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چکیده
تعارض ادله ،در شمار مسائل اساسی اصول فقه و علم الحدیث است .تعارض گاه غیر مستقر بوده و از
رهگذر جمع عرفی بین ادله برطرف میگردد .گاهی نیز تعارض مستقر و پایدار بوده و جمع عرفی امکانپذیر
نیست .در فرض استقرار ،دو دلیل یا از ناحیه سند ،داللت و جهت صدور برابرند و یا یکی نسبت به دیگری،
رجحان دارد« .اخبار عالجیّه» با بیان راهکارهایی درصدد رفع تعارض مستقر میان روایات برآمده و در فرض
تعادل متعارضین ،حکم به تساقط همه یا تخییر بین آنها نموده و در فرض همتا نبودن ادله ،دو گزینه تخییر
یا ترجیح را پیش روی مخاطب نهاده است .اخبار عالجیّه با مضمون ترجیح یک طرف ،بیشک دو روایت
متعارض با نسبت تباین كلی را دربرمیگیرد .حال آیا میتوان با توجه به راهكارهای ترجیح ،تعارض میان دو
روایت با نسبت تباین جزیی را نیز رفع نمود؟ و آیا امکان تعدی از مرجحات منصوص به مزیتهای غیر
منصوص وجود دارد؟ همچنین آیا میتوان از «دو حدیث متخالف» ،به عنوان موضوع مذكور در اخبار
عالجیّه ،به موضوعی دیگر همچون قرائات متعارض تعدی كرد؟ این نوشتار با توجه به دو مسلک موجود
پیرامون ترجیح یعنی تعبدی و عقالییبودن آن ،پاسخگوی پرسشهای فوق است .بنا بر مسلک اول ،تعدی
از مرجحات منصوص مشکل مینماید تا چه رسد به تعدی از «روایات متخالف» به عنوان موضوع مذكور
در اخبار عالجیّه به دیگر موضوعات همچون «اختالف قرائات» درحالیكه طرفداران مسلک عقالییبودن،
در رفع تعارض میان مطلق طرق و امارات ،مبسوط الید بوده و توان اخذ طرف دارای مزیّت و طرح جانب
دیگر را دارند.
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 -1مقدمه
علم اجمالی نسبت به مخالفتِ ظهورِ یکی از دو خبر با واقع ،قوامبخش تحقق تعارض میان
آن دو است .در صورتی که حکم واقعی ،میان دو روایت مردّد باشد ،قاعده اولیه مقتضی تساقط
آن دو از حجیّت است ،زیرا ادله حجیّت اخبار شامل این دو نمیشود؛ ولی روش عقالیی در
هنگام پیدایش تعارض میان دو اماره و کاشف ،بر تفحص از مزایای برتریبخش یکی از آن دو
نسبت به دیگری استوار است .ازاینرو ،در صورت کارآمدی این مز ّیت در رفع ابها ِم حاصل از
علم اجمالی ،حجیّت منحصر در همان یکی بوده و روایت دیگر به کلی از دایره حجیّت خارج
خواهد شد .این قاعده عقالیی در هر موردی که علم اجمالی به مخالفت یکی از دو اماره و
کاشف با واقع موجود باشد ،قابل جریان است؛ خواه حکم شرعی ،واقعهای تاریخی و یا امری
دیگر باشد .ازاینرو ،در روایات رسیده از جانب معصومین (علیهم السالم) راههایی جهت برطرف
نمودن تعارض ادله شرعی ،پیش روی پیروان مکتب آنان قرار داده شده است .این اخبار در السنه
اصولیان و فقها و محدثین ،به «اخبار عالجیّه» مشهور گردیده است.
شایان ذکر است که مجرای کاربرد این روایات در فرضی است که هر دو دلیل ناسازگار،
ظنی الصدور باشند ،زیرا در فرض قطعی بودن صدور هر دو مانند تعارضِ ظاهرِ دو خبر متواتر،
با رفع ید از ظهور هر دو ،به اصل و دلیلی دیگر رجوع میشود .همچنین ،در صورت معارضه
دلیل قطعی همچون خبر متواتر با دلیلی ظنی مانند خبر واحد ،حکم به طرح دلیل ظنی و عمل
بر طبق مفاد دلیل قطعی میگردد (خویی ،1417 ،ج ،3ص.)403
برآیند دستهبندی کلی اخبار عالجیّه ،مواجهه با چهار گروه روایت به قرار ذیل است:
 -1اخبار دا ِّل بر ترجیح یکی از متعارضین؛
 -2اخبار دا ِّل بر تخییر در انتخاب یکی از متعارضین؛
 -3اخبار دا ِّل بر توقف و رد چنین روایاتی به صاحبان علم؛
 -4اخبار دا ِّل بر عمل به روایت مطابق احتیاط (خراسانی ،1432 ،ج ،2ص.)286
مهمترین و بحث برانگیزترین این روایات میان اندیشمندان ،دسته اول یعنی اخبار دا ّل بر
ترجیح یکی از دو خبر متعارض میباشد .مرجحات نیز به سه دستهی صدوری (تقویت کنندهی
جانبِ صدورِ یک روایت از معصوم (ع) ،جهتی(تقویتکننده جهت صدور روایت) و مضمونی
(ناظر به مطابقت مضمون روایت با واقع و نزدیکتر بودن به حکم واقعی) تقسیم میگردند
(روحانی ،1418 ،ج ،7ص /433موسوی بجنوردی ،1393 ،ج ،2ص.)499
هدف این نوشتار عالوه بر تشریح حقیقت ترجیح ،بیان نتایج عملی پذیرش تعبدی و یا
عقالییبودن ترجیح و روشن نمودن گستره کارآمدی آن است.
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 -2پیشینه پژوهش
بررسی آثار علما نشان میدهد که سیرهی رایج میان ایشان تا قرن یازدهم هجری و زمان
محدث استرآبادی ،عدم التزام آنان به عمل بر طبق مرجحات معین و محدود است ،بلکه اخذ به
هر مزیتی را که باعث رفع تردید از یکی از دو خبر باشد ،الزم میشمردهاند (حسینی سیستانی،
بیتا ،ص .)582محدث استرآبادی اولین کسی است که ضمن انتقاد به روش پیشینیان و معاصران،
خود را مق ّید به عمل بر طبق مرجحات منصوص میداند (استرآبادی ،1424 ،ج ،1صص-272
 .)274پس از وی ،گروهی دیگر از عالمان اخباری و اصولی (بحرانی ،1363 ،ج ،1ص /90نراقی،
بیتا ،صص )318-317به تقبیح تعدی از مرجحات منصوص پرداختهاند .در نتیجه ،بسیاری از
اصولیان متأخر (نائینی ،1421 ،ج ،4صص /778-774عراقی ،بیتا ،ج ،4صص )439-436در
جرگه طرفداران این رأی وارد گشتهاند .این پیروی بیچون و چرای اصولیان از استرآبادی در
حالی است که هیچیک از پیشینیان بر این باور نبودهاند .ازاینرو ،مشاهده میشود بزرگانِ قدماء
(صدوق ،1413 ،ج ،1ص /251طوسی ،1406 ،ج ،1ص 4و بیتا ،ج ،1ص /3محقق حلی ،بیتا،
صص /157-154عالمه حلی ،بیتا ،ص )241اموری همچون ترجیح به واسطه کثرت عدد
راویان ،موافقت با اصل ،داللت بر ترخیص نمودن یکی از دو خبر همراه با اقتران آن به بیان
علت رخصت ،جزء کِبارِ علماء بودن یکی از دو راوی و اموری این چنینی را بهعنوان مرجح
انگاشتهاند درحالیکه مسلم ًا این امور جزء منصوصات نمیباشد .از یک سو ،این امور قرینهای
روشن برای عدم التزام به تعبدی بودن ترجیح بوده و از جانب دیگر ،داللت بر اکتفا ننمودن به
مرجحات منصوصه میکند .گواهِ این مدعا ،سخنِ وحید بهبهانی است که میگوید« :همانا روش
قدما و مشایخ ما و راویان اخبار و واسطههای بین ما و حضرات معصومین (علیهم السالم)
پیرامون اخبار ،مبتنی بر نقد و انتخاب و تصحیح حدیث بر طبق ظنون خود و بنا گذاشتن بر آن
و همچنین ،عدم اکتفای آنان بر مرجحات منصوص میباشد» (وحید بهبهانی ،1415 ،ص.)213

