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 مقدمه
دانندد کده ترداری میدان روایدات مو دود و نید          ن به دانش فقه و حددی  مدی  آشنایا

گونه راه و چارۀ مرقدویی کده بده حدل     مهمی است. هر مسئلۀ ،راهکارهای حل تراری
هدایی کده بده     برای فقیه مغتنم و ارزنده است. یکی از زمینه ،تراری روایات کمک کند

 اسدت. مرصدومان   های خطدا   کند، شناسایی گونه حل تراری نصوص کمک می
اند. این امر بده نوبدۀ    های گوناگونی داشته شئون و منصب امامان و اعم از پیامبر

هدای متتلدو و بده اعتبدارات      در موقریدت  شود گفتارهای مرصدوم  خود سبب می
با تو ه به منصب تبلیغ و تبیین احکدام ایهیححشدر:    گوناگون باشد. هرگاه مرصوم

 .اشد، خطا  صادر از وی خطابی فقهی یدا شدرعی اسدت   ( در پی بیان احکام ایهی ب۷
هدای چندین    از ویژگدی  ،و کلی بودن و قابلیت تسری به سایر موارد مشدابه امکان ابدی 

منصب والیدت و حاکمیدت    های مرصومان هایی است. یکی دیگر از منصب خطا 
 هایی خطا  حکدومتی اسدت و در   ( چنین خطا ۹۰۴یا ادارۀ امور  امره است.حبقره: 

ادبیات فقهی با ترابیری همچون حکم حکومتی، حکم تدبیری، حکم موقریتی و حکدم  
 ،و  انشدینان وی  هدای پیدامبر اکدرم    یکی دیگر از منصب ۹شود. سلطانی شناخته می

( احکامی که به اعتبدار ایدن   9۵وفصل منازعات میان مردم بوده است.حنساء:  منصب حل
« قضیه فی واقرده »تربیری  یا بهقضایی  احکام ،صادر شده باشد منصب از مرصومان

در مقام رفع متاصدمه و تندازط فدرفین دعدوا      ها مرصوم گونه خطا  است. در این
صدفات   بیدت و ارتقدای  شدنن تر  د. از دیگر شئون مرصومانکن حکمی را صادر می

هدای متتلدو الزم    اخالقی افراد  امره و تذکر به نکات گوناگونی است که به مناسبت
گویندد.   از موضع تشریع ستن نمدی  گویند ضرورتاً واقع هرگاه آنان ستن میاست. در 

ای  تحذیر و هشدار یا بیان اهمیت امری یا اشاره بده نکتده   برای فقطهایی  چنین خطا 
بده   پیدامبر  شدود. مد الً   ها به خطا  بیانی تربیر مدی  گونه خطا  خاص است. از این

پددرت  «: أندت و مایدک البیدک   »فرمود:  پسری که علیه پدر خود فرح دعوا نموده بود
( رعایت احتدرام و اد   ۰9۵، ص۹۷ق، ج۹۴۲6مایک تو و داراییِ توست.ححر عاملی، 

در این گفتار بدان تو ه داده است؛ مقصدود وی هرگد     ای است که پیامبر اکرم نکته
دارای  ،همانند سدایر افدراد بشدر    فرزند نیست. مرصومان بهبیان مایکیت فقهی پدر 
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اندد.   ال و گفتار مرتبط به امور عادی و بشری مانندد خدوردن و آشدامیدن هدم بدوده     افر
 اند.  های فطری و  بلی نام نهاده های مرتبط به این قلمرو را خطا  فقیهان خطا 

های فهم حدی ، درآمیتتگدی و عددم تفکیدک میدان چندین       شناسی باری از آسیب
شود؛ زیرا احکام  مانع پویایی فقه میهایی است. این امر به نوبۀ خود از یک سو  خطا 

مددار را همچدون احکدام  اویددان و تغییرندابردار شدریرت        کامالً زمانمند و موقریدت 
شود روایاتی که چه بسا به واقدع مترداری نیسدتند     نمایاند. از سوی دیگر باع  می می

د شناسی خطدا  در کندار عدواملی مانند     سان تو ه به گونه نامتراری  لوه کنند. بدین
، تقیه و از میان رفتن قراین حایی نسخ، تو ه به ظرفیت فهم راوی متافب مرصوم

د. این مقایه بده  تواند به حل تراری نصوص کمک کن و مقایی همراه با متن روایات می
های دینی در رفع  شناسی و تفکیک خطا  انتقادی در پی تبیین نقش گونه روش تحلیلی

کده بایدد بددان پرداختده      ن چندان امری که تاکنوتراری روایات و نصوص دینی است؛ 
در پی پاسخ به این پرسش است که آیدا تفکیدک و شناسدایی     نشده است. مقایه عمدتاً

توان در کنار راهکارهایی کده در اخبدار عال دی بیدان      های متتلو روایات را می گونه
 های حل تراری قلمداد کرد؟ همچون یکی از روش ،شده

 متون دینیهای خطاب در  . گونه1
و  انشدینان   سه منصب را برای پیامبر ،از دیرباز متکلمان و به پیروی از آنان فقهیان

( احکدامی کده بده    ۴۴اند. نتست، منصب بیان احکام ایهدی اسدت.حنحل:    دهکروی ذکر 
سدرایت بده    کلدی و قابدل  شود احکام نوعاً ابددی،   میاعتبار این منصب از ایشان صادر 

وفصل اختالفدات میدان    ین منصب ایشان فصل خصومت و حلموارد مشابه است. دوم
صادر  یحاظ این  ایگاه و منصب از مرصومان احکامی که به( 9۵مردم است.حنساء: 

 از ،نتسدت  :شود. این احکام دو ویژگی عمدده دارندد   شود، احکام قضایی نامیده می می
 گداه  کده  توضدی   ایدن  بدا . برخوردارندد  ترمدیم  قابلیت عدم یا اختصاص وصو نوعی

 کده  اسدت  ای گونده  بده  ،موضدوط  و حکدم  تناسدب   بهها  آن فرفین یا دعوا خصوصیات
 عددم . است بوده مؤثر حکم در ها ویژگی این که دهیم می تو ه  قابل احتمال یا دانیم می

 اسدت؛  روایداتی  چندین  ویژگدی  دیگر روایات، دیگر با قضایی روایات تراری قابلیت
 آنچده  بدا  شدود  مدی  صادر دعوا وفصل حل برای رأی نوانع به آنچه اعتبار و ارزش یرنی



 931۷پاییزوزمستانم،،سالدهم،شمارهبیستپژوهیلنامهحدیثصفدو ۳۳

 شدود  مدی  صادر دعوایی در که رأیی. است متفاوت کامالً شود، می تشریع قانون عنوان به
 برخدوردار  بدودن  عدام  ویژگی از قانون آنکه  حال. دکن می وفصل حل را دعوا همان تنها

وایات قضایی دانست. توان ر ( چنین روایاتی را می۵3ش، ص۹131داماد،  محققحاست.
، ۰3ق، ج۹۴۲6 همانند حکم به پرداخت دو برابر قیمت مال در سرقت میوهححر عاملى،

( و حکددم بدده برداشددت پنهددانی مددال زوج توسددط زو ه.حعاملیحشددهید اول(، ۰39ص
 (19، ص1ق، ج۹۴۲۹؛ بتاری، ۰۹9، ص۹ق، ج۹۴۲۲

هدای    منصب سوم، منصب والیت و حاکمیت یا ادارۀ امدور  امرده اسدت. خطدا    
است. حکم بده هرویده و   « حکم سلطانی»و « خطا  حکومتی»صادرشده به این اعتبار، 

، ۹1ق، ج۹۴۲6فرمان به بیرون آوردن بازوان از  امۀ احرام در مناسک حجححر عاملی، 
تحلیددل خمددا بددرای   ،(۷۷، ص6قددرار دادن زکددات بددر اسددبحهمان، ج  ،(1۵1ص

