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(تاریخ دریافت 4334/44/7 :ـ تاریخ پذیرش)4335/2/3 :

کتاب البحر الزخار فا شرح اثادی االئیة االطهار از تألیفات سید محسن امین است.
ایشان شیوه جدید اطمینان به صدور عین واژههـا از معصـوم را مـالک اسـتنباط احکـام
دانسته و با رویکردی متعادل ،بین اخباریان و اصولیان ،بـدون اسـتفاده از ادلـه عقلـی و
اجماع ،به بررسیهای لغوی و عرفی و تطبیق قواعد اصول فقه بر روایات پرداخته است.
سید محسن امین به شیوه تبویب صاحب سائل الشیعه و الوافا ایراد جدی داشته و بـه
جای اعمال نظر اجتهادی در تبویب ،عین الفـاظ روایـات را مـالک دانسـته اسـت .ایـن
شیوه ،در سهولت و قاعدهمند شدن مسیر استنباط مـؤثر اسـت .بررسـی ابـواب مختلـف
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چکیده

کتاب البحر الزخار نشان میدهد که مصنف نسـبت بـه نظـر کلینـی در الکیافا و شـیخ
محمد سبط عاملی در شرح االستبرار و دیدگاههای حدیثی عالمه محمد باقر مجلسی
در بحار االنوار و ررآا العمول و نظریات رجالی رنتما الجیان اهتمام ویژه دارد .توجه به
اختالف نسخ و قراین عرفی و موضوعشناسی و تأثیری که این امور در استنباط دارند ،از
امتیازات کتاب البحر الزخار است.
کلید واژهها :روششناسی ،سید محسن امین،البحر الزخار.

مقدمه

روششناسی ،یک مطالعه منظم و اصولی است که جست و جوی علمی را راهبردی مـیکنـد .بـه
عبارت دیگر ،بررسی و تحلیل نقادانه روشهای خاص تطبیق یک تئوری در هر یک از فنون ویژه
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علمی ،وظیفه شاخهای از علـم اسـت کـه روششناسـی خوانـده مـیشـود (احمـدی.)11 :1134 ،
تحلیل یک کتاب گاهی مربوط به بررسی نوع آن است و گاهی مربوط به روش آن اسـت« .نـوع»
مربوط به ماهیت یک کتاب است و «روش» مربوط به شیوه اجرای تحقیـق اسـت (همـان.)13 :
در این نوشته به دنبال یافتن شیوه اجرای تئوری پیاده شـده سـید محسـن امـین در کتـاب البحیر
الزخار هستیم.
سید محسن امین (م1111ق) از عالمان و اندیشمندان شیعه است که در زمینههای مختلف
از جمله تراجم و تاریخ و حدیث و منطق و اصول دین و اصول فقه و فقه و نحـو و صـرف و بیـان و
ردود و نقود ،کتاب و مقاله نوشته است .وی از اساتید بزرگی همچون :آخوند خراسانی و آقـا رضـا
همدانی و شیخ عبدالله مازندرانی و سید کاظم یزدی و میرزا حبیب الله رشتی و  ...بهره برده است
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

(امین1202 ،ق .)104 /11 :از مهمترین آثار ایشان ،اعیان الشیعه ،لیواعج الشیجان فیا رمتیل
الحسین ،ثواشا عر ه ،ثذف المتول عن علم االصول و البحیر الزخیار فیا شیرح اثادیی ائییة
االطهار

است.

البحر الزخار کتابی در شرح روایات فقهی ائمه اطهار

است کـه بـا در گذشـت مؤلـف ،بـه

فرجام نرسیده و تنها سه جلد از این کتاب بـر جـای مانـده اسـت (تهرانـی1212 ،ق.)101 /11 :
ُ
مؤلف در دو جلد اول ،ضمن مقدمهای مفصل در قالب نه بخـش (فایـده) ،بـه اسـناد روایـات و در
جلد سوم با روش اختصاصی خود به شرح احادیث فقهی ائمه اطهار

پرداخته است.این کتاب

با وجود اهمیت و ارزش واالی آن ،شاید به دلیـل نیمـه تمـام مانـدن یـا بـه جهـت شـهرت اعییان
الشیعه ،از میان آثار سید محسن امین کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است.
طبق آنچه از پیشگفتار سید محسن امین در جلد اول البحر الزخار به دست میآید ،مؤلف بـه دلیـل
نقصانی که در کتب اربعه و سائل الشیعه مشاهده نموده ،برای تدارک کاستیهای آنها در شمول همـه
اخبار و تفسیر و شرح روایات و ترتیب مناسب ،دست به تالیف این کتاب زده است (همان.)113 :
در این نوشته ،در سه فصل به روششناسی کتاب ارزشمند البحر الزخار خواهیم پرداخـت :در
فصل اول بـه منـابع ایـن کتـاب و در فصـل دوم بـه روششناسـی مؤلـف ،بـر اسـاس تصـریحات
خودشان ،اشاره خواهیم کرد و سد

در فصل سوم به سرا روششناسی توصیفی ـ تحلیلی متن

خواهیم رفت .دلیل تفکیک منبعشناسی از روششناسی این است که منـابع در روش یـک مولـف
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اثر دارد اما تأثیر آن بیرونی است؛ لذا مناسب است به صورت جداگانه به آن پرداخته شود.

منبعشناسی

روایات اهل بیت با رویکردهای مختلفی به شرح و بررسی احادیث پرداختهاند؛ چنان
شارحان
ِ
که مالصدرا با رویکرد عقلگرایانه (طباطبایی )021 :1112 ،و اخباریون با رویکرد التزام به ظـاهر
حدیث و کراهت از تطبیق اجتهـادی (مسـعودی ،)010 :1112 ،احادیـث را شـرح دادهانـد؛ سـید
محسن امین در کتاب البحر الزخار رویکـردی جـامع داشـته و عـالوه بـر شـرح مـتن ،بـه بررسـی
سندی و استنباط احکام هم پرداخته و برای این کـار از منـابع متعـدد حـدیثی و رجـالی و فقهـی و
لغوی استفاده نموده است .برای روشن کردن میزان تتبع ایشان به برخی از منابع این کتاب اشاره
میکنیم:
منابع حدیثی
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منابع اصلی سید محسن امین در حـدیث ،کتـب اربعـه شـیعه بـوده و در تکمیـل آنهـا از سیائل
الشیعه و الوافا و سایر کتب حدیثی کمک گرفته است .ایشان از بین کتب اربعه از جهت ضـبط و
تبویب برای کتاب الکافا و از جهت جامعیت برای ضهذیب االثکیام ،اعتبـار بیشـتری قایـل اسـت
(فخر الشیعه )113 :1132 ،و از جهت ترتیب از بین کتب اربعه و ما قبل آنها ،ترتیـب خاصـی را
الزم ندانسته و گاهی الکافا را بر ضهذیب االثکام مقدم کرده و گاهی بـر عکـ عمـل مـیکنـد.
برای نمونه ،چند مورد از مواردی که شاهد بر این مطلب است ،عبارتاند از :امین1211 ،ق/1 :
 001 ،101 ،03 ،01و  ...البته در برخی موارد این ترتیب رعایت نشده اسـت؛ از جملـه صـفحات:
 012 ،111و ...؛ ولی به نظر میرسد نسبت به سایر منابع اولویتی از جهت اعتبار قایل نبـوده و در
روایات هر باب ،اعتبار کتب را لحاظ نکرده است؛ لذا گـاهی روایـات سیائل الشییعه و
ترتیب بیان
ِ
بحار االنوار را از جهت ترتیب بر الکافا مقدم میکند (همان)111 :
از مقدمه البحر الزخار ،به دست میاید که ایشان تنها به کتـب اربعـه بسـنده نکـرده و تـالش
نموده است که تمام اخبار موجود در هر باب از ابواب فقهی را گرد آوری نماید؛ لذا با وجود اقرار به
تالش ارزشمند شیخ حر عاملی و فی کاشـانی،در جمـع آوری روایـات ابـواب مختلـف ،آنهـا را
دچار نقص در جامعیت و تبویب دانسته و در مواردی به جبـران ایـن کاسـتیهـا پرداختـه اسـت از
جمله این موارد عبارتاند از:
استفاده کتب فقهی متقدم که حاوی روایات هستند؛ مثل الیمنیع صـدوق؛ بـرای نمونـه
(همان 114 :و  )111البته روایاتی که از این کتاب نقل شده در التهـذیب یـا االستبصـار
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هم وجود دارد و طبق آنچه از پیشگفتار مصنف (همان )11 /1 :به دست میآید ،نقـل
از الیمنع صدوق از بحار االنوار یـا رسیتیر البحیار صـورت گرفتـه اسـت .از ایـن رو در
فهرست منابع حدیثی نام آن ذکر نشد.
استفاده از مستدرکات و جوامع حدیثی متاخر؛ مثل رستیر الوسائل و بحار االنوار.
تفکیک روایات هر باب از سائل الشیعه و تبـدیل آنهـا بـه بابهـای متعـدد بـا عنـاوین
متعدد؛ به عنوان نمونه :آنچه در باب اول کتاب سائل الشیعه ،تحت عنوان «انه طـاهر
مطهر یرفع الحدث و یزیل الخبث» است؛ اما در البحر الزخار تبدیل به سه باب شده کـه
عبارتاند از« :الما :طهور» و «ان کل مـا :طـاهر حتـی یعلـم انـه قـذر» و «المـا :یطهـر
والیطهر» .نیز باب سوم سائل الشیعه که با عنوان «نجاسة الما :بتغیر طعمه او لونـه او
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

