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  هاي حلّ تعارضات بدوي اخبارروش

  1االنوار در مصابيح 
  

  *زادهعبدالهادي فقهي
  **ياري زهرا عماري اهللا

  

  :چكيده
ديريابيِ مفهومي برخـي از  ، علّت االنوار في حل مشكالت االخبار مصابيح سيد عبداهللا شبر در كتاب 

. ها كوشيده اسـت رو، در جهت رفع تعارض آن  ها دانسته و از اينروايات را وجود معارض براي آن
شبر پس از ذكر اقوال گوناگون براي رفع تعارض، گاه قول راجح را بيان كرده، اما در برخـي مـوارد   

با هدف رفع تعارضات بدوي روايـات   وي. بدون ترجيح، به ذكر احتماالت گوناگون اكتفا كرده است
هايي مانند تصرّف و توسعه در معناي واژگان، استفاده از علوم  با ساير ادلّه، با بهره جستن از روش

حمل بر بيان مصداق، حمل بر وجه غالب  عربيت، حمل بر جواز و استحباب، حمل بر اختالف مراتب، 
حمل بر تعليم و آموزش، حمل بر تفضّل و رحمت و زمان خاص، حمل عام بر خاص و مطلق بر مقيد، 

و بيان اسباب و آالت، ذكر احتمال وقوع تصـحيف، توجـه بـه تـاريخ و اسـباب صـدور و موقعيـت        
  .مخاطب، به جمع داللي اخبار ظاهراً متعارض پرداخته است

  .گفته مورد اشاره و بحث واقع شده استهاي پيشدر مقالة حاضر، روش
  

  : هاكليدواژه
  .، تعارض روايات، جمع عرفي، جمع تبرّعياالنوار مصابيح سيد عبداهللا شُبر، 

                                                 
  Drfeghhizade@gmail.com  /دانشيار دانشگاه تهران *

   zahraammari@gmail.com /دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث  **

  يپژوهثيحدي پژوهش ـيعلم دوفصلنامه
 1391 بهار و تابستان م،هفت شمارة م،چهار سال
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 1391بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو   36

  طرح مسئله
وجود تعارض در بخشي از روايات منقوله، واقعيتي قطعي است، اما با توجه به جايگاه 

هـا و   پذيرش وقوع اختالف در سخنان آنان، به قبول نابساماني در آموزه معصومان
از اين رو، بـه منظـور كشـف    . انجامد تعاليم الهي و شبهه در عصمت و كرامت آنان مي

هاي سازگار نشان دادن مفـاهيم    بخشي از داليل اختالف ميان روايات و شناخت روش
نيم تا پس از ارائة تعريفي روشـن از انـواع   با ساير روايات و ادلّه، بر آ روايات ائمه

هاي عمومي، و جمع ميان مدلول اخبار متعارض، بـه تبيـين روش    تعارض و بيان شيوه
كـه    چنـان . بپـردازيم  االنوار مصابيح سيد عبداهللا شُبر در مواجهه با روايات متعارض در 

  ، اثر مهم او در فقهكند پژوهي اقتضا مي جايگاه علمي سيد عبداهللا شبر در حوزة حديث
گـردد تـا از ايـن    هاي گوناگون مورد تأمـل واقـع مـي    الحديث روايات مشكل از زاويه

رهگذر، جوانب مهم علمي آن در مقايسه با ساير منابع حديثي بـيش و كـم بـه دسـت     
، مقالـة  االنـوار  مصـابيح  سال از تـأليف   180رغم گذشت بيش از آيد؛ خاصه آنكه علي

  .ي دربارة موضوع مورد نظر در اين پژوهش تدوين نشده استتحقيقي مستقلّ
  

  مفهوم تعارض و انواع آن
 »ابـراز «و » اظهـار «، مصدر باب تفاعل، و در لغت بـه معنـاي   »عرض«تعارض از ريشة 

و در اصـطالح  ) 212ص ،4 ج ش،1375طريحي، / 559ص ق،1412راغب اصفهاني، (
الجملـه شـروط صـحت و     هـر دو، فـي   به معناي منافات ميان مدلول دو دليل است كه

انصاري، ( .كند يا با آن در تضاد است حجيت را دارند، اما هر كدام ديگري را نقض مي
  ) 234، ص3تا، جمظفر، بي/ 11، ص4ق، ج1419

از اينكه بگذريم تعارض ميان مدلول روايات، گاه صـوري و ظـاهري اسـت كـه بـا      
هـا كنـار   گردد و مدلول هيچ كدام از آن مي ها بر معناي دقيق مورد نظر برطرفتفسير آن

انـد، بـه علـل     ناميـده » تعـارض بـدوي  «گونه از اختالف كه آن را اين. شود گذاشته نمي
فر،  احساني.(ها نيستدهد و منافي عصمت و جايگاه رفيع گويندگان آن گوناگون رخ مي

  )37ق، ص1427

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

 

 
37 

 
 

 هاي حل تعارضات بدوي اخبار در مصابيح االنوارروش 

اي باشـد   به گونه) ا تناقضاعم از تضاد ي(اما هرگاه ميان مدلول دو روايت، تنافي
نامنـد و از   مـي » مستقر«كه با قواعد جمع داللي نتوان آن را برطرف كرد، تعارض را 

با مقـام   آنجا كه وجود تضاد واقعيِ غير قابل جمع و تأويل در سخنان معصومان
توان از اين نـوع تعـارض، در كـالم آنـان      ناسازگار است، نمي عصمت اهل بيت

  )38ن، صهما.(سراغ گرفت
  

  روش حلّ تعارضات بدوي روايات 
كه گفتيم در تعارض بدوي، تنافي مدلول متعارضَين، ظـاهري اسـت و بـه دنبـال     چنان

به اين روش كلّـي كـه هـدف اصـلي     . توان به هر دو پايبند ماند ها ميتفسير صحيح آن
جمـع  «محقّقان در آن، ايجاد سازگاري مفهومي ميان دو دليل به ظاهر متعارض اسـت،  

  :گويند كه خود بر دو نوع است مي) 234، ص3تا، جمظفر، بي: ك.ر(»داللي
   2مقبول/ جمع عرفي. الف

كـارگيري    شـود و بـه   در جمع عرفي، عالج تعارض با رويكـرد اثبـاتي انجـام مـي    
بدان معنا كه مدلول روايات مورد . هاي قابل اثبات و تصديق در آن مشهود است روش

شود كـه امكـان اقامـة     اي حمل مي رد قبول عرف و عقالً به گونهاختالف، بر معناي مو
برهان و استدالل بر آن وجود داشته و معناي جديد بر طـرفين تعـارض قابـل انطبـاق     

گفتني است حلّ تعارض در حوزة روايات فقهي و اعتقادي كه به سالمت عمـل  . باشد
فـر،   احسـاني .(ام پـذيرد شوند، تنها بايد به وسيلة جمـع عرفـي انجـ    و عقيده مربوط مي

