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Abstract
Jurisprudential hadiths, as a treasury of divine words, have suffered from various damages including
difference between the narrated texts of the same hadith. Sahib Javaher is among those jurists who have paid
special attention to such hadiths. In order to know Sahib Javaher's approach to this issue, it is necessary to
find his answers to the following questions: is there a principle under which there is difference between the
narrated texts of the same jurisprudential hadith? What are the causes of difference in the narrated texts of
the same hadith? What are the stages of the examination of a hadith narrated with different texts? What are
the consequences and applications and reasons of preferring a report of a hadith with different narrated
texts? The present paper, using a descriptive-analytical method, has concluded that: first, from the viewpoint
of Sahib Javaher, principally, the text of a jurisprudential hadith is unique. Second, the mistake of narrators
and scribes are two main causes of such a difference. Third, Sahib Javaher has treated a hadith with different
narrated texts in four stages: identification of difference between the narrated texts of the same hadith,
differentiation between the different narrations of the same hadith, in the form of affirmative particular
proposition and affirmative universal proposition, preferring one of the reports, abandonment or the
probability of option in case of the application of the narrations related to the resolution of contradiction
between proofs; fourth, the consequences of difference between the narrated texts of the same hadith may be
studied in three fields i.e. the signification of hadith, its authority in case of its contradiction with other
proofs and its effects on the jurists' fatwas. Finally, Sahib Javaher refers to fourteen supporting factors for
preferring a report of the hadith with different narrated texts over other reports including being more
accurate, fame and Idjma (consensus) either narrated or acquired through comprehensive research,
opposition to the context and not being mentioned in hadith books or the original version.
Keywords: Javaher al-Kalam, Difference between the Narrated Texts of the Same Hadith, Causes and
Consequences of Difference between the Narrated Texts of the Same Hadith, Factors to Prefer a Report of a
Hadith with Different Narrated Texts over Another
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چکیده
ک
احادیث فقه کهه نجییجهه کهالم ا هه اسهار دسهار آسهی ها نونهانون اجمللهه اوهبرا یمهت دهده اسها
صاح مواهر اج ملله فقیهان اسا که به ای دسا احادیهث وومهه ویهده دادهته اسها بهرا دهجاخا روی هرد
صاح مواهر به ایمسئلهر یافت پاسخ و به ای پرسشها ورور اسا :اصل بر اوبرا ِ یمت حدیث فقه اسها
یا عدیمش؟ عوایمل اوبرا یمت حدیثر یمراحل بررس ر پیایمدها و کاربردهها و ح
یمرماهای یهز نه ار در روایها
یمضبر کداماند؟
،
پیش رو با رو ووصیف والیل به ای نتایج رسیده اسا کهه اوًر اج یمجرهر صهاح مواهرر اصهل بهر عهدم
نودتار ِ
،
ثانیار دو عایمل اصل اوبرا ر ادتباه راویان و نسخهنویسان اسا؛ ثا ،ثار یموامههک
اوبرا یمت احادیث فقه اسا
ِ
صاح مواهر با حدیث یمضبر در سهار یمرحله صوری نرفته اسا :دجاسای اوبرا ر فرقنذادت بی روایها
یمضبر ف ا یلله و با یللهر ورمیح ی اج ن ار هار اعراض یا احتلال وخییر بجا بهر دهلول روایهای عالمیهه؛
،
ک
عرصه دً ا حدیثر حییا آن در یمعاروه با دیگهر اد هه و
رابعار پیایمدها اوبرا یمت حدیث را یم ووان در سه
وأثیرای آن بر فتوا فقیهان کاوید؛ سرانیام صاح مواهر به سهارده ح
یمؤید برا ورمیح ن ارد اج روایا یمضهبر
ک
ملله آنها اوبطبودنر دهری و املاع اعم اج یمجقهول و یمالهلر یمخا فها بها
بر ن ار دیگر آن اداره کرده که اج
ک
سیاق و خا بودن کت روای یا نسخه اصل اسا
واژگان کلیدی :جواهر الکالمر اوبرا در یمت حدیثر عوایمل و پیایمدها آنر یمرماای یهز نه ار اج روایها
یمضبر
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مقدمه
خداوند وبیی کالیمش را به پیایمبر(ص) وانذارد (نال )44 :و پیایمبر(ص) علهم آن را پها اج خهود بهه
ایمایمان(ع) سپرد (کلیج ر 222/1وا222ر ح )1-4آن علم در آیجۀ احادیث وبلور یافار و ه اج سهوی ایه
یمیراث نرانقدر در طول واریخ دسار آسی های یمتعدد یم دهود ی ه اج ایه آفاهها کهه اصها ا ایه
ک
نجییجه نرانسجگ را وهدید یم کجدر پدیدۀ اوبرا در یمت احادیث اسا برطرفکردن ای آفها در دایهرۀ
احادیث بهخلوص احادیث فقه ر وجها اج دئون یمیتهدان اسا (ابوریةر  )292اج سو دیگرر ایمایمیهه بهه
کتا جواهر الکالم اثر یمیتهد کمنریرر صهاح مواهر دسترسه دارد؛ کتهاب کهه ب رنهان آن را ای نونهه
ووصیف کردهاند :ب نریرر عیی وری و دگفاوری حادثۀ واریخ جیمان خود (نهور ر )112/2ر وهوفیق
که احد اج عا لان به آن دسا نیافتهه اسها (آقهاب ره طهرانه ر 2ر)272/1452ر یمرههر نبهو ر هلهار
استقایمار عشق و ایلان یز دخص به کار خهود (یمبههر ر )422/14ر درحقیقهار یهز یمخه ن مهواهر
((http: //farsi. k hamenei. i r/speech-content؟  ))id=19546و ادبه به یمعی ه ( http: //farsi.
k hamenei. i r/speech-content؟ ))id=2655
بجابرای ر کتا جواهر الکالم یم وواند در آسی جدای آفا اوبرا در احادیث فقه راهگشها بادهدر
پا ًجم اسا ای کتا برا پاسخ به ای سؤاًی بررس دود:
 3اج یمجرر صاح مواهرر اصل او یه بر اوبرا در یمت احادیث فقه اسا یا عدیمش؟
 8عوایمل اوبرا در یمت احادیث فقه سیسا؟
 2یمراحل برخورد صاح مواهر با حدیث یمضبر را سگونه یم ووان ورسیم کرد؟
 4پیایمدها و کاربردها حدیث یمضبر در یمت کدام اسا؟
 3ایشان بهکلز سه یمرمااو ی

اج ن ار ها روایا یمضهبر را بهر دیگهر ن ار هها وهرمیح

یم داده اسا؟
پیش اج پاسخ به ای سؤاًی باید بهعجوان یمقدیمهر یمفهومدجاس اوبرا در یمت احادیثر پیشیجۀ ایه
باث و وم و وروری بررس اوبرا در یمت احادیث بررس دود؟
ا بته غفلا نورجیدن اج دو ن ته بایسته اسا :اول ایج هر صهاح مواهر بههطور یمسهتقل و وفلهیل در
هیچ ما کتابش به بیان و درح اوبرا در یمت احادیث نپرداخته اسا وا سه رسهد بهه عوایمهلر پیایمهدها
و ر و یم ووان با کاو در ای کتا اج ادارهها ایشانر پاسخ سؤالها پیشنفته را اصبیاد کرد؛ دوم
ایج هر نگارنده بر ای باور اسا که وعابیر صاح مواهر بسیار دقیق اسا و باید در وبیی و والیل آن دقا
ورجید
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 .1اضطراب در متن احادیث از نگاه صاحبجواهر
بعد اج وبیی یمسئله و وقسیم یمباحثر پیداکردن پاسهخ بهرا هریهز اج سهؤاًی یمبرحدهده وهرور
اسا
مفهومشناسی :واژۀ اوبرا اجنرر غو در ِاسجادنیافت به کللۀ دیگر بهیمعجا حرکها (مهوهر ر

)121/1ر حرکا غیریمتعادل (اجد ر )152/2ر حرکا مجی در د م یمادر (فراهید ر )22/7ر جیادرفت در
مهههای نونههانون (راغه اصههفهان ر )252ر بلجههد هلهراه بهها سسههت (اب سههیدهر  )117/1و سههرنردان
(طریا ر  )151/2آیمده و در ِاسجادیافت به واژۀ دیگر ر بههیمعجا اخهتالف (طریاه ر )151/2ر اخهتالل
(موهر ر )121/1ر حرکاکردن و یموججدن (اب سهیدهر )117/1ر برخهوردن برخه اج سیه بهه قسهلا
دیگر (طریا ر  ) 151/2وارد دده اسا در بهی ایه یمعهان ر یمعجها اخهتالل در یمعجها اصهبالح
اوبرا نقش ویدها داردر اجای رو برخ ب عهد اج بیهان یمعجها اخهتالل بهرا کللهۀ اوهبرا ر نفتهانهد:
« حدیث یمضبر (سه در سجد سه در یمت ) اج هلی یمعجا غو اختالل نرفتهه دهده اسها» (طریاه ر
)151/2
حهدیث یمضهبر بایهد نفها« :اوهبرا ر هلهان اخهتالف در نونهۀ
در وعریف یمعجا اصهبالح
ِ

روایاکردن (سه در سجد سه در یمت ) اسا و جیمان حدیث به اوبرا یمتلف یم دهود کهه ن ار هها

نونانون آن حدیث نسبا به ی دیگرر دارا اعتبار یمساو بادجد» (دهید ثان ر الرعایة ر 142؛ عهایمل ر
112وا112؛ یمیردایمادر 195؛ یمایمقان ر 21/2؛ صدرر سیدحس ر 224؛ کیور دیراج ر 257؛ اب صالحر
 94و 92؛ درفا دی ح
طیب ر 12؛ ابجاس ر 212/1؛ بلقیج دافع ر 229؛ حهاف عراقه ر 124؛ سهیوط ر
)222/1
ذکر سجد ن ته س اوار اسا :اول ایج هر حدیث یمضبر دو قید اساس دارد که عباریاند اج :اخهتالف
در ناوۀ روایاکردن و یمساو بودن درمۀ اعتبار دو ن ار اج یز روایا
دوم ایج هر برخ وجها به هلان قیهد اولر اخهتالف دو نه ار اج یهز روایها بسهجده کردهانهد؛ یمانجهد
استرآباد اج دیعه ( )11و ذهب اج اهلسجا ()22/1ر اجای رو به نرر برخ ر باوریمجدان ایه قهول ههر نهوع
اختالف ن ار اج روایت را اوهبرا یم دانجهد؛ سهه بهدو ر سهه اسهتلرار ر سهه یمضهرر سهه غیریمضهر
(یمایمقان ر )21/3ر و باید نفا :یمشهور وعریف باً را پذیرفتهاند
سوم ایج هر وعابیر صاح مواهر برا حدیث یمضبر عباریاند اج :اغتشها در یمهت

()212/42ر1

 1یمراد صاح مواهر اج ای وعبیر و وعابیر پا اج آنر اوبرا در روایا اسا اج قرای ای سخ ر اف ون بر دقا در وزوز یمواردر وبدیل عباریپرداج ایشان
ح ا
اسا؛ برا نلونه ایشان رامع به روایت اج علار ساباط (طوسه ر تهةیی احککةامر 98/7ر ح )10آورده اسها« :ا ْو ا
هق ع رلهار» (صهاح مواهرر
ِ ِ
هبرا یموث ِ
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اخهههتالل (197/22؛ 212/29؛ 222/41؛ )79/42ر خلهههل ()144/21ر وشهههویش (72/24؛ )22/22ر
عبهاری «یمختلهف ا لهت »
وهافا در یمت (129/12؛  )292/29و وفاوی در دو کتا ( )292/12و ناه
ِ