ریحه بالنجاسة» آمده ،در البحر الزخار به «نجاسة کل ما :یتغیر طعمـه او لونـه او ریحـه
بالنجاسة» و «اذا کان الما :اکثر من راویـه لـم ینجسـه شـی »:تبـدیل شـده اسـت .ایـن
مطلب را در روششناسی تکرار خواهیم کرد.
جا به جا کردن برخی روایات از برخی ابـواب سیائل الشییعه بـه بابهـای دیگـر :برخـی
روایات سائل الشیعه مناسب با عنوانی که شیخ حر بیان کرده نیست ،لـذا مؤلـف البحیر
ً
الزخار آنها را ذیل عناوینی که مناسب بوده ،برده است؛ مثال در سائل الشییعه عنـوان
باب نهم «عدم نجاسة الکر من الما :الراکد بمالقـات النجاسـة بـدون التغییـر» اسـت و
برخی روایات این باب را سید محسن امین به بـاب «اذا کـان المـا :قـدر کـر لـم ینجسـه
شی »:برده است؛ زیرا مربوط به ما :راکد نبوده است و یا روایـت هشـتم از بـاب «مقـدار
الکر باالشبار» سائل الشیعه را در باب جداگانه ،با عنوان «اذا کان الما :قدر قلتـین لـم
ینجسه شئ» برده است؛ زیرا با سایر روایات باب متفاوت است .دلیـل ایـن تفکیـک را در
مورد دوم از روششناسی توصیفی خواهیم گفت.

در این باره مصنف در پیشگفتار البحر الزخار آورده است:

ً
صاحبان این کتب (محمدون ثالث) خصوصا مرحوم کلینی عمر گرانمایـه خـود را بـرای
انتقال میراث حدیثی خرج کردند ،اما به خاطر صعوبت تنـاول و نامناسـب بـودن ترتیـب

روایات (امـین1211 ،ق ،)11 /1 :شـیخ حـر عـاملی در قـرن یـازدهم ،در سیائل الشییعه،
عالوه بر نقل تمام روایات کتب اربعه ،از سایر کتب مشهور نیز بدان افزود .مرحوم فی
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نیز تالش کرد تا در کتاب الوافا ایرادات کتب اربعه را رفع کند ،اما باز نواقصـی دارد کـه

به نظر رسید تدارک این کاستیها در کتب اخبار با ترتیبـی مناسـب امـری ممکـن اسـت
(فخر الشیعه.)111 :1132 ،

یکی از راهکارهای تحقق این هدف تکمیل روایات با استفاده از منابع حدیثی متعدد بـوده کـه
عبارتاند از:
الیحاسیین (امــین1211 ،ق ،)03 /1 :الکییافا (همــان 11 ،11 ،22 ،12 ،14 :و  ،)...ریین
الیحیره الفمیه (همان 12 ،41 ،00 ،3 :و  ،)...ضهذیب االثکام (همـان44 ،11 ،24 ،01 ،14 :
و  ،)...االستبصــار (همــان 11 ،31 ،31 ،11 ،10 :و  ،)...علییل الشییرائع (همــان 212 :و ،)213
عیون اخبار الرضا

(همان 212 :و  ،)211برائر الیرجا( ،همان ،)211 :الوافا (همان11 :

و  ،)241سائل الشیعه (همان ،)021 ،111 ،14 ،11 ،12 :رستیر الوسائل (همان،11 ،01 :
منابع شرح الحدیثی

سید محسن امین با توجه به این که در حال تـدوین یـک کتـاب فقـه اثـری بـوده ،از تـالشهـای
بزرگان محدثین هم استفاده کـرده اسـت .ایشـان در پـیشگفتـار کتـاب خـود عمـده منـابع شـرح
االخباری که استفاده نموده نام برده (ر.ک :همان )14 – 10 /1 :که پرکاربردترین آنها عبارتاند
از:
 .1شرح حدیثهایی که عالمه محمد باقر مجلسی در ررآا العمول در شرح روایـات الکیافا و
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 131 ،142و  )...و بحار االنوار (همان 111 ،30 ،01 ،02 ،13 ،11 :و 1.)...

نیز در بحار االنوار داشته است (همان 103 ،101 ،101 ،11 /1 :و .)...
 .0ایشان از شرح حدیثها و تالشهای شیخ بهایی در رشرق الشیسین هم بهره برده اسـت
(همان 021 ،022 ،123 :و .)...
 .1یکی از کسانی که مرحوم امین بسیار از او یاد کرده و از نظریات رجالی و فقه الحدیثی او
محمد» است .وی نوه شهید ثـانی ،معـروف بـه شـیخ ّ
استفاده نموده« ،شیخ ّ
محمـد سـبط عـاملی
اســت .از آثــار او شییرح ضهییذیب األثکییام ،و االستمرییا االعتبییار فییا شییرح االستبرییار (شییرح
االستبرار) است .اگر چه سید محسن امین از کتب متعدد استفاده نمـوده اسـت ،امـا بـرای ایـن
شرح جایگاه ویژهای قایل بوده و در اکثریت قریب به اتفاق ابواب از آن بهره بـرده اسـت (همـان:
 100 ،121 ،11 ،11 ،11 ،21و.)...
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منابع فقهی و تفسیری

سید محسن امین در ضمن بررسی اخبـار و اسـناد ،از نظریـات برخـی فقهـا و مفسـران نیـز بـرای
استدالل یا استشهاد یا نقد اسناد و متون استفاده نمـوده اسـت؛ از جملـه کتبـی کـه ایشـان مـورد
استناد قرار داده ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الیمنع (همـان 042 ،102 ،111 ،114 :و  ،)...الیعتبیر (همـان 112 ،10 ،14 ،11 :و ،)...
الیختلف (همان 122 ،110 ،14 ،11 :و  ،)...السرائر (همان ،)123 :ریار االثکیام (همـان:
،)11ثبل الیتین (همـان ،)111 :الفوائیی الیینییة (همـان ،)01 :رریباح الفمییه (همـان،40 :
 111 ،111 ،110و  ،)...کتاب الطهارا شیخ انصاری (همان )112 :و ضفسیر راا (همان.)12 :
مرحوم امین هنگام استفاده از برخی منابع فقهی فقط به نام مؤلفش بسنده کرده اسـت؛ از
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

جمله :صاحب رعالم ،فاضل تستری (همان ،)010 :صاحب الیشترکا( ،همان.)122 :
منابع رجالی

سید محسن امین در فوای ِد ابتدای کتاب نکاتی در باره اسناد و منابع رجـالیاش بیـان مـیکنـد؛ از
جمله این که:

در فائده اول آمده است:
اسناد روایات را به همان شکل موجود در کتب روایی آورده و حتی اگر کلینی در مـوردی
سندی را به اتکا :به سند قبل حذف نموده است به آن تصـری مـیکنـد (فخـر الشـیعه،
.)03۵ :1132
از آنجا که مؤلف کتابهای رجالی گستردهای در اختیار نداشـته ـ کـه عـدم ذکـر منـابع
مهمی مثل الرجال برقی و الرجال ابن غضـایری در کتـب مـورد اسـتناد مؤلـف ،مؤیـدی
برای این مطلب است ـ گاهی با واسطه از سایر کتب رجالی ،نقل نموده است (ر.ک :بند
پنجم از فایده اول).

