
 ش 1399ار و تابستان ، سال دهم، به22 ه، شمارکتاب قیمدو فصلنامه 
Ketab-E-Ghayyem, vol.22, year.10, Spring and Summer 2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 *بررسی گستره کارآیی اخبار عالجّیه ترجیحیّه 
 احمد امانی1
 محمدرضا رضوانطلب2

 

  چکیده
 غیر مستقر بوده و ازتعارض ادله، در شمار مسائل اساسی اصول فقه و علم الحدیث است. تعارض گاه 

پذیر گردد. گاهی نیز تعارض مستقر و پایدار بوده و جمع عرفی امکانرهگذر جمع عرفی بین ادله برطرف می

نیست. در فرض استقرار، دو دلیل یا از ناحیه سند، داللت و جهت صدور برابرند و یا یکی نسبت به دیگری، 

ایی درصدد رفع تعارض مستقر میان روایات برآمده و در فرض با بیان راهکاره« اخبار عالجیّه»رجحان دارد. 

تعادل متعارضین، حکم به تساقط همه یا تخییر بین آنها نموده و در فرض همتا نبودن ادله، دو گزینه تخییر 

 شک دو روایتیا ترجیح را پیش روی مخاطب نهاده است. اخبار عالجیّه با مضمون ترجیح یک طرف، بی

یان دو كارهای ترجیح، تعارض متوان با توجه به راهحال آیا میگیرد. دربرمیتباین كلی را متعارض با نسبت 

یر های غمزیتروایت با نسبت تباین جزیی را نیز رفع نمود؟ و آیا امکان تعدی از مرجحات منصوص به 

ر در اخبار عنوان موضوع مذكو، به «دو حدیث متخالف»توان از منصوص وجود دارد؟ همچنین آیا می

عالجیّه، به موضوعی دیگر همچون قرائات متعارض تعدی كرد؟ این نوشتار با توجه به دو مسلک موجود 

دی فوق است. بنا بر مسلک اول، تع هایبودن آن، پاسخگوی پرسشپیرامون ترجیح یعنی تعبدی و عقالیی

مذكور  به عنوان موضوع «فروایات متخال»نماید تا چه رسد به تعدی از از مرجحات منصوص مشکل می

 بودن،كه طرفداران مسلک عقالییدرحالی« اختالف قرائات»عالجیّه به دیگر موضوعات همچون  در اخبار

الید بوده و توان اخذ طرف دارای مزیّت و طرح جانب در رفع تعارض میان مطلق طرق و امارات، مبسوط

 دیگر را دارند.

 . ، ترجیح، تعبدی، عقالییعالجیّه تعارض، اخبارواژگان كلیدی: 

                                                           

يافت:    )مقاله پژوهشي(.       01/10/97پذيرش:          07/04/97*. در
 هتران )نويسنده مسئول(/ دانشگاه اسالمي معارف و اهليات دکتراي دانشکده دانشجوي .1

amd.amanie@gmail.com 
 mrrezvan@ut.ac.ir هتران/ دانشگاه اسالمي معارف و اهليات دکتراي ختصصي دانشکده .2
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 مقدمه -1

بخش تحقق تعارض میان قوام، یکی از دو خبر با واقع ظهورِ علم اجمالی نسبت به مخالفتِ

قاعده اولیه مقتضی تساقط ، د باشدمیان دو روایت مردّی، که حکم واقع آن دو است. در صورتی

در  عقالییولی روش ؛ دشوزیرا ادله حجیّت اخبار شامل این دو نمی، آن دو از حجیّت است

بخش یکی از آن دو بر تفحص از مزایای برتری، هنگام پیدایش تعارض میان دو اماره و کاشف

رفع ابهاِم حاصل از ت در در صورت کارآمدی این مزیّ ، رونسبت به دیگری استوار است. ازاین

یره حجّیت خارج کلی از دا بوده و روایت دیگر به حجّیت منحصر در همان یکیعلم اجمالی، 

در هر موردی که علم اجمالی به مخالفت یکی از دو اماره و  عقالییخواهد شد. این قاعده 

ای تاریخی و یا امری واقعه، خواه حکم شرعی؛ قابل جریان است، کاشف با واقع موجود باشد

هت برطرف هایی جراه )علیهم السالم(در روایات رسیده از جانب معصومین ، رودیگر باشد. ازاین

پیش روی پیروان مکتب آنان قرار داده شده است. این اخبار در السنه ، نمودن تعارض ادله شرعی

 گردیده است.مشهور  «اخبار عالجیّه»به ، اصولیان و فقها و محدثین

 ،شایان ذکر است که مجرای کاربرد این روایات در فرضی است که هر دو دلیل ناسازگار

ر، خبر متواتدو  ظاهرِدو مانند تعارضِ  در فرض قطعی بودن صدور هر زیرا، ظنی الصدور باشند

در صورت معارضه شود. همچنین، به اصل و دلیلی دیگر رجوع می، هر دو با رفع ید از ظهور

حکم به طرح دلیل ظنی و عمل ، با دلیلی ظنی مانند خبر واحد خبر متواتردلیل قطعی همچون 

 (. 403ص، 3ج، 1417، )خوییگردد بر طبق مفاد دلیل قطعی می

 : مواجهه با چهار گروه روایت به قرار ذیل استعالجیّه،  بندی کلی اخباردسته برآیند

 ؛ بر ترجیح یکی از متعارضین اخبار دالِّ  -1

 ؛ بر تخییر در انتخاب یکی از متعارضین اخبار دالِّ  -2

 ؛ بر توقف و رد چنین روایاتی به صاحبان علم اخبار دالِّ  -3

 .(286ص، 2ج، 1432، بر عمل به روایت مطابق احتیاط )خراسانی اخبار دالِّ  -4

ر ب دسته اول یعنی اخبار دالّ اندیشمندان، ترین و بحث برانگیزترین این روایات میان مهم

ی هی صدوری )تقویت کنندز به سه دستهباشد. مرجحات نیترجیح یکی از دو خبر متعارض می

مضمونی  ( وکننده جهت صدور روایتتقویت)ع(، جهتی) ایت از معصومیک رو صدورِ جانبِ

 ردندگ( تقسیم میواقعیتر بودن به حکم و نزدیکناظر به مطابقت مضمون روایت با واقع )

 (. 499ص، 2، ج1393، موسوی بجنوردی /433ص، 7، ج1418، )روحانی

و یا  ی پذیرش تعبدینتایج عمل ، بیانتشریح حقیقت ترجیحهدف این نوشتار عالوه بر 

 . روشن نمودن گستره کارآمدی آن استبودن ترجیح و عقالیی
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 پژوهشپیشینه  -2 

ی رایج میان ایشان تا قرن یازدهم هجری و زمان دهد که سیرهلما نشان میع آثار بررسی

ه اخذ ب بلکه ،عدم التزام آنان به عمل بر طبق مرجحات معین و محدود استمحدث استرآبادی، 

، انیاند )حسینی سیستشمردهالزم می، زیتی را که باعث رفع تردید از یکی از دو خبر باشدهر م

که ضمن انتقاد به روش پیشینیان و معاصران، (. محدث استرآبادی اولین کسی است 582، صتابی

-272، صص1، ج1424، )استرآبادی داندطبق مرجحات منصوص می د به عمل برخود را مقیّ 

، نراقی /90، ص1، ج1363، )بحرانی و اصولی عالمان اخباری گروهی دیگر ازی، و(. پس از 274

از  ، بسیاریاند. در نتیجهمنصوص پرداختهمرجحات ( به تقبیح تعدی از 318-317، صصتابی

در ( 439-436صص، 4، جتابی، عراقی/ 778-774، صص4، ج1421، )نائینی ان متأخراصولی

چون و چرای اصولیان از استرآبادی در اند. این پیروی بیتهی وارد گشأجرگه طرفداران این ر

نِ قدماء شود بزرگامشاهده می، رواند. ازاینبر این باور نبودهپیشینیان حالی است که هیچیک از 

، تابیمحقق حلی،  /3ص، 1ج، تابی و 4ص، 1ج، 1406، طوسی/ 251ص، 1ج، 1413، صدوق)

واسطه کثرت عدد  ( اموری همچون ترجیح به241، صتابیعالمه حلی، / 157-154صص

داللت بر ترخیص نمودن یکی از دو خبر همراه با اقتران آن به بیان ، موافقت با اصل، راویان

عنوان مرجح هبودن یکی از دو راوی و اموری این چنینی را ب ءعلما بارِجزء کِ، علت رخصت

ای قرینه این امور از یک سو،باشد. ت نمیاین امور جزء منصوصا که مسلماً حالیاند درانگاشته