(292/12؛ 219/17؛  212/29و 214؛ )214/42

سهارم ایج هر ایشان اوبرا در حدیث را دایمل اختالف ا فاظر جیهادهر نقیلهه و (هلهانر )211/1
در یز روایهار نهه دو روایها (هلهانر 197/2؛ 222/1؛  224/9و )ر در دو کتها (هلهانر 292/12؛
 )212/42و ن ار یز روایا در یز کتا ر ا بته با نسخ یمختلهف (هلهانر 257/12؛  )229/24یها ههر
دو آنها با ی دیگر (هلانر  )211/1یم داند ای یمبل بیشتر اج سجدر در یمت اوفاق یم افتد

1

نویا اج یمجرر ایشانر ای اختالف را جیمان یم ووان اوبرا وفسیر کرد که خلل در یمعجا وارد کجهد و در
غیر ای صوریر نل ووان آن را حدیث یمضبر دانسا (هلانر 295/1؛  )72/14نا
اجنرر ایشان انر روایت دارا وشویش درون بادد؛ ای یمبل ر راهجلای برا آناه یافت
نفته نلاند
ِ

به اوبرا حدیث اسا (هلانر 229/2؛ 252/7؛  224/12و )؛ هرسجد که کت و نسخ با هم اختالف
ندادته بادجد ا بته باجکردن سجی یمجاقشای (هلهانر  )112/24و احتلهاًو (هلهانر  )252/1را نیاجیمجهد
داهد و داع یم داند
 .2پیشینه و ضرورت پرداختن به آن
دربارۀ یمسئلۀ نودتارر پیشهیجۀ یمهروبط یمسهتقیل پیهدا نشهدر ا بتهه نبایهد غفلها ورجیهد اج وال هها
درایهنگاران اج دیرباج؛ یمانجد اإللماع اج عیاض یالب (244ق)ر مقدمۀ ابنصالح (242ق)ر الرعای دهید
ثان (922ق) و وا وال ها برخ در روجنار یما؛ یمانجد کتا آسی شناسی فهم کدیث و که بخش
اج کتا خود را به آفا اوبرا اختلاص دادهاندر و باید خاطرنشان کرد که نگارنده بها مسهتیوهها
نونانون وجها به دو پدوهش که یمستقل و هلهمانبه به ای آسی پرداختهاندر دسا یافا که عباریاند اج1 :
پایاننایمۀ «اوبرا در حدیثر عوایمل پیدایشر راهها دجاخار ناوۀ وعایمهل بها آن» اج رقیهه ایمیرمهان ر
دفاعدده در بهل  1292در دانش دۀ ا هیای و یمعارف اسالیم دانشگاه قم؛  2یمقا ۀ «باجخوان نارسهای
اوبرا حدیثر ح م و سگونگ وعایمل با آن» اج عل یمالد یمیرملیل
اْ
ا
ح ا
 )23/80در سجد صفاه بعد در خلوص هلان روایا نوید« :یم اوثق ع رلار ف ال اع وش ِو یش ایم ْت ِج ِه» (هلانر  )78/80یا رامع به حدیث دیگر (طوس ر تهیی
ْ
ْ
ا
ْ ا ِ ،ا ا ،
اْ
ا اْ
عبهاری
ور ِاو ِبرابا و خلال» (صاح مواهرر  )300/82یا رامع به روایت که
ِ
احککامر 308/9ر ح )03ای نونه عباریپرداج کرده اساِ « :في یمت ِ ا خب ِر ا ل ب ِ
ا
ْ ا اْ ا
ا
اف ِفي فس ِاد ِه» (هلانر  820/89و )821
«یمختلفة ا لت » استفاده کردهر در انتها بررس روایا آورده اسا« :إخ ِتالل یمت ِج ِه ک ٍ
 1صاح مواهر در پجج یموردر اوبرا در سجد (132/30؛ 128/32؛ 833/89ر 138؛  )828/10و در پجیاهودو یموردر اوبرا در یمت حهدیث را یم پهذیرد
(803/3؛  29/1و 133؛  339/0و  809و )

 / 55نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پیاپی 031

در وروری پرداخت به یمسئلۀ نودتار باید نفا :آفا اوبرا در یمت احادیث بهطورکل ایمر اسا
که اوفاق افتاده اسا وا حد که به ادعا برخ در پارها اج موایمع حدیث که روایای فقهه را نهردآور
کردنههدر ف هراوان اسهها (باران ه ر 122/2؛ )72/7ر اجای ه رو ًجم اسهها یمیتهههدان صههاح نرر بههه بیههان
اوبرا ها و راهها کشف و حل آن در یمت احادیث فقه بپرداجندر جیرا بررس اوبرا در یمت احادیث
اج

اج دأن یمادثان نیسار بل ه وجها اج دئون یمیتهدان اسا (ابوریةر  )292و ب وردید صاح مواهر ی
ح
یمیتهدان وراج اول ایمایمیه در ددتستان فقه و فقاها اسا که بیش اج  25یمیتهد یمسلم اج درس ایشهان بههره

بردهاند (انلار قل ر  )92ایشان با مواهر هلۀ فقیهان بعد اج خود را وااوأثیر قرار داد و بر آنان یمجا
نذارد (آقاب ره طهران ر  )272/2و هماکجون ای کتا در دسترس یما قرار دارد بجابرای ر بایسهته اسها بهه
مستیو دیدناهها ایشان در یمادودۀ سؤاًی یمبرح دده در یمقدیمۀ نودتار پرداخته دود
 .3اصل عدماضطراب ازنظر صاحبجواهر
اجنرر صاح مواهرر اصل او یه عدماوبرا اسا برا ایه یمههم یم وهوان د یهل و یمؤیهداو آورد
ِ
ایشان به پشتوانۀ اصل عقالی عدم در هجگام دز در رخداد اوبرا در یمهت احادیهث (انلهار ر فرائةد
احصولر  )452/1که یمهم و علده هلی اسار بهطورکل یمجاقشهکردن در یمهت احادیهث را بهدون دهاهد و
داع نل پذیرد (صاح مواهرر )112/24ر هلان نونه یمجاقشهه در سهجد را بهدون داعه و یمقتضه قبهول
نل کجد (هلانر  )222/2و نشودن یمیهرد احتلهاًی را در روایهای مهای نل دانهد (هلهانر  )121/15و
باجکردن با سجی احتلاًو را بدون داهد و داع بر رو احادیهثر سهب سهل اعتلهاد اج بسهیار اج
روایای یم داند (هلانر )252/1
ایشان رامع به ادعا اوبرا در یمت حدیث (کلیج ر 422/2ر ح )2اج سهو برخه (دههید ثهان ر
مسالک احفهامر  )211/7ای نونه اد ال کرده اسا(« :اف ون بر اد اًی پیشنفتهر باید وومه کرد که) یما
ح
داذ که یموافق ک
نفته او باددر دسا نیافتیم» (صاح مواهرر )292/29
به هیچ (نسخها حت ) نسخها
ک ح
بجابرای ایشان یمجاقشۀ اوبرا را بدون داهد (حداقل ومود یز نسخه داذ) نل پذیردر ا بته برا ای
د یل یمؤیداو ومود دارد که عباریاند اج:
أ نگارنده با وفاص بسیار که در کتا جواهر الکالم با یمبا عۀ یمهت آن و افه ون بهر آن مسهتیو
کلیدواژه انیام داد؛ وجها به  29یمورد دسا یافا که صاح مواهر سخ اوبرا در یمت حدیث را یمبرح
کرده اسا؛ در سهی ده یمهوردر بهه دفهع یها رفهع اوهبرا پرداختهه (197/2؛  142/2و 229؛  71/4و 94؛
122/2ر  211/1و ) و در سهار نلونهر اد ال اوهبرا را وارد ندانسهته (211/14؛ 222/12؛ 292/29؛
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 )291/22و در پجیاهودو یموردر اوبرا در یمت حدیث را پذیرفته اسها (252/1؛  29/2ر 221؛ 129/4
و 259؛ 122/2؛ 222/2؛ 229/7؛  252/1و  151و 91؛  212/9و 224؛ 21/15؛ 424/12و  224و
 219و 257؛  255/12و 21؛ 221/14؛  222/12و )
اجنرر ایشان اوبرا بود؛ باوومهبه ایج ه صاح مواهر سجد ه ار روایا را نقهد کهرده
انر اصل او یه
ِ

اسا 1باید به عدد ب رن برخورد یم کردیم

باوومهبه دقیقبودن وعابیر صاح مواهرر در یموارد که ایشان یقی به اوهبرا در یمهت حهدیث
راْ
ا ْ ْ ا
ا ا
ْ ا اْ
یهه»
ومه ِ لت ه ِل ِف ِ
پیدا نل کجدر اج وعابیر ایمانجد «کا لضهب ِر ِ » ()42/22ر « ِاخ ِهتالف یمت ِج ِهه ِبهذ ِ ز یم ِ
اا ْ ا ْ ا ا
ون ر او اای ،ة اواح اد ،ة یم ْض ابر اب ،ة» ( )29/2و بهره یم برد که نشان اج اصهل او ک
یهه
()114/45ر «یمع اح ِتل ِال أن و
ِ
ِ
ِ
عدماوبرا در نرر ایشان داردر جیرا انر اصل او یه را اوبرا یم دانسا؛ باید در هجگام دزر ح هم بهه
اوبرا یم دادر نه ایج ه هلان دز را یمجتقل کجد
ج ایشان در برخ یمواردر با سشمپوده اج اوهبرا (فهرض عدماوهبرا ) باهث کهرده (19/17؛
 ) 224/24و در یموارد بر ای باور رفته اسا که ای آسی با و لفر ایم ان یمعا یهه دارد ( )129/12و در
برخ نلونهها هرسجد وأویل پارها را بعید دانسته اسار و آن را بهتر اج طرح روایا یم داند ( )19/17که
ای یمبا

یم وواند قرایج بر عدماوبرا در یمت احادیث اج یمجرر ایشان بادد

 .4عوامل اضطراب
صاح مواهر در عوایمل اوبرا به دو عایمل اداره کرده اسا که عباریاند اج :ادتباه راویهان و سههو
ناسخان
أ .اشتباه راویان :ی

اج عوایمل اوبرا ر ادتباه راویان اسا کهه یم وهوان نونههها ذیهل را بهرا آن

ولور کرد:
عدمبیان سبب صدور حدیث :صدور برخ اج احادیث یمعلهویمان(ع) یمخلهوص دهرایط خاصه
بوده اسا (صفار ر  ) 303که انر راو در بیان آن دهرایط کووهاه ورجدر جیمیجهۀ بهروج اوهبرا را فهراهم
یم کجد؛ برا نلونه صاح مواهر در وقوع یا عدموقوع ِظهار بهرا کجیه

کهه یملهز دخله بهوده و آن

دخص با کجی وط کرده اسار بر ای باور اسا که روایای جیاد (کلیج ر 332/2ر ح33ر 337/2ر ح32؛