از منابع اصلی رجال که مورد استناد سید محسن امین بوده است میتوان موارد زیر را نام برد:
رجییال الکشییا (همــان 141 ،111 ،122 :و  ،)...رجییال النجاشییا (همــان 022 ،121 :و ،)...
فهرست الطوسا (همان 121 ،11 :و  ،)...رجال سیی بن طا س (همان ،)21 :خالصة االقیوال
(همان ،)14 :رنتما الجیان ،رجال سیی ضفرشا (همان )222 :و ضعلیمه (حاشیه)رینهج الیمیال
424

(همان.)122 :

از بین منابع مذکور ،یکی از منابع مهمی که برای بررسی سندی استفاده شده است ،رنتمیا الجییان
صاحب رعالم (شیخ حسن زین الدین) است که نکـات ارزنـدهای در بـاره سـند و آسـیبهای آن دارد؛ بـه
عنوان مثال ،مصنف البحر الزخار در باب «طهارت غساله حمام» روایتی از حسین بن سـعید ،از ابـن ابـی
عمیر نقل کرده و در ذیل آن ،از قول شیخ حسن در رنتما الجیان نقل میکنـد کـه ایـن شـکل سـند در
ضهذیب االثکام آمده ،اما لفظ «عن» بین دو راوی (ابن ابی عمیر و فضاله) سهوی است .در اصل این دو
بر هم عطف شده و شیوه رایج همین بوده است .سد سید محسن امین میگوید در چنـد جـا از نسـخۀ
ضهذیب االثکام شیخ که داشتم این سهو قلم هست و لذا آن را تأییدی بر انکار برخی علمای رجال نسبت
به نقل با واسطه حسین بن سعید از فضاله گرفته است (برای نمونه دیگر ،ر.ک :همان.)111 :
روششناسی سید محسن امین در کتاب البحر الزخار

منابع لغوی
ً
مصنف ،در بررسیهای لغوی ،تتبع نسبتا کاملی از کتب لغت انجام میدهد .در برخی مـوارد ،بعـد
از بررسی لغوی ،در صورتی که شاهد قرآنی یـا شـاهدی از نظـر فقهـا بـرای واژه مـورد نظـر وجـود
داشته باشد ،آن را ذکر میکند (همان .)111 :رویکرد ویژهای که سید محسـن امـین در تفکیـک
روایات ،بر اساس تکرار عین واژهها دارد ،مستلزم تأثیر بسیار کار لغوی بـر برداشـتهای داللـی از
متون روایی و اهمیت منابع لغوی ایشان است .از نمونههای فراوانی کـه ذیـل عنـوان لغـت آمـده،
کتب موجود نزد ایشان به دست میآید که عبارتاند از:
الیغییرب (هم ـان 111 ،144 ،12 :و  ،)...الرییحاح (همــان 111 ،22 :و  ،)...ضهییذیب اللغییه
(همان 113 ،132 ،12 :و  ،)...قاروس الیحیط (همان 111 ،121 ،111 ،11 ،22 :و  ،)...ضیاج
العییر س (همــان 12 :و  ،)111ررییباح الینیییر (همــان 141 ،121 ،111 ،111 :و  )....و رجیییع
البحرین (همان 111 ،121 :و .)...
روششناسی بر اساس بیان مصنف

مرحوم امین ره در دو قسمت از کتاب البحر الزخار (پیشگفتار و فایده اول از فواید) نکاتی در بـاره
شیوه نگارش این کتاب ذکر کرده که به صورت خالصه به آنها اشاره میکنیم:
الف .پیشگفتار جلد اول

فاصـل اصـولیان و اخباریـان
از کلمات سید محسن امین بر میآید که ایشان نگاهی متعادل حـد
ِ
داشته؛ هر چند نگاه اخباری غالب بوده است؛ زیرا جز روایات نقل شـده از ائمـه اطهـار منبـع
دیگری (عقل و اجماع) برای احکام شریعت بیان نمیکند:
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از نظر ما (امامیه) بیشـتر احکـام دیـن تنهـا از راه نقـل از صـاحب شـریعت و سـفیران او
ـ علیه و علیهم افضل الصلوا و السالم ـ به دست میآیند که توسط قـدمای از محـدثان
شیعه در چهار صد تصنیف گردآوری و [بیشتر آنهـا] در کتـب اربعـه مـا (الکیافا ،رین
الیحیرالفمیه ،ضهذیب االثکام و االستبرار) از قرن سوم تا اوایل قرن پنجم نقـل شـده
است (همان.)1 /1 :

هر چند ایشان این جمله را در نفی استفاده از قیاس و استحسان و در مقابل اهل سـنت بیـان
کرده است ،اما همین که اسمی از اجماع و عقل و ظـواهر قـرآن بـه میـان نمـیآورد ،شـاهدی بـر
تمایل به اخباریان است؛ چنان که در متن کتاب هم هرگز از این موارد استفاده ننموده است .البته
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

بر فرر اخباری بودن هم ،از اخباریان بسیار متعـادل اسـت؛ آن گونـه کـه اسـتفادههـای متعـدد
ایشان را از اصول فقه و رجال (و به تعبیری ،نمونههای کار اجتهادی) خواهیم آورد.
ایشان در این پیشگفتار میگوید:
مشایخ ثالثه با این که در نقل احادیث و جمع اختالفاتشان تالش خود را به کار بستند ،امـا در
این کار به نظامی کامل ،شامل تمام اصول و احکام و نرسیدند و متعرر احادیث پیچیده نشـدند.
البته جمع بین آنچه آنها انجام دادند و آنچه انجام ندادند ،کـار مشـکلی اسـت .صـاحب سیائل
الشیعه و الوافا برای حل این مشکل تالش زیادی کردنـد ،امـا بـه نتیجـه نرسـیدند .از مهمتـرین
اموری که موجب سختی در دسترسی و نامناسب بـودن ترتیـب روایـات در مثـل سیائل الشییعه و
الوافا و سایر کتب متأخری که دنبال حل این مشکل بودهاند ،شده است ،این اسـت کـه آنهـا از
طریق جمع روایات مختلف المتون در عنوان و باب واحد ،اقدام بـه کـم کـردن ابـواب نمودنـد؛ در
حالی که این نظر اجتهادی آنهـا بـوده و چـه بسـا دیگـران ایـن عنـوان را نمـیپذیرفتنـد .اگـر در
انتخاب عناوین به آنچه در اخبار آمده بود ،اکتفا میکردنـد ،هـر چنـد ابـواب متعـدد مـیشـد ،امـا
ترتیب زیباتر و دسترسی آسانتر میشد .لذا احساس کردیم که جبران این کاستیها ممکن است؛
چنان که اگر به کتاب ما (البحر الزخار) توجه شود ،شاهد بر این جبران است؛ چرا که ما (مؤلـف)
در این ترتیب جدید دو کار عمده داشتهایم:
عناوین ابواب تا حد ممکن به الفاظ روایات اکتفا کردهایم؛
 .1در
ِ
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 .0برای جلوگیری از عدم تداخل عناوین ،آنها را زیاد کردهایم (همان.)10 – 12 :