  )39ق، ص1427
   
  جمع تبرّعي. ب

مراد از جمع تبرّعي، به كارگيري تأويالتي است كه در عرف اهل زبان و علمـاي  
، 3تـا، ج مظفـر، بـي  (.حديث، رواج عام ندارد و شاهدي همگاني بر آن وجود نـدارد 

بـا   گيـرد،  هاي عقلي صـورت مـي  عي كه بر اساس توجيه و تأويلجمع تبرّ )234ص
پردازد و براي حلّ اختالف روايات، از هر راهـي   رويكرد ثبوتي به عالج تعارض مي
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برد صـرف نظـر از آنكـه     كه در مقام ثبوت و در واقع امر امكان داشته باشد، بهره مي
  )39ق، ص1427فر،  احساني.(امكان اقامة دليل بر آن وجود داشته باشد، يا نه

  
  جهه با تعارضات بدويهاي سيد عبداهللا شبر در موا روش

 ها با ظاهر شريعتسيد عبداهللا شبر، اغلب وجه تعارضات بدوي روايات را مخالفت آن
، 1همـان، ج : ك.ر(، ناسازگاري با مباني كالمي شيعه)383، ص1ق، ج1407شبر، : ك.ر(

، 1همـان، ج : ك.ر(، عدم تطابق با عقل)318و  193، 116، 104، ص2؛ ج284و  88ص
: ك.ر(و سـيرة اصـحاب  ) 281، ص1همـان، ج : ك.ر(و وجدان) 57، ص2و ج 426ص

؛ 269و  238، ص2همـان، ج : ك.ر(، تعارض با واقعيـت خـارجي  )294، ص2همان، ج
) 223، ص2؛ ج385و  383، ص1همـــان، ج: ك.ر(و نصـــوص متـــواتر) 423، ص2ج

وي در جمع داللي روايات متعارض، افزون بـر جمـع عرفـي، از جمـع     . برشمرده است
در ايـن ميـان، او   . با هدف اجتناب از طرح و رد احاديـث بهـره بـرده اسـت     تبرّعي نيز

هاي فرعي متعددي در جمع مفهومي روايات ظاهراً متعـارض و حـلّ تعارضـات     روش
هايي از هر  ها همراه با شرح و توضيحي اندك و نمونهترين آنبدوي به كار بسته كه مهم

  : اند ازكدام عبارت
 تصرف و توسعه در معناي واژگان و استناد به علوم عربي . 1

ها شبر براي رفع تعارض، گاه معاني گوناگوني براي واژه استظهار كرده و احياناً به آن
 خَلَـقَ  اهللاَ إِنَّ«استناد جسته است؛ براي نمونه، هنگام مالحظة تعارض ميان مفهوم روايت 

ادعةَالس و لَ ةَالشَّقَاوق، 1398ابـن بابويـه،   (بـا مبـاني كالمـي اماميـه    » خَلْقَـه  يخْلُـقَ  أَنْ قَب
، واژة خَلَقَ را بر معناي خلقت تقديري و خلقت تكـويني دانسـته و آن را   )357ـ354ص

 يخْلُقَ أَنْ قَبلَ«بر معناي خلقت تقديري و در عبارت » ةَو الشقاو ةَخَلَقَ السعاد«در عبارت 
  )107، ص1ق، ج1407شبر، .(حمل كرده است 3خلقت تكويني آن را بر معناي» خَلْقَه

براي ايجاد انطباق ميان محتواي حديث ) 111، ص1همان، ج(همو در حديثي ديگر
هاي خير و شر را به معناي نعمت و بليـه دانسـته و از ايـن     با مباني كالمي اماميه، واژه

كـه  ، چنـان )113، ص1جهمان، (رهگذر، ساحت ربوبي را از فعل قبيح منزّه كرده است
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 هاي حل تعارضات بدوي اخبار در مصابيح االنوارروش 

و در موضع ديگر، از وضو ) 445، ص2همان، ج(»غسل«به » وضو«در روايتي ديگر، از 
  نيـز بـراي   / 316، ص2همـان، ج .(تعبيـر كـرده اسـت   ) قبل از غـذا (هابه شستن دست

 )444و  73، ص2؛ ج432و  383، ص1ج: ك.هاي ديگر رنمونه

كنـد، ماننـد    قيام محمد آل قائم وقتى«: آمده است در روايتي از امام صادق
شبر ) 385، ص1همان، ج(».طلبد نمي بينه و دليل مردم سليمان در حكم خود از و داود

در حكـم   و ائمه هنگام مالحظة تعارض بين محتواي اين روايت و سيرة پيامبر
كنـد،   را از ادواتي دانسته كه گاه افادة عموم نمي» إذا«به ظاهر و اقامة شاهد و بينّه، لفظ 
از ايـن رو، مـراد از ايـن حـديث را شـباهت      . رساند بلكه معناي جزئيت را به ذهن مي

به حكم داود و سليمان در برخي مـوارد و قضـايا دانسـته اسـت،      حكم امام عصر
نيز در مواردي بر اساس اطالع خود از باطن امور و بدون شـاهد   كه امام عليچنان

  )جاهمان.(اند و بينة ظاهري حكم كرده
شبر، افزون بر اين در موارد پرشماري، حمل بر مجاز و توجه بـه نكـات صـرفي و    
نحوي را راهكارهايي براي حلّ تعارض روايات اتّخاذ كـرده اسـت؛ بـراي نمونـه، در     

ي «(قرآندر  مواجهه با تعارض قول ابراهيم بـا لـزوم اجتنـاب     )76: ، انعـام »هذا ربـ
 كالم ابراهيم«: گويد هرگونه سخن كفرآميز مياز گناهان صغيره و كبيره و  انبيا

شـبر،  (».بر مبناي در تقدير گرفتن همزة استفهام انكاري يا تـوبيخي در آغـاز آن اسـت   
  )229، ص2و ج 25، ص1ج: ك.نيز ر/ 325، ص2ق، ج1407

 از امـام صـادق   4سورة زخرف 44شبر در حديث ديگري كه آن را در تفسير آية 
همـان  » ذكـر «مبني بر آنكـه منظـور از    كند، با مالحظة تعارض بين قول امام نقل مي
تـا،  مجلسي، بي: ك.ر(اند است، با روايات ديگري كه مراد از ذكر را قرآن دانسته پيامبر

ممكن است ذكر، مصدر به معنـاي مفعـول باشـد    «: نويسد مي) 175و  151، 53، ص9ج
  )364، ص1ق، ج1407شبر، (».آن، مذكور مراد باشد يعني از ذكر، معناي اسم مفعول

