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چکیده
قرینه ها از جهات گونا گونی قابل تقسیم هستند که بنا بر یک تقسیم به دو نوع لفظی و غیر لفظی)مقامی( تقسیم 

می شوند. شیخ انصاری همانند دیگر فقیهان شیعه با تشكیل خانواده های حدیثی در جای جای مباحث فقهی از قرائن 

غیر  قرینه  چهار  تحلیلی،  ـ  توصیفی  روش  با  حاضر  پژوهش  می برد.  بهره  امام  واقعی  مراد  به  رسیدن  برای  مختلف 

مهم ترین  از  یكی  اجماع،  انصاری  نظر شیخ  در   
ً
اّوال که  است  نتیجه رسیده  این  به  و  کرده  بررسی  را  لفظی)مقامی( 

مقام  در  اعظم   شیخ 
ً
ثانیا راهنمایی می کند؛  مراد جدی معصوم  فهم  به  را  که حدیث پژوه  است  لفظی  غیر  قرینه های 

نظریه پردازی، فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر نمی داند ولی در مقام عمل برای فهم و تحلیل داللی روایات، بارها 

ی و واقعی 
ّ

 یكی از قرینههای غیر لفظی که حدیث پژوه را به مراد جد
ً
به فهم و عمل اصحاب استناد کرده است؛ ثالثا

حدیث راهنمایی می کند، جایگاه علمی سائل است که شیخ انصاری هم از این قرینه در آثار فقهی خود استفاده کرده 

 شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود، در مواردی برخی از معانی محتمل را که مستلزم تخصیص 
ً
است؛ رابعا

 شیخ اعظم برخی روایات را با میزان ناسازگاری با شأن و عصمِت معصوم سنجیده و 
ً
اکثر بوده کنار نهاده است؛ خامسا

با اینكه به لحاظ سند معتبر بوده اند، آن ها را تأویل کرده یا کنار نهاده است.

كليدواژه ها: قرینه های مقامی، قرینه غیر لفظی، فهم حدیث، شیخ انصاری
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Abstract
The indications can be divided into different ways, one of which is their division into 
verbal and non-verbal (Maqami). Like other Shiite jurists, Sheikh Ansari forms hadith 
families in various jurisprudential discussions and uses various indications to achieve 
the true purpose of the Imam. Using a descriptive-analytical method, in this study four 
non-verbal indications have been studied. The findings suggest that, first, according 
to Sheikh Ansari›s opinion, the consensus is one of the most important non-verbal 
indications; it guides the hadith scholar to understand the true purpose of the infallible 
Imam. Second, although in theory, the grand Sheikh does not consider the understand-
ing and doing of the companions to be effective, in practice, he has repeatedly referred 
to this issue to understand and analyze the meaning of the narrations. Third, the sci-
entific position of the questioner is one of the non-verbal indications that guides the 
researcher to the true purpose of the narration, and Sheikh Ansari has also used this 
indication in his jurisprudential works. Fourth, Sheikh Ansari, in some cases in his 
jurisprudential and principle (Usul) book has not used those possible meanings that 
required the specification of the majority. Fifth, the grand Sheikh has considered some 
traditions incompatible with the dignity and infallibility of the Imam, and although 
they had a valid isnad, he has interpreted or discarded them.
Keywords: Maghami indications, Non-verbal indications, Understanding of hadith, 
Sheikh Ansari
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مقدمه
فرآیند فهم حدیث نزد شیخ انصاری از دو مرحله ظهور تصوری)معناشناسی( و ظهور تصدیقی)منظورشناسی( 

گاهی از موضوع له مفردات و ترکیبات کالم   آ
ِ

تشكیل شده است؛ ظهور تصوری نوعی داللت است که تابع

را  تصوری  ظهور  کالم،  خواندن  یا  شنیدن  محض  به  باشد  داشته  علم  وضع،  به  مخاطب  چنانچه  و  است 

م را برمی دارد.)رک: انصاری، فرائد الصول، 1/ 
ّ
می یابد و نخستین گام برای دستیابی به مقصود و منظور متكل

136؛ صدر، 1/ 88-87؛ مظفر، 2/ 145(

م را آشكار می سازد.)رک: خویی، مصباح الصول، 
ّ
منظور از ظهور تصدیقی، ظهوری است که مراِد متكل

2/ 127-126؛ صدر، 4/ 266 و 7/ 173-174؛ مظفر، 2/ 145( شیخ انصاری در توضیح این قسم می گوید: 

»اماره ها و نشانه هایی که برای تشخیص مراد متكلم، هنگامی که احتمال اراده خالف آن داده می شود به کار 

العموم و اصالة االطالق؛ غلبه  اراده مجاز؛ اصالة  الحقیقه« هنگام احتمال  مانند: »اصالة  گرفته می شوند. 

 وضع نرسیده باشد؛ قرائن مقامیه که اهل زبان 
ّ

استعمال مطلق در فرد شایع، مبنی بر اینكه این اماره به سر حد

در محاوراتشان به آن اعتماد می کنند ماننِد وقوع امر به دنبال توهم حظر و امثال این قبیل امارات.«)انصاری، 

فرائد الصول، 1/ 135(

شیخ انصاری در آثار خود اصطالح »ظهور تصوری« و »ظهور تصدیقی« را به کار نبرده، اّما از مباحثی 

که در ابتدای حجیت ظواهر آورده به روشنی برمی آید که ایشان به »ظهور تصوری« و »ظهور تصدیقی« باور 

دارد و موضوع حجیت در بحث حجیت ظواهر را »ظهور تصدیقی« قرار داده است.)رک: همان، 1/ 136(

ظهور تصوری)معناشناسی( ربطی به قرینه ها ندارد حتی در صورتی که قرینه ای بر خالف باشد باز هم 

درست  دارد.  قرائن  با  مستحكمی  پیوند  تصدیقی)منظورشناسی(  ظهور  اّما  می شود.  منعقد  تصوری  ظهور 

در  مهمی  نقش  منفصل  و  متصل  قرینه های  ولی  است  تصوری  ظهور  تصدیقی،  ظهور  خاستگاه  که  است 

تشكیل ظهور تصدیقی دارند.

تصدیقی)منظورشناسی(«  مرحله »ظهور  در  فهم حدیث  در  انصاری  این جستار، روش های شیخ  در 

مورد توّجه قرار گرفته و تأثیر قرینه های مقامی در فهم حدیث از دیدگاه شیخ انصاری واکاوی می شود.

