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به سـراغ مرّجحـات  یگریاز دو خبر متعارض بر د  یکیح یترج ینداشته باشد برا
از دو  یکـیرسـد و  یر مییـنوبت به تخ، ان نباشدیدر م یحیرود و چنانچه ترج یم

حکومت ، دیحمل مطلق بر مق، حمل عام بر خاص. ندیگز  یخبر متعارض را برم
حمل بر زمان ، بر کراهت یغه نهیحمل ص، غه امر بر استحبابیحمل ص، و ورود

های جمع بین روایات متعارض در نگـاه  ترین روش ه از شایعیل بر تقخاص و حم
 . باشد شیخ انصاری می

شــیخ ، تخییــر، تـرجیح، روش جمــع، رفـع تعــارض، تعــارض واژگـان کلیــدی:
 . انصاری

 مقدمه
خ یکـه شـ یا گونـه شـود بـه  یده میـد  یثین جوامع حـدیدر ب یاخبار متعارض فراوان

 :۱۴۱۷، یطوسـ( از اخبار متعـارض دانسـته اسـت یا خالاز ابواب فقه ر  یکمتر باب یطوس
د آمـدن یـباعـث پد ید کـه چـه اسـباب و عـواملیآ ین پرسش به ذهن میا )۱/۱۳۷-۱۳۸

 . گشته است ثین اخبار و احاد یتعارض در ب
ع یماننِد تقط یعوامل» فرائد األصول« خود یدر کتاب گرانسگ اصول یخ انصاریش
ه را از جملـه علـل و عوامـل یـو تق یو مقال ین حالیفتن قراان ر یاز م، نقل به معنا، اخبار

ات و کالم یکه در روا یامور یول )۴/۱۳۰، ١)الـف( :۱۴۱۳، یانصار ( تعارض اخبار برشمرده
ن است که برخـی از آنهـا یش از ایشده ب یعنوان عامل تعارض معرف هان بهیعالمان و فق

 .)۵۹ :۱۳۹۸، فر احسانی: یز ر کو ن ۱۰۳ :۱۳۹۰، یدلبر (: ن صورت شمارش شده استیبد
نقـل  -۴ ریجعل و تزو ، وضع -۳ ه و کتمانیتق -۲ ثیسوء فهم و جهل به احاد  -۱ 

 معصومان ییو قضا یغیتبل، یاحکام حکومت -۵ ثیان در حدیبه معنا و تصرف راو 
ط و اوضـاع یت شـرایـرعا -۷ ان و سـهوینسـ، ان از نظـر جهـلیاختالف مراتب راو  -۶

ان رفـتن یـاز م -۹ یو مکـان یط زمـانیاخـتالف حـوادث و شـرا -۸ نگوناگون مکّلفـا
ف ینحـوه کتابـت و تصـح -۱۰ ژه سبب صـدور خبـریو ه بیه و مقالین حالیاز قرا یا پاره

                                                 
با توجه به اینکه استفاده از کتب شیخ انصاری در این مقاله زیاد است و تـاریخ برخـی از کتـب یکسـان . ١

مواردی را که تاریخهای یکسان دارند با حروف ابجد ، با توجه به ترتیبی که در کتابنامه آمده است، است
 . شوند هم جدا می از
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ن رفـتن یاز بـ -۱۴ ر در حکـمییتخ -۱۳ ث مدّرجیاحاد  -۱۲ ثیع احاد یتقط -۱۱ اتیروا
ت یت ظرفیرعا -۱۶ تیاحکام به اهل ب یض و واگذاریتفو  -۱۵ ثیاز احاد  یا پاره
ل یـدل بـه ائمـه یاخـتالف از سـو  یالقـا -۱۸ ق نسخیر احکام از طر ییتغ -۱۷ یراو

ن کـالم یخلط ب -۲۱ ان احکامیض در بیتبع -۲۰ یجیع تدر یتشر  -۱۹ انیعیمصلحت ش
، رازی: ر ک( ثین حـدیمنـع تـدو  -۲۲ انیـراو  یگر افراد از سـو یو کالم د ) تیروا( امام

  .)۱/۱۷، تا بی، بحرانی؛ ۶ :۱۲۷۱، عاملی؛ ۴/۳۰۲ :۱۴۱۲
ث یا چند حـدیدر مفاد و مدلول دو  یناسازگار یمعنا ث بهیتعارض و اختالف احاد 

تعــارض عبــارت اســت از «: ســدینو  یم» تعــارض« فیــدر تعر  یخ انصــاریشــ. اســت
  .)۴/۱۱، )الف(:۱۴۲۸، یانصار (» ا تضادیتناقض  ۀگون ل بهیمدلول دو دل یناسازگار

ن اسـت یـد در نظر داشـت ایه در ارتباط با اختالف و تعارض اخبار باک ینکته مهم
ن ینمود بـد یابیارز  یمنظورشناس ید در وادیث متعارض و مختلف را بایکه عمده احاد 

 یقیو حق یمراد واقع، ن که ظاهر دو خبر متعارضینه است بر ایقر ، صورت که تعارض
در  یآر. مـا پنهـان شـده اسـتبر خالف ظـاهر بـوده کـه از  یا نهیست و قر یمعصوم ن

 یر بوده آنجا از مقوله منظورشناسیجعل و تزو ، که منشأ اختالف و تعارض خبر یموارد
ش سـره یو پاال ) الحجت( ثیر حدیاز غ) حجت( ثیحد یست و مربوط به جداسازین

. باشـد یانـدك م یثیر در جوامـع حـدیـاز جعل و تزو  یتعارض ناش یول، از ناسره است
همانـا عمـده اخـتالف و «: مطرح نموده است ین نکته مهم را به خوبیا یخ انصاریش

از مـوارد خـالف ظـاهر  یارین است که در بسیخاطر ا ات بهیش آمده در روایتعارض پ
  .)۱۳۰، همان(» ت اراده شده استیروا

بـه فهـم و  -بـه جـز مـوارد انـدك  -ث یبحث رفع تعارض و اختالف احاد ، نیبنابرا
ث معتبـر از یص حـدیو تشخ یساز شود نه به نقد و پاك یوط مث مربیحد یمنظورشناس

در رفع تعارض بین أخبار مورد واکاوی  یخ انصاریش یها روش، در این جستار؛ نامعتبر
 . گیرد یقرار م

 رفع تعارض اخبار یها روش
رفع تعارض اخبـار از سـه روش  یبرا، عهیان شیهان و اصولیخ اعظم هماننِد جمهور فقیش
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 :۱۴۱۱، یمامقـان: ر ك( ١کنـد یاسـتفاده م -اد شـده یـب یـبا حفظ ترت -ر ییو تخ حیترج، جمع
، ینــیخم؛ ۲/۲۳۳ :۱۳۷۰، مظفــر؛ ۴/۷۲۷ :۱۴۰۶، ینینــائ؛ ۴۳۵ :۱۴۱۰، همــو؛ ۴۳۷ :۱۴۰۹، یخراســان؛ ۱/۲۶۸

را بـر  یصورت که جمـع عرفـ نیبد .)۱۵۰ :۱۳۹۰، یدلبر ؛ ۳/۵۷۰ :۱۴۲۸، یراز یمکارم ش؛ ۱۸۸ :۱۳۷۵
سازگار نمـودن و  یکه عرفًا امکان داشته باشد برا ییدارد تا جا یح مقّدم مید ترجقواع یاجرا

 یکنـد و اگـر جمـع و سازگارسـاز یث متعـارض تـالش میا چند حـدیهمخوان ساختن دو 
هـا  به سـراغ مرّجح یگریاز دو خبر متعارض بر د  یکیح یترج یامکان نداشته باشد برا یعرف
از دو خبـر  یکـیرسـد و  یر مییـگاه نوبت به تخن نباشد آنایدر م یحیرود و چنانچه ترج یم

   .)۸۲-۴/۸۱، )الف( ۱۴۲۸، یانصار ( ندیگز  یمتعارض را برم
از  یقـیتطب یها ن سه روش را به همراه نمونهیا ۀخ اعظم دربار یش یها دگاهید ، اکنون
 . میآور  یم یو یو اصول یتراث فقه

 روش جمع -۱
ــازش بــ یجــاد همــاهنگیروش جمــع و ا ــار متنــافیو س ــان و یبــ ین اخب ن عالم

مـن  یالجمع مهما أمکن أولـ« صورت قاعده مشهور است که به یپژوهان به حد ثیحد
 سـنده کتـابینو ، یجمهـور احسـائ یماننِد ابـن ابـ یبرخ یحتّ ، در آمده است» الطرح

: کو نیـز ر ؛ ۴/۱۳۶ :۱۴۰۵، یجمهور أحسـائ یابن أب( اند دانسته یآن را اجماع» یاللئال یعوال«
   )۲/۲۲۷ :۱۳۷۰، مظفر؛ ۴/۱۹، )الف(: ۱۴۲۸، یانصار 