  
 حمل بر اختالف مراتب. 2

رونـد كـه    به شـمار مـي   5برخي از مفاهيم مورد بحث در روايات، از مفاهيم مشكَّك
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صورت، حكم اثبات شده در يك حديث براي مفهـومي   در اين . مراتب گوناگوني دارند
سلب شـده باشـد؛ ماننـد مفهـوم      خاص، ممكن است در حديث ديگر، از همان مفهوم

كه از مفاهيم مشكّك است و در نتيجه، همة اهل ايمان در يك رتبه و مقام قـرار  » ايمان«
) 23، ص2همـان، ج (»الْكَـافر  جنَّـةُ  و الْمؤْمن سجنُ الدنْيا إِنَّ«شبر در حديث . گيرند نمي

مؤمنـان و كـافران در   هنگام مالحظة تعارض محتواي حديث با حال واقعي بسـياري از  
جهان خارج، زندان بودن دنيا را براي مؤمني كه مصداق كامل ايمان باشد و بهشت بودن 

كه  چنان )24، ص2همان، ج.(شمارد دنيا را براي كافري كه مصداق كامل كفر باشد برمي
نيـز  ) 57، ص2همان، ج(»الكافر شرٌّ من عمله نيةالمؤمن خيرٌ من عمله و  نية«در حديث 

داند كه مبتال به معاشرت با اهل باطل و مدارا بـا آنـان    راد از مؤمن را مؤمن خالصي ميم
است و در غالب افعال خود مجبور به تقيه است، بنابراين مطابق نيت خود كه خـالي از  

  ) 59، ص2همان، ج.(يابد تقيه است، پاداش مي
همـان،  (»يقينـا  ازددت مـا  الْغطَاء كُشف لَو«: است نمونة ديگر، حديث امام علي

، اللهـم  معرفـة اللَّهم زِدني فيـك  «: كه شبر آن را معارض با دعاي پيامبر) 30، ص1ج
بـه   مالحظه كرده است، زيرا حديث اول موهم بلـوغ امـام علـي   » زدني فيك تحيراً

يث توان تصور كرد، حال آنكه حـد  اي باالتر از آن در معرفت نمي اي است كه رتبه مرتبه
ـ با وجود برتري اي باالتر در معرفت را براي مقام پيامبر دوم، احتمال رسيدن به مرتبه

شبر در مقام حلّ تعارض، اطالق اين مرتبه بر . داند ـ متصور ميآن بر مقام امام علي
داند كه حد آنان هرگـز بـه ايـن     را در مقايسة امام با افراد معمولي بشر مي امام علي
با توجه به آنكه خود به ايـن رتبـه از معرفـت     رسد، حال آنكه دعاي پيامبر مقام نمي

دست يافته است، بعد از رسيدن به مرحلة يقين و كشف غطاء است، زيرا يقين، مفهومي 
همـان،  .(مشكّك و ذومراتب است كه شدت و ضعف و زياده و نقصـان در آن راه دارد 

  )438، ص2؛ ج442و  397، ص1ج: ك.نيز ر/ 32، ص1ج
  
 حمل بر بيان مصداق خاص و اختصاص حكم روايت به مورد ويژه. 3

گاه حكم يك حديث تنها بر مصداق يا مصاديق خاصي قابل حمل است كه توجه به 
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گـردد؛ بـراي    تواند در مواردي، موجب رفع تعارض بدوي ميـان مـدلول روايـات     آن مي
 6جريـده  ميـت  بـراى  چـرا «سـؤال شـده اسـت كـه      نمونه، در حديثي از امـام بـاقر  

 از حسـاب  و عـذاب  اسـت،  تازه چوب كه مادام زيرا: دهدپاسخ مي گذارند؟ امام مى
 آن و شـود  مـى  واقـع  ساعت يك و روز يك در كالً عذاب و حساب شود؛ مى دور ميت
 به اين منظـور  را كنند؛ چوب مي مراجعت مردم و شود مي قبر داخل ميت كه است زمانى
 7».حسـابى  بود، نـه  خواهد عذابى نه] ديگر[ شدن آن، خشك از بعد و گذارند مى كنار او

  )199، ص2همان، ج(
دانـد و بـا سـاير اخبـار كـه از       ظاهر اين روايت، عذاب قبر را در ساعتي واحد مـي 

هاي بهشـت، و   دهد، و قبر مؤمن را باغي از باغ پيوستگي نعمت و عذاب در قبر خبر مي
در تنافي است، اما به اعتقاد شبر  8كنند، آتش معرّفي ميهاي  اي از حفره قبر كافر را حفره

و منظور از حساب و عذاب، سؤال نكير ) نه كافران(ممكن است اين امر مختص مؤمنان
  )جاهمان.(و منكر يا فشار قبر باشد

 حال آيا من در: گفتم باقر جعفر ابو به«كند كه  در حديث ديگري، زراره نقل مي
 تقيه چيز سه در من«: گفتند جعفر ابو بكشم؟ مسح خود كفش ىرو بر توانم تقيه مى

) 32، ص3ش، ج1362كليني، (».متعة حج و كفش بر مسح مسكرات، آشاميدن :كنم نمى
) 441، ص2همـان، ج (».و نفرمود كه بر شما نيز عدم تقيه واجب اسـت «: گويد زراره مي

دانـد و در مقـام حـلّ تعـارض،      ميشبر اين حديث را مخالف روايات ديگر دربارة تقيه 
معتقد است تقيه نكـردن در ايـن سـه مـورد     ) 76، ص1، ج1363(همچون شيخ طوسي

به دليل موقعيت روشن خود در اين موارد  بوده است، زيرا ائمه مخصوص امام
/ 2؛ ج32، ص1شـبر، ج : ك.نيـز ر / 442، ص2ق، ج1407شـبر،  .(انـد  به تقيه نياز نداشته

  )428و  217، 205ص
بـه   مردگـان خـود را   شـما «: است كه فرمـود  نمونة ديگر، حديثي از امام صادق

 "اهللا رسول محمد"به مردگان خود  ما و كنيد مي تلقين "اهللا إال إله ال" با كلمة مرگ هنگام
  )75، ص2همان، ج(».كنيم مي را تلقين

يا  »اهللا إال إله ال«تلقين شهادتين به ميت از مستحبات است و اكتفا به يكي از عبارات 
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ابن / 16، ص4ش، ج1365نجفي، (با آنچه در منابع شيعه وجود دارد »اهللا رسول محمد«
شبر براي رفع اين تنافي، وجوه گوناگوني را . در تعارض است) 73ق، ص1410نعمان، 

 بـه  ميـت  تلقـين  در كـه  باشـد  سـنّت  ، اهل»شما« از بر شمرده است از جمله آنكه مراد
و اگر هم شهادت به نبوت را به ميت تلقين كنند، در  كنند مي اكتفا »اهللا إال إله ال« شهادت

حقيقت به منزلة عدم تلقين آن است، زيرا از شروط اقرار به نبوت، اقرار به امامت است؛ 
 از كـه مقصـود   در غير اين صورت، گويي اقرار به نبوت نيز صورت نگرفته است، چنان

