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بررسیاسلوبهایتعلیموفتوادربیاناحکام

ونقشآندراختالفوتعارضروایات

سید سعیده غروی

راضیه تبریزی زاده الفهانی

1
2

چکیده

حههدیث ،یکههی از منههابع مهههم شههیعه بههرای اسههتنباط احکههام شههرعی اسههت .ایههن منبههع ،در

مههواردی بهها آسههیبهایی چههون اخههتالف و تعههارض ظههاهری موا،ههه اسههت .نتیجههه بررسههی
تطبیقی برخی از روایات به ظاهر متعارض ،حکایت از آن دارد که اختالفات پدیهد آمهده،
دارای اسبابی است کهه بها تأمهل بیشهتر در مهتن ،فضهای صهدور ،و ناقهل و راوی روایهت ،از

میان خواهد رفت .از ،مله مسا لی که در بررسی مهتن و فضهای صهدور ،بایهد مهورد تأمهل

بیشههتر قههرار گیههرد ،اسههلوب بیههانی معصههوم  :در تبیههین احکههام اسههت .در ایههن نوشههتار بههه دو

اسلوب «فتوا» و «تعلیم» در بیان حکم از سوی امامان و نقش آن در تعارض روایات اشاره
شده است .تفهاوت ایهن دو اسهلوب در قالهب ا،رایهی ،نهوع حکهم صهادره و مخاطبهان بهه

چشم میخورد .اسلوب تعلیم  -کهه مخهتص فقهها و مفتیههای صهحابه بهوده اسهت  -بها
دقت در تدریجی بودن تبیین حکم ،تغییر حکم به واسطه نسخ و مخیر بهودن در گهزینش

هر کدام از احکام بیان شده در این اسهلوب ،قابهل رفهع تعهارض اسهت .مخاطهب امهام در

اسلوب فتوایی ،تمام افرادی است که برای طرح سؤال ،زیی و شخصی خهویش بهه امهام

ر،وع می کنند؛ خواه از اصهحاب و یهاران خهاص و خهواه از عامهه مهردم .تو،هه بهه شهرایر،
استعداد و ویژگی سا ل و نیز تکلم به زبان و لهجهه مخاطهب از ،ملهه مسها لی اسهت کهه

در این اسلوب مورد دقت قرار میگیرد.

کلیدواژهها :تعارض روایات ،اسباب اختالف ،اسلوب بیانی ،اسلوب فتوایی.
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بحث از تعهارض اخبهار و یها اخهتالف حهدیث  -کهه پهس از تهدوین دانهش «فقهه الحهدیث» از

شهاخههای مهههم و تاثیر گههذار ایههن علهم بههه شههمار میآیههد  -دومهین مرحلههه از تالشهههای حههدیث

فهمههی و حههدیث پژوهی بههرای بررسههی صههحت و حجیههت روایههات بههه شههمار مههیرود .از ،ملههه
اسباب تعارض ،فههم نادرسهت فقیهه و مسهتنبر از نصهوص روایهی اسهت .ا گهر چهه لهزوم ت ّ
هدبر در
احادیث به شکل کبرای کلی از امور مورد اتفاق فقهای شیعه است ،اما چگونگی تطبیه ایهن
کبرای کلی بر موارد ،زیی ،مجموعه فعالیتی است که از ،مله مهوارد آن میتهوان بهه شهناخت

اسباب و علل اختالف احادیث اشاره کرد.

پیش از ورود به مباحث پردامنه حل تعارض 3،شهناخت اسهلوبهای کالمهی ا مهه در بیهان

روایات دست یابی به علت صدور احکام به ظاهر متعارض را از سوی ا مه ،با تو،ه بهه شهرایر
خاص و یا صدور حکم کلی ،امکانپذیر میسازد که میتواند مو،بات فهم صحیحتر بخشی

از روایات را فراهم میآورد.

بررسی اسلو های تعلیم و فتوا در بیان احکام و ن و آن در اختالف و تعارض روایات

 .1مقدمه

4

بر اساس آنچه برخی از صاحبنظران معاصر در حهوزه ا،نههاد و حهدیث  -کهه لهور و تتبهع

کاملی در روایات دارند  -بیان نمودهاند ،اسلوب ا مه در تبیین احکهام مو،هود در روایهات بهر دو

نوع است :اسهلوب «تعلهیم» و اسهلوب «فتهوا» .پهرداختن بهه ایهن دو روش بیهانی احکهام از سهوی
ایشان و و،ه تمایز این دو اسلوب ،مو،بات اختالف در فهم احادیث را برای برخی از حدیث

پژوهان رقم زده اسهت .از ایهن رو بهه نظهر مهیرسهد آشهنایی بها ایهن موضهوع مهیتوانهد زمینهسهاز از
میان برداشتن توهم تعارض در بسیاری از روایات باشد.

5

 .2اسلوبهای بیانی ائمه در بیان احکام در روایات
احکههام در شههریعت مقههدس اسههالم دارای عناصههر ثابههت و متغیههر اسههت کههه ایههن امههر سههبب

،ههاودانگی و ،هانشههمولی دیههن خههاتم اسههت .ا مههه
تبیین احکام و عقاید ،یه

بههه عنههوان مفسههران حقیقههی قههرآن ،در

الگهوی ثابهت را بهه کهار نبهرده و در قهالبی یکسهان سهخن نگفتهانهد،

 .3حل تعارض ،در اصطالح دانش اصول فقه ،عنوان «تعادل و تر،یح» یافته و بر اساس آن ،در صورت تعارض دو روایت -
که دارای شرایر حجیت هستند  -با تو،هه بهه دالیهل عقلهی ،ماننهد «برا هت»« ،احتیهاط» و  ...میتهوان بهه حکهم اصهلی
رسید.
 .4آیة اهلل سید علی سیستانی از مجتهدان معاصر.
 . 5الرافد فی علم االصول ،ص17و.200
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بلکه با در نظر گرفتن شرایر به بیان احکام شهرعی پرداختههانهد .اسهتفاده از دو اسهلوب و روش
بیانی با عنوان «تعلیم» و «فتوا» از سوی ایشان با این هدف بوده است:
 .1-2اسلوب تعلیم

تبیین کبرای احکام شرعی برای فقهای صحابه ،از ،مله زراره و محمد بن مسلم در قالب

این اسلوب صورت گرفته است.
 .2-2اسلوب فتوا

در این اسلوب ،در قیاس سازی متقن احکام شرعی ،نتیجه تطبی کبری بهر صهغری بهدون

اشاره به تطبی علمی صورت گرفته ،بیان شده است .ا مه

سؤاالت شفاهی و یا کتبی عامه مردم استفاده می کردند.
هههر ی ه

ایههن مقالههه ،ابتههدا بههه تعر ی ه

از این اسلوب بهرای پاسهخ بهه

از اسههلوب های فههوق پرداختههه ،سههپس تمههایز ایههن دو

اسههلوب را آشههکار نمههوده و در نهایههت بههه تههأثیر عههدم شههناخت ایههن دو اسههلوب در تههوهم تعههارض

برخی از روایات اشاره خواهد داشت.

 .3بررسی اسلوب تعلیم
ا مه اطهار

در بیان پارهای از قواعد و اصول شرع مقهدس از ایهن اسهلوب بههره ،سهتهاند

که از نظر قالب ا،رایی ،نهوع احکهام صهادره در ایهن اسهلوب و مخاطبهان دارای شهرایر و یهژهای

است.

 .1-3قالب اجرایی

از ویژگی های اسلوب تعلیم ،تدریج در بیهان احکهام و مسها ل اسهت .اسهتفاده از ایهن شهیوه

که خداوند متعال نیز در قالب آن قرآن کهریم را در طهول بیسهت و سهه سهال نهازل فرمهوده اسهت،

شههیوهای عقالیههی و معهههود در امههر تعلههیم و تربیههت بههه شههمار مههیرود .بههه طههور حههتم بههرای تبلیههغ و

تبیههین شههریعتی ،دیههد بهها دسههتور العمل هههای خههاص ،و نیههز ،هههت تثبیههت و مانههدگاری آن،
استفاده از این روش الزامی و منطقی است.
 .2-3نوع احکام صادر شده

در اسلوب تعلیم ،ا مه
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به بیان قواعد کلی و اصهول عهام شهریعت مقهدس پرداختههانهد.

،ایگههاه بیههان قواعههد ثانو یههه ماننههد قاعههده نفههی ضههرر و حههرج و رفههع ا کههراه و اضههطرار در ایههن مقههام

ویژگیهای این اسلوب به شمار میرود.
َ َ َ ُ ُ َّ َ
َ َ ََ َُ ُ
ول و علیکم التف ِر یع؛ برماسهت القهای اصهول و بهر شماسهت
روایاتی چون «عل َینا ِإلق ُاء األص ِ
َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
هین...؛ 7هنگههامی کههه ش ه
ه
یق
ال
اسههتخراج فروعههات (شههرعی)» و یهها «ِإذا شههککت فههاب ِن علههی
ِ
ِ
نمودی مبنا را بر یقین بگذار  »...بر این نکته اشاره دارد.
6

 .3-3مخاطبان

بهه کهار بهردن اسههلوب تعلهیم از سهوی ا مهه

بههرای افهراد خهاص بهوده اسههت .افهرادی کهه بههه

عنوان فقیه و یا مفتی از ،انب ایشان وظیفه انتقال علهوم اههل بیهت

و معهارف و احکهام را

داشتند ،مخاطبان این اسلوب بودهاند و نه عامه مردم؛ زیرا مهوارد مرا،عهه عمهوم ،در وظیفهه

خاص فعلی ایشان بوده است.

بررسی اسلو های تعلیم و فتوا در بیان احکام و ن و آن در اختالف و تعارض روایات

اسههت ،نیههز شههناخت قههرا ن منفصههله ماننههد حک ههم خههاص بعههد از بیههان حکههم عههام و لی ههره از

همههان گونههه کههه بیههان شههد ،ویژگیهههای دخیههل در اسههلوبهای ا مههه ،سههبب تصههور تعههارض

دربرخی روایات شده است ،در ادامه به بیان ویژگیهای اسلوب تعلیم پرداخته تا چگهونگی از

بین رفتن اختالف در پارهای از روایات روشن گردد.