 کدردن  خضدا   بده  اکدرم   ولرس دستور ،(۴۰6، ص۹۰ق، ج۹۴۲۵شیریانحبحرانی، 
 (،۹۲۴، ص۷1ق، ج۹۴۲1مجلسی، ح«باییهود تشبهوا ال و ایشیب غیروا» سر موی و ریش
حر حخاص مصلحت علت و ود به علی حضرت توسط نافله براى  ماعت تجوی 
 هاست.  ( از این دست خطا ۴9، ص3ق، ج۹۴۲6عاملی، 

ای  د، بیدان نکتده  بلکده مقصدو   ،بیان حکم شرط نیست گاه مقصود نهایی مرصوم
 ایرادۀ مطلبی اسدت.  امری یا بیان اهمیت فوق برایتربیتی یا اخالقی و هشدار و تحذیر 

اند. حکم به کفر سدبک شدمارندگان نمدازحکلینی،     های بیانی ها خطا  این گونه خطا 
، ۹3ق، ج۹۴۲6عداملی،   نماز نتواندن بدر  ندازۀ مددیونححر    ،(139، ص۰ق، ج۹۴۲۷
، همانکراهت ازدواج با کنی  دیوانده بده قصدد ازدیداد نسدلح      حکم به منع و ،(۴۰۴ص
ها دانست. باید یادآور شویم کده   توان از مصادیق این گونه خطا  ( را می3۵، ص۰۲ج

بلکه  ،اختصاص ندارد اقتضای فبع خود به روایات مرصومان ها به این گونه خطا 
اعملدوا مدا   »ار خداوند کده  شود. م الً مقصود از این گفت گاه در قرآن مجید هم یافت می

نه ترخیص و اباحۀ هرآنچه انسان دوست داشته باشد.  ،( تهدید است۴۲حفصلت: «شئتم
تدوان   مرنای آن نیسدت کده مدی    ( به۹۰نی  تشبیه کافران و مراندان به چهارپایانحمحمد: 

 یحاظ شرعی با غیرمسلمان همچون حیوان رفتار کرد.  به
زیسدته و دارای گفتدار و    سایر افراد بشدر مدی  همانند  مرصومان ،از سویی دیگر
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اندد.   اند. این دسته افرال،  ِبلّدی و عدادی نامیدده شدده     کردار شتصی و فبیری نی  بوده
 ،(۵1۴، ص۹1ق، ج۹۴۲6عداملی،   حرحعرفات در وقوف مکان انتتا  قبیل از احکامی

 نخواندد  ( و عربدی ۰۹۹، ص۹ق، ج۹۴۲۲عاملیحشهید اول(، حنماز در  لسۀ استراحت
 توان در این دسته برشمرد.  ( را می93ش، ص۹16۲فر،   مرهحضیائی نماز خطبۀ

 تعارض رفع در حکومتی های نقش شناسایی خطاب .2
 و دقیدق  فهدم  در ایهدى  ىکلد  احکام از حکومتى و والیى احکام  داسازى و بازشناسى
 امام ای پیامبر موارد، از بسیارى در. دارد بس ایى نقش روایات از صحی  استنباط

 صدادر  را حکمى قضایى، یا تبلیغى منصب  هت از نه حکومتى، و والیى شنن یحاظ به
ای دیگدر حکدم    گونده  ، بده گاه آنان خود در موارد مشدابه  ،هایی اند. در چنین زمینه دهکر

 کده  اندد  کدرده  ذکدر  را گاه و دوهى  ظاهرى تراری این حل مقام در اند. فقیهان نموده
برخدی   کده  مبندا  حال آنکه تو ه کافی به ایدن . قبول استمصداق  مع تبرعی و غیرم

در رفدع ترداری بسدی کارسداز اسدت. احکدام        ،اسدت  حکومتى احکام متضمن اخبارِ
 مقتضیات و زیر تنثیر شرایط و اسالمى حاکم صالحدید و اختیارات ۀحوز حکومتی در

کلدی   به یطشرا و اوضاط تغییر با و است آن مانند و مکان، مسائل مدیریتی زمان، خاص
 ترداری  با روایات فقهی بده عدالج  ها  آن علت اختالف و اخبار این فهم کند. می تغییر
 نیاز خواهد کرد. بی فنى های غیرعرفی و تکلفات کند و ما را از برداشت کمک میها  آن
 احیداى  احکدام  بده  مربدوط  روایدات  مترداری مانندد   اخبدار  از بسدیارى   مع و ه در

 سدرا   بده  باحۀ خما و اخبار ی وم پرداخدت آن نبایدد تنهدا   ا اخبار و های موات زمین
 اصدول  بده  ر دوط  و تساقط به حکم سپا رفت و آن مانند و دالیى سندى، مر حات

باید به احتمدال حکدومتی    ضوابط آن به تو ه کنار در نمود. آن مانند و تتییر یا عملی
احکدام ایهدی در   خوبی تو ه کرد.  راری هم بهبودن یک دسته یا حتی همۀ روایات مت

 حداکم  عندوان  بده  هر حال تابع مصای  و مفاسد است. بنابراین ممکن است مرصوم
های شرعی که و ه مدیریتی و حاکمیتی هم  ای مانند خما و ماییات در مسئله اسالمى

 دیگدری،  شدرایط  در و مراف ،خما پرداخت از را مردم مصایحى، اقتضاى به بنا ،دارد
 اقتضداى  بده  به همین ترتیب، آنان ممکدن اسدت بندا      م کند.آن مل پرداخت به را مردم

از  دیگدر  شدرایط  در و کنندد  وا دب  گانه، نه موارد از مواردی بیش بر را زکات شرایط،



 931۷پاییزوزمستانم،،سالدهم،شمارهبیستپژوهیلنامهحدیثصفدو ۳۴

 مکدان  و زمدان  فرفداران اندیشۀ تنثیر از خمینى که امام. نمایند عفو گانه نه موارد همان
 در کده  ای مسدئله  ،ند. به نظر ایشدان ا داده تو ه مهم این به مواردى در است، ا تهاد در

 و سیاسدت  بدر  حداکم  روابدط  در مسدئله  همدان  ظاهر، به است بوده حکمى داراى قدیم
خمیندی،  موسدوی  ح.کندد  پیددا   دیددى  حکدم  است ممکن نظام یک اقتصاد و ا تماط
 همدین  از موات احیاى اخبار تراری حل هم براى صدر شهید (63، ص۰ش، ج۹19۰
 مناسدبت  بده  نید   مطهرى ( شهید6۹، ص۰ش، ج۹1۵۷در،  سته است.حص بهره روش
شدیریان   براى اباحۀ همۀ انفال بر مبنى فقیهان مشهور فتواى نقل ضمن انفال بح  فرح

 کوتداهى  و فدرف   یک از والیت و حکومت ۀمسئل اهمیت دیگر بار نوشته است: اینجا
 سبب امام غیبت است ممکن چگونه. شود می ظاهر دیگر فرف از شیره فقهاى نظر
 پیددا  را منقول و شتصى اموال حکم انفال اراضى و بماند مرطل فلسفۀ ب رگ این شود

 غیبدت  زمدان  خصوص به ناظر نیست ممکن. است اکرم رسول از اخبار کند؟ ... این
 اخبار نی  تراری فقیهان مراصر دیگر از ( برخى۹۵3، ص۹ش، ج۹16۵حمطهری، .باشد

و  حل حکومتى احکام به تو ه با را موات احیاى با  روایات و انفال تحلیل به مربوط
 (۰۲3ص ،۴ج و 3۰ص ،1ج ق،۹۴۹1 اند.حمنتظری، فصل کرده
ها را ناشدی از   توان حل تراری آن برخی دیگر از روایات متراری که می ،در ادامه

