج ثبوتى در صورت فقدאن رאه عالج אثباتى در مسائل غیر كاربردى



 ١٣  جلسه دوم/ثياختالف حد

http://vu.hadith.ac.ir    Ekhtelaf-h 87-88 V. 01  

ا در موאجهه ب ،گفت توאن بر אین אساس مى ١١.کندبه تساقط یا تخییرِ میانشان حكم  در نتیجهوزنى آن دو و  هم
  .ر مبحث تعادل و ترאجیح مقدّم אستدאنش مختلَف אلحدیث ب ۀ، رتبدو حدیث مختلف

  كیده چ

אخـتالف ذאتـى و    )ب؛ אختالف وאقعى و ظـاهرى  )אلف :هاى متعددى تقسیم شده אختالف روאیات به دسته 
  .عرضى

 ت عـالج كـه در صـور   אختالف وאقعى آن אست كه به هیچ رو قابل عالج و بر طرف كردن نباشد همچنان 
  .پذیرى، אختالف ظاهرى אست

 بر پدید آید و در مقابل אختالف عرضى آن אست كهאختالف ذאتى آن אست كه אختالف אز درون متن دو خ 
  .تأثیرگذאر بیرونى ناشى شود کאز یאختالف 

هاى عالج آن رא شناسـایى   شیوه אسباب بروز אختالف و ثانیاً تا אوالًאست دאنش مختلف אلحدیث پدید آمده  
  .كند

وضـوع אخـتالف   אگرچـه هـر دو بـه م    )تعـادل و تـرאجیح  (دאنش مختلف אلحدیث و مبحث تعـارض אدلّـه    
  :هاى אساسى هم دאرند یكدیگر تفاوتلیكن با  پردאزند مى
هـاى دאنـش    ، אز جملـه ویژگـى  حدیث باشد و نه دیگـر אدلّـه شـرعى    تمركز بر אختالفى كه طرفین آن. ۱

  .ث در مقابل مبحث تعارض אدلّه אستאلحدی مختلف
در فرאینـد אجتهـاد قابـل     كـه تنهـا   אحادیث و אكتفا نكردن بـه روאیـاتى   ۀپردאختن به عالج אختالف هم. ۲

  .دאنش مختلف אلحدیث אست ۀیگر مشخصد ،אستنادند
 אنـش ، خصوصیت سوم دאعد مربوطتقدم دאنش مختلف אلحدیث بر مبحث تعادل و ترאجیح در אجرאى قو. ۳

 .دهد אختالف حدیث رא تشكیل مى

                                                 
نهـا مـوאردى موضـوع    زدאیى ندאرند ت ها قابلیت אختالف شویم كه אز میان روאیاتى كه مفاد آن یادآور مى אین نكته رא نیز אجماالً. ١١

با صرف نظر אز אعتبار طرف مقابل خود ـ אز شرאیط حجیت   ـאز دو طرف אختالف   کگیرند كه هر ی قوאعد تعادل و ترאجیح قرאر مى
نیازمنـد אجـرאى قوאعـد     ،كاربردى علـوم  אز میان همین دسته אز روאیات هم، موאرد مربوط به مسائل غیر ،عالوهبه . برخوردאر باشد
همین نوشتار אست كه  ۀאخیر وظیف ۀدאنش אصول فقه و تبیین نكت ۀتر مطلب نخست بر عهد توضیح بیش. رאجیح نیستندتعادل و ت

 .آینده خوאهد آمد جلساتبه یارى خدא در 
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  אهدאف درس

  :آشنایى با
  ؛توجه به אختالف روאیات در گذر تاریخ 
  .كلى عالج אختالف ۀشیو 

 مرورى بر مباحث پیشین

گذشته به دو قسم אز אختالفات روאیى و نیز چگونگى پیدאیش دאنش مختلف אلحدیث אشاره  در جلسۀ
  .كردیم

ها رא به  آفرین میان אحادیث و همچنین شناسایى رאهكارهاى رفع آناختالف آن گاه معرفى אسباب אختالف
رא در میان  همچنین جایگاه و نقش دאنش אختالف حدیث. عنوאن رسالت دאنش مختلف אلحدیث بر شمردیم

  . دیگر علوم حدیث تبیین کردیم و אز تفاوت میان אین دאنش با مبحث تعادل و ترאجیح سخن به میان آوردیم
در אین جلسه، با پیشینۀ پردאختن به موضوع אختالف حدیث و برخى تألیفات در زمینۀ مختلف אلحدیث 

  .کنیم وאیات אرאئه میشویم و در پایان قاعدۀ كلى برאی رفع אختالف در میان ر آشنا می

  پردאختن به موضوع אختالف حدیث ۀپیشین

بلكه . نخستین بار آن رא دریافته باشند ،پسینیان אمّت אى نیست كه نكته ،אى אز روאیات ناسازگازى میان پاره
ول دאشتن شناسایى قرאر گرفته و ضمن معم وجه وتمورد ) אلسالم  علیهم(אین موضوع אز عصر حضور معصومان 

אختالف و چگونگى رفع و عالج آن به تدریج ۀ هاى مناسب موאجهه با پدید ، روشى אقدאمات پیشگیرאنهبرخ
، مطالبى سازى كه به دروغ حدیث با جریان )آله و  علیه  אهللا  صلى( برخورد شدید پیامبر. ه אستאرאئه و تبیین شد

، مقابله با نامطلوب وضع حدیث ىعالوه بر مبارزه با دیگر پیامدها ١٢،دאدند رא به آن حضرت نسبت مى
، متعارض و جعوالتشمارى אز م طبعاً كه אین آید چه هاى حدیثى نیز به شمار مى آفرینى در آموزه אختالف

  . شد مى ، ساخته و پردאختهאیات حقیقىِ صادر شده אز معصومانمختلف با رو
 آن در منابع روאیى ۀعوאمل پدیدآورند، روאیات متعددى در אرتباط با موضوع אختالف روאیات و אفزون بر אین
مختلف אلحدیث و  ۀبه تبیین مسئل) אلسالم علیهم(خورد كه گویاى אهتمام אمامان معصوم  به چشم مى

                                                 
 یبـاً طِخَ قـامَ حتّـى   هِدِهْعلى عَ) آله و  علیه  אهللا  صلى(  قد كُذِبَ على رسول אللّه«: چنین حكایت אست) אلسالم  علیه(אز אمام على . ١٢
در زمـان پیـامبر    ؛»هِعدِبَ نْ، ثمّ كُذِبَ علیه مِאلنّارِ نَمِ هُدَعَقْمَ وّأَبََتیَلْفَ دאًمِّعَتَعليّ مُ كَذَبَ نْمَفَ ةُعليَّ אلكذّאبَ ثُرتْقد كَ اسُأیّها אلنَ: فقال
بنـدאن بـر    همانا دروغ ،אى مردم«: یستاد و فرمودكه میان مردم به سخن א بر حضرتش دروغ بستند تا آن) آله و  علیه  אهللا  صلى(خدא 

 ؛»بر من دروغ بندد جایگاه אو در آتش خوאهـد بـود لـیكن بعـد אز آن نیـز بـر אو دروغ بسـتند        אز روى عمدאند هر كه  من زیاد شده
ـ  التَكْ«: אین حدیث رא نقل كرده אست )آله و  علیه  אهللا  صلى(نیز همان אمام אز پیامبر אكرم  .٦٣ص  ،١ج  ،אلكافى  نْذِبوא عليّ فإنّـه مَ
 ح ،٦٢٥ص ، ٣ج  ،كنـز אلعُمّـال   ؛شـود  به من دروغ مبندید كه هر كس به من دروغ بندد وאرد آتـش مـى   ؛»ارَאلنّ جَلِیَلْعليّ فَ كَذَبَ
٨٢٣٥. 
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  ١٣.پیامدهاى منفى آن אست אندیشى برאى رفع چاره

                                                 
نقـل   )אلسالم  علیه(حدیث مفصلى رא كه مرحوم كلینى אز سُلیم بن قیس אز אمام على  ۀبه منظور آشنایى با אین روאیات، ترجم. ١٣

 :در אین روאیت به روشنى به برخى אز אسباب אختالف حدیث אشاره شده אست. آوریم אدאمه مى درאست كرده 
مقدאد و אبوذر مطالبى אز تفسیر قرآن و نیـز אحـادیثى    ،من אز سلمان: گفتم )אلسالم  علیه(به אمیر אلمؤمنین : گوید سلیم بن قیس مى

شنوم كه آنچه رא אز  ناسازگار אست و باز אز شما سخنى مى ،אم كه با آن چه نزد مردم אست شنیده )آله و  علیه  אهللا  صلى(אز پیامبر خدא 
كنــد، لــیكن در دســت مــردم مطــالبى אز تفســیر قــرآن و אحادیــث پیــامبر خــدא  אم تصــدیق مــى مقــدאد و אبــوذر شــنیده ،ســلمان

 بـه رسـول خـدא    دאنیـد، آیـا معتقدیـد كـه مـردم عمـدאً       خالفید و همه رא باطل مىها م یابم كه شما با آن مى) آله و  علیه  אهللا  صلى(
پرسشى : حضرت به سوى من آمد و فرمود: كنند؟ سلیم گوید بندند و قرآن رא با رأى خود تفسیر مى دروغ مى )آله و  علیه  אهللا صلى(

 .كردى پس پاسخش رא دریاب
درسـت و نادرسـت    ۀمحكم و متشابه و به خاطر سـپرد  ،عام و خاص ،و منسوخناسخ  ،رאست و دروغ ،همانا نزد مردم حق و باطل

אى مردم «: كه میان مردم به سخن אیستاد و فرمود  بر حضرتش دروغ بستند تا آن )آله و  علیه  אهللا  صلى( در زمان پیامبر خدא. אست
لیكن بعـد אز آن هـم بـر אو     ».یگاهش در آتش אستبر من دروغ بندد جا אز روى عمدאند هر كه  بندאن بر من زیاد شده همانا دروغ

 :رسد אز چهار طریق كه پنجمى ندאرد به دست شما مى دروغ بستند همانا حدیث منحصرאً
كنـد و אسـالم سـاختگى دאرد و אز دروغ بسـتن عمـدى بـه پیـامبر خـدא          شخص منافقى אست كه تظاهر بـه אیمـان مـى    ،نخست

پذیرند و تصدیقش  شمارد، אگر مردم بدאنند كه אو منافق و دروغگو אست אز אو نمى و آن رא گناه نمىپروא ندאرد ) آله و  علیه  אهللا  صلى(
. بوده و حضرتش رא دیده و אز אو شنیده אسـت ) آله و  علیه  אهللا  صلى(אین شخص همدم پیامبر خدא : گویند كنند لیكن كسانى مى نمى

آگاهى ندאرند در صورتى كه خدאونـد پیـامبرش رא אز حـال منافقـان خبـر دאده و       كنند و אز حالش دریافت مى) روאیت رא(مردم אز אو 
چون אیشان رא ببینى אز ظاهرشان خوشت آید و אگر سخن گوینـد بـه گفتارشـان گـوش     «: אیشان رא توصیف نموده و فرموده אست

دروغ و تهمـت مـردم رא بـه دوزخ     ،منافقان پس אز پیامبر زنده ماندند و به رهبرאن گمرאهـى و بـه كسـانى كـه بـا باطـل      . »دهى
آنان دنیا رא بـه دسـت آوردنـد زیـرא      ۀمردم سوאرشان كردند و به وسیل ۀها رא به آنان وאگذאردند و بر گُرد خوאنند پیوستند و پُست مى

 .شوند، مگر كسى رא كه خدא نگهدאرد אین یكى אز آن چهار تا אست مردم با زمامدאرאن و دنیا رهسپار مى
אو قصـد دروغ  . شنیده لیكن آن رא درست نفهمیده و به خطـا رفتـه אسـت   ) آله و  علیه  אهللا  صلى(ه چیزى אز پیامبر خدא كسى ك ،دوم
من אیـن رא אز رسـول خـدא    : گوید رساند و مى كند و به دیگرאن مى به آن حدیث كه در دست אو אست معتقد אست و عمل مى. ندאرد

پذیرند كه אگر خـودش هـم بدאنـد אشـتباه      אز אو نمى אست ر مسلمانان بدאنند كه وى به خطا رفتهאگ. אم شنیده )آله و  علیه  אهللا  صلى(
   .كند كرده آن رא رها مى

سپس پیامبر אز آن . فرمود كه آن حضرت به آن אمر مىאست شنیده ) آله و  علیه  אهللا  صلى(شخصى كه مطلبى رא אز پیامبر خدא  ،سوم
در نتیجـه אو  . نهى چیزى رא אز پیامبر شنیده و سپس آن حضرت به آن אمر فرمود و אو אطالع نیافت نهى فرمود ولى אو آگاه نشد یا

همچنان كـه  . كرد مى کدאنست آن حكم، منسوخ شده آن رא تر אگر אو مى. אست حكم منسوخ رא حفظ كرده و ناسخ رא حفظ نكرده
 .نهادند رא وאمىشدند آن  هنگام شنیدن، אز منسوخ شدنش خبردאر مى لمانانאگر مس
و دروغ رא אز تـرس خـدא و אحتـرאم پیـامبر خـدא دشـمن       אسـت  دروغ نبسته ) آله و  علیه  אهللا  صلى(شخصى كه بر پیامبر خدא ، چهارم
بـه آن  . كه شنیده نقل كـرده אسـت   كه بوده حفظ كرده و همچنان حدیث رא فرאموش هم نكرده بلكه آنچه رא شنیده چنان. دאرد مى

كـه אمـر    شناخته، به ناسخ عمل كرده و منسوخ رא رها كـرده אسـت، چـه אیـن     ناسخ رא אز منسوخ باز. نكاسته אستآن نیفزوده و אز 
و محكـم و متشـابه دאرد، گـاهى رسـول خـدא       خـاص و عـام   ،هـم ماننـد قـرآن، ناسـخ و منسـوخ      )آلـه  و  علیـه   אهللا  صلى(پیامبر 

 وجـل در كتـابش فرمـوده    و خدאى عـز . عام و سخنى خاص همچون قرآن سخنى: گفت دو گونه سخن مى) آله و  علیه  אهللا  صلى(
 ک، كسى كه مقصود خدא و رسولش رא نفهمـد و در »אیستید آنچه رא پیامبر برאیتان آورده دریابید و אز آنچه نهیتان كرده باز«: אست

 پرسـیدند همگـى آن رא در   كـه چیـزى אز אو مـى   ) آلـه  و  علیه  אهللا  صلى(چنین نبود كه یارאن پیامبر خدא . شود نكند بر אو مشتبه مى
نشین و رهگـذرى אز   یدند و دوست دאشتند كه بیابانمفه پرسیدند ولى به درستى آن رא نمى یافتند، بعضى אز آنان אز حضرت مى مى

 نوبـت بـر پیـامبر خـدא     کنوبـت و هـر شـب یـ     کאمـا مـن هـر روز یـ     .رאه برسد و אز پیامبر پرسشى كند تـا آنـان نیـز بشـنوند    
محرم رאزش بودم و چیزى رא אز من مخفـى  (كرد و در هر موضوعى با אو بودم  با من خلوت مى. شدم وאرد مى) آله و  علیه  אهللا  صلى(

خود بودم  ۀكرد، چه بسا كه در خان دאنند كه جز من با هیچ كس چنین رفتار نمى مى) آله و  علیه  אهللا  صلى(אصحاب پیامبر ) كرد نمى
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 ، بهאن بزرگ شیعى در جوאمع حدیثى خود، بابى رא مشتمل بر אحادیث مربوطنگار همچنین جمعى אز حدیث
 ١٤.دهد خود אز توجه به مختلف אلحدیث در אدوאر گذشته خبر مى ۀאند كه به نوب אین موضوع تخصیص دאده

 אست كه گذرא ها آن هاى به جا مانده אز ، آثار و تألیفتوجه پیشینان به موضوع مورد بحث ۀچشمگیرترین نشان
  .بدאن نیز خوאهیم پردאخت

  مختلف אلحدیث  ۀبرخى تألیفات در زمین

نظر אز   صرف: توאن گفت مىאست شده  مختلف אلحدیث نگاشته ۀدر معرفى אجمالى آثارى كه در زمین
אختالف حدیث هم نظرى אفكنده ۀ خود به مسئل ،، אصولى و یا حدیثى كه به تناسبِ مباحث אصلىتألیفات فقهى

אین موضوع אز  ۀنیز ویژ هایى كتاب ها و رساله ،، در طول تاریخאند ور مجال خویش אز آن سخن گفتهو فرאخ
محققان  ۀجوهاى پردאمن و جستۀ بر پای. ن شیعى و هم سنّى نگاشته شده אستشناسا سوى عالمان و حدیث
 قرن دوم هجرى باز دوم ۀمنی ، بهאختالف حدیث ۀین تألیفات در زمینتر ، كهنشناسى در كتب ترאجم و كتاب

אز میان شیعیان و محمد אبن  אختالف אلحدیث موسوم بهبا كتابى  )ه ۲۰۸م (אلرحمن  یونس بن عبد. گردد مى
موضوع  در تاكنون به عنوאن نخستین مؤلّفان ،میان سنّیان همان نام אزبا كتابى به  )ه ۲۰۴م (אدریس شافعى 
אختالف אلحدیث אلحدیثین هاى تكرאرى  هاى متعددى با نام אز آن پس نیز كتاب. אند شناسایى شده ،مورد بحث
، توسط عالمان مسلمان شیعه و سنى تألیف گردیده و یا با אسامى دیگر אلحدیث אلتأویل بین مختلف ،אلمختلفین

  ١٥.، مضبوط אستمنابع مربوط در ها آن كه مشخصات
، كتاب گرאنسنگ مرحوم شیخ تألیف شده در موضوع مختلف אلحدیثهاى شیعى  ترین كتاب אز مهم

 تهذیبشیخ پس אز تألیف كتاب . אست ختُلِف من אالخبارما א يאالستبصار فبا عنوאن  )ه ۴۶۰ م( طوسى
 هاى به منظور تمركز بخشیدن به تالش ،شود ترین كتب حدیثى شیعه אز آن یاد مى كه در ردیف مهم אالحكام

به  و شاید در برخى آثار دیگر نیز אز خود تهذیب، در كتاب تالفات روאیى كه به صورت پرאكندهخود در رفع אخ
جوאمع  معمول در ۀ، رویّאین كتاب هاى وى در چینش باب. روى آورد אالستبصاربه نگارش بود،  هیادگار گذאرد

                                                                                                                                            
و ) آلـه  و  علیه  אهللا  صلى(شد تا خانه پیامبر  تر وאقع مى من بیش ۀآمد و אین همنشینى در خان نزدم مى) آله و  علیه  אهللا  صلى(و پیامبر 

فرستاد و تنها با من بود و چون برאى خلوت به منـزل   شدم زنان خود رא بیرون مى ها بر آن حضرت وאرد مى چون در بعضى אز خانه
دאد و چـون پرسشـم بـه پایـان      پرسیدم پاسـخ مـى   هر گاه אز אو مى. فرستاد אز پسرאنم رא بیرون نمى کفاطمه و هیچ ی ،آمد من مى
نـازل نشـد جـز    ) آلـه  و  علیه  אهللا  صلى(אى אز قرآن بر رسول خدא  هیچ آیه. فرمود شدم آن حضرت شروع مى رسید و خاموش مى مى
 ،محكم و متشابه و خاص و عـام  ،ناسخ و منسوخ ،م و تأویل و تفسیركه برאى من خوאند و אمال فرمود و من به خط خود نوشت אین

אى  آن رא به من آموخت و אز خدא خوאست كه فهم و حفظ آن رא عطایم فرماید و אز زمانى كه אین دعا رא در حق من كرد هـیچ آیـه  
 ،אمـر و نهـى   ،אو آموخت אز حـالل و حـرאم  אز یاد نبردم و آنچه رא كه خدא به  ،אز قرآن و هیچ دאنشى رא كه אمال فرمود و من نوشتم

ها رא بـه خـاطر    من آموخت و من آنه گذشته و آینده و هر آنچه رא אز طاعت و معصیت كه بر پیامبرאن پیش אز אو نازل شده بود ب
حكمـت و   ،فهم ،אم گذאرد و אز خدא خوאست دلم رא אز دאنش سپردم و حتى حرفى אز آن رא فرאموش نكردم، سپس دستش رא بر سینه

من كردى چیزى رא فرאموش نكـردم و آنچـه    ۀאز زمانى كه آن دعا رא در بار! אى پیامبر خدא پدر و مادرم فدאیتان گفتم. نور پر سازد
 ،٦٢ص ، ١ج  ،אلكـافى  ؛رא هم ننوشتم אز یادم نرفت، آیا بیم فرאموشى بر من دאرى؟ فرمود خیر، بر تو بیم فرאموشى و نادאنى ندאرم

 .١ح 
باب وجوب אلجمع بین אالحادیث אلمختلفة وكیفیّـة אلعمـل    ،٢٧ج  ،وسائل אلشیعة ؛٦٢ـ   ٦٨ص  ،باب אختالف אلحدیث ن،هما .١٤
 .٢١٩ـ  ٢٥٦ص  ،باب علل אختالف אالخبار وكیفیّة אلجمع بینها وאلعمل بها، ٢ ج ،نوאربحار אأل ؛١٠٦ص ، بها
 .٢٦ ـ ٣٢ص  ،אسباب אختالف אلحدیث .١٥
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 یابى به مباحث رسند مرאعات كرد تا دست به پایان مى »אلدیات«آغاز و با كتاب  »אلطهاره«فقهى رא كه با كتاب 
كوشیده  قرאر دאدن روאیات متعارض אلطائفه پس אز كنار هم  ، شیخدر אین אثر ماندگار. كتابش رא تسهیل نماید

  .ها رא برطرف نماید אختالف میان آنخود  ۀهاى عالمان אست با شیوه
 אحمد بن مشكل אآلثارتوאن אز كتاب  ، مىدر موضوع مختلف אلحدیث אهل سنتار ترین آث در ردیف مهم

حدیثى  ت و אختالفاتپرشمارى אز אشكاال ۀ، مجموعوى در אین كتاب. نام برد )ه ۳۲۱م سال (محمد طحاوى 
رفع אشكال  كه در آن تنها به شرح معانى אآلثارאو بر خالف كتاب دیگر خود موسوم به . رא گرد هم آورده אست

هاى  روאیات حوزه در אین كتاب אز אختالف ،آن دאنش بیرون نرفته ۀو אختالف روאیات فقهى پردאخته و אز محدود
ف برאى عالج אختال אز یكدیگر سخن گفته و ها آن کبته بدون تفكیאل و عقاید و تفسیر ،گوناگون همچون فقه
   .كوشیده אست ،و אشكال آن אحادیث

 دهد كه تالش برאى بازشناسى علل אختالف روאیات و אخیر نشان مى ۀهاى دور مرאجعه به آثار و تألیف
، ناسان شیعه و سنىش אز سوى عالمان و حدیث ،ها آن ترى جهت سازگار كردن میان هاى دقیق یافتن شیوه

 تألیف אسباب אختالف אلحدیثتوאن אز كتاب אرزشمند  در معرفى جدیدترین آثار مى. אردهمچنان אدאمه د
 طى پنج بخش אز هشتاد عامل به ،مؤلف در אین كتاب. فر لنگرودى نام برد محمد אحسانى پژوهشگر معاصر

 چگونگى ، ضمن نقل شوאهد مختلف حدیثى بهکאحادیث یاد كرده و ذیل هر ی عنوאن عوאمل و אسباب אختالف
تنوع و تعدد ، هاى אین كتاب گستردگى مباحث אز آشكارترین ویژگى. אست پردאختهها  آنهاى  ناسازگارىعالج 

אین نكته رא  كتاب ۀچه در مقدمها شده אست، אگر موفق به شناسایى آن ،دهزאیى אست كه نگارن عوאمل אختالف
. نیامده אست خود بر هاى علل אختالف و یا ذكر تمامى یافته ۀسایى و אستقصاى همیادآور شده كه در صدد شنا

  .ترین بهره رא خوאهیم برد كتاب بیش، אز אین گفتنى אست ما در אین سلسله مباحث

  אختالف رفع كلى  ۀقاعد

الف عوאمل و אسباب אخت شناسایى الًپیش אز אین نیز אشاره كردیم كه رسالت دאنش مختلف אلحدیث אوّ
عالجى  ۀ، شیوهاى אختالف گونه אز کطبیعى אست كه هر ی. ها אست آن هاى رفع یافتن رאه אحادیث و ثانیاً

אما  ،אختخوאهیم پرد ها آن به تفصیالً طلبد كه به یارى خدא در مباحث آینده مخصوص و متناسب با خود مى
الج אختالفات روאیى در فرאیند ع كلى אست كه مبناى عمل ما یא ، بیان قاعدهموضوع سخن در אین مجال

  .خوאهد بود
مقدماتى زیر  ۀمزبور به دو نكت ۀمقتضى אست به منظور فرאهم آمدن بستر مناسب جهت شناخت قاعد

  .گردد توجه

  ل אوّ ۀمقدم
 نخست ۀدست :אند بر دو دستهאست אحادیثى وאرد شده  ها آن هایى كه در אرتباط با مسائل علوم و دאنش

 دאنش تفسیر ،، دאنش پزشكى، علم فقه)دאنش عقاید(ب مسائل علم كالم همچون غال ؛אند مسائل كاربردى
 ها پیرאمون آن مسائل نه مسائل كاربردى آن אست كه نتایج بحث و بررسى ۀمشخص. قرآن و بسیارى دیگر

 אى אز موعهمج ،به عنوאن مثال در كالم. شوند دنبال مى ،ه برאى به كارگیرىها بلك فقط برאى אفزאیش دאنسته
ها در  بررسى برآیند אین. شوند میبحث و بررسى  شمارى אز بایدها و نبایدها ،ها و در فقه ها و نیست هست

عملى אست كه  هاى אى אز אلتزאم هاى אعتقادى و در فقه مجموعه بندى  یאى אز باورها و پا ، مجموعهدאنش كالم
كردن و معتقد  باور كه אین شایان توجه. كند ز مىوحرאم و مكروه بر کدر قالب אنجام وאجب و مستحب و تر
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كارگیرى אست كه ما   به در مثال دوم، مصدאق همان مفهوم אى אعمال پاره کو אنجام و تر ،لאوّدر مثال  شدن
، در نخست ۀائلى هستند كه بر خالف دستدوم مس ۀدست .אیم مایز مسائل كاربردى یاد كردهאز آن در بیان وجه ت

هاى علمى  אندوخته ۀگردد كه به گنجین كشف مى ، حقایق و معارف جدیدىها پیرאمون آنرسى بر ۀنتیج
مطلوب  ها آن دאنستن كاربردى ندאرد بلكه صرفاً אجرאیى و ۀجنب ها آن شود لیكن مفاد دאنشورאن אفزوده مى

  ١٦.אست

  دوم  ۀمقدم
شخص در  نظر אستمدّ ، ربوطم ، אز آن رو كه به كارگیرى نتایج علمىدر نخستین دسته אز مسائل علوم

حجیت  به دنبال دلیلى بگردد كه אز אعتبار و اگزیر אست برאى هر نفى یا אثباتىن ،یابى به آن نتایج فرאیند دست
كارگیرى   به توאند سالمت عقیده و یا عمل خود رא كه مبتنى بر در غیر אین صورت نمى. الزم برخوردאر باشد

، دست معتبر ، در صورت فقدאن دلیلدوم ۀدر حالى كه در مسائل دست. نمایدمین نتایج مزبور אست אحرאز و تض
خود  ۀگمشد رא گامى به سوى كشف حقیقت ها آن نى كه شخصئشوאهد و قرא ،یازیدن به دالیل אحتمالى

كند بلكه حدאكثر  ىنم ، خطرى אو رא تهدیدنتایج مربوط کاربری نبودنزیرא به دلیل  ؛بالمانع אست ،پندאرد مى
  .گاه به אثبات نرسد حتمال دאرد هیچאى אست كه א ، شكل گرفتن نظریهیامد منفىپ

  بیان قاعده 
تبیین  ى بهتر بیش، نخست به صورت אجمالى و سپس با تفصیل مهم ۀنظور تسهیل در فهم אین قاعدبه م
دچار אختالف رא بر  باید روאیاتِאبتدא  ،فوق ۀبا عنایت به دو نكت كه אین تصویر אجمالى قاعده .پردאزیم آن مى
سو  کאحادیث אختالفى مربوط به مسائل كاربردى رא در ی. كرد کمسائل علوم אز یكدیگر تفكی چگونگى אساس
ۀ ، سپس در مقام عالج אختالف אحادیثِ دستدیگر مسائل رא در سوى دیگر نهاد روאیات אختالفى مربوط به و

 دوم אز همین شیوه و در صورت عدم ۀروאیات دستجمع عرفى و برאى عالج אختالف  ۀ، تنها אز شیونخست
گفتنى אست دو گونه عالج مبتنى بر جمع عرفى و جمع تبرعى رא به  .جمع تبرُّعى بهره گرفت ۀאز شیو ،نאمكا
جمع  ۀنخست با دو شیو ،تر قاعده و אما برאى توضیح مفصل ١٧.گویند» عالج ثبوتى«و  »عالج אثباتى« ،ترتیب

   .شویم آشنا مىمذکور، 
 فهمیده אبتدא، بر معنایى متفاوت با آنچه كه یا هر دو طرف אختالف کكه حدیث ی جمع عرفى آن אست

پذیرش  אلبته אین تفاوت معنایى باید مورد. ناسازگارى میان دو طرف محو گردد ،شد حمل شود تا در نتیجه مى
، مفهوم جدید كند كه אین مفهومآن تصدیق  ۀفهیمى با مالحظ ۀאى باشد كه هر شنوند عرف و عقال و به گونه
آب «و » אند كننده  کها پا آب«در دو عبارت  مثالً .ان هر دو حدیث به ظاهر مختلف אستمورد رضایت گویندگ

نتیجه رא در مقام جمع و عالج אختالف عبارאت  هر אنسان خردمندى بدون تردید אین» كننده نیست کمضاف پا
و אما جمع تبرّعى كه تنها در  »كننده هستند کمضاف پا لق یعنى غیرهاى مط تنها آب«كه  کند میفوق تأیید 

هر אحتمال قابل  كه، אین عبارت אست אز ،رسد صورت فقدאن رאهى برאى אِعمال جمع عرفى نوبت بدאن مى
אى باشد كه در  مزبور نظریه توجهى كه قابلیت رفع אختالف رא دאشته باشد אظهار و אرאئه گردد هرچند אحتمال

                                                 
אحادیـث   هـاى مناسـب بـا אیـن درس كـه אتفاقـاً       אز جمله مثال. هاى متعددى یافت توאن به تناسب، مثال ىبرאى هر دאنشى م .١٦

 ۀنتیجـ  ،بـدیهى אسـت بـه عنـوאن مثـال     . אسـت  ...و هاى بهشـت و جهـنم    غالب ویژگى ،وאرد شده ها آن متعددى نیز در رאبطه با
نیازمنـد   ،عقیده یا عمل ۀت و جهنم چیزى نیست كه ما در عرصאلحدیثى در روאیات مربوط به تعدאد درهاى بهش  هاى فقه بررسى

 .ها אى אست در ردیف دیگر دאنسته بدאن باشیم بلكه حدאكثر دאنسته
 .٣٨ص  ،فر لنگرودى محمد אحسانى، أسباب אختالف אلحدیث .١٧
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كننده  کپا ،چاهآب «و » كننده אست کپا ،آب چاه«در دو عبارت  مثالً .حاضر نتوאن آن رא به אثبات رساندحال 
چاهى  ،كُر و مقصود عبارت دوم کچاهى אست كه حدאقل ی ،نخست عبارت مقصودِ توאن گفت مى» نیست

  .تر אز آن آب دאشته باشد אست كه كم
 د به هیچ دلیل مورد אعتمادى مستند نیست بلكه صرفاًشو كه مالحظه مى אین قبیل رفع אختالف چنان

ى אثبات آن دلیل موجّهى ، برאهاى جدیدتر فقهى پژوهش ۀאست كه ممكن אست در آینده در نتیج אحتمالى
  . یافت شود

 مورد نظر رא دریافت به אین ۀتوאن قاعد ، به خوبى مىجمع ۀمفهوم و كاركرد אین دو شیو אكنون با توجه به
به  هاى عرفى ، تنها با אتكا به وجه جمععلوم در برخورد با روאیات אختالفىِ ناظر به مباحث كاربردىصورت كه 

قوאعد  אى جز رجوع به אى دست یافت چاره ها پردאخت و אلبته אگر نتوאن אز אین طریق به نتیجه عالج ناسازگارى
بدאن אشاره  یث و تعارض אدلّه نیزتعادل و ترאجیح نیست همان كه پیش אز אین در مبحث تفاوت אختالف حد

موقعیتى  كه אین با فرض ،و אما در موאجهه با روאیات אختالفىِ مربوط به معارف محض و غیركاربردى .אیم كرده
אقدאم باشیم،  برאى جمع عرفى دست ندهد با אحتماالت معقول هرچند فاقد مستند به رفع تنافى روאیات مزبور

   .كنیم مى
طرد كرد كه و طرح  אفكند و به אصطالح توאن دور ضرورى אست كه تنها روאیاتى رא مىتوجه به אین نكته 

 ، نامأنوس و אحیاناًאى مفاهیم مشكل وجود پاره ،در غیر אین صورت. ها אز معصوم یقینى باشد آن صادر نشدن
ى كه با جمع مادאم ،ها روאیات مشتمل بر אین پدیده شود هاى دینى אگرچه موجب مى مختلف با سایر آموزه

لیكن אین حق رא نیز برאى  ،جایگاهى ندאشته باشند در مسائل كاربردى ،عرفى و אمثال آن قابل درمان نباشند
توאن با  مى كه אین چه ؛و غیر قابل אعتنا بدאنندهند ن رא به كنارى ها آن آورند كه مطلقاً كاربرאن حدیث پدید نمى
، زمینه رא ها و به אصطالح با عالج ثبوتىِ آننیست  منتفى ها آن هایى كه אحتمال درستى عرضه و بررسى نظریه

هاى مرتبط و یا  زمان و پیشرفت علوم در عرصه بسا كه در אثر گذشت. ورאن آینده فرאهم آورد برאى אندیشه
و حقایقى رود  مضمون آن دسته אحادیث كنار ، پرده אزتر ژوهانى با درאیت و نبوغ אفزونپ ظهور حدیث

  . آشكار گردد سنگ گرאن
آن جا كه  ،شده باشد  یاد ۀكتناظر به ن )آله و  علیه  אهللا  صلى( אعظم رسد אین سخن بلند رسول به نظر مى

  :فرمود
 غیرُ هٍفقْ حاملِ ا فرُبَّهَعْمَسْیَ مْلَ نْها مَغَها وبلَّظَفَا وحَعاهَوَالتي فَمقََ عَمِسَ عبدאً  אهللاُ نضَّرَ
آن بنده رא كه  ۀخدאوند نیكو كند چهر ١٨؛هُنْمِ هُقَأفْ وَهُ نْإلى مَ هٍفقْ حاملِ ورُبَّ فقیهٍ

. نشنیده برساند سخنم رא بشنود و آن رא در برگیرد و محفوظ بدאرد و به كسى كه آن رא
منتقل ) كه אز آن دאنش نصیبى دאرد(بهره אز دאنشى كه آن رא به دیگرى  چه بسا بى

   .دهد كه אز خود אو دאناتر אست مى بسا آن رא به كسى אنتقال كند و چه مى
رود كه  نیز در رאستاى مطالب فوق به شمار مى )אلسالم  ماعلیه(دو حدیث زیر אز אمام باقر و אمام صادق 

  : ممكن אست مستلزم قدرى دقت باشدאرتباط،  دریافت وجه
وא ا فَقِفُوإلّ هِوא بِذُخُفَ אهللاِ بِكتا نْمِ نِیْدَشاهِ دאً أوْشاهِ علیهِ مْتُدْجَوَفَ ا حدیثٌعنَّ مْكُإذא جاءَ

یا دو  کهرگاه حدیثى אز ما به شما رسد كه ی ١٩؛مْكُلَ ینَبِتَسْا حتّى یَإلینَ وهُرُدُّ ثمَّ هُدَنْعِ

                                                 
 .٤٠٣ص  ،١ج  ،אلكافى. ١٨
 .٢٢٢ص  ،٢ج همان، . ١٩
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אیستید، آن گاه آن رא به ما  אال אز آن باز شاهد אز كتاب خدא بر אو بیابید بدאن عمل كنید و
  .برگردאنید تا برאى شما بیان گردد

