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 یندر باب متعارض ی معاصر در اصل اولی و ثانویاعلم بررسی تفصیلی دیدگاه

 1انصاریحسین المسلمین  حجت االسالم و

 2آرمین رشیدی

 :چکیده
بر آن است که حکم نزدیک به واقع در مقام تعارض ادله بررسی شود و این در این پژوهش سعی 

اما آنچه در کتب مربوطه و در میان نظر  حکم از نظر علمای معاصر پیگیری و نهایی خواهد شد.
علماء در دو اصلی که در مقام تعارض بکار میرود، یافت میشود اینگونه است که در اصل اولی برخی 

برخی قائل به تخییر شده اند و در اصل ثانوی دیدگاه ها متفاوت بوده، از جمله قائل به تساقط و 
نظرات عبارتند از :تخییر و آزادی در عمل، توقف نسبت به هرگونه اقدامی و عمل به آنکه مطابق 

باتوجه به بررسی های صورت گرفته و نظرات بزرگان، نتیجه ای که حاصل خواهد   .باشداحتیاط می
ام اصل اولی تساقط و در مقام اصل ثانوی تخییر و آزادی در عمل برای مکلف خواهد شد؛ در مق

بود. و در نهایت آنچه را که دغدغه ی امتثال امر و عمل به واقع را برطرف مینماید،اختیاراین نظرات 
 باشد.می

 

 صل اولی وثانوی،تساقط،تعارض،تخییر :کلیدواژه

                                                                        
 فقه و اصول در مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(.. استاد 1

 مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره(. 1911طلبه پایه ششم و پژوهشگر برتر سال  2.
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 مقدمه

یکی از بخش های مهم مباحث اصولی که بزرگان 
این عرصه نسبت به جمع بندی و تدوین مطالب آن 
با توجه به روایات و قواعد کلی که حضرات 

علیهم السالم در بیاناتشان فرمودند  معصومین
،قلم فرسایی نموده اند، باب تعادل و تراجیح 

 باشد.می

رسالت این باب ، حل کردن تعارضات موجود در 
روایات و همچنین تشخیص اهمیت یک موضوع 
بر موضوع دیگر است، که در اصطالح به آن تزاحم 

 میگوید.

در واقع تعارض و تزاحم، ضامن اجرای صحیح 
حکام و قوانینی است که توسط شریعت مقدس ا

 بیان شده است .

اصل اولی و ثانوی از مسائل مهم این باب است که 
بخش معظمی از صفحات را در کتب اصولی به 

 خود اختصاص داده است. 

شاید بتوان گفت فقهاء با استفاده از این دو اصل و 
مباحث زیر شاخه ای آنها، بسیاری از تعارضات و 

 ت را در مقام فتوا برطرف نموده اند.تزاحما

عالوه بر حل مسائل ، نظرات متفاوتی را در این  
خصوص شاهد هستیم؛ که بزرگان این عرصه از 
جمله حضرات آیات شیخ اعظم انصاری  ، آخوند 

و امام ، شهید صدر  خراسانی، محمدرضا مظفر 
 خمینی رحمة الله علیهم و برکاته  مطرح نموده اند.

ان شاالله در این موجز به آنها پرداخته خواهد شد. 
البته در مواردی از نظرات بزرگان دیگری نیز 

زرگوار بپنج بهرمند خواهیم شد ولی بیشتر نظر آن 
 باشد.مد نظر می

اما سوالی که شاید ذهن ما را در این بخش به خود 
 مشغول کند این باشد که:

ثانوی در  اوال نظر علمای معاصر در اصل اولی و 
 باب متعارضین چیست؟

ثانیا کدامیک از این نظرها را باید اتخاذ نمود و با 
توجه به مبانی موجود، کدام به واقعیت نزدیک تر و 

 سبب اجرای احکام و امتثال امر خواهد بود؟

در این زمینه ،افرادی که اثر هایی را خلق نموده و 
این  همبانی اصولی را بررسی کرده اند، شاید کمتر ب

موضوع به شکل مستقل پرداخته باشند و حداقل 
این است که حقیر نیافتم،البته اشاراتی در این 
زمینه در بین مقاالت مشاهده میشود اما به طور 
اختصاصی کمتر مورد دقت نظر خود قرار داده اند.  
ان شاالله از این دریای کثیر اطالعات، قلیلی را در 

 منظر شما قرار خواهم داد.

ین مقاله شامل سه فصل  که به ترتیب ، کلیات و ا
مفاهیم،اصل اولی و ثانوی ، نتیجه گیری خواهد 

 بود .
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امید است که مورد رضایت امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف قرار گیرد و برای خوانندگان 

 مفید باشد.

 معنای لغوی و اصطالحی تعارضالف( 

و  یکدیگر شدنبه معنای متعرض  لغت در تعارض
 1در عرض هم قرار گرفتن.

ِن داشت ، تعارض ،تنافی اصول فقه اصطالح در
وری با یکدیگر است، به ط دلیل مقتضای دو یا چند

 باشند. متناقض یا متضاد که با هم

اما مرحوم مظفر در معنای تعارض میگوید: تنافی 
مدلول دو یا چند دلیل که در نهایت منجبر به 

یز شهید صدر ن دلیل میشود. تکاذب مدلولین دو
 2تنافی مدلول دو دلیل را پذیرفته است.

مثل وجوب خواندن نماز جمعه در روز جمعه و 
 .همچنین وجوب خواندن نماز ظهر در روز جمعه

این دو به خودی خود قابل جمع هستند و هیچ 
اما بحث از آنجا شروع میشود  ،امتناعی وجود ندارد

د در فقط یک نماز بای ،که یک دلیل ثالث میگوید

                                                                        
معجم الوسیط ذیل _«عرض»معجم المعانی ذیل واژه . 1

 .همین واژه
 .141،ص2دروس فی علم االصول،ج. 2
، 2اصول الفقه، ج؛ 9۷۳، ص2کفایة االصول، ج. 3

 .۷1۷، ص1فرائداالصول، ج ؛ 1۸۳ص

حال با این شرایط دو دلیل . روز جمعه اقامه شود
 3کنند.یکدیگر را تکذیب می

حضرت امام)رحمة الله علیه( دو قید به این تعریف 
 اضافه کرده اند، و چنین تصحیح می فرمایند:

تنافی مدلول دو دلیل یا بیشتر، عرفا در محیط »
 4«قانونگذاری

 جایگاه تعارض در اصول

آن  اهمیت و تأثیر مبحث تعارض ادله، به سبب
مباحث  ترین، از مهم استنباط احکام فقهی در

 همواره فصلی منابع اصولی است و در اصول فقه
 رو، بیشتر محققاناند؛ ازینرا به آن اختصاص داده

علم  اصولی این مسئله را در شمار مسائل
آورده و از دیدگاهی که آن را  اصول

اکرده انتقاد دانسته، استطرادی و فرعی مبحثی
 5ند.

 حکم تعارض

به  هاصولیون شیع در تعارض میان دو یا چند دلیل،
 کنند:ترتیب زیر عمل می

 .4ص ،2. الرسائل ، ج4
؛ مصباح 4۷1، ص4. المحصول فی علم االصول، ج5

 .94۳، ص9االصول، ج
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موجود از  تعارض شود. نخست سعی می9
 ، مرتفع گردد؛ جمع عرفی طریق

. اگر جمع عرفی مقدور نشد، هر یک از آنها که 2
 د؛شومیراجح باشد، اخذ و دیگری کنار گذاشته 

 تعادل . در صورت عدم رجحان یکی بر دیگری )5
 یا تساقط بنا به اختالفی که قاعده تخییر (؛ ادله

 1 شود.وجود دارد جاری می

البته شهید صدر قائل به این مراحل هست ولی به 
این ترتیب که اگر تعارض بین ادله محرزه بوجود آمد 

 داحکامی که بر آن بار میشود بر این اساس خواه
 بود:

 2حکم اول: جمع عرفی.

حکم دوم: اگر امکان جمع عرفی نبود طبق 
 3قاعده،حکم به تساقط داده میشود.

حکم سوم: البته اگر در مقام قرینه ای باشد که 
توسط روایات به عنوان مرجح محسوب شود، دیگر 
نوبت به تساقط نمیرسد بلکه به مرجح عمل 

 4میشود.