 .4-3ویژگیهای دخیل در اسلوب تعلیم و نقش آن در تعار

روایات

بررسههی ویژگیهههای دخیههل در اسههلوب تعلههیم ،تعههارض و اخههتالف ناشههی از ایههن اسههلوب را

امکان پذیر می کند.

.1-4-3تدریجی بودن بیان احکام

از عوامههل مهههم در پیههدایش تعههارض و اخههتالف میههان دسههتهای از روایههات ،تههدریج در مقههام

عرضه حکم شرعی کلی به مردم است ،بدین گونهه کهه بسهیاری از مهوارد ،امامهان معصهوم

به یکباره ،از تمام حکم و تفاصیل و تبصرههای آن پهرده برنمیداشهتند ،بلکهه تفصهیل حکهم را

به فرصت های بعدی و یا به تقاضای خود راوی موکول می کردند .از حکمتههای ایهن شهیوه،
مطابقت با قانون تعلهیم و تربیهت یعنهی آمهادگی مهردم بهرای در یافهت بهتهر احکهام و عمهل بهه آن

است.
ّ
از دیگر حکمتهای ایهن شهیوه ،میتهوان بهه محهدود بهودن امکانهات تعلهیم و تعلهم در عصهر
 .6وسا ل الشیعه ،ج ،27ص.6
 .7من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص.351
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ا مه و پیامبر اشاره کرد که بهه اقتضهای چنهین محهدودیتی ،الزم بهوده احکهام مرحلهه بهه مرحلهه

بیان شود.

8

امهها حکمههت ایههن گونههه بیههان حکههم ،هههر چههه باشههد ،پدیههدهای اسههت کههه در حیههات فرهنگههی

معصومان در مقام عرضه احکام به مردم ،و،ود داشته است.
در مواردی شیوه تدریج حتی در ی

حهدیث ههم رخ داده اسهت بهدین گونهه کهه ابتهدا امهام،

بخشههی از حکههم را بیههان میفرمایههد و از ذکههر بقیههه آن خههودداری می کنههد و تهها ،ههایی کههه راوی و
طالب ،اصرار بر فهم حدود و دقای نبود ،امام تمام ،وانب حکم را به یکباره نمیفرمودند.
روایت ذیل نمونهای از این مورد محسوب می گردد:

ْ َ
ُ ْ
ْ
َْ
َ َ َ َ َ َ
َ
اْل ْنرأ ُن ْ ُ
َ
اْل ْج ِر َمنة َتل َند ُس َمنا
اهَّلل
اس ِنم قنال قنال أ ُبنو ع ْد ِند ِ
عن َصف َو َان ،ع ْنن ِعنی ِ ْب ِنن الق ِ
َ
َ
ُ َّ
َ َ َْ َ ْ ُ ّ َ َ ُ َ ّ َ ُ َ َ
َ َ ْ َ ّ
ابَ ،و قال َت ْس ِدل الث ْو َب َعیل َو ْج ِر َها،
النق
یاب غَیر احل ِر ِیر و القفاز
ین و ك ِره ِ
شاء ِمن ِ
الث ِ
ِ
َ
ُ ْ ُ َ ُّ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ْ ْ
َ ْ َ َ ُ ْ ُ 9
قلت حد ذ ِلک ِإیل أین؟ قال ِإیل لر ِ اْل ن ِف قدر ما تد ِصر؛

صفوان ،از عیص بن قاسم ،از امام صادق

نقل می کند که فرمودند :بانویی که

مههیخواههد لبههاس احههرام بپوشههد ،از هههر نههوع ،امهههاى مههیتوانههد اسههتفاده کنههد، ،ههز
این کههه نبایههد حر یههر خههالص باشههد .دسههتکش هههم نمههیتوانههد بپوشههد .نقههاب هههم
استفاده نکند .بانوان میتواننهد پارچههاى بهر روى صهورت بیاویزنهد ،مهن پرسهیدم:
ّ
این پوشش تا چه حدى مجاز است؟ ابو عبد اهلل گفت :تا روى بینی؛ آن قهدر کهه
بتواند ببیند.

شهید صدر در خصوص تعهارض ظهاهری در بیهان پوشهش صهورت بهانوان معتقهد اسهت کهه
ّ
ابتدا امام حد پوشش صورت را به شکل کامل بیان میکنهد؛ آن ،ها کهه میفرمایهد« :بهانوان
ّ
مهیتواننهد پارچهههاى بهر روى صههورت بیاویزنهد» ،امهها پهس از سهؤال سهها ل در مهورد حههد مجهاز ایههن
پوشش ،بیان حضرت متعارض با فرمایش اول ایشان به نظر میآیهد؛ ز یهرا میفرمایهد« :میتوانهد

تا روی بینی را از پوشیدگی خارج کنند» و به نوعی حکهم پوشهیدگی کامهل صهورت را مقیهد بهه
باز نمودن آن تا حد بیان شده نمودند .از منظر شهید صدر شاید علت بیهان بهه ظهاهر متفهاوت

امههام  ،تههدریج در بیههان حکههم شههرعی بههرای مراعههات حههال سهها لی باشههد کههه هنههوز قههدرت تحمههل
حکم شرعی را به شکل کامل ندارد.
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 .8بحوث فی علم االصول ،ج ،7ص33و.34
 .9الکافی ،ج ،4ص.344
 .10بحوث فی علم االصول ،ج ،7ص.34
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میشود ،ولی با اندکی دقت رابطه میان این دو بخش روشن می گهردد کهه قسهمت اول مطله و

فرم ایش دوم امام مقید و یا یکی مجمل و دیگهری مفصهل و یها عهام و خهاص اسهت .راه برطهرف
نمودن اختالف این دسته از روایات حمل مطل بهر مقیهد و عهام بهر خهاص و مجمهل بهر مفصهل

است .بدین وسیله تعارض ظاهری بین روایات از بین خواهد رفت.

در مواردی نیز حکم دومی  -که در قالب تدریجی بیان شده است  -مفسر حکم اول اسهت

که برای نمونه میتوان بهه روایهات ز یهر در بهاب «اسهتحباب راه رفهتن بهه حالهت سهعی بهه سهمت

نماز ،معه» اشاره کرد:

َ
َ ْ ُ ُّ
َ َ َ َ َّ ْ َ ُ ْ ُ ْ
ُْ ْ
نان َو الكف ُننر َو
اْلننی یم ِن نَی قننال و أمننا ِاَ َين
الن ْع َمن ِناین _ خیننر لویننل _ َعن ْنن أ ِمین ِنر
تف ِسننیر
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ ّ َ
الش ْنر ُک َو ة یادتنه َو نقصنانه ،ف َ ُ
یف ّ
السن ْنعی
ِ
النرجل نِ
ِ
اَ َيننان ِبناهَّلل  ...و أمنا منا ف َرضن ُنه اهَّلل عنیل ّ ِ
ِ
ْ
َ َ
َ ْ ُ ُ َ َ َ َ
اب َّ
هب َما ِف َیما ْیر ِض ِیه َو ْاج ِت َن ُ
ک ق ْول ُه ُس ْد َجان ُه ف ْاس َع ْوا ِإیل ِذ ك ِنر
الس ْعی ِفیما یس ِخطه ،و ذ ِل
ِِ َ َُ ْ
11
َ
اهَّلل و ذر وا الدیع ؛
ِ

در تفسیر نعمانی به نقل از امیر مؤمنان علی

بررسی اسلو های تعلیم و فتوا در بیان احکام و ن و آن در اختالف و تعارض روایات

ممکههن اسههت در وهلههه اول ،میههان قسههمت اول ایههن روایههات و قسههمت دوم آن تعههارض دیههده

بیهان شهده اسهت کهه آ گهاه باشهید

(نسبت بهه مفهاهیم) ایمهان و کفهر و شهر  ،ز یهاده و کمهی ههر کهدام ،پهس ایمهان بهه

خدا .......اما آنچه (خدای متعهال) وا،هب نمهوده اسهت بهر پاهها ،پهس سهعی بهه
وسیله آن دو بهه سهوی آن چیهزی اسهت کهه رضهایت او در آن اسهت و نیهز سهعی در
دوری از آن چیههزی اسههت کههه ناخشههنودی خداونههد در آن اسههت و آن ایههن فرمههایش

خداوند سبحان است که فرمود« :بشتابید به سوی یاد خدا و خرید و فروش را رها

کنید».

 .2-4-3تغییر احکام به جهت نسخ

از دیگر عوامل پیدایش پدیهده تعهارض و اخهتالف میهان احادیهث در اسهلوب تعلهیم ،مسهأله

نسخ در پارهای از احکهام شهرعی اسهت 12.نسهخ  ،در لغهت بهه معنهای برداشهتن و از میهان بهردن
است و در اصطالح شرع ،به معنای برداشتن حکمی است که مدتی به آن عمل شهده اسهت و

با سر آمدن مدت معین آن حکم دیگری ،ایگزین آن گردیده است.

13

بدین ترتیهب حه دیث ناسهخ ،حهدیثی اسهت کهه داللهت بهر پایهان مهدت حکهم شهرعی سهاب

 .11بحار االنوار ،ج ،93ص.49
 .12بحوث فی علم االصول ،ج ،7ص29و.30
 .13البیان فی تفسیر القرآن ،ص277؛ التمهید فی علوم القرآن ،ج ،2ص.275
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دارد و خههود متضههمن حکههم ،دیههدی اسههت و منسههوخ حههدیثی اسههت کههه حکههم شههرعی آن بهها

حدیث ناسخ برداشته شده است.

14

در این که نسخ حدیث با حهدیث ،ماننهد قهرآن بها قهرآن ممکهن اسهت ،میهان علمها اختالفهی

نیست؛ چنان که در برخی از روایا ت به واژه نسخ در معنای هر نوع تغییهر در احادیهث بهر اسهاس
احادیث دیگر اشاره شده است.

15

حکمههت نسههخ بههر کسههی پوشههیده نیسههت؛ همههانطور کههه برخههی تصههریح کردهانههد کههه در هههر

حرکههت اصههالحی و رو بههه پههیش رفههت ،الزمههه تکامههل ،نسههخ برخههی آییننامههه و دسههتورالعملها

است؛ زیرا در ی

حرکت تدریجی ،و،ود مراحهل پهی در پهی و تغییهر شهرایر ،لهزوم بهازنگری در

برنامهههها را ضههروری می سههازد .البتههه ایههن تهها مههوقعی اسههت کههه حرکههت بههه رشههد نهههایی و کمههال
مقصههود نرسههیده باشههد .هههر گههاه برنامهههای تکامههل یافههت ،مسههأله نسههخ نیههز منتفههی می گههردد و در

مقههام تشههبیه «نسههخ پیههاپی در ی ه

شههریعت نوبنیههاد هماننههد نسههخههای طبیههب اسههت کههه بهها

شرایر و احوال مریض تغییر پیدا می کند نسخه دیروز در ،ای خود مفید و نسخه امروز نیهز در

،ای خود مفید است».

