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۳۳۰

دو فولنامه علمی حدی پژوهی ،سال س زدهم ،شماره ب ستوششم ،پای ز و زمستان ۱۴۰۰

 .1مقدمه
شناسایی روایات متعارض و راه عالج آنها یکی از شاخههای فقه الحددیث اسدت .از
آنجا که تعارض و تناقض در برخی از روایات دیدده مدیشدود ،اید مسدئله از لهلده
مباحث بسیار اساسی و کارآمد در علم فقه و حدیثشناسی به شهار مدیرود .دانسدت
اسباب اختالف و راههای عالج آن از تشتّت آرای مولود در یک باب مدیکاهدد و در
نزدیک شدن به صواب مؤثر است و شاید بر ههدی اسدا ،،پیشدینیان تبحدر در آن را
نشانۀ رسیدن به مرتبۀ التهاد و لدواز نشسدت بدر مسدند فتدوا دانسدته اندد(.سدیویی،
1417ق ،ج ،2ص )175بیشک بحث احادیث متعارض و حل اختالف آنهدا ،از اید

نظر اههیت دارد که نهیتوان کالم پیامبر و معصومان را دارای اندیشههدا و سدننان
معارض دانست و احکام متناقض را به آنان نسبت داد(.مسدعودی۲۳۹۸ ،ش ،ص)198
با توله به ای نکته میتوان به ضرورت بررسی احادیث متعارض از سوی محدثان پی
برد.
اهل سنت کتابهای متعددی در ای زمینه نگاشتهاندد .ننسدتی اثدری کده بحدث
تعارض اخبار بهصورت مستقل در آن مطرح شده ،اختالف الحدیث محهد ب ادریس

شافعی است .بعد از او ،اب قتیبه کتاب تأویل منتلد
علهای شیعه نیز شیخ یوسی کتاب االستبصار فیها اختل

الحددیث را نگاشدت .از میدان

م االخبار را در ای مقوله
تدوی کرد و در نگاهی گذرا به کتب حدیث شیعه و توله به عناوی ابواب نشان داد

که حتی در روایات معصومی  نیز از عوامل وقوع تعارض و چگدونگی عدالج آن و
رفع اختالف ،سن به میان آمده است(.حر عاملی ،بیتا ،ج ،18ص )75در ههی راستا،
کلینی در کافی بابی تحت عنوان «اختالف الحدیث» گشوده است(.کلینی 1407،ق ،ج،1
ص۱د )۹۸از علها و محدثانِ متأخر شیعیمذهب که به بحث تعارض اخبار توله ویژه
داشته ،شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه است .و از آنجا که محدث نوری در تکهیدل
وسائل الشیعه به نگارش مستدرک الوسائل پرداخت ،بهیبع بحث احادیث متعارض را با
نگاهی نافذتر مورد واکاوی قرار داده است .ای پژوهش درصدد است کده بده شدکلی
دقیق با بررسی روایات متعارض در مستدرک ،به بررسی دالیل تعارض در اخبار و راه
لهع بی آنها و یا یرد روایتی ،از سوی محدث نوری بپردازد و در ای راستا بتواند به
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چهارچوب روشمندی دربارۀ حل اخبار متعارض دست یابد.
تاکنون در حیطۀ حل تعارض اخبار از سوی پژوهشگران مقاالت متعدددی نگاشدته
شده است؛ از لهله مقالۀ «عالمه مجلسی و لهع روایات متعارض»(فقهیزاده و خرمی
الاللی« ،)۲۳۹۹ ،روشهای حل تعارض اخبار در تاویل منتل الحدیث»(فتداحیزاده
و معتهد لنگرودی« ،)۲۳۸۱ ،روش عالمه شعرانی در حل تعارض اخبار»(فتداحیزاده و
ههکاران )۲۳۸۳ ،و...؛ امدا بدا ولدود گسدتردگی روشهدای حدل تعدارض اخبدار در
مستدرک و توله ویژۀ محدث نوری به آنها ،تابهحال پژوهشی در رابطه با روشهدای
حل تعارض اخبار از دیدگاه محدث نوری در مستدرک الوسائل صورت نگرفته است.
 .2معناشناسی تعارض
تعارض از ریشۀ «عرض» مصدر باب تفاعل ،و در لغت بهمعنای «اظهار و ابدراز»(ابد
فار1404 ،،ق ،ج )۱72 ،4و «شیء را در مقابل شیء دیگر قرار دادن» است( .فراهیدی،
۲۱21ق ،ج ،۲ص۱7۲؛ اب فار۲۱2۱ ،،ق ،ص )7۱7دربارۀ معنای اصطالحی تعارض
چنی آمده است :تعارض یعنی دو حدیثی که ظاهراً در معنا با یکدیگر در تعارضاند،
ولی میان آنها رلحانی ولود دارد که هریک بر دیگری برتری مییابند(.لوابی ،بیتا،
ص38؛ شاکر1408 ،ق ،ص« )129تعارض» ،تنافی و ناسازگاری میان مدلول دو دلیدل
است(.نک :محقق دامداد۲۳7۸ ،ش ،ج ،۳ص۲۱1؛ صددر1418 ،ق ،ص )513ههچندی
بهمعنای «تنافی دو یا چند دلیل بهلحاظ داللت و مقام اثبات بهصدورتی کده میدان آنهدا
تناقضی حقیقی یا عرضی ولود داشته باشد(».آخوند خراسانی ،بیتا ،ج ،۱ص)۱۸۹
بهیور کلی ،تعارض به دو بنش قابل تقسیم است :مسدتقرّ و بددوی .در تعدارض
بدوی ،تنافی مدلول دو روایت ،ظاهری است؛ چندان که میتوان مضهون یک روایدت
را بر معنایی حهل کرد کده دیگدری را رد نکندد(.سدبحانی1423 ،ق ،ص )221امدا در
تعارض مستقرّ میان مدلول دو دلیل ،تناقض یا تضادی ولود دارد که نهدیتدوان بدی
آنها لهع و سازش ایجاد کرد(.ههان ،ص)127
 .3نحوۀ برخورد محدث نوری با اخبار متعارض در مستدرک الوسائل
باببندی گسترده و دقیق روایات در مستدرک الوسائل کده غالبداً برگرفتده از وسدائل
الشیعه است ،نقش ویژهای در کش