                                                                        
 .21۸اصول فقه، ص. 1
 .411،ص1دروس فی علم االصول،ج. 2
 .411،ص1دروس فی علم االصول،ج. 3

م نبود نوبت به حکم چهارم: اگر ترجیحی در مقا
اجرای قاعده تخییر میرسد، دیگر قاعده تساقط 

  5جاری نمیشود.

وجه: به نظر میرسد اگر جناب صدر احکام را به این 
شکل مطرح میکردند بهتر بود، که ابتداء حکم به 
جمع عرفی داده میشود و در صورت عدم امکان و 
عدم جریان قواعد ترجیح و تخییر، حکم به تساقط 

 میشود. 

 ارتباط بین تزاحم و تعارض

اما شایسته است قبل از اینکه به سراغ بحث تزاحم 
برویم، به تعبیر بعضی اصولیون راز اختالف بین این 

یعنی بدانیم که در کدام مقام  ؛دو را بررسی کنیم
تعارض است و در کدام مقام تزاحم؛ گفته شده 
است که تعارض مربوط به دو عام من وجه است 

م از این ها به دلیل داللت التزامی که در که هر کدا
 کنند و اینآنها وجود دارد یکدیگر را تکذیب می

مقام، مقام تعارض است اما اگر عموم و خصوص 
من وجهی در کار نباشد پای تعارض نیز به میان 

چون دیگر تکاذبی میان دو دلیل در ؛نخواهد آمد
د بای بلکه مکلف، مقام جعل و تسریع پدید نمی آید

 .4۳2ص ،1دروس فی علم االصول،ج. 4
 .4۳4ص ،1دروس فی علم االصول،ج. 5
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این دو دلیل را جمع کند ولی در مقام امثتال جمع 
پس لزوما باید یکی را انتخاب ؛ آنها امتناع داشته

 1کنید که در این مقام پای تزاحم به میان می آید.

اما بعضی ها برای تفکیک این دو اصطالح از 
 2یکدیگر و تشخیص، شروطی را مطرح میکنند.

 معنای لغوی و اصطالحی تزاحمب( 

در لغت به معنای گردآمدن گروهی بر  تزاحم
ها برخی چیزی، تالطم امواج و راندن برخی از آن

 3 دیگر را در یک تنگنا آمده است.

شینه پی علم اصول اصطالح تزاحم به این معانی در
طوالنی ندارد، هر چند مباحثی که خاستگاه آن به 

روند، از ابتدا مطرح بوده اند، شمار می
ب ،  و نهیاجتماع امر  مانند ، ترت 

 4از ضد و تعارض ادله . نهی بر امر داللت

تزاحم به معنای تنافی دو حکم در مقام امتثال 
، بویژه آنان که مصادیقی از تزاحم را با  فقها را5

                                                                        
 .1۸1ص 2اصول الفقه، ج. 1
 .2۳،ص۷بحوث فی علم االصول،ج. 2
 الّصحاح ذیل واژه.«_زحم»لسان العرب،ذیل . 3
الذریعة ؛ 242، ص1لدین و مالذ المجتهدین، جمعالم ا. 4

 -111، ص1، ج119، ص 2عة،قسمت الی اصول الشری
و 1۷۷، ص1مبادی الوصول الی علم االصول ج؛ 111
 .294-29۷ص

 .2۳،ص۷االصول،جبحوث فی علم . 5

اند، م حقوق مطرح کردهعنوان تزاح
 6اند.شناختهمی

ه دهد کاما تتبع در منابع اصولی امامی نشان می
( تزاحم 9289)متوفی  انصاریشیخ  نخستین بار

را به عنوان اصطالحی اصولی و به معنای تنافی دو 
 7حکِم دارای مالک مطرح کرده است.

میرزا حسن  برخی از شاگردان وی، مانند
ح ، نیز این اصطال محمدحسن آشتیانی و شیرازی

 8 را به کار برده اند.

ی بحث صاحب کفایة نیز  به طور گسترده و جد 
ح کرد و سپس شارحان بعدِی آن تزاحم را مطر 

مباحث دیگری بر آن افزودند و درباره آن  ،کتاب
 9مستقالا بحث کردند.

 تعارض و تزاحم وجوه افتراق .1

، همانند  حکم الزامی . تزاحم فقط در محدوده دو9
حکم  است، ولی تعارض به واجب دو

، ص 21االقطاب الفقهّیـة علی مذهب االمامیة ،قطب . 6
 .1۷1ـ 1۷9

 .۷۳1، ص1. فرائداالصول، ج7
حاشیة ؛ 2۷، ص4فوائد فی شرح الفرائد ،جبحرال. 8

 کفایة األصول، ؛92۷ـ92۳، ص1کتاب فرائداالصول، ج
 .24۸ـ 241، ص1ج
 .244ـ242، ص1کفایة األصول،ج. 9
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اختصاص ندارد و ممکن است یک دلیل که  الزامی
کند با دلیل دیگری که میداللت  استحباب بر

 است، تعارض نماید؛ اباحه داللت کننده بر

ه ، ب خطاب فعلی . در تعارض، امتناع اجتماع دو2
و جعل است، ولی در تزاحم، به  مقام تشریع لحاظ
 باشد؛می مقام امتثال لحاظ

. در باب تعارض اگر دو دلیل متعارض، متعادل 5
ر یا یمسئله اختالف است )تخی حکم باشند، در

اگر تعادل داشته  باب تزاحم تساقط(؛ ولی در
 ، اتفاقی است. حکم تخییر باشند

 تعارض و تزاحم وجوه اشتراک. 2

حکم  ، اجتماع دو یا چند تزاحم و تعارض . در9
 است؛ محال در یک موضوع فعلی

. تعارض و تزاحم، به عامین من وجه اختصاص 2
 شود؛ندارد، بلکه در متباینین هم جاری می

ه ، ب متعارض . دو دلیل متزاحم، همانند دو دلیل5
 1شود.متعادلین و متراجحین تقسیم می

 تعریف انواع جمع عرفیج( 

ت انواع جمع و اهل امامیان منابع اصولیدر  سن 
عرفی، که وحدت موضوع میان دو دلیل متعارض 

                                                                        
 ؛ 41۳صول، صکفایة اال؛ ۷1۷، ص2جفرائد االصول، . 1

 .4، ص2الرسائل، ج؛ 119، ص2اصول الفقه، ج

ر کند، ذکرا بر طرف می تعارض بدوی و در نتیجه
 اندها عبارتترین آنمهمشده که برخی از 

  ومتحک و ورود ، تقیید ، تخصیص ، تخصص از:

 تخصص

مراد از تخصص آن است که موضوع یکی از دو 
دلیل حقیقتاا از شمول دلیل دیگر بیرون باشد، مانند 

گر و دلیلی دی(  َخمر شراب ) حرمت که دلیلی برآن
 کند. داللت ( ِخل   ) سرکه بودن حالل بر

 متعارض به حکم دو موضوع ود کههرگاه ثابت ش
کلی با یکدیگر متفاوت است، دیگر تعارضی پدید 

 .نخواهد آمد

 تخصیص

ه ب حکم عام در تخصیص، برخی مصادیق یک
دارد، با  تنافی حکم استناد دلیلی دیگر که با آن

که موضوعاا جزو آن است، از شمول آن حکم این
که یک شود، مانند اینخارج می

را واجب  دانشمندان گذاردن به همه احترام دلیل
شمارد و دلیل دیگر احترام گذاشتن به 

  کند. ممنوع را بدکردار دانشمندان
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ادله  موارد جمع عرفی تریناز شایع
، جمع  سنتاهل و فقهای شیعه نزد متعارض

با تخصیص زدن عام  خاص و عام میان دو حکم
 1.است

هر چند در باره راه حل تعارض عام و خاص 
 2 های دیگری نیز وجود دارد.دگاهدی

 تقیید

ه در است، با این تفاوت ک تخصیص مشابه تقیید
ی )نه عام( با دلیل مطلق تقیید دایره شمول حکم

یابد )در حکم مطلق، بر خالف عام، می تقلیل دیگر
شمول حکم مستند به وجود شرایطی است که 

 3شود(.نامیده می « مقدمات حکمت »اصطالحاا 

 حکومتورود و 

دو روش دیگر جمع کردن  « حکومت »و  « ورود »
، از  اصولیان متأخر امامی میان ادله است که

، آن را به شکل نظریه ای  شیخ انصاری جمله
 اند.منسجم مطرح کرده

                                                                        
الفصول الغرویة فی ؛ 2۷1، ص2القوانین المحکمة، ج. 1

 .441، ص1االصول الفقهیة، ج

 ورود 

آن است که یک دلیل موضوع دلیلی « ورود»مراد از 
طور حقیقی بردارد و این امر مستند به به دیگر را

 ( باشد. تعبد ) شارع نظر

 و..( تخییر ، برائت )اصل اصول عملیه مثالا 
یابند که در باره موضوع مورد هنگامی کاربرد می

( معتبِر شرعی وجود نداشته  دلیل ) اماره نظر،
در باره آن، دیگر  حجیت اماره باشد و با ثبوت

 د.مانباقی نمی اصل عملی ای برای اجرایزمینه

ی که دلیل معتبر شرعی بر دلیلگویند اصطالحاا می
 « وارد »کند را اثبات می حجیت اصل عملی که

 شده است.