تشکیل خانواده حدیث، راهکاری مناسب برای یافتن قرینه ها
به گونه ای هماهنگ  آنان  از یك منبع تراوش کرده و سخنان  آنان  امامان معصوم نوری واحدند و علم  همه 

و همسو است که گویا از یك گوینده صادر شده است. امام رضا »علیه الّسالم« می فرماید: »ما از خدا و 

ما مانند  تا کالم ما متناقض شود؛ سخن آخر  نقل می کنیم و نمی گوییم فالن کس و فالنی گفت  رسولش 

سخن اّول ماست و سخن اّولین ما تصدیق کننده سخن آخرین ماست.«)کشی، 224،  ح401؛ مجلسی2/ 

250-249، ح62(
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بنابراین احادیث صادر شده از معصومان در حكم سخن یك گوینده است و کالم هر یک، می تواند قرینه 

برای کالم دیگری باشد؛ لذا فقیهان، تمام روایات مربوط به یك مسئله را یك جا می بینند و با توجه به مجموع 

آن ها حكِم آن را استنباط می کنند؛ حتی در مباحث علم اصول گفته اند که فحص از قرینه های کالمی صادر 

ص، مقید و... تا سر حد یأس واجب است.)انصاری، مطارح النظار، 2/  شده از معصومان از قبیل مخصِّ

157؛ آخوند خراسانی، 226-227( باور عالمان و فقیهان شیعه بر این است که احادیث ائمه برخی مفّسر 

برخی دیگر است و بسیاری از آنان، تصریح کرده اند که »أخبارهم بعضها یكشف عن بعض.«)بهبهانی، 4/ 

401 و 2/ 251؛  عاملی، 11/ 191؛ طباطبایی، 5/ 238 و 8/ 343 و 9/ 157 و 16/ 349؛ تستری، 106( 

جوامع روایی نیز بر همین اساس، احادیث مربوط به یك موضوع را یك جا جمع کرده اند تا کار حدیث پژوه 

را آسان سازند. 

برخی پژوهشگران معاصر این روش را برای فهم درست حدیث توصیه کرده و از آن به عنوان »تشكیل 

روایات  »گردآوری  و   )2 روایات«)مهریزی،  به  مجموعی  »نگاه   ،)150 حدیث«)مسعودی،  خانواده 

ثان و فقیهان  شیعه 
ّ

یاد کرده اند. برخی از حدیث  پژوهان این روش را سیره محد همگون«)جمشیدی، 60( 

می داند و در این باره چنین می گوید: »بازیابی موضوعی و گرد هم آوردن احادیث هم مضمون، روش عمومی 

یا تسهیل درك  ثان و فقیهان بزرگ ما بوده و این نشان دهندۀ اهمیت تشكیل خانواده حدیث برای فهم 
ّ

محد

احادیث نزد آنان است.«)مسعودی، 159(

بدیهی است که در تشكیل خانوادۀ حدیث به احادیث هم مضمون، مشابه و ناظر به هم اکتفا نمی شود 

بلكه افزون بر آن ها احادیثی که موضوع اساسی آن ها با موضوع اصلی و محوری این دسته احادیث، ارتباط 

و حّتی تقابل دارد گردآوری و خانواده ای بزرگی از حدیث تشكیل می گردد. باید در نظر داشت که تشكیل 

خانواده حدیث یا نگاه مجموعی به روایات هم مضمون در واقع تفسیر موضوعی آن ها است. همان طور که 

تفسیر موضوعی می پردازد که  به  و مفّسر زمانی  ترتیبی است  تفسیر  بر  قرآن کریم مترتب  تفسیر موضوعی 

تفسیر ترتیبی آیات را انجام داده باشد، حدیث پژوه نیز زمانی نگاه مجموعی به روایات دارد که ابتدا داللت 

هر روایت را جداگانه بررسی و تحلیل کرده باشد.

شیخ انصاری همانند دیگر فقیهان شیعه به این سیره پایبند است و در جای جای مباحث فقهی از این شیوه 

برای رسیدن به مراد واقعی حدیث بهره می برد.

ایشان در کتاب صالت، روایات فراوانی را درباره استحباب یا وجوب »تسلیم« در نماز آورده، سپس آنها 

را به صورت انفرادی و مجموعی تحلیل کرده و سرانجام چنین نتیجه گرفته است: »داللت این اخبار -پس از 

ضمیمه کردن برخی به برخی دیگر]نگاه مجموعی به آنها[ـ بر وجوب تسلیم، جزء نماز بودن آن و انحصار 

تحلیل در آن پوشیده نیست.«)انصاری، کتاب الصاله، 2/ 87( همچنین وی به روایاتی که در ارتباط با باال 
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بردن دو دست هنگام تكبیرة االحرام وارد شده است اما در کیفیت باال بردن یكسان نیستند، نگاه مجموعی 

دارد و بر این باور است که از این اخبار فهمیده می شود که باال بردن دست ها هنگام تكبیرة االحرام مستحب 

است و نمازگزار مخیر است که به یكی از آن صورت هایی که در روایات وارد شده دست های خود را باال ببرد. 

وی می گوید: »از مجموع این روایت ها تخییر بین همه و استحباب اصل باال بردن استفاده می شود.«)همان، 

)301 /1

قرینه های مقامی
قرینه مقامی یا غیر لفظی، قرینه ای است که از جنس لفظ نبوده و از اموری همچون داللت عقل یا اوضاع 

م و غیره است که مخاطب را به مراد متكلم راهنمایی می کند. 
ّ
و احوال مقرون به کالم یا موقعیت خاص متكل

آثار فقهی و اصولی شیخ انصاری مورد استفاده قرار گرفته است،  در ادامه به مهم ترین قرائن مقامی که در 

اشاره خواهد شد.

1( اجماع

اجماع، یكی از مهم ترین قرینه های غیر لفظی است که حدیث پژوه را به فهم مراد جدی معصوم راهنمایی 

می کند. عالمان شیعه از آن جهت اجماع را معتبر می دانند که کاشف از قول معصوم است)مظفر، 2/ 105( 

لذا اگر اجماعی بر خالف ظهور بدوی یک روایت وجود داشته باشد گویا روایت دیگری بر خالف آن ظهور 

بدوی است و در آن تصرف می کند. بنابراین، حدیث پژوه که هنگام فهم حدیث به دنبال قرائن می گردد باید از 

اجماع هم به عنوان یک قرینه غفلت نكند.

شیخ انصاری در مقام فهم و تحلیل داللی روایات به اجماع به عنوان یک قرینه توجه کرده است و در 

موارد فراوانی از آن برای رسیدن به مدلول حقیقی و جدی روایت کمک گرفته است که نمونه هایی را می آوریم.

