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چكیده

در ميان كتابها و جوامع حدیثي ،اخباار فراواناي وجاود دارد

كه به نظر مي رسد محتوا و مضمون آن ها باا یكادیرر تعاار

دارند .عالمه شعراني از افرادي است كه براي بارطار كاردن

تعار

روایاات اها بيات(ع) و

این دسته از اخبار ،با كما

اساتااد باه علاو معقاو و ماقاو كوشايد اسات مياان مااوارد

متعار  ،سازش به وجاود آورد و نباود تعاار

آنها را نشان دهد .وي در تعاار

واقعاي مياان

بادوي و ظااهري اخباار ،باا

تصر در مدلو یكي از طرفين تعاار  ،باه جماع روایاات
 .2دانشيار دانشرا الزهراf_fattahizadeh@alzahra.ac.ir ،
 .0استادیار دانشرا تهران naficy_z@yahoo.com
 .3كارشااس ارشد دانشرا الزهرا ،رشتۀ علو قرآن وحدیث skazemtouri@yahoo.com
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پرداخته و راهكارهایي ارائه كرد است؛ ماناد تخصاي

عاا ،

تقييد مطلق ،حم بر استحباب ،و توجه به قواعد بالغي-ادباي.
عالمه همچاين درخصاو

تعاار

با ذكر دالی ِ ،یكاي از طارفين تعاار

غيرظااهري ،در ماواردي

داد و در مواردي كه دو طار تعاار

را بار دیراري تارجي

بار یكادیرر مزیتاي

ندارند ،قای به تخيير شد و در برخي دیرر نيز قو باه توقا

را برگزید است .بدینترتيب ،راهكارهاي ح تعاار

اخباار

از نرا عالمه شعراني با تأكيد بر تعليقات وي بار كتااب وافاي

بحث شد است.

کلیدواژهه ا :وافاي ،فايض كاشااني ،عالماه شاعراني ،حا

تعار
بیان مسئله

اخبار ،تعار

شااسایي روایات متعار

بدوي ،تعار

و را برطر

مستقر.

كردن تعاار

آنهاا ،یكاي از مباحاث مها علا

حدیث است .از خصوصيات اصالي ایان گوناه روایاات ناساازگاري ظااهر آن هاا باا قواعاد
شااخته شد است كه معااي باط و مردودي را به ذهن مي رسااند یاا باا نا
متعار

است .باابراین ،شااخت اساباب اخاتال

شارعي دیرار

و نياز را حا آنهاا ،گاا بزرگاي باراي

دست یابي به حقيقت است .این موضوع هموار توجه عالمان دیاي را به خود معطو

كرد

است .آنها بر اساس روایات فراوان ،مباي بر حكيمانه بودن سخاان ائمه(ع) و اینكه همري
آن سخاان از ی

نور پاک سرچشمه گرفته است ،اختال

و تااقض را در مقاصاد ساخاان

ایشان نميپذیرند .از اینرو ،محدثان كوشيد اند با استفاد از اخبار ماقو كه از ائماه(ع) در
اینبار رسيد است ،ميان روایات متعار

جمع و سازش به وجود آورناد و نباود تعاار

واقعي ميان آنها را روشن كااد .حا پرسش این است كه عالمه براي ح تعار
چه را كارهایي بهر گرفته است.

اخباار از
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ميرزا ابوالحسن شعراني ،از محدثان معاصر ،به جهت وسعت اطالعات خود در دانش هااي
معقو و ماقو  ،به ح و توجيه بسياري از روایات متعار

موجود در كتب پرداخته است.

تبلور جایرا علمي عالماه شاعراني در حاوزۀ حادیث پژوهاي و شايوۀ عالماناۀ وي در حا
تعار

اخبار ،به ویژ در تعليقهایي است كه بركتااب وافاي 2نوشاته اسات .بااابراین ،روش

عالمه در رویارویي با روایات متعار

از دیدگا آن كتاب بررسي شاد اسات .بار اسااس

نتایج بهدستآمد  ،این راهكار ویژ نهتاها ما را با ژرفاي بخشاي از حادیث آشااا مايكااد،
بلكه در فه مقصود اصلي آن یاري ميرساند .گفتاي است گرچاه پاژوهشهاایي در زميااۀ
اندیشه هاي عالمه شعراني انجا شد است ،موضاوع بررساي دیادگا وي در حا تعاار
اخبار پيشياهاي ندارد.
 .1نگاهي کوتاه به زندگي عالمه شعراني

ميرزا ابوالحسن شاعراني از دانشامادان كا نظيار و پارتالش قارن حاضار (2303-2302ق)

است .پدر او شيخ محمدبن آخوند مالغالمحسين ،از نوادگان مال فت اهلل كاشانى اسات كاه
مفسر معرو

عصر صفویه و صاحب تفسيرشری

ماهجالصادقين است ،و ماادر وي فرزناد

ميرزا ابراهي نواب ،صاحب كتااب فايض الادموع .عالماه شاعراني ،در تهاران ،قا و نجا
اشر  ،از استادان بسياري بهر برد و در علو مختلا

چاون فقاه ،اصاو  ،تااریخ ،نجاو ،

ادبيات ،حكمت و فلسفه ،عرفان و كال  ،پزشكي ،تفسير و علاو قرآناي ،رجاا  ،حادیث و
ریاضيات صاحب نظر بود است .وي افزون بر مهارت كافى در علو گوناگون ،با زبانهااي
عربى ،فرانسه ،تركى ،انرليسى و عبرى آشاایي داشته است .ایشان عمر پربركت خاود را باه
تألي  ،تدریس ،خدمت به مرد و مجاهدت سپري كرد و در حدود چه اثر گرانساا
از خود برجاي گذاشته است .عالمه بسياري از اندوختاههااي علماي خاویش را باه ویاژ در
حدیث ،در قالب كتاب یا حواشي و تعليقات یا تصحي بيان كرد است .از تعليقاات وي در

زمياۀ حدیث به این نمونهها اشار ميشود :شار اصاو كاافى اثار ماال صاال مازنادرانى،
تعليق بر وسای الشيعه و نيز تعليق بركتاب وافي تألي

مالمحسن فيض كاشاني .این دانشماد

 .2شایان ذكر است تما مجلدات كتاب وافي با تعليقات عالمه شعراني بررسي شد است.
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برجسته سرانجا پس از هفتاد و سه سا زندگى پرافتخار ،دعوت حق را لبيا

گفات و در

جوار ملكوتى حضرت عبدالعظي حساى ،به خااک ساپرد شاد (ر.ک :مجموعاه مقااالت،

زندگينامه و خدمات علمي و فرهاري آیتاهلل شعراني32-22 :2334 ،؛ جمعاي از محققاان

حوزۀ علميۀ ق 03/0 :2334 ،؛ غياثي كرماني :2332 ،مقدمه؛ رحيميان.)30 :2332 ،
 .2واژهشناسي تعارض
 .1-2تعارض در لغت
واژۀ تعاار

از «عاار » مشاتق شااد كااه باه معااااي «اظهاار و ابااراز» (فراهيادي2422 ،ق:

032/2؛ ابنماظاور2422 ،ق262/3 :؛ فيروزآباادي ،بايتاا )333/0 :و «پهااا در مقابا طاو »
است؛ چون هر ی

از دو دلي در مقاب ه ظاهر ميشوند و خاود را در مقابا دیراري از

نظر حجيت ه عر

ميداناد (فراهيدي2422 ،ق032/2 :؛ ابنفارس2400،ق.)303 :

 .2-2تعارض در اصطالح
مبحث تعار

تعار

مورد توجه عالمان حدیث و اصوليان باود اسات .از آنجاا كاه اصاوليان در

اخبار به مباحث نظري بيشتر توجه كرد اناد ،در كتاب آناان تعریا

مشاهد ميشود .مشهورترین تعری

هااي مختلفاي

نزد آنان تاافي دو یا چاد دلي در مفاد و مدلو است؛

چاانكه با ه متااقض و متضاد باشااد (ر.ک :محقاق دامااد)206-202/3 :2332 ،؛ هرچااد
عد ايتعری

