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آسیبشناسی عدم توجه به اسلوب بیانی امام
در رفع اختالف و تعارض روایات
راضیه تبریزی زاده
چکیده
حدمث از ممابع مهم شلیعیا بلرای اسلتخراج و اسلتمبا احکلام شلرعی اسلت.
برخی از احادمث با مکدمگر از نظر ظاهر اختالف و هعلا ض دا نلد .از ایلن و بلی
هللوبهی بللس ایللن هعا ضللاع ظللاهری مکللی از آسللیبهللای حللدمثپژوهللی اسللت.
اغلب اختالفاع و هعا ضاع ظاهری احادمث با هوبس بس محتوای فضلای صلدو
و اوی مرهفع میشود .هوبس بس اسلوب بیانی معصوم نیز میهوانلد پلا های
از اختالفاع و هعا ضاع واماع ا فع کمد .سؤال اصلی پژوهش این است کلس
اسلوب بیانی معصوم چس هدریری بر فع اختالفاع ظاهری واماع دا د؟ د
این نوشتا نشا داده شلد کلس هوبلس بلس دو اسللوب «فتلوا» و «هعللیم» د بیلا
امام د قالب صدو حکم و نلوا مخاطلب د فلع اخلتالف ظلاهری واملاع
مللؤرر خواهللد بللود .اسلللوب هعلللیم مخللتص فقهللاا و مفتللیهللای صللحابس اسللت.
هوبللس بللس هللد مجی بللود هبیللین حکللمی هغییللر حکللم بللس واسللطۀ نسللخ و مخیللر
بلود د گللزممش هللر کلدام از احکللام بیللا شللده د اسللوب هعلللیم موبللب فللع
هعا ض خواهد شد .د اسلوب فتلواییی مخاطلب املام افلرادی هسلتمد کلس
برای طرم سؤال بزیی و شخصی بس امام مرابعس میکمملد .هوبلس بلس شلرامطی
ویژگیی زبا و لهجس سؤال کممده میهواند د فع هعا ضاع ظاهری از واماع
مؤرر باشد.
کلیدوا ههدا :اختالف واماعی اسلوب بیانیی اسلوب فتلواییی هعلا ض واملاعی
د امس الحدمث.
 .1دکتری علوم قرآ دانشکده اصول الدین قمTabrizi1390@gmail.com .

ها مخ د مافت99/02/02 :

ها مخ پذیرش99/04/10 :
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درآمد
احادملث از مهمتلرین ممللابع صلدو احکللام اسلت .وش شلیعیا از دیربللاز بلوا بللس ایلن ممبللع

بیکرا د کما قرآ بلوده اسلت .مسلئلس هعلا ض و اخلتالف احادملث پلس از هلدوین دانلش «فقلس
الحللدمث» آشللکا شللد .فقللس الحللدمث بللا هللدف فهللم حللدمث بللس دنبللال بر س لی صللحت و حج ّی لت
اسللت .مکللی از آسللیب هللای اسللتفاده از وامللاع و احادمللثی فهللم ناد سللت فقیللس از نصللوص وایللی
است .ا گر چس لزوم ّ
هدبر د احادمث بس شکل کبرای کلی از املو ملو د اهفلان فقهلای شلیعس اسلتی
اما چگونگی هطبیق این کبرای کلی بر ملوا د بزیلیی مجموعلس فعلالیتی اسلت کلس از بمللس ملوا د

آ میهوا بس شماخت اسباب و علل اختالف احادمث اشا ه کرد.

حل هعا ض د اصلول فقلس بلا عملوا «هعلادل و هلربیذ» معلروف اسلت .د هعلادل و هلربیذ د

صللو ع هعللا ض دو وامللت کللس شللرامط حجیللت ا دا ا هسللتمدی بللا هوبللس بللس دالیللل عقلللی مانمللد

«برائت» و «احتیا » میهلوا بلس حکلم اصللی سلید .شلماخت اسللوبهای کالملی ائملس د بیلا

واماع نیز با هوبس بس شرامط خاص و ما صدو حکم کلی میهوانلد د فهلم برخلی از واملاع ملو د

اسللتفاده قللرا گیللرد .آمللت اهلل سیسللتانی اسلللوب ائمللس د هبیللین احکللام د وامللاع ا بللر دو نللوا

«هعلیم» و «فتوا» هقسلیم کلرده اسلت .پلرداختن بلس ایلن دو وش بیلانی احکلام از سلوی امشلا و
سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

عدم همایز این دو اسلوبی موبب اخلتالف د فهلم احادملث ملیشلود .از ایلن و بلس نظلر ملی سلد

آشمایی با این موضوا میهواند زمیملسسلاز از میلا برداشلتن هلوهم هعلا ض د بسلیا ی از واملاع

شود (سیستانیی 17: 1414ی .)200
اسلوب بیانی ائمه

در بیان احکام

احکام د شرمعت اسالم دا ای عماصر رابت و متغیلر اسلت .ائملس

بلس عملوا مفسلر حقیقلی

قللرآ ی د هبیللین احکللام و عقامللدی مللک الگللوی رابللت ا بللس کللا نبللرده و د قللالبی مکسللا سللخن

نگفتس اند .آنها با د نظر گرفتن شرامط با استفاده از دو اسلوب «هعللیم» و «فتلوا» بلس بیلا احکلام
شرعی پرداختساند.
ائمس
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د اسلوب هعلیم بس هبیین کبرای احکام شرعی برای فقهای صحابس از بمللس ز ا ه و

محمد بن مسلم پرداختلسانلد .املا د اسللوب فتلوای د قیلاسسلازی ملتقن احکلام شلرعیی نتیجلس

هطبیق کبری بر صغری بدو اشا ه بلس هطبیلق علملیی بیلا ملیشلود .ائملس
برای پاسخ بس سؤاالع شفاهی و ما کتبی مردم استفاده میکردند.

ی از ایلن اسللوب

د این نوشتا هعرمف این دو اسلوب و همایز آنها مطلرم ملیشلود و سلپس هلدریر علدم شلماخت

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

این دو اسلوب د هوهم هعا ض برخی از واماع بر سی خواهد شد.
اسلوب تعلیم
ائمس

د بیا پا ه ای از قواعد و اصول شر ع مقدس از ایلن اسللوب بهلره بسلتساند .از نظلر

قالب ابراییی نوا احکام صاد ه د این اسلوب و مخاطبا دا ای شرامط ویژهای است.
 -1قالب اجرایی

هللد م د بیللا احکللام و مسللائل مکللی از ویژگیهللای اسلللوب هعلللیمی اسللت .قللرآ کللرمم نیللز د

طول بیست و سس سال بر این قالب نازل شدهاست .این شیوهای عقالئی و معهود د امر هعلیم و

هربیت بس شما می ود .از این و برای هبلیی و هبیین شرمعتی بدمد با دسلتو العملهلای خلاص و
 -2نوع احکام صادر شده

د اسلوب هعلیمی ائمس

بس بیا قواعد کلی و اصول عام شرمعت پرداختساند .بامگاه بیا

قواعد رانومس مانمد قاعلده نفلی ضلر و حلرج و فلع ا کلراه و اضلطرا د ایلن مقلام اسلت .همچملین

شماخت قرائن ممفصلس مانمد حکم خلاص بعلد از بیلا حکلم علام و غیلره د ایلن اسللوب صلو ع

میگیرد.
ُ
ْ
ا
ْ
ا
ا
ُ
ْ
ا
واماهی چو « اعل ْی اما إلق ُاا اأ ُصول او اعل ْیک ُم ّالتفرمع» ّ
(حرعاملیی  :)6/27 :1409برماست القلاا
ِّ
ِّ
ِّ
ا ا ا ْ ا ا ْ اا ْ
ا
اصول و بر شماست استخراج فروعاع (شرعی)» و ما « ِّإذا شککت فاب ِّن علی الی ِّقی ِّن» (ابلن بابوملس
 :)351/1 :1413همگامی کس شک نمودی مبما ا بر مقین بگذا ی براین نکتس اشا ه دا د.
 -3مخاطبان

بللس کللا بللرد اسلللوب هعلللیم از سللوی ائمللس

بللرای افللراد خللاص بللودهاسللت .افللرادی کللس بللس

عمللوا فقیللس و مللا مفتللی از بانللب امشللا مسللئول انتقللال علللوم اهلللبیللت

بودند.