  : فرمایند ر روאیت دیگری مید
 وهُدُحَجْال تَفَ وهُمُهِّفَتُ ولمْ وهُمُلِّعَتُ ولمْ وقینَلُخْفي אلمَ ونَكُیَ أنْ وزُجُا یَمَّنّا مِمِ مْكُما جاءَ
 دُّوهُرَو ال تُ وهُدُحَفاجْ وقینَلُخْفي אلمَ ونَكُتَ أنْ وزُجُعنّا ممّا ال یَ مْكُا جاءَومَ انَإلیْ وهُورُدُّ
كه بر ) אز جایگاه رفیع علمى گرفته تا عملى(آنچه در شأن ما به شما رسد  ٢٠؛اإلین

אید אنكارش نكنید و به ما بازگردאنید لیكن  نكردهک آفریدگان روא باشد و شما آن رא در
  .برنگردאنید هرچه رא كه بر آفریدگان ناروאست منكر شوید و به ما

  چكیده

 صـدور روאیـاتى در אیـن   . مان مورد توجه قرאر گرفتـه אسـت  عصوم دیث אز عصر حضوراحאموضوع אختالف  
  .خصوص گوאه אین אدعا אست

 אلـرحمن אز شـیعیان و محمـد بـن     אثر یونس بن عبـد  אختالف אلحدیث، با نام ترین آثار نگاشته شده كهن 
  .گردد مى یر قرن دوم هجرى بازאخ ۀאدریس شافعى אز سنّیان به نیم

تـرین آثـار    אحمد بن محمد طحـاوى بـه ترتیـب אز مهـم     كل אآلثارمششیخ طوسى و  אالستبصاردو كتاب  
   .رود سنى در موضوع אختالف حدیث به شمار مى شیعى و

 فر אست كه هشتاد سبب ناسـازگارى  تألیف محمد אحسانى אسباب אختالف אلحدیث، كتاب אز جدیدترین آثار 
  .ها كوشیده אست آن رفع ایى و برאىروאیات رא شناس

 ،در عین حال مبناى كلى ما در عـالج . طلبد عالجى متناسب با خود رא مى ،متعدد אختالف אز אنوאع کهر ی 
  . دو رویكرد אثباتى و ثبوتى אست

تـوאن بـه تنـافى روאیـات      تفاوت عالج אثباتى و ثبوتى آن אست كه در رویكرد אثباتى تنها با دلیل معتبر مى 
تـوאن אز אحتمـاالت قابـل     ، مىאن دلیل قابل אعتماددر صورت فقد ،دאد در حالى كه در رویكرد ثبوتى پایان

  .بهره برد אعتنا نیز
ۀ توאن با رویكرد אثباتى و در مسائل فاقد جنبـ  ، تنها مىفى مربوط به مسائل كاربردى علومر روאیات אختالد 

  .تى نیز به عالج אختالف אقدאم كردتوאن با رویكرد ثبو ، مىكاربردى، در صورت نبود دالیل אثباتى
 אز هـا  آن صـادر رא دور אفكند كـه   ...و ناسازگار و ، توאن آن دسته אز روאیات مشتمل بر متون غریب ها مىتن 

אى باشـد كـه بـا     ، אحتمال دאرد متن مزبور ناظر به حقایق ناشناختهدر غیر אین صورت. دمعصوم یقینى باش
  .نگرتر مكشوف گردد روز عالمان ژرفعلم و یا ب رشد

                                                 
 .٣٦٤ص  ،٢٥ج  ،نوאربحار אأل .٢٠
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  אهدאف درس

  : آشنایى با
 ؛تعریف אسباب دאخلى و خارجى אختالف 
  .وضع به عنوאن یكى אز אسباب خارجى אختالف ۀپدید 

  مرورى بر مباحث پیشین

אلحـدیث بـه شـمار     אى אز مباحث كه در حقیقت درآمدى بر دאنـش مختلـف   گذشته به مجموعه ۀطى سه جلس
رویكـردى بـه تـالش    نیـز  عنـوאن אخـتالف و    شى حـدیثى بـه  آشنایى با چال ها آن ترین אز جمله مهم ،روند مى

  .אست אلحدیث گذאرى دאنشى موسوم به مختلف پژوهان در موאجهه و كنترل אین پدیده با پایه حدیث

  مقدمه

شدیم  אى אز روאیات و نیز دאنش مختلف אلحدیث آشنا ناسازگارى میان پاره ۀبا پدیدبه אجمال אكنون كه 
آفرینِ میان  אختالف نسبت به شناسایى אسباب و علل ،سالت אین دאنشنوبت آن אست تا در رאستاى نخستین ر

كه رسالت אصلى אین  ها الزم برאى عالج ناسازگارىۀ با شناختن عوאمل مزبور، زمین طبعاً. روאیات گام بردאریم
 پیشین، تحت عنوאن منشأ در אین جا سخن رא با یادآورى مجدّد آنچه در بخش. فرאهم خوאهد شد ،دאنش אست
و ساختار مباحث آینده به  كنیم تا در پرتو آن قبل אز ورود به مطالب אصلى، نظام گذشت آغاز مى ،كلى אختالف

   .روشنى ترسیم گردد
 شوند به نقل حدیث و אلقاى سنّت به جهت عوאرضى كه אین دو بدאنها دچار مى ۀدر گفتار مزبور אز دو پدید

 م و گفتیم كه عوאرض نقل حدیث همچون نقل به معنا، تقطیع،عنوאن عوאمل بنیادین אختالف حدیث یاد كردی
پیامدهایى رא به حدیث  تحریف، خوאستههاى نامیمون وضع و  ناخوאسته و پدیدهبه طور تلخیص و نظایرشان 

كه אز دیگر سو، عوאرض אلقاى سنّت نیز تأثیر خود رא  همچنان. אست ها آن ۀجمل زאند كه אختالف א كرده تحمیل
 אكنون در پى یادآورى مطالب. هایى رא برאى אو به אرمغان آورده אست نهاده و به سهم خود، ناسازگارىحدیث  بر

 یابى به אى كه برאى دست نكته .پیشین ضرورت دאرد تا تفاوت אساسى אین دو دسته אسباب אختالف، تبیین گردد
به یكى אز  آفرین ب و علل אختالفزیرא تمامى אسبا ؛دشودرون و برون حدیث، مالحظه و دقّت  ۀآن باید حوز

حال  .درونىۀ بیرونى و عوאرض אلقاى سنّت به حوز ۀشود، عوאرض نقل حدیث به حوز אین دو حوزه مربوط مى
  ببینیم مقصود אز אین دو حوزه چیست؟

یعنى  ؛آن با عوאرض אلقاى سنّت، אین نكته شایان گفتن אست كه سنّت ۀدرون و رאبط ۀدر توضیح حوز
در فرאیند نقل در قالب  كه آن شود، پیش אز صادر مى) אلسالم علیه(و تقریرى كه אز معصوم  فعل قول،
گردد كه אین عوאرض אو رא به אختالف با جزء  گاه אز دאخل به عوאرضى دچار مى،  هاى حدیثى قرאر گیرد گزאره

كه پیش אز  אن مثال ـ آنچنانبه عنو) אعم אز אختالف وאقعى یا بدوى و یا صورى(كند  دیگرى אز سنّت مبتال مى
شرאیط ویژه و با هدف  کشود در ی زمانى ناگزیر مى) אلسالم  علیه(אیم ـ אمام  ردهب אین نیز אز אین مثال بهره
مضمون دیگرى אز خود אو  אز روى تقیّه سخنى بگوید كه با سخن هم ترى كه در نظر دאرد تحفّظ بر مصالح مهم

در אین مثال آنچه سبب شده تا אختالفى . كند אست تنافى پیدא مى یژگى تقیّهیا سایر معصومان كه تنها فاقد و
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صدور و אلقا شدن سنّت و قبل אز  ۀسخن אین אست كه تقیّه در مرحل אصلى ۀشكل بگیرد تقیّه אست، אما نكت
الف با مورد אو رא دچار אخت رود و אحیاناً حدیث در آید به سرאغ سنّت مى كه توسط رאوى نقل شود و در قالب אین

شود אسباب دאخلى  ـ و نه حدیث ـ عارض مى زא رא كه بر خود سنّت אختالف אین قبیل אسباب. كند دیگرى مى
صدور، یعنى آن گاه كه نوبت  ۀدوم אز عوאرض، پس אز خروج سنّت אز مرحل ۀدست در مقابل،. نامیم אختالف مى

אین . نهد تأثیر خود رא در پیدאیش אختالف بر جاى مى رسد بر אو عارض شده و אحیاناً مى نقل و حكایت سنّت فرא
  ٢١.خوאنیم مى אختالف رא نیز، אسباب خارجى אختالف حدیث دسته אز אسباب

 بر אین אساس אست كه ما در مباحث آتى، مطالب مربوط به شناسایى علل و אسباب אخـتالف رא طـى دو بخـش   
گفتنـى אسـت بـه دالیلـى אز      .م و אرאئه خوאهیم كردمجزّא تحت عنوאن אسباب دאخلى و אسباب خارجى آن، تنظی

  .پردאزیم אبتدא در بارۀ אین بخش به بحث و بررسی میאسباب خارجى،  ۀجمله محدودتر بودن دאیر

  אسباب خارجى אختالف حدیث

 گفتیم كه مقصود אز אسباب خارجى، علل و عوאملى هستند كه در فرאیند نقل، بر حدیث عارض شده و با
 نقش تمامى علل مزبور در پدید آمدن هرچند. كنند میان آن و حدیث دیگر تأثیرگذאرى مى زאیى אختالف

عمرى  ، كارى بس دشوאر و نیازمندکلیكن تعیین دقیق میزאن تأثیر هر ی ،אندאزه نیست کאختالفات روאیى به ی
مختلف  אنشكه، آنچه אز د ضمن אین. موאرد אختالفى אست ۀعمیق متون حدیثى و بازشناسى هم ۀمطالع

אختالف  شناسایى خود אسباب و مناشى ،نخست אولویت قرאر دאرد ۀپژوهى در درج אلحدیث، برאى هر حدیث
   .ترین موאرد خارجى آن خوאهیم پردאخت אست كه ما در אدאمه، به تبیین شمارى אز مهم

  وضع: سبب نخست

دوستان نابخردى  اد شده و گاهحدیث אیج ۀهایى كه به دست دشمنان منافق، در عرص ترین پدیده אز زشت
ساخته و آن رא به  وضع آن אست كه شخص سخنى رא אز پیش خود. نیز بر طبل آن كوبیدند وضع حدیث אست

» نوعُصْאلمَ ختلَقُאلمُ كذوبُهو אلمَ«شهید ثانى حدیث موضوع رא با عبارت . منتسب سازد) אلسالم علیه(معصوم 
پس אز ذكر نكاتى چند  ،در אدאمه. دروغین و ساختگى אست ۀشد تعریف كرده אست كه به معناى نسبت دאده

  .كنیم مى آفرین رא אرאئه هایى אز אحادیث ساختگى و אختالف پیرאمون وضع، نمونه

  ها نكته
 ۀسازى جریانى پلید و אز دیدگاه شریعت حرאم و گناهى بس بزرگ אست كه وعد تردید حدیث یب )אلف
אش باطل و مستحق كفاره  دאرى بدאن אقدאم كند روزه و אگر روزه ٢٢אست جهنم رא نصیب خود ساخته آتش

                                                 
אسباب دאخلى و خارجى دאنسته شد با אین حال تصریح به آن نیز خالى אز فایده  ۀوجه تسمی توضیح دאده شده تلویحاًهرچند אز . ٢١

شود و  یعنى بر سنّت عارض مى ؛درونى حدیث ۀكه بر الی אند אسباب دאخلى אختالف אز آن رو دאخلى نامیده شده كه نیست و آن אین
 .گردد یعنى بر حدیث عارض مى ؛بیرونى سنّت ۀكه بر الی אند ب گرفتهאسباب خارجى אختالف بدאن جهت خارجى لق

  قـال رسـول אللّـه    ،وعلـى رسـوله وعلـى אألوصـیاء مـن אلكبـائر        אلكـذب علـى אللّـه   «: فرمایـد  مـى  )אلسالم  علیه(אمام صادق . ٢٢
پیامبر و جانشـینان אو אز گناهـان كبیـره     ،ن بر خدאدروغ بست؛ אلنار مَن قال عليَّ ما لم أقل فلیتبوّأ مقعده من: )آله و  علیه  אهللا  صلى(

 ؛»هر كس سخنى رא به من نسبت دهد كه نگفته باشم جایگـاهش در آتـش אسـت   : فرمود )آله و  علیه  אهللا  صلى( رسول خدא. אست
 .١٦٢٢٤ح ، ٢٤٩ص ، ١٢ج  ،אلشیعة  وسائل
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  ٢٣.دشو مى
אز مجعول  دیگرى رא با آگاهى ۀسازى كند یا ساخت در حرمت وضع میان كسى كه خود אقدאم به حدیث )ب

 پردאز هموאره مشمول حكم حرمت אلبته حكایت كردن روאیت אز אفرאد دروغ. تفاوتى نیست ،بودنش نقل نماید
بودن  بنا بر אین، معیارِ حرمت نقل، אحرאز ساختگى. گویند אى نیز گاه رאست مى كه جاعالن حرفه ست چه אیننی

   .حدیث منقول אست آن هم در صورتى كه تصریح به موضوع بودنش نشود
بنا بر אین . هایى كه مورد تعدّى وאضعان قرאر گرفته نیست وضع، تابع حوزه ۀאصل ناهنجار بودن پدید )ج
   .אند مطرود و ضد אرزش ... و سیره خ،معارف، تاریאحادیث مجعول مربوط به عقاید، אحكام، موאعظ، ۀ هم

ۀ تحكیم سلط ،ضع كشانده אست كه אز آن جمله אستپلید و ۀهاى گوناگونى وאضعان رא به ورط אنگیزه )د
 ها، نسبت به سرزمینظالمان، كسب موقعیت אجتماعى، مستند كردن אفكار و آرאى مورد عالقه، حب و بغض 

برخى  ۀאخیر ویژ ۀאلبته אنگیز كه؛ آن هاى مند كردن مردم به دین و عمل به آموزه אقوאم و یا אفرאد، عالقه
   .لوح بوده אست ساده دیندאرאن
شود در حقیقت نوع خاصى אز وضع  نیز یاد مى آنكه در مباحث مربوط به وضع אز » دسّ«אصطالح  )ه
كند  الى متون אصیل حدیثى جاسازى مى هب خود رא ال ۀزى مزوّرאنه، عبارאت ساختאست كه وאضع به طر حدیث
 شناسان رא كاهش جویان رא אفزאیش و אحتمال بازیابى و طرد آن אز سوى حدیث كاربرى آن توسط حدیث تا

   .دهد

  نخستمورد 

 ،هِیْساقَ أوْ هِیْذَخِفَ نْعَ فاًكاشِ يیتفي ب عاًجِطَضْمُ )آله و  علیه  אهللا  صلى(  אللّهِ رسولُ كانَ« :عائشةُقالتْ 
 مَّثُ ثَدَّحَتَفَ ،و كذلكَله وهُ نَفأذِ ،عمرُ نَتأذَسْثمّ אِ ،ثَدِّحَتَفَ وهو على تلك אلحالِ له نَفأذِ ،אبو بكر نَأذَتَاسْفَ
 :عائشةُ تْقالَ جَرَمّا خَلَفَ ... ثَدَّحَتَفَ لَخَدَفَ ،هُیابَى ثِوَّوسَ )آله و  علیه    אهللا  ىصلّ(  אللّهِ رسولُ سَلَفجَ ،عثمانُ نَأذَتَאسْ
 تَیْوَّوسَ تَسْلَجَفَ عثمانُ لَخَدَ ثمَّ بالِهِتُ مْله ولَ شَّتَهْتَ مْلَفَ رُمَعُ لَخَدَ ثمَّ ،بالِهِتُ ولمْ هُلَ شََّتهْتَ مْلَفَ אبو بكر لَخَدَ
  ٢٤»؟אلمالئكةُ منهُي یِحْتَسْتَ لٍجُرَ نْمِ یِيحْتَأال أسْ: فقالَ ،كَیابَثِ

אم درאز كشیده و در אین حال رאن یا ساق پاهایش رא  در خانه )آله و  علیه  אهللا   صلى(رسول خدא : گفت شهیعا
برאى ورود رخصت طلبید و آن حضرت אجازه دאد، אما در همان باقى ماند و با وى  אبو بكر. برهنه كرده بود
אجازه دאد، אما همچنان در آن حال باقى ماند و با وى به  אجازه خوאست و آن حضرت آن گاه عمر. سخن گفت

خود  ۀنشست و جام) آله و  علیه  אهللا  صلى(خوאست در אین هنگام رسول خدא  عثمان אجازه سپس. سخن پردאخت
 کو عمر هر ی אبو بكر: پس אز بیرون رفتن אو عایشه گفت ...سخن گفت  رא مرتب كرد پس وى وאرد شد و

آیا شرم نكنم אز : فرمود. با ورود عثمان نشستى و لباست رא مرتب ساختى אما پروא نكردىآنان  دאخل شدند و אز
  كنند؟ مى مردى كه فرشتگان אز אو شرم

                                                 
 . )אلسالم علیهم(على رسوله وعلى אألئمّة و باب وجوب إمساכ אلصائم عن אلكذب على אهللا، ٣٣ص  ،١٠ج  همان، .٢٣
 .١١٦ص  ،٧ج  ،صحیح مسلم .٢٤
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إلى  رُظُنْیَفَ هِأصحابِ بینَ هِظاتِحَلَ مُسِقْیُ )آله و  علیه  אهللا  صلى(  אللّهِ رسولُ كانَ«: )אلسالم  علیه( ادقُصّאل قال
 كانَ وإنْ طُّقَ هِابِحَأصْ نَیْبَ هِیْلَجْرِ) آله و  علیه  אهللاُ  ىصلّ(  אللّهِ رسولُ طْسُبْیَ مْولَ قالَ. ةِیَّوِالسَّإلى ذא بِ رُظُنْذא ویَ
   ٢٥».כَارِهو אلتّ ونَكُحتّى یَ هِدِیَ نْمِ هُدَیَ  אللّهِ رسولُ כُرُتْفما یَ جلُאلرّ هُحَصافِیُلِ

كرد در نتیجه به  هاى خود رא میان یارאنش تقسیم مى رسول خدא نگاه: ودندفرم) אلسالم  علیه(אمام صادق 
دאد  אگر كسى با אو دست مى. كرد هیچ گاه پاهایش رא میان یارאن درאز نمى. نگریست مى אین و آن یكسان
  .كشید تا زمانى كه آن شخص چنین كند دست אو بیرون نمى حضرت دستش رא אز

  אختالف  تبیین
در برخورد با אصحاب نسبت دאده ) آله و  علیه  אهللا  صلى(گرאمى אسالم  رفتارى به رسول در روאیت نخست

دوم هرگز  در حدیث )אلسالم  علیه(كه با شخصیت ممتاز آن حضرت كه مطابق گزאرش אمام صادق אست شده 
  .آشكارא منافات دאرد ،كرد در حضور دیگرאن אز شدّت אدب، پاى خود رא هم درאز نمى

   الفرفع אخت
كه  آنچنان. توאن به موضوع بودن آن حكم كرد ، به وضوح مىنخستناپذیر بودن حدیث  جه به توجیهبا تو

حقیقت אین אست  ٢٦ر آن אشاره كردهیعالمه אمینى در تألیف ماندگار خود به مناسبت همین حدیث و برخى نظا
هاى  ترین شخصیت برجسته یكى אزسوم، تالش بسیارى رא سامان دאدند تا حیثیت  ۀكه وאبستگان אموى خلیف

. شود رאستا قلمدאد مى هایى אز אین دست گامى در همان منتسب به خود رא جبرאن نمایند كه ساختن قصه
پیامبر אعظم  متأسفانه در אین میان آگاهانه یا ناآگاهانه دست تعدى آنان به جایگاه و شأن رفیع

مقامى كه خدאى سبحان در قرآن مجید אو رא با  ن شخصیت عالىهما. نیز درאز شده אست) آله و  علیه  אهللا  صلى(
نما،  אفكندن אین عبارت حدیث بدیهى אست با طرح و دور. ستوده אست ٢٧»إنّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیمٍ«ۀ كریم

  .گردد آمده برطرف مى پدید אختالف

  مورد دوم 

ـ  هـذאنِ  یا عليُّ: فقالَ وعمرُ كرٍأبو بَ لَبَقْأف )آله و  علیه  אهللا  صلى( بيِّאلنَ دَعنْ تُنْكُ«: )علیه אلسالم( على قال א دَیِّسَ
   ٢٨.»ینَلِسَرْوאلمُ ینَیَّبِאلنَ دَها بعْبابِوشَ نّةِאلجَ لِأهْ ولِهُكُ

و عمر אز رאه رسیدند پیامبر  אبو بكربودم كه  )آله و  علیه  אهللا  صلى(نزد پیامبر : )علیه אلسالم( אمام على
  .אند رسوالن، سرور كهنساالن و جوאنان بهشت אى على אین دو אز پى پیامبرאن و: فرمود )آله و  علیه  אهللا  صلى(

 لُخُدْال یَ هُا إنَّأمَ: فقالَ אءَدَرْدَ وزאًجُعَ أةًرَمْאِ )آله و  علیه אهللا  ىصلّ(  אللّهِ رسولُ رَصَأبْ«: )אلسالم  علیه(على  قال
 كَحِضَفَ دאءُرْإنّي دَ  אللّهِ یا رسولَ: تْقالَیكِ فَكِبْما یُ: هالَ) آله و  علیه  אهللاُ  ىصلّ( فقالَ تْكَبَفَ ،دאءُرْدَ وزٌجُعَ ةَنَّאلجَ

   ٢٩.»كِى حالِلَعَ אلجنّةَ ینَلِخُدْتَ ال: وقال) آله و  علیه   אهللا  ىصلّ(  אللّهِ رسولُ

                                                 
 .٦٧١ص ، ٢ج ، אلكافى. ٢٥
 .٢٧٣ص  ،٩ج  ،אلغدیر. ٢٦
 .٤ /قلم. ٢٧
 .٨٠ص  ،١ج  ،مسند אبن حنبل. ٢٨
 .٢٩٨ص ، ١٦ج  ،نوאربحار אأل. ٢٩
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ى رא كه دندאهایش ریخته بود مشاهده زن فرتوت )آله و  علیه  אهللا  صلى(رسول خدא : )אلسالم  علیه(على  אمام
حضرت دلیلش . پیرزن گریست. شود هایش ریخته باشد وאرد بهشت نمى دندאن بِدאن، پیرزنى كه: كرد و فرمود
با אین حال خود : خندید و فرمود )آله و  علیه  אهللا  صلى(رسول خدא . دندאنم  پیرزنى بى من نیز: گفت. رא جویا شد
  ).شوی می وאردبدאن صورت و  شوى مى مجدّدא جوאنبلكه ( .شوى دאخل نمى

  אختالف  تبیین
با بشارت  در حالى كه روאیت אخیر. مفاد حدیث نخست مستلزم وجود אفرאد كهنسال در بهشت אست

  .كند وجود چنین قشرى رא در بهشت אنكار مى جوאنىِ بهشتیانِ مُسن، ۀتجدید شدن دور

   رفع אختالف
حـدیث نخسـت رא   ، هاى بهشت وאرد شـده و بـا قـوّت    خبارى كه در توصیف ویژگىאفزون بر مجموعه آیات و א

حدیث نخست  سخن گرאنبهایى در خصوص كیفیت صدور )אلسالم علیه(אز אمام جوאد  ،دهند مورد تردید قرאر مى
حـدیث مـورد    ى معاصر خـود كـه אز  آن حضرت در پاسخ یحیى بن אكثم אز عالمان سنّ. به دست ما رسیده אست

  :فرماید مى ،وى ما پرسیده بودگفتگ
، وهذא لٌهْكُ مْفیهِ ونُكُوال یَ باباًشَ ونَونُكُیَ مْهُلَّكُ אلجنّةِ أهلَ نَّ، ألضاًأیْ حالٌمُ رُبَهذא אلخَ
في  )آله و  علیه  אهللاُ  ىصلّ(  אللّهِ رسولُ ذي قالَאلّ رِبَאلخَ ةِضادَّمُلِ ةَیَّمَأو نُبَ هُعَضَوَ אلخبرُ
  ٣٠.אلجنّةِ  أهلِ بابِدא شَیِّما سَأنّهُبِ: )אلسالم علیهما( نِیسَوאلحُ אلحسنِ

אند و در میانشان  بهشتیان جوאن ۀزیرא هم ؛رش باور نكردنى אستیאین خبر همچون نظا
: אند كه فرمود بنى אمیه آن رא در مقابل آن روאیت نبوى ساخته. شود كهنسالى دیده نمى

   .אند حسن و حسین دو سرور جوאنان بهشت
 به خوبى روشن אست كه با אعالم موضوع بودن حدیث نخست و طرد آن بساط אختالف אین دو حدیث نیز

   .شود برچیده مى

  چكیده 

 زא אز رهگذر אلقاى سنّت و برخـى دیگـر אز رهگـذر نقـل حـدیث، تـأثیر خـود رא در        برخى عوאمل אختالف  
 .نهند كردن میان روאیات بر جاى مىناسازگار 

 אسـباب خـارجى אخـتالف حـدیث نامیـده      ،אخیـر  ۀعوאمل אختالف، אسباب دאخلى و دسـت  نخست אز ۀدست  
   .شوند مى

 .كنیم مقدم مى ،محدودتر بودنאز جمله  ،مباحث مربوط به عوאمل خارجى رא به دالیلى 
אز نظـر  جریـانى زشـت و    ۀאین پدیـد  ،رود وضع حدیث یكى אز אسباب خارجى אختالف روאیات به شمار مى 

  .هان كبیره قلمدאد شده אستאز گناشرع 

                                                 
  .٢٤٥ص  ،٢ج  ،אالحتجاج. ٣٠
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  אهدאف درس

  :با یآشنای
  ؛نقل به معنا ۀپدید  
  .نقل به معنا در پیدאیش אختالف تأثیر  

  مرورى بر مباحث پیشین

در جلسات پیشین אز وضع حدیث به عنوאن نخستین مورد אز אسباب خارجی אختالف حدیث سخن گفتیم و 
אی אز  سازאن به بروز אختالف میان مفاد پاره تالش نامیمون حدیثهایی نشان دאدیم که چگونه  با ذکر نمونه

  .در אین جلسه بر آنیم با برخی دیگر אز אسباب אختالف در אحادیث آشنا شویم. אحادیث منجر شده אست

   אسباب خارجى אختالف حدیث

  نقل به معنا: سبب دوم

نقل به  ،شده میان مفاد روאیات یایه ینقل حدیث موجب پیدאیش ناسازگار ۀكه در مرحل یאز جمله عوאمل
نخست با . ترین אسباب אختالف روאیات نام برد אز مهم یتوאن אز אین عامل به عنوאن یك یبلكه م ؛ستא معنا
گیر حدیث  موאرد אختالف كه אز אین رهگذر دאمن ینقل به معنا و دالیل אستفاده אز آن و سپس با برخ مفهوم
  .شویم یم آشنا אست شده

  قل به معنانتعریف 
با  ،بلكهאست كه אو خود بر زبان آورده  ینه با عین אلفاظ ،یא نقل به معنا آن אست كه سخن گوینده

ـ در شد  گذشته نیز بدאن אشاره یها  جلسهنقل ـ كه در  ۀאین شیوאز . عبارאت و אلفاظ مترאدفِ آن حكایت شود
אز نقل، بسا אز אشتباه و خطا در  یא ه كه چنین گونهאما تجربه نشان دאد .شود برده می نقل روאیات، بسیار بهره

 مترאدف با אلفاظ معصوم یبه زعم خود با אلفاظ و عبارאت یرאو كه شخص چه אین ؛אمان نبوده אست
دقیق و ظریف حدیث مزبور و گاه به دلیل  كه گاه نكات یدر حال אست رא حكایت كرده ی، حدیث)אلسالم علیه(

حقیقت آنچه رא كه با شنیدن كالم معصوم  بلكه در ،نیافته آن گفته رא در ساساًقرאئن، א یא غفلت אز پاره
رغم دریافت درست   یعل همچنان كه ممكن אست. نقل كرده אست ،نقش بسته یدر ذهن و) אلسالم علیه(

 یتوאند جوאز به كارگیر یم אست كه یچنین پیامدهای. مطلب در אستخدאم تعابیر مناسب ناموفق عمل نماید
 یאز چنین شیوه نقل یبردאر بهره جوאز یشناسان برא یوه نقل به معنا رא مورد تردید قرאر دهد هر چند حدیثش

  .אند رא אقامه كرده یدالیل متعدد و אستوאر
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  نقل به معنا ۀدالیل جوאز به كارگیرى شیو

  عقال  ۀسیر .۱
אست بلكه  ها ن شیوه در نقلمدאوم אی یبه كارگیر یتاریخ جوאمع بشرى در אدوאر مختلف گویا یبررس

ناروא دאنسته و  سخن دیگرאن رא یزمان، نقل كردن معنا ۀدر گستر یتاریخ نشان ندאده אست كه هیچ قوم و ملت
  .در مقام אنتقال مفاهیم، אفرאد جامعه رא به حكایت عین אلفاظ سایرین موظف كرده باشد

  نقل به معنا یضرورت به كارگیر .۲
ملموس  یزندگى مردم دאرد אین وאقعیت مزبور در ۀكه پدید یقل سخنان אفرאد و نقشن یبا توجه به گستردگ
جز نقل אلفاظ  یא در אین صورت چاره زیرא ؛نهاد ینقل به معنا رא به كنار ۀتوאن شیو یو تردیدناپذیر אست كه نم

  .تپذیر نیس אمكان عمالً ماند كارى كه جز در موאقع خاص و بسیار محدود ینم یسایرین باق

  یאز آیات قرآن یوقوع نقل به معنا در شمار .۳
אز  ۀ زیر אست کهآی ،شود یكریم محسوب م نقل به معنا در قرآنی كه شاهد به كارگیر یאز جمله موאرد

  :كند یدر گذشته یاد م یא نزول آموزه
 تَقْعُدُوא فَال بِها وَیُسْتَهْزَأ بِهَا یُكْفَرُ אهللاِ آیَاِت سَمِعْتُمْ إِذَא أنْ אلْكِتَابِ فِي عَلَیْكُمْ نَزَّلَ وَقَدْ﴿

  ٣١؛﴾غَیْرِهِ حَدِیثٍ فِي یَخُوضُوא حَتَّى مَعَهُمْ
 فَأعْرِضْ آیَاتِنَا فِي یَخُوضُونَ אلَّذِینَ رَأیْتَ وَإِذא﴿. אنعام אست ۀسور ۶۸ ۀאشاره، همان مفاد آی مطلب مورد

  ؛﴾غَیْرِهِ حَدِیثٍ فِي یَخُوضُوא حَتَّى عَنْهُمْ
نازل شده بود حكایت  كه سابقاًی عین אلفاظ نساء ۀآن אست كه در سور یگویا یبه روشن ،دو آیه ۀظمالح

  .پذیرفته אست نشده بلكه نقل مفهوم مورد نظر، با אلفاظ جایگزین صورت

  )אلسالم   معلیه(پیشوאیان معصوم  یتجویز نقل به معنا אز سو. ۴
حدیث زیر אز رسول خدא . خورد یאین رאبطه به چشم مدر  یسن و یشیعی در جوאمع حدیث یروאیات متعدد

   :אز آن جمله אست )آله و علیه  אهللا  یصلّ(
نا لْقُفَ )هِآلِ و  علیهِ  אهللاُ  ىصلَّّ  אللّهِ رسولُ(ا نَیْأتَ« :سلیمان بن أكیمة אلمؤذن عن أبیه عن جده

 اهُنَعْمِا سَمَكَ هُیَؤدِّنُ أنْ درُقْنَ الفَ دیثَאلحَאهللاِ إنا نَسْمَعُ مِنْكَ  نا یا رسولَهاتِنا وאُمِّبآبائِ: هُلَ
   ٣٢.»أسَبَ فالی نَعْאلمَ مْتُبْصِأُوَ الالًوא حَرّمُحَتُ مْولَ اًرאمَوא حَلُّتُحِ مْא لَإذَ: القَفَ

به حضور رسول خدא : کند که نقل می مؤذن به نقل אز پدرش אز جدش ۀأكیمسلیمان بن 
رא אز شما  یحدیث! فدאیتان پدر و مادرمان« :دیم و گفتیمآم) آله و  علیه  אهللا  یصل(
 אگر«: فرمود. »אیم آن رא حكایت كنیم كه شنیده شنویم لیكن قادر نیستیم چنان یم

  .»ندאرد یאدא نمایید مانع یرא حالل نكنید و مقصود رא به درست یرא حرאم و حرאم یحالل
   :אست یدیگر ۀنیز نمون )אلسالم  علیه( حدیث زیر אز אمام صادق

 صُقَفأزیدُ وأنْ كَنْمِ دیثَحَאلْ عُمَأسْ )אلسالم  علیه(  אللّهِ دِبْألبي عَ تُلْقُ« :محمد بن مسلم
   ٣٣.»كنت ترید معانیه فال بأس إنْ: قال

                                                 
  . ۱۴۰/نساء. ٣١
 .١٠٠ص ، ٧ج  ،אلمعجم אلكبیر. ٣٢
 .١ح ، ٥١ص ، ١ج  ،يلكافא. ٣٣
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אلفاظ و شنوم  یحدیثى אز شما م: گفتم )אلسالم  علیه(به אمام صادق «: محمد بن مسلم
 یאشكال یكن یرא قصد م یهمان معان אگر: ودفرم. دهم یرא אفزאیش و كاهش م آن
   .»ندאرد

 אز یگیر شناسان ضمن تجویز نقل به معنا، به منظور پیش אست كه حدیث یبا توجه به وجود چنین دالیل
 ترین אند كه مهم وضع كرده ،آید یكه در صدد نقل به معنا بر م ،گر روאیت یرא برא یآن، شرאیط یمنف یپیامدها

 ۀرغم هم  یאلبته باید אذعان كرد عل. אست نیاز در حدّ ها داللتبیان و אنوאع  یها زبان و شیوهبه  یآن، تسلط و
אز אین ناحیه متوجه حدیث شده אست كه به عنوאن نمونه، به  یهای گیرאنه، باز هم אختالف پیشی ها تالش
  .كنیم یم אشاره یموאرد

  ها نمونه

   نخستمورد 

  ٣٤»منصورة אلرح یخلق آدم عل  إن אهللا«
  .رحمان آفریده אست) یخدא(همانا خدאوند آدم رא مطابق صورتِ 
أسأله عن אلجسم وאلصورة  )אلسالم  علیه(אلحسن  یأب یكتبت إل«: حمزه بن محمد

  ٣٥.»وال صورةالجسم ء  سبحان من لیس كمثله شى: فكتب
 ۀارنوشتم و אز آن حضرت در ب یא نامه )אلسالم  علیه(אلحسن  به אبا«: حمزة بن محمد

نه جسم . همانند אو نیست یكه چیز یאست خدאی منزه: جسم و صورت پرسیدم فرمود
  .»אست و نه صورت

  אختالف  چگونگی
بر . بشر אست آفرینش یها یترین ویژگ אز مهم یرسد كه حدیث نخست در صدد بیان یك یچنین به نظر م

  .سبحان آدم رא مطابق صورت خویش آفریده אست یخدא ،אین روאیت ۀپای
ی خدאوند אز صورت، قاطعانه نف یسو با روאیات متعدد دیگر אست برخوردאر در روאیت دوم كه مفاد آن هم

ساحت  كه یدر حال. مستلزم جسمانیت אست ،و تركیب ءیمستلزم مركب بودن ش ،كه صورت شده אست چه אین
  .منزه אست یאز چنین صفت یتعال حق

  تبیین אختالف 
میان جو در  و ، جستیאختالفات حدیث אز یא علل و אسباب پاره یشناسایمهم جهت  یكارها אز رאه ییك

روאیت نخست، به روאیت  در ییجو و جستبا אنجام چنین . حدیث אست ۀروאیات مشابه و به אصطالح در خانوאد
همانا  ٣٦؛صورته یخلق آدم عل  إن אهللا« :به حدیث مورد نظر ما دאرد یكه شباهت بسیار یابیم میزیر دست 

  » .אوند آدم رא مطابق صورت خود آفریده אستخد
 حدیث وجود دאرد אختالف پیشین همچنان یپایان ۀكه در وאژ یرغم تفاوت  یشود عل یكه مالحظه م چنان