نمونه اول: ظاهر صحیحه مالک بن عطیه)کلینی، 6/ 188، ح13( به گونه ای است که شرط های ابتدایی 

را هم الزام آور دانسته است ولی شیخ اعظم به خاطر اجماع، این ظهور بدوی را در هم می شكند و آن را تأویل 

می برد: »به خاطر قرینه اجماع بر اینكه شروط ابتدایی الزامی نیستند، روایت بر صورتی حمل می شود که 

اشتراط در ضمن عقد الزمی صورت گرفته باشد یا حمل می شود بر اینكه اسقاط خیار را ـكه سببش با مكاتبه 

ایجاد شده- با آن مال مصالحه کرده است.«)انصاری، کتاب المكاسب، 5/ 53(

نمونه دوم: اجازه در عقد فضولی باالجماع باید مسبوق به رد نباشد و چنانچه اجازه بعد از رد باشد نافذ 

ر نیست، ولی ظاهِر صحیحه محّمد بن قیس)کلینی، 5/ 211، ح12( این است که اجازه مسبوق به رد 
ّ
و مؤث

ر است. شیخ اعظم به خاطر قرینه اجماع دست از این ظهور بدوی برمی دارد و تأویل در روایت را 
ّ
نافذ و مؤث

اجتناب ناپذیر می داند و چنین می گوید: »حاصل مطلب این است که ظهور روایت در رد بیع از چیزهایی 

است که انسان منصف منكر آن نیست، ولی انصاف این است که ظهور روایت در این که اصل اجازه در بیع 
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فضولی نافذ است ـ با قطع نظر از اجازه شخصی در مورد روایت ـ انكارناپذیر است؛ پس باید به خاطر قرینه 

اجماع بر مسبوق نبودن اجازه به رد، آن ظاهر اولی را تأویل برد.«)انصاری،  کتاب المكاسب، 3/ 354(

در صحیحه   »
َ

ْرُسف
ُ
ك

ْ
ال ُم 

َّ
الد یُجِز  ْم 

َ
ل ِإْن  »َو عبارت  اجماع  قرینه  به  توجه  با  انصاری  نمونه سوم: شیخ 

قه سماعه)همان، 3/ 89، ح4( را تبیین نموده است: »مراد از عبور نكردن 
ّ
زراره)کلینی، 3/ 99، ح4( و موث

پنبه  در  فرورفتن  ـ  قلیله هست  استحاضه  در  نبودن غسل  واجب  بر  اسكافی  غیر  از  که  اجماعی  قرینۀ  به  ـ 

است.«)انصاری، کتاب الطهاره، 4/ 36(

ی حدیث از قرینه اجماع کمک گرفته 
ّ

افزون بر این ها در موارد دیگری نیز شیخ اعظم برای فهم مراد جد

است.)انصاری، کتاب الصالة،  1/ 294 و  3/ 24؛ همو، کتاب الطهاره،  3/ 335؛ همو، کتاب المكاسب، 4/ 

184-183 و 259 و 312-311؛ همو، کتاب النكاح، 476(

2( فهم و عمل اصحاب

ایشان)شهرت  عمل  و  فقها(  و  علما  اصحاب)فهم  فهم  که  باورند  این  بر  حدیث پژوهان  و  فقیهان  برخی 

عملیه( از قرینه هایی است که ما را در فهم احادیث یاری می رساند. صاحب ریاض پس از نقل موثقه سماعة 

از غسل،   مراد  نیست  معلوم  که   )79 /1 الفقیه،  من الیحضره  َواِجٌب«)صدوق،  ِة 
َ
ُمَباَهل

ْ
ال  

ُ
ْسل

ُ
»غ مهران  بن 

غسل برای انشاء مباهله است یا غسل روز مباهله، چنین آورده است: »أّن فهم الصحاب الیوم منها أقوی 

قرینة.«)طباطبایی، 1/ 491؛ نیز رک: انصاری،  کتاب الطهاره، 3/ 50(

مهم ترین پرسشی که بین اصولیان درباره فهم و عمل اصحاب مطرح است این است که آیا فهم و عمل 

درهم  و  کاسر  و عمل اصحاب  فهم  آیا  دیگر  از طرف  روایت هست؛  داللِت  اصحاب جبران کننده ضعف 

شكننده داللِت روایت هست.

 داللتی نداشته و 
ً
 داللت آن از طریق مفهوم وصف باشد یا اصال

ً
اگر داللت یك روایت ضعیف باشد، مثال

 لفظ مشترکی در آن به کار رفته که تعیین یكی از معانی، به قرینه  معینه نیاز دارد یا استعمال 
ً
مجمل باشد، مثال

مجازی، تعیین مراد را با مشكل مواجه ساخته یا در مرجع ضمیر آشفتگی ایجاد شده یا در ترکیب فعل، فاعل، 

 متكلم درصدد اهمال و اجمال بوده و داللت روایت روشن نیست 
ً
مفعول و... اختاللی صورت گرفته یا اصال

ولی معظم اصحاب و فقیهان، آن مدلول ضعیف را فهم کرده اند یا شهرتی موافق با آن مدلول ضعیف هست. 

پرسش این است که آیا با فهم و عمل اصحاب می توان ضعف داللت را جبران نمود یا اجمال را برطرف کرد؟

در طرف مقابل اگر به نظر حدیث پژوه یک روایت بر معنایی داللت دارد ولی اصحاب، خالف آن معنا را 

فهمیده اند یا عمل مشهور بر خالف فهم حدیث پژوه است، آیا فهم اصحاب و عمل مشهور، داللت روایت را 

مخدوش و موهون می سازد؟ به عبارت دیگر آیا فهم و عمل اصحاب کاسر و ُموِهِن داللت است؟

برخی از فقیهان و حدیث پژوهان بر این باورند که فهم و عمل اصحاب جابر و کاسر نیست.)رک: خویی، 
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مصباح الصول،  2/ 241-242( در مقابل گروهی هستند که با فهم و عمل اصحاب، ضعف و قصور داللت 

یك روایت را جبران می کنند یا ظهور یك روایت را درهم می شكنند و آن را تأویل می برند.)رک: سبزواری، 2/ 

580؛ طباطبایی،  7/ 434؛ نجفی، 1/ 236(

شیخ انصاری در مقام نظریه پردازی همان دیدگاه مشهور را برگزیده است و فهم و عمل اصحاب را جابر و 

کاسر نمی داند. وی در کتاب اصولی خود، انجبار ضعف داللت را ناُمستند دانسته و چنین می گوید: »جبران 

قصور  جبران  ادعای  برای  بلكه  نیست؛  معلوم  مستندش  گشته  مشهور  که  اصحاب  عمل  با  داللت  ضعف 

داللت با فهم اصحاب هم شاهدی معلوم نشده است.«)انصاری، فرائد الصول، 1/ 587( از ظاهر کالم 

شیخ برمی آید که برخی از قائلین به انجبار بین عمل اصحاب و فهم اصحاب فرق گذاشته اند. وی می گوید: 

»فرق بدین صورت است که فهم اصحاب و تمسک آنها به حدیث به صورت ظنی کشف می کند که قرینه ای 

 حكم واقعی را کشف می کند و دانستی که آن مستلزم 
ً
بر مراد بوده است، به خالف عمل اصحاب که نهایتا

مراد بودن حكم واقعی از آن لفظ نیست.«)همان، 1/ 588(

بنابراین شیخ اعظم در مقام نظریه پردازی فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر نمی داند ولی در مقام عمل 

برای فهم و تحلیل داللی روایات، بارها به فهم و عمل اصحاب استناد کرده که چند نمونه از آن ها را می آوریم.