و معللا ف و احکللام

-۴آسیبشناسی تعارض روایات با توجه به اسلوب تعلیم

بر س للی ویژگیه للای دخی للل د اس لللوب هعل للیمی هع للا ض و اخ للتالف ناش للی از ای للن اس لللوب ا

امکا پذیر میکمد.

الف) تدریجی بودن بیان احکام

از عوامل مهم د پیدامش هعا ض و اختالف میا دستسای از واماعی هلد م د مقلام عرضلۀ

آسیبشناسی عدم توجه به اسلوب بیانی امام در رفع اختالف و تعارض روایات

نیز بهت هثبیت و ماندگا ی آ ی استفاده از این وش الزامی و ممطقی بودهاست.
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حکللم شللرعی کلللی بللس مللردم اسللت .د بسللیا ی از مللوا دی ائمللس

بللس مکبللا ه از همللام حکللم و

هفاصیل و هبصرههای آ پرده برنمیداشتمدی بلکس هفصیل حکم ا بس فرصتهای بعدی و ما بس
هقاضللای خللود اوی موکللول می کردنللد .از حکمتهللای ایللن شللیوهی مطابقللت بللا قللانو هعلللیم و
هربیت معملی آملادگی ملردم بلرای د مافلت بهتلر احکلام و عملل بلس آ اسلت .از دمگلر حکمتهلای
ّ
اشلا ه
این شیوهی میهوا بس محدود بود امکاناع هعلیم و هعلم د عصر ائمس و پیلامبر
کرد کس بس اقتضای چمین محدودمتیی احکام مرحلس بس مرحلس بیا میشدهاست (صد ی: 1396

33/7ی .)34

گللاهی شللیوۀ هللد م حتللی د مللک حللدمث هللم

داده اسللت بللدین گونللس کللس ابتللدا امللام

ی

بخشی از حکم ا بیلا ملیفرماملد و از ذکلر بقیلس آ خلوددا ی می کملد و د صلو ع اصلرا اوی و
طالب بر فهم حدود و دقایقی دمگر بوانب حکم ا بیا میکردند.
برای نمونس «صفوا از عیص بن قاسم از امام صادن

نقل میکمد کس فرمودند :بانویی کس

میخواهد لباس احرام بپوشدی از هر نلوا باملسا ملیهوانلد اسلتفاده کملد .بلز اممکلس نباملد حریلر

خللالص باشللد .دسللتکش هللم نمللیهوانللد بپوشللد .نقللاب هللم اسللتفاده نکمللد .بللانوا مللیهوانمللد
پا چسا بر و صو ع بیاویزندی من پرسیدم :ایلن پوشلش هلا چلس ح ّلد مجلاز اسلت؟ ابلو عبلد
سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

اهلل گفت :ها و بیمی :آ قد کس بتواند ببیمد» (کلیمیی .)344/4 :1407

بر اساس این وامتی شهی د صد د خصوص هعا ض ظاهری د بیا پوشش صلو ع بلانوا
ّ
حد پوشش صو ع ا بس شکل کامل بیا میکمد آ با کس میفرمامد:
معتقد است ابتدا امام

«بانوا میهوانمد پا چلسا بلر و صلو ع بیاویزنلد» املا پلس از سلؤال سلائل د ملو د ح ّلد مجلاز

این پوششی بیا حضرع متعا ض با فرمامش اول امشا بس نظر میآمد زیرا میفرمامد میهواند

ها وی بیمی ا از پوشیدگی خا ج کممد و بس نوعی حکم پوشیدگی کامل صلو ع ا بلس بلاز نملود

آ ها حد بیا شلده مقیلد کردنلد .از ممظلر شلهید صلد شلامد عللت بیلا بلس ظلاهر متفلاوع املامی

هد م د بیا حکم شرعی برای مراعاع حال سائلی باشد کس هموز قد ع هحمل حکم شرعی ا
بس شکل کامل ندا د» (صد ی  .)34/7 :1396ممکلن اسلت د وهللۀ اول میلا قسلمت اول ایلن
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واماع و قسمت دوم آ هعا ض دمده میشودی وللی بلا انلدکی دقلت ابطلس میلا ایلن دو بخلش

وشن میشود .قسمت اول مطلق و فرمام ش دوم امام مقید و ما مکی مجمل و دمگلری مفصلل و

م ا عام و خاص است .اه برطرف نمود اختالف این دستس از واماع حمل مطلق بر مقید و علام
بر خاص و مجمل بر مفصل است .بس این هرهیب هعا ض ظاهری بین واماع از بین خواهد فت
(احسانی فری .)78 :1386

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

د موا دی نیز حکم دومی کس د قالب هد مجی بیا شدهاستی مفسر حکم اول است .بلرای

نمونس میهوا بس واماع زیر د باب «استحباب اه فتن بس حاللت سلعی بلس سلمت نملاز بمعلس»
اشا ه کرد« :د هفسیر نعمانی بس نقل از امیرمومما

بیا شدهاست کس د با ه مفاهیم امما و

کفلر و شللرک و زمللادی و کمللی هللر مللک از آنهللا آ گللاه باشللید؛  ...امللا آ چللس (خللدای متعللال) بللر پاهللا

وابب کرده استی سعی بس وسیلۀ آ دو بس سوی آ چیزی است کس ضامت او د آ است و نیز

سعی د دو ی از آ چیزی است کس ناخشمودی خداوند د آ اسلت و آ ایلن فرملامش خداونلد
سلبحا اسللت کلس فرمللود« :بشلتابید بللس سلوی ملاد خلدا و خرملد و فلروش ا هللا کمیلد» (مجلسللیی

.)49/93: 1403

از دمگر عوامل پیدامش پدمده هعا ض و اختالف میا احادمث د اسلوب هعلیمی مسئلس نسلخ

د احکام شرعی است (صد ی  29 /7 :1396ی« )30نسخی د لغت بس معملای برداشلتن و از میلا

برد است و د اصطالر شر عی بس معمای برداشتن حکمی است کس مدهی بس آ عمل شلدهاسلت
و بللا سللر آمللد مللدع معللین آ حکللم دمگللری بللامگزین آ شللدهاسللت (خللوئیی 277 :1366؛

معرفلتی  .) 275/2 :1410بللدین هرهیللب حللدمث ناسللخی حللدم ی اسللت کللس دال لللت بللر پامللا مللدع
حکلم شلرعی سلابق دا د و خلود متضللمن حکلم بدملدی اسلت و ممسللو حلدم ی اسلت کلس حکللم

شرعی آ با حدمث ناسخ برداشتس شدهاسلت (مامقلانیی  .)65 /1 :1413د امکلا نسلخ حلدمث
بلا حلدمثی مانملد قللرآ بلا قلرآ میل ا علملا اختالفلی نیسلت .د برخللی از واملاع بلس وا ۀ نسللخ د

معمای هر نوا هغییر د احادمث بر اساس احادمث دمگر اشا ه شدهاست (کلیمیی .)65 /1 :1407

حکمت نسخ بر کسلی پوشلیده نیسلت هملانطو کلس برخلی هصلرمذ کلردهانلد کلس د هلر حرکلت

اصللالحی و پیشللروی نسللخ برخللی آییننامللس و دسللتو العملها الزم لۀ هکامللل اسللت .د مللک حرکللت
هد مجیی وبود مراحل پی د پی و هغییر شرامطی لزوم بازنگری د برنامسها ا ضلرو ی میسلازد.