توضی  :از جمله روشهایی که مصنف در کتاب البحر الزخار پیاده کرده ،تفکیک موضوعات
ریز از درون موضوعات کلی است تا تداخل در عناوین پیش نیاید .برای این کار به بخشی از الفاظ
ً
روایات بسنده کـرده اسـت .در نتیجـه ،عنـاوین ابـواب غالبـا از عنـوان رنتخیب الکیافا و ضهیذیب
االثکام و حتی سائل الشیعه و الوافا جزئیتر است؛ مثال:ما :و احکامش:
باب ان الما :البحر طهور ما:ه،
باب کل ما :طاهر حتی یعلم انه قذر،
باب نجاسة کل ما :یتغیر طعمه او لونه او ریحه بالنجاسة.
نتیجه ،این که مرحوم امین به دنبـال بیـان و شـرح کـاملی از تمـام احکـام فرعـی و البتـه بـه
صورت روشمند و ترتیب نیکو بوده است .ایشان ضمن جمعآوری اخبار ،به شرح و حل مشکالت
البحر الزخار پیاده شده ،به دست میآید که سید محسن امـین ،بنـا داشـته کتـابی از گونـه کتـاب
مرجع اعیان الشیعه با موضوع فقه بنویسد؛ به طوری که فقط مقدمه کتاب ایشـان دو جلـد
غنی و ِ
شده است .هر چند عمر ایشان کفاف نداده ،اما اهمیت جلد سوم ،دو چندان شده و شایسته است

روششناسی کاملی در این زمینه صورت گیرد.
ب .فایده اول از فوائد نه گانه مقدمه کتاب

ُ
مرحوم امین مقدمهای مفصل در دو جلد از این کتاب بیان داشته و در آن نه فایده را متـذکر شـده

روششناسی سید محسن امین در کتاب البحر الزخار

و رفع تعارضات و زدودن اجمالها و  ...پرداخته است .از مطلب مذکور و شیوهای که در جلد سـوم

است و در فایده اول ،شیوه و روش خود را بیان نموده است .به اختصار به چند نکته از ایـن فایـده
اشاره میکنیم:
گاهی در عناوین اخذ شده هر باب تداخل دیده میشود و این به خاطر آن است که عنوان باب
فتوای مؤلف نیست.
در پایان بحث از هر خبر ،احکام شرعی که از آن استنباط میشود ،آمده است.
توضی  :سید محسن امین بیشتر بررسی فقهی را در ذیل فهم روایت ـ که تحت عنوان تفسـیر
آمده است ـ بیان کرده و خروجی این بررسی را تحت عنوان «ما یستفاد من االحکام» میآورد .لـذا
در برخی ابواب 0ـ که اختالف مبنایی میشود ـ احکامی را بنا بر غیر مبنـای خـودش و احکـامی را
بنا بر مبنای خودش نتیجه میگیرد1.
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برای اختصار گاهی از رمزهایی استفاده شده است؛ به طور مثال ،به جـای الکیافا (کـا) ،بـه
جای ضهذیب االثکام (یب) ،به جای االستبرار (صا) ،به جای رجال النجاشا (جش) ،بـه جـای
فهرست الطوسا (ست) (همان ،)11 :به جای رین الیحییره الفمییه (فقیـه) ،بـه جـای سیائل
الشیعه (ئل) و به جای اصـحاب الصـادق

(ق) (همـان 141 ،11 ،14 ،3 :و  :110وثـق فـی

طریق (ق) الی  )...استفاده شده است.
تمام رموزی که در این کتاب اسـتفاده شـده اسـت ،در فایـده اول از جلـد اول (ص  )13آمـده
است .این شیوه استفاده از رمز و عالئم اختصاری در کتابهای رجـال شـیخ طوسـی و ابـن داود
هم آمده است (ر.ک :رحمان ستایش 32 :1110 ،و .)141
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

اول کتاب به نکات مهم رجالی اشاره کرده است؛ از جمله:
مؤلف در سایر فوائد از دو جلد ِ
بررسی صحت و سقم طرق صدوق به روایات الفمیه که در پایان کتاب آمده است،
طرق شیخ طوسی و بررسی توصیفات شیخ در باره برخی رجال سند،
اصحاب اجماع،
تفسیر عده من اصحابنا مرحوم کلینی ره در الکافا،
ً
شیوه رسیدن (تحمل حدیث) مؤلف به روایات کتب اربعه ،خصوصا شیوه اجازه مؤلف در
تحمل برخی روایات (فخر الشیعه.)121 :1132 ،

روششناسی بر اساس عملکرد مصنف

در این مرحله با توجه به شیوه عملـی سـید محسـن امـین در بررسـی روایـات هـر بـاب ،اقـدام بـه
روششناسی البحر الزخار شده است .این کار ابتدا در بررسیهای سندی و سد

در بررسـیهای

متنی ارائه خواهد شد:
گفتار اول .بررسیهای سندی

مصنف ،در ابتدای هر باب ،بعد از نقل روایات مربوط ،به بررسیهای سندی پرداخته است .توجـه
به نوع مواجهه ایشان با اسناد ،روشمند بودن عملکرد ایشان را ثابت میکند .از جمله نکـاتی کـه
از این منظر به دست میآید عبارتاند از:
 .1در بررسی سندها به نظر میرسد مرحوم امین نگاه رجالی صرف ندارد ،بلکـه بـا نگـاه جمـع
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قراینی نیز کار میکند؛ نمونه:

در روایت هشتم از باب  1ـ که محمد بن سنان را بررسی میکند ـ بـا وجـود تضـعیفی کـه از ناحیـه
رجالیانی مثل نجاشی و شیخ طوسی و  ...در مورد ایشان هست ،ولی به خاطر وجود قراینی مثل نگـاه
به طریق او حکم به «صحی علی الظاهر» میکند (امین1211 ،ق .)10 /1 :مصنف در باره سکونی
نظر مشهور را ـ عامی بودن اوست ـ ضعیف دانسته و علی االص او را ثقه میداند (همان)12 :
 .0ایشان در بررسیهای سندی ،به طبقه راویان توجه داشته و از آن نتـایج سـندی مـیگیـرد؛
برای نمونه در باب  122کتاب ،روایتی از سائل الشیعه میآورد و میگوید:
ظاهر این روایت این است که بین برقی و ابن العرزمـی ،سـند افتـادگی دارد؛ زیـرا طبقـه
برقی با آنها سازگاری ندارد (همان.)214 :

ً
 .1غالبا برای هر راوی ،به یک بار توضی بسنده کرده و دفعات بعدی که نامش میآید ،با ذکر
 11 ،11 ،21و .)...
َ
روایات هممضمون ،گاهی اسناد با هم اختالف پیدا میکنند و برای تعیین نسخه
سناد
ِ
 .2در ا ِ
درست به سرا نسخه اضبط میرود .مرحوم امین – چنان که آوردیم و در پیشگفتار تصری کرده ـ
قایل است که به طور کلی در چنین مواردی نسخه مرحوم کلینی اضـبط اسـت و بـر نسـخه شـیخ
ترجی دارد؛ در روایت سوم باب  11از ضهذیب االثکام روایتـی مـیآورد کـه در آن نـام عبداللـه بـن
سنان آمده است .مصنف به دو دلیل احتمال داده شیخ اشتباه کرده و به جـای محمـد بـن سـنان
نام عبدالله بن سنان را آورده است :اول ،متن این روایت بـا روایـت سـوم ـ کـه از الکیافا آورده ـ

روششناسی سید محسن امین در کتاب البحر الزخار

شماره حدیث و باب ارجاع میدهد و دوباره تکرار نمیکند (بـرای نمونـه ،ر.ک :همـان،21 ،00 :

متحد است و کلینی با عنوان مطلق ابن سنان آورده است .دوم ،خود شـیخ هـم در روایـت دوم بـا
عنوان محمد بن سنان آورده است (همان.)122 :
گفتار دوم .بررسی متنی

در نوشته حاضر ،بررسی متنی در قالب دو گونه روششناسی توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است:
الف .روششناسی توصیفی