مشهور را نپذیرفته و تعری هایي دراینبار به دست داد اند 2،تعبيرهاي آناان

نيز متفاوت است .عد اي اصطال «تعار

ادله» (محقق داماد 202/3 ،در بي تاا )232/2 :و

گروهي اصطال «تعاد و تاراجي » (ر.ک :انصااري332/0 :2330 ،؛ مظفار230/0 :2332؛
خویي )330/4 :2402 ،را به كار برد اند.
امّا محدثان در تعار

اخبار كمتر به تعری

و بيان شروط و اسباب تعار

پرداختهاناد؛

زیرا توجه محدثان به بحث هاي عيايِ تعار  ،جدي تر و بيشاتر باه صاورت مصاداقي باود
است .با وجود این ،در آثارشان عاااویاي نظيار «مختلا الحادیث» یاا «اخاتال الحادیث»
 .1ر.ک :خراساني2304 ،ق403 :؛ خویي2402 ،ق330/ 4 :؛ حيدري062 :2336 ،؛ مظفر.230/0 :2332 ،

0
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اخباار باه چشا مايخاورد (ر.ک :عااملي2423 ،ق204 :؛ احسااني فار

دربارۀ ح تعاار

لاررودي« .)22 :2336 ،مختل » ضد اتفاق (طریحي )24/2 :2424 ،یا نقايض اتفااق اسات؛
در اینجا ،اختال

مراد از مختل

دو حدیث در متن است و ایان باا «مؤتلا

و مختلا »

2

در ساد تفاوت دارد.
آن گفته است« :دو حدیثي كه در معااي ظاهري آنها تضااد و تااافي باه

مامقاني در تعری

چش بخورد ،چه این تضاد واقعي باشد كه نتوان بين آنها به وجهاي از وجاو جماع نماود و

چه این تضادها قاب جمع باشد» (مامقاني ،بيتا ،)064/2 :بدان «مختل » ميگویاد 0.بهجااي
مختل الحدیث اصطالحات دیراري نياز باه كاار مايرود؛ مانااد «مشاك الحادیث» (عتار،
2420ق)333 :؛ «تأوی الحدیث» (عجاج الخطيب2404 ،ق)233 :؛ «تلفيق الحادیث» (صاال ،
.)222 :2020
نتيجۀ تعاری
اختال

محادثان ،اخاتال

در مادلو دو خبار اسات و فرقاي نمايكااد كاه ایان

از نوع تضاد یا تااقض باشد؛ به عبارت دیرر براساس تعاری

مدلو دو خبر است؛ هرچاد این اختال
باابر تعاری

و تااقض ظاهري باشد.

محدثان و اصوليان ،ميتوان گفات كاه تعاار

تفاوت دارد؛ زیرا محدثان تعار

محدثان ،اختال

در

از نظار محادثان باا اصاوليان

ظاهري از نرا اصوليان را نيز اختال

حدیث دانستهاند.

 .3انواع تعارض

تعار

ميان روایات را ميتوان در اقسا زیر برشمرد:

 .1-3تعارض بدوی
گاهي تعار

ميان دو روایت از نوع ابتدایي و ظاهري است و متعارضان قابا جماع داللاي

هستاد؛ به این معاا كه ميتوان هر ی
 .2مؤتل

از دو روایت را بر معاایي حم كرد كاه باا دیراري

و مختل  :حدیثي است كه در ساد آن ،نا راوي ،به شكلي است كه در كتابت شبيه ولي در تلفظ مختلا

باشد (ر.ک :عاملي2423 ،ق332 :؛ سبحاني.)30 :2330 ،
 .0با این تعری  ،دو حدیث مختل
.)030 :2332

در اصطال درایه ،همان متعارضان در اصاطال اصاوليان اسات (ر.ک :ساليماني،
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تاااافي نداشااته باشااد .بااه ایاان نااوع از تعااار  ،تعااار

باادوي ،ظاااهري ،یااا غيرمسااتقر

ميگویاد(مظفر022/0 :2332 ،؛ خراسااني400 :2304 ،؛ محقاق دامااد .)203/3 :2330 ،در
این گونه تعار  ،با بهكارگيري روش هایي كه عر

عا و عقالي عال آن را ميپسادند و

در محاورات خود عمالً از آن بهر ميگيرناد ،مانااد دليا عاا و خاا
توسط دلي خا  ،عا را تخصي

كاه عار

مارد

ميزناد و نياز مطلاق و مقياد حا شادني اسات و طباق

قاعدۀ «الجمع مهما امكن اولي من الطر » تا زماني كه جماع عرفاي ممكان باشاد ،باه سارا
روشهاي دیرر نميروند (مظفار206/0 :2332،؛ سابحاني2423 ،ق022 :؛ حيادري:2336 ،
063؛ خراساني.)222 :2304 ،
در اصطال اصوليان ،به جمع ميان دو دلي متعاار  ،جماع عرفاي «جماع داللاي»« ،جماع

مقبو » ،یا «جمع با شاهد» نياز گفتاه مايشاود( 2 .محمادي .)42-44/3 :2333 ،باراي جماع
عرفي ،روشهاي گوناگوني بيان شد است كه تعار

ابتدایي را از بين ميبرد.

 .2-3تعارض مستقر

هرگا بين دو روایت تاافي و تدافع به گونهاي باشد كه جمع عرفي باين آن دو امكاان پاذیر
نباشد ،این تعار

را غيرظاهري یا تعار

مستقر ميگویاد(مظفر .)206/0 :2332 ،تعار

مستقر یا غيرظاهري دو گونه است:
 -جایي كه هيچ یا

از دو جاز ،،مزیات و رجحااني بار دیراري نادارد؛ یعااي هار دو

حدیث از هر جهت با یكادیرر مسااوي و ها وزن هساتاد ،ولاي حكمااً و متاااً باا یكادیرر
متعار

و ناسازگارند؛ به نحوي كاه جماع باين آنهاا ممكان نيسات و مرجحاي نياز وجاود

نداشته باشد كه یكي را بر دیرري برتري بخشد .در مورد حك دو حادیث متعااد  ،حكا
عق تساقط است؛ یعاي هر دو دلي نادید و نابود انراشته و به اصو عمليه مراجعاه شاود.
این همان قاعدۀ «إذا تعارضا تساقطا» است (مظفار026/0 :2332 ،؛ صادر ،بايتاا40:؛ محقاق
داماد.)242/3 :2330 ،
 .2نكتۀ درخور توجه این است كاه در جماع عرفاي عقاالي عاال آن را مايپساادند و در محااورات خاود از آن بهار
ميگيرند .در مقاب آن ،جمع تبرعي است كه وجه الجمعي است كه عق با دقت و درایت و باری

بياي ميتراشد ولاي

به درجۀ ظهور عرفي نميرسد و عقالي عال در محاورات خود چاين مباایي ندارند (ر.ک :مظفر.)022/0 :2332 ،
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اما براي ح تعار

احادیث و شااخت صحي از سقي  ،اخباري از معصومان(ع) باه ماا

رسيد است كه با كم

روایاات را باه دسات

آن احادیث ميتاوان را هااي رفاع تعاار

آورد .این روایات مالک و معيار خوبي براي رفع تعار

اخبار مختل

است ،كاه باه آنهاا

اخبار عالجيه گفته ميشود .اخبار عالجيه به چاد قس اند :مجموعه اي از روایات مرباوط باه

تخييرند 2،و از گروهي نيز حك توق

به دست ميآید.

بر این اساس ،گروهي از اصوليان مبااي تخيير را اختيار كرد اند و ميگویاد مكل
است به هر ی

از اخبار متعار

عم كاد 0و دستۀ دیرر دستور به توق

داد اند.