منظور ، ز بر آن اقامه کرده استین یا ح نموده و ادلهیخ اعظم تصر یگونه که ش همان
 )۳۰-۴/۲۰، )الــف(: ۱۴۲۸، یانصــار ( باشــد یم ٢جمــع مقبــول، ن قاعــدهیــاز جمــع در ا

                                                 
ــ. ١ ــ یول ــیش ــر ا یخ طوس ــب ــرجی ــه روش ت ــت ک ــاور اس ــتین ب ــّدم اس ــع مق ــر روش جم : ر ک( ح ب

 ). ۱۴۷ص،۱ج،۱۴۱۷،همو؛ ۴ص،۱ج،۱۳۹۰ی،طوس
و  ۱۱۹ص،۷۳ص،۴ج،۱۴۲۸ی،انصــار( ده اســتیــنام »جمــع مقبــول« گونــه جمــع را یــنخ اعظــم ایشــ. ٢

جمـع ). ۲۳۳ص،۲ج،۱۳۷۰،مظفـر( شـود یمز گفته ین یو داللت یداللی، جمع عرف، که به آن ،)۱۳۶ص
ظاهر متعارض بـا تصـرف در داللـت آنهـا بـر اسـاس قواعـد  یل بهن دو دلیب  عبارت است از جمعی، عرف
ــه آنهــا مراجعــه میپذ ــزد عــرف کــه در کشــف مــراد از دو کــالم متعــارض ب ــ( شــود یرفتــه ن از  یجمع

دارد کـه عبـارت اسـت از رفـع  قرار یجمع تبرعی،در مقابل جمع عرف ،)۱۱۰ص،۳ج،۱۴۲۶،پژوهشگران
 ). ۱۰۹ص،۳ج،همان( بر آن یا لفظی یعرف یا نهیبدون وجود قر ،ل متعارضیان دو دلیتعارض و جمع م
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تر باشد  یقو  یگریاز دو خبر متعارض به لحاظ داللت از د  یکیصورت که هرگاه  نیبد
از  یکی، گر در جمع مقبولیعبارت د  به. شود یه میتوج یگریگردد و داللت د  یمقّدم م
ماننـد عـام و خـاص کـه تعـارض ، گر استیل د ینه بر مقصود متکّلم از دلیقر ، لیدو دل
. شـود یرفـع م، نه گرفتن آن بـر مـراد از عـامیم خاص بر عام و قر یآن دو با تقد یظاهر
سـت و در واقـع دو یممکن باشد تعارض مانـدگار ن یکه جمع دالل یموارد در، نیبنابرا
ن باور است که در مـوارد جمـع مقبـول یبر ا، خ اعظمیدر واقع ش. ندینما ث تعارضیحد

ل النّص و الظاهر و األظهر و الظـاهر و ال یأّن هذه من قب« :وجود ندارد یدر واقع تعارض
 ۱۴۲۸، همـو(» المقبـول  من مـوارد الجمـع یبل ه، قةیالحق یح فینهما و ال ترجیتعارض ب

   .)۴/۱۱۹ ، )الف(:
؛ ست بلکه وجوب و لـزوم اسـتیت نیافضل، ت در قاعده جمعیالبته مقصود از اولو 

ــد .)۳/۴۳۱ :۱۳۸۷، یاعتمــاد؛ ۴/۱۹ ، )الــف(همــان:( ــیب ث ین دو حــدین صــورت کــه اگــر ب
ح ید بـه قواعـد تـرجیـادو جمع کـرد و نب ن آنید بیممکن باشد با یجمع عرف، متعارض

  .)۸۱و ص ۷۱ص، ۴/۱۹ ، )الف(همان:( مراجعه کرد
کند و  یکه عرفًا امکان داشته باشد جمع م یث متعارض را تا جائیاحاد ، خ اعظمیش
ن یدر جمـع بـ یو. آورد یات مـیـاز روا یجمع مورد نظرش شاهد یشتر موارد برایدر ب

) یجمع تبرع( ستیها نآن یبر درست یا نهیکه قر  ییها لیها و تأو  هیاخبار متعارض از توج
 یفراوانـ ینما ث تعارضیاحاد ، خود یو اصول یخ اعظم در تراث فقهیش. کند یز میپره

 . میکن یرا مطرح م  هااز آن یر نموده است که برخیتفس یاز جمع عرف ییها را به گونه

 حمل عام بر خاص -۱-۱
صـورت کـه  نیسـت بـدا یو ظـاهر یبدو ،ن عام و خاص در نگاه عرفیتعارض ب

نـده سـخن یگو  یو واقعـ یدارد و آن را کاشف از مـراد جـّد  یخاص را بر عام مقدم م
ن عـرف بـا حمـل عـام بـر خـاص یبنـابرا. کنـد یر میداند و عام را با توجه بدان تفس یم

با حمل عـام بـر  یخ اعظم در موارد متعددیش. برد ین میدو را از ب ن آنیب یتعارض بدو
تـوان از  یم، عنوان نمونـه به. اخبار را برطرف ساخته است یبرخ یتعارض ظاهر، خاص
 . اد نمودیه طال و نقره ارائه کرده است یکه در ارتباط با اخبار ضمان عار  یجمع
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ا عـدم یـدر ضمان  یداستانند ول نار همیه درهم و د یه در عدم ضمان عار یهان امامیفق
 .)۲۷/۱۸۴ :۱۴۰۴، ینجفـ( خـتالف دارنـدستند اینار نیکه درهم و د  ییها ضمان طال و نقره

خ اعظـم یشـ. رابطه وارد شده اسـت نیاست که در ا یینما اخبار تعارض، منشأ اختالف
  .)۱۰۸-۴/۱۰۷، )الف(: ۱۴۲۸، یانصار (: نموده است یبند ن اخبار را به سه گروه دستهیا

ان ه ضـمیـداللـت دارنـد کـه در عار  یدییـچ تقیکه بدون ه یاخبار عامّ : دسته اّول
ِر یُمْسَتعِ  یَس َعلَ یلَ « :دیفرما یکه حضرت م از امام صادق یحه حلبیست ماننِد صحین

سـت و ین یضـمان  هیـعار  ۀرنـدیبـر گ ؛»َعِة ُمْؤَتَمٌن یِة َو اْلَودِ یٍة َضَماٌن َو َصاِحُب اْلَعارِ یَعارِ 
  .)۱ح، ۷/۱۸۲ :۱۴۰۷، یطوس( اند ن قرار گرفتهیام، عهیه و ود یصاحب عار 
کـرده  ءمطلق طـالق و نقـره را اسـتثنا، هیکه از عدم ضمان عار  یاخبار: مدسته دّو 

ُع َمـا اْسـَتَعْرَتُه یـَجمِ « :دیـفرما یکه حضـرت م است مانند حسنه زراره از امام صادق
ُهَما یَفَال  یَفَتوِ  ُة َفِإنَّ َهُب َو اْلِفضَّ و  یریـه بگیـهرچـه را عار  ؛ »ْلَزَمـانیْلَزُمَك َما َتَواُه ِإالَّ الذَّ

 گـردد یدو بـر تـو الزم م شود مگـر طـال و نقـره کـه آن یالزم نم یزیتلف شود بر تو چ
  .)۳ح، ۵/۲۳۸ :۱۴۲۹، ینیکل(

کـرده اسـت  ءنار و درهـم را اسـتثناید ، هیکه از عدم ضمان عار  یاخبار: دسته سّوم
ُة یـرِ ال ُتْضـَمُن اْلَعا«: دیفرما یکه حضرت م حه ابن مسکان از امام صادقیماننِد صح

ْن 
َ
َنانِ یُکوَن اْشَتَرَط فِ یِإالَّ أ َها َمْضُموَنٌة َوِإْن َلـْم یَها َضَمانًا ِإالَّ الدَّ  ؛»َهـا َضـَمانٌ یْشـَتَرْط فِ یَر َفِإنَّ
اند اگرچه در  ها مضمون نارید  یکه در آن ضمان شرط شود ولنیه ضمان ندارد مگر ایعار 

  .)۷ح، ۷/۱۸۳ :۱۴۰۷، یطوس( آن ضمان شرط نشود
هـا ن آنیحمـل عـام بـر خـاص بـ ۀگونـ بـه، م اخبار بـه سـه گـروهیشان پس از تقسیا

 :دیگو  یباره م نیدر ا یو؛ جاد کرده استیا یسازگار
را یـنارهـا الزم اسـت ز یو د   پس اخراج درهم، ستیجز جمع ن یا ن هنگام چارهیدر ا«

م نسبت عا، که آن دو از عام خارج شوند یشوند پس زمان یر خارج میطبق دو وجه اخ
ن عام یص به مطلق جنس طال و نقره با ایاست و تخص یر آن دو در عمومش باقیبه غ

ن صورت کـه عـام بـر ین آن دو بدیست به جز جمع بین یا کند پس چاره یمعارضه م
  .)۴/۱۰۸، )الف(: ۱۴۲۸، یانصار (» خاص حمل شود