 -3تعبدی یا عقالییبودن ترجیح
برخی از اصولیان (حسینی سیستانی ،بیتا ،ص )581برخالف مشهور آنان (برای نمونه ر.ک:
نائینی ،1421 ،ج ،4ص /774روحانی ،1418 ،ج ،7ص /421عراقی ،بیتا ،ج ،4ص /439خمینی،
بیتا ،ج ،2ص )419به جای تعبیر جواز و عدم جواز تعدی از مرجحات منصوص ،تعبیر تعبدی
یا عقالییبودن ترجیح را بهکار بردهاند .مقصود از این عنوان ،این است که آیا مرجحات منصوص
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در روایات عالجیّه ،ارشاد به حکم عقالء است و به عنوان تطبیقاتی برای قانون کلی عقالیی
( لزوم ترجیح به اموری که موجب برطرف شدن تردید از یکی از دو خبر متعارض شود) بیان
شدهاند یا اینکه مرجحات ،تعبدی بوده و فقیه و محدث باید به منصوصات اکتفا نماید و حق
تعدی و گذر به مرجح دیگر را ندارد؟
عنوان انتخابی از عنوان مشهور در السنه ،عامتر است ،زیرا از طرفی ،دایرهی مرجحات را
گسترش داده و ترجیح به هر مزیّت -و لو غیر منصوص که خاصیتِ تردیدزدایی داشته باشدـ
را جایز شمرده است  .از دیگر سو ،در فرضی که با وجود اجرای مرجّحِ منصوص ،ابهامِ موجود
ت موردیِ آن مرجّح مینماید (سیستانی ،بیتا ،ص.)581
همچنان پابرجا باشد ،حکم به عدم حجیّ ِ

 -1-3مسلکهای موجود در باب ترجیح
علما دو مبنی را پیرامون ترجیح مطرح نمودهاند.

 -1-1-3عقالیی بودن ترجیح
ک ترجیح
بر طبق بنای عقالء و روایات امضاء کننده این بناء مانند مقبوله عمر بن حنظله ،مال ِ
این است که مزیت و مرجح توان برطرف نمودن تردید موجود را از صاحب خود دارا باشد.
بنابراین ،اگر ویژگی تردیدزدایی در هر مزیتی –و لو غیر منصوص -وجود داشته باشد ،اخذ به
آن واجب است .از طرف دیگر ،اگر مزیت منصوص به دلیلی توان برطرف نمودن تردید را
نداشته باشد ،اخذ به آن بیثمر و ناصحیح خواهد بود .به عنوان نمونه ،اگر یکی از دو خبر مشهور
باشد ،ولی منشأ اشتهار آن امری ناصحیح باشد به گونهای که شهرت نتواند تردید موجود را از
میان بردارد و یا یکی از آن دو موافق عامه بوده ،ولی با توجه به مناسبات حکم ،روشن باشد که
مضمونش داللتی بر کتمان حکم واقعی نداشته باشد ،چنین شهرت و موافقت با عامهای نمیتواند
باعث اخذ روایت مشهور و طرح خبر موافق عامه گردد (حسینی سیستانی ،بیتا ،ص/582
طباطبایی یزدی ،بیتا ،ص.)346

 -2-1-3تعبدی بودن ترجیح
اخباریها و به تبع آنان ،برخی از اصولیان ،تعدی از مرجحات منصوص را جایز ندانسته
(نک .بحرانی ،1363 ،ج ،1ص /90محقق داماد ،بیتا ،ج ،3ص )322و خود را ملتزم به تعبد به
اخبار عالجیّه میدانند .به تعبیر برخی از ایشان ،رعیت ناآگاه حق ندارند بدون رخصت معصوم
(ع) اقدام به تمییز روایات نماید ،بلکه با وجود نهی صریح در برخی احادیث ،قطعاً چنین عملی
صحیح نیست (نراقی ،بیتا ،صص.)318-317
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 -4گستره كارآیی اخبار ترجیح
پس از بیان مقدمات پیشین ،جهت مشخص نمودن حیطهی کاربرد اخبار عالجیّه ،بررسی
مواردی که جریانِ ترجیح در آنها مورد اختالف است ،ضروری بهنظر میرسد.

 -1-4اخبار عالجیّه و تعارض عامّین من وجه
بنا بر نظر مشهور ،در صورت امکانِ جمعِ داللی میان دو عام ،جایی برای اجرای قواعد ترجیح
وجود ندارد (طوسی ،1417 ،ج ،1ص ،)395اما در صورتی که جمع داللی امکانپذیر نباشد،
مسأله محل بحث معرکهی آراء گردیده است .به عنوان نمونه ،در نقطهی مقابلِ حدیثِ
«ال ُتعا ُد الصَال ُة إلّا مِن َخمسَ ٍة :الطَ ُهورِ َوالوَقتِ َوالقِبلَ ِة َوالرُكوعِ َوالسُجو ِد» (حر عاملی ،1386 ،ج،1
ک» (کلینی رازی،1405 ،
س) َف َأ ِعد صَالَت َ
ج ِ
صلَّيتَ فيه (الثَوبِ النَ ِ
ص )256ظاهرِ روایاتی چون « َو إن َ
ج ،3صَ « ،)407من زادَ فی صَالتِه فَ َع َليه اإلعادَة» (حر عاملی ،1386 ،ج ،5ص »)332و
ي َتقطَ ُع الصَال َة» (کلینی ،1405 ،ج ،3ص )364امر به اعادهی نماز در صورت انجام
« َوأمّا القَهقَ َه ُة َف ِه َ
نماز در لباس نجس ،انجام عملی اضافی در نماز و یا قهقهه زدن میکند .اگر حدیث «ال تُ َعا ُد»
اعمِّ از عالمِ عامد باشد ،نسبت بین این دو طائفه روایت ،تباین کلی است ،زیرا بنابر مضمون «ال
ُتعاد» اعادهی نماز در صورت اخاللِ به سنّت الزم نیست .در مقابل ،این روایات میگوید اخالل
به سنّت ،مستلزم اعاده است .با تقریری دیگر میتوان نسبت میان این دو گونه روایت را تباین
ل عالمِ عامد ،ناسی و جاهل
جزیی دانست به این صورت که روایات امرکننده به اعاده را شام ِ
بدانیم ،ولی حدیث «ال تُعاد» را منصرف از عالم عامد بدانیم .در نتیجه ،موردِ افتراقِ روایات دا ِّل
بر اعاده ،عالمِ عامد است و مورد افتراق حدیث «ال تُعادُ» اخالل به سایر اجزاء و شرایط مانند
تشهد و ذکر است .موردِ اجتماع نیز ،اخالل به واجبات از روی جهل به حکم است.
روشن است که هریک از دو دلیل عام ،در مورد افتراق خود ،حجّتِ بدون معارض است و
تعارض صرفاً پیرامون مورد اجتماع میباشد .اولین بار شیخ انصاری به صورت مختصر احتماالتی
همراه با تردید پیرامون این موضوع ارائه نموده است (انصاری ،1428 ،ج ،4صص.)30-28
علمای پس از ایشان با تفصیل بیشتر به قضیه پرداختهاند .شاید بتوان آراء آنها را در شش مورد
خالصه نمود:
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 -1-1-4عدم اجرای مرجحات
بنابر دیدگاه محقق عراقی ،حکمِ فرضِ تباینِ جزیی تعارض و تساقط است .ایشان تمام
مرجحات را به مرجح صدوری برگردانده است .به نظر وی ،عنوان «مخالفت» ،شامل عامّین من
وجه نمیشود ،بلکه اختصاص به موارد تباین کلی دارد که جمع میان سند آنها و عمل بر طبق
مدلولشانـ و لو فی الجملهـ ممکن نیست .در حالیکه در عامّین من وجه به لحاظ ماده افتراق،
به هر دو دلیل عمل میشود (عراقی ،بیتا ،ج ،4صص.)455-454