هرگاه برنامسای هکامل مافتی مسئلس نسخ نیلز ممتفلی ملیشلود .د مقلام هشلبیس «نسلخ پیلاپی د

آسیبشناسی عدم توجه به اسلوب بیانی امام در رفع اختالف و تعارض روایات

ب) تغییر احکام به جهت نسخ

مک شرمعت نو بمیاد همانملد نسلخسهای طبیلب اسلت کلس بلا شلرامط و احلوال ملرمض هغییلر پیلدا

می کمد نسخۀ دیروز د بای خود مفیلد و نسلخۀ املروز نیلز د بلای خلود مفیلد اسلت» (معرفلتی
.)249 :1378

چس بسا اویی حدمث ممسو

ا از معصومی شمیده باشد و بر ناسخ اطالعی نیافتلس و هملا

گللزا ش کمللد و اومللا دمگللر کللس ناسللخ ا د مافتسانللدی حللدمث ناسللخ ا نقللل کممللد .د ایللن میللا

ا

برحسب ظاهر بین این دو حدمث کس اوما گزا ش کردهاندی هعا ض دمده میشود ولی بلا دقلت
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نظر و هدمل وشن خواهد شد مکی از این دو ممسو و دمگری ناسخ است.
زنا

برای نمونس میهوا بس وامت نهی از حضو زنلا د هشلییع بملازه اشلا ه کلرد« :و پیلامبر

ا از همراهی د هشییع بمازه نهی کردند» (ابن بابومسی )5/4 :1413؛ این د حالی است کس

امام صادن

پی لامبر

از حضو حضرع زهرا

فللوع نمللودی فاطمللس زهللرا

گذا د» (طوسیی .)333/3 :1365

د هشیع بمازه خواهرش خبر میدهد کس« :زممب دختلر

همللراه بللا بللانوا خللا ج شللد و بللر بمللازۀ خللواهرش نمللاز

احادم لث بس لیا ی از فللرمقین بللر ممللع حضللو زنللا د هش لییع بمللازه وا د شللدهاسللت .د نقط لۀ

مقابللل بللر بللواز آ نی لز وام لاع بس لیا ی وبللود دا د (حرعللاملیی 240/3 :1409؛ خللوئیی :1366

 .)4/5ظاهر واماع فونی بر هعا ض واماع د مسئلۀ حضو زنا د هشییع بملازه دال للت دا د.
اما با هوبس بس این کس این مسئلس خود بس عموا مکی از عوامل امجلاد ّ
همبلس د ور و نفلس آدملی
است و ارراع بسیا خوبی د ماد مر و بازداشتن نفس از گماه دا دی نهی پیلامبر

زمللا حضللو امشللا د مکللس بللودهاسللت کللس بللا هجللرع پیللامبر

بللس مدممللس و هشللکیل دولللت

اسالمیی این ممع برداشتس و بس اصلطالر «نسلخ» میشلود .چمانکلس پیلامبر
دختر خود د هشییع بمازه ممانعت نمی کممد.

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399
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مربلو بلس

از همراهلی و نملاز

د ارباع این مسئلس واماع بسیا ی د کتاب شرمف کلافی د کتلاب «بملائز» د بلاب «نلواد »

بیا شدهاست .برای نمونس د وامتی کس از علی بن ابراهیم و احمد بلن محملد کلوفی بلس نقلل از
یزمد بن خلیفس خوالنی حا ری بیا نمودهاندی داستا مکی از دخترا پیامبر

بیا شلده کلس

د خانلس همسلرش  -کلس از صللحابۀ پیلامبر بلوده  -بلا سللپرده اسلت .د بخشلی از حلدمث آمللده
است« :د وز چها شمبس (دختر سول خدا) از دنیا فتی وقتی کس بلرای خلروج (بملازه) او حاضلر

شدند سول خدا

دستو داد ها فاطمس

و زنا مؤممین بمازه او ا همراهی کممد» (کلیملیی
1

 .)251/3 :1407سمد این وامت کس د آ هحویل صو ع گرفتس است ی صحیذ است .مضمو

این حدمث با هفاوع کمی د مجلد پمجم کافی آمدهاست (کلیمیی .)617/5 :1407
ّا ا ا ْ
ْ ْ
ا
ا ُ اا ُُ
ّ
لصلال ِّ اعللی ال ِّج ام الاز ِّ ام الع اع الد ِّم ال امف اسلد » از کتلاب
وج ِّّالم اس ِّلاا ِّل
شیخ حر عاملی د «باب بو ِّاز خر ِّ
ّ
وسلائل الشلیعس واملاهی از امللام صلادن دال بللر بللواز حضللو زنلا د هشلییع بمللازه آو ده اسللت.
همچمین مرحوم مجلسی د کتاب مرا العقول د شرم وامتی از امام صلادن د نهلی ّضلجس و

سوگوا ی شدمد زنا بس این وامت استماد کرده است« :محملد بلن معقلوب از عللی بلن ابلراهیم از
 .1هحویل د سمد بس معمای هرکیب دو سمد د مک سمد حدمث بس دلیل وبلود واع مشلترک اسلت .د حقیقلت بلرای چملین
حدم یی دو سمد بامد د نظر گرفت (مامقانیی .)272 /2 :1413

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

پد ش از ابن محبوب از علی بن ئاب بلس نقلل از ز ا ه بیلا ملیدا د کلسی املام بلاقر

د هشلییع

بم للازه م للردی از ق للرمش حاض للر ش للد و م للن و عط للاا ب للن ابل لی ب للار هم للراه امش للا ب للودمم .پ للس
نا گ للاه ص للدای ض ل ّلجس ش للدمد زن للا بلم للد ش للدی حض للرع فرمودن للد آنه للا ا آ ام کمیل لد و مل لا ام للر ب للس
بازگشللت کمی ل دی زنللا آ ام نشللدند پللس بازگردانللده شللدند .پللس حضللرع فرمودنللد بدانی لدی هرگللاه
ا

دمدمم چیزی از باطل ا کس همراه با حق شده و باعث از بین فتن حق میشودی حلق مسللما
حف و از باطل ملیگلذ ممی زملانی کلس نملاز بلر بملازه هملام شلد ولل ّی میلت از حضلرع خواسلت کلس
بازگردنللد زی لرا هرس لید کللس بللاز صللدای زنللا بللا بازگشللت آنللا بللس گللوش برسللد» ّ
(حرعللاملیی :1409
 .)104/3نهی حضرع از همراهلی زنلا بلا بملازه و دسلتو امشلا بلس بازگردانلد زنلا د صلو ع
عدم سکوعی بس سبب صدای بلملد ّضلجس زنلا بلوده کلس از مصلادیق باطلل شلمرده ملیشلود چلس

نظر شر ع بالمانع است.
ج) تخییر در حکم

از دمگر عوامل اختالف و هعا ض ظاهری میا اخبا د اسلوب هعللیمی هخییلر و بلواز عملل د

واماع است .گاهی دو خبر متعا ض مینماممد بس این گونلس کلس د ملوا دی معصلوم

ی حکلم

مسئلسای ا بس دو شلکل بیلا می کملد و ملا خلود بلس دو شلیوه انجلام میدهلدی مانملد کیفیلت نملاز
خوف و سس وزی وزه د هر ماه و ما موا د دمگر.