تعارض اخبار ایفا میکند؛ زیرا با کنار هدم قدرار

۳۳۶

دو فولنامه علمی حدی پژوهی ،سال س زدهم ،شماره ب ستوششم ،پای ز و زمستان ۱۴۰۰

دادن روایات در موضوعهای گوناگون و مالحظدۀ تفداوتهدای مفهدومی میدان آنهدا
میتوان به اختالف ظاهری و واقعی آنها ،اختالف نسنهها ،عامها و خاصها ،تحری
و تصحی  ،شذوذ روایات و ...پی برد.
از دیدگاه محدث نوری ،تعارض بسیاری از روایات متعارض ،بدوی و غیر مستقر
است؛ بدی سبب اغلب سعی شده که هر دو دسته روایات را پذیرفته و راه لهعی بی
آنها بیابد .و یا ضه رد نکردن دستهای از روایات ،روایاتِ دستۀ دیگر را به دالیلی که
مطرح میکند ،ترلیح دهد .با ولود ای  ،در مواردی نیز تعارض بی روایات را از نوع
مستقر دانسته و به ههی دلیل فقط یک دسته از روایات را صحیح دانسته و دستۀ دیگر
را با دالیلی از قبیل تقیه و تحری

رد کرده است ۲.در اینجا سعی شده است روایات و

اخبار متعارض در مستدرک را مورد کنکداش و تجزیده و تحلیدل قدرار داده و از اید
یریق ،به دالیل تعارض از دیدگاه محدث نوری ،روش لهع بی اخبدار متعدارض یدا
رفع تعارض و نحوۀ برخورد ایشان با ای روایات پرداخته شود.
نکتۀ قابل ذکر آنکه تهامی روشهای رفع و حل تعدارض اخبدار از سدوی محددث
نوری به بررسیها و دالیل متنیِ حدیث برمیگردد و در حدل تعدارض اخبدار از روش
سندی بهره نهیگیرد؛ بهرغمِ روش فقه الحدیثیِ ایشان که در موارد متعددی به بررسدی
سندی حدیث در لهت فهمِ حدیث بهره میگیرد .لذا تهامی روشهای حدل تعدارض
اخبار که در ادامه بیان میشود ،ناظر به مت حدیث هستند.
بهیور کلی در میان فقیهان و حدیثپژوهان دربارۀ رفع تعارض میان اخبارِ منتل
و متعارضی که در یک مسئله رسیده است ،روشهای عهومی و مشدترکی ولدود دارد
که عهدۀ آنان بر عهل کردن به آنها در رفع تعارض ،اتفاق نظر دارند .اما آنچه مهکد
است در رفع تعارض اخبار ،خاصِ محدث نوری باشد ،باریکبینی و دقت نظر وی در
لزئیات و دالیل لهع ،رد و یا ترلیح بی روایات است .لذا در ادامه ،نحدوۀ برخدورد
محدث نوری با اخبار متعارض بیان خواهد شد .مهمتدرید روشهدای حدل تعدارض
اخبار از سوی ایشان عبارتاند از:
3ـ .1حمل بر تقیه
یکی از دالیل تعارض و اختالف میان اخبار ،تقیه است و برخدی از علهدا و محددثی
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شیعی ،۱آن را از مهمتری دالیل ولود تعارض و تناقض در روایات میدانند؛ به ههی
دلیل در بررسیهای حدیثی خود به ای موضوع اشاره کردهاند .محدث ندوری نیدز از
لهله آنان به شهار میرود .ایشان در بسیاری از موارد در برخورد با روایات متعارض،
یک دسته از آن روایات را بر تقیه حهل میکند.
تقیه در لغت بهمعنای «خوف و حدذر و صدیانت نفدس از ضدرر و زیدان(».راغدب
اصفهانی۲۱۲۱ ،ق ،ص1۳۲؛ اب اثیر لدزری۲۳۹7 ،ش ،ج ،۱ص ،)۲۸۳و در اصدطالح
بهمعنای «اظهار سننی خالف بای به لهت تر ِ،از دست دادن لان ،مشروط به اید
که آنچه پنهان داشته است ،حق باشدد(».یوسدی۲۳۸2 ،ق ،ج ،۱ص۱۳۱؛ ابد منظدور،
۲۱۲۱ق ،ج ،۲1ص۱2۱؛ اب اثیر لزری۲۳۹7 ،ش ،ج ،۱ص )۲۸۳است .گداه حددیثی
با سند معتبر ،با احادیث استوار و فتوای مشهور عالهان معارض میشود؛ بهگونهای کده
هیچ یریقی برای لهع و هیچ راهی برای تفسیر و تأویل آن یافت نهدیشدود .در اید

حهل آن بر تقیه هستیم .و ای گونه بیان میکنیم کده معصدوم بدرای
ِ
حالت ،ناگزیر از
مصلحتی ،ناگزیر از ابراز حکم بهصورت منال با احادیدث دیگدر شدده اسدت .البتده
حهل بر تقیه زمانی مهک است که نظر عامه یا نظر دانشهندان مدورد قبدول حکومدت
زمان صدور حدیث مطابق با مضهون حدیث مزبور باشدد ،وگرنده بددون اثبدات اید
لهت امکان حهل روایت بر تقیه ولود ندارد.
نکتۀ بسیار مههی که در بحث شیوههای حل تعارض اخبار از سوی محدث ندوری
ولود دارد ،ای است که ایشان به بحث تقیه در حل تعارض بسیار اههیت مدیدهندد؛
بهیور قطع میتوان گفت ایشان حهدل بدر تقیده را از پرکداربردتری شدیوههدای حدل
تعارض اخبار میداند؛ لذا به یُرُقِ منتلفی روایات متعارض را محهول بر تقیه میداند.
گاهی فقط به بیان تقیه بودنِ روایت تصریح میکند د یا در کنارِ ولوهِ دیگرد و به بیدانِ
دلیلِ تقیه بودنِ آنها اشارهای ندارد و ولود تناقض در روایات را تنها دلیلِ تقیه بدودن
میداند .گاهی دالیل دیگری را عالوه بر تناقض با سایر روایات بیان میکندد؛ از لهلده
اینکه روایت متناقض بهدلیل موافقت با دیدگاه عامه ،باید حهل بدر تقیده شدود؛ لدذا در
بحث حهل بر تقیه ،بهدلیل اههیتِ علتِ تقیه بودن روایات ،بهتفکیک روشهدای حدل
تعارض اخباری که حهل بر تقیه میشوند ،بررسی خواهد شد.