 شویم. ، یادآور میها دانست فبع حکومتی بودن آن
 خمس روایات تحلیل .1ـ2
  هدت  بده  ائمده  اینکه بر دارند برخی از اخبار دالیت ،خما به مربوط روایات در

در  اند؛ کرده مراف خما پرداخت از آنان را ،شیریان اقتصادی وضریت بودن نامطلو 
  نسدی  غراید   و شدکم  مدورد  در مدردم  آمده است که باقر امام از صحیحۀ فضالء

. نپرداختندد  را مدا  حدق (  نسی غرای  اشباط و شکم کردن سیر برایحزیرا شدند؛ هالک
؛ ۴۰6، ص۴ق، ج۹۴۲۵اندد.حبحرانی،   مرداف  خمدا  پرداختن از پدرانشان و ما شیریان

در  ( نیدد ۵۴1، ص6ق، ج۹۴۲6؛ حددر عدداملی، ۹۰۰، ص ۴، ج[ایددو]ق۹۴۲۷فوسددی، 
 خمدا  بتشودگى تقاضاى که شتصى  وا  در صادق امام از خدیجه ابى روایت

 وایحى منهم وایمیّت وایغائب منهم ایشاهد د حالل یشیرتنا هذا»: آمده است بود، کرده را
 (۹1۷، ص۴جق]ایدو[،  ۹۴۲۷فوسدی،  «ححالل. یهم فهو ایقیامة یوم ایى منهم و ما یوید
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 فدردی  کده  بدودم  صادق حضرت ن د که هم آمده است مسلم بن در روایت محمد
 بدین  در شدما،  قربدان  بده   دانم : کرد عری و آمد حضرت به حضور آن فروش، فنا 
 بده  نسدبت  مدا  و هسدت  نید   شدما  حق دانیم میها  آن سود و مرامالت از عما ما اموال

 چندین  در شما به ما که نیست انصاف: فرمود حضرت آن .ایم دهکر کوتاهی آن پرداخت
 (۵۴۵، ص6ق، ج۹۴۲6بگیریم.ححر عاملی،  ستت شرایطی
 ائمده  ناحیه از خما بتشودگى و تحلیل روایات، از دسته این بینیم که مفاد می

 تحلیدل  عددم  بدر  روایدات  از دیگدر  ای دسته ،یادشده اخبار برابر در. است شیریان راىب
یکدی از بازرگاندان    ،برای نمونده . دالیت دارد آن توسط همگان پرداخت ی وم خما و
بده   تا امام نوشت ای نامه ایشان به ،بود رضا امام دوستداران از که فارس منطقۀ 

 نیسدت  حدالل  مایی آمده است: هیچ پاسخ امام او ا ازه دهد خما را نپردازد. در
ه یندۀ   و توسرۀ دیدن  برای ما کار کمک خما همانا کند، حالل خدا که  هتی از مگر

 برابر روایت (۵13حهمان، ص.نکنید منع ما از را آن ماست... پا شیریان و خود زندگی
خدت  هدا در مرافیدت آندان از پردا    تقاضای گروهدی از خراسدانی   دیگرى امام رضا

 (۵16صخما را نپذیرفتند.حهمان، 
ها  میان آن مرتبرند، و حجت دالیت، و سند  هت از اخبار دو دسته هر اینکه به نظر
با تکیه بر عنصر  تراری در صدد حل این که نتستین کسى شاید و ود دارد. تراری
 ىامدام  زمدان  بده  متصدوص  تحلیدل  اخبار اوالً ،باشد. به نظر او  نید ابن برآمده، زمان
 کدل  نده  اسدت  امام سهم به منحصراً تحلیل ثانیاً. است کرده اباحه به حکم که است

 هداى  ابدرام  و نقد   از نی  پدا  ریای صاحب (1۴۴، ص 1ق، ج۹۴۹1حلی، حخما.
 تحلیل بدر  اخبار حمل اخبار، این میان  مع و وه از یکى که پذیرد می سرانجام متردد،
( ۰۷۹، ص۵ق، ج۹۴۹3ائری، حد فبافبدایی  ح.اسدت  متصدوص  شدرایط  و خاص زمان

  دواهر صداحب   ،(۴6۹، ص۰ق، ج۹۰۴۷سب وارىحسدب واری،   محقدق  مانندد  فقیهانى
( نی  ۰۴۹ق، ص۹16۵میالنی، حسینی حمیالنى ( و۹۵۴د۹۵۰ص ،۹9ق، ج۹۴۲۴حنجفی، 

 اند. محقق سدب واری آورده اسدت کده در    دهتنکید کربر نقش زمان در اختالف روایات 
 دالیدت  خمدا  در امدام  بدا  سادات بودن سهیم بر اتروای از ای دسته مسئلۀ خما

از  ملده   سدادات  و بدوده  امام ملک خما کل که است آن گویای دیگر ای دسته. دارد
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 و دود  ترداری  اخبدار  دو دسدته  این میان ،در نتیجه. آیند می شمار به خما مصارف
 زمدان  بدر  را امدام  بدا  سدادات  اشدتراک  اخبار تراری، این حل مقام در سب وارى دارد.

 فیجدوز »: نویسدد  مدی   مدع  و ده  ایدن  بر استدالل مقام در آنگاه کند، می حمل حضور
 (۴6۰، ص۰ق، ج۹۰۴۷سب واری، ح«االزمان. بحسب ایحکم اختالف

 مدورد  سده  ایدن : گویدد  مدی  متدا ر  و مساکن مناک ، تحلیل با  در ایشان همچنین
 مباح شدده  شیریان اىبر باشد، آمده  دست  به امام اذن بدون که  نگى میغنا همانند
 پرداخدت  ید وم  بر که را حلبى روایت آنگاه او. نیست الزم آن خما پرداخت و است
 در دیگدر،  روایدات  بدا  آن تراری به اشاره با و کند می نقل دارد دالیت غنیمت خما
 ممکن است چنین حکمی اختصاص به همان مرصوم: نویسد می تراری حلّ مقام

 (  ا های دیگر نباشد.حهمان قابل سرایت به زمانو همان زمان داشته باشد و 
 بدا  ترداری      قابل و مر وح متردد  هات از را خما تحلیل اخبار ، واهرصاحب 

 روایدات      از دسته دو این میان تراری حصول ندانسته و در نتیجه خما و و  اخبار
 نگى  منایایشان تراری روایات با  غ( ۹9۴، ص۹9ق، ج۹۴۲۴نجفی، ح.  پذیرد نمی را

یا آنکه پا از پرداخت خمدا از آن   ،است ملک امام را از این  هت که آیا تماماً
 با تکیه بر شرایط زمانی و مکدانی خداص خدود حدل نمدوده اسدت.       ، نگجویان است

 (۹۰۷حهمان، ص
 حدلّ  در آن تدنثیر  نید   و احکدام  تغییدر  و اخدتالف  در زمان نقش اصل حال، هر در

و  صدغریات  در اگرچده  ؛شدده اسدت   مطدرح  علما از سیارىب کلمات در اخبار تراری
 کجدا  و است کارساز اخبار تراری حل در زمان اختالف کجا در که قضیه مصادیق این

دربدارۀ   تحقیدق  و بح  نی  ضمن مراصر فقیهان. دارد و ود نظر اختالف است، تنثیر بی
 از ایدن  اسدتفاده  ربد  و اند  سته بهره زمان عنصر ازها  آن تراری حل در تحلیل، اخبار
میالنی، حسینی ؛ ۹۲۴د6۵ق، ص۹13۲ اند.حبرو ردی، دهکر  ویژه هتو  ا تهاد در عنصر
، همددو ؛۰۲3، ص۴و ج 3۰ددد۷۴، ص1ق، ج۹۴۹1؛ منتظددری، ۰۵3ددد۰۵۴ق، ص۹16۵
ای  مسئله و مشدکل بده گونده    ،مرنای آن است که در هر زمان این به( ۹۵3ق، ص۹۴۹۰