 وقِف مؤّبد به مكاتبه علی بن مهزیار)طوسی، 
ِ

نمونه اول: بسیاری از فقیهان، برای صورت های جواِز بیع

ح24409(   ،87  /19 حرعاملی،  ح5؛   ،98  /4 اإلستبصار،  همو،  ح4؛   ،130  /9 الحكام،  تهذیب 

عالمه  و   )443-442  /18 بحرانی)بحرانی،  محقق   ،)392  /2 ی، 
ّ
فخر المحققین)حل کرده اند.  استناد 

ّبِد تام، قاصر است زیرا از طرفی،  طباطبایی)طباطبایی،  2/ 31( بر این باورند که داللت این مكاتبه بر وقِف مؤ

نسل الحق در روایت ذکر نشده پس ظهورش در وقف مؤبد ضعیف و از سوی دیگر روایت ظهور دارد که مال 

موقوف به موقوف علیهم تحویل داده نشده پس وقف تام نیست. 

 بالفرض 
ً
ّبِد تام، قاصر نیست و ثانیا  داللت روایت بر وقِف مؤ

ً
شیخ انصاری بر این باور است که اوال

که قاصر باشد، شهرت عملیه)عمل اصحاب( قصور آن را جبران می کند. وی در این باره چنین می گوید: 

ّبِد تام است ـ قاصر باشد، قصور آن با شهرت  »بالفرض که داللت مكاتبه ـ بر این که مورد سؤال، وقف مؤ

جبران می شود.«)انصاری،  کتاب المكاسب،  4/ 97( پرواضح است که این سخن شیخ به روشنی داللت 

دارد که عمل اصحاب)شهرت عملیه(، ضعف داللت را جبران می کند.

نمونه دوم: کسی یقین کند که یكی از دو نمازی که خوانده، بدون طهارت بوده است. فقیهان گفته اند: 

 یكی سه رکعتی و دیگری چهار رکعتی است، باید هر دو نماز 
ً
اگر تعداد رکعت های دو نماز فرق می کند مثال

 هر دو چهار رکعتی است، مشهور گفته اند که 
ً
را اعاده کند ولی اگر تعداد رکعت های دو نماز یكی است مثال

یك نماز به نیت ما فی الذمه بخواند کافی است اگرچه یكی از آن دو نماز جهری و دیگری اخفاتی باشد.
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)رک: انصاری،  کتاب الطهاره، 2/ 507-509( برای اثبات این مطلب به روایتی استناد کرده اند که در کتاب 
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نماز های پنچ گانه اش را فراموش کرده بود و نمی دانست کدام یكی از آن ها بوده است. حضرت فرمودند: یك 

نماز سه رکعتی و یك نماز چهار رکعتی و یك نماز دو رکعتی بخواند. بنابراین اگر ظهر، عصر و عشاء بوده، آن 

را خوانده است و اگر مغرب یا صبح بوده، آن را انجام داده است.)برقی، 2/ 325، ح68(

شیخ انصاری پس از نقل روایت فوق می گوید: »اگر چه از ذیل روایت برقی مناط حكم آشكار می شود، 

ولی داللت آن بر تعلیل به گونه ای با توجه به آن قابل تعدی از موردش باشد خالی از قصور نیست. شاید 

را جبران  بین متقدمین ضعف سند  ماننِد شهرت  اگر چه  را جبران کند  بین متأخرین قصور داللت  شهرت 

نكند.«)انصاری،  کتاب الطهاره،  2/ 510 ( از این سخن شیخ نیز برمی آید که وی به انجبار ضعف داللت 

باور دارد.

نمونه سوم: شیخ انصاری برای صحت صوم زن مستحاضه به مكاتبه علی بن مهزیار)کلینی، 4/ 136، 

ح6؛ صدوق، من ال یحضره الفقیه، 2/ 144، ح1989؛ طوسی، تهذیب الحكام، 4/ 310، ح5( استناد کرده  

است و در ادامه آن چنین گفته است: »قصور سند این روایت به خاطر مكاتبه بودنش و ضعف داللت آن به 

خاطر مشتمل بودن آن بر واجب نبودن قضای نماز بر مستحاضه ممنوع است و در صورت پذیرش آن، با عمل 

اصحاب جبران می گردد.«)انصاری، کتاب الصوم، 247(

نمونه چهارم: شیخ اعظم در کتاب مكاسب در ابتدای خیار تأخیر روایت هایی را به عنوان دلیل و مستند 

برای خیار تأخیر می آورد)انصاری،  کتاب المكاسب، 5/ 217-219( که یكی از آن ها صحیحه زراره است که 

بدین صورت نقل شده است: »زراره می گوید خدمت امام باقر »علیه الّسالم« عرضه داشتم: مردی کاالیی را 

از دیگری می خرد آن گاه آن را نزد او به امانت می گذارد و می گوید تا موقعی که بهایش را بیاورم پیش تو باشد. 

حضرت فرمودند: اگر در مدت سه روز آورد]که چه بهتر[ و گرنه بیعی برایش نیست.«)کلینی، 5/ 170، ح5؛ 

حرعاملی،  18/ 21، باب9، ح23050(

ظاهر این اخبار این است که اگر مشتری بعد از سه روز ثمن را نیاورد بیع باطل است همان گونه که شیخ 

طوسی)المبسوط فی فقه اإلمامیة، 2/ 87( هم با توجه به همین روایات قائل به بطالن شده اند، ولی مشهور 

عالمان و فقیهان قائل به صحت شدند و اخبار را حمل بر نفی لزوم کرده اند.)رک: بحرانی، 19/ 44؛ عاملی، 

و چنین  برمی دارد  روایت دست  از ظهور  فهم مشهور،  به  توجه  با  اعظم  نجفی، 23/ 51( شیخ  4/ 576؛ 

می گوید: »ظهور اخبار در بطالن به جاست ولی این که عالمان و حامالن اخبار نفی لزوم را فهمیده اند این 
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معنی را به ذهن نزدیک می کند.«)انصاری، کتاب المكاسب،  5/ 219-220( از این سخن شیخ اعظم به 

روشنی برمی آید که ایشان فهم اصحاب را موهن و کاسر هم می داند زیرا به خاطر اعراض مشهور از ظاهر 

روایت دست از ظهور برداشت.