16

چههه بسهها راوی ،حههدیث منسههوخ را از معصههومی شههنیده باشههد و بههر ناسههخ اطالعههی نیافتههه و

همان را گزارش می کند و راویان دیگر  -که ناسهخ را دریافتهانهد  -حهدیث ناسهخ را نقهل کننهد.
در ایههن میههان ،برحسههب ظههاهر بههین ایههن دو حههدیث کههه راو یههان گههزارش کردهانههد ،تعههارض دیههده

میشهود ،ولهی بها دقهت نظهر و تأمهل روشههن می گهردد کهه یکهی از ایهن دو منسهوخ اسهت و دیگههری

ناسخ.

بههر ایههن اسههاس ،نسههخ اصههطالحی در کههالم پیههامبر

دیگر معصومان

و نسههخ بههه معنههای وسههیع آن در کههالم

نیز یافت میشود .به عنوان شاهد و نمونههای از روایهات میتهوان بهه روایهت

نهی از حضور زنان در تشییع ،نازه اشاره کرد که در کتاب من الیحضره الفقیه آمده است:
َ ...و َ َ ی َعن ّات َداع ّ
الن َس ِاء ْ َ
احل َنا ِئ َز؛
ِ ِ ِ ِ

( ...پیامبر

) زنان را ا ز همراهی در تشییع ،نازه نهی کردند.

این در حالی است که امام صادق
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 .14مقباس الهدایه ،ج ،1ص.65
 .15الکافی ،ج ،1ص.65
 .16علوم قرآنی ،ص.249
 .17من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.5

17

از حضور حضرت زهرا

در تشیع ،نازه خهواهرش

زینب دختر پیامبر

فوت نمود ،فاطمه زهرا

همراه با بهانوان خهارج شهد و بهر

،نازه خواهرش نماز گزارد.

البته احادیث بسیاری از فریقین بر منع حضور زنان در تشییع ،نازه و بلکهه حرمهت آن وارد

شده است و نیز در نقطۀ مقابل ،بر ،واز آن نیز روایات بسیاری و،ود دارد.

19

ظاهر روایات فوق ،بر تعارض روایات در مسأله حضور زنان در تشییع ،نازه داللت دارد؛ اما
بها تو،هه بهه ایهن کهه ایهن مسهأله خهود بهه عنهوان یکهی از عوامهل ایجهاد ّ
تنبهه در روح و نفهس آدمههی
اسههت و اثههرات بسههیار خههوبی در یههاد مههرگ و بازداشههتن نفههس از گنههاه داشههته باشههد ،نهههی پیههامبر

مربوط به زمان حضور ایشان در مکه بوده است کهه بها هجهرت پیهامبر

بهه مدینهه و تشهکیل

بررسی اسلو های تعلیم و فتوا در بیان احکام و ن و آن در اختالف و تعارض روایات

خبر میدهد که:

َ َّ َ َ َ ْ َ َّ
النن ِننیب
و ِإن ز یننننب ِبننننت
ُ
ْ َ 18
أخ ِِتا؛

ُ ّ ْ َ َ
َ
ال َمنننة
ت ُو یفینننت َو ِإ ّن ف ِ

َ َّ
َ
َ َ ْ
ننت ِن َسن ِ َ
نناَا ف َصنننل ْت َعنننیل
خ َرجن ِ

دولت اسالمی ،این منع برداشته میشود و به اصطالح «نسخ» می گردد؛ به و،هی که پیامبر از

همراهههی و نمههاز دختههر خههود در تشههییع ،نههازه ممانعههت نمی کننههد؛ چههرا کههه دیههن اسههالم یکسههره
محبههت و ر فههت اسههت و دسههتوری کههه مخههال

بهها احساسههات و عواط ه

شده ،به دلیل در نظر گرفتن ،هات خاصی است.

انسههانی در آن صههادر

از مهمتههرین دالیلههی کههه ایههن مسههأله را اثبههات می کنههد روایههاتی اسههت کههه در کتههاب شههری

الکافی در کتاب «،نا ز» در باب «نوادر» بیان شده است:

در روایتی که از علی بن ابراهیم و احمد بن محمد کوفی بهه نقهل از یز یهد بهن خلیفهه خهوالنی

حارثی بیان نمودهاند ،داستان یکی از دختران پیهامبر

بیهان شهده کهه در خانهه همسهرش -

که از صحابه پیامبر بوده ، -ان سپرده است و در بخشی از این حدیث آمده است:

َ
ُ
َ َ ْ
َََ
َ َ َ ْ
ننت ْالین ْننوم َّ
اهَّلل
الر ِابن ِننع ،فل ّمنننا َحضن َننر أ ْن نحین ُننَ َج ِ َهبنننا أ َمن َننر َر ُسنننول ِ
 ...و ماتن ِ
ِْ
َ َ
َ َ ُ ُْ
20
اْلی یم ِن نَی َم َع َها ...؛
فخ َر َج ْت و ِنساء
 ...و در روز چهارشنبه (دختهر رسهول خهدا) از دنیها رفهت ،وقتهی کهه حاضهر شهدند
َ
َ
ال َمنننة
ف ِ

بههرای خههروج (،نههازه) او امرکههرد رسههول خههدا

همراهی با (،نازه ) او ...

فاطمههه

 .18تهذیب االحکام ،ج ،3ص.333
 .19وسا ل الشیعه ،ج ،3ص240؛ مستدرا الوسا ل و مستنبر المسا ل ،ج ،1ص.328
 .20الکافی ،ج ،3ص.251

و زنههان مههؤمنین را بههر
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سند این روایت  -که در آن تحو یهل صهورت گرفتهه اسهت - 21صهحیح اسهت و در مهمتهرین

کتب روایی شیعه نقل شده و بر این اساس قراین به صحت حدیث و،ود دارد .این حدیث با

اند تفاوتی در مجلد پنجم الکافی مجددا بیان شده است که حا کی از تو،هه مرحهوم کلینهی

بههه مضههمون ایههن روایههت بههوده اسههت و مضههمون آن بههه تأییههد و ا،ههازه پیههامبر بههه حضههور زنههان در
22

تشییع ،نازه داللت دارد.
حر عاملی نیز در کتاب وسا ل الشیعه نام یکی از ابواب فقهی کتاب خویش را « َب ُ
شیخ ّ
هاب
َ َ
َّ َ
َ َ َ َ
ََ ،واز ُخ ُروج ِّ
لصال ِة َعلی ال ِج َن َاز ِة َم َع َعد ِم ال َمف َسدة» نهاده و در این باب به ذکهر روایهاتی
الن َس ِاء ِل
ِ
ِ
ّ
از امههام صههادق دال بههر ،ههواز حضههور زنههان در تشههییع ،نههازه میپههردازد .همچنههین مرحههوم
ّ
مجلسههی در کتههاب مههراة العقههول در شههرح روایتههی کههه امههام صههادق زنههان را بههه دلیههل ضههجه و
سوگواری شدید از تشییع نهی میکنند ،به این روایت استناد می کند که:

َ
َ
َ
ُ َا َّم ُد ْب ُن ْیع ُق َ
وبَ ،ع ْن َع ِیل ْب ِن ِإ ْب َر ِاه َمیَ ،ع ْن أ ِب ِیهَ ،ع ِن ْاب ِن ْا ُدوبَ ،ع ْن َع ِیل ْب ِن ِوئنابَ ،ع ْنن
َ
َ َ
َ َ َ
َ
َج َنن َ
ناة َن َر ُجننل ِمن ْنن ُقن َنَ ی _ َو أ َنننا َم َعن ُنه َو َكن َ
نان ِف َهیننا َع َطن ٌ
ناء،
ُز َر َارن قننال َحضن َنر أ ُبننو َج ْعفننر
َ ُ َ َ َ
َ َ
َ َ ََ
ٌَ ََ َ
ُ َ
َ َ
ف َص َرخ ْت َص ِاوخة فقال َع َط ٌاء ل َت ْسك ِ نّت أ ْو ل َن ْر ِج َع َّن ،قال فل ْم َت ْسك ْت ف َر َج َع َع َط ٌاء _ قنال
َّ َ ُ َ َ َ َ
ُْ ُ َ َ ْ َ
َُْ ُ
َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ناوخة ،فقنال ََلنا
فقلت ِْل ِ َی جعفر ِإن عطاء قد رجع ،قال و ِل َم؟ قلت ص َرَخت ه َ ِنذ ِه الص ِ
ْ
َ َ ْ ُ نَّ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
ال ِل َم َنع
لتسك ِت أو لنر ِجعن ،فلم تسكت فرجع ،فقال ام
ض فل ْو أنا ِإذا َرأینا شیئا ِم َن ال َد ِ
َ
َ َ َ َ َّ ِ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ
َ
َْ ّ َ َْ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ
َ
َ
احلَننناة ین ،قننال و یلهیننا ِْل ِی
نض َحن ّنق ُم ْسن ِنلم ،قننال فلمننا صننیل عننیل
احلن ّنق ْمل نقن
احلن ِنق تركنننا لننه
ِ
ِ
ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ
َ
َ 23
َ
َج ْعفر ار ِجع مئجووا ر ِ ک اهَّلل ،ف ِإنک ال تقو ى عیل اْلْش فئی أن یر ِجع احل ِدیث؛

محمد بن یعقوب ،از علی بن ابراهیم ،از پدرش ،از ابن محبوب ،از علی بن ر اب

به نقل از زراره بیان میدارد که امام باقر در تشییع ،نازه مردی از قریش حاضر
شد ومن همراه ایشان بودم همراه با عطاء بن ابی ر بهاح ،پهس نا گهاه صهدای ض ّهجه

شههدید زنههان بلنههد شههد ،حضههرت فرمودنههد :آنههها را آرام کنیههد و یهها امههر بههه بازگشههت
کنید ،زنان آرام نشدند پس بازگردانده شدند .پس حضرت فرمودند :بدانید! هرگاه
دیدیم چیزی از باطل را که همراه با ح شده و باعث از بهین رفهتن حه میشهود،