بررسی ابواب مختلف از جلد سوم کتاب البحر الزخار ،عالوه بر نکاتی که در گفتار سابق بیان شد،
به روشنی توصیفی از روش مصنف را نشان میدهد .از جمله نکات به دست آمـده از ایـن بررسـی
عبارتاند از:
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 .1توجه عمیق و دقیق به معنای لغوی و شرعی واژههای استعمال شده در احادیث
مصنف برای انجام این کار الزم بوده به عنوان مقدمه ،هر روایتی که با تکرار عین الفاظ آمـده
است ،از کتب اربعه و غیر آن ،گردآوری کند و از آن نتیجه بگیرد .در صورتی که در چندین روایـت
از چندین طریق عین واژهها تکرار شده باشد ،دیگر تنها معنا بسنده نکرده و واژهها را به دقتی کـه
خواهد آمد ،بررسی میکند؛ مثل کاری که در باره واژه طهور در یک بـاب (همـان )1 :یـا در مـورد
ُ
واژه قبه یا بالوعه (همان )202 :یا نقیع (همان )12 :و  ...در بابهای دیگر انجام شده است.
 .0خارج کردن روایاتی که راویان ،الفاظ مترادف را در یک موضوع و باب به کار بردهاند
هدف از این کار استناد به مفهوم و مدلول التزامی روایات در تعیین روایات هر باب بوده است؛
مثال :مصنف در بـاب  ،1روایـت اول ،واژه « ّ
تغیـر» را مـورد توجـه قـرار داده اسـت .لـذا بـا آن کـه
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تعدادی از روایات الکافا در این باب را ذکر کرده ،اما روایتی از الکیافا را ـ کـه بـه جـای « ّ
تغیـر»

تعبیر «آجن» به معنای «تغییر» آمده ـ نیاورده است .این مطلب میتواند به این دلیل باشـد کـه بـه
معنای آجن توجه نداشته – البته این احتمال بعید است – یا به این دلیـل باشـد کـه در فهـم روایـت
خصوص لفظ «تغیر» موضوعیت داشته ـ این هم میتواند نکتـهای مثبـت باشـد و هـم منفـی ـ و
تکرار یک لفظ زمینه را برای انجام یک کار لغوی ایجاد میکند و به جای نقل بـه معنـا ،اطمینـان
پیدا میکنیم که خصوص واژه تغ ّیر از معصوم صادر شده است .بر اسـاس آنچـه از شـیوه چیـنش
البحر الزخار در این گونه موارد به دست میآید ،این که مالک ایشان در آوردن روایات تحـت یـک
عنوان باب ،تکرار عین الفاظ است؛ چه این لفظ منطوق روایت باشد یا مفهوم روایت .نتیجهای که
از این مطلب به دست میآید ،این است که:
ً
ً
ً
اوال ،هر جا نقل به معنا شود ،کنار گذاشته میشود؛ ثانیا ،از آنجا کـه عرفـا غالـب بـودن مـا،:
مالزم با عدم تغییرش است ،روایتی که مشتمل بر واژه غلب المـا :باشـد ،در ذیـل بـاب تغییـر مـا:
میآید و تأ کید بر لفظ به خاطر اهمیت بررسی لغوی مانع از این نیست که احادیث مالزم بـا آنهـا
ذکر نشود (در روایت سوم عنوان غلبه ما :آمده است ،اما عنوان تغ ّیر در کار نیست .همان.)24 :
 .1وارد کردن روایات ابواب دیگر کتابهای حدیثی در یک باب
تأ کید بر تکرار واژهها برای استنباط احکام اقتضا دارد که به روایات هر باب از کتب اربعه اکتفا
نکرده و سایر روایات مشتمل بر واژههای یک عنوان را جمعآوری نماید؛ مثال :عالوه بر دو روایتی
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که شیخ طوسی در باب «آبی که اوصافش تغیر پیدا کرده» بیان کرده ،سید محسن امین دو روایت

دیگر را ـ که شیخ در باب دیگری (باب  12و  11ضهیذیب االثکیام) آورده ـ ذیـل همـین بـاب ،بـه
عنوان روایت  4و  1بیان کرده است.
نتیجه مهمی که از این سه بند از روششناسی توصیفی به دست میآید ،این اسـت کـه روش
سید محسن امین درست نقطه مقابل صاحب نظرانی مثل عالمه شعرانی در پدیـده نقـل بـه معنـا
است .دیدگاه عالمه شعرانی در بخشهایی از پاورقیهایشـان بـر شیرح اصیول الکیافا مالصـال
شده است و خالصه آن از این قرار است:

مازندرانی ،منعک

با وجود پدیـده نقـل بـه معنـا در روایـات کـه شـواهد آن فـراوان اسـت ،نمـیتـوان بسـان
متاخران بر آحاد واژهها و ساختار جمالت و ترکیبات در احادیث تکیه نمود و آمـوزههـای
ً
برگرفته از آنها را ضرورتا مستند به معصوم دانست (نصیری.)102 :1112 ،
پ

ضبط خصوص الفاظ روایات ممکن نیست و باید به اصل معنای روایات ـ که جملـه

بر آن منعقد شده ـ احتجاج شود ،نه دقایق و ظرافتهایی که با تفکر علما و از ال به الی
خصوصیات الفاظ قابل دستیابی است (شعرانی1130 ،ق.)011 /0 :

2

 .2توجه به نتایج فقهی حاصل از تفکیک معنـای شـرعی از معنـای لغـوی واژههـای روایـات؛
نمونه :در بررسی دو روایت اول باب  1نتیجه گرفته میشود که اگر مراد از توضا معنای شرعی آن
باشد ،نتیجهاش یک حکم فقهی است (اشتراط طهارت ما :برای وضو) .و اگر مراد معنای لغـوی
باشد ،یک حکم فقهی دیگر ،یعنی «عدم جواز رفع خبث با آب نج » نتیجه گرفته میشود.
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ایشان در ذیل روایات دال بر جواز نقل به معنا چنین آورده است:

 .1مصنف در هر باب ،بعد از بررسی سندی و رجالی ،چهار مطلب را رسیدگی مـیکنـد کـه بـه
ترتیب عبارتاند از :بررسی اختالف نسخ ،لغت ،تفسـیر و احکـام مسـتفاد از روایـت؛ امـا در برخـی
ً
ابواب ،این مطالب تا شش مورد هم میرسد؛ مثال در روایـت دوم بـاب ( 12غسـاله حمـام) بعـد از
لغت و تفسیر و قبل از احکام به نکاتی اشاره میکند که تحت عنوان خاصی آنها را بیان نکـرده و
ممکن است بتوان عنوان انتزاعی دفع توهمات و احتماالت برای آنها درست کرد .
 .4مصنف به اختالف نسخ خیلی اهمیت داده و از آن نتیجههای فقه الحدیثی مـیگیـرد .بـه
دو نمونه اشاره میکنیم:
توجه به اختالف نسخ و آثار آن :مصنف در بررسـی دو روایـت اول از بـاب  1بـا توجـه بـه
اختالف نسخه الکافا و ضهذیب االثکام ـ که در التهذیب با حرف جر علی آمـده ،امـا در

434

الکافا بدون حرف جر علی آمده است ـ در فعل غلـب المـا ،:آن را ارزیـابی نمـوده و بـه
ََ
دلیل این که غل َب ،مادهای است که در لغت عرب متعدی بنفسه نیست ،بلکـه بـا حـرف
جر «علی» متعدی شده و به معنای استولی علی فالن اسـت و ایـن امـر مطـابق نسـخه
ضهذیب االثکام است ،نه الکافا ،لذا نسخه ضهذیب االثکام را قویتر دانسته است 1.در
همین مورد ،چون برخی نسخ ضهذیب االثکیام طبـق بیـان مصـنف ،همـراه بـا تغییـرات
َ
ثالثه ،حرف «او» آمده است ،ولی نسخ دیگر ضهذیب االثکام با حرف «واو» است .و ایـن
مطلب در نتیجه فقهی که گرفته میشود ،مـؤثر اسـت؛ زیـرا یـا هـر یـک بـه تنهـایی اثـر
مستقل در نجاست ما :دارند یا جمع آنها با همدیگر این اثر را خواهد داشـت .کمـا ایـن
که در در روایت شش همین باب بعد از بررسی سندی به اختالف نسخه میپردازد و ایـن
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دفعــه تفــاوت در نســخه ضهییذیب االثکییام و االستبرییار را بیــان مــیکنــد کــه در ضهییذیب
االثکام میته و جیفه را بدون حرف عطف آورده و در االستبرار و نسخه سائل الشییعه
که از ضهذیب االثکام نقل کرده ،با عطف آورده است .لذا مصنف تفاوتی را که در عطـف
بیان و صفت شدن جیفه یا عطف تفسیری و عطف خاص بر عام شدن در این دو نسخه
به وجود میآید ،توضی میدهد.
ایشان در بررسی نسخهها اگر تأثیر در معنا داشته باشد ،از اختالف نسخ استفاده میکند
و اال در بسیاری از موارد نشان میدهد که اختالفی که در الفاظ وجـود دارد ،تغییـری در
معنا ایجاد نمیکنند و المعنا واحد (همان 011 ،011 :و .)211