                                                 
  .١٨٣ص ، ٥ج  ،فتح אلبارى. ٣٤
 .٢ح ، ١٠٤ص ، ١ج  ،يאلكاف. ٣٥
 .٣٢٣ص  ،٢ج  ،مسند אبن حنبل. ٣٦
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آن حدیث و یافتن روאیت ذیل، گشوده  ۀدر خانوאد جو و جست ۀآن با אدאم ۀكه گر یאختالف. جا אست بر پا
  .شود یم

إنّ  )آله و  علیه  אهللا ی صل(  بن رسول אهللا یا«: )אلسالم  علیه(لرضا قلت ل بن خالد  אلحسین
! هِورتِصُی عل مَآدَ قَلَخَ  إنّ אهللاَ: قال) وآله علیه אهللا صلی(  אهللاِ رسولَ أنَّ ونَوُرْیَ אلناسَ
، سابّانِتَیَ نِیْلَجُرَبِ رَّمَ) آله و علیه אهللا صلى(  אهللاِ ، إنّ رسولَدیثِאلحَ حذفوא أوّلَ دْقَلَ ... :الَفقَ
  یهِلَعَ  אهللاُ ی صلّ( الَفقَ. كْهُبِّشَیُ نْمَ هَجْوَوَ كَهَجْوَ    אهللا حَّبَقَلِصَاحِبِهِ  ولُقُما یَهُدُأحَ عَمِسَفَ
  ٣٧.»هِتِورَصُ یلَعَ مَآدَ قَلَخَ یعالتَ    ؛ فإنّ אهللایكَأخِא لِذَهَ لْقُ، ال تَ   אهللا دَبْیاعَ: )هِآلِ وَ

אز  یپسر رسول خدא برخ یא: گفتم )אلسالم  علیه(به אمام رضا گوید،   مىبن خالد حسین 
؛ خدאوند آدم رא مطابق صورت خود آفریده אست همانا، كنند یآن حضرت چنین حكایت م

 پیامبر خدא كه چه אین. אند  حدیث رא حذف كرده یآنان אبتدא : ...فرمود
ی شنید كه یك. گفتند یشت كه به یكدیگر ناسزא مאز كنار دو نفر گذ )آله و علیه אهللا صلى(

آن . تو و هر كس رא كه شبیه تو אست زشت گردאند یرو خدאوند: گوید  یمی به دیگر
آدم رא  تعالی دאیمگو زیرא خ به برאدر خود یخدא چنین سخن ۀبند یא«: حضرت فرمود
  .»آفریده אست یمطابق صورت و

 رא كه پیش אز אین یكه دست به دست هم دאدن دو عامل، אختالفبا توجه به آنچه گفته شد معلوم گردید 
  .پدید آورده אست ،آن تبیین شد یچگونگ

אز روאیت אز دیگر  یبخش یحذف مقطع آغازین حدیث و به عبارت دیگر تقطیع و جدאساز نخستعامل 
ل دوم كه موضوع عام ٣٨.مطلب آشكار گردید )אلسالم  علیه( אمام رضا ۀآن بود كه با سخن روشنگرאنی אجزא

به אین معنا كه ناقل . حدیث אست ۀفرאز تقطیع شد ینقل به معنا ،رود یدرس نیز به شمار م سخن ما در אین
 ۀمقطع جدא شده و غفلت אز متن كامل حدیث، چنین پندאشت كه مرجع ضمیر در وאژۀ حدیث با مالحظ

صورة « یآن یعن ر رא با عبارت مترאدفِאست אز אین رو به خود حق دאد تعبیر مزبو » אهللا« ۀكلم» صورته«
  .حكایت كند» אلرحمن

  مورد دوم

  :در حدیثی چنین آمده אست
رجل אشترى دאرאً فبقیت عرصة، : قلت له«): אلسالم  علیه(  عبد אهللا ىعن أب ىأبو אلصحار

  ٣٩»إنّ אلمجوس أوقفوא على بیت אلنار: فقالאلمسجد؟ فبناها بیت غلّة، أیوقفه على 
אى  خانه مردى: به آن حضرت گفتم«: )אلسالم  علیه( ى به نقل אز אمام صادقאبو אلصحار

همانا : توאند آن رא وقف مسجد كند؟ فرمود ست آیا مىא ساخته خریده در حیاط آن بنایى
  .»كردند ها وقف مى مجوس بر آتشكده

  :گونه آمده אست در حدیثی دیگر אین
                                                 

 .١ ح، ١١ ص، ٤ ج، بحار אألنوאر ؛١١ ح، ١٥٣ ص، אلتوحید. ٣٧
آینـده بـه طـور مسـتقل      هاى  جلسهزאیى میان مفاد روאیات رא در  هاى آن و نیز نقش تقطیع نامناسب در אختالف گونه ،تقطیع. ٣٨

 .دکربررسى خوאهیم 
 .٦٤٨ح ، ١٨٥ص ، ٤ج  ،من الیحضره אلفقیه. ٣٩
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ال یجوز، فإنّ אلمجوس «: مساجد، فقالאل یعن אلوقوف عل) אلسالم  علیه( ل אلصادقأس
   ٤٠.»بیوت אلنار یأوقفوא عل

جایز نیست : وقف برאى مساجد پرسیده شد، فرمود ۀدر بار )אلسالم  علیه(אز אمام صادق 
  .كردند یم ها وقف زیرא مجوس بر آتشكده

  אختالف تبیین 
چنین . ته אستشایس یمساجد عمل یبرא یآید كه وقف كردن چیز یאز حدیث نخست چنین بر م

אمور خیر  كه به طور عموم حكایت אز אستحباب وقف در یدر אرتباط با وقف بر مساجد، با دیگر روאیاتهایی آموز
و אما حدیث دوم با نظیر دאنستن وقفِ אموאل بر مساجد توسط مسلمانان  .سو אست هم و خدאپسندאنه دאرد كامالً
  .كرده אست یبه ناروא بودن چنین وقفمجوس، حكم  یها אز سو با وقف אموאل بر آتشكده

  رفع אختالف 
. نیستند حدیث بیش کآورد كه آن دو در حقیقت ی یאین אطمینان رא پدید م مذکوردقت در دو حدیث 

 دریافته شود نقل به معنا شده و در یكه به درست پیش אز آن )אلسالم  علیه( لیكن در حدیث دوم، مقصود אمام
در پاسخ  )אلسالم علیه(توضیح مطلب אین كه אمام صادق . دچار אختالف شده אستنتیجه با مفاد حدیث نخست 

پاسخ  یدین یها אز وقف بر مسجد پرسیده بود با عنایت به אین باور پدید آمده אز مجموعه توصیه كه یكس
عملكرد אز  و همچنین شایسته אست یر آن عملیאمور عام אلمنفعه، خیریه و نظا یبرא وقف كه אصوالً گویند می

بودن وقف بر مساجد  یها رא دلیل ضرور אهتمام آنان به تقویت معابد و آتشكده مجوس یاد كرده و در حقیقت
كه ناروא  به نفع مساجد نه آن یبر אین אساس وقف مال. كند یאست قلمدאد م یپرست یگانه ترین مرאكز كه مهم

 ،كنند یم یگذאر خود سرمایه یمرאكز دین یرאكه پیروאن دیگر אدیان ب یאین حدیث، زمان نیست بلكه به حكم
  . در אولویت خوאهد بود یمساجد אسالمאی بر یچنین אقدאم
 كه خود به طور ناصحیح אز حدیث بردאشت كرده بود یمفهوم یبا نقل به معنا یكه مالحظه شد رאو چنان

  .گردد یالف مرتفع مبا كنار نهادن حدیث دوم אخت طبعاً. אختالف یاد شده رא پدید آورده אست ۀزمین
به عنوאن یک جملۀ خبری » ال یجوز«אیم بر אین אساس مبتنی אست که عبارت  گفتنی אست آنچه آورده

 אست،رא در حالتی که متضمن אستفهام אنکاری ) אلسالم علیه(چرאکه محتمل אست رאوی سخن אمام . تلقی گردد
  .خوאهد بود در אین صورت نقل وی خالی אز אشکال طبعاً. نقل کرده باشد

یعنی ؛ »بیوت אلنار یفإنّ אلمجوس أوقفوא عل! ال یجوز؟«: شود ضمناً حدیث در אین فرض چنین خوאنده می
  .كردند یم ها وقف مجوس بر آتشكدهکه  و حال آن) چگونه ممکن אست(وقف بر مسجد جایز نیست؟ 

  چکیده

ت با عبـارא  بلكه אست، ود بر زبان آوردهكه אو خ ینه با عین אلفاظ یא نقل به معنا آن אست كه سخن گوینده 
  .و אلفاظ مترאدفِ آن حكایت شود

 .אستترین אسباب אختالف روאیات  אز مهم یكی نقل به معنا 
אحتمال منتقل نشدن پیام و مقصود گویندۀ حدیث در شیوۀ نقل به معنا بسـیار אسـت אز אیـن رو برخـی در      

  .دאن هکردشیوه تردید אین  یجوאز به كارگیر

                                                 
 .٧٢٠ح ، ١٥٤ص ، ١ج  همان،. ٤٠
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  :אند رא אقامه كرده یدالیل متعدد و אستوאر به معنا، نقلۀ אز شیو یبردאر بهره جوאز یشناسان برא حدیث 
  ؛عقال ۀسیر .۱
  ؛نقل به معنا یضرورت به كارگیر .۲
  ؛یאز آیات قرآن یوقوع نقل به معنا در شمار .۳
  .)אلسالم  معلیه(پیشوאیان معصوم  یتجویز نقل به معنا אز سو .۴
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  אهدאف درس

  :آشنایى با
  ؛تلخیص حدیث ۀپدید 
  .پیدאیش אختالفات روאیى برتلخیص حدیث تأثیر  

  مرورى بر مباحث پیشین

پیدאیش  ها در و چگونگى تأثیر آن یم، با دو مفهوم وضع حدیث و نقل به معنا آشنا شددر جلسات گذشته
 ،در אین جلسه برآنیم با پدیدۀ تلخیص حدیث .کردیمبررسى  ،كند ىنقل حدیث بروز م ۀאختالف رא كه در مرحل

  .آشنا شویم ،به عنوאن یکی دیگر אز عوאمل אیجاد אختالف در روאیات

  אسباب خارجى אختالف حدیث

  تلخیص متن حدیث: سبب سوم

میزאن در  کאند همگى به ی تردید عوאمل گوناگونى كه موجب پیدאیش אختالف میان متن روאیات بى
تأثیر، تفاوت چشمگیرى  ۀها به لحاظ گستر كنند بلكه میان آن אیفا نمى אى نقش چنین پدیده گیرى شكل
  .אسباب אختالف حدیث نام برد توאن به عنوאن یكى دیگر אز אز تلخیص متن روאیات مى. شود مى مشاهده

  تعریف تلخیص
خالصه كردن متن  سازى و אز چكیده عبارت אست ،آید تلخیص مى كه אز معناى لغوى אین وאژه نیز بر چنان
لیكن تنها به  فرאدאده بر אین אساس گاه رאوى همچون دאنشجویى كه به تمامى سخنان אستاد گوش. مورد نظر

آن بسنده  ۀچكید به نقل ،حدیث در مرحله حكایت شفاهى یا مكتوبِ אست، نوشتن نكات كلیدى אكتفا كرده
  .شود قل، تلخیص متن حدیث گفته مىאى در عملیات ن كند كه به چنین شیوه مى

  كم تلخیص حدیثح
אى אز  گوشه تر با موضوع تلخیص حدیث و بررسى چگونگى تأثیر آن در بروز پیش אز آشنایى بیش

دאرد به  آیا رאوى حق باید دید. كاوید حدیث باز ۀאختالفات روאیى، نخست باید مستند جوאز تلخیص رא در حوز
 آن אقدאم نماید؟ ۀو نقل چكیدبه تلخیص  ،دکنو بدون هر گونه كاستى حكایت  كه حدیثى رא تماماً جاى آن

زیرא نقل  ؛אست نقل به معنا ۀאى تابع حكم پدید روאیى به گونه سازى متون وאقعیت אین אست كه حكم خالصه
قالب אلفاظى  عبارت אست אز حكایت كردن مفاد حدیث در ،كه پیش אز אین توضیح دאده شد به معنا چنان

یعنى  ؛اشدتوאند كلى ب مى אین تفاوت لفظى نه فقط جزیى بلكه حتى )אلسالم علیه(متفاوت با אلفاظ معصوم 
אقدאم فرאگیرى نسبت به حدیث، به  زمانى كه چنین .متن حدیثى رא شامل گردد کتمامى كلمات و عبارאت ی

، تنها تصرف در بسیاری אز موאرد شود تلخیص متن روאیت كه در روא شمرده مى ،پیشین ۀאستناد دالیل چندگان
  .جاز خوאهد بودمُ ،به حکم אولویتآید  אى אز אلفاظ آن به شمار مى پاره
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گرو  تلخیص در ۀوאبط و شرאیطى אست كه אنجام بهینچه در אین میان شایان توجه אست رعایت ضאلبته آن
مفاد و  گر با ایى شخص تلخیصنیاز و نیز آشن هاى آن در حدّ شناختن كامل زبان و فنون و אسلوب. آن אست

محسوب  شده ترین ضوאبط אشاره אز مهم ،مضمون روאیتى كه در فرאیند نقل، در صدد خالصه كردن آن אست
 אختالل در رساندن دقیق مقصود معصوم نکردن ترین شرط صحت و جوאز تلخیص، بروز بنیادى .شود مى

  .אست به مخاطبان )אلسالم علیه(

  ها نهنمو

  لمورد אوّ

نمازهایی که אز  ۀبار در )علیه אلسالم(کند که אز אمام صادق  سند خود אز حلبی نقل می خ صدوق باشی
  :پرسید ،هوشی قضا شده אست شخص در حال بی

 هَلْ، ریضِאلمَ نِعَ )אلسالم  علیه(  אهللا دبْأبا عَ ألَسَ هُאلحلبي، أنّّ عنِ هِبإسنادِ دوقُאلصّ
  ٤١.فِیهَا فَاقَأ אلَّتِي אلصَّلَاةَ إِلَّا لَا فَقَالَ عَلَیْهِ يَأُغْمِ إِذَא אلصَّلَوَאتِ یَقْضِي

پرسید آیا بیمارى كه אز  )אلسالم علیه(كه وى אز אمام صادق کند  میصدوق אز حلبى نقل 
مگر آن نمازى  ,نه: رא قضا كند؟ فرمود) هوشى خود یب زمان(نماز  بایدهوش رفته אست 

   .آمده باشدآن به هوش ) زمان אدאى(رא كه در 
  :کند در אین باره رא چنین حکایت می) علیه אلسالم(شیخ طوسی گزאرش پرسش مرאزم אز אمام صادق 

ا مَ كلُّ: القَفَ الةِى אلصّلَعَ رُدِقْال یَ ریضِאلمَ نِعَ )אلسالم علیه(  אهللاِ أبا عبدِ سألتُُ«: رאزممُ
  .»٤٢ذرِعُالْى بِلَأوْ  اللّهُفَ یهِلَعَ  אللّهُ بَلَغَ

مریضى پرسیدم كه توאن نماز گزאردن ندאرد،  ۀبار در )אلسالم علیه(אز אمام صادق «: مرאزم
  ».אلهى بر אو غلبه كند خدאوند در آن مورد عذرپذیرتر אست هر آنچه رא كه مشیت: فرمود

  אختالف تبیین
ا كند به خویش رא قض ۀدאرد تمامى نمازهاى به جا نیاوردمطابق حدیث نخست، هر شخص مكلفى وظیفه 

شامل حال  ،وجوبى تردید אین تكلیف بى. هوشى و אغما אز אو فوت شده باشد یאستثناى نمازى كه در حالت ب
حدیث  ۀشود و אما بر پای مى نمازهایى كه شخص در אثر شدت ضعف، قدرت אنجام آن رא در زمان مقرر ندאرد نیز

چه به صورت אدא و ( وى، مطلقاً ناتوאنى ۀنمازهاى دوربیمارى كه توאن نمازگزאردن ندאرد عذر אو پذیرفته و  ،دوم
  .אز אو ساقط אست )چه به صورت قضا

 دهد كه حدیث دوم با روאیت پیش אز خود و نیز با دیگر روאیاتى كه هموאره نماز رא بر دقتى نشان مى کאند
نمازى אست  قضا كردن אختالف حدیث אخیر با مورد אول در وجوب. دאردאختالف  ،دאنند بیمار هوشمند وאجب مى

نماز در زمان  كه در אثر ناتوאنى خوאنده نشده و אختالف آن با دیگر אحادیثِ مورد אشاره، در وאجب بودن אدאى
هر چند قادر نبودن . نشسته و یا خوאبیده و ساقط نبودن تكلیف مزبور אست ،آن به صورت אیستاده ۀتعیین شد

  .گردد مى به وجوب قضا ،وجب تبدیل حكم وجوب אدאبرאى אنجام آن در مدت زمان تعیین شده، م

                                                 
  .۱۰۴۰ح ، ۲۳۶ص ، ۱ج  ،من الیحضره אلفقیه. ٤١
 .۱ح  ،۴۱۲ص ، ۳ج  ،يאلكاف؛ ۹۲۵ح ، ۳۰۲ ص، ۳ج  ،تهذیب אالحكام. ٤٢
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  رفع אختالف
و حدیث ) مرאزم حدیث(دهد كه میان متن אصلى حدیث אخیر  جستجو در متون روאیى به روشنى نشان مى

در عین حال آنچه در אین میان . אختالفى وجود ندאرد ،אیم ها אشاره كرده نخست و یا دیگر روאیاتى كه به آن
عملیات تلخیصى אست كه  نارسایى در شود،אخبار، منافات و دوگانگى مشاهده  ۀر אین مجموعموجب شده تا د

روאیتى אست كه ما آن رא  ۀنشد حدیث زیر كه در حقیقت متن تلخیص. در حدیث مرאزم به وقوع پیوسته אست
  :كند منشأ אختالف رא به وضوح تبیین مى ،אیم אز مرאزم حكایت كرده

 عَلَيَّ إِنَّ אهللاُ أَصْلَحَكَ فَقَالَ«): אلسالم علیه(  אهللاِ دِا عبْأبَ ابرٍن جَبْ یُلإسماع ألَسَ: مُرאزِم
 لَا :قُلْتُ אقْضِهَا :قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرُ إِنَّهَا :لَهُ فَقَالَ אقْضِهَا :فَقَالَ ,أَصْنَعُ فَكَیْفَ كَثِیرَةً نَوَאفِلَ
 :لَهُ فَقُلْتُ فِیهَا أَتَنَفَّلْ لَمْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ مَرِضْتُ كُنْتُ وَ مٌمُرَאزِ قَالَ تَوَخَّ :قَالَ أُحْصِیهَا
 عَلَیْكَ لَیْسَ :فَقَالَ نَافِلَةً أُصَلِّ لَمْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ مَرِضْتُ إِنِّي فِدَאכَ جُعِلْتُ أَوْ אهللاُ أَصْلَحَكَ
  ٤٣»ِفیهِ بِالْعُذْرِ أَوْلَى فَاهللاُ عَلَیْهِ אهللاُ غَلَبَ مَا كُلُّ ,كَالصَّحِیحِ لَیْسَ אلْمَرِیضَ إِنَّ قَضَاءٌ
نمازهاى : گفتسئوאلی پرسید و  )אلسالم  علیه(אمام صادق  אزאسماعیل بن جابر : مُرאزِم
: گفت. ها رא به جاى آور قضاى آن :من אست، چه كنم؟ فرمود ۀبسیارى بر عهد ۀنافل
) زیاد بودن به خاطر: (ا رא به جاى آور گفته قضاى آن: فرمود. ها بیش אز אین אست آن

  .جستجو كن: فرمود ،دאنم ها رא نمى تعدאد آن
به . אى به جا نیاوردم مدت چهار ماه بیمار و رنجور بودم و در نتیجه نافله: مُرאزِم گفت
: فرمود ،אم אى نخوאنده چهار ماه مریض بودم و نماز نافله: گفتم) אلسالم  علیه(אمام صادق 

چه رא كه مشیت هر آن. نیست زیرא بیمار همچون تندرست ؛ها بر تو نیست آنقضاى 
  .אلهى غلبه كند خدאوند در آن مورد عذرپذیرتر אست

 كه حدیث مزبور אصوالً خورد چه אین و אشكالى به چشم نمىشود در אین متن אبهام  مالحظه مىچه  چنان
در صورت  ،ها مستحب مؤكّد אست مچنان كه אنجام آنه ،و אین دسته אز نمازها. به نمازهاى نافله אست ناظر
 نوאفلى كه شخص به دلیل بارۀو אلبته אین شدت تأكید در  دها نیز همان حكم رא دאر ، قضاى آنشدن کتر

 تصرف ۀترین ضابط حدیث بدون مرאعات אصلى کنندۀ אما تلخیص. منتنفى אست ،ها بازمانده بیمارى אز אنجام آن
 سازى متن روאیت אقدאم و حدیثى مقصود وאقعى معصوم به مخاطب، به چكیده قال دقیقِمتون حدیثى یعنى אنت

ساقط  ،אى خالصه نمود كه قید אصلى حدیث یعنى نافله بودن به گونه אستبوط به نمازهاى نافله رא كه مر
  .پدید آمد ،شده و در نتیجه אختالف گفته گردید

  مورد دوم

  : شده אست که فرمودروאیت ) אلسالم یهعل(אمام صادق אز 
 نْمِ يءٍي بشَلَتَאبْ نِمَ، فَهِبِ ذُذَّلَتَ، وال یَحانِیْאلرّ نَا مِ، ولَیبِאلطّ نَمِ یئاًشَ مُحرِْאلمُ سُّمَال یَ
  ٤٤.عامِאلطَّ نَي مِنِعْ؛ یَبَعهُشَ رٍدْقَبِ ,عَنَا صَمَ رِدْقَبِ قْدَّصَتَیَلْفَ ,ذلكَ

                                                 
 .۱۴۳۴ح ، ۳۱۶ص ، ۱ج  ،من الیحضره אلفقیه ؛۴ح  ،۴۵۱ص  ۳ج  ،אلكافى ؛۲۶ح ، ۱۲ص ، ۲ج  ،تهذیب אالحكام. ٤٣
 .۵۹۱ح  ،۱۷۸ص  ،۲ج  ،אالستبصار ؛۱۰۰۷ح  ،۲۹۷ص  ،۵ج  ،تهذیب אالحكام. ٤٤
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ها  ا گیاه معطرى رא به كار گیرد و نه אز آنخوشبو و ی ۀیچ مادشخص محرم حق ندאرد ه
خورאكى رא  ۀوعد کد یش كسى به موردى אز آن دچار אساس אگر بر אین. جویى كند  لذت

  .صدقه بپردאزد
  :چنین آورده אست) علیه אلسالم(در حدیث دیگری شیخ طوسی אز אمام صادق 

 طِیبٌ فِیهِ وَ لِلْمُحْرِمِ אلسَّعُوطِ عَنِ لْتُهُسَأ قَالَ« ):אلسالم علیه(  אهللاِ دِإسماعیل عن أبي عبْ
  ٤٥ .»سَبَأ لَا فَقَالَ

אستعمال  ۀאز آن حضرت در بار: گوید مى )אلسالم علیه(אسماعیل به نقل אز אمام صادق 
در صورتی که  شخص محرمبه وسیلۀ  )شود چكانده مى دאرویى كه در بینى(سعوط 

  .شكالى ندאردא: پرسیدم، فرمود אست مشتمل بر موאدى خوشبو

  אختالف تبیین
 ۀگونه ماد آید بر حرאم بودن به كارگیرى هر مى بر آنحدیث نخست به مدد عمومیتى كه אز وאژگان 

سوى אفرאد  خوشبو توسط אشخاص محرم و حدیث دوم بر جوאز אستعمال دאروى خاصى با تركیبات خوشبو אز
لیكن אست  ث אخیر به عنوאن نوعى دאرو یاد شدههر چند אز مایع مورد گفتگو در حدی. كند داللت مى ،محرم
بلكه به  منحصر دאنست ،توאن مطابق אین حدیث، جوאز אستعمال آن رא برאى محرم به مورد ضرورت مدאوא نمى

جویى و یا  لذت شود به كارگیرى آن مایع خاص، در فرض אستناد אطالقى كه در متن حدیث مزبور مشاهده مى
  .نیز مجاز خوאهد بود ر موאردی אتفاق بیفتد،ممکن אست دאز سر عادت كه 

  رفع אختالف
یكى אز پركاربردترین  אصولى ضرورى אست كه ۀאز אقدאم به رفع אین אختالف، یادآورى אین نكتپیش 

در نخست آن رא  در موאرد ناپایدאر אز אختالفات حدیثى، حمل عام بر خاص אست كهرفع אختالفات هاى  شیوه
  .كنیم و سپس אرتباطش رא با موضوع بحث تبیین مى دهیم میوضیح אیى ت قالب مثال ساده

ها رא مجاز  نوشیدن تمامى آب زیرא به صورتى فرאگیر ؛عام אست» توאن نوشید هر آبى رא مى«عبارت 
אى אز آب رא ممنوع  ویژه ۀزیرא نوشیدن گون ؛خاص אست »آب بدطعم رא نباید نوشید«شمارد و عبارت  مى
كه  خورد چه אین چشم مى אست كه میان אین دو جمله، در خصوص آب بدطعم אختالفى به پر وאضح. نماید مى

مطابق متن  آشامیدن چنین آبى ،شود در نتیجه شامل آب بدطعم نیز مى» هر آبى«در عبارت نخست، تعبیر 
یعنى  ؛موאردى حمل عام بر خاص אست عالج אختالف در چنین ۀشیو. دوم ناروא אست ۀאول روא و مطابق جمل

دهد جوאز نوشیدن كلیه  نیز پایان مى ها چنین حملى كه به אختالف میان آن ۀنتیج. مقدم كردن خاص بر عام
  .ها به אستثناى آب بدطعم خوאهد بود آب

زیرא  ؛ام אستپدید آید كه حدیث نخست ع برאى رفع אختالف دو حدیث مورد گفتگو ممكن אست אین پندאر
 ۀدوم خاص אست چون به كارگیرى گون دאند و حدیث א برאى محرم ناروא مىخوشبو ر ۀאستعمال هر گونه ماد

كه گفته شد مقدم  چنین אختالفاتى، چنان علمى عالج ۀشیو طبعاً. شمارد אى אز אشیاى معطر رא مجاز مى ویژه
گر خوشبویى אستفاده كند م ۀندאرد אز هیچ ماد محرم حق: در نتیجه باید گفت. كردن خاص بر عام خوאهد بود

حمل عام بر خاص هر چند در ۀ אین אست كه قاعد دאروى خوشبوى خاصى كه وصف آن گذشت و אما وאقعیت
كند كه دو حدیث אختالفى  خوאهیم آورد אثبات مى אى كه در אدאمه جاى خود صحیح و متقن אست لیكن نكته

                                                 
 .۱۶۷۴۴ح  ،۴۴۷ص  ،۱۲ج  ،وسائل אلشیعة ؛۱۰۱۱ح  ،۲۹۸ص  ،۵ج  ،تهذیب אالحكام. ٤٥
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زیرא تتبع در  ؛مرتفع ساخت با אجرאى אین قاعده ،مورد بحث ما אز موאردى نیست كه ناسازگارى پدید آمده رא
یكى و خاص بودن كه ناشى אز عام بودن  نه آن متون حدیثى گوאه آن אست كه دوگانگى دو روאیت مزبور

متن كامل . ناصحیح حدیث دوم صورت پذیرفته אست אختاللى אست كه אز رهگذر تلخیص ۀدیگرى بلكه زאیید
  .אین حدیث چنین אست

 علّةٍ نْمِ هِهِفي وجْ ریحٌ هُلَ تُضْرَعَ تْـ وكانَ جابرٍ نِب یحیى عن إسماعیلِ نُبْ صفوאنُ
ي نِجُعالِאلّذي یُ یبَبِإنّ אلطّ: )אلسالم علیه(  אهللاِ دِبْألبي عَ تُلْفقُ: ـ قال رِمٌحْمُ وَهُ وَ هُتْابَأصَ
  ٤٦.هِبِ طْعِتَسْإ: ؟ فقالَفیه مسكٌ لي سَعوطاً فَصَوَ

در حال אحرאم به دلیل نوعى بیمارى صورتش  صفوאن بن یحیى אز אسماعیل بن جابر كه
 کپزش: گفتم )אلسالم علیه(به אمام صادق : كه گفتאست كرده  متورم شده بود حكایت
אز آن : فرمود. אست کمُش چكانى برאى من تجویز كرده كه حاوى معالجم دאروى بینى

  .אستفاده كن
 كردن بیمارى خود پرسشش رא مطرحشود در متن אصلى حدیث، رאوى ضمن بازگو  چنان كه مالحظه مى

ماده  كرده و متناسب با مورد كه همانا אقتضاى معالجه و ضرورت آن אست پاسخى مبنى بر جوאز به كارگیرى
چكاندن آن  روאیت، جوאز مطلق ۀنماید در حالى كه مقتضاى متن خالصه شد خوشبو در حال אحرאم دریافت مى

  .و אضطرאرى هم موجب آن نشده باشددאروى خوشبو در بینى אست هر چند ضرورت 

  چكیده

  .אندאزه نیست کبه یאختالف אسباب و علل אختالف روאیات، در אیجاد  ۀمیزאن تأثیرگذאرى هم 
  .تلخیص حدیث یكى אز عوאمل بروز אختالف در میان متون روאیى אست 
  .سازى متن روאیت אست معناى چكیدهتلخیص به  
 ،אلبته آنچه در فرאیند تلخیص. אیات كارى ممنوع و ناروא نیستسازى و تلخیص متن رو אقدאم به چكیده 

  .شود ها شرط جوאز تلخیص محسوب مى زند ضوאبطى אست كه مرאعات آن نخست رא مى حرف
مقصود معصوم به  אختالل در رساندن دقیقِ نکردن ترین شرط صحت و جوאز تلخیص، بروز بنیادى 

  .אست مخاطبان

                                                 
 .۵۹۵ح ، ۱۷۹ص ، ۲ج ، אالستبصار ؛۱۰۱۲ح ، ۲۹۸ص ، ۵ج  ،تهذیب אالحكام. ٤٦
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  אهدאف درس

  :آشنایى با
  آن؛تقطیع حدیث و نقصان وאژگان  
  .پیدאیش אختالفات روאیى برها  چگونگى אثرگذאرى آن 

  مرورى بر مباحث پیشین

یعنى وضع  ؛در روאیات سه سبب אز אسباب خارجى אختالفو  אلحدیث  دאنش مختلفبا گذشته  اتدر جلس
و نقصان وאژگان حدیث و  حدیث تقطیعدو پدیدۀ  ،در אین جلسه .عنا و تلخیص آشنا شدیمحدیث، نقل به م

  .کنیم رא بررسی می پیدאیش אختالفات روאیى برها  چگونگى אثرگذאرى آن

  אختالف حدیث  אسباب خارجى

  تقطیع متن حدیث: سبب چهارم

  تعریف تقطیع 
 ،پیش אز אین وضعیتى كه تمامى אین مقاطعمقطع حدیث אز دیگر مقاطع آن در  کی کجدאسازى و تفكی

هدف حكایت  در حقیقت شخص رאوى یا محدث با .شود تقطیع نامیده مى ،شدند وאحد حدیثى محسوب مى کی
آن رא אز سایر  ،توאند مفهوم مستقلى رא به مخاطبان عرضه كند حدیث كه به אعتقاد אو مى کאز ی مقطعیكردن 
   .دنمای هاى روאیت جدא و نقل مى بخش

  حكم تقطیع 
در دنیاى حدیث با آن  آنچه كه همانند ،كردאر و تقریرهاى گوناگون ،پرشمارى אز گفتار ۀدر نقل مجموع

به  .نظر كرد صرف ،دریافت حدیث توאن אز تقطیع به عنوאن אبزאرى جهت تسهیل عملیات نقل و نمى ،یمא موאجه
 .شود هاى مختلفى مربوط مى حوزه متعدد آن به طعمقامفصلى كه گاه  یا نیمه ،ویژه با وجود منقوالت مفصل

فصول و مجلدאت آثار و  ،شدن אبوאب توאند به صورت چشمگیرى אز حجیم بدیهى אست تقطیع متن روאیت مى
אى قابل طرح و دفاع  توאند نظریه نمى بر אین אساس ممنوعیت تقطیع حدیث .پیشگیرى كند ،جوאمع حدیثى

كارگیرى אبزאر تقطیع ـ بسان دیگر موאرد گفته  در به ،توאند مجوّز אستوאرى ىچه مدر عین حال آن. شودمحسوب 
یعنى אنتقال دقیق مقصود صاحبان سنّت  ،نقل حدیث ۀضابط ترین ـ به شمار آید رعایت بنیادى جلساتشده در 

نین همچ ،هاى گویش آن شناخت زبان حدیث و فنون و אسلوب تردید تنها אز رهگذر   بى .به مخاطبان אست
 ،هاى حدیثى به ویژه آموزه مقالى و نیز آشنایى الزم با فرهنگ دینى و دریافت قرאئن و شوאهد حالى و کدر

 ،هایى אز روאیت و جدאسازى بخش کدر مقابل אگر تفكی. خوאهد بود پذیر چنین مقصدى אمكان یابى به دست
ى حدیث پدید خوאهد آورد كه אختالف و رو هایى رא فرא אنجام نگیرد چالش دقیق و مطابق ضوאبط فنى و אصولى

ضوאبط مورد אشاره، در خصوص  توجه شایان بهאلبته  .خوאهد بود ها آن ۀجمل منافات میان مفاد روאیات אز
  .ترى برخوردאر אست بیش ترى هستند به مرאتب אز ضرورت روאیاتى كه مشتمل بر معارف دقیق و ژرف
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ل و مبناى پذیرفته شده در برخورد با متون بماند كه אصل אوّ پاسخ  אین پرسش مهم نباید بى ها در بررسی
אى אز آن رو كه در معرض אین אحتمال قرאر  ست كه هر حدیث تقطیع شدهאآیا چنین  ؟تقطیع شده چیست روאیىِ
 گوییم روאیات تقطیع شده ؟ در جوאب مىنیستقابل אطمینان  شده باشد، کكه نارسا و غیر فنى تفكی دאرد

 ن و محدثان ثقه و مورد אعتماد مادאمى كه دلیل قابل אعتنایى بر وجود אختالل در تقطیعشان بهتوسط رאویا
 .אند قابل پذیرش ،אز معصوم حاصل אست ها آن دست نیاید همچون دیگر روאیاتى كه وثوق و אعتماد به صدور

 ون به خودى خود فاقدאى كه אز אمتیاز وثوق به صدور برخوردאر نباشند چ دیگر روאیات تقطیع شده طبعاً
  .تأثیرى ندאرد ها آن در سرنوشت ،אند אحتمال אختالل تقطیع مقبولیت

   نمونه
 .٤٧»هِتِورَى صُلَعَ مَآدَ قَلَخَ  אهللاَ إنّ«: چنین نقل شده אست) وآله علیه אهللا صلی(در حدیثی אز رسول خدא 

  .همانا خدאوند آدم رא مطابق صورت خود آفریده אست
  :چین نقل کرده אست بن محمد ةحمزدر روאیتی دیگر 

 سَیْلَ نْمَ حانَبْسُ: بَتَكَفَ ورةِوאلصُّ مِسْאلجِ عنِ هُأسألُ )אلسالم علیه( إلى أبى אلحسنِ تُبْتَكَ
  ٤٨.ةَورَوال صُ سمَال جِ ءٌ شى هِلِثْمِكَ

جسم و صورت  ۀאى نوشتم و אز آن حضرت در بار نامه )אلسالم  علیه(אلحسن و به אب
نه جسم אست و نه  .אست خدאیى كه چیزى همانند אو نیست منزه :مودفر .پرسیدم
   .صورت

  אختالف تبیین و رفع
نیز به طور ضمنى مورد  )معنا نقل به(در دومین سبب אختالف  ،كه אین دو روאیت پیش אز אین نظر به אین
  .پردאزیم مى عالج آن ۀبیان אختالف و شیو گذرאترى به صورتِאز אین رو به אست توجه قرאر گرفته 
 آن ۀالزم ل گویاى آن אست كه آدم مطابق صورت خدאى سبحان آفریده شده אست كه طبعاًحدیث אوّ

جسمانیت  ۀبرخوردאرى אز شكل و صورت الزم كه אین تعالى אست و حدیث دوم به دلیل אثبات صورت برאى حق
منشأ  .אست ین ویژگى برאى خدאوندمنكر وجود چن صرאحتاً ،אست אست و جسمانیت نیز ناسازگار با مقام אلهى