است که  خ اعظم آمده است اینیاز حمل عام بر خاص که در آثار ش یگرینمونه د 
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له دلیلـی کـه بـر عـدم حجیـت یوس ث اقرار بهیده است که حدین عقیبر ا یخ انصاریش
: ص خورده است و در مقام تعلیل آورده اسـتیتخص، اقرار صبی و مجنون داللت دارد

البتـه خـروج مجنـون از  )۱۹۴ :۱۴۱۴، همو( »اإلنشاء و اإلخبار یلعدم العبرة بکالمهما ف«
 ث اقـراریرا موضوع حکم در حدیز ، صیص است نه تخصصورت تخّص  ث اقرار بهیحد

 . دیآ یاست و مجنون از افراد عقال به حساب نم» عقالء«
ل آن یـدل، نافذ است یخاص که اقرار صب یگر آورده است که در مواردید  یدر جا یو
ث یحـد، یمستنِد موارِد صّحت اقرار صـب«: ن گفته استیست و در ادامه چنیث اقرار نیحد

ث یث اقرار است چون بـا توجـه بـه حـدیاز حد یهان بر خروج صبیفق یرا بنایست ز یاقرار ن
ث یبا توجـه بـه حـد، نیبنابرا )۱۹۲ :همان( ده استیارزش گرد  یب یرفع قلم اخبار و انشاء صب

 :۱۹۸۲، یحلـ: ر ک( ث اقـراریعمـوم و شـمول حـد، )۴۰ح، ۹۴-۹۳ص/۱ :۱۳۶۲، صـدوق( رفع قلم
ـــ؛ ۳/۱۸۸ :۱۳۸۴، ینبـــاط یعـــامل؛ ۴۹۸-۴۹۹  :۱۴۰۹، یحرعـــامل؛ ۱۰۴ح، ۱/۲۲۳ :۱۴۰۵، جمهـــور یابـــن اب
 یو واقعـ یمـراد جـد، ینسبت به صب )۳ح، ۳باب، ۱۳/۳۶۹ :۱۴۰۸، ینور ؛ ۲۹۳۴۲ح، ۳باب، ۲۳/۱۸۴

 .  ص خورده استیث رفع قلم تخصیله حدیث اقرار به وسیحد یعنیست یمعصوم ن

 دیحمل مطلق بر مق -۱-۲
احکـام ، ک موضـوعیت در ارتباط با یت که دو روااس ید هنگامیحمل مطلق بر مق

اگـر «: دیـگو  یم یکیمثًال ؛ د باشدیگر مقیمطلق و د  یکیاند که  ان کردهیرا ب یمختلف
 ۀک بنـدیـ یاگـر ظهـار کـرد«: دیـگو  یم یگریو د » ک بنده آزاد کنی یظهار کرد

ن یجـود بـمو  یو تناف ید ناسازگاریجا عرف با حمل مطلق بر مقنیدر ا. »مؤمن آزاد کن
 . کند یر مید تفسیبرد و در واقع مطلق را با مق ین میدو را از ب آن

ن گونه تعـارض ید حمل کرده و بدیمطلق را بر مق، یدر موارد متعّدد یخ انصاریش
 . نما را بر طرف ساخته است ات تعارضیاز روا یبرخ یظاهر

هوده آب در یبدم که یپرس یمرد ۀدربار  د از امام صادقیگو  یسماعة بن مهران م
ِه َقَضـاُؤُه َو ِإْن یـَعلَ «: حضـرت فرمـود. شود یچرخاند و ناگهان وارد حلقش م یدهان م
َس  یَکاَن فِ 

ْ
ن کنـد یاگر هنگام وضـو چنـ یرد ولیآن روز را بگ ید قضایبا؛ ُوُضوٍء َفَال َبأ

 یطموثقه عمار سـابا، در برابر موثقه سماعه ،)۵۹ح، ۴/۳۲۲ :۱۴۰۷، یطوسـ(» ندارد یاشکال
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آب در دهـان ، پرسـد کـه در حـال روزه یم یمـرد ۀدربـار  است که از امـام صـادق
ِه یـَس َعلَ یَلـ«: دیـفرما یحضرت در پاسخ م. شود یچرخاند و ناگهان وارد حلقش م یم
ْد َذِلَك یٌء ِإَذا َلْم  یَش  اش  بر عهـده یزیندارد و چ یچ اشکالیبوده ه یر عمدیاگر غ؛ َتَعمَّ
  .)۶۴ح، ۳۲۳، همان(» ستین

؛ ت دّوم مطلـقیـد اسـت و روایـمق، ت نخستیگردد روا یگونه که مالحظه م همان
ة یــحمــل إطــالق روایه یــوعل«: ســدینو  یم، ت نخســتیــخ اعظــم پــس از نقــل روایشــ

بـه گونـه حمـل  » ...یت سـاباطیـو اطالق روا؛ دیالمق یحمَل المطلِق عل ...یالساباط
  .)۱۵۰ص، )ب(: ۱۴۱۳، یار انص( شود یت نخست حمل مید بر روایمطلق بر مق

 ید تعارض ظاهریخ اعظم با حمل مطلق بر مقیز شین یگریدر موارد د ، نیافزون بر ا
، همـو؛  ۴/۳۲۵ ، همـان؛  ۳/۱۰۲ ، )د( ۱۴۱۵، همـو( نمـا را برداشـته اسـت از اخبار تعارض یبرخ

   .) ۶۸-۲/۶۷ ، )ب( ۱۴۲۸، همو؛  ۳۵۳-۳۵۲، )الف(؛  ۱/۲۲۳ ، )ج( ۱۴۱۵

 و ورود حکومت -۱-۳
 ینمـا اسـت کـه بـرا تعارض یها جمع کردن گزاره یبرا یا وهیش، حکومت و ورود

خ یگرچـه شـ ،)۳/۲۲۰-۴ :۱۳۷۰، مظفر( است یار ضرروینده بسیگو  یص مراد واقعیتشخ
کـار  صورت گسترده به مت و ورود را بهاست که اصطالح حکو ین کسینخست یانصار

از ، ش از اویان پیهان و اصولیآثار فق یدر برخ دو واژه نیاز ا ییکاربردها یبرده است ول
و  ،)۸/۳۸۰ :۱۴۰۵، یبحرانـ( یوسف بحرانی، )۳۶۹ :۱۴۱۷، یبهبهـان( یجمله محّمدباقر بهبهان

 . خورد یبه چشم م ،)۶۶۲ص، ۴۱و ج ۴۰/۴۵۵ :۱۴۰۴، ینجف( یمحّمدحسن نجف
ــیمنظــور شــ  یخ اعظــم از دو اصــطالح حکومــت و ورود کــامًال روشــن اســت ول

ن یـیخ اعظـم تبیشـ یاز سـو  یدو اصطالح به خـوب نیطور که مرحوم مظفر گفته ا نهما
دو اصـطالح  نیـحات مربوط به ایاز توض یبخش ،)۲۲۱-۲/۲۲۰  :۱۳۷۰، مظّفر( نگشته است
و در  )۱۴-۴/۱۲، )الـف(: ۱۴۲۸، یانصـار ( ح آورده اسـتیبحث تعـادل و تـراج یرا در ابتدا

-۴۶۲؛ ۱۳-۲/۱۱، همـان( ارائه کـرده اسـت یحاتیصورت گذرا توض ز بهین یگرید  یجاها
گونه تعریف کرد که  توان حکومت از نظر شیخ را این میبه هر حال  ،)۳/۳۱۴، همان؛ ۴۶۳

موضـوع یـا محمـول ، یکی از دو دلیل لفظی در دیگری تصرف کرده و با نظارت بر آن
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، همو(. ضیق کندآن را توسعه دهد یا م، به گونه ضمنی تفسیر کند، آن را در عالم تشریع
  .)۴/۱۳، )الف(: ۱۴۲۸

 . میآور  یم یا خ اعظم نمونهیک از حکومت و ورود از کالم شیهر  یاکنون برا
اشتراط سقوط آن در ضـمن عقـد ، ار مجلسیاز مسقطات خ یکی: نمونه حکومت

اْلُمْؤِمُنــوَن ِعْنــَد « ضیث مســتفیعمــوم حــد، ل مســقط بــودن آنیــن دلیتــر  مهــم. اســت
صاحب جواهر گمان کرده . باشد یم ،)۵و۲، ۱ح، ۶باب، ۱۸/۱۶ :۱۴۰۹، یحرعامل( » ُشُروِطِهْم 

 یعنـیار مجلـس یـل خیـن دلیار در ضمن عقد بـیاست که در صورت اشتراط سقوط خ
ــاِن ِباْلِخ یاْلبَ « ــَع ــی ــای یاِر َحتَّ ــیکل(» ْفَتِرَق ــ ،)۴ح، ۵/۱۷۰ :۱۴۲۹، ین ــن دلیو ب ــیل شــرط ی  یعن
د و یآ یش میتعارض پ ،)۵و۲، ۱ح، ۶باب، ۱۸/۱۶ :۱۴۰۹، یحرعامل(»  ِهْم اْلُمْؤِمُنوَن ِعْنَد ُشُروطِ «

