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چکیده
اختالف احادیث و تعارض ادله واقعیتی انکارناپذیر است و از عصر صدور احادیث دغدغة
فراگیران حدیث و فقه ،حل آن بوده است .بهعبارتی یکی از ابواب مهم اصول که بهمنظور
فراگیری روش صحیح استنباط ،از عصر حضور گشوده شده ،باب اختالف ادله و از فصول مهم
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آن ،مرجحات است .از سویی جایگاه فقه مقارن در تقریب مذاهب بر کسی پوشیده نیست در
حالی که بسیاری از اختالفهای فقهی مذاهب ،ریشه در مبانی اصولی ایشان دارد .هدف ،تحقیقی
است که منتهی شود به مشخصکردن دامنه و توسعة کلیدواژهها ،جهت دستیابی به عناوین مشابه
در اصول فقه فریقین با محتوای مشابه و برای کمک به محققان در این حوزه؛ همچنین به تقویت
شباهتها و تفاوتهای فریقین در این موضوع ،در چهار زمینة عناوین مرجحات اخبار متعارض،
محتوا ،مالک اعتبار و اثرگذاری و تطبیقات آن در فقه کدام است .ازاینرو ،محقق در این مقاله
با روش توصیفیتحلیلی به موارد مذکور پرداخته و یافتههای تحقیق نشان میدهد ،شباهتهای
فریقین از حیث عناوین ،مانند موافقت با ظاهر کتاب ،فراوان است .از حیث محتوا و مالک اعتبار
نیز شباهتهای زیادی وجود دارد و فرقهای مبنایی در این زمینه به نظر میرسد.
کلیدواژهها :تعارض اخبار ،مرجحات منصوصه و غیرمنصوصه ،شیعه ،اهلسنت ،اصول
فقه فریقین ،تطبیقات فقهی ،شباهتها ،تفاوتها.
 .1طلبه سطح چهار حوزه علمیه خراسان( .نویسنده مسئول) mahdi19970606@gmail.com
 .2مدرس حوزه علمیه خراسانm.r.m135933@gmail.com .
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جنبة کاربردی این عناوین کمک کند و اینکه صرفاً جنبه علمی نداشته باشد .سؤال این است:

مقدمه
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دیرزمانی است که متفکران و اندیشمندان اسالمی و شیعی به این موضوع مهم پرداختهاند
که در صورت مشاهدة اختالف میان منابع فقهی چه باید کرد .ریشة این بحث را میشود در
عهد ائمه باألخص در عصر صادقین جستجو کرد و سپس در کتب روایی و اصولی
بهطور گسترده موردتوجه بزرگان و اندیشمندان قرار گرفته است .در واقع موضوع روایات
متعارض از ابتدا موردتوجه مسلمانان بوده و در موارد مختلفی از ائمة معصومین سؤال
میشده؛ در زمان غیبت صغری نیز این مسئله مورددقت علما قرار داشته ،بهگونهای که مرحوم
کلینی در مقدمه کتاب شریف کافی ،این کتاب را در جواب کسی میداند که در مواجه با
اخبار متعارض ،تکلیف خود را نمیداند( .کلینی1407 ،ق )8/1 :پس از دوران غیبت صغری
نیز علما همواره به این موضوع پرداختهاند .در بین اهلسنت نیز اختالف الحدیث شافعی به
نظر سیوطی اولین کتاب در این زمینه است( .سیوطی1409 ،ق)175/2 :
تاکنون مبحث مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه و مختلفالحدیث فریقین
موردتوجه ویژهای قرار داشته ،ولی این مسئله با توجه به حجم باالی کاربرد و تطبیقات
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آن در فقه فریقین ،بهطور مقارن کمتر موردتوجه بوده است .کشف اشتراکات و افتراقات
این مرجحات در اصول فقه فریقین بهصورت دقیق و علمی حاصل نخواهد شد مگر اینکه
دالیل و ریشههای این شباهتها و تفاوتها تبیین شود؛ ازاینرو ،در چهار زمینة عناوین،
محتوا ،مالک اعتبار و اثرگذاری و تطبیقات آن در فقه ،بهطور اجمالی به بررسی ریشهای این
اشتراکات و افتراقات ،میپردازیم.
«موضو ِع» تحقیق حاضر این است :زمانی که دو دلیل (خبر) با هم تعارض مستقر داشته

و از طریق قواعد جمع عرفی نتوان ،تنافی مابین آنها را حل نمود ،و یکی از طرفین واجد
مزیتی نسبت به طرف دیگر باشد ،آنوقت نوبت به طرح بحث مرجحات میرسد؛ در بحث
مرجحات اخبار متعارض ،در اصول فقه فریقین ،شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد.
در ادامه به نمونههایی از آن شباهتها و تفاوتها اشاره میشود:

 -1عناوین مرجحات
در این جهت بهطور کلی و خالصه میتوان گفت :رابطة منطقی بین مرجحات اخبار در
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اصول فریقین« ،عموم و خصوص من وجه» است.
 -1-1مشترکات

عناوین مشترک در مرجحات اخبار متعارض ،در اصول فقه فریقین فراوان است.
در بحث مرجحات ،تقسیمبندیهای گوناگونی چون داخلی و خارجی ،منصوصه و
غیرمنصوصه و ...وجود دارد ،که یکی از مشهورترین آنها ،داخلی و خارجی است که طبق
آن نمونههایی ذکر میشود:
 -1-1-1مرجحات داخلی
به مزیتهای داخل در سند و یا متن حدیث که سبب اقربیت صدور یا اقربیت مطابقت
یکی از دو خبر متعارض با واقع میشود ،مرجحات داخلی میگویند( ،انصاری1416 ،ق:
 )783/2که خود اقسامی دارد:
الف) مرجحات صدوری
عبارت است از مزیتی که جنبه صدور حدیث از معصوم را تقویت و احتمال کذب
آن را کمتر میکند( .همان)
عادل بودند ،به روایتی عمل میشود که راوی آن عادلتر است( .حکیم1414 ،ق۱۷۴/۶ :؛
شهرزوری)136 :1984 ،
 .2افقهیت :یعنی افقهبودن راوی هر حدیث نسبت به راوی حدیث معارض آن است.
علت اینکه حدیث راوی افقه ،بر غیرافقه مقدم میشود این است که راوی افقه ،داناتر به
مسائل است و منظور معصوم را بهتر میفهمد؛ در نتیجه ،روایت را بهتر و متقنتر ،از
معصوم اخذ و نقل مینماید( .انصاری1416 ،ق771/2 :؛ شنقیطی1391 ،ق)112 :
 .3اضبطیت :یعنی قویتربودن راوی در حافظه .عامل ترجیح روایت ،هنگام تعارض
اضبطیت راوی ،از صفاتی است که باعث رجحان یکی از دو حدیث متعارض بر دیگری
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 .1اعدلیت :اعدلیت راوی ،به این معنا است که اگر راوی دو روایت معارض هر دو

میشود و عبارت است از اینکه راوی حدیث ،قوه حافظه قویتری داشته و احتمال اشتباه و
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خطای او در نقل حدیث و جملههای آن کمتر از راوی روایت معارض با آن است؛ زیرا
راویای که قوه ضبط و بهخاطرسپردن او ضعیف است ،ممکن است در اثر سهو ،بخشی
از کالم معصوم را نقل نکرده و حکم مسئله به این دلیل تغییر کند ،یا عبارت حدیث
مضطرب شود و یا اینکه روایت را از معصوم نقل ،ولی واسطه را فراموش کند و موارد
دیگری که هرکدام باعث اختالل در سند حدیث یا فهم مضمون آن میشود( .جزایری،
1415ق208/8 :؛ خمینی19 :1375 ،؛ بدخشی)251/2 ،
 .4کثرت روات( 1.مشکینی1396 ،ق228 :؛ خطیب بغدادی1405 ،ق)476 :
 .5عل ّو سند :کمبودن تعداد راویان در سلسله سند یک حدیث ،یعنی قلت وسایط ،از

مرجحات سندی محسوب میشود و بهمعنای کمی تعداد راویانی است که در نقل حدیث از
معصوم واسطه هستند .بنابراین هرچه واسطه بین راوی روایت و معصوم کمتر باشد،
آن خبر از نظر سند عالیتر است؛ زیرا احتمال کموزیادشدن و کذب در آن کمتر است.
(انصاری1416 ،ق802/2 :؛ رازی1400 ،ق)533/2 :
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 .6اعلمیت :عالمتربودن راوی ،عامل ترجیح روایت ،هنگام تعارض است و به این معنا
است که راوی حدیث در فهم علوم مربوط به حدیث ،داناتر از راوی حدیث دیگر است.
(طباطبایی المجاهد1296 ،ق690 :؛ آمدی1400 ،ق)327/4 :
 .7ذکوریت :اگر نقلکننده روایت از معصوم مرد باشد ،بر روایت دیگری که روای
آن زن باشد ،مقدم است( .طباطبایی المجاهد1296 ،ق691 :؛ رازی1400 ،ق)567/2 :
 .8معروفیت نسب :در تعارض دو روایت ،روایتی که راوی آن نسب شناختهشدهتری
داشته باشد ،بر روایتی که راوی آن ناشناخته است ،در صورت تعادل در سایر جهات ،ترجیح
داده میشود( .نراقی979/2 :1388 ،؛ زحیلی1406 ،ق)1190/2 :
 .9شهرت روایی( 2.نائینی153/3 :1376 ،؛ آمدی1400 ،ق)325/4 :
 .1ر.ک :همین مقاله ،ص.83
 .2ر.ک :همین مقاله ،ص.83