 حکومت 

دلیل  این است که یک« حکومت»مراد از 
تره به دلیلی دیگر باشد و گس ناظر و مفسر ، شرعی

یشتر ( ب حقیقی )نه اعتباری موضوع آن را به گونه
 تر کند.یا کم

دن خوان نماز ایکه دلیلی بگوید که بر مانند آن
از آن طهارت  مراد الزم است و طهارت داشتن

دررالفوائد، ؛ 911، ص1یعة الی اصول الشریعة، جالذر. 2
 .۳41ـ۳9۸، ص2ج
 .1۷1 -11۷، ص1اصول الفقه، ج. 3
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ا هم کردن ر  تیمم باشد، آنگاه دلیلی دیگر آب با
 1.کند فرض نوعی طهارت

 ظهور اقوی

روش مهم دیگری که اصولیان برای جمع عرفی 
م بودن دلیلی است که بیان داشته اند، اصل مقد 

؛ تبیشتری برخوردار اس صراحت تر یاقوی ظهور از
و غیر  آشکار سخن ) نص رو، مثالا ازین
م داشته  تأویل قابل ( همواره بر غیر نص مقد 
 شود.می

تری برخوردار است در واقع دلیلی که از ظهور قوی
در ظهور دلیل  تصرف ای برخود به عنوان قرینه

  2رود.دیگر به شمار می

 ترین راهجامع

به  رفیعجمع  تمامی موارد میرزای نائینی به گفته
ترین شیوه گردد و این روش جامعاین راه باز می

  3جمع است

 حکومت با ورودتفاوت 

تفاوت مهم حکومت با ورود آن است که در 
حکومت ارتباط دلیل حاکم با دلیل محکوم به 

                                                                        
، 4فوائداالصول، ج؛ 11۸ـ 111، ص2اصول الفقه، ج. 1

 .۷11ـ ۷1۷ص
 .9۸2ـ9۸1، ص2کفایة االصول، ج. 2

صورت نظارت، تفسیر و تبیین است، در حالی که 
دلیل وارد در دلیل مورود به صورت خارج  تصرف

طور حقیقی است. بر این به ل آنساختن از شمو 
اساس، نتیجه حکومت )اگر محدود کننده باشد( 

است، ولی نتیجه ورود همانند  همانند تخصیص
 تخصص است.

به عبارت دیگر، هم حکومت و هم ورود، تصرف 
تعبدِی یک دلیل در دلیل دیگر است، ولی 
حکومت، اخراج تعبدی و ورود، خروج تعبدی 

 4است.

 با تخصیصحکومت تفاوت 

الف(در باب تخصیص دلیل خاص و عام با هم 
متعارض اند اما در حاکم و محکوم دو دلیل با هم 

 تعارضی ندارند.

ب(در تخصیص همیشه تضییق است اما در 
 حکومت گاهی تضییق وگاهی توسعه است.

ج(تضییق در تخصیص حقیقی و در ناحیه حکم 
است به عبارت دیگر خروج حکمی است اما در 

 .۷2۷، ص4فوائداالصول، ج. 3
، 4فوائداالصول، ج؛ 111، ص2اجود التقریرات، ج. 4

 .۷11 -۷1۷ص
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ت تضییق و توسعه در ناحیه موضوع است به حکوم
 1عبارت دیگر خروج ، موضوعی است.

 انواع تعارض :د( 

 تعارض بدوی:. 1

و اصول عملی و  ادله اجتهادی تعارض بین
را اصطالحاا  خاص همچنین تعارض بین عام و

 « رتعارِض غیرمستق »یا  « اولیه یا تعارض َبْدوی »
 .نامند( می ناپایدار )

 تعارض بدوی روش رفع

میان دو دلیِل ظاهراا  رفع تعارض بدوی فرآیند
جمع  » اصولیان متأخر اصطالح متعارض، در

جمع  »یا  «( داللتی ) جمع داللی »یا  « عرفی
از آن نوعی جمع کردن  مراد گرفته و نام « مقبول

، از راه تصرف کردن  دلیل میان دو
دلیل دیگر، به  قرینه به دلیل یک ظهور در

 ای که چنینهاست، به گونهتعارض آن حل رمنظو
 2.پذیرفتنی باشد عرف تصرفی از دیدگاه

                                                                        
 .1۸1اصول الفقه،ص. 1
 .2۷1، ص2اصول الفقه، ج. 2

 قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح

فقه  ، که اجماعی بودن آن را در قاعده این
مطرح  3نخست ابن ابی جمهور احسایی امامی

شود اینگونه تعبیر می اصولیان ساخته، گاه در زبان
دلیل متعارض تا حد  که جمع کردن میان دو

 دارد. اولویت هاممکن، بر رها کردن آن

که البته اکثر اصولیون این جمع را جمع عرفی 
 4میدانند از جمله آنان شهید صدر میباشد.

 حضرت امام رحمة الله علیه در این باره میفرمایند: 

ظاهر آن است که منظور از جمع، جمع عرفی 
 باشد، اشکاالتی براست، واال  اگر جمع عقلی مراد 

 ایشان وارد است:

، اجماعی که نقل شده درست نیست؛ زیرا   الا او 
حات است )البته در  بنای علما بر عمل به مرج 
جایی که جمع عرفی وجود ندارد(، پس ایشان 

 چگونه ادعای اجماع می کند.

، ایشان  ترک هر دو دلیل باطل »میگویند ثانیاا
اگر دو دلیل از این سخن ممنوع است؛ زیرا « است

جمیع جهات مساوی باشند، هر دو ساقط می 
شوند، و هیج منع عقلی در کار نیست. و اینکه 

، 4عوالی اللئالی العزیزیة فی االحادیث الدینیة، ج. 3
 .19۳ص

 .41۷،ص1دروس فی علم االصول،ج. 4
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اصل ِاعمال و اثر نمودن هر دو  میگویندایشان 
دلیل است درست نیست؛ زیرا این اصل در صورتی 
است که مزاحمی نداشته باشد. پس در مورد 

ت ستعارض دو دلیل ـ که فرض مزاحمت دو دلیل ا
ـ چنین اصلی صحیح نبوده، و با خدشه دار شدن 
این اصل قیاس و برهان ابن ابی جمهور باطل 

 1میشود.