۳۳1
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3ـ1ـ .1حمل بر تقیه بدون ذکرِ دلیلِ تقیه

در ادامه به بیان نهونهای از روایات متعارض که محدث نوری در رفدع تعدارض آنهدا
حهل بر تقیه را معیارِ درستی میداند ،پرداخته میشود.
در باب «خوابی که بر گوش غلبه کند ،وضو را نقض میکند؛ در هر حالی که باشد
و ،»...چند روایت مشابه روایت زیر آمده است:

بکیر ب اعی گفت :گفتم به امام صادق دربارۀ سدن خداوندد «ای کسدانی کده

ایهان آوردید هرگاه به نهاز برخاستید ،»...معنای هرگاه بده نهداز برخاسدتید چیسدت
فرمود :هرگاه از خواب برخاستید .گفتم :خواب وضو را بایل مدیکندد فرمدود :بلده؛
هرگاه خواب بر گوش غلبه کند و صدایی نشنود(».نوری۲۱2۹ ،ق ،ج ،1ص)۱۳۲
اما روایت دیگری با ای دسته از روایات متناقض مینهاید:
در کتاب عبداهلل ب یحیی الکاهلی آمده است که گفت :از عبد صالح دربارۀ مردی که
به خواب خفی میرود درحالیکه در نهاز نشسته است ،پرسیدم .گفت :خواب خفید
ایرادی ندارد؛ چنانچه پیشانیاش را بر زمی نگذاشته یا بر چیزی تکیه نکند(».ههانلا)
محدث نوری در رفع تعارض فوق ،روایت را از نوع تقیهای دانسدته اسدت؛ امدا بدا
ولود اینکه روش است دلیل تقیهای بودن ای روایت ،موافقت با دیدگاه عامده اسدت،
ایشان دلیلی بر تقیه بودن آن ذکر نهیکند و مینویسد :ای روایت محهول بر تقیه است
۳

یا بر عدم از بی رفت ِ حس شنوایی و بینایی(.ههانلا)
3ـ1ـ .2حمل بر تقیه بهدلیل موافقت با دیدگاه عامه

در شهاری دیگر از روایات متناقض ،محدث نوری دلیلِ تقیهای بودن و بهتبدع تنداقض
اخبار را موافقتِ روایتِ متناقض با دیدگاه عامه ذکر میکند .بنابرای بدهکدارگیری اید
روش در تعارضهای مستقر بی اخبار و روایات ،بسیار راهگشا و مثهر ثهدر بده نظدر
میرسد .در باب مقدار آب کُر با ولبها آمده است« :آب کر ،آبی است که سه وَلَب
یول ،سه ولب عرض در سه ولب عهق داشته باشد(».نوری۲۱2۹ ،ق ،ج ،۲ص)۲۸۸
اما در روایت دیگر آمده است« :و نشانۀ آن(آب کر) آن است که سنگی را بده وسدط آن
رها کنی ،پس اگر امواجِ سنگ به کنارهها رسیدند ،پس آن آب کر نیست .و اگر نرسدید،
آب کر است .که در ای صورت چیزی آن را نجس نهیکند مگر اینکه الشدۀ گندیددهای
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در آن بیفتد و رنگ یا یعم یا بوی آن را تغییر دهد(».ههانلا)
محدث نوری دربارۀ تعارض در ای دو روایت ای نی مینویسد :اید تحدیدد و
حد و مرزی که در روایت دوم آمده ،لز از شَلهَغانی نقل نشده اسدت و او از مدذهب
ابی حنیفه میباشد .و هیچیک از اصحابِ ما آن را نهیگویند .پس روایت دوم ،حهدل
۱
بر تقیه میشود(.ههانلا)
3ـ .2شهرت عملی و شهرت روایی
شهرت عهلى عبارت است از روایتى که در میان فقهدا عهدل و اسدتناد بده آن مشدهور
است(.مکارم شیرازی۲۱۱۱ ،ق ،ج ،۱ص )۱7۲بهعبارت دیگر ،شهرت عهلی ،بهمعندای
اشتهار عهل به روایتی از لانب عدۀ زیادی از فقهاست که تعدادشدان بده حدد الهداع
نهیرسد .به ای معنا که مشهور فقها در مقام فتوا و انتناب رأی و نظر خویش در یکی
از مسائل فقهی ،آن روایت را مستند قرار داده و با تکیه بدر مضدهون آن ،فتدوا دادهاندد.
(مظفر۲۳۹۹ ،ش ،ج ،۱ص۲1۱؛ کاظهی خراسانی ،بیتا ،ج ،۳ص )۲1۳شدهرت روایدی
در لایی است که حدیثی را راویان زیادی که تعدادشان بده حدد تدواتر نهدیرسدد ،در
لوامع روایی نقل کنند و ای امدر باعدث اشدتهار روایدت و استفاضدۀ نقدل آن گدردد.
(لزایری۲۳۹۹ ،ق ،ج ،۱ص ۲۹7 ،۲7۹و )۳۹۹
مشهور اصولیها ،از لهله مرحوم آخوند خراسانی ،بدر اید اعتقادندد کده شدهرت
روایی از مرلحات باب تعارض میان اخبار است(.ههانلا) برخی از اصولیون معتقدند
شهرتی که در باب تعارض میان اخبار ولود دارد و از مرلحات محسدوب مدیشدود،
شددهرت عهلددی اسددت ندده شددهرت روایددی(.سددبحانی۲۱۱۳ ،ق ،ج ،۱ص۱7۳؛ والیددی،
۲۳۹7ش ،ص۱۱1؛ محهدی۲۳۹7 ،ش ،ج ،۳ص۳۲۱؛ مکدارم شدیرازی۲۱۱۱ ،ق ،ج،۱
ص۱۲7؛ محهدی۲۳۸1 ،ش ،ص۱77؛ خهینی۲۳۹1 ،ش ،ج ،۹ص ۳۹۹و  )۳۹۸برخی
از آنان نیز معتقدند شهرتی که مولب قطع به صدور روایت میشود ،شهرت روایدی و
عهلی ،هر دو است(.لزایدری۲۳۹۹ ،ق ،ج ،۱ص ۲۹7 ،۲7۹و  )۳۹۹محددث ندوری از
لهله حدیثپژوهانی است که بر ای باور است که هم شهرت عهلدی و هدم شدهرت
روایی ،از مرلحات روایی در باب اخبار متعارض هستند؛ زیرا در الهستدرک ،در رفدع
تعارض اخبار ،گاهی به شهرت عهلی یا قول مشهور استناد کرده و از ای یریدق یکدی