 توحيـد،  بـه  شـهادت  بـر  عـالوه  كـه  هستند آنان شيعيان و پيروان و بيت اهل ،»ما«
كنند و اگر در حديث به شـهادت   مي اضافه تلقين در نيز را پيامبر رسالت به شهادت

از سوي شيعه اشاره نشده، به سـبب آن اسـت كـه شـهادت بـه رسـالت        »اهللا إال إله ال«
  )جاهاهمان.(در حقيقت مستلزم شهادت به توحيد است محمد
 
 حمل بر وجه غالب و زماني خاص  .4

به اين معنا كه حكم روايـت   كند، شبر، گاه تعارض اخبار را بر وجه غالب حمل مي
؛ بـراي نمونـه، حـديثي در    افـراد  ةهمدربارة موارد و  ةچنين است، نه در هم »معموالً«

 و را بـه دشـمنى   از مردم صنف ، شانزدهخصال شيخ صدوق، به نقل از امام صادق
و در اين ميان از اهالي چند سرزمين نام بـرده   كرده معرفى پيامبر با خاندان عداوت
شبر پس از ذكر وجوه گوناگون در حلّ تعارض ايـن  ) 99و  98، ص1همان، ج(9.است

توان روايت را بر وجه غالب حمـل كـرد و ايـن     مي«: گويد حديث با واقع بيروني، مي
هايي خاص صـادق دانسـت، نـه نشـانة      زمانها و در  گفتار را دربارة برخي از سرزمين

  )100، ص1همان، ج(».باقي بودن آنان بر اين حال تا روز قيامت
خداونـد بـراي خـود     وظايفي كه و خداوند بر مؤمن روايت ديگري در بيان حقوق

، 2همـان، ج (10آمـده اسـت   در قبال مؤمنان ضمانت كـرده، بـه نقـل از امـام بـاقر     
شـبر در  . قل با حال بسياري از مؤمنان مناسـبت نـدارد  ها حداكه برخي از آن) 427ص

يكي از توجيهات محتمل، وظايف ذكر شده براي خداوند را مطابق حال اكثـر مؤمنـان   
كـه دربـارة روايـت     چنـان ) 428، ص2همـان، ج .(يا در شرايطي خاص برشمرده است
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 كـس  هر به بدبينى است، غالب ستم بر عدالت كه زمانى در«ديگري با اين مضمون كه 
 اسـت،  غالـب  عـدالت  بر ستم و جور اگر و آنكه به آن علم پيدا كند مگر است؛ حرام
؛ آن را به دليل مخالفـت بـا   »بود، مگر آنكه به آن علم پيدا كند بين خوش به كسى نبايد

و پرهيز از گمان بد به او، به پيـروي از عالمـه   » مؤمن«اخبار دالّ بر لزوم حسن ظنّ به 
كنـد كـه    بر مخالفان و يا اكثر مشهور به فسق، حمل مـي ) 199، ص72تا، جبي(مجلسي

و  393، 285، 47، ص1ج: ك.نيـز ر / 205، ص2همان، ج.(شود خيري از آنان ديده نمي
  )428و  431، 324، 251، 230، 23، ص2؛ ج397
 
 حمل بر تعليم و آموزش  .5

هـاي   قالـب ترين شئون امامت، شـأن تعلـيم و آمـوزش اسـت كـه در      يكي از مهم
از ايــن رو، . يابــد هــاي مســتقيم و غيــر مســتقيم ظهــور مــيگونــاگون و بــه صــورت

اي بـه مخاطـب    گاه در بيان سخنان خود، در مقام تعليم نكتـه يـا مسـئله    معصومان
اند، بنابراين حكم مطرح در اين روايـات، عموميـت نـدارد؛ بـراي نمونـه، از امـام        بوده
 از مـرا  كـه  را خداونـد  سـپاس «: اي فرمـود  نقل است كه هنگام ديدن جنازه سجاد

اين حديث با ساير روايـاتي  ) 235، ص2همان، ج(11».است نداده قرار مردگان جماعت
در تعـارض   12كه دربارة حب لقاء اهللا و نهي از كراهت مالقات با پرودگـار وارد شـده  

نِ فـردي بـر مـذهب باطـل بـوده و امـام       دهد كه آن جنازه، از آ شبر احتمال مي. است
تا خدا را به   اين سخن را به منظور آموزش و تعليم اصحاب خود بيان كرده سجاد

  ) جاهمان.(، شاكر باشد سبب آنكه در زمرة كافران قرار نگرفته
را در شـب   همچنين در روايتي از ابن عباس آمـده اسـت كـه خداونـد، پيـامبر     

از طـرف ديگـر، اگـر ديـدن خـدا      . گردانيده است معراج به رؤيت خويش مخصوص
: اعـراف (»رب أَرِنـي أَنظُـرْ إِلَيـك   «از خداوند در آية  ممكن نيست درخواست موسي

شـبر در  ) 198، ص1همـان، ج .(كند چه وجهي دارد؟ زيرا عاقل طلب محال نمي) 143
را نبايد  كند، و معتقد است قول موسي پاسخ، جايز بودن رؤيت خداوند را نفي مي

بر طلب محال حمل كرد، زيرا به محال بودن آن آگاه بوده اسـت، بلكـه بايـد آن را در    
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مقام اظهار صفت جماعتي برشمرد كه از وي درخواست كرده بودند خـدا را بـه آنـان    
را از سوي حـق  » لَنْ تَرَاني«اين سخن را بر زبان جاري كرد تا  نشان دهد، و موسي
پذير نيست و از اعتقاد خود  ه يقين دريابند كه رؤيت خداوند امكانبشنوند و آنان نيز ب

 شبر در ادامة روايت ابن عباس دربارة اختصاص رؤيت خداوند به پيـامبر . بازگردند
، 1همـان، ج .(را به رؤيت قلبـي و ادراك علمـي بـر وجـه كمـال، حمـل كـرده اسـت        

  )199ص
  
 ضل و رحمتحمل حكم وجوب پاداش الهي بر عمل صالح بر تف  .6

شبر گاه براي رفع تعارض اخبار، حكم وجوب طرح شده در برخي روايات را بر 
: آمـده اسـت   تفضّل و رحمت حمل كرده است؛ براي نمونه، در حديثي از پيامبر

حتّي : از حضرت سؤال شد» .كند كس او را به بهشت و جهنّم داخل نمي عمل هيچ «
مرا نيز فقط رحمت پروردگار در : پاسخ فرمودگونه است؟ در  براي رسول اهللا نيز اين

حال آنكه مفاد اين حديث با رواياتي كـه پـاداش    )320، ص2همان، ج(؛»گيرد بر مي
شبر، وجـوب ايـن حكـم بـر     . ، در تعارض است عمل صالح را بر خدا فرض دانسته