طوس ر تهیی احککامر 80/2ر ح38؛ حلیر ر 121/3ر ح )3899بر وقوع ِظهار دً ا دارد سهپا بهه
 1داهد ای یمبل ر پجج ه اروسیلدونودوپجج فیش در نقد احادیث اج صاح مواهر اسا که نگارنده برا رسا ۀ دکتر خهود بها عجهوان «رو دجاسه نقهد
،
فر یمت احادیث در مواهر ا الم» استخراج کرده اسا ای عدد با مستیو سیلدوپجیاه کلید واژهر حدودا به عدد هفاه ار یم رسد

 / 56نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و چهارم ،شماره  ،3شمارة پیاپی 031

اا
ا
ا
روایا ذیل اداره یم کجد که حل ةب حلران اج ایمام صادق(ع) یم پرسد « :ع ْ ارمل ام اعهل ام ِار ای اتهه عل ْی ِهه
ٍ
ْ
ا اا ا
اا ا
اا
کر ْه ِر أ ِّیم ِه فقال (ع) ایأ ِو ایها او ْی اا عل ْی ِه د ْ ء» (طوس ر تهیی احککامر 80/2ر ح)31

صاح مواهر دربارۀ ای روایار احتلال اخالل درایط کالم ایمام(ع) اج سو راو را یمبهرح یم کجهد

( )122/22و به استدًل دیخ طوس داهد یم آورد که یم نوید« :روایاو  1که اج حل ةب حلران در کتا
ا
اب ا وف ِر ح اج او نقل دده اسار ای اسا که آن دخص برا راو کردن هلسر ر کجی را ِظهار یم کجهد؛
ای قید بر حقیق نبودن قلد ِظهار دً ا دارد» (احستبصارر )222/2
صاح مواهر یادآور دده اسا که حل ةب حلران هلی روایا را به نونها دیگر ن ار کرده اسها
ا
ا ا ا
و در آن نقلر قید « ایقول ذ ِ ز ِ ی ِار ای ٍة ی ِرید ِب اها ِرو ااء اج ْو ام ِت ِه» را در سؤال خود اج ایمهام نجیانهد و اجآنرو کهه
جیاد و کمکردن درایط صدور کالم یمعلوم(ع)ر روایا را به اوبرا یم کشاند؛ ی اج عوایمل اوبرا را
یم ووان اخالل راو در درایط صدور روایا دانسا
ادتباه راو در دجیدن صایح ا فاظ یمعلوم(ع) :اج عوایمل اوبرا ر دقاندادت راو در دقیقدجیدن
ا فاظ یمعلوم(ع) اسا؛ عایمل که صاح مواهر در فرع فقه س بلو به احتلال اکلال سی ده سا گ به
ْا
ا ْ
ا اا ا ر اا ا ا ْ
 ،ا ا
روایا ایمام صادق(ع) در ذیل اداره کرده اساِ « :إذا ابلغ أدده ثالث عش ار اة اس اهجة او ادخهل ِفه ار ْر ابهع عش اهر اة
ا
ْ ا ْ
ْ ا ا ا
اا ْ
ْ اا
اا
او ام ا عل ْی ِه ایما او ام ا عل ا ل ْا ات ِل ِلی ا اح اتل ام أ ْو ْم ای ْا ات ِل ْم ک ِت ابا عل ْی ِه ا رس ِّی ائای او ک ِت ابا ه ا اا اس اجای او ام ااج ه
ُّ ا
 ،ا ،
ا
ر اْ
کل د ْ ٍء ِإً أن ای ون اس ِفیها او و ِعیفا» (طوس ر تهیی احککامر  321/9و 320ر ح)30
ْ ا اْا
هاظ
ایشانر بعد اج آن ه ا فاظ روایا را یمختلف و یمت آن را یمضبر دانستهر آورده اسا« :إخ ِتالف أ ف ِ
ْ
ا رْ ْ
ا ِّر او اای ِة ِیم رلا ای ْالل ِب ِه ِاً ْر ِو ایا ِف اسال ایم ِة ا لف ِ ا ال ْسلوع ِیم ا ِاْل ایم ِام» (صاح مواهرر )22/22
ِ
صاح مواهر سع کرده اسا که دخول در  14سا گ در روایا را نشانۀ علمیهافت بهه بلهو وومیهه
،
،
 1ظاهرا باید بر ای باور برویم که در نسخۀ صایح اج کتا احستبصار بهما کللۀ «ا روایای»ر واژۀ «ا روایة» بوده اسا جیرا اوً بسیار ایه عبهاری دهیخ
طوس رار «هذه ا روایة» نقل قول نلودهاند (اب اب عقیل علهان ر 255؛ فهی کادهان ر 912/22؛ آقاملهال خوانسهار ر 442؛ بارانه ر 221/22؛ نیفه ر
،
 122/22و ) ثانیا بعید نیسا در پارها اج ن اسخ اًستبلار ای واژۀ بهصوری «ا روایة» آیمده بادد جیرا وجها در برخ اج سایاها یمروبط به نسهخ خبه ر 25
نسخۀ خب اج کتا اًستبلار ومود دارد ( )http://totfim.com/Manuscripts/Details/28485ا بته نانفته نلاند داید بتهوان د یله بهر درسهت کللهۀ
«ا روایای» آورد و آن عباری اسا اج ایج ه نویا یمراد دیخ طوس اج کللۀ «ا روایای»ر سه روایا بوده اسا؛ او ی آنهار هلی روایت کهه حل ةب حلهران در
بیان درایط اخالل ورجیده و در یمت آیمده اسا (طوس ر تهیی احککامر 24/1ر ح )22دویمی حدیثر روایت اسها کهه عبدا لههب ب یر نویهد :هجگهایم کهه
حل ةب حلران با دختر ب یر اجدواج نلودر سون که خواسا بر هلسر داخل نردد؛ (جنان) به او نفتجد :عروس را بر وو داخل نل کجیم یمگر ایج ه برا یما سونجد
به آجادنلودن کجی انا یاد کج و حت به سجی قسل راو نل دویم یمگر ایج ه برا یما سونجد به ِظهار هلۀ کجی ان و امو دهایا یاد نلای ؛ حل ةب حلران ههم
ا
ا اا ا ا ا
هلۀ کجی ان خود را ِظهار کرد سپا با بیان داستانر ح م آن را اج ایمام صادق  مویا دد؛ حضری فریمودْ :ی اا عل ْیك د ْيء ف ْار ِم ْع ِإ ْی ِه ر ؛ بهر وهو سیه نیسها
پا به آنان رموع ک (طوس ر تهیی احککامر 11/1ر ح)11؛ سویمی حدیثر هلی داستان با اندک وفاوی به نقل اج کلیج اج عبدا لهب یمغیره و دیگرانه نقهل
اا اْ ْ
ر
اا ا ا ا ا ا
دده اسا که ایمام صادق  فریمود :فذک ار ذ ِ ك ِرِبي ع ْب ِد ا ل ِه  فأ ایم اره أن ایق ار ابه ر ؛ پا او را دستور داد که با آنان ن دی کجد (کلیج ر 124/2ر ح )2بجهابرای ر
یمراد دیخ طوس اج کللۀ «ا روایای»ر ای سه روایا بوده که هلۀ آنها در یز مریان (اجدواج حل ةب حلران بها دختهر ب یهر) را داده و بهرا حل ةب حلهران
سؤا پیش آیمده اسار درحا که در ن ار روایا اج مان حل ةب حلرانر اوبرا ومود دارد
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کجدر نه ایج ه بلو ر دخول در  14سا گ باددر و مهاو یمانجد اختالف ا فاظ روایا بهرا ایشهان دهز
اییاد کرده اسا که نویا راو ر بدون عی و بهد ل صایح ا فاظ ایمام(ع) را نشجیده اسا بجهابرای ی ه
اجنرر صاح مواهرر نشجیدن سا م و ب عی ا فاظ یمعلوم(ع) ووسط راویهان
اج عوایمل اوبرا احادیث
ِ
اسا
تصرفات راویان :اج عوایمل اوبرا ر ولرفای راویان اسا که عباریانهد اج :افه ودهدهدن ووهلهای
راو به روایا (هلانر 73/0؛ )89/82ر یزیمعجا نلانددن برخ عبارای در احادیث ووسط راو (هلانر
)871/37ر عدموبط راو (هلانر )871/37ر فههم و وفسهیر ادهتباه روایها و داخلدهدن آن در حهدیث
(هلانر 301/82؛  )138/89و ناووان در ن ار یمت کایمل و بدون کموجیاد یمعلوم(ع)
س اوار اسا یمورد اخیر برا نلونه واکاو دود ایشان هرسجد وهافا در روایای علار را ایمهر عهاد
دانسته اسا که حت بخش اج روایاوش را وانذار نل کجد (هلانر )224/9ر و علل به روایای ایشهان را
ایمر دایع بی فقیهان ایمایمیه یم داند (هلانر  )127/12آر ! ای وهافا باعث دده اسا که روایای او در
برخ یموارد (وجهها پهجج یمهورد) بهه اوهبرا کشهانیده دهود (هلهانر 224/9؛ 21/12؛ 19/17؛ 21/24؛
)122/22ر نویا د یل وهافا روایای علار بهطور عام و اوبرا در بخش کوس

اج روایای ایشان بهطور

خاص 1را بتوان در ذیل روایت مویا دد که علار کللاو بر سخجان ایمام یمعلوم(ع) اف وده اسا (طوسه ر
اْ ْ
ر ح
تهیی احککام242/1 ،ر ح )25صاح مواهر در ذیل روایا یم آورد « :او قد ایق او ِف ا ر ِّ أنها ِیم
ْ
ر
جیادای اع رلار اک الا ای ْش اهد ا ه او ات ُّبع ر او اایاوه او ایما ق ایل ف اح ِّقه و ایما ی اشاهد یمه ْ اأ ْح ا ْ
یهاد
هاس ِیمه ِ اع ِت ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ٍ
هوال بعه ِ ا ج ِ
ْ اْا
ا ْ ا ا ِّ ا ا ا ْ ْ ا ا ا ْ ا ْ ا ا ر ،
ْ
ا
اْلویان ِببع ار ف ِاظ ِف غی ِر یمالها ِ عد ِم ا قدر ِة عل ِإبر ِاج ا ال ِم یمت ِلال» ()212/1
ِ
ِ
عدمووانای ابراج کالم به د ل یمتلل اج علار ساباط که به فرهجگ غا عر آدهجای کهاف ندادهته
(صدر یمالدباقرر  ) 22/7و عادی کرده اسا که ا فاظ را در غیریماهل خهود بیهاورد؛ باعهث دهد برخه
دربارۀ علار بر ای باور بروند که او « ح
یمتفرد بجقل ا غرائ » اسها (بارانه ر  )229/2و نویها افه ودن ایه

جیادهها ب یمورد ووسط علار در ح
یمشو خواندن روایاوش ووسط صاح مواهر و بستهددن راه نریه حهل
اوبرا در برخ یمواردر ب وأثیر نبوده اسا (صاح مواهرر )224/9
ب .اشتباه ناسخان :ناسخان پیش اج پیدای صجعا ساپ در سراسهر مههانر نقهش یمههم در انتشهار