۳۲۱
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از روایات متعارض را بر دیگری ترلیح میدهد؛ و گاه با استناد به شهرت روایی و یدا
بهعبارتی با استناد به اخبار کثیره و نقلهای متعددد ،بده تدرلیح بدی اخبدار متعدارض
میپردازد .در زیر به بیان روایات متعارضی که محدث نوری از ای دو شیوه به تدرلیح
روایتی از روایات متعارض پرداخته است میپردازیم.
رفع تعارض اخبار با استناد به ههت ع لی ه  :در بداب «عددۀ کنیدز از وفدات
(ههسرش) ،مثل عدۀ زن آزاد ،چهار ماه و ده روز است» ،چند روایت ذکرشده کده بدا
هم در تعارضاند ،ای روایات عبارتاند از:
د و عدۀ کنیز هرگاه ههسرش وفات یابد ،چهار ماه و ده روز است(.نوری۲۱2۹ ،ق،
ج ،15ص)۳72
د دو ماه و پنج روز(.ههانلا)
د و بر کنیزی که ههسرش وفات کرده ،والب است عده دو ماه و پدنج روز نگده
دارد(.ههان ،ص)371
محدث نوری عنوانی را که در باب ذکر شده ،مطابق با احتیاط مناسب دانسته است
و مینویسد :مشهور آن است که باید بی کنیزی که از موالیش صاحب فرزند است و
غیر آن تفصیل قائل شد؛ پس عدۀ کنیزی که از موالیش صاحب فرزند است مانندد ِ
زن
آزاد است(یعنی چهار ماه و ده روز در عده وفات)؛ در غیر ای صدورت نصد عددۀ
اوست .و لهع بی اخبار بدی صورت است .آن را قول مشهور و اقدوی مدیداندد .و
اخبار دیگری را که در ای باب ذکر شده ،به شریی که بدر نصد
کنند ،حهل بر تقیه میداند که مطابق با نظر عامه است(.ههانلا)

شددن عدده داللدت

رفع تعارض اخبار با استناد ب هت ع روای  :روایت ننست:

امام صادق فرمودند :ای ابا صباح ،ما قومی هستیم که خداوند ایاعتِ ما را والب
کرد .و برای ماست انفال .و برگزیدۀ مال برای ماست و ما راسنون در علم هستیم و ما
مورد حسد واقع میشویم(.نوری۲۱2۹ ،ق ،ج ،7ص)۱۸۸

در روایت متناقض با روایت فوق آمده است :از امدام صدادق دربدارۀ آیدۀ «از تدو

دربارۀ انفال پرسیده میشود» سؤال شد .امام فرمود :سدههی بدرای خداسدت و سدههی

برای رسول .گفتم :پس سهم خدا برای کیست فرمود :برای مسلهی (.ههانلا)
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محدث نوری روایت اخیر را بهدلیل معارض بدودن بدا بسدیاری از روایدات دیگدر،
سست دانسته و اعتهاد کردن بر چنی روایاتی را لایز نهدیداندد(.ههدانلدا) بندابرای
شهرت روایی یا استناد به روایاتی که زیاد نقل شده یا در حد مستفیض هستند ،یکی از
راههای رفع تعارض از دیدگاه ایشان به شهار میرود.
ههان یور که از سن محدث نوری پیداسدت ،ایشدان هدم قدول مشهور(شدهرت
عهلی) و هم ولود روایات بسیار(شهرت روایی) را از لهله مرلحاتی میداند کده در
باب تعارض اخبار می تواند راهگشدا باشدد .البتده ایشدان در بحدث فقده الحددیثی ،در
بسیاری از موارد به کثرت نقل روایات یا شهرت روایی استناد میکندد کده در اینجدا از
1

بی بحثهای منتل فقه الحدیثی ،به بحث اخبار متناقض پرداختیم.
3ـ .3حمل بر استحباب
گاه تعبیر بهکاررفته در روایت بهگونهای است که ظاهراً بر الزام و ولوب داللت دارد ،اما
با توله به روایات متعارض میتوان فههید مقصود معصدوم الدزام و تکلید ولدوبی
نبوده است و باید آن را بر استحباب حهل کرد(.فتاحیزاده۲۳۹۸ ،ش ،ص )۲۹۹بدهیدور

کلی ،فعل امر بر ولوب داللت دارد و اگر منظور دیگری از آن مدد نظدر باشدد ،نیازمندد
قرینه است .پس میتوان با ولود قرینه از ای مدلول حقیقی ،به مدلول دیگری انصدراف
یافت که از لهله داللتهای ظاهری آن را میتوان «استحباب» دانست(.آخوند خراسانی،
بیتا ،ص )۳۹مستدرک الوسائل دربرگیرندۀ مدواردی از روایدات متنداقض اسدت کده بدا
انصراف از معنای ولوب و الزام و حهل بر معنای استحبابی ،تناقضِ مولدود را بریدرف
کرده .از لهله ای موارد میتوان به نهونۀ زیر اشاره کرد:
باب «استحباب فطریه دادن فقیدر و کهتدری مقددار آن یدک صداع اسدت کده بدر
خانوادهاش الرا میشود»:
روایات ای باب بر والب بودن زکات فطره بر تهامی مؤمنان ،فقیر و غنی ،مدرد و
زن ،شهرنشی و بادیهنشی  ،مذکر و مؤنث ،کوچک و بزرگ و ...تصریح دارندد .حتدی
برخی از ای روایات ،زکات فطره را از کسانی کده تواندایی مدالی بدر پرداخدت آن را
ندارند ،والب کرده است؛ اما بهگونهای که فطریه را از دیگران بگیرند و از آن ،فطریدۀ
خود را پرداخت کنند .محدث نوری تهامی روایات اید بداب را حهدل بدر اسدتحباب

۳۲۲
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میکند .از لهله ای روایات:
بدان که خدای تبارک و تعالی زکات فطره را والب کرده است قبل از اینکده
اموال زیاد شوند .پس فرمود« :نهاز را به پا دارید و زکات را بپردازید ».و دادن
فطریه بر هر غنی و فقیر ،و بنده و آزاد ،و بر هر مدذکر و مؤندث ،و کوچدک و
بزرگ و منافق و منال والب است(».نوری۲۱2۹ ،ق ،ج ،7ص)139
و در ادامۀ ههی روایت اینچنی آمده است:
و روایت شده است که هرکس توانایی بدر پرداخدت زکدات فطدره را نددارد،
فطریههایشان را از مردم بگیرد و والب است فطریدهاش را از آنچده از مدردم
گرفته است ،پرداخت کند(».ههان ،ص)۲۱2
محدث نوری در مستدرک الوسائل ،در ذیل روایات فوق مینویسد :ناچار از حهل
ای اخبار بر استحباب هستیم؛ به خایر آنچه گذشت و آنچه در اصدل اسدت و اینکده
۹