  .)۱۲-۲۳/۱۱ :۱۴۰۴، ینجف( شود یح داده میار ترجیل خیل شرط مرّجح دارد بر دلیچون دل
ل یـف شمرده است و گفتـه اسـت کـه دلیدگاه صاحب جواهر را ضعیخ اعظم د یش

ن بـاور یبر ا یو؛ ندارد یرجحانچ یار مجلس هیل خیشرط به لحاظ داللت و سند بر دل
ل شـرط یم بلکه دلیل تعارض وجود ندارد که به دنبال مرّجح باشیدو دل نین ایاست که ب

 یبــرا یگــرید  یهــا نمونــه .)۵۲-۵/۵۱، )ب( ۱۴۲۸، یانصــار ( ار حــاکم اســتیــل خیــبــر دل
 ؛۴۶۳و  ۷۵-۷۴و  ۲/۱۳، )الـف(: ۱۴۲۸، همو( خورد یخ اعظم به چشم میحکومت در کالم ش

، )ب( ۱۴۲۸، همـو؛ ۱۰۶/و  ۶۱-۶۰/، )ب( ۱۴۱۳، همو؛  ۱۲۳/، )الف( ۱۴۱۳، همو؛ ۱۵-۱۳ /۴ ؛۳۱۵ /۳
   .)۲۳۹ و ۱۱۶ :۱۴۱۴، همو؛ ۵۱- ۵۳/ ۵  ؛۱۴۴ /۴ ؛  ۳/۸۷

ه را از بـاب ورود یـِم ادلـه احکـام بـر اصـول عقلیخ اعظم وجـه تقـدیش: نمونه ورود
 : دیگو  ینه مین زمیدر ا یو؛ داند یم

، هیـماننـِد برائـت عقل، آن به حکـم عقـل اسـت یباشد که مؤدا یز اصولاگر اصل ا«
وارد بـر آن اسـت و موضـوع آن را ، لیـصـورت دل نیدر ا یر عقلییو تخ یاط عقلیاحت
) یاط عقلیاحت( یان و موضوع دّومیعدم الب) هیبرائت عقل( یرا موضوع اّولیدارد ز  یبرم

از دو طـرف  یکـی ین مرّجح بـرانبود) یر عقلییتخ( یاحتمال عقاب و موضوع سّوم
 ۱۴۲۹، یانصار (» شود یمذکور برداشته م یل علمیها با دلنیر است و هر کدام از اییتخ

غیـر از کـل ( یا اینکه شیخ بین اخبار احتیاط و اکثـر اخبـار برائـت )۱۳-۴/۱۲، )الـف(
کند کـه اخبـار احتیـاط وارد بـر اخبـار برائـت  به این شکل جمع می)  ...شیء مطلق

  .)۲/۷۴، )الف( ۱۴۲۸، همو( ندهست
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 غه امر بر استحبابیحمل ص -۱-۴
که داللت بر طلـب  یغه امر و هر اسلوب کالمین باورند که صیان بر ایمشهور اصول

 :۱۳۷۰، مظفر( شود یر وجوب استعمال مینه در غیظهور در وجوب دارد و تنها با قر ، کند
نـه متصـله یغه امر در آن بـدون قر یامر شده است و ص یبه عمل یتیدر روا یگاه ،)۱/۶۵
ز شـمرده یتـرک آن عمـل را جـا، یگـریت د یـکار رفته و ظهور در وجوب دارد و روا هب

ت دّوم را کـه یـعرف روا یرسد ول ینظر م ت متعارض بهیدو روا نیا، در نگاه اّول. است
ن لذا در ظهور آ؛ داند یت نخست میروا ینه صارفه برایقر ، کند یداللت بر جواز ترک م

ن آن یبـ ین کار تعارض ظـاهریکند و با ا یکند و آن را حمل بر استحباب م یتصرف م
  .)۱/۳۴۱ :۱۴۳۱، سبحانی؛ ۱/۵۳ :تا بی، عاملی( کند یدو را برطرف م

نمـا را بـر  از اخبـار تعارض یبرخـ یتعارض ظاهر، خ اعظم با حمل بر استحبابیش
ت از یـاند که صـدر م دهین عقیر اهان بیمشهور فق: ماننِد نمونه ذیل. طرف نموده است

د یـشود با پیدامقتول تنها صدر او  یاگر از اعضا یعنیت برخوردار است یاحکام م ۀهم
، ماننِد سـر ءه اعضایبق یآن را غسل دهند و حنوط و کفن کنند و بر آن نماز بخوانند ول

، یرعـاملح( ن مطلـب داللـت داردیبر ا یاخبار فراوان. ندارد ین حکمیچن ...پا و، دست
ت هست که داللت دارد بـر هـر عضـو یدو روا، نیدر برابر ا ،)۳۸باب، ۳/۱۳۴-۱۳۸ :۱۴۰۹
 : د نماز خوانده شودیتاّم با

بِ  .الف
َ
ُجُل َقتِ  یَعْن أ ِه یـَعلَ  یًال َفِإْن ُوِجَد َلُه ُعْضـٌو َتـامٌّ ُصـلِّ یَعْبِد اللِه َقاَل ِإَذا ُوِجَد الرَّ
  .)۳ح، ۳/۲۱۲ :۱۴۲۹، ینیکل( ِه َوُدِفَن یَصلَّ َعلَ یُه ُعْضٌو َتامٌّ َلْم وَجْد لَ یَوُدِفَن َوِإْن َلْم 

ُه َقاَل َبَلَغنِ یَعِن اْبِن اْلُمغِ . ب نَّ
َ
ُه  َجْعَفرٍ  یَعْن أبِ  یَرِة أ نَّ

َ
ُکلِّ ُعْضـٍو ِرْجـًال  یَعلَ  یَصلَّ یأ

ْو 
َ
َس ُجْزءًا َفَما َزاَد َفـِإَذا َنَقـَص َعـیَکاَن أ

ْ
أ ِو الرَّ

َ
ْو دًا أ

َ
ٍس أ

ْ
ْو ِرْجـٍل َلـْم یـْن َرأ

َ
 هیـَصـلَّ َعلَ یٍد أ

   .)۳۲۲۷ح، ۸باب، ۳/۱۳۸ :۱۴۰۹، یحرعامل(
: دیـگو  یبـاره م نیـکنـد و در ا یت فوق را بر استحباب حمـل میخ اعظم دو روایش

که  یکه وجوب غسل را از عضو  یتواند در مقابل اخبار فراوان یت نمین دو روایا یول«
، ۱/۱۶۷ :۱۴۱۳، صـدوق( صـدوق ۀا مرسـلیـ .رده مقاومت کندنفی ک، ستیدر آن صدر ن

ت بر استحباب حمل یدو روا پس آن؛ کرده است یکه وجوب غسل را از رأس نف )۴۸۵ح
   .) ۴۱۱-۴۱۰، ۴ ج )د(: ۱۴۱۵، یانصار (» شود یم
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 یبرخـ یرفع تعارض ظـاهر یگونه جمع برا نیار فراوان از ایخ اعظم در موارد بسیش
و  ۱۷۲ /۲  ؛ ۴۶۸و  ۴۲۳و  ۴۱۳و  ۱/۳۸۷ ، )د(: ۱۴۱۵، یانصـار : ر ک( ده اسـتاسـتفاده کـر ، اخبار
و  ۳۵۲و  ۳۶ /۵  ؛ ۳۲۳و  ۲۸۰و  ۲۰۱و  ۵۱ /۴  ؛ ۴۱۳و  ۴۰۴و  ۳۵۰و  ۱۰۲و  ۱۷ /۳  ؛ ۳۰۶و  ۲۵۸و  ۲۵۵
؛ ۱۵۰، )الـف( ۱۴۱۵، همو؛ ۲۴۰و  ۲۳۷، )الف( ۱۴۱۳، همو؛ ۳۸۸- ۳۸۹و  ۱/۳۲۴ ، )ج( ۱۴۱۵، همو؛ ۳۷۹
  .)۱۰۹ /۵  ؛۱۷۳و  ۳۰ /۲  ؛ ۱/۷۸ ، )ب( ۱۴۲۸، همو؛ ۸۷، )الف( ۱۴۲۵، همو؛ ۱۲، )ب( ۱۴۱۵، همو

 بر کراهت یغه نهیحمل ص -۱-۵
. داللت کنـد یاست که بر طلب ترک فعل یهر ساختار کالم، یغه نهیمنظور از ص
ر یغ یبرا یم دارد و در صورتیظهور در تحر  یغه نهین باورند که صیان بر ایمشهور اصول

بـر  یغه نهیحمل ص ،)۱/۱۰۲ :۱۳۷۰، مظفر( نه باشدیشود که همراه قر  یم استعمال میتحر 
کند و  ینه یاز انجام عمل یکی، ث وارد شده باشدیاست که دو حد یهنگام، کراهت