فرهجگها بشر به نسلها پسی دادتجدر و یمعلومنبودن ناسخان و خباهها طبیعه کهارر نهان یر
ادتباهاو را به ومود یم آورد ح
(طی ر )19؛ اجای رو ی اج عرصههای کهه بایهد رصهد دهودر غ هها
 1برخ که ادعا باجساج کتا علارب یموس ساباط را در یمقا ۀ خود دارند؛ اوبرا در روایای علار را به نسبا به ولام روایای ایشهانر انهدد دانسهتهاند
(وظیفهدوسار )11
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نساا در حوجۀ اوبرا در احادیث اسا صاح مواهر در یموارد به ای عایمل اداره کردهانهد (197/2؛
21/15؛ 194/22؛ )291/22؛ برا نلونه در ای فرع فقه که کس نذر یم کجد هلهۀ روجهها ملعهه را
روجه بگیرد انر عید فبر یا عید قربان با روج ملعه یملادف دود؛ نباید روجه بگیرد حال سؤال ای اسا کهه
آیا قضایش بر او وام اسا؟ برخ بر ای باورند که باید روجه بگیرد (اب بابویهر المقنة ر 415؛ طوسه ر
المبسوطر 211/1؛ اب حل هر  )225ی اج اد ها که صهاح مواهر بهرا ایشهان آورده اسهار یم اوبهۀ
ْ
،
،
اا اْ
عل ب یمه یار با ایمام یمعلوم(ع) بوده که ای نونه یم پرسد « :ارمل نذ ار أن ایل اوم ای ْویما ِیم ا ا ی ْل اع ِة اد ِائلها ایمها
ا
ا
ا ا ا ا ْ
ْ ا ا ْ
ا ا
ا ا ْ
ا ا
اب ِق ا ف اواف اق ذ ِ ز ا ای ْوم ای ْو ام ِع ِید ِفب ٍر أ ْو أو ،ا أ ْو ای ْو ام مل اع ٍة أ ْو ک ْیف ای ْل اجع ایا اس ِّهی ِد ف اته ا (ع) ِإ ْی ِهه قهد
ْ ا ِّ
ا ر
 ،اا
اوو اع ا له ا ِّل ای اام ِف اه ِذ ِه ار ری ِام کل اها او ایلوم ای ْویما ابدل ای ْ ٍوم » (طوس ر تهیی احککامر 252/1ر ح)12
صاح مواهر سپا ادعا اوبرا در یمت حدیث را یمبرح کرده اسار بهد یل ایج ه روایا سهقو
نذر در روج ملعه را در بردارد که احد اج عا لان ایمایمیه بدان قائل نشده اسا و ای نونهه پاسهخ یم دههد:
«ادعا اوبرا یمت حدیث بهد یل دربردادت سقو روجه در روج ملعه که احد اج اصاا بدان قائل
نیسار دفع یم دود به ایج ه در نسخۀ ا اف که دیخ اج او روایا کرده اسار ومود ندارد» ()291/22
صاح مواهر بر ای باور اسا که اوبرا در یمت وارد نیسار بهد یل ایج هه در نسهخۀ الکةافی کهه
دیخ طوس اج او روایا نقل کرده اسار کللۀ «یوم ا یلعة» نیایمده اسا یم اوبه در کتا الکافی ای نونه
ْ اْ ا ْ  ،ا
اا ا ا ْ ا ا اْ  ،ا ْ ْ ا ا  ،ا ا اا اا ا ا ْاْ اْ ا
ا
ها أ ْو
یهد ِفب ٍهر أو أو
آیمده اسا« :رمل نذر أن یلوم یویما ِیم ا یلع ِة د ِائلا یما ب ِق ا فوافق ذ ِ ز ا یوم یوم ِع ِ
ا ا
ا
ا
ا ْ اا
ْ
ا ا ْ ا ا ا ا ا ا
أ ری اام ا رتش ِر ِیق أ ِو ا رسف ار أ ْو ایم ِرض اهل عل ْی ِه اص ْوم ذ ِ ز ا ای ْ ِوم أ ْو قضاؤه أ ْو ک ْیف ای ْل اجع » (427/7ر ح)12
ا ا
ا ا ا
اْ
صاح مواهر سپا نوید « :فال ای ْبعد أن ای ون ذ ِ ز ِیم ا ا ُّج رساا» ()291/22
ایشان بر ای باور رفته که ناسخانر کللۀ «یوم ا یلعة» را نویا به ادتباه 1اف ودهاند و سپا بستر ادعا
اوبرا در یمت حدیث را اییاد کردهاند بجابرای ر ی
ناسخان اسا

اجنرهر صهاح مواهرر سههو
اج عوایمل اوهبرا
ِ

 .5مراحل برخورد صاحبجواهر با حدیث مضطرب
برا رود کردن نونۀ برخورد صاح مواهر با حدیث یمضبر اج ابتدا وها انتههار نو یها بتهوان سههار
یمرحله را ولور کرد:

ک
ادعادده اوبرا ر به بررسه و والیهل
یمرحلۀ اول :دجاسای اوبرا ؛ صاح مواهر در یموارد که

ْ
ر
 1صاح مواهر در ذیل روایا دیگر (طوس ر تهیی احککامر 830/2ر ح )30به صراحا نفته اساِ « :إن الا ام ااء ِاًد ِت اباه ِفي روایة اب ْعه
ار ْ
ر
ا ر ِاهر أنه اد ِت اباه ِیم ا ا ُّج اساا» ()390/82
ِ

ن اسهخ ا رت ْه ِهذی ِ او
ِ
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یم پرداجد که آیا وشخیص اوبرا درسا انیام نرفته اسا یا خیر؟ برا نلونهر ایشان در فرع فقه مواج
یا عدممواج نلاجخواندن در پشا قبر ایمایمان یمعلوم(ع)ر فتوا به عدمکراها داده اسار درحا که برخ به
حریما (یمفیدر  )121و پارها به کراها (نراق ر  )424/4بهاور پیهدا کردهانهد اج یمسهتجدای عهدمکراهار
ا
ْ
ا
ا ا ر ا ْا ْ
پاسخ یمعلوم(ع) به یم اوبۀ یمالدب عبدا له حلیر اسا« :أ ریما ا رلالة ف ِإن اها خلفه ایی اعله اْل ایم اام او ً اییوج
ا ار ْ
ا ْ ِّ
ا ار
ِّ ا
أن ی الل ا اب ْی ا اید ْی ِه ِرن ِاْل ایم اام ً ی اتقدم او ی الل ع ْ ای ِل ِیج ِه او ِد الا ِ ِه» (طوس ر تهیی احککامر )221/2

در ای یم اوبهر بخش نلاجخواندن در سپ و راسا قبر یمعلوم(ع) یم وواندر یمال یمجاقشه قهرار نیهرد؛
جیرا در یم اوبۀ ذیل اج حلیر به ایمام جیمان(ع) ای نونه آیمده اسا « :اً اییوج اأ ْن ی ال ِّل ا اب ْهی ا ای اد ْیهه او اً اعه ْ
ِ
ار ْ
ا ار اا ا
ا ا
ای ِل ِیج ِه او ً ع ْ ای اس ِار ِه ِرن ِاْل ایم اام ً ی اتقدم عل ْی ِه او ً ی اس ااو » (طبرس ر )495/2
صاح مواهرر اد ال اوبرا را ای نونه یمبرح یم کجد« :جیرا روایها التهةیی ر در مهواج نلهاج در

راسا و سپ ظهور داردر و روایا احکتجاجر اج وقدم و یمساوای نه کرده اسا» ()222/1
ایراد یمبرحدده عباری اسا اج ایج ه در ای روایا اوبرا ومود داردر جیرا در ن ارد مواج نلاج در
دو سو سلا راسا و سپ قبر یمعلوم(ع) وارد و در دیگر نه ار ر مهای نبودن نقهل دهده اسها خهود
ا ُّ ْ ا
ر ر
ا ار ا
صاح مواهر اد ال اوبرا را بهد یل ذیل وارد نل داند « :أن ا ر ِاه ار و اعدد ا خ اب ار ْی ً أنه خ ابر او ِاحهد
ِ
رْ
ْ ا
یمضب ِر ا لف ِ » ()222/1
،
ایشان بر ای باور رفته اسا که ظاهرا دو ن ار یمذکورر دو یم اوبۀ مدانانه و یمی ا اج یمالدب عبدا له
حلیر با ایمام جیمان(ع) بوده اسا اج دواهد بر ای یمبل آن اسا که در کتا احکتجاجر سجدی یم اوبه
بی یمالدب عبدا له و ایمام جیمان(ع) نقل دده اسا (طبرسه ر 492/2ر417ر412ر412ر)411ر اجایه رو
بعید نیسا که دو ن ار ِ پیش نفتههر دو روایها بادهجد کهه نهایها اختالفشهان بهه اطهالق و وقییهد بادهد
(صاح مواهرر )222/1ر نه ایج ه یز روایا یمضبر ا لف به دلار آید
ح
ح
ا بته به نرر یم رسد انر بر ای باور برویم که در روایا التهیی ر یلل ِ دوم بر یلل ِ اول عبف دهده
اسا؛ در ای صوریر انر اج اوبرا سجد آن سشم بپودیمر اوبرا یمتج آن حل یم دودر جیرا ههر دو
روایار اج نلاجن اردن پیش رو و برابر قبر یمعلوم(ع) نه کرده اسا بههرحال اج یمجرر صاح مواهر در
ای یمورد و یمانجد آن (197/2؛ 29/2؛ )224/9ر در یمرحلۀ اول باید در دجاسای حدیث اوهبرا اج یمجرهر
ایج ه یز روایا یمضبر اسا یا دو حدیث یمختلف اسار دقا ورجید
یمرحلۀ دوم :وبعی

در حییا؛ صاح مواهر فرق یم نذارد بی حدیث که ولهام بخشهها یمتهجش

دسار اوبرا دده با روایت که بخش اج آن نرفتار آفا اوبرا اسا د یل بر ای یمبل ای اسا کهه
اول ایج ه ایشان بهطورکل علل به بخش اج حدیث و ورد بخش دیگر را یمیاج یم دانهد (صهاح مواهرر
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 )172/2بهعباریدیگرر ایشان قائل به وبعی