 تعارض مستقر: .2

تعارضی را که با کاربرد قواعد جمع عرفی 
 « مستقر »نتوان بر طرف نمود، تعارض  مقبول و
 2نامند.( می پایدار )

 :عارض مستقر خود دارای دو فرض استت

 تعادل ادله( 1ـ  2

ا ی مزیت تعادل ادله، یعنی نبودن یک یا چند
ح  در یک طرف. مرِج 

در باره چگونگی مواجهه با تعارض مستقر در 
منابع اصولی شیعه آرای گوناگونی  تعادل، در فرض

 شود.دیده می

 

                                                                        
 .1۷ص  2الرسائل ، ج.  1
 .22۷، ص2الموجز فی اصول الفقه، ج.  2

 مقتضای قاعده اولیه

که  پرسش به این پاسخ در اصولیان متأخر امامی
ادله  طع نظر از)با ق قاعده اولیه مقتضای»

مربوط به تعارض( به هنگام وقوع تعارض  خاص
دو مبنا را از هم متمایز « چیست احادیث میان

 . تسببی و مبنای طریقیت مبنای ساخته اند:

 مبنای طریقیت 

،  رعیامارات ش کهبنا بر مبنای طریقیت )یعنی آن
به  دلیل شرعی و حجت مانند احادیث، از آن رو

حکم  تر موارد ما را بهدر بیشروند که شمار می
کنند(، که نظر مشهور در راهنمایی می واقعی
 هر دو دلیل نفی ، اصل است، علمای امامی میان

داشتن  التزام و تعبد رو که)تساقط( است، زیرا از آن
به دو دلیل متعارض و عمل کردن به هر دو ممکن 

حجیت  شود که ادله ناظر برنیست، معلوم می
 دارد. اختصاص ه غیر موارد تعارض، ب احادیث

همچنین ترجیح دادن یک طرف تعارض بر 
که واجد امتیازی باشد، ترجیحی دیگری، بدون آن

ح بدون دلیل )  3( است. ترجیح ِبالمرِج 

، 9مصباح االصول، ج؛ ۷۳2، ص1فرائداالصول، ج. 3
، 4المحصول فی علم االصول، ج؛ 9۳۳ص
 .4۳۷ـ4۳۳ص
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آخوند خراسانی،هر چند تعارض، فقط  به تعبیر
ما به عدم انطباِق یکی از دو دلیل  علم موجب

ه احتمال نادرست شود، با توجه بمی واقعیت بر
قابل  یک راتوان هیچبودن هر یک از آن دو، نمی

بر مبنای  « تخییر »نظریه  1دانست. استناد
مردود شمرده شده  طریقیت، در منابع اصولی

 2است.

الحق: اما آنچه به نظر میرسد اختیار مبنای 
طریقیت افضل است؛ به این دلیل که پذیرفتن 

د که مرجح میشو نظریه تخییر منجر به ترجیح بال
 این از نظر اصولی مردود است.

شده  نیز مطرح بحث با پذیرش مبنای طریقت، این
که با فرض غیر قابل استناد بودن هر دو دلیل 

ها در مورد نفی حکم ثالث آن حجیت )تساقط(، آیا
ت خود باقی است یا نه؟  به قو 

مثالا اگر مفاد دو دلیل 
 توانآیا میچیزی باشد،  حرمت و وجوب متعارض

ها هر حکم دیگر را برای آن چیز به استناد آن
و میرزای 3کرد؟ آخوند خراسانی نفی ( اباحه )مانند

                                                                        
 .9۸1ـ9۸2، ص2کفایة االصول، ج. 1
 .2۷۷ـ 111، ص2اصول الفقه، ج. 2
 .9۸1، ص2االصول،جکفایة . 3
 .۷1۷ـ۷11، ص4فوائداالصول، ج. 4

هر یک با استداللی قائل به این حجیت 4نائینی
به نظر میرزای  اند.برای دو دلیل متعارض

ه ادله متعارض اقتضا دارد ک داللت التزامِی  نایینی
تعارض وجود  حکم ثالثی برای موضوع محِل  

 5نداشته باشد.

 مبنای سببیت

که  نظریه )یعنی این سببیت بنا بر مبنای
 ، خود سبب شرعِی  حکم بر یک اماره شرعی ثبوت

در  اصل اولی شود(، مقتضایاین حکم شمرده می
تعارض ادله به نظر برخی اصولیان تخییر است، زیرا 

که مراد از سببیت کدام نوع آن با قطع نظر از این
جا که عمل کردن به مفاد هر دو دلیل اشد، از آنب

واجد مصلحت است، در واقع میان آن 
تخییر  روی داده و باید قائل به تزاحم دو

  6شد. عقلی

در برابر، برخی دیگر مقتضای اصل را بر پایه نظریه 
و شماری دیگر با قول  7دانسته تساقط سببیت هم

در برخی موارد به تساقط و در موارد دیگر  تفصیل به

مصباح االصول، ؛ 1۷۷ـ 1۷1، ص4نهایة االفکار، ج. 5
 .9۷۷ـ9۳۷، ص9ج
، 2دررالفوائد، ج؛ ۷۳2ـ۷۳1، ص1فرائداالصول، ج. 6

 .۳11ص
 .9۷۳ـ9۷1، ص9مصباح االصول، ج. 7
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هر چند مقتضای قاعده  1اند.شده قائل به تخییر
اولیه در مورد تعارض ادله به نظر مشهور و مقبول 

که ، با توجه به این2ن امامی تساقط استواصولی
اخبار  »حکم تعارض احادیث در احادیثی که به 

ظر نمشهور است، بیان شده، این اتفاق  « ِعالجیه
تساقط  قاعده ثانوی وجود دارد که مقتضای

 3 نیست.

 4صاریشیخ ان به استناد احادیث متعدد و به تعبیر
آن است که در  علمای شیعه نظر مشهور

تخییر شرعی  ، حکم آن تعادِل ادله فرض
محققان  البته برخی 5است. ظاهری

و متواتر  احادیث شماری از این داللت و سند در
کرده و نظریه تخییر را  همناقش هابودن آن

و این نپذیرفتن تخییر به طور مطلق  6اند.نپذیرفته
است؛ یعنی چه تخییر ظاهری باشد و چه تخییر 

 واقعی باشد.

اما دلیل قائلین به تخییر اینگونه است که اوال 
تعارض بین دو حجت باشد؛ یعنی هر دو شرایط 

 حجیت را داشته باشند.

                                                                        
، 2ج، کفایة االصول؛ 42ص 2ج الرسائل،. 1

 ۷۳2ـ۷1۸ص، 4فوائداالصول، ج؛ 9۸۷ـ9۸1ص
 .29۷،ص۷بحوث فی علم االصول،ج. 2
، 2کفایة االصول، ج ؛۷۳2، ص1فرائداالصول، ج. 3

 .219،ص9ج دروس فی علم االصول،؛ 9۸1ص

 ب است یعنی اجماالثانیا تعارض به معنای تکاذ
میدانیم که یکی از اینها کاذب ودیگری صادق و به 
عبارتی دیگر یکی از دو دلیل از فعلیت می افتد. 
ثالثا دلیل فعلی برای ما مشخص نیست. در نتیجه 
ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بال مرجح میشود که 

 در این صورت حکم به تخییر اثبات میشود.

منظور آقایان از تخییر چه اما سئوال اینجاست که 
 نوع تخییری است، آیا ظاهری است یا واقعی؟

مرحوم مظفر میگویند: اگر مراد از تخییر، ظاهری 
باشد اشکال آن این است که ادله ی حجیت خبر 
واحد شامل خبر متعارضه نمیشود بلکه شامل خبر 
معین میشود؛ زیرا مفاد ادله ی حجیت خبر در 

 مانع مفقود باشد، ولی فرضی که مقتضی موجود و
در اینجا مقتضی موجود است ولی مانع 

 )تکاذب(مفقود نیست.

اما اگر تخییر، واقعی باشد؛ تخییر واقعی امکان 
ندارد اوال ممکن است هیچکدام از دو خبر مطابق 
با واقع نباشد به عبارت دیگر تخییر واقعی حداقل 

 .۷۳2، ص1فرائداالصول، ج. 4
  .911ـ 9۸1، ص2کفایة االصول، ج5 .

 .214ـ 21۷، ص2اصول الفقه، ج. 6
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 در جایی قابل تصور است که علم به مطابقت با واقع
 بودن یکی از دو طرف داشته باشیم

 ثانیا سلمنا که یقین به مطابقت یکی داشته باشیم
اما باز تخییر امکان ندارد چون تخییر بین واقع و 
غیر واقع صحیح نمیباشد. به عبارت دیگر تخییر 

 1بین مصلحت و غیر مصلحت معنا ندارد.

الحق: طبق این مبنا نیز قول به تساقط افضل از 
. با توجه به همین دلیلی که جناب تخییر است

 مرحوم مظفر اشاره نمودند.

 س: اخبار عالجیه چیست؟

ج: اخبار عالجیه از اخبار تعارض است و آن، 
اخباری است که در مقام رفع تعارض میان اخبار، 

 وارد شده است. معصوم علیه السالم از سوی

ای، دو خبر با هم مسأله حکم اگر در مقام بیان
ن ای که جمع بین آته باشند؛ به گونهتعارض داش

ناگزیر از عمل به یکی از  مکلف دو ممکن نباشد و
هایی برای حل تعارض روایات، راه آن دو باشد، در
ه تعبیر  ذکر شده است. از این روایات به اخبار عالجی 

   است. شده

این اخبار از نظر مضمون به چهار گروه تقسیم 
 شود:می

                                                                        
 .214ـ 21۷، ص2اصول الفقه، ج. 1

 اخبار تخییر .9

 خبار توقفا .2

 اخبار احتیاط .5

 اخبار ترجیح .4

اره در این ب کتاب رسائل در« شیخ انصاری»مرحوم 
ها کند که به برخی از آنچهارده روایت نقل می

 شود:اشاره می

 روایت سماعه:

 السالم:امام صادق علیه از« سماعه». روایت 9

سألته عن الرجل اختلف علیه رجالن من اهل »
ما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و دینه فی أمر کاله

اآلخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ فقال:یرجئه حتی 
 یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه.