نمودن به ن اکتفاداللت بر  از جانب دیگر، وبوده برای عدم التزام به تعبدی بودن ترجیح روشن 

همانا روش »گوید: است که می وحید بهبهانیگواهِ این مدعا، سخنِ  د.کنمرجحات منصوصه می

 )علیهم السالم(ما و حضرات معصومین  های بینقدما و مشایخ ما و راویان اخبار و واسطه

مبتنی بر نقد و انتخاب و تصحیح حدیث بر طبق ظنون خود و بنا گذاشتن بر آن ، پیرامون اخبار

  (.213ص، 1415، )وحید بهبهانی «باشدعدم اکتفای آنان بر مرجحات منصوص می، و همچنین

 بودن ترجیحعقالییتعبدی یا  -3

: )برای نمونه ر.کآنان ( برخالف مشهور 581، صتابی، تانیبرخی از اصولیان )حسینی سیس

، / خمینی439، ص4، جتابی، / عراقی421، ص7، ج1418، / روحانی774، ص4، ج1421، نائینی

تعبیر تعبدی ، ( به جای تعبیر جواز و عدم جواز تعدی از مرجحات منصوص419، ص2، جتابی

این است که آیا مرجحات منصوص ، قصود از این عنواناند. مکار بردهبودن ترجیح را بهعقالیییا 
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 الییعقعنوان تطبیقاتی برای قانون کلی  و به ات عالجیّه، ارشاد به حکم عقالء استدر روای

یان ب شود(لزوم ترجیح به اموری که موجب برطرف شدن تردید از یکی از دو خبر متعارض )

ق اکتفا نماید و ح منصوصاتباید به  محدثو  تعبدی بوده و فقیه، اند یا اینکه مرجحاتشده

 ندارد؟  تعدی و گذر به مرجح دیگر را

ی مرجحات را تر است، زیرا از طرفی، دایرهعنوان انتخابی از عنوان مشهور در السنه، عام

ـ دزدایی داشته باشه خاصیتِ تردیدغیر منصوص ک و لو -گسترش داده و ترجیح به هر مزیّت

. از دیگر سو، در فرضی که با وجود اجرای مرجّحِ منصوص، ابهامِ موجود ه استشمردرا جایز 

 (. 581، صتابی، سیستانینماید )همچنان پابرجا باشد، حکم به عدم حجیّتِ موردیِ آن مرّجح می

 های موجود در باب ترجیحمسلک -3-1

 اند.مطرح نموده علما دو مبنی را پیرامون ترجیح

 حعقالیی بودن ترجی -3-1-1

ترجیح  مالکِ ، مانند مقبوله عمر بن حنظلهء کننده این بناء بر طبق بنای عقالء و روایات امضا

این است که مزیت و مرجح توان برطرف نمودن تردید موجود را از صاحب خود دارا باشد. 

اخذ به  ،باشد داشته وجود -غیر منصوص و لو–ی در هر مزیت زداییتردیدویژگی  ، اگربنابراین

اگر مزیت منصوص به دلیلی توان برطرف نمودن تردید را ، اجب است. از طرف دیگرآن و

شهور یکی از دو خبر م ، اگرعنوان نمونه. به بودخواهد ثمر و ناصحیح بیاخذ به آن ، نداشته باشد

ای که شهرت نتواند تردید موجود را از گونهمنشأ اشتهار آن امری ناصحیح باشد به  ، ولیباشد

د که روشن باش، ولی با توجه به مناسبات حکم، ردارد و یا یکی از آن دو موافق عامه بودهمیان ب

تواند نمی ایچنین شهرت و موافقت با عامه، مضمونش داللتی بر کتمان حکم واقعی نداشته باشد

/ 582ص، تابی، مشهور و طرح خبر موافق عامه گردد )حسینی سیستانی روایت باعث اخذ

  (.346ص، تابی، یطباطبایی یزد

 تعبدی بودن ترجیح -3-1-2

تعدی از مرجحات منصوص را جایز ندانسته ، نتبع آنان، برخی از اصولیا و به هااخباری

( و خود را ملتزم به تعبد به 322ص، 3ج، تابی، محقق داماد/ 90، ص1ج، 1363، بحرانینک. )

م عصومبدون رخصت  حق ندارندت ناآگاه رعی، دانند. به تعبیر برخی از ایشاناخبار عالجیّه می

عملی  چنین قطعاً، بلکه با وجود نهی صریح در برخی احادیث، اقدام به تمییز روایات نماید )ع(

 (.318-317، صصتابی، صحیح نیست )نراقی
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 گستره كارآیی اخبار ترجیح -4 

 یبررس، کاربرد اخبار عالجیّه یجهت مشخص نمودن حیطهپس از بیان مقدمات پیشین، 

 .رسدنظر می، ضروری بهترجیح در آنها مورد اختالف است مواردی که جریانِ

 اخبار عالجیّه و تعارض عامّین من وجه -4-1

جایی برای اجرای قواعد ترجیح ، داللی میان دو عام جمعِ در صورت امکانِ، بنا بر نظر مشهور

پذیر نباشد، داللی امکان جمع که اما در صورتی (،395، ص1، ج1417، )طوسیدارد وجود ن

 حدیثِ مقابلِ یدر نقطهبه عنوان نمونه، آراء گردیده است.  یمعرکهمحل بحث  مسأله

، 1، ج1386 ،عاملی حر) «ِدجوالُسَو كوِعالُروَ  ِةبَلالِقَو قِتالَووَ  وِرُهالَط: ٍةمَسن خَ ا ِمإّل ُةالالَص عادُ ُت ال»

، 1405رازی،  کلینی) «َکالتَ د َصِعأَ َف (ِسِجالَن وِب)الَث فيه يَتلَّإن صَ  وَ »روایاتی چون  ظاهرِ (256ص

و « (332ص، 5، ج1386، عاملیحر ) «ةعاَديه اإلَلعَ ه َفالِتفی َص ن زاَدَم»، (407، ص3ج

انجام نماز در صورت  یامر به اعاده (364، ص3، ج1405کلینی، ) «َةالالَص عُ قَطَت َيِهَف ُةَههَقالَق اأّمَو»

 «ادُ َعال ُت»اگر حدیث  کند.س نجس، انجام عملی اضافی در نماز و یا قهقهه زدن مینماز در لبا

ال »ضمون مبنابر زیرا است، تباین کلی ، نسبت بین این دو طائفه روایت، عامد باشد از عالمِ اعمِّ

 گوید اخاللاین روایات می ت الزم نیست. در مقابل،به سنّ در صورت اخاللِ ی نمازاعاده« عادُت

ا تباین ر دو گونه روایتتوان نسبت میان این میبا تقریری دیگر مستلزم اعاده است. ، تبه سنّ

ناسی و جاهل ، عامد عالمِ شاملِ را  روایات امرکننده به اعادهاین صورت که به  جزیی دانست

دالِّ  وایاتر افتراقِ موردِ بدانیم. در نتیجه،از عالم عامد  را منصرف «عادال ُت»ولی حدیث  بدانیم،

اجزاء و شرایط مانند ر اخالل به سای« عاُدال ُت»عامد است و مورد افتراق حدیث  عالمِبر اعاده، 

 اخالل به واجبات از روی جهل به حکم است. نیز،  اجتماع . موردِذکر است تشهد و

بدون معارض است و  از دو دلیل عام، در مورد افتراق خود، حجّتِ روشن است که هریک

حتماالتی ا بار شیخ انصاری به صورت مختصراولین . باشدمیپیرامون مورد اجتماع  ض صرفاًتعار

(. 30-28، صص4، ج1428، همراه با تردید پیرامون این موضوع ارائه نموده است )انصاری

در شش مورد  آنها را ءآراشاید بتوان  .انداز ایشان با تفصیل بیشتر به قضیه پرداخته پسعلمای 

 : مودخالصه ن
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 عدم اجرای مرجحات  -4-1-1

 مامایشان ت. استتعارض و تساقط فرضِ تباینِ جزیی  حکمِبنابر دیدگاه محقق عراقی، 

شامل عامّین من ، «مخالفت» عنوانوی، به نظر  برگردانده است. به مرجح صدوریرا مرجحات 

 نها و عمل بر طبقدارد که جمع میان سند آ موارد تباین کلی به اختصاص بلکه، شودنمی وجه

، که در عامّین من وجه به لحاظ ماده افتراقدر حالینیست. ممکن  ـو لو فی الجمله ـمدلولشان