 -2-1-4اجرای تمامی مرجحات
بر طبق این قول ،با وجود تعبدی بودن ترجیح و جایز نبودن تعدی از مرجحات منصوصه،
عامّین من وجه مشمول اخبار عالجیّه است ،زیرا کالمی که حکایت از مضمونِ قابل انحالل
ظ انحاللِ محکی و مضمونِ خود ،منحل میگردد .از آن جا که کالم و خبر ،حاکیِ
نماید ،به لحا ِ
از حجیّتاند و حجیّت نیز از عناوین قابل انحالل است ،بنابراین ،کالم معصوم (ع) به حسبِ
خذهُ» یا « ُخ ُذوهُ» ،روایات در مقام بیان جعل
افراد ،قابل انحالل خواهد بود .با توجه به تعبیرات « ُ
حجیّتاند و حجیّت نیز از امور قابل انحالل است .هریک از عامّین من وجه به دو قضیه انحالل
یافته و حکایت از دو قضیه میکند .به عنوان نمونه« ،صا ِحبِ ال ُعلَما َء» (مجلسی ،1403 ،ج  ،1ص
 )205حاکی از دو قضیّهی «العالم العادل یجب مصاحبته» و «العالم غیر العادل یجب مصاحبته»
است .از طرف دیگر ،قضیه « اِحذَر مُصاحَبةَ الفُسّاقِ » (تمیمی آمدی ،1410 ،ص  )161نیز
حکایتگرِ دو قضیهی «الفاسق العالم یحرم مصاحبته» و «الفاسق الجاهل یحرم مصاحبته» است.
از این میان ،دو قضیه «العالم غیر العادل یجب مصاحبته» و «الفاسق العالم یحرم مصاحبته» با
یکدیگر به تخالف برخاسته؛ بنابراین ،دو کالم مختلف و متعارض میشوند و مرجحات نیز
درباره آنها اجرا میشود (خویی ،1417 ،ج ،3صص.)430-427

 -3-1-4تفصیل بین مرجحات سندی و بین مرجحات جهتی و مضمونی
ت تباینِ جزیی ،اجرای مرجحات سندی امکانپذیر نیست ،ولی
بر طبق این قول ،در صور ِ
مرجحات جهتی و مضمونی قابلیت بهکارگیری را دارند .اجرای مرجح صدوری (سندی) اگر به
معنی طرح کلّی یکی از دو روایت ،یعنی طرف بدون مزیت باشد ،وجهی ندارد ،زیرا فرض بر
این است که دارای شرایط حجیّت بوده و در ماده افتراق نیز بدون معارض است .همچنین ،اگر
اجرای مرجح صدوری به معنی طرح یکی از دو خبر در خصوص مورد اجتماع باشد ،دارای
اشکال خواهد بود ،زیرا کالم واحد قابل تفکیک در صدور نمیباشد که گفته شود نسبت به
قسمتی از مضمونش صادر و نسبت به قسمت دیگر ،مضمونش غیر صادر است .در نقطه مقابل،
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مرجحات جهتی و مضمونی ،محذور این چنینی نداشته و قابل تفکیک است (نائینی ،1421 ،ج،4
ص.)793

 -4-1-4تفصیل بین عامّین من وجه توجیهپذیر و بین موارد توجیهناپذیر
از دیدگاه محقق همدانی عامّین من وجه به دو گونهاند:
الف -قسمی که عقالء آنها را دو کالم مختلف به حساب نمیآورند و این در زمانی است که
هریک از دو عام ،قابلیت حمل بر جهتی غیر از جهت حمل دیگری داشته باشد .هنگامی این
چنین خواهد بود که تعلّقِ حکمِ موجود در دلیل به عنوان ،به نحو مرآتیّت آن عنوان برای افراد
و مصادیق خارجیاش باشد مانند «اکرم العلماء» و «ال تکرم الفسّاق» .عرف میان این دو کالم
تخالفی مشاهده نمیکند .بنابراین ،هرچند در مقام تعیین وظیفه و امتثال پیرامون مورد اجتماع
دچار حیرت و سرگردانی میشود ،ولی حکم به صدور دو کالم متخالف نمیکند ،بلکه عرف در
مقام مقایسه ،تخالفِ میانِ عام و خاصِ مطلق را واضحتر میبیند که باید عالج شود همانند تنافی
میان «اکرم العلماء» و «ال تکرم النحویّین» .بنابراین ،این قسم از عامّین من وجه مشمول روایت
عالجیّه نبوده و مرجحات در مورد آنها جاری نمیشود.
ب -قسمی دیگر از عامّین چنین نبوده ،بلکه دو عام معرف امر دیگری میباشند نه مرآت
برای افراد و مصادیق خود .در این صورت ،عرف آنها را متخالف میپندارد مانند «اذا خَفِیَ األذانُ
فَقَصِّر» و «اذا خَفِ َیتِ الجُدرانُ فَ َقصِّر» و یا « ُکلُّ شَی ٍء یَطیرُ فَال بَأسَ بِبَولِه وَ خُر ِئه» و «إغسِل ثَو َبکَ
مِن أبوالِ ما ال یُؤکَلُ لَحمُه» .هریک از این دو با یکدیگر اختالف دارند؛ بنابراین رجوع به
مرجحات جهت رفع اختالف امری ضروری است (همدانی ،1421 ،ص.)523

 -5-1-4تفصیل بین عامّین با شمول وضعی و عامّین با شمول اطالقی
در صورت شمول وضعی دو عام ،دو خبر تحت عنوانِ «حدیثان مختلفان» جای گرفته؛
بنابراین ،مرجحات در موردشان جاری میشود ،ولی در صورت شمول اطالقی دو عام ،به خاطر
عدم صدق عنوانِ «حدیثان مختلفان» ،جریان مرجحات امکانپذیر نیست.
این تفصیل از باب تجزیه در مضمون خواهد بود یعنی حدیث در قسمتی از مضمونش حجّت
است ولی در قسمت دیگری از آن ،حجیّت ندارد .ع ّلتِ تفصیلِ مذکور این است که اطالق (به
معنای ال بشرطِ قسمی) نقطهی مقابلِ تقیید است بنابراین در مدلولِ لفظ داخل نیست ،زیرا
موضوع له لفظ ،ماهیتِ مهمله و به تعبیر دیگر ،ال بشرط مقسمی است .راوی تنها ثبوت حکم
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برای طبیعت مهمله را از امام (علیه السالم) نقل میکند .بدین جهت ،اطالقِ حکم از مدلول لفظ
خارج بوده و عقل به واسطهی تمام بودنِ مقدماتِ حکمت ،اطالقِ حکم را اثبات میکند (خویی،
 ،1417ج ،3صص.)430-427