ده ای خداص مددیریت کدر    گونه را به ورد مسئلهخاص مطرح بوده است و امام در هر م
دهی خما برای مصارف مقرر امری حکومتی و تددبیری   تربیری دیگر، سامان به است.
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ها باید رسیدگی بده   است و در هر زمان، اقتضائات خاصی و ود دارد که با تو ه به آن
 د.کردهی و مدیریت  نیازها را سامان

 بایر ایه زمین یاحیا به مربوط . روایات2ـ2
 پیشدی  او بدر  کسدی  که کند حفر چاهی یا بکارد درختی هرکا ،روایات از برخی برابر

 خواهدد  او آن از پیدامبرش  و خداوندد  حکم  به کند، آباد بایری را زمین یا باشد نگرفته
 آمدده  نید   سدنّت  اهدل  متدون  در روایدت  این (۴۹۹ص ،۰۵ق، ج۹۴۲6ححرعاملی، .بود

؛ ترمدددذی، ۵۲، ص۰ق، ج۹۴۹۲، سجسدددتانی ؛۹16، ص1ق، ج۹۴۲۹بتاری، اسدددت.ح
 (۴۹6، ص۰ق، ج۹۴۲1
 و نموده استناد پیامبر حدی  عموم به، مغنی و کبیر شرح کتا  دو در قدامه ابن

 نسدبت  شدافری  بده  را نظری چنین است. او شرط ندانسته ملکیت تحقق در را امام اذن
 شیره فقیهان( ۹۴3، ص9ق، ج۹۴۹۲؛ همان، ۹۵۹ص ،9ق، ج۹۴۰9دهد.حابن قدامه،  می

 اندد. حتدی شدیخ    دانسدته  شدرط  بدایر  هدای  زمین احیای را در مرصوم امام نوعاً اذن
اند  کرده ( ادعا۰61ق، ص۹۴۹۷زهرهححلبی،   و ابن (۵۰9، ص1، ج[ ]ق۹۴۲۷حفوسی

که فقیهان شیری بر این مطلب ا ماط دارند. عالمۀ حلدی هدم اذن بدرای تملدک زمدین      
( دور نیسدت کده او هدم    ۴3۰، ص۴ق، ج۹۴۰۲، احیاشده را شرط دانسته اسدت.ححلی 

دانسته است. برخی از نویسدندگان مراصدر    روایت را متضمن حکم حکومتی پیامبر
کنندده و  ر اساس شدرایط زمدانی و مکدانی احیا   نی  صدور چنین حکمی را موقریتی و ب

ین اندد. بندابرا   هدا دانسدته   گونه زمدین  این اکم  مریتی و امکانات پیشرفته برای احیایتر
برای تملدک  « کا زمینی را آباد کند، به آن اویی استهر»مبنی بر اینکه  ا ازۀ پیامبر

رئیا دویت اسالمی داده  عنوان بهاراضی احیاشده کافی نیست. چه پیغمبر این ا ازه را 
دسدتور وی در   ،است، نه به اعتبار اینکه پیغمبر و مبلّغ احکام شریرت است. در نتیجده 

ا فدوت  الیتغیر و ابدی نیست. بلکه نظر به مصایحی صادر شده و ب این مورد یک قاعدۀ
 (61، ص۹ش، ج۹1۵۷پذیرد.حصدر،  ایشان عمر آن نی  پایان می

هدای هنگفدت و    کمدک سدرمایه   داری کنونی، به سرمایه ۀبنابراین فردی که در  امر
 نگل  درتواند در مدتی اندک درختان بسیاری را  کانات فنی و با استتدام کارگر میام

اگر در رژیم اسدالمی قدرار گیدرد بده تنداق        ،و آن را به بازار فروش برساند قطع کند
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برداری از منابع فبیردی   زیرا اسالم بهره ؛برد چشمگیر نظریۀ اسالمی و رژیم آزاد پی می
وسدیلۀ اشدتاص و    کننده را به داک ر قیمت و تحمیل به مصرفو فروش محصول به ح

 ( ۵3دهد.حهمان، ص مؤسسات خصوصی ا ازه نمی

قرائنی مانند اینکه تشریع حکم مایکیت از فریق صرفاً احیا و بددون نیداز بده اذن و    
ناعادالنده توسدط     بدرداری  ساز از بین رفتن منابع و بهدره  های حاکمیتی، زمینه چارچو 

دسدتوری   کند که روایت مرروف پیدامبر  این احتمال را تقویت می ،شود توانگران می
ای شرعی و همیشگی. منابع فبیری خدادادی به اعتباری  و نه بیان قاعدهحکومتی است 

ها را  برداری از آن برای عموم آفریده شده است؛ مرقول نیست شارط مقدس اسالم بهره
 د.مند نکن ضابطه

 زناشویی هنگام عزل روایات ناظر به حکم .3ـ2
اند.حصددوق،   دهکدر  تشویق فرزند مؤمنان را به زیادی مترددی روایات در مرصومان

 بدر  نظدارت  و  مریدت  کنترل ،اسالمی دویت وظایو از ( یکی131، ص1ق، ج۹۴۹1
 زیاد  مریت باشد که صورتی به مسلمانان وضریت اگر ایبته. است  امره افراد سالمتی
 را خدود  و برتری ر حان فرزند، فراوانى مفسده شود، یا  امره نظام در اختالل مو ب

ریتتن نطفدۀ   از ع ل یرنی  لوگیری  مریت، کنترل های راه زا یکی. دهد مى دست از
 تقسدیم  دو دسته به توان می مو ود در این مسئله را روایات. زو ه است زوج در رحم

 د:  کر
 متفدی  قتدل  حدد  در و دانسدته  حدرام  شدت به را عملی چنین که روایاتی ،نتست

است.حنجفی،  متفی نقل شده است که ع ل، مرگ اکرم رسول از م الً ؛است  شمرده
 امدری  و مدرد  حقدوق  از را مندی  ع ل که روایاتی ،دوم دستۀ( ۹۹۹، ص۰6ق، ج۹۴۲۴
 دسدت  بده  مندی  اختیار: آمده است که صادق امام از م الً در روایتی ؛شمرد می  ای 

 (۹۴6، ص۰۲ق، ج۹۴۲6نکند.ححر عاملی،  یا کند ع ل که مرد است،
 تو ده  با ییکن. و ود دارد تراری و نافیت روایت، دو دسته میان این اول، نگاه در

. رسدد  نمدی  نظر به برید مسئله این در حکم تغییر احتمال روایات، صدور زمان تغییر به
 شدده   ایدن موضدوط اشداره    روایدات  اختالف به آن در که است دیگری حدی  شاهد،

: فرمدود  حضدرت  آن پرسدد،  مدی  از ع ل صادق امام از ابوبصیر است. برابر روایتی،
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 متایفدت  نوعی این: گفتم. کنم می را کار این من اما کردند، نمی ع ل علی ضرتح
 آن در را حقیقدت  مدا : فرمایدد  مدی  متایفت نیست؛ خداوندد  این: فرمود امام. است
  (۹۵۲فهماندیم.حهمان، ص سلیمان به قضیه

 و حکدومتی  روایداتی  کندد،  دالیدت مدی   عد ل  حرمت بر روایاتی که برید نیست که
 مضدمون  و صدراحت  کده  روایداتی  زیرا ؛مؤمنین باشد ضرو و زمان شرایط اب متناسب

 کده  اسدت  صدادر شدده   در زمدانی  و پیدامبر  شتص از است، ع ل بودن حرامها  آن
 زیداد   مریدت  به احتیاج خود اهداف پیشبرد برای اسالم و بوده کم مسلمانان  مریت
 شده صادر مرصومان سایر از  مریت کنترل و ع ل  واز ویی روایات. است داشته