ب) مرجحات جهتی :عبارت است از اموری که علل و انگیزههای صدور حدیث را
روشن میسازد و به اصل صدور حدیث کاری ندارد؛ مانند مخالفت با عامه( .انصاری،
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1416ق)783/2 :
ج) مرجحات متنی :ترجیح خبری بهسبب رجحان متن آن ،از اقسام مرجح سندی است
و سبب مزیت و رجحان متن آن خبر در تعارض با خبری دیگر میشود( .انصاری1416 ،ق:
)803/2
 .1فصاحت متن( :طباطبایی المجاهد1296 ،ق699 :؛ شوکانی1359 ،ق )729 :اگر دو
روایت باهم تعارض کنند و یکی از آن دو فصیح و دیگری غیرفصیح باشد ،در این صورت،
ترجیح با خبری است که متن آن فصیح است؛ زیرا شباهت کالم فصیح به کالم معصوم

بیشتر از شباهت کالم غیرفصیح است و به همین دلیل ،جانب صدور در فصیح تقویت میشود.
 .2نقل به معنا :در تعارض دو روایت ،اگر یکی از آن دو ،نقل به لفظ و دیگری نقل به
معنا شده باشد ،ترجیح با روایتی است که نقل به لفظ شده است( .ابن شهید ثانی252 :1376 :؛
برزنجی1397 ،ق)188/2 :

 .3مؤ ّکدبودن :هرگاه داللت یکی از دو خبر متعارض ،مؤکد و داللت دیگری غیرمؤکد

باشد ،ترجیح با کالمی است که داللت آن مؤکد است( .مروجی1410 ،ق128/12 :؛
 .4عدم اضطراب متن :هرگاه یکی از دو حدیث متعارض ،دارای اضطراب و دیگری
خالی از اضطراب باشد ،ترجیح با خبر خالی از اضطراب است( .انصاری1416 ،ق803/2 :؛
آمدی1400 ،ق)346/4 :
 .5مثبتبودن :اگر دو خبری که جامع شرایط حجیت باشند با هم تعارض کنند ،در حالی
که از همه لحاظ مساوی باشند ،اگر یکی از آن دو مثبت باشد و دیگری منفی ،در اینکه
کدامیک ترجیح دارد اقوالی است؛ که مشهور ترجیح خبر مثبت بر نافی است( .طباطبایی
المجاهد1296 ،ق711 :؛ رازی1400 ،ق)579/2 :

 .6معلّلبودن :روایتی که متضمن علت حکم باشد بر روایت دیگری که فاقد علت است،
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برزنجی1397 ،ق)202/2 :

مقدم است( .امامخمینی20 :1375 ،؛ آمدی1400 ،ق)346/4 :
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 .7صاحب واقعه :روایتی که راوی ،صاحب قصه و واقعه باشد بر دیگری مقدم است.
(عالمه حلی1425 ،ق303/5 :؛ غزالی1413 ،ق)3969/2 :
 .8ناقلبودن :موافقت یکی از دو خبر متعارض با مقتضای یکی از اصول عملی موافقت
اصل ،از مرجحات سندی بوده و به این معنا است که هرگاه دو روایت باهم تعارض نمایند و
یکی از آن دو ،موافق یکی از اصول عملی باشد ،ترجیح با آن است؛ مانند اینکه دو روایت
متعارض ،یکی بر حرمت مواقعه بعد از قطعشدن خون حیض و دیگری بر جواز آن داللت
نماید؛ در اینجا ،روایت اول ،بهدلیل موافقت با استصحاب حرمت ،رجحان دارد( .جزایری،
1415ق358/8 :؛ رازی1400 ،ق)579/2 :
 -2-1-1مرجحات خارجی
مرجحات خارجی در مقابل مرجحات داخلی است و به مرجحاتی گفته میشود که
خارج از سند و متن بوده و بهطور مستقل در خارج موجود است و مزیت بودن آنها نیز
درگرو وجود خبر نیست ،بلکه خارج از محدوده خبر بوده و سبب رجحان حدیثی بر حدیث
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دیگر میشود( .مشکینی)240 :1374 ،
الف) موافقت با ظاهر قرآن :مراد از اخبار ترجیح به موافقت کتاب ،اخباری است که
مالک رجحان یکی از دو خبر متعارض نامتعادل را بر دیگری ،موافقت آن خبر با کتاب
خدا میدانند؛ به این بیان که اگر دو حدیث با یکدیگر تعارض کنند و یکی از آنها موافق
و دیگری مخالف قرآن باشد ،حدیث موافق قرآن رجحان دارد( .مظفر1430 ،ق228/2 :؛
شافعی1405 ،ق)489 :
ب) اعتضاد به روایت یا سنت دیگر :اگر یکی از دو روایت متعارض به دلیل دیگری
معتضد باشد ،بر دیگری ترجیح دارد( .طباطبایی المجاهد1296 ،ق713 :؛ شافعی1405 ،ق:
)487
ج) موافقت با اجماع :موافقت یکی از دو خبر متعارض ،با اجماع ،مرجح است که در
این صورت ،خبر موافق اجماع بر خبر مخالف ترجیح دارد( .طوسی1417 ،ق371 :؛ غزالی،

1413ق)392/2 :

 -2-1موارد مختص
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 -1-2-1موارد مختص شیعه
الف) مخالفت با عامّه( 1.صدر1417 ،ق)369/7 :

ب) احدثیت :احدثیت روایت از مرجحات سندی است و به این معنا است که هرگاه دو

روایت با هم تعارض کنند و یکی از آن دو از امام معصو ِم متقدم ،و دیگری از امام معصو ِم

متأخر باشد ،و یا اینکه دو روایت متعارض از یک معصوم در دو زمان ،روایت شده
باشد ،در هر دو صورت ،به روایت جدیدتر عمل میشود؛ یعنی روایتی که بعد از دیگری

صادر شده است؛ مث ً
ال دو روایت است که یکی از امام صادق است و دیگری از امام
عسکری ،که گفته شده باید آنکه متأخر است را اخذ کنیم( .مظفر1430 ،ق)249/3 :
 -2-2-1موارد مختص اهلسنت
الف) موافقت با قیاس :اگر دو خبر با هم تعارض کنند ،آن خبری که موافق با قیاس باشد،
ترجیح دارد( .سرخسی1372 ،ق)215/2 :
ب) موافقت با سد ذرائع :اگر دو خبر با هم تعارض کنند ،آن خبری که موافق با سد ذرائع
باشد ،ترجیح دارد( .آمدی1400 ،ق)363/4 :
مصالح مرسله باشد ،ترجیح دارد( .جیالنی شتیوی1438 ،ق)576 :
د) موافقت با استحسان :اگر دو خبر با هم تعارض کنند ،آن خبری که موافق با استحسان
باشد ،ترجیح دارد( .جیالنی شتیوی1438 ،ق)585-581 :
هـ) موافقت با قول صحابی :در فرض تعارض دو دلیل ،آن روایتی که اقوال صحابه یا اعلم
صحابه (بنا بر قول شافعی) موافق آن باشد ،ترجیح دارد( .زحیلی1406 ،ق)851/2 :
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ج) موافقت با مصالح مرسله :اگر دو خبر با هم تعارض کنند ،آن خبری که موافق با

و) مخالفت با شیعه( 1.باقرزاده)120-97 :1396 ،
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 -2محتوای مرجحات
 -1-2مرجحات منصوصه
مرجحات منصوصه :یعنی عواملی که سبب اقربیت یکی از دو دلیل متعارض بهواقع
میشود و در اخبار عالجیه بدانها تصریح شده است؛ مانند موافقت کتاب و مخالفت عامه.
(محمدی)340/2 :1980 ،
در منابع اصولی اهلسنت در موضوع مرجحات اخبار متعارض ،تقسیمبندی تحت عنوان
«منصوصه و غیرمنصوصه» یافت نشد و شاید دلیل آن فقدان نص خاصی مانند مقبولة عمر بن
حنظله (در منابع شیعه) باشد که در فرض تعارض اخبار ،تکلیف را مشخص نماید( .ر.ک:
آمدی1400 ،ق278-251/4 :؛ رازی1400 ،ق443-414/5 :؛ جیالنی شتیوی1438 ،ق-315 :
 )642هرچند اصولیان اهلسنت نیز در برخی مرجحات استناد به آیات و احادیث کردهاند ،اما
نه بهعنوان نص خاصی که در فرض تعارض اخبار وارد شده باشد.
در میان مرجحات منصوصة امامیه با همعنوان آن در اصول اهلسنت ،دو مرجح موافقت
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با ظاهر قرآن و صفات راوی (اعدلیت ،اصدقیت ،اورعیت و افقهیت) نزدیک به هم است.
در اینجا دو نکته باید در نظر گرفته شود:
اول اینکه اگر مالک عدالت ،شرعی و عرفی باشد ،عدالت و اعدلیت در اصول فریقین
 .1البته تعبیر ابنتیمیه و مقلدانش در این زمینه «مخالفت با رفضه یا روافض» است ،که مرادشان همان معنایی
است که بنیامیه و طواغیت نسبت به مخالفینشان یعنی شیعیان اهلبیت نسبت میدادند؛ اما حضرات
معصومین از رافضی معانی دیگری را بیان فرمودهاند؛ بهعنوان نمونه ابوبصیر گوید :به امام باقر عرض
کردم :فدایت شوم ،نامی بر ما نهادهاند که حکام و فرمانداران به این نام ،جان و مال و آزار ما را حالل میدانند.
فرمود :چه نامی؟ عرض کردم :رافضی .فرمود :هفتاد مرد از لشکر فرعون وی را رفض (رها) کردند و به
موسی پیوستند و اینان بیش از دیگران از قوم موسی در دینشان استوار و بیش از همه هارون را دوست
میداشتند .سپس موسی آنان را رافضه لقب داد .به موسی وحی شد که این نام را در تورات برای آنان ثبت
کن که من این نام را برای آنها برگزیدم .سپس حضرت فرمود :خداوند همین نام را به شما (شیعه) نیز داده
است( .برقی)157/1 :1371 ،
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شبیه و نزدیک به هم است؛ ولی اگر عدالت اعتقادی نیز مالک باشد ،طبعاً از لحاظ محتوا
عدالت در اصول فریقین متفاوت خواهد بود.
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دوم اینکه مراد از شباهت ،در کبرای کلی این مرجحات است؛ چراکه اگر از لحاظ