نمونه پنجم: این پرسش بین فقیهان مطرح است که اگر راهن، عین مرهونه را بفروشد، بیع از اساس باطل 

مان و تعداد اندکی از متأخران بیع را از اساس 
ّ

است یا اینكه متوقف بر اجازه مرتهن است. جماعتی از متقد

باطل دانسته اند)رک: ابن حمزه طوسی، 266؛ محقق حلی، 2/ 82( ولی برخی  بر این باورند که صحت بیع، 

متوقف بر اجازه مرتهن است.)رک: انصاری،  کتاب المكاسب، 4/ 154(

ف .«)نوری،  َصرُّ َمْرُهوُن  َمْمُنوَعاِن ِمَن التَّ
ْ
اِهُن  َوال م نقل شده که »الرَّ

ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
از رسول اکرم صل

13/ 426، ح6( ظاهر این روایت این است که تصرف راهن و مرتهن از اساس باطل است، در نتیجه بیع 

»بالفرض که  را موهون می  داند و چنین می گوید:  این ظهور  اعظم  باطل است؛ ولی شیخ  اساس  از  راهن 

روایت در بطالن تصرف از اساس ظهور داشته باشد، این ظهور به وسیلۀ مخالفت جهمور متأخران در هم 

می کند.«)انصاری،  کتاب المكاسب،  4/ 154 ( از این کالم شیخ هم برمی آید که ایشان فهم و عمل اصحاب 

را موهن و کاسر می داند.

است. کرده  استناد  اصحاب  عمل  و  فهم  به  نیز  دیگری  موارد  در  فوق  نمونه های  بر  افزون  اعظم  شیخ 

)انصاری،  فرائد الصول، 2/ 462-461 و 535 و 3/ 65؛ همو، کتاب المكاسب، 1/ 56 و 4/ 100 و 179 

و 180-179 و 184-183 و 252 و 5/ 130-131 و 6/ 51؛ همو، کتاب الطهاره، 2/ 473 و 3/ 267-266 

و 338 و 371 و 4/ 410؛ همو، کتاب الصوم، 44 و 134 و 247؛ همو، کتاب الحج، 35؛ همو، القضاء 

والشهادات، 53 و 70 و 197؛ همو، أحكام الخلل فی الصالة ،  188؛ همو، رسائل فقهیة ، 154-153(

 البته در یك مورد از ظاهر کالم شیخ بر می آید که انجبار ضعف داللت با عمل اصحاب)شهرت عملیه( 

ایشان درباره روایت حسنه خالد بن هاشم)کلینی، 3/  با دیدگاه نظری وی مطابق است.  درست نیست که 

این  انجبار قصور داللت  با شهرت جبران شود، دعوای  »بالفرض که قصور داللت  127، ح3( می گوید: 

روایت با شهرت مستفیضه رد می شود زیرا شهرت محقق نیست.«)انصاری، کتاب الطهاره،  4/ 186-189 ( 

ظاهر این کالم شیخ این است که انجبار ضعف داللت با فهم و عمل اصحاب جایز نیست.

با توجه به مطالب پیش گفته می توان گفت که دیدگاه شیخ در مقام نظریه پردازی با عملكرد وی هماهنگ 

نیست؛ وی در علم اصول ثابت کرده است که فهم و عمل اصحاب جابر و کاسر نیست ولی در مقام عمل 

بدان پایبند نبوده است. 

این گونه نیست که اگر فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر ندانیم دیگر در فهم و تحلیل داللی  البته 

بلكه در عین حالی که فهم  باشد؛  به فهم عالمان نداشته   نیازی  باشد و حدیث پژوه  روایات کارآیی نداشته 
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عالمان برای حدیث پژوه حجت نیست، ولی مراجعه به آن ها یک ضرورت است و برای این که فهم دقیق و 

درستی از حدیث داشته باشد ناچار است که فهم دیگران را ببیند. دلیل این مطلب این است که فهم حدیث 

گاه ترین افراد به عرف اهل زبان هستند؛ لذا اگر از حدیثی، معنایی  مبتنی بر عرف اهل زبان است و عالمان آ

را بفهمند این خود دلیل بر این است که آن حدیث در آن معنی ظهور دارد.

آیت الله خویی در عین حال که فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر نمی داند ولی به این کاربرد فهم 

عالمان باور دارد. وی در این باره می گوید: »این جا مطلبی هست و آن این است که هرگاه گروهی از عالمان 

لفظی را بر معنایی حمل کنند که در نظر ما در آن ظهور ندارد با اینكه آنان از اهل زبان عربی و از اهل عرف 

هستند، در این صورت کشف می شود که لفظ در آن معنایی ظهور دارد که بر آن حمل کرده اند؛ زیرا منظور 

از ظهور چیزی است که اهل عرف از لفظ می فهمند و مفروض این است که آنان در حالی که از اهل عرف 

بوده اند آن معنا را فهمیده اند. ولی این به صورتی اختصاص دارد که احراز کنیم حمل آن ها به خاطر حاق لفظ 

بوده است ولی اگر احتمال بدهیم که آن حمل مبتنی بر قرائن خارجی بوده که با اجتهادشان به دست آمده در 

این صورت حجت نیست زیرا ظهور عرفی وجود ندارد و اجتهاد آنان برای ما حجت نیست. در طرف اعراض 

هم وضعیت به همین صورت است؛ اگر به نظر ما لفظ در معنایی ظهور داشته باشد و گروهی از عالمان آن را 

بر خالف آن حمل کرده باشند و احراز شود که حمل آنان به خاطر حاق لفظ بوده نه به خاطر اجتهادشان، در 

این صورت معلوم می شود که لفظ در معنایی که ما فهمیدیم ظهور ندارد بلكه آن خالف ظاهر است و خالف 

ظاهر چیزی است که عرف خالف آن را از لفظ می فهمد.«)خویی، مصباح الصول، 2/ 242(

بنابراین در بسیاری از موارد که شیخ اعظم به فهم و عمل اصحاب استناد کرده است از همین باب است؛ 

برداشت  ح5(   ،337  /3 ُه«)کلینی، 
َ

ف
ْ
ل

َ
خ َمْن  یْسِمَع  أْن  ِلإِلَماِم  »یْنَبِغی  روایت  از  که  کسانی  پاسخ  در   

ً
مثال

کرده اند که پیش نماز باید دو رکعت آخر را بلند بخواند و اگر تسبیحات اربعه را به اخفات بخواند باطل است، 

 فهموا من لفظ "ینبغی" اإلستحباب.«)انصاری، کتاب الصاله، 
ً
 و حدیثا

ً
چنین گفته است: »أّن  أصحابنا قدیما

 1/ 333 ( پر واضح است که در این جا، شیخ اعظم نمی خواهد ضعف داللت را با فهم و عمل اصحاب جبران 

کند یا ظهور کالم را با فهم و عمل اصحاب بشكند، بلكه وی از طریق فهم و عمل اصحاب که از خبره های 

عرف اهل زبان هستند، معنا و ظهور عرفی کالم را کشف کرده است.

