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 مقدمه .1

از  .الحددیث اسدت   فقه هایشاخه از یکیها عالج آن راه متعارض و روایات شناسایی
اید  مسدئله از لهلده     ،شدود تعارض و تناقض در برخی از روایات دیدده مدی   آنجا که

 دانسدت  رود. شناسی به شهار مدی ساسی و کارآمد در علم فقه و حدیثمباحث بسیار ا
 در و کاهدد مدی  باب یک در مولود آرای تشتّت از آن های عالجراه و اختالف اسباب

 آن را در رتبحد  پیشدینیان  اسدا،،  ههدی   بر شاید و است مؤثر نزدیک شدن به صواب
  سدیویی، ).اندد دانسدته  فتدوا  مسدند  نشسدت  بدر   لدواز  و التهاد ۀمرتب به رسیدن ۀنشان

  اید  از ،هدا متعارض و حل اختالف آن احادیث شک بحثبی (175ص ،2ج ق،1417
سدننان   و هدا اندیشه دارای ار معصومان و پیامبر کالم تواننهی که دارد اههیت نظر

 (198ص ،ش۲۳۹۸ مسدعودی، ).داد نسبت آنان متناقض را به معارض دانست و احکام
 پی محدثان سوی متعارض از احادیث توان به ضرورت بررسیمی نکته ای  به توله با
 .برد

 بحدث  کده  اثدری  سدتی  . نناندد نگاشته زمینه ای  در ی متعددیهاسنت کتاب اهل
 ادریس ب  محهد الحدیث اختالف شده، مطرح آن در مستقل صورتبه اخبار تعارض
 میدان  از. نگاشدت  را الحددیث  منتلد   ویلأت کتاب او، اب  قتیبهاز  بعد .است شافعی
 مقوله ای  در را االخبار م  اختل  فیها االستبصار کتاب یوسی شیخ نیز شیعه علهای
 ددانشان  ابواب عناوی  به توله و شیعه حدیث کتب به گذرا نگاهی در و دکر تدوی 
 و آن عدالج  چگدونگی  و تعارض وقوع عوامل از نیز  معصومی  روایات در حتی که
 راستا، ههی  در( 75ص ،18ج تا،بی عاملی، حر).است آمده میان به سن  اختالف، رفع
 ،1ج ق،1407 کلینی،).است گشوده «ثالحدی اختالف»عنوان  تحت بابی کافی در کلینی
 ویژه توله اخبار تعارض بحث به که مذهبشیعی خرأمت محدثانِ و علها از (۹۸د۱ص
 تکهیدل  در نوری محدث از آنجا که و .است الشیعه وسائل در عاملی حر شیخ ،داشته
 با را متعارض احادیث بحثیبع به پرداخت، الوسائل مستدرک نگارش به الشیعه وسائل
 شدکلی  بده  کده  است درصدد پژوهش ای  .است داده قرار واکاوی مورد نافذتر نگاهی
 راه و اخبار در تعارض دالیل بررسی به ،مستدرک در متعارض روایات بررسی دقیق با
 به بتواند راستا ای  در بپردازد و نوری محدث سوی از و یا یرد روایتی، هاآن بی  لهع
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 .یابد دست متعارض اخبار حلۀ دربار مندیروش ارچوبهچ
حل تعارض اخبار از سوی پژوهشگران مقاالت متعدددی نگاشدته    ۀتاکنون در حیط

خرمی  زاده وفقهی«)ضعالمه مجلسی و لهع روایات متعار» ؛ از لهله مقالۀشده است
زاده فتداحی «)یل منتل  الحدیثهای حل تعارض اخبار در تاوروش»، (۲۳۹۹، الاللی
زاده و فتداحی «)حل تعارض اخبار روش عالمه شعرانی در»، (۲۳۸۱، لنگرودی و معتهد
عدارض اخبدار در   هدای حدل ت  و...؛ امدا بدا ولدود گسدتردگی روش     (۲۳۸۳ههکاران، 

هدای  حال پژوهشی در رابطه با روش، تابههامحدث نوری به آن مستدرک و توله ویژۀ
 صورت نگرفته است. وسائلمستدرک الحل تعارض اخبار از دیدگاه محدث نوری در 

 شناسی تعارضعنام .2
 ابد  )«ابدراز  و اظهار» یمعنابه لغت در و تفاعل، باب مصدر «عرض» ۀریش از تعارض
فراهیدی، . )است« شیء را در مقابل شیء دیگر قرار دادن»( و ۱72 ،4ج ق،1404 فار،،
 تعارض اصطالحی معنای ۀدربار (7۱7ق، ص۲۱2۱؛ اب  فار،، ۱7۲، ص۲ق، ج۲۱21
 ،اندتعارض در یکدیگر با معنا در اًظاهر که حدیثی دو یعنی تعارض: است آمده چنی 
 ،تابی وابی،ل.)یابندبرتری می دیگری بر هریک که دارد ولود رلحانی هاآن میان ولی
 دلیدل  دو مدلول میان ناسازگاری و تنافی، «تعارض» (129ص ق،1408 ،شاکر ؛38ص
( ههچندی   513ص ق،1418 صددر، ؛ ۲۱1، ص۳، جش۲۳7۸محقق دامداد،   .)نک:است
هدا  صدورتی کده میدان آن   لحاظ داللت و مقام اثبات بهتنافی دو یا چند دلیل به»ی معنابه

 (۱۸۹، ص۱، جتابیآخوند خراسانی، )«.تناقضی حقیقی یا عرضی ولود داشته باشد
 تعدارض  در. بددوی  و مسدتقرّ  :است تقسیم قابل بنش دو به تعارض کلی، یوربه
 روایدت  یک مضهون توانکه می چندان است؛ ظاهری روایت، دو مدلول تنافی بدوی،

 در امدا  (221ص ق،1423 سدبحانی، ).نکندد  رد را دیگدری  کده  کرد حهل معنایی بر را
 بدی   تدوان که نهدی  دارد ولود یتضاد یا تناقض دلیل، دو مدلول میان مستقرّ تعارض

 (127ص ههان،).کرد ایجاد سازش و لهع هاآن
 الوسائل مستدرک در متعارض اخبار با نوری محدث برخورد ۀنحو .3