 .1تأثیر «موضوعشناسی و قراین خارجی» بر فهم روایت
توجه به ماهیت موضوع و قراینی که در خارج برای هر موضـوع وجـود دارد ،مفهـوم روایـت را
روشنتر میکند؛ نمونه :این که از روی تجربه بـدانیم وقتـی میتـه در آب مـیافتـد ،چـه تغییراتـی
ایجاد میشود ،در فهم روایت مؤثر است .مصنف در بـاب  1روایتـی را مـیآورد کـه در آن از مـوارد
تغیر اوصاف ما« ،:ری » بیان شده و گفته با میته بوی آب تغییر کرده است .تغییر ریـ  ،داللـت بـر
تغییر لون و طعم هم دارد؛ زیرا در «میته» این طور است که با تغییر ری  ،آن دو هم تغییر میکند؛
بر خالف «دم» که این خصوصیت میته را ندارد .سد

برای این که اشکال نشود که چرا در ذیـل

روایت « و تغیر الطعم» آمده ،میگوید :این عطـف خـاص بعـد از عـام اسـت و اال همـان ریـ بـه
432

تنهایی برای رساندن کل مطلب (تغییر اوصاف ثالثه) کافی بود (همان.)21 :

 .3در استخراج احکام ،گاهی نتایج فقهی که از یک روایت میگیرد ،متعـدد اسـت و بـه بیـان
حکم اکتفا نشده ،بلکه در هر جا الزم بوده ،از جمع بین یک روایت و روایـات دیگـر نتیجـه فقهـی
گرفته یا به نقد سایر اقول پرداخته است؛ نمونه :در روایت هفتم از باب  ،1برخالف برخی روایات ـ
که چندان حکم جدیدی از آن به دست نمیآمد ـ ایـن روایـت چنـد نتیجـه فقهـی دارد :در اولـین
ً
حکم مستفاد با توجه به روایتی که بعدا خواهد آمد و داللتی که بر طهارت ابوال بغل و فـرس دارد،
نتیجه میگیرد که منع وارده در این روایت دال بر نجاست نیست ،بلکه دال بر این است که مـا :از
مطلق بودن خارج میشود .در نکته بعدی به شیخ محمد اشکال میگیرد و در حکم سوم بـه نقـد
کالم صاحبان ریار و ثبل الیتین میپرازد که گفتـهانـد« :مـا در اخبـار امامیـه روایتـی دال بـر
حالی که مصنف میگوید« :از اطالق این روایت نظر امامیه هم بر این مطلب به دست میآید».
نکته قابل توجه در این نقد به صاحب مدارک این است که مرحوم امـین در تمـام بررسـیهای
ً
دقیقشان ـ که ظاهرا از روایات هر باب آغاز شده ـ یک مرحله قبل از آن به اقول فقها توجـه وافـی
داشته؛ کما این که همین روش را در ابواب دیگر ،مثل باب ( 14االنـا:ین المشـتبه طاهرهمـا )...
در نقد شیخ و آخوند داشته است.
 .1در فهم معنای واژه ،تنها به لغت اکتفا نکرده و هر جا الزم بوده ،از قرآن بـرای اثبـات یـک
معنا یا احتمال آن بهره برده است؛ به عنوان مثال در باب  11در عبارت «یدخله الحب» برای ایـن
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نجاست ما :با تغییر رنگش نیافتیم و تنها روایتی از عامه هست که بر این مطلب داللـت دارد»؛ در

که شاهد بیاورد که اینجا مراد اراده و قصد ادخال است ،نه خود ادخال از آیـه  4سـوره مائـده اذا
قمتم الی الصلوا فاغسلوا استفاده کرده است و گفته در اینجا کسی کـه اراده اقامـه صـلوا دارد،
امر به غسل شده است (همان.)111 :
 .12از دیگر ویژگیهای این کتاب،استفاده از نکات نحوی در برداشت فقهـی یـا فهـم معـانی
ترکیبات است .مرحوم امین با تسلطی خاصی که در ادبیـات داشـته ،بـه خـوبی در جـایی کـه نیـاز
بوده ،از این گونه نکات بهره برده است .به سه نمونه اشاره میکنیم:
نمونه اول« :کان یشرب و هو قائم ،فیه داللة علی االستمرار فیدل علی عـدم کراهـة الشـرب
ً
قائما»؛ ضمن این که در این مثال از فعل معصوم برای کشف حکـم شـرعی اسـتفاده شـده اسـت
(همان.)214 /1:
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ً
نمونه دوم :تهراق الدما ::االصل تهراق دماوها لکن جعلت االلف و الالم بـدال عـن االضـافة
کقوله تعالی :عقدة النکاح  ،ای نکاحها (همان.)132 :
نمونه سوم :یبال علیهای یستمر علـی ذلـک کمـا یسـتفاد مـن صـیغة المضـارع (همـان/1 :
.)111
ب .روششناسی تحلیلی

 .1مبنای مصنف بر این است که اصل در استعمال یک واژه اراده معنای لغوی اسـت؛ یعنـی اگـر
واژهای عالوه بر معنای لغوی دارای معنایی شرعی نیز باشد ،تـا وقتـی کـه قرینـه کـافی بـر اراده
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معنای شرعیاش نباشد ،بر معنای لغوی حمل میگردد؛ زیرا معنای لغـوی امـری مسـلم اسـت و
ً
نیاز به اثبات ندارد؛ مثال در احادیث نبوی شک میکنیم آیا نقل به معنـای شـرعی شـده یـا خیـر؟
اصاله عدم نقل و عدم احراز نقل را پیاده کرده و اراده معنای لغوی را نتیجه میگیـریم؛ بـه عنـوان
نمونه ،در حدیث اول از باب اول ،این اصل پیاده شده است:
طهور به فت طا ،:در لغت به معنای پاکی از نجاست و کثیفیهای ظاهری است و نقـل
این معنای لغوی به معنای طهارت شرعی یقینی نیسـت و اسـتعمال آن در رفـع خبـث و
اصاله عدم نقل ،ظهور در معنای لغوی دارد (همان.)1 /1 :

 .0استفاده از قواعد الفاظ اصول فقه در فهم مقصود روایت؛ 4به نمونههایی اشاره میکنیم:
حقیقت شرعیه :مؤلف محترم در برخی موارد بر اسـاس ایـن کـه آیـا واژهای بـه حقیقـت
شرعیه شده یا خیر تبدیل بحث کرده است (همان 122 /1 :و .)112
عام و خاص و مطلق و مقید؛ از جمله شـمول عـام بـر مـا عـدا الخـاص و حجیـت عـام
مخصص در باقی :لفظ کل عام است و تمام انواع و حاالت آب را (دریا،چاه و قلیل و ...
آبی که حالت سابقه یقینی طهارت دارد یا ندارد و آبی که شک یا ظن غیر معتبر یـا وهـم
نسبت به عرور نجاست در آن هست و  )..شامل میشود ،به جز آبی که حالـت سـابق
نجاست دارد یا دلیل معتبری ـ که نازل منزله علم است ـ بر نجاستش آمده باشد .لذا بـه
جز این مورد ،شامل تمام آبها میشود و حکم به طهارت برای آنهـا صـادر مـیشـود.
قاعده مستفاد از این بـاب (اصـاله الطهـارت) اعـم از استصـحاب اسـت؛ لـذا جـایی کـه
استصحاب طهارت به خاطر معارضه با استصحاب نجاست جـاری نشـود ،بـاز هـم ایـن
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قاعده جاری است و مانعی برای آن نیست .غایت این قاعده جایی است که علم یـا نـازل