بنابراین اگر فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر ندانیم، باز هم حدیث پژوه باید به سراغ فهم عالمان و 

اصحاب برود زیرا فهم آنان، همچون نورافكنی است که فضا را برای کشف معنای عرفی روشن می سازد و 

زمینه ساز فهم درست حدیث می گردد. پس در هر صورت، فهم و عمل اصحاب یكی از قرائن خارجی برای 

فهم درست حدیث به حساب می آید.
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3( جايگاه علمی سائل

ی و واقعی حدیث راهنمایی می کند، جایگاه علمی 
ّ

یكی از قرینه های غیر لفظی که حدیث پژوه را به مراد جد

سائل است که شیخ انصاری هم از این قرینه در آثار فقهی خود استفاده کرده است.

ُت لِبی َعْبِداللِه 
ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم ق نمونه اول: یكی از احتماالتی که در ارتباط با معنی حدیث: »َعْن ُمَحمَّ

َس«)طوسی، تهذیب الحكام، 2/ 36، ح64( 
ْ
: ال َبأ

َ
ال

َ
ق

َ
ْجُر؛ ف

َ
ف

ْ
َع ال

َ
ل

َ
ْجَر ِحیَن ط

َ
ف

ْ
ی ال

َّ
 َصل

ٌ
»علیه الّسالم« َرُجل

وجود دارد این است که محّمد بن مسلم خیال کرده که مقارن با طلوع فجر نمی توان نماز صبح را خواند)یعنی 

توهم بأس کرده است( و لذا از امام صادق »علیه الّسالم« می پرسد که شخصی هنگام طلوع فجر نماز صبح 

با  را  بأس  این احتمال توهم  انصاری  ندارد. شیخ  پاسخ می دهد: اشكال  امام  ندارد؟  آیا اشكالی  می خواند 

مخالف  دین  با ضروری  که  توهم  »این  می کند:  رد  را  احتمال  این  و  نمی داند  سازگار  سائل  علمی  جایگاه 

است از شخصی همچون محمد بن مسلم که از بزرگ ترین اصحاب امام صادق »علیه الّسالم« است بعید 

است.«)انصاری، کتاب الصالة، 1/ 109(

ُرَواِة  ی 
َ
ِإل ِفیَها  اْرِجُعوا 

َ
ف  

ُ
َواِقَعة

ْ
ال  

ُ
َحَواِدث

ْ
ال ا  »َوأمَّ به  مّیت  تقلید  برای جواز  عالمان  از  گروهی  دوم:  نمونه 

 ،484-483  /2 النعمة،  وتمام  الدین  کمال  ْیِهْم.«)صدوق، 
َ
َعل اللِه   

ُ
ة ُحجَّ َوأَنا  ْم 

ُ
ْیك

َ
َعل ِتی  ُحجَّ ُهْم  ِإنَّ

َ
ف َحِدیِثَنا 

زمان  آن  اطالق  و  است  راویان حّجت  فتوای  و  روایت  امام،  قول  طبق  که  بدین سان  کرده اند؛  استناد  ح4( 

موتشان را هم شامل می شود.)انصاری،  مطارح النظار، 2/ 479( ولی شیخ انصاری این برداشت از روایت 

را نادرست می داند و ادله ای بر رد آن می آورد که یكی از آن ها ناسازگاری با جایگاه علمی سائل است؛ بدین  

صورت که پرسش از جواز رجوع به راویان و حجیت روایت و فتوای آنان با جایگاه علمی سائل نمی سازد. 

وی در این باره می گوید: »همانا ظاهر حال سائلـ  یعنی اسحاق بن یعقوب که از اجال است همچون جاللت 

واسطه یعنی شیخ بزرگوار ابوالقاسم بن روح که یكی از نواب اربعه است ـ این است که سؤال از چیز روشن 

و واضح نباشد؛ زیرا آن سؤال امری نیست که بر مثل سائل و واسطه پوشیده باشد تا به فرستادن توقیع نیاز 

باشد.«)همان، 2/ 485(

4( تخصيص اكثر

م، اراده 
ّ
یكی از قرینه های غیر لفظی دیگری که در فهم حدیث به ما کمک می کند، تخصیص اکثر است. متكل

کرده است که خالد و بكر اکرام شوند ولی کالم را به صورت عموم القا می کند و می گوید: »اکرم العلماء« 

سپس تک تک عالمان را استثنا می کند تا حدی که تنها در تحت آن خالد و بكر باقی بمانند. به این، تخصیص 

نمی افتد.  اتفاق  م حكیم هرگز 
ّ
متكل در کالم  و  است  و مستهجن  قبیح  نزد عقال،  در  که  گفته می شود  اکثر 

بنابراین اگر کالم معصوم را به گونه ای معنا کنیم که باعث تخصیص اکثر شود، این خود قرینه ای است که آن 

معنا، مقصود و منظور وی نبوده است.



234/ نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و سوم، شماره 1،  شمارۀ پیاپی 106
این قرینه کمک گرفته  از  شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود در فهم و تحلیل داللی روایات 

است و در مواردی برخی از معانی محتمل را که مستلزم تخصیص اکثر بوده کنار نهاده است؛ به نمونه های 

زیر توجه کنید.

نمونه اول: عبدالله بن أبی یعفور خدمت امام صادق »علیه الّسالم« عرضه می دارد: عدالت یك شخص 

 
ِّ

ف
َ
اِف َوک

َ
َعف

ْ
ْتِر َوال وُه ِبالسِّ

ُ
ْعِرف

َ
ْن ت

َ
چگونه شناخته می شود تا شهادت وی پذیرفته شود؟ حضرت می فرماید: »ا

ُموِر 
ُ

خ
ْ
ْرِب ال

ُ
اَر ِمْن ش یَها النَّ

َ
 َعل

َّ
ُه َعزَّ َوَجل

َّ
 الل

َ
ْوَعد

َ
ِتی أ

َّ
َباِئِر ال

َ
ك

ْ
 ِباْجِتَناِب ال

ُ
ْعَرف

ُ
َساِن َوت

ِّ
یِد َوالل

ْ
 َوال

ِ
ْرج

َ
ف

ْ
ِن َوال

ْ
َبط

ْ
ال

 
ِ

ِلَجِمیع  
ً
َساِترا وَن 

ُ
یك ْن 

َ
أ ِه 

ِّ
ل

ُ
ک  

َ
ِلك

َ
ذ ی 

َ
َعل  

ُ
ة

َ
ل

َ
ال

َّ
َوالد  

َ
ِلك

َ
ذ یِر 

َ
َوغ ْحِف  الزَّ ِمَن  ِفَراِر 

ْ
َوال یِن 

َ
َواِلد

ْ
ال وِق 

ُ
َوُعق َبا  َوالرِّ َنا  َوالزِّ

ُعیوِبه «)صدوق، من ال یحضره الفقیه، 3/ 38، ح3280(

همان  ُعیوِبه«   
ِ

ِلَجِمیع  
ً
َساِترا وَن 

ُ
یك »أْن  عبارت  در  عیوب  از  مراد  که  است  باور  این  بر  انصاری  شیخ 

عیب هایی است که در فقره پیشین روایت، ترک آنها در مفهوم عدالت اخذ شده است و قرینه و شاهد آن را 