ح مسلمان را حف و از باطل می گذریم .زمانی که نماز بر ،نازه تمام شد ،ولی
میت از حضرت خواست که بازگردند؛ زیرا ترسید که باز صدای زنان با بازگشهت
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 21تحو یل در سند به معنای ترکیب دو سند در ی سند حدیث به دلیل و،ود روات مشتر است ،که در حقیقت برای
چنین حدیثی ،دوسند باید در نظر گرفت (مقباس الهدایة فی علم الدرایه ،ج ،2ص.)272
 .22الکافی ،ج ،5ص.617
 .23وسا ل الشیعه ،ج ،3ص.140

مضمون حدیث به این مسأله اشاره دارد که نهی حضرت از همراهی زنان با ،نازه و دستور

ایشههان بههه ر،ههوع  -کههه البتههه بعههد از دسههتور ایشههان بههه سههکوت در روایههت آمههده اسههت  -بههه دلیههل
ّ
صهدای بلنههد ضهجه آنههان بهوده کههه بهرای زنههان از مصههادی باطهل بههه شهمار مههیآیهد؛ ز یههرا شههنیدن
صدای آنان توسر نامحرمان مو،ب مفسده است و حضور بدون مفسده آنان به خهودی خهود

از نظر شرع بالمانع است.
 .3-4-3تخییر در حکم

از دیگر عو امل اختالف و تعارض ظاهری میان اخبار در اسلوب تعلیم ،تخییر و ،واز عمهل

به هر ی

از دو طری مذکور در روایات است .گاهی دو خبر متعارض مینمایند؛ به ایهن گونهه

کهه در مهواردی معصهوم

 ،حکهم مسههألهای را بهه دو شهکل بیهان می کنههد و یها خهود بهه دو شههیوه
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آنان به گوش برسد.

انجام میدهد؛ مانند کیفیت نماز خوف و سه روز ،روزه در هر ماه و یا موارد دیگر.

برخهی در ایهن روایهات ادعههای تعهارض کردهانهد و حهال آن کههه در حقیقهت تعارضهی در میههان

نیست و علت این که معصوم بهه دو شهکل حکهم را بیهان نمهوده اسهت ،تخییهر در عمهل اسهت؛
یعنی مکل

در واقع مخیر است و ،ایز است هر ی

انتخاب کند.

از دو عمل که بها تهوان او سهازگارتر اسهت

الزم به ذکر است که تخییر دارای اقسامی است:

 .1تخییر واقعی در مسأله فرعی فقهی که همه مکلفان در انتخاب ّ
مخیرند؛ مانند تخییر در

کفاره افطار عمدی ماه رمضان که مکل

روز مختار است.

بین عته رقبهه و اطعهام شصهت فقیهر و روزه شصهت

 . 2تخییر در مسأله اصولی (تخییهر در احهد الهدلیلین) کهه مجتههد در فهرض فقهدان ههر گونهه
24
ّ
مر،ح نسبت به دو خبر متعارض ،در انتخاب آنها ّ
مخیر است.
مقصههود از تخییههر در ایههن بحههث ،قسههم اول اسههت؛ چنان کههه روایههت ز یههر ک ههه راوی در آن از

پاسخهای متفاوت امام به ی
می کند:

مسأله به چهار و،ه تعجب می کند ،امام به همین نکته اشاره

ََ
ََ ََ
َ
َْ ََ َ َ
َ َ َْْ َ َ َ ََ َ
اض ٌنر فئ َج َاب ُنه
اهَّلل ع ْن َ َم ْسنئلة َوَ أننا َح َ ِ
ع ْن ع ْد ِد اْلعیل قال َسئل ع ِیل ْب ُن َحنظل َة أ َبا ع ْد ِد ِ
ََ َ َ
ََ َ
َ َ ََ ََ َ
َ َ
ِف َهیا ،فقال ل ُه َع ِیل ف ِإ ْن ك َان كذا َو كذا فئ َج َاب ُه ِب َو ْجه آخ َر َح ّنیت أ َج َاب ُنه ِبئ ْر َب َع ِنة أ ْو ُجنه ،فقنال

 .24مبانی رفع تعارض اخبار از دیدگاه شیخ طوسی در استبصار ،ص.141
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ََ َ َ َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ُ َ َ
اهَّلل فقنال ل ُنه ال
ع ِیل بن حنظلة یا أبا امد! هنذا بناب قند أح
نن ُناه ،ف َس ِنم َ َعه أ ُبنو ع ْد ِند ِ
َ
َّ
ْ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َّ َ َ ُ ٌ َ ٌ َّ َ ْ َ ْ
ْ
َت ُق ْل َه َك َذا یا أ َبا ْ َ
نیاء أشنیاء مضنیقة لنیس ت ِنر ی ِإال
احل َس ِنن! ف ِإننک رجنل و ِرعِ ،إن ِمنن اْلش ِ
ُ َّ
َ
نیس ل َو ْق َِتنا إ َّال َح ٌّند َواح ٌند ح نَ
َع َیل َو ْجه َو ِاحند ِم ْ َهننا َو ْق ُنت ْ ُ
نی َت ُنَّ ول الش ْنم ُس َو ِم َنن
ِ ِ
احل ُم َع ِنة ل َ ِ ِ
ِ
َ َ
َ َ
َ
َ َ
َ
ْ َْ
25
ََ ْ
اهَّلل ِإ ّن ل ُه ِع ْن ِدی ل َس ْد ِع نَی َو ْجرا؛
اْلش ِ
یاء ُم َو ّس َعة ْت ِر ی عیل ُو ُج ٍوه ك ِث َیر ٍن َو هذا ِم َهنا َو ِ

از عبد االعلی نقل شده که علی بن حنظله از امام صهادق

از مسهألهای سهؤال

کهرد ،در حهالی کهه مههن آنجها حاضهر بهودم .حضههرت در پاسهخ آن مسهأله فرمههود :ای

علی ،اگر این طور و این طور بود ،پاسخ تو این است .سپس به و،هی دیگر پاسخ
همان مسأله را داد تا این که به چهار و،ه پاسخ فرمود .آن گاه علی بن حنظله بهه
حضرتش گفت :این بابی بود که بر ما بسته بودید! حضهرت فرمهود :ایهن گونهه نگهو

ای ابوالحسن ،زیرا تو مرد با تقوایی هستی ،برای برخی امور ضی و تنگی قرار داده
و،هه اسهت ،مثهل وقهت نمهاز ،معهه کهه بهرای آن

شده است و برای آنها تنها ی
ّ
حدی نیست ،مگر حهین زوال خورشهید ،امها بهرای برخهی از امهور ،توسهعه قهرار داده
شده و دارای و،وه بسیاری است ،و این مسأله ،از این قبیل است .به خدا قسم!
نزد من تا هفتاد و،ه برای این مسأله مو،ود است.

به روشنی در این روایت امام با تعبیر « ّموسعه» از احکامی کهه شهارع در آن وسهعتی قهرار داده

است ،یاد می کنند؛ احکامی چون حکم تخییری و یا مستحبات.

از ،مله این موارد می توان به و،وب قصر نماز در سفر و تخییر به اتمام و یا تقصیر در مکه و

مدینههه اشههاره داشههت .در حههدیثی بههه نقههل از امههام رضهها

امام

میفرمایند:

در سههؤال از نمههاز در مکههه و مدینههه

َ ْ ُ َ َّ ْ ْ َ َ
َ َ ْ َ
ََُ
َ
ُ َا َّم ُد ْب ُن ْ َ
اعینل ْب ِنن َب ِز ینع
احل َس ِن ِب ِإ ْسن ِاد ِه ،ع ْن أ َ د ْب ِن ا ّم ِد ْب ِنن ِع َییسن ،ع َنن ام ِند ب ِنن ِإِ ِ
َ
َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ٌ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ
َ َ َ َْ ُ ّ َ
نام ،فقنال ق ِّص ْنر َمنا ْمل َت ْع ِنز ْم
الرضا َع ِن الصال ِن ِِبكة و اْل ِدین ِنة تق ِصنیر أو َ
قال سئلت
َ َ َ َ َ ِ َ
26
ُ
َ
ام عشر ین أیام.
عیل مق ِ

در ایههن روایههت امههام مههیفرماینههد :ا گههر قصههد ده روز ندار یههد ،نمههاز را در مکههه و مدینههه شکسههته
بخوانید .اما در حدیثی دیگر به نقل از عبهدالرحمن بهن ّ
حجهاج در پاسهخ بهه همهین سهؤال امهام
صادق
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میفرمایند:

احل َّدناوَ ،ع ْنن َص ْنف َو َانَ ،ع ْنن َع ْد ِند َّ
ُ َا َّم ُد ْب ُنن َعنیل ْبنن َ ْا ُدنوبَ ،ع ْنن ُ َا َّم ِند ْبنن َع ْد ِند ْ َ
النر ْ َ ِن ْب ِنن
ِ
ِ
ِ ِ

 .25بحار االنوار ،ج ،2ص.243
 .26تهذیب االحکام ،ج ،5ص333؛ وسا ل الشیعه ،ج ،8ص.524

فرمایش امام بر کامل خواندن نماز داللت دارد و پرسش در آخر روایت از سوی سا ل ،ناشی

از تعجب اوست.

همان گونه که مشخص است ،در حدیث اول روایت به تمام خواندن نماز در مکه و مدینهه

در صورت قصد ده روز اشاره دارد؛ اما در حدیث دوم امر به اتمهام نمهاز در حهرمین شهده ،حتهی

اگر ی

نماز کامل نخوانده باشد که البته تنافی و تعهارض بهین ایهن دو روایهت بها حمهل آنهها بهه

تخییر قابل حل است؛ همان گونه که ا،ماع اصحاب نیز بر حکم به تخییر قرار گرفتهه اسهت و

عالوه بر این احادیث مستفیضه از نوع صحیح و یا حسن و یا موث نیز داللهت بهه حکهم تخییهر

در این مسأله دارد.

28
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َ َ
َْ َ
َْ ُ َ َ
اهَّلل
احل ّج ِاج ،قنال َسنئلت أ َبنا ع ْد ِند ِ
َّ َ
َ َ 27
ِف ِهی َما ِإال َصال ن و ِاحدن.