 وسدائل  از برگرفتده  غالبداً  کده  الوسائل مستدرک در روایات دقیق و گسترده بندیباب
 قدرار  هدم  کنار با زیرا کند؛ایفا می اخبار تعارض کش  درای هویژ نقش است، الشیعه
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هدا  آن میدان  مفهدومی  هدای تفداوت  مالحظدۀ  و گوناگون هایموضوع در روایات دادن
ها، تحری  و خاص هاعام ها،نسنه اختالف ها،آن و واقعی ظاهری اختالف به توانمی

 .برد پی... و تصحی ، شذوذ روایات و
 مستقر غیر و بدوی متعارض، روایات از بسیاری تعارض نوری، محدث دیدگاه از
 بی  لهعی راه و پذیرفته را روایات دسته دو هر که شده سعی اغلب سبب بدی  است؛
دیگر را به دالیلی که  از روایات، روایاتِ دستۀای هنکردن دست و یا ضه  رد .بیابد هاآن

 نوع از را روایات بی  تعارض نیز مواردی در ،ای ولود با  کند، ترلیح دهد.مطرح می
 دیگر ۀدست و دانسته صحیح را روایات از دسته یک فقط دلیل ههی  به و دانسته مستقر

 و روایات است شده سعی اینجا در ۲.است کرده تحری  رد و تقیه قبیل از دالیلی با را
 اید   از و داده قدرار  تحلیدل  و تجزیده  و کنکداش  مورد را مستدرک در متعارض اخبار
یدا   متعدارض  اخبدار  بی  لهع روش نوری، محدث دیدگاه از تعارض دالیل به یریق،

   .شود پرداخته روایات ای  با ایشان برخورد ۀنحو ورفع تعارض 
های رفع و حل تعدارض اخبدار از سدوی محددث     که تهامی روشۀ قابل ذکر آننکت

گردد و در حدل تعدارض اخبدار از روش    مییل متنیِ حدیث برها و دالنوری به بررسی
موارد متعددی به بررسدی   رغمِ روش فقه الحدیثیِ ایشان که دربهگیرد؛ سندی بهره نهی

های حدل تعدارض   گیرد. لذا تهامی روشسندی حدیث در لهت فهمِ حدیث بهره می
 .هستند ناظر به مت  حدیث ،شوداخبار که در ادامه بیان می

رفع تعارض میان اخبارِ منتل   ۀپژوهان دربارکلی در میان فقیهان و حدیث یوربه
ومی و مشدترکی ولدود دارد   های عهو متعارضی که در یک مسئله رسیده است، روش

ها در رفع تعارض، اتفاق نظر دارند. اما آنچه مهکد   آنان بر عهل کردن به آن که عهدۀ
بینی و دقت نظر وی در است در رفع تعارض اخبار، خاصِ محدث نوری باشد، باریک

 برخدورد  ۀنحدو  ،ادامه درو دالیل لهع، رد و یا ترلیح بی  روایات است. لذا لزئیات 
ی حدل تعدارض   هدا ید  روش تدر مهم بیان خواهد شد. متعارض اخبار با نوری محدث

 ند از:ااخبار از سوی ایشان عبارت
 تقیه بر حمل .1ـ3

 محددثی   و علهدا  از و برخدی  است هتقی اخبار، میان اختالف و تعارض دالیل از یکی
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 ههی  به دانند؛روایات می در تناقض و تعارض ولود دالیل ی ترمهم ازرا  آن ،۱شیعی
 از نیدز  ندوری  محدث اند.کرده اشاره موضوع ای  به خود حدیثی هایبررسی در دلیل
 متعارض، روایات با برخورد در موارد از بسیاری درایشان  .رودشهار می به آنان لهله
 د.کنحهل می تقیه بر را روایات آن از دسته یک

راغدب  )«.و زیدان  خوف و حدذر و صدیانت نفدس از ضدرر    »ی معنابهتقیه در لغت 
(، و در اصدطالح  ۲۸۳، ص۱ش، ج۲۳۹7اب  اثیر لدزری،  ؛ 1۳۲، صق۲۱۲۱اصفهانی، 

مشروط به اید    ،اظهار سننی خالف بای  به لهت تر،ِ از دست دادن لان»ی معنابه
؛ ابد  منظدور،   ۱۳۱، ص۱ج، ق۲۳۸2یوسدی،  )«.که آنچه پنهان داشته است، حق باشدد 

( است. گداه حددیثی   ۲۸۳، ص۱ش، ج۲۳۹7؛ اب  اثیر لزری، ۱2۱، ص۲1ق، ج۲۱۲۱
کده  ای هگونشود؛ بهی مشهور عالهان معارض میابا سند معتبر، با احادیث استوار و فتو

شدود. در اید    ویل آن یافت نهدی راهی برای تفسیر و تأیچ هیچ یریقی برای لهع و ه
بدرای   کنیم کده معصدوم  ای  گونه بیان می وهستیم. بر تقیه  ِ آنحالت، ناگزیر از حهل

البتده  صورت منال  با احادیدث دیگدر شدده اسدت.     مصلحتی، ناگزیر از ابراز حکم به
رد قبدول حکومدت   حهل بر تقیه زمانی مهک  است که نظر عامه یا نظر دانشهندان مدو 

زمان صدور حدیث مطابق با مضهون حدیث مزبور باشدد، وگرنده بددون اثبدات اید       
 لهت امکان حهل روایت بر تقیه ولود ندارد.

های حل تعارض اخبار از سوی محدث ندوری  بسیار مههی که در بحث شیوه نکتۀ
دهندد؛  ای  است که ایشان به بحث تقیه در حل تعارض بسیار اههیت مدی  ،ولود دارد

هدای حدل   توان گفت ایشان حهدل بدر تقیده را از پرکداربردتری  شدیوه     قطع می یوربه
 .داندداند؛ لذا به یُرُقِ منتلفی روایات متعارض را محهول بر تقیه میتعارض اخبار می
و به بیدانِ   کند د یا در کنارِ ولوهِ دیگرد تقیه بودنِ روایت تصریح می گاهی فقط به بیان
ندارد و ولود تناقض در روایات را تنها دلیلِ تقیه بدودن  ای هها اشاردلیلِ تقیه بودنِ آن

کندد؛ از لهلده   تناقض با سایر روایات بیان میگاهی دالیل دیگری را عالوه بر  .داندمی
لدذا در   ؛موافقت با دیدگاه عامه، باید حهل بدر تقیده شدود    دلیلبهکه روایت متناقض این