عمـل صـالح سـببي    «: گويـد  كند و ميخداوند را بر سبيل رحمت و تفضّل حمل مي
همان، (».شود فقط به سبب فضل و رحمت خدا، موجب ورود به بهشت مياست كه 

  )321، ص2ج
 و نخواهـد  و كنـد  امـر  خدا است ممكن«: همچنين در حديث ديگري آمده است

 سـجده  كـه  خواسـت  و كند سجده آدم به كه كرد امر را نكند؛ شيطان امر و بخواهد
 نهى از شجرة ممنوعه خوردن از را آدم و. كرد مي سجده خواست مي اگر و نكند
شبر، ظاهر » .خورد نمي آدم خواست نمي اگر و بخورد آن از كه خواست و فرمود

دانـد، و يكـي از وجـوه حـلّ      اين حديث را با مباني كالمي اماميـه در تعـارض مـي   
تعارض آن را حمل بر تهيـة اسـباب فعـل بنـده بعـد از ارادة او از جانـب خداونـد        

كه در اين صورت، بر ) 112و  63، ص1ج: ك.نيز ر/ 90ص، 1همان، ج(شمارد برمي
  .خيزد گفته از ميان برمي هاي الهي در خلقت عمل شده و تعارض پيشاساس سنت
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 احتمال وقوع تحريف و تصحيف و جعل  .7

در جريان نقل شفاهي و كتبي حديث، گاه عمالً اشتباهات و تغييراتـي صـورت گرفتـه    
 يث و بروز اختالل در فهم مقصود حقيقي معصومانكه نتيجة آن، دگرگوني معناي حد

گاه نيز افرادي، سند يا متن حـديث را بـراي   ) 67، ص]الف[ 1389مسعودي، : ك.ر.(است
در مقابـل،   )72همـان، ص .(انـد  و دست به تحريف آن زده  اغراض نادرست دگرگون كرده

صـحيف در  بخشي از اهتمام دانشمندان اسالمي نيز همـواره متوجـه كشـف تحريـف و ت    
كه شبر با استفاده از منابع متعدد از جملـه شـروح گذشـتگان، بـه      روايات بوده است، چنان

موارد گوناگوني از تصحيف در روايات دست يافته، و از اين روش گاه براي حلّ تعارض 
پردازان را نيز  او در مواردي، احتمال توهم و اشتباه راوي يا نسخه. برده است  روايات، بهره

، 1ق، ج1407(صـدوق خصال شـيخ  شزد كرده است؛ براي نمونه، پس از نقل روايتي از گو
احتمال داده است بخشي از روايت از طرف وراقان يا راويان ساقط شده و سـپس  ) 98ص

شـبر در عـين حـال،    . صدوق آن را مطابق مباني اماميه به صورت حاضر نقل كـرده باشـد  
رض معرفي كرده، و سپس به ذكر وجـوهي در  مضمون روايت صدوق را با وجدان در تعا

  )347و  343، 73، ص2همان، ج/ 100، ص1همان، ج.(حلّ تعارض پرداخته است
ها را هاي يك حديث، تعارض موجود ميان آن افزون بر اين، شبر گاه با توجه به نقل

همـان،  (13كـافي كه پس از آوردن حديثي از  ها دانسته است، چنان ناشي از تفاوت نسخه
را ذكر كرده و پس از مقايسة هر دو نسخه، آن دو را  كافينقل صدوق از ) 101، ص1ج

با هم متعارض يافته و از اين رو احتمال داده است نسخة موجود در نزد صدوق در نقل، 
 .متفاوت بوده يا صدوق روايت را براي تطبيق با اصول كالمـي شـيعه تغييـر داده باشـد    

  )102، ص1همان، ج(
كه در روايتـي از امـام    ر، احتمال تحريف احاديث را نيز در نظر داشته است، چنانشب
دربارة جواز نماز خواندن مرد در حالي كه زني در مقابلش قرار داشته باشـد،   صادق

روي او خوابيـده بـود، اسـتناد شـده     در حالي كه عايشه روبـه  به نماز خواندن پيامبر
فإنّ «در عبارت » فاء«ممكن است : گويد اين باره ميشبر در  )73، ص2همان، ج(14.است
اي كه بعد از آن  بوده و يا تحريفي در آن رخ داده باشد، به گونه» واو«به معناي » النبي
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بـراي  » فـاء «در اين صورت، . جملة ديگري قرار داشته كه مبين حكم ديگري بوده است
عطف است و معنا و حكم ديگـري   و براي بيان» واو«افادة تعليل نيست، بلكه به معناي 

  ) جاهمان(.كند را افاده مي
شبر در مواردي معدود، با آنكه وجوه متعددي براي حلّ تعارض بيان كرده، احتمـال  

علماء امتي انبياء بنـي  «كه در حديث  چنان. وضع و جعل را نيز از نظر دور نداشته است
قبل از ذكـر دو وجـه در   » اء بني إسرائيلإسرائيل أو كأنبياء بني إسرائيل أو أفضل من أنبي 

شرح روايت، آن را از موضوعات عامه خوانده و تصريح علمايي مانند شيخ حرّ عـاملي  
: ك.نيـز ر / 434، ص1همان، ج.(و شريف جزائري بر جعلي بودن آن را ذكر كرده است

  )396و  365، ص2؛ ج308و  307، ص1ج
  
 روايتشناخت تاريخ و شرايط پيراموني صدور   .8

توجه دادن به بستر تاريخي صدور روايت، از جمله راهكارهايي اسـت كـه شـبر در    
 ، حـديثي از امـام بـاقر   كـافي حلّ تعارض از آن استفاده كرده است؛ براي نمونـه در  

نقل شده كه با آنچه در منابع حديثي شيعه آمـده،   دربارة چگونگي وضوي امام علي
شـبر در  . را از روي كفش بيان كـرده اسـت   ظاهراً تعارض دارد، زيرا مسح امام علي

 ».پوشـانيد  روي پـا را نمـي  ] در آن روزگـار [نعلين عرب «: گويد حلّ تعارض مزبور مي
  )440، ص2همان، ج(

همـان،  ( داند ان را سبب عذاب ميت ميسرايي و گرية بازماندگ همو در روايتي كه نوحه
يكي از وجوه رفع تعارض ميان حديث و ادلّة عقلي و نقلي را كـه مقتضـي   ) 426، ص1ج

روند، چنين برشمرده اسـت كـه در    نفي اثرگذاري عمل ديگران در عذاب فرد به شمار مي
دگان، نيكـو  گذشته، پس از مرگ ميت اوصافي از او مانند قتل و غارت را كه در نظر بازمان

  15)جاهمان.(است  شده  اند كه سبب عذاب ميت مي شمرده و در نزد خدا قبيح بوده، برمي

  
  توجه به چگونگي سؤال و موقعيت مخاطبان روايات  .9

است كـه   هاي مهم مقامي، وضعيت و حالت مخاطبان معصومان يكي از قرينه
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 هاي حل تعارضات بدوي اخبار در مصابيح االنوارروش 