نـه یث دال بـر جـواز را قر یحـد، صـورت عـرف نیـدر ا. به انجام آن اجازه دهد یگرید 
 . کند یرا بر کراهت حمل مدهد و آن  یقرار م ینه یصارفه برا

؛ گونه حمل بهره بـرده اسـت نیاز ا یرفع تعارض ظاهر یبرا یخ اعظم در مواردیش
تـوان روزه  یش از زوال میپـ: هسـت کـه داللـت دارد یا ضـهیاخبـار مستف: برای نمونه

 :۱۴۰۹، یحرعـامل( ت روزه کرده باشـدیاگرچه از شب ن، ماه رمضان را افطار نمود یقضا
کـرده  یعبـدالرحمن بـن حجـاج از آن نهـ  حهیصح، هااّما در برابر آن ،)۴باب، ۱۵/۱۵-۲۰

ُجِل «: است ْلُتُه َعِن الرَّ
َ
اِج َقاَل َسأ ْحَمِن ْبِن اْلَحجَّ ْن  یْقِض یَعْن َعْبِد الرَّ

َ
 َلـُه أ

َ
ْفِطـَر یَرَمَضاَن أ

َواِل ِإَذا َبَدا َلُه َفَقاَل ِإَذا َکانَ یَبْعَد َما  ِل َو َکـاَن ِمـْن َقَضـاِء یـَذِلَك ِمـَن اللَّ  یَنَو  ْصِبُح َقْبَل الزَّ
  .)۵ح، ۴/۱۸۶ :۱۴۰۷، یطوس(»  ِتمُّ َصْوَمهیْفِطْر َو یَرَمَضاَن َفَال 

مکن حملها یو «: سدینو  یحه عبدالرحمن بن حجاج میخ اعظم پس از نقل صحیش
حه یصـح؛ »ضـةیالجـواز مـن المستف یح فـین ما هـو صـر ینها وبیجمعًا ب، الکراهة یعل

کـه  یا ضـهین اخبـار مستفین آن و بـیتوان بر کراهت حمل کرد تـا بـ یعبدالرحمن را م
  .)۲۴۰، )ب( ۱۴۱۳، یانصار ( کنند جمع شود یداللت بر جواز م

. رفـع تعـارض اسـتفاده کـرده اسـت ین حمـل بـرایز از این یگریشان در موارد د یا
ــار ( ــو؛ ۳۲۸و  ۲۸۲و  ۱۸۱، )ب(:۱۴۱۵، یانص ــو؛ ۶۰۴و  ۲/۴۲۲ ، )ج( ۱۴۱۵، هم و  ۱۵۸، )ب( ۱۴۱۳، هم
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، )ب( :۱۴۲۸، همـو؛ ۳۴۹و  ۳۱۲ /۵  ؛۱۰۴ /۵  ؛۲۸۹ /۴  ؛ ۴۱۰و  ۴۰۷ /۳  ؛۱/۳۷۲ ، )د( ۱۴۱۵، همو؛ ۲۶۹
  .)۲۶۵و  ۲۵۰و  ۶۸و  ۶۸ ،)ه(: ۱۴۱۵، همو؛ ۳۵۱ /۴  :۱۹۵و  ۱۸۸و  ۱۷۰و  ۱۶۹و  ۱/۱۳۱ 

 حمل بر زمان خاص  -۱-۶
و  یژه زمـانیـو  یهـا تیورها را بـر حسـب موقعاز دسـت یا پاره معصومان یگاه
ر آن ین دو عنصـر و تـأثیـتوجه به ا، ستیثابت ن، گونه احکام نیاند و ا ان داشتهیب یمکان

پژوه را در فهم سخن معصوم  ثیاست که حد یار مهم و اساسیاز مباحث بس، در احکام
 :۱۳۹۰، یر دلبـ( کنـد یار کمـک میبسـ، ثیـاز احاد  یز حل تعارض و اختالِف برخـیو ن
ا مکـان یـاز اخبار بر زمـان خـاص  یا با حمل پاره یخ انصاریش، ن اساسیبر هم . )۲۳۶

تـوان از  یم، نمونـه یبـرا. ات را برداشـته اسـتیروا یان برخیم یتعارض ظاهر، خاص
 : اد کردیر با اخبار توقف ارائه کرده است ییکه در حل تعارض اخبار تخ یجمع

و  ئفه در مورد دو خبر متکافیته داللت دارند که وظک دسیه یان اخبار عالجیدر م
را  ت حسـن بـن جهـم از امـام رضـایـعنـوان نمونـه روا  ر است کـه بـهییتخ، همسان

ُجَالِن َو ِکَالُهَما ِثَقٌة ِبَحدِ یِج یُقْلُت «: میآور  یم ُهَما اْلَحـقُّ یِن َو ال َنْعَلُم أیِن ُمْخَتِلفَ یثَ یُئَنا الرَّ
ٌع َعلَ  َقاَل َفِإَذا َلْم  اند  که هر دو ثقه یدو مرد: عرضه داشتم ؛»ِهَما أَخْذَت یَك ِبأیَتْعَلْم َفُمَوسَّ

حضـرت  ،ك درسـت اسـتیـ م کـدامیدان یآورنـد و نمـ یث متعارض میما دو حد یبرا
، یطبرسـ( انتخاب کن یهر کدام را که خواست یشیدر گشاپس  ،یهرگاه ندان: فرمودند

۱۳۸۶: ۲/۳۵۷(.  
ماننـِد ؛ کننـد یات بـر توقـف داللـت میـگـر از رواید  یا دسته، رییر تخدر برابر اخبا

ْخِذ ِبِه یَثاِن َواِحٌد یَنا َحدِ یِرُد َعلَ یُقْلُت «: ت سماعة بن مهران از امام صادقیروا
َ
ُمُرَنا ِباْأل

ْ
أ

ْن َصـاِح  یَتْلقَ  یْنَهاَنا َعْنُه َقاَل َال َتْعَمْل ِبَواِحٍد ِمْنُهَما َحتَّ یَو اْآلَخُر 
َ
َله ُقْلـُت َال ُبـدَّ أ

َ
َبَك َفَتْسـأ

ةِ یَنْعَمَل ِبَاِحِدِهَما َقاَل ُخْذ ِبَما فِ  رسـد  یث به ما میدو حد: »عرضه داشتم؛  ِه ِخَالُف اْلَعامَّ
بـه : حضـرت فرمودنـد ،یما را از آن نه یگریکند و د  یامر م یما را به انجام کار یکی
: عرضـه داشـتم. یو از او بپرسـ یت کنـکدام عمل نکن تا صاحِب خود را مالقـا چیه

هر کدام که با عامه مخـالف : حضرت فرمودند. از آن دو عمل کنم یکیناچارم که به 
  .)۳۵۷ص، همان( است آن را انتخاب کن
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حـل  یخ اعظـم بـرایشـ. باشند یات به ظاهر متعارض میدو دسته از روا نیا، نیبنابرا
ات مربوط به توقف را بر زمان یست و رواها از عنصر زمان بهره جسته اآن یتعارض بدو

 سـنگ کتـاب گـران ین جایدر چند یو. زمان حضور حمل کرده است یعنی؛ خاص
 یمحمولة علـ یفه ...و أما أخبار التوقف«: ح کرده استیبه آن تصر » فرائد األصول«

بـر  ...و اّمـا اخبـار توقـف؛ »ظهر من بعضهایاإلمام کما  یصورة التمکن من الوصول إل
هـا طور کـه از بعضـی از آن شود همان یکه امکان دسترسی به امام باشد حمل م یتصور 
مـا   یعلـ -  وأخبـار التوّقـف«: سـدینو  یگـر مید  یدر جا )۴/۴۰: ۱۴۰۷،یانصار ( دیآ یبرم

گونه  همان -اخبار توقف  اما؛ صورة التمّکن من العلم یمحمولة عل -و ستعرف   عرفت
 )۷۰ :همـان(» شـود ورت تمکن از علم حمـل میبر ص -شناخت  یو خواه یکه شناخت

 :همـان( ح کـرده اسـتیگونـه جمـع تصـر  نیز به ایح نیان بحث تعادل و تراجیدر پا یو
۱۵۸(.  