»تخصیص اکثر« می داند. وی در این باره می گوید: »همانا متبادر از عیوب، همان چیزهایی است که در فقره 

پیشین ترك شان در مفهوم عدالت اخذ شد؛ نه این که متبادر از عیوب همه کاستی های در گناهان کبیره و صغیره 

و مكروهات منافی با مرّوت باشد زیرا در غیر این صورت تخصیص اکثر الزم می آید چون گناهان کبیره و 

آنچه با مروت منافات دارد در مقابل چیزهایی که ترك شان در عدالت معتبر نیست، همانند قطره در برابر دریا 

است. بنابراین باید عیوب را بر چیزی حمل کرد که معهود از فقرات سابق است. گویا امام»علیه الّسالم« با 

تعریف کردن عدالت به ملكۀ بازدارنده از گناهان کبیره خواسته است پوشاندن کبائر هنگام معاشرت با مردم 

را راه شناخت عدالت معرفی کند.«)انصاری، رسائل فقهیة ، 21(

نمونه دوم: شیخ اعظم با توجه به اخبار »نفی ضرر و ضرار«1 مفاِد قاعدۀ »الضرر« را این می داند که شارع 

مقدس، حكمی که باعث ضرر بر شخصی شود جعل نكرده است.)انصاری، فرائد الصول،  2/ 460( وی 

می گوید که داللت »اخبار نفی ضرر« بر این معنا هیچ گونه کاستی ندارد جز این که به کثرت تخصیص مبتال 

 چنین باشد 
ً
است به گونه ای که افرادی که از تحت آن خارج شده چندین برابر افراد باقی مانده است و اگر واقعا

باید از این معنا دست برداریم. وی در این باره می گوید: »همانا الزم آمدن تخصیص اکثر قرینه ای است بر 

این که معنایی اراده شده که از آن تخصیص اکثر الزم نیاید.«)همان،  2/ 465(

در موارد دیگری نیز شیخ اعظم برای کشف مراد جدی حدیث از این قرینه کمک گرفته است.)انصاری، 

فی  الخلل  أحكام  همو،  288 ؛  و  5/   172  /2 و   400 الطهاره،  1/  کتاب  همو،  466؛  النظار،  3/  مطارح 

الصالة ، 72؛ همو، کتاب المكاسب،  1/ 20-21  و 85 و 3/ 63 و 553؛ همو، القضاء والشهادات، 210(

ی، 2/ 48( مهم ترین این اخبار، روایاتی 
ّ
1. اخباری که بر نفی ضرر و ضرار داللت می کند فراوان است. فخر المحققین در ایضاح الفوائد ادعای تواتر کرده است)حل

است که قصه سمرة بن جندب را گزارش می کند.)برای نمونه رك: کلینی، 5/ 292، ح2(
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5( ناسازگاری با شأن و عصمِت معصوم

مات و قطعیات نزد امامیه است و آنان اسوه ادب و کرامت انسانی 
ّ
عصمت پیامبر و امامان معصوم از مسل

هستند. سخن به درشتی نمی گویند و دور از آداب انسانی رفتار نمی کنند و نه تنها در میزان دین، کامل ترین 

رحمت،  سِر  از  جز  نیز  انسانیت  میزان  در  بلكه  می شوند،  دانسته  حق  به  ق 
ّ
تخل و  اسالم  به  ایمان  مصداق 

مردانگی، گذشت، فداکاری، راستی، بردباری و عّزت نفس سخن نمی گویند و اقدامی نمی کنند؛ لذا هرگاه 

روایتی با عصمت و منش انسانی و شخصیت اسالمی معصومان در تعارض باشد، فاقد اعتبار و ارزش دانسته 

می شود. شیخ اعظم نیز برخی روایات را با این میزان سنجیده و با اینكه به لحاظ سند معتبر بوده اند، آن ها را 

تأویل برده یا کنار نهاده است.

نمونه اول: در جوامع حدیثی، اخباری وارد شده که نشان می دهد گاهی پیامبر اکرم به هنگام نماز صبح 

 ،265 /2 الحكام،  تهذیب  و 9؛ طوسی،  3/ 294، ح8  است.)کلینی،  قضا شده  نمازش  و  مانده  خواب 

ح95؛ همو، اإلستبصار، 1/ 286، ح4؛ حرعاملی، 8/ 254، باب1،  ح10569( عالمه مجلسی در کتاب 

بحاراالنوار بابی با عنوان »سهوه و نومه عن الصالة« گشوده و به صورت گسترده به نقد و تحلیل این اخبار 

پرداخته است.)رک: مجلسی، 17/ 129-97( مالمحسن فیض کاشانی نیز برخی از این اخبار را در وافی در 

بابی با عنوان »ال عار فی الرقود عن الفریضة « آورده است.)فیض کاشانی، 8/ 1019-1022(

یكی از این احادیث که شیخ انصاری نیز آن را آورده از این قرار است: »از زراره نقل شده که با امام باقر 

»علیه الّسالم« مالقات کردم حضرت برایم از رسول خدا حدیث کرد که در یكی از سفرهایش تا پاسی از شب 

بیدار بود و فرمود چه کسی نگهبانی می دهد؟ بالل گفت: من.]نگهبانی شب را به بالل سپرد و بعد به خواب 

رفت[ سپس بالل خوابش گرفت و همه خواب بودند که خورشید طلوع کرد ]ناگهان حضرت بیدار شد[ و 

فرمود: بالل! چرا خوابیدی؟ بالل گفت: یا رسول الله مرا هم مانند شما خواب ربود. سپس حضرت فرمود: 

از مكانی که در آن غفلت شما را فراگرفته حرکت کنید، ]مقداری که حرکت کردند[ حضرت فرمود: بالل! 

اذان بگو. پس بالل اذان گفت و حضرت دو رکعِت فجر را خواند و به اصحاب دستور داد، پس آنان دو رکعِت 

فجر را خواندند، آن گاه حضرت با آنان نماز صبح را اقامه کرد سپس فرمود: هر که نمازی را فراموش کند هر 

وقت یادش آمد بخواند« شیخ انصاری این روایات را در حد استفاضه می داند و بر این باور است که در سند و 

داللت آن ها هیچ مشكلی وجود ندارد و تنها مشكل آن ها ناسازگاری با شأن معصوم است. وی به طور مفصل 

به نقد محتوایی آن ها می پردازد. )انصاری، رسائل فقهیة ، 323-319(

نمونه دوم: عبدالحمید بن سعید گفت: »امام کاظم »علیه الّسالم« غالمی را فرستاد تا برایش تخم مرغ 

بخرد. غالم یكی دو تا تخم مرغ خرید سپس با آن ها قمار زد. چون که به نزد موسی بن جعفر »علیه الّسالم« 