3

مخير

جایي كه یكي از دو حدیث ،مرج داشته باشد و دیرري جهت رجحاني در آن نباشاد؛ در
اینجا خبر داراي مرج  ،بر خبر دیرر مقد ميشاود .در ایانخصاو  ،در كتاب مختلا

تقسي بادي هاي گوناگوني ذكر شد است 4كه در ی

نرا كلي ميتاوان مرجحاات را باه

دو دستۀ داخلي -شام مرجحات سادي و متاي -و خارجي طبقهبادي كرد.
 .4راهكارهای عالمه شعراني در تعارض اخبار

چاانكه اشار شد ،عالمه شعراني براي رفع تعار

ميان روایات با را ح هاي علماي بسايار

كوشيد است.
 .1-4راهكارهای عالمه در حل تعارض بدوی

عالمه شعراني در آثارش با رویكردها و روشهاي گوناگون سعي در رفع تعاار

و جماع

بين احادیث كرد اسات .وي باه دليا اهميات دادن باه جایراا و اعتباار عقا در سااجش
احادیث ،در برخورد با روایات متعاار

در پرتاو علاو مختلا

باه جماع و حا تعاار

روایات پرداخته است.
 .2براي مشاهدۀ روایات تخيير و توق  ،ر.ک :حرعاملي ،بيتا 23 :از ابواب صفاتالقاضي ،باب  33 ،32 ،0و .33
 .0از جمله عالماني كه قای به تخيير شد اند :ر.ک :طوسي 4/2 :2332 ،؛ محققحلّي226 :2363 ،؛ حلّي2426 ،ق:
032؛ عاملي (فرزند شهيد ثاني).342 :2336 ،
 .3از جمله عالماني كه قای به توق

شد اند :ر.ک :طوسي2323 ،ق224-222 :؛ محققحلّي.223 :2363 ،

 .4خراساني224-223 ،؛ انصاري.020-033-036/ 0 :2330 ،
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عالمه بر مبااي قواعد عل فلسفه با توجه به آیۀ «ماا كاات تادري مااالكتااب واالیماان» و
روایت «ل یكن زمان كان فيه نبيّا جاهال بالكتاب و غير عار
كاه پياامبر (

باهلل»  -هيچ گاا نباود اسات

) نساابت بااه كتاااب ناآگااا باشاد و خداشااااس نباشااد -رفااع تعااار

كاارد

مينویسد :مراد قبليت زماني نيست ،بلكه قبليت ذاتي است .عل و ایماان ماأخوذ از خداوناد
است و آن حضرت واجبالوجود بالذات نبود است تاا باه ذات حاقتعاالي عاال و عاار
باشد و عد ذاتي وي قب از وجود غيري او باود اسات .علا و ایماان و كماا ایشاان نياز
حادث و معلو بود و از خداوند گرفته شد است؛ باهگوناه اي كاه اگار وي و تعلاي الهاي
نميبود ،نميدانست كه كتاب و ایمان چيست؛ همچاانكاه شااعر گفتاه اسات «یاارب لاوال
انت ما اهتدنا» خدایا ،اگر تو نبودي هدایت نميیافتي  .قطعاً هد
زماني نبود  ،بلكه توق

شااعر ایان نيسات كاه او

هدایت به ذات حضرت حق ماظور است؛ ماناد آیۀ «و ه ّ بها لاوال

ان راي برهان ربه» .باابراین ،معاا این نيست كه اگر برهاان پروردگاارش نباود ،او قصاد زناا
مي كرد ،سپس برهان حاص شاد و زناا نكارد ،بلكاه برهاان پيوساته باا اوسات و لاذا قصاد
معصيت نميكاد (ر.ک :مازندراني ،بيتا.)32/6 :
همچاين ،عالمه بر اساس عل كال  ،به ح تعار

2

اخبار پرداخته است .وي ذیا پاار اي

از آیات به این موضوع تصری كرد است كه قبو توبه بار خداوناد واجاب نيسات ،بلكاه
تفضلي از جانب خداوند است .عالمه شعراني در برخورد با برخي از روایات كه كساي كاه
گاا و پس از آن توبه كاد ماناد كسي است كاه هايچ گاااهي نكارد  ،رفاع تعاار

كارد

است و ضمن تأیيد روایات در این موضوع و مقيد كردن آنها ميگوید :در صورتي كه توبه
از جانب خداوند پذیرفته شود؛ زیارا پاذیرش آن از جاناب خداوناد واجاب نيسات (ر.ک:

فيض كاشاني 0 .)02/0 :2332 ،همچاين از اخباري كه بر عصمت انبيا خدشه وارد ماي آورد،
رفع تعار

ميكاد و حكایات معار

عصامت را بعياد مايداناد .بااابراین ،در ایان گوناه

 .2ر.ک :ابوالفتو رازي2330 ،ق 036/22،320/22 :و 003؛ فيضكاشاني 223/2 : 2332،؛ مازندراني ،باي تاا234/4 :؛
طبيبي.322-002 :2333 ،

 .0ر.ک :طبرسي2423 ،ق06/2 :؛ مازندراني ،بي تا263/0 ،24/2 :؛ ابوالفتو رازي2330 ،ق.262/3 :
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موارد ،اعتبار آثاار بياانرر ایان حكایاات را نياز ماي سااجد (ر.ک :ابوالفتاو رازي:2320 ،
.)402/6

2

در پرتو علو تجربي نيز وي مضمون احادیث را توجيه كرد است .در روایتي از اما كاظ
(ع) ،دیۀ نطفه 42دیاار و علقه  62دیاار و در روایات دیرار دیاۀ نطفاه  02دیااار و علقاه 42
دیاار است .عالمه شعراني ذی روایت مينویسد:
این روایت مخال

روایت سابق است كه  02دیاار براي علقه آمد است .شااید

امكان جمع آنها به این صورت باشد كه  02دیاار باه اعتباار او حااالت نطفاه و
 42دیاار به اعتبار آخر حاالت نطفه متص به علقاه اسات .بااابراین ،باين نطفاه و
علقه حد فاص قطعي نيست و همين طور انتقا دفعي نميباشد.
وي در ادامه مي گوید« :امكان مشخ

كردن زمان معين از او علقه وجاود نادارد و ایان

مسئله غير معلو و حك تقریبي است .آنچه ما اختياركردی ماذهب ابان جاياد اسات و امار
واض ميباشد» (فيض كاشاني.)323 /02 :2332 ،

0

عالمه با توجه به تاریخ گذاري آیات ،از برخي روایات وارد شد مبااي بار ایان كاه زناان
پيامبر(

) پوشش نداشتاد و با روي باز در مقاب مردان ظاهر ميشدند ،رفع تعار

ميگوید :هر خبري كه داللت كاد بر این كه زني در زماان پياامبر (

كرد ،

) باا روي بااز باود و

مردان او را مي شااختاد ،پيش از نزو آیۀ حجااب اسات (ر.ک :ابوالفتاو رازي2330 ،ق:
222-224/24؛  .)200/3عالمه شعراني در مواردي به جمع دو روایت تأكيد كرد اماا وجاه
جمع را بيان نكرد است (ر.ک :فيض كاشاني.)2030/24 :2332 ،
در نهایت ،عالمه در مواردي به پشتوانۀ عل اصو  ،به رفع تعار

روایات اقدا كارد كاه

راهكارهاي ذی نشاندهادۀ تالشهاي وي در این زمياه است.