 (. 455-454، صص4، جتابی، )عراقی شودهر دو دلیل عمل می به

 اجرای تمامی مرجحات  -4-1-2

، صهمنصو اتمرجح از تعدیو جایز نبودن  ی بودن ترجیحتعبد ، با وجوداین قول طبق بر

 انحالل قابل مضمونِ از حکایت کالمی که زیرااست،  عالجیّه اخبار مشمول عامّین من وجه

 حاکیِ، و خبر کالم از آن جا که .گرددمی منحل، خود مضمونِ و محکی انحاللِ لحاظِ  بهنماید، 

 حسبِ به )ع( معصوم کالم، بنابراین، است انحالل قابل عناوین از حجیّت نیز و اندحجّیت از

جعل  نبیا مقام در روایات، «وُهُذخُ » یا «ذُهُخ» تعبیرات به توجه با بود. خواهد انحالل قابل، افراد

 انحالل دو قضیه عامّین من وجه به از هریک .است انحالل قابل امور از حجیّت نیز و اندحجیّت

، ص 1، ج 1403)مجلسی،  «َءالُعَلما صاِحِب»، نمونه عنوان به .کندمی دو قضیه از حکایت و یافته

 «همصاحبت یجب العادل غیر العالم» و «همصاحبت العادل یجب العالم» یدو قضیّه از کیحا (205

 نیز (161، ص 1410)تمیمی آمدی،  «الُفّساِق  بَةِاحَذر ُمصاَح » قضیه، از طرف دیگر است.

 است.« همصاحبتلجاهل یحرم ا الفاسق»و  «همصاحبت الفاسق العالم یحرم» یدو قضیه گرِحکایت

 با «همصاحبتیحرم  الفاسق العالم» و «همصاحبتب یجالعالم غیر العادل » قضیه دو، میان این از

 یزمرجحات ن و دنشومی و متعارض مختلف کالم دو، بنابراین؛ برخاسته تخالف یکدیگر به

 (.430-427، صص3، ج1417، شود )خوییمی اجرا آنها درباره

 ل بین مرجحات سندی و بین مرجحات جهتی و مضمونی تفصی -4-1-3

پذیر نیست، ولی بر طبق این قول، در صورِت تباینِ جزیی، اجرای مرجحات سندی امکان 

ه اگر ب )سندی( مرجح صدوری اجرای .کارگیری را دارندمرجحات جهتی و مضمونی قابلیت به

زیرا فرض بر ، وجهی ندارد، شدیعنی طرف بدون مزیت با، روایت دو از یکی یمعنی طرح کلّ

ر اگ، این است که دارای شرایط حجّیت بوده و در ماده افتراق نیز بدون معارض است. همچنین

ع باشد، دارای اجرای مرجح صدوری به معنی طرح یکی از دو خبر در خصوص مورد اجتما

 به نسبت دشو گفته که باشدنمی صدور در تفکیک قابل واحد زیرا کالماشکال خواهد بود، 

، قابلدر نقطه م است. صادر غیر مضمونش، دیگر قسمت به نسبت و مضمونش صادر از قسمتی



 

 391    هیّحیترج هیّاخبار عالج ییگستره كارآ یبررس                                                            

، 4، ج1421، است )نائینی تفکیک قابل و نداشته یاین چنین مضمونی، محذور و جهتی مرجحات 

 (.793ص

 ناپذیرو بین موارد توجیه پذیرتفصیل بین عامّین من وجه توجیه -4-1-4

 : اندقق همدانی عامّین من وجه به دو گونهاز دیدگاه مح

 هک است زمانی در و این دنآورنمی حساب به مختلف دو کالم را قسمی که عقالء آنها -الف

این  هنگامی باشد. دیگری داشته حمل جهت جهتی غیر از حمل بر قابلیت، دو عام از هریک

 راداف برای عنوان آن مرآتیّت نحو هب، عنوان به دلیل در موجود حکمِ قِتعلّ که بود خواهد چنین

 کالم دو میان این عرف«. تکرم الفسّاق ال»و « علماءاکرم ال»مانند  باشد اشخارجی مصادیق و

 ماعاجت مورد امتثال پیرامون و وظیفه تعیین مقام در هرچند، بنابراین .کندنمی مشاهده تخالفی

 در عرف بلکه، دکننمی کالم متخالفصدور دو  به ولی حکم، شودمی سرگردانی و حیرت دچار

 تنافی همانند شود عالج باید هک بیندمی ترواضح را مطلق خاصِ و عام میانِ تخالفِ، مقایسه مقام

 تروای مشمول عامّین من وجه از قسم این، بنابراین«. تکرم النحویّین ال»و « علماءال اکرم» میان

 شود.مین جاری آنها مورد در مرجحات و نبوده عالجیّه

 مرآت نه باشندمی دیگری امر دو عام معرف بلکه، نبوده چنین عامّین قسمی دیگر از -ب

 ذانُاأل یَفِخَ اذا» پندارد مانندمی متخالف را عرف آنها، صورت این در خود. مصادیق و افراد برای

 کَوبَ ثَ لغسِإ» و «هرئِ خُ وَ هولِبَبِ سَأبَال فَ طیرُیَ یءٍ شَ لُّکُ » یا و «صِّرقَ فَ درانُالجُ تِیَ فِخَ اذا» و «صِّرقَفَ

 رجوع به بنابرایندارند؛  اختالف یکدیگر با دو این از هریک «.هحمُلَ لُکَؤیُ ما ال بوالِن أمِ

 (.523، ص1421، )همدانی جهت رفع اختالف امری ضروری است مرجحات

 تفصیل بین عامّین با شمول وضعی و عامّین با شمول اطالقی  -4-1-5

؛ جای گرفته« حدیثان مختلفان» دو خبر تحت عنوانِصورت شمول وضعی دو عام،  در

خاطر  بهشمول اطالقی دو عام، صورت  در ولی، شودمرجحات در موردشان جاری می، بنابراین

 . پذیر نیستامکانجریان مرجحات ، «حدیثان مختلفان»عدم صدق عنوانِ 

 ّجتاز مضمونش ح قسمتی در د یعنی حدیثخواهد بو مضمون در تجزیه این تفصیل از باب

 به) اطالقتفصیلِ مذکور این است که  تِ. علّ ندارد تیّحجی از آن، دیگر قسمت در لیو است

 زیرا، نیست داخل لفظ مدلولِ در بنابرایناست  تقیید مقابلِ ینقطه (قسمی بشرطِ ال معنای

 حکم ثبوت تنها راوی است. مقسمی بشرط ال، دیگر تعبیر به و مهمله ماهیتِ، له لفظ موضوع  
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 لفظ مدلول از حکم اطالقِ، بدین جهت .کندنقل می )علیه السالم( امام از را مهمله طبیعت برای

، د )خوییکنمی ، اطالقِ حکم را اثباتحکمت مقدماتِ بودنِ تمام یواسطه به و عقل بوده خارج

 (.430-427، صص3، ج1417

 عبدی دانستن ترجیحتفصیل بین عقالیی و یا ت -4-1-6

برای با هدِف اشاره به ک صرفاً اخبار عالجیّه ،باشد ترجیح عقالء مستندِ یبنا در صورتی که

از علم اجمالی به  ناشی تردیدِ رفعِ»مضمون این کبرای عقالیی،  ایراد گردیده است. یعقالی

، تدر این روایانیز  )علیهم السالم( حضرات معصومینو  است« ز دو خبر با واقعمخالفت یکی ا

 اند.بیان نموده، ستکننده تردید را که مورد تأیید عقالر زائلبرخی از امو

 : حق این است که دو صورت در اینجا محتمل است 

 الیلِ د از دلیلی به را قید آن )ع(م معصو د به قیدی بوده کهیکی از دو عام مقیّ، در واقع الف(

 لتغف، آن قید نقل از راوی ولی، است بوده مقیَّد ظاهر و واقع در اینکه یا نموده و اسقاط، کتمان

 بگوید موال اگر ممکن است. به عنوان نمونه، مرجحاتاجرای  صورتاین  در است. ورزیده

 به ()عم معصو ولی، باشد عدالت به قید مقید این حکم واقع در اینکه احتمال و «عالم کلّ اکرم»

 ایبر قید همراه را سخن این اینکه یا و باشد آورده ون قیدبد را کالم، آن ابراز امکان عدم دلیل

 الءعق بنای بر طبق، صورت این در ،اندگشته غافل ذکر آن از راویان ولی، نموده بیان راویان

 و است سلبی و ایجابی قضیه دو از حاکی «کل عالم اکرم» زیرا قضیه، شودمی جاری مرجحات

 علقمت، وجوب است. اکرام وجوب متعّلق متعلَّقِ عنوان هب عالم دادن قرار ایجابی قضیه مضمون