صغروی و مصادیق بررسی شود ،مث ً
ال درمورد صفات راوی ،پر واضح است که آن دسته
از راویانی که در کتب رجالی شیعه واجد امتیازات صفات راوی هستند ،با راویان اهلسنت
متفاوت است و بالعکس.
 -1-1-2شهرت
آن شهرتی را که شیعه جزء مرجحات میداند ،اعم از شهرت روایی ،فقهی و عملی
است؛ که با لحاظ اختالف اقوالی که وجود دارد ،وجه مشترک و قوام هر سه نوع شهرت،

کثرت است؛ یعنی در شهرت روایی مث ً
ال اگر عدهای یک روایت را نقل کنند ،محدثان
روایتی را که راویان آن زیاد باشد اما به حد تواتر نرسد ،روایت مشهور یا مستفیض گویند.
(نائینی)153/3 :1376 ،
الف) شهرت روایی :محدثان روایتی را که راویان آن زیاد باشد ،اما به حد تواتر نرسد،
روایت مشهور یا مستفیض گویند.
ب) شهرت عملی :وقتی فقها به روایتی در موارد متعدد ،استناد جسته و بدان عمل کنند،
جبران ضعف سند روایت ضعیف شده و اعراض مشهور از عمل به روایتی ،موجب ضعف
روایت صحیح میشود( .نائینی)153/3 :1376 ،
فتوای عده زیادی از فقها در یک مسئله فقهی ،بدون استناد به روایت شهرت فتوایی،
بهمعنای اشتهار فتوایی در یکی از مسائل فقهی در میان جمع زیادی از فقها است ،بدون آنکه
این فتوا به روایتی مستند باشد .فرق نمیکند که این عدم استناد ،بهدلیل نبود روایت در مسئله
باشد ،یا دلیل دیگری داشته باشد .به نظر بعضی علما ،مانند مرحوم امامخمینی ،مراد از
شهرت وارده در مقبوله ،شهرت فتوایی است( .خمینی)175 :1375 ،
ت است از :اکابر و بزرگان صحابه،
ولی در اصول اهلسنت ،شهرت اقسامی دارد که عبار 
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این روایت شهرت عملی دارد .مشهور فقهای امامیه اعتقاد دارند ،شهرت عملی (قدما) باعث

کسی که مشهور به عدالت و وثاقت باشد ،کسی که نسبش مشهور است ،کسی که از لحاظ
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سندی و رجالی مشهور به ضعیف نباشد و کسی که در کتب رجالی تنها به اسم مشهور باشد.
(جیالنی شتیوی1438 ،ق)358-354 :
بنابراین در شهرت شیعی ،کثرت افراد لحاظ شده ولی در شهرت اهلسنت ،کثرت،
موضوعیت ندارد.
 -2-1-2احدثیت
از مرجحاتی که اهلسنت در این زمینه دارند ،تعبیر به وقت ورود خبر شده است.
اقسام ترجیح زمانی :ترجیح مدنی بر مکی ،ترجیح حدیث مورخ به تاریخ مضیق بر حدیثی
که تاریخ مطلق یا موسع دارد ،ترجیح خبر فاقد تاریخ بر خبری که تاریخش متقدم است،
ترجیح خبر کسی که حدیث ،بعد از اسالمش به او رسیده ،بر راویای که حدیث را در حال
کفر و ایمان متحمل است ،ترجیح روایت راویای که متقدماالسالم است بر متأخراالسالم و
بنا بر قولی دیگر ،برعکس( .جیالنی شتیوی1438 ،ق)649-627 :
الف) شباهتها:
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 .1از لحاظ نگاه کلی و فیالجمله ،این مرجح با احدثیت شیعه از حیث مالک تأخر
زمانی ،شباهت دارد.
 .2قسم «ترجیح مدنی بر مکی» نیز در بین اصولیان شیعه ،مانند مرحوم عالمه حلی و از
اصولیان معاصر ،مرحوم امامخمینی ،قائل داشته و مشترک است( .عالمه حلی1404 ،ق:
236؛ (خمینی)20 :1375 ،
ب) تفاوتها:
 .1از لحاظ محتوا ،مراد از احدثیت در اصول فقه شیعه ،خبر الحقی است که امام

بعد نسبت به امام قبل بیان کرده باشند و دو خبر با هم تعارض مستقر داشته باشد ،که پر
واضح است که چنین الحقیتی در مبانی اهلسنت بیمعناست .دیگر آنکه برخی از اصولیان
شیعه ،احدثیت را فینفسه حجت نمیدانند ،بلکه مثل مرحوم مظفر ،برگشت آن را به بحث
تقیه میدانند( ،مظفر1430 ،ق )249/3 :یا بعضی مانند آیتاهلل سیستانی آن را مخصوص زمان

حضور امام میدانند( .هاشمی1414 ،ق)528-524 :
 .2شیعه احدثیت را جزء مرجحات صدوری یا جهتی میداند ،ولی اهلسنت این مرجح

85

را جزء مرجحات سندی و حکمی نمیشمارند ،بلکه بهصورت مستقل آن را مطرح کردهاند.
 -2-2مرجحات غیرمنصوصه

یعنی مزایایی که اگر در احدالمتعارضین پیدا شد ،سبب ترجیح آن بر دیگری و موجب
اقربیت آن ب ه واقع و صدور میشود؛ ولی در اخبار عالجیه بدان تصریح نشده است؛ از قبیل:
اضبطیت راوی ،منقول به لفظ بودن و نیز فصیحبودن( .محمدی)340/2 :1980 ،
در بین مرجحات غیر منصوصة با مرجحات هم نام و عنوان در اصول اهل سنت مانند:
کثرت روات ،نقل به لفظ ،خبر مثبت بر نافی و ..از لحاظ محتوایی تفاوت چندانی به چشم
نمیخورد.
 -3مالک اعتبار
 -1-3مالک اعتبار مرجحات منصوصه
بنا بر ادلة اصولیان و فقهای شیعه ،اعتبار مرجحات منصوصه به نصوص معصومین

برمیگردد؛ یعنی اخبار عالجیه شامل مقبولة عمر بن حنظله ،مرفوعة زراره و ...که در ادامه،
نص است؛ در مقبولة عمر بن حنظله ،امام صادق درباره فرض
دلیل شیعه در این موردّ ،

تعارض فرمودهاند« :در آن دو حدیث نظر شود و ب ه حکم هرکدام از آن دو که موافق کتاب
و سنت و مخالف عامه است ،عمل شود و آن روایتی که مخالف کتاب و سنت و موافق عامه
است ،کنار گذاشته شود»( 1کلینی1407 ،ق)67/1 :
دلیل اهلسنت نیز در یکی از کتب مهم در این باب که به نظر سیوطی اولین کتاب
اهلسنت در زمینة اختالف احادیث است( ،سیوطی1409 ،ق )175/2 :یعنی کتاب اختالف
«َ .1ق َال ُي ْن َظ ُر َف َما َو َاف َق ُح ْك ُم ُه ُح ْك َم ْالك َت َ ُّ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ
اب
اب و السن ِة و خالف العامة فيؤخذ ِب ِه و يترك ما خالف حكمه حكم ال ِكت ِ
ِ ِ
َو ُّ
الس َّن ِة».
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موافقت با قرآن ،بهعنوان نمونه ذکر میشود:

الحدیث شافعی ،آمده است« :چون اقوی است و نفس مایلتر به پذیرش آن است( ».شافعی،
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1405ق)489 :