منال با آن ،شاذ است(.ههان)
3ـ .۴حمل بر کراهت
مستدرک الوسائل مشتهل بر مواردی از اخبار متناقض است که مؤل

در آن برای رفدع

تعارض بدوی ،اخبارِ نهی را بر کراهت حهل نهوده و از ای یریق میان روایات لهدع
کرده است؛ از لهله :باب «عدم تحریم ربیثا(نوعی ماهی کوچک با پولکهای ریدز) و
اینکه کراهت دارد» ،یک روایت آمده که دالِ بر تحریم آن است بدی گونه:

و از امام صادق دربارۀ ربیثا(ماهی کوچک بدا پولدکهدای ریدز) سدؤال شدد.
فرمودند« :آن را ننورید؛ ههانا ما آن را از ماهیها نهیدانیم(».ندوری۲۱2۹ ،ق،
ج ،16ص)18

از آنجا که یبق فقه شیعه ،ماهی پولکدار حالل است ،هرچند پولکهدای آن ریدز
باشد(.نجفی لواهری۲۳۸۹ ،ق ،ج ،2ص 250و  ،)251محدث نوری در ذیل روایدت
فوق مینویسد :و ای روایت محهول بر کراهت است؛ به خایر روایداتِ بسدیاری کده
7

حالل بودن آنها ،نص و قطعی است(.نوری۲۱2۹ ،ق ،ج ،16ص)18
3ـ .۵حمل عام بر خاص
یکی از ولوه پرکاربرد لهع عرفی ،حهل عام بر خاص است .عام و خاص از امدوری
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هستند که از نظر عرف ،تعارضی ظاهری و صوری دارند که به مجرد لهع میان آن دو،
ای تعارض مرتفع میشود.
مراد از «عام» ،لفظی است که در مفهوم خدود ،لهیدع مصدادیق و افدرادی را در بدر
میگیرد که شایستگی انطباق بر آنها را دارد .در نتیجه ،حکم برای ههدۀ اید مصدادیق
ثابت است(.یوسی ،بیتا ،ج ،۲ص۳۸۳؛ سبحانی۲۱۱۳ ،ق ،ص« )۲2۱خداص» نیدز در
اصطالح دلیلی است که در برابر دلیل عامی قدرار مدیگیدرد و فراگیدر بدودن آن مطلدق
است؛ نه م وله .بهگونهای که دلیدل خداص از دلیدل عدام داللدت قدویتدری دارد و
مولب میشود تا از حکمِ دلیل عام دسدت بکشدیم و بددان عهدل نکندیم(.الهشدکینی،
۲۱۲۳ق ،ص )۱۳۱محدث نوری از ای وله پرکداربرد لهدع عرفدی ،در لهدت رفدع
تعارض روایات بهره لسته؛ مانند باب «یالق به دست برده است؛ نده مدولی؛ هرگداه
ههسرش آزاد یا کنیزِ موالی دیگری باشد .پس اگر کنیز ههان مولی باشد ،لداییشان
به دست ههان مولی است ».مشتهل بر دو دسته احادیث است کده محددث ندوری بدا
استفاده از قاعدۀ عام و خاص ،تعارض مولود بی روایات را رفع نهوده است .دسدتۀ
ننست روایات مضهونی مشابه روایت زیر دارند:
هرگاه مردی کنیزش را بده ازدواج بدردهاش درآورد ،پدس بده دسدت اوسدت
لدایی بی آن دو ،هروقت که بنواهد .و تالوت کرد سن خددای تعدالی را:
«خداوند مَثَل میزند بردۀ مهلوکی را که قادر بر چیزی نیست(».نوری۲۱2۹ ،ق،
ج ،15ص)۳۲۱
روایت آخر ای باب با روایت فوق و روایات مشابه آن در تنداقض اسدت .لدذا در

مستدرک الوسائل آمده است :مردی نزد امیر مؤمنان آمد و گفت :اید مهلدوک مد

است و بدون الازه م ازدواج کرده است .پس امیر مؤمنان به او گفدت :بدی آن دو
لدایی بینداز .پس مرد از مهلوکش چهره برگرداند و گفدت :ای بددذات ههسدرت را

یالق بده .پس امیر مؤمنان به برده گفت :اگر خواستی یالق بده و اگر ننواستی سر
باز بزن .گفت :سن ِ مالک ،یالق ههسرت بود به خایر رضایتش در ازدواج .پس اذنِ
یالق در نزد آن برای برده شد(.ههان ،ص)۳۲۳
محدث نوری در حل ای تعارضات مینویسد :بهواسطۀ ای روایت اخیر ،و آنچده

۳۲۰

دو فولنامه علمی حدی پژوهی ،سال س زدهم ،شماره ب ستوششم ،پای ز و زمستان ۱۴۰۰

در اصل است ،روایات عام تنصیص زده میشوند .و حهل مدیشدوند بدر آنچده اگدر
۹

ههسرش کنیزِ موالی دیگری باشد(.ههانلا)
3ـ .۶حمل مطلق بر مقید
از دیگر ولوه پرکاربرد لهع عرفی ،حهل مطلق بر مقید است« .مطلق» آن است که بر
ماهیت شیئی بدون قید داللت کند(سیویی۲۱۲7 ،ق ،ج ،2ص103؛ سبحانی۲۱۱۳ ،ق،
ص )۲۱2و «مقید» حاوی قید یا قیودی بر مفهومِ مطلق است .رابطۀ مطلق و مقید مثل
رابطۀ عام با خاص است؛ با ای تفاوت که عام و خاص دربدارۀ افدراد یدک موضدوع
است و مطلق و مقید دربارۀ مفاهیم و قیود آن؛ بدون آنکه بهیور مستقیم با افراد یدک
موضوع سروکار داشته باشد؛ هرچند نتیجۀ آن شامل افراد شده ،در نهایدت بده عدام و
خاص شباهت مییابد(.ههان)
مقصود از حهل مطلق بر مقید آن است که عرف ،مطلق را به مقید تفسیر میکند .و
میگوید که مقصود از مطلق ههان چیزی است که دلیل مقید تعیی میکند؛ در نتیجه با
ای حهل ،تعارض ظاهری مرتفع و به هر دو عهل شده اسدت(.خهیندی۲۳۹۱ ،ق ،ج،۱
ص)۹۱

گاه ائهه مطلبی را بهصورت مطلق بیان کردهاند؛ امدا بدا قدرای و روایدات دیگدر
دانسته میشود که روایت ،مقید به قیدی است که از دید راویان و موالهان با روایدات
مغفول مانده است .در ای صورت ،مهک است بی روایات تعارض مفهدومی تصدور
شود که با نگاه مجهوعی به روایات میتوان تعارض بی آنها را حدل کدرد .بندابرای
حهل مطلق بر مقید ،یکی از روشهای رفع تعارض در بی روایات اسدت کده مدورد
توله محدث نوری قرار گرفته و در موارد متعددی از آن استفاده کرده است.
روش است که در فقه شیعۀ امامیه ،مسح بر کفش لایز نیست .اما در روایتی آمده

است که ای عهل از سوی امام علی انجام شده است:

از حبه العرنی آمده است که گفت :دیدم علدی را کده در مکدان گسدتردهای،
(آب) نوشید در حال ایستاده ،سپس وضو گرفت و بر کفشهایش مسدح کدرد.