بده  . بود شده  تبدیل تنومند درختی به نوپا نهایی از اسالم که است بوده در زمانی این و
روایدات را هدم   ایدن   ،اگر کنترل  مریت را امری حکومتی و مدیریتی بدانیم ،هر روی

. هرچندد در تجدوی  دخایدت حکومدت در توییدد م دل       هوا فهمیدباید در همین حال و
 حال  انب احتیاط را نباید فروگذاشت.انسانی در هر 

  در روایات موقت تحریم ازدواج. 4ـ2
 را خود یاران ،ائمه از برخی شد، بیان حکومتی های خطا  های نمونه در که گونه  همان

 بدر  را موقت ازدواج برخی روایات، امام صادق برابر. اند دهکر منع موقت ازدواج از
کلیندی،  .حاندد  فرمدوده  تحدریم   خایدد  پسدر  سلیمان و مارهای ع به نام یارانشان از نفر دو

 حکدم  بیدان  مقدام  در را روایدت  ایدن  ام دال  ،فقیهان از ( برخى۴9۷، ص۵ق، ص۹۴۲۷
 موقدت  ازدواج بدودن  حدالل  روایدات  بدا  مرارضه فرف را آن رو دانند. ازاین می شرعى
ق، ۹۴۲۴نجفی، کنند.ح  مع روایت دسته دو این میان ای گونه به اند کرده تالش و دانسته

 (۹۵۰، ص1۲ج
 بدر  متردددى  نیقدرا  .نیست بریدی منع از متره، احتمال بودن حکومتیاین حال،  با 
 قدرار  بددین ها  آن از برخى که کند مى دالیت موقت ازدواج حرمت روایات بودن والیى
 :  است

 ردل   نفر دو نسبت به این را حرمت نقل، این فبق امام: «علیکما حرمت» .ایو
ن شتصدی و  قدرای تواندد از  ملده    نظر متافب می خاص بودن روایت از .ده استکر

گونده کده برخدی فقیهدان      همان فقهى حکم که درحایی ؛حکومتی بودن امر و نهی باشد
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خمیندی،  موسدوی  ندارد.ح خداص  شدتص  مکان و زمان، به اختصاص، اند تصری  کرده
 (۹31، ص۵ش، ج۹1۷6
 در کده  زمانى تا آنان براى را حرمت نقل، این برابر امام: «بایمدینه دمتما ما» . 
  وصدو مددیریتی روایدت را تقویدت     این ویژگی نی. فرموده است مقرر اند بوده مدینه
کند. در واقع در این باره مشکلی در ارتباط با ازدواج موقت در ایدن مکدان خداص     می

صدد مدیریت این مشکل و مرضدل از فریدق مندع در همدان     در و ود دارد و امام
 ن است.مکا

 والیدى  حکدم  و امام  انب از حکم که است آن تربیر این ظاهر: «قبلى من» .ج
 خداوندد   اندب  مرمدوالً از  شدرعى  و فقهى حکم زیرا فقهى؛ و شرعى حکم نه است،
 (۵۲، ص۹ش، ج۹13۵، همواست.ح

 . روایات نصاب حد سرقت5ـ2
رم دینار، چها . در روایات گوناگون، یکاند دسته روایات نصا  حد سرقت چهار

نصا  حد سرقت تریین شده  عنوان بهسوم دینار و حتی یک دینار  پنجم دینار، یک یک
کند، مالک  است. مشهور فقیهان شیری ایبته روایاتی که ربع دینار را نصا  مررفی می

( گاه پیشنهاد شده است که با تکیه بر ۴6۵، ص۴۹، جق۹۴۲۴اند.حنجفی،  قرار داده
حدود بر تتفیو و تسام  و اصل احتیاط در نفوس و دماء قاعدۀ درء، مبنی بودن 

حداک ر می انی که در روایت تریین شده است یرنی یک دینار را نصا  حد سرقت 
( با این حال دور نیست که نیازی نباشد ۷۲ش، ص۹16۴محمدیان،  حسلطانی وبدانیم.

حد سرقت که یک دسته از این روایات را بر دستۀ دیگر تر ی  دهیم. شاید نصا  
 و مکان و زمان مقتضیات رعایت با تواند می صای  حاکمیت باشد که حکومتی امری
 نصا  رایج، مشابه  رایم با سرقت رابطۀ ویژه به و اقتصادی ارزش مال، از ها  تلقی نوط

 ش(۹16۵کند.حنک: نوبهار،  تریین سرقت  رم را برای مناسب
 نصوص تعارض و حل قضایی های خطاب .3

هدای   های فقهدی بدا خطدا     از اسبا  تراری نصوص، درآمیتتگی خطا  یکی دیگر
تی کده در مقدام صددور حکدم بیدان      قضایی است. تشتیص روایات قضدایی از روایدا  

تدرین مسدائل بدا  ا تهداد اسدت. مباحد  مفصدلی کده          ترین و دقیدق  اند، از مهم شده
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اند،  دهطرح کرای حقیقی و قضایای خار ی مدانشمندان علم اصول در تمای  میان قضای
هددایی  نگرانددی ایشددان را در ارائددۀ مریددار تفکیددک بددین چنددین خطددا    خددوبی دل بدده
وفصدل   برای حدل  ( گاه حکمی از مرصوم۵۹ش، ص۹131رساند.حمحقق داماد،  می

ن اط میان متتاصمین صادر شده و از نوعی وصو اختصداص و عددم قابلیدت ترمدیم     
که در مقدام بیدان   را ی تراری با روایاتی دار است. این گونه روایات اصوالً یاراربرخو

 ندارند. ،حکم کلی شرعی است
 شویم.  هایی از تراری ابتدایی از این دست را یادآور می در ادامه نمونه

 درختان میوۀ سرقت به مربوط روایات. 1ـ3
 سدرقتی  چندین  کده  دارد و ود روایاتی است، درخت بر هنوز که ای میوه سرقت ۀدربار

 روایدات  ایدن  ( مقتضدای ۰39، ص۰3ق، ج۹۴۲6شود.ححر عاملی،  مین ید قطع مو ب
 ایدن  فقیهدان  از بسدیاری . نده  یا باشند حرز در درختان که کند نمی تفاوتی که است این

 قطددع مو ددب را حددرز از سددرقت کدده انددد روایدداتی دانسددته متصددص را روایددات
 مشدهور  را نظریده  ایدن  مسایک در شهید ( بلکه۴63، ص۴۹ق، ج۹۴۲۴داند.حنجفی،  می

 را روایدات  ایدن  فتدرایمحققین  فرزنددش  و عالمه ،دیگر سوی ( از۵۲9همان، حدانسته.
 هدای  زمدان  در که چنانآن باشد نگرفته قرار حرز در درختان که اند دانسته موردی به ناظر

 (  ا است.حهمان بوده رایج و مترارف گذشته
 حکدم  بیدان  ر صددد درخت، از میوه سرقت حکم ۀکنند بیان برید نیست که روایات

 مسدتو ب  سدرقت  در یدد  قطع  واز بر عام فور به که نیست ای ادیه تتصیص و شرط
 در  دایی  قاضی که ماند می رأیی و حکم همچون روایات این بلکه کند، می دالیت حد

 ایدن  درسدتی  شاهد. نیست حرز از سرقت اما گرفته، صورت سرقت که نماید می صادر
 از که کسی بارۀدر امام آن، ۀپای بر که است دقصا امام از اسحاق روایت حمل،

در . نمدود  یدد  قطدع  به حکم بود، دزدیده( دینار ربعحدرهم دو بهای به را نهایی بوستانی
 میدان  ترارضدی  گونه  هیچ کنیم فری قضایی آرایی همچون را روایات این وقتی واقع،
 اسدت؛  بوده حرز در الم احتماالً شده ید قطع به حکم که موردی در زیرا ؛نیستها  آن
 قدرار  حدرز  در کده  اسدت  هایی بوستان و با  به مربوط ید قطع عدم بیانگر روایات ویی