به اقتضاي بالغت و فصاحت خويش و متناسب بـا انـدازة عقـل مخاطبـانِ      ائمه
  ) 180، ص]ب[ 1389مسعودي، .(اند خود سخن گفته

ــده از     ــؤال كنن ــرفتن ســطح درك مخاطــب و س ــر گ ــا در نظ ــواردي، ب ــبر در م ش
، تعارض روايات منقوله را از ميان برداشته است؛ براي نمونه، در حـديثي  معصومان

والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا «آية  فردي دربارة تيمم سؤال كرده و امام ،از امام صادق
كـه اگـر از آن   ) 67، ص2ق، ج1407شـبر،  (را تالوت كـرده اسـت  ) 38: مائده(»أَيديهما

شـبر،  . معنايي دربارة تيمم برداشت شود، با ديدگاه شيعه در اين باره در تعـارض اسـت  
ممكن است سؤال «: گويد داند و مي ارض را كيفيت سؤال راوي مييكي از وجوه حلّ تع

ها بوده، يا سؤال او جنبة عام داشـته و امـام   راوي دربارة كيفيت تيمم و حد مسح دست
   )68، ص2همان، ج(».به آن پاسخي خاص داده است

در پاسخ به سؤال فردي دربارة امكان قرار گرفتن  در حديث ديگري، امام صادق
در عدسي چشم قرار دهد،  بينى مى تو را آنچه توانست كسي كه«: مرغ فرموددنيا در تخم

 مـرغ  تخـم  يـا  كوچـك  جهان آنكه بى جاي دهد، مرغتخم در را جهان تواند مى همو نيز
سؤال راوي و پاسخ  شبر، يكي از وجوه رفع تنافي بين) 68، ص1همان، ج(».شود بزرگ

 غيـر  امـري  راوي از امام را هماهنگي با سطح درك مخاطب دانسته است، زيـرا سـؤال  
گيرد و ايـن امـر بـه     است كه قدرت خداوند به آن تعلّق نمي عقلى بوده محال و ممكن

بـه ايـن نكتـه و     عدم تصـريح امـام  . گردد، نه به قدرت الهي محال بودن آن باز مي
، محـال بـودن امـر را بيـان     امـام  اگـر  م، از اين روست كـه عدسي چش مثال آوردن

قاصر بود و چه بسـا قـانع    16فهم راوي از درك وجود انطباعي و وجود عيني كردند، مي
 70، ص1همـان، ج .(به ارائة پاسخ اقناعي بسنده كردند شد، و بر اين اساس امام نمي

  )196، ص2و ج 381، ص1ج: ك.نيز ر/ 71و 
  

  توجيه رواياتتأويل و   .10
تأويل روايت، عبارت است از حمل روايت بر معناي مرجوح با داليل عقلي و نقلي 

، در برخي مواضع به تأويـل روايـات پرداختـه، و در عـين     االنوار مصابيح شبر در . ثابت
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حال از تأويالت نابجاي برخي دانشمندان، انتقاد و در مواردي روايـت را بـر ظـاهر آن    
  ) 438و  394، ص1همان، ج: ك.ر.(حمل كرده است

بـا   شبر، پس از مالحظة تعارض مدلول روايات متعددي دربارة علم شامل ائمـه 
سـه  ) 65: نمل(»ما يشْعرُونَ أَيانَ يبعثُونَ واألَرضِ الْغَيب إِالَّ اللَّه و قُلْ ال يعلَم منْ في السموات«آية 

خداوند متعال هر فرد را كه بخواهـد بـه علـم    «: كند بيان ميوجه براي حلّ اين تعارض 
دو  وجـود دارد؛ ائمـه   كند؛ امكان وقوع بداء و تغيير در علم ائمـه  غيب آگاه مي

حال بشري و روحاني داشتند كه در حال بشري مانند ساير افراد، امـور عـادي بـر آنـان     
همـان،  (».جـاري اسـت   ها صفات ربوبيجاري است، و در حال روحاني برزخي، بر آن

  )397، ص2ج
، براي حـلّ تعـارض   )432، ص1همان، ج(»من عرف الحق لم يعبد الحق«همو در حديث 

مدلول روايت كه ظاهراً به اسقاط تكليف، هنگام دستيابي به معرفـت داللـت دارد بـا روايـات     
، 1جتـا،  ابن ابـي فـراس، بـي   : ك.ر(اند ديگري كه معرفت حق را سبب اطاعت او معرفي كرده

دوازده وجه ذكر كرده است كه برخي از اين وجوه، ) 435ق، ص1424نيز مشكيني، / 135ص
از جمله آنكه مـراد از شـناخت حـق، شـناختي     . روند تأويالت شبر از اين حديث به شمار مي

گردد به اين معنا كه در آن روز افراد بشر از انجـام تكليـف    باشد كه در روز قيامت حاصل مي
باشد به اين معنـا كـه اگـر كسـي حـق راــ       » انكار و جحود«ا آنكه مراد از عبادت، نيازند؛ ي بي

  )433و  432، ص1ق، ج1407شبر، .(ـ بشناسد، انكار نتواند كردكه هستچنان
 

 حمل عام بر خاص و مطلق بر مقيد  .11

صالحيت انطباق عنوان عـام در ثبـوت حكـم دارد    را آنچه  ةلفظي است كه هم ،عام
. دوش كه فقط شامل بعضي از افراد موضوع ميرا گويند حكمي گردد و خاص،  شامل مي
، 1تـا، ج مظفر، بـي .(استبه معناي اخراج بعضي افراد از شمول حكم عام نيز  تخصيص

كه تقييـد نيـز يكـي از     چنان) 101ش، ص1387معرفت، / 192تا، صقمي، بي/ 190ص
ز آن بهره جست كه دليـل مطلـق بـا بيـان     توان ا هاي جمع عرفي است و زماني مي شيوه

  )226، ص3و ج 3، ص1ق، ج1406صدر، (17.صفت يا شرط همراه شده باشد
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شبر در مواردي، براي حلّ و رفع تعارض از روش حمل عام بر خاص يا مطلـق بـر   
بـه   مقيد بهره جسته است؛ براي نمونه، در بعضـي از روايـات زائـران امـام حسـين     

اوصافي مانند عدم محاسبة ايام زيارت آنان در مدت مقرّرِ طـول عمـر و فزونـي روزي    
ها را در تعارض با واقـع بيرونـي   كه او آن )423، ص2ق، ج1407شبر، (اند متصف شده

مالحظه كرده و از اين رو، كوشيده است از رهگـذر حمـل عـام بـر خـاص، تعـارض       
است حكم عام روايت در مورد افرادي كه بالفاصله  ممكن«: گفته را از ميان بردارد پيش

 ».پس از زيارت يا در طريق مراجعت به وطن وفات كرده باشند، تخصيص خورده باشد
  )425، ص2همان، ج(