َ َ َ
َ
َ
َّ
الت َمنام َِب ّك َنة َو ْ َ
اْل ِد َین ِنة ،قنال أ ِ َ َو ِإ ْن ْمل ُت َص ِنل
َع ِنن
ِ ِ

 .4بررسی اسلوب فتوا
این اسلوب نیز دارای خصوصیات خاص خود است که با مطالهب پیشهین تمهایز و تفهاوت

آشکار دارد.

 .1-4قالب اجرایی

این روش بیانی ا مه از ،هاتی شبیه به علم طهب دانسهته شهده اسهت و آن عبهارت اسهت از

در نظر گرفتن خصوصیات و شرایر سا ل در بیان حکم؛ به عبارتی همانطور که یه
با در نظر گرفتن مجموعه شرایر بیمار نوع بیماری او را کشه

می کنهد ،امهام

پزشه

نیهز در صهدور

فتوا برای فرد استفتا کننده ،تمهامی خصوصهیات و شهرایر وی را در نظهر گرفتهه و حکهم را بیهان

میکند.

بههدیهی اسههت همههان گونههه کههه ا،ههرای نسههخه پزش ه

بههرای سههایر افههراد سههودمند و کارگشهها

نیست ،استفاده از فتوای امام به عنوان حکم کلی عام نیز صحیح به نظر نمیرسد.

بنا بر این ،اصل در صدور فتوا از سوی امام در نظر گرفتن تمهام ویژگیههای روحهی، ،سهمی

عقیدتی ،مکانی ،زمانی و  ...در لحظه صدور حکم برای سا ل است.

 .27االستبصار فیما اختل من االخبار ،ج ،2ص.331
 .28وسا ل الشیعه ،ج ،5ص ،524ح .21 ،20 ،19 ،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،6 ،2 ،1
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 .2-4مخاطبان

مخاطههب امههام در اسههلوب فتههوایی ،تمههام افههرادی هسههتند کههه بههرای طههرح سههؤال ،ز یههی و

شخصی خویش به امام ر،وع می کنند؛ خواه از اصحاب و یاران خاص ،خواه از عامه مهردم از
شیعیان تا مسلمانان سایر مذاهب باشند.
 .3-4نوع احکام صادره

احکام صادر شده در این اسلوب اصطالحا «فتوا» نام دارد؛ یعنی حکمی که امهام

بها در

نظر گرفتن تمام عوامل محدود کننهده در ا،هرای حکهم شهرعی بهرای شهخص اسهتفتا کننهده در

نظر می گیرند .بدیهی است صدور این حکم از سوی امام معصوم و یها افهراد منصهوب از سهوی
ایشان بوده است که با تسهلر کامهل بهر ّ
کبریهات شهرعی ،یها همهان قواعهد کلهی و اصهول عهام بهه
تطبیه مههوارد ،ز یههی می پردازنههد .از ایههن رو ،در نظههر گههرفتن قههرا ن متصههله در ایههن اسههلوب حههایز
اهمیت است؛ برای نمونه میتوان به روایاتی که در ادامه نوشتار آمده است ،اشاره کرد.
 .4-4ویژگی های دخیل در اسلوب فتوا و نقش آن در تعار

روایات

پهس از آشههنایی بها اسههلوب تعلههیم در تبیهین خصوصههیات آن ،توضههیح و تبیهین اسههلوب فتههوا

به ههرای از به ههین به ههردن ته ههوهم تعه ههارض در په ههارهای از روایه ههات و تحلیه ههل آن به ههر اسه ههاس شه ههرایر و
خصوصههیات حکههم فتههوایی ضههروری اسههت .بههدون ش ه  ،شههناخت عناصههر دخیههل در صههدور

حکم ،میتواند اختالف یا عدم اختالف آن را با سایر احکام آشکار سازد.
 .1-4-4توهم وحدت موضوع برپایه عرف مخاطب

در برخههی مههوارد ،عامههل تههوهم تعههارض در آیههات و روایههات صههادر شههده در مقههام فتههوا ،واحههد

انگاشههتن موضههوع روایههات اسههت؛ ز یههرا از شههرایر ثبههوت تعههارض در دو یهها چنههد روایههت ،یگانههه

انگاشتن موضوع آنهاست که ژرف نگری بر عدم وحدت موضوعی در آنها داللت دارد.
روایاتی که توهم وحدت موضوعی در آنها ایجاد میشود بر چند دسته است:

دسته اول :روایاتی کهه معصهومان

خهود بهه و،هود اخهتالف در موضهوع اشهاره کردهانهد؛ بهه

ایهن معنها کههه بهرای ههر موضههوعی حکمهی لیهر از موضههوع دیگهر بیهان داشههتهاند کهه البتهه تو،ههه و

ارشاد ایشان از دید برخی قا لین به وقوع تعارض در ایهن دسهته از روایهات مخفهی مانهده اسهت؛
به عنوان مثال به روایات زیر میتوان اشاره کرد:
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َْ َ
ُ َ َ
َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َْ ََْ َْ ُ َ
َ َ
اهَّلل عنن رجنل وقنع عنیل أه ِل ِنه قدنل أن یطنو
َع ْن َسل َمة ْب ِن ْا ِر ز قنال َسنئل ُت أ َبنا َع ْد ِند
ِ
َ َ
ََ ُ ََ
ََ ْ
َ َ
َ َ َ َ ََ َ
َل َنوا َ ّ
ینه ٌء ،فخ َر ْج ُنت ِإیل أ ْص َنج ِاب َنا فنئخ َد ْر ُ ُهت ْم ،فقنالوا ّاتقننا َک
الن َس ِناء ،قنال لنیس عل ِ
ِ

سلمة بن محرز میگوید از امام صادق پرسیدم :اگر کسی قبل از طواف نسا بها
ّ
ّ
همسر خود همبستر شود ،کفاره آن چیست؟ ابو عبهد اهلل فرمهود :کفهاره نهدارد .مهن
مرخص شدم و نزد دوستانم آمدم و این فتوا را برایشان نقل کردم .آنان گفتند :ابهو
عبد اهلل از تو تقیه کردهّ ،
میسر _ که یکی از اصحاب بوده اسهت _ همهین مسهأله را
پرسیده و ابو عبهد اهلل بهه او پاسهخ داده کهه بایهد یه

شهتر قربهانی تقهدیم کنهد .مهن

دوباره به خدمت ابو عبداهلل شرفیاب شدم و گفتم :قربانت شوم! من فتهواى شهما

را براى یارانمان نقل کردم و آنان گفتند که شما از من تقیهه کهردهایهد! ز یهرا قهبال بهه
ّ
میسر فرمودهاید که باید ی شتر قربانی کند.
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َ
َ َ ُ ّ ٌ َ ْ َ ََ ُ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ
نک َب َدنننة ،قننال فن َندخل ُت َعلین ِنه،
یسننر قنند سننئله عننن ِمثن ِنل مننا سننئلت ،فقننال لننه علین
هننذا م ِ
َف ُق ْلن ُنت ُجع ْلن ُنت فن َندا َک! إ ّین َأ ْخ َدن ْر ُ َأ ْصن َنج َاب َنا َِبننا َأ َج ْد َتننینَ ،ف َقن ُنالوا َّات َقننا َک َهن َنذا ُم ّیسن ٌنر َقنندْ
ِ
ِ َ ِ
ِِ
ِ
ِ
َ
نک؟ ُق ْلنتُ
ک َك َان َب َل َغ ُهَ ،ف َه ْل َب َل َغ َ
یک َب َد َن ٌةَ ،ف َق َال إ َّن َذ ِل َ
َسئ َل ُه َع َّما َسئ ْل َتَ ،ف َق َال َل ُه َع َل َ
ِ
َ َ َ َ َ ََ َ َ
29
یک ء؛
ال ،قال لیس عل

ابو عبداهلل فرمودّ :
میسر ،حکم خدا را قبال شنیده و با علم و اطالع قبلی دست بهه

چنین خالفی زده است ،آیا تو هم این حکم را قبال شهنیدهاى؟ مهن گفهتم :نهه .ابهو
عبد اهلل فرمود :تکلیفی بر عهده تو نیست.

ایههن موضههوع در روایههت دیگههری بهها همههین مضههمون تنههها بهها انههد تفههاوتی در کتههاب تهههذیب

االحکام آمده است.

30

با بررسی متن روایت ،آشکار میشود که امام

بیان حکم (و،وب قربهانی یه

به روشنی تصهریح می کنهد کهه اخهتالف در

شهتر بهرای فهردی کهه بهه حکهم علهم داشهته و عهدم و،هوب بهرای

فردی کهه علهم بهه حکهم نهدارد) بهه خهاطر و،هود اخهتالف در موضهوع آنهاسهت ،در موضهوع اول
روایههت (سههؤال سههلمه) عههدم علههم ،حکمههی متفههاوت از حکههم میسههره کههه عههالم بههه حکههم بههوده و
تخطی کرده را در پی دارد .بنا بر این چون در موضوع حکهم ،در یه

بوده و در ی

حالهت علهم ،هزء موضهوع

حالت خارج از موضوع ،با یکدیگر تفاوت ماهوی داشته و فرض اتحاد موضوع و

در نتیجه تعارض احکام با وحدت موضوعی ،فرضی باطل است.
دسته دوم :روایاتی که در آنها ا مه

 ،مسهتقیما خهود بهه بیهان اخهتالف در موضهوع روایهات

اشاره نکرده اند ،امها بها راهنمهایی اصهحاب و ارشهاد فقهها بهه اخهتالف موضهوع ،شهبهه اتحهاد در
 .29الکافی ،ج ،4ص.378
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موضوع واشکال تعارض و تفاوت در حکم یا نسخ آن را که عهدهای از عامهه نسهبت بهه برخهی از

احادیث و سنن پیامبر

مطرح کردهاند ،مرتفع میسازند.