برخی د این واماع ادعای هعا ض کردهاند و حال آنکس د حقیقت هعا ضی د میلا نیسلت

و علت اممکس معصوم بس دو شکل حکم ا بیا کرده استی هخییر د عمل استی معمی مکلف د
واقع مخیر است و بایز است هر مک از دو عمل کس با هوا او سازگا هر است انتخاب کمد.

هخییللر دا ای اقسللامی اسللت1 :ل ل هخییللر واقعللی د مسللئلس فرعللی فقهللی کللس همللس مکلفللا د
انتخاب ّ
مخیرنلد .مانملد هخییلر د کفلا ۀ افطلا عملدی ملاه مضلا کلس مکللف بلین عتلق قبلس و
اطعللام شصللت فقیللر و وزۀ شصللت وز مختللا اسللت2 .ل ل هخییللر د مسللئلس اصللولی (هخییللر د احللد
الدلیلین) کس مجتهد د فرض فقدا هر گونس ّ
مربذ نسبت بس دو خبر متعا ضی د انتخاب آنها

ّ
مخیر است (دلبریی .)141 :1386

مقصود از هخیی ر د این نوشتا ی قسم اول است .برای نمونس د وامت زیر امام

کس خطاب

بس اوی از پاسخهای متفاوع بلس ملک مسلئلس هعجلب کلرده بلود ملیفرماملد« :از عبلد االعللی نقلل

شده کس علی بلن حمظللس از املام صلادن

از مسلئلسای سلؤال کلرد د حلالی کلس ملن آنجلا حاضلر

بودم .حضرع د پاسخ آ مسئلس فرمود :کس ای علیی ا گر این طو و این طو بودی پاسلخ هلو ایلن

آسیبشناسی عدم توجه به اسلوب بیانی امام در رفع اختالف و تعارض روایات

شمید صدای آنا هوسط نامحرم موبلب مفسلده اسلت .از ایلن و حضلو بلدو مفسلده آنلا از
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استی سلپس بلس وبهلی دمگلر پاسلخ هملا مسلئلس ا داد هلا ایلن کلس بلس چهلا وبلس پاسلخ فرملود.
آنگاه علی بن حمظلس بس حضرهش گفت :این بابی بودکس برما بسلتس بودملد! حضلرع فرملود :ایلن

گونس نگو ای ابوالحسن! زیرا هو مرد بلا هقلوایی هسلتی .بلرای برخلی املو ضلیق و همگلی قلرا داده
شدهاست و برای آنها همها مک وبس استی م ل وقت نماز بمعس کلس بلرای آ ح ّلدی نیسلت مگلر

حین زوال خو شیدی اما برای برخی از امو ی هوسعس قرا داده شده و دا ای وبوه بسیا ی اسلتی و
ایلن مسللئلسی از ایلن قبیلل اسللت .بللس خلدا قسللم نللزد مللن هلا هفتللاد وبللس بلرای ایلن مسللئلس موبللود
است» (مجلسیی .)243/2 :1403
د ایلن وامللت امللام بللا هعبیللر « ّموسللعس» بللس احکللامی هخییللری و مللا مسللتحباع کللس شللا ع د آ

وسعتی قرا داده است ماد می کممد .از موا د دمگر میهوا بس وبوب قصر نماز د سفر و هخییر بس

اهملام و ملا هقصلیر د مکللس و مدمملس اشللا ه کللرد .املام ضللا

د بلا ه حکللم نملازی د مکللس و مدممللس

ملیفرماممللد ا گللر قصللد ده وز ندا ملدی نملاز ا د مکللس و مدممللس شکسللتس بخوانیلد (طوسللیی :1365
حرعاملیی  .)524/8 :1409اما د حدم ی دمگر بس نقل از عبدالرحمن بن ّ
333/5؛ ّ
حجاجی املام
صللادن

.)331/2

د پاسللخ بللس هم لین سللؤال بللر کامللل خوانللد نمللاز هوصللیس مللیکمللد (طوسللیی :1390

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

بس نظر می سد حدمث اول د هم ْ
لام خوانلد نملاز د مکلس و مدمملس بلس قصلد ده وز اشلا ه دا د

اما د حدمث دوم امر بس اهمام نماز د حلرمین شلده حتلی ا گلر ملک نملاز کاملل نخوانلده باشلد .د

این صو ع همافی و هعا ض بین این دو وامت با حمل آنها بس هخییر قابل حل اسلتی همانگونلس

کس ابماا اصحاب نیز بر حکم بس هخییر قرا گرفتس است .عالوه بر این احادمث مستفیضس از نوا
صلحیذ و ملا حسلن و ملا مورلق نیلز دال لللت بلس حکلم هخییلر د ایلن مسلئلس دا د ّ
(حرعللاملیی :1409

.)524/5

اسلوب فتوا
این اسلوب نیز دا ای خصوصیاع خاص خود است و با اسللوب هعللیمی هملایز و هفلاوع آشلکا

دا د.
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 -1قالب اجرایی

این وش بیانی ائمس

از بهاهی شبیس بس دسلتو العملهلای عللم طلب دانسلتس شلدهاسلت.

د این وش با د نظر گرفتن خصوصیاع و شرامط سائل د بیلا حکلمی املام

بلس مانملد ملک

پزشک بس همگام مداوای مک بیما ی همامی خصوصیاع و شرامط وی ا د نظر گرفتلس و حکلم ا

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

بیلا ملیکمللد .همانگونلس کللس ابلرای نسللخۀ پزشلک بلرای سللایر افلراد سللودممد و کا گشلا نیسللتی
استفاده از فتوای امام بس عموا حکم کلی عام نیز صحیذ بس نظر نمی سد .برای ایلن کلس اصلل

د صلدو فتلوا از سلوی امللام د نظلر گلرفتن هملام ویژگیهللای وحلیی بسلمی عقیلدهیی مکللانی و

زمانی سؤال کممده د لحظس صدو حکم است.
 -2مخاطبان

مخاطللب امللام

د اسلللوب فتللواییی همللام افللرادی هسللتمد کللس بللرای طللرم سللؤال بزیللی و

شخصی خومش بس امام بلوا ملی کمملدی خلواه از اصلحاب و ملا ا خلاصی خلواه از عاملس ملردم از
شیعیا ها مسلمانا سایر مذاهب باشمد.