در حییا اسا (هلانر )294/12؛ درنتییهر بهاور کسهان

که بهطورکل روایا یمضبر را علل نل کججدر اجنرر ایشان نادرسا اسا (هلانر  )222/2دوم ایج ههر
باوومهبه دقا وعابیر صاح مواهرر ایشان رامع به حدیث که بخش اج آن را یمضبر یم داندر اج وعهابیر
«ف ا یلله» (هلانر 91/1؛ 212/9؛ 221/14؛ )451/22ر «وشویش یما» (هلهانر  )22/22و (هلهانر
ٍ
127/12؛ 291/22؛  )79/42بهره برده و رامع به روایت که ولام آن را یمضبر دانستهر وعبیر «با یللهه»
را به کار برده اسا (هلانر  )25/22بجابرای ر صاح مواهر بخش غیریمضبر حدیث را حیا یم داند
هلان نونه که عدها خاطرنشان کردهاند :ای یمبل ر بهصراحا در سخجان عا لان ایمایمیه باجنو دده اسا
(نراق ر )225/4
یمرحلۀ سوم :یمؤیداو برا ورمیح ن ارد اج حدیث یمضبر بر دیگر ن ار ها؛ ایشان در یموامهه با
روایا یمضبر سع یم کجد یمرمااو برا ن ارد که اج یمجرر ایشان حیا اسهار اقایمهه کجهد کهه در
ادایمۀ یمقا ه به یمؤیدای اداره یم دود
یمرحلۀ سهارم :اعراض یا احتلال وخییر بجا بر دلول روایای عالمیه؛ اجنرر صهاح مواهر انهر بهرا
هریز اج ن ار ها روایا یمضبر ر یمرمح یا یمرمااو پیدا نشود؛ نوبها بهه ا تفهاین هردن بهه آن در
برابر اد ۀ دیگر ()91/1ر عدمصهالحیا بهرا یمستجددهدن ( )24/15و خالصهه اعهراض ایشهان اج روایها
یمضبر ( )121/12و عدمحییتش ( )21/15یم رسد ا بته ایشان احتلال وخییر بی ن ار ها یمختلف
روایا را یماتلل یم داند؛ برا نلونه در ای فرع فقه که انر یم ان ایمام ملاعا نسبا به یمأیمویمان اندک
بلجدور باددر اد ال ندارد؛ ا بته بلجد که به ی بارن اییاد دود صاح مواهر قبل اج بیهان ایه فهرع بهه
روایا علار ساباط در ذیل و اختالف نسخ در آن اداره یم کجد:
ا
ا
ا
ا
ا
«إ اذا اک اان اً ْرو افاع ب اب ْب ایمسیل اق اال اً اب ْأ اس» (کلیج ر 217/2ر ح )9ف رإنه اع ا فقیه ر ا
وایته « ِإذا کان
ِ ِ ِ ِ
اِ ْا ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ،
یال» (اب بابویهر الفقیهر  )217/1او اع ْ اب ْع ن اسخ ا رت ْهذی «ب اب ْب ایمسیل» او اعه ْ أ ْخهرا
ِاً ْر ِوفاع ایقبع اس ِب
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ا ا ْ ا ا
اْ
ا ْ
ا ْ ا
هیر» او ار ِاب اعه ٍهة « ِبقههد ِر ِده ْهبر» (طوس ه ر تهةةیی احککةةامر 22/2؛
«بقبههع ایمسه
هیل» و ع ه ثا ِ ثه ٍهة « ِبقههد ِر ی ِسه ٍ
ِ ٍ ِ ٍ
صاح مواهرر )127/12
سپا یمتذکر یم دود که برخ برا یمقدار یمیاج بلجد دفع ایمام ملاعا نسبا به یمأیمویمان به استجاد
به آخری نسخه اج روایا علار ساباط ر انداجۀ یز وم را وعیی کردهاند سهپا در یمردوددانسهت د یهل
ا ْ ا ا ْ اا ا ر ْ ا ا ا ا ر ْ
ْ ا ا ا ِّ ْ ْ ا ْ
ْا
یهر
ی
خ
آنان نویدِ « :او ِبرا خب ِر ا شب ِر ًِ ْخ ِت اال ِف نس ِخ ِه ا ل ِ
اض عجه ِإذا م یتهرمح أحهدها ً ا ت ِ ِ
وم ِ ِالعر ِ
ْ
،
ا ْ ا
اا اا ا
ْ ا ا
اب ْی اج اها ِب اج ،اء عل عد ِم ک ْو ِن اها کاخ ِتال ِف ارخ اب ِار او ِإن کان ه او یم ْا ات الال» (هلانر )121/12
صاح مواهر انر یمرما برا ورمیح ی

اج نسخ روایها یمضهبر ندادهته بادهدر اج آن اعهراض
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یم کجدر هرسجد در ای یمرحله احتلال وخییر بی نسخ نونانون را بهر اسهاس دهلول روایهای عالمیهه نیه
یم دهد
 .6پیامدهای اضطراب در حدیث
صاح مواهر در بررس روایا یمضبر ر اج آثار نایمیلون آن در سههار حهوجۀ دً ها حهدیثر
حییا حدیثر یمعاروه با دیگر اد ه و وأثیرای آن بر فتهوا فقیههان غفلها ن هرده اسها کهه بهدان
یم پرداجیم
أ .پیامدهای اضطراب بر داللت حدیث :پیایمدها یمجاوس اوبرا بر دً ا حدیث عباریاند
اج :و ل (هلانر )112/45ر طع (هلانر )222/29ر فساد دً ا حدیث (هلهانر )212/29ر اجدسها
رفت و سهبسا یمع وسددن دً ا روایا (هلانر )229/7ر بعیدددن ملع بی برخ اج روایای (هلانر
)242/27ر ناکارآیمدددن دً ا حدیث برا استفادۀ ح م وموب (هلانر )424/12ر واریل (هلهانر
)122/2ر ام ای (هلانر )24/15ر وقیید ح م وموب یمبلق (هلانر )29/17ر وقیید یها وخلهیص دیگهر
روایای (هلانر  )29/2و ناووان دً ا حدیث برا دهاهد ملهعدهدن بهرا دو دسهتۀ دیگهر اج روایهای
(هلانر )222/2
برا نلونهر انر یمدع بیجها برا اثبای ندادته باددر در ای صوری انر یمج ِ ر قسم نخورد آیا به جیان

او ح م یم دود یا قسم به یمدع بریم نردد؟ دو دیدناه ومود دارد :اد ۀ دیدناه نخسار روایا عبدا رحل

ب اب عبدا له اسا که اج ایمام کاظم(ع) یم پرسد :انر یمدع برا اثبای حهق خهود بیجهه ندادهار در ایه
ْ ر ا ا ا ا ْ ا ا ا اا ا ا ْ ا
ْ ا ا
ا
صوری سه یم دود« :ف ای ِلی ا لدع عل ْی ِه ف ِإن حلف فال ح رق ه او ِإن ْم ای ْا ِلف ف اعل ْی ِه » (کلیج ر 412/7ر
ح)1
ا
ْ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ر
ا
ْ
ا
ْ ا
ا ا
هلی روایا در کتا الفقیه ای نونه آیمده اسا« :ف ای ِلی ا لدع عل ْی ِه ف ِإن حلف فهال ح رهق هه او ِإن ار رد
ْ اا ا ا
ْ
ا ا ْ ح اا
ا ای ِلی ا عل ا لد ِع فل ْم ای ْا ِلف فال ح رق ه » (24/2ر ح)2242
ا ا
ا ا ا اا ا ا ْ ا ا ْ
ومه
ْ صاح مواهر دربارۀ استدًل به ای حدیث نوید « :فال دً ة ِف ِیه و اخ ِهتالف یمت ِج ِهه ِبهذ ِ ز یم ِ
ِ رلت ا ِل ِف ِیه» ( 114/45و )112
ایشان بر ای باور اسا که اختالف یمت روایا عبدا رحل بر ایج ه باًخره انر یمج ر قسهم نخهورد بهه
جیان او ح م یم دود یا یم وواند قسم نخورد و قسم را به یمدع برنرداند؛ باعث و ه ل در دً ها روایها
یم دود و نل ووان بدان استدًل کرد
ب .پیامدهای اضطراب در حجیت روایت :پیایمدها نایمیلون اوبرا در حییا روایا عبهاری
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اند اج :وعیفددن احتیاج به آن (صاح مواهرر )197/2ر خروج اج یمال باث و طرح روایها و عهدم
،
علل اصاا (هلانر )222/29ر عدمحییا حدیث یمضبر (هلانر 155/21؛  )29/15یمخلوصا در
برابر قبع یا ورور (هلانر )151/1
برا نلونه ایشان در فرع فقه مواج یا عدممواج یمسح سر بهد ل یمع وسر برا باوریمجدان بهه مهواجر
ا ْ
ْ
ْ ،
ْ ،
هوء یمق ِهبال او یمهد ِبرا» (طوسه ر
روایا صایح حلاد 1را اج ایمام صادق(ع) یمه آورد ً« :ابهأ اس ِب ال ْس
هح ا وو ِ
ِ
تهیی احککامر 21/1ر ح)15ر درحا که دیخ طوس هلی روایها را در یمقهایم دیگهر ایه نونهه آورده
ا ْ
ْ ،
ْ ،
ْا ا
اسا ً« :ابأ اس ِب ال ْسح ا قد ایم ْی یمق ِبال او یمد ِبرا» (12/1ر ح)22
ِ
ِ
صاح مواهر در نقد آن نوید « :اأ ریما ا حلایاة افل رلا ای ْضعف اً ْحت ایاج ب اها اأ رنه ار او ااها ا رش ْ
یمقهام
فه
خ
ی
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ا ا ا ا ر ا ار ا ا ْ ا ا ْ ْا ا ا ْ ْ  ،ا ْ  ،ا ا ْ
ح  ،ا ا ُّ
ا
ا
ْ
ْ
عد ِمدا وعددها» ()197/2
آخر ِبهذا ا سج ِد أنه «ً بأس ِبلس ِح ا قدیمی ِ یمق ِبال و یمد ِبرا» و ِیم ا لستب ِ
ایشههان دو روایهها یمسههتقل بودن ایهه دو حههدیث را بسههیار بعیههد دانسههته اسههار جیههرا یههز راو
(حلادب عثلان)ر حدیث را یز یمروبه «بلسح ا وووء» و یز یمروبه «بلسح ا قهدیمی » اج ایمهام صهادق(ع)
نقل کرده اسا صاح مواهر بهد یل اوبرا در حدیثر احتیاج به آن را وعیف یم داند
ج .پیامدهای اضطراب در حدیث ،در برابر ادلۀ دیگر :آثار ناخیستۀ حدیث یمضبر در برابر اد هۀ
دیگر عباریاند اج :ناووان یمعاروه با روایای دیگر (صاح مواهرر )222/29ر ناووان یمعاروه با روایها
ا
صایح ر
یمؤید (هلانر  )257/12یا یمعتضد (هلانر  )122/22به علل اکثر فقیهان ایمایمیهر احادیهث یمعتبهرۀ
یمستفیضه (هلانر  )222/12یا یمعتبرۀ یمستفیضه یم اعتضد به املاعای (هلانر )229/2ر ناووان یمعاروه بها
اصول و فتاوا (هلانر  )272/17یا اصول و علویمای (هلانر )252/1؛ یمانجد اصا ا فعهل یمسهلم (هلهانر
)244/22ر یمشههور (هلههانر  )221/14یمتههأخران و روایههای دیگهر (هلههانر  )122/22و املههاع یمجقههول و
یمستفی ؛ یمانجد سجا یمجقول و یمستفی

(هلانر )129/4ر اجای رو به نرر صاح مواهر نباید بهه دً ها

روایا یمضبر در برابر اد ۀ پیشنفته وومه دود (هلانر 222/12؛  )91/1و یمقتضا دً ا اد ۀ یاددده
کجار نذادته دود (هلانر )144/21
برا نلونه ایشان در فرع فقه که آیا یم ووان نلاج معفر طیار را اج نوافل دبانهروج بهه حسها آورد یها
خیر؟ بر ای باورسا احتسا آن اج نوافل اد ا نداردر به د یل ایج ه در روایا صهایح ذریهح 2اج ایمهام
 1یمالدب یمالدب نعلان (نیاد ر )299ر معفرب یمالد (هلانر )124ر یمالدب قو ویهه (هلهانر )124ر سهعدب عبدا له (هلهانر )372ر احلدب یمالهد
(هلانر )21ر عباس یمشترد بی عباسب یمعروف (هلانر  )823و عباسب یموس ا ح
هوراق (هلهانر )823ر یمالهدب اب علیر (هلهانر  )187و حلادب عثلهان
(هلانر )301ر هلگ ایمایم و ثقه هستجد
 2یمالدب احلدب یای (نیاد ر )241ر یعقو ب ی ید (هلهانر )425ر اب ابه علیهر (هلهانر )227ر یای ب علهران (هلهانر  )221و ذریهح (طوسه ر
الفهرستر )119ر هلگ ایمایم و ثقه هستجد
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ْ
ا
ْ ا
ا
صادق(ع) آیمده اسا « :او ِإن ِد ْئا ام اعل ات اها ِف ن او ِاف ِلز » (طوس ر تهیی احککامر 117/2ر ح)2
صاح مواهر بهد یل روایا صایح ذریح که بهوسهیلۀ روایهای دیگهر (هلهور هلهانر 259/2ر ح2؛