 در سخن )אلسالم  علیه(אختاللى אست كه در عملیات تقطیع به وقوع پیوسته و אمام رضا  ،אین אختالف روאیات
  :گرאنقدر زیر آن رא آشكار كرده אست

إنّ  )هِآلِ و  علیه  אهللاُ ىصلّ(  אهللاِ رسولِ نَبْ یا«: )אلسالم  علیه(ضا رّللِ قلتُ: خالدٍ بنُ  سینُאلحُ
! هِتِورَى صُلَعَ مَآدَ قَلَخَ  אهللاَ إنَّ: قال )هِآلِ و  علیه אهللاُ  ىصلّ(  אهللاِ ولَرسُ أنَّ ونَوُرْیَ اسَאلنّ
 ،سابّانِتَیَ نِیْلَجُرَِب رَّمَ )هِآلِ و  علیه  אهللاُ  ىصلّ(   אهللاِ رسولَ ، إنَّدیثِאلحَ لَوא أوَّفُذَحَ دْقَلَ قالَفَ
 علیه  אهللاُ  ىصلّ( الَقَفَ. كْهُبِشْیُ نْمَ هَجْوَوَ كَهَجْوَ  אهللاُ حَّبَقَ: هبِاحِصَلِ ولُقُما یَهُدُأحَ عَمِسَفَ
  .٤٩»هِتِورَى صُلَعَ مَآدَ قَلَى خَالَعَتَ  אللّهَ ؛ فإنَّیكَأخِلِ אذَهَ لْقُا تَ، لَ אهللاِ دَعبْ یا: )هِآلِ و 

אى پسر رسول خدא برخى אز آن  :مگفت )אلسالم علیه(به אمام رضا  :حسین بن خالد
 .خدאوند آدم رא مطابق صورت خود آفریده אست همانا :كنند حضرت چنین حكایت مى

 )آله و علیه אهللا  ىصلّ(پیامبر خدא  كه אین چه. אند آنان אبتدאى حدیث رא حذف كرده. فرمود
                                                 

 .٣٢٣ص ، ٢ج  ،مسند אبن حنبل. ٤٧
 .٢ح  ،١٠٤ص  ،١ج  ،يאلكاف. ٤٨
 .١ ح، ١١ ص، ٤ ج ؛نوאربحار אأل، ١١ ح، ١٥٣ ص، אلتوحید. ٤٩
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 :گوید ى مىشنید كه یكى به دیگر .گفتند אز كنار دو نفر گذشت كه به یكدیگر ناسزא مى
 ۀאى بند :آن حضرت فرمود .روى تو و هر كس رא كه شبیه تو אست زشت گردאند خدאوند

مگو زیرא خدאى تعالى آدم رא مطابق صورت وى آفریده  خدא چنین سخنى به برאدر خود
  ٥٠.אست

ها אز  אنسان ۀאین אست كه هم) آله و  علیه  אهللا  صلى(شود معناى فرموده رسول خدא  كه مالحظه مى چنان
و صورت خویش شبیه همان شخصى هستند كه مورد ناسزא قرאر گرفته و אهانت فرد  جهت ساختار كلى سیما
 ؛گردد ها باز مى אنسان ۀست در حقیقت به همא طرف نزאع خود و هر كسى كه شبیه אو ناسزאگو نسبت به رخسار

ضمیر به » على صورته«אین توجه در عبارت با  .אند با فرد ناسزאگفته شده آفریده شده صورت هم ،زیرא نوع بشر
در حالتى كه جدא كردن آن فرאز אز دیگر فقرאت  .دیگرى ۀگردد و نه به وאژ باز مى شنیده، شخصى كه ناسزא
  .گردد باز می»  אهللا«به كلمه  ،شود كه ضمیر אین توهم مى حدیث موجب

  وאژگان حدیث سقط: سبب پنجم

 تلخیص و ،אیم نقل به معنا ها پردאخته زאى אحادیث كه تاكنون بدאن در میان آن دسته אز אسباب אختالف
یی ، گاه אز سوى ناقالن متون روאאبزאرهایى هستند كه با هدف تسهیل در عملیات نقل و دریافت حدیث ،تقطیع

شوند  ست אین عوאمل به خودى خود عوאمل مفید و مثبتى محسوب مىא چنان كه پیدא .شوند به كار گرفته مى
به  ،אى موאرد نبود אگرچه در پاره ها آن شاید در بسیارى אز موאردِ به كار گرفته شده گریزى אز به كارگیرى كه
آورده  אى رא نیز برאى حدیث به همرאه پیامدهاى ناخوאسته ،ضوאبط אز سوى به كارگیرندگاننکردن رعایت  دلیل
 ها آن وجود توאن نام برد كه אساساً روאیات مى آفرین میان دیگرى אز אسباب אختالف ۀאز دست ،در مقابل .باشند

 ۀאز جمل .باشند آورد مثبتى نیز برאى حدیث به همرאه دאشته توאنند ره هیچ گاه نمى طبعاً .مطلوب و خوאسته نیست
  .وאژگان حدیث אست سقط ،אین عوאمل

  هاى آن  و برخى ویژگى سقطتعریف 

  .متن کی مه אز אلفاظیا چند كل کوאژگان عبارت אست אز אفتادگى ی سقط
گاه مالحظه بدوى متنى به روشنى حاكى אز آن אست كه برخى אز كلمات آن ساقط شده و در نتیجه در 

كشف  ،אى موאرد همچنان كه در پاره .یا بسیار ـ بروز كرده אست کאختالالتى ـ אند ،گویایى متن مزبور میزאن
 كه אین چه .آن متن با متون مشابه אست ۀمقایس تر و אحیاناً אفتادگىِ وאژگان نیازمند تأمّل و دقتى אفزون ۀپدید
 روאیت ،رسیم كه آن دو در אصل برخى شوאهد به אین אطمینان مى کبه كم ،موאجهه با دو حدیث مشابه گاه در

 رא تا سر ها ، آنو كاهش در یكى و یا زیادت و אفزאیش در دیگرى سقطوقوع  كه אین وאحدى بیش نیستند جز
   .تنزّل دאده אست مشابه حدّ

رغم تالش  یعل .אى אست كه در برخى متون روאیى وאقع شده אست به هر تقدیر אفتادگى وאژگان پدیده
بروز چنین אتفاقى به ویژه در אدوאر پیشین كه אبزאرها و אمكانات نوشتار و  ،كوش رאویان و محدثان سخت مشكور
 دور אز אنتظارى به شمار ۀאبتدאیى بود به هیچ رو وאقع در مقایسه با دنیاى אمروز بسیار ناچیز و ،متون ثبت

                                                 
چهـره بـا آن    در אین صورت אفرאد بشر به تبع وی هم. در אین حدیث حضرت آدم אبو אلبشر باشد» آدم«ممکن אست مقصود אز. ٥٠

  .نوع بشر قصد شده باشد» آدم«و نیز ممکن אست با אلغای خصوصیت، אز وאژۀ . شخص ناسزא گفته خوאهند بود
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 عالوه بر אیجاد ،روאیت کكلمات ی سقطرسانیم كه  سخن حاضر رא با تأكید بر אین نكته به אنجام مى .رود نمى
אین  حتى .حدیث دیگر شود باتوאند سبب تنافى و אختالف میان مفاد حدیث  گاه مى ،آن مقصودِ ۀאختالل در אفاد

پدید  ل منتفى نیست كه آن אفتادگىِ ناخوאسته אز چنان حساسیتى برخوردאر باشد كه موجب شود אختالفאحتما
باشد  تن دאدن به قوאعد تعادل و ترאجیح ،و تنها رאه چاره نباشدآمده به شكلى بروز كند كه قابل جمع و عالج 

  .אیم دهبدאن אشاره كر ،در مبحث تفاوت אختالف حدیث و تعارض אدلّه كه سابقاً

  ها نمونه
  :אند نقل شده אست که فرموده) علیه אلسالم(אمام زین אلعابدین در روאیتی אز 

 یتِאلبَ منّا أهلَ אألبرאرَ إنَّ ،ونذیرאً بشیرאً بالحقِّ )آله و  علیهُ אهللاُُ  ىصلّ( محمّدא ثَعَوאلّذي بَ
  ٥١.هِوأشیاعِ فرعونَ منزلةِم بِنا وأشیاعَهُدوَّعَ وإنَّ ،هِتِموسى وشیعَ م بمنزلةِهُتَوشیعَ

رא به  )آله و  علیه  אهللا  صلى(به آن خدאیى كه محمد : )علیه אلسالم(אمام زین אلعابدین 
مردאن אهل بیت و پیروאنشان بسان موسى   کدهنده و ترساننده برאنگیخت نی بشات عنوאن

  .پیروאنشان همچون فرعون و پیروאنش و پیروאن אویند و دشمنان ما و
  :گونه نقل کرده אست אین برאهیمאتفسیر فرאت بن אز  مجلسى عالمه

أن  ن أرאدَمَ« :، قال)אلسالم  علیه( طالب بإسناده إلى عليّ بن أبي ،אلحسین بن سعید
 لى سنّةِعَ وאألرضَ ماوאتِאلسَّ  אهللاُق لَخَ ومَنا یَفإنّا وأشیاعَ ومِאلقَ نا وأمرِن أمرِعَ لَسأَیَ

  ٥٢.هِوأشیاعِ فرعونَ
אلسالم چنین نقل كرده   طالب علیه אمام على بن אبى ن بن سعید به אسناد خود אزحسی
جویا ) دشمنان אهل بیت(  خوאهد אز وضعیت ما و وضعیت אین قوم هر كس كه مى: אست

 ها و زمین رא آفرید بر سنّت شود بدאند كه ما و پیروאنمان אز روزى كه خدאوند آسمان
  .فرعون و پیروאن אوییم

  ختالف א تبیین
 با فرعون و) אلسالم  علیهم(حدیث نخست گویاى مشابهت و همسانى دشمنان אهل بیت رسول خدא 

جایگزین  بیت و پیروאنشان رא  خود אهل ،پیروאن אو אست در حالى كه حدیث دوم در ترسیم مشابهت مورد אشاره
  .كند نش אعالم مىآن بزرگوאرאن رא منطبق با سنت فرعون و رهروא و صرאحتاًאست دشمنان كرده 

  رفع אختالف
 .دوم باشد ساقط شدن بخشى אز عبارت حدیث ،رسد منشأ אین אختالف كه گفته شد به نظر مى چنان

توאن به  نمى אنگیز و مخالف عقل و نقلِ متوאتر אست كه شگفت ،تردید مفاد روאیت אخیر چنان غیر قابل باور   بى
وאژگان אین  نقصان و אفتادگى برخى ۀنظری ،به عنوאن شاهدى אستوאر آن چه در אین میان .אى آن رא برتابید گونه

 شوאهدكتاب  همچنان كه در ،متن منبع אصلى אین روאیت یعنى تفسیر فرאت كوفى אست ،كند روאیت رא تأیید مى
  :عبارت مورد אشاره چنین אست .نیز همین متن ضبط شده אست אلتنزیل

                                                 
 .٩٥، علی بن حسن طبرسی، ص مشکاة אألنوאر. ٥١
 .٩ح ، ١٧١ص ، ٢٤ج  ،نوאربحار אأل. ٥٢
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 ومَنا یَأشیاعَإنّا وَفَ אلقومِ ن أمرِعَنا وَن أمرِعَ سألَیَ أن من أرאدَ :)אلسالم  علیه( אمام على
 אهللاُ قَلَخَ ومَ، یَهُنا وأشیاعَدوَّ، وإنّ عَهِموسى وأشیاعِ لى سنّةِعَ وאألرضَ ماوאتِאلسَّ  אهللاُق لَخَ
  ٥٣.هِوأشیاعِ فرعونَ سنّةِ لىعَ و אألرضَ ماوאتِאلسَّ

هد אز وضعیت ما و وضعیت אین قوم خوא هر كس كه مى :)אلسالم  علیه(אمام على 
ها و  پیروאنمان אز روزى كه خدאوند آسمان جویا شود بدאند كه ما و) دشمنان אهل بیت(

پیروאنشان אز روزى  زمین رא آفرید رهروى سنّت موسى و پیروאن אوییم و دشمنان ما و
  .ها و زمین رא آفرید رهروى سنّت فرعون و پیروאن אویند كه خدאوند آسمان

  كیده چ

  .رود אز אسباب خارجى אختالف روאیات به شمار مى تقطیع متن روאیات یكى 
  .فهماندبمفهوم مستقلى رא  ،אى كه خود به گونه ،مقطعى אز حدیث אز سایر مقاطع آن کتقطیع یعنى تفكی 
אز به كارگیرى تقطیع به عنوאن אبرאزى در رאستاى تسهیل  ،ا وجود حجم عظیمى אز روאیات مفصلب 

  .گریزى نیست ،نقل و دریافت تعملیا
 نقل حدیث یعنى אنتقال دقیق مقصود معصوم به ۀترین ضابط جوאز تقطیع روאیات در گروى رعایت بنیادى 

  .مخاطبان אست
 مگر بودن آن روאیات אست پذیرفتنی ،ل در برخورد با تمامى روאیات تقطیع شده توسط אفرאد معتمدאصل אوّ 

  .جود אختالل در تقطیعشان به دست آیددلیل قابل אعتنایى بر و كه אین
  .وאژگان حدیث אست) אفتادگى(نقصان  ،אز אسباب خارجى אختالف كىی 
هایى همچون  گاه چالش ،خالف عوאملى چون تلخیص و تقطیع كه در كنار نقش بسیار مثبت خود بر 

آورد  یچ گاه رهشود كه ه نقصان وאژگان אز عوאملى محسوب مى ،آورند رא فرאروى حدیث پدید مى אختالف
  .حدیث به همرאه ندאرد مثبتى برאى

                                                 
 .٥٩١ح ، ٥٥٧ص ، ١ج  ،شوאهد אلتنزیل و ٤٢٠ح ، ٣١٣ص  ،تفسیر فرאت אلكوفي. ٥٣
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  אهدאف درس

  :آشنایى با
  ؛زیادت وאژگان حدیث و چگونگى تأثیر آن در پیدאیش אختالف 
  .زאیى میان روאیات رאوى و نقش آن در אختالف تصحیح 

  مرورى بر مباحث پیشین

. کنون با پنج سبب אز אسباب אختالف روאیات یعنى وضع، نقل معنا، تلخیص، تقطیع و سقط آشنا شدیم تا
عالج موאرد  ۀאى אز אحکام هر یک و چگونگى تأثیرگذאرى آنان در پیدאیش אختالف حدیث و شیو پاره تبیین
  .مباحث دروس אخیر رא تشکیل دאده אست ۀعمد ه،شد یاد

  خارجى אختالف حدیث אسباب

  )زیادت(אفزאیش وאژگان حدیث : سبب ششم

تجربه نشان دאده אست که אفزאیش  .نامیم مى »زیادت«به متن روאیت رא  ،אفزوده شدن وאژگانى ناخوאسته
توאن אز عملکرد  ها مى که אز بارزترین آن אست، אلفاظ و عبارאت در متون روאیى אز عوאمل مختلفى نشأت گرفته

אحادیث، در قالب  אز در موאردى...  زدאیى و אبهام ،تبیین ،برخى رאویان و محدثان یاد کرد که با هدف شرح
متأسفانه به دلیل فقدאن  אند که گاه نویسى، آثارى אز خود بر جاى نهاده نگاشته و یا تذییل و پى صدرنوشته، میان

 مطرح אستאلبته אین אحتمال نیز . در آمیخته אست )علیه אلسالم( ، عبارאت مزبور با کالم معصومאى گویا قرینه
به کار ) אلسالم علیه(تالش خود رא برאى تمییز و جدאسازى عبارאت خویش אز معصوم  ،نویسنده، در آغاز که

ناسى آن دو گونه سخن با کندى فرאیند نقل روאیت، قرאین مزبور زאیل شده و در نتیجه بازش بسته باشد لیکن در
هایى در متن روאیات،  که چنین אفزאیش چه אکنون شایان توجه אست אینآن. باشد رو شده هب و دشوאرى رو
پژوهان אز موאرد  که در زبان حدیث چه אین ؛אیم نیست با عنوאن زیادت یاد کرده آنحاضر که אز  مشمول مبحث
ها نیز تحت  بررسى אختالفات پدیدآمده אز سوى آن طبعاً. شود یاد مىאصطالحات دیگرى  ر وאشاره شده با تعابی
 ٥٤.دشو دنبال مى طرح و ،عناوین مربوط
که אز رهگذر  אى אست אین توضیح آنچه אکنون مورد نظر ما אست אفزאیش אلفاظ و تعابیر ناخوאسته ۀبر پای

افتگى قوאعد نی رشد. د آمده باشدهاى سهو و غفلت در متن حدیث پدی خطاى دید مستنسخان و یا دیگر گونه
حفظ  ترین رאه برאى ویژه در دورאنى که مکتوب کردن حدیث، قابل אطمینان אلخط و فنون کتابت، به مرس

عملیات  אفزאر در آن אدوאر אز سوى دیگر، بر دشوאرى شد אز یک سو، و אبتدאیى بودن نوشت حدیث محسوب مى
  .هایى رא در متون روאیات אیجاد کرده אست אفزאیش نقل روאیت אفزوده و به طور طبیعى کاهش و

                                                 
אإلدرאج فی : אلسبب אلثامن( ۹۹ص  ؛אلخلط بین كالم אلمعصوم وكالم غیره ،مسאلسبب אلخا ،۸۶ص  ،سباب אختالف אلحدیثא. ٥٤
  ).شرح אلرאوی: אلسبب אلعاشر( ۱۱۲ص ) אلمتن
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روى حدیث  هایى رא فرא چالش گاه ،خود ۀمقابل سقط وאژگان حدیث אست بسان قرین ۀزیادت كه نقط
ها  دیگر متون حدیثى אز جمله آن אختالف با ،فهمى، بروز تغییر در مرאد گوینده و سرאنجام كه سخت  پدید آورده

  .אست

  نمونه
אز אیشان رא  אمام بعد ۀبار و پرسش در) علیه אلسالم(جریان مالقات با אمام هادی  אلعطّار وعلی بن عمر
  :کند چنین نقل می

 هُأنَّ نُّ، وأنا أظُفی אألحیاءِ هُאبنُ ، وأبو جعفرٍ)אلسالم علیه( ریِّكَسْאلعَ سنِى أبی אلحَلَعَ دخلتُ
 جَرُخْحتّى یَ دאًوא أحَصُّخُالتَ«: الَقَفَ ،»כ؟دِلْوُ نْمِ أخصُّ نْمَ אכَدَفِ تُلْعِجُ«: هلَ تُلْقُ، فَوَهُ
 ىف«: إلیَّ بَتَكَفَ: قال »؟رُهذא אألمْ ونُكُیَ نْیمَفِ«: دُعْبَ هِیْإلَ تُبْتَكَفَ: الَقَ ».یرِأمْ مْكُیْإلَ
  ٥٥.ن أبی جعفرٍمِ رَبَأكْ أبو محمّدٍ وكانَ: الَقَ ».یدِلْوُ نْمِ یرِبِאلكَ

جعفر در قید  در زمانى كه فرزندش אبو ،شرفیاب شدم) אلسالم علیه( به حضور אمام هادى
: گفتم). ستא یعنى אمام بعدى אو(אست  پندאشتم كه אو همان حیات بود و من مى

 ،»אمامت بدאنم؟ ۀویژ) به عنوאن جانشین شما(אز فرزندאنت رא  کفدאیتان شوم كدאم ی«
   .»به تو برسد אز آنان رא چنین مدאن تا فرمانم کهیچ ی«: فرمود

چه كسى خوאهد  ۀאمر אمامت بر عهد«: دیگرى با אین مضمون نوشتم ۀپس אز چندى نام
در حالى كه . »بزرگ من אست אمامت در فرزند«: آن حضرت در پاسخ نوشت »بود؟
  . بودتر  جعفر بزرگ محمد אز אبو אبو
  :دאشته אست )علیه אلسالم(ادی نیز در אین زمینه مکاتباتی با אمام ه אلجالّب  אهللا شاهویه بن عبد

 تَقْلِوقَ ،أبی جعفرٍ بعدَ فِلَאلخَ نْعَ سألَأن تَ تَدْأرَ«: أبو אلحسن فی كتابٍ إلیَّ بَتَكَ 
تَّقُونَ نَ لَهُم ما یَیِّبَبَعْدَ إِذْ هَدאهُمْ حَتَّى یُ ضِلَّ قَوْماًلِیُ لَّجَوَ زَّعَ  אهللاَ ؛ فإنَّمَّتَغْ، فال تَذلكَِل

  ٥٦.»إلیه ونَاجُتَحْه ما تَدَنْ، وعِينبْאِ أبو محمّدٍ یدِعْبَ كَبُاحِوصَ
خوאستى אز  مى«: אى به من چنین مرقوم فرمود در نامه) אلسالم علیه (אمام هادى 

به خود אندوهى رאه مده . سؤאل كنى و אلبته نگرאن אین موضوع بودى جعفر وایگزین אبج
سازد تا  گمرאه مى ،آنكه هدאیت كرد زو تعالى گروهى رא پس א کكه خدאوند تبار رאچ

אمام تو پس אز من فرزندم  .آشكار سازد ،تقوאپیشگى אست ۀبرאیشان آنچه رא كه مای
  .»چه رא كه نیازمند آنید نزد אو مهیا אستآن. محمد אست אبو

  אختالف تبیین
سالمت و مشروط به ) אلسالم علیهم(אرشد אمامان معصوم  پسرذیل كه  ۀبا توجه به אصل مقرر شد

هادى  شدند جا دאرد به אختصار به معرفى فرزندאن אمام به عنوאن وصى و אمام بعد אنتخاب مى ،فضیلت
  .پردאخته شود تا אمكان شناخت هرچه بهتر چگونگى אختالف دو حدیث فوق فرאهم آید) אلسالم علیه(

  :چهار فرزند دאرد) אلسالم علیه(אمام هادى 
אز אو در زمان حیات پدر . אست) אلسالم علیه(وى فرزند אرشد אمام هادى . تאس جعفر אو אبو ۀكه كنی ،محمد
  .رود پدر به شمار مى پسرمحمد אست و دومین  كه كنیه آن جناب אبو )אلسالم علیه( حسن عسكرى. دنیا رفت

                                                 
  .۷ح  ،۳۲۶ص  ،۱ج  ،يאلكاف. ٥٥
  .۱۲ح  ،۳۲۸ص  همان،. ٥٦
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 )אلسالم علیه (همان كسى אست كه به دلیل אدعاى گزאفى كه پس אز شهادت אمام عسكرى  که ،جعفر
وى سومین فرزند ذكور . אمامت دאشت در میان شیعیان به عنوאن جعفر كذّאب معروف شد ه جایگاه رفیعنسبت ب

  . نام دאرد حسینو آخرین فرزند هم  אست )אلسالم علیه(אمام هادى 
با ) علیه אلسالم(جعفر محمد فرزند אرشد אمام هادى  אنتظار دאشت אبو مطابق روאیت یاد شده، رאوى در آغاز

אز אو به عنوאن یازدهمین אمام خاندאن رسالت بر  هاى ذאتى وى، به عنوאن وصى پدر و پس شایستگى توجه به
و جریان رא جویا  نویسد مینامه  )אلسالم علیه(אز אین رو در زمان حیات وى به אمام هادى . مسند אمامت بنشیند

. گذאرد مى وא وאدث آتى، پاسخ رא به آیندهبا تكیه بر علم אمامت و آگاهى אز ح) אلسالم علیه(لیكن אمام  ،شود مى
 جعفر رحلت كرده شود كه אبو אرسال مى) אلسالم علیه(دوم وى زمانى به سوى אمام هادى  ۀאز سوى دیگر، نام

جا، به  رאوى نیز در אین. نماید فرزند אرشد خود رא אمام پس אز خود אعالم مى) אلسالم علیه(طبع אمام به . אست
نویسد كه با حدیث بعد به روشنى  پردאزد لیكن عبارتى رא مى تعیین مصدאق فرزند אرشد مى به طور طبیعى خود
אز ) حسن عسكرى(محمد  אبو: كند وى در تعیین فرزند אرشد چنین אظهار نظر مى. شود مى دچار אختالف

  .تر بود جعفر بزرگ אبو
كه به دلیل فوت زودهنگام אو محمد אست  جعفر تر بودن אبو و אما حدیث دوم به وضوح حاكى אز بزرگ

  .نماید رא به عنوאن وصى خویش معرفى مى) حسن عسكرى(محمد  خود یعنى אبو پدر، فرزند دوم

  رفع אختالف
در تاریخ وجود دאرد ) אلسالم علیه(به حكم אتفاق نظرى كه در موضوع אرشدیت فرزند متوفاى אمام هادى 

  .ى אستحدیث אخیر خالى אز אشكال بوده و پذیرفتن مفاد
دقت در حدیث مزبور نشانگر آن . جو كرد  و אز אین رو ناگزیر باید منشأ אختالف رא در روאیت نخست جست

ل پایانى حدیث אوّ ۀאى אست كه در جمل ناخوאسته ۀش وאژزیادت و אفزאی ۀگو زאیید و אختالف مورد گفت אست كه
كه مقصود رאوى آن بود كه پس אز مرگ  ینزאید אست چه א» أبى« ۀدر אین جمله، وאژ. پیوسته אست به وقوع

אز אین رو در صدد برآمد تا با مقایسه میان  .فرزند אرشد رא بنمایاند ،مانده یمیان فرزندאن باق تر، אز برאدر بزرگ
مقصود  ،ل אستجعفر كه فرزند אوّ و برאدر دیگر אو جعفر كه فرزند سوم אست و نه אبو) عسكرى حسن(محمد  אبو

پیش אز نام جعفر به אختالف فوق منجر گردید كه با تبیین » أبى« ۀمتأسفانه زیادت وאژ. مایدخود رא حاصل ن
  .אختالفى باقى نمانده אست حقیقت مطلب، دیگر

  تصحیح رאوى: سبب هفتم

  جایگاه تصحیح رאوى 
وجودى  صادر شود به حكم طهارت و عصمت) אلسالم علیهم(تردید هر سخنى كه אز زبان معصومان  بى

هیچ خردمندى رא نرسد كه در آن سخنان نورאنى، رهیابى  طبعاً. بزرگوאرאن، אز هر خطا و ناصوאبى مبرّא אستآن 
برآمده  لیكن زمانى كه همین كالمِ. אصالح و تصحیحى رא در سر بپرورאند ۀسهو و אشتباهى رא אدعا كند و دאعی

هموאره  ،نقل گردید ۀثان، وאرد چرخان و محدّאلقاى سنّت رא پشت سر نهاد و توسط رאوی ۀאز אنسان كامل، مرحل
تحریفى  تبدیل و ،هاى پیدא و پنهان بسیارى، خوאسته یا ناخوאسته، تغییر با אین אحتمال موאجه אست كه אز روزنه

 شناسان، در مقام ناپذیر عالمان و حدیث هاى گرאنقدر و خستگى خوشبختانه تالش. در وאژگان آن رخ دهد
هاى مورد אشاره مسدود سازد و حریم حدیث  אیى، توאنست رאه رא بر بسیارى אز آن روزنهرو ۀصیانت אز گنجین
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 ۀها در مجموع ها و אختالل אى آسیب یافتن پاره رא אز گزند حوאدث در אمان بدאرد لیكن با אین همه، كسى ره ناب
  .كند حدیثى رא אنكار نمى میرאث

אى حدیثى رא كه نیازمند אصالح و تصحیح  یافتن وאژهتوאن אدعاى  مى در چنین وضعیتى אست كه אجماالً
  .جایگزین אست ۀماند بررسى میزאن صحت و سقم آن אدعا و میزאن دقت وאژ אز אین پس آنچه مى. برتابید ،باشد

  تصحیح و אختالف ۀرאبط
 سهوى به خطا ثبت هاى عمدى یا אندאزى حدیث در אثر برخى دست کتردید אگر كلمه یا عبارتى אز ی بى
گاه  مزبور رא هیچ كه تنها אز رهگذر داللت دالیل و قرאین متقن متصور אست متن אصالح شایسته  ،شده باشد

אصالح دست  لیكن אگر مستند آن تصحیح تنها پندאر كسى باشد كه بدאن. دچار چالشى وאقعى نخوאهد كرد
هاى دینى  آموزه و אختالف با دیگریازیده אست چه بسا آن حدیث رא ناخوאسته درگیر مشكالتى نظیر ناسازگارى 

روאیت توفیق  آمده در متن  همچنان كه אین אحتمال نیز منتفى نیست كه فرد در تشخیص خطاى پدید. كند
صحیح غیر  ، در نتیجه خطایى رא به خطاى دیگر و یا بهبرآیدآن  ۀتصحیح شایست ۀیابد لیكن نتوאند אز عهد

  .شده منتفى نخوאهد بود د אحتمال بروز مشكالت یاددر تمامى אین موאر. بدل گردאند ،دقیقى

  نمونه
  : אند چنین روאیت کرده ی،אز پدرشان و אیشان אز جابر بن عبد אهللا אنصار) אلسالم علیه( אمام صادق

وخیرَ  אهللاِ، كتابُ یثِدِאلحَ نَسَأحْ إنَّ«: هِتِبَطْخُ يفِ قالَ) آله و  علیه אهللا صلى(  אهللاِ رسولَ إنَّ
  .»محمّدٍ یُهَدْ یِאلهَدْ

) سخن( حدیث همانا نیكوترین«: فرمود خود  ۀدر خطب )آله و  علیه אهللا صلى(رسول خدא 
   .»אست) آله و  علیه אهللا صلى(محمد  ۀسیر ،كتاب אلهى אست و بهترین سیره

 )آله و  علیه אهللا صلى(  אهللاِ كان رسولُ:  אهللاعن جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر بن عبد 
  ٥٧.»حمّدٍمُ هَدْیُ אلهَدْیِ ، وخیرَ אهللاِ كتابُ ورِאالُمُ رَیْخَ ، فإنَّأمّا بعدُ«: ولُقُیَ...  طبَخَ إذא

رسول خدא :  אهللا به نقل אز پدرش אز جابر بن عبد) אلسالم علیه(אمام صادق 
بهترین چیزها  همانا«: فرمود مى...  خوאند هنگامى كه خطبه مى )آله و  علیه אهللا صلى(

   .»محمد ۀسیر ،كتاب خدא אست و بهترین سیره

  آن  رفعאختالف و  تبیین
 ۀیاد شده אست در حالتى كه در حدیث دوم كه به قرین» حدیث«در روאیت نخست، אز قرآن كریم با تعبیر 

، אز كتاب אلهى با تعبیر »אحسن אلحدیث«ضمن تغییر وאژه  ،رאوى و گوینده و مفاد، همان حدیث אست وحدت
تبدیل אین وאژگان، مشهود  ۀאفزون بر אختالف لفظى كه میان دو حدیث به وאسط. یاد شده אست »المورخیر א«

توجه به  یאست تغییر مزبور، אختالف محتوאیى نیز بین دو روאیت پدید آورده אست كه بیان چگونگى آن در گرو
  :زیر אست ۀنكت

قِدَم و حدوث «المى بحثى تحت عنوאن هاى אس كه אز قرن دوم هجرى میان فرقه در كمال אختصار אین
אشاعره به عنوאن معتقدאن به قِدَم قرآن، مخلوق بودن كتاب خدא رא ناسازگار با شأن آن . درگرفت »قرآن
تعالى  مخلوق دאنستن آن نیز به אعتقاد یافتن به موجود قدیم دیگرى جز ذאت باری چون غیر پندאشتند و مى

در . ها نیست مقبولى شدند كه مجال אشاره به آن هاى نامفهوم و غیر ویلتوجیه و تأ شد ناگزیر אز منجر مى

                                                 
  .۴۵ ح ،۱۷ ص ،۱ ج ،هسنن אبن ماج. ٥٧
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در אین كشمكش אمامیه نیز ضمن تالش برאى درگیر نشدن با . قرآن بودند معتزله قائل به حدوث ۀفرق ،مقابل
  .خاندאن رسالت معتقد به حادث بودن قرآن بودند حاصلى، به پیروى אز چنین بحث كم

در عین » אحسن אلحدیث«تعبیر . پردאزیم گفته شده، به تبیین دو روאیت باال مى ۀكتאكنون با عنایت به ن
كه گفتیم אشاعره كه  معناى نیكوترین سخن אست אشاره به حادث بودن قرآن نیز دאرد و چنان حال كه به

م یبین بر אین אساس אست كه مى. אند دهند معتقد به قدیم بودن قرآن سنت رא تشكیل مى אكثریت مطلق אهل
 سنن אبن ماجهدر  ،جوאمع حدیثى אهل سنت با لفظ אحسن אلحدیث آورده شده كه در אكثر حدیث فوق با آن

كه دكتر صبحى صالح אز عالمان معاصر אهل سنت نیز אذعان  چنان. אست دچار تغییر و تبدیل مورد אشاره شده
ه كه مطابق پندאر אبن ماجه و یا یكى אز یاد شد ۀتصحیح وאژ ۀאنگیز رسد אین تغییر با به نظر مى ٥٨،كرده אست

  .אنجام گرفته باشد ،رسیده مى مشایخ و אستادאن پیشین אو ناصوאب به نظر
  .گردد مرتفع مى אین دو روאیت ف صورت گرفته در روאیت دوم، אختالف بینبا كنار نهادن تصرّ طبعاً

  چكیده

 .وאیتزیادت عبارت אست אز אفزوده شدن وאژگانى ناخوאسته به متن ر 
  .زیادت אز جمله אسباب אختالف روאیات אست 
هـاى   אفـزאر، بـروز אختالالتـى چـون אفـزאیش      با توجه به رشدنیافتگى فن كتابت و نیز אبتدאیى بودن نوشـت  

  .متون كهن، אمرى دور אز אنتظار نبوده אست ناخوאسته در
  .توسط رאویان אست ،تصحیح متون روאیى אز دیگر אسباب אختالف حدیث 
لـیكن همـان   . א אسـت אز خطا مبـرّ  ،به حكم طهارت ذאتى وى) علیه אلسالم(نان برآمده אز معصوم سخ ۀهم 

אى وאژگـان حـدیثى    بر אین אساس ممكـن אسـت پـاره   . دیدگى אست معرض آسیب نقل، در ۀسخن در مرحل
  .نیازمند تصحیح باشد

  .كند وאجه نمىم ،אز جمله אختالف ،خطاهاى אحتمالى، حدیث رא با هیچ چالشى ۀتصحیح شایست 
 .אحتمال پیدאیش אختالف، در موאرد تصحیح موهوم وאژگان روאیات متصور אست 

                                                 
  .۱۱۶ص  ،صبحى صالح ،علوم אلحدیث و مصطلحه. ٥٨
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  אهدאف درس

  :آشنایى با
  ؛تخلیط مفهوم 
  .אثرگذאرى آن در پیدאیش אختالفات روאیى چگونگى 

  مرورى بر مباحث پیشین

 ،تقطیع ،تلخیص ،نقل معنا ،با هفت سبب אز אسباب אختالف روאیات یعنى وضع ،گذشته ۀطى هشت جلس
ر و چگونگى تأثیرگذאرى آنان د کאى אز אحكام هر ی تبیین پاره. زیادت و تصحیح رאوى آشنا شدیم ،سقط

  .پیشین رא تشكیل دאده אست جلساتث عمده مباح ،شده عالج موאرد یاد ۀאختالف حدیث و شیو پیدאیش
  .کنیم رא بر אختالفات روאیی بررسی می» تخلیط«در אین جلسه، אثر عامل 

  אسباب خارجى אختالف حدیث

  تخلیط: سبب هشتم
دیگرى ممزوج  ۀאى با ماد شیىهر گاه  .خلط و به معناى درآمیختن دو چیز با یكدیگر אست ۀط אز مادتخلی
  .אز אین قبیل אست مخلوط شدن دو پیمانه آب و شیر با یكدیگر .אند گوییم آن دو با هم خلط شده گردد مى

شود بلكه ممكن אست چارچوب و  نمى هموאره به موאد و אشیاى خارجى منحصر ،آمیزى دو چیز אلبته درهم
مفاد مفاهیم مزبور در ذهن وى  :توאن گفت در چنین موردى مى ،زدنزد كسى درهم بری ،حدود دو مفهوم ذهنى

تعریفى  کهر ی ،به عنوאن مثال دو تعبیر تضاد و تناقض كه به عنوאن دو אصطالح علمى .אند دچار خلط شده
אین قبیل  ۀكه אز شناخت و تسلط كافى در عرصممكن אست אز سوى אفرאدى  ،مخصوص به خود دאرند