با د

نظر گرفتن همام عواملل محلدود کمملده د ابلرای حکلم شلرعی بلرای شلخص اسلتفتاا کمملده د

نظر می گیرد .صدو این حکم از سوی امام معصوم و ما افراد ممصوب از سوی امشا است کس با
هسلللط کامللل بللر ّ
کبرمللاع شللرعیی مللا همللا قواعللد کلللی و اصللول عللام بللس هطبیللق مللوا د بزیللی

می پردازند .از این و د نظر گرفتن قرائن متصلس د این اسلوب حائز اهمیت است.
 -۴آسیبشناسی تعارض روایات با توجه به اسلوب فتوا

د این بخش بس هوضیذ و هبیلین اسللوب فتلوا بلرای از بلین بلرد هلوهم هعلا ض د پلا های از

واماع و هحلیل آ براساس شرامط و خصوصیاع حکلم فتلوایی پرداختلس ملیشلود .بلدو شلک

شللماخت عماصللر دخیللل د صللدو حکللمی میهوانللد اخللتالف مللا عللدم اخللتالف آ

آشکا سازد.

ا بللا سللایر احکللام

الف) توهم وحدت موضوع برپایه عرف مخاطب

د برخی موا دی عامل هوهم هعا ض د آماع و واماع صاد شده د مقام فتوای واحد انگاشتن

آسیبشناسی عدم توجه به اسلوب بیانی امام در رفع اختالف و تعارض روایات

 -3نوع احکام صادره

ً
احکام صاد شده د این اسلوب اصطالحا «فتوا» نام دا د .فتوا معمی حکمی کس امام

موضللوا وامللاع اسللت .از شللرامط ربللوع هعللا ض د دو مللا چمللد وامللتی مگانللس انگاشللتن موضللوا

آنهاست .وام اهی کس هوهم وحدع موضوعی د آنها امجاد میشود بر چمد دستس است:
دستس اول :واملاهی کلس معصلومین

خلود بلس وبلود اخلتالف د موضلوا اشلا ه کردهانلدی بلس

ایللن معمللا کللس بللرای هللر موضللوعی حکمللی غیللر از موضللوا دمگللر بیللا کردهانللد .امللا هوبللس و ا شللاد

امشا از دمد برخلی قلائلین بلس وقلوا هعلا ض د ایلن دسلتس از واملاع مخفلی مانلده اسلت .بلرای

نمونس میهوا بس واماع زیر اشا ه کرد« :سلم بن محرز میگومد از امام صادن

پرسیدم :ا گلر
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ّ
ّ
کسی قبل از طواف نساا با همسر خود همبستر شودی کفا ۀ آ چیست؟ ابوعبداهلل فرملود :کفلا ه

نللدا د .مللن مللرخص شللدم و نللزد دوسللتانم آمللدم و ای لن فتللوا ا برامشللا نقللل ک لردم .آنللا گفتمللد:
ابوعبللداهلل از هللو هق ّی لس کلردهی می ّسللر-کللس مکللی از اصللحاب بللودهاسللت -هم لین مسللئلس ا پرس لیده و
ً
ابوعبداهلل بس او پاسخ داده کس بامد مک شتر قربانی هقدمم کمد .من مجددا بس خدمت ابوعبلداهلل

شرفیاب شدم و گفتم :قربانت شوم من فتوا شما ا برا ما انما نقل کردم و آنلا گفتملد کلس
شما از من هق ّیس کردهامد! زیرا قبال بس می ّسر فرمودهامد :کلس باملد ملک شلتر قربلانی کملد .ابوعبلداهلل
ً
فرمود :می ّسر حکم خدا ا قبال شمیده و با علم و اطالا قبلی دست بس چمین خالفلی زده اسلت .آملا
هو هم این حکم ا قبال شمیدها ؟ من گفتم :نس .ابوعبداهلل فرمود :هکلیفی بلر عهلده هلو نیسلت»
(کلیمیی .)378/4 :1407

این موضوا د وامت دمگری با همین مضمو همها با اندک هفاوهی د کتاب ههلذمب االحکلام

آمللده اسللت (طوسللیی  .)486/5 :1365بللا بر س لی مللتن وامللتی آشللکا م لیشللود کللس امللام

بللس

وشمی هصرمذ می کمد کس اختالف د بیا حکم معمی وبوب قربانی مک شتر برای فردی کس بس

حکم علم داشتس و عدم وبوب برای فردی کس علم بلس حکلم نلدا دی بلس سلبب وبلود اخلتالف د

موضوا آنهاست .بمابراین چو د موضوا حکمی د مک حالت علم بزا موضوا بوده و د مک
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ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

حالللت خللا ج از موضللوای بللا مکللدمگر هفللاوع مللاهوی داشللتس و فللرض اهحللاد موضللوا و د نتیجللس
هعا ض احکام با وحدع موضوعیی فرضی باطل است.
ً
دستس دوم :واماهی است کس د آنهلا ائملس ی مسلتقیما بلس بیلا اخلتالف د موضلوا واملاع

اشللا ه نکردهانللدی امللا بللا اهممللایی اصللحاب و ا شللاد فقهللا بللس اخللتالف موضللوای شللبهۀ اهحللاد د

موضوا مرهفع میسازند.

بس عموا م ال د مرسلۀ «یونس بن عبدالرحمن»ی امام بس بیلا هغییلر احکلام بلا هغییلر د
اُ ا
ا
موضوا پرداختساند « :اع ِّل ُّی ْب ُن ِّإ ْب ار ِّاهی ام اع ْن ُم اح ّام ِّد ْب ِّن ِّعی اسی اع ْلن ُیل ُون اس اع ْلن غ ْیل ِّر او ِّاحلد اسلدلوا ح ابلا
ا
ْ
ا ُّ ّا
اا ا
ْ اا ا ا
ا
اس ّان ِّفی ْال ا
ض رلالث ُس المن
اهلل
ضو
اهلل اع ِّن ال احا ِّئ
السم ِّ ِّفی اوق ِّت ِّس فقال ِّإ ّ ا ُسول ِّ
ع ْب ِّد ِّ
حا ِّئ ِّ
ِّ
ا ا ا ا ا ا ا ا ا اّ ا ا ا ا ا ا ا ا ً
ا ُ ّا ُ ْ
لالر ْحی اح اّملا إ ْح الد ُّ
ا ّا
ّا
الس الم ِّن
بی ان ِّفیها ک ال مش ِّک ال ِّلم ْن س ِّلمعها او ف ِّهمهلا حتلی ال ملدا ِّأحلد مقلاال ِّفیل ِّس ِّب ِّ
ِّ
ا
وم ٌ اق ْد ح ْح اص ْلت اها ب الال ْاخلت اال اع ال ْی اهلا ُر اّلم ْاس ات اح ا
اف ْال احا ِّئ ُض ّال ِّتی ال اها ح ّام ٌام ام ْع ُل ا
اض ْلت او ْاس الت ام ّار ِّب اهلا ال ّلد ُم او
ِّ
ِّ
ک اه ْعر ُف اح ّام اام اها او ام ْب ال ای اع ادد اها افإ ّا ْام ار اح ً ُم اق ُال ال اها افاط ام ُ ب ْم ُت احبلی ُح ابل ْیش ْاس ات اح ا
ِّه ای ِّفی اذ ِّل ا
اض ْلت
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ا
ا
ا ْ ا ا ا ا ا ا ا ُ ّا ا ا ا ا ْ
ا ا ا ا ّا ا ا ا ْ ُ ا ا ا ا ا ا ْ
الصلال ق ْلد ا حق ارا ِّئ اهلا ح ْو
عن ذ ِّللک فقلال هلدا
اهلل
ف ْاست ام ّر ِّبها الد ُم فدهت ح ّم اسل ام ف اسدلت ا ُسول ِّ
ا ا
ا
ا ا
ا ْ ا ا ا ا ا ا ا ُ ّا ا ا ا ا ْ
اْ
ا ا اا ْ
الصال ق ْد ا حق ارا ِّئ اها ح ْو ق ْلد ا اح ْی ِّض الها او قلال
عن ذ ِّلک فقال هدا
اهلل
قد ا اح ْی ِّضها و ف اسدلت ا ُسول ِّ
اُ ا
ٌ ا ا ا اْا ا ا اْ ا
ّا ُ
ُ ّ ا ا ا ا
اهلل اه ِّذ ِّه ُس ّلم ّالم ِّبل ِّّی
ِّإن اما ه او ِّع ْرن او ح ام ارها ح ْ هغت ِّسل او ه ْستث ِّف ار ِّب ْوب او ه اص ِّل ای قال ح ُبو ع ْب ِّد ِّ