گوید: به امام صادق می سماعة بن مهران
السالم( عرض کردم وظیفه مردی که دو )علیه

حدیث مختلف از دو راوی مختلف به او رسیده و 
ی امر و دیگری او یکی از آن دو او را به انجام عمل
 کند، چیست؟را از انجام همان عمل منع می

حضرت فرمود: وظیفه او توقف است؛ یعنی به 
امام  هیچ کدام عمل نکند و تا زمانی که
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را از  حکم واقعی خویش را مالقات نکرده و عصر
در وسعت  ]مقام عمل[ زبان او نشنیده است در

 1«قرار دارد

زمانی دارد که شخص لسان این روایت اشاره به 
قادر به درک امام زمان خویش هست. نه اینکه از 
دیدار امام محروم باشد. بله این روایت برای 
شخصی که دور از شهر امام زندگی میکند نیز 
منطبق است؛ چون مهم آن است که به هر طریقی 
میتواند امام را درک کند، هرچند فاصله ایجاد شده 

 مانع باشد.

 عبدالله: روایت محمد بن

قلت للرضا «:»محمد بن عبدالله». روایت 2
السالم(: کیف نصنع بالخبرین المختلفین؟ )علیه

فقال: إذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الی 
ما یخالف منهما العامة فخذوه و انظروا الی ما یوافق 

 أخبارهم فدعوه.

عرض کردم: وظیفه ما در  امام رضا علیه السالم به
 خبر مختلف و متعارض چیست؟ مورد دو

حضرت فرمود: هر گاه دو حدیث متعارض به شما 
عامه است اخذ کنید و آن  رسید، آن را که مخالف

 2.«است واگذارید احادیث عامه را که موافق با

                                                                        
 .9999۸،ح1۷۸ص2۷،ج1باب وسائل الشیعه، . 1

این روایت دیگر به زمان حضور یا غیبت مربوط 
نبوده، بلکه حضرت تکلیف شخصی را که حتی از 

محروم هست را نیز به  فیض زیارت امام خویش
 طور مطلق معلوم نموده اند.

 مرسله طبرسی:

.عن سماعة بن مهران عن ابی عبدالله 5
ا قلت:یرد علینا حدیثان واحد یأمرن»السالم(: )علیه

باألخذ به و اآلخر ینهانا عنه، قال ال تعمل بواحد 
منهما حتی تلقی صاحبک فتسأله. قلت:البد ان 

 ذ بما فیه خالف العامة.نعمل بواحد منهما؟ قال:خ

امام صادق  گوید: بهسماعة بن مهران می
عرض کردم: گاهی دو حدیث  السالمعلیه

رسد که یکی از آن دو ما را متعارض به دست ما می
به انجام عملی امر و دیگری ما را از انجام همان 

 کند، وظیفه ما چیست؟عمل نهی می

حضرت فرمود: وظیفه شما توقف است؛ یعنی به 
هیچ کدام عمل نکنید تا زمانی که امام عصر 
خویش را مالقات کرده و حکم واقعی را از زبان او 
بشنوید. عرض کردم: ناچاریم به یکی از آن دو 

 .999۳۷،ح111،ص2۷،ج1وسائل الشیعه، باب. 2
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روایت عمل کنیم، حضرت فرمود:روایت مخالف 
 1.«عامه را اخذ و موافق عامه را رها کن

این روایت اشاره به زمان حضور امام  در قسمت اول
را دارد ولی در قسمت دوم روایت به حسب ضرورت 

 حضرت اذن به عمل داده اند، نه بطور مطلق.

اختالف است که آیا اخبار  اصولیون میان: نکته
حکم  تخییر یا ترجیح ها بهعالجیه که در ضمن آن
شود یا هم می جمع عرفی شده است، شامل موارد

مخصوص جایی است که جمع عرفی، ممکن تنها 
 نباشد؟

مشهور اصولیون معتقدند این اخبار شامل مواردی 
 2.شودکه جمع عرفی امکان دارد، نمی

راجع به مفاد این اخبار در بخش چهارم این فصل 
 بیان خواهد شد.

 نظرات مهم در مسأله

ه ب مستند مهم دیگر در این باره، که نظریه دو
 اند از:احادیث است، عبارت

                                                                        
 .1۷1، ص2االحتجاج، ج. 1
ة فی الفصول الغروی ؛1۳۷، ص4فرائد االصول، ج. 2

 441کفایة االصول، ص؛ 449- 49۳االصول الفقهیه، ص
 .2۳۸،ص9ج ،دروس فی علم االصول ؛419 –

 ،12۷ -1۷۳، ص2۷ج ،1وسائل الشیعه، باب. 3
 .99994ح

نمودن  احتیاط و فتوا کردن در توقف (9
 ( ِارجاء ) عمل در

عمر  مقبوله از جمله حدیث مستند این نظریه چند
 ست.ا 3سماعة بن مهران و حدیث بن حنظله

( وجوب التزام به دلیلی که با احتیاط سازگار 2
 است.

ابی  ابن تنها مستند نظر دوم، که ظاهراا تنها در اثر 
 4نقل شده مرفوعه زراره است.   جمهور احسایی

 5 قلمداد شده است. که البته ضعیف

 جمع بین احادیث

ر و احادیث تخیی احادیث چگونگی جمع میان این
است، از جمله این نظر مطرح شده  بحث نیز مورد

حکم  که احادیِث راجع به توقف، ناظر به
یا صرفاا در باره مواردی  ظاهری است نه واقعی

السالم وجود علیه امام با مالقات است که امکان
 6دارد.

، 4عوالی اللئالی العزیزیة فی االحادیث الدینیة، ج4 .
 .199ص

، 1ج، فرائداالصول؛ 21۸، ص2صول الفقه، جا. 5
 .4۷1، ص9مصباح االصول، ج؛ ۷۳9ـ۷۳2ص

، 1فرائداالصول، ج؛ ۳1۳ـ۳11، ص2دررالفوائد، ج. 6
 .۷۳9ص
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 نظرات دیگر

یز آرای دیگری ن امامیان حدیثی و منابع اصولی در
به استناد احادیث منقول یا به اقتضای جمع میان 

امام خمینی  احادیث مطرح شده است، از جمله
 فرمایند: رحمة الله علیه می

 زاخبار تخییر و توسعه صریح در جواز اخذ به یکی ا
دو دلیل متعارض است، و اخبار توقف در وجوب 
توقف و ترک عمل ظهور دارد و صریح نیست. پس 
مقتضای قاعده در جمع میان چنین ادله ای این 
است که اخبار توقف را بر رجحان توقف و اخبار 
تخییر را بر جواز عمل به هر کدام حمل کنیم؛ یعنی 
نتیجه چنین می شود که عمل به هر یک از دو 
دلیل متعارض جایز است )تخییر(، ولی توقف و 

 1ترک عمل مستحب می باشد.

ادات عب تخییر در و همچنین نظراتی دیگر: وجوب
 حق ، لزوم تخییر در امور مالی و توقف در محض

ه ، لزوم تخییر در  حق الناس و توقف در الل 
و توقف در سایر  مکروه و مستحب احکام مورد

                                                                        
 .19ص  2الرسائل ،ج. 1
 ؛1۷1ـ1۷۸، ص2۷، ج1باب وسائل الشیعه،. 2

ویة فی الفصول الغر ؛221 -224، ص2بحاراالنوار، ج
 .۳14، ص2دررالفوائد، ج ؛44۳، ص1االصول الفقهیة، ج

مواردی که انجام دادن احکام، وجوب تخییر در 
 2دارد و توقف در موارد دیگر. ضرورت یک کار

 ادله عدم تعادل (2ـ2

ح در یک  عدم تعادل، یعنی وجود مرج 
 . تعارض سوی

یل ، هرگاه یکی از دو دل شیعه بنا بر منابع اصولی
متعارض از وجوهی خاص بر دلیل دیگر مزیتی 

و  مشهور داشته باشد، به نظرِ 
باید آن دلیل را بر  فقها اجماعی حتی

 داد و دلیل دیگری را رها کرد. ترجیح دیگری

 مستند وجوب ترجیح

، اجماع  منابع شیعی مستند وجوب ترجیح در
احادیث  و شمار قابل توجهی از سیره قطعی و

مقبوله عمر بن حنظله بیان شده  از جمله عالجیه
 3است.