 .2ر.ک :ابوالفتو رازي2330 ،ق066/0 :؛ مازندراني ،بيتا243/4 :؛ رحيميان233 :2330 ،؛ طبيبي.322-002 :2333 ،
 .0ر.ک :ابوالفتو رازي2330 ،ق034/0 :؛ 326/22؛ فيض كاشاني.222/06 :2332 ،
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 .1-1-4تخصیص عام

عا در اصطال محدثان به حدیثي گویاد كه حك آن شام همۀ افراد ميشود ،هرچاد در
مورد فرد یا گرو خاصي صادر شد باشد .در روایتي آمد است كه اما صاادق(ع) فرماود
كه بركفن فرزندش اسماعي باویساد« :اسماعي شهادت مي دهد خدایي جاز خاداي یراناه
نيست» كه معااي آن ،استحباب نوشتن اس ميت بر كفن وي است كه حك عاا اسات .اماا
) یاا معصاو (ع)

«خا » در اصطال محدثان ،عبارت است از حكمي كه توسط پياامبر(

در مورد فرد یا قاو خاصاي وارد شاد باشاد؛ مثا ذ ِّ اها اجتهااد ،متكلماين و متصاوفه؛
اصحاب رأي و بدعت است نه هماۀ آنهاا (مازنادراني ،بايتاا:

چرا كه این مذمت مخصو
.)300/0
هرگا دلي عا و دلي خا
مي شود و براي رفع تعار

در ظاهر مخال

باید دليا عاا را بار خاا

(حياادري .)202 :2336 ،تخصااي
تعار

ه باشاد ،در چاين حالتي بر خا

حم

حما كارد و آن را تخصاي

زد

روایااات عااا از راهكارهاااي عالمااه شااعرانيجهت رفااع

روایات است.
بود و در آن ميان حااجتي باراي او

در روایتي از اما (ع) دربارۀ فردي كه مشغو طوا

رخ داد  ،سؤا شد است .اما در پاسخ فرمود است مانعي ندارد كه او طوا
و در پي حاجت خود یا حاجت غيرخود روان شود و چون بخواهد در طوا
بريرد و باشياد ،مانعي ندارد و چون به كاار طاوا

را قطع كاد
خود خستري

باازگردد ،از هماانجاا كاه قطاع كارد

شروع كاد؛ اگرچه اشواط طوافي كه انجا داد كمتر از نص
كان اق من الاص » مي نویسد« :واجب اسات تخصاي

باشد .عالمه ذی عبارت «ان

آن باه طاوا

مساتحبي و روایات

صفوان این چاين است» (فيض كاشاني.)326/23 :2332 ،
در روایتي دیرر از رسو خدا(

) نق شد است« :الجالب مرزوق والمحتكر ملعون».

عالمه ذی «المحتكر ملعون» مي نویسد« :عا است به نسبت جاساي كاه احتكاار ماي كااد،
وليكن واجب است به آنچه مایحتاج مرد است و معاش شان بر پایۀ آن مي باشد ،تخصي
زد شود و این مسئله در زمانها و مكانها مختل

است» .عالمه شاعراني روایات غيااثبان

ابراهي را كه از اماا صاادق(ع) نقا كارد اسات و در آن روایات مقصاود از احتكاار را،
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احتكار گاد  ،جو ،مویز ،خرما ،روغن و زیتون ذكر مي كاد ،حم بار غالاب دانساته اسات
(فيض كاشاني.)326/23 :2332 ،

2

 .2-1-4تقیید مطلق

«مطلق» به لفظ و معاایي گفته مي شود كه بر تمامي افرادي كاه تحات آن لفاظ قارار دارناد،
بدون هر گونه قيد و صفت ،قابليت داللت داشته باشد .در مقاب « ،مقياد» باه لفاظ و معااایي
گفته ميشود كه همارا باا قياد و صافت خاصاي آورد شاود(ر.ک :سابحاني033 /323 ،؛
محقق داماد .)03/2 :2330 ،هرگا بين دو روایت مطلق و مقيد ناساازگاري وجاود داشاته و
ظهور یكي ،نافي ظهور دیرري باشد و نتوان سازش ماطقي بين آنها برقرار كرد ،باید دسات
از ظهور مطلق برداشته مطلق را حم بر مقيد كرد .درحقيقت ،روایت مقياد ،دایارۀ روایات
مطلق را محدود ميسازد و مكل

به اندازۀ مقيد حك را اجرا ميكاد (ر.ک :محقق دامااد،

222-223/2 :2330؛ سبحاني.)043 :2323 ،
نمونههاي ذی  ،نشاندهادۀ توجه عالمه شعراني(ر ) به روایات مطلق و مقيد است.
 روایتي از اما صادق(ع) نق شد است كه زني اختيارش به دست خاودش اسات كاهسفيه نباشد و سرپرستي براي نكا نداشته باشد .در این صورت ،تزویج او بدون اجازۀ ولاي
جایز است .عالمه شعراني ميگوید:
عبارت «قد ملكت نفسها» یعاي پدر ندارد؛ زیارا زن بااكر اي كاه پادر دارد مثا بااد اي
براي پدرش است و عبارت «السفيهه و ال المولي عليها» یعااي او را در تصار

اماوالش مااع

نميكااد؛ زیرا بالغ و رشدیافته است .پس نكاحش بدون اذن ولي جایز است.
عالمه شعراني برداشت متأخران از این روایت را نادرست ميداند و مينویسد:
و عجب آن كه بيشتر متأخران به این خبر اعتماد و به آن استدال كارد اناد كاه
پدر بر باكر والیت ندارد .البته در آن داللتي نيست و من نمي دانا كاه از كجاا
براي آنان این توه حاص شد است؛ مرر این كه تمس

2

 .ر.ک  :طبرسي2423 ،ق3/3 :؛ شعراني2330 ،؛ نثر طوبي.23/2 ،

آنها به اطاالق باشاد
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و باا به عبارت «ملكت نفسها» این موضوع شام باكر و ثيب 2و كسي كاه پادر
دارد یا ندارد ه ميشود.
وي براي رفع تعار

و نيز ردّ استاباط متأخران با استااد به روایااتي كاه والیات پادر بار

دختر باكر را اثبات ميكاد ،روایت قبلي را حم بر مقيد كرد و گفته است:
به اعتقاد من این روایت در داللت بر والیت پدر ظهور بيشتري دارد .تقييدي در
عبارت «ملكت نفسها»ست؛ یعاي پدر(ولي) ندارد و اگر فر

ما اطالق لفاظ و

شمو آن باكر و ثيب باشد ،تقييد آن با ثيب به قریاۀ سایر اخبار واجب است.
 در روایت دیرري از اما صادق(ع) دربارۀ قاضي سؤا شد است كه مخارج خاود رااز اجرت قضاوت كه از دولت دریافت مي كاد ،تأمين ميكاد ،و اماا در پاساخ فرماود كاه
آن حرا است .عالمه شعراني در ذی عبارت «یأخذ منالسلطان عليالرزق» مينویسد:
واجب است بر سلطان (یا دولت) جائر حم شود؛ زیرا گرفتن اجرت از سالطان
(دولت) عاد به اتفاق جایز است ،بلكه اخذ اجرت از سلطان جائر هرگا مجبور
نباشد بر خال

حق حك بدهد ،جایز دانسته شد است (فايض كاشااني:2332 ،

023/26؛ ر.ک :طبرسي2423 ،ق3/20 :؛ حرعاملي ،بي تا.).32،23 :332،23 :
 .3-1-4حمل بر استحباب

گاهي تعبيري كه در روایت به كار رفته است ظاهراً بر الازا و وجاوب داللات دارد؛ اماا باا
توجه به روایات متعار

مي توان دریافت كه معصاو (ع) الازا و تكليا

وجاوبي را اراد

نفرمود است و باید آن را حم بر رجحان و استحباب كرد.
عالمه شعراني(ر ) نيز به این گونه موارد در تعليقات خود ،باه ویاژ كتااب وافاي ،توجاه
داشته و این دسته از روایات را حم بر استحباب كرد است.

.2ثيب :زني كه ازدواج كرد باشد و به هر صورت از همسرش جدا شد باشد( ،بيو ) ضد باكر  ،گاهي اوقات به طور

مجازي بر زن بالغ ،اگرچه باكر باشد ،اطالق ميشود (ر.ک :ابنماظور2422 ،ق043/2 :؛ مصطفوي2426 ،ق42/0 :؛

حسياي.)224 :2332 ،
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در روایتي از اما كاظ (ع) نق شد است كه هارامي كه انساان داراي فرزناد مايشاود،
عقيقه واجب است .عالمه شعراني(ر ) ذی عبارت «العقيقه واجباه» آورد اسات« :ماراد از
وجوب ،استحباب مؤكد است».
وي ذی روایت ،عالو بر بيان آراي سيد مرتضي و ابن جايد كه به وجاوب عقيقاه معتقاد
بود اند ،به نظر شيخ طوسي(ر ) و برخي از متأخران اشار كرد است كاه اساتحباب آن را
بهخاطر ادلۀ وجوب ،ضعي

دانستهاند.