 -6-1-4تفصیل بین عقالیی و یا تعبدی دانستن ترجیح
ف اشاره به کبرای
در صورتی که بنای عقالء مستندِ ترجیح باشد ،اخبار عالجیّه صرفاً با هد ِ
عقالیی ایراد گردیده است .مضمون این کبرای عقالیی« ،رفعِ تردیدِ ناشی از علم اجمالی به
مخالفت یکی از دو خبر با واقع» است و حضرات معصومین (علیهم السالم) نیز در این روایات،
برخی از امور زائلکننده تردید را که مورد تأیید عقالست ،بیان نمودهاند.
حق این است که دو صورت در اینجا محتمل است:
ل
الف) در واقع ،یکی از دو عام مقیّد به قیدی بوده که معصوم (ع) آن قید را به دلیلی از دالی ِ
کتمان ،اسقاط نموده و یا اینکه در واقع و ظاهر مقیَّد بوده است ،ولی راوی از نقل آن قید ،غفلت
ورزیده است .در این صورت اجرای مرجحات ممکن است .به عنوان نمونه ،اگر موال بگوید
«اکرم کلّ عالم» و احتمال اینکه در واقع این حکم مقید به قید عدالت باشد ،ولی معصوم (ع) به
دلیل عدم امکان ابراز آن ،کالم را بدون قید آورده باشد و یا اینکه این سخن را همراه قید برای
راویان بیان نموده ،ولی راویان از ذکر آن غافل گشتهاند ،در این صورت ،بر طبق بنای عقالء
مرجحات جاری میشود ،زیرا قضیه «اکرم کل عالم» حاکی از دو قضیه ایجابی و سلبی است و
مضمون قضیه ایجابی قرار دادن عالم به عنوان متعلَّقِ متعلّق وجوب اکرام است .وجوب ،متعلق
به اکرام و اکرام متعلق به عالم است .بنابراین ،عالم متع َّلقِ متع َلّق خواهد بود.
مضمون قضیه سلبی ،مق ّید نبودن عالم به قید عدالت است ،زیرا اگر در واقع ،کالم دارای
قیدی باشد و راوی آن را بدون قید نقل نماید ،این امر باعث جرح در وثاقت راوی میگردد.
راوی ثقه باید کالم را با تمام قیودی که در حکم دخیلاند و با همان صورتی که متکلم آن را
القاء نموده است ،نقل نماید.
ل عالم» دارای جهت سلبی و ایجابی به
ی فاسق» نیز همانند قضیه «اکرم ک ّ
قضیه «ال تکرم ا َّ
قرار ذیل است:
جهت ثبوتی آن حرمت اکرام فاسق و جهت سلبی آن ،عدم تقیید فاسق به جاهل است .جهات
سلبی این دو خبر با هم تعارض مینماید ،زیرا اجماالً میدانیم که یکی از این دو قضیه در عالم
ثبوت مقید است .احتمال تقیید در یکی از این دو قضیه به یکی از این دو صورت وجود دارد:
 -1تقیید واقعی در مقام ثبوت ،ولی معصوم (ع) قید را به دلیلی همانند تقیه مکتوم داشتهاند-2 ،
تقیید ظاهری در مقام اثبات ،ولی راوی به علت غفلت ،قید را ذکر نکرده است .بنابراین ،هیچ
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مانعی از جریان مرجحات ،حتی مرجحات صدوری وجود نخواهد داشت ،زیرا احتمال الغاء قید
نسبت به خبر اوثق یا افقه یا اورع به مراتب کمتر از احتمال الغاء آن نسبت به خبر کسی است
که درجه وثاقت و فقاهت و ورع او پایینتر است .لذا مورد اجتماع مشمول خبر فرد برتر شده
و از تحت عنوان خبر فرد دیگر خارج میشود .همچنین ،مرجحات جهتی نیز جاری شده ،زیرا
احتمال اینکه معصوم (ع) در گزاره «اکرم کلّ عالم» به خاطر وجود دلیلی از ادله کتمان ،الغاء قید
نموده باشد ،وجود دارد.
ب) احتمال تقیید به یکی از دو صورت فوقالذکر در میان نباشد ،بلکه علم اجمالی به عدم
صدور یکی از دو روایت از معصوم (ع) داریم .در این صورت جریان آن امکانپذیر نیست
(حسینی سیستانی ،بیتا ،ص .)672-670روشن است که در هنگام علم اجمالی به عدم صدور
یکی از دو عام من وجه ،اعمال مرجح صدوری بالمانع است .با اعمال مرجح ،خبر مرجوح
بهطور کلی ساقط میشود ،نه اینکه فقط در خصوص مورد اجتماع ،حجیّت آن مخدوش گردد.
نتیجه سخن اینکه با توجه به وجود احتمال تقیید در اکثر موارد تعارض عامّین من وجه،
مانعی از اجرای تمامی مرجحات در آن موارد وجود ندارد.
اگر مالک ترجیح ،تعبد مستفاد از روایات باشد ،اکتفاء به عنوان و موضوع روایات یعنی
«حدیثان مختلفان» امری ضروری است .بنابراین ،در صورت صدق عنوان بر تعارض عامّین من
وجه در مورد اجتماع ،ترجیح اعمال میگردد و در غیر این فرض ،حکم به عدم جریان مرجحات
میشود .پیرامون صدق و عدم صدق عنوان «حدیثان مختلفان» ،دو قول مطرح است که بنابر نظر
صحیح ،این عنوان بر عامّین من وجه صادق نیست (خمینی ،1381 ،ج ،2ص /375حسینی
سیستانی ،بیتا ،ص .)673بنابراین ،هیچیک از مرجحات نیز در چنین مواردی قابل اجراء نیست.