 (9۴ش، ص۹131است.حمحقق داماد،  نداشته



 931۷پاییزوزمستانم،،سالدهم،شمارهبیستپژوهیلنامهحدیثصفدو ۷۳

 اد ازدواج هروایات ناظر به سکوت دوشیزه در برابر پیشن. 2ـ3
 یدت روا دسدته  دو نکداح،  عقدد  در دوشی گان« یفظی رضایت اعالن» بودن شرط بارۀدر

 بده  او رضدایت  عالمدت  وی سکوت که است این بیانگر روایات از برخی. دارد و ود
در روایت مربوط بده   ( همچنین۰۷۴، ص۰۲ق، ج۹۴۲6است.ححر عاملی،  عقدی چنین
 فدرح  از پدا  پیدامبر  آمدده اسدت کده    زهرا فافمه و منینؤامیرایم ازدواج

 اکبدر،  هللا: »فرمودندد  فافمده  حضدرت  سدکوت  و علدی  حضرت خواستگاری
 عالمدت  را عقدد  در سکوت روایاتی دیگر، سویی از (۰۷۵حهمان، ص«.اقرارها سکوتها
 ( ۰۷۹، ص۰۲ق، ج۹۴۲6دانند.ححر عاملی،  نمی آن مضمون به رضایت

 داندد،  مدی  عقد پیامدهای به او رضایت عالمت را دختر سکوت که حال آیا روایاتی
 آیدا  دیگدر  عبدارت  بده  است؟ مرصومان  انب از شریرت تبلیغ منصب برخاسته از

 ای،  امرده  و عصدر  هدر  بدرای  گدذاری  قانون و تشریع عنوان به گفت پیامبر توان می
 شدنن  از گرفتده  تنشدئ  روایداتی  چندین  صددور  یا است؟ دانسته رضا بر دال را سکوت
به این مرنا که در عرف زمان  است؟ ایشان از ها ن اط و خصومت وفصل حل و قضاوت
مسائل قضایی سکوت نشانۀ رضا بوده است. همان گونده کده برخدی     یحاظ به پیامبر

 متتلدو   وامع و ها عرف در که موضوعی چنین در اصوالً ،اند نویسندگان یادآور شده
 و حددی   این از آنچه بلکه. ندارد مرقویی و روشن مرنای گذاری قانون ،است متفاوت
 زندان  هدای  ویژگدی  به تو ه اب ،روز آن عرف در که است این شود می استفاده آن نظایر

 بده  تو ه با اکرم پیامبر در واقع. است بوده رضایت از کنایه خواستگاری در سکوت
 فافمده  سدکوت  ن،یقدرا  مجمدوط  و خواسدتگاری  ۀمسئل در روز آن زنان ورسوم آدا  
 قدانون  و قاعدده  یک بیان مقام در کهاین نه اند؛ دانسته ایشان رضایت ۀنشان را زهرا

 تواند می سکوت موارد برخی در که است رضایت است مالک آنچه پا. اند بوده شرعی
 سدکوت،  رغم به که کند اثبات بتواند ای باکره دختر اگر بنابراین. باشد آن و ود بر اماره
 دارد، و ود باره دراین که روایاتی و دترب با  از توان نمی است، نبوده ازدواج به راضی
 (9۵ش، ص۹131دانست.حمحقق داماد،  عقد هب رضایت بر عالمت را او سکوت

 دشمن سرباز جنگی ادوات و لباس مالکیت روایت مربوط به حکم. 3ـ3
کا در میدان کارزار سرباز دشدمن را بکشدد، مایدک    هر به مو ب حدی ی از پیامبر
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 ادوات سدایر  و یباس ملکیت ایبته برای حلی هشود. عالم یباس و ادوات شتصی او می
 ؛۰۹۴، ص6ق، ج۹۴۹۴ ى،حلاسدت.ح  دهکر ذکر شرط ول دشمن هفتسرباز مقت  نگی
 دانسته که مضمون این حدی  را از مواردی مقداد فاضل (۴۲۴، ص۴ق، ج۹۴۹1 ،همو
 نیدد مضدمون    او گفته است: برخی مانند ابن. است تردید آن بودن قضایی یا فقهی در

 را حکمدی  چنین قیهانف از دیگر برخی که درحایی اند؛ روایت را بیان حکم شرط دانسته
آن منوط بودن  واز تصرف در هر مورد به اذن امام است.  نتیجۀ که اند دانسته حکومتی
 داشدته  هدا  از  نگ برخی به اختصاص است؛ زیرا تر قوی حکمی چنین بودن حکومتی
 شنن تشتیص فروط از بح  در نی  ثانی شهید( ۹۵6ص ق،۹۴۲1 حلی، سیوریحاست.
 :  فته استگ حکم صدور در پیامبر

 از نی  مقتول های دارایی بکشد، را دشمنی هرکا: »فرمود که پیامبر دربارۀ ستن
 حکدم  تبلیدغ  شدنن  از یرندی  باشد فتوا ستن این ،اول: دارد و ود قول دو ،«اوست آن

 سدتن  ایدن  ،دوم. اسدت   نید ابن قول این و باشد، صادرشده حضرت ناحیۀ از شرعی
 قدول . اسدت  امدام  اذن بدر  متوقو دیگران برای تصرفی چنین پا است، والیی تصرف
 بده  صادر شدده و اختصداص   ها  نگ از در یکی حکمی چنین زیرا است؛ تر قوی اخیر
ق، ۹۴۹9 ،(ثدانی  شهیدحعاملیحاست. همان متصوص نی  آن حکم و داشته  نگ همان
شهید اول نی  قضایی بودن چنین خطابی را تدر ی  داده است.حعاملیحشدهید    (۰۴۰ص

 (۰۹۷، ص۹ق، ج۹۴۲۲اول(، 
 نصوص تعارض حل بر بیانی  خطاب شناسایی تأثیر. 4

و قانونی نید  سدبب    شرعی های های بیانی از خطا  و عدم تفکیک خطا  درآمیتتگی
د. برعکا تو ه به این تفکیک به مدا کمدک   شو ای از روایات می متراری دانستن پاره

برای نمونده   ،ی و ود ندارد. در ادامهترارض میان آن روایات اصوالًکند تا دریابیم که  می
 .شود اشاره میبه چند مورد از این گونه روایات 

 مدیون جنازۀ بر نخواندن . روایت مربوط به نماز1ـ4
 حدال   ایدن  با. است کفایی وا ب شیره فقهای نظر  اتفاق به میت ۀ ناز بر خواندن نماز

 داشدته  قدری  انددکی  مقددار  هرچند مدیون ۀ ناز بر روایات، پیامبر از برابر برخی
 خددری  نگ ارده است. ابوسدرید  نماز ،دین او را ننماید ضمانت کسی باشد تا زمانی که
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 داده قدرار  زمدین  بر  نازه چون بودیم، ای تشییع  نازه در خدا  رسول با: گفته است
 درهدم  دو ای رسول خدا؛ بله،: گفتند است؟ بدهکار مردۀ شما آیا: پرسید حضرت شد،

 این بر من اینکه از کنایهحبتوانید نماز  نازۀ همراهتان بر: فرمود حضرت. است بدهکار
. شوم می درهم دو آن ضامن من: فرمود علی( بتوانید خودتان خوانم، نمی نماز میت
: فرمدود  و کدرد  علدی  به رو سپا خواند؛ نماز  نازه بر و ایستاد خدا رسول  سپا

 برادرت تو که گونه برهاند، همان گرو از را تو و دهد خیر   ای اسالم از را تو خداوند
 روایدت،  ایدن  ( در۴۰۴، ص۹3ق، ج۹۴۲6رهاندی.ححر عداملی،  ( بدهکاریحگرو از را

 توان است؛ پا، از این روایت نمی بوده قری بازپرداخت اهمیت بیان مقام در پیامبر
 . است ردهک منع بدهکار مدیون  نازه بر نمازخواندن از مقدس شرط که گرفت نتیجه