عالمه یادآور ميشود كه در بعضي اخبار صحي آمد اسات قربااني عقيقاه واجابتار از
قرباني روز عيد قربان است و قرباني نزد بسياري از علماي ما مساتحب اسات .روایات عماار
ساباطي از اما صادق(ع) قو به تفصي را بيان ميكاد كه عقيقه بر شاخ

تاوانرر واجاب

است .اما اگر تهي دست باشد ،هرگا توانایي یافات ،آن را انجاا دهاد و چااانچاه تاوانرر
نشد ،بر او چيزي نيست .اگر عقيقه نكرد تا عيد قربان شد و قرباني كرد ،ایان خاود باراي او
كافي است .عالمه از این روایت استحباب را برداشت ماي كااد و ماي گویاد :بااابراین ،اگار
عقيقه واجب باشد ،قرباني از او كفایت نميكاد (فيض كاشاني.)2300 ،03 :2332 ،
روایتي از اما صاادق(ع) در بااب حاج نقا شاد اسات كاه بار ساه دساته از مارد  ،حلاق
(تراشيدن موي سر) واجب است :مردي كه سرش موهاي پيچيد یا مجعد دارد ،ماردي كاه
اولين بار حج مي كاد و قب از آن حج نرفته است و سو مردي كاه دارو بار سار ماي مالاد.

2

عالمه ذیا آن ماينویساد :معااي وجاوب ،اساتحباب مؤكاد اسات (فايض كاشااني:2332،
2020/24؛ ر.ک :فاايض كاشاااني23/330 ،23/442 :2332،؛ طبرس اي2423 ،ق3/20 :؛ حاار
عاملي ،بيتا.)23/363 :
 .4-1-4حمل بر کراهت

در پار اي از روایات ،از اموري نهي شد ایا كاه اگار روایات را فاي نفساه در نظار داشاته

باشي  ،چه بسا بيانرر نهي تحریمي باشد؛ اما وقتي روایت را در كاار روایات مشاابه و احيانااً
2

 .در زمياۀ حلق (تراشيدن موي سر) .ر.ک :حر عاملي32 :2336 ،؛ موسوي خمياي2302،ق422 :؛ صافي گلپایراني،

2426ق.232 :
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معار

قرار ميدهي  ،متوجه حقيقت موضوع ميشوی و اینكه مقصود اماا بياان حرمات

نبود است.

 -در روایتي در باب رضاع آمد است كه پادر كاودک شايرخوار نبایاد دختاران شاوهر

دایه اي كه بچۀ او را شير مي دهد براي خود عقد كاد (چه نسبي و چه رضاعي)؛ چون اوالد
او به مازلۀ فرزندان پدر شيرخوارند.
عالمه شعراني(ر ) ذی حدیث به توضي آن پرداخته و روایت را حم بار كراهات دانساته
است و ميگوید:
در رضاع باید چااان فار

كارد كاه طفا شايرخوار از خانادان دایاه و شاوهر

اوست؛ چون شيرخورد گویي از آنها تولد یافته است؛ اما سایر اقوا و خویشاان
طف  ،داخ خاندان آنها نمي شوند؛ ماثالً ماادر شايرخوار و خاواهران و بارادران
نسبي یا رضاعي او یا جد و عمه و خاله و دایاي و اوالد آنهاا هايچ یا

علقاه باا

خاندان دایه و شوهر او پيدا نمي كااد و تاها خود شيرخوار و اوالدش باا خانادان
و شوهر او علقۀ رضاعي حاص ميكااد.
عالمه در ادامۀ آن مي نویسد :اما همانطور كه در روایت بيان شاد ،پادر طفا شايرخوار
ه با دختران شوهر دایه (نسبي و رضاعي) و دختران دایه نكا نكااد (نسبي ،نه رضااعي)؛
چون بهمازلۀ فرزندان او هستاد .گروهي با توجه به لفظ «مازلۀ» كاه در حادیث آماد آن را
تعمي داد و گفته اند هر كس از اقوا و خویشان طف شيرخوار كه به مازلۀ یكي از محاار
اقوا و خویشان دایه و شوهرش باشاد بر آنها نيز حرا اند؛ چاان كه شيخ انصاري(ر ) گفتاه
است:
همچاان كه پدر طف شيرخوار نباید از اوالد دایه ،دختري براي خود عقاد كااد،
مادر طف ه نباید از پسران دایه كسي را به شاوهري اختياار كااد؛ چاون وقتاي
اوالد دایه به مازلۀ فرزند شيرخوار اند ،به مازلۀ فرزند مادر او ه هساتاد .پاس یاا
باید اص روایت را نپذیرفت و آن را حم بار تازیاه و كراهات كارد ،یاا آن را
پذیرفت و به عمو مازلت قای بود ».عالمه در ادامه مي افزاید« :شيخ طوساي در
كتاب مبسوط هيچ ی

را حرا ندانسته و باه مضامون آن روایات عما نكارد
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است و آن را حم بر كراهت دانسته و مرحو مجلسي(ر ) و ميرداماد به عماو
مازلت قای گشتهاند و محقق كركي رساله اي نوشته است و عمو مازلات را ردّ
نمود است (ر.ک :حلي.)200-202 :2332 ،
با توجه به عبارت فوق و نيز ذی همين حدیث در كتاب وافي ،چاين باه نظار مايرساد كاه
عالمه همچون شيخ طوسي(ر ) آن را حم بر كراهت ميداند.
 در روایتي از اما صاادق(ع) نقا شاد اسات كاه تجاارت در دریاا ،دیان شاخمعر

را در

تباهي و نابودي قرار ميدهد.

عالمه شعراني ،با استااد به روایت دیرري ،آن را حم بار كراهات دانساته و ذیا عباارت
«یغررالرج بدیاه» آورد است:
اوالً شخ

ميتواند همۀ شرایط نماز را در كشتي باه جاا آورد؛ هماان طاوري

كه در خبري از صفوان و از معلي بن خايس آمد است ،و نهاي بار كراهات (یاا
تازیه) حم شد است نه بر تحری ؛ زیرا سوار شدن در دریا جاایز و طلاب رزق
در آن مبا دانسته شد است .در آیات قارآن و نياز در سايرۀ قطعياه ایان مسائله
بهصراحت آمد و آنچه نهي شد سوار شدن در زماني است كاه دریاا طوفااني
باشد.
عالمه تأكيد مي كاد كه خواندن نماز در كشتي و نيز حك نماز در زمياي كه از بر

و یاخ

پوشيد شد  ،در اخبار ما آمد است .پس سفر به وسيلۀ كشتي جایز دانسته شاد و اگار الز
شد تيم كاد؛ زیرا تحصي مقدمات واجب ،قبا از وقات وجاوب ،واجاب نيسات (فايض
كاشاني.)423/23 :2332 ،

موارد زیادي در اینبار ذی روایات كتاب وافي وجود دارد كه به جهات رعایات اختصاار
از ذكر آن صر نظر ميشود.

2

.2براي مشاهدۀ روایات حم بر كراهت ر.ک :فيض كاشاني،322 ،602 ،630 ،260 ،20 /23 ،642-433/3 :2332 ،
202/02 ،302 ،320 ،200 ،202؛ حرعاملي ،بيتا.042/23 ،333/23 :
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 .5-1-4حمل بر تقیه

گاهي باا بر مصلحت هایي ،اما معصو (ع) تقيه مي فرماید ،در حالي كه حك واقعاي را در

زمان و جایرا خا

خود اعال كرد است .در این صورت ،ميتوان خبار تقياه را از خبار

حاوي حك واقعي تمييز و تشخي

داد؛ چرا كه در تعار

اینگونه اخبار ،نوعااً مرجحاي

وجود دارد ،مث معتضد بودن یكي از متعارضان ،به واسطۀ دليا معتبار یاا اجمااع بار عما
كردن مطابق یكياز آن دو و غير ( ...ر.ک :فتاحيزاد  .)230 :2332 ،عالماه شاعراني(ر )

در كتاب وافي برخي از روایات را حم بر تقيه كرد و وجاه آن را نياز شار داد اسات؛
ماناد موافقت با عامه ،عامي بودن راویان و  ...كه به برخي از نمونهها اشار ميشود.