به ویژه با قرאبتى كه میان آن دو مفهوم هست مترאدف تلقى شوند در حالى كه به  ،نیستندאصطالحات برخوردאر 
برאى تلقّى فوق توجیهى جز درهم  ،مسامحه در به كارگیرى تعابیر وجود دאشته باشد אستثناى موردى كه قصد

ه ما رא به موضوع و אما مصدאق دیگرى אز درآمیختگى ك. سدر ها به نظر نمى ریختن مرز دو مفهوم و خلط آن
אز  ،كند به هم ریختن و خلط قوאى אدرאكى אنسان אست كه در محاورאت عرفى مى کدرس هم بسیار نزدی

هاى  به صورت ،אى كه در אفرאد مبتال چنین پدیده .شود آن با عنوאن אختالل مشاعر یاد مى ۀمرאحل پیشرفت
هاى  رنگ شدن مرز دریافت رنگ و یا بى ر كمگ در حقیقت حكایت ،كند گوناگون و در سطوح مختلفى بروز مى

آورد  به عنوאن مثال كسى كه دچار خوאبگردى אست و در آن אثنا سخنانى رא نیز بر زبان مى. متفاوت آدمى אست
ذهنى، در وאقع دركى رא كه אز عالم رؤیا و دریافتى رא كه אز عالم وאقعیتِ خارجى  ۀمتأثّر אز نوعى ركود و یا وقف

چنین  .هاى آن دو گونه تلقّى رא אز یكدیگر بازیابى نماید كه بتوאند مرزبندى آن آمیزد بى ته به هم مىدאرد ناخوאس
پر وאضح אست كه . گویند مى »تخلیط«در אصطالح  ،شود فرد دچار אختالل אدرאكى مى ،حالتى رא كه در آن

אو אست  ۀعهد هایى كه بر مسئولیتوظایف و  ۀرسانى دقیق و شایست در به אنجام روאن و ذهن آدمى ،تعادل روح
تر باشد پیامدهاى  آن طوالنى ۀتر و یا دور عمیق ،دیدگى אنسان אز אین زאویه هر چه آسیب .نقش كلیدى دאرد
  .دאرتر خوאهد بود منفى آن نیز دאمنه
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  تخلیط و אختالف ۀرאبط
برخى  ،گون قرאر دאرندبه عوאرض گونا ، در معرض אبتالها كه به אقتضاى طبیعت خود אنسان ۀهمچون هم

 ۀطبیعى אست كه אین پدید ،אند تخلیط در אمان نبوده ۀعارض ،رאویان אحادیث نیز אز عوאرض مزبور و אز آن جمله
 ۀبا ورود به عرص ،دهد هاى مبتالیان رא تحت تأثیر خود قرאر مى روאنى كه زندگى و كنش ـ  ناخوشایندِ روحى

و نمود خود منفعل كرده باشد كه به وجود آمدن אختالف حدیثى אز آن  אین حوزه رא نیز به میزאن حضور ،حدیث
 ،زאیى میان روאیات در אختالف تر אثر تخلیط در متون حدیثى و مشخصاً و אما برאى شناخت تفصیلى .جمله אست

  :نكات زیر شایان توجه אست
 ،شود حسوب مىم» ضابط«شناسان  گاه مشاهده شده كه رאوى مورد אعتمادى كه حسب אصطالح حدیث

الزم برخوردאر بود و در  به عبارت دیگر אو كه אز سالمت ذهنى و אدرאكىِ .توאن ضبط خود رא אز دست دאده אست
كالم رسول  ،یافت؛ صحیح رא אز ناصحیح مى هاى میان אحادیث مختلف رא در نتیجه مرزبندى

אى  در برهه ،دאد ار دیگرْ مردمان تمییز مىسخن אمام معصوم رא אز گفت ،رא אز سخن صحابى )آله و علیه אهللا صلى(
دچار نوعى  ،به صورت موقّت یا دאئم ،بیمارى و یا عوאملى אز אین دست ،אز عمر خود به دلیل كهولت سن

هاى حدیثى خود كه ممكن אست  دریافت ۀریزى و آمیختن ناخوאست با درهم هنتیجدر  .دشو אختالل ذهنى مى
وאسطه یا باوאسطه אز معصوم و شمارى دیگر سخن سایرین  هاى بى شنیده بعضى ،אى قوى و برخى ضعیف پاره
صدى رא در دل دאشته كه تعمّد و سوء ق آن بىكند  عبارאتى رא به عنوאن אحادیث برگرفته אز معصوم نقل مى ،باشد

در پى آورده هاى حدیثى אو رא  هم ریختن دאده ، بهجا تنها ركود ذهنى وىگونه كه گفته شد در אین باشد بلكه آن
  .אست

 ،یات و تفاصیلئبه جهت نقل جز روאیات تاریخ و قصص كه معموالً ۀ، در حوزرسد אین ویژگى به نظر مى
گاه אز وجود  ،شده אز אین رو دقت در متون אشاره .تر خود رא نمایانده אست بیش ،ترى برخوردאرند אز متون مفصل

ترین אحتمال در تعیین  دאرد كه پذیرفتنى ور پرده برمىناسازگارى و אختالف در متون مزب همچونهایى  آسیب
هاى علمى و  به مدد قابلیت ،قدر گفتنى אست شمارى אز محدثان گرאن .تخلیط رאوى אست ،ها منشأ آن
گونه روאیات رא  ابل توجهى אز אینאند شمار ق با אنجام عملیات پاالیشى موفق شده ،فرساى خود هاى طاقت تالش

پژوهى به  אستمرאر نهضت حدیث طبعاً .دאر نمایند ها رא نشان یا آنو نقل خارج كنند  ۀونشناسایى و אز گرد
  .گذאرى شده باشند هاى حدیثى جدیدى منجر خوאهد شد كه بر אستوאرترین متون روאیى پایه فرאورى مجموعه

  نمونه
خلیفة في  جلو عزّ  אهللاإنّ دאوود لمّا جعله « :قال )אلسالم علیه(عليّ بن إبرאهیم عن هشام عن אلصادق 

مّا كان في אلیوم אلّذي فل» إلى אلجبال وאلطیر أن یسبّحن معهجل و عزّ  ، أوحى אهللاאألرض وأنزل علیه אلزبور
جل ـ یعني لالبتالء ـ אشتدّت عبادته، وخال في محرאبه، وحجب אلناس عن نفسه، وهو في و عزّ  وعده אهللا

فطار אلطائر، فوقع  ،فأعجبه جدّא، ونسي ما كان فیه، فقام لیأخذه.. . دیهفإذא بطائر قد وقع بین ی محرאبه یصلّي
אلحائطَ ) אلسالم علیه(د بعث אُوریا في بعث فصعد دאوود وكان دאوود ق ،على حائط بین دאوود وبین אُوریا بن حنّان

به بدنها فنظر إلیها  وغطّت ،فلمّا رأت ظلّ دאوود نشرت شعرها ،وإذא אمرأة אُوریا جالسة تغتسل ،لیأخذ אلطیر
وكتب إلى صاحبه في ذلك אلبعث أن یسیروא إلى  ،دאوود، فافتتن بها، ورجع إلى محرאبه ونسي ما كان فیه

فكتب دאوود إلى صاحبه אلّذي بعثه أن ضع אلتابوت  ... یوضع אلتابوت بینهم وبین عدوّهم ،موضع كیت وكیت
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فلمّا قُتِل אُوریا دخل علیه אلملكان ـ إلى أن  ،فقدّمه وقُتِل ،ابوتوאُوریا بن حنّان بین یدي אلت ،بینك وبین عدوّכ
  ٥٩.»بإمرأة אُوریا بعد ذلك) אلسالم  علیه(وتزوّج دאوود « :عن ذلك بتفصیل ثمّ قال )אلسالم علیه(ذكر قصّة توبته 

مبر رא به جانشینى ود پیاگاه كه خدאوند دא آن: )אلسالم  علیه(برאهیم به نقل אز هشام אز אمام صادق אبن  یّعل
ها و پرندگان وحى كرد كه هماهنگ با وى خدא رא تسبیح  فرستاد به كوه در زمین قرאر دאد و زبور رא بر وى فرو
אمتحان אلهى دאده شده بود و عبادت وى אفزون شده و در محرאب خود  ۀكنند پس در روزى كه به אو وعد

هان در گزאرد ناگ ان حال كه در محرאب خود نماز مىخلوت گزیده و אز مردم نیز فاصله گرفته بود در هم
در نتیجه عبادتى رא كه بدאن مشغول  ،زده كرد زیبایى آن پرنده دאود رא بسیار شگفت. אى فرود آمد مقابلش پرنده
ان ود و אوریا بن حنّدא ۀرد و بر دیوאرى كه میان خانאما پرنده پروאز ك ،برخاست تا پرنده رא بگیرد .بود אز یاد برد
دאود  .كاروאن نظامى به مأموریتى گسیل كرده بود کهمرאه یאوریا رא به  ،ددאو אین در زمانى بود كه .بود نشست

خود نشسته و مشغول  ۀهمسر אوریا در حیاط خاندر آن ساعت  .بر بلندאى دیوאر رفت ،برאى گرفتن پرنده
پوشاند אما نگاه ند تا بتوאند در زیر آن بدنش رא بموهایش رא אفشا ،د رא دید ناگزیردאو ۀאو چون سای .אستحمام بود

ادت رא אز خاطر نهاد و אز آن پس به محرאب عبادت خود بازگشت لیكن كار عب .אو شد ۀد به وى אفتاد و شیفتدאو
و אز  عملیاتى دیگرى نقل مكان كنندۀ אى نوشت و به אو فرمان دאد كه به منطق فرستادگان خود نامه ۀبه فرماند
چنین شد و אو به قتل  .אى پیش بفرستد برאى אنجام مأموریت ویژه ،ت تا אوریا رא در خط مقدم مبارزهאو خوאس
ود به تفصیل دא ۀدאستان توب ،ود وאرد شدند ـ آن گاه در אین روאیتدو فرشته بر دא ،چون אوریا كشته شد .رسید
  .ر אوریا אزدوאج كردپس אز آن با همس) אلسالم علیه(د یان شده و سپس چنین آمده אست دאوب

ما یقول من  :بن محمّد بن אلجهم فقال عليّ) אلسالم علیه(سأل אلرضا « :אلصدوق عن أبي אلصلت אلهروي
كان في محرאبه یصلّي فتصوّر له إبلیس  )אلسالم علیه(إنّ دאوود : یقولون :؟ فقالאلسالم علیهدאوود قِبَلكم في 

فخرج אلطیر إلى אلدאر، فخرج  ،قام لیأخذ אلطیر ،طع دאوود صالتهفق ،على صورة طیر أحسن ما یكون من אلطیور
فاطّلع دאوود  ،في أثره، فطار אلطیر إلى אلسطح، فصعد في طلبه، فسقط אلطیر في دאر אُوریا بن حنّان

ض وكان قد أخرج אُوریا في بع ،في أثر אلطیر، فإذא بإمرأة אُوریا تغتسل، فلمّا نظر إلیها هوאها )لسالمא  علیه(
 ،فصعب ذلك على دאوود ،فقدّم، فظفر אُوریا بالمشركین ٦٠فكتب إلى صاحبه أن قدّم אُوریا أمام אلتابوت، ،غزوאته

 )אلسالم علیه(فضرب אلرضا  :قال .فكتب إلیه ثانیة أن قدّمه أمام אلتابوت، فقدّم، فقتل אُوریا وتزوّج دאوود بإمرأته
إلى אلتهاون  )אلسالم علیهم(  ، لقد نسبتم نبیّا من أنبیاء אهللاه رאجعونوإنّا إلی  إنّا هللا: وقال ،بیده على جبهته

  !ر אلطیر ثمّ بالفاحشة ثمّ بالقتلبصالته حین خرج في أث
إنّما ظنّ  )אلسالم علیه(ویحك، إنّ دאوود : )אلسالم علیه(؟ فقال فما كانت خطیئته  ابن رسول אللّهی :فقال

على  )אلسالم علیه(فعجّل دאوود ...  جل إلیه אلملكینو عزّ  ، فبعث אهللالم منهخلقا هو أع وجل عزّ  أن ما خلق אهللا
ولم یسأل אلمدّعيَ אلبیّنة على ذلك، ولم یُقبل على  ،لَقَدْ ظَـلَمَكَ بِسُؤَאلِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ :فقال ،אلمدّعى علیه

یَا ﴿: یقول جلو عزّ  ؛ أال تسمع אهللابتم إلیهال ما ذه ،هحكمفكان هذא خطیئة . ماتقول :אلمدّعى علیه فیقولَ
فما قصّته مع אُوریا؟ فقال   یابن رسول אهللا: فقال ﴾بِالْحَقِّ دَאوُودُ إِنَّا جَعَلْنَـاכَ خَلِیفَةً فِى אلْأَرْضِ فَاحْكُم بَیْنَ אلنَّاسِ

  ، وأوّل من أباح אهللاتتزوج بعده أبدאإنّ אلمرأة في أیّام دאوود كانت إذא مات بعلها أو قتل ال :)אلسالم علیه(אلرضا 

                                                 
 .١ ح، ٢٠ص ، ١٤ج  ،بحار אألنوאر؛ ٢٢٩ص  ،٢ ج ،تفسیر אلقمّي. ٥٩
 .»אلتابوت «بدل » אلحرب «. ٦٠
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فتزوّج بامرأة אُوریا لمّا قتل وאنقضت عدّتها  ،)אلسالم علیه(جل له أن یتزوّج بامرأة قُتل بعلها كان دאوود و عزّ
  ٦١.»منه

אز على بن محمد بن جهم אز آنچه كه مردم  )אلسالم علیه(אمام رضا  :صدوق به نقل אز אباصلت هروى
ماز אیستاده در محرאبش به ن )אلسالم علیه(ود گویند دא مى: گفت .پرسید ،گویند مى) אلسالم علیه(ود دא ۀبار در

ود نماز خود رא ناتمام رها كرد و برאى گرفتن نمایاند پس دאخود رא به אو  ،زیباترین پرنده ۀبود كه אبلیس در چهر
د در طلب אو پرنده بر فرאزى نشست و دאو .ود نیز אز پى آنپرنده به سوى حیاط خانه رفت و دא .پرنده برخاست

ناگهان با همسر אوریا  .د אز پى پرنده אز آن باال نگریستאوریا بن حنّان فرود آمد و دאو ۀپرنده در خان .باال رفت
אش شد و אین در حالى بود كه دאود אوریا  چون نگاهش به وى אفتاد شیفته .موאجه شد كه در حال אستحمام بود

بر אش نوشت كه وى رא پیش بفرستد و אو فرستاده شد אما  ود به فرماندهدא. گسیل كرده بودرא برאى جنگى 
אى نوشت كه אوریا رא بار دیگر پیش  برאى אو نامه پس مجددאً .د گرאن آمدمشركان پیروز شد و אین بر دאو

با شنیدن אین [ )مאلسال علیه(אمام  .ود با همسرش אزدوאج كردنین شد و אوریا به قتل رسید و دאچ .بفرست
به یقین به پیامبرى  .»وإنّا إلیه رאجعون  إنّا هللا«: با دستش بر پیشانى خود كوبید و فرمود ]سخنان אز سر تأسّف

אى אز نماز خارج شد و سپس نسبت فحشا  אید كه به دنبال پرنده אز پیامبرאن خدא نسبت ناچیز شمردن نماز رא دאده
  !كشى گاه نسبت آدم و آن

  چه بود؟) אى دאرد ن هم بدאن אشارهكه قرآ(د خطاى دאوאى پسر رسول خدא پس  :فترאوى گ
پندאشت كه خدאوند دאناتر אز אو  ]با توجه به دאنش و علم فرאوאنى كه خدא به وى دאده بود[دאود  :فرمود
وאیى אدعا ود به ضرر كسى كه علیه אو نارپس دא. ند دو فرشته رא به سوى وى فرستادپس خدאو ،نیافریده אست

 ،كند باز تنها گوسفند تو رא طلب مى ،كه وى با دאشتن آن تعدאد گوسفند אز אین«: شده بود عجوالنه گفت
אین صدور حكم در حالتى بود كه אز شخص مدّعى دلیلى بر אدعایش درخوאست نكرده و به  .»ستمكار אست

چه نه آن ]אین بود خطاى دאوود[د بو سخن فرد متهم نیز گوش فرא ندאده بود چنین عملى خطاى در قضاوت
د ما تو رא در زمین به جانشینى قرאر دאدیم پس در אى دאو﴿ :فرماید אى كه خدאوند مى آیا نشنیده .شما پندאشتید

  .﴾مردم به حق حكم كن میان
در زمان  :فرمود )אلسالم علیه(؟ אمام رضا دאود با אوریا چیست אى پسر رسول خدא پس حكایت :رאوى گفت

 .كرد گاه پس אز آن אزدوאج نمى شد هیچ گذشت و یا كشته مى مى همسرش در زنى كه) אلسالم علیه( دאود
بود كه پس אز كشته ) אلسالم علیه(دאود  ،نخستین كسى كه خدאوند אزدوאج با چنین زنى رא برאیش جایز شمرد

  .ج كرده אستאزدوא با وى )علیه אلسالم(دאود  ۀ همسرش،شدن אوریا و پایان یافتن אیام عدّ

  אختالف تبیین
 ،حكمت و كمال ،رغم مرאتب عصمت یعل ،د پیامبرאست در حدیث نخست به شخصیت دאوא چنان كه پید
ناچیز شمردن نماز و نظایر آن نسبت دאده  ،پرستى شهوت ،سرباز مؤمن کدسیسه برאى كشتن ی ،نظر به نامحرم
تنّزه و  ،ر مقام شامخ پیامبرאن אلهى و عصمتب ،ها در حالتى كه حدیث دوم با نفى آن نسبت .شده אست

  .كند تأكید مى) אلسالم علیه(ود دאمنى آنان و אز جمله دאپاك

                                                 
  .٢ ح، ٢٣ ص ،١٤ ج ،بحار אألنوאر ؛١ ح ،١٩٣ ص ،١ ج ،عیون أخبار אلرضا. ٦١
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  رفع אختالف
كه به منشأ אختالف فوق و چگونگى عالج آن بپردאزیم توجه به אین نكته شایسته אست كه  پیش אز آن

ه مضمون حدیث نخست وאكنش نشان دאده شمارى אز عالمان و مفسرאن مسلمان אعم אز شیعى و سنى نسبت ب
و عالمه  ٦٤فخر رאزى ٦٣،אمین אالسالم طبرسى ٦٢،אز آن جمله سید مرتضى .אند و آن رא مردود دאنسته

چه رسد به  ،אند با نامقبول خوאندن حدیث אول چنین אمورى رא خالف شئون مؤمنان عادى دאنسته ٦٥،طباطبایى
  .كند ار אز אو یاد مىبا عظمت بسیكه قرآن  پیامبر عظیم אلشأنى

  :دکرتوאن אحتماالت چهارگانه زیر رא بررسى  شناسى حدیث نخست مى و אما در مقام آسیب
آن  .رسد אحتمال אول موضوع و ساختگى بودن روאیت مورد بحث אست هر چند אحتمال قویى به نظر نمى

ادیثى قابل طرح אست كه אز در אح ،كند אین אست كه جعلى و ساختگى بودن چه אحتمال مزبور رא تضعیف مى
 سوى رאویان ضعیف و یا مجهول אلهویّه نقل شده باشد در حالى كه رאویان אین حدیث شناخته شده و مورد

  .אند وثوق
حدیث طوالنى אست كه در آن،  کل مقطعى אز یאین توضیح كه روאیت אوّ با. אحتمال دوم تقطیع אست

هاى  گاه نسبت نقد فرאهم شود آن ۀمطرح گردیده تا زمین )אلسالم  علیه(ود אعمال شنیع به حضرت دאאنتساب آن 
موجب شده تا حدیث به جاى آن  ،منتهى تقطیع ناشیانه و غیر فنى .אفترא و مردود אعالم شده אست ،گفته شده
حدیث با  الًكه אوّ چه אین ؛אین אحتمال نیز ضعیف אست .مزبور رא پاسخ دهد به ترویج آن بپردאزد ۀكه شبه
אگر . אیم هایى אز آن بسنده كرده به نقل بخش ،ناگزیریل و אطناب تمام به شرح حكایت پردאخته אست و ما تطو
بایست مشمول حذف  ترى אز אین حدیث مى فقرאت و אجزאى بیش بر چكیده كردن متن روאیت بود قاعدتاً بنا

گو وجود دאرد چنین تقطیع  و عالوه با توجه به شناختى كه אز توאنایى رאویان حدیث مورد گفتبه  .گردد
  .رسد آنان بسیار بعید به نظر مى אى אز ناشیانه

 ،אحتمال سوم تقیه אست و آن در אینجا بدین معنا אست كه در روزگارى كه به دلیل شرאیط خاص سیاسى
ند بودאى دست و پا كرده  برאى خود كرسى درس و خطابه ،مسلمان با جلب نظر حاكمان برخى אز یهودیانِ تازه

گاه خاندאن رسالت  ،ساختند جامعه منتشر مى رא در) אسرאییلیات(هاى خود אز كتب محرَّف پیشین  و آموخته
نظر و با دیدگاه  شدند אز بیان آرאى وאقعى خویش صرف ناگزیر مى ،با هدف تأمین مصالح برتر ،)אلسالم علیهم(

אند گویا حدیث مورد  نیز گفته ٦٧אلدقائق كنزو مؤلف  ٦٦چنان كه عالمه مجلسى. אظهار همرאهى كنند ،حاكم
  .אز אین قبیل אست ،بحث

كه تقیه در غیر אحكام عملى و  ندאن قوتى برخوردאر نباشد چه אینرسد אین אحتمال نیز אز چ به نظر مى
فرض אگر ضرورتى هم به  .هاى سیاسى و אجتماعى چندאن متدאول نبوده אست אى حساسیت فقهى و نیز پاره
شده به حضرت  ا توجه به سخیف بودن موאرد منتسبب ،كرد در אصل چنین موضوعى אیجاب مى جریان تقیه رא

  .و تفصیل وجود ندאشت ضرورتى برאى אین همه אطناب مسلماً )אلسالم علیه(د دאو

                                                 
 .٨٨ص  ،تنزیه אالنبیاء. ٦٢
 .٧٣٦ص ، ٨ج  ،مجمع אلبیان. ٦٣
 .٧٢ص  ،عصمة אالنبیا. ٦٤
  .١٩٨ص ، ١٧ج ، تفسیر אلقرآن يאلمیزאن ف. ٦٥
 . ٢٣ص ، ١٤ج  ،بحار אألنوאر. ٦٦
 .٢٢٢ص ، ١١ج  ،אلدقائق كنز. ٦٧
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ترین אحتمال رא كه همانا تخلیط رאوى אست  אكنون با تضعیف אحتماالت فوق نوبت آن אست تا قوى
مسلمانان  یلیات אز سوى همان تازهئرسد در روزگارى كه ترویج אسرא مىال قوى به نظر به אحتم .یمکنبررسى 
 ،אى كه بر אذهان بسیارى אز مردم تأثیر خود رא نهاده بود به گونه ،تبار در جامعه رونق فرאوאن دאشت یهودى

رאد شنیده و به خاطر رא אز زبان همان אف )אلسالم علیه(د ، حكایت حضرت دאوبرخى אز رאویان روאیت אول نیز
گذشت زمان  .אز محضر خاندאن رسالت نیز در همین خصوص حكایات متعددى شنیده بودند طبعاً .سپرده باشند

 אحیاناً ،ها موجب شد تا مرز אین دو دسته شنیده ،شده ذهنى برخى אز رאویان אشاره و به تحلیل رفتن قوאى
گوى אمام  د אز زبان حقאرتباط با حضرت دאو ها پیش در الدر نتیجه در مقام نقل روאیتى كه سشود و رنگ  كم

شده אز مروّجان فرهنگ تورאتى  ته آن رא با دیگر محفوظات دریافتشنیده بود ناخوאس )אلسالم علیه(صادق 
אختالف و كنار نهادن روאیتى كه تخلیط رאوى در پردאزش  ۀبا شناسایى ریش طبعاً .درآمیخته و بیان كرده باشد

  .گردد אختالف مورد نظر مرتفع مىאست، دאشته  آن دخالت

  چكیده

  .تخلیط رאوى אست ،אز אسباب אختالف روאیات دیگریكى  
  .خلط אست كه به معناى درآمیختن و ممزوج شدن دو یا چند چیز אست ۀتخلیط אز ماد 
، نىبا كمرنگ شدن مرزبندى میان مفاهیم ذه .درآمیختن دو چیز منحصر به אشیا و موאد خارجى نیست 

  .آید خلط آن مفاهیم نیز پدید مى ۀزمین
ها و  ریزى شده در نتیجه توאن بازشناسى ویژگى آموخته توאند دچار درهم אنسان نیز مى אدرאكىقوאى  

  .شود نامیده مى »تخلیط« אصطالحدر ذهنى  ۀאین عارض. و یا زאیل گردد بدیا كاهشها  دریافت
 ۀدر نتیج .אند تخلیط شده عارضۀمدت دچار  مقطعى یا درאز نیز همچون دیگر אفرאد به صورت رאویانبرخى  

  .قابل قبول برخوردאر نیست رאویان אز אستوאرىِ ۀشمارى אز روאیات אین دست ،אى دیدهچنین پ
אز متون  ،یات و تفاصیلئجهت نقل جز به روאیات تاریخ و قصص كه معموالً ۀدر حوز ،تخلیط رאوى ویژگى 

  .ر خود رא نمایانده אستت بیش ،ترى برخوردאرند مفصل
هایى  تخلیط رאویانش دچار آسیب ۀبخشى אز روאیات אین حوزه كه توسط رאویان ثقه نیز نقل گردیده אز روزن 

 .אستا ه آن ۀ، אز جملشده كه ناسازگارى با دیگر متون روאیى
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  هدف درس

  : آشنایى با
  .روאیى اتدر אختالف گذאرى آن אثر چگونگىو  ترخیص در تكلیف ۀپدید 

  مرورى بر مباحث پیشین

 אین در .شدیم آشنا ثیحد عرصۀ در نیآفر אختالف یرجخا אسباب אز سبب هشت با ،گذشته جلسات در
 آشنا ث،یאحاد در אختالف یدאخل אسباب אز سبب لینאوّ عنوאن به ،تكلیف در ترخیص پدیدۀ با نیمآ بر جلسه
  .شویم

  אسباب دאخلى אختالف حدیث

توאن به  مىگذشته گفته شد عوאمل و موجبات پدیدآورِ אختالف میان مفاد روאیات رא  جلساتكه در  چنان
אى كه  زא كه در مرحله ند אز آن عوאمل אختالفא אسباب دאخلى عبارت. دאخلى و خارجى تقسیم كرد אصلىِ ۀدست دو

و موجب ناسازگارى  رود میدر حال صدور و אلقا شدن אست به سرאغ آن ، )אلسالم علیهم( אز سوى معصوم سنّت
ونه كه در بخش دوم به بررسى شمارى אز אسباب گ شایسته אست همان. گردد مى میان אفرאد و אجزאى آن
پیشاپیش بر אین . אین بخش نیز به بررسى چند عامل دאخلى אختالف بپردאزیم در، خارجى אختالف پردאختیم

خوאهیم شمرد تنها تعدאد אندكى אز موאرد  آتى بر جلساتو  جلسهאین  كنیم كه عوאملى كه در نكته تأكید مى
  .אند شدهپژوهان شناسایى  كنون אز سوى حدیث تا ف هستند كهپرشمار אسباب دאخلى אختال

  ترخیص در تكلیف: نخست سبب

، به مخاطب آید عبارت אست אز صدور حكم رخصت و אجازه مى كه אز معناى لغوى آن نیز بر ترخیص چنان
  .ستא در אنجام یا عدم אنجام تكلیفى كه متوجه אو

  אنوאع تكلیف: نخست ۀمقدم
تكلیفى אنجام دאدن و  كه אز رهگذر هر چه אین، بندى نمود كلى تقسیم ۀאن در دو دستتو تكالیف رא مى

خوددאرى و عدم אنجام ، مطلوب مقام تكلیف كننده אست و یا אجتناب، محقق كردن كارى توسّط شخص مكلف
אز אین  کی אز سوى دیگر هر. نامیم אخیر رא نهى مى ۀאمر و دستتكالیف رא  نخستِ ۀدست. آن مورد نظر אو אست

אند  אمىكند و یا غیر אلز אند یعنى مكلف ناگزیر אست به مقتضاى آن אمر یا نهى عمل یا مطلوب אلزאمى، دو دسته
كه برאى وى وجود  عمل نپوشاند و אز فضاى فرאغ و رخصتى ۀمزبور رא جام ۀیعنى شخص مجاز אست خوאست

  :شوند خالصه مى زیر ۀאوאمر و نوאهى در چهار گون، هاى فوق بندى تقسیم ۀبدیهى אست در سای. دאرد بهره بگیرد
مستحب و ، حرאم، وאجب، ها به ترتیب אمر غیر אلزאمى و نهى غیر אلزאمى كه بدאن، نهى אلزאمى، אمر אلزאمى
  .شود مى مكروه گفته
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  مفهوم אمر و نهى :دوم ۀمقدم
. شخص مكلف نمایند كننده متوجه אند تا مفهوم אلزאم رא אز سوى تكلیف אوאمر و نوאهى در אصل وضع شده

و یا אز  دبخش موظف אست مفاد אمر رא تحقق אى بر رخصت یافت نشود مكلف قطعاً אین مادאم كه قرینه بر بنا
  .چیزى كه نهى شده אجتناب نمایدאنجام 

  ن یאقسام قرא :سوم ۀمقدم
ها  معناى אصیل آن אهى رא אزتوאند אوאمر و نو مخالف مى ۀینپیش گفته شد تنها وجود قر ۀكه در مقدم چنان

אین نكته  لیكن به. و به سوى مطلوبى غیر אلزאمى معطوف نماید کندאند منصرف  كه برאى آن قرאر دאده شده
  .אند و گاه منفصل بلكه گاه متصل، سنخ نیستند کن هموאره אز ییتوجه دאشت كه قرא باید

فاصله و אنفكاكى حاصل  ،ناظر به آن אست همیان قرینه و مفهومى كه אین قرینمتصل آن אست كه  ۀینقر
در صورت « عبارت» אمتحان شركت كنید ۀدر صورت تمایل فردא در جلس« ۀعنوאن مثال در جمل به. نشود
فوق رא فاقد قید مزبور  ۀ، به طورى كه אگر جملאمتحان ۀبر אلزאمى نبودن شركت در جلس قرینه אست» تمایل

 كه به روشنى پیدא در عین حال چنان. در آزمون مورد نظر خوאهند بودموظف به شركت  تصور كنیم دאنشجویان
  .و به مخاطبان אبالغ شده אست ،صادر و متصل با אصل فرمان شركت در جلسه شده همرאه یاد ۀست قرینא

אى كه در فرصت و مجال  אست عبارت אست אز قرینهא گونه كه אز نام אو پید همان ،منفصل ۀאما قرین
در «قید ، كه در عبارت فوق مثل אین. خود رא به مخاطب بنمایاند، رאه با مفهوم مورد نظرهم دیگرى و نه
  .به دאنشجویان אبالغ شود متعاقباً אعالم אصل برگزאرى אمتحان پس אز» صورت تمایل

  ترخیص در تكلیف و نقش آن در אختالف حدیث

به مبحث ترخیص در تكلیف  مجددאً نوبت آن אست تا، شده  گفته ۀگان אكنون با عنایت به مقدمات سه
אختالف میان روאیات رא ترسیم  چگونگى אثرگذאرى آن در پیدאیش، تر آن و ضمن تبیین تفصیلى گردیمباز

  .نماییم
) אلسالم علیهم(وאقعیت אین אست كه شمار زیادى אز אوאمر و نوאهى وאرد شده در زبان خاندאن رسالت 

مصالح و مفاسد אمت رא كه چه بسا ، رع حكیم به אقتضاى خیرخوאهى خودشا אصوالً .אند هاى غیر אلزאمى توصیه
 نمایاند و در قالب אمر و نهى، محقق ساختن مردم پوشیده אست به آنان مى ها بر نه وאقعیت بسیارى אز آنكُ

جا كه میان مصادیق متعدد  لیكن אز آن. كند آحاد אمت مطالبه مى ها رא אز ها و אجتناب אز مفسده مصلحت
تفاوت بسیار אست برخى אز مطالبات رא אلزאمى  ،و كالن بودن به لحاظ میزאن אهمیت و خرد، مصلحت و مفسده
مایى مخاطبان خود در موאرد خارج و به אرشاد و رهن אى دیگر رא אز شمول אلزאم پاره، ساخته و در مقابل

، مجازند تنها در صورت تمایل رعاًאخیر ش ۀدست در نتیجه مردم در موאجهه با. شده بسنده كرده אست  אشاره
كه مطابق  جا چیزى رא كه به هیچ رو نباید אز خاطر نهاد אین אلبته در אین .ها אقدאم نمایند نسبت به אجرאى آن

אى دאلّ بر غیر  مادאم كه دلیل و قرینه، تمامى אوאمر و نوאهى ،شد دوم كه אندكى پیش אز אین تقدیم ۀمفاد مقدم
خود كه همانا אلزאم و عدم رخصت אست حمل  بایست بر معناى אصیل به دست نیاید مىها  آن بودن אلزאمى
אى بر ترخیص אز سوى صاحب  قرینه، متعدد دهد كه در موאرد هاى روאیى نشان مى אما تتبع در آموزه. گردند

میان دو ، شود كاربرאن در بدو אمر موجب مى گاه، ن مزبوریرאمنتهى منفصل بودن ق. شریعت صادر شده אست
تر به لحاظ  بلكه به تعبیر دقیق، كارى אست حدیثى كه مورد نخست آن مشتمل بر توصیه به אنجام یا אجتناب אز

 ،دهد در همان موضوع خبر مى فهماند با حدیث دوم كه אز ترخیص قالب אمرى یا نهیى خود אلزאم رא مى
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بخشى אز مرאد و منظور ، حدیث אز אین دو کیهر ، كه در حقیقت حال آن. ناسازگارى و אختالفى رא تصوّر كنند
عرفى میان متون אختالفى و  بر אین אساس در رאستاى جمع. كند وאقعى صاحب شریعت رא به مخاطب אبالغ مى

אز رهگذر ترخیص و جوאزى كه مستفاد אز حدیث دوم אست حدیث نخست رא چنانچه متضمن אمر به كارى بوده 
ترتیب אختالف میان  كنیم و بدین نهى אز عملى بوده بر كرאهت حمل مىאست بر אستحباب و אگر مشتمل بر 

  .نماییم روאیات مربوط رא مرتفع مى

  حكمت صدور אمر و نهى در موאرد مستحب و مكروه

آشنا شویم به אین پرسش  ،ترخیص در تكلیف هایى אز אختالف حدیثىِ ناشى אز كه با نمونه پیش אز אین
אز صیغه و ساختار ، عمل کאستحباب یا كرאهت ی به جاى صدور حكم، هاى دینى پردאزیم كه چرא در آموزه مى

منفصلى نیاز אفتد  ۀبردאرى شده אست تا به قرین بهره אند אمر یا نهى كه برאى فهماندن אحكام אلزאمى وضع گردیده
  ؟אختالف دو یا چند حدیث باشد، چند ناپایدאر آنهر ۀكه نتیج

گونه نیست كه هموאره در موאرد אحكام غیر אلزאمى אز  אین אوالً :تتوאن گف در جوאب אین سؤאل مى
אین حقیقت رא به ، هاى روאیى به وضوح تتبع در متون دینى به ویژه آموزه. ه شده باشددאلزאمى אستفا ساختارهاى

گذאرى و تشریع אحكام در موאرد  شارع در مقام قانون، هایى موجب شده אست آرى حكمت. رساند مى אثبات
نخست با به كارگیرى אدوאت אلزאم و ، אى پیروى كند كه در אحكام مستحب یا مكروه چنین رویه متعددى אز

هایى אست كه در عین  ها تحكیم سنت آن حكمت ۀאز جمل. منظور خود رא محقق نماید ،ترخیص سپس با بیان
گو كه مستلزم مسكوت نهادن  و مورد گفت ۀگیرى אز روی ردید بهرهت بى. אند عنایت ویژه وאجب نبودن مورد

به . كند شایانى مى کאسالمى كم ۀه نهادینه كردن آن رفتار در جامعب، אست موقّت بخشى אز زوאیاى حكم
شوند به  مربیان אمت نیز محسوب مى، אفزون بر شأن تقنین كه) אلسالم علیهم(عبارت دیگر خاندאن رسالت 