 هایبه گونه مرجحات امامی اصول فقه در منابع
تقسیم شده است، از جمله مرجحاِت ناظر مختلف 

و امور خارجی یا مرجحاِت ناظر به  متن ، سند به
  ، زمان ورود، متن و امور خارجی. داللت سند،

ـ 49۳، ص1االصول الفقهیة، ج الفصول الغرویة فی. 3
 .۷۳۳، ص1فرائداالصول، ج؛ 49۸
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مرجحات را به دو نوع داخلی )یعنی  شیخ انصاری
مزایایی که در خود دلیل طرف تعارض وجود دارد( 

 هایی که با قطع نظر از دلیل)یعنی مزیت خارجی و
ه کرد تقسیم مزبور، خود وجود مستقلی دارند(

 1است.

 الف(مرجحات داخلی

مرجحات داخلی خود به سه بخش تقسیم 
 . مضمونی و جهتی ، مرجحات صدوری شوند:می

 مرجحات صدوری 

مراد از مرجحات صدوری، مرجحاتی است که 
ت می حدیث احتمال اصل صدور بخشد، چه را قو 

 راوی صفات به سند آن بر گردد، مانند
اصد ، وثاقت ، فقاهت ، عدالت )ازقبیل حدیث

(، چه به متن آن، مانند  قدرت ضبط و ورع ، قت
تر بودن یک دلیل یا مغشوش بودن متن فصیح

 دلیل دیگر.

                                                                        
 .۷۸9، ص1رائداالصول، جف. 1
 .224ـ229، ص2اصول الفقه، ج. 2

 مرجح جهتی

گردد، باز می جهت صدور مرجح جهتی، به
ب به سب مخالف بودن دلیل با دیدگاه عامه مانند

 . تقیه صدور آن از باب

 مرجح مضمونی

مرجح مضمونی در باره محتوای دلیل است، مانند 
 2نقل به معنا. بر نقل به لفظ ترجیح

 ب(مرجحات خارجی

توان به این موارد می مرجحات خارجی از مصادیق
آن موافقت با قر  ، روایی یا شهرت عملی اشاره کرد:

ه )اصطالحاا گفت موافقت با اصل و و سنت متواتر
ر »شود می یعنی دلیل موافق با اصل بر  « مقِر 

 3(.دارد ترجیح یعنی دلیل مخالِف اصل « ناقل »

به نظر برخی اصولیان امامی، شماری از مرجحات 
ور و صد شهرت ، موافقت با قرآن یاد شده، از جمله

د، روبه شمار نمی مرجح حکم از باب تقیه اصوالا 
بلکه موجب عدم حجیت طرف دیگر تعارض 

 4گردد.می

معارج االصول، ؛ 111 14۷، ص1تهذیب االحکام، ج. 3
، 1معالم الدین و مالذالمجتهدین، ج ؛11۷ـ114، ص1ج

 .24۷ـ 249ص
 .911ـ 919، ص2کفایة االصول، ج.  4
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گاه برای برخی از مرجحات مذکور، همچنین 
 1، شروطی ذکر شده است. مخالفت با عامه مانند

 قاعده اولی

همانطور که در مطالب قبلی راجع به این قاعده 
مفصال بیان شد اما به طور خالصه در این مقام 

 :بیان میشود

قاعده اولیه متعارضین، به معنای حکم عقل در 
خاص  ادله نظر از قطع رابطه با دو دلیل متعارض با

که  اخبار عالجیه است. به بیان دیگر، اگر روایات و
دلیل خاص برای حل تعارض است، موجود نبود و 

کردند، این با هم تعارض می روایت دو یا چند
شد که مقتضای قاعده پرسش مطرح می

: تخییر. در پاسخ گفته شده است یا تساقط اولی
اس ه، بر اسمقتضای قاعده اولی در باب تعارض ادل

در  سببیت و طریقیت پذیرش هر یک از مبنای
 متفاوت است: امارات حجیت

اره امارات، درب معتقدان به مبنای طریقیت  
 قاعده اولیه متعارضین، دو دیدگاه دارند:

آخوند ». مشهور علمای متاخر همانند مرحوم 9
 3 «مظفر»و « محقق نایینی»و2،«خراسانی

                                                                        
 . 2۸1، ص2القوانین المحکمة، ج.  1
 .441و ص 44۷- 491کفایة االصول، ص.  2
 .2۷4، ص2اصول الفقه ،ج.  3

قط به تسارحمة الله علیه «امام خمینی»وهمچنین 
 رند؛گییعنی هر دو دلیل را نادیده می 4 .اعتقاد دارند

به تخییر معتقد  اصولیون . گروهی دیگر از2
 هستند.

 معتقدان به مبنای سببیت امارات

حجیت امارات،  معتقدان به مبنای سببیت
 5دانند.مقتضای قاعده اولیه را تخییر می

توجه به این که در باب با  :سؤال
وجود دارد و بر اساس  قاعده ثانوی متعارضین،
توان وضع متعارضین را روشن ساخت، روایات می

چه نیازی به بحث از مقتضای قانون اولی و عقلی 
 نیست؟ عبث است؟ آیا این بحث بیهوده و

قانون ثانوی فقط مربوط به دو حدیث  :جواب
روایت متعارض است، ولی ادله متعارض، به 

ا اجماع منقول، ی باشد، بلکه گاهی دومنحصر نمی
و یا  قرآن شهرت فتوایی، یا دو ظاهر دو

با  خبر واحد قرآن با یک ظاهر ظاهر یک
کنند. بنابراین، باید به طور کلی می تعارض هم

میزان را در باب متعارضین به دست آورد تا هر جا 
 6.شودقاعده ثانوی نبود، از قاعده اولی استفاده 

 .91ص  ،2الرسائل ،ج . 4
 .42ص  ،2الرسائل، ج. 5

 .۷۳۷-۷۳2، ص 2االصول ، ج فرائد.  6
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قبل از اینکه به بیان قاعده ثانوی بپردازیم الزم 
است هرچند در ادامه به آن اشاره خواهد 
شد،تفکیک بین قاعده اولیه و ثانویه میباشد که به 
 ترتیب، دلیل آنها حکم عقل و حکم شرع میباشد.

 قاعده ثانوی

قاعده ثانویه متعارضین، مقابل قاعده اولیه 
ی است که از اخبار به امتعارضین بوده و قاعده

آید و بر اساس آن، به بیان دست می
ای در باب تعارض ادله متعادل ادله مکلف وظیفه

 د.پرداز که هیچ یک بر دیگری رجحانی ندارد، می

قاعده  ها اعتقاد دارندمشهور اصولی
در ادله متعادل، تساقط است؛  عقل حکم به اولی

 عقل را نفیاما اخبار زیادی وجود دارد که این حکم 
 کند. می

ادله متعارض متعادل  قاعده ثانوی مفاد این اخبار،
دهد. در این که قاعده ثانوی در باب را شکل می

تعارض ادله چیست، میان اصولیون اختالف وجود 
دارد، که این اختالف ناشی از اخبار متفاوتی است 

 که در این باب وارد شده است:

                                                                        
بحوث فی ؛ 4۳۳، ص4المحصول فی علم االصول، ج.  1

 .2۷4،ص۷علم االصول،ج
 .214، ص2اصول الفقه ، ج.  2

دی و آزا تخییر ثانوی راها، قاعده . مشهور اصولی9
 1دانند.در انتخاب هر یک از دو دلیل می

ها اعتقاد دارند قاعده ثانوی . برخی از اصولی2
ر باید د مجتهد متعارضین، توقف است؛ یعنی

طبق هیچ یک از آنها حکم صادر نکند،  فتوا مقام
 2.در مقام عمل است احتیاط که الزمه آن

 که قاعده ثانوی،. برخی دیگر بر این اعتقادند 5
انتخاب دلیلی است که مطابق احتیاط باشد و اگر 
هیچ یک از آنها موافق احتیاط نباشد، مکلف، در 

 3انتخاب هر کدام آزاد است.