اب بابویهر الفقیهر  )224/1و دهری بی یمتأخران (بهبهان ر  )42/2وأیید یم دود؛ یمسهتجد اب اب عقیهل بهه
نقل برخ را (عالیمه حل ر  )247/2در عدمدلار نلاج معفر در نوافل دبانهروج که روایا ذیهل اسهار
ا ا ر
ِّ
ا ِّ
ا
نقد یم کجد آن یمستجدر روایا اب بسبام اج ایمام صادق(ع) اساً« :و الل اها ِیم ْ اصال ِوز ا ِت ک ْجا و الهل
ا ا ا ا
ق ْبل ذ ِ ز» (حر عایمل ر 21/1؛ دهید اولر )22
ایشان حدیث اب بسبام را ای نونه نقد کرده اسا« :و ه هلهان طهور کهه یمالحرهه یم کجه روایها

اب بسبام ووانای یمعاروه با دیگر اد ه را نداردر بهویده که نفتجد :یمتهجش یمضهبر اسهار اجایه رو کهه در
ح
،
ا ا
برخ اج نسخهها « او اصل اها ِیم ْ اصال ِوز» ح ایا دده اسار پا قبعها نل ووانهد بها صهایح ذریهح کهه
بهوسیلۀ روایای دیگر و علل اکثر فقیهان وأیید یم دودر یمعاروه کجد» (صاح مواهرر )257/12
ا ِّ
ِّ
بودن اصل اها به ما ًو الل اها در برخ اج ن اسخر یمتجش دسار اوبرا اسها و
روایا اب بسبام بهد یل ِ
ووانای یمعاروه با روایا ذریح را ندارد
د .تأثیر نامبارک حدیث مضطرب بر فتوا :اجنرر صاح مواهرر وأثیر نایمیلون حدیث یمضهبر بهر
فتاوا عباریاند اج :روایا یمضبر صالحیا برا مرأی فقیه برا فتهوا نهدارد ( )451/22و علهل بهه آن
سب اییهاد فتهاوا (هلهانر  )122/2یمخها ف بها اصهول و قواعهد یمهذه یم دهود (هلهانر 172/27؛
 )224/12اجای رور نل ووان فتوا برخ اج فقیهان یمانجد ابه مجیهد را بهه حهدیث یمضهبر یمسهتجد کهرد
(هلانر  )25/22ا بته علل و فتوا در خلوص پارها اج روایایر با درنررنرفت اختالف یمبان (وخییهر یها
ورمیح و اعراض در برخورد با روایا یمضبر ) یمش ل اسا (هلانر )242/25
در بیان نلونه ا اج وأثیر اوبرا بر فتوا باید نفا :در فرع فقه که کس جیمیج را برا جراعا عاریهه
یم کجدر صاح جیمی یم وواند پیش اج رسیدن جراعار عقد عاریه را فسهخ کجهد و بهه نرهر صهاح مواهر
دربارۀ دفع قیلا صاح جیمی به یمستعیر وراو بی آن دو صوری بگیردر ایشان روایت را یمتذکر یم دهود
که آیا یم ووان در ای فرع فقه اج آن بهره نرفا در آن حدیثر یمالدب یمسلم اج ایمهام بهاقر(ع) یم پرسهد:
یمرد خانها اماره یم کجد که در آن باغ اسا سپا بدون یمشوری با صهاح خانهر در آن بها جراعها
اا ْ
یم کجد و سجدی نوع درخا خریمار یمیوه و یم کاردر ح م آن سیسا؟ ایمام(ع) یم فریماید« :عل ْی ِه ا ِ اراء او
ْ
ْ ا ا ْ
ا ا ْ ا
ا اْ ا
ْا
ا ْا
ر
ا ِّ ا
اح ا د ِار ا ر ْرع او ا غ ْر اس ِق ایلة عد ٍل فی ْع ِب ِیه ا غ ِار اس ِإن کان ْاس اتأ ایم اره ِف ذ ِ ز او ِإن ْم ای ه ْاس اهتأ ایم اره
یقوم ص ِ
ِ
ا ا
ز اف اع ال ْیه ا ْ اراء او ا ه ا ْ اغ ْرس او ا ر ْرع او ای ْق العه او ای ْهذ اه بهه اح ْیهث اد ا
هاء» (طوسه ر تهةیی احککةامر
ِف ذ ِ
ِ ِ
ِ ِ
252/7ر ح)22
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صاح مواهر خاطرنشان یم کجد که روایا یمضبر اسار جیرا هلی روایا را کلیج ای نونهه آورده
ْ ا ا
ا ا اْ ا
ْا
ر ْا
ْ ا ا
ا ا ْ ْ ا ا ا ِّ ا
اح ا د ِار ا غ ْر اس او ا ر ْرع ِق ایلة عد ٍل فی ْع ِب ِیه ا غ ِار اس او ِإن کهان ْاس اهتأ ایم ار ف اعل ْی ِهه
اسا« :علی ِه ا ِ راء و یقوم ص ِ
ْ
ْ
ْا
ا
ا ْا
ا
ا ِ اراء او ه ا غ ْرس او ا ر ْرع ایقلعه او ایذ اه ِب ِه ح ْیث د ااء» (297/2رح)2
ْا
ْ ْ
ا ا ُّ ا
ا
اح ،اا ار ا
ا ا
هوب ِة و اللهز ایمها اج ارعهه
ض ا الغل
اح ِ ار ْر
ایشان سپا یادآور یم دوندِ « :حیج ِئ ٍذ ی ون داً عل أن ِ ل ِ
ِ
ا ْ اغاص ف ایها او اغ ار اسه اک الا اع ْ اأب اع ال ارح اله ا رله او اً ار ْی ا ف یم اج اافاوه ح ایجئذ رص ْ ا ْ ا ا ا ا
هد ِه»
ول ا لهذه ِ و قو ِاع ِ
ِِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
(صاح مواهرر )172/27
روایا بهد ل ن ار اخیر دً ا یم کجد بر ایج ه صاح جیمی غل دده یم وواند یما ز جراعا و
ِ
غرس غاص دودر هلان نونه که اب مجید به نقل برخ بر ای بهاور رفتهه اسها (عالیمهه حله ر  121/2و
)122ر و هیچ د

نیسا که ای یمعجا اج روایا یمضبر که بسترساج سجی فتواههای دهده اسهار بها

اصول و قواعد یمذه ایمایمیه یمجافای و ناساجنار دارد بجابرای ر ی

اج آثهار دهوم اوهبرا در احادیهثر

آیمادهددن موًنگاه برا فتواها ناصوا اسا
 .7کاربردهای حدیث مضطرب
کاربردها حدیث یمضبر اجنرر صاح مواهر عباریاند اج:
أ .بهرهوری از قسمت غیرمضطرب در حدیث مضطرب :انر یمبجا وفاوینذادت صاح مهواهر
بی حدیث یمضبر ف ا یلله و با یلله و دقا در وعابیردان پذیرفته دودر یم ووان نفا :نونهۀ برخهورد
صاح مواهر با قسلا غیریمضبر یمانجد روایت اسا که در آن ای آسی ومود نداردر هلان نونهه کهه
ایشان بارها به بخش غیریمضبر احادیث یمضبر استجاد کرده اسا (صاح مواهرر 222/2؛ 21/12؛
221/14؛ 291/22؛  79/42و )15؛ برا نلونهر ایشان بر ای باور اسا که انر نلاجن ار بی نلاج نیاست
بر باس خود دیدر درصورو که باس دیگر دارد یا ایم ان وبهیهر ومهود دارد؛ بهاس نیها را درآورد یها
وبهیر کجد و نل اج را ادایمه دهدر و انر باس دیگر م باس نیا ندارد و ایم ان دست باس نیها
در بی نلاج فراهم نیسا؛ نل وواند با باس نیا نلاج را ادایمه دهد ایشان برا داهد ای ملعه کهه
بی دو دسته اج روایای یمبلق 1اج عا لان ایمایمیه بیان کرده اسا به روایا ذیل استجاد یم کجهد کهه یمالهدب
ْ ا ا
یمسلم اج یمعلوم(ع) یم پرسد :خون بر باسم در هجگام نلاج اسار سه کجم؟ ایشان یم فریمایدِ « :إن ارأ ْیا او
ا ا ا ا اا ا ا
ِّ ْ ا
اا
اا ا ا ا
اا ا ا ا ا ْ ْ
عل ْیز ث ْو غ ْیره فاط ارحه او اصل او ِإن ْم ای ْ عل ْیز غ ْیره ف ْایم ِف اصال ِوز او ً ِإع ااد اة عل ْیز ایما ْم ای ِ ْد عل
ِ
 1برخ احادیث به د ل یمبلق نوید :نلاجن ار سون نیاست بی نلاج دیدر نلاج را اج ابتدا آغاج کجد (طوسه ر تهةیی احککةامر 222/1ر ح17؛ حهر عهایمل ر
412/2ر ح )4و در روایاو دیگر آیمده اسا که نلاج را ادایمه داده و ولام کجد (حر عایمل ر 412/2ر ح 2و )2
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ا ا اْ ا
ا ا اا
ا
اْا
ا ا اا ر
ا ا ا ا ا
ْا
ْ ا ِّ
ِیمقد ِار ا د ْر اه ِم او ایما کان أقلِ 1یم ْ ذ ِ ز فل ْی اا ِبش ْ ٍء ارأ ْی اته ق ْبل أ ْو ْم و اره او ِإذا ک ْجا قد ارأ ْی اته او ه او أ کثر ِیم ْ ِیمقد ِار
ا ا ا ا ا
ا ا اا ْ
ِّ
ر ا
ر ا
ا د ْر اه ِم فض ری ْعا غ ْسله او اصل ْیا ِف ِیه اصال ،ة ک ِث ایر ،ة فأ ِعد ایما اصل ْیا ِف ِیه» (کلیج ر 29/2ر ح)2
ا ْ ْ
ایشان بعد اج آن ه حلل ایمر به طرح در «فاط ارحه» را بر ومو جیمان ولام یم داند که ایم ان طهرح یها
عدم آن یا ایم ان وبهیر یا عدم آن ومود دادته بادد -هلان وفلیل که عا لان ایمایمیهه بهدان قائهل دهدند-
وقیید یمعلوم(ع) بر ایج ه آن خون کلتر یا بیشتر اج یزدرهم بوده را یمضر برا بخهش دوم وفلهیل فقیههان
ایمایمیه (عدممواج به ادایمۀ نلاج در صوری عدمایم ان طرح یا وبهیر) نل داندر جیرا یمفهوم آن ای اسها کهه
«با عدمایم ان طرح (سه بهد یل عدمساور ر ا بته غیر اج باس نیار سه بهد یل دیگر اج ایمور که یمببل
نلاج اسا)ر نل وواند نلاج را ادایمه دهد» و هلی یمفهومر داهد بر بخش دوم وفلیل فقهاسا
ایشان در ادایمه اج استفادهکردن اج روایا برا داهدبودن قسلا دوم وفلیل فقیهان استدراد یم کجهدر
ْ ا
ِّ
اا ا ا ا ا ْ ْ
جیرا هلی روایا را دیخ طوس ای نونه ن ار کرده اساِ « :إن ارأ ْی اته او عل ْیز ث ْو غ ْیره فاط ارحه او اصهل او
ا
ْ ا
اا ا ا ا ا
ِّ
اا ْا
ا ا
ا ا ا ا اا ا
ِإن ْم ای ْ عل ْیز ث ْو غ ْیره ف ْایم ِف اصال ِوز او ً ِإع ااد اة عل ْیز او ایما ْم ای ِ ْد عل ِیمقد ِار ا هد ْر اه ِم ِیمه ْ ذ ِ هز
ا ا ا ا ا ا ِا اْ ا
ا ا ا ا ا
اا
ا
ا
اْا
ْ ا ِّ
ر ا
فل ْی اا ِبش ْ ٍء ارأ ْی اته أ ْو ْم و اره ف ِإذا ک ْجا قد ارأ ْی اته او ه او أ کثر ِیم ْ ِیمقد ِار ا د ْر اه ِم فض ری ْعا غ ْسله او اصل ْیا ِف ِیه اصهال ،ة
ا ا ،اا ْ ا ا رْ ا
ا فیه» (تهیی احککامر 224/1ر ح2 )22
ک ِثیرة فأ ِعد یما صلی ِ ِ
ا
صاح مواهر بعد اج بیان اوبرا در ای بخش روایا و ورمیح ن ارد بر ن ار دیگر نویهدً« :
ْ ْ ا ا ا ْ ا ا ِّ ِّ ْ ا
ر ْ ا رْ
ر ا اا ْ ا
ر
ی اجاف ا
ار ر
[هذه ْاْل ْوب ا
یهر]
ه
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ت
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أ
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ا
ر
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْا
ْ ا ا
ْ ْ ا
ْ
ح
ا
ْ
ا
ْ
ْ
ْ
ْ
ا
ْ
ا
ا
ا
ا
ا
فدعو سقو ِ ِاًس ِتدً ِل ِب ِه ِیم بع یمتأخر ارصاا ِ ِ لا ِف یمت ِج ِهه ِیمه ههذا اًوهبرا بلعه ل عه
ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ
ِ
ا رل اوا ِ » ()222/2
صاح مواهر باور برخ (یماقق سب وار ر  )121/1که بهیمیرد اوبرا در بخش اج روایهار ولهام