 ه یحمل بر تق -۱-۷
ث اسـتوار و یـبـا احاد ، بـا سـند معتبـر یثیالزم است که حـد ییه در جایحمل بر تق

نمانـد و  یق جمـع و حلـیـطر  چیکـه هـ یا گونه معارض شود به، مشهور عالمان یافتاو 
، افتد یت میث از حجین حالت حدیدر ا ١.افت نشودیل آن یر و تأو یتفس یز براین یراه

ا کشـف یـث یر در داللت حـدییر از تغیناگز ، ثیو اتقان سند حد یاّما با توجه به درست
، هیـاّمـا تق، ر در داللت بـودییتغ، آمد یقبل یها آنچه در حالت. میجهت صدور آن هست

ا یم یو وثاقت او شک کن یکه به گزارش راوبدون آن یعنی؛ اشف جهت صدور استک
م و یکن یه مـیـآن را حمـل بـر تق، میث دسـت ببـر یح متن حدیدر داللت واضح و صر 

                                                 
 یبر همه مرجحات از جمله مرجحـات جهتـ ی)جمع عرفی (ح دارد که مرجحات داللیخ اعظم تصر یش. ١

بـا صـراحت تمـام جمـع  گـرید  یا در جـایـ )۸۱-۸۰ص،۴ج)،الف( ۱۴۲۸ی،انصار: ر ک( مقّدم است
کـه  یهـم در پاسـخ کسـان یفقهـ یها در بحث )۱۳۶ص،همان( دارد یه مقدم میمقبول را بر حمل بر تق

وقـد : «ن گونـه آورده اسـتیـممکن بوده اسـت ا یاند با آن که جمع دالل ه نمودهیرا حمل بر تق یتیروا
مـا إذا یح بموافقـة العاّمـة فیأّن التـرج: هیـوف. ةیّ التق یفلتحمال عل،بموافقتهما لمذهب العاّمة: جاب عنهمای

مقابـل  یطـرح فـید الموافـق للعاّمـة ال یّ و إال فالمق،دییر وجه اإلطالق و التقیغ ین علیکان تعارض الخبر 
 »مـن راجعهـا یعل یخفیکما ال ،ألّن أخبار عالج التعارض ال تشمل هذا القسم منه،المطلق المخالف له

 ) ۸۹-۹۰ص،۱ ج)،ج( ۱۴۱۵ی،انصار(
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صـورت مخـالف بـا  نیـر از ابـراز حکـم بـه اینـاگز ، بزرگتر یمصلحت یامام برا: مییگو 
  .)۱۶۵ :۱۳۸۹، یمسعود( گر شده استیث د یاحاد 
بـن جعفـر از بـرادرش امـام  یحه علـیت صـحیـروا، هیـفراوان تق یها ان نمونهیم از 
ِخ  یَعْن َعلِ «: میآور  یرا م کاظم

َ
ُجـِل  یِه ُموَسـیْبِن َجْعَفٍر َعْن أ ْلُتُه َعـِن الرَّ

َ
َقـاَل َسـأ

ْن َال یِه ِباْلِقَراَءِة َهْل َعلَ یْجَهُر فِ یَضِة َما یِمَن اْلَفرِ  یَصلِّ ی
َ
اَل ِإْن َشاَء َجَهـَر َو ِإْن َشـاَء ْجَهَر قَ یِه أ

 یمـرد ۀکنـد کـه از او دربـار  ینقـل م بن جعفر از بـرادرش موسـی یعل؛ »ْفَعْل یَ َلْم 
: تواند به جهر نخواند؟ حضرت فرمـود یا میبخواند آ یخواهد نماز جهر یدم که میپرس

، ۲/۱۶۲ :۱۴۰۷، یطوسـ( اگر خواست به جهر بخواند و اگر خواسـت بـه اخفـات بخوانـد
بن جعفر الموصوفة  یة علیو روا«: سدینو  یت مین روایدر رابطه با ا یخ انصاریش ،)۹۴ح

  ) ۱/۳۸۲ ، )ج( ۱۴۱۵، یانصار (» ةیالتق یمحمولة عل ...بالصحة
 ه کـرده اسـتیـرا حمل بـر تق یث فراوانیخود احاد  یاستدالل یشان در تراث فقهیا

ــار ( ــو؛  ۳۰۹ :۱۴۱۴، یانص ــف(: ۱۴۱۵؛ ۲۰۶، )ز(: ۱۴۱۵؛۱۹۲، )ح(: ۱۴۱۵، هم ، )ب(: ۱۴۱۵؛ ۳۶۳، )ال
 ۱۴۱۵؛ ۵۰۴و  ۴۱۱و  ۳۹۷و  ۳۹۰و  ۳۹۰و  ۳۸۱و  ۷۷و  ۱/۶۸ ، )ج(: ۱۴۱۵؛ ۳۸۲و  ۱۶۵و  ۱۲۹و  ۳۱و  ۱۲

   .)۳۰-۲/۲۹، )ب(: ۱۴۲۸؛ ۱۶۳ /۵ و  ۲۰۰ /۲ و  ۱/۴۱۲ ، )د(:

 غیر از قرائن عامه، جمع بین اخبار با توجه به قرائن موجود -۱-۸
، تقییـد، مانند تخصـیص -خی از موارد هم شیخ انصاری به غیر از قرائن عامه در بر 

برای نمونـه شـیخ در جمـع ؛ نمایند برای جمع بین روایات تمسک می - ...حکومت و
منحصـرًا ثقـه شـیعه را  دانـد و اخبـاری کـه بین اخباری که مطلق خبر ثقه را حجت می

 ر ثقـه امـامی خـاص هسـتند اّمـا شـیخبا اینکه اخبار دال بر حجیت خب ،داند حجت می
به قرینه تعلیل در بعضی از این اخبـار کـه در آن آمـده ) البته یکی از دالیل شیخ است(

گیرد کـه اگـر  شیخ نتیجه می» خانوا الله و رسوله« اخبار اهل عامه حجیت نیستند چون
  .)۱/۳۱۰، )الف(: ۱۴۲۸، یانصار ( بحث خیانت منتفی است و لذا اشکالی ندارد، ثقه باشند

ای کـه احـادیثش بیشـتر  گاهی نیز شیخ در تعارض بین دو دسته از احادیث به دسته
 ،بر فرض روایات من فسـر القـرآن برأیـه: گوید برای نمونه شیخ می. کند است عمل می

کنند  هر میداللت بر عدم حجیت ظوهر کند اّما چون روایاتی که داللت بر حجیت ظوا
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یـا اینکـه در حجیـت خبـر ثقـه چـون  .)۱/۱۴۴، همـان( عمل کرد هابیشتر است باید به آن
دانند و بعضی انحصارًا خبر ثقـه امـامی را  بعضی از روایات مطلق خبر ثقه را حجت می

چون اخباری که داللت بر حجیت مطلـق ثقـه دارنـد : گوید شیخ می، دانند حجت می
عدم حجیت اخبار امامی بیشترند باید در اخبار مقابل تصرف کرده و بگوییم مقصود از 

، همـان( کنیم باشند یا حمل بر اخذ فتوی از علمای عامه مـی در جایی است که ثقه نمی
۱/۳۱۰(.   

 حیروش ترج -۲
ح عبـارت اسـت از مقـّدم یتـرج؛ ح اسـتیتـرج، ن روش در حل تعارض اخباریدّوم
ر کـه بـ یتـیّ خـاطر مز  بـه؛ در مقـام عمـل یگـریت متعارض بر د یاز دو روا یکیداشتن 

ح را یان ترجیهماننِد مشهور اصول یخ انصاریش ،)۴/۴۷، )الف(: ۱۴۲۸، یانصار ( دارد یگرید 
ح بـه صـفات یا منصوص هستند ماننـِد تـرجیمرّجحات  ،)۵۶و  ۴۷، همـان( داند یواجب م

ر منصوص ماننِد موافقـت یا غی، موافقت قرآن و مخالفت عامه، شهرت، تیاحدث، یراو
. سـتیز نین باور است که اکتفا به مرّجحات منصوصـه جـایاخ بر یش. ا اجماعیبا اصل 

حـات یدانـد کـه از اشـارات و تلو  یم یح به مطلق مرّجحـات را امـریو ترج ،)۷۳، همان(
  .)۲/۶۷۲، )ب(: ۱۴۲۵، یانصار ( شود یه استفاده میاخبار عالج

، یمـرجح صـدور؛ یا مضـمونیـ یا جهتـیاند  یا صدوریمرّجحات ، گریبه لحاظ د 
د مثـِل یـنما یتـر مـ كیـاز دو خبر متعارض را از معصوم بـه ذهـن نزد  یکی یقعصدور وا

ت یـصدور روا یرا گاهیکند ز  ین میجهت صدور را مع، یمرّجح جهت؛ موافقت مشهور
 -ه ّیـا به جهت تقیاست  یان حکم واقعیب یبرا یعنی -معلوم است اّما جهت صدور آن 

شـود مضـمون و  یسـبب م، یمونمـرّجح مضـ. ماننـِد مخالفـت بـا عامـه، ستیروشن ن
مرکـز ( همچون موافقـت خبـر بـا کتـاب و سـنت، دینظر آ اقرب به واقع به، خبر یمحتوا

  .)۷۱۹ :۱۳۸۹، یاطالعات و مدارك اسالم
 یمرّجحـات، یمرّجحـات داللـ؛ یر داللـیـا غیاند  یا داللیمرّجحات ، گریجهت د  به