 -2-3مالک اعتبار مرجحات غیرمنصوصه

در اصول فقه شیعه مرجحات غیرمنصوصه نیز بنا بر مبنای جواز تعدی از منصوصه به
غیرمنصوصه ،اصل حجیتش را از نصوص میگیرد؛ البته با شروطی که مبانی اصولیان شیعه
در این جهت مختلف است .مرحوم شیخ انصاری ،اقربیت بهواقع را مطرح میکنند و مرحوم
آخوند خراسانی قائل است :بر فرض قبول جواز تعدی ،تعدی به هر مزیت جایز است.
(خراسانی1409 ،ق)448 :
 -1-2-3شباهتها
در اغلب موارد ،دلیلی که در مرجحات غیرمنصوصه فریقین مطرح است ،شباهت و
مقارنه دارد.
یکی از ادلة مطرح در اصول فریقین عبارت است از :اخذ به هر مزیتی که اقربیت بهواقع
یا ظن بهواقع در آن لحاظ شود؛ بهعنوان نمونه مثال زیر ذکر میشود:
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قول مشهور بین شیعه (جزایری1415 ،ق )208/8 :و اهلسنت (دارقطنی1405 ،ق)211/5 :
عبارت است از اینکه «کثرت روات» را از قویترین مرجحات سندی به شمار میآورند و از
جمله دالیلی که ذکر میکنند این است که« :احتمال اشتباه و سهو در آن روایتی که روات
آن بیشتراند ،کمتر است و همچنین اقرب بهواقع است( ».خطیب بغدادی1405 ،ق)476 :
 -2-2-3تفاوتها
مواردی نیز وجود دارد که تفاوت در مالک اعتبار دیده میشود:
الف) موافقت با اجماع :اجماعی که شیعه قبول دارد در اینجا اجماعی است که کاشف از
قول معصوم باشد ،حال آنکه دلیل اجماع در اهلسنت ،مستقل و فاقد چنین شرطی است.
ب) .موافقت با احتیاط :شیعه به دلیل روایی( 1احسایی1405 ،ق )133/4 :این مرجح را
ْ ُ َ َ ْ
َ
ُ
َ َ َْ ُ ْ
َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ِّ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ً َ
َُ ْ ُ
« .1و روى العلمة قدســت نفس
ــه َم ْرفوعا ِإلى ُز َر َار َة ْبن أ ْع َي َن قال َسألت ال َب ِاق َر فقلت ُج ِعلت ِفداك َيأ ِتي َع ْنك ُم
ِ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ِّ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ
َ َ ُْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
َْ َ ُ
َ
الخبر ِان أ ِو الح ِديث ِان المتع ِارض ِان ف ِبأي ِهما آخذ ...فقال ِإذن فخذ ِبما ِف ِيه الح ِائطة ِل ِد ِينك و اترك ما خالف ِالح ِتياط»...

قبول دارد؛ ولی اهلسنت احتیاط را به سد ذرائع بازگشت میدهد (جیالنی شتیوی1438 ،ق:
 )623که در فقه شیعه جایگاهی ندارد.
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 -3-2-3در پایان به دلیل اهمیت ،دو عنوان از مرجحات فریقین بهطور جداگانه
موردبررسی قرار میگیرد:
الف) در اصول فقه شیعه؛ مخالفت با عامه
اگر دو حدیث با یکدیگر تعارض کردند و یکی از آن دو حکمی مخالف نظر علمای
عامه داشته باشد ،حدیثی رجحان دارد که مخالف عامه باشد.
واژة عامه در لغت بهمعنای همگان است و در اصطالح منظور از عامّه ،اهلسنت است.

علت نامگذاری اهلسنت به عامه آن است که در دوران زندگی امامان شیعه یعنی سه
قرن اول هجری قمری ،اهلسنت حاکم بودند و همة امکانات علمی و حکومتی و قضایی در
اختیار آنان بود( .محدثی377 :1392 ،و378؛ مشکور)329 :1372 ،
تعبیر عامه دربارة اهلسنت در احادیث ائمه نیز به کار رفته است؛ بهعنوان مثال در
حدیث معروف مقبولة عمر بن حنظله از امام صادق.
مالک اعتبار این مرجح ،اخبار عالجیه است ،مانند مقبوله عمر بن حنظله که در فراز سوم
آن آمده است:
مخالف عامه است ،عمل شود و آن روایتی که مخالف کتاب و سنت و موافق عامه است
کنار گذاشته شود .راوی میگوید :به حضرت عرض کردم :فدایت شوم ،اگر تشخیص
داده شده که هر دو روایت موافق کتاب و سنت است ،اما یکی از دو خبر موافق و دیگری
مخالف عامه بود به کدام عمل کنیم؟ حضرت فرمود :هدایت در آن روایتی است که
مخالف عامه است»( 1.کلینی1407 ،ق)68/1 :
َ ْ َ
َ .1ع ْن ُع َم َر ْبن َح ْن َظ َل َة َق َال«َ :خ َال َف ْال َع َّام َة َف ُي ْؤ َخ ُذ به َو ُي ْت َر ُك َما َخ َال َف ُح ْك ُم ُه ُح ْك َم ْالك َتاب َو ُّ
الس َّن ِة َو َواف َق ال َع َّامة
ِِ
ِ ِ
ِ
ً ْ
ْ َ َ َْ
الس َّ
ُق ْل ُت ُجع ْل ُت ف َد َاك َأ َرَأ ْي َت إ ْن َك َان ْال َفق َيهان َع َر َفا ُح ْك َم ُه م َن ْالك َتاب َو ُّ
ــن ِة َو َو َجد َنا أ َحد الخ َب َر ْين ُم َو ِافقا ِلل َع َّام ِة َو
ِ ِ
ِ ِ
ِ َِ َ ْ ِ
ِ
َ َ ً
َِ
َ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ
َ
اآلخ َر ُمخ ِالفا ل ُه ْم ِبأ ِّي الخ َب َر ْين ُي ْؤخذ قال َما خالف ال َع َّامة ف ِف ِيه َّالرش ُاد».
ِ

مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهتها و تفاوتها

«...در آن دو حدیث نظر شود و بهحکم هرکدام از آن دو که موافق کتاب و سنت و

علت ترجیح خبر مخالف عامه هنگام تعارض اخبار نیز این است که در خبر موافق عامه،
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احتمال تقیه وجود دارد ،در حالی که در حدیث مخالف عامه چنین احتمالی وجود ندارد.
همچنین ،روایتی از امام صادق دراینباره وجود دارد که از راوی سؤال میکنند« :آیا
میدانی چرا امر کردم بهخالف قول عامه عمل کنید؟ عرض میکند :خیر ،میفرمایند :چون
دشمنان و مخالفان امیر مؤمنان از خود آن حضرت نظر ایشان را میپرسیدند و پس از
آگاهی از نظر ایشان ،بهعمد بهخالف آن فتوا داده و عمل میکردند»( 1.عاملی1409 ،ق:
)116/27
ب) در اصول فقه اهلسنت؛ مخالفت با شیعه

ً
چنانکه ابنتیمیه تصریح میکند« :إذا کان فی فعل مستحب مفسدة راجحة لم َی ِصر مستحبا،
ٍ
ً
و من هنا ذهب َمن ذهب من الفقهاء إلی ترک بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم ،فال یتمیز

ُّ
الس ّنی من الرافضی ،و مصلحة ُّ
التمیز عنهم ألجل هجرانهم و مخالفتهم أعظم من مصلحة هذا
المستحب؛ هرگاه در فعل مستحب ،مفسده برتری باشد ،آن فعل مستحب نخواهد بود .از
ن جا است که برخی فقها قائل به ترک بعضی مستحباتی شدند که نشانه شیعیان شده
همی 
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باشد؛ [زیرا عمل به آنها] باعث میشود سنی از رافضی شناخته نشود و مصلحت جدایی از
آنها با دوری و مخالفت با آنان ،از مصلحت عمل به آن مستحب عظیمتر است!»( .ابنتیمیه،
1406ق )154/4 :وی در ادامه این موضوع را به پوشیدن لباسی چون عمامه زرد تشبیه میکند
که ذاتاً مباح بود ،ولی بهسبب تبدیلشدن به سیره یهود ،موردنهی واقع میشود( .همان)

سلمان العوده از دانشمندان معاصر وهابی (م 1376ق ) در پاسخ به سؤالی درباره نامگذاری
فرزندان به نام معاویه ،در کالمی مفصل ،ضمن تمجید فراوان از معاویه و توصیه به این نام،
میگوید:
«از اموری که استحباب این نامگذاری را افزایش میدهد ،بدگویی رافضیها از معاویه

َ ْ َ
ُ
َ َ َ َ َ َ
َ
َّ
ْ َْ
َ ْ
َ .1و َع ْن َأبيه َع ْن َأ ْح َم َد ْبن إ ْدر َ
يس َع ْن أ ِبي ِإ ْس َحاق الَّر َج ِان ِّی َرف َع ُه قال :قال أ ُبو َع ْب ِد الل ِه« :أ َتد ِري ِل َم أ ِم ْر ُت ْم ِبالخ ِذ
َ ِ ِ ُ ُ ْ ُ ِ ِ َ ُ ِْ ُ َ َ
َ َ َ َّ ً َ ُ
َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ
َّ
ِب ِخــا ِف َما َتقول ال َع َّامة -فقلــت ل أ ْد ِري  -فقالِ :إن َع ِل ّيا ل ْم َيك ْن َي ِد ُين الل َه ِب ِدينِ -إل خالفت َعل ْي ِه ال َّمة ِإلى
ُ َ ًّ
َ َ ً ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َُ َ
َّ َ َ ٍ َ َ َ ْ
َ َّ
ون َأم َير ْال ُم ْؤمن َ
َْ
عن الش ْی ِء ال ِذي ل َي ْعل ُم َون ُه -ف ِإذا أف َت ُاه ْم َج َعلوا ل ُه ِضداين
ِِ
غي ِر ِهِ -إرادة ِ ِلبط ِال أم ِر ِه -و كانوا يسأل ِ
ِ
ْ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َّ
اس».
ِمن ِعن ِد ِهمِ -ليل ِبسوا على الن ِ

و کاستن از منزلت وی است؛ پس همین نامگذاری ،نوعی ضدیت با شیعه محسوب
میشود؛ چراکه پیشینیان ما امور بسیاری را که مخالفت با اهل بدعت (شیعیان) بود ،مستحب
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میشمردند؛ همان طور که مسح بر کفشها و بسیاری از امور دیگر را برای اثبات مخالفت با
شیعیان مستحب شمردند( ».العوده ،بیتا)47/58 :
ج) ارزیابی دو مرجح مذکور
شباهت :تشخیص و تلقی تضاد در مبانی فقه طرف مقابل.