ّا
ا اا
اا ا
ا ُْ ا
ُ اا اْ
اْ ا
ا ْ
ِّفی ال ِّتی اه ْع ِّرف ح ّم اام حق ارا ِّئ اها ل ْم اهخ ات ِّل ْط اعل ْی اها ح ال اه ار ح ّن ُس ل ْم ام ْسدل اها ک ْم ای ْوم ِّه ای او ل ْم امقل ِّإذا از ااد ْع
ا
ا
ا
اع اللی اکل اذا ای ْوم ًلا اف اد ْنللت ُم ْس ات اح ا
اضل ٌ او إ ّان املا اسل ّالن ال اهلا ح ّامام ًلا ام ْع ُل ا
ومل ً املا اک اان ْلت ِّمل ْلن اق ِّلیلل ح ْو اک ِّثیلر اب ْعل الد ح ْ
ِّ
ِّ
ا ا ا ا ا ا اْا ا
ه ْع ِّرفها او کذ ِّلک حفتی ح ِّبی و( »...کلیمیی .)87- 83 /3 :1407

مض للمو ای للن وام للت ب للس بی للا احک للام زن للا مستحاض للس و ح للائض ب للا ش للرائط خ للاص خ للود

میپردازد .د دستۀ اول زنا حائض کس مدع حیض آنهلا مشلخص اسلت (عددملس)ی د صلو هی

کس بعد از این مدع نیز استمرا ناپا کی داشتس باشمدی بامد بس اندازۀ مدع زما حیض نملاز ا هلا
کممد اما پس از آ مشمول حکم مستحاضس میشوند و بامد نمازهای خود ا بما بر شرامط خلاص

خود بس با آو ند .امام

د بخشی از این وامت بس نقل سمت پیامبر

د ملو د فاطملس بملت

بیشی میپردازد و سپس ایلن سلمت ا بلس دلیلل ایلن کلس بلرای هملام افلراد بلس عملوا حکلم کللی

فرمودند کس د صو ع استمرا خو بس هعداد وزهای حیضی از نماز دو ی کمد و سپس بر طبلق
احکام استحاضلس عملل کملدی بلس دلیلل ایلن بلوده کلس عللم بلس ایلن داشلتمد کلس وی د دسلتس اول

زنا حائض (عددمس) قرا داشتس است .بلس ایلن صلو ع هلوهم هعلا ض د واملاع دمگلر ا کلس بلس
ّ
مستمرالدم (د اقسام دمگر م ل وقتیس و مضطربس) دستو دمگری داده شلدهاسلتی از
ز حائض

بین می برند.

ب) صدور فتوا بر اساس توانایی و استعداد مخاطب

حکللم د بعضللی وامللاع صللاد ه بللر مبمللای اسلللوب فتللوای بللر اسللاس هوانللایی و شللرامط اسللتفتاا

کممده صاد می شود .د این صو ع معصومی د صدد بیا حکم کلی و رابت نیسلت زیلرا هفلاوع
سطذ د ک و استعداد مردمی از اصول دخیل د هبیین معصوم بس شما ملی ود .د برخلی واملاع

بر این نکتس هصرمذ شدهاست .برای نمونس صحیحۀ اسحان بلن عملا از املام صلادن

بلر ایلن

هفاوع استعداد د فهم داللت دا د:
ُ
ا
اا
ّ
ُ
ا ا ْ ُُ
ا
ا
ا
ا ا ا ا ُْ ُ
ّا ُ
ا ُ ُ اْ
« ْ
ض کال ِّملی فیع ِّرفلس
عن ِّإ ْس احان ْب ِّن ع ّما قال قللت ِّأ ِّبلی ع ْب ِّلد ِّ
اهلل االربلل آ ِّهیل ِّس و ح ک ِّلملس ِّب البع ِّ
ُ
ُ ّا
ُ
ا
ا
ّ
ا
ّ
ْ
ّ
ا
ا
ا
ا
ُ
ا
ا
ا
ُ
کل ُس او ِّم ْم ُه ْم ام ْن آ ِّهی ِّس فد ک ِّل ُم ُس ِّبالکال ِّم ف ای ْس ات ْو ِّفی کال ِّمی کل ُس ر ّام ای ُر ّد ُه اعل ّای ک اما کل ْم ُت ُس او ِّم ْم ُه ْم ام ْن آ ِّهی ِّس
اُاّ ُ ا ُ ُ ا
لول ح ِّعل ْلد اع الل ّای اف اقل الال ام لا إ ْسل الح ُان او امللا اهل ْلد ی ِّلل الم اهل الذا ُق ْلل ُلت اال اقل الال ّاالل ِّلذی ُه اک ِّّل ُمل ُلس بل الب ْ
ض
ع
فد ک ِّل ُمللس ف ایقل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ا
ا ّا
ا ا ا ا ُ ُ ّا ا ا
ُ اُّ ُ اا ْ اْ اا ا ا ُ
ْ
ا
ک رل اّلم
ک ف ای ْع ِّرفل ُلس کلل ُلس فللذا اک امل ْلن ُع ِّج امل ْلت ُن ْطف ُتل ُلس ِّب اعق ِّلل ِّلس او ح ّمللا الل ِّلذی هک ِّلمللس فیسللتو ِّفی کالم ل
کال ِّم ل
ا ْ ُ ّ ا ا ّا ّا
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ّا
ُ اُّ ُ ْاا ااُ ُ
ُّ ا ا ُْ
ُ
ُم ِّجی ُبک علی کال ِّمک فذا ک ال ِّذی ِّکب عقلس ِّفی ِّس ِّفی بط ِّن ح ِّم ِّس و حملا ال ِّلذی هک ِّلملس ِّبلالکال ِّم فیقلول
ا ا اُ ُ ُ ا ا ا
ا
ّا
ا
ُْ
ا اا
ّ
ک ح ِّع ْد اعلی».
ح ِّع ْد اعل ّای فذا اک ال ِّذی ُ ِّک اب اعقل ُس ِّفی ِّس اب ْعد اما ک ِّب ار فه او امقول ل
«اسلحان بلن عملا گوملد :بلس حضلرع صللادن علرض کلردم :نللزد ملرد ملی وم و بعضللی از

آسیبشناسی عدم توجه به اسلوب بیانی امام در رفع اختالف و تعارض روایات

هصللو نگللرددی شللرم ملیدهللد کللس ا گللر پی لامبر

بللدو سللؤال از نللوا حلیض زممللب بللس او دسللتو
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سخمم ا می گومم او همام مقصود مرا ملیفهملد .نلزد ملرد دمگلری ملی وم و هملام سلخمم ا بلس او