گـردد  یگـر میر ظهـور خبـر د از دو خبر متعارض بـ یکیم ظهور یهستند که باعِث تقد
همـان مرّجحـات  یر داللـیـمرّجحـات غ؛ ت بـر مفهـوم شـرطیـم مفهـوم غایماننِد تقد
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  .)۴/۹۳، )الف(: ۱۴۲۸، یانصار ( اند یو مضمون یجهت، یصدور
ا جمع یجمع مقبول و ( یدر واقع همان جمع دالل یاز مرّجحات دالل یکیح به یترج

ن روِش حـّل تعـارض اخبـار یکه نخسـت .)۲/۴۴۶ :۱۴۲۶، از پژوهشگران یجمع( است) یعرف
گـر مرّجحـات یرا بر د  یخ انصاری مرّجحات داللین سبب است که شیبه هم. باشد یم

مرّجحـات  یث فرغنا عن بعض الکالم فیوح«: دیگو  یباره م نیدر ا یو؛ دارد یمقّدم م
 »األخـر ة مـن الجهـاتیـرها فلنشرع فی مرّجحـات الروایغ یمقّدمة عل یه یالداللة الت

بـر  یح داللیح دارد که ترجیز تصر ین یگرید  یدر جا یو ،)۴/۱۱۳، )الف(: ۱۴۲۸، یانصار (
ح یة و الظهور مقّدم علـی التـرجیّ ح بالنصوصیالترج«: دیگو  یر داللی مقّدم است و میغ

ح یح متأخر از روش جمع و ترجین روش ترجیبنابرا .)۵/۳۵۲ ، )د(: ۱۴۱۵، یانصار (» بالشهرة
 . است یدالل

 . میآور  یاکنون برای مثال دو نمونه م
 یکه نماز بخواند سفر شرعنیاگر شخصی بعد از دخول وقت نماز بدون ا: نمونه اّول
هـان یفق یا تمـام؟ برخـید به قصر بخواند یر سفر باین نماز را در مسیحال ا، را آغاز کند
د نمـاز را تمـام یـبان باورند کـه یبر ا یخ صدوق و عالمه حلّ یش، یل عمانیماننِد ابن عق

، ینجفـ( د نمـاز را شکسـته بخوانـدیـاند کـه با دهین عقیاز آنان بر ا یاریبس یول، بخواند
  .)۳/۶۰، )ج( :۱۴۱۵، یانصار ؛ ۱۴/۳۵۳-۳۵۴ :۱۴۰۴

 حه محّمـد بـن مسـلمیصح؛ له استئن مسیتعارض اخباِر مربوط به ا، منشأ اختالف
، ۲۱بـاب، ۸/۵۱۵ :همـان( ر نّبالیت بشیو روا .)۱۱۳۱۶ح، ۲۱بـاب، ۵۱۴-۸/۵۱۳ :۱۴۰۹، یحرعامل(
ل بـن یحه اسـماعید نماز تمام خوانده شـود در مقابـل صـحیداللت دارد که با )۱۱۳۲۱ح

: همـان( گـر محّمـد بـن مسـلمیحه د یو صـح .)۱۱۳۱۳ح، ۲۱بـاب، ۵۱۳-۸/۵۱۲ :همان( جابر
ب قصر خ انصاری قائل به وجو یش. بر وجوب قصر داللت دارد .)۱۱۳۱۲ح، ۲۱باب، ۸/۵۱۲

ة یّ ن بأشــهر یالسـابقت ین علـیح هــاتیو الظـاهر تـرج«: ر آن آورده اســتیـشـده و در تقر 
جهـت مشـهورتر  ن بـهیشـیت پیـت بر دو روایدو روا نین است که ایظاهر ا؛ »مضمونهما

  )۳/۶۰، )ج( ۱۴۱۵، یانصار ( شود یبودن مضمونشان مقّدم داشته م
انـد کـه آغـاِز وقـت نمـاز  دهین عقیـچ اختالف بر ایهان بدون هیفق ۀهم: نمونه دّوم

؛ سـتندیگر همداسـتان نیکـدیولـی در چگـونگی آن بـا ، د استیغروب خورش، مغرب
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ه یدگان و برخـی بـه زوال حمـره مشـرقید را به پنهان شدنش از د یغروب خورش یگروه
، یانصـار ( اند استناد کرده یخود به اخبار یاثبات اّدعا ین برایک از طرفیدانند و هر  یم

ن یدهد و چن یح میخ اخبار مربوط به اعتبار زوال حمره را ترجیش ،)۷۷-۱/۷۰ ، )ج(: ۱۴۱۵
 ؛»ح أدّلة اعتبار زوال الحمرة بموافقة المشهور ومخالفة الجمهـوریجب ترجی«: دیگو  یم

 ِح ادله اعتبار زوال حمره به سبب موافقت مشهور و مخالفت با عامه واجـب اسـتیترج
  .)۷۷ :همان(

ح برای حل تعـارض اخبـار فـراوان یو اصولی خود از روش ترج یفقهخ در تراث یش
 :۱۴۱۱؛ ۵۵ /۳ و  ۴۶۵و  ۳۲۶و  ۱/۱۵۶ ، )ج( :۱۴۱۵؛ ۲/۴۹۸ ، )د( :۱۴۱۵، یانصـار ( بهره برده اسـت

۳۷۰(.  

 رییروش تخ -۳
ر ییـتخ، ن مرحله در حل تعارض اخبـاریسّوم، هانیان و فقیدگاه مشهور اصولیطبق د 

، یاصـفهان؛ ۲۵۰ :تـا بی، یعـامل؛ ۲۳۳ :۱۴۰۴ همـو؛ ۱۵۶ :۱۴۰۳، یحلـ؛ ۵-۱/۴ :۱۳۹۰، یطوس( است
ث و امکان ین معنا که هنگام تعارض دو حدیبد .)۴/۳۹، )الـف(: ۱۴۲۸، یانصار ؛ ۴۵۴ :۱۴۰۴

ر ییـنوبت بـه تخ یگریبر د  یکیح یز عدم امکان ترجیدو و ن ن آنینداشتن جمع مقبول ب
 . رسد یم

متکـافئ و ، ث همسـانیه در دو حـدیـاول ۀقاعد یمقتضا یخ اعظم پس از بررسیش
 : سدینو  یم، متعادل

داللت بـر عـدم  یبلکه متواتر  ضیاخبار مستف یول ...ه استیقاعده اول ین مقتضایا«
ح دارد ا بـه یـشود؟  یر حکم مییا به تخین هنگام آیدر ا. تساقط در صورت فقدان مرجِّ

اط مخالف با هر دو یاط اگرچه احتیا به احتیاط است؟ یعمل کردن به آنچه مطابق احت
ن جمـع یدو و همچن جمعه در صورت تعارض ادله آن ن ظهر ویخبر باشد ماننِد جمع ب

 -ن باورنـد یکه جمهور مجتهدان بر همـ -مشهور . هست ین قصر و اتمام؟ وجوهیب
، یانصار (» بر آن داللت دارد یض بلکه متواتریرا اخبار مستفیاست ز ) رییتخ( وجه اّول

  .)۴/۳۹، )الف(: ۱۴۲۸

بـه  ،)۳۹ص، همـان( دانـد یز نمیخ اکتفا به مرّجحـات منصوصـه را جـایاز آنجا که ش
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افتد که دو خبر متعارض نزد وی متکافئ و همسان باشند و تـا دو خبـر  یندرت اتفاق م
، نیبنابرا. است ؤفرع تکاف، رییرا تخیرسد ز  یر نمییمتکافئ و متعادل نباشند نوبت به تخ

عامـل . ار اندک اسـتیحل تعارض اخبار بس یر براییخ از روش تخیری شیگ هرهموارد ب
ن اسـت کـه در یـار انـدک اسـتفاده کنـد این روش بسیخ از ایکه باعث شده ش یگرید 

 . اطیر بر خالف احتییاط است و تخین مطابق احتییتع، ریین و تخیین تعیدوران امر ب
اگر بـر : ده استیر را برگز ییتخ، کافؤخ با فرض تیم که شیآور  یرا م یا اکنون نمونه

د بکنـد؟ پاسـخ یواجب و از انجام آن عاجز باشد چه با یدر پ یشخصی روزه دو ماه پ
ر و یبصـ یت أبـیروا، یکی؛ صورت متعارض آمده است اّما به، تین پرسش در دو روایا

و  ،)۵ح، ۲/۹۷ :۱۳۹۰، یطوسـ( ردید هجده روز روزه بگیسماعة بن مهران که گفته است با
، یحرعـامل( حه عبدالله بن سنان که صدقه در حد توان را الزم دانسته استیصح، یگرید 

   .)۱۲۷۸۹ح، ۸باب، ۱۰/۴۴ :۱۴۰۹
ن روزه یر بـییـتخ ،)۲/۳۸ :۱۴۱۳، یعامل( ید ثانیو شه ،)۱/۲۷۷ :۱۴۱۷، یعامل( د اّولیشه