 بود. خواهد متعَلّق متعَلّقِ عالم، بنابراین است. عالم به متعلق اکرام و اکرام به

 رایدا کالم ،واقع در اگر زیرا، است عدالت قید به عالم نبودن دمقیّ ، سلبی قضیه مضمون

 گردد.می راوی وثاقت در جرح باعث امر ینا، نماید قید نقل بدون را آن راوی و باشد قیدی

 را نآ متکلم که صورتی همان با و انددخیل حکم در که قیودی تمام با را کالم راوی ثقه باید

 نقل نماید.، است نموده القاء

به  یایجاب و سلبی جهت دارای «عالم کلّ  اکرم» قضیه همانند نیز« ایَّ فاسق ال تکرم» قضیه

 : قرار ذیل است

هات ج جاهل است. به فاسق تقیید عدم، جهت سلبی آن و ثبوتی آن حرمت اکرام فاسق جهت

 عالم در قضیه دو این از یکی که دانیممی اجماالً زیرا، نمایدتعارض می هم با سلبی این دو خبر

: دارد دوجو صورت دو این از یکی به قضیه دو این از یکی در تقیید است. احتمال مقید ثبوت

 -2، انداشتهد مکتوم تقیه همانند دلیلی به قید را معصوم )ع( ولی، ثبوت مقام در اقعیو تقیید -1

 هیچ ،نکرده است. بنابراین قید را ذکر، غفلت علت به راوی ولی، اثبات مقام در ظاهری تقیید
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الغاء قید  احتمال زیرا، نخواهد داشت وجود صدوری مرجحات حتی، مرجحات جریان از مانعی 

 است سیک خبر به آن نسبت الغاء احتمال از کمتر مراتب به یا اورع افقه یا اوثق رخب به نسبت

 دهش برتر فرد خبر مشمول اجتماع مورد لذا است. ترپایین او ورع و فقاهت و وثاقت درجه که

 زیرا، شده جاری نیز جهتی مرجحات، شود. همچنینمی خارج دیگر فرد خبر عنوان تحت از و

 یدالغاء ق، کتمان ادله از دلیلی وجود خاطر به «اکرم کلّ عالم» گزاره در )ع( مومعص اینکه احتمال

 دارد. وجود، باشد نموده

به عدم  اجمالی علم بلکه، نباشد میان در الذکرفوق صورت دو از یکی به تقیید احتمال ب(

ست پذیر نیجریان آن امکان صورت این در داریم. )ع( معصوم از روایت دو از یکی صدور

 صدور عدم به اجمالی علم روشن است که در هنگام (.672-670، صتابی، )حسینی سیستانی

خبر مرجوح ، مرجح اعمال . باستمانع ابال صدوری مرجح اعمال، دو عام من وجه از یکی

 گردد. مخدوش حجیّت آن، اجتماع مورد خصوص در فقط نه اینکه شود،طور کلی ساقط میبه

، جهمن و عامّین تعارض موارد اکثر در تقیید احتمال به وجود توجه سخن اینکه با نتیجه

 .وجود نداردمرجحات در آن موارد  تمامی اجرای مانعی از

 عنیی روایات و موضوع عنوانبه  اکتفاء، باشد روایات از مستفاد تعبد، ترجیح مالک اگر

 من عامّین تعارض رب عنوان در صورت صدق، بنابراین امری ضروری است. «مختلفان حدیثان»

حکم به عدم جریان مرجحات ، و در غیر این فرضگردد اعمال می ترجیح، اجتماع مورد در وجه

 نظر بنابر که است مطرح قولدو ، «حدیثان مختلفان» صدق عنوان صدق و عدم پیرامون شود.می

حسینی  /375، ص2، ج1381، )خمینییست صادق ن من وجه بر عامّین عنوان ، اینصحیح

 هیچیک از مرجحات نیز در چنین مواردی قابل اجراء نیست.، (. بنابراین673، صتابی، سیستانی

 روایت یک ن درامفسر اختالف عالجیّه و اخبار -4-2

طرفداران هر دو مسلک  باشد. لغوی یا و شارح، حدیث راوی روایت است مفسر ممکن

(. در 766، ص4ج، 1421، رند )نائینیاتفاق نظر دا مسألهبر عدم جریان ترجیح در این ، موجود

  :امور ذیل به عنوان دلیل برای عدم جریان مرجحات شمرده شده است، بررسی صورت گرفته

 و هنمود او به متن ادله مراجعه خود بلکه الزم است، حجت نبوده فقیه برای قول مفسر -1

 قول، گرنه و نموده اخذ آن به، شود حاصل معنا به اطمینان قطع و یا اگر نماید. معنا برداشت

 .است غویل قول حجیّت عدم نظیر لهمسأ این باشد. اثر منشأ او برای تواندمفسرین به تنهایی نمی
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، ندنک او خطور ذهن به نیز دیگری معنای و نپذیرد را شده طرح معانی از اگر فقیه هیچیک

 جمالیا علم منزله به است مردد معنا دو بین که مجملی زیرا، نماید پیاده را اجمالی علم آثار باید

شود  ذمه برائت و ترخیص به معتقد و یا باید نماید عمل احتیاط به باید یا، نتیجه در که است

 ؛ (697، صتابی، )حسینی سیستانی

از آنجا که حجیّت ظنون و امارات از باب طریقیت است و نه سببیت تا به خودی خود  -2

دست آوردن  تساقط آن دوست و راه حل به، تعارض دو امراصل اولی در ، دارای مصلحت باشند

(. مفاد اخبار 245، صتابی، رجوع به سایر ادله و اصول مربوط به آن است )حیدریمسأله، حکم 

عالجیّه برخالف این اصل بوده و اختصاص به تعارض روایات رسیده از جانب معصومین 

ود شپیرامون مدلول الفاظ روایات نمی علماال شامل تعارض اقو، دارد. بنابراین )علیهم السالم(

 ؛ (765، ص4، ج1421، )نائینی

است و روشن است که « احادیث متعدد دارای اختالف»عنوان ، موضوع اخبار عالجیّه -3

 ثاِنيم حدُکذا جاَءإ»مشمول روایت ، بنابراین .موجب تعدد حدیث نخواهد شد، تعدد تفسیر

 (.422، ص3، ج1417، / خویی785، ص2، جتابی، ریگردد )جواهنمی« ...لفاِنخَتُم

، 1386 ،)حر عاملی« ِرَرَغاْل ِع... َعن َبي)ص( اهلِل سوُلی َرَهنَ»در روایت  «غرر»واژه ، به عنوان مثال

 ،باشد اول معنای به نیرنگ. اگر و خدعه معنای به یا و است خطر معنای به ( یا330، ص12ج

 مطرح تصح شرط عنوان به را تسلیم بر قدرت و یا عوضین هب علم روایت این بر طبق توانمی

 علم عدم خاطر به غبنی معامله از نهی به مربوط روایت، باشد خدعه معنای به اگر ولی، نمود

 ظهارا عدم و اخفاء عیب صورت در بیع کاالی معیب و نیز مربوط به غابن اعالم عدم یا و مغبون

 ورتص در بود. خواهد حدیث برای معنایی مستلزم، تفسیر دو این از یک هر، بنابراین است. آن

، ود آن از یکی نبود با، نتیجه است تا در قدرت و علم شرطیت به ارشاد مضمون روایت ،اول

 تحکم به صح، معامله انجام تکلیفی دوم با وجود حرمت صورت گردد. در معامله حکم به فساد

 گردد.می خیار اثبات موجب هرچند عیب و غبن، شودآن می اصل

 عنایم )بنا بر تکلیفی حرمت به اجمالی علم منزله به، دو این بین روایت معنای بودن مردد

حرمت خدعه  به عدم علم فرض بر بود. خواهد خطر( معنای )بنابر وضعی حرمت یا و خدعه(

 یامالز حکم دو از یکی تنجیز به باید حکم و بوده منجز اجمالی علم، دیگر دلیلی واسطه به

بخش نتیجه اجمالی علم این، حرمت خدعه بر دیگر وجود دلیل واسطه به، شد. البتهحرمت می

شود یم وضعی حرمت از برائت و حرمت خدیعه به تفصیلی علم به منحل چراکه، نیست و منجز

 (.698-697، صصتابی، )حسینی سیستانی
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 اختالف راویان و عالجیّه اخبار -4-3 