(نوری۲۱2۹ ،ق ،ج ،1ص)۳۳۹
محدث نوری عبارت «نعلیه :کفشهایش» را بر «النعدل العربدی :کفدش عربدی» قیدد
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میزند .به خایر اینکه کفش عربی از رسیدن آب بده پدا ،بدهانددازهِ مسدح والدبِ پدا،
للوگیری نهیکند(.ههانلا) بهیقی دلیل محدث نوری برای حهل مطلق بر مقیدد در
روایت فوق ،تعارض داشت آن با فقه شیعه و سایر روایاتِ صحیحی است که مسح بر
۸

کفش را لایز نهیدانند.
3ـ .۷حمل مجمل بر مبین(تفسیر و شفافسازی متن)
یکی دیگر از ولوه پرکاربرد لهع عرفی ،حهل مجهل بر مبی است« .مجهدل» لفظدی
است که داللتش روش و واضح نباشد و «مبی » ،عبارت یا لفظی است که روش کنندۀ
الهال است(.سبحانی۲۱۱۳ ،ق ،ص )۲۱۹یوسی درای باره میگویدد :گداهی در کدالم
گوینده ،لهلهای بهصورت کلی و مبهم گفته میشود که شنونده نهیتواند از آن لهلده
بهتنهایی و بهیور قطع به مقصود وی دست یابدد ،ولدی مهکد اسدت بدا لهالتدی از
گوینده که در گفته های قبلی یا بعدی خویش آورده است ،مطلب تبیی گدردد و کدالم
ننستی از کلیگویی و ابهام خارج و تهدامی لواندب آن روشد شدود .در اصدطالح
حدیثپژوهان و اصولیان ،لهلۀ اول را مجهل و لهلۀ دوم را مبی و مفصل گویند .در
ای گونه موارد که حدیث مجهل با حدیث مفصل معنا میشود ،در حقیقت به مضهون
هر دو عهل شده است و به آن حهل مجهل بر مفصدل گویندد(.یوسدی۲۳۸2 ،ق ،ج،۲
ص )۱2۹تفسیر و شفافسازی روایات از سوی محدث نوری در روایات بسیاری قابل
مشاهده است؛ اما محدث در باب روایات متعارض نیز بهخوبی توانسدته اسدت از اید
شیوه بهره بگیرد و تعارض بدوی مولدود بدی روایدات را رفدع کندد .در بداب «عددم
استحباب هروله (راه رفت سریع) در سعی برای زنان و پارهای از احکدام سدعی» آمدده
است:
د بر زنان اذان گفتنی نیست و نه هرولهای(سریع راه رفت ) بی صفا و مروه(.نوری،
۲۱2۹ق ،ج ،۸ص)۱1۲
د بر زنان سعی(بی صفا ومروه) نیست(.ههانلا)
د روایت سوم که با دو روایت فوق متناقض مینهاید :و برای زنان قدرار داده شدده
است چهار لبیک با صدای بلند و سعی بی صفا و مروه(.ههانلا)
ههان یور که مشنص است ،در روایات فوق تناقض ولود دارد؛ اما محدث نوری

۳۲۶
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در لهت لهع بی روایات فوق به تفسیر و شفافسازی مت از یریدق حهدل روایدت
مجهل بر روایتِ مبی میپردازد؛ بدی گونه که آنجایی کده سدعی بدرای زندان لدایز
نیست ،مربوط به هروله یا تند راه رفت ِ آنان است وگرنه سدعی بدرای زندان نیدز یبدق
۲2

روایت اخیر لایز است(.ههانلا)
3ـ .۸حمل بر مواقع اضطرار
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
حال اضطرار وضع نهوده که فقها ای احکام را احکام ثانویه نامیدهاند و با رفع اضطرار،
بدون تردید به حکم اولیه باید رلوع کرد(.فتاحیزاده۲۳۹۸ ،ش ،ص)۲۹۳

از سوی دیگر ،پیامبر و امامان معصوم از آن رو که از فصیحان عرب و آگداه بده
حاالت مردم هستند ،در هر حال و وضع و شرایطی ،حکم متناسب را برای آنهدا بیدان
داشتهاند و بهیور یبیعی سننان آنها متناسب با مقتضای حال و مقام خواهد بدود .بدر
ههی اسا ،،گاه برای مکلفی حکم اولی را بیان کرده و برای مکل

دیگر با توله بده

اوضاع و احوال شنصدی او ،حکدم منصدوص دیگدری را ابدراز داشدتهاندد(.کداظهی
خراسانی ،بیتا ،ص )7۲۱محدث نوری با دقدت در متدون روایدات و قدرای مولدود،
ولود حالت اضطرار را دربارۀ حکمِ یک روایت تشنیص داده و در مواردی که سدبب
تناقض و تعارض در روایات شده است ،روایت را بر حالِ اضطرار حهل مدیکندد و از
ای یریق ،در رفع تعارض ظاهری و بدوی میکوشد .برای نهونه میتوان بده روایدات
زیر اشاره کرد:
در باب «عدم لواز سجده بر قیر و قفر(زمی بدیآب و علد ) و سداروج مگدر در
ضرورت» ،روایاتی آمده که سجده بر قیر را لدایز دانسدته اسدت .محددث ندوری نیدز
بهدلیل تناقض ای روایات با روایاتِ نهی ،روایات ای باب را بر حال ضرورت حهدل
میکند؛ گرچه حهل ای روایات بدر کراهدت را بهتدر و شایسدتهتدر مدیداندد(.ندوری،
۲۱2۹ق ،ج ،۱ص )۸روایات ای باب مشابه روایت زیر است:
از او دربارۀ مردی پرسید که آیا میشود کده در کشدتی بدر قیدر سدجده کندد
۲۲
فرمود :ایرادی ندارد(.ههانلا)
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3ـ .۹تطبیق متون روایات به نُسَخ معتبر

