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مرجحات
شیخ انصاری هم در این میان مرجحات را به داخلی و خارجی تقسیم کرده و اقسام سه گانه
ِ
راجع به صدور ،وجه صدور و مضمون را از اقسام مرجح داخلی به حساب آورده است؛ از این رو برای
مرجح راجع به مضمون به مثل «منقول باللفظ بالنسبة الی المنقول بالمعنی» مثال زده است 1نه به
مثل موافقت با کتاب که از اقسام و مثالهای مرجح خارجی است و این در حالی است که مثل محقق
نائینی 2و خویی 3برای مرجح راجع به مضمون به موافقت یکی از معارض ها با قرآن ،مثال زدهاند .در
ادامه ،رأی نهایی را در مسأله بیان خواهیم کرد.
برگشت همه مرجحات به مرجح سندی ،آری یا نه؟

بدون تردید لحن عموم باحثان اصولی ـ هر مسلکی که در مدیریت ترتیب مرجحات داشته باشند ـ این
است که مرجحات به یک نقطه کانونی بر نمیگردند و اندک کلمات نقل شده توسط ما در همین
گفتار ،شاهد این ادعاست .لکن در مقابل ،این ادعا را داریم:
«أن المزایا المرجحة الحد المتعارضین الموجبة لألخذ به و طرح االخر ـ بناء علی وجوب الترجیح ـ و إن
کانت علی أنحاء مختلفة و مواردها متعددة ،من راوی الخبر و نفسه و وجه صدوره و متنه و مضمونه
مثل :الوثاقة و الفقاهة و الشهرة و مخالفة العامة و الفصاحة و موافقة الکتاب والموافقة لفتوی
االصحاب ،الی غیر ذلک مما یوجب مزیة فی طرف من أطرافه ،خصوصا لو قیل بالتعدی من المزایا
المنصوصة اال أنها موجبة لتقدیم أحد السندین و ترجیحه و طرح اآلخر فإن أخبار العالج دلت علی
تقدیم روایة ذات مزیة فی احد اطرافها و نواحیها .فجمیع هذه من مرجحات السند حتی موافقة الخبر
للتقیة فانها ایضا مما یوجب ترجیح أحد السندین و حجیته فعال و طرح االخر رأسا و کونها فی
مقطوعی الصدور متمحضة فی ترجیح الجهة ال یوجب کونها کذلک فی غیرهما ضرورة أنه ال معنی
! 4
للتعبد بسند ما یتعین حمله علی التقیة فکیف یقاس علی ما ال تعبد فیه للقطع بصدوره؟ ».
محقق عراقی نیز هماندیش با محقق خراسانی است؛ با این مزیت که به جای تعبیر به «ترجیح
سندی» ،تعبیر به «ترجیح صدوری» میکند و در آخر به این نکته اشاره میکند...« :رجوع [ترجع]
المرجحات الی الترجیح الصدوری...غایة االمر یختلف وجه ترجیح السند فی هذه المرجحات من کونه
تارة الجل قوة احتمال الصدور و اخری ألجل قوة المضمون و ثالثة الجل قوة الجهة .نعم انما تتمحض
المخالفة للعامة فی الترجیح بالجهة فی ما اذا کان الخبران مقطوعی الصدور و لکن ذلک ال یقتضی
5
کونها کذلک حتی فی غیر مقطوعی الصدور».
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نقد گفتهها در ترتیب مرجحات

محقق خویی ـ ره ـ موافق نظر وحید بهبهانی ،محقق خراسانی و محقق نایینی نیست و در تضعیف
سخنان ایشان ـ که قبال نقل گردید ـ فرموده است:
«اما ما ذکره الوحید البهبهانی ـ ره ـ ففیه ان مجرد کون احد[احدی] الروایتین مخالفة للعامة الیوجب
القطع بان الخبر الموافق لهم لم یصدر او صدر عن تقیة ،ألن االحکام المتفق علیها بین الفریقین کثیرة
فی نفسها [انفسها] فیحتمل کون الخبر الموافق لهم صادرا عن المعصوم لبیان الحکم الواقعی و کون
الخبر المخالف لهم غیر صادر أو صدر عن غیر جد .و أما ما ذکره صاحب الکفایة (قدس سره) ففیه:
أن مقتضی ظاهر صحیحة الراوندی تقدیم الترجیح بموافقة الکتاب علی الترجیح بمخالفة العامة فال
عبرة مع موافقة الکتاب بمخالفة العامة و عدمها و أما ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره) ففیه :أنه
مجرد استحسان ال یصلح لرفع الید عن ظهور الروایة فی تقدیم الترجیح بموافقة الکتاب علی الترجیح
6
بمخالفة العامة».
ادامه نقد و نقد نقد

در ادامه نقد اندیشه محقق وحید بهبهانی باید گفت :در تعارض خبر موافق و مخالف عامه ،نباید
ً
گفت :خبر موافق حتما تقیة صادر شده است ،حتی اگر احتمال آن به قدری قوی باشد که مانع
جریان اصالة الجد باشد ،باز هم از مفروض بحث خارج می شویم! بحث ما در تعارض دو حجت با
7.
یکدیگر است و تغلیب یک حجت بر حجت دیگر نه تعارض حجت با ال حجت
نسبت به نقد محقق خویی بر مرحوم آخوند میتوان اشکال داشت؛ با این بیان که:
بر اساس موازین رجال روایت جناب راوندی صحیحه نیست! روایت این است:
ّ
«سعید بن هبة الله الراوندی فی (رسالته) التی الفها فی أحوال أحادیث أصحابنا و إثبات صحتها عن
محمد و علی ابنی علی بن عبد الصمد عن ابیهما عن أبی البرکات علی بن الحسین عن أبی جعفر ابن
بابویه عن أبیه عن سعد بن عبدالله عن أیوب بن نوح عن محمد ابن أبی عمیر عن عبدالرحمن بن أبی
عبدالله قال :قال الصادق ـ علیه السالم ـ :إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله ،
فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه ،فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما
8
علی أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه».
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