 نه، آمده باشد وجود به آنان خود ناحیه از که است اختالفی، اناختالف راوی از مقصود

 نقل صدد در راوی هر دوبه عبارت دیگر،  است. شده القاء)ع(  معصوم جانب از که اختالفی

 راویِ، دو خواه هر، نماید روایت نقل دیگری با مغایر ایگونه به هریک و برآمده قضیه یک

 ثحدی به تعبیر، نقل در اختالف از درایه علم اصطالح در مباشر. خواه غیر و باشند مباشر

 (.456، ص1388، شود )شریعتمداری استرآبادیمی «مضطرب المتن»

 خیر فقرات و جمالتأت و تقدیم و معنا به نقل چون اموری، نقل در اختالف پیدایش اسباب

 تشخیص موجود پیرامون روش مانند دو دسته روایت است )ع( معصوم سخنِ کلماتِ، و گاه

یک از جانب چپ خارج  کدام و راست جانب و اینکه کدام یک از جراحت خون از حیض خون

از  آنچهحیض است و ، آیدمیاز جانب راست بیرون  ی کهخون، طبق نقل مرحوم کلینی شود.می

بر نقل شیخ اما بنا، (95، ص3، ج1405کلینی رازی، ) جراحت است، شودمیجانب چپ خارج 

و اگر از جانب راست خارج  شودشمرده می حیض، از جانب چپ خارج شود ناگر خو، طوسی

 .(385، ص1، جتابی، )طوسی است جراحت، شود

 اویانهای علما پیرامون كاربست مرجح در اختالف رنظریه -4-3-1

 یا و شذوذ و شهرت همانند مقام با مناسب مرجحات از توانمی راویان اختالف حل در آیا

 : اردد وجود قول به شرح ذیل دو، لهمسأ پیرامون این خیر؟ یا نمود استفاده یتافقه و اعدلیت

 كارگیری مرجحاتجواز به -4-3-1-1

، 1405میر داماد، سید داماد ) و (20، ص4، ج1420، همدانی )همدانی همچون محقق برخی 

 مرجحات واسطه به ترجیح (388-387، صص1، ج1411، مامقانی )مامقانی ( و191-190صص

 از گونه این مرجحات در به اعمالِ  نسبت علمااند مقام را روا دانسته و ادعا نموده متناسب

 .اندمتفق القولراویان،  اختالفِ

 كارگیری مرجحاتعدم جواز به -4-3-1-2

 این در (.187، ص1، جتابی، است )انصاری مرجحات جریان عدم به قائل انصاری شیخ 

، تخییر اتروای مضمون طبق بر که ذکر است شد. شایان تخییر یا و تساقط به قائل باید صورت

م ذتُ َخما َاهيِّاَ بِ» که است آمده روایات در زیرا، تخییر شد به قائل، اختالف فرضِ  این در تواننمی
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روایات  از منظور روشن است که .(80، ص18، ج1386، )حر عاملی «َوِسَعُکم ِميسلالَت ن بابِ ِم

  .راویانکالم نه  و است )علیهم السالم( ائمه کالم برابر رد تسلیمچنینی، این

 بررسی جریان مرجحات بر طبق مسلک عقالیی و تعبدی بودن ترجیح -4-3-2

 پردازیم. می ترجیح باب در موجود مسلک دو طبق براجرای مرجحات،  به بررسی حال

 ترجیح طبق بنای عقالء: مسلک اول -4-3-2-1

بلکه این  ،نیست« حدیثان مختلفان»بر صدق عنوان  متوقف ترجیح جریان، مسلک بنابر این 

عیار م، آیند. بنابر نظر صحیحبه کار می عقالییمرجحات در رفع تعارض تمامی طرق و امارات 

ترجیح برطرف کردن تردید ناشی از علم اجمالی به مخالفت یکی از دو طرف با واقع است. از 

بته، ال احادیث و کالم اهل خبره مانند پزشکان نیست. ،تفاوتی میان تعارض فتاوا، این جهت

همواره باید این نکته را مد نظر داشت که مرجح مورد استفاده در هر موردی باید متناسب با 

و خبر زیرا د، نمایدبدون شک ترجیح جریان پیدا می، همان تعارض باشد. با توجه به این مسلک

است که در مورد هر دو امر  عقالییجیح امری بلکه تر، ای نداشتهمتعارض خصوصیت ویژه

 (. 700، صتابی، شود )حسینی سیستانیمتعارض اجرا می

 تعبدی بودن ترجیح: مسلک دوم -4-3-2-2

دو نظر پیرامون اجرای ، در صورت تعبدی بودن ترجیح و اکتفا به مرجحات منصوصه 

م به بررسی هر دو قول بنابر این باید اقدا، رواز این .مورد بحث وجود دارد مسألهمرجحات در 

 مسلک نمود. 

  عدم جریان ترجیح فی الجمله یا بالجمله: قول اول -4-3-2-2-1

رسیدن ، موضوع روایاتِ حاکی از لزومِ ترجیح -1: توان این قول را تقریر نمودبه دو شیوه می

ی است که ها هنگاماست. ظاهر و منصَرف بعضی از آن )ع(دو خبر مختلف از ناحیه معصوم 

بوده است و یا راویان. چنانچه این عنوان موضوع  )ع( ممشخص نیست منشأ اختالف خود معصو

، در این صورت دانیم که قطعاًزیرا می، محل بحث صادق نخواهد بود مسألهدر ، روایات باشد

 هبخواه راوی مباشر باشد و خواه راوی با واسطه. ، اختالف از ناحیه راویان پدیدار گشته است

پرسشی پیرامون اعاده عبادت را پاسخ دهد و دو راوی هر کدام  معصوم )ع(اگر ، عنوان نمونه

و دیگری مدعی شود « یُعید»: فرمود )ع( میکی بگوید معصو مثالً، ای روایت کندگونهپاسخ را به

 ممعصوروشن است که در اینجا نقل دو حدیث از ناحیه  ،«یُعید ال»: فرموده است که آن حضرت
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ن تر از ایاند. واضحبلکه راویان در حکایت خبر واحد اختالف نموده، تحقق نیافته است )ع( 

 پیرامون کالم راوی مباشر اختالف نظر پیدا کنند. ، زمانی است که دو روای غیر مباشر

 ،موضوع احادیث عالجیّه وجود ندارد به، واسطه تنقیح مناط امکان ملحق نمودن این مورد به

 . داردنیز اعتبار نتنقیح مناط ظنی  یست وپذیر نتنقیح مناط قطعی امکانمسأله، ر این زیرا د

« دو حدیث دارای اختالف»که اگر موضوع احادیث عالجّیه  شوددر پاسخ تقریر فوق گفته می

(. 713، صتابی، فرض اختالف راویان مشمول اطالقات این اخبار خواهد بود )شهیدی پور، باشد

ف اختال ولی به لحاظ تعدد و، واحد است)ع( نقل شده، م معصوت به اعتبار آنچه از هرچند روای

عنه. اختالف در خبر است نه اختالف در مخبَر، زیرا معیار، نقل و کاشف دو خبر خواهد بود

معتبر است نه صدور دو کالم م )ع(، اختالف کاشف از کالم معصو، نتیجه اینکه در موضوع

 آن حضرت.مختلف از 

ناحیه  اشتباه ازپذیر نیست، زیرا احراز رسیدن دو خبر امکان، در اغلب موارد اشتباه راویان -2

 : راویان بر دو گونه است

الف( اشتباه در مرتبه پیش از قصد حکایت و اخبار مانند اشتباه یکی از آن دو در مبادی قصد 

عتقاد ی مورد اام به بیان معننظیر نشنیدن صحیح کالم یا در مبادی نقل به معنا و اقدا، حکایت

 ؛ خود

ای پس از نقل و حکایت مانند اشتباه در تلفظ پس از سماع تام و یا اشتباه ب( اشتباه در رتبه

 در نوشتن الفاظ. 