) 57، ص2همـان، ج (نمونة ديگر دربارة احاديث برتري نيت مؤمن از عمل او اسـت 
داننـد، در تعـارض    وص افعال ميها را با احاديثي كه عذاب و ثواب را مخصكه شبر آن
بنـا  . شمارد ها را تخصيص يا تقييد برميكند و يكي از وجوه حلّ تعارض آن مالحظه مي

 از مانند جهـاد،  دشوار و سخت اعمال از مؤمن دربارة انجام بعضى بر اين احتمال، نيت
 .است برتر و افضل ،قرآنتسبيح و تحميد يا قرائت  مانند آسان و سبك اعمال از اي پاره

  )428و  425، 223، ص2؛ ج220و  164، ص1ج :ك.نيز ر/ 59، ص2همان، ج(
  

 حمل بر استحباب و احتمال وقوع. 12

اين روش بيشتر در . توان يكي از متعارضَين را بر استحباب و جواز حمل كرد گاه مي
به سبب قلّت روايات فقهـي   االنوار مصابيح آيد كه در  جمع روايات فقهي به كار مي

  . ها، كمتر مورد استفاده قرار گرفته است در آن، نسبت ساير روش
، شروط خاصي براي امام جماعت ذكر كرده است كه با مفاد روايتي از امام جواد

اخبار ديگر كه اعتماد به حسن ظاهر و عدم شرط عدالت فقهي امـام جماعـت را كـافي    
شبر با استناد به قول مجلسي، آن را بر  )206، ص2همان، ج.(اند، در تعارض است دانسته

 ».اتّصاف امام جماعت به اين اوصـاف مسـتحب اسـت   «: گويد استحباب حمل كرده مي
كه روايت ديگري را كه انتقال ميت را به اماكن مقدس جايز  چنان) 207، ص2همان، ج(

و جواز انتقال ميت را  با ساير روايات در تعارض ندانسته) 192، ص2همان، ج(داند نمي
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، 2همـان، ج .(به عدم هتك حرمت او و منحصر به زمان قبل از دفن مقيـد كـرده اسـت   
  )444و  440، 24، ص2؛ ج271، ص1ج: ك.نيز ر/ 193ص

شبر، عالوه بر اين، در مواردي براي رفع تعارض ميـان روايـات، امكـان و احتمـال     
هاي حلّ تعـارض اتّخـاذ كـرده    وقوع موضوع غريب وارد در حديث را يكي از راهكار

» گانـه  امامان دوازده«در شب وفات خود، امامت  است؛ براي نمونه در حديثي، پيامبر
اما ) 382، ص1همان، ج.(اند اطالع داده را به امام علي» دوازده مهدي«و پس از آنان 

 از آنجا كه تعداد امامان در عدد دوازده منحصر اسـت، ايـن روايـت بـا اصـول تشـيع و      
از اين رو، شبر با استناد به قـول سـيد مرتضـي، احتمـال     . براهين نقلي در تعارض است

بـراي حفـظ ديـن و مصـالح      ظهور اماماني ديگر را پس از وفات حضـرت مهـدي  
شبر  )383، ص1همان، ج.(دارد مؤمنان رهبري جامعه را به عهده گيرند، از نظر دور نمي

و قـول سـيد مرتضـي را خـالف روايـات متـواتر       البته اين توجيه را خوشايند ندانسـته  
گونه اخبار واحد به سـبب عـدم افـادة     برشمرده و شيوة غالب سيد مرتضي را در رد اين

  )جاهمان.(تر معرفي كرده است علم و عمل، پسنديده
  

  االنوار  مصابيحاستعمال جمع تبرّعي در 
ديث بسنده و از تأويـل  با وجود آنكه سيد عبداهللا شبر در برخي روايات، به ظاهر ح

، اما بنا بر مسلك اصـولي  )262، ص1همان، ج(و تكلّف در آن خودداري كرده است
و گرايش عقلي خود در موارد گوناگون براي رفع تعارض ميان روايات با ساير ادله، 

  . از جمع تبرّعي نيز بهره برده است
 انـد   نمـاز واجـب را برتـر از ده حـج دانسـته      براي نمونه در روايتي، امام صادق

. كه با روايات ديگري دربارة برتري حج بر نماز در تعارض است) 222، ص2همان، ج(
از جمله آنكه به لحاظ تأثير . شبر وجوه گوناگوني براي رفع اين تعارض ذكر كرده است

نياز نيسـت،   بيخاص هر يك از فرايض در قوام ايمان و از آنجا كه هيچ يك از ديگري 
در روايتي حج را برتر از نماز و در روايت ديگري نماز را برتر  ممكن است معصوم
از اين رو، سبب اين تعارض ظـاهري، اخـتالف عبـادات از منظـر     . از حج دانسته باشد
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كه از جهتي نماز برتر از حـج اسـت و از جهـت    ها در انسان است، چنانتأثيرگذاري آن
وجه ديگري كه شبر در رفع ) 225و  224، ص2همان، ج.(تري داردديگر حج بر نماز بر

تعارض اين روايت با ساير روايات متذكّر شده، آن است كه خداوند به نمازگزار پاداشي 
ـ عطا كند كه در تنافي بـا آن نيسـت، اگـر دو برابـر     بيش از استحقاق اوـ پاداش ده حج

، 2همـان، ج .(تحقاق به حاجيان عطـا كنـد  كند، به تناسب اس آنچه به نمازگزاران عطا مي
  )182و  59ـ57، 32، ص2ج: ك.هاي ديگر ر براي نمونه/ 223ص

  
  گيرينتيجه

هـاي جمـع عرفـي در     سيد عبداهللا شبر، در مواجهه با تعارضات بدوي روايات، بيشتر از روش
تناسـب و  ايجاد سازگاري مفهومي ميان روايات به ظاهر متعارض بهره جسته است؛ هرچند به 

هاي جمـع تبرّعـي   زدة روايات، در مواضع متعدد از روش براي خودداري از طرح و رد شتاب
هـاي   او بر اين اسـاس، در مقـام جمـع داللـي ميـان متعارضـين، روش      . نيز استفاده كره است

تصرّف در معناي واژگان و استفاده از علوم عربي، حمل : گوناگوني به كار بسته است از جمله
اختالف مراتب، حمل بر بيان مصداق خاص و اختصاص حكـم روايـت بـه مـورد ويـژه،      بر 

حمل بر وجه غالب و زماني خاص، حمل بر استحباب و جواز، حمل عام بر خاص و مطلـق  
بر مقيد، حمل بر تعليم و آموزش، حمل حكم وجوب بر تفضّـل و رحمـت و فـراهم كـردن     

ف، شناخت تاريخ و شرايط پيرامـوني صـدور   اسباب و آالت، احتمال وقوع تحريف و تصحي
توان دريافت نگرش سـيد عبـداهللا شـبر در مقبـول نشـان دادن       ها ميروايت كه با توجه به آن