 فرزند به پدر روایت دال بر ملکیت. 2ـ4
 آثدار  بیدع،  صدورت  در و کسی نیسدت  در ملکیت آزاد انسان ،م فقهیموازین مسلّ برابر

  م ایُدک   و   أَنْدت  » حددی   ،دیگدر  سویی از. شود مترتب نمی دادوستدی چنین بر ملکیت
 از ،باشی می پدرت رایب اموایت و تو یرنی (۰9۵، ص۹۷ق، ج۹۴۲6 ححر عاملی،« یِنَبِیک

شدیری و سدنی نقدل شدده      مندابع  در که باشد می پیامبر به منتسب و مشهور روایات
، همددو؛ 1۴1ص، 9ق، ج۹۴۲۷؛ فوسددی]ایو[، ۹1۵، ص۵ق، ج۹۴۲۷اسددت.حکلینی، 

 (31، ص1ق، ج۹۴۰۵؛ شافری، ۵۲1ص ،۹۹ج ق،۹۴۰۹؛ شیبانی، ۴3، ص1ق، ج۹16۲
 حضدرت  آن از شتصدی : اسدت  شدده   نقدل  چنین این صادق امام از روایت این
 کده  در صورتی : »فرمود حضرت آن است؟ حالل چی ى پدر بر فرزند مال از آیا: پرسید
 آن «.نددارد  اشدکایى  روى زیداده  بددون  هدم   آن اندازۀ خوراکش به باشد نداشته اى چاره

« ألبیدک   مایدک  و  أندت : »فرمود که خدا رسول کالم این از مقصود پا: پرسید شتص
 رسدول  ن د شکایت به را پدرش فرزندى که بود این موضوط: »فرمود امام چیست؟

 سدتم  مدن  بده  مدادرم  میراث در و است من پدر این اهلل، رسول یا: گفت و آورد خدا
 رسدول  کده  بدود  اینجدا  ام، خدودم و او کدرده   زنددگى  ه ینۀ را آن من: گفت پدر کرده،
 خددا  رسول تا نداشت مایى درپ و باشد می پدرت آن از اموایت و تو: فرمود خدا

 به پسرش ادعای این براى را پدر باید حضرت آن تو نظر به آیا دهد، فرزند به و بستاند
؛ ۹۷۷، ص1ق، ج۹۴۹1؛ صدوق، ۰9۵، ص۹۷ق، ج۹۴۲6ححر عاملی، !«افکند؟ می زندان
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در ایدن گفتدار بدر رعایدت اد  و      بینیم که تنکید پیامبر می( ۹۵۵ق، ص۹۴۲1، همو
بددانیم   ابدی و فقهی را خطابی چنین که  صورتی ایدین توسط فرزند است. دراحترام و

آید. منفرت  داند تراری پدید می با روایات و متونی که انسان آزاد را مملوک کسی نمی
امدا عدین او    ،آیددرر آن به ملکیت کسی یانسان ممکن است در قایب عقد ا اره و نظا

 د وۀ استدالل شیخ انصاری برای اثبات والیت از شی ،شود. با این حال ملک کسی نمی
آید که او گویی این روایت را از نوط  شده، چنین برمیبر پدر و فرزندش به روایت ذکر

 (۵۴۹، ص1ق، ج۹۴۹۵داند.حانصاری،  خطا  بیانی نمی
  سازی مجسمه و نقاشی روایات ناظر به حکم. 3ـ4

 ؛ هریک(نقاشیحغیربر سته تصاویر و( مجسمهحبر سته تصاویر: اند گونه دو بر تصاویر
 فقیهدان  فتداوای  و روایدات  بررسی. غیر اندار یا است  اندار  به مربوط یا نی  دو آن از

 بر سدته ( روح فاقدد  چی های یرنی تصویرحقسم این چهار از قسم دو دهد که نشان می
تفکیکدی روایداتی اسدت کده     چندین   دییدل . اسدت   ای  اشکال بی غیربر سته، یا باشد
 مو دودات  هدای  صدورت  با ها خانه نقاشی نبودن  ای  ها را در با  آن وسائلب صاح
روح را مکدروه دانسدته اسدت.ححر     آورده است. ایشان نقاشی ا سدام غیدر ذی   روح ذی

 صدادق  امدام  از عمیدر  بیا  ابن مرسل( برای نمونه در 1۲1، ص۵ق، ج۹۴۲6عاملی، 
موظدو   آخدرت  در کندد،  ینقاشد  را روحی ذی مو ود صورت آمده است که کسی که

 قریندۀ  از روایدت  ایدن  ( در1۲۴بدمد.حهمان، ص روح کرده، ایجاد آنچه در که شود می
 تشدبه  نقاشدی،  کشیدن حرمت و منع و ه که شود برداشت می« روح دمیدن به تکلیو»
 (۰9۹، ص۹ق، ج۹۴۹۵خمینی، موسوی است.ح مصوّریت در خایق به

 بردد  نگهدداری  ثانیاً شامل ،شود نمی یرحیوانغ تصاویر اوالً شامل ،بر این روایت بنا
 آن نگهدداری  اینکده  مگدر  اسدت،  آن ساخت در فقط تشبه زیرا شود؛ نمی آن ساخت از

ید   ن روایات از دیگر برخی در (۹۵1، ص۰ج ق،۹۴۹۵شود.حمنتظری،  آن عبادت باع 
 ادهد اسالم از خروج کند، حکم نقاشی را صورتی یا دهبه کسی که قبری را بازسازی کر

تدوان   مدی از روایدات   ایدن دسدته   ربارۀ( د1۲9، ص۵ق، ج۹۴۲6 است.ححرعاملی، شده 
 یدذا . اسدت  بدوده  خداوندد  غیدر  ستایش تمذم و تقبی  بیان مقام در گفت: مرصوم

 و دهکدر  فراهم را پرستش زمینۀ شاید هایی صورت چنین تصویرسازی حرمت به حکم
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 دور هدایی  خطا  چنین بودن بیانی بنابراین. است دهش می تلقی عبادت در شرک سبب
 .بود نتواهد ذهن از
  نصوص تعارض حل و جبلی های خطاب تفکیک. 5

هدای   حل تراری در مهمی نی  نقش مرصومان عادی و  بلی های خطا  شناخت
 : کنیم مورد بسنده می ذکر چند به نمونه دارد. در ادامه برای شرعی نصوص بدوی میان

 عربی زبان به جمعه نماز خطبۀ. حکم ایراد 1ـ5
 عربدی  زبدان  بده  آنخطبدۀ   قرائدت  را  مرده  نماز بودن صحی  شرط ،فقیهان از برخی
حکمدی، ید وم    چنین دییل نباشند. به نظر آنان زبان عر  آن متافبان هرچند اند؛ دانسته

 ق،۹۴۹۹اسدت.حعاملی،   مرصوم امامان و اکرم پیامبر تنسی و پیروی از عملکرد
ه پیداست کده ایدراد خطبده بده زبدان عربدی از آن رو بدوده کده         ک درحایی( 1۵، ص۴ج

فور فبیری به زبان خود و زبان قوم خویش ستن گفته است. مقصود از  به مرصوم
ایراد خطبه، تفهیم و تفهم است. از همین روی حتی آنان که ایراد خطبه به زبدان عربدی   

زبدان   ،دهدد  ا تشکیل مدی اند در فرضی که عددی که نصا  نماز  مره ر را الزم دانسته
 اندد.  عربدی را ندانندد ایدراد خطبده بده زبدان غیرعربیحزبدان متافبدان( را الزم دانسدته         

 ( 16۷، ص۰ق، ج۹۴۹۴حعاملیحمحقق ثانی(، 
اسدت.حنک:   مرصدومان  از افردال عدادی   خواندن خطبه و ستنرانی ،در هر حال