عنوان خبر صادق ، روشن است که صدق خبر متوقف بر قصد حکایت بوده و بدون آن

محکی و  ؛ برخیرد اختالف استمو، نخواهد بود. شیوه اعتبار قصد حکایت در صدق خبر

خرین محکی و مدلول جمله خبریه ، اما مشهور متأدانندمدلول جمله خبریه را قصد حکایت می

خبر و ، شمرند. بدون شکرا وقوع و عدم وقوع نسبت دانسته و قصد را جزء مبادی خبر برمی

 اشد.بصدق آن منوط به قصد اخبار و حکایت است و الفاظ بدون قصد خبرساز نمی

 ر مبادید و حکایت بر سابق رتبه در اشتباه اگر که شودمالحظه می، مقدمه این بیان از پس

ظ زیرا آن الفا، وجود دو خبر صادق خواهد بود، نتیجه در و شده محقق خبر شک بدون، باشد آن

د صخر از قأاما اگر اشتباه در مرحله مت؛ اند که پیش از آن قصد حکایت وجود داشته استکالمی

توان در این صورت الفاظ صادر شده از یکی از زیرا نمی، تحقق نیافتن خبر قطعی است، باشد

عنوان خبر ، چون صدور آن الفاظ بدون قصد حکایت بوده است. آری، دو راوی را خبر دانست



 1399بیست و دوم، بهار و تابستان  هدو فصلنامه كتاب قیم، سال  دهم، شمار  398

 

ص فرد آن خبر یشختولی ، بر کالم راوی دیگر صادق است و علم به صدور یک خبر داریم

 . پذیر نیستامکان

که ندانیم اشتباه در رتبه سابق بر قصد حکایت بوده تا عنوان خبر صادق باشد یا  در صورتی

تردید در صدق و عدم صدق عنوان ، در واقع؛ در رتبه الحق بر آن بوده تا عنوان خبر محقق نشود

تباه شبلکه از باب ا، عنوان دو خبر بر دو کالم این چنینی صادق نخواهد بود، روخبر است. ازاین

 باشد. خبر با غیر خبر می

ی به خاطر تعارض با اصل عدم اشتباه در مرحله پیش القصد به عنوان یک اصل عقالی لةاصا

زیرا با وجود علم اجمالی به تحقق اشتباه ، تواند باعث احراز عنوان خبر گرددنمی، از حکایت

تعارض این دو اصل و  تیجهچنین امری ممکن نبوده و در ن، در یکی از دو مرتبه سابق و الحق

اگر کسی در این صورت به ، روماند. ازاینصدق عنوان خبر همچنان مردد باقی می ،تساقطشان

عمل او مصداق تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام بوده ، ادله تعارض دو خبر استدالل نماید

 یا قبل از قصد حکایتظرف اشتباه مردد است که آ، و مردود است. در اغلب موارد اشتباه راویان

زو ج، در غالب موارد تشخیص اینکه مورد اختالف راویان، بنابراین ؟بوده است و یا پس از آن

 تا مرجحات در مورد آن جاری گردد.  یستمیسر ن، تعارض دو خبر باشد

حقق ت، القصد در هر دو خبر لةمقتضای اجرای اصا: شوددر پاسخ این تقریر نیز گفته می

 نظر خواهد بود. اصل عدم خطا در مرحله سابق )مرحله تحمل و مبادی خبر( بهعنوان مورد 

 ،القصد را ندارد لةتوان معارضه با اصا، اثر بودن در نفی احکام تعارض از آن دو خبرخاطر بی

هرچند علم اجمالی به بروز خطا در مبادی آنها ؛ احکام دو خبر متعارض است، زیرا موضوع آن

 لةااص، اثر بودن اجرای این اصلخاطر بی به، وجود داشته باشد. بدین جهت مانند مرحله تحمل

 القصد بدون معارض خواهد بود.

 اجرای جمیع مرجحات: قول دوم -4-3-2-2-2

اصل و ادله این قول مورد ، های آنالی مطالب مربوط به تقریرات قول اول و پاسخهالب در

 .شوداز تکرار آن خودداری می، از اطاله کالمبحث و بررسی قرار گرفت. به جهت اجتناب 

اعمال مرجحات در صورت اختالف راویان صحیح است ، خالصه اینکه بنا بر هر دو مسلک

 (.704-700، صصتابی، )حسینی سیستانی

 نسخ اختالف و عالجیّه اخبار -4-4

 : اختالف نسخ به دو شیوه متصور است

 ؛ افیک نسخ اختالف مانند دیگر نسخه در آن فقد و نسخه یک در بابی یا حدیث وجود الف(
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 ،یگرکتابی د در ای وبه شیوه ،در کتابی که ایگونه به حدیث یک در متن اختالف وجود ب( 

 اب ما نزد در موجود کلینی کافی نسخه اختالف ای متفاوت از آن نقل شده باشد مانندگونه به

 (.198، ص6ج، 1387، از کافی )تبریزی نقل به شیخ تهذیب نسخه

 هااز اختالف نسخه قسم اول -4-4-1

بیان مختصری نیز ، مورد نظر مسألهولی جهت وضوح ، است نزاع قسم دوم محل هرچند

 : گرددشود. این قسم خود به دو نوع به قرار ذیل تقسیم میارائه می اول پیرامون قسم

 رزین چهار عالء بن کتاب برای فهارس و رجال کتب در اینکه مانند واقعی اختالف (الف

 است نسخه پنج دارای سعید بن حسین کتاب یا و (182، ص1417، اند )طوسیکرده ذکر نسخه

(. 267، ص6، جتابی، کنند )خوییمی عمل عیسی بن محمد بن احمد نسخه به امامیه طایفه که

ملی ع منظور بلکه، نیست ایگونه به از نسخ یک هر در روایت یک نقل، این نوع از مقصود

 است. تهداش رواج طبع کتاب از قبل نیز خرینأمت بین حتی و است بوده است که نزد قدما شایع

 در، ناسخ بنابراین داشت. خواهد وجود اختالف هاچاپ تعدد صورت در، طبع از پس، همچنین

 فساد صورت در یا در نسخه دیگر نموده و ذکر اقدام به، اینسخه در آن از ذکر غفلت صورت

متعارف  امری، کتاب در نسخ اختالف گونه این نماید.می آن حذف به اقدام، مناسبت عدم و

 .است

 همانند هااز کتاب برخی به نسبت فهارس کتب در آنچه مانند موهوم نسخ اختالف ب( 

، یسی عدد دانسته )طوس را آن ابواب تعداد شیخ فهرست، نمونه عنوان به دارد. وجود کافی کتاب

، است )نجاشی شده دانسته از این تعداد ابواب بیش نجاشی رجال در ولی، (135، ص1417

 در اختالف بلکه، نیست روایات نقل در نسخ اختالف، مغایرت این شیوه از (.377، صتابی

 ابتدا اینکه در مانند است مصنف خود جانب از نیز گاهی که ابواب است و هاکتاب تعداد

 عوض یشأر، سپس، بیندکتاب یا باب مستقلی می گشایش شایسته را وقف همچون موضوعی

، تایب، کند )حسینی سیستانیمی وارد صدقات مانند دیگری کتاب یا باب تحت را آن و شده

 (.709-707صص
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 هااز اختالف نسخه دوم قسم -4-4-2

 اختالف باعث ای کهگونه به، شیوه نقل شده دو به حدیث یک، در این صورت از اختالف نسخه

 هب منجر خیرأت و تقدیم، معنا به نقل اموری مانند تواندمی معنا اختالف علت گردیده است. نامع

 نقیصه باشد. و زیاده

 این قسم پیرامون علما اقوال -4-4-2-1

 : آراء اندیشمندان پیرامون اجرای مرجحات در اختالف نسخ به قرار زیر است

 عدم جریان مرجحات مطلقاً  -4-4-2-1-1

، 4، ج1421، هیچیک از مرجحات در هیچیک از صور اختالف نسخ )نائینی ودنجاری نب 

/ 168، ص12، ج1432ی )حسین(، اش تساقط هر دو نسخه خواهد بود )حل( که نتیجه766ص

  .(620، ص2، جتابی، حکیم

 جریان مرجحات مطلقاً  -4-4-2-1-2

کتب قدماء باشد و خواه اختالف نسخ در ، اجرای مرجحات در تمام موارد اختالف نسخ 

ه این ب، اندرعایت مناسبت میان مرجح و مقام را ضروری دانسته، خرین. البتهأکتب مت خواه در

معنی که نتیجه اجرای آن برطرف شدن تردید از یکی از دو نسخه و کنارگذاردن نسخه دیگر 

 .(710، صتایب، قرائت شده باشد )حسینی سیستانی علماباشد مانند اینکه این نسخه بر بزرگان 

 تفاوِت اختالفِ كتبِ قدماء با كتبِ متاخرین -4-4-2-1-3

 که صورت بدین؛ خرینمتأ کتب در اختالف و قدماء کتب در اختالف نسخ میان تفصیل

 نکهای مانند است روایت در اختالف به آن بازگشت زیرا، شود جاری اول قسم در مرجحات فقط

در باشد نموده نقل دیگر گونه به یلینک از نقل به را آن شیخ و، ایگونه به را روایت یک کلینی

 خرینأمت نزد نسخ اختالف اما، باشد نموده کلینی سماع تا خود مشایخ از را کافی شیخ کهحالی