هدای حدل   تفکیک روشههیتِ علتِ تقیه بودن روایات، بها دلیلبهبحث حهل بر تقیه، 
 .د شدخواهبررسی شوند، تعارض اخباری که حهل بر تقیه می



 ۱۴۰۰، پای ز و زمستان موشش، سال س زدهم، شماره ب ستپژوهیحدی علمی لنامه وفدو      ۳۳1

 حمل بر تقیه بدون ذکرِ دلیلِ تقیه .1ـ1ـ3
هدا  که محدث نوری در رفدع تعدارض آن   متعارض روایات از یانهونه بیان بهادامه  در

 .شودپرداخته میداند، عیارِ درستی میحهل بر تقیه را م
 باشد که حالی هر در کند؛نقض می را وضو کند، غلبه گوش بر که خوابی» بابدر 

 : است آمده زیر روایت مشابه روایت چند، ...«و
 کده  کسدانی  ای» خداوندد  سدن   ۀدربار صادق امام بهبکیر ب  اعی  گفت: گفتم 

 چیسدت   برخاسدتید  نهداز  بده  هرگاه یمعنا، ...«برخاستید نهاز به هاهرگ آوردید ایهان
 بلده؛  :فرمدود  کندد  بایل مدی  را وضو بخوا: گفتم .برخاستید خواب از هرگاه :فرمود
 (۱۳۲ص، 1ج ق،۲۱2۹نوری، )«.نشنود صدایی و کند غلبه گوش بر خواب هرگاه
 :نهایدمتناقض می روایات از دسته ای  با دیگری روایت اما

 که مردی ۀدربار صالح عبد از :گفتدر کتاب عبداهلل ب  یحیی الکاهلی آمده است که 
 خفید   خواب گفت: .پرسیدم است، نشسته نهاز در کهدرحالی رودخفی  می خواب به

 (لاههان).«نکند تکیه چیزی بریا  نگذاشته زمی  بر را اشپیشانی چنانچه ندارد؛ ایرادی
دانسدته اسدت؛ امدا بدا     ای نوع تقیه، روایت را از در رفع تعارض فوق نوری محدث
بودن ای  روایت، موافقت با دیدگاه عامده اسدت،   ای تقیهکه روش  است دلیل ولود این

 است تقیه ای  روایت محهول بر نویسد:می و کندنهی ایشان دلیلی بر تقیه بودن آن ذکر
  ۳(لاههان).بینایی و شنوایی حس رفت ِ بی  از عدم بر یا
  عامه دیدگاه با موافقت دلیلبهحمل بر تقیه  .2ـ1ـ3

تبدع تنداقض   بودن و بهای هاز روایات متناقض، محدث نوری دلیلِ تقی دیگر در شهاری
کدارگیری اید    کند. بنابرای  بده اخبار را موافقتِ روایتِ متناقض با دیدگاه عامه ذکر می

ثهدر بده نظدر     های مستقر بی  اخبار و روایات، بسیار راهگشا و مثهرتعارضروش در 
 وَلَب سه که است آبی کر، آب» :است مدهآ هاولب با کُر آب باب مقدار دررسد. می

 (۲۸۸، ص۲ق، ج۲۱2۹نوری، .«)باشد داشته عهق ولب سه در عرض ولب سه یول،
 آن وسدط  بده  را سنگی که است نآ( کر آب)آن ۀنشان و»: است آمده دیگر روایت در اما
 نرسدید،  اگر و .نیست کر آب آن پس رسیدند، هاکناره به سنگ امواجِ اگر پس ،کنی رها
ای هگندیدد  ۀالشد  اینکه مگر کندنجس نهی را آن چیزی صورت ای  در که. است کر آب
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 (لاههان)«.دهد تغییر را آن بوی یا یعم یا رنگ و بیفتد آن در
 و تحدیدد  : اید  نویسدنی  می ای  روایت دو ای  در تعارض ۀدربار نوری محدث

 مدذهب  از او و اسدت  نشده نقل شَلهَغانی از لز، آمده دوم روایت در که مرزی و حد
 حهدل  دوم، روایت پس. گویندرا نهی آن ما اصحابِ از یکهیچ . وباشدحنیفه می ابی
 ۱(لاههان).شودتقیه می بر

 شهرت عملی و شهرت روایی .2ـ3
شهرت عهلى عبارت است از روایتى که در میان فقهدا عهدل و اسدتناد بده آن مشدهور      

ی معندا بهشهرت عهلی،  ،عبارت دیگربه (۱7۲، ص۱ق، ج۲۱۱۱مکارم شیرازی، )است.
زیادی از فقهاست که تعدادشدان بده حدد الهداع      اشتهار عهل به روایتی از لانب عدۀ

م فتوا و انتناب رأی و نظر خویش در یکی رسد. به ای  معنا که مشهور فقها در مقانهی
. اندد با تکیه بدر مضدهون آن، فتدوا داده    از مسائل فقهی، آن روایت را مستند قرار داده و

شدهرت روایدی    (۲1۳، ص۳، جتابی؛ کاظهی خراسانی، ۲1۱، ص۱، جش۲۳۹۹)مظفر، 
در  ،رسدد در لایی است که حدیثی را راویان زیادی که تعدادشان بده حدد تدواتر نهدی    

. نقدل آن گدردد   روایدت و استفاضدۀ  لوامع روایی نقل کنند و ای  امدر باعدث اشدتهار    
 (۳۹۹ و ۲۹7، ۲7۹، ص۱ق، ج۲۳۹۹لزایری، )

ها، از لهله مرحوم آخوند خراسانی، بدر اید  اعتقادندد کده شدهرت      مشهور اصولی
برخی از اصولیون معتقدند  (لاههان).روایی از مرلحات باب تعارض میان اخبار است

شدود،  شهرتی که در باب تعارض میان اخبار ولود دارد و از مرلحات محسدوب مدی  
؛ والیددی، ۱7۳، ص۱ق، ج۲۱۱۳، سددبحانی).شددهرت عهلددی اسددت ندده شددهرت روایددی

، ۱ق، ج۲۱۱۱؛ مکدارم شدیرازی،   ۳۲۱، ص۳، جش۲۳۹7محهدی،  ؛۱۱1، صش۲۳۹7
( برخی ۳۹۸ و ۳۹۹، ص۹ج ،ش۲۳۹1خهینی،  ؛۱77، صش۲۳۸1؛ محهدی، ۱۲7ص