 یدا  و پیدامبر  فردل  بده  اسدتناد  بدا  تنها توان نمی رو ( ازاین93ش، ص۹16۲فر،  ضیائی
پا ایدراد خطبده بده     داد؛ فتوا آن ی وم به و آورد شمار به دین احکام از را آن امام

 ( منافات و تراری ندارد. ۰۹زبان فارسی با مضمون آیۀ اسوهحاح ا : 
 . حکم جلسۀ استراحت2ـ5
 دیددگاه  دو اسدت،  مردروف  استراحت  لسۀ به نماز که دوم سجدۀ از پا نشستن در

 و دهکدر  تشریع بر حمل را مرصوم از فرلی چنین برخی. دارد و ود تفاوتم فقهی
  بلدی  را فرلدی  چندین  فقیهان از دیگری ۀدست که درحایی. اند داده آن استحبا  به حکم
 اول شهید م الً. اند دهکر نفی را دیگر شرعی حکم هر یا استحبا  بر آن دالیت و دانسته

 لسدۀ   ،شدرعی  و  بلدی  به موارد مردد میدان افردال   در مقام اشاره وایفوائد ایقواعد در
را فرل  بلی و عادی آن حضرت دانسته که به گمان برخدی   استراحت توسط پیامبر
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شدهید  حاز فقیهان اهل سنت در زمان کهویدت سدن آن حضدرت را داده اسدت.حعاملی    
 (۰۹۰د۰۹۹، ص۹ق، ج۹۴۲۲اول(، 

 فردل  بدر  مبندی  سنّت اهل نظر «ایرامه بر  زعم» تربیر با ثانی شهید ،دیگر از سوی
 عمدر  اواخدر  در پیدامبر   سدم  شددن  سدنگین  علدت  به  لسۀ استراحت بودن  بلی

شدهید  حده اسدت.حعاملی بدر عبدادت کدر    حمل را فرلی چنین و دهنکر نقل را شریفشان
 ( ۰19ق، ص۹۴۹9ثانی(، 

 ها  ها و نوشیدنی . روایات مربوط به خوردنی3ـ5
هدا و   فبیردت بشدری و  بلدی بده برخدی از غدذا       بدر  بندا  برابر روایات مرصدومان 

اندد. از  ملده ابدراز عالقده بده       عالقه داشته و به برخی دیگر تمایل نداشدته  ها نوشیدنی
 ،(۷1دد ۷۰، ص۰۵همان، جح۰خبیص ،(؛ حلوا133، ص۰۴ق،ج۹۴۲6فایوذجححر عاملی، 

 تمایل بده گوشدت   ران گوسفند، گوشت داشتن کراهت پیاز،و کراهت داشتن از سیر و 
سددرکه و زیتددونحکلینی،   (،۹6۰ددد۹99ش، ص۹1۷3ی، فبافبایماهیچدده و سردسددتح 

رسدد   ( به نظر مدی ۹۴، ص۰۵ق، ج۹۴۲6ححر عاملی، .( و سویق1۰3، ص9ق، ج۹۴۲۷
هدا و   به انواط خوردنی این روایات در مقام بیان عالیق و سالیق شتصی مرصومان

رو کده بشدرند و    ازآن این حتی دور نیست که میان مرصدومان هاست. بنابر نوشیدنی
 در این باره اختالف سلیقه و ود داشته باشد.  ،ندا دارای سالیق و عالیق متتلو فبراً

با این حال، گاه برخی از فقیهان یا محدثان از این گونده روایدات حکدم اسدتحبا  را     
هم بر پایۀ همدین   وسائل( صاحب 1۵9د1۵۵، ص۹9ق، ج۹۴۲3اند.حنوری،  استنباط کرده

 اخْتِیدارِ  اسْدتِحْب ا ِ  ب دا   »ییل روایاتی که در مدح سویق و ود دارد بابی با عنوان د تلقی به
( ۹۴، ص۰۵ق، ج۹۴۲6را به این غذا اختصاص داده است.ححر عاملی، « غَیرِهِ ع لَى ایسَّوِیقِ

بده همدان غدذا     حال اگر روایتی بر حسن نوعی غذا و دیگری بر عدم تمایل مرصوم
ها مرموالً در مقام بیان حکدم   ایت اصوالً متراری نیستند؛ چون آندالیت کند، این دو رو

 شرعی نیستند. چون و ه غایب در این گونه روایات بیان تمایل فطری و فبیری است.
  نتیجه

هدا دارد. از   حکایت از تنوط و اختالف شئون و مناصب آن تنمل در روایات مرصومان
ن شئون تبلیغ، والیت و مدیریت  امرۀ اسدالمی  دیرباز متکلمان و به پیروی از آنان فقیها
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اندد. گداه درآمیتتگدی و     های ایشان دانسته ها را از  مله منصب ها و خصومت و حل ن اط
هایی را از متون دینی در پدی داشدته اسدت.     عدم تفکیک میان این شئون اختالف برداشت

ضدی بدا یکددیگر    بلکه این امر سبب متراری دانستن متونی شده است که بده واقدع ترار  
ندارند. به همین ترتیب، این امر سبب  اودان قلمداد کردن احکدامی شدده کده بده واقدع      

اند. احکام تددبیری و والیدی نید  موردمحورندد و بده       موسمی، شتصی و یا زمانمند بوده
اوضاط و احوال و شرایط خاص زمانی و مکانی یا حتی مورد خداص و شتصدی تنداظر    

یحداظ زمدانی و مکدانی توسدره داد و در هدر       ا را هرگ  نباید بده ه دارند. این گونه خطا 
ها بدا و دود وصدو خداص ممکدن       زمانی الزم اال را دانست؛ هرچند این گونه خطا 

است متضمن نکات تاریتی و یا تربیتی بسیار سودمند و مفیدی باشند. به همین ترتیدب،  
ر پی رفع خصومت و حدل  د اند گاه مرصوم همچنان که فقیهان از دیرباز تصری  کرده

و فصل تنازط میان فرفین دعوا بوده و حکم ایشان تنها اختصاص بده همدان قضدیه دارد.    
شناخته می شوند قابلیت ترمدیم بده مدوارد مشدابه را     « قضیه فی واقره»چنین روایاتی که 

ندارند. افرال و گفتاری را که از شنن بشری و  بلی و فطری مانندد خدوردن و آشدامیدن    
توان متضمن حکم فقهی و بیانگر احکدام همیشدگی    حکایت دارد، نی  نمی انمرصوم

های بیانی که اصوالً در مقام تشریع نیستند نید  راه را بدر    شریرت دانست. شناخت خطا 
هدای متتلدو روایدات در مدواردی      بندد. عدم تفکیک گونده  ها می بسیاری از سوء تفاهم

سدان در کندار     ه واقع متراری نیستند. بددین شود که ب سبب متراری دانستن روایاتی می
ای از قراین حایی و  عواملی همچون نسخ، رعایت ظرفیت راوی، تقیه و از میان رفتن پاره

مقایی که از اسبا  حل تراری است، تو ه به صدور روایت به اعتبار شدنن و موقریدت   
 ست.  نی  از اسبا  حل تراری و ناسازواری ابتدایی میان روایات ا مرصوم

 ها نوشت پی
 مکتبه مصر: ایفتی، حامد محمد ، تصحی ایسّلطانیه األحکام ،(فرّاء ابنححسین بن محمد . نک: ابویرلی۹
 :بیروت ، ه ی طان ل س ای  ام ک االح د، م ح م  ن ب  ی ل ع ، اوردی نی  م ق؛۹۴۲3 ایحلبی، ایبابی مصطفی مطبره و

 ق.۹139 دارایفکر،

 (۰9۵ص ،6ج ،ق۹۴۹۴ زبیدی،ح.شود می تهیه روغن و اخرم از که است . حلوایی۰

 منابع
 .کریم قرآن .۹
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