بهه عنههوان مثهال در مرسههله «یههونس بهن عبههدالرحمن» ،امههام بهه بیههان تغییههر احکهام بهها تغییههر در

موضوع پرداختهاند:

َ َ
ُ
َُ َ َ
َ
َ
َ ُ َ
اهَّلل َع ِنن
ع ِیل ْب ُن ِإ ْب َر ِاه َمی ،ع ْن َا ّم ِد ْب ِن ِع َییس ،ع ْن یون َس ،ع ْن غ ِیر َو ِاحد َسئلوا أ َبا ع ْد ِند ِ
َ
َ ُّ َّ
ْ ََ َ َ
احلنائض ََل َنال َس ُسن َ ن َب نَ
َس َّنن ْ َ
َْ
نی ِف َهینا
اهَّلل
ضو
احلا ِئ
السن ِة ِ َوق ِت ِه ،فقال ِإ ّن َر ُسنول ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
ُّ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ُ َّ ْ
ینه ب َّ
نالرأی ،أ ّمنا ِإ ْح َندى
كل ُمش ِكل ِْل
السن نِ
نن َِِعهنا و ف ِرمهنا ح َنیت ال یندع ِْلحند مقناال ِف ِ ُِ
َ
َ ْ َ
َ ْ َ ُ َّ َ َ ٌ َ ْ ُ َ ٌ َ
َ
َ
ومة ق ْد أ ْح َص ْ َِتا ِبال اخ ِتالط َعل َهیاّ ،مث ْاس َت َجاض ْت َو ْاس َت َم َّر ِ َهبا
فاحلا ِئض ال ِیت َلا أیام معل
ُ ْ ُ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ُ َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
الند ُم َو ِهننی َذ ِلن َ
ّ
َ
ال َمننة ِبنننت أ ِی
نک ت ْعن ِنر أیامهننا و مَ ْدلننغ ُعند ِدها ،فن ِنإن َامن َنرأن یقننال َلننا ف ِ
ِ
َ
ْ ََ َ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
اض ْت َف ْ َ
َع ْنن َذ ِل َ
نک،
اهَّلل
ُح َدی استج
است َم َّر ِ َهب َا الند ُم فئتنت أ ّم َسنل َم َة ف َسنئلت َر ُسنول ِ
َ
َ ْ َ َ ََ َ
َ
َ َ َ َ َ ُ َّ
اَا أ ْو َق ْد َر َح َ
َ َ ْ
الص َال َن َق ْد َر أ ْق َر ِ َ
ک ،فقنال
اهَّلل َ عن ذ ِل
فقال تدع
یضها ،و ف َسئلت َر ُسول َ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ْ
َ
َ
یض َنها َو َق َنال إ ّ َّننا ُه َنو ِع ْنَ ٌ َو أ َم َر َهنا أ ْن َت ْغ َت ِس َنل َو َت ْس َنت ْث ِفرَ
اَا أو قندر ح ِ
ِ
َّ َ ُ َ َ
ت َدع الص ُال ن ّقدر َأق َر ِ َ
َ ُ َّ ُ َّ
َ
اَننا َملْ
ْ َ َ
الننیت ت ْعننر أین َ
ُ
نام أ ْق َر ِ َ
ْ
نیل ،قننال أبن َنو عدن ِند ِ
ِبثننوب و تصن ِ
َِ
اهَّلل ْ هن ِنذ ِه سنننة النن َِنیب ْ ِ ِ
َ
َ َْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ نْت َت ِل ْط َع َل َهیا أ ال َت َر ى أ ّن ُه ْمل ْیسنئ ََلا ك ْنم ْ
ینوم ِهنی َو ْمل یقنل ِإذا َة َاد ْ َعنیل كنذا ْیومنا فئنن ِت
َ
َ
َ
َ َ
َ
ُْ ََ َ
َ َ
اضن ٌنة َو إ َّ َّنننا َسن َّنن َ ََلننا أیامننا َم ْع ُل َ
ومننة َمننا كانن ْنت ِمن ْنن ق ِلیننل أ ْو ك ِثیننر َب ْعن َند أ ْن َت ْع ِرف َهننا َو
م َستج َ َ ِ
َ ْ
َ
31
ک أف َیت أ ِی و ...
كذ ِل

مضمون روایت به بیان احکام زنان مستحاضه و حا ض بها شهرایر خهاص خهود مهیپهردازد.

در دسهته اول ،از زنهان حهها ض کهه مههدت حهیض آنهها مشههخص اسهت (عددیههه) در صهورتی کههه

بعد از این مدت نیز استمرار ناپاکی داشته ب اشند ،باید به اندازه مدت زمان حیض نماز را رهها
کننهد؛ امهها پهس از آن مشههمول حکهم مستحاضههه میشهوند و بایههد نمازههای خههود را بنها بههر شههرایر

خاص خهود بهه ،ها آورنهد .امهام

در بخشهی از ایهن روایهت بهه نقهل سهنت پیهامبر

در مهورد

فاطمه بنت ابی حبیش ،میپهردازد و سهپس ایهن سهنت را بهه دلیهل ایهن کهه بهرای تمهام افهراد بهه

عنوان حکم کلی تصور نگردد ،شرح میدهد که اگر پیامبر بدون سؤال از نوع حیض زینهب بهه
او دستور فرمودند که در صورت استمرار خهون بهه تعهداد روزههای حهیض  ،از نمهاز دوری کنهد و

سپس بر طب احکام استحاضه عمل کند ،به دلیل این بهوده کهه علهم بهه ایهن داشهتند کهه وی

در دسته اول زنان حا ض (عددیه) به شرحی کهه در عبارتههای فهوق بیهان شهد ،قهرار داشهته و
ّ
به ایهن شهکل تهوهم تعهارض را در روایهات دیگهر کهه بهه زن حها ض مسهتمر الهدم (در اقسهام دیگهر
160
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 .2-4-4صدور فتوا بر اساس توانایی و استعداد مخاطب

حکهم در بعضهی روایهات صهادره بهر مبنهای اسههلوب فتهوا ،بهر اسهاس توانهایی و شهرایر اسههتفتا

کننده صادر می شهود و واضهح اسهت کهه در ایهن صهورت معصهوم ،در صهدد بیهان حکهم کلهی و

ثابت نبوده است؛ زیرا تفاوت سطح در و استعداد مهردم ،از اصهول دخیهل در تبیهین معصهوم

به شمار می رود که در برخی از روایات نیز بر ایهن نکتهه تصهریح شهده اسهت .صهحیحه اسهحاق
بن عمار از امام صادق

بر این تفاوت استعداد در فهم داللت دارد:

ُ
َ
َ َ ُْ
ََ
َ
َّ
الر ُج ُنل آ ِتین ِنه َو أ َك ِّل ُم ُنه بن َند ْ
ْ
ض كال ِمننی
ع
عنن ِإ ْسن َنجا ْب ِنن َع َّمنناو قنال قلن ُنت ِْل ِی َع ْدن ِند اهَّلل
َ ُ ِ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ّ
ّ
ّ
ََ
َ
ُ
ََ َ
َ َ
َ
َف ْیعر ُفن ُنه ُكلن ُنه َو ِمن ْ ُ
نهن ْم َمن ْنن آ ِتین ِنه فئ ك ِل ُمن ُنه ِ َبننالكال ِم ف ْیسن َنت ْو ی كال ِمننی كلن ُنه ّمث ین ُنر ّد ُه َعننیل ك َم نا
َّ ِ
ُ
َ
ََ َ
َ َُّ ُ َ ُ ُ
َ َ َ
َ
ْ َ ُ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
كل ْمته و ِمهنم من آ ِت ِیه فئ ك ِلمنه فیقنول أ ِعند عنیل ،فقنال ینا ِإسنجا ! و منا تند ِر ی ِلنم هنذا
َ
َ
ُْ َ َ َ ّ
َّ
َ َ ُ ُّ ََ
ََ
ُ َ
ْ
ک ف ْیع ِرف ُه كل ُه فذا َک َم ْنن ُع ِج َن ْنت ن ْطف ُت ُنه ِب َعق ِل ِنه َو
ض كال ِم
قل ُت ال قال ال ِذی ُتك ِل ُم ُه ِب َد ْع
ِ
َ
َ َ َّ
ّ
َ ََ
ُ َ ّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ
ّ َُُْ
ینه
ک َعیل كال ِم
أ ّما ال ِذی تك ِلمه فیستو ی كالمک مث ِحیید
ک فذا َک ال ِذی ُر یك َب عقله ِف ِ
ُ
َّ
َ َ َّ ُ َ ّ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ
ّ َُْ ُ
ینه َب ْع َند
ِ َب ْط ِن أ ِّم ِه َو أ ّما ال ِذ َی تك ِل ُمه ِبالكال ِم فیقول أ ِعد عیل فذا َک ال ِذی ُر یك َنب عقلنه ِف ِ
ْ َ َ 32
َما َكی َر َف ُه َو ُیق ُول َل َ
ک أ ِعد عیل؛
ِ
اسحاق بن عمار گو یهد :بهه حضهرت صهادق عهرض کهردم :نهزد مهردى مهیروم و

بررسی اسلو های تعلیم و فتوا در بیان احکام و ن و آن در اختالف و تعارض روایات

مثل وقتیه ،مضطربه و  )...دستور دیگری داده شده است از بین میبرند.

بعضههی از سههخنم را می گههویم او تمههام مقصههود مههرا مههیفهمههد و مههردى دیگههر نههزد او

میروم و تمام سخنم را به او می گویم ،او طب گفتهه مهن ،هواب میدههد و مهردى
دیگر نزد او میروم و سخنم را می گویم او  -چون مقصود مرا نمیفهمهد -می گو یهد
دوباره بگو .فرمود :اى اسحاق ،میدانی چرا چنین است؟ گفتم :نه ،فرمود :آن که

تمام سخن تو را از بعض گفتارت میفهمهد ،کسهی اسهت کهه نطفههاش بها عقلهش

خمیر شده است و آن که پس از اتمام سهخنت ،هواب تهو را می گو یهد کسهی اسهت
که عقلش در شکم مادر به او آمیختهه اسهت و آن کهه چهون سهخنش گهویی گو یهد:
دوباره بگو ،کسی است که پس از بزرگ شدن عقلش به او آمیخته شهده او اسهت

که می گوید دوباره بگو.

در این روایت به روشنی امام به تفاوت فهم و در افراد اشاره دارنهد کهه البتهه در نظهر گهرفتن

آن در صدور احکام ،زیی و فردی برای افراد مد نظر بوده است.