آن را کجار نذاردندر ناصوا دانسته اسا؛ اجای رو که قسلا اول روایها یمالدب یمسهلم یم ووانهد دهاهد
ملع ب ر روایای یمبلق بر بخش اول وفلیل عا لان ایمایمیه بادد که عباری اسا اج صاا نلاج هلراه بها
ایم ان طرح یا وبهیر باس
ب .بهرهوری از حدیث مضطرب در ادلۀ سنن :کاربرد حدیث یمضبر برا ح م وموب بهد ل
یمبلق وارد نیسا (صاح مواهرر  )252/1با قیود بدون اد ال اسا (هلانر )221/2ر و ه در هلهان
یمورد هم بهتر اسا روایا یمضبر بر استابا حلل دهود (هلهانر )221/2؛ هلهان نونهه کهه اسهتفادۀ
حدیث یمضبر را برا اد ۀ سج ا بته در بخهش نهد (هلهانر )221/22ر اسهتابا (هلهانر 122/2؛
 1ای قسلا بهیمجرور نشاندادن اوبرا روایا با ن ار دیگر آنر که در ادایمۀ یمت آیمده اسار خط کشیده دده اسا
 2ذیل قسلاها یمتفاوی دو ن ار اج ای روایار خط کشیده دده اسا
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 )224/12و مواج بدون کراها برا خهود (هلهانر  )222/1و دیگهران (هلهانر  )292/12نههوجهها مهای
دانستهر بل ه استفاده ن ردن ح م ندب یا مواج بدون کراها را اج روایت که احتلال اوبرا در آن ومهود
داردر یمخا ف با اصول و طریق عا لان ایمایمیه یم داند (هلانر )222/1؛ برا نلونههر ایشهان در استااوهۀ
ح
کثیرهر واش  1را بهد یل اصل برائا و خا بودن نلوص و فتاوا اج ای قید وام نل داندر یمگر ایج ه نگه
ح
دادت خونر یمتوقف بر واش بادد ا بته ای قیدر وجها در روایا یمعاویةب علار اج ایمهام صهادق(ع) آیمهده
ْ ْاا ا
ا
اوة او ْغ اتسل ُّ
لل ْبح او و ْا ات ِش » (کلیج ر 19/2ر ح)2
اسا« :ا لستا
ِ
ِ
ِ
و ایشان بهد یل اختالف نسخ که در کللۀ «واتش » 2ومود دارد و خا بودن دیگر روایای اج قید
ح
واش نوید« :روایا اب علار اف ون بر ای اوبرا و خا بودن روایای و سخ عا لهان ایمایمیهه اج قیهد
ح
واش ر صالحیا برا ح م به ومو نداردر یمگر با وقیید یمهذکور (نگهدادتهدهدن خهون یمتوقهف بهر آن
ح
بادههد) و س ه اوارور آن اسهها کههه واش ه را بههر اسههتابا حلههل کجههیم؛ یمانجههد بههمسسههباندن دو ران»
(صاح مواهرر )221/2
بجابرای ر اجنرر صاح مواهر یم ووان با درایب اج روایا یمضهبر اسهتفادۀ ومهوب کهردر هرسجهد
بهتر اسا آن را حلل بر استابا کرد
 .8مؤیداتی برای ترجیح گزارشی از روایت مضطرب بر گزارش دیگر

ر
یمهرمح
صاح مواهر در یموارد که ن ارد را بر ن ار دیگر ورمیح یم دهد؛ یمؤیداو برا ن ار
یم آورد که بسیار جیاد اسار اجای رو دایسته اسا بعد اج ک
اداره املا به ای یمواردر به یز نلونه بهوفلیل
پرداخته دود
ح
یمؤیههدای وههرمیح اجنرههر صههاح مههواهر عباریانههد اج :دهههری یمجقو هههر یمالههلهر املههاع یمجقههول
(صاح مواهرر )142/2ر اوفاق واقع عا لان ایمایمیه (هلانر )222/2ر احتلال یم ا
هدرجبودن یهز نه ار
(هلانر )211/1ر استجاد بهه کهالم ب رنهان (هلهانر 71/4؛ 127/12؛ )122/22ر خها بودن کته روایه
(هلههانر 122/2؛ )197/2ر یمخا ف ها بهها سههیاق و دوربههودن اج یمقههام ایمتجههان (هلههانر 121/2؛ )142/21ر
یمخا فا با یمقام استدًل و سخجان آورندۀ روایا (هلانر )197/2ر وأییدددن بهوووح ف و یمعجا (هلانر
)127/12ر نبودن در نسخۀ اصل که روایا اج آن نرفته دده (هلانر )291/22ر وأیید به ایمور دیگهر یمانجهد
ح
 1یمراد اج واش آن اسا که جن یمستااوۀ کثیره برا ملونیر اج مار ددن خون اج فهرج بهه بیهرونر پارسهها پجبهها داخهل فهرج خهود کجهد (اب یمجرهورر
)179/14
 2در برخ اج نسخ «واتب » آیمده اسا (فی کادان ر )475/2؛ بهیمعجا ایج ه جن با پارسها دو ساق و دو ران را بهسو پشا ملع کجد وا اج سرایا خهون
ملونیر دود
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فقه ا روا(ع) و فتاوا کسان که در هجگام اعواج (فقدان) نلوص به آنها یمرامعه یم دهود؛ یمانجهد فتهوا
صدوق و دیخ طوس (هلانر )144/2ر استفاده اج ویربه (هلانر  )142/2و اوبطبودن ی
برا نلونهر ی

اج ن ار ها

اج یمرمااو که صاح مواهر بهد ل وفلیل بدان پرداخته اسار اوبطبودن ی

اج کتا ها روای نسبا به کت دیگر و بهعباریدیگرر اوبطبودن یز دخص بر دخص دیگر اسها
ایشان در یموارد اج ای یمالد بهره برده اسا؛ ناه بدون ایج ه یمؤید به ایمهور کجهد (هلهانر  )259/4و
دیگرناه اوبطبودن ن ار ورمیح دادهدده را به ایمور وأیید یم کجد؛ یمانجد بودن آن ن ار در برخ نسخر
بودن روایت داهد بر آن ن ار (هلانر )194/22ر یمعروفبودن آن نه ار در کته اسهتدً و دهاهد
ملع واقعددن آن ن ار (هلانر )217/22ر هرسجد در یز یمورد به اوبطبودن در یمقام باور پیدا یم کجهد
(هلانر )142/2؛ برا نلونه در فرع فقه که یمستا اسا برا حیمیا علایمه بسته دود و اف ودۀ علایمه اج
دو طرف به رو سیجه اف جده دود یا بر رو صوریر ایشان نوید :اف ودۀ آن بر سیجه انداخته دهود ی ه اج
یمستجداو که به نرر ایشان باید طرح یا وأویل دود؛ روایا یمعاویةب وه اج ایمام صادق(ع) اسا که دهیخ
ْا ا ْ ا ا
طوس اج کلیج ای نونه نقل یم کجدِ « :ع ال اایمة ی ْع ات ُّم ِب اها او یلق فضل اها عل او ْم ِه ِهه» (تهةیی احککةامر
292/1ر ح)22
صاح مواهر نوید :خلوص ای روایا در کتا الکافی که دیخ طوس اج آن نرفته اسار ای نونه
ْا ا ْ ا ا
ْ
آیمده اساِ « :ع ال اایمة ی اع رلم ِب اها او یلق فضل اها عل اصد ِر ِه» (کلیج ر 142/2ر ح )11و سپا یم نویهد « :او
ر
ا ْ
ه او أو ابط ِیم ا ا ش ْیخ» (صاح مواهرر )259/4
ِ
کثری ادتباهها دیخ طوس (باران ر 122/2؛  )72/7و اوبطبودن کلیج نسبا به دیخ طوسه در
اغله یمههوارد (بهبهههان ر  )112/2بهنونههها کههه یمشهههور دههده اسهها (ح ههیمر )457/1؛ سههب دههد وهها
صههاح مواهر ن ه ار ایشههان را وههرمیح دهههدر هرسجههد وجههها در یههز یمههورد بهههد یل ق هرای جیههاد کههه
صاح مواهر یم آورد (صاح مواهرر  144/2و  )142اوبطبودن دیخ طوسه در خلهوص آن یمقهام را
ر
ا
ا ِّ ا ْ
پذیرفته اسا و به اد ال اوبطبودن کلیج بهطورکل ای نونه پاسخ یم دهد « :و سل ام أو اب ِب ریة ا ل ْی ِجه ِّ ِإً
ْ ا ا ْ
ار ر ا ار رْ ا
ا ْ ا
وص ا الق ِام أو ابط ِ الا ع ارفا» (هلانر )142/2
ل
خ
ف
خ
أن ا ر ِاهر أن ا شی
ِ
ِ
بجابرای ر صاح مواهر به طورکل کتا الکافی را اوبط کت روای (هلانر  219/2و 221؛ )21/2
،
و کلیج ه را قبعهها (هلههانر  )22/25نسههبا بههه دههیخ طوس ه (هلههانر 259/4؛ 222/2؛ 221/1ر212؛