شهرت روایدی و   ،شوداز آنان نیز معتقدند شهرتی که مولب قطع به صدور روایت می
محددث ندوری از    (۳۹۹ و ۲۹7، ۲7۹ص، ۱ق، ج۲۳۹۹لزایدری،  .)عهلی، هر دو است

پژوهانی است که بر ای  باور است که هم شهرت عهلدی و هدم شدهرت    لهله حدیث
، در رفدع  الهستدرکدر  زیرا؛ هستند ب اخبار متعارضاز مرلحات روایی در با ،روایی

تعارض اخبار، گاهی به شهرت عهلی یا قول مشهور استناد کرده و از ای  یریدق یکدی   
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با استناد به شهرت روایی و یدا  دهد؛ و گاه از روایات متعارض را بر دیگری ترلیح می
تدرلیح بدی  اخبدار متعدارض     های متعددد، بده   عبارتی با استناد به اخبار کثیره و نقلبه
پردازد. در زیر به بیان روایات متعارضی که محدث نوری از ای  دو شیوه به تدرلیح  می

 پردازیم.روایتی از روایات متعارض پرداخته است می
 توفدا  از کنیدز ۀ عدد  » بداب در : رفع تعارض اخبار با استناد به  ههت ع لی ه    

 بدا  کده  چند روایت ذکرشده ،«است روز ده و ماه چهار آزاد، زن ۀعد  مثل ،(ههسرش)
  :از نداعبارت ، ای  روایاتاندتعارض در هم

 ق،۲۱2۹نوری، ).است روز ده و ماه چهار یابد، وفات ههسرش هرگاه کنیز ۀعد ود 
 (۳72ص ،15ج

 لا()ههان.روز پنج و ماه دود 
 نگده  روز پدنج  و ماه دو عده است والب ،کرده وفات ههسرش که کنیزی بر و د 
 (371ص ههان،).دارد

 است انستهمناسب داحتیاط  با مطابق ،شده ذکر باب در که را عنوانی نوری محدث
 و است فرزند صاحب موالیش از که کنیزی بی  باید که است ن: مشهور آنویسدو می
ِ زن مانندد  است فرزند صاحب موالیش از که کنیزیۀ عد پس شد؛ قائل تفصیل آن غیر
 ۀعدد  نصد   صدورت  ای  غیر در ؛(وفات عده در روز ده و ماه چهار یعنی)است آزاد

 و. ندد دامدی  اقدوی  و مشهور قول را ن. آاست صورت بدی  اخبار بی  لهع و. اوست
به شریی که بدر نصد  شددن عدده داللدت       شده، ذکر باب ای  در که را دیگری اخبار

 (لا)ههان.داند که مطابق با نظر عامه استمی کنند، حهل بر تقیه
 روایت ننست: تعارض اخبار با استناد ب  هت ع روای : رفع

ما قومی هستیم که خداوند ایاعتِ ما را والب  ،فرمودند: ای ابا صباح امام صادق
مال برای ماست و ما راسنون در علم هستیم و ما ۀ د. و برای ماست انفال. و برگزیدکر

 (۱۸۸، ص7ق، ج۲۱2۹)نوری، .شویممورد حسد واقع می
از تدو  »ۀ آید  ۀدربدار  با روایت فوق آمده است: از امدام صدادق  متناقض در روایت 

ال شد. امام فرمود: سدههی بدرای خداسدت و سدههی     سؤ« شوددربارۀ انفال پرسیده می
 (لاههان).. گفتم: پس سهم خدا برای کیست  فرمود: برای مسلهی برای رسول



 الوسائل مستدرک در متصارض اخبار با برخورد  گونگی در نوری محدث روش بررسی  121
 

، بدا بسدیاری از روایدات دیگدر    معارض بدودن   دلیلبهمحدث نوری روایت اخیر را 
بندابرای    لدا( )ههدان .داندد دن بر چنی  روایاتی را لایز نهدی اعتهاد کر سست دانسته و

شهرت روایی یا استناد به روایاتی که زیاد نقل شده یا در حد مستفیض هستند، یکی از 
 رود.های رفع تعارض از دیدگاه ایشان به شهار میراه

، ایشدان هدم قدول مشهور)شدهرت     پیداسدت وری ههان یور که از سن  محدث ن
داند کده در  عهلی( و هم ولود روایات بسیار)شهرت روایی( را از لهله مرلحاتی می

تواند راهگشدا باشدد. البتده ایشدان در بحدث فقده الحددیثی، در        باب تعارض اخبار می
ا از د کده در اینجد  کند یات یا شهرت روایی استناد میبسیاری از موارد به کثرت نقل روا

 1های منتل  فقه الحدیثی، به بحث اخبار متناقض پرداختیم.بی  بحث

 استحباب بر حمل .3ـ3
 اما ،دارد داللت و ولوب الزام بر ظاهراً که استای هگونبه روایت در کاررفتهبه تعبیر گاه
 ولدوبی  الدزام و تکلید    معصدوم  مقصود فههید توانمتعارض می روایات به توله با

 یدور بده ( ۲۹۹، صش۲۳۹۸زاده، فتاحی).کرد حهل استحباب بر را آن باید و است نبوده
نیازمندد   باشدد،  نظدر  مدد  آن از دیگری اگر منظور و دارد داللت ولوب بر امر فعل ،کلی
 انصدراف  دیگری مدلول به حقیقی، مدلول ای  از ولود قرینه با توانپس می. است قرینه
 خراسانی،آخوند ).دانست« استحباب» توانرا می آن ظاهری هایداللت لهله از که یافت
مدواردی از روایدات متنداقض اسدت کده بدا        برگیرندۀدر مستدرک الوسائل (۳۹ص ،تابی

انصراف از معنای ولوب و الزام و حهل بر معنای استحبابی، تناقضِ مولدود را بریدرف   
 زیر اشاره کرد:ۀ توان به نهون. از لهله ای  موارد میکرده

 بدر  کده  اسدت  صداع  یدک  آن مقددار  کهتدری   و فقیدر  دادن فطریه استحباب»باب 
 «:شودالرا می اشخانواده

 و مدرد  غنی، و فقیر ،نامنمؤ تهامی بر فطره زکات بودن والب بر باب ای  روایات
 حتدی  .دارندد  تصریح ...و بزرگ و کوچک نث،ؤم و مذکر نشی ،بادیه و شهرنشی  زن،