در روایتي از اما صادق(ع) نق شد است ،تزویج باكر بدون رضایت پدرش ،جایز است
و اشكا ندارد .عالمه خبر را حم بر تقيه كرد است و ذی عباارت «اذا رضايت مان غيار
اذن ابيها» مي نویسد« :این خبر موافق مذهب ابوحايفه است و اخبار زیادي داللت بر والیات
پدر دارد ( »...فيض كاشاني)422/02 :2332 ،
 -در روایتي دیرر از اما صادق(ع) چاين آمد است كاه رساو خادا(

) ا سالمه را

تزویج كرد و این امر به اجازۀ عمربن ابي سلمه به انجاا رسايد ،در حاالي كاه او هااوز باالغ
نشد و صغير بود.
عالمه شعراني ذی عبارت «زوّجها ایا عمربن ابي سلمه» مي گویاد« :ایان روایات موافاق
مذهب بيشتر عامه است؛ زیرا اه سات نكاا زن را باه اختياار خاودش جاایز نماي دانااد.
باابراین ،گفتهاند كه عمر بن ابو سلمه نكا ا سلمه را براي رسو خدا(

) به عهد گرفتاه،

در حالي كه ا سلمه بيو بود است ،و در مذهب ما ازدواج زن (بيو ) بدون اذن ولاي جاایز
است و تاها در صورتي كه باكر باشد و ولي داشته باشد ،باید به اجازۀ ولي ازدواج نمایاد».
(همان.)323 ،

 -در روایت دیرري از اما علي(ع) نق شد است ،زني را كه طاالق خلاع  2داد شاد ،

ماايتااوان تااا زماااني كااه در عااد اساات ،طااالق دیرااري داد .عالمااه شااعراني ذیا عبااارت
 .2طالق خلع آن است كه زن بهواسطۀ كراهتي كه از شوهر خود دارد ،برابر مالي كه به شوهر ميدهد ،از شوهر طالق
بريرد ،اع از آنكه ما مزبور عين مهر یا معاد آن یا بيشتر یا كمتر از مهر باشد (ر.ک :عاملي.)220/ 0 :2336 ،
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«یتبعها الطالق مادامت في عدتها» مي گوید« :این مسئله مشهور نزد عامه اسات  ...و ایان خبار
شبيه قو ابوحايفه است؛ در حالي كه نزد بيش تر علماي ما طالق زن در عاد معااي نادارد؛
همان طور كه طالق بعاد از طاالق ،بادون رجاوع ،و نياز طاالق بعاد از خلاع را جاایز نماي
داناد»(اه سات سه طالق پياپي بيرجوع را صحي ميداناد) (همان.)304-303/00 ،

عالمه ذی این حدیث به تشری قو عامه پرداخته و نيز در كتاب شر تبصارۀالمتعلماين

مفص در این مورد سخن گفته است (حلي.)232 - 232 : 2332 ،
با توجه به تسلط عالمه شعراني بر آراي فقهاي عاماه ،در ماواردي حما برتقياه را از فايض
كاشاني نپذیرفته است .در بابهاي مختل

كتاب وافي ميتوان نمونههاي آن را دید.

2

 .6-1-4توجه به وهم و سهو راويان ،کاتبان و نسخهنويسان

وجاود اشااتباهات و خطاهاااي ساهوي از سااوي برخااي از راویاان و كاتبااان و نسااخهنویسااان
حدیث ،موجب وقوع تعار

در برخي از روایات شد است .عالمه شعراني درح تعار

ميان روایات ،به اشتباهات وهمي و سهوي آنان توجه كرد كه در اینجا به ذكر چاد نموناه
بساد شد است.
 -در روایاتي ازدواج موقت و دای با برد  ،اع از كايز و غاال  ،بادون اذن مالا

شاان

جایز شمرد شد است؛ اما در بعضي از روایات ،ازدواج با كايز بادون اذن صااحبش جاایز
دانسته شد  ،ولي ازدواج با غال تجویز نشد است.
عالمه شعراني (ر ) این دسته روایات را ناشي از وه راوي مي داند و مينویسد :ایان دساته
از روایات ،در گسترش متعه و در مخالفت با عامه ،همراي مبالغاه اسات؛ كاه ایان موضاوع
موجب وه بعضي از روات شد است .پس ازدواج با بارد باه طاور مطلاق ،كاياز باشاد یاا
غال  ،بدون اجازۀ مال

شان جایز نيست (فيض كاشاني.)320 - 323/02 :2332،

 .2دالی عد پذیرش عالمه را ميتوان بهاختصار ،موافقت با قو عامه ،وه راوي ،عد سازش با مقصود حدیث ،و
تعار

با اخبار بزرگان بيان كرد (ر.ک :فيض كاشاني.)362/02 ،236-232/20 ،226 -224/02 ،443/20 :2332 ،
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در روایتي از اما صادق(ع) در باب «فض كعبه و مسجد الحرا و مكه» آمد است خداوند
بقعهاي در زمين نيافرید است كه نزد او محبوب تار از آن باشاد .ساپس حضارت باا دسات
مباركش به كعبه اشار مي كاد و چااين ماي فرمایاد :باه پااس حرمات كعباه ،خاداي متعاا
ما هایي را در كتاب خود ،در روزي كه آسمانها و زمين را آفرید ،حرا دانسته است و سه
ما متوالي از آن ما ها براي حج هستاد :شوا  ،ذيقعد  ،ذيحجه و ماهي مفرد باراي عمار
و آن رجب است .عالمه شعراني(ر ) وه راوي را در ما هاي حرا یادآور مايشاود« :مثا
این كه راوي فراموشكار است و ما شوا را جاي محر ذكار كارد اسات؛ زیارا شاوا از
ما هاي حرا نيست ،بلكه از ما هاي حج است(فيض كاشاني.)33/20 :2332 ،

2

 .7-1-4توجه به قواعد بالغي -ادبي

فه برخي از احادیث به فه تركيبات ادبي بهكاررفته در حدیث ،وابساته اسات .آشااایي باا
مباحث ادبي و نيز قواعد بالغي ،ماناد تشبيه و استعار و كاایه و هرگوناۀ دیراري از مجااز،
ميتواند تعار

ظاهري روایات را برطر

كاد.

عالمه شعراني(ر ) در بيان معااي روایات ،و نيز رفع تعار

روایاات ،از مباحاث بالغاي

بهر برد است .مباحث بالغي و قواعد ادبي به كار رفته براي رفع تعار

شعراني در كتاب وافي بسيار معدود است؛ از جمله:

اخبار توسط عالمه

 -در باب دیه از اما سجاد(ع) دربارۀ مردي ساؤا شاد كاه باا ضاربه زدن باه زن حاملاه

موجب سقط بچۀ آن زن شد است و اماا (ع) در پاساخ مقادار آن را معاين كارد اناد .نياز
دربار ي مقدار زمان ماندن نطفه نيز در داخا شاك ساؤا شاد كاه اماا (ع) مادت آن را
چه روز عاوان كرد است .عالمه شعراني تعبير را حقيقي ندانساته وآن را حما بار تشابيه
كرد است.
و ذی عبارت« :فمكث في الرح إذا صارت فيه أربعين یوماً» مي گوید« :تعبير بهكاررفتاه در
روایت حم بر معااي حقيقي نميشود؛ زیرا آنچه در این معااا وجاود دارد ذهان مبتادي را
 .2ر.ک :كاشاني ،بيتا043/2 ،30/2 ،232/0 :؛ مازندراني ،بيتا033/0 ،223/4 ،300/6 :؛ ابوالفتو رازي:2330،
.222/3
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دچار تحير و آشفتري مي نماید و فكر مي كاد كه نطفه به ی

شك تا چها روز در رحا

باقي مي ماند ،سپس یكدفعه به علقه تبدی مايشاود؛ در حاالي كاه تغييار حااالت در جااين
تدریجي است و به ی