تفاوت :در امامیه بهجهت فشار خلفای جور بنیامیه و بنیالعباس که غالباً حامی اهلسنت

بودهاند ،ائمة اطهار  مجبور به رعایت بحث تقیه و تبلیغ آن در بین شیعیان بودند؛ بنابراین
چون بعضی از روایات را از روی تقیه ،موافق مذهب حکومتهای رایج زمانشان صادر
میکردند ،بنابراین در موارد تعارض دو دسته از احادیث ،مخالفت با عامه را مالک تشخیص
روایت اصلی و غیرتقیهای قرار دادهاند.
اما مخالفت برخی از اهلسنت و ابنتیمیه با شیعیان در زمینة سنتهای نبوی منحصر

به مورد تعارض ادله نیست؛ بلکه مانند موارد مذکور اص ً
ال تعارضی در بین ادلهشان وجود

ندارد و حتی خود ایشان تصریح به استحباب و سنتبودن فالن حکم میکنند ،اما به علت
اینکه شعار شیعه است ،با آن مخالفت میکنند؛ در نتیجه این تعبیر را درمورد وهابیت و
مبنای شرعی و عقلی ندارد و صرفاً نوعی «لجبازی با حق» بیش نیست.
 -4آثار و تطبیقات مرجحات در فقه فریقین
با جستوجویی در فقه فریقین ،میتوان مدعی شد که از پرکاربردترین مسائل اصولی
در فقه فریقین «تطبیقات مرجحات اخبار متعارض» است؛ که به ذکر نمونههایی از آن بسنده
میشود:

 -1-4تطبیقات در فقه شیعه

 -1-1-4تطبیق موافقت با قرآن

مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهتها و تفاوتها

ابنتیمیه و هرکسی که پیرو این تفکر باشد ،بهجرئت میتوان گفت که :مخالفت ایشان هیچ
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الف) حکم نجاست یا طهارت کافر ذمّی

یکی از مسائل مبتالبه و همچنین مطرح از قدیم تاکنون که معرکه آرای مختلف فقهی

بوده ،مسئله نجاست یا عدم نجاست کفار ذمّی است .صاحب کتاب الحدائق الناظره در ضمن
ادلّه مطرحشده از سوی قائالن به دو قول طهارت و نجاست کفار ،اخبار را بیان میکنند:

اخبار مطرحشده قائالن به نجاست کفار( 1:عاملی1409 ،ق )420/3 :در این روایت وقتی
راوی از امام باقر از حکم مصافحه با یهودی و نصرانی سؤال میکند ،حضرت در
صورت مصافحه امر به شستن دست میکنند.
اخبار قائالن به طهارت کفار :در این روایت وقتی راوی از حکم غذاخوردن با اهلکتاب
سؤال میکند ،حضرت میفرمایند« :اگر از غذای خودت بود اشکال ندارد ».راوی از
حکم غذاخوردن با مجوسی میپرسد .حضرت میفرمایند« :اگر وضو بگیرد اشکال
ندارد»( 2.همان)209/24 ،
سپس مرحوم صاحب حدائق الناظره بعد از ذکر مباحث مفصلی میفرماید« :این دو دسته
اخبار با هم تعارض دارند و حق نزد من ترجیح اخبار نجاست کفار ذمی بهدلیل موافقت اخبار
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با ظاهر آیه  28سوره توبه 3است»( .بحرانی1405 ،ق)166/5 :
 -2-1-4تطبیق کثرت روات
آیا آب کر ،بهمجرد مالقات با نجاست ،متنجس میشود؟
در کتاب مستند الشیعه دو قول مطرح میشود :الف) قول مشهور که قائل به عدم نجاست
َ
َ
ْ
َ
ْ
ص َع ْن أ ِبي َب ِص ٍير َع ْن أ َح ِد ِه َماِ في ُم َصاف َح ِة
«َ .1و َع ْن ُح َم ْي ِد ْبن ِز َي ٍاد َعن ال َح َسن ْبن ُم َح َّم ٍد َع ْن ُو َه ْي ِب ْبن َحف
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ َ
ْ ُ ْ ْ َ ُ َّ َ ِ َّ ْ َ َّ ِ َ
ق َال م ْن َوَر ِاء َّالث ْك
د
ي
ل
س
اغ
ف
ه
د
ي
ب
ك
ح
اف
ص
ن
إ
ف
ب
و
ودي و النصر ِانی
».
ِ
ِ
المس ِلم اليه ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َْ ُ َ
َّ
َْ
«ُ .2م َِح َّم ُد ْب ُن ْال َح َسن بإ ْس َناده َعن ْال ُح َس ْين ْبن ِ َسعيد َع ْن َص ْف َو َان ِ َع ْ
يص ْبن الق ِاس ِم قالَ :سألت أ َبا َع ْب ِد الل ِه
ع
ن
ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َّ َ
َع ْن ُم َؤ َاك َلة ْال َي ُهود ِّي َو َّالن ْص َران ِّیَ -ف َق َال َل َب ْأ َس إ َذا َك َان م ْن َط َعام َكَ -و َس َأ ْل ُت ُه َع ْن ُم َؤ َاك َلة ْال َم ُ
وس ِّی -فقال ِإذا َت َوضأ
ج
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
فل َبأ َس».
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ ُُ
« .3یا أيها ال ِذين آمنوا ِإنما المش ِركون نجس فال يقربوا المس ِجد الحرام بعد ع ِام ِهم هذا و ِإن ِخفتم عيلة فسوف يغ ِنيكم
َّ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َّ
ــاء ِإن الل َه َع ِل ٌيم َح ِك ٌيم»( .اى كســانى كه ايمان آوردهايد ،مشركان ناپاكند؛ پس نبايد بعد از
الله ِمن فض ِل ِه ِإن ش
امسال ،نزديك مسجدالحرام شوند! و اگر از فقر مىترسيد ،خداوند هرگاه بخواهد ،شما را به كرمش بىنياز
مىسازد؛ [و از راه ديگر جبران مىكند؛] خداوند دانا و حكيم است( .مکارم شیرازی)191 :1373 ،

به دالیلی از جمله اصل طهارت و عمومات و خبر مستفیضه هستند و ب) قول مرحوم شیخ
مفید و دیلمی که قائل به نجاست شدهاند ،به دلیل عموم نهی از استعمال آب با نجاست؛ سپس
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مرحوم نراقی (مصنف) در نتیجهگیری بحث میفرماید« :فرضاً پذیرفته شود که تعارضی در
بین باشد ،نوبت به مرجحات میرسد»؛ سپس از جمله مرجحات قول اول ،کثرت روایات را
مطرح میکند( .نراقی1415 ،ق)52/1 :
 -3-1-4تطبیقات مخالفت با عامه
الف) حکم روزة روز عاشورا
مؤلف «روزة عاشورا سنتی نبوی یا بدعتی اموی» میآورد« :در اینجا دو دسته اخبار
وارد شده است .مشهور بین علمای امامیه ،استحباب روزة عاشورا بهصورت حزن و ناراحتی
است؛ لکن بهصورت روزه اصطالحی ،بعضی از آنان قائل به حرمت روزه عاشورا شدهاند
و بعضی دیگر قائل به کراهت و گروهی ،کلمه صوم که در روایات آمده را بهمعنای لغوی
آن یعنی امساک حمل کرده و گفتهاند :دستبرداشتن از اکل و شرب تا عصر است و نه تا
غروب.
یکی از اخبار دال بر عدم استحباب ،روایت ابان از عبدالملک از امام صادق است
که کافی نقل میکند :از ابیعبداهلل درمورد روزه تاسوعا و عاشورای محرم سؤال نمودم.
گریستند؛ پس هرکس در این روز ،روزه بدارد و یا شادی کند و تبرک بجوید ،خداوند او را
با آلزیاد محشور میگرداند ،در حالی که قلبش مسخ شده و خداوند بر او خشمگین است».
(کلینی1407 ،ق)459/10 :
اما در روایاتی که از طرق امامیه نقل شده و داللت بر استحباب روزة عاشورا دارد،
بهعنوان نمونه ،روایتی در تهذیب از علی بن حسن بن فضال ،از یعقوب بن یزید ،از ابیهمام از
ابیالحسن نقل شده که حضرت فرمودند :رسول خدا در روز عاشورا روزه میگرفت
(طوسی1407 ،ق )300/4 :خالصه این دسته اخبار بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه ،حمل بر
تقیه میشود .بهعبارتی آن دسته روایاتی هم که از طریق خاصه رسیده و داللت بر استحباب

مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهتها و تفاوتها

حضرت فرمود...« :این روز ،روزی است که تمام جایجای زمین بهجز شام بر حسین

روزة روز عاشورا میکند ،حمل بر تقیه شده و روایات دال بر عدم استحباب ،بهدلیل مخالف
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با عامه ترجیح داده میشود( .یزدی1428 ،ق77/2 :؛ سبزواری1413 ،ق349/10 :؛ طبسی،
1429ق)120-100 :
ب) عدم نجاست ماءالبئر به مالقات با نجاست
اگر نجاستی با آب چاه مالقات کرد ،آیا آب چاه نجس میشود؟ مرحوم آیتاهلل خوئی

در مصباح الفقاهه در ضمن طرح این فرع فقهی در بخشی از آن ،دو دسته روایت و طبعاً دو
قول را در مسئله مطرح مینماید :عدم نجاست و نجاست .سپس میفرماید :چون قول عامه در
این مسئله ،نجاست ماءالبئر است ،در نتیجه بهدلیل مرجح مخالفت عامه ،اخبار و قول طهارت،
ترجیح مییابد( .خوئی1418 ،ق)246/2 :
برخی دیگر از تطبیقات فقهی این بحث عبارت است از :ازدواج موقت ،نماز تراویح و
جمع بین صالتین( .طبسی1429 ،ق)
 -4-1-4تطبیق اعدلیت
در بحث استحباب نافلة بیشتر از صد رکعت ،در شبهای فرد ماه مبارک رمضان ،جواهر
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الکالم ضمن طرح این فرع فقهی ،اقوال در مسئله را چنین بیان میکند:
الف) برخی مانند سرائر با استناد به روایاتی قائل به استحباب بیشتر از صد رکعت نافله
هستند.
ب) انتصار ،ذکری ،فوائد الشرائع ،نهایه و ...قائل به استحباب اقتصار و اکتفا به صد رکعت
شدهاند .سپس مرحوم صاحب جواهر ،از قول مرحوم ابنادریس در سرائر نقل میکنند که
فرمود :نظر مرحوم شیخ مفید در االشراف است و من هم آن را تقویت میکنم؛ بهدلیل اینکه
راویان اخبار آن ،نسبت به اخبار قول دیگر ،اکثر و «اعدل» هستند( .نجفی (صاحب جواهر)،
1421ق)521/6 :
 -5-1-4شهرت؛ معفوبودن خون در لباس و بدن نمازگزار بهمقدار یک درهم
مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکالم و مرحوم آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه این
فرع فقهی را مطرح میکنند :اگر مقدار خون در لباس بهاندازه یک درهم باشد ،آیا برای نماز،

ازاله و تطهیر آن واجب است؟ دو قول وجود دارد:
الف) ازاله و تطهیر لباس واجب است؛ بهدلیل دو روایت صحیحه ابن ابییعفور و مرسله

93

ابندراج که این دو روایت بر وجوب تطهیر خون از لباس نمازگزار ،قبل از نماز ،داللت دارد.
ب) جماعتی از جمله سالر و مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار قائل به عفو و عدم وجوب

ازاله و تطهیر شدهاند؛ بهدلیل روایت مضمره ابنمسلم ،خصوصاً بنا بر نقل مرحوم شیخ طوسی
که عبارت «و ما کان اقل من ذلک» در روایت محذوف باشد.
سپس مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقا رضا همدانی قول اول؛ یعنی وجوب تطهیر را
به دلیل ادلهای از جمله شهرت روایات قول اول ،اختیار کردهاند( .نجفی1404 ،ق110/6 :؛
همدانی1416 ،ق)75-72/8 :

 -2-4تطبیقات در فقه اهلسنت

 -1-2-4تطبیق موافقت با قرآن؛ اعتبار مماثلت آلت قتل در قصاص
آیا در آلت و وسیله قتل در قصاص ،مماثلت و همسانی شرط است؟ در این مسئله در بین
اهلسنت اختالفنظر است.
قول اول از شافعی و مالکی :مماثلت شرط است مگر ولیدم شمشیر را اختیار کند که
چنین حقی را دارد؛ بهدلیل روایت انس بن مالک که فردی یهودی ،سر جاریهای را شکسته
امر به قصاص بهمثل کردند( 1.مقدسی600 ،ق)12/1 :
قول دوم از حنیفی :آلت قصاص فقط اختصاص به شمشیر دارد؛ بهدلیل حدیث پیامبر
اکرم که فرمودند« :قصاصی نیست مگر به شمشیر»( 2.ابنماجه)889/2 :2009 ،
برخی قائلاند :مرجح قول اول ،عمومات و ظاهر قرآن و آیة  194سورة بقره 3و آیة 126
ً َ ْ
َ
َ َ َ
َ َ
ُ ً
ُ
ُ ٌ ُ ٌ
َ َّ
س ْبن َم ِال ٍك« :أن َج ِار َية ُو ِجد َرأ ُس َها َم ْرضوضا َب ْي َن َح َج َر ْين ،ف ِقيل َم ْن ف َعل َهذا ِبك :فالن ،فالن؟ َح َّتى ذ ِك َر
َ .1ع ْن أ َن
ِ
ِ
ِ
ََ
َ ْ َّ ْ
َ
َي ُه ٌّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ
ود ُّي ف ْاع َت َر َف ،فأ َم َر َّالن ِب ُّی سلم أن ُي َرض َرأ َس ُه َب ْي َن َح َج َر».
ودي ،فأومأت ِبرأ ِسها ،فأ ِخذ اليه ِ
ِ
 .2حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي ثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول
ّ
الله قال« :ال قود إال بالسيف».
َّ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ
« .3الشهر الحرام ِبالشه ِر الحر ِام و الحرمات ِقصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي ِه ِب ِمثل ما اعتدى عليكم و اتقوا
ِ
ِ

مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهتها و تفاوتها

بود ،وقتی از کیفیت قصاص او از پیامبر اکرم سؤال شد ،پس از اعتراف یهودی ،حضرت
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(خن1418 ،ق)99 :
سورة نحل 1استّ .

 -2-2-4تطبیق کثرت روات؛ استحباب بلندکردن دستها در تمام رکعات نماز
آیا بلندکردن دستها فقط در تکبیرةاالحرام مستحب است یا قبل و بعد رکوع هم

استحباب دارد؟
قول اول از جمهور علمای از صحابه ،شافعی و احمد حنبل :بلندکردن دستها قبل و بعد
از رکوع هم مستحب است؛ بهدلیل روایت عبداهلل بن عمر که مضمون آن عبارت است از:
«رسول خدا هنگام تکبیرةاالحرام ،هنگام تکبیر قبل رکوع و بعد رکوع و بعد ذکر «سمع
اهلل لمن حمده» ،همواره دستان مبارک را بلند کرده تا موازات ران پا و این کار را در سجود
انجام نمیدادند»( .بیهقی1414 ،ق)169/2 :
قول دوم :فقط دستبلندکردن در تکبیرةاالحرام ،مستحب است .مستند این قول روایت
ابنمسعود است که گفت« :آگاه باشید که من مانند نماز رسول خدا نماز میخوانم؛
و پیامبر اکرم دستشان را در نماز بلند نمیکردند ،مگر در تکبیرةاالحرام»( 2.ترمذی،
1419ق)451/1 :
دوفصلنامه علمیتخصصی مصباح الفقاهه ،سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398

در انتها قائالن به قول اول ،خبر اول را ترجیح میدهند ،بهادلهای از جمله کثرت روات؛
راویانی مانند وائل بن حجر ،ابوحمید ساعدی ،انس بن مالک ابوهریره( .جیالنی شتیوی،
1438ق)325 :
ْ
َ َ َّ َّ
َّ
الل َه َو ْاعل ُموا أن الل َه َم َع ال ُم َّت ِق َين»؛ ماهِ حرام ،در برابر ماهِ حرام! [اگر دشــمنان ،احترام آن را شكســتند ،و در آن
با شما جنگيدند ،شما نيز حق داريد مقابله بهمثل كنيد ].و تمام حرامها[ ،قابلِ ] قصاص است .و [بهطور كلى]
هركس به شما تجاوز كرد ،همانند آن بر او تعدّى كنيد! و از خدا بپرهيزيد [و زياده روى ننماييد]! و بدانيد خدا
با پرهيزكاران است( .بقره194/؛ مکارم شیرازی)30/2 :1373 ،
«َ .1و إ ْن َع َاق ْب ُت ْم َف َعاق ُبوا بم ْثل َما ُعوق ْب ُت ْم به َو َلئ ْن َص َب ْر ُت ْم َل ُه َو َخ ْي ٌر ل َّ
لص ِاب ِر َين» .و هر گاه خواســتيد مجازات كنيد،
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
تنها بهمقدارى كه به شــما تعدّى شده كيفر دهيد! و اگر شــكيبايى كنيد ،اين كار براى شكيبايان بهتر است.
(نحل126/؛ مکارم شیرازی)281/14 :1373 ،
ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ
ْ َ
َّ َ
َّ َ
اص ِم بن كلي ٍب عن عب ِد الرحمن بن األسو ِد عن علقمة قال قال عبد الل ِه
َ .2حدث َنا َه َّن ٌاد َحدث َنا َو ِك ٌيع َع ْن ُسف َيان َع ْن َع
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ
ْ
ْ
َ َ
َّ
َ َّ َ َ َ َ
ْب ُن َم ْس ُع َ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ َ َ َ ُ
اب َعن ال َب َر ِاء ْبن
ول الل ِه ف َصلى فل ْم َي ْرف ْع َيد ْي ِه ِإال ِفى أ َّو ِل َم َّر ٍة .قالَ :و ِفى ال َب
ٍ
ود «أال أصلى ِبكم صالة رس ِ
ِ
ِ ِ
َع ِاز ٍب».