 را آن پرداخدت  بدر  مدالی  تواندایی  کده  کسانی از را فطره زکات روایات، ای  از برخی
 ۀفطرید  آن، از و بگیرند دیگران از را فطریه کهای هگونبه اما است؛ کرده والب ندارند،
اسدتحباب   بدر  حهدل  را بداب  اید   روایات تهامی نوری محدث. کنند پرداخت را خود
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 : روایات ای  لهله از .دنکمی
 اینکده  از قبل است کرده والب را فطره زکات تعالی و تبارک خدای که بدان 

 دادن و «.بپردازید را زکات و دارید پا به را نهاز: »فرمود پس. شوند زیاد اموال
و  کوچدک  و ندث، ؤم و مدذکر  هر بر و آزاد، و بنده و فقیر، و غنی هر بر فطریه
 (139ص ،7ج ق،۲۱2۹نوری، )«.ستا والب منال  و منافق و بزرگ

  :است آمده اینچنی  روایت ههی ۀ ادام در و
 نددارد،  را فطدره  زکدات  پرداخدت  بدر  توانایی هرکس که است شده روایت و

 مدردم  از آنچده  از را اشفطریده  است والب وبگیرد  مردم از را یشانهافطریه
 (۲۱2صههان، )«.کند پرداخت است، گرفته
 حهل از ناچار :یسدنوفوق می روایات ذیل در ،الوسائل مستدرک در نوری محدث

 اینکده  و اسدت  اصدل  در آنچه و گذشت آنچه خایربه  ؛هستیم استحباب بر اخبار ای 
  ۹(ههان).است شاذ آن، با منال 

 کراهت بر حمل .۴ـ3
ل  در آن برای رفدع  مؤمشتهل بر مواردی از اخبار متناقض است که  مستدرک الوسائل
و از ای  یریق میان روایات لهدع   خبارِ نهی را بر کراهت حهل نهودهتعارض بدوی، ا

 و (یدز ر هایپولک با کوچک ماهی نوعی)ربیثا تحریم عدم» باباز لهله:  ؛کرده است
 بدی  گونه: است آن تحریم بر دالِ که آمده روایت یک ،«دارد کراهت اینکه

. شدد  الؤسد  (ریدز  هدای پولدک  بدا  کوچک ماهی)ربیثا ۀدربار صادق امام از و
 ق،۲۱2۹ندوری،  )«.دانیمها نهیماهی از را آن ما ههانا ننورید؛ را آن» :فرمودند

 (18ص ،16ج
 ریدز  آن هدای پولک هرچند است، حالل دارپولک ماهی ،شیعه فقه یبق که آنجا از
 روایدت  ذیل در نوری محدث ،(251 و 250ص ،2ج ،ق۲۳۸۹، لواهری نجفی).باشد

کده   بسدیاری  روایداتِ  خایر به است؛ کراهت بر محهول روایت ای  و :نویسدفوق می
 7(18ص ،16ج ق،۲۱2۹نوری، ).است قطعی و نص ،هاآن حالل بودن

 خاص بر عام حمل .۵ـ3 
یکی از ولوه پرکاربرد لهع عرفی، حهل عام بر خاص است. عام و خاص از امدوری  
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ان آن دو، هستند که از نظر عرف، تعارضی ظاهری و صوری دارند که به مجرد لهع می
 د. شومرتفع میای  تعارض 
، لفظی است که در مفهوم خدود، لهیدع مصدادیق و افدرادی را در بدر      «عام»مراد از 

اید  مصدادیق    ، حکم برای ههدۀ ها را دارد. در نتیجهگیرد که شایستگی انطباق بر آنمی
نیدز در  « خداص » (۲2۱ق، ص۲۱۱۳؛ سبحانی، ۳۸۳، ص۲، جتابییوسی، ).ثابت است

بدودن آن مطلدق   گیدرد و فراگیدر   اصطالح دلیلی است که در برابر دلیل عام ی قدرار مدی  
تدری دارد و  دلیدل خداص از دلیدل عدام داللدت قدوی       کهای هگوناست؛ نه م  وله. به

الهشدکینی،  ).شود تا از حکمِ دلیل عام دسدت بکشدیم و بددان عهدل نکندیم     مولب می
رفدع   ای  وله پرکداربرد لهدع عرفدی، در لهدت     محدث نوری از (۱۳۱ق، ص۲۱۲۳

 هرگداه  مدولی؛  نده  است؛ دست برده به یالق» بابمانند  تعارض روایات بهره لسته؛
 شانلدایی باشد، مولی ههان کنیز اگر پس .باشد دیگری موالی کنیزِ یا آزاد ههسرش

 بدا  ندوری  محددث  کده  است احادیث دسته دو بر مشتهل .«ستا مولی ههان دست به
 ۀدسدت  .است نهوده رفع را روایات بی  لودمو تعارض خاص، و عام ۀقاعد از استفاده
 :دارند زیر روایت مشابه مضهونی روایات ننست

 اوسدت  بده دسدت   پدس  درآورد، اشبدرده  ازدواج بده  را کنیزش مردی هرگاه 
 :را تعدالی  خددای  سن  کرد تالوت و .بنواهد که هروقت ،دو آن بی  لدایی

 ق،۲۱2۹نوری، )«.نیست چیزی بر قادر که را مهلوکیۀ برد زندمی مَثَل خداوند»
 (۳۲۱ص ،15ج
 در الدذ  .اسدت  تنداقض  در آن مشابه روایات و فوق روایت با باب ای  آخر روایت
 مد   مهلدوک  اید   :گفت و آمد منانمؤ امیر نزد مردی :است آمده الوسائل مستدرک
 دو آن بدی  : گفدت  او به منانؤم امیر پس. است کرده ازدواج م  الازه بدون و است
 را ههسدرت  بددذات  ای: گفدت  و برگرداند چهره مهلوکش از مرد. پس بینداز لدایی
 سر ننواستی اگر و بده یالق خواستی اگر: گفت برده به منانؤم امیر . پسبده یالق
اذنِ  پس. ازدواج در رضایتش خایر به بود ههسرت یالق مالک، سن ِ :گفت. بزن باز

 (۳۲۳ص ههان،).شد برده برای آن نزد در یالق
 آنچده  و اخیر، روایت ای  ۀواسطبه: نویسدتعارضات می ای  حل در نوری محدث
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 اگدر  آنچده  بدر  شدوند حهل مدی  و .شوندزده می تنصیص عام روایات است، اصل در
 ۹(لاهانه).باشد دیگری موالی کنیزِ ههسرش