 ۀאند تا אجرאى بهین هاى خاصى به جامعه تزریق كرده قالب אقتضاى حیثیت تربیتى خود گاه אحكام אلهى رא در
  . هاى مزبور رא در پى دאشته باشد آموزه

ها نمونه  

   نخست  نمونۀ

فرمایند  نقل می )آله و علیه אهللا صلى(אز رسول گرאمی אسالم ) علیه אلسالم(در حدیثی که אمام صادق 
    :چنین آمده אست

في مسجدي  نامُال یَ« :)آله و علیه אهللا صلى(  ول אللّهِسُرَ نْعَ )אلسالم علیه( قِادِאلصّ אإلمامُُ
   ٦٨.»دٌفیه أحَ بُنُجْ، وال یَدٌأحَ

نباید كسى در  )آله و علیه אهللا صلى( אبه نقل אز رسول خد) אلسالم علیه(אمام صادق 
  .مسجد من بخوאبد و نیز نباید شخصى در آن جا خود رא جُنب كند

                                                 
  . ۶۳۷۹ح  ،۲۲۰ص  ،۵ج  ، وسائل אلشیعة ؛۳۴ح ، ۱۵ص ،  ۶ج ، تهذیب אالحكام. ٦٨
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 ومسجدِ אلحرאمِ في אلمسجدِ ومِعن אلنّ )אلسالم علیه(  أبا عبدאهللا ألتُسَ« :بٍهَوَ بنُ معاویةُ
  ٦٩.»!؟اسُאلنّ نامُیَ فأینَ، نعم: قال )آلهِ وِِِ علیه אهللاُ ىصلّ( אلنبيِّ

خوאبیدن در مسجد אلحرאم و مسجد  ۀدر بار )אلسالم علیه(אز אمام صادق  معاویة بن وهب
) مسافرאن تنگدست و تهیدستان(پس مردم ) אردند مانعى(آرى  :فرمود. אلنبى پرسیدم
  !كجا بخوאبند؟
 אلحرאمِ في אلمسجدِوم ِאلسالم عن אلنّ علیه  أبا عبد אللّه سألتُ« :عبد אلخالق بنُ إسماعیلُ
   ٧٠.»هِبِ ال بأسَ! ؟ رאمِאلحَ دِجِسْوא في אلمَنامُیَ أنْ نْمِ اسِللنّ دٌّبُ لْهَ :فقالَ

در باره خوאبیدن در مسجد אلحرאم  אلسالم علیهز אمام صادق א« :אسماعیل بن عبد אلخالق
  .»אشكالى ندאرد! جد אلحرאم دאرند؟خوאبیدن در مس אى جز آیا مردم چاره :فرمود. پرسیدم

  אختالف تبیین
خدא  خوאبیدن در مسجد رسول، لدر حدیث אوّ، تر كردن فرهنگ אحترאم به مسجد با هدف عمیق

منطقى אست كه  شده كامالً  وضع ک، برאى אلزאمِ بر تركه نهى نظر به אین. אست شده نهى )آله و علیه אهللا  یصل(
با توجه به بر آن عالوه . رא ناروא تلقى كند) آله و علیه אهللا صلى(אلنبى  خوאبیدن در مسجد، אین حدیث ۀشنوند

، م אز אین جهتبلكه برترى مسجد אلحرא، אلحرאم در ضرورت حفظ حرمت همانندى مسجد رسول خدא و مسجد
مسجد אلحرאم نیز جارى  بارۀ درحرمت خوאبیدن در مسجد אلنبى رא  حكم، طبیعى אست كه به طریق אولویت

خوאبیدن در مسجد رسول خدא و مسجد אلحرאم رא جایز ، وضوح حدیث دوم و سوم به، در همین حال. سازد
  .شمارند مى

  رفع אختالف 
אز خوאبیدن در مسجد אلحرאم و مسجد אلنبى دو حدیث אخیر رא كه حاكى אز ترخیص و جو

ل محسوب و אز אین طریق مقصود אصلى حدیث قرینه بر تعدیل ظاهر مفاد حدیث אوّ אست) آله و علیه אهللا صلى(
אین كرאهت به تناسب  طبعاً. كنیم كرאهت خوאبیدن در مسجد یاد شده אست كشف مى نخست رא كه همانا

بر אین אساس . خوאبند شدت و ضعف خوאهد دאشت ر آن دو مسجد مىكسانى كه د میزאن ضرورت و ناچارى
شوند در  ناگزیر به سكنى گزیدن در مسجد مى تهیدستان و دیگر كسانى كه אحیاناً حكم مزبور در خصوص

بینیم رسول گرאمى אسالم  در همین رאستا אست كه مى. گردد منتفى مى אساساً و یا אستحدאقل حالت خود 
אهل (אفرאد مسكین  ۀبیتوت ۀكرده אست ـ אجاز حكایت) אلسالم علیه(گونه كه אمام باقر  ـ آن )آله و علیه אهللا صلى(

  :فرمود هاى نخستین هجرت به مدینه صادر در سال، رא در مسجد) صفّه
   ٧١.آلهِ و             علیه    אهللاُ  ىصلّ  אهللاِِ رسول دِهْعلى عَ جدِسْفي אلمَ ونَیتُبِوא یَكانُ ینَساكِאلمَ إنَّ

  دوم   نمونۀ

 أذאنٍبِ بِجَمْعٍ شاءِوאلعِ אلمغربِ صالةُ« :)אلسالم علیه(  منصور بن حازم عن أبي عبد אهللا

                                                 
  .۶۳۷۷ح  ،۲۱۹ص  ،۵ج  ، وسائل אلشیعة، ۱۰ح  ،۳۶۹ص  ،۳ج  ،אلكافى .٦٩

  .۶۳۸۰ح  ،۲۲۰ص  ،۵ج  ،وسائل אلشیعة ؛۴۴۵ح  ،۱۲۷ص  ،قرب אإلسناد. ٧٠

  .۶۳۸۱ح  ،۲۲۰ص  ،۵ج  ،وسائل אلشیعة ؛۵۳۶ح  ،۱۴۸ص ، قرب אإلسناد. ٧١
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  אهللاِ لَّى رسولُوهكذא صَ :قالَ ،ئاًیْشَ ماهُنَیْلِّ بَصَوال تُ ،نِیْتَوإقامَ وאحدٍ
  ٧٢.»آله و علیه אهللا  ىصلّ

شب عید (نماز مغرب و عشا در « :)אلسالم علیه(אمام صادق  منصور بن حازم به نقل אز
میان . شود אذאن و دو אقامه به جا آورده مى کی با) به صورت پى در پى(در مشعر ) قربان

 در شب عید در(نیز ) آله و علیه  אهللا  صلى(رسول خدא . آن دو نماز، نماز دیگرى مگزאر
  .»گونه نماز گزאرد אین) مشعر
 لِّيאُصَ جَمْعٍبِ אلمغربَ تُلَّیْإذא صَ« :)אلسالم علیه(  ألبي عَبْدِ אهللا تُلْقُ :مُصْعَبٍ بنُ عَنْبَسَةُ
  ٧٣.»دُعْبَ عاتِلِّي אلرَّكَصَثمَّ تُ شاءَوאلعِ لِّ אلمغربَصَ، ال :؟ قالَאلمغربِ دَعْبَ عاتِאلرَّكَ

آیا در پى به جا آوردن نماز « :گفتم )אلسالم علیه(عنبسة بن مصعب به אمام صادق 
) پى در پى(خیر، مغرب و عشا رא  :؟ فرمودبیاورم غرب در مشعر، نمازهاى دیگرى به جام
  .»خوאن سپس نمازهاى دیگر به جا آورب

لَّى صَفَ قامَفَ ،ةِلِفَدَبالمُزْ אلمغربَ )אلسالم  علیه(  אهللا أبي عبد فَلْتُ خَلَّیْصَ« :أبان بن تغلب
 ،ةٍنَسَبِ ذلكَ دَعْبَ هُفَلْخَ تُلَّیْمَّ صَثُ ،ماهُنَیْفیما بَ عْكَرْیَ مْلَو ةَرَאآلخِ شاءَلَّى אلعِمَّ صَثُ אلمغربَ

  ٧٤.»عاتٍكَرَ عَبَأرْبِ فَّلَنَتَفَ قامَ لَّى אلمغربَمَّا صَلَفَ
به جا ) אلسالم  علیه(صادق   پشت سر אمام) مشعر(نماز مغرب رא در مزدلفه  :אبان بن تغلب

كه میانشان نماز دیگرى  ب و عشا رא بى آنمغر آن حضرت برخاست و نماز. آوردم
سر حضرتش  پشت) همان نماز رא در همان مكان(سال بعد نیز . بخوאند به جا آورد

  .خوאندم، چون مغرب رא به جا آورد برخاست و چهار ركعت نماز نافله به جا آورد

  אختالف تبیین
 حكم אستحبابى تفریق ودر آن  אز جمله موאردى كه، ل روאیت سوممطابق دو حدیث نخست و مقطع אوّ

 جدאسازى نماز ظهر אز عصر و نیز نماز مغرب אز عشا ساقط אست در دومین موقِف حج تمتع یعنى در صحرאى
شود مكانى אست كه حاجیان باید شب دهم  אین صحرא كه אز آن با عنوאن مزدلفه و جمع نیز یاد مى. مشعر אست

خاندאن رسالت  ۀمطابق سنت نبوى و سیر. به سر آورند جا אلحجه یعنى شب عید قربان رא در آن ذى
و پس אز طى  کنند می کموقف نخست حج یعنى عرفات رא تر، אلرحمن با غروب آفتاب ضیوف )אلسالم  معلیه(

אى  אى میانشان فاصله كه با نماز نافله د و دو نماز شبانگاهى رא بدون آنرسانن مى مسافتى خود رא به مزدلفه
در همین حال مقطع پایانى حدیث אخیر حكایت אز . آورند אختصاصى به جا مى ۀو אقام کذאن مشتربیندאزند با א

جدא رא אز هم ، نماز مغرب و عشا با אنجام برخى نوאفل، אین رویه بر خالف )אلسالم  علیه(آن دאرد كه אمام صادق 
  .ساخته אست

  رفع אختالف
אستحباب  تنها، ب و عشاى صحرאى مزدلفهمقطع אخیر حدیث سوم گویاى آن אست كه در نماز مغر

رא در  به عبارت دیگر شایسته آن אست كه حاجیان אین دو نماز. جدאسازى دو نماز ساقط אست و نه جوאز آن
 در برخى موאرد به ویژه در صورت بروز برخى موאنع و، אین سنت کپى به جا آورند لیكن تر در مشعر پى

                                                 
  .۵۱۵، ص ۱۱ج  ،جامع אحادیث אلشیعهאلسید بروجردي،  .٧٢
  .۱۵۷همان، ص . ٧٣
  .۱۵۲، ص ۷همان، ج  .٧٤
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 پى خوאندن دو در ، با هدف تحكیم سنّتِ پىلאوّ ۀشود روאیات دست مى كه مالحظه چنان. مشكالت ناروא نیست
 كند אند كه كاربر حدیث در بدو אمر آن رא حكم وجوبى تلقى مى אى به بیان حكم پردאخته به گونه، نماز در مشعر

אست كه  گونه دאرد و אین مى ر، אز אستحباب آن پرده بمیان آن دو نماز ۀلیكن روאیت پایانى با ترخیص فاصل
   .گردد אین دو دسته روאیت زאیل مىموهوم  אختالف

  چكیده

برخـى   زאیـى میـان مفـاد    صدور و אلقاى سنّت، موجب אختالف ۀمرحلאسباب دאخلى، عوאملى هستند كه در  
  .شوند روאیات مى

  .אسباب دאخلى אختالف אستیكى אز  ،ترخیص در تكلیف 
  :الزم אستزیر  ۀبرאى شناخت مفهوم ترخیص، توجه به دو نكت 
خـود، بـرאى مكلفـان     ۀلیـ شوند بـه حسـب وضـعِ אوّ    אوאمر و نوאهى تقسیم مى ۀكه به دو دست تكالیف )אلف

  .אلزאم ندאرند رهاوردى جز
چیزى كه به آن אمـر אلزאمـى شـده و یـا אز      کمنفصل، אز جوאز تر ۀقرین کگاه دلیل دیگرى به عنوאن ی )ب
  .نامیم دلیل אخیر رא ترخیص مى ،دهد ه خبر مىאرتكاب كارى كه אز آن نهى אلزאمى شد جوאز

ل آن אلزאم به كارى و مضـمون مـورد   كاربر حدیث در نگاه نخست، دو روאیتى رא كه مضمون مورد אوّ طبعاً 
یافت كه دلیل مشـتمل   بیند لیكن با دقت درخوאهد ترخیص نسبت به همان كار אست مختلف مى دوم آن

ى אسـت بـر   א به عبـارت دیگـر قرینـه    ؛قت غیر אلزאمى دلیل نخستאى אست بر حقی قرینه بر ترخیص، خود
كه در قالب אمر یا نهى אبالغ شده بود و بدین ترتیب אختالف بـدوى میـان    چهمستحب یا مكروه بودن آن

 .گردد مىرفع  אین دسته روאیات
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  אهدאف درس

   :آشنایى با
  ؛مستتر یموضوع خروج و صاخ و ماع 
   .אختالف پیدאیش در سبب دو אین نقش 

   پیشین مباحث بر یمرور

 در شدیم آشنا وאیىر אختالفات در آن نقش و אختالف دאخلى אسباب אز سبب نخستین با گذشته ۀجلس در
 و مستتر یموضوع خروج و خاص و عام ییعن ،אختالف خارجى אسباب אز دیگر سبب دو با تا برآنیم جلسه، אین
  . شویم آشنا روאیات میان یزאی אختالف درها  آن نقش

  אسباب دאخلى אختالف حدیث

  عام و خاص : سبب دوم

  تعریف 
چندאنى به  خورد نیاز به چشم مى ها آن ر مفهومدو عنوאن عام و خاص به دلیل وضوحى كه د هرچند

אز אین  کی به تعریف هر ،تعریف ندאرند در عین حال با هدف رعایت وحدت رویه و هماهنگى با مباحث پیشین
  .پردאزیم دو مى

 ها آن كه تمامى אفرאد و مصادیقى رא كه عنوאن مزبور قابل אنطباق و صدق برאست عام عبارت مفهومى 
 بر אو »אنسان«عام אست یعنى هر فردى رא كه عنوאن » هر אنسانى= كلّ אنسان «عنوאن  مثالً. ودشامل ش ،אست

بر אو  »ء شى«عام אست و هر مصدאقى رא كه عنوאن » هر چیزى= ء  كلّ شى«و یا . گیرد می بر در كند صدق مى
  .چه جماد باشد یا نبات و چه אنسان باشد یا حیوאن ؛گیرد فرא مى אست منطبق
بوعلى سیناى « مانند ؛گردد אفرאد موضوع رא شامل مى یكه تنها بعضאست مفهومى  ؛مقابل آن خاص در
  .»دאنشمند

  زאیى  نقش عام و خاص در אختالف
تأثیرگذאرى عموم و خصوص در پیدאیش  یعنى ،אكنون با عنایت به تعاریف فوق، به موضوع بحث

به عبارאت زیر . كنیم زیر تبیین مى رא در قالب دو مثال و پیشاپیش مقصود خود گردیم می אختالفات روאیى باز
  :توجه كنید
  .»وهابیّت دشمن אتحاد אسالمى אست ۀفرق«، »אند هاى אسالمى دوستدאر אتحاد مسلمانان فرقه ۀهم« .۱
  .»دאنشمندאن دنیاپرست محترم نیستند«، »אند دאنشمندאن محترم ۀهم« .۲

هاى  تمامى فرقه ،نخستزیرא در مثال  ؛عام אست ،دو مثال אز کنخستِ هر ی ۀست جملא پیدא كه چنان
 .אثبات شده אست ،אفرאد موضوع یاد شده ۀمندى به אتحاد אسالمى برאى هم گردیده و عالقه مسلمان رא شامل

آن אفرאد ثابت شده  ۀبرאى هم ،گرفته و محترم بودن نیز تمامى אفرאد موضوع رא فرא در مثال دوم كه چنانهم
  .אست
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زیرא در مثال نخست، دشمنى كردن با אتحاد فِرَق  ،אند ها خاص אز مثال کدوم هر ی ۀمین حال، جملدر ه
אى אز موضوع خود كه אلبته در موضوع عام نیز  در مثال دوم نامحترم بودن رא برאى فرد یا אفرאد ویژه אسالمى و
  .אند ثابت كرده ،دאخل بودند

 نسبت به فرد یا ،ف و ناسازگارى میان دو مفهوم عام و خاصآنچه در אین جا به وضوح آشكار אست אختال
 مفهوم عام چیزى رא برאى אفرאد مزبور ثابت كه אین چه. אفرאدى אست كه تحت پوشش مفهوم خاص قرאر دאرند

אگر فرض كنیم אز میان مجموع هزאر نفر  مثالً. نفى شده אست ها آن كند كه در مفهوم خاص همان چیز אز مى
عام، אین بیست نفر نیز همچون سایر عالمان باید مورد  ۀمطابق گزאر ،ست نفرشان دنیاپرست باشندبی دאنشمند،

אحترאم و تجلیل  ۀهمین دسته אز عالمان، شایست خاص، دقیقاً ۀگیرند در حالى كه حسب گزאر אحترאم قرאر
אختالف رא نسبت به فرد אز  گونه אینتوאن  در دیگر مثال باال نیز به همین صورت، مى بدیهى אست. نیستند

  .ترسیم كرد ،تحت پوشش خاص
هاى روزمره تبیین  گفتنى אست چنین تنافى و אختالفى كه میان دو مفهوم عام و خاص و در قالب مثال

ضرورت پردאختن به مبحث  ،אین شیوع و فرאوאنىِ موאرد طبعاً. خورد میان روאیات به چشم مى אیم فرאوאن در كرده
  .مضاعف كرده אست ،ه عنوאن یكى אز אسباب אختالف متون روאیىب ،خصوص رא عموم و

  عالج אختالف میان عام و خاص  ۀشیو
 ،عام و خاص بودن אست ها آن אختالف در رאستاى جمع عرفى میان دو دسته אحادیث مختلفى كه منشأ

بدین . אر گرفته אستشناسان قر حدیث مورد توجه ،ناسازگارى مقدّم كردن خاص بر عام به عنوאن یگانه رאه حلّ
چنین عالجى در  طبعاً .زنیم مى )אستثنا(مفاد دلیل عام رא تخصیص  ،معنا كه با عمل كردن به مفاد دلیل خاص

  :دو مثال باال نتایج زیر رא پیش روى ما خوאهد نهاد
  .אند وهابیت دیگر فِرَق אسالمى خوאستار وحدت جهان אسالم ۀبه אستثناى فرق .۱
  .אند אحترאم ۀگرאمى و شایست ،لمان دنیاپرست دیگر دאنشمندאنبه אستثناى عا .۲

  .شود אین گونه אست كه אختالف بدوى و ناپایدאر میان دو عبارت برچیده مى

  ها نمونه
في  فیهِ رِفطِمُكالْ ضانَمَرَ في شهرِ فرِفي אلسّ ائمُאلصّ« ):אلسالم  علیه(  אللّهِ أبي عبدِ عنْ أبي אلعالءِ یحیى بنُ

 ؟فرِفي אلسّ رمضانَ شهرَ ومُ، أصُ אللّهِ یا رسولَ :فقالَ )آله و  علیه  אهللا  صلى( بيَى אلنّإنّ رجالً أتَ :قال ثمّ ،رِضَאلحَ
 قَدَّصَتَ لَّجَوَ عزَّ  אللّهَ إنَّ ):آله و  علیه  אهللا  صلى(  אللّهِ رسولُ فقالَ!  سیرٌیَ عليَّ إنّهُ ،ِ אللّه رسولَ یا :فقالَ .ال :الَفقَ
  ٧٥»!؟علیهِ دَّرَتُ أنْةٍ قَدَصَبِ قَدَّصَتَ وْم لَكُدَأحَ بُجِعْ، أیُضانَمَرَ رِهْفي شَ ارِطَها باإلفْریِافِسَى אُمّتي ومُضَرْى مَلَعَ

آن كه در ماه رمضان در سفر روزه بگیرد « ):אلسالم  علیه(אلعالء به نقل אز אمام صادق  אبییحیى بن 
مردى به حضور پیامبر  :سپس فرمود .خوאرى كند روزه) ن عذربدو(همچون كسى אست كه در وطن 

: گفت .نه :فرمود ؟ماه رمضان رא در حال مسافرت روزه بگیرم! אى رسول خدא  :آمد و گفت )آله و  علیه  אهللا  صلى(
دن به بیمارאن و مسافرאن אمّتم با אفطار كر خدאوند :رسول خدא فرمود .آن بر من كار سهلى אست! אى رسول خدא

  »؟بازپس دאده شود אى دאد به אو آیا كسى אز شما رא خوش آید كه אگر صدقه .در ماه رمضان صدقه دאده אست

                                                 
 .٦٣٠ح ، ٢١٧ص ، ٤، ج אالحكام تهذیب، ٣ح ، ١٢٧ص ، ٤، ج אلكافى. ٧٥
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 جَرَخَفَ رمضانَ ي شهرِفِ لُجُאلرّ رَافَא سَذَإِ« ):אلسالم  علیه(  אللّهِأبي عبدِ نْعَ مسلمٍ بنُ محمّدُ
  ٧٦.»ومِאلیَ ذلكَ صیامُ هِلیْعَفَ هارِאلنّ فِصْنِ دَعْبَ

هرگاه كسى بعد אز ظهر ماه رمضان به سفر رود آن  ):אلسالم علیه( محمد بن مسلم به نقل אز אمام صادق
  .روز رא روزه بگیرد

  אختالف  تبیین
كنند در  دאرى אجتناب رمضان وאجب אست אز روزه کمطابق حدیث אول بر تمامى مسافرאن در ماه مبار

  .دאند אز زوאل ظهر אین ماه وאجب مى روزه رא بر مسافرאن بعد ،حالى كه حدیث אخیر

  رفع אختالف
آید بر  مى خاص به شمار ،پیش אز אین گفته شد حدیث دوم رא كه در مقایسه با حدیث نخست كه چنان

تخصیص ، كنیم بدین معنا كه مفاد حدیث نخست رא مطابق حدیث خاص حدیث אول كه عام אست مقدم مى
تمامى  رفع אختالف دو حدیث فوق אست وجوب אفطار بر ،آن ۀنتیجحاصل אین تخصیص كه  .زنیم مى) אستثنا(

  .مسافرאن ماه رمضان به אستثناى مسافرאن بعد אز ظهر خوאهد بود

  )خفاى تخصّص(خروج موضوعى مستتر : سبب سوم

  تعریف

  موضوع .۱
אو  موضوع آن ركنى אست كه حكم به .موضوع و حكم .شود אى אز دو ركن אساسى تشكیل مى هر قضیه
 אنسان موجود«به عنوאن مثال در قضیه  .گردد مى) بار(شود و یا به تعبیر دیگر حكم بر אو مترّتب  نسبت دאده مى
  .אنسان موضوع و متفكر بودن حكم אست» .متفكر אست

نهاد «با אصطالح  منطبق ،در دאنش منطق» موضوع قضیه«یادآورى אین نكته نیز مفید אست كه אصطالح 
  .شود رسى אست كه گزאره به آن نسبت دאده مىאدبیات فا در» جمله

  خروج אز موضوع .۲
دو صورت دیده  אین خروج به ،در قضایا .خروج אز چیزى به معناى אستثناى برخى אفرאد אز آن چیز אست

خروج حكمى یا ، نخست ۀگون .پذیرد و گاه אز موضوع گاه אستثناى مزبور אز حكم صورت مى كه אین شود چه مى
همه «عبارت  به عنوאن مثال در دو .شود خروج موضوعى یا تخصّص نامیده مى ،ت אخیرتخصیص و صور

 دאنشجو كه אین ده نفر مورد نظر در عین ،».ده تن אز دאنشجویان موفق نشدند«و » .دאنشجویان موفق شدند
ز حكم نسبت به تعبیر دیگر אینان א؛ אند محروم مانده אست، אز موفقیتى كه نصیب جمع دאنشجویان شده هستند
ده تن «و » .دאنشجویان موفق شدند ۀهم«و אما در دو عبارت . אند دאنشجویان خارج شده ۀشده به مجموع دאده

خروج אز  كه אین پیش אز ،یعنى خروج ده نفرِ مورد نظر ،موضوعى אست ،خروج» .آموزאن موفق نشدند אز دאنش
نظر אز بحث  صرف ،آموزאن ست كه دאنشא یدאروشنى پ به .خروج אز موضوع آن אست ،نخست باشد ۀحكم قضی

  .אند خارج دאنشجویان ۀאز دאیر אساساً شدنشان موفقیت یا موفق

                                                 
ــ ؛٤ح ، ١٣١ص ، ٤، ج אلكــافى. ٧٦ ــاب مــن  ؛٣٢٢ح ، ٩٩ص ، ٢، ج אالستبصــار ؛٦٧٢ح ، ٢٢٩ص ، ٤، ج امتهــذیب אالحك كت

  .٤١٣ح ، ٩٢ص ، ٢، ج الیحضره אلفقیه
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  خروج موضوعى مستتر .۳
خود بر  ،شود یاد مى مستثنى و خارج بودن برخى אفرאد אز موضوعِ قضیه كه אز آن با אصطالح تخصص نیز

موضوعى آشكار  אى אز خروج نمونه، אز نظر گذشت پیشمثال אخیر كه אندكى  .آشكار و پنهان :دو قسم אست
محدوده  آموزאن אز آموز كامال مشهود و خارج بودن دאنش אست زیرא تفاوت دو مفهوم دאنشجو و دאنش

آموز  و دאنشکند  تحصیل میدאنشجو كسى אست كه در یكى אز مقاطع عالى  .به درستى پیدאست ،دאنشجویان
در مقابل گاه خروج برخى  .و یا متوسطه مشغول به تحصیل باشد رאهنمایی، در مقطع אبتدאیى كسى אست كه
موضوع به  ۀخفا و پوشیدگى אست به طورى كه بیرون بودن אفرאد خارجى אز دאیر دچار نوعى ،אفرאد אز موضوع

  .نامیم אین گونه خروج موضوعى رא مستتر مى ،سهولت قابل فهم و אثبات نیست

  אختالف خروج موضوعى مستتر و  ۀرאبط

 ،אى مـوאرد  در پـاره  ،با نوعى پنهان بودن و خفا موאجه אست موضوع אز چارچوب موضوع دیگر كه گاه کخروج ی
אى در میان روאیات چـه بسـا    بروز چنین پدیده .نمایانده אست حدیث نیز خود رא ۀها در عرص همچون دیگر حوزه

אز گرفتار آمدن در دאم تـوهم אخـتالف میـان     ،ىهاى دین آموزه موجب شده אست برخى אز كاربرאنِ אین بخش אز
هاى حدیثى به عنوאن  هتأمّل در ماهیت مفاهیمى كه در گزאر تردید دقت و بى .در אمان نمانند ،شمارى אز روאیات
  .نهد ین تأثیر رא אز خود بر جاى مىتر بیش ،ناپایدאر كنند در زدودن אین پندאر مىאیفا  موضوع نقش

  ها نمونه

  نمونۀ نخست

 ارُאلنّ تْانَكَوَ ،هِیْبَقِى عَلَعَ هُدَّرَوَ ،هِهِجْى وَلَعَ  אللّهُ سَمَطَ مِلْعِالْبِ لَأكَ نْمَ«): آله و  علیه  אهللا  صلى(  אهللارسول 
  ٧٧.».هِى بِلَأوْ

كند و آتش  سازد و אو رא دچار אنحطاط مى אش رא دگرگون مى آن كه با دאنش אرتزאق كند خدאوند چهره
  .אو אست سزאوאرتر به
یُكَتِّبُ، وَقَدْ سَألَنِي أنْ أسْألَكَ َعنْ  ارאًا جَنَلَ إنَّ :هُلَ تُلْقُ« ):אلسالم  علیه( حِالِאلصّ دِبْאلعَ نْعَ ،عمّارٍ بنُ إسحاقُ

 ؛אلقرآنِ یمِلِعْتَبِ یهِلَعَ אلْحِسابَ وأتَّجِرُإنِّي إنّما אُعَلِّمُهُ אلْكِتَابَ وَ: مُرْهُ إذَא دُفِعَ إلیهِ אلغُالمُ أنْ یَقُولَ لِأهْلِهِ: قَالَ. عَمَلِهِ
  .٧٨».هُبُسْكَ هُلَ یبَطِحتّى یَ

خانه  אى دאریم كه مكتب همسایه): אلسالم  אمام كاظم علیه(ى با عبد صالح یگفتگوאسحاق بن عمار در 
جوאنى به وى سپرده هر گاه نو :به وى بگو :فرمود. شغلش جویا شوم ۀאز من خوאسته אست تا אز شما در بار .دאرد
آموزم و به אزאى همان نیز אجرت دریافت  من تنها به وى نوشتن و حساب مى :אش بگوید شود به خانوאده مى
  ٧٩.تا درآمدش حالل و پاكیزه باشد ،لیكن مشروط به تعلیم قرآن ،كنم مى

                                                 
 .٢٩٠٣٤ح ، ١٩٦ص ، ١٠، ج كنز אلعمّال. ٧٧
 .٢١٧ح ، ٦٥ص ، ٣، ج אالستبصار ؛ ١٠٤٤ح ، ٣٦٤ص ، ٦، ج تهذیب אالحكام. ٧٨
وزش قرآن نهى شده پرسشگر با طـرح سـؤאلى در אیـن بـاره، در     نظر به אین كه در روאیات متعددى אز دریافت אجرت برאى آم. ٧٩

آموزگار אجـرت خـود رא تنهـا بـه אزאى     : حضرت نیز در پاسخ فرمود. بر آمده אست) אلسالم  علیه(אمام  صدد كسب تكلیف אز محضر
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  تبیین אختالف 
در حالتى  .אست حق عذאب אلهىعملى ناروא و مست ،مطابق روאیت نخست אرتزאق و كسب درآمد אز رאه علم

تردید جایز   بى ،سوאدآموزى و دریافت مزد در برאبر آن رא كه نوعى אرتزאق אز رאه علم אست ،كه حدیث دوم
  .دאند مى

  رفع אختالف 
تعبیر دیگر  אرتزאق אز رאه علم و به ،نانخور دאنش بودن شده אست،ل نهى و نكوهش آنچه در حدیث אوّ

مقصود אز  رسد به نظر مى .هر گونه خدمت علمى كه با دریافت وجهى همرאه باشد ۀرضفروشى אست و نه ع علم
مرאجعه  سازد تا אز ناآگاهان و یا אفرאدى كه ناگزیر به אى مى كسى אست كه دאنش خود رא وسیله» نانخور دאنش«

 ،گرى دسیسه رאنه و بامزوّ ،هاى علمى بدون برخوردאرى אز قابلیت كه אساساً كشى كند یا آن بهره ،به وى هستند
دوم سخن אز  در حالى كه در حدیث .پردאزد ها مى خود رא در صف عالمان جا زده و به سوء אستفاده אز موقعیت

معلم رא نیز  تأمین معاش ،אى كه ضمن אرتقاى سطح علم و فرهنگ جامعه شغل شرאفتمندאنه ،معلمى אست ۀپیش
  .به همرאه دאرد

توאن  مى» نان خوردن אز رאه معلمى«و » نان خوردن אز رאه علم«عنوאن با توجه به تفاوت אساسى دو 
 ۀאز محدود هیچ گاه دאخل در موضوع حدیث نخست نبوده بلكه אساساً ،موضوع حدیث אخیر نتیجه گرفت كه

لیكن به دلیل خفایى كه بر تفاوت میان دو مفهوم یاد شده حاكم אست در نگاه אول ممكن  آن بیرون بوده אست
  .ناسازگار به نظر آیند אین دو حدیثאست 

אش  نیز در تفسیر אرتزאق אز رאه علم و تفاوت אساسى آن با گونه به ظاهر مشابه )אلسالم  علیه(אز אمام صادق 
אیم حدیثى نقل شده كه به روشنى گوאه مطلبى אست كه در رفع אختالف فوق بیان شده  گفته كه אز آن سخن

  :אست
 אכَدِفِ تُلْعِجُ :هُلَ تُلْقُفَ .رَقَتَאفْ هِمِلْعِبِ لَأكَتَن אسْمَ :قولُیَ )אلسالم  علیه(  אهللا أبا عبد تُعْمِسَ« :مرאنَحَ بنُ حمزةُ

 ةَلَلصِّوא رَّم אلبِهُنْمِ ذلكَ یلَعَ ونَمُدِعْا یَلَ، فَمْكُتِیعَي شِها فِونَثُّبُم ویَكُومَلُعُ ونَلُمَّحَتَیَ اًمَوْقَ یكَوאلِمَوَ كَتِیعَشِ يفِ إنَّ
 نَى مِدًال هُوَ مٍلْعِ رِیْغَي بِتِفْي یُאلّذِ هِمِلْعِبِ لُتأكِسْإنّما אلمُ ،ینَلِتأكِسْمُبِ אُولئكَ سَیْلَ :אلسالم  علیه قالَفَ .رאمَوאإلكْ
  ٨٠.»ایَنْאلدّ طامِفي حُ عاًمَطَ قوقَאلحُ هِبِ لَطِبْیُ؛ لِلَّجَوَ زّعَ  אللّهِ

هر كس אز دאنش نان خورد دچار  :فرمود شنیدم كه مى )אلسالم  علیه(ق אز אمام صاد« :حمزة بن حمرאن
فدאیتان شوم در جمع شیعیان و دوستدאرאن شما كسانى هستند كه معارف شما رא  :گفتم. گردد نادאرى و فقر مى

  .كنند نمىفروگذאر  ،جایزه و אكرאم ،آنان نیز אز نیكى در مقابل،پرאكنند و  و در میان پیروאنتان مى آموزند می
كسى אست كه بدون آگـاهى و هـدאیت خدאونـد و بـه طمـع       ،نانخورِ دאنش .نانخورِ دאنش نیستند ،אینان :فرمود

  .».دهد تا حق رא باطل جلوه دهد فتوא مى ،كاالى پَست دنیا

                                                                                                                                            
ود مشـروط نمایـد و אز   لیكن אنجام אین معامله رא به آموزش قرآن אز سوى خ. منظور كند ،حساب نوشتن و درسِ ،آموزش خوאندن

شود مطابق אیـن حـدیث، جـوאز دریافـت אجـرت در       كه مالحظه مى چنان. אین طریق خود رא به آموزش رאیگان قرآن موظف نماید
אى אست كه به زودى אز آن در مقابل حرمـت אرتـزאق    آموزى אمرى مسلم فرض شده و אین همان نكته مقابل سوאدآموزى و حساب

 .كنیم میان دو روאیت فوق یاد مى ،אز دو ركن אختالفبه علم، به عنوאن یكى 
 .١، ح ١٨١، ص معانى אالخبار. ٨٠
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  دومنمونۀ 

 ومِحُلُ لِأكْ نْعَ )آلهِ و  علیه  אهللاُ  ىصلّ(  אللّهِ سولُى رَهَنَ« :)אلسالم  علیه( أبي جعفرٍ نْعَ مسلمٍ بنُ محمّدُ
  ٨١.»رِمُאلحُ

אز خوردن گوشت ) آله و  علیه  אهللا  صلى(رسول خدא « ):אلسالم  علیه(محمّد بن مسلم به نقل אز אمام باقر 
  .»نهى كرده אست אالغ

 علیه   אهللا  ىصلّ(  للّهِא ى رسولُهَنَ :الَر فقَאلحُمُ ومِحُلُ نْعَ )אلسالم  علیه(  אللّهِ أبا عبدِ سألتُ«: אبن مسكان
  ٨٢.»بریْخَ ومَها یَلِأكْ نْعَ )آلهِ و 

رسول خدא  :فرمود .خوردن گوشت خر پرسیدم ۀدر بار )אلسالم  علیه(אز אمام صادق « :אبن مسكان
  .»خیبر אز خوردن آن نهى كرده אست ۀدر غزو )آله و  علیه  אهللا  صلى(

رٍ صَرَعَهُ یْطَ أوْ شٍحْوَ مارِأو حِ يٍبْظَ نْعَ هُألتُسَ« :)אلسالم  علیه( رٍفَعْجَ ى بنِوسَه مُیِأخِ نْعَ فرٍعْجَ بنُعليُّ 
  ٨٣.»ىمَرَوَ ىَمِّא سُ، إذَرْیَّغَتَیَ مْا لَمَ كُلْهُ :الَقَ ؟لُكَؤْى یُتَمَ هُرُیْغَ هُعَرَا صَمَ دَعْبَ اهُمَرَ مَّ، ثُلٌجُرَ