دگاه را بـا یـن د یـا، یخ انصـاریشـ. اند در حد توان را انتخاب کرده  هجده روز و صدقه
و هـو «: دیـگو  یبـاره م نیـدر ا یو. کو شـمرده اسـتیت نیفرض همسان بودن دو روا

، یانصـار (» کوسـتینگره آنان با فرض همسان بودن دو خبـر ن؛ نیحسن مع تکافؤ الخبر 
   .)۱۹۰، )ب(: ۱۴۱۳

اصـحاب ، ض با خون زخم مشـتبه شـودینمونه دیگر این مورد است که اگر خون ح
ثقة االسالم . ت استیاند و منشأ اختالف هم اضطراب در متن روا دهدر آن اختالف کر 

در : عـرض کـردم مرفوعًا از ابان نقل کرده است که به امام صـادق یدر کاف ینیکل
ا یـداند آ یاست و نم یشود که خون جار یدا میپ یا جراحتیدختران ما دمل  یفرِج برخ
ُمْرَهاْ َتْسـَتْلِق «: ضرت فرمودند؟ ح) د کردیچه با( ا خون جراحتیض است یاز خون ح

ُم ِمـَن اْلَجاِنـِب  یَها ُثمَّ َتْسَتْدِخُل ِإْصَبَعَها اْلُوْسـَط یَظْهِرَها ُثمَّ َتْرَفُع ِرْجلَ  یَعلَ  َفـِإْن َخـَرَج الـدَّ
 
َ
 یَمِن َفُهَو ِمَن اْلَح یاْأل

َ
ر کن زن را تـا ام؛ »َسِر َفُهَو ِمَن اْلَقْرَحةیِض َوِإْن َخَرَج ِمَن اْلَجاِنِب اْأل

اگر خـون ، انه را داخل کندیخود را باال برد و انگشت م یبر پشت بخوابد و سپس پاها
 جراحت است، ض است و اگر از جانب چپ خارج شدیح، رون آمدیاز جانب راست ب

 ،در آخـر آن یولـ، ت را نقل کـردهین روایهم یخ طوسیش .)۳ح، ۹۴-۳/۹۵ :۱۴۲۹، ینیکل(
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ــب را یجــا ــب چــپ و جان ــســت را تغجان ــیی ــرده اســتیر داده و چن : ن گــزارش ک
ُم ِمَن  یَها ُثمَّ َتْسَتْدِخُل ِإْصَبَعَها اْلُوْسَط یَظْهِرَها ُثمَّ َتْرَفُع ِرْجلَ  یُمْرَهاْ َتْسَتْلِق َعلَ « َفِإْن َخَرَج الدَّ

 
َ
 یَسِر َفُهَو ِمَن اْلَح یاْلَجاِنِب اْأل

َ
، یطوسـ( »َفُهَو ِمَن اْلَقْرَحـةِ  َمِن یِض َو ِإْن َخَرَج ِمَن اْلَجاِنِب اْأل

، اگر خون از جانب چـپ خـارج شـود، بیخ تهذیطبق نقل ش ،)۸ح، ۱/۳۸۶-۳۸۵ :۱۴۰۷
بـر  یطبـق نقـل کـاف یاسـت ولـ» زخـم« و اگر از جانب راست خارج شـود» ضیح«

 . عکس است
 : کند یان میدگاه بیله سه د ئن مسیدر ارتباط با ا یخ انصاریش

و » ضیح«، از جانب چپ خارج شود، اند که اگر خون دهین عقیمشهور بر ا) الف
، یخ طوسـیشـ، دیـخ مفیشـ، نیصـدوق. است» زخم« اگر از جانب راست خارج شود

د یشـه، انید اّول در بیشه، یعالمه حل، دیابن سع، ابن حمزه، یس حلیابن ادر ، یقاض
  .دگاه هستندین د یاز طرفداران ا یدمحّمدجواد عاملیّ و س یمحقق ثان، یثان

و اگر از جانب چـپ خـارج » ضیح«، از جانب راست خارج شود، اگر خون) ب
ابـن طـاوس و کاشـف ، دروسد اّول در یشـه، ید اسـکافیـابن جن. است» زخم« شود

 . اند ن قول را انتخاب کردهیالغطاء ا
و  روض الجنـاندر  ید ثـانیشـه، مختلـفعالمـه در ، شـرائعدر  یمحقق حل) ج

  .)۱۳۸- ۳/۱۳۹ ، )ب(: ۱۴۱۵، یانصار ( اند ل به توقف شدهقائ حدائقدر  یمحقق بحران
ختالف و اشاره به ا یخ طوسیو ش ینیق کلیت از طر یخ اعظم پس از گزارش روایش

آورد و  یمـ یب مرجحـاتینقـل تهـذ ینخسـت بـرا، دو و اضطراب صورت گرفته در آن
له ئمسـ«: دیـگو  ین میکشد و سـرانجام چنـ ین مرجحات را به نقد میك از ایسپس هر 

را شـهرت باعـث یز ؛ است) بینقل تهذ( محل اشکال است و عمل بر طبق قول مشهور
  .)۳/۱۴۳ ، همان(» شود یب میت تهذیظن به صدور روا
 ،)۱/۳۱۸ :۱۴۱۱، یعـامل( و صاحب مـدارك ،)۲/۱۹۹ :۱۴۰۷، یحلّ ( معتبردر  یمحقق حل

د یـت بایـن روایـنـد کـه ان باور یبر ا ،)۱/۶۲ :۱۴۲۷، یسبزوار ( رهیذخدر  یو محقق سبزوار
ن بـاور یـخ اعظم بر ایش یول. ف و متن آن مضطرب استیطرح شود چون سند آن ضع

ح دادِن نقـل یگـردد و اضـطراب هـم بـا تـرج یاست که ضعف سند به شهرت جبران م
شود و بالفرض که اضـطراب باشـد چـون سـند معتبـر اسـت طـرح  یب بر طرف میتهذ
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در پاسـخ  یو. میاز دو نقل را انتخاب کنـ یکی میر هستیت مخیست نهایز نیت جایروا
 :دیگو  یها مآن

، شـود یه جبـران میـه و فتوائیـقطعًا با شهرت روائ، ت از جهت ارسالیاّما ضعف روا« 
ت باعـث طـرح آن یـروا یاّما اضـطراب متنـ؛ ندارد یت از جهت سند اشکالیپس روا

مـتن از امـام صـادر  از دو یکـین است کـه یرا پس از اعتبار سند فرض ایگردد ز  ینم
ض و زخـم یکه حـ یر آن را به موردیت ادله صفات و غین روایا، نیبنابرا. شده است

ر اسـت نـه ییـتخ ۀقاعد، پس در صورت انتفاء مرجح. دهد یاشتباه نشده اختصاص م
» سـتیاز رجحـان ن یب خالیت تهذیولی شناختی که روا، طرح و رجوع به عمومات

 .)۱۴۳-۳/۱۴۴ ، )ب(: ۱۴۱۵، یانصار (

 گیری نتیجه 
ض های رفع تعار  توان روش یشیخ انصاری م یو اصول یدر آثار فقه یدانیق میبا تحق

 یابیـهنگام نقـد و ارز ، خ در آثار خودیرا شیدست آورد ز  بین روایات در نظر ایشان را به
 . های رفع تعارض بین روایات نظر داشته است ات به روشیروا

رفـع تعـارض اخبـار از سـه  یبرا، عهیان شین و اصولهایخ اعظم هماننِد جمهور فقیش
صـورت  نیکند بـد یاستفاده م -اد شده یب یبا حفظ ترت -ر ییح و تخیترج، روش جمع

کـه عرفـًا امکـان داشـته  ییدارد تا جا یح مقّدم میقواعد ترج یرا بر اجرا یکه جمع عرف
کند و  یتالش م ث متعارضیا چند حدیسازگار نمودن و همخوان ساختن دو  یباشد برا

از دو خبـر  یکـیح یتـرج یامکـان نداشـته باشـد بـرا یعرفـ یاگر جمع و سازگارسـاز
گـاه ان نباشـد آنیـدر م یحـیرود و چنانچه ترج یها م به سراغ مرّجح یگریمتعارض بر د 
 . ندیگز  یاز دو خبر متعارض را برم یکیرسد و  یر میینوبت به تخ

حمـل ، دیـحمل مطلـق بـر مق، بر خاصبا حمل عام  یخ اعظم در موارد متعددیش
حمل بر زمـان خـاص و حمـل بـر ، بر کراهت یغه نهیحمل ص، غه امر بر استحبابیص
کـه امکـان جمـع  در صـورتی. اخبار را برطرف ساخته است یبرخ یه تعارض ظاهریتق

ن ینوبت به ترجیح و بعد از آن تخییر خواهد رسید بد، عرفی بین روایات متعارض نباشد
ز عـدم یـدو و ن ن آنیث و امکان نداشتن جمع مقبـول بـینگام تعارض دو حدمعنا که ه
 . رسد یر میینوبت به تخ یگریبر د  یکیح یامکان ترج
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