 مقید بر مطلق حمل .۶ـ3
 بر که است آن «مطلق»پرکاربرد لهع عرفی، حهل مطلق بر مقید است. از دیگر ولوه 

ق، ۲۱۱۳سبحانی،  ؛103ص ،2جق، ۲۱۲7سیویی، )کند داللت قید بدون یشیئ ماهیت
 مثل مقید و مطلق رابطۀ .است مطلق مفهومِ بر قیودی یا قید حاوی «مقید»و  (۲۱2ص
 موضدوع  یدک  افدراد ۀ دربدار  خاص و عام که تفاوت ای  با است؛ خاص با عام ۀرابط
 یدک  افراد با مستقیم یوربه آنکه بدون آن؛ قیود و مفاهیمۀ دربار مقید و مطلق و است

 و عدام  بده  نهایدت  در شده، افراد شامل آن نتیجۀ هرچند باشد؛ داشته سروکار موضوع
 ههان().یابدشباهت می خاص

کند. و تفسیر می مقصود از حهل مطلق بر مقید آن است که عرف، مطلق را به مقید
کند؛ در نتیجه با گوید که مقصود از مطلق ههان چیزی است که دلیل مقید تعیی  میمی

، ۱ق، ج۲۳۹۱خهیندی،  ).ای  حهل، تعارض ظاهری مرتفع و به هر دو عهل شده اسدت 
 (۹۱ص

 دیگدر  روایدات  و قدرای   بدا  امدا  اند؛کرده بیان مطلق صورتبه را مطلبی ائهه گاه
 روایدات  با موالهان و راویان دید از که است قیدی به مقید روایت، که شوددانسته می
 تصدور  مفهدومی  تعارض روایات بی  است مهک  ،صورت ای  در .است مانده مغفول
 بندابرای  . کدرد  حدل  را هاآن بی  تعارض توانروایات می به مجهوعی نگاه با که شود
 مدورد  کده  اسدت  روایات بی  در تعارض رفع هایروش از یکی مقید، بر مطلق حهل
 .است کرده استفاده آن از متعددی موارد در و گرفته قرار نوری محدث توله

 آمده روایتی در اما .نیست لایز کفش بر مسح امامیه، ۀشیع فقه در که است روش 
 :است شده انجام علی امام سوی از عهل ای  که است

 ای،گسدترده  مکدان  در کده  را علدی  دیدم: گفت که است آمده العرنی حبه از 
. کدرد  مسدح  یشهاکفش بر و گرفت وضو سپس ایستاده، حال در نوشید( آب)
 (۳۳۹ص ،1ج ق،۲۱2۹نوری، )
قیدد   «عربدی  کفدش  :العربدی  النعدل »بر  را «یشهاکفش :نعلیه»عبارت  نوری محدث
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 پدا،  والدبِ  مسدح  انددازهِ بده  پدا،  بده  آب رسیدن از عربی کفش اینکه خایر به .زندمی
 در مقیدد  بر مطلق حهل برای نوری محدث دلیل یقی لا( بهههان).کندللوگیری نهی

 بر مسح که است صحیحی روایاتِ سایر و شیعه فقه با آن داشت  تعارض فوق، روایت
 ۸.دانندلایز نهی را کفش

 (متن سازیشفاف و تفسیر)حمل مجمل بر مبین .۷ـ3
 لفظدی  «مجهدل » است. مبی  بر مجهل حهل عرفی، لهع پرکاربرد ولوه از دیگر یکی
ۀ کنندروش  که است لفظی یا عبارت ،«مبی »و  نباشد واضح و روش  داللتش که است
گویدد: گداهی در کدالم    می بارهدرای یوسی  (۲۱۹ق، ص۲۱۱۳سبحانی، ).است الهال
تواند از آن لهلده  شود که شنونده نهیصورت کلی و مبهم گفته میبهای هلهل ،گوینده

از قطع به مقصود وی دست یابدد، ولدی مهکد  اسدت بدا لهالتدی        یوربهتنهایی و به
کدالم   های قبلی یا بعدی خویش آورده است، مطلب تبیی  گدردد و گوینده که در گفته
گویی و ابهام خارج و تهدامی لواندب آن روشد  شدود. در اصدطالح      ننستی  از کلی

ل گویند. در دوم را مبی  و مفص  ۀل را مجهل و لهلاو پژوهان و اصولیان، لهلۀحدیث
شود، در حقیقت به مضهون ل معنا میای  گونه موارد که حدیث مجهل با حدیث مفص 

، ۲ق، ج۲۳۸2)یوسدی،  .ل گویندد عهل شده است و به آن حهل مجهل بر مفص د  هر دو
بسیاری قابل  روایاتسازی روایات از سوی محدث نوری در و شفاف تفسیر (۱2۹ص

خوبی توانسدته اسدت از اید     در باب روایات متعارض نیز به اما محدثمشاهده است؛ 
 عددم »بداب  در  د.دوی مولدود بدی  روایدات را رفدع کند     شیوه بهره بگیرد و تعارض ب

آمدده  « سدعی  احکدام  ازای هپار و زنان برای سعی در (سریع رفت  راه) لههرو استحباب
 است:
نوری، ).مروه و صفا بی  (رفت  راه سریع)ایههرول نه و نیست گفتنی اذان زنان بر د 
 (۱1۲، ص۸ق، ج۲۱2۹
 (لاههان).تنیس (ومروه صفا بی )سعی زنان برد 
 شدده  داده قدرار  زنان برای و نهاید:روایت فوق متناقض میدو که با  سوم روایتد 
 لا(ههان).مروه و صفا بی  سعی و بلند صدای با لبیک چهار است

 نوری محدث اما دارد؛ ولود تناقض فوق روایات در ،است مشنص که یور ههان
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از یریدق حهدل روایدت     مت  سازیشفاف و تفسیر به فوق روایات بی  لهع لهت در
 لدایز  زندان  بدرای  سدعی  کده  آنجایی که گونه بدی  پردازد؛می مجهل بر روایتِ مبی 

 یبدق  نیدز  زندان  بدرای  سدعی  وگرنه است آنان رفت ِ راه تند یا هروله به مربوط ،نیست
  ۲2لا(ههان).است لایز اخیر روایت