در برخهی از روایهات کهه حکهم کلهی مسهأله ،تخییهری اسهت ،امهام یکهی از شهقوق ّ
مخیهر را بهه
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شههکل تعیینههی بههرای فههرد وا،ههب کردهانههد؛ ز یههرا عههدل آن وا،ههب را بهها تواناییهههای شخصههی و
شرایر راوی متناسب دیدهاند؛ در حالی که حکم کلی واقعیّ ،
مخیهر نههادن مکله در انجهام
هر ی

از شقوق به شکل دلخواه است .بنا بهر ایهن ،در چنهین مهواردی نمیتهوان حکهم و،هوب

در روایات را ظاهر در و،وب تعیینی دانست بهه اعتبهار آن کهه مقتضهی اطهالق حمهل بهر و،هوب
تعیینی است و هیچ عطفی هم صورت نگرفته است؛ زیرا از شروط تحق اطالق آن است کهه
امام در مقام بیهان حکهم مطله باشهد؛ در حهالی کهه در اسهلوب فتهوا ،امهام در مقهام بیهان حکهم

کلی نیست و شرایر مذکور برای تشکیل اطالق مربوط به اسلوب تعلیم است.

از ،مله مواردی که عدم تو،ه به آن سبب تصور بیان روایهات متنهاقض از سهوی ا مهه شهده
است ،صحیحه «خالد ّبیاع» از امام صادق است که در خصوص کفاره ،ماع برای کسی
که طواف نساء بر ذمه دارد بیان شده است:

َْ َ
َ َ
َْ َ
َ ْ َ ُ ََ ََْ ُ َ َ َ َ َ ُ
ْ َ
ینه لنوا
نس قنال َسنئل ُت أ َبنا َع ْد ِند اهَّلل عنن رجنل أو أهلنه و عل
یناع القال ِن
عن خ ِالند َب
ِ
ِ
ّ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ٌ ُ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ ُ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َُ
ینه بقنرن ،مث جناءه آخنر فسنئله
النس ِاء قال عل ِیه بدنة ،مث جاءه آخر فسئله عهنا ،فقنال عل ِ
ِ
َ َْ ََ َ َ َ َ ٌ َُْ ُ َْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُْ َ َ َ ََ َ ٌ ََ َ
ینه بدننة؟ فقنال
َعهنا ،فقال عل ِیه شان ،فقلت بعد ما قاموا أصنلجک اهَّلل كینف قلنت عل ِ
َ ٌ َ َ
ْ َ َ ََ َ ٌََ َ َ ْ
َْ َ
33
وس ٌر الف ِق ِیر شان؛
أ نت و ع ل
یک َبدنة َو عیل ال َو َس ِط َبق َرن َو عیل ُم ِ

از خالد کاله فروش روایت شده است که گفت :از امهام صهادق

در بهاره مهردى

که با همسر خود همبستر شود ،در حهالی کهه طهواف نسهاء را بهر ّ
ذمهه داشهته باشهد،
سؤال کردم ،امام گفت :شترى فربه بر ّ
ذمه دارد .سپس دیگرى نزد او آمد و در این

باره سؤال کرد ،فرمود :گاوى بر ّ
ذمه دارد .پس آن گاه دیگرى درآمد و همهین سهؤال

را در میان نهاد ،امام گفت :گوسفندى بر ذمه دارد .پس چون آنها بپها خاسهتند،
گفتم - :اصلح اهلل  -چگونه در ،واب مهن گفتهی شهترى فربهه بهر ّ
ذمهه او اسهت.
امام گفت :تو مردى توانگرى و از این رو چنان شترى بر ذمه دارى .و آن سا ل کهه
متوسر بود ،گاوى بر ّ
ذمه او است و سا ل فقیر مسئول تقدیم گوسفندى است.

شیخ صدوق نیز در کتاب االعتقادات خود در باب چهل و پنجم در اعتقاد بهه اخهتالف در

احادیث به روشنی بر این نکته اشاره می کند:

ّ ُ َ ُ
ا ُ
اهَّلل تین َ
نار َک و َتعننایل،
ناو الصن
عتقادنننا اْلخین
ناب ِ
نجیجة عننن اْل ِّ ن ِنة أ ننا م ِ
ِ
ِ
ِ
وافقننة ِلكتن ِ
ُ ن َ َ َ َّ
ُ َّ ُ
ٌ
َ
عنن اهَّلل تعنایل ،و لنو كاننت منن
مت ِفقة اْلعاین غیر ات ِلفةْ ،ل ا مئخوذن ِمن لر ِ
یق النوحی ِ
ُ
ّ
ُ
ُ
ٌ
ن
ُ
یكون اختال ظواهر اْلخیاو إال لعلل اتلفة مثل
غیر اهَّلل تعایل لكانت ناتلفة .و ال
ِع ِند ِ
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اعتقههاد مهها در احادیههث صههحیحه کههه از ا مههه

وارد گردیههده ایههن اسههت کههه آنههها

مواف ه کتههاب خههدا اسههت و متفهه در معنهها اسههت و مختل ه

نیسههت؛ ز یههرا کههه

،ملگی به وحهی از حه تعهالی اخهذ شهده و ا گهر از لیهر خداونهد میبهود ،اخهتالف
داشت .و اختالف ظاهرى احادیث به علتهاى مختل

و،ود دارد ،مثل آنچه

بررسی اسلو های تعلیم و فتوا در بیان احکام و ن و آن در اختالف و تعارض روایات

َ
ّكفاون الظراو ُ
تنابعی .و َ
عتق وقینة.و َ
ن
جناء
جناء خینر آخنر ُصنیام شنرر ین ُم َت
ما جاء
ی
ِ
َ
ُّ
ٌ َ
َ
ّ
ُ
ُ
خیر َ
آخر إلعام ست نی مسكینا َ .و كلرا صجیجة ،فالصیام ملن مل حید العتق ،و اَلعام ملنن
َ َ
َ ٌ
ّ َ َّ
َ
َ
یقندو عنیل
یستطع
الصیام .و قد ُر وی أنه یتصد مبا یطیق ،و ذلک امول عنیل منن مل ِ
مل ِ
ّ
ّ
الیمنی إ ْلعنامُ
ن
ِاَلعام .و مهنا ما یقوم كل واحد مهنا مقام الخر ،مثنل منا جناء كفناون
ِ
َ
ُْ ُ َ َْ ُ
نیك ْم َأ ْو ك ْسن َنو ُ ُهت ْم َأ ْو َ ْتر ین ُنر َر َق َدننة َ َْن ْنن َ ْمل حینندْ
َع َشن َنر ین َمسننا ِك نَی ِمن ْنن أ ْو َ
ن
ل
ه
أ
نون
ن
م
ع
ط
ت
نا
ن
م
نط
ن
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ُ َ َ
ننی َلالَلن ُننة أخیننناو أحن ُ
الَلنننة َأینننام فنننإذا َو َر َ
نناون الیمن ِن
ننام و َلانهینننا
ن
اَلع
ب
ها
نند
ن
كف
د
ف ِصن
ی
ننیام َل ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُّ
ُ
َ ّ
نیس ُِب َ
َ
ب ِ َ
ال ُ نا َت ِلفناَ ،و َل َ
خت ِلنفَ ،بنل كنل
الكسو ین ،و َلالهثا ِبتجر ُیر وقیة كان ذلک عند احله ِ
ِ
ِ
َّ َ َُ ُ َ َ ُ
34
قام االخر ى؛
واحدن ِمن هذه الكفاوا تقوم م

در باب کفاره ظهار وارد شده که آزاد کردن بنده است ،و در حدیث دیگر دو مهاه

پهی در پهی روزه اسهت ،و در حهدیث دیگههر شصهت مسهکین طعهام دادن اسههت ،و

همه صحیح است و روزه براى کسی است که قهادر بهر بنهده آزاد کهردن نیسهت ،و
طعام دادن براى کسی است که قادر بر روزه مذکور نیست .روایت شده که صدقه

بدههد بهه ههر میهزان کههه بتوانهد و ایهن بهراى کسهی اسههت کهه قهادر بهر اطعهام شصههت
مسکین نباشد .و بعضی از احادیهث هسهت کهه ههر یه

بدل اختیارى ی

از ایهن مهوارد (برشهمرده)

دیگر است؛ مثل آن که در باب کفاره قسهم در قهرآن وارد شهده:

« طعههام دادن ده مسههکین بههه انههدازه متوسههر آن چههه بههه اهههل و عیههال خههود طعههام
مهی دهیههد ،یها ،امههه دادن ده مسهکین یهها آزاد کهردن بنههدهاى .پهس ا گههر کسهی هههیچ
کدام از این موارد را نتوانست پس باید سه روز روزه بگیهرد» .پهس ههر گهاه در کفهاره
قسم سه حدیث وارد گردد ،یکی به طعام دادن ،دوم به ،امه دادن و سوم به بنده

آزاد کردن ،در نظر ،هال مختل

هر ی

مینماید و حال این که مختل

از این کفارهها بدل دیگری است.

نیست ،بلکه

 .3-4-4تکلم به زبان و لهجه مخاطب

کسهی کههه بهها ز بهان قههومی سههخن می گو یههد ،ب ایهد در کههاربرد واژ گههان ،بها آن قههوم همگههام حرکههت
کند ،تا امکان تفاهم ّ
میسر باشد .این همگامی در کهاربرد الفهار و کلمهات ،نشهانگر آن نیسهت
 .34اعتقادات االمامیة و تصحیح االعتقاد ،ج ،1ص117و .118
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که بار محتوایی آن را پذیرفته است ،بلکه به عنوان نام و نشان ،برای انتقال مفهوم مورد نظر بهه

مخاطب ،به کار گرفته میشود که اصطالحا به آن «مجارات در استعمال» گویند.35

در بیههان احکههام مههورد سههؤال مسههلمانان ،معیههار کههالم معصههوم ،فهههم مخاطبههان و اسههتفاده از

تعبیههرات مههورد فهههم ایشههان اسههت کههه داللههت صههریح و واضههح در کههاربرد واژهههها بههر مبنههای فهههم
ایشهان اسهت .در مهواردی معنههای واژه بهه کهار رفتههه نهزد اقهوام مختله  ،گونههاگون بهوده بهه همههین

،ههت در نگهاه اول ،تههوهم دوگهانگی در تبیههین احکهام ،مشهاهده میشههود و در برخهی از روایههات
چنههین تصههور شههده کههه احادیههث صههادره از معصههوم بهها یکههدیگر متعههارض اسههت؛ در حههالی کههه

بررسی کاربرد عرفی واژگان مخاطبان در این مسأله راه گشاست.