می گللومم او طبللق گفتللس مللن بللواب میده لد .نللزد مللرد دمگللری ملی وم و سللخمم ا می گللومم او -
چو مقصود مرا نمیفهمد -می گومد دوبا ه بگو .فرملود :ا اسلحان میلدانی چلرا چملین اسلت؟
گفتم :نسی فرمود :آنکلس هملام سلخن هلرا از بعلض گفتلا ع میفهملدی کسلی اسلت کلس نطفلساش بلا

عقلش خمیر شدهاست و آنکس پس از اهمام سخمت بواب هو ا می گومد کسی است کس عقلش د

شکم ماد بس او آمیختس است و آنکس چو سخمش گویی گومد :دوبا ه بگو کسلی اسلت کلس پلس
از بللز

.)26/1

شللد عقلللش بللس او آمیختللس شللده او اسللت کللس می گوم لد دوبللا ه بگللو» (کلیمللیی :1407

د این وامت بس وشمی امام

بس هفاوع فهم و د ک افراد اشا ه دا نلد .د نظلر گلرفتن ایلن

هفاوع د صدو احکام بزیی و فردی برای افراد مد نظر بودهاست.
د برخی از واماع کس حکم کللی مسلئلسی هخییلری اسلتی املام

مکلی از شلقون ّ
مخیلر ا بلس

شکل هعییمی برای فرد وابب کردهاند .زیرا آ وابب ا بلا هواناییهلای شخصلی و شلرامط اوی
متماسب دمدهاند .د حالی کس حکم کلی واقعیی ّ
مخیر نهاد مکلف د انجام هلر ملک از شلقون
بس شکل دلخواه است .بمابراین د چملین ملوا دی نمیهلوا حکلم وبلوب د واملاع ا ظلاهر د
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وبوب هعییمی دانست بس اعتبا آنکس مقتضی اطالن حمل بر وبوب هعییمی است و هیچ عطفلی

هم صو ع نگرفتس است .زیر ا از شرو هحقق اطالن آ است کس امام د مقام بیا حکم مطللق
باشلد؛ د حللالی کلس د اسلللوب فتلوای امللام د مقلام بیللا حکلم کلللی نیسلت و شللرامط ملذکو بللرای

هشکیل اطالنی مربو بس اسلوب هعلیم است.

از بملس ملوا دی کلس علدم هوبلس بلس آ سلبب هصلو بیلا
شدهاستی صحیحۀ «خالد ّبیاا» از امام صادن است کس د خصوص کفا ۀ بماا برای کسلی

کس طواف نساا بر ذمس دا د بیا شدهاسلت« :از خاللد کلاله فلروش واملت شلدهاسلت کلس گفلت :از
امام صادن د با ه مرد کس با همسر خود همبستر شلودی د حلالی کلس طلواف نسلاا ا بلر ّ
ذملس

داشتس باشدی سؤال کردم .امام گفت :شتر فربس بر ّ
ذمس دا د .سپس دمگر نزد او آمد و د ایلن
با ه سؤال کرد .امام فرمود گاو بر ّ
ذمس دا د .پس آنگاه دمگر د آمد و همین سؤال ا د میا

نهللادی امللام گفللت گوسللفمد بللر ذمللس دا د .پللس چللو آنهللا بپللا خاسللتمد گفللتم -اصلللحک اهلل-
چگونس د بواب من گفتی شتر فربس بر ّ
ذمس او است .امام گفت :هو مرد هوانگر و از ایلن و
چما شتر بر ذمس دا

و آ سائل کس متوسط بود گاو بر ّ
ذمس او اسلت و سلائل فقیلر مسلئول

هقدمم گوسفمد است» (ابن بابومسی .)363/2 :1413

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

واملاع متملاقض از سلوی ائملس

شللیخ صللدون نیللز د کتللاب اعتقللاداع خللود د بللاب چهللل و پللمجم د اعتقللاد بللس اخللتالف د

احادمث بس وشمی بر ایلن نکتلس اشلا ه می کملد« :اعتقلاد ملا د احادملث صلحیحس کلس از ائملس

وا د گردمده این است کس آنها موافلق کتلاب خلدا اسلت و متفلق د معملا اسلت و مختللف نیسلت.

زی را بملگی بس وحی از حق هعالی اخذ شده و ا گر از غیر خداوند میبود اختالف داشت .و اختالف
ظاهر احادمث بس علتها مختلف وبلود دا دی م لل آنچلس د بلاب کفلا ه ظهلا وا د شلده کلس

آزاد کرد بمده استی و د حلدمث دمگلر دو ملاه پلی د پلی وزه اسلتی و د حلدمث دمگلر شصلت

مسلکین طعللام داد اسللتی و همللس صللحیذ اسللت و وزه بللرا کسللی اسللت کلس قللاد بللر بمللده آزاد
کلرد نیسللتی و طعللام داد بللرا کسللی اسللت کلس قللاد بللر وزه مللذکو نیسللت .وامللت شللده ک لس
صدقس بدهد بس هر میلزا کلس بتوانلد و ایلن بلرا کسلی اسلت کلس قلاد بلر اطعلام شصلت مسلکین

اسللتی م للل آ ک لس د بللاب کفللا ۀ قس لم د قللرآ وا د شللده« :طعللام داد ده مس لکین بللس انللدازه
متوسللط آ چللس بللس اهللل و عیللال خللود طعللام م لیدهیلدی م لا بامللس داد ده مس لکین ملا آزاد کللرد

بمده ا  .پس ا گر کسی هیچ کدام از این موا د ا نتوانست پس بامد سس وز وزه بگیرد» .پس هر
گاه د کفا ۀ قسم سس حدمث وا د گردد مکی بس طعام داد ی دوم بس بامس داد و سلوم بلس بملده

آزاد کرد ی د نظر بهال مختلف مینماملد و حلال ایلن کلس مختللف نیسلت بلکلس هلر ملک از ایلن
کفا هها بدل دمگری است» (ابن بابومسی 117/1 :1414ی .)118
ج) تکلم به زبان و لهجۀ مخاطب

کسی کلس بلا زبلا قلومی سلخن می گوملد بامسلتی د کلا برد وا گلا ی بلا آ قلوم همگلام حرکلت
کمدی ها امکا هفاهم ّ
میسر باشد .این همگامی د کا برد الفلاظ و کلملاعی نشلانگر آ نیسلت کلس

با محتوایی آ ا پذیرفتس استی بلکس بس عموا نام و نشا ی بلرای انتقلال مفهلوم ملو د نظلر بلس
ً
مخاطلبی بللس کللا گرفتللس میشلود .اصللطالحا بللس ایللن گونلس هکللمی «مجللا اع د اسللتعمال» گوممللد

آسیبشناسی عدم توجه به اسلوب بیانی امام در رفع اختالف و تعارض روایات

نباشد .و بعضی از احادمث هست کلس هلر ملک از ایلن ملوا د (برشلمرده) بلدل اختیلا

ملک دمگلر

(معرفتی .)112 :1423

د بیللا احکللام مللو د سللؤال مسلللمانا ی معیللا کللالم معصللومی فهللم مخاطبللا و اسللتفاده از

هعبیراع مو د فهم امشا است کس داللت صرمذ و واضذ د کا برد وا هها بلر مبملای فهلم امشلا