  اضطرار مواقع بر حمل .۸ـ3
از دیگر ولوه پرکاربرد لهع عرفی، حهل روایت بر حاالت خاص مکل  اسدت. و از  
لهله حاالت خاص مکل ، حالت اضطرار است. شارع مقد،، احکام خاصی را برای 

اند و با رفع اضطرار، نامیدهحال اضطرار وضع نهوده که فقها ای  احکام را احکام ثانویه 
 (۲۹۳، صش۲۳۹۸زاده، فتاحی).بدون تردید به حکم اولیه باید رلوع کرد

از آن رو که از فصیحان عرب و آگداه بده    و امامان معصوم پیامبر ،از سوی دیگر
هدا بیدان   حاالت مردم هستند، در هر حال و وضع و شرایطی، حکم متناسب را برای آن

ها متناسب با مقتضای حال و مقام خواهد بدود. بدر   یبیعی سننان آن یوربهاند و داشته
ده و برای مکل  دیگر با توله بده  کرههی  اسا،، گاه برای مکلفی حکم اولی را بیان 

کداظهی  ).اندد اوضاع و احوال شنصدی او، حکدم منصدوص دیگدری را ابدراز داشدته      
ولدود،    مایدات و قدرای  محدث نوری با دقدت در متدون رو   (7۲۱، صتابیخراسانی، 

حکمِ یک روایت تشنیص داده و در مواردی که سدبب   ولود حالت اضطرار را دربارۀ
کندد و از  روایت را بر حالِ اضطرار حهل مدی  ،تناقض و تعارض در روایات شده است

بده روایدات   توان می نهونه کوشد. برایض ظاهری و بدوی میای  یریق، در رفع تعار
 د:زیر اشاره کر
آب و علد ( و سداروج مگدر در    عدم لواز سجده بر قیر و قفر)زمی  بدی »در باب 
یز دانسدته اسدت. محددث ندوری نیدز      روایاتی آمده که سجده بر قیر را لدا  ،«ضرورت

باب را بر حال ضرورت حهدل   تناقض ای  روایات با روایاتِ نهی، روایات ای  دلیلبه
ندوری،  ).داندد تدر مدی  را بهتدر و شایسدته  ای  روایات بدر کراهدت   د؛ گرچه حهل کنمی

 : روایات ای  باب مشابه روایت زیر است (۸، ص۱ق، ج۲۱2۹
شود کده در کشدتی بدر قیدر سدجده کندد        مردی پرسید که آیا می از او دربارۀ 

 ۲۲لا(ههان).فرمود: ایرادی ندارد
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 معتبر نُسَخ به روایات متون تطبیق .۹ـ3
 هدای کتداب  و راویان متفاوت هایگزارش به و دسترسی متعدد هاینسنه به دستیابی
 ابرازشدده  سن  از نسبی ایهینان یافت  و مت  صحت احراز هایراه بهتری  از حدیث،

گرچده شدهاری از محددثان و     (.۲۳۹، صش۲۳۹۸، مسعودی).است معصومۀ وسیلبه
روایدات اسدتفاده    ن، از ای  روش برای بررسی فقه الحددیثی و صدحت و سدقم   محققا
ای  اسدت   نکتۀ درخور تأمل ،رودآنان به شهار میۀ اند و محدث نوری نیز از لهلدهکر

 ،نهونده  رایکه محدث نوری در باب تعارض اخبار نیز از ای  روش بهره برده است. بد 
 ،«آب با شستنش سپس لیسیده، را آن سگ که ظرفی کردن مالیخاک ولوب»باب در 

 روایات متناقضی ولود دارد:  
 ربدا  سه و بگردانید ظرف داخل را آبشید، نو آن از یا افتاد آب در سگی هرگاه د

 (۹2۱ص ،2ج ق،۲۱2۹نوری، ).آب با بار دو و. خاک با بار یک .را ظرف بشویید
 آن از بدار  یک و بشویید بار هفت را آن باید پس لیسید، شها ظرف سگ هرگاهد 
 لا(ههان).باشد خاک با بار، هفت
 (603ص ههان،).بشوید آب با بار هفت را آند 

اختصدار  محدث نوری در حل تعارض ای  روایات، سن  نسدبتاً یدوالنی دارد. بده   
شیخ حر عاملی ذکدر   وسائل الشیعهروایت اخیر را به نقل از کتاب  ایشانتوان گفت می
 ازگوید: های متعدد و تطبیق روایات به متون معتبر مید و ضه  مرالعه به نسنهکنمی

 نکرده توله و مرالعه معتبر هاینسنه به که است تعجب لای الشیعه وسائل صاحب
 گرفته حریز یا حهاد یا سعید ب  حسی  کتابِ از را روایت کتاب، محققِ اًظاهر و .است
 بیشدتر  متدون  در تحری  و خلل از سازیپاک در آنچه بر شود واق  هرکس و. است
 تدر شایسته و ترصحیح است، معتبر کتب در آنچه که داندهست، می اسانیدش و اخبار
با  (۹2۱و  ۹2۳ههان، ص).آن از نگهداری و صاحبش اتقانِ به اعتهاد و گرفت  بر است

شده توسدط  مالی کردنِ ظرف لیسیدهبر خاکتوله به بیانات محدث نوری، روایاتی که 
قابدل اسدتناد و    ،ولدود در مندابع معتبدر    دلیدل به، دارند لتدال و سپس شست  آنسگ 

قابدل  ، مدالی کدردن اسدت   یتی که بیانگر شست  ظرف بدون خداک صحیح هستند و روا
 استناد ننواهند بود.
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 اجماع .1۱ـ3
و آن اندد  عنوان دلیلی مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل پذیرفتهاهل سنت الهاع را به
در صورتی حجدت   ا اغلب علهای شیعه، الهاع را فقطدانند؛ امرا از مصادر تشریع می

 خدویی،  ؛102ص ،2ج ،ش1368 مظفدر، ).باشدد  ِ معصدوم دانند کده کاشد  از قدول   می
 مسدتدرک محددث ندوری در    (۳۱۳، ص4ج ،ق1405 هاشهی، ؛297ص ،4ج ،ق1421
از ای  حیث روایتی را که  کرده است؛برای رفع تعارض اخبار به الهاع استناد  الوسائل

شدهارد. از لهلده روایدات    خالف الهاع باشد مردود دانسته و عهل بدان را لایز نهی
تدوان بده   ها دارد، مدی متناقضی که محدث از یریق الهاع سعی در رفع تعارض بی  آن