 -2-4اخبار عالجیّه و اختالف مفسران در یک روایت
ممکن است مفسر روایت راوی حدیث ،شارح و یا لغوی باشد .طرفداران هر دو مسلک
موجود ،بر عدم جریان ترجیح در این مسأله اتفاق نظر دارند (نائینی ،1421 ،ج ،4ص .)766در
بررسی صورت گرفته ،امور ذیل به عنوان دلیل برای عدم جریان مرجحات شمرده شده است:
 -1قول مفسر برای فقیه حجت نبوده ،بلکه الزم است خود او به متن ادله مراجعه نموده و
برداشت معنا نماید .اگر قطع و یا اطمینان به معنا حاصل شود ،به آن اخذ نموده و گرنه ،قول
مفسرین به تنهایی نمیتواند برای او منشأ اثر باشد .این مسأله نظیر عدم حجیّت قول لغوی است.
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اگر فقیه هیچیک از معانی طرح شده را نپذیرد و معنای دیگری نیز به ذهن او خطور نکند،
باید آثار علم اجمالی را پیاده نماید ،زیرا مجملی که بین دو معنا مردد است به منزله علم اجمالی
است که در نتیجه ،یا باید به احتیاط عمل نماید و یا باید معتقد به ترخیص و برائت ذمه شود
(حسینی سیستانی ،بیتا ،ص)697؛
 -2از آنجا که حجیّت ظنون و امارات از باب طریقیت است و نه سببیت تا به خودی خود
دارای مصلحت باشند ،اصل اولی در تعارض دو امر ،تساقط آن دوست و راه حل به دست آوردن
حکم مسأله ،رجوع به سایر ادله و اصول مربوط به آن است (حیدری ،بیتا ،ص .)245مفاد اخبار
عالجیّه برخالف این اصل بوده و اختصاص به تعارض روایات رسیده از جانب معصومین
(علیهم السالم) دارد .بنابراین ،شامل تعارض اقوال علما پیرامون مدلول الفاظ روایات نمیشود
(نائینی ،1421 ،ج ،4ص)765؛
 -3موضوع اخبار عالجیّه ،عنوان «احادیث متعدد دارای اختالف» است و روشن است که
تعدد تفسیر ،موجب تعدد حدیث نخواهد شد .بنابراین ،مشمول روایت «إذا جاءَ ُکم حديثانِ
ُمختَلفانِ »...نمیگردد (جواهری ،بیتا ،ج ،2ص /785خویی ،1417 ،ج ،3ص.)422
به عنوان مثال ،واژه «غرر» در روایت «َن َهی رَسولُ اهللِ (ص) ...عَن بَي ِع الْ َغ َر ِر» (حر عاملی،1386 ،
ج ،12ص )330یا به معنای خطر است و یا به معنای خدعه و نیرنگ .اگر به معنای اول باشد،
میتوان بر طبق این روایت علم به عوضین و یا قدرت بر تسلیم را به عنوان شرط صحت مطرح
نمود ،ولی اگر به معنای خدعه باشد ،روایت مربوط به نهی از معامله غبنی به خاطر عدم علم
مغبون و یا عدم اعالم غابن و نیز مربوط به بیع کاالی معیب در صورت اخفاء عیب و عدم اظهار
آن است .بنابراین ،هر یک از این دو تفسیر ،مستلزم معنایی برای حدیث خواهد بود .در صورت
اول ،مضمون روایت ارشاد به شرطیت علم و قدرت است تا در نتیجه ،با نبود یکی از آن دو،
حکم به فساد معامله گردد .در صورت دوم با وجود حرمت تکلیفی انجام معامله ،حکم به صحت
اصل آن میشود ،هرچند عیب و غبن موجب اثبات خیار میگردد.
مردد بودن معنای روایت بین این دو ،به منزله علم اجمالی به حرمت تکلیفی (بنا بر معنای
خدعه) و یا حرمت وضعی (بنابر معنای خطر) خواهد بود .بر فرض عدم علم به حرمت خدعه
به واسطه دلیلی دیگر ،علم اجمالی منجز بوده و باید حکم به تنجیز یکی از دو حکم الزامی
حرمت میشد .البته ،به واسطه وجود دلیل دیگر بر حرمت خدعه ،این علم اجمالی نتیجهبخش
و منجز نیست ،چراکه منحل به علم تفصیلی به حرمت خدیعه و برائت از حرمت وضعی میشود
(حسینی سیستانی ،بیتا ،صص.)698-697
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 -3-4اخبار عالجیّه و اختالف راویان
مقصود از اختالف راویان ،اختالفی است که از ناحیه خود آنان به وجود آمده باشد ،نه
اختالفی که از جانب معصوم (ع) القاء شده است .به عبارت دیگر ،هر دو راوی در صدد نقل
یک قضیه برآمده و هریک به گونهای مغایر با دیگری نقل روایت نماید ،خواه هر دو ،راویِ
مباشر باشند و خواه غیر مباشر .در اصطالح علم درایه از اختالف در نقل ،تعبیر به حدیث
«مضطرب المتن» میشود (شریعتمداری استرآبادی ،1388 ،ص.)456
اسباب پیدایش اختالف در نقل ،اموری چون نقل به معنا و تقدیم و تأخیر فقرات و جمالت
و گاه ،کلماتِ سخنِ معصوم (ع) است مانند دو دسته روایت موجود پیرامون روش تشخیص
خون حیض از خون جراحت و اینکه کدام یک از جانب راست و کدام یک از جانب چپ خارج
میشود .طبق نقل مرحوم کلینی ،خونی که از جانب راست بیرون میآید ،حیض است و آنچه از
جانب چپ خارج میشود ،جراحت است (کلینی رازی ،1405 ،ج ،3ص ،)95اما بنابر نقل شیخ
طوسی ،اگر خون از جانب چپ خارج شود ،حیض شمرده میشود و اگر از جانب راست خارج
شود ،جراحت است (طوسی ،بیتا ،ج ،1ص.)385
 -1-3-4نظریههای علما پیرامون كاربست مرجح در اختالف راویان
آیا در حل اختالف راویان میتوان از مرجحات مناسب با مقام همانند شهرت و شذوذ و یا
اعدلیت و افقهیت استفاده نمود یا خیر؟ پیرامون این مسأله ،دو قول به شرح ذیل وجود دارد:
 -1-1-3-4جواز بهكارگیری مرجحات
برخی همچون محقق همدانی (همدانی ،1420 ،ج ،4ص )20و سید داماد (میر داماد،1405 ،
صص )191-190و مامقانی (مامقانی ،1411 ،ج ،1صص )388-387ترجیح به واسطه مرجحات
متناسب مقام را روا دانسته و ادعا نمودهاند علما نسبت به اعما ِل مرجحات در این گونه از
اختالفِ راویان ،متفق القولاند.
 -2-1-3-4عدم جواز بهكارگیری مرجحات
شیخ انصاری قائل به عدم جریان مرجحات است (انصاری ،بیتا ،ج ،1ص .)187در این
صورت باید قائل به تساقط و یا تخییر شد .شایان ذکر است که بر طبق مضمون روایات تخییر،
خذُتم
ض اختالف ،قائل به تخییر شد ،زیرا در روایات آمده است که «ِب َايِّهما اَ َ
نمیتوان در این فر ِ
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ب التَسلي ِم وَ ِسعَکُم» (حر عاملی ،1386 ،ج ،18ص .)80روشن است که منظور از روایات
ِمن با ِ
اینچنینی ،تسلیم در برابر کالم ائمه (علیهم السالم) است و نه کالم راویان.
 -2-3-4بررسی جریان مرجحات بر طبق مسلک عقالیی و تعبدی بودن ترجیح
حال به بررسی اجرای مرجحات ،بر طبق دو مسلک موجود در باب ترجیح می پردازیم.
 -1-2-3-4مسلک اول :ترجیح طبق بنای عقالء
بنابر این مسلک ،جریان ترجیح متوقف بر صدق عنوان «حدیثان مختلفان» نیست ،بلکه این
مرجحات در رفع تعارض تمامی طرق و امارات عقالیی به کار میآیند .بنابر نظر صحیح ،معیار
ترجیح برطرف کردن تردید ناشی از علم اجمالی به مخالفت یکی از دو طرف با واقع است .از
این جهت ،تفاوتی میان تعارض فتاوا ،احادیث و کالم اهل خبره مانند پزشکان نیست .البته،
همواره باید این نکته را مد نظر داشت که مرجح مورد استفاده در هر موردی باید متناسب با
همان تعارض باشد .با توجه به این مسلک ،بدون شک ترجیح جریان پیدا مینماید ،زیرا دو خبر
متعارض خصوصیت ویژهای نداشته ،بلکه ترجیح امری عقالیی است که در مورد هر دو امر
متعارض اجرا میشود (حسینی سیستانی ،بیتا ،ص.)700
 -2-2-3-4مسلک دوم :تعبدی بودن ترجیح
در صورت تعبدی بودن ترجیح و اکتفا به مرجحات منصوصه ،دو نظر پیرامون اجرای
مرجحات در مسأله مورد بحث وجود دارد .از اینرو ،باید اقدام به بررسی هر دو قول بنابر این
مسلک نمود.
 -1-2-2-3-4قول اول :عدم جریان ترجیح فی الجمله یا بالجمله
به دو شیوه میتوان این قول را تقریر نمود -1 :موضوع روایاتِ حاکی از لزومِ ترجیح ،رسیدن
دو خبر مختلف از ناحیه معصوم (ع) است .ظاهر و منصرَف بعضی از آنها هنگامی است که
مشخص نیست منشأ اختالف خود معصوم (ع) بوده است و یا راویان .چنانچه این عنوان موضوع
روایات باشد ،در مسأله محل بحث صادق نخواهد بود ،زیرا میدانیم که قطعاً در این صورت،
اختالف از ناحیه راویان پدیدار گشته است ،خواه راوی مباشر باشد و خواه راوی با واسطه .به
عنوان نمونه ،اگر معصوم (ع) پرسشی پیرامون اعاده عبادت را پاسخ دهد و دو راوی هر کدام
پاسخ را بهگونهای روایت کند ،مثالً یکی بگوید معصوم (ع) فرمود« :یُعید» و دیگری مدعی شود
که آن حضرت فرموده است« :ال یُعید» ،روشن است که در اینجا نقل دو حدیث از ناحیه معصوم
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(ع) تحقق نیافته است ،بلکه راویان در حکایت خبر واحد اختالف نمودهاند .واضحتر از این
زمانی است که دو روای غیر مباشر ،پیرامون کالم راوی مباشر اختالف نظر پیدا کنند.
امکان ملحق نمودن این مورد به واسطه تنقیح مناط ،به موضوع احادیث عالجیّه وجود ندارد،
زیرا در این مسأله ،تنقیح مناط قطعی امکانپذیر نیست و تنقیح مناط ظنی نیز اعتبار ندارد.
در پاسخ تقریر فوق گفته میشود که اگر موضوع احادیث عالجیّه «دو حدیث دارای اختالف»
باشد ،فرض اختالف راویان مشمول اطالقات این اخبار خواهد بود (شهیدی پور ،بیتا ،ص.)713
هرچند روایت به اعتبار آنچه از معصوم (ع) نقل شده ،واحد است ،ولی به لحاظ تعدد و اختالف
نقل و کاشف دو خبر خواهد بود ،زیرا معیار ،اختالف در خبر است نه اختالف در مخبَرعنه.
نتیجه اینکه در موضوع ،اختالف کاشف از کالم معصوم (ع) ،معتبر است نه صدور دو کالم
مختلف از آن حضرت.
 -2در اغلب موارد اشتباه راویان ،احراز رسیدن دو خبر امکانپذیر نیست ،زیرا اشتباه از ناحیه
راویان بر دو گونه است:
الف) اشتباه در مرتبه پیش از قصد حکایت و اخبار مانند اشتباه یکی از آن دو در مبادی قصد
حکایت ،نظیر نشنیدن صحیح کالم یا در مبادی نقل به معنا و اقدام به بیان معنای مورد اعتقاد
خود؛
ب) اشتباه در رتبهای پس از نقل و حکایت مانند اشتباه در تلفظ پس از سماع تام و یا اشتباه
در نوشتن الفاظ.
روشن است که صدق خبر متوقف بر قصد حکایت بوده و بدون آن ،عنوان خبر صادق
نخواهد بود .شیوه اعتبار قصد حکایت در صدق خبر ،مورد اختالف است؛ برخی محکی و
مدلول جمله خبریه را قصد حکایت میدانند ،اما مشهور متأخرین محکی و مدلول جمله خبریه
را وقوع و عدم وقوع نسبت دانسته و قصد را جزء مبادی خبر برمیشمرند .بدون شک ،خبر و
صدق آن منوط به قصد اخبار و حکایت است و الفاظ بدون قصد خبرساز نمیباشد.
پس از بیان این مقدمه ،مالحظه میشود که اگر اشتباه در رتبه سابق بر حکایت و در مبادی
آن باشد ،بدون شک خبر محقق شده و در نتیجه ،وجود دو خبر صادق خواهد بود ،زیرا آن الفاظ
کالمیاند که پیش از آن قصد حکایت وجود داشته است؛ اما اگر اشتباه در مرحله متأخر از قصد
باشد ،تحقق نیافتن خبر قطعی است ،زیرا نمیتوان در این صورت الفاظ صادر شده از یکی از
دو راوی را خبر دانست ،چون صدور آن الفاظ بدون قصد حکایت بوده است .آری ،عنوان خبر
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بر کالم راوی دیگر صادق است و علم به صدور یک خبر داریم ،ولی تشخیص فرد آن خبر
امکانپذیر نیست.
در صورتی که ندانیم اشتباه در رتبه سابق بر قصد حکایت بوده تا عنوان خبر صادق باشد یا
در رتبه الحق بر آن بوده تا عنوان خبر محقق نشود؛ در واقع ،تردید در صدق و عدم صدق عنوان
خبر است .ازاینرو ،عنوان دو خبر بر دو کالم این چنینی صادق نخواهد بود ،بلکه از باب اشتباه
خبر با غیر خبر میباشد.
اصالة القصد به عنوان یک اصل عقالیی به خاطر تعارض با اصل عدم اشتباه در مرحله پیش
از حکایت ،نمیتواند باعث احراز عنوان خبر گردد ،زیرا با وجود علم اجمالی به تحقق اشتباه
در یکی از دو مرتبه سابق و الحق ،چنین امری ممکن نبوده و در نتیجه تعارض این دو اصل و
تساقطشان ،صدق عنوان خبر همچنان مردد باقی میماند .ازاینرو ،اگر کسی در این صورت به
ادله تعارض دو خبر استدالل نماید ،عمل او مصداق تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام بوده
و مردود است .در اغلب موارد اشتباه راویان ،ظرف اشتباه مردد است که آیا قبل از قصد حکایت
بوده است و یا پس از آن؟ بنابراین ،در غالب موارد تشخیص اینکه مورد اختالف راویان ،جزو
تعارض دو خبر باشد ،میسر نیست تا مرجحات در مورد آن جاری گردد.
در پاسخ این تقریر نیز گفته میشود :مقتضای اجرای اصالة القصد در هر دو خبر ،تحقق
عنوان مورد نظر خواهد بود .اصل عدم خطا در مرحله سابق (مرحله تحمل و مبادی خبر) به
خاطر بیاثر بودن در نفی احکام تعارض از آن دو خبر ،توان معارضه با اصالة القصد را ندارد،
زیرا موضوع آن ،احکام دو خبر متعارض است؛ هرچند علم اجمالی به بروز خطا در مبادی آنها
مانند مرحله تحمل وجود داشته باشد .بدین جهت ،به خاطر بیاثر بودن اجرای این اصل ،اصالة
القصد بدون معارض خواهد بود.
 -2-2-2-3-4قول دوم :اجرای جمیع مرجحات
در البهالی مطالب مربوط به تقریرات قول اول و پاسخهای آن ،اصل و ادله این قول مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .به جهت اجتناب از اطاله کالم ،از تکرار آن خودداری میشود.
خالصه اینکه بنا بر هر دو مسلک ،اعمال مرجحات در صورت اختالف راویان صحیح است
(حسینی سیستانی ،بیتا ،صص.)704-700