، مثبت بوده و از اين رو، از نگـاه انكـارآميز   االنوار مصابيح مفهوم روايات به ظاهر متعارض در 
  مـة ابزارهـاي سودمندــ اعـم از     شـبر بـا شناسـايي ه   . نسبت به احاديث دوري جسـته اسـت  

ـ در رفع تعارض بدوي ميان مدلول روايات با ساير ادلّه ماننـد  هاي جمع عرفي و تبرّعيروش
  . ، عقل و مباني شيعه كوشش كرده استقرآنحديث، 

  
  :هانوشتپي

 از آنجا كه دامنة تعارض و اختالف، فراتر از محدودة روايات است، در اين مقاله از كوشش. 1
براي رفع بسياري از تعارضات غير واقعي عالوه بر تعارض ميان مدلول  االنوار  مصابيحشبر در 
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يا تعارض روايـات بـا ادلّـة     قرآناي از  روايات از جمله تعارض ظاهري بين يك روايت با آيه
  .گيرد، نيز سخن رفته است شرعي كه خود در زمرة تعارض بدوي قرار مي

 .عرفي را به علت مورد قبول بودن آن نزد عرف، جمع مقبول ناميده اسـت شيخ انصاري، جمع . 2
  )762، ص2ق، ج1419انصاري، : ك.ر(
خلقـت تقـديري بـه آن معناسـت كـه      خلقت و آفرينش موجودات و جهان هستي،  در باب. 3

 با اراده بـر و  شتهخصوصيات نظام هستي علم داتمامي قبل از آفرينش جهان به  خداوند متعال،
قبـل از   از اين رو. را موجود كرده استها و آن بخشيدهبه معلومات خويش وجود  ،د اشياايجا
، خلقت هاپروردگار بر ايجاد آن ةبعد از اراد، اما وجود علمي دارندنزد خداوند  اشيا ،حق ةاراد

 ةقبل از اراد موجودات كهوجود عيني و خارجي  تكويني محقق خواهد شد كه عبارت است از
بـراي  (.ها در عـالم عـين  ها خبري است و نه از ماهيت آنبر ايجاد اشيا نه از وجود آنخداوند 

  )»نظام احسن جهان هستي« :هشتم ةمقال، 1363 جوادي آملي، :ك.اطالع بيشتر ر
 فَرَسـولُ  تُسـئَلُونَ  سوف و لقَومك و لَك لَذكْرٌ إِنَّه و ـجلَّ و عزَّ اهللاِ قَولِ في عبداهللاِ أَبِي عنْ«. 4
  )363، ص1ق، ج1407شبر، (».الذِّكْر أَهلُ هم و الْمسئُولُونَ بيته أَهلُ و الذِّكْرُ اهللاِ
 با شدت و ضعف، به طور متفاوت و كه بر افراد و مصاديقش گويند ميكلي  يبه مفهوم كمشكّ. 5

  )71تا، صمظفر، بي: ك.ر.(كاغذ نمايان است مانند مفهوم سفيدي كه در برف بيش ازصدق كند 
  )76، ص6ق، ج1409فراهيدي، .(كنند مى دفن ميت همراه كه خرما تر چوب قطعه دو. 6
  . 949، ص1تا، جهمو، بي/ 144، ص1ق، ج1404صدوق، : ك.ر. 7
  )7، ص58تا، جمجلسي، بي(».النِّيرَان حفَرِ منْ ةٌحفْرَ أَو الْجنَّةِ رِياضِ منْ روضَةٌ الْقَبرُ«. 8
  .506، ص2، ج1362ابن بابويه، . 9

  .145، ص64تا، جمجلسي، بي. 10
  . 107، ص3، ج1362كليني، . 11
  .175تا، صقضاعي، بي: ك.نيز ر/ 448، ص2تا، جفتال نيشابوري، بي: ك.ر. 12
لحوق الشـقاء  «حديث  354ق، ص1398نيز ابن بابويه، / 153، ص1، ج1362كليني، : ك.ر. 13

  .»لمعصيةألهل 
 مضْـطَجِعةٌ  عائشَةُ و يصلِّي كَانَ النَّبِي فَإِنَّ يصلِّي هو و الرَّجلِ بِحذَاء ةُالْمرْأَ تُصلِّي أَنْ بأْس ال«. 14
  » ...يديه بينَ
اين حديث سبب صدوري خاص دارد كه در قياس با  قول شبر در رفع تعارض، به صـحت  . 15
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 هاي حل تعارضات بدوي اخبار در مصابيح االنوارروش 

 يكـى  و دادند مي دشنام را يكديگر كه مرد را مشاهده كرد دو تر است و آن اينكه پيامبرنزديك
 پيـامبر  .كنـد  زشـت  دارد، شـباهت  به تو كه را كسى روى تو و روى خدا :گفت مي به ديگري

علـي  [= خـود  / او صـورت  بـر  را خداونـد آدم  زيـرا  مگو، به برادرت را اين خدا بنده اى :فرمود
 )53ق، ص1398ابن بابويه، : ك.ر.(آفريده است ]صورته

شود، دو نظريه معروف  در ميان قدما در باب كيفيت ديدن و اينكه عمل ديدن چگونه محقق مى. 16
انطباع معتقد بودنـد كـه عدسـى چشـم     صاحبان نظرية . نظرية خروج شعاع. 2نظرية انطباع . 1: بود

لذا اگر جسمى در مقابل چشم قرار بگيرد، نقشـى از آن  . مانندنهيشفاف و صيقلى و آي جسمى است 
وجود عيني نيز بـه  . شود شود و به اين وسيله عمل ابصار محقق مى جسم در سطح عدسي واقع مى

همان است كه در خارج  ،شده كدراذهن آمده يا اه آنچه بمعناي وجود خارجي است بدين معنا كه 
  )يپاورقي مرتضي مطهر، 75، ص1ج تا،بي ي،يطباطبا: ك.ر.(وجود دارد

است مانند آنكـه   دليل خاص ةبه وسيل عام »يا افراد مصاديق«بعضى از خارج كردن  تخصيص،. 17
س كه در آن علي از حكـم ورود بـه كـال   » همة دانشجويان وارد كالس شدند به جز علي«: بگوييم

كـه دايـرة   اسـت   افراد حكم مطلـق  »و ماهيت صفات« مربوط به خارج شده است، حال آنكه تقييد
شـود ماننـد آنكـه     شمول حكم مطلق، با توجه به قيود گوناگون محدود و افراد كمتري را شامل مي

كه در آن دانشجويان مقطع » دانشجويان باهوش آمدند به جز دانشجويان مقطع كارشناسي«: بگوييم
 .اند كارشناسي با توجه به ويژگي مقطع تحصيلي آنان از حكم مطلق پيشين خارج شده

 

 منابع
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