 مرجحات باب تعارضتعریف 

 شود که سببمرجحات تعارض، به اموری گفته می
 گردد.ترجیح یکی از ادله متعارض، می

 مرجحات تعارض:

 ارتند ازعبالف(منصوص:

 . ترجیح به صفات راوی9

 . ترجیح به احدثیت2

 .ترجیح به شهرت5

، 2فرائد االصول ، ج ؛214، ص2اصول الفقه ، ج.  3
 .441کفایة االصول ، ص ؛۷۳2ص
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 .موافقت کتاب4

 .مخالفت عامه3

موافقت با اصل یا  ب(غیر منصوص مانند: 
 1اجماع.

مرجحی که حضرت امام)رحمة الله علیه( پذیرفته 
اند همین دو مرجح اخیر است و آنچه را که بزرگان 

 رایت حاکم می دانند،قوم ذکر کرده اند، مربوط به د
 2نه روایت راوی.

تعدی از مرجحات منصوصه به غیر 
 منصوصه

به  جواز تعدی از مرجحات منصوص، به معنای
کارگیری مرجحات غیر منصوص در مرجح دانستن 

 یکی از ادله متعارض بر دیگری است.

 ها در مسئله مذکوردیدگاه

از  در این که آیا در تعارض ادله، فقط استفاده
یکی از ادله بر  ترجیح مرجحات منصوص برای

توان به مرجحات دیگری مجاز است یا این که می
غیر منصوص نیز مراجعه نمود، 

                                                                        
، 2ج اصول الفقه،؛ ۷2۳، ص4ج فوائد االصول،.  1

 .299ص
 .۷2ص  ،2الرسائل، ج.  2
 .۷۷1ص2و ج ۷1، ص4فرائد االصول، ج.  3

اختالف است و به طور کلی در این  اصولیون میان
 باره سه دیدگاه وجود دارد:

   دیدگاه مشهور علما 

و  3« شیخ انصاری »مشهور علما همچون مرحوم 
 گویند: نباید به مرجحات می« مظفر »

منصوص اکتفا کرد، بلکه باید به مرجحات غیر 
شود منصوص نیز که موجب اقربیت الی الواقع می

 4تمسک کرد.

 دیدگاه دوم

آخوند  »گروهی از اصولیون همانند مرحوم 
معتقدند باید به مرجحات منصوص « خراسانی

اکتفا نمود و تعدی از آن به مرجحات غیر 
 5یست.ن جایز منصوص

 دیدگاه سوم 

رجیح و ت ترجیح به صفات راوی بین فقها گروهی از
ه اند؛ به این بیان کبه سایر مرجحات تفصیل داده

نسبت به صفات راوی، حق تعدی وجود دارد، ولی 
 6این امر در مرجحات دیگر جایز نیست.

 .294، ص2اصول الفقه، ج.  4
 .44۳کفایة االصول، ص.  5
لمحصول فی علم االصول، ا ؛۸1، ص2الرسائل، ج.  6
 .2۷1، ص۳المحکم فی اصول الفقه، ج؛ 11۳، ص4ج
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در این زمینه مرحوم شیخ اعظم ادله ای 
 ذکر میکنند :

 نموده اند ایشان به سه دلیل تمسک

 استفاده از ترجیح به صفات راوی -9

در روایت مقبوله ابن حنظله، ترجیح به اوثقیت و 
داده شده است و متفاهم عرفی از  …اعدلیت و

ترجیح به امور مذکوره این است که مالک ترجیح 
به هر چیزی است که موجب اقربیت به واقع می 
شود و صفات مذکور در روایت خصوصیت دیگری 

از تقویت ظن به اصابه، ندارند ولذا خبر عرب را غیر 
بر عجم مقدم نکرده اند بلکه خبر اوثق را مقدم 
نموده اند و مناسبات عرفیه داللت می کند که 
اقربیت به وواقع موجب ترجیح به این صفات شده 

 است.

 مناقشه اول: اقربیت به واقع تمام المالک نیست

: این همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند
استدالل تنها در حد تایید مدعا است و ذکر آن به 
عنوان وجه مستقل صحیح نیست بلکه از غرائب 
است؛ زیرا هر چند که اوثقیت موجب قرب به واقع 
است، اما نمی توان از آن اینگونه استفاده کرد که 

 هرچه موجب قرب به واقع شود، مرجح است.

ه شود فتطبق آنچه که مرحوم شیخ فرمودند باید گ
از آنجا که خبر واحد موجب ظن به واقع می شود و 
حجت شده پس هرچه موجب ظن به واقع شود 

حجت است در حالیکه نمی توان بدان ملتزم شد؛ 
زیرا امکان دارد شارع هر چند که اقربیت به واقع را 
لحاظ کرده ولی خصوصیاتی در موردی دیده باشد 

 و آن را بالخصوص حجت کرده باشد.

اینکه خبر اوثق اقرب به واقع است، داللت  صرف
ندارد که تمام المالک برای ترجیح، اقربیت خبر به 
واقع باشد مگر اینکه از این بیان بعنوان موید 
استفاده شود. بنابر این نمی توان از قاعده اولیه که 

 عدم ترجیح است تخلف نمود.

مناقشه دوم: برخی از امور مذکور در صفات راوی، 
 ی در قرب واقع ندارندتاثیر 

مرحوم آخوند فرموده اند: عالوه بر اشکال سابق، 
صفت اورعیت و افقهیت که در مقبوله ذکر شده 
است، تاثیری در مالک اقربیت به واقع ندارد. مثال 

 …اورع بودن به معنای التزام به مستحبات و
تاثیری در اقربیت خبر به واقع ندارد و اینکه کسی 

مستحبه باشد، دخل و تاثیری بر  ملتزم به عبادات
صحت مفاد خبر او ندارد؛ همینطور افقهیت روای 
به معنای قوت بر تطبیق قواعد اصولی و احاطه به 
ابواب فقه و فروعات آن، تاثیری بر قرب اصابه به 
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واقع ندارد پس مالک در ترجیح به صفات راوی، 
 1صرف قرب به واقع نمی باشد.

  هبه شهرت در مقبولتمسک به تعلیل ترجیح  -2

 «ال ریب فیه» علت ترجیح به شهرت در مقبوله 
 دانسته شده است و واضح است که مراد از نبود

شک در مشهور، نسبی است یعنی هر چند هزار 
ریب و شبهه در خبر مشهور باشد، ولی نسبت به 
خبر شاذ، ریب و شکی در آن نیست؛ یعنی به نسبت 

اقع است پس خبر شاذ، خبر مشهور اقرب به و 
هرچه موجب قرب و قوت ظن به واقع شود، مقدم 
است ولذا مرجحات غیر منصوصه ای که موجب 
قرب به واقع شود، موجب تقدیم یکی از متعارضین 
به دیگری می شود اما مزایایی که موجب قرب خبر 

 به واقع نمی شود، تاثیری در ترجیح ندارد.

 مناقشه: شهرت، تمییز حجت از ال حجت است

شهرت نقل و فتوا به مضمون خبری در عصر 
معصومین موجب این می شود که خبر مشهور مورد 
وثوق و اطمینان قرار بگیرد بلکه گاهی اوقات 
موجب قطع به مضمون آن نیز می شود بنابر این، 
اینکه در روایت مقبوله نیز خبر مشهور را الریب فیه 

 ادانسته است مراد ال ریب نسبی نیست بلکه حقیقت
هیچ شک و ریبی در خبر مشهور وجود ندارد و 

                                                                        
 .44۷، ص1کفایه االصول،ج.  1

سابقا بیان شد که اگر خبر مشهور معارضی هم 
نداشته باشد، ممکن است گفته شود موجب جبر 
ضعف سند روایت شود؛ زیرا روایت مقبوله، شهرت 
را موجب رفع شک و شبهه در صدق خبر می داند 
و متفاهم عرفی این است که مشهور حتی اگر خبر 

 ز نباشد، ال ریب فیه است.ثقه نی

بنابر این اگر مرجح دیگری به همین مقدار موجب 
وثوق و اطمینان شود تعدی از آن مانعی ندارد اما 
مرحوم شیخ به هر مرجحی که موجب اقربیت شود 

 تعدی می کنند که صحیح نیست.