 -3-2-4تطبیقات مخالفت با شیعه
الف) بلندگفتن بسماهلل
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متأسفانه در این سنت ،تحریف صورت گرفته و رفتهرفته شکل عمومی به خود گرفت؛ تا
جایی که ابنتیمیه نقل میکند :برخی از امامان اهلسنت در عقایدشان بر ترک جهر بهدلیل
تبدیلشدن آن به شعار رافضیها تصریح داشتند .ولی شافعی چون آن را مطابق سنت یافت،
آن را دیدگاه خود قرار داد؛ هرچند با قول رافضیها هماهنگ باشد( .ابنتیمیه1406 ،ق:
ن ابیهریره حکایت شده است
 )151/4رافعی قزوینی نیز میگوید« :درباره جهر به بسمله از اب 
که وقتی تبدیل به شعار شیعه 1شد ،برای مخالفت با آنان ،مستحب است آهسته گفته شود.
اینان به سنت پیامبر احتجاج میکنند که وقتی جنازهای پیدا میشد ،میایستاد و زمانی که
فهمید روش یهود چنین است ،برای مخالفت با یهود از این روش خودداری کرد!» (رافعی،
بیتا )128/5 :البته ایشان در ادامه ،جمهور دانشمندان را مخالف این روش دانسته ،بهنقل از
آنان میگوید« :اگر ما بهدلیل اتفاقنظر بدعتگذاران [یعنی شیعه!] بر سنت مشخص ،آن را
ترک کنیم؛ در نتیجه باید بسیاری از سنتها را ترک گوییم( .همان)
ب) صلوات بر اولیا
آلوسی و ...درباره دلیل مخالفان اینچنین آوردهاند« :چون رافضیان آن را دربارة
در این سنت الزم است( ».آلوسی؛ 1415ق )261/11 :البته برخی از دانشمندان عامه مانند
صنعانی با صراحت این منطق را ناصواب دانسته ،گفتند« :تبدیلشدن به شعار شیعه ،قابلیت منع
از سنت را ندارد و خداوند سالمفرستادن بر گذشتگان را به زبان پیامبر مشروع کرد که آن
حضرت میفرمود :السالم علیکم دار قوم مؤمنین( »...صنعانی)215/4 :1379 ،
 .1اجماع اهلبیت بر جهر به بســماهلل اســت( .رازی ابوالفتوح« )49/1 :1376 ،و اما ان علی بن ابی طالب
رضی اهلل عنه کان یجهر بالتسمیه» (فخر رازی1421 ،ق)168/1 :؛ «إ ّن علياً كان يبالغ فى الجهر بالتسمية فل ّما
ً
وصلت الدولة إلى بنى ّ
أمية بالغوا فى المنع من الجهر سعيا فى إبطال آثار على؛ على در بلندخواندن بسماهلل
اصرار داشت .هنگامى كه حكومت به بنىاميّه رسيد ،اصرار در منع از بلندخواندن داشتند تا آثار على را از
ميان ببرند( ».همان.)169 ،
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اهلبیت عمل میکنند و تشبه به اهلبدعت موردنهی واقع شده ،پس مخالفت با شیعیان

و موارد دیگری مانند :تلبیه در روز عرفه ،مسطحکردن روی قبور و گذاشتن انگشتر در
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دست راست( .باقرزاده)120-97 :1396 ،
 -4-2-4موافقت با اجماع؛ حکم قضای افطار عمدی روزة مستحبی
آیا ابطال عمدی روزة مستحبی ،قضا دارد؟ دو قول وجود دارد :مالکیه قائل به وجوب
قضا و شافعیه قائل به عدم وجوب قضا هستند .سپس مالکیه در مقام ترجیح دو دسته اخبار،
بهدلیل موافقت با اجماع علما بر وجوب قضای حج مستحبی در فرض ابطال آن و قیاس نماز
با حج ،قول به وجوب را ترجیح میدهند ،یعنی استدالل آنها از دو دلیل تشکیل یافته است.
(جیالنی شتیوی1438 ،ق)560 :
 -5-2-4موافقت با شهرت؛ حکم نافله بعد از عصر
در جواز نافله بعد از عصر ،دو نوع روایت وجود دارد :اول ،روایت ابنعمر ،که در جواب
جواز نافله قبل مغرب ،گفت :کسی را در عهد رسول خدا ندیدم که دو رکعت نافله بعد
از عصر بخواند ،در حالی که رسول خدا به او اجازه چنین کاری را داد .دوم ،روایت
ابنعباس که رسول خدا از نماز بعد از صبح تا طلوع آفتاب ،و بعد از عصر تا غروب نهی
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کردند.
سپس برخی خبر دوم را به جهت شهرت بر خبر اول ترجیح دادهاند( .لکنوی:1995 ،
)55/2
نتیجهگیری
در این نوشتار ،مرجحات باب تعارض اخبار در اصول فقه فریقین در چهار موضوع

ِ
مالک اعتبار و تطبیقات ،اجماالً ارزیابی شده و نتایج زیر حاصل شد:
عناوین ،محتوا،

 .1از لحاظ عناوین :نسبت میان مرجحات فریقین ،عموم و خصوص منوجه است؛ که
در اغلب موارد اشتراک و شباهت وجود دارد .در برخی موارد هم ،از طرف اهلسنت ،مثل
موافقت با قیاس و سد ذرائع و از طرف شیعه ،مثل مخالفت با عامه ،افتراق وجود دارد.
 .2از لحاظ محتوایی :در مرجحات منصوصه شیعه با مرجحات همعنوان آن در اهلسنت،

در برخی موارد ،مثل موافقت با کتاب و اصدقیت راوی ،اشتراک وجود دارد ،ولی در برخی
موارد ،مثل احدثیت و شهرت ،تفاوت در محتوا دیده میشود .در قسم مرجحات غیرمنصوصة
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شیعه ،با همعنوان آن در اهلسنت ،در اغلب موارد ،اشتراک محتوایی وجود دارد.
 .3از لحاظ مالک اعتبار :در مرجحات منصوصة همعنوان ،مالک اعتبار شیعه «نص»
است ،ولی اهلسنت دالیل دیگری مثل استحسان را مطرح میکنند؛ ولی در مرجحات
غیرمنصوصه در اغلب موارد ،شباهت در مالک اعتبار به نظر میآید.
 .4میان مرجح «مخالفت با عامه» با «مخالف با شیعه» که برخی از اهلسنت و ابنتیمیه
و وهابیت به آن قائلاند ،تفاوت بسیاری وجود دارد .شیعه بهدلیل تقیة جاری در زمان ائمة
نص رسیده از جانب خود معصومین ،آنهم در فرض تعارض ادله ،قائل به
اطهار و بهدلیل ّ

مرجح مخالفت با عامه است .در حالی که طرف مقابل ،حتی در غیر فرض تعارض و صرفاً

بهدلیل نوعی لجبازی با شیعه و عدم تشابه به شیعه ،با سنتهای نبوی به مخالفت برخاسته
و به تغییر آنها روی آورده است.
 .5از لحاظ اثر و کاربرد :یکی از مسائل پرکاربرد اصول فقه در فقه ،مرجحات اخبار
متعارض است و تطبیقات فقهی بیشماری در ابواب مختلف فقه شیعة امامیه 1و فقه اهلتسنن

2

دارد ،که نمونههایی از آن بیان شد.
مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهتها و تفاوتها

 .1ر.ک :لغت «مرجحات» در کتب فقهی ،تحقیقشــده در اثر گرانســگ معجم تطبیقی قواعد اصولی در فقه
امامیه (ربانى بيرجندى ،محمدحسن ،المعجم التطبيقى للقواعد األصولية في فقه اإلمامية  ،قم)1389 ،
 .2ر.ک :فحل ،ماهر ياســين ،أثر علل الحديث في اختالف الفقهاء ،موقع صيد الفوائد؛ الخن ،مصطفی سعید،
اثر االختالف فی القواعد االصولیه فی اختالف الفقهاء ،مؤسســه الرســاله ،بیروت1418 ،ق؛ الز َُّحيْلِيَ ،و ْه َبة بن
َّ
ْ
َّ
ُّ
مصطفىِ ،الفق ُه
ســورية ،دمشق ،ط4؛ جیالنی شتیوی ،محد بن علی ،الترجیح بین
اإلســامی و أدل ُت ُه ،دار الفكر
االخبار ،مکتبه حسن العصریه1438 ،ق.
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1 .آلوسی ،سیدمحمود1415 ،ق ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق علی
عبدالباری عطیه ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
1 .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم حرانی1406 ،ق ،منهاج السنة النبویة ،تحقیق دکتر
محمد رشاد سالم ،بیجا :مؤسسة قرطبه.
2 .احسایی ،ابن ابیجمهور ،محمد بن علی1405 ،ق ،عوالی اللئالی العزیزیة ،قم :دار
سیدالشهداء للنشر.
ُ
3 .انصاری ،مرتضی بن محمدامین1416 ،ق ،فرائد االصول ،چ ،5قم :دفتر انتشارات
اسالمی.
4 .باقرزاده ،عبدالرحمن ،زمستان « ،1396مخالفت با شیعیان عامل تغییر سنتهای
نبوی ،»شیعهپژوهی ،س ،4ش ،13قم.
5 .بحرانی ،آلعصفور ،یوسف بن احمد بن ابراهیم1405 ،ق ،الحدائق الناضرة فی أحکام
العترة الطاهرة ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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6 .بدخشی ،محمد بن الحسن ،2008 ،مناهج العقول ،بیجا.
7 .برزنجی ،عبداللطیف عبداهلل عزیز ،1397 ،التعارض و الترجیح بین االدلة الشرعیة،
عراق :مطبعة العانی.
8 .برقی ،ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد1371 ،ق ،المحاسن ،چ ،2قم :دار الکتب
االسالمیه.
9 .بغدادی الدار قطنی ،أبوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان
بن دینار1405 ،ق ،العلل الواردة فی األحادیث النبویة ،ریاض :دار طیبة.
ی بن موسی1414 ،ق ،سنن کبری ،تحقیق
ن بن عل 
	10.بیهقی ،ابوبکر احمد بن الحسی 
محمد عبدالقادر عطا ،مکه مکرمه :مکتبة دار الباز.
	11.بیهقی ،احمد بن الحسین بن علی بن موسی ابوبکر1414 ،ق ،سنن البیهقی الکبری،
مکه :مکتبة دار الباز.