 -4-4اخبار عالجیّه و اختالف نسخ
اختالف نسخ به دو شیوه متصور است:
الف) وجود حدیث یا بابی در یک نسخه و فقد آن در نسخه دیگر مانند اختالف نسخ کافی؛
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ب) وجود اختالف متن در یک حدیث به گونهای که در کتابی ،به شیوهای و در کتابی دیگر،
به گونهای متفاوت از آن نقل شده باشد مانند اختالف نسخه کافی کلینی موجود در نزد ما با
نسخه تهذیب شیخ به نقل از کافی (تبریزی ،1387 ،ج ،6ص.)198

 -1-4-4قسم اول از اختالف نسخهها
هرچند قسم دوم محل نزاع است ،ولی جهت وضوح مسأله مورد نظر ،بیان مختصری نیز
پیرامون قسم اول ارائه میشود .این قسم خود به دو نوع به قرار ذیل تقسیم میگردد:
الف) اختالف واقعی مانند اینکه در کتب رجال و فهارس برای کتاب عالء بن رزین چهار
نسخه ذکر کردهاند (طوسی ،1417 ،ص )182و یا کتاب حسین بن سعید دارای پنج نسخه است
که طایفه امامیه به نسخه احمد بن محمد بن عیسی عمل میکنند (خویی ،بیتا ،ج ،6ص.)267
مقصود از این نوع ،نقل یک روایت در هر یک از نسخ به گونهای نیست ،بلکه منظور عملی
است که نزد قدما شایع بوده است و حتی بین متأخرین نیز قبل از طبع کتاب رواج داشته است.
همچنین ،پس از طبع ،در صورت تعدد چاپها اختالف وجود خواهد داشت .بنابراین ،ناسخ در
صورت غفلت از ذکر آن در نسخهای ،اقدام به ذکر در نسخه دیگر نموده و یا در صورت فساد
و عدم مناسبت ،اقدام به حذف آن مینماید .این گونه اختالف در نسخ کتاب ،امری متعارف
است.
ب) اختالف نسخ موهوم مانند آنچه در کتب فهارس نسبت به برخی از کتابها همانند
کتاب کافی وجود دارد .به عنوان نمونه ،فهرست شیخ تعداد ابواب آن را سی عدد دانسته (طوسی،
 ،1417ص ،)135ولی در رجال نجاشی تعداد ابواب بیش از این دانسته شده است (نجاشی،
بیتا ،ص .)377این شیوه از مغایرت ،اختالف نسخ در نقل روایات نیست ،بلکه اختالف در
تعداد کتابها و ابواب است که گاهی نیز از جانب خود مصنف است مانند اینکه در ابتدا
موضوعی همچون وقف را شایسته گشایش کتاب یا باب مستقلی میبیند ،سپس ،رأیش عوض
شده و آن را تحت باب یا کتاب دیگری مانند صدقات وارد میکند (حسینی سیستانی ،بیتا،
صص.)709-707
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 -2-4-4قسم دوم از اختالف نسخهها
در این صورت از اختالف نسخه ،یک حدیث به دو شیوه نقل شده ،به گونهای که باعث اختالف
معنا گردیده است .علت اختالف معنا میتواند اموری مانند نقل به معنا ،تقدیم و تأخیر منجر به
زیاده و نقیصه باشد.