منزله علم مثل استصحاب یا ظن معتبر بـه نجاسـت حاصـل شـود .قـدر متـیقن از ایـن
قاعده شبهات موضوعیه است (استر آبـادی ایـن قاعـده را مخـتص شـبهات موضـوعیه
میداند ،ولی محققین متاخر آن را اعم از شبهات حکمیه میدانند) و نظـر مصـنف ایـن
است که با توجه به عام بودن لفظ روایت این قاعده اعم از شبهات موضـوعیه و حکمیـه
است (همان :ب.)02 /1
بحث مفاهیم اصول فقه (مدلولهای التزامی متن):

نمونه اول ،توجه به مفهوم و آثار آن :در دو روایت اول از باب  1برای ایـن کـه روایـات و نتـایج
آنها حول محور تغیر باشد ،میگوید:
این که در عبارت آمده «غلب الما »:مراد مفهوم و مدلول التزامی آن یعنی «عـدم تغییـر مـا»:

نمونه دوم ،مفهوم وصف و قید احترازی وصف :مصنف از مفهـوم وصـف و قیـد احتـرازی در
برداشتهای خویش استفاده برده است ؛مثل این که در بـاب  13از صـفت سـمحة السـهله بـرای
احتراز از صعوبت اسالم استفاده نموده است و با استشهاد به آیات قرآن وجه اسهل بودن را بـرای
نتیجهای که در این روایت میخواهد بگیرد ،بیان میکند (همان.)212 :
مقدمات حکمت و انصراف اطالق هنگام وجود فهم خاص عرف:

نمونه :در روایت هشتم باب پنجم میفرماید وقتی در روایت سؤال از حیار شده فهم عرفـی
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است؛ چنان که مفهوم روایت سوم این باب با منطوق روایت سابق تنافی دارد و ایشـان بـا مالزمـه
ً
عرفی ـ که قبال بیان شد ـ آن را برطرف میکند (همان 40 ،021 :و .)...

روایت این است که:
سؤال از این است که «به سبب وقوع بول آیـا نجـ

اسـت یـا طـاهر» و چـون نجاسـت بـول

مرتکز در اذهان است قرینه مقامی میشود بر این که بعید نیست بگـوییم :هـر چنـد بـول مطلـق
است و شامل طاهرو نج میشود ولی انصراف به بول نج دارد
و عنوان «الباس» را عام و شامل جمیع استعماالتی که نیاز به طهارت دارد میداند (همان.)10 :
اصول عملیه:
اصاله تاخر الحادث :مرحوم امین برای ترتب آثار وجود حادث متاخر از زمان علم بـه آن
و عدم ترتب قبل از علـم بـه آن ،در اسـتخراج احکـام از روایـات ،اسـتفاده نمـوده اسـت
(همان.)121 :
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استصحاب و تعارر استصحابین :در تعارر دو استصحاب فرموده است مرجع اصـالة
الطهاره است (همان 134 :و .)131
عدم احتیاط در شـبهه غیـر محصـوره :در بـاب  14آمـده کـه در غیـر انـائین مشـتبهین
احتیاط واجب نیست (همان.)131 :
اجماع و سیره متشرعه:مرحوم امین بـه تناسـب و نیـاز از بحـث اجمـاع اسـتفاده نمـوده
است (همان 111 :و .)131
امر و نهی مولوی و ارشادی :مؤلـف در روایـت اول بـاب  ،11بعـد از نقـل قـول شـیخ در
ضهذیب االثکام که نهی در این روایت را میتوان بر ارشاد حمل کرد ،میگوید این که بـر
ارشاد حمل شود ،با عبارت دیگـری کـه ایشـان داشـته _ کـه حمـل بـر کراهـت کـرده ـ
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منافات دارد ( ...همان.)211 :

 .1در هر باب این که بعد از ذکر چند حدیث شروع به بررسی آنها میکند مالکش تکرار عین
الفاظ است :مصنف در ذیل هر باب چند حدیث میآورد و بر اساس این که در این احادیث الفـاظ
عینا تکرار شده باشند آنها را دستهبندی کرده و به بررسی آن دسته پرداخته است به طور مثال در
ایشان در باب پنجم 10 ،روایت میآورد در این روایات ،گاهی وقتی یکی را ذکـر کـرد ،چـون سـایر
روایات ،عین الفاظ آن را ندارند قبل از ذکر باقی موارد ،به شرح آن یک روایـت پرداختـه اسـت امـا
گاهی دو حدیث ،که دارای الفاظ مشترک هستند،پشت سر هم آورده و بعد از بیـان هـر دو شـروع
به بررسی و شرح مینماید.
 .2در انتخاب عناوین ،مصنف گاهی نظر اجتهادی خود را اعمال کرده و گاهی چنـین کـاری
نکرده است .لذا برخی که گفتهاند:
مرحوم امین در البحر الزخار بر خالف صاحب سائل الشییعه نظـر اجتهـادی خـود را در
عناوین دخیل نکرده است (فخر الشیعه :1132 ،؟؟؟).

البته این نظر دقیقـی نیسـت؛ چنـان کـه چنـین نیسـت کـه عنـوان را از وجـه مشـترک الفـاظ
احادیثی که در یک باب آورده ،انتخاب کرده باشد .بـرای مؤیـد ایـن مطلـب بـه چنـد مثـال اشـاره
میکنیم:
عنوان باب « 1نجاسة کل ما :یتغیر طعمـه او لونـه او ریحـه بالنجاسـة» اسـت ،ولـی برخـی از
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روایات باب ،فقط به لون اشاره شده و حتی با عنوانی ما :به صورت مطلق هم نیامده است.

در همین باب  1نظر اجتهادی خود را دخیل کرده است.
باب « 11انه الباس بطین المطر ثالثة ایام اال »...نظر اجتهادی مصنف دخیل شده است.
باب  13با عنوان «استحباب الوضو :بفضل وضو :جماعة المسلمین فیه حـدیث واحـد» آمـده
که نظر اجتهادی مرحوم امین لحاظ شده و بر این اساس استحباب آورده است (همان.)243 :
باب « 122ان امیر المؤمنین

کان یشرب و هو قائم  »...که هی اشارهای به نتیجه نهایی

که گرفته ،یعنی عدم کراهـت شـرب در حـال قیـام نـدارد و ممکـن اسـت کسـی از فعـل حضـرت
استحباب را نتیجه بگیرد.
در باب « 121الباس بما :اغتسال الجنب  »...هم البأس نشانه دخالت نظر اجتهادی ایشـان
در انتخاب عنوان باب است.
در باب « 02الرجل یجد فی انائه فأرا» نظر اجتهادی مصنف دخالتی نداشـته اسـت .و برخـی
ابواب دیگر.
 .1ایشان بیشتر کار فقه الحدیثی را در روایات اولیه انجام داده و اگر نکات جدیـدی باشـد ،در
ً
ادامه اضافه کرده است؛ و گر نه به همان مطالب سابق ارجاع داده اسـت؛ مـثال در بـاب ( 11مـا:
جاری) شش حدیث آورده که وقتی به بررسی متن حدیث سوم رسیده ،گفته است تمام مواردی که
در حدیث سابق آمد ،در اینجا هم جاری است (همان111 /1 :؛ نیز  24و  13و .)...
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در باب « 11مقدار الکر بالسماحه» نظر اجتهادی مصنف دخالتی نداشته است.