194/22؛  )27/41و غیر او (هلانر 215/12؛  )217/22اوبط یم داندر م در یز یمورد (هلانر )142/2
که قرای قو ور نسبا به قریجۀ اوبطبودن کلیج ومود دارد
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نتیجهگیری
اجنرر صاح مواهر و دیگر عا لانر عدماوبرا در یمهت
 3در هجگام دز در اوبرا ر اصل او یه
ِ
احادیثر یمت بر پشتوانۀ اصل عقالی عدم اسا اج عوایمل اوبرا در یمت احادیثر ادتباهکردن راویان
و سهو نسخهنویسان اسا
ک
سهارنانه برخورد صاح مواهر بها حهدیث یمضهبر عباریانهد اج :دجاسهای اوهبرا ر
 2یمراحل
وفاوینذادت بی حدیث یمضبر ف ا یللة و با یللةر ورمیح یز ن ار اج روایا یمضبر بر دیگهر
ن ار ها بر اساس یمؤیدای و اعراض یا احتلال وخییر بجابر دلول روایای عالمیه اج حدیث یمضبر
 2پیایمدها نایمیلون اوبرا در یمهت احادیهث در سههار عرصهۀ دً ها حهدیثر حییها آنر در
درخور واکاو اسا
یمعاروه با دیگر اد ه و وأثیر ناصوا آن بر فتاوا فقیهان
ِ
اجنرر صاح مواهر دو کهاربرد دارد انهر یمبجها وفاوینذادهت بهی اوهبرا
 4حدیث یمضبر
ِ
ک
حهدیث یمضهبر ر کهارای حهدیث
ِ
غیریمضهبر ِ
ف ا یلله و با یللهه حهدیث پذیرفتهه دهودر قسهلا ِ
غیریمضبر را دارد هلچجی حدیث یمضبر در بهرهور برا اد ۀ سج ا بته در بخش ند ر اسهتابا
و مواج بدون کراها به کار یم رود
 2ایشانر سهارده یمؤید برا ورمیح ن ارد بر ن ار دیگهر در حهدیث یمضهبر بریم دهلارد کهه
عباریاند اج :اوبطبودنر دهری یمجقو هر یماللهر املاع یمجقولر اوفاق واقع عا لان ایمایمیهر یمخا فها بها
سیاق و دوربودن اج یمقام ایمتجانر احتلال یم ا
درجبودن یز ن ار ر استجاد به کالم ب رنهانر خها بودن کته
روای ر نبودن در نسخۀ اصل که روایا اج آن نرفته دهدهر یمخا فها بها یمقهام اسهتدًل و سهخجان آورنهدۀ
روایار وأییدددن بهوووح ف و یمعجا و استفاده اج ویربه و وأیید به ایمور دیگر یمانجد فقه ا روا(ع) و فتاوا
کسان که در هجگایمۀ فقدان نلوص به آنها یمرامعه یم دود؛ یمانجد فتوا صدوق و دیخ طوس
منابع
قرآن کریم
اب اب عقیل علان ر حس ب عل ر کیاة ابن ابیعقیل و فقههر ساپاولر قم :یمرک یمعیم فقه ر 1412ق
ابجاس ر ابراهیمب یموس ر الشیا الفیاح من علوم ابنصالحر ساپاولر بهواقیق صهالح فتاه هلهلر ب مها :ب نهار
1411ق

ک
حوجه عللیهر 1412ق
اب بابویهر یمالدب عل ر الفقیه ،ساپدومر قم :مایمعۀ یمدرسی

_______________ر المقن ر ساپاولر قم :ایمام هاد (ع)ر 1412ق
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اب حل هر یمالدب عل ر الوسیل ر ساپاولر بهواقیق یمالدحسونر قم :کتابخانۀ آیاا له یمرعش ر 1451ق
اب سیدهر عل ب اسلاعیلر المحکم ،ساپاولر بیروی :دار ا ت ا عللیةر 1421ق
اب صالحر عثلانر مقدم ابنصالحر بهواقیق نورا دی عترر بیروی :دار ا ف رر 1452ق
اب یمجرورر یمالدب یما مر لسان العرب ،ساپسومر بیروی :دار ا لادرر 1414ق
ابوریهر یمالودر أضواء علی السن المحمدی  ،ساپپجیمر ب ما :ا ببااءر ب وا
ح
اجد ر عبدا لهر کتاب الماءر ساپاولر وهران :دانشگاه علوم پ د ایرانر 1217
استرآباد ر یمالدمعفرب سیفا دی ر ل اللبابر ساپاولر وهران :اسوهر 1211
انلار قل ر ناصرا دی ر «آدجای با دانشوران؛ نذر بر جندنان صهاح مواهر»ر مشةکاة21 ،ر بههار 1272ر
صص19وا111

ک
حوجه عللیهر 1412ق
انلار ر یمروض ب یمالدایمی ر فرائد احصول ،ساپپجیمر قم :مایمعۀ یمدرسی
آقاب ره طهران ر یمالدیماس ر الیریع  ،بیروت :دار اًوواءر 1452ق

ک
یمدرسه روو ر ب وا
آقاملال خوانسار ر یمالدب حسی ر التعلیقات علی الروض البهی  ،ساپاولر قم :انتشارای
ک
حوجه عللیهر 1452ق
باران ر یوسفب احلدر الحدائقر ساپاولر قم :مایمعۀ یمدرسی
بلقیج دافع ر مقدمۀ ابنالصالح و محاسن احصطالح ،بهواقیق عایشه بجا ا شاط ر ب ما :دار ا لعارفر ب وا
ک
یمؤسسه عالیمه وحید بهبهان ر 1424ق
بهبهان ر یمالدباقرب یمالداکللر مصابیح الظالم ،ساپاولر قم:
موهر ر اسلاعیلب حلادر الصحاحر ساپاولر بیروی :دار ا علم للالیی ر 1272ق
حاف عراق ر عبدا رحیمب حسی ر التقیید و احیضاحر ساپاولر بهواقیق عبدا رحل یمالد عثلانر ب مها :ب نهار
3129ق
حر عایمل ر یمالدب حس ر وسائل الشیع  ،ب ما :آل ا بیا(ع)ر 3009ق
ح یمر یماس ر مستمسک العروة الوثقی ،ساپاولر قم :دار ا تفسیرر 1412ق
ح
حلیر ر عبدا لهب معفرر قرب احسناد ،ساپاولر قم :آل ا بیا(ع)ر 3031ق
ذهب ر یمالدب احلدر الموقظ ر ساپدومر حل  :یم تبة ا لببوعای اًسالیمیةر 3031ق
راغ اصفهان ر حسی ب یمالدر مفردات الفاظ القرآن ،ساپاولر بیروی :دار ا قلمر 1412ق
سیوط ر عبدا رحل ب اب ب رر تدری الراویر بهواقیق :عبدا وها عبدا لبیفر ب ما :ب نار ب وا
درفا دی ح
طیب ر حسی ر الخالص فی معرف الحدیثر سهاپاولر بههواقیق ابوعاصهم ا شهوایم ارثهر ر ب مها:
اسالیم ر 1425ق
دهید اولر یمالدب یم ر رسائلر ب ما :ب نا ،ب وا
دهید ثان ر جی ا دی ب عل ر الرعای  ،ساپدومر بهواقیق عبدا اسی یمالدعل بقالر قم :بهل ر 1451ق
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ک
یمؤسسه یمعارف اسالیم ر 1412ق
__________________ر مسالک احفهامر ساپاولر قم:
صاح مواهرر یمالدحس ب باقرر جواهر الکالمر ساپهفتمر بیروی :دار احیاء ا تراث ا عرب ر 1222
صدرر حس ر نهای الدرای  ،بهواقیق یمامد ا غرباو ر ب ما :یمشعرر ب وا
صدرر یمالدباقرر بحوث فی علم احصولر ساپسومر قم :یمؤسسۀ دائرة ا لعارف فقه اسالیم ر 1417ق
صفار ر سعد ر «وأثیر دجاخا جیمیجهها صهدور در فههم حهدیث»ر علةوم کةدیثر 22وها22ر س15ر بههار و
وابستان 1214ر صص1وا124
طبرس ر احلد ب عل ر اْلحتیاج عل أهل ا لیاجر ساپ :اولر یمشهد :نشر یمروض ر  3001ق
طریا ر فخرا دی ب یمالدر مجم البحرینر ساپسومر وهران :یمروضو ر 1272
طوس ر یمالدب حس ر الفهرستر ساپاولر بههواقیق عبهدا ع ی طباطبهای ر قهم :یم تبهة ا لاقهق ا بباطبهائ ر
1425ق
______________ر احستبصار ،ساپاولر وهران :دار ا ت اًسالیمیةر 1295ق
______________ر المبسوطر ساپسومر بهواقیق سیدیمالدوق کشف ر وهران :یمروضو ر 1217ق
______________ر تهیی احککام ،ساپسهارمر وهران :دار ا ت اًسالیمیةر 1457ق
ح
طی ه ر اسههعدر «حس ه حههال ناسههخان»ر می ةراث شةةهابر ورملههۀ مویهها مهههانبخشر 12ر وابسههتان 1271ر
صص19وا24
عایمل ر حسی ب عبدا للدر وصول احخیارر بهواقیق سیدعبدا لبیف کوه لر ر قم :یمیلع ا هذخائر اًسهالیمیةر
ب وا

ک
حوجه عللیهر 3031ق
عالیمه حل ر حس ب یوسفر مختلف الشیع ر ساپدومر قم :مایمعۀ یمدرسی
فراهید ر خلیلب احلدر العینر ساپدومر قم :هیریر 1459ق
فی

کادان ر یمالدب داهیمروض ر الوافیر ساپاولر اصفهان:کتابخانۀ ایمام عل (ع)ر 1452ق

کیور دیراج ر یمالدیمهد ر الفوائد الرجالی ر ساپاولر قم :دار ا ادیثر 1424ق
کلیج ر یمالدب یعقو ر الکافیر ساپسهارمر وهران :دار ا ت اًسالیمیةر 1457ق
ح
یمایمقان ر عبدا لهر تنقیح المقال ،ب ما :ب نار ب وا
یماقق سب وار ر یمالدباقرب یمالدیمؤیم ر ذخیرة المعاد ،ساپاولر قم :آل ا بیا(ع)ر 1247ق
یمبهر ر یمروض ر مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،ساپهشتمر قم :صدرار 1272
یمفیدر یمالدب یمالدر المقنع ر ساپاولر قم :کجگرۀ مهان ه ارۀ دیخ یمفیدر 1412ق
یمیردایمادر یمالدباقرب یمالدر الرواشح السماوی ر ساپاولر قم :دار ا خالفةر 1211ق
ک
حوجه عللیهر 1222
نیاد ر احلدب عل ر رجال النجاشی ،ساپدشمر قم :مایمعۀ یمدرسی
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نراق ر احلدب یمالدیمهد ر مستند الشیع  ،ساپاولر قم :آل ا بیا(ع)ر 1412ق
نور ر حسی ر مستدرک الوسائلر ساپاولر قم :آل ا بیا(ع)ر 1451ق
وظیفهدوسار یمیتب ر «دخلیا فرد و رما علارب یموس ساباط وثاقا و یمذه »ر کةدیث کةو ر 17ر
س1ر پایی و جیمستان 1297ر صص119وا142
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