 -1-2-4-4اقوال علما پیرامون این قسم
آراء اندیشمندان پیرامون اجرای مرجحات در اختالف نسخ به قرار زیر است:
 -1-1-2-4-4عدم جریان مرجحات مطلق ًا
جاری نبودن هیچیک از مرجحات در هیچیک از صور اختالف نسخ (نائینی ،1421 ،ج،4
ص )766که نتیجهاش تساقط هر دو نسخه خواهد بود (حلی (حسین) ،1432 ،ج ،12ص/168
حکیم ،بیتا ،ج ،2ص.)620
 -2-1-2-4-4جریان مرجحات مطلق ًا
اجرای مرجحات در تمام موارد اختالف نسخ ،خواه اختالف نسخ در کتب قدماء باشد و
خواه در کتب متأخرین .البته ،رعایت مناسبت میان مرجح و مقام را ضروری دانستهاند ،به این
معنی که نتیجه اجرای آن برطرف شدن تردید از یکی از دو نسخه و کنارگذاردن نسخه دیگر
باشد مانند اینکه این نسخه بر بزرگان علما قرائت شده باشد (حسینی سیستانی ،بیتا ،ص.)710
ت اختالفِ كتبِ قدماء با كتبِ متاخرین
 -3-1-2-4-4تفاو ِ
تفصیل میان اختالف نسخ در کتب قدماء و اختالف در کتب متأخرین؛ بدین صورت که
مرجحات فقط در قسم اول جاری شود ،زیرا بازگشت آن به اختالف در روایت است مانند اینکه
کلینی یک روایت را به گونهای ،و شیخ آن را به نقل از کلینی به گونه دیگر نقل نموده باشد در
حالیکه شیخ کافی را از مشایخ خود تا کلینی سماع نموده باشد ،اما اختالف نسخ نزد متأخرین
چون صاحبان جوامع روایی متأخر (بحار االنوار ،وافی و وسائل الشیعه) از آنجا که ارتباطی با
اختالف روایات ندارد ،مشمول عمل به مرجحات نمیباشد ،زیرا نقل صاحبان هریک از این سه
کتاب از نسخه معین و مسموعی نیست (یوسفی گنابادی ،1388 ،ج ،6ص.)486
برخی پنداشتهاند که بازگشت هرگونه اختالف در نسخه به اختالف در روایت است به این
گمان که متأخرین نیز همانند قدماء ،کتابها را از صاحبانشان با سند معتبر نقل مینمودهاند تا
آنجا که گفته شده اختالف نسخ مورد اعتماد همانند اختالف قرائات قرآن کریم است .بنابراین،
تواتر کتبی که از آنها نقل حدیث صورت گرفته ،همانند تواتر قرآن است و هر نظری پیرامون
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اختالف قرائات گفته شود ،درباره اختالف نسخ نیز باید مطرح شود (حر عاملی ،1386 ،ج،20
ص)107؛ ولی این نظر در غایت ضعف است و دلیلی برای صحت آن وجود ندارد ،زیرا یقین
به نقل براساس سماع تمامی کتب قدماء وجود ندارد ،بلکه ممکن است در پارهای از موارد نقل
سخ و کتب موجود بوده است ،نه سماع و شنیدن (حسینی سیستانی ،بیتا،
آنان نیز مستند به نُ َ
ص.)710
 -4-1-2-4-4وابستگی جریان و عدم جریان مرجحات به منشاء اختالف نسخ
اختالف نسخهها گاهی اوقات به خاطر نقل یک روایت در دو کتاب مختلف به دو گونه
متفاوت از یکدیگر است یعنی نقل یکی از آن دو مصداق تبعیض در نقل نیست مانند این که
اختالف به زیاده و نقیصه باشد و راویِ نقیصه ،زیاده را نفی نکرده باشد .با نقل راوی زیاده،
مطلب اضافه بدون هیچ معارضی به اثبات میرسد .مثالً ،یک روایت از سوی کلینی ،به شیوهای،
و از ناحیه صدوق ،به گونهای دیگر نقل شده است .این فرض به خاطر وجود مالک تعارض
(علم به عدم صدور یکی از دو نقل از ناحیه معصوم ع) مجرای اخبار عالجیّه و قواعد حل
تعارض خواهد بود.
گاهی نیز اختالف در دو نسخه یک کتاب است .در این فرض اگر بدانیم که اوالً ،یکی از این
دو نسخه همان مطلبی است که مؤلف کتاب آن را نقل کرده است و ثانیاً ،نسخه کتاب از طریقی
معتبر به دست نسخهبرداران رسیده باشد و ثالثاً ،نُسّاخ ثقه باشند ،همانند فرض اول ،قواعد عالج
تعارض جاری خواهد بود .عدمِ یکی از شروط سهگانه فوق مانع جریان حکم تعارض میان دو
نسخه است (تبریزی ،1387 ،ج ،6ص.)199
 -5-1-2-4-4وابستگی جریان و عدم جریان مرجحات به وثوق به صحت نسخه
درباره هر نسخه از روایت باید بررسی شود تا اطمینان و وثوق حاصل گردد .اگر با توجه به
وجود اسبابِ وثوق و حساب احتماالت ،اطمینان به صحت و اصالت یکی از دو نسخه پیدا شد،
همان حجت بوده و دیگری طرح میشود .در غیر این صورت ،هر دو از حجیّت ساقطاند
(حسینی سیستانی ،بیتا ،ص.)710
 -1-5-1-2-4-4عوامل تحصیل اطمینان نسبت به صحت و اصالت نسخه
اسباب پیدایش وثوق به صحت و اصالت نسخه بر دو گونهاند:
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الف) قرائن خارجی همانند ج ّو فقهی و مطابقت فتاوای قدمای اصحاب با یکی از دو نسخه،
زیرا آگاهی آنها به مصادر حدیثی دیگر ،نسبت به ما بیشتر بوده است .همچنین ،قرائت یکی از
دو نسخه بر بزرگان علما و عدم قرائت دیگری بر ایشان نیز میتواند قرینه بر اصالت و عدم
اصالت نسخه باشد؛
ب) قرائن داخلی همانند تطابق جمالت یکی و عدم اضطراب متن آن در مقایسه با نسخه
دیگر (حسینی سیستانی ،بیتا ،ص.)711

 -5-4اخبار عالجیّه و اختالف قرائات
یکی از مباحث مطرح پیرامون قرآن کریم ،پرداختن به اختالف قرائات موجود در آیات آن
است تا جایی که که در این باره علم مستقلی به نام علم قرائات پدیدار گشته است.
منشأ پیدایش اختالف قرائات ،مورد اختالف جدی است .اهل سنت منشأ پیدایش اختالفات
را نبی اکرم (ص) میدانند (دانی ،1408 ،ص ،)46اما شیعه برطبق اخبار و روایات صادر از جانب
معصومین (علیهم السالم) ،نزول قرآن را به حرف واحد بر نبی واحد میداند و پیدایش قرائات
را به راویان نسبت میدهد (کلینی رازی ،1405 ،ج ،2ص)633؛ هرچند بر جواز قرائت به آنچه
بین قرّاء سبعه متداول است و اختیار انسان در اخذ به هر یک از قرائتها اجماع دارند (طوسی،
 ،1409ج ،1ص /7طبرسی ،1415 ،ج ،1ص.)36

 -1-5-4گونههای اختالف قرائات
اختالف قرائات بر چهار گونه است:
الف) اختالف در لفظ همراه با یکی بودن معنا مانند اختالف در قرائت کلمه «الصراط» در آیه
ستَقِيم﴾ (فاتحه )6 /1 :با سین و صاد که اختالف لهجه شمرده میشود (دانی،
 ِ الْمُ ْ
﴿اهْدِنَا الصِّرَا َ
 ،1408ج ،1ص)120؛
ب) اختالف در لفظ همراه با اختالف در معنا به گونهای که اجتماع آنها در شیء واحد ممکن
باشد مانند «مَلِک» و «مالِک» در آیه ﴿ماِلكِ َي ْومِ الدِّين﴾ (فاتحه .)4 /1 :مراد از هر دو خداوند
است و او هم مالِک و هم مَلِک روز قیامت است (دانی ،1408 ،ج ،1ص)120؛
ج) اختالف دو قرائت در لفظ و معنا به گونهای که اجتماع آنها در شیء واحد ممکن نباشد،
اما اتفاق آنها در جهتی دیگر مانع ایجاد تضاد بین آنهاست ،مانند «کُذِّبوا» و «کُذِبوا» با تشدید و
س ال ُّرسُلُ وَ َظنُّوا أََّنهُمْ قَ ْد ُكذِبُوا﴾ (یوسف .)110 /12 :معنی
تخفیف ذال در آیه ﴿ َحتَّی إِذَا ا ْستَيْأَ َ
آیه با تشدید ذال چنین است «رسوالن یقین کردند که قومشان آنها را تکذیب کردهاند» .در این
معنا ،ضمایر سهگانه به رسوالن باز میگردد ،اما در صورت تخفیف ذال ،معنای آیه این است که
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«مردم گمان کردند رسوالن در خبری که به آنان دادهاند ،دروغ گفتهاند» .با این معنا ،ضمایر سه
گانه به «مرسل الیهم» یعنی مردم بازمیگردد .روشن است که هر دو معنی به صورت جداگانه
میتواند صحیح باشد نه با هم ،چرا که با در نظر گرفتن هر قرائت برای «کذبوا» ،معنای «ظنّوا»
و مرجع ضمایر نیز متناسب با آن تغییر میکند (دانی ،1408 ،ج ،1ص)121؛
د) قرائاتی که در لفظ و معنی متفاوتاند و این تفاوت ،به تعارض دو قرائت میانجامد مانند
ض قُلْ ُهوَ أَذًی فَا ْعتَزِلُوا النِّسَا َء فِي الْ َمحِيضِ وَ لَا
ن الْمَحِي ِ
«يَطَّهَّرنَ» و «يَطهُرنَ» در آیه ﴿ َوَيسْأَلُوَنكَ عَ ِ
ث أَ َمرَكُمُ ال َّل ُه﴾ (بقره .)222 /2 :این دو قرائت
تَقْرَبُو ُهنَّ حَ َّتی يَ ْط ُهرََْ فَإِذَا تَطَ َّه ْرََ فَأْتُو ُهنَّ ِمنْ حَيْ ُ
عالوه بر تغییر معنی ،موجب تفاوت حکم مستفاد از آیه نیز میشود .در صورت تخفیف قرائت،
آمیزش پس از پایان عادت ماهیانه و پیش از غسل جایز است ،اما در صورت تشدید قرائت،
آمیزش تنها پس از انجام غسل جایز خواهد بود (دانی ،1408 ،ج ،2ص.)913
حال این سؤال مطرح است که آیا در موارد تعارض قرائات در آیات االحکام ،میتوان جهت
رفع معارضه دست به دامان اخبار عالجیّه شد یا نه؟ در این قسمت از نوشتار ،به بررسی پاسخِ
این سؤال با توجه به مسلکهای موجود درباره معیار ترجیح پرداخته میشود.