	12.ترمذی ،محمد بن عیسی بن َس ْورة بن موسی بن الضحاک ،بیتا ،سنن الترمذی،
مصر :موقع وزارة األوقاف المصریه ترمذی.
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	13.ترمذی ،محمد بن عیسی ،بیتا ،سنن ترمذی ،تحقیق احمد محمد شاکر و دیگران
همراه با بیان دیدگاه ألبانی درباره احادیث ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
	14.جزایری ،محمدجعفر1415 ،ق ،منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة ،چ ،4قم :مؤسسه
دار الکتاب.
	15.جیالنی شتیوی ،محمد بن علی1438 ،ق ،الترجیح بین االخبار ،بیروت :مکتبة حسن
العصریه.
	16.حکیم ،محمد سعید1414 ،ق ،المحکم فی اصول الفقه ،قم :مؤسسه المنار.
	17.حلی ،حسن بن یوسف1425 ،ق ،نهایة الوصول الی علم األصول ،قم :مؤسسه امام
صادق.
	18.خطیب البغدادی ،احمد بن علی بن ثابت أبو بکر1405 ،ق ،الکفایه فی علم الروایة،
بیروت :دار الکتب العربیه.
	19.خن ،مصطفی سعید1418 ،ق ،اثر االختالف فی القواعد االصولیه فی اختالف الفقهاء،
بیروت :مؤسسه الرساله.
مدنی ،بیروت :دار المعرفة.
	21.رازی ،ابوالفتوح ،حسین بن علی ،1376 ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن،
تصحیح محمدجعفر یاحقی ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
	22.رازی ،فخرالدین ،محمد بن الحسین1421 ،ق ،تفسیر الکبیر ،بیروت :دار الکتب
العلمیه.
	1400 ،__________________23.ق ،المحصول من علم االصول ،ریاض :جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.
	24.رافعی قزوینی ،عبدالکریم بن محمد ،بیتا ،فتح العزیز بشرح الوجیز ،بیجا :دار الفکر.

مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهتها و تفاوتها

	20.دارقطنی بغدادی ،ابوالحسن ،1386 ،سنن دار قطنی ،تحقیق سید عبداهلل هاشم یمانی

	25.ربانی بیرجندی ،محمدحسن ،1389 ،المعجم التطبیقی للقواعد األصولیة فی فقه
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اإلمامیة ،قم :بوستان کتاب.
	26.زحیلی ،وهبة بن مصطفی1406 ،ق ،اصول الفقه ،دمشق :دار الفکر.
	1422 ،_____________27.ق ،الفقه اإلسالمی و ادلته ،دمشق :دار الفکر.
	28.سبزواری ،سید عبد االعلی1413 ،ق ،مهذب االحکام ،چ ،4قم :موسسه المنار.
	29.سرخسی ،محمد بن احمد1372 ،ق ،اصول سرخسی ،بیروت :دار الکتب العربیه.
	30.سیوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر1409 ،ق ،تدریب الراوی ،بیروت.
	31.شافعی ،محمد بن إدریس أبوعبداهلل1405 ،ق ،اختالف الحدیث ،بیروت :مؤسسة
الکتب الثقافیة.
	32.شنقیطی ،محمد بن امین بن المختار1391 ،ق ،مذکره اصول الفقه ،بیروت :دار القلم.
	33.شهرزوری ،عثمان بن عبد الرحمن ،1984 ،مقدمه ابن صالح ،مکتبة الفارابی.
	34.شوکانی ،محمد بن علی1359 ،ق ،ارشاد الفحول ،مصر :حلبی.
	35.صدر ،محمدباقر1417 ،ق ،بحوث فی علم االصول ،بیروت :دار االسالمیه.
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	36.صنعانی ،محمد بن إسماعیل امیر کحالنی ،1379 ،سبل السالم شرح بلوغ المرام من
أدلة األحکام ،چ ،4بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
	37.طباطبایی المجاهد ،محمد بن علی1296 ،ق ،مفاتیح االصول ،قم :مؤسسه آلالبیت.
	38.طبسی ،نجمالدین1429 ،ق ،روزه عاشورا؛ سنتی نبوی یا بدعتی اموی ،ترجمه مصطفی
داداشزاده ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
	39.طوسی ،محمد بن حسن1417 ،ق ،عدة االصول ،قم :عالقبندیان.
	1400 ،____________40.ق ،النهایه ،چ ،2بیروت :دار الکتاب العربی.
	1407 ،____________41.ق ،تهذیب االحکام ،تهران :دار الکتب االسالمیه.
	42.عاملی ،حر ،محمد بن حسن1409 ،ق ،وسائل الشیعة ،قم :مؤسسه آلالبیت.
	43.عوده ،سلمان بن فهد بن عبداهلل ،بیتا ،دروس شیخ سلمان العودة ،دروس پیادهشده

صوتی ،نرمافزار شامله.
	44.غزالی ،محمد بن محمد1413 ،ق ،المستصفی فی علم األصول ،بیروت :دار الکتب
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العلمیه.
	45.قزوینی ،أبوعبداهلل محمد بن یزید ،ابنماجه ،2009 ،سنن ابن ماجه ،بیروت :دار إحیاء
الکتب العربیة  -فیصل عیسی البابی الحلبی.
	46.کلینی ،محمد بن یعقوب1407 ،ق ،الکافی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه.
	47.لکنوی ،عبدالعلی محمد بن نظامالدین محمد ،1995 ،قمر االقمار لنور االنوار فی شرح
المنار ،بیروت :دار الکتب العلمیه.
	48.محدثی ،جواد1392 ،ق ،فرهنگ غدیر ،قم :معروف.
	49.محمدی ،علی ،1980 ،شرح اصول استنباط ،قم :دارالفکر.
	50.مروجی ،علی1410 ،ق ،تمهید الوسائل فی شرح الرسائل ،قم :مکتبه النشر االسالمی.
	51.مشکور ،محمدجواد ،1372 ،فرهنگ فرق اسالمی ،چ ،2مشهد :آستان قدس رضوی.
	52.مشکینی اردبیلی ،علی1396 ،ق ،تحریر المعالم فی اصول الفقه ،قم :مهر.
	53.مشکینی ،علی ( 1374ش) .اصطالحات االصول و معظم ابحاثها ،قم :الهدادی.
	54.مظفر ،محمدرضا1430 ،ق ،اصول الفقه ،چ ،5قم :اسالمی.
	56.مکارم شیرازی ،ناصر ،1373 ،ترجمه قرآن کریم ،قم :دفتر مطالعات تاریخ اسالمی.
	1428 ،___________57.ق ،شیعه پاسخ میگوید ،قم :مدرسه علی بن ابیطالب.
ُ
	58.نائینی ،محمدحسین ،1376 ،فوائد االصول ،قم :جامعه مدرسین.
	59.نجفی ،صاحب جواهر ،محمدحسن1404 ،ق ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم،
چ ،7بیروت :دار احیاء التراث العربی.
	1421 ،____________60.ق ،جواهر الکالم فی ثوبه الجدید ،قم :مؤسسه دائرةالمعارف
فقه اسالمی بر مذهب اهلبیت.

مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهتها و تفاوتها

	55.مقدسی ،عبدالغنی 600 ،ق ،عمدة األحکام من کالم خیر االنام علیه ،بیجا.
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	61.نراقی ،مولی احمد بن محمدمهدی1415 ،ق ،مستند الشیعة فی أحکام الشریعة ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی.
	62.هاشمی ،سیدهاشم1414 ،ق ،تعارض االدله و اختالف الحدیث ،تقریرات درس
خارج اصول آیتاهلل سیستانی ،قم.
	63.همدانی( ،آقا) رضا بن محمدهادی1416 ،ق ،مصباح الفقیه ،قم :موسسه الجعفریه.
	64.یزدی ،سیدمحمدکاظم طباطبایی1428 ،ق ،العروة الوثقی مع التعلیقات ،قم :مدرسة
علی بن ابیطالب.
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