شك در رح باقي نميماند .پس با فر

صاحت حادیث سازاوار

است كه عبارت «چه روز در رح باقي مي ماند» را حما بار تشابيه كااي » ( ر.ک :فايض
كاشاني.)346 – 342/26 :2332،
در روایتي ساؤا شاد اسات كاه آیاا ماؤمن بعاد از مار ،،خاانوادۀ خاود را مالقاات
ميكاد؟ در پاسخ گفته شد است ،بله مؤمن به اذن خداوند و همراهي دو فرشاته ،در قالاب
پرند اي مي آید و در خانهاش ميایستد و به آنان نرا ميكاد و ساخاان آناان را مايشااود.
عالمه شعراني ذی عبارت «في بعض صور الطير» آورد است« :ایان كاه باه شاك بعضاي از
پرندگان در ميآید ،تشبيه در سرعت حضور و حركت و اشرا

اسات ،ناه ایاكاه اروا باه

صورت پرند اي حقيقي درميآیاد؛ چراكه اما (ع) آن را تكذیب كارد و فرماود اسات:
«انّاالروا في ابدان كابادانه الدنيویاه»(فايض كاشااني603/02 :2332 ،؛ ابوالفتاو رازي،
.)433 /6 ،230 /0 ،304 /0 :2330
 .2-4راهكارهای عالمه شعراني در تعارض مستقر

عالمه شعراني(ر ) در مواردي هرچاد اندک ،ذی برخي از روایات یكي از طرفين تعاار
را بر دیرري ترجي داد یا قای به تخيير شد است ،كه این مسئله نشاندهادۀ توجاه عالماه
شعراني به رفع تعار

این دسته از روایات در تعليقات خود بر كتابهاي حدیثي است.

 .1-2-4ترجیح

چاان كه ذكر شد ،مرج گا مربوط به ساد روایات و راویان ،گا مرباوط باه ماتن آنهاا
ميشود یا مرجحات خارجي است .عالمه شعراني در مواردي معدود ذی روایات فقهاي

كتاب وافي ،یكي از طرفين تعار

را بر دیراري تارجي داد اسات .وي نياز در بحاث

مرجحات به ساد و متن آنها توجه كرد و قو ارج را برگزید و در برخي ماوارد نياز

وجه آن را نياورد است.
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-

در روایتي در باب شفعه 2آمد كه اما (ع) حق شفعه را بين دو نفر ميداند كه هاوز ملكشان
تقسي نشد است و زماني كه تعداد شركا سه نفر شدند ،باراي یكاي از آنهاا شافعه نيسات»
(یعاي شفعه بين دو نفر انجا پذیر است نه سه نفر یا بيشتر).
عالمه شعراني با بررسي ساد روایات در این زميااه ،باه رفاع تعاار

پرداختاه و روایات

دیرري را بر این روایت ترجي داد است و در ذی عبارت «إذا صاروا ثالثه فلايس لواحاد
ماه شفعه» مينویسد:
«در ميان اصحاب ما ،در مورد شفعه با زیاد شدن تعداد شركا ،باه علات اخاتال
این زمياه ،بسيار اختال

است و این حدیث ضاعي

اخباار در

و روایات كتااب مان الیحضار الفقياه

مرس است و حدیث ماصور بن حاز  ،در جواز تعدد شركا در شفعه/حي و صری و عما
بدان ارج است؛ اگرچه مشهور برخال

آن است» (فيض كاشاني.)363/23 :2332 ،

 -در روایتي در باب دیه ،دیۀ بياي پانصد دیاار یعاي نص

دیۀ كام دانسته شد است.

عالمه شعراني این روایت را به دلي مخالفت باا قاو مشاهور نپذیرفتاه و روایتاي را تارجي
داد كه مطابق با رأي اكثریت است (فيض كاشاني.)336/26 :2332 ،

مواردي در اینبار ذی روایات كتاب وافي وجود دارد كاه باه جهات رعایات اختصاار از

ذكر آن صر

نظر كردی (ر.ک :فيض كاشاني.)323 /23 ،330 /2 ،333 /23 :2332 ،

 .2-2-4تخییر

هرگا مرحجي براي هيچ ی

از طرفين تعار

وجود نداشته باشد ،برخي اصوليان به قاو

تخيير روي ميآورند.
 در روایتي از ابنابيیعفور از اما (ع) آورد است كه مردي از اه مدیاه از اما (ع) درمورد حك گوسفادي كه پيدا كرد است ،پرسيد .اما در پاساخ فرماود :تاا ساه روز آن را
حبس كان و در ماورد صااحب آن تحقياق كان و اگار صااحب آن را پيادا نكاردي آن را
بفروش و پولش را صدقه بد .
 .2شفعه یعاي شری
.)06/

در خریداري كردن سه شری

دیرر بر دیرران اولویت دارد(ر.ک :ابن بابویه2423 ،ق4 :
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عالمه شعراني(ر ) با وجود ضع

روایت براي بارطار

كاردن تعاار

روایاات آن را

حم بر تخيير كرد است .وي ذی عبارت «ان یحبسها عاد ثلثه ایا » ميگوید:
«با وجود ضع

آن اكثر علما بدان عم نمود  ،ولكن آن را به گوسفادي تخصي

كه در آن آبادي پيدا كرد باشي نه در بيابان ،شااید وجاه تخصاي
گوسفادي كه در بيابان پيدا كاي ،بدون تعری
لكن این وجه ضعي

زد اند

ایان باشاد كاه تملا

و جسات وجاوي صااحب آن جاایز اسات؛

مي باشد .باابراین ،ميتوان آن را حم آن بار تخييركارد .پاس هرچاه

در بيابان یافتي ،مخير هستي با ضمان آن را مال

شوي یا سه روز صابر كااي و بفروشاي و

پو آن را صدقه بدهي» (فيض كاشاني .)323/23 :2332 ،
 .3-2-4توقف

عالمه شعراني(ر ) در مواردي كه هيچ مرجحي براي هيچ كدا از طرفين وجود ندارد قایا
به توق
از تعار

شد و رد آنها را به صورت قطعي جایز ندانسته است .عالماه شاعراني در ماواردي
بين روایات قو توق

را برگزید است.

در باب دیه از اما علي (ع) دربارۀ زني سؤا شد است كه زن دیرري را ساوار چارپاا
ميكاد و سومين زن با زدن نيشي بار آن حياوان موجاب ر كاردن آن مايشاود ،در نتيجاه
سوارش را بر زمين مي زند و وي جاان ماي ساپارد .اماا (ع) فرماود اسات كاه نصا
برعهدۀ زن سواركااد و نص

دیاه

دیرر آن بر عهدۀ زني است كه نيش بر حيوان زد است.

شاايخ مفيااد در كتاااب مقاعااه روایتااي را بااا همااين مضاامون آورد اساات كااه امااا (ع)

بركو كاادۀزن و حو دهاد روي ه دو ثلث دیاه قارارداد اسات و ثلاث بااقي را سااقط
دانسته است؛ زیرا آن مقتوله خود به عبث سوار شد است.
عالمه شعراني ذی روایت مي گوید« :دو روایت از ی
توق

قضايه حكایات ماي كااد و صاحي

و عد حك است؛ مرر ایاكه در اصو مذهب نق شد باشد» (ر.ک :حرعاملي ،بي

تا.)233/20 :
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به نظر ميرسد عالماه شاعراني در فار

تعاار

واقعاي روایاات و نباود مارج  ،قاو

مشخصي را برنرزید و همانطور كه مالحظه شد ،گا قو به تخيير وگا قاو باه توقا

را

طر كرد است.
 .5نتیجه

عالمه شعراني به دلي وسعت معلومات در علو ماقو و معقو و اهميت دادن به جایراا و

اعتبار عق در ساجش احادیث ،در برخورد با روایاات متعاار  ،در پرتاو علا اصاو  ،باه
توجيه معقو و ماطقي مضمون احادیث پرداخته است.
اخبار ،تعار

عالمه شعراني در بحث راهكارهاي ح تعار

روایات را گوشزد كارد

و در صدد ح آنها برآمد و در ردّ آنها شتابزد عم نكرد است.
عالمه با استااد به علو عقلي و نقلي به رفع تعار

پرداخته است؛ ازجمله به پشاتوانۀ علا

اصو  ،در مدلو یكي از طرفين تعار  ،به ماظور جمع روایات ،تصر
راهكارهایي ماناد تخصي
در تعار

كارد و باه ارائاۀ

عا  ،حم بر كراهت ،و حم بر تقيه پرداخته است.