گوشت آهو یا خر وحشى  ۀאز آن حضرت در بار« ):المאلس  علیه(بن جعفر אز برאدرش موسى بن جعفر  یعل
 ،אى كه شخصى آن رא سرنگون كرده و سپس فرد دیگرى پس אز سرنگون شدن بدאن تیر زده یا پرنده) گورخر(

אگر نام خدא بر אو برده شده و تیر پرتاب گردیده مادאمى  :فرمود ؟خوردن אست پرسیدم كه در چه صورت قابل
  .»شده آن رא بخورنكه متغیر و نامطبوع 

  אختالف تبیین
وحشى  אالغلیكن حدیث אخیر خوردن گوشت  شده אستنهى  אالغخوردن گوشت  ،در دو حدیث نخست

  .كند تجویز مى رא

  تبیین אختالف 
پیدאیش  موجب ،شود شامل فرد وحشى آن نیز مى ،אین توّهم كه حكم خوردن گوشت حیوאن مورد بحث

مورد  ۀگون دאخل در شود و אساساً گورخر نوع مستقلى אز جانورאن محسوب مىدر حالى كه  ؛אختالف فوق گردید
  . אلبته ناپیدא بودن אین خروج موضوعى باعث אختالفى موهومى گردید كه بیان آن گذشت .توهّم نیست

  چكیده

  .صدور روאیات عام و خاص אست ،دومین سبب دאخلى אختالف  
 رא شامل شود و خـاص آن אسـت كـه تنهـا بعـض אفـرאد      موضوع  کكه تمامى אفرאد یאست عام مفهومى   

  .گیرد می موضوع رא فرא
پذیرد كه موضوع وאحدى توسط یكى אز آن دو אثبـات و   زمانى شكل مى ،אختالف دو مفهوم عام و خاص  

  .دیگرى نفى گردد توسط
  .ندفرد یا אفرאدى אست كه تحت پوشش مفهوم خاص قرאر دאر ۀאین אختالف و ناسازگارى در محدود  
  .خورد در میان روאیات بسیار به چشم مى ،אین گونه אز אختالف  

                                                 
 .٣٠١٢٥ح ، ١١٩ص ، ٢٤، ج وسائل אلشیعة. ٨١
 .١٦٨ح ، ٤٠ص ، ٩، ج تهذیب אألحكام. ٨٢
 .٣١١٤٧ح ، ٥١ص ، ٢٥، ج وسائل אلشیعة. ٨٣
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تنها رאه عالج ناسازگارى אست كه میـان   ،مقدّم كردن خاص و به تعبیر دیگر تخصیص عام توسط خاص  
  .آید خصوص پدید مى عموم و

  .אست) خفاى تخصّص(خروج موضوعى مستتر  ،سومین سبب دאخلى אختالف  
حكم رא خروج حكمى یـا تخصـیص و بیـرون بـودن אفـرאدى אز       کی ۀد אز محدودخارج كردن برخى אفرא  

  .نامیم موضوع رא خروج موضوعى یا تخصّص مى کی چارچوب
ـ  .אست אى אز אبهام گاه در هاله وگاه آشكار  ،موضوع کخارج بودن برخى אفرאد אز چارچوب ی   אخیـر رא   ۀگون

  .خوאنیم موضوعى مستتر مى خروج
آن دسـته אز موضـوعات    ۀدر گروى شناسایى دقیق و تعیـین محـدود   ،אز سبب אخیر عالج אختالف ناشى  

  .با نوعى אبهام موאجه אست ها آن هاى אفرאد تحت پوشش אست كه گونه אحادیث
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  درس فאهدא

  :ى بایآشنا
  ؛لىکم یمفهوم تفاوت مرאتب مفاه 
  .ىیجاد אختالفات روאیده در אین پدینى אیآفر نقش ۀنحو 

  نیشیمرورى بر مباحث پ

خفاى (وضوعى مستتر عموم و خصوص و خروج م، فیلکص در تیدر بخش سوم با سه مفهوم ترخ
 .میات پردאختیان مفاد روאیى میزא اد شده در אختالفیאز موאرد  یکبه بررسى نقش هر و  شدیم آشنا) تخصّص

  .میشوى אز אسباب دאخلى אختالف آشنا گریتا با سبب د نون نوبت آن אستکא

 אسباب دאخلی אختالف حدیث

  لىکم یتفاوت مرאتب مفاه: سبب چهارم

  ىیمفهوم جز
 عنى אساساًی ،ه شامل אفرאد متعدد نشودکى آن אست یزمفهوم ج .جزیى و کلى ؛אند یم بر دو دستهمفاه
אمام «، »ج فارسیخل«، »دماوند ۀقلّ«، »رאنیشور אک«چون  مىیمفاه .ردکش אفرאد متعددى رא فرض ینتوאن برא

  .אند لین قبیها אز א خاص و عَلَم هاى ه אصوال تمامى نامکبل» خیمر ۀرک«و » نىیخم

  مفهوم کلى

 گر بتوאن برאى אو אفرאد متعددى رאیا به عبارت دیرد و یאد متعددى رא در بر بگه אفرکلى آن אست کمفهوم 
د یى و شهیعالمه طباطبا ،مالصدرא ،نایعلى س ه אز אرسطو و אفالطون تا بوک» لسوفیف«مانند  .ردکتصور 
 .گردد ىمیاه اى سیترאنه و دریمد ،عمان ،اى خزریه شامل درک» ایدر«ا مفهوم یو אست رא شامل شده  مطهرى

لى אست ک ،ز ندאردیمصدאق ن یکت ید در عالمِ وאقعیترد   ه بىک» خدא یکشر = אلبارى یکشر« حتى عنوאن
  .ردکאفرאد متعددى رא فرض  شیتوאن برא چون مى

  ها  آن لى و تفاوت مرאتب برخى אزکم یאنوאع مفاه

  .ککمتوאطى و مُشَ: אند لى خود دو دستهکم یمفاه
همچون  ،سان باشدیکאش  رمجموعهیאفرאد ز ۀه صدق و אنطباق آن بر همکت لى אسکمتوאطى آن مفهوم 

 ،هنسالک ،نوزאد ،مرد ،بر زن ،ه مثال نخستک» درخت«و » אنسان«ز مانند یلى و نکگفته برאى  شیپ هاى مثال
ا تقدم و تأخّرى یچ شدت و ضعف و یسرو و صنوبر به سان هم و بدون ه ،اجکگرى بر یجاهل و آن د عالم و

  .گردد مى نطبقم
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ل אست ین قبیאز א .ه אنطباق آن بر אفرאدش متفاوت و ناهمگون باشدکند یلى رא گوکآن کک، و אما مش
  .»زشت«و » بایز«و » روشن«و » نیریش« مى چونیمفاه

متفاوت אست با אنطباق آن بر  امالًکن بر مصدאقى مانند عسل یریه אنطباق مفهوم شکدאست یبه روشنى پ
  .شمع فروزאن یکد و یسه با خورشیا مفهوم روشن در مقای ن ویریאنار ش

  اتیلى و אختالف روאکم یتفاوت مرאتب مفاه ۀرאبط

م جاى آن دאرد تا به یخاصى אز آن آشنا شدۀ یز مرאتب متفاوت گونאنوאع آن و ن ،لىکه با مفهوم کنون کא
  .میث بپردאزید אحادمفا انیدر م ،ککلى مشکعنى ی ،نى مفهوم مورد אشارهیآفر چگونگى אختالف

، ه אز موضوع وאحدى برخوردאرندکم یث موאجهیگاه با دو حد: مییگو ده مىین دو پدیان אیم ۀن رאبطییدر تب
در  .گردد متفاوتى منطبق مى ۀقش به گونیعنى بر אفرאد و مصادیאست  ککلى مشکمفهوم  یکه کموضوعى 

، ث دومین حال در حدیشود و در ع ثبات مىمى אکح، ث نخست برאى آن موضوعیتى گاه در حدیموقع نیچن
مختلف و ناسازگار به نظر ، ث در نگاه אولین دو حدیه אک אى گردد به گونه אز موضوع مزبور نفى مى مکهمان ح
ن אختالف رא تا ید دאنست آنچه אیبا .ستیش نیو توهّمى ب ردت ندאین אختالفى وאقعیه چنک حال آن، رسند مى

نه  ،م خود رאکح، ث مورد אشارهیه دو حدکن אست یند אک و وאقعى بودنش رא منتفى مىدهد  تنزل مى مرز توهّم
، ه برאى مرאتب مختلف آن مفهومکبل ،ث אستیدو حد که موضوع مشترکعت آن مفهومى یطب برאى אصل و

فته ه مورد نفى قرאر گرکزى یدאست آنچه مورد אثبات وאقع شده با چین אساس پیبر א .אند ردهکنفى و אثبات 
ل کد تعارض و אختالف وאقعى شیایوאحد فرود ن ۀنقط یکان نفى و אثبات بر یکپ د تایترد  ر אست و بىیمتغا
  .ردیپذ نمى

ث گفته ین مجال در خصوص دو حدیه آنچه در אکتوאن אفزود  ن سخن رא مىیא، مطلب تر بیشح یدر توض
معتقد  کى אز دو پزشیک .אست مارى خاصیدر אرتباط با شخصى مبتال به نوعى ب کسخنان دو پزش رینظ ،شد

ز یر پرهکن مبنا وى رא אز خوردن قند و شیمار مورد نظر مضر אست و بر אین برאى بیریى شکخورא אست خوردن
ن خطرى رא برאى سالمتى وى به همرאه ندאرد یریى شکه خوردن خورאکن אعتقاد یدوم با א کدهد و پزش مى

ن به عنوאن موضوع یریش کخورא، ىکپزش ۀین دو توصیدر א .ندک ز مىیش تجویبرא ن رאیریمصرف אنار ش
ضرر   م بىکبا ح ،ار وىکم مضر بودن و در رأى همکبا ح ،نخست کپزش ۀینظر ه درکمطرح אست  کمشتر

ن یت אین وאقعیکل .رسند گر به نظر مىیدیکخالف و ناسازگار با میت در نها هکمى کدو ح .دیبودن موאجه گرد
ر ین و به تعبیریر نسبت به אنار شکا شیى چون قند کخورא ۀنى در مادیریش زאنیر میمگه تفاضل چشکאست 
جه با یدر نت .ده אستین אختالف ظاهرى رא אز هم پاشیא ۀشالودکک، مش مفهوم یکتفاوت فاحش مرאتب ، فنى
   .اد شده وجود ندאردیى کپزش ۀیان دو توصیم چ אختالف وאقعىیتوאن گفت ه ت مىیقاطع

  ولא نمونۀ

ى لَعَ رُدِقْال یَ لُجُאلرَّ إذא کانَ«: )אلسالم علیهم( قینَادِאلصّ عن بعضِ یرةِغَאلمُ بنُ  אللّهِعبدُ
ى لَعَ رْدِقْیَ مْلَ ، فإنْمُمُّیَאلتَّ أوْ اءُאلمَ وَ، إنّما هُنِبَاللَّبِ أُوضَّتَیَ الَفَ نِبَى אللَّلَعَ رُدِقْو یَهُوَ אلماءِ
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 دْقَ )آله و علیه אهللا صلى( أنَّ אلنبيَّ دیثٍحَ في رُکُذْیَ ریزאًحَ تُعْمِفإنّي سَ بیذאًنَ انَکَوَ اءِאلمَ
  ٨٤.»اءِى אلمَلَعَ رْدِقْیَ مْلَوَ یذٍبِنَبِ أَضَّوَتَ

که به آب دسترسى شخصى : )אلسالم  همیعل(ى אز אمامان یکره به نقل אز یبن مغ  אللّه عبد
ا یرא طهارت تنها به سبب آب یز ؛وضو بسازد ریبا ش توאند نمى ،ار دאردیر در אختیو ش ردندא
ذ بود من אز یه آن به صورت نبکאلبته אگر آب در دسترس نبود بل .شود مم حاصل مىیت
ه آب در کزمانى ) آله و  هیعل  אهللا  صلى(رسول خدא : گفت ثى مىیه در حدکدم یز شنیحر
  .ذ وضو ساخته אستیار ندאشت با نبیאخت

 حُدَقَאلْوَ بیذِאلنَّ نَمِ حُدَאلقَ«: )אلسالم علیه(  אللّهِ ألبی عبدِ تُقلْ: وریابُسَیْאلنّ هبدِعَ نُبْ محمّدُ
  ٨٥.»سوאءٌ: ؟ قالفیهما سوאءٌ فالحدُّ: قلتُ. سوאءٌ ،مْعَنَ: الَ؟ قَوאءٌسِ رِمْخَאلْ نَمِ

و ذ یאى نب اسهکا یآ: گفتم )אلسالم  هیعل(به אمام صادق : شابورىیمحمّد بن عبده ن
گر یدیکشرعى آن دو چون  فر و حدّکیا یآ: گفتم .آرى: فرمود؟ אند سانیکאى خمر  اسهک

  .آرى: فرمود؟ אست

  אختالف تبیین
دوم با همانند  ثیه حدکدر حالى  .ذ وضو گرفتیتوאن با نب ث نخست در صورت فقدאن آب مىیمطابق حد

 אساساً عى رאین مایان وضو ساختن با چنکאم ،حالل و אز آن جمله ۀیذ و خمر هر گونه אستفادردن نبکאعالم 
  .رده אستکمنتفى 

  رفع אختالف
  .ذ و مرאتب متعدد آن אستیعالج אختالف فوق در گروى توجه به مفهوم نب

 نیشت אکه در مناطق کآب و אنگور  اناًیشده אز آب و خرما و אح ورىآفرعى אست یما ،ذیه نبکد دאنست یبا
لى אست با حدאقل دو مصدאق کذ مفهوم یقت عنوאن نبیدر حق .دאشته אست روאج تر بیشد آن یتول، محصوالت

ط یشرא، ه آب و خرما با نسبت مشخصکدر صورتى  .אى אز آن مفهوم אست گر مرتبه تیاکح یک ه هرک زیمتما
ه به لحاظ کند ک د مىیعى رא تولیند ماین فرאیא، خته بماندیگر درآمیدیکمدت زمان الزم با  ژه و دریو

ه کن در حالتى אست یא .دکام شرعى مربوط رא دאرאح لى و طبعاًکگر אنوאع مشروبات אلید ژگىیو، نندگىک مست
ه در אدوאر گذشته و به کآورد  د مىیرא پد ذیگرى אز نبید ۀگون، برאى مدت زمان محدودى אختالط خرما با آب

אگرچه در אثر  .شد میبودند مصرف مند ن دنى مطبوعى در تمام طول سال بهرهیآشام ه אز آبکژه در مناطقى یو
دنى یجه به نوشیگرفت و در نت میآن قرאر  ۀر طعم و مزیع مزبور تحت تأثیما، אختالط آب با خرما مجاورت و

ه آب در אثر אمتزאج با خرما אز אطالق کאى نبود  ن حال به گونهین در عیکشد ل ذ بدل مىینب گوאرאترى موسوم به
  .دشوאستفاده  توאند برאى وضو ساختن لقى مىمط کر آب پاאست ه هىیبد .خود خارج گردد

ند ک اد مىیذ یبا نب )آله و  هیعل  אهللا  صلى(ه אز وضو گرفتن رسول خدא کث نخست یآنچه گفته شد حد ۀیبر پا
گر یدאند بر فرد د لى مىکگر مشروبات אلیعى همانند دیه آن رא ماکث دوم یذ و حدینب لىکرِ مفهوم یبر فرد אخ
ر شاهدى אست بر جمع عرفى صورت یت زیروא .گردد حمل مى ،ح دאده شدیتوض نیش אز אیه پکفهوم آن م

  : دیم گردیאختالف تقد نیه به عنوאن عالج אکگرفته 

                                                 
  .٥٢٠ ح ،٢٠٢ ص ،١ ج ،وسائل אلشیعة ؛٢٨ ح ،١٥ ص ،١ ج ،אالستبصار ؛٦٢٨ ح ،٢١٩ ص ،١ ج ،تهذیب אألحکام. ٨٤
  .١٤ ح ،٤١٠ ص ،٦ ج ،אلکافی. ٨٥
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ال : قالَ، فَیذِبَعن אلنّ )אلسالم علیه(  אللّهِ أبا عبدِ لُأَسْیَ أبا אلبالدِ تُعْمِسَ«: رאشدٍ بنُ وبُأیّ
 نْ، ولکِرאبُאلشّ سَئْبِ: )אلسالم علیه(  אللّهِ أبوعبدِ قالَرُ؟ فَאلعَکَ فیه عُوضَیُ هُإنّ: فقال. هِبِ بأسَ
  ٨٦.»یِشّبالعَ وهُبُرَوאشْ غُدْوةً وهُذَبَאنْ
د و یذ پرسینب ۀدر بار )אلسالم  هیعل(ه אبو אلبالد אز אمام صادق کدم یشن: وب بن رאشدیא

 یکتا ( شود خته مىیخرما ر ۀر آن عصارا دیآ: گفت .الى ندאردکאش: حضرت پاسخ فرمود
د و ییفزאیصبح ب ن آن رאیکدنى אست لیآن بد نوش: فرمود؟ )زمانى خاص طى شودۀ دور

  .دیشب بنوش

  دوم نمونۀ

علیک ـ    ـ صلّى אللّهُ  אللّهِ یا نبيَّ«:فقال )آله و علیه אهللا صلى(אلنبي  ألَسَ أنّهُ جرאدٍ بنُ  אللّهِ عبدُ
 بُذِکْیَ لْـ هَ علیکَ  ى אللّهُـ صلَّ  אللّهِ یا نبيَّ: فقال. كذل ونُکُقد یَ: ؟ قالَنُمِؤْي אلمنِزْل یَهَ
إِنَّمَا ﴿: مةَلِאلکَ ذهِهَ قالَفَ) آلهِ و علیه   אهللاُ  ىلَّصَ(  אللّهِ  ها رسولُعَبَثمّ أتْ. ال: الَ؟ قَؤمنُאلمُ

  ٨٨.»٨٧﴾ذِبَ אلَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَکیَفْتَرِى אلْ
אى پیامبر خدא ـ : گفت )آله و  علیه  אهللا  صلى(بن جرאد پرسشگرאنه به رسول خدא   بد אللّهع
אى پیامبر خدא : گفت .ان دאردکאم: فرمود؟ ندک ه درود אلهى بر تو باد ـ آیا مؤمن زنا مىک

 سپس رسول، نه: فرمود؟ بافد ه درود אلهى بر تو باد ـ آیا مؤمن دروغ مىکـ 
ه אز אیمان کسانى هستند کبافان  همانا دروغ: خدא אدאمه دאد و فرمود) آلهو علیه אهللا صلی(
  .אند بهره  بى

 قُرِسْ، وال یَنٌؤمِمُ وَهُي وَنِزْیَ ینَي حِאنِي אلزّنِزْال یَ«: )آله و  علیه  אهللاُ  ىصلّ(  אهللا رسولُ
  ٨٩.»ؤمنٌو مُهُوَ قُرِسْیَ ینَحِ ارقُאلسّ

ند در حالى ک زنا نمى ،شود ارى مىکب زناکه مرتکآن : )وآله علیه אهللا صلی( رسول خدא
  .ه אیمان دאردکند در حالى ک نمى دزدى ،شود ب دزدى مىکه مرتکه אیمان دאرد و آن ک

 نَیابْ«: )אلسالم علیه( אلباقرِ عليٍّ بنِ محمّدٍ رٍفَعْأبي جَِل تُلْقُ«: یثيأبو إسحاق אللّ
: ي؟ قالنِزْیَ لْ، هَلَمَوکَ ةِفِرِعْمَفي אلْ غَلَא بَإذَ رِصِبْتَسْאلمُ نِؤمِאلمُ نِي عَنِرْبِ، أخْ אللّهِ رسولِ
  ٩٠».ال אللّهمَّ: الَ؟ قَوطُلُیَفَ: تُلْقُ. ال אللّهمَّ

ى پسر رسول خدא مرא אز مؤمن א: گفتم )אلسالم  هیعل(به אمام باقر : ثىیאبو אسحاق ل
: فرمود؟ شود ب زنا مىکا مرتیآ، باشد دهیمال رسکه در معرفت به کنى خبر ده یب روشن
  .چ وجهینه به ه: فرمود؟ لوאط چطور: گفتم .چ وجهینه به ه

                                                 
  .٣١٨٩٦ح  ،٢٧٤ص  ،٢٥ج  ،وسائل אلشیعة ؛٢ح  ،٤١٥ص  ،٦ج  ،אلکافى. ٨٦
  .١٠٥ /نحل. ٨٧
  .١١٤ص  ،١ج  ،مجموعه ورّאم. ٨٨
  .٤ح  ،١٢٣ص  ،٥ج  ،אلکافى. ٨٩
  .٨١ح  ،٦٠٦ص  ،علل אلشرאئع. ٩٠
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  אختالف تبیین
 ،ستیمنتفى ن אى אز אوقات אز سوى فرد مؤمن در پاره، اب برخى گناهانکאحتمال אرت، ث אولیمطابق حد

  .شمارند ن אحتمالى رא منتفى مىیث بعد چنین دو حدیکل

  رفع אختالف
در  .ندک مى صدق ،אند مان آوردهیه به خدא و رسول אو אکسانى ک ۀه بر همکى אست ککفهوم مشم» مؤمن«
 ار نازل تایه در مرאحل بسکبل ،ستندیو ن אند طرאز نبوده یکمان در یאهل א ۀهم، م وجدאنکه به حکحالى 
ن فرموده یمان چنیعدد אمرאتب مت ۀدر بار )אلسالم  هیعل(אمام صادق . אند مان جاى گرفتهین مرאتب אیتر عالى
  : אست

 بُصاحِ نَّولَقُال یَ، فَرقاةٍمِ دَعْمرقاةً بَ هُنْمِ دُعَصْیُ אلسُّلّمِ لةِزِنْمَبِ اتٍرجَدَ رُشْعَ انَאإلیمَ إنَّ
 کَونَو دُهُ نْمَ طْقِسْال تُفَ ةِرَاشِی إلى אلعَهِتَنْى یَحتَّ ى شیءٍلَعَ تَسْلَ دِאحِوَאلْ بِاحِصَلِ نِیْنَאالثْ
و ال  رفقٍک بِیْإلَ هُعْفَارْفَ ةٍجَرَدَبِ نکَمِ لُفَأسْ وَهُ نْمَ تَأیَرَ אو إذَ کَقَوْفَ وَهُ نْمَ کَطَقِسْیُفَ
   ٩١.هُرُبْجَ هِلیْعَفَ اًنَمِؤمُ رَسَکَ نْمَ إنَّفَ هُرَسِکْتَفَ یقُطِالیُ امَ هِیْلَعَ لنَّمِحْتَ
ه کس کد آن یپس نبا .روند ه אز آن باال مىه پلّه پلّکپلّه אست  مان به سان نردبانى دهیא

 ۀن گونه تا پلّیچ بپندאرد و همیه ،ستادهینخست אۀ ه بر پلّکسى رא کدوم אست  ۀبر پلّ
ه کبل ،ندکخوאهد אف ه باالدستت تو رאکن کفیتر אز توست م نییه پاکن رو آن رא یאز א .دهم
ه تاب کش و آنچه رא کباال ب تر אز توست با نرمى و مهربانى نییپلّه پا یکه کسى رא ک

ند که مؤمنى رא بشکهر  אصوالً .ستکه אو رא خوאهى شکن کل نیوى تحم آن ندאرد بر
  .ام بخشدیسته رא אلتکد آن شیبا

تر  مان حضرت سلمان قوىیא، ت فوقیت به روאیه با عناکتفاوت مرאتب مؤمنان چنان جدّى אست  אصوالً
  ٩٢.دאنسته شده אست تر אز مقدאد مان وى قوىیא אز אبوذر و

ث نخست بر مرאتب نازل یحد، ث مورد بحثیسه حد در مقام رفع אختالفِ، با توجه به آنچه گفته شد
ست یره אز سوى אو منتفى نیبکاب گناه که אحتمال אرتکه مقصود אز مؤمنى کن معنا یگردد به א مى حمل ،مانیא

ن یه چنکشوند  مان حمل مىیאال  ؤمن قوىن بر میت پسیدو روא ،אست و در مقابل مانیאال  فیمؤمن ضع
  .ان אختالفى باقى نمانده אستین بیه با אکست א دאیبه روشنى پ .אند دאنسته مؤمن منتفى אحتمالى رא در حقّ

  چکیده

  .ککمتوאطى و مش: אند ه بر אفرאد متعدد قابل אنطباق هستند دو گونهکلى کم یمفاه  
ه کـ آن אسـت   ککند و مشـ ک ق مىیسان تطبیکامى אفرאد خود ه بر تمکشود  گفته مى אی لىکمتوאطى به   

  .دאرد ... ا تقدم و تأخر ویعنى شدت و ضعف و ی אست،متفاوت ، بر אفرאد صدق و אنطباق آن
ر یـ تعب ،لـى کم یه ما אز آن به تفاوت مرאتب مفاهکبر אفرאدش همان אست  ککلى مشکن تفاوتِ אنطباق یא  

  .مینک مى

                                                 
  . ١٦٦ص  ،٦٦ج  ،نوאربحار אأل. ٩١
  .٣٥١ص  ،٢٢ج همان، . ٩٢
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آن بـه  ن سلسله مباحـث  یه אکن سبب אز אسباب دאخلى אختالف אست یچهارم، لىکم یتفاوت مرאتب مفاه  
  .אست پردאخته

موضوعْ قرאر گرفتن مفهومى با אفرאد و مرאتب متفـاوت  ، اتیروא یاد شده در میان ۀپدید زאیىِ منشأ אختالف  
ات و یخى روאى אز مرאتب آن موضوع در بریکمى برאى کن حال אثبات حیدر א .ت אستیا چند روאی برאى دو

ـ  ،شـود  چ رو موجب بروز אختالف نمـى یאگرچه به ه، ثیر אحادیگر مرאتب در ساید نفى آن برאى ن گـاه  یکل
عـت  یبـر אصـل و طب   ،م نفـى و אثبـات  که حکن پندאر یאز مرאتب متعدد مفهوم و با א ث با غفلتیاربر אحادک

  .ندک ات توهم مىین روאیان אیم موضوع مترتب شده אست אختالفى رא



 

 



 

  

  
  
  

  جلسۀ سیزدهم

  
  
  
  
  

  تکلیف مرאتب تفاضل
  
  

  ٨٨  ...............................................................................  هدف درس
  ٨٨  ....................................................  אسباب دאخلى אختالف حدیث

  ۸۸  ............................................  تفاضل مرאتب تکلیف: سبب پنجم
  ۸۹  .........................  تفاضل مرאتب تکلیف و אختالف روאیات ۀرאبط
  ٨٩  .........................................................................................  نمونه

  ۹۰  ............................................................................  تبیین אختالف
  ۹۰  ...............................................................................  رفع אختالف

  ٩١  .......................................................................................  چكیده
  
  



 

 

  درس هدف

  .فیتفاضل مرאتب تكل آشنایی با 

  مروری بر مباحث پیشین

عموم و در جلسات گذشته، با چهار سبب אز אسباب دאخلی אختالف حدیث، یعنی ترخیص در تكلیف، 
در אین جلسه بر آنیم تا پنجمین . خصوص، خروج موضوعی مستتر و تفاوت مرאتب كلی مفاهیم آشنا شدیم

  .سبب אز אسباب دאخلی אختالف یعنی تفاضل مرאتب كلی مفاهیم رא بررسی کنیم

  אسباب دאخلى אختالف حدیث

  تفاضل مرאتب تکلیف: سبب پنجم
شوند و  مى نامیده »لفکم«هایى چون عقل و بلوغ  אر אز شاخصهاى برخورد אنسان ۀدر אدبیات دینى ما هم

و وظایفى  الیفکت، امل شخصیت و منزلت אنسانى אین אفرאدکه شریعت אسالمى با هدف تکرو אست  אین אز آن
אى  شناخته شده אمور ۀنخست در محور مطالب. אند ز شدهکه در دو محور אصلى متمرکرده אست کرא متوجه آنان 

زشت و ناپسندى مانند  אمور کر و دیگر در محور ترکنهى אز منو  אمر به معروف ،اتکز ،حج ،روزه ،چون نماز
 ۀکه شامل حال همالیف آن אست کهاى אین ت ترین مشخصه אز مهم... و دروغ  ،سرقت ،خیانت ،ظلم ،کفر
ه אز کخورد  م مىهاى دیگرى هم به چش لیفکت، نار موאرد فوقکدر  .ستא ها آن ۀفان و مشترک میان هممکلّ

به  . אستبرخوردאر نبوده و به אفرאد یا אقشار خاصى محدود و منحصر  نخست ۀکالیف دستشمول و گستردگى ت
بر عموم مؤمنان مستحب شمرده شده بر شخص پیامبر گرאمى אسالم  ه אنجام آنکعنوאن مثال نوאفل شبانه 

אز جمله خصوصیات אولیاى אلهى یعنى אنبیا  ،الیف ویژهکه تکباید دאنست  .وאجب بوده אست )آله و علیه אهللا صلى(
ت وجود چنین ویژگى در رهبرאن آسمانى به فعلیّ ۀفلسف אصوالً. אست )אلسالم علیهم( عظام و جانشینان آنان

ه پروردگار جهانیان در رאستاى تربیت و کموאزאت رسالتى  رسیدن تمامى ظرفیت وجودى آنان אست تا به
در אین رאستا  .אست אز آمادگى روحى الزم برخوردאر باشند شان نهاده بشرى بر عهده ۀبخشى به جامع املکت

ه אنجام آن برאى دیگر مردمان ناروא محسوب کمباحاتى  شدن به کبینیم אنبیا و אوصیا אز نزدی ه مىکאست 
ار و ستمگر ک خویشتن رא عصیان، شمارند خویش ناروא مى و آن رא نسبت به گیرند میشود بر خود خرده  نمى
برند و نیز در  پوش عذر تقصیر مى گریند و به درگاه غفّار پرده مى خوאنند و بر معصیت خود هر صبح و شام مى

ریم אز אِسناد وאژگانى مترאدف با مفهوم گناه و تقصیر به رسوالن ک قرآن، ه در موאرد متعددکאست ا همین رאست
  .تابد نمى رאف به معصیت و ظلمى אز سویشان אست روى برאعت ه مشتمل برکאلهى و یا אز نقل سخنان آنان 

 روאیات و دعاهاى مأثور رא ،در قرآن، ه گستردگى چنین گفتمانى אز سوى آن برگزیدگانک شایان توجه אین
 ه چنین אدبیاتى بر אین پایه אستوאرکرد بلکهاى محب با محبوب خالصه  بازى نباید تنها در ناز و نیازها و عشق

  .אند موאجه ،فان به آن مأمور هستندلّکالیفى دشوאرتر אز آنچه دیگر مکلیاى אلهى به صورت جدّى با ته אوکאست 
 هکنازلى دאرند  ۀمرتب، الیفکه تکبل، אند سطح و رتبه وאقع نشده کالیف אلهى در یکت ۀهم، به دیگر سخن

 ۀکه ویژترى دאرند  رאتب عالىـ م تر به تعبیر دقیق عمومى بوده و شامل حال همگان אست و نیز مرتبه و ـ
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 میان آن بزرگوאرאن نیز با نوعى تفاوت و، رسد مرאتب مورد אشاره אولیاى خاص خدא אست هر چند به نظر مى
  .تفاضل همرאه بوده باشد

ها אست  لیفکت تعبیر نردبانى بودن روند ،لیفکارترین وאژگان برאى بیان مقصود ما אز تفاضل مرאتب تکآش
تر  هاى نازل پله هاى אین نردبان جاى گرفته و سایرین در امل بر باالترین پلهکهاى אنسان  ه برترین چهرهک

  .لیف אستکه جایگاه عموم אهل تکنخست  ۀאند تا رسد به پل وאقع شده

  تفاضل مرאتب تکلیف و אختالف روאیات ۀرאبط
مارى אز אختالفات الیف אلهى شکنبودن ت سانکه یکدهد  هاى دینى نشان مى آموزه ۀدقت در مجموع

هاى  در قالب אختالفات و ناسازگارى ه تنها در بدو אمرکאى تهى אز وאقعیت  پدیده .ل دאده אستکروאیى رא ش
  .گردد אساس مضمحل مى אز، شف مقاصد حقیقى روאیاتکند و در پى تأمّل و ک حدیثى بروز مى

  نمونه

مُغَاضِباً  وَذא אلنُّونِ إِذ ذَهَبَ﴿: لَّجَوَ عزَّ  אللّهِ لِوْقَ نْعَ )سالمאل علیه(ا ضَאلمأمونُ אلرِّ ألَسَ إنّهُ«: مِهْאلجَ אبنُ
، هِمِوْقَلِ باًاضِغَمُ بَهَ، ذَ)אلسالم علیه(تّى مَ س بنُونُذلك یُ: )אلسالم علیه(ا ضَאلرّ الَفقَ، ﴾نقْدِرَ عَلَیِْه فَظَنَّ أَن لَّن

 ةَمَلْوظُ، لِیْאللّ ةَمَلْلمـاتِ ظُى אلظُّى فِادَنَفَ ... هُقَزْرِ لیهِعَ ْقیََِّضَنُ نْلَ أيْ عَلَیْهِ نقْدِرَ نْلَ نْ، أنَقَیْتَى אسْنَعَمَبِ نَّظَفَ
  ٩٣.»ینَمِالِאلظّ نَمِ تُنْإنّى كُ كَانَحَبْتَ سُا أنْإلّ ال إلهَ ، أنْوتِאلحُ نِطْبَ ةَمَلْ، وظُرِحْبَאلْ

مُغَاضِباً وَذא אلنُّونِ إِذ ذَهَبَ ﴿: ین سخن خدאوند پرسیدאز א )אلسالم علیه(مأمون אز אمام رضا «: אبن جهم
אو یونس بن متى אست كه بر قوم خود خشمگین : فرمود )אلسالم علیه(אمام رضا ، ٩٤﴾فَظَنَّ أَن لَّن نقْدِرَ عَلَیْهِ

عناى אین אست به م »ن لَّن نقْدِرَ عَلَیْهِأ«به معناى یقین كردن و » ظنّ« :)آن حضرت فرمود( .شد و بیرون رفت
تاریكى دریا و تاریكى  ،یعنى تاریكى شب ؛ها پس در تاریكى...  گیریم گاه روزى رא بر אو تنگ نمى كه هیچ

  .و من אز ستمگرאنم شكم ماهى فریاد برآورد كه خدאیى جز تو نیست
 ـ یلَلِאلخَ رאهیمَا إبْهَبِ لَّجَ وَ زَّعَ  אُهللا صَّخَ ةَامَאإلمَ إنَّ«:ـ  یلٍوِطَ یثِدِي حَـ فِ )אلسالم  علیه(ا ضَאلرّ אالمامُ
إنّى  :لَّجَوَ زَّعَ الَقَفَ، هُرَكْا ذِهَبِ ادَا وأشَهَبِ هُفَرَّشَ ةًیلَضِ، وفَالثةًثَ ةًبَتَرْمَ ةِلَّوאلخُ وّةِبُאلنُ دَعْـ بَ وآلهِ هِیْلَعَ אهللاِ صلوאتُ

ى دِهْعَ الُنَالیَ: لّجَوَ زَّعَ  אهللاُ الَ؟ قَىذرّیَّتِ نْومِ: اهَبِ ورאًرُسُ )אلسالمُ لیهِعَ( یلُلِאلخَ الَقَفَ .اًامَإمَ لنَّاسِلِ كَلُاعِجَ
  ٩٥.»ةِوَفْي אلصّفِ تْارَوصَ، ةِامَیَאلقِ مِوْى یَإلَ مٍالِظَ لِّكُ ةَامَإمَ ةُه אآلیَذِهَ تْلَطَأبْفَ، ینَمِالِאلظّ

رא پس אز پیامبرى و  )אلسالم علیه(رאهیم خدאوند אب: ـ در حدیثى طوالنى ـ )אلسالم علیه(אمام رضا 
من تو : گاه فرمود א به אین فضیلت شرאفت بخشید و آنאمامت رساند و אو ر سوم به مقام ۀאللهى و در مرتب خلیل

عهد من به : ؟ خدאوند فرمودفرزندאنم چطور: خلیل با شادمانى گفت אبرאهیم .رא برאى مردم אمام قرאر دאدم
پیشوאیى هر ستمگرى باطل و אمامت در میان برگزیدگان جریان  هאین آیمطابق با  پس .رسد ستمگرאن نمى
  .یافته אست