 -2-5-4قرائات متعارض با توجه به تعبدیبودن ترجیح
بنابر آنچه گذشت ،برخی معیار ترجیح یکی از متعارضین را روایات موجود و تعبد به آن
میدانند و نیز بیان شد که موضوع موجود در اخبار عالجیّه «حدیثان مختلفان» است .آیا میشود
حکم دو حدیث دارای اختالف را به دو قرائت مختلف تسری داد یا نه؟ طرفداران این مسلک،
دو پیششرط اساسی برای سرایت قواعد اخبار عالجیّه ،به قرائات متعارض بیان داشتهاند که
وجود این دو میتواند شرایط قول به تسری را فراهم نماید (شاهپسند ،1395 ،صص)115-112
که در ذیل به بیان این دو میپردازیم.

 -1-2-5-4پیش شرطهای جریان ترجیح با توجه به تعبدی بودن
در فرض تعبدی دانستن ترجیح ،از آنجا که موضوع اخبار عالجیّه «دو حدیث و خبر دارای
اختالف» است ،برطرف کردن تعارض موجود میان قرائات با بهکارگیری قواعد حل تعارض،
نیاز به تثبیت دو امر ذیل دارد:
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 -1-1-2-5-4اطالق عنوان «روایت و حدیث و خبر» بر «قرائت»
برای اثبات این شرط ،به چندین روایت در جوامع روایی استناد شده است که ائمه (علیهم
السالم) ناقل قرآن را «راوی» و نقل آن را «روایت قرآن» خواندهاند ،نظیر:
الف) امام علی (ع) در وصف ائمه (علیهم السالم) به عنوان عالمان به قرآن میفرماید« :لَا
خ َلتْ لَهُمْ ِمنَ اللَّهِ سُنَّةٌ َو َمضَي ِفيهِمْ ِمنَ اللَّهِ حُكْمٌ ِإنَّ فِي ذَلِكَ
يُخَالِفُونَ الْحَقَّ َو لَا َيخَْتلِفُونَ فِيهِ َو قَدْ َ
ري َو
ن َو اعْ ِقلُو ُه إِذَا َس ِمعُْتمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ َو لَا َتعْقِلُوهُ َعقْلَ ِروَايَ ٍة فَ ِإنَّ ُروَاةَ الْكِتَابِ كَثِ ٌ
لَ ِذكْرَي لِلذَّاكِرِي َ
رُعَاتَهُ َقلِيلٌ» (کلینی رازی ،1405 ،ج ،8ص .)391مقصود از حق در عبارت «اعقلوا الحق» با توجه
به سیاق قبل و بعد از آن ،قرآن کریم است؛
اللهُ عَنْهُمْ ِعلْمَ الْكِتَابِ حِنيَ َنبَذُو ُه
ب) امام باقر (ع) به سعد الخیر مینویسندَ « :و كُلُّ أُمَّةٍ قَدْ رَفَعَ َّ
َو وَلَّاهُمْ عَ ُدوَّهُمْ حِنيَ َتوَلَّ ْوهُ َو كَانَ ِمنْ نَبْذِهِمُ الْكِتَابَ َأنْ أَقَامُوا ُحرُوفَهُ َو حَرَّفُوا حُدُودَ ُه فَهُمْ يَرْوُوَنهُ َو
ِلروَايَةِ َو اْل ُع َلمَاءُ يَحْ ُزنُهُ ْم تَ ْر ُكهُمْ ِللرِّعَايَةِ» (کلینی رازی،1405 ،
لَا يَرْ َع ْونَهُ َو الْجُهَّالُ ُيعْجِبُهُمْ حِفْ ُهُمْ ل ِّ
ج ،8ص)53؛
ج) زراره از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمودِ « :إنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ ِمنْ عِنْدِ وَاحِ ٍد َو لَكِنَّ
الروَاة» (کلینی رازی ،1405 ،ج ،2ص)630؛
الِاخِْتلَافَ يَجِي ُء ِمنْ قِبَلِ ُّ
د) امام صادق (ع) فرمودِ « :إنَّ ُروَاةَ الْكِتَابِ كَثِريٌ َو ِإنَّ رُعَاتَهُ َقلِيلٌ» (کلینی رازی ،1405 ،ج،1
ص.)49

 -2-1-2-5-4حجیّت هریک از قرائات در استنباط حکم
ظاهر اخبار عالجیّه گویای آن است که هریک از دو خبر متعارض ،باید به خودی خود دارای
شرایط حجیّت بوده و صرفاً ،به دلیل تعارض با هم ،مکلف را دچار حیرت و سرگردانی نموده
اند .بنابراین ،اجرای قواعد موجود در اخبار عالجیّه منوط به احراز حجیّت هریک از قرائات
برای استنباط حکم شرعی است.
با وجود این دو پیششرط ،دو قرائت متعارض همانند دو روایت متعارض بوده و همچون
اخبار آحاد در باب احکام حجتاند .در نتیجه ،اگر یکی از آن دو داللتش نص ،اقوی و یا اظهر
بود ،به آن اخذ میشود و با وجود مرجح داشتن یکی از آن دو ،همان قرائت مرجَّح حجت است
و مستند و یا مؤید استنباط حکم قرار میگیرد .در صورت نبودِ مرجح ،نوبت به جریان قاعده
تخییر میان آن دو فرا میرسد.
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 -3-5-4قرائات متعارض با توجه به عقالیی بودن ترجیح
در صورت پذیرش این معیار برای لزوم ترجیح ،شرط دوم از شروط مذکور یعنی حجیّت
هریک از قرائتها در استنباط حکم ،امری ضروری و ناگزیر است ،ولی تحقق پیششرط اول
که از جانب ایشان الزم شمرده شده است ،ضرورتی ندارد ،زیرا همانطور که بارها تکرار شد،
موضوع ترجیح بنابر این مسلک ،منحصر در دو حدیث و روایت دارای اختالف نیست ،بلکه در
تعارض میان هرگونه طریق و اماره و کاشف میتوان اخذ به طرف دارای مزیت نمود ،خواه
کاشف از حکمی شرعی و خواه کاشف از امری غیر مرتبط با شرع باشد.

نتیجهگیری
معیار ترجیح در متعارضین از جانب برخی ،تعبد به اخبار عالجیّه دانسته شده است .طرفداران
این نظریه ،موضوع روایات را منحصر در «دو حدیث دارای اختالف» دانسته و خود را ملزم به
عمل به روایات میدانند .در نتیجه ،ایشان حتی در برابر تعدی از مرجحات منصوص به مزایای
غیر مصرَّح در اخبار عالجیّه مقاومت مینمایند تا چه رسد به این که بخواهند تعدی به موضوعی
جز موضوع مذکور در روایات را بپذیرند .نتیجه طبیعی چنین رویکردی ،محدودیت فقیه در
هنگامه برخورد با ناسازگاری ادله استنباط احکام شرعی است.
در مقابل ،عدهای معتقد به عقالییبودن ترجیحاند .ایشان با نگاهی گستردهتر اوالً ،موضوع
ترجیح را «هر دو طریق دارای اختالف» میدانند ،خواه دو حدیث باشد و خواه دو قرائت مختلف
و هر امری دیگر ،ثانیاً ،ترجیح به وسیله هر مزیت متناسب برای مرتفع ساختن تعارض و تردید
موجود را روا شمرده و خویشتن را منحصر به مزایای مذکور در اخبار عالجیّه نمیبینند .از نگاه
ایشان ،لسان اخبار عالجیّه ارشادی بوده و صرفاً برخی از اسباب ترجیح را بیان نموده است.
به نظر نگارندگان ،توجه و دقت نظر در ادله طرفین ،موجب حکم به صحت نظریه دوم یعنی
عقالیی بودن ترجیح میگردد که این خود در مقام استنباط و مواجهه با ادله متعارض ،بسی
راهگشا خواهد بود.
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