 تعلیل در اخذ به خبر مخالف عامه -5

عامه، در ذیل مقبوله در مورد اخذ به خبر مخالف 
ه در بلک« الرشد فی خالفهم»تعلیل شده بود که 

روایتی، موافقت با عامه در اسالیب کالم را موجب 
 تقیه ای بودن کالم دانسته است.

بنابر این در این روایات، مخالفت با عامه را موجب 
رشد دانسته بود؛ ولی این رشد، نسبی است و 
موجب قطعی بودن خبر نمی شود؛ بلکه صرفا 

تقویت ظن به عدم تقیه می شود؛ زیرا خبر موجب 
مخالف عامه نیاز به اصل عدم تقیه ندارد و در آن 
احتمال تقیه نیست ولی در خبر موافق عامه 
احتمال تقیه هست پس خبر مخالف با عامه اقرب 
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به واقع است و ترجیح به آن نیز بدین جهت بوده 
است ولذا به هر مرجحی که همانند مخالفت با 

وجب تقویت ظن به اصابه است، خبر را عامه م
 ترجیح می دهیم.

 مناقشه اول: مخالفت با عامه موضوعیت دارد

ممکن است مراد از این روایت این باشد که 
مخالفت با عامه فی حد نفسه محبوبیت دارد و اگر 
هم در موردی نظر عامه موافق با حق باشد و ترجیح 

 زیتی داردبه خالف آن داده شود، مخالفت با آنها م
که آن را جبران می کند ولذا شاید ترجیح به 
مخالفت با عامه بدین جهت بوده؛ یعنی پس از 
اینکه دو خبر معارضه نمودند، به خبری اخذ شود 
که بر خالف رفتار و نظر عامه باشد؛ زیرا مخالفت با 
عامه موجب رشد است همانگونه که مخالفت با 

ی ی بر لباس هاکفار در مواردی که مزیت …لباس و 
 دیگر ندارد، موجب رشد است.

مناقشه دوم: ترجیح به مخالفت با عامه تمییز 
 حجت از ال حجت است

همانطور که مرحوم آخوند نیز فرموده بودند؛ ترجیح 
 به مخالفت با عامه تمییز حجت از ال حجت است.

                                                                        
مدرسه فقهی امام محمد  ؛۷۳، ص4فرائد االصول،ج.  1

-مرجحات https://fa.mfeb.ir/taqrir اقر علیه السالمب
 تراجیح.-و-تعادل-ترجیح-منصوصه-غیر

مرحوم آخوند در این اشکال، مالک اقربیت به واقع 
دانسته اند؛ زیرا ایشان  صدقرا مساوق با ظن به 

معارض خبر اقرب به واقع را هماند معارض خبر 
مظنون الکذب و غیر حجت می  مظنون الصدق،

دانند در حالیکه اقربیت خبر به واقع مالزم با 
 1 .الصدق بودن آن نیست مظنون

 دالیل مرحوم مظفر

ایشان نیز با بیان سه دلیل در نهایت قائل به سخن 
نظر ایشان، نظر و میفرمایند: شیخ اعظم شده 

مشهور است و آن ترجح به هر مزیتی است که 
ه فلذا قائل ب موجب اقربیت  اماره به واقع میشود.

 2تعدی شده اند.

امام خمینی رحمة الله علیه چنین استدالل 
 می فرمایند: 

از آنجا که اجماع داریم که نمی شود از هر دو دلیل 
ن هر دو را رها متعارض دست برداشت و نمی توا

کرد و به هیچکدام عمل نکرد؛ و قاعده ای داریم 
که هرجا دوران امر بین تعیین و تخییر بود، اصل 
تعیین است نه تخییر؛ و دلیلی نداریم که از این 

نظر کنیم؛ نتیجه می گیریم که می قاعده صرف

)ان الحق علی کل حال ما 291ص 2اصول الفقه، ج. 2
ذهب الیه الشیخ االعظم الذی هو مذهب المشهور , و هو 

 الی الواقع(.الترجیح بکل مزیة توجب اقربیة االمارة 

https://fa.mfeb.ir/taqrir
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ی نمود؛ زیرا اگر به  توان از ترجیحات منصوص تعد 
نیم شک می کنیم که آیا روایت غیر راجح عمل ک

ی  به وظیفۀ خود عمل کرده ایم یا خیر و بطورکل 
 1اصل قاعده در چنین مواردی اصل تعیین است.

 :نتیجه

 ه در ابتدای فصل دوم و بیانبا توجه به مطالبی ک
 نظرات در مورد مقتضای اصل اولی گذشت؛

قاعده  ها اعتقاد دارندمشهور اصولی
 .متعادل، تساقط استدر ادله  عقل حکم به اولی

البته اقوال دیگری نیز طبق دو مبنای طریقیت و 
سببیت مطرح شد که طبق نظر ما همان قول 
مشهور صحیح میباشد. به همان ادله ای که ذکر 

ثانوی در بین  رد اصل وکه در مآنچیزی  اما شد.
فقهاء از شهرت برخوردار است بر تخییر داللت 

روایاتی را که دال بر ، ولی مرحوم مظفر تمام دارد
تخییر است را مورد مناقشه میداند به خالف روایاتی 
که دال بر توقف است. این روش مرحوم مظفر بر 
خالف روش شیخ انصاری است که ایشان روایات 
توقف را مورد خدشه میدانند و منوط به زمان حضور 

 امام میدانند.

 ولی باتوجه به توضیحاتی که در ذیل روایات آورده
شد میتوان گفت که اخبار وارد شده در مورد توقف، 

                                                                        
 .۸1ص ،2الرسائل، ج.  1

در حال حضور امام علیه السالم است؛ یعنی در این 
 زمینه هم نظر با مرحوم مظفر هستیم.

اگر قائل به این مطلب شویم )روایات توقف برای 
زمان حضور امام است نه به طور مطلق( باید 
بگوییم قاعده ثانویه در عصر غیبت گره گشای 

نمیباشد و نمیتوان از این قاعده استفاده  مکلف
نمود، در حالیه این مطلب خالف آنچیزی است که 
در شرع مقدس آمده به اینکه حکم عقل در کنار 

کم به کلما ح»حکم شرع است یا به تعبیر دقیق تر 
ا ؛ پس نمیتواناین نتیجه ر «العقل حکم به الشرع

لکه بمستفاد کرد که  در عصر غیبت کارایی ندارند، 
میتوان با مرجحاتی که برای عالج در لسان روایات 
یا طبق قرائن حاصل میشود، مشکل را حل نمود و 

 از تحیر و سرگردانی در فهم روایات رهایی جست.

با تمام این تفاسیر مقتضای قاعده اولیه تساقط و 
مقتضای قاعده ثانویه تخییر با توجه به مرجحات 

 باشد.می
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 آیت الله بهجت )ره( قم شناختنامه مدرسه علمیهمعرفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتابی است که بر اساس الگوهای مطالعاتی موسسین« شناختنامه مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( قم»
مدرسه قبل از تاسیس آن و تلفیق آن با تجربیات به دست آمده در خالل عملیات چند ساله اجرای آنها در 

ساختارهای موجود که بیشترین زمینه تربیت، تهذیب و آموزش طالب در حوزه مقدسه قم و در چارچوب 
 .وری را برای رسیدن به اهداف و آرمانها دارد به نگارش در آمده استبهره

از اهداف تالیف این کتاب، عالوه بر تجربه نگاری، تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی، سنجش و پایش 
تواند همچنین این کتاب می .آوردرس علمیه است که زمینه نقد عالمانه برای رشد و تعالی آن را فراهم میامد

الگودهی خوبی برای توان افزایی بیشتر نیروهای جبهه انقالب اسالمی در تاسیس و اداره مدارس علمیه 
 .را موجب شود

ر د که مورد استقبال مدیران حوزه علمیه قرار گرفته است  شناختنامه مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( قم
به چاپ رسیده است. مقدمه آیت الله ضرابی )یکی  9511اولین بار در سال برای صفحه و در قطع رقعی  81

از اعضای هیات امنای مدرسه( و حجت االسالم و المسلمین عباسی )مدیریت مدرسه( در ابتدای کتاب 
 .پردازدهای مدرسه میهای معاونتفصل به معرفی اهداف، ساختار، و برنامه 4درج شده و کتاب در 