 اب وسائل الشیعه( از آنجا که ارتباطی و افی، واالنوار خر )بحارروایی متأ جوامع صاحبان چون

 سه این از هریک صاحبان نقل زیرا، باشدنمی مرجحات به لعم مشمول، ندارد روایات اختالف

 (.486، ص6، ج1388، نیست )یوسفی گنابادی مسموعی و معین نسخه از کتاب

 نای به است روایت اختالف در نسخه به در اختالف هرگونه بازگشت که اندپنداشته برخی

 تا اندنمودهمی نقل معتبر سند اب صاحبانشان از را هاکتاب، قدماء همانند نیز خرینمتأ که گمان

، براینبنا .است کریم قرآن قرائات اختالف همانند اعتماد مورد نسخ اختالف شده گفته که آنجا

 یرامونپ نظری و هر است قرآن تواتر همانند، گرفته صورت حدیث نقل آنها از که کتبی تواتر
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، 20، ج1386، شود )حر عاملی مطرح نیز باید نسخ اختالف درباره، شود گفته قرائات اختالف 

 یقین زیرا، ندارد وجود آن صحت برای و دلیلی است ضعف غایت در نظر این ولی؛ (107ص

 قلن موارد از ایپاره در است بلکه ممکن، قدماء وجود ندارد کتب تمامی سماع براساس نقل به

، تابی، ی سیستانیشنیدن )حسین و سماع نه ،است بوده موجود کتب خ وسَ نُ به مستند نیز آنان

  .(710ص

 وابستگی جریان و عدم جریان مرجحات به منشاء اختالف نسخ -4-4-2-1-4

ه دو گونه گاهی اوقات به خاطر نقل یک روایت در دو کتاب مختلف ب هاالف نسخهاخت 

 که ینمانند ا نقل یکی از آن دو مصداق تبعیض در نقل نیست متفاوت از یکدیگر است یعنی

، یادهز راوی نقل با نکرده باشد. نفی را زیاده، نقیصه راویِ و باشد نقیصه و زیاده به اختالف

، ایشیوه به، یک روایت از سوی کلینی، مثالً .رسدمی اثبات به معارضی هیچ بدون اضافه مطلب

ای دیگر نقل شده است. این فرض به خاطر وجود مالک تعارض به گونه، و از ناحیه صدوق

مجرای اخبار عالجیّه و قواعد حل  ع( ور یکی از دو نقل از ناحیه معصومعلم به عدم صد)

 .تعارض خواهد بود

ین ایکی از  ،گاهی نیز اختالف در دو نسخه یک کتاب است. در این فرض اگر بدانیم که اوالً 

ی نسخه کتاب از طریق ،لف کتاب آن را نقل کرده است و ثانیاًدو نسخه همان مطلبی است که مؤ

قواعد عالج  ،همانند فرض اول، نُسّاخ ثقه باشندبرداران رسیده باشد و ثالثاً، به دست نسخه معتبر

گانه فوق مانع جریان حکم تعارض میان دو یکی از شروط سه عدمِتعارض جاری خواهد بود. 

 .(199، ص6، ج1387، )تبریزیاست نسخه 

 ه صحت نسخهبه وثوق ب مرجحات جریان عدم و جریان وابستگی -4-4-2-1-5

 به وجهت با اگر د.حاصل گرد وثوق و اطمینانشود تا  بررسی باید از روایت نسخه هر درباره

، دش پیدا دو نسخه از یکی اصالت و صحت به اطمینان، احتماالت حساب و وثوق اسبابِ وجود

اند ساقط حجیّت از دو هر، صورت این غیر در شود.می طرح دیگری و بوده حجت همان

 (.710، صتابی، سیستانی )حسینی

 عوامل تحصیل اطمینان نسبت به صحت و اصالت نسخه -4-4-2-1-5-1

 : اندگونه دو نسخه بر اصالت و صحت به وثوق پیدایش اسباب
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، هنسخ دو از یکی با اصحاب قدمای فتاوای مطابقت و فقهی جوّ  همانند خارجی قرائن (الف

 از یکی قرائت، است. همچنین بوده بیشتر ما به بتنس، دیگر حدیثی مصادر به آنها آگاهی زیرا

تواند قرینه بر اصالت و عدم ایشان نیز می بر دیگری قرائت عدم و علما بزرگان بر نسخه دو

 ؛ اصالت نسخه باشد

نسخه  با مقایسه در آن متن اضطراب عدم و یکی جمالت تطابق همانند داخلی قرائن (ب

  (.711، صتابی، دیگر )حسینی سیستانی

 قرائات اختالف و عالجیّه اخبار -4-5

 نآ آیات در موجود قرائات اختالف به پرداختن، کریم قرآن پیرامون مطرح مباحث از یکی

  است. گشته پدیدار قرائات علم نام به مستقلی علم باره این در که جایی که تا است

 فاتاختال پیدایش منشأ سنت اهل است. اختالف جدی مورد، قرائات اختالف پیدایش أمنش

صادر از جانب  روایات و طبق اخباربر اما شیعه، (46ص، 1408، دانند )دانیمی )ص( اکرم نبی را

داند و پیدایش قرائات واحد می نبی بر واحد حرف را به قرآن نزول)علیهم السالم(، معصومین 

 آنچه به قرائت جواز هرچند بر؛ (633ص، 2ج، 1405کلینی رازی، دهد )را به راویان نسبت می

، )طوسی دارند اجماع هاقرائت هر یک از در اخذ به اختیار انسان و است داولقرّاء سبعه مت بین

 (.36، ص1، ج1415، / طبرسی7، ص1، ج1409

 های اختالف قرائاتگونه -4-5-1

 است:  گونه چهار بر قرائات اختالف

 آیهر د «الصراط» کلمه قرائت در فاختال مانند معنا بودن یکی با همراه در لفظ اختالفالف( 

، شود )دانیمی شمرده لهجه اختالف که صاد و سین با (6 /1: فاتحه) ﴾اْلُمْسَتِقيم الصَِّرا َِ  اْهِدَنا﴿

 ؛ (120، ص1، ج1408

 ممکن واحد شیء در آنها اجتماع که ایگونه به معنا در اختالف با همراه در لفظ اختالفب( 

خداوند  دو هر از مراد. (4 /1: فاتحه) ﴾الدِّين َيْوِم ماِلِك﴿در آیه  «ِلکما» و «مَلِک» مانند باشد

 ؛ (120، ص1، ج1408، است )دانی روز قیامت مَِلک هم و ماِلک و او هم است

، نباشد ممکن واحد شیء در آنها اجتماع که ایگونه به معنا و لفظ در قرائت دو اختالف ج(

 و شدیدت با «کُذِبوا» و «کُذِّبوا»مانند ، آنهاست بین تضاد ایجاد مانع دیگر جهتی در آنها اتفاق اما

(. معنی 110 /12 :یوسف) ﴾ُكِذُبوا َقدْ  َأنَُّهْم َظنُّوا َو الرُُّسُل اْسَتْيَأسَ  ِإَذا یَحتَّ﴿ آیه در ذال تخفیف

 این رد «.اندکرده تکذیب را آنها قومشان که کردند یقین رسوالن»است  چنین ذال تشدید با آیه

ه آیه این است ک معنای، ذال تخفیف صورت در اما، گرددمی باز رسوالن به گانهسه ضمایر، معنا
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سه ضمایر، معنا این با «.اندگفته دروغ، اندداده آنان به که خبری در رسوالن کردند گمان مردم» 

 جداگانه صورت به دو معنی هر که است روشن گردد.بازمی مردم یعنی «الیهم مرسل» به گانه

 «ظّنوا» معنای ،«کذبوا» برای هر قرائت گرفتن نظر در با که چرا، هم با باشد نه صحیح تواندمی

 ؛ (121ص، 1ج، 1408، کند )دانیمی تغییر آن با متناسب نیز ضمایر مرجع و

 مانند انجامدمی قرائت دو تعارض به، تفاوت این و اندمتفاوت لفظ و معنی در که قرائاتی د(

 َلا َو اْلَمِحيِض يِف النَِّساءَ  َفاْعَتِزُلوا یَأًذ ُهَو ُقْلَوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ﴿آیه  در« يَطهُرنَ»و « طَّهَّرنَيَ»

ََ یَحتَّ  َتْقَرُبوُهنَّ ََ َفِإَذا َيْطُهْر (. این دو قرائت 222 /2: بقره) ﴾اللَّهُ  َأَمَرُكُم َحْيثُ  ِمْن َفْأُتوُهنَّ َتَطهَّْر

، قرائت تخفیف صورت در شود.موجب تفاوت حکم مستفاد از آیه نیز می، وه بر تغییر معنیعال