آمد، حضرت آن ها را گرفت و خورد. موالی آن غالم به حضرت عرض کرد: در میان آن ها تخم مرغی بوده که 
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با آن قمار شده امام طشتی خواست. آنچه خورده بود استفراغ کرد« )کلینی، 5/ 123، ح3؛ حرعاملی، 17/ 

165، باب35، ح22255؛ مجلسی، 48/ 117، باب5، ح32(

شیخ انصاری در محتوای این روایت مناقشه می کند و چنین می گوید: »شاید اینكه امام تخم مرغی را که 

غالم با آن قمار بازی کرده بود، قی کردند به خاطر ترس از این بوده که حرام جزئی از بدنش شود نه این که آن 

را به مالكش بازگرداند. ولی این اشكال پیش می آید که اگر این گونه تأثیری داشته باشد مشكل است که امام 

آن را از روی جهل بخورد؛ چون امام به محرمات واقعی که علم، جهل و غفلت آن را تغییر نمی دهد اقدام 

نمی کند؛ زیرا آنچه که داللت دارد که غفلت از انجام واجب و ترک حرام در حق معصوم روا نیست، داللت 

دارد که در اینجا هم جهل برای وی جایز نیست؛ مگر این که گفته شود مجرد تصرف، از حرام های علمی 

است و تأثیر واقعی که با جهل تغییر نمی کند همانا در صورتی است که تصرف باقی باشد و فرض این است 

که در اوائل تصرف معده، امام اطالع پیدا کردند و جهل حضرت ادامه نداشت. همه این ها به خاطر تطبیق 

گاه نیست« )انصاری،   فعل آنان بر قواعد است و گرنه  کسی جز خودشان از سر حرکات، رفتار و گفتارشان آ

کتاب المكاسب، 1/ 380-379(

و  بود  سردسیری  سرزمین  در  که  شد  پرسیده  مردی  درباره  »علیه الّسالم«  صادق  امام  »از  سوم:  نمونه 

باید غسل کند هر  فرمود:  بكند؟ حضرت  باید  از سردی هالک شود. چه  اگر غسل کند  هراس داشت که 

چه می خواهد بشود، بشود. گفت: بیان داشتند که بیمار و دردمند بوده اند و جنب شدند و در جای سردی 

بوده اند و شب سرد و طوفانی. غالمان را خواستم پس به آن ها گفتم مرا ببرید و غسلم دهید. گفتند: بر تو 

می ترسیم. به آن ها گفتم: چاره ای نیست پس مرا بردند و بر روی چوبی نهادند و بر من آب پاشیدند و غسلم 

دادند.«)طوسی، تهذیب الحكام، 1/ 198، ح49؛ همو، اإلستبصار، 1/ 162، ح8؛ حرعاملی، 1/ 478، 

باب48، ح1270(

گرچه این روایت به لحاظ سند صحیح است، ولی شیخ انصاری بر این باور است که محتوای آن با قواعد 

م و شأن معصوم سازگار نیست؛ لذا استدالل به آن را جایز نمی داند. وی در این باره می گوید: »هذا، مع 
ّ
مسل

کون ما تضّمنته الروایة مخالفة للقاعدة المقّررة فی التیّمم، بل لصول المذهب من عروض اإلحتالم لإلمام؛ 

ِم در باب تیمم ناسازگار است بلكه با اصول مذهب نمی سازد چراکه 
ّ
افزون بر این محتوای روایت با قاعده مسل

احتالم در شأن معصوم نیست.«)انصاری، کتاب الطهاره، 2/ 404(

نمونه چهارم: در موثقه عبدالله بن وضاح که راوی از امام می پرسد: »قرص خورشید مستتر شده و قرمزی 

در آسمان نمایان گشته است؛ آیا من حق افطار و نماز دارم امام او را سفارش به احتیاط می کنند«  بعضی 

برای وجوب احتیاط در شبهات حكمیه به این حدیث استناد کرده اند؛ اّما شیخ می گوید حكم به احتیاط در  

صورت جهل راوی به حكم از ناحیه امام با منصب ایشان سازگار نیست و لذا باید شبهه موضوعیه باشد نه 
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حكمیه؛ در نتیجه استدالل به حدیث بر احتیاط در شبهات حكمیه صحیح نیست.)انصاری، فرائد الصول، 

)79 /2

نتیجه گیری
ظهور  و  تصوری)معناشناسی(  ظهور  مرحله  دو  از  حدیث  فهم  که  است  باور  این  بر  انصاری  شیخ 

تصدیقی)منظورشناسی( تشكیل شده است؛ تشكیل ظهور تصوری به علم لغت، صرف، نحو، معانی، بیان 

و اصول فقه نیاز دارد و برای تشكیل ظهور تصدیقی باید از قرینه ها کمک گرفت. بررسی قرینه های لفظی 

و مقامی در فرآیند فهم حدیث تأثیر بسزایی در فهم مراد واقعی معصوم دارد؛ ایشان برای تحصیل ظهور و 

از قرائن مقامی متنوعی استفاده کرده است که  امام، در تراث فقهی ـ اصولی خود،  به مراد جدی  دستیابی 

برخی از آنها عبارتند از:

1. به نظر شیخ انصاری اجماع، یكی از مهم ترین قرینه های غیر لفظی است که حدیث پژوه را به فهم مراد 

جدی معصوم راهنمایی می کند و ایشان در مقام فهم و تحلیل داللی روایات به اجماع به عنوان یک قرینه 

توجه کرده است و در موارد فراوانی از آن برای رسیدن به مدلول حقیقی و جدی روایت کمک گرفته است.

2. شیخ انصاری در علم اصول ثابت کرده است که فهم و عمل اصحاب جابر و کاسر نیست ولی در مقام 

عمل بدان پایبند نبوده است. البته به نظر ایشان حتی اگر فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر ندانیم، باز هم 

حدیث پژوه باید به سراغ فهم عالمان و اصحاب برود زیرا فهم آنان، فضا را برای کشف معنای عرفی روشن 

می سازد و زمینه ساز فهم درست حدیث می گردد.

ی و واقعی حدیث راهنمایی می کند، 
ّ

3. یكی دیگر از قرینه های غیر لفظی که حدیث پژوه را به مراد جد

جایگاه علمی سائل است که شیخ انصاری هم از این قرینه در آثار فقهی خود استفاده کرده است.

4. یكی از قرینه های غیر لفظی دیگری که در فهم حدیث به ما کمک می کند، تخصیص اکثر است. شیخ 

انصاری در تراث فقهی و اصولی خود در فهم و تحلیل داللی روایات از این قرینه کمک گرفته و در مواردی 

برخی از معانی محتمل را که مستلزم تخصیص اکثر بوده کنار نهاده است.

5. شیخ اعظم برخی روایات را با میزان ناسازگاری با شأن و عصمِت معصوم سنجیده و با اینكه به لحاظ 

سند معتبر بوده اند، ولی آن ها را تأویل برده یا کنار نهاده است.
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