                                                 
  .٧ح  ،٣٨٧ص  ،١٤ج  ؛بحار אالنوאر، ١ح  ،٢٠١ص  ،١ج  ،عیون אخبار אلرضا. ٩٣
  . ٨٧/ אنبیا .٩٤
  .١ح ، ٢١٧ص ، ١ج ، عیون אخبار אلرضا. ٩٥
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  אختالف تبیین
كه אز ) אلسالم علیه(حضرت یونس  אز شدكه در متن אین روאیت بررسى  אی هروى אز آیحدیث نخست به پی

در حالى كه حدیث دوم  كند یاد مىصرאحت به عنوאن ستمكار با پیامبرאن معصوم و برخوردאر אز عهد אلهى אست 
  .مردود دאنسته אست صالحیت ستمكارאن رא جهت پذیرش مقام عهد אلهى، אمامت به وضوح ۀبه تبع آی

  رفع אختالف
در אرتباط با یكى  ناگزیریم مفهوم ظلم كه در حدیث نخست، برאى رفع אختالف پدید آمده میان دو حدیث

و چگونگى عالج אین אختالف رא  به אختصار بازكاوىאست رא ر אنكار شده אز אنبیاى عظام אثبات و در روאیت אخی
  .نماییم به مدد تبیین مفهوم مورد نظر و אز رهگذر تفاضل مرאتب تكلیف بیان

با شأن ، אمامت و حدیث دوم ۀآنچه مطابق آی .حقیقت אین אست كه ظلم و ستمكارى رא مرאتبى אست
אى אز گناه و ظلم אست كه مستوجب خشم و  אلهى منافات دאرد آن مرتبهدאرאن عهد  خدא به عنوאن منصب אولیاى
אز  عصمت لزوماً ۀملكى آنان به لحاظ برخوردאرى אز אست پیامبرאن و אوصیاא به روشنى پید .אلهى باشد عذאب
  .ندهست مبرّאظلم و ستمى چنین 

جز كسانى كه ـ ولیاى אلهى א تر بیشآن مصدאقى אست كه با ویژگى عصمت  ،دیگرى אز گناه و ظلم ۀمرتب
و  عملى كه אنجام آن سزאوאرتر کمنافاتى ندאرد و آن عبارت אست אز تر ـ ، شود نیز אز آنان صادر نمى אولى کتر

صیان بدאن معنایى كه تردید در چنین موאردى گناه و ع بى .تر אست كارى كه رها كردن آن شایسته یا אقدאم به
אنهادن مورد و = אَولى کتر«مرتكب  אصطالحبه سوى آن ولىّ خدא كه مردم رאیج אست אز  ۀدر میان تود

خوب رא برگزیده  ۀتر گزین خوب و خوب ۀبلكه وى تنها میان گزین، صورت نپذیرفته אست شده» تر شایسته
  .אست

خود آنان אست  ۀد آن شایستگان با موאزینى كه ویژآرى در عرف אولیاى אلهى و در مقام سنجش عملكر
تر مقایسه  شود لیكن همین گزینه אگر نسبت به אفرאدى با مرאتب نازل شى عصیان و گناه نامیده مىگزین چنین
 :كه گفته شده אست شود چنان ایسته و مأجور تلقّى مىאنتخابى ش، لحاظ حسن و نیكویى ذאتى آن عمل شود به

  .»حسنات אألبرאر سیّئات אلمقربین«
آنان رא توאن و طاقت آن  ۀف به تكالیفى هستند كه جز طایفپیامبرאن و אولیاى خدא مكلّ، به دیگر سخن

بهتر رא در مورد خاصى وאنهد ممكن אست خدאوند אو رא به  ۀگزین، حال אگر یكى אز آن خدאمردאن. نیست
تر آن ولىّ خدא  تعالى و رشد אفزون ۀخود مبتال سازد تا زمین ۀى و یا به محرومیت אز عنایات ویژدنیو كیفرهاى
شود אما گناهى كه אگر دیگرאن آن رא مرتكب شوند موجب تقرب  آرى آن عمل گناه نامیده مى .گردد رت فرאهم
یكى אز وאبستگان حكومت رא كه ، مؤمن کدر دفاع אز ی) אلسالم علیه(موسى  .خدאى سبحان خوאهد بود آنان به

مالمت نیست אما موسى  عملى كه به یقین مستحق، رساند ناخوאسته به قتل مىبود كرده  قصد جان وى رא
  ٩٦.كند אستغفار مى آننامد و אز  كار خود رא گناه مى، برتر אى مصالح به لحاظ پاره )אلسالم علیه(

كه  كند بدون آن گاه كه در مقام قضاوت شتاب مى آن )אلسالم علیه(אز همین قبیل אست אستغفار دאود نبى 
ناپذیرش كه  زمانى كه برאى فرزند گمرאه و هدאیت )אلسالم علیه(روא دאشته باشد و یا نوح  به كسى ظلمى

  .אفرאزد مى دست دعا به درگاه خدאوند بر ،مشیت אلهى بر هالكت אو بود

                                                 
  .١٥ ـ ١٧ /قصص. ٩٦
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هاى معصوم یعنى رسول گرאمى אسالم و אهل بیت  كه در نگاه به زندگى وאالترین شخصیت تر אین جالب
كه אین بزرگوאرאن  بینیم چه אین א در אوج خود مىس رچنین خودتوبیخى و مرאقبت אز نف) אلسالم علیهم(אو  مطهّر

  :فرماید مى )אلسالم علیه(אمام صادق  .אَوالیى نیز אز آنان صادر نشود کبر آنند تا تر
 رِیْغَ نْمِ ةٍرَّمَ ینَعِبْسَ مٍوْیَ ي كلِّفِ  ى אهللاِإلَ وبُتُیَ )آلهِ و علیهِ אهللاُ ىلّصَ( אهللاِ ولُسُرَ انَكَ«
  ٩٧.»بٍنْذَ

كه  آن كرد بى روزאنه هفتاد بار به درگاه אلهى توبه مى) آله و علیه אهللا صلى(خدא رسول 
  .گناهى مرتكب شود

: ظر به عملكرد حضرت یونس باید گفتدر مقام عالج אختالف روאیات نا، با توجه به مجموع مطالب فوق
تر  بود אنتظار بردبارى بیش אلشأن كه سالیانى رא برאى دعوت و هدאیت قوم خویش كوشیده آن پیامبر عظیم אز
 در حالى كه وى در پى لجاجت قوم خود خشمگینانه آنان رא وאنهاد تا عذאب אلهى אیشان رא درنوردد هر چند بود

. مردم אز طریق ضاللت بازگشته و رאه هدאیت رא در پیش گرفتند، به مدد پایمردى و حلم یكى אز عالمان قوم
و  )אلسالم علیه(در حقیقت ناشى אز تنبّه و به خود آمدن یونس ، د אوستمكار نامیده شدن یونس אز سوى خو

  .نافرمانى و معصیتى صادر شده باشد ـ אهللا معاذ كه אز وى ـ صبرى אست بدون آن كم ندאمت אو אز

  چكیده

  .تفاضل مرאتب تكلیف אست، پنجمین سبب אز אسباب دאخلى אختالف 
אى دیگر منحصر  فان و دستهאند و شامل حال عموم مكلّ برخى همگانى .وאحدى نیستند ۀتكالیف گون ۀهم 
  .هاى پروردگار برخوردאرند ترى برאى אطاعت فرمان אولیاى אلهى كه אز آمادگى אفزون به

 در نگـاه ، شود شـمارى אز روאیـات   گاه موجب مى، فانپذیرى مكلّ عدم توجه الزم به تفاضل سطح تكلیف 
  .كاربرאن حدیث مختلف به نظر آید

یخى و یا عتاب برخى אز אولیاى אلهى אز سوى خدאى سبحان بـه معنـاى گهنگـار بـودن آنـان بـه       خودتوب 
هاى دینى و روאیى كه عصمت و پاكدאمنى  مصطلح و رאیج میان توده مردم نیست تا با دیگر آموزه معناى

خوب  ۀخاب گزینتر و אنت شایسته ۀگزین کبلكه به معناى تر ؛ناسازگار گردد ،دאند آنان شرط مى رא در مورد
 .تر אست خوب و خوب رאهى در دو

                                                 
  .١٥١٢٨ح  ،٢٢٧٨ص  ،٣ج  ،میزאن אلحكمة. ٩٧
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  هدف درس 

 .آشنایی با حکم فقهی تخییر 

  مروری بر مباحث پیشین 

سبب אز אسباب دאخلی אختالف حدیث یعنی تفاضل مرאتب تکلیف رא بررسی  پنجمینپیشین،   در جلسۀ
» حکم فقهی تخییر«دאخلی אختالف با عنوאن در אین جلسه بر آنیم تا با سبب دیگری אز אسباب . کردیم
  .شویم آشنا

 אسباب دאخلی אختالف حدیث

  م فقهى تخییرکح: سبب ششم

  بیان مقصود
אعتبارאت  توאن به لفان نهاده אست مىکم ۀبر عهد אنجام آن رא، ه شریعتکام فقهى رא کאح الیف وکت

  .تخییرىو یا  אند تعیینىیف یا الکه אین تکאز جمله تقسیمات אین אست  ؛ردکبندى  مختلفى دسته

بدون  کند میلفان طلب کرسانى آن رא אز م אنجام، ه شریعتکאى  لیف تعیینى عبارت אست אز وظیفهکت
ه به کدر نتیجه مخاطبان ناگزیرند آن خوאسته رא  .برאى خوאسته خود بدل و جایگزینى قرאر دאده باشد هک آن

ام که غالب אحکوאقعیت אین אست  .ظهور برسانند ۀبه منص شرعى متوجه آنان אست عیناً ۀوظیف کی عنوאن
آن بر مسلمانان وאجب אست و یا  ۀکه אقامאز نمازهاى پنجگانه  کبه عنوאن مثال هر ی ؛אند אین قبیل شرعى אز

אز אین رو هرگز و تحت هیچ  .אند همگى فاقد جایگزین ،ات אموאل و حج وאجبکرمضان و نیز ز کمبار ماه ۀروز
 یا אجزאیى אز قرآن ،אى دאد صدقه مثالً ؛ار دیگرى رفتکسرאغ  ،ها آن אز کتوאن به جاى אنجام هر ی نمى شرאیطى

  .ها رد و نظایر آنکرא تالوت 

 جایگزین و، آن ۀه شرع مطهّر ضمن مطالبکאى  ه عبارت אست אز وظیفهکلیف تخییرى کت، در مقابل آن
ردن در کאز قدرت אنتخاب ، در هنگام אدאى آنلّف مک تا شخصאست رده کبینى  بدلى نیز برאى آن پیش

  .شده برخوردאر باشد تعیینۀ محدود

  .نیمکتر بیان  توאنیم مقصود خود رא אز אین مبحث روشن مى، نون با توجه به تعاریف فوقکא

م کو אز جهت ح کمشتر، ه אز حیث موضوعک هستیم  گاه با دو حدیث موאجهکه  אین توضیح مطلب
م مورد کتا ح هستند  وאحدى هستند و در صدد آن یءکه هر دوى אین روאیات ناظر به شאین معنا  به .אند مختلف

ه کبه طورى  ؛بر آن אمر وאحد مترتب نمایند ،متغایر אست امالًکم برآمده אز حدیث دیگر کح ه باکنظر خود رא 
م دیگر کبرאى پذیرش ح ـ عرصه رא אى نیندیشیم ویژه ۀه چارکدر صورتى  م ـکאین دو ح אز کپذیرش هر ی
  .ندک مى نکتنگ و نامم

ه محل بحث کند אین אست ک تر مى ه در چنین شرאیطى مسئله رא پیچیدهکبس مهم و شایان توجه  ۀتکن
 هاى روאیات مورد پذیرش برخوردאر و به אز دو حدیث אز شرאیط و ویژگى که هر یکموردى אست  آن، ما

 ،אز دو روאیت که مفاد هر یکنند کاربرאن حدیث אحرאز که کتى آن هم به صور ؛אصطالح هر دو حجت باشند
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 ه شرع مطهّر درکאین אطمینان وجود دאرد ، به مدد شوאهد متقنکه  אین ضمن .مقصود و مطلوب شریعت אست
  .نخوאسته אستمکلّف  لیف رא אزکت کبه אنجام رساندن بیش אز ی، آن مسئله

م فقهى تخییر אست به אین معنا کل شدن به حیقا، אین گرهتردید در چنین موردى یگانه رאه گشودن  بى
ه با ترتیب אثر کאى  به گونه ،وאجب אستمکلّف  معیّن بر ى אز دو حدیث به صورت غیرکمعتقد شویم مفاد ی هک

  .لیف אز אو ساقط گرددکت، به آن به אنتخاب وى دאدن

  ها نمونه

ه ک چنان .نیمک قرآنى אشاره مى دو نمونه אز آیات با مفهوم مورد نظر بهتر  بیش به منظور آشنایى هر چه
دلخوאه  ۀگزین، موאرد تعیین شده حق دאرد تا אز میانمکلّف  ها אز אین نمونه کدر هر ی کرد،د یمالحظه خوאه

لیف رא کت ،אز אساس، منتخب ۀگزین ه پیش אز אین گفته شد אنجامکگونه  تردید همان بى .خود رא אنتخاب نماید
  .אندگرد ساقط مى

  :ه فرمودکشریفه אست  ۀאین آی، نخست ۀنمون

אلَّذِینَ یُحَارِبُونَ אللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي אألَرْضِ فَسَادًא أَن یُقَتَّلُوאْ أَوْ یُصَلَّبُوאْ أَوْ  جَزَאءإِنَّمَا ﴿
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي אلدُّنْیَا وَلَهُمْ  تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِالفٍ أَوْ یُنفَوْאْ مِنَ אألَرْضِ

   ٩٨؛﴾.فِي אآلخِرَةِ عَذَאبٌ عَظِیمٌ

زمین خیزند، و אقدאم به فساد در روى  مى ه با خدא و پیامبرش به جنگ برها ک آن یفرک
ه کאین אست ) برند به جان و مال و ناموس مردم حمله مى ،و با تهدید אسلحه(کنند،  مى

بریده شود و ، دیگرکس یکبه ع ،ها آویخته گردند یا دست و پاى آن دאرאعدאم شوند یا به 
مجازאتى  ،ست و در آخرتא אین رسوאیى آنان در دنیا .یا אز سرزمین خود تبعید گردند

  .عظیم در אنتظارشان אست

אز  ،یفررسانى محاربان با خدא و رسول אستکه سخن אز ، کقرآنى بیانشود در אین  ه مالحظه مىک چنان
 אز کبه هر ی، به אقتضاى אین آیه، م شرع حق دאرد حسب شرאیط جامعهکحا .گونه مجازאت یاد شده אست هارچ
ۀ هاى چهارگان ه صورتک با توجه به אین طبعاً .ه مصلحت بدאند با אین مفسدאن برخورد نمایدکال مزبور کאَش

  .نماید ساقط مىدیگر موאرد رא ها  آن אز کאِعمال هر ی هستند، دیگرکمجازאت در عرض ی
  :قرآنى ۀو اما ديگر آي

عَامُ الَ یُؤَאخِذُكُمُ אللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَكِن یُؤَאخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ אألَیْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْ﴿
حْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ یَجِدْ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَ

  ٩٩؛﴾فَصِیَامُ ثَالَثَةِ أَیَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَیْمَانِكُمْ إِذَא حَلَفْتُمْ

אز روى (ه کولى به سوگندهایى ، ندک تان مؤאخذه نمى ۀخدא شما رא به سوگندهاى بیهود
دאدن به ده  کאش خورא فّارهکنماید و  شما رא مؤאخذه مى) نیدکش مى و(خورید  مى) אرאده
یا پوشانیدن آنان یا آزאد  ـ خورאنید خود مى سانکه به کאز غذאهاى متوسّطى  ـ ستא بینوא
אین אست  .روزه بدאرد نیابد باید سه روز) ها رא אز אین کهیچ ی(ه کسى کو  .אى ردن بندهک

                                                 
 .٣٣ /مائده. ٩٨

 .٨٩ /مائده ٩٩.
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 ینא .ه سوگند خوردید و سوگندهاى خود رא پاس دאریدکسوگندهاى شما وقتى  ۀکفار
  .نیدکگزאرى  ه سپاسکباشد ، ندک گونه خدאوند آیات خود رא برאى شما بیان مى

 ه با زیر پا گذאردن قسم خود حرمت نام אلهى رא پاسکسى رא ک ۀفار، کریم نیز خدאى سبحانک ۀدر אین آی
سه  ،انکאمبنده و در صورت عدم  کیا آزאد ساختن ی ،آنان کیا تأمین پوشا ،ردن ده بینوאکسیر  אست، ندאشته
 ه با شرאیط وىکאز موאرد یاد شده رא  کحق دאرد هر ی مکلّفتردید  بى .رده אستکروزه گرفتن تعیین  روز

  .تر باشد אنتخاب نماید متناسب

به ، ها ه אختالف میان آنکبه بررسى دو نمونه אز אختالفات روאیى ، نون با عنایت به مطالب گفته شدهکא
  .پردאزیم مى ،ودش تخییر فقهى مربوط مى موضوع

  نمونۀ نخست

، ةِینَدِوאلمَ ةَكَّمَبِ الةِאلصَّ نِعَ )אلسالم علیه(ا ضَאلرِّ سألتُ: زیعبَ بنِ إسماعیلَ بنُ محمّدُ
  ١٠٠.»رةشْعَ امِقَى مَلَعَ مْزِعْتَ مْا لَمَ رْصِّقَ« :الَقَ؟ فَامٌإتمَ أوْ یرٌصِقْتَ

سته یا تمام خوאندن کش در بارۀ )المאلس علیه(אز אمام رضا  :محمّد بن אسماعیل بن بزیع
ه قصد ده روز ماندن رא ندאرى نماز رא کمادאمى «: فرمود .ه و مدینه پرسیدمکنماز در م

  .»سته بخوאنکش

؟ دینةِمَאلْوَ كّةَمَبِ امِمَאلتّ نِعَ )אلسالم علیه(  אللّهِ دِبْا عَأبَ ألتُسَ: אلرحمن بن אلحجّاج عبد
  ١٠١.»ةًدَوאحِ الةًما إالّ صَیهِفِ لِّصَتُ مْلَ وإنْ مَّأتِ«: الَقَ

ه و کتمام خوאندن نماز در م ۀبار در )אلسالم علیه(אز אمام صادق  :אلرحمن بن حجّاج عبد
 کאز آن دو شهر بیش אز ی کبخوאن אگر چه در هر ی نماز رא تمام«: مدینه پرسیدم فرمود
  .»نماز به جا نیاورى

  אختالف تبیین
نماز مسافر در دو  سته بودنِکزیرא روאیت نخست گویاى ش ؛ار אستکآش مالًاکאختالف میان دو روאیت 

  .ى אز تمام بودن نماز یاد شده אستکه و مدینه و روאیت אخیر حاکم شهر

  رفع אختالف 
 کهر ی هکبل ،هاى الزم جهت پذیرفته شدن برخوردאرند مفاد هر دو روאیت אز ویژگىنه تنها که  אین نظر به

، אختالف אین رفع رאه  .مضمون دیگرى رא نیز به عنوאن مؤیّد در پى خود دאرند موאرد هم، אز אین دو حدیث
دلخوאه خود  אز دو گزینه به کدر אنتخاب هر ی مکلّف پذیرش هر دو دسته روאیت و قایل شدن به مخیَّر بودنِ

  :אز آن جمله אست ه مورد زیرک شده אستروאیاتى نیز אین تخییر تصریح در گفتنى אست  .در مقام عمل אست

                                                 
 .١١٧٨ح  ،٣٣١ص  ،٢ج  ،אالستبصار ؛١٤٨٢ح  ،٤٢٦ص  ،٥ج  ،تهذیب אالحكام. ١٠٠

 .١١٧٧ح  ،٣٣١ص  ،٢ج  ،אالستبصار ؛١٤٨١ح  ،٤٢٦ص  ،٥ج  ،تهذیب אالحكام. ١٠١
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 نْمَوَ أتمَّ اءَشَ نْمَ«: الَقَ كّةَمَبِ الةِي אلصَّفِ )אلسالم علیه( نِسَحَأبي אلْ نْعَ ینٍقطِیَ نُبْ عليُّ
  ١٠٢.»رَصَّقَ اءَشَ

س کهر «: هکنماز در م ۀبار در )אلسالم  علیه(اظم کعلىّ بن یقطین به نقل אز אمام 
  .»ستهکبخوאهد ش سکبخوאهد آن رא تمام به جا آورد و هر 

  دوم نمونۀ

: الَقَ .دאًمِّعَتَمُ ضانَمَرَ رِهْشَ نْمِ اًمَوْیَ رَطَأفْ لٍجُرَ نْعَ هُتُألْسَ:  אهللا بن أبي عبد منِحْאلرَّ عبدُ
  ١٠٣.»هُانَكَي مَضِقْیَ، وَاًاعَصَ ینَرِشْعِبِ قُدَّصَتَیَ«

 که روزى אز ماه مبارک سى پرسیدمک ۀאز آن حضرت در بار  :אهللا אلرحمن بن אبى عبد عبد
صدقه بدهد و  کخورא ١٠٤بیست صاع«: فرمود .رده אستک عمد אفطارאز روى رمضان رא 

  .»قضاى آن روز روزه بگیرد روز نیز به عنوאن کی

 اًامَأیَّ ضانَمَرَ رِهْشَ نْمِ رَطَأفْ لٍجُرَ نْعَ هُتُألْسَ: )אلسالم علیه( نِسَحَي אلْأبِ نْعَ يُّقِرِشْאلمَ
 انَضَمَرَ رِهْشَ نْمِ اٌمَوْیَ رَطَأفْ نْمَ«: )אلسالم علیه( بَتَكَفَ؟ ةِفّارَكَאلْ نَمِ هِیْلَا عَ، مَدאًمِّعَتَمُ
  ١٠٥.»ومٍیَ لَدْبَ اًمَوْیَ ومُصُیَوَ، ةٍنَؤمِمُ ةٍبَقَرَ قُتْعِ لیهِعَفَ مّدאًعَتَمُ

ه کرسیدم سى پک ۀאز آن حضرت در بار: )אلسالم علیه(اظم کمشرقى به نقل אز אمام 
ه کس کهر «: در پاسخ نوشت .رده אستکאفطار  رمضان رא عمدאً کروزهایى אز ماه مبار
رא آزאد سازد و نیز  مؤمنى ۀباید برد אست، ردهکאفطار  رمضان رא عمدאً کروزى אز ماه مبار

  .»روز روزه بگیرد کگزین آن روز ی یجا

  אختالف تبیین
 ،خوאرى عمدى روزه ۀفارکمطابق روאیت نخست که  אین چه ؛ستא ناهماهنگى میان אین دو روאیت نیز پیدא

 ه روאیاتکناگفته نماند  .مؤمن אست ۀبرد کآزאد ساختن ی ،و حسب روאیت دوم کپردאخت بیست صاع خورא
  .رده אستکخوאرى عمدى یاد  روزه ۀفارکروزه گرفتن به عنوאن  ،روزست که אز شصت אدیگرى نیز در دست 

  אختالف  رفع 
 ،طرد نیستند هاى تعیین شده قابل طرح و مندى אز ویژگى روאیات فوق نیز به دلیل بهرهکه  אین ه بهبا توج

در אنتخاب  مکلّفم تخییر کپذیرش هر دو روאیت و صدور ح ،همچون مورد پیشین ،رאه عالج אین אختالف نیز
   .אز دو گزینه אست کهر ی

  چکیده

  :אند و یا تخییرى تعیینىالیف یا کت  
 در. ان خوאسته شده باشدمکلّفאنجام آن אز  ،و بدون بدل و جایگزین ه عیناًکאى אست  وظیفه تعیینىتکلیف 

                                                 
 .١١٨٩ح  ،٣٣٤ص  ،٢ج  ،אالستبصار ؛١٤٩٢ح  ،٤٣٠ص  ،٥ج  ،تهذیب אالحكام. ١٠٢

  . ٨ح  ،١٠٣ص  ،٤ج  ،אلكافى. ١٠٣

  .אست كیلوگرم ٧٥٠/٣هر صاع معادل  .١٠٤
 .٣١١ ح ،٩٦ ص ،٢ ج ،אالستبصار ؛٦٠٠ ح ،٢٠٧ ص ،٤ ج ،حكامאألتهذیب . ١٠٥
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  .بینى شده باشد ه جایگزین و بدلى نیز برאى آن پیشکאى אست  وظیفه تکلیف تخییرىمقابل،        
  .אند تخییرىها  آن الیف شرعى تعیینى و شمارى אزکام و تکغالب אح 
  .م فقهى تخییر אستکאختالف אحادیث، ح אسبابى دیگر אز کی  
  . ریم، در چند آیه، به وضوح قابل مشاهده אستکالیف تخییرى در قرآن کیابى ت ره  
 و אز که אز حیث موضوع، مشترکروאیى ناشى אز تخییر فقهى، وجود دو حدیثى אست  אختالفبروز  ۀزمین  

  .م مختلف باشندکجهت ح
ه مطلوب بودن مفـاد هـر دو אحـرאز گـردد،     کنان אعتبارى برخوردאر باشند هر دوى אین אحادیث باید אز چ  

  .لیف رא نخوאسته אستکت که شریعت در آن مسئله، بیش אز یکאطمینان یابد  مکلّفکه  אین ضمن
ى אز دو حدیث بـه صـورت   کمفاد یکه  אین یعنى ،نیمک م مىکناگزیر به تخییر فقهى ح موאردىدر چنین   

 .گردد لیف ساقط مىکت אز אساس،ى، کطبع با אنجام یبه . وאجب אست مکلّفبر  معیّن غیر
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  هدف درس

 .אدله تعارضبا قوאعد  آشنایی 

  پیشین مباحث برمروری 

در אین  .کلیات، אسباب خارجی و אسباب دאخلی אختالف حدیث آشنا شدیم بخشبا سه  ینپیشدر جلسات 
  .با عنوאن تعارض אدله آشنا شویم جلسه برآنیم تا با بخش پایانی אز درس אختالف حدیث

  مقدمه

شمار قابل توجهی אز روאیات אسالمی، به ظاهر دچار نوعی אختالفات جزئی یا کلی با یکدیگر هستند، به 
ها وאقعی نیست،  אما بسیاری אز אین אختالفات و ناسازگاری. کنند رسد یکدیگر رא نفی می אی که به نظر می نهگو

بر عهدۀ دאنش ) تأمل و تحقیق(אین رسالت . אست شدنی بلکه به آسانی یا با قدری تأمل و تحقیق رفع
بر یکدیگر رא بیابد و به  ها آن حملهای جمع میان روאیات אختالفی یا  تا رאه אست אلحدیث گذאرده شده مختلف

  .روאیات با یکدیگر رא پاسخ گوید אین ترتیب אختالف دאشتنِ
که دאمنۀ  ، אما باید بدאنیمאز אختالفات حدیثی سخن گفتیم، به אقتضای موضوع درستا کنون چند هر

شود،  هری آیات نیز میحتی شامل معنای ظا אختالفاتبه אین معنا که  .روאیات אستאختالفات فرאتر אز محدودۀ 
ممکن אست معنای ظاهری دو  ،אختالف دאشته باشند یکدیگریعنی همان گونه که ممکن אست دو حدیث با 

אین אختالف حتی אز آیه و  .אختالف دאشته باشد کنند، یا یک حدیث با یک آیهאختالف پیدא  یکدیگربا  نیزآیه 
با در نظر . شود ، شامل میאند مارאت ظنیאجزء אدلۀ شرعی و  های دیگری رא که رود و گزینه فرאتر می نیزروאیت 

. ها نیز یافت تصور کرد و مصادیقی برאی آنאختالف  ی אزشکال گوناگونتوאن אَ می گرفتن همۀ אین موאرد،
  . ...אجماع منقول و آیه با روאیت، آیه با آیه، آیه با אختالفاتی אز قبیل אختالف 

توجه به אین  ١٠٦.آشنا شدیمبرאی رفع אختالفات حدیثی  אندیشی ی אز چارههای با نمونهگذشته  جلساتدر 
روאیات אختالف میان אدلۀ شرعی و אز جمله  حلّهای صورت گرفته برאی  تالشنکته شایسته אست که با وجود 

אز  ،اه بخشی אز אختالف همچنان رא به دنبال دאشته אست،ها  ناسازگاری حلّ بسیاری אز אختالفات وکه  گوناگون،
אگر אین دسته אز אدلۀ شرعی . אستباقی مانده  ...میان دو روאیت یا میان یک روאیت و یک آیه و جمله אختالف 

אین  عالوه برروאیات کاربردی  به אین دلیل كه، كردتوאن אز אین روאیات صرف نظر  نمی ،روאیات کاربردی باشند
بنا بر  ،دهند رא شکل میها  אعتقاد و باور אى אست که عمل، هبه گون ها آن مفاد ؛که אز حجیت و אعتبار برخوردאرند

گیر אین  ممکن אختالفی رא که دאمن شكلو به هر  كردאندیشی  چارهرאبطه با אختالف אین روאیات در אین باید 
   .كردبرطرف ، دسته אز אدلۀ شرعی و روאیات کاربردی אست

                                                 
אیم و אز אنـوאع   אز آنجا که موضوع אین درس אختالف حدیث אست، در אین سلسله جلسات تنها به אختالف حدیث بسنده کرده. ١٠٦

אختالفـات حـدیثی،    گفتنی אست به موאزאت تالش بـرאی حـلّ  . سخنی به میان نیامده אست ها آن دیگر אختالفات و چگونگی حل
  .אند نیز پردאخته ها آن عالمان אز אنوאع دیگر אختالفات غافل نبوده و به



  ١٠١    همپانزدجلسه  /حديثاختالف 
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با دאنش مختلف אلحدیث  دאرند، حجیت و אعتباركه دو حدیث אختالف אگر در دیدگاه عالمان علم אصول 
   .ها אستفاده كرد برאى رفع אختالف آن ،قوאعد تعارض אدله باید אز ،برطرف نشد

  אدلهتعارض 

  تعادل و ترאجیح

 یا دو حدیث هنگامىدو دلیل شرعی  .شود نیز شناخته می تعادل و ترאجیحאدله، با نام قوאعد قوאعد تعارض 
به  ،به تنهایی אز אعتبار و حجیت الزم برخوردאر باشند ها אز آنرא شکل دهند که هر یک توאنند یک تعارض  می

 رباید به حكم ه ها آن خاطر אعتبار و حجیتبه  ،شد نمی ها آن گیر طوری که אگر אین אختالف و تعارض دאمن
دنی نیست، ناگزیر باید ش رفعکه با جمع عرفی  ىאما با پدید آمدن אختالف و تعارض .شد مىعمل  ها كدאم אز آن

  .كردאز قوאعد تعارض אدله אستفاده 

  قوאعد ترאجیح ) אلف
دو دلیل متعارض رא بر دیگری یا توאنند یکی אز دو روאیت  که میهستند هایی  قوאعد ترאجیح شاخص
و غیر   مرجحات منصوص كه به دو نوع شوند نامیده می »مرجحات«ها در אصطالح  ترجیح دهند، אین شاخص

که در روאیات به طور خاص אی هستند  دهنده های ترجیح شاخصمرجحات منصوص  .شوند تقسیم میوص منص
دو روאیت یا دو دلیل متعارض ترجیح   چگونگىروאیات  אز شده אست، به عنوאن نمونه در برخی ها پردאخته به آن

ها אشاره نشده  ت به آنهستند که در روאیاאی  دهنده های ترجیح مرجحات غیر منصوص شاخص .ذكر شده אست
  .رא دאرنددو حدیث متعارض ترجیح ، אما ظرفیت و قابلیت אست

  مرجحات منصوص 
که אین الزم به ذكر אست  .رفع אختالف، אشاره شده אست  چگونگى  در بارۀپنج شاخص به در روאیات 

   .ستها مورد אتفاق א آن אز برخى ، وאست پذیرفته نشدهمرجحات אز سوی همۀ عالمان אصول 
دهنده، تاریخ صدور  ترجیح نخستین عامل روאیت،אختالف دو  رفعدر : تقدم و تأخر در صدور روאیت. ۱

روאیت متأخر که  ابه אین معن مطابق با אین شاخص، روאیت متأخر بر روאیت متقدم ترجیح دאرد،، روאیات אست
אست صادر شده ) אلسالم علیه(صادق אز אمام  روאیت نخست به عنوאن نمونه .ناسخ و روאیت متقدم منسوخ אست

אست كه حرمت صادر شده ) אلسالم علیه(אمام جوאد אز   در مقابل آن روאیتىو كند  و وجوب كارى رא بیان مى
شده، متأخر אست و بر صادر ) אلسالم علیه(طبیعی روאیتی که אز אمام جوאد به طور  .كند همان كار رא بیان مى

  .دشو روאیت نخست ترجیح دאده مى
رفع تعارض دو روאیت، رאویان سند برאی دهنده  ترجیح عاملدومین : نقل روאیت توسط رאویان ثقه. ۲
بر ، باشنددر نقل حدیث  رترهامو تر  قوی تر، تر، شایسته رאویان هر كدאم אز אین دو روאیت كه ضابط. אست

  .شود دیگرى ترجیح دאده مى
به אین معنا كه هر كدאم אز אین ، אست) روאیتتر  بیش نقل(شهرت روאیى  ،مرجحسومین : شهرت روאیی. ۳

   .هاى אصل نقل شده باشد، بر دیگرى ترجیح دאرد هاى بیشترى אز كتاب دو روאیت كه در كتاب
به אین معنا كه هر كدאم אز دو طرف אختالف   چهارمین مرجح، موאفقت با قرآن אست،: موאفقت با قرآن. ۴

  .ترجیح دאرد بر دیگرى  אى אز قرآن باشد، كه موאفق آیه
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هر كدאم אز אین دو . پنجمین مرجح، אختالف با روאیات אهل سنت אست: مخالفت با روאیات אهل سنت. ۵
مطابق با آرא  روאیتِ بنا بر אین .ترجیح دאرد  مخالف אست، بر دیگرىآرאء و روאیات אهل سنت ، با فتاوאروאیت كه 

  .אستאز روی تقیه صادر شده  ،אهل سنتو فتوאى 

  قوאعد تعادل) ب
قوאعد تعادل  باید אز ،אی بود که با قوאعد ترאجیح نتوאن آن رא رفع كرد گونه بهدو روאیت אگر تعارض 

رفع אختالف دو روאیت ، شود تقسیم مى تخییر یا تساقطبه دو بخش ، قوאعد تعادل فاده كردאست) وزن بودن هم(
به אین معنا אست تعادل  .אمكان پذیر אستتخییر با  دیگررخی بدر دیدگاه تساقط و با عالمان  در دیدگاه برخى
به مقلّد אجازه دאده  אین אست كهتخییر معناى . ها אمكان پذیر نیست وزن هستند و ترجیح آن كه دو روאیت هم

ی אز کار אفتادن هر دو روאیتتساقط به معناى  روאیات كه خوאست، عمل كند وهر كدאم אز شده אست به مقتضاى 
جو  و شرعى دیگرى رא برאى عمل مورد نظر جستدلیل پس אز تساقط دو روאیت، باید  .که אختالف دאرند אست

   .شود جارى مى )تكلیف ندאشتن( אصل برאئت عمل وجود ندאشتوجوب یا حرمت بر  ىאگر دلیلكرد كه 

 چكیده

  .برخوردאرى אز אعتبار و حجیت الزم אست  شرط تعارض دو دلیل شرعى 
  .אز دو دلیل متعارض رא دאرد  ترجیح یكى  هایى אست كه توאنایى شاخص قوאعد ترجیح 
  :مرجحات بر دو نوع אست 

  .پردאخته شده אست ها آن ت بهاאى كه در روאی دهنده هاى ترجیح شاخص :مرجحات منصوص
אما قابلیـت تـرجیح دאدن    ،אى نشده אست אشاره ها آن كه در روאیات به هایى شاخص: مرجحات غیر منصوص

  .رא دאرندو روאیت متعارض د
شـهرت   ثقـه، نقل روאیت توسط رאویان  تقدم و تأخر در صدور روאیت،: مرجحات منصوص عبارت אست אز 

  . مخالفت با روאیات אهل سنتو موאفقت با قرآن  ، روאیى
   :تخییر و تساقط  :قوאعد تعادل عبارت אست אز 

  رى؛ عمل به مقتضاى دو روאیت هم وزن به صورت אختیا :تخییر
  . אز كار אفتادن دو روאیت هم وزن: تساقط

  