 «. لواز وصیت برای وارث»باب د: زیر اشاره کر نهونۀ
وصیت پرسیدم که آیا برای وارث وصیت کدردن لدایز    ۀدربار د از امام ابی لعفر

اگر مالی از خود به لای گدزارده،  »است  فرمود: بله سپس ای  آیه را تالوت فرمودند: 
 ،14ج ق،1408ندوری،  )«.شایسدته وصدیت کندد    یدور بده نزدیکدان   برای پدر ومادر و

 (۲2۲ص
است  پس آن لایز قرضی( اقرار کرد،)که مریض بود، به دِی هرگاه مردی درحالید 

 (لا)ههان.سوم باشدهرگاه مقدارِ آن کهتر از یک
 (لاههان).وصیتی برای وارث نیستد 

ً در رفع ای  تناقض سن  نسدبتا  مستدرکتناقض در روایات فوق آشکار است. در 
یوالنی آمده است که ماحصل آن ای  است: روایاتی که بر لواز وصدیت کدردن بدرای    

 ۲۱(لاههان)الهاع مسلهی  بر ای  است. زیرا ؛وارث داللت دارند، صحیح هستند

 و تصحیف از جانب نساخ()تحریف .11ـ3
های متعددی است که شیخ استفاده از نسنه مستدرک الوسائلهای بارز یکی از ویژگی
ها را به کار نگرفته است؛ اما محددث ندوری بده هددف     آن وسائل الشیعهحر عاملی در 

های متعدد حدیثی توله ویژه داشته اسدت.  قدر به منابع و نسنهتکهیل ای  کتاب گران
مضدهون در  آوری روایات هدم های اصلی روایات و لهعاشت  نسنهلذا با در اختیار د

کنار یکدیگر، توانسته اسدت در مدوارد متعدددی بده کشد  تصدحیفات، تحریفدات و        
برداران توفیق یابدد و بدا یدرح احتهدال وقدوع تحرید  و       اشتباهات راویان و یا نسنه
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مثال در روایتی آمده  ارض روایات را حل نهاید. برایتصحی  یا قطعی دانست  آن، تع
پوسدت و چده از مفاصدل آن و فرمدود: در گوسدفندِ      از مردار سود نبرید چده از   است:

 (192ص ،16ج ق،1408 نوری،).بابرکت از پوستش سود ببرید
 در روایت دیگر آمده است: از پوست و اسدتنوان و مفاصدلِ مدردار سدود نبریدد...     

 (لا)ههان
در مدورد اید  سدنله)بره، بچده      گوید: ابدا مدریم از ابدا عبدداهلل    سپس محدث می

گوسفند( پرسید. پس فرمود: آن مردار نبوده است ولیک  الغر و ضدعی  بدوده اسدت.    
 (لا)ههان پس صاحبش آن را ذبح کرده است و...

ه در ای  روایت تحری  رخ نویسد: و آشکار است کروایت اخیر می ۀمحدث دربار
 ۲۳(لا)ههان.یا از لهت تقیه صادر شده است داده

 گیری. نتیجه۴
شود که ناظر به یک موضدوع یدا مسدئله    اخبار متعارض به آن دسته از روایات گفته می

ناسازگاری ولود دارد. ای  تعارض یا بدوی و غیر مسدتقر  تنافی و ها هستند اما بی  آن
 غیدر  و بددوی  روایات ای  از بسیاری تعارض نوری، محدث دیدگاه از است یا مستقر.

 راه و پذیرفتده  را روایدات  دسدته  دو هدر  که شده سعی لباغ سبب بدی  است؛ مستقر
دیگدر را   از روایات، روایاتِ دستۀای هو یا ضه  رد نکردن دست .بیابد هاآن بی  لهعی

هدای حدل تعدارض اخبدار از     از لهلده روش  کند، ترلیح دهد.به دالیلی که مطرح می
، بددوی بده شدهار رفتده اسدت      ها تعارض غالبداً از ندوع  سوی محدث نوری که در آن

 کراهت، حهدل بدر اضدطرار، حهدل عدام بدر       حهل بر استحباب، حهل برند از: اعبارت
سدازی(، اتفداق نظدر    تفسیر و شفاف)خاص، حهل مطلق بر مقید، حهل مجهل بر مبی 

 امامیه، اتفاق نظر امامیه و اهل سنت.
 یدک  سبب، ههی  به و دانسته مستقر نوع از را روایات بی  تعارض نیز مواردی در
تقیده، تحرید  و    قبیدل  از دالیلدی  با را دیگر ۀدست و دانسته صحیح را روایات از دسته

نساخ، شهرت عهلی و شدهرت روایدی، منالفدت بدا عامده، شدذوذ        ۀوسیلتصحی  به
  .است کرده رد الهاع و روایات، ولود روایت در اصل، رلوع به نسخ معتبر

هایی که محدث نوری در برخورد با اخبار متعارض به کار بسته اسدت و  تنوع شیوه
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تناقض بی  سدن   ۀ و شائبایاتی که محدث بدان نپرداخته سازی سایر روتهذیب و پاک

 شد.معصومی  را به ولود آورده است، داشته با
 هانوشتپی
پدژوهش و   مدۀ ادابی مشهود است؛ ههچندان کده در   خوای  ادعا در عهلکرد محدث نوری بهمستند  .۲
از لهلده   تدوان اشداره کدرد   مدی  خالصده  یوربهگیری بدان پرداخته شده است. ویژه در قسهت نتیجهبه

بددوی بده شدهار    ها تعارض غالباً از نوع که در آن های حل تعارض اخبار از سوی محدث نوریروش
 و خداص  کراهت، حهل بر اضطرار، حهل عام بدر  ند از: حهل بر استحباب، حهل براعبارت، رفته است

 وسیلۀاز قبیل تقیه، تحری  و تصحی  به دالیلیموارد نیز ایشان با ذکر ای ه. در پارحهل مطلق بر مقید
دسته از روایات دی  وسیله یک تعارض بی  روایات را از نوع مستقر دانسته و ب نساخ و شهرت عهلی،

 دیگر را صحیح دانسته است. ۀسترا رد کرده و د
، الددی  ابد  زید    ؛295ص ،5ج ق،1403 مجلسی، ؛285ص ،1جق، 1390 یوسی، :کن نهونه برای .۱
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