شاهدی از این دسته روایات ،اختالف روایاتی است که حد ّکر را معلوم می کند .در کتهاب

کافی در صحیحه ابن ابی عمیر آمده است:

َ
َ
َ َ َ َ
ُ َ َ ْ َْ
َ ْ
اهَّلل
نض أ ْص َنج ِابنا ،ع ْنن أ ِی ع ْد ِند ِ
ع ِن اب ِن أ ِی عمیر ،عنن بع ِ
َ
36
ِمائ َتا ِو ْلل؛

َ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ َ ْ ٌ
اْل ِناء ألنف َو
قنال الكنر ِمنن

نقهل شهده اسهت کهه

از ابی عمیر به نقل از برخی از اصهحابمان از امهام صهادق
ّ
حضرت در تعیین حد کر فرمودند :هزار و دویست رطل آب را شامل میشود.

ّ
اما این روایات با برخی روایهات دیگهر کهه در آن حهد ک ّهر از ،انهب امهام معلهوم شهده متفهاوت

است نظیر مرسله محمد بن مسلم در کتاب التهذیب:

ََ ْ ُ
ُ َ
37
َ ُ َ َ َ
اهَّللْ ،یعین ْاب َن ْ ُ
َ ْ َْ
اهَّلل أ ّن الك َّر ِس ّت ِمائ ِة ِو ْلل؛
اْل ِغ َیر ینْ ،یرف ُعه ِإیل أ ِی ع ْد ِد ِ
عن عد ِد ِ ِ
از عبداهلل ،یعنی ابن مغیره ،حدیثی مرفوع از امام صادق نقهل شهده اسهت کهه
ّ
حضرت فرمودند :حد کر ،شش صد رطل است.

دلیل اختالف این دو رایت نیز به تفاوت لغهت مخاطبهان فتهوا بهازمی گردد .همهانطور کهه از
ّ
ظههاهر روایههات فههوق معلههوم اسههت پاسههخ امههام بههه و،هههی بههوده کههه حههد کههر در روایههت اول دو برابههر

روایت دوم است و دلیل آن نیز این است که روایت اول بر رطهل عراقهی اشهاره دارد و روایهت دوم

بر رطل کوفی که نص

رطل عراقی است و معلوم میشود که مخاطب فتوای امهام ،در روایهت
38

اول عراقی و دومی کوفی بوده است .در این روایت نیز به روشنی آشکار است کهه امهام طبه
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 .35شبهات و ردود حول القرآن الکریم ،ص .112
 .36الکافی ،ج ،3ص.3
 .37تهذیب االحکام ،ج ،1ص.43
 .38اسباب اختالف الحدیث ،ص.345

 .4-4-4فتوا متناسب با روحیات مخاطب

روایههات فتههوایی معصههومان

چنانچههه خههاص فههرد سههؤال کننههده و محههدود بههه شههرایر و

ا حکام ،ز ی و فردی ،در نظر بگیریم ،حکم صادر شده از سوی امام ،حکهم ،ز یهی اسهت ،کهه
چنانچههه بههه ،ز یههی بههودن آن تو،ههه نشههود ،ممکههن اسههت بههین ایههن حکههم ،ز یههی بهها سههایر احکههام

،زیی و یا احکام کلی دیگر ،تعارض به نظر برسد.

از ،ملههه مههوارد صههدور حکههم ،ز یههی ،فتههوای امههام بههر اسههاس روحیههات و ویژگیهههای خههاص

سنی افراد است .شاهد مثال در این دسته از روایات ،روایهات نههی امهام از «تقبیهل» بهه معنهای

«بوسههیدن» زن یهها کنیههز توسههر فههرد روزهدار ،در مههاه رمضههان اسههت .البتههه نهههی امههام نهههی کراهههی
است؛ آن هم برای ،وانان که به دلیل ویژگی های سهنی دارای میهل شههوانی بیشهتری هسهتند،

بررسی اسلو های تعلیم و فتوا در بیان احکام و ن و آن در اختالف و تعارض روایات

لهجه و لغت هر کدام از راویان به وی پاسخ داده است.

اما در خصوص افراد سهالخورده ،امهام آن را بهدون اشهکال میدانهد؛ چنان کهه در روایهت منصهور

بن حازم به این مطلب اشاره شده است:

َ
ُ ُ
َ َ ُْ
َ ّ ُ َْ َ
َّ
َعن ْنن َم ْن ُصن ْ َ
احل ِار یننة َو
ناَ یق ِدننل
َمننا َتقننول
اهَّلل
نازم قننال قلن ُنت ِْل ِی َع ْدن ِند
الصن ِ ِ
ِ
نوو بنَ ِنن حن ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َّ ُّ َّ ُ َ َ َّ ُ َ
اْلرأن؟ فقال أما الشیم الك ِییر ِمث ِیل و ِمثلک فال بئس ،و أمنا الشناب الش ِنیق فنالِْ ،ل ننه ال
ُْ َُ
ْ
َّ ْ َ َ 39
یی َم ُن َو الق ْدلة ِإ ْح َدى الشهو و؛

منصور بن حازم از امام صادق

در مورد مرد روزه داری که همسر یا کنیز خود را

ببوسد ،سؤال می کند ،پس حضرت در پاسخ به او میفرماید :اگر آن فرد مثل من و
تههو سههالخورده اسههت ،اشههکالی نههدارد ،امهها ا گههر فههرد ،ههوانی اسههت کههه امیههالش او را
تحر یهه

خواهههد نمههود ،خیههر ( نبایههد همس ههر یهها کنیههز خههود را ببوسههد)؛ ز یههرا ب ههه او

طمینانی نیست ،و بوسیدن یکی از انواع شهوت است.

بنا بر این ،با بررسی این دسته روایت ،به نظر میرسد حکم کراهی امام در خصوص ،وانان

به این دلیل صادر شده است که بوسه ی

نوع شهوت است و چون اقتضای سهن ،هوانی اوج

شهوت و امیال ،نسی است ،امهام بهرای ،لهوگیری از باطهل شهدن روزه ،حکهم بهه کراههت ایهن

عمل برای ،وانان داده است.

البته روایت منصور بن حازم از امام صادق

 ،از نظر نحوه بیان ،واب و فتوای امام شهبیه

به احکام کلی است ،به خصوص این که امام به ذکر علت حکهم نیهز پرداختهه اسهت؛ امها بها در
 .39الکافی ،ج ،4ص.104
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نظر گرفتن صدر و ذیل همین روایت که در ،واب پاسخ فرد سالخوردهای است، ،زیی بهودن

حکم آشکار میشود.

 .5جمعبندی
اسب اب اختالف روایات ،بحث مهم و تأثیرگهذاری در فراینهد اسهتنباط از متهون اسهت کهه بها

در درسههت و عمی ه آن ،بسههیاری از تالش هههای گسههترده اصههولی در ایههن زمینههه الزم نخواهههد

آمد.

اما در شناخت این اسباب ،بخشی از علل تعارض در احادیث ناشی از عدم فهم صحیح

متهون اسهت کهه شهناخت اسهلوبهه ای متفهاوت بیهانی ا مهه در بیهان احکهام در قالهب اسههلوب

«تعلههیم» و «فتههوا» در ایههن بخههش ،ههای دارد .ا مههه

اکرم

بههه عنههوان رهبههران دینههی ،پههس از پیههامبر

عهدهدار تبیین معارف و احکام الهی بودهاند .شأن رهبری و هدایت آنهان و از سهوی

دیگ ههر بهره من ههدی ایش ههان از اص ههول الزم ب ههرای ه ههدایت مدبران ههه م ههردم در زمانه ههای مختله ه ،

مو،بههات آن را فههراهم آورد کههه روش ایشههان در بیههان قههوانین ،احکههام و آداب اسههالمی کههه شههأن
هدایت تشریعی ایشان برای مهردم زمهان خهود و نیهز زمانههای بعهد بهه شهمار میرفهت ،متفهاوت

بوده و یکسان نباشد.

اما بر اساس نظریه اخیر حدیث پژوهان؛ اسلوب «تعلهیم» بهه روایهاتی اختصهاص دارد کهه بهه

تبیین قواعد کلی و اصول عام تشریعی در بخش احکهام اختصهاص دارد، .ایگهاه بیهان قواعهد
ثانو یهه ماننههد قاعهده نفههی ضههرر و حهرج و رفههع ا کههراه و اضهطرار در ایههن مقههام اسهت ،نیههز شههناخت

قههرا ن منفصههله ماننههد حکههم خههاص بعههد از بیههان حکههم عههام و لیههره از و یژگیهههای ایههن اسههلوب
اسههت .بههر ایههن اسههاس ،عامههه مههردم مخاطبههان ایههن اسههلوب نبههوده و فقههر فقهههاء و مفتههیهههای

صحابه از این تعلیم بهره بردهاند.

دومین اسلوب گفتاری معصومین در تبیین احکام ،اسلوب «فتوا»سهت .مخاطهب امهام در

این اسلوب ،عامه مردم هستند که بهرای طهرح سهؤال ،ز یهی و شخصهی خهویش بهه امهام ر،هوع

کهرده انهد .سهؤال فهردی از امهور شخصهی ،مو،هب لحههار شهدن ایهن امهر در صهدور فتهوا شهده کههه
دقت در این زمینه برخی تعارضهای وارده در این اسلوب را مرتفع میسازد.

بههه طههور حههتم آشههنایی و شههناخت سههایر اسههباب اخههتالف در روایههات در ایههن بخههش ماننههد

گسههتردگی شههریعت و قصههور لغههت عههرب و یهها شههناخت اسههلوبهای ادبههی در کههالم ا مههه و نیههز
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شناسایی مدالیل اصلی الفار در بازه حیات معصهومین از دیگهر زمینهههای الزم بهرای بررسهی

به نظر میرسد در مجموع فعالیتهای حدیثشناسانه و حهدیث پژوهانهه اخیهر؛ پهرداختن

بههه بحههث از تعههارض روایههات آن هههم بهها نگههاه بررسههی قههرا ن صههدور روایههت و نیههز شناسههایی نههوع

مخاطب معصوم و پهس از آن فههم درسهت حهدیث در پهس قرنهها فاصهله زمهانی و اندیشهه ای،

پههیش از ورود بههه مباحههث پردامنههه اصههولی در بحههث «تعههادل و تههرا،یح» امههری الزم و ضههروری

است ،این نگاشته بخشی از این فرایند را مورد بررسی قرار داده است.
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