 ،قرائت تشدید صورت در اما، است غسل جایز از پیش و ماهیانه عادت پایان از پس آمیزش

 (.913، ص2، ج1408، بود )دانی انجام غسل جایز خواهد از پس تنها آمیزش

 جهت توانمی، االحکام آیات در قرائات تعارض موارد رد آیا که است مطرح الؤس این حال

 اسخِپ بررسی به، نوشتار از قسمت این در نه؟ یا شد عالجیّه اخبار دامان به دست معارضه رفع

 شود.می پرداخته ترجیح معیار درباره موجود هایمسلک به توجه با الؤس این

 بودن ترجیحتعبدی قرائات متعارض با توجه به -4-5-2

 آن هب تعبد و موجود روایات را متعارضین از یکی ترجیح معیار برخی، گذشت آنچه نابرب

 شودیم آیا است.« حدیثان مختلفان» عالجیّه اخبار در موجود موضوع که شد بیان و نیز دانندمی

 ،مسلک این طرفداران داد یا نه؟ تسری مختلف قرائت به دو را اختالف دارای حدیث حکم دو

 د کهانداشته بیان متعارض قرائات به، عالجیّه اخبار قواعد سرایت برای اساسی طشرپیش دو

 (115-112، صص1395، پسندنماید )شاه فراهم را به تسری شرایط قول تواندمی دو این وجود

  پردازیم.می دو این بیان به ذیل در که

 های جریان ترجیح با توجه به تعبدی بودنپیش شرط -4-5-2-1

دو حدیث و خبر دارای »از آنجا که موضوع اخبار عالجیّه ، تعبدی دانستن ترجیح در فرض

، کارگیری قواعد حل تعارضبرطرف کردن تعارض موجود میان قرائات با به، است« اختالف

 دارد:  نیاز به تثبیت دو امر ذیل
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 «قرائت» بر «خبر و حدیث و روایت» عنوان اطالق -4-5-2-1-1

هم )علیائمه  استناد شده است که روایی جوامع در به چندین روایت، رطبرای اثبات این ش

 ، نظیر: اندخوانده «قرآن روایت» را آن نقل و «راوی» را ناقل قرآن السالم(

 َلا»: فرمایدمی قرآن به عالمان عنوان به ائمه )علیهم السالم( وصف در )ع( علی الف( امام

 َذِلَك ِفي ِإنَّ ُحْكٌم اللَِّه ِمَن يِهْمِف َمَضي َو ُسنٌَّة اللَِّه ِمَن َلُهْم َخَلْت َقْد َو ِفيِه َتِلُفوَنَيْخ َلا َو اْلَحقَّ ُيَخاِلُفوَن

 َو رٌيَكِث اْلِكَتاِب ُرَواَة َفِإنَّ ٍةِرَواَي َعْقَل َتْعِقُلوُه َلا َو ِرَعاَيٍة َعْقَل َسِمْعُتُموُه ِإَذا اْعِقُلوهُ  َو ِللذَّاِكِرينَ  َلِذْكَري

 توجه با «الحق اعقلوا» عبارت در حق از مقصود .(391، ص8، ج1405)کلینی رازی،  «َقِليٌل ُرَعاَتُه

 ؛ کریم است آن، قرآن از بعد و قبل سیاق به

 َبُذوهُ نَ ِحنَي ِكَتاِباْل ِعْلَم َعْنُهْم اللَُّه َرَفَع َقْد ُأمٍَّة ُكلُّ َو»نویسند: می الخیر سعد به )ع( باقر امامب( 

 وَ  َيْرُووَنُه َفُهْم ُحُدوَدهُ  واَحرَُّف َو ُحُروَفُه َأَقاُموا َأْن اْلِكَتاَب َنْبِذِهُم ِمْن َكاَن وَ  َتَولَّْوُه ِحنَي َعُدوَُّهْم َولَّاُهْم َو

، 1405کلینی رازی، ) «لرَِّعاَيِةلِ َتْرُكُهْم ْمَيْحُزُنُه اْلُعَلَماُء َو ِللرَِّواَيِة ِحْفُ ُهْم ُيْعِجُبُهْم اْلُجهَّاُل َو َيْرَعْوَنُه َلا

 ؛ (53، ص8ج

 َلِكنَّ َو ٍدَواِح ِعْنِد ِمْن َنَزَل َواِحٌد اْلُقْرآَن ِإنَّ»: فرمود که است کرده نقل )ع( باقر امام از ج( زراره

 ؛ (630، ص2، ج1405کلینی رازی، ) «الرَُّواة ِقَبِل ِمْن ُءَيِجي اِلاْخِتَلاَف

، 1، ج1405کلینی رازی، ) «َقِليٌل ُرَعاَتُه ِإنَّ َو َكِثرٌي اْلِكَتاِب ُرَواَة ِإنَّ»: فرمود )ع( صادق د( امام

  (.49ص

 حکم استنباط در قرائات از هریک حجیّت -4-5-2-1-2

 دارای خود خودی به باید، متعارض خبر از دو هریک که است آن گویای عالجیّه اخبار ظاهر

ودهنم سرگردانی و حیرت دچار را مکلف، هم با تعارض دلیل بهصرفاً،  و بوده حجّیت شرایط

 قرائات از هریک حجیّت احراز به منوط عالجیّه اخبار در موجود قواعد اجرای، اند. بنابراین

 است. حکم شرعی استنباط برای

 همچون و بوده متعارض روایت دو همانند متعارض قرائت دو، شرطپیش دو این وجود با

 و یا اظهر اقوی، نص داللتش دو آن از یکی اگر، نتیجه در اند.حجت احکام باب در آحاد راخبا

، همان قرائت مرجَّح حجت است دو آن از یکی داشتن مرجح وجود با و شودمی آن اخذ به، بود

ه نوبت به جریان قاعد، در صورت نبودِ مرجح گیرد.ید استنباط حکم قرار میؤمستند و یا مو 

 رسد.یان آن دو فرا میتخییر م
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 قرائات متعارض با توجه به عقالیی بودن ترجیح  -4-5-3 

شرط دوم از شروط مذکور یعنی حجیّت ، در صورت پذیرش این معیار برای لزوم ترجیح

شرط اول ولی تحقق پیش، امری ضروری و ناگزیر است، ها در استنباط حکمهریک از قرائت

، زیرا همانطور که بارها تکرار شد، ضرورتی ندارد، ده استکه از جانب ایشان الزم شمرده ش

که در بل، منحصر در دو حدیث و روایت دارای اختالف نیست، موضوع ترجیح بنابر این مسلک

خواه ، توان اخذ به طرف دارای مزیت نمودکاشف می تعارض میان هرگونه طریق و اماره و

 رتبط با شرع باشد.کاشف از حکمی شرعی و خواه کاشف از امری غیر م

 گیری نتیجه

تعبد به اخبار عالجّیه دانسته شده است. طرفداران ، معیار ترجیح در متعارضین از جانب برخی

دانسته و خود را ملزم به « دو حدیث دارای اختالف»موضوع روایات را منحصر در ، این نظریه

از مرجحات منصوص به مزایای ایشان حتی در برابر تعدی ، دانند. در نتیجهعمل به روایات می

که بخواهند تعدی به موضوعی  نمایند تا چه رسد به اینغیر مصرَّح در اخبار عالجیّه مقاومت می

 محدودیت فقیه در، جز موضوع مذکور در روایات را بپذیرند. نتیجه طبیعی چنین رویکردی

 هنگامه برخورد با ناسازگاری ادله استنباط احکام شرعی است. 

موضوع ، تر اوالًاند. ایشان با نگاهی گستردهبودن ترجیحای معتقد به عقالییعده، ابلدر مق

خواه دو حدیث باشد و خواه دو قرائت مختلف ، دانندمی« هر دو طریق دارای اختالف»ترجیح را 

ترجیح به وسیله هر مزیت متناسب برای مرتفع ساختن تعارض و تردید ، ثانیاً، و هر امری دیگر

ه بینند. از نگاد را روا شمرده و خویشتن را منحصر به مزایای مذکور در اخبار عالجیّه نمیموجو

 برخی از اسباب ترجیح را بیان نموده است. لسان اخبار عالجیّه ارشادی بوده و صرفاً، ایشان

موجب حکم به صحت نظریه دوم یعنی ، توجه و دقت نظر در ادله طرفینگان، به نظر نگارند

بسی ، گردد که این خود در مقام استنباط و مواجهه با ادله متعارضبودن ترجیح میعقالیی 

 گشا خواهد بود.راه
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