است .د موا دی معمای وا ه بس کا فتس نزد اقوام مختلفی گونا گو است .بلس هملین بهلت د
نگاه اولی هلوهم دوگلانگی د هبیلین احکلامی مشلاهده ملیشلود .د برخلی از واملاع چملین هصلو

شده کس احادمث صاد ه از معصلوم بلا مکلدمگر متعلا ض اسلتی د حلالی کلس بر سلی کلا برد عرفلی
وا گا مخاطبا د این مسئلس اه گشاست.
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شلاهدی از ایلن دسلتس وامللاعی اخلتالف واملاهی اسللت کلس حلد کل ّلر ا معللوم می کملد .د کتللاب

کافی د صحیحۀ ابن ابی عمیر آملده اسلت« :از ابلی عمیلر بلس نقلل از برخلی از اصلحابما از املام
صادن نقل شدهاست کس حضرع د هعیین ّ
حد کر فرمودند :هزا و دومست طل آب ا شلامل
میشود» (کلیمیی  .)3/3 :1407این واماع با برخی واماع دمگر کس د آ ّ
حد ّکر از بانب املام

معلوم شده متفاوع است .د مرسلۀ محملد بلن مسللم د کتلاب ههلذمب آملده اسلت« :از عبلداهلل
معمی ابن مغیره حلدم ی مرفلوا از املام صلادن نقلل شلدهاسلت کلس حضلرع فرمودنلد :ح ّلد کلری
شش صد طل است (طوسیی .)43/1 :1365

دلیلل اخلتالف ایلن دو املت نیللز بلس هفلاوع لغلت مخاطبلا فتللوا بلاز می گلردد .هملانطو کللس از
ظاهر واماع فون معلوم است پاسخ امام بس وبهی بوده کس ّ
حد کر د واملت اول دو برابلر واملت
دوم است و دلیل آ نیز این است کس وامت اول بر طل عراقی اشا ه دا د و واملت دوم بلر طلل

کوفی کس نصف طل عراقی است .چس مخاطب فتوای امامی د وامت اول عراقی و دومی کلوفی

بودهاسلت (دلبلریی  .)345 :1386د ایلن واملت نیلز بلس وشلمی آشلکا اسلت کلس املام
لهجس و لغت هر کدام از اوما بس وی پاسخ داده است.

طبلق

د) فتوا متناسب با روحیات مخاطب

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

د وامللاع فتللوایی معص لومینی حکللم صللاد شللده بزیللی اسللت .چمانچللس بللس بزیللی بللود آ

هوبللس نشللودی ممکللن اسللت بللین ایللن حکللم بزیللی بللا سللایر احکللام بزیللی و مللا احکللام کلللی دمگللری

هعا ض بس نظر برسد.

از بملس ملوا د صلدو حکلم بزیلیی فتلوای املام براسلاس وحیلاع و ویژگیهلای خلاص سلمی

افللراد اسللت .ش للاهد م للال د ایللن دس للتس از وامللاعی وام للاع نهللی امللام از «هقبی للل» بللس معم للای

«بوسید » ز ما کمیز هوسط فرد وزه دا ی د ماه مضا است .البتس نهی امام نهی کراهلی اسلت
آ هم برای بوانا کس بس دلیلل ویژگیهلای سلمی دا ای میلل شلهوانی بیشلتری هسلتمد .املا د

خصلوص افللراد سللالخو دهی امللام

آ

ا بللدو اشللکال میدانللدی چمانچللس د وامللت ممصللو بللن

حازم بس این مطلب اشا ه شدهاسلت .ممصلو بلن حلازم از املام صلادن
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د ملو د ملرد وزهدا ی

کس همسر ما کمیز خود ا ببوسد سؤال میکمدی پس حضرع د پاسخ بس او میفرمامد« :ا گلر آ فلرد

م ل من و هو سالخو ده استی اشکالی نلدا دی املا ا گلر فلرد بلوانی اسلت کلس امیلالش او ا هحرملک

خواهد کردی خیر (نبامد همسر ما کمیز خود ا ببوسد) .زیرا بس او اطمیمانی نیست و بوسلید مکلی
از انواا شهوع است (کلیمیی .)104/4 :1407

بمابراین با بر سی این دستس وامتی بس نظر می سد حکم کراهی امام د خصوص بوانا بس

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

ایللن دلیللل صللاد شللده اسللت کللس بوسللس مللک نللوا شللهوع اسللت و چللو اقتضللای سللن بللوانی اوج
شهوع و امیال بمسی استی امام برای بلوگیری از باطل شد

برای بوانا داده است.

البتس واملت ممصلو بلن حلازم از املام صلادن

وزهی حکم بس کراهت این عمل

ی از نظلر نحلوۀ بیلا بلواب و فتلوای املام

شبیس بس احکام ک لی است .بس خصوص اممکس امام بس ذکر علت حکم نیز پرداختلس اسلت املا بلا د
نظر گرفتن صد و ذیل همین وامت کلس د بلواب پاسلخ فلرد سلالخو دهای اسلتی بزیلی بلود

حکم آشکا میشود.
نتیجه

کرد و فهم صحیذهری از احادمثی بس عموا مکلی از مهمتلرین و گسلتردههلرین مملابع فقلس شلیعس

بس دست آو د .بخشی از آسیبها د هعا ض احادملث بلس علدم فهلم صلحیذ متلو بلاز ملیگلردد.
بخشی از این آسیب میهواند با شماخت اسلوبهای متفاوع بیلانی ائملس

قاللب اسلللوب «هعلللیم» و «فتللوا» مرهفلع گللردد .ائمللس

ا کرم

بللس عملوا

عهدهدا هبیین معا ف و احکام الهی بلودهانلد .شلد

امشا د بیا قوانینی احکام و آداب اسالمی متفاوع باشد.

د بیلا احکلام د

هبللرا دمملیی پللس از پیلامبر

هبلری آنلا موبلب شلد هلا وش

اسلللوب «هعل لیم» د وامللاع بللس هبیللین قواعللد کلللی و اصللول عللام هشللرمعی د بخللش احکللام

اختصاص دا د .بامگاه بیا قواعد رانومس مانمد قاعدۀ نفی ضر و حرج و فع ا کلراه و اضلطرا د

این مقام اسلت .همچملین شلماخت قلرائن ممفصللس مانملد حکلم خلاص بعلد از بیلا حکلم علام و

غیره از ویژگیهای این اسلوب است .بر این اساسی عامۀ ملردم مخاطبلا ایلن اسللوب نبلوده و

فقط فقهاا و مفتیهای صحابس از این هعلیم بهره بردهاند .دومین اسلوب گفتا ی معصومین د

هبیین احکامی اسللوب «فتلوا»سلت .مخاطلب املام د ایلن اسللوبی عاملس ملردم هسلتمد کلس بلرای
طرم سؤال بزیی و شخصی خومش بس امام

آسیبشناسی عدم توجه به اسلوب بیانی امام در رفع اختالف و تعارض روایات

با آسیبشماسی مطالعاع حدمث میهوا از بسیا ی هالشهای زائد فکری و علمی بلوگیری

بوا میکردهاند .سؤال فردی از امو شخصلیی

موبب لحاظ شد این امر د صدو فتوا شدهاست .از این و پرداختن بس بحث هعلا ض واملاع
آ هللم بللا نگللاه بللس قللرائن صللدو وامللت و نیللز شماسللایی نللوا مخاطللب معصللوم و پللس از آ فهللم

د ست حدمث د پس قر ها فاصلس زمانی و اندمشسایی امری الزم و ضرو ی است.
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