 .4آنچه در چاپ کتاب البحر الزخار مشاهده میشود ،نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه (خـواه از
جانب ناشر و خواه از جانب نویسنده) اشتباهات یا افتادگیهایی وجود دارد .لذا بهتر است در بیـان
روایات به اصل منبع مراجعه شود؛ هر چند برخی اشتباهات مربوط به روایات نیست تا با مراجعه به
روایات به دست آید.
 .1کشف ارتکازات زمان معصومان
نویسنده بر اساس فراوانی برخی سؤاالت از امام معصوم میخواهد برخی قراین خفی را که بـه
ً
صراحت به دست ما نرسیده کشف کند؛ مثال بـرای ایـن کـه ارتکـاز عرفـی موجـود در آن زمـان را
نتیجه بگیرد ،میگوید چون در آن زمان توهم این را داشتند که بدن جنب یا آب اغتسـال ،نجـ
است تعداد بسیاری سؤال در این باره وارد شده است (همان.)232 :
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جمعبندی

سید محسن امین برای تدوین یک فقه اثری به صورت روشمند به شرح احادیـث اهـل بیـت
پرداخته است .توجه به منابع متعدد حدیثی ،شرح الحدیثی ،فقهی ،رجالی و لغـوی نشـان دهنـده
روحیه تتبع ایشان است .عدم استفاده از دلیل عقلی و اجمـاع و نیـز اشـکال بـه صـعوبت تنـاول و
شیوه تبویـب سیائل الشییعه و الیوافا ،روش ایشـان و نتیجـه آن را متفـاوت نمـوده اسـت .روش
اطمینان به صدور عین واژهها از معصوم جایگزین نقل به معنا شده و درست در نقطه مقابل امثال
عالمه شعرانی با رویکردی قاعدهمند به مباحث الفاظ اصول فقه ،تحولی اساسی در تبویب فقـه و
استنباط احکام را وعده داده است .تأ کید بسیار بر الفاظ روایات به همراه تطبیق قواعـد اصـولی در
روایات باعث شده ،نه رویکرد افراطی اخباری و نـه رویکـردی اصـولی محـ
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بـر اسـتنباط حـاکم

شود .قسمتی از شیوه کار فقهی مؤلف در پیشگفتار و برخی فواید به تصری بیان شده ،اما بخش
قابل توجهی از آن را ـ که در ارتکاز نظاممند این اندیشـمند وجـود داشـته ـ بایـد در کـار مصـداقی
ابواب موجود در البحر الزخار جست و جو کرد .محدودیت کار فقهی البحر الزخار مانع بهرهمنـدی
از تفکر مؤلف آن نیست و با روششناسی و ارائه قالبهای صحی از همین مقدار محـدود ،مفیـد
خواهد بود .امید است که نوشته حاضر تا حدودی این مهم را حاصل نموده باشد .آنچه بـه عنـوان
جمــعبنــدی شــیوه مؤلــف بایــد الگــو گرفــت ،ایــن اســت کــه بــرای اطمینــان از ایــن کــه واژههــا از
معصوم

صادر شده تا حد ممکن تمام روایاتی را کـه عـین واژههـا در آنهـا تکـرار شـده اسـت

گردآوری کرده و سد

به بررسی لغوی این واژهها و جمع قراین کالمی و مقامی بدردازیم.

پینوشتها:

 .1مؤلف در جایی که از بحار روایتی را نقل میکند به جایی که بحار از آن اخذ کرده ،ارجاع میدهد.
 .0به عنوان نمونه در باب « ۶2نزح دال :من البئر التی یقع فیهـا قطـرات بـول او دم او عـذره لتطهـر»
(ص  )29۶بعد از تفسیر مفصل و بیان نظریات متعدد در بخش احکـام ،شـش مـورد را بنـا بـر غیـر
مختار و شش مورد را بنا بر مختار نتیجه میگیرد و در غیر مختار ،نجاسـت بئـر بـا مالقـات را بیـان
کرده و بنا بر مختار ،عدم نجاستش را قایل شده است.
روشن باشند ،اما غرر ما استقصای تمام احکام مستفاد از روایت بوده است ،نه تطویل کالم.
 .2فال یمکن لی ضبط االلفاظ بخصوصها ...فیحتج من الروایات بما یمکن ضبطه و نقله و هـو أصـل
المعنی المعقود له الجملة ال الدقائق التـی یسـتنبط بفکـر العلمـا :و مـن خصوصـیات االلفـاظ ...و
الحق أنهم ان ادعوا حصول االطمینان بصدور هذه االلفاظ المرویة بخصوصیاتها کما یحتجون بها
فی الفقه فنحن نعلم یقینا عدم صدورها کذلک...
 .1میتـوان از چنـین نمونـههـایـی ایـن نتیجـه را گرفـت کـه مسـتندی کـه ایشـان بـا توجـه بـه آن چنـین
نیتجهگیریکرده است ،یکی از دو مورد زیر است :یا به طـور کلـی ایشـان التهیذیب را مسـلطتر بـر لغـت
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 .1در فائده اولی (ا )0۵ /آمده است :برخی احکامی که در پایان ذکـر کـردهایم ،ممکـن اسـت خیلـی

میداند که با تصری کالم ایشان منافات دارد یا این که مستندشان الیفردا ،راغب بوده است؛ زیرا کتب
لغت کهن مثل العین و صحاح و ...نیز کتاب الیرباح الینیر  ...فعـل غلـب را متعـدی بنفسـه دانسـته و
«غلبه» استعمال کرده اند(و اگر استعمال متعدی به حرف جر هم برایش بیان کردهاند در کنار اسـتعمال
متعدی بنفسه بوده،کما این که الیغرب غلب را به صورت مجهول آورده و مفعول بیواسطه را نائب فاعل
ً
قرار داده است .پ این که فقط گفته کتب لغت متعدی به حرف جر آوردهاند ،احتماال از الیفردا ،راغب
باشد .در الیفردا ،به متعدی به حرف جر بسنده کرده و آن را به معنای استولی علی فالن دانسته است.
به هر حال ،هر چند نسخه الکافا مقدم است ،اما نباید از قراین و شواهد خالف آن غفلت کرد.
 .4مصنف در فایده نهم از کتاب بحث مفصلی در باره محدوده حجیت خبر واحد طرح کرده کـه خـود
یک مقاله کامل است (ر.ک :همان 0۵2 /2 :ـ .)209
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 .0امین ،سـید محسـن0۴21( .ق) .اعییان الشییعه بیـروت :دار التعـارف للمطبوعـات ،چـاپ
پنجم؛
 .2امین ،سید محسن0۴03( .ق) .البحر الزخار فا شرح اثادی االئیه االطهار .بیروت ،چاپ
اول؛
 .3انصاری ،مرتضی بن محمد امین0۴0۶( .ق) .فرائی االصول ،قم :موسسة النشر االسالمیه،
چاپ پنجم؛
 .۴تهرانی ،آقا بزرگ0۴31( .ق) .طبما ،اعالم الشیعه ،بیروت :دار احیا :التراث العربی ،چـاپ
اول؛
 .۵رحمان ستایش ،محمد کاظم .)0392( .آشنایا با کتب رجالا شیعه ،تهـران :سـمت ،چـاپ
پنجم؛
 .۶سبحانی تبریزی ،جعفر( .بیتا) .روسوعة طبما ،الفمهیا  ،قـم :مؤسسـه امـام صـادق ،
چاپ اول؛
 .1طباطبایی ،محمد کاظم .)0391( .ضاری ثیی شیعه ،قم :دار الحدیث ،چاپ اول؛
 .۵عاملی ،محمد بن حسن0۴09( .ق) .االستمرا االعتبار فا شرح االستبرار .قم :موسسـة
آل البیت ،چاپ اول؛
 .9علی احمدی ،علی رضا و .)03۵۶( ...ضوصییفا جیارع اا ر شهیا ضحمیی  ،تهـران :تولیـد
دانش ،چاپ اول؛
 .01مازندرانی ،محمد صال بـن احمـد03۵2( .ق) .شیرح الکیافا األصیول الر ضیة ،محقـق:
ابوالحسن شعرانی ،تهران :المکتبة اإلسالمیة .چاپ اول؛
 .00مسعودی ،عبد الهادی .)0391( .آسیبشناخت ثیی  ،قم :نشر زائر ،چاپ دوم؛
 .02نصیری ،علی .)0391( .ر ششناسا نمی اثادی  .قم :وحی و خرد ،چاپ اول؛
 .21فخر الشریعه ،حسن« .معرفی البحر الزخار» رجله علوم ثیی  ،بهار  ،03۵1شماره .09