دستیابی به نسنههای متعدد و دسترسی به گزارشهای متفاوت راویان و کتدابهدای
حدیث ،از بهتری راههای احراز صحت مت و یافت ایهینان نسبی از سن ابرازشدده

بهوسیلۀ معصوم است(.مسعودی۲۳۹۸ ،ش ،ص .)۲۳۹گرچده شدهاری از محددثان و
محققان ،از ای روش برای بررسی فقه الحددیثی و صدحت و سدقم روایدات اسدتفاده
کردهاند و محدث نوری نیز از لهلۀ آنان به شهار میرود ،نکتۀ درخور تأمل ای اسدت
که محدث نوری در باب تعارض اخبار نیز از ای روش بهره برده است .بدرای نهونده،
در باب «ولوب خاکمالی کردن ظرفی که سگ آن را لیسیده ،سپس شستنش با آب»،
روایات متناقضی ولود دارد:
د هرگاه سگی در آب افتاد یا از آن نوشید ،آب را داخل ظرف بگردانید و سه بدار
بشویید ظرف را .یک بار با خاک .و دو بار با آب(.نوری۲۱2۹ ،ق ،ج ،2ص)۹2۱
د هرگاه سگ ظرف شها لیسید ،پس باید آن را هفت بار بشویید و یک بدار از آن
هفت بار ،با خاک باشد(.ههانلا)
د آن را هفت بار با آب بشوید(.ههان ،ص)603
محدث نوری در حل تعارض ای روایات ،سن نسدبتاً یدوالنی دارد .بدهاختصدار
میتوان گفت ایشان روایت اخیر را به نقل از کتاب وسائل الشیعه شیخ حر عاملی ذکدر
میکند و ضه مرالعه به نسنههای متعدد و تطبیق روایات به متون معتبر میگوید :از
صاحب وسائل الشیعه لای تعجب است که به نسنههای معتبر مرالعه و توله نکرده
است .و ظاهراً محققِ کتاب ،روایت را از کتابِ حسی ب سعید یا حهاد یا حریز گرفته
است .و هرکس واق شود بر آنچه در پاکسازی از خلل و تحری در متدون بیشدتر
اخبار و اسانیدش هست ،میداند که آنچه در کتب معتبر است ،صحیحتر و شایستهتدر
است بر گرفت و اعتهاد به اتقانِ صاحبش و نگهداری از آن(.ههان ،ص ۹2۳و  )۹2۱با
توله به بیانات محدث نوری ،روایاتی که بر خاکمالی کردنِ ظرف لیسیدهشده توسدط
سگ و سپس شست آن داللت دارند ،بهدلیدل ولدود در مندابع معتبدر ،قابدل اسدتناد و
صحیح هستند و روایتی که بیانگر شست ظرف بدون خداکمدالی کدردن اسدت ،قابدل
استناد ننواهند بود.

۳۲1
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3ـ .1۱اجماع

اهل سنت الهاع را بهعنوان دلیلی مستقل در کنار قرآن ،سنت و عقل پذیرفتهاندد و آن
را از مصادر تشریع میدانند؛ اما اغلب علهای شیعه ،الهاع را فقط در صورتی حجدت
میدانند کده کاشد از قدولِ معصدوم باشدد(.مظفدر1368 ،ش ،ج ،2ص102؛ خدویی،
1421ق ،ج ،4ص297؛ هاشهی1405 ،ق ،ج ،4ص )۳۱۳محددث ندوری در مسدتدرک
الوسائل برای رفع تعارض اخبار به الهاع استناد کرده است؛ از ای حیث روایتی را که
خالف الهاع باشد مردود دانسته و عهل بدان را لایز نهیشدهارد .از لهلده روایدات
متناقضی که محدث از یریق الهاع سعی در رفع تعارض بی آنها دارد ،مدیتدوان بده
نهونۀ زیر اشاره کرد :باب «لواز وصیت برای وارث».

د از امام ابی لعفر دربارۀ وصیت پرسیدم که آیا برای وارث وصیت کدردن لدایز
است فرمود :بله سپس ای آیه را تالوت فرمودند« :اگر مالی از خود به لای گدزارده،
برای پدر ومادر و نزدیکدان بدهیدور شایسدته وصدیت کندد(».ندوری1408 ،ق ،ج،14
ص)۲2۲
د هرگاه مردی درحالیکه مریض بود ،به دِی (قرضی) اقرار کرد ،پس آن لایز است
هرگاه مقدارِ آن کهتر از یکسوم باشد(.ههانلا)
د وصیتی برای وارث نیست(.ههانلا)
نسدبتا
ً
تناقض در روایات فوق آشکار است .در مستدرک در رفع ای تناقض سن
یوالنی آمده است که ماحصل آن ای است :روایاتی که بر لواز وصدیت کدردن بدرای
۲۱

وارث داللت دارند ،صحیح هستند؛ زیرا الهاع مسلهی بر ای است(.ههانلا)
3ـ .11تحریف(و تصحیف از جانب نساخ)
یکی از ویژگیهای بارز مستدرک الوسائل استفاده از نسنههای متعددی است که شیخ
حر عاملی در وسائل الشیعه آنها را به کار نگرفته است؛ اما محددث ندوری بده هددف
تکهیل ای کتاب گرانقدر به منابع و نسنههای متعدد حدیثی توله ویژه داشته اسدت.
لذا با در اختیار داشت نسنههای اصلی روایات و لهعآوری روایات هدممضدهون در
کنار یکدیگر ،توانسته اسدت در مدوارد متعدددی بده کشد تصدحیفات ،تحریفدات و
اشتباهات راویان و یا نسنهبرداران توفیق یابدد و بدا یدرح احتهدال وقدوع تحرید

و
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یا قطعی دانست آن ،تعارض روایات را حل نهاید .برای مثال در روایتی آمده

است :از مردار سود نبرید چده از پوسدت و چده از مفاصدل آن و فرمدود :در گوسدفندِ
بابرکت از پوستش سود ببرید(.نوری1408 ،ق ،ج ،16ص)192
در روایت دیگر آمده است :از پوست و اسدتنوان و مفاصدلِ مدردار سدود نبریدد...
(ههانلا)
سپس محدث میگوید :ابدا مدریم از ابدا عبدداهلل در مدورد اید سدنله(بره ،بچده
گوسفند) پرسید .پس فرمود :آن مردار نبوده است ولیک الغر و ضدعی بدوده اسدت.