مستقر ،عالمه شعراني ،در مواردي با ذكر دالیا  ،یكاي از طارفين تعاار

بر دیرري ترجي داد و در مواردي كه دو طر
به تخيير شد و در برخي دیرر نيز قو به توق

تعار

را

بر یكدیرر رجحاني ندارد ،قایا

را برگزید است.

منابع

 ابنبابویه ،محمدبن علي (صادوق) (2423ق) ،من اليحضره الفقیه ،تحقياق علاياكبار
غفاري ،ق  :ماشورات جامعۀ مدرسين.

 ابنفارس ،احمد (2400ق) ،معجم مقايیساللغة ،بيروت :داراالاحيا،التراثالعربي.
 ابنماظور ،محمّدبن مكر (2422ق) ،لسانالعرب ،ق  :ادبالحوز .

 ابوالفتو رازي ،حسينبان علاي (2330ق) ،روضالجن ان و روحالجن ان ،حواشاي
ابوالحسن شعراني ،تهران :كتابفروشي اسالميه.

 احسانيفر لاررودي ،محمد ( ،)2336اسباب اختالفالحديث ،ق  :دارالحدیث.

 انصاري ،مرتضي ( ،)2330فرائداالصول ،ق  :اسماعيليان.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) 73 /

 حر عاملي ،محمدبن حسن (بي تاا) ،وسايل الشیعه ال ي تحص یل مس ايل الش ريعه،
تحقيق و تصحي عبدالرحي شيرازي ،بيروت :احيا،التراثالعربي.

 حسياي ،محماد ( ،)2332فرهنگ لغات و اص طالحات فقه ي ،چاا دو  ،تهاران:
سروش.

 حلي ،یوس بن علي بن مطهار ( ،)2332تبصره المتعلمین ،ترجماه و شار ابوالحسان
شعراني ،تهران :انتشارات اسالميه.

2426( ______________ ق) ،مبادی الوصول الي علم االصول ،بيروت :چاا
عبدالحسين محمدعلي بقا .

 حياادري ،علااينقااي (2336ق) ،اص ولاالس تنبا

ف ي اص ولالفق ه،تهااران:

دارالكتباالسالمیة.

 جمعي از محققان حوزۀ علميه ق ( ،)2334گلشن ابرار ،ق  :انتشارات نورالسجاد.

 خراساني ،محمدكاظ (2304ق) ،کفایةاالصول ،ق  :موسسهالاشراالسالمي.

 خویي ،سيد ابوالقاس (2402ق) ،دراسات في علماالصول ،ق  :موسسه نشر اسالمي.
2420( ______________ ق) ،محاضرات في اصول الفقه ،ق  :دایار المعاار
فقه اسالمي.

 سبحاني ،جعفر ( ،)2330اصول الحديث و احكامه في علم الدرایة ،مترج محسان
احمدوند ،ق  :نصر.

2423( ______________ ق) ،الموجز في اص ولالفق ه ،قا  :مادیریت حاوزۀ
علميه.

 رحيميان ،سعيد (« ،)2330اندیشه و حيات عالمه شعراني» ،تهران :كيهان اندیشاه ،شامارۀ
.42

« .)2330( _______________- روش فهاا احادیااث اعتقااادي در آثااار عالماااه
شعراني» ،كيهان اندیشه ،شمار .40

 سليماني ،داود ( ،)2332روش نقد و فهم سنت تهران :فرها

و دانش.

 شعراني ،ابوالحسن و غریب محمد ( ،)2330نثر طوبي ،تهران :اسالميه.

 صال  ،صبحي ( ،) 2020علومالحديث و مصطلحه ،بيروت :دارالعل للمالیين.
 صافي گلپایراني ،لط اهلل (2426ق) ،مناسک حج ،ق  :نشردارالقرآن.

 / 74روش عالمه شعراني در حل تعارض اخبار (با تأکید بر شرح کتاب وافی)

 صدر ،سيد محمدباقر (بيتا) ،دروس في علم االص ول ،بياروت :دارالكتااب اللباااني،
مکتبةالمدرسة.


 طبيبي ،عليرضا ( ،)2333مباني فهم و نقد حديث از ديدگاه عالمه شعراني(ره)،
پایاننامه ،تهران :دانشرا تهران.

 طبرسي ،امين االسال (2423ق) ،مجمع البیان في تفسیر القرآن ،ق  :ماشورات مکتبة
آیهاهلل مرعشي.

 طریحي ،فخرالدین (2424ق) ،مجمعالبحرين ،تهران :مؤسسۀ بعثت.

 طوساي ،محماادبن حساان (2332اا ،) 2026االستبص ار ،نجا  :چااا حساان موسااوي
خرسان.

2423( _____________ ق) ،عده في اصول الفقه ،تحقيق محمد رضاا انصااري،
ق  :چا ستار .

 عاملي ،زین الدین بن علي(شهيد ثااني) (2423ق) ،الرعایةة ف ي عل م ال درایةة ،تحقياق
عبدالحسين محمدعلي بقا  ،ق  :مكتبه آية اهلل مرعشي نجفي.

 عاملي ،جما الدینبن حسان (فرزناد شاهيد ثااني) ( ،)2336مع الماالص ول ،قا  :چاا
عليمحمدي .

 عاملي ،شمس الدین محمدبن مكي (شهيد او ) ( ،)2333اللمعةة الدمش قیه ،ترجماۀ علاي
شيرواني و عليغرویان ،چا یازده  ،ق  :دارالفكر.

 عتار ،نورالادین (2423ق) ،م نهجالنق د ف ي عل ومالح ديث ،چاا دو  ،دمشاق:
دارالفكر.

 عجاجخطيب ،محمد (2404ق) ،اصولالحديث علومه و مصطلحه ،بيروت :دارالفكر.
 غياثي كرماني ،سيد محمدرضا ( ،)2332پژوهشهای قرآني عالم ه ش عراني ،چاا
دو  ،ق  :بوستان كتاب.

 فتاحيزاد  ،فتحيه ( ،)2332مباني و روشهای نقدح ديث درکت
دانشرا ق .

 فراهيدي ،خلي بن احمد (2422ق) ،العین ،ق  :مؤسسه دارالهجر .

 فيروزآبادي ،محمدبن یعقوب (بيتا) ،قاموسالمحیط ،بيروت :دارالجلي .

اربع ه ،قا :

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) 75 /

 فاايض كاشاااني ،محمدمحساان ( ،)2332واف ي ،تعليااق شااعراني ،اصاافهان :كتابخانااه
اميرالموماين(ع).

 كاشاني ،مالفت اهلل (بيتا) ،منهج الصادقین في الزام المخالفین التفس یر الكبی ر،
تهران:كتابفروشي اسالميه.

 مازندراني ،مالمحمد صال (بيتا) ،شرح اصول کافي ،تعليق ميرزاابوالحسن شعراني،
بيروت :دار احيا،التراثاالسالمي.

 مامقاني ،عبداهلل (بيتا) ،مقباس الهدايه في علم الدرايه ،تحقيق محمدرضاا مامقااني،
بيروت :مؤسسه البيت احياالتراثاالسالمي.

 محققداماد ،سيدمصطفي ( ،)2330مباحثي از اصول فقه ،چا دها  ،تهاران :مركاز
نشر علو اسالمي.

 محقق حلّي ،جعفربن حسن (2423ا ،)2023معارج االص ول ،قا  :چاا محمدحساين
رضوي.

 محمدي ،علي ( ،)2333شرح اصولالفقه ،ق  :دارالفكر.

 مصطفوي ،حسن (2426ق) ،التحقیق في کلمات القرآن الكريم ،تهران :مؤسسه چاا
و نشر.

 مظفر ،محمدرضا ( ،)2332اصول فقه ،چا چهار  ،قا  :دفتار تبليغاات اساالمي ،حاوزۀ
علميه.

 موسوي خمياي ،سيدرو اهلل (2302ق) ،تحريرالوسیله ،نج  :نشراآلداب.

