
 
 

 a-alidoost.ir: سایت آدرس..  ..  2371 ــ 7123 ... تعدی از مرجحات منصوص/اخبار تعارض در اخبار و اسناد اقتضای/ادله تعارض اصول، خارج علیدوست، استاد  

 در انتخاب گزینه  . برخی رویکردهای گذشته و آثار آن1

برخی مسائل ها در نوع رویکردباحث اصولی به خود مسأله در خروجی آن،   رویکرد نوع غیر از تاثیر 
گذار است؛ مثال خروجی رویکرد محقق نایینی که برای اخبار تخییر اطالق قائل است و قبل نیز اثر 
یکی از متعارضین واجد مرجحی منصوص است با خروجی از تقیید آن را فرضی میداند که  قدر متیقن

رویکرد کسی که ـ به وجه ناصحیح ـ اخبار تخییر را ناتوان از اثبات اصل تخییر میداند، قهرا در مسأله 
همچنین با رویکرد کسی که ـ به حق ـ معتقد است، اخبار تخییر در نظامی  متفاوت خواهد بود. 

حلقوی کافی برای اثبات تخییرند لکن در جایی که متعارضین متکافیء ـ به معنای عام ـ آن هستند. 
و یا اثباتا ما به مرجحی د نکنیعنی یا هیچکدام واجد مزیتی نیستند یا در داشتن مرجحات برابری می

 ایم. در یکی دون دیگری نرسیده
 
 ا قضیه اهم و مهم . حاکمیت عقل و سیره عقال در مساله و مشابهت ب7

هایی که مفروض و مسلم در بحث است ما را به نتیجه روشن به اعتقاد ما سان دیدن از واقعیت
کردن حکم که فهمنده نص هیچ مطلوبی جز پیدا رساند؛ بدین قرار: فرض کالم در تعارض این است  می

 ی کشف مطلوب پیدا کند. تر را براراه مطمئنو مراد واقعی شارع برای عمل ندارد و باید سعی کند 
انیم که اطمینان حاصل از اخذ به این دلیل دلیل واجد مزیتی منصوص بود، مید دو  زحال اگر یکی ا

برای کشف، بیش از قرار حاصل از اخذ به رقیب آن است، هر چند ممکن است در متن واقع، دلیل 
 و ع  رقیب، مصیب به واقع باشد، لکن بحث در اطمینان بیشتر ما و عذری  

ً
 که عقال

 
الًء  در اخذ به ق

گونه نداشته باشیم، نخواهیم گفت: شاید ارائه است.  و اگر ناموجه برخورد تعبد  المزیة داریم،ذو 
 آید ویژگی دارند و ...!! طریقی که از مرجحات منصوص می

منجز! به تام و لکن در حد اقتضا و معلق نه علت  ای که اشاره کردیم عقلی ـ عقالیی استالبته قضیه
این معنا که شارع مقدس، بنا به مصالحی مثل مصلحت تسهیل بر فهمندگان نص، ممکن است 

دهم و... لکن این رفتار، کنم یا تفصیل میبفرماید: در وقت تعارض، من )مثال( مرجحات را الغا می
 خواهد که فرض همگان بر عدم آن است. دلیل محکمی از نص ملفوظ می

در وقتی بود که یکی از دو دلیل واجد مزیت منصوص بود، لکن به اعتقاد ما همین آن چه بیان گردید 
نیز حاکم است.  1وضعیت در وقتی که یکی از ادله یا دو دلیل واجد مزیت غیر منصوص است،

 بنابراین تعدی از مرجحات منصوص مطابق اصل است و خالف آن خالف اصل است. 
هر و مهم ـ چنان که قبال اشاره کردیم ـ مطلب را بهتر ادا کرد. توان با تشبیه مورد به مساله اهم می

 چند بین مسأله مورد بحث و  مساله اهم و مهم از برخی جهات تفاوت هایی هست. 
 
 . ادامه گفتگو و توسعه نتیجه به محتمل الترجیح ]؟[4

گذاری صورت اثر که مرجحات غیر منصوص در توان استنتاج کرد این است  امر قبل می زای که انکته
سوی شارع ـ حسب فرض ابتدایی ـ  زها ااند ، هر چند لحاظ آندر پروسه کشف، قطعا مرجح

مشکوک است. لکن گاه حالتی برای یک نص معارض هست که نمیدانیم اصوال ترجیح به حساب 
 آید یا نه؟می
 
 
  

                                                           
 .مزیتی که مثل مزیت منصوص است، در اطمینان بخشی به کشف بهتر مراد شارع. 1
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مثال نصی موافق سهولت یا مقاصد شارع است برخالف دیگری، لکن به دلیل احتمال عدم دخالت 
سهولت برای شارع در جعل حکم یا به دلیل احتمال قطع رابطه مقاصد با تشریــــع، مرجح مزبور در 

آید آیا در ، مرجح احتمالی )احتمال الترجیح( است، در این جاست که این سوال پیش میاصل و ریشه
این جا هم باید به لزوم تعدی قائل شد؟ به نظر میرسد در این جا هم به اقتضای اصل)دوران بین 
تعیین و تخییر( و غیر آن، باید به لزوم اخذ قائل شد؛ نظیر مسأله دوران امر بین محتمل االهم و 

 مهم. 
 بنابراین: 

اندیشه صحیح لزوم تعدی به مرجحات غیر منصوص و ـ علی وجه قریب ـ به مرجحات احتمالی غیر 
 منصوص است. 

 
 های مقتِصرین بر مرجحات منصوص. پاسخ به استدالل5

، د ، محقق را قادر خواهد ساخت تا بتواند به راحتی، ادله اقتصار را پاسخ  دهسیر طی شده در بحث
 : چون ایادله

 * تعدی دلیل ندارد؛ 
  * اطالقات تخییر؛ 

مرجحات منصوص شاید جهتی دارند که