پس صاحبش آن را ذبح کرده است و( ...ههانلا)
رخ

محدث دربارۀ روایت اخیر مینویسد :و آشکار است که در ای روایت تحری
۲۳
داده یا از لهت تقیه صادر شده است(.ههانلا)
 .۴نتیجهگیری
اخبار متعارض به آن دسته از روایات گفته میشود که ناظر به یک موضدوع یدا مسدئله
هستند اما بی آنها تنافی و ناسازگاری ولود دارد .ای تعارض یا بدوی و غیر مسدتقر
است یا مستقر .از دیدگاه محدث نوری ،تعارض بسیاری از ای روایات بددوی و غیدر
مستقر است؛ بدی سبب اغلب سعی شده که هدر دو دسدته روایدات را پذیرفتده و راه
لهعی بی آنها بیابد .و یا ضه رد نکردن دستهای از روایات ،روایاتِ دستۀ دیگدر را
به دالیلی که مطرح میکند ،ترلیح دهد .از لهلده روشهدای حدل تعدارض اخبدار از
سوی محدث نوری که در آنها تعارض غالبداً از ندوع بددوی بده شدهار رفتده اسدت،
عبارتاند از :حهل بر استحباب ،حهل بر کراهت ،حهدل بدر اضدطرار ،حهدل عدام بدر
خاص ،حهل مطلق بر مقید ،حهل مجهل بر مبی (تفسیر و شفافسدازی) ،اتفداق نظدر
امامیه ،اتفاق نظر امامیه و اهل سنت.
در مواردی نیز تعارض بی روایات را از نوع مستقر دانسته و به ههی سبب ،یدک
دسته از روایات را صحیح دانسته و دستۀ دیگر را با دالیلدی از قبیدل تقیده ،تحرید

و

تصحی بهوسیلۀ نساخ ،شهرت عهلی و شدهرت روایدی ،منالفدت بدا عامده ،شدذوذ
روایات ،ولود روایت در اصل ،رلوع به نسخ معتبر و الهاع رد کرده است.
تنوع شیوههایی که محدث نوری در برخورد با اخبار متعارض به کار بسته اسدت و

۳۱۱
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استفاده از ای روشها از سوی محققان و پژوهشدگران ،مدیتواندد کهدک شدایانی بده
تهذیب و پاکسازی سایر روایاتی که محدث بدان نپرداخته و شائبۀ تناقض بی سدن
معصومی را به ولود آورده است ،داشته باشد.
پینوشتها
 .۲مستند ای ادعا در عهلکرد محدث نوری بهخوبی مشهود است؛ ههچندان کده در ادامدۀ پدژوهش و
بهویژه در قسهت نتیجهگیری بدان پرداخته شده است .بهیور خالصده مدیتدوان اشداره کدرد از لهلده
روشهای حل تعارض اخبار از سوی محدث نوری که در آنها تعارض غالباً از نوع بددوی بده شدهار
رفته است ،عبارتاند از :حهل بر استحباب ،حهل بر کراهت ،حهل بر اضطرار ،حهل عام بدر خداص و
حهل مطلق بر مقید .در پارهای موارد نیز ایشان با ذکر دالیلی از قبیل تقیه ،تحری و تصحی بهوسیلۀ
نساخ و شهرت عهلی ،تعارض بی روایات را از نوع مستقر دانسته و بدی وسیله یک دسته از روایات
را رد کرده و دستۀ دیگر را صحیح دانسته است.
 .۱برای نهونه نک :یوسی1390 ،ق ،ج ،1ص285؛ مجلسی1403 ،ق ،ج ،5ص295؛ ابد زید الددی ،
 ،۲۳۹۱ج ،۱ص ۳۹۳و ۳۹۱؛ تعلیق عالمه شعرانی بر کتاب وافی بده آدر :،فدیض کاشدانی۲۳72 ،ش،
ج ،۱۲ص.۱۲2
 .۳از لهله موارد دیگری که محدث نوری برای رفع تعارض اخبار از ای شیوه بهره لسته است میتدوان
به روایات ای آدر،ها اشاره کرد :نوری۲۱2۹ ،ق ،ج ،1ص ،۳۱7ج ،17ص ۲۱7و ج ،16ص.105
 .۱از لهله موارد دیگری که محدث نوری برای رفع تعارض اخبار از ای شیوه بهره لسته است میتدوان
به روایات ای آدر،ها اشاره کرد :ههان ،ج ،2ص ۱۱2و  ،۱۹۲ج ،14ص ،۱1۱ج ،16ص.۱۹7
 .1از لهله موارد دیگری که محدث نوری برای رفع تعارض اخبار از اید شدیوه بهدره لسدته اسدت
میتوان به روایات ای آدر،ها اشاره کرد :ههان ،ج ،16ص ،۱۲۸ج ،7ص.۳7۸
 .۹از لهله موارد دیگری که محدث نوری برای رفع تعارض اخبار از اید شدیوه بهدره لسدته اسدت
میتوان به روایات ای آدر،ها اشاره کرد :ههان ،ج ،1ص ،۱۱۲ج ،۹ص ،۳۱۸ج ،15ص.۱۲۱
 .7از لهله موارد دیگری که محدث نوری برای رفع تعارض اخبار از اید شدیوه بهدره لسدته اسدت
میتوان به روایات ای آدر،ها اشاره کرد :ههان ،ج ،1ص ،۱۱۱ج ،16ص.۲7۱
 .۹از لهله موارد دیگری که محدث نوری برای رفع تعارض اخبار از اید شدیوه بهدره لسدته اسدت
میتوان به روایات ای آدر،ها اشاره کرد :ههان ،ج ،15ص.۳۲۱
 .۸از لهله موارد دیگری که محدث نوری برای رفع تعارض اخبار از اید شدیوه بهدره لسدته اسدت
میتوان به روایات ای آدر،ها اشاره کرد :ههان ،ج ،1ص ،۳۱۸ج ،2ص ،1۱۹ج ،7ص.334
 .۲2از لهله موارد دیگری که محدث نوری برای رفع تعارض اخبار از ای شدیوه بهدره لسدته اسدت
میتوان به روایات ای آدر،ها اشاره کرد :ههان ،ج ،۱ص ،۲۳۳ج ،۲۳ص.۲۱2
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میتوان به روایات ای آدر،ها اشاره کرد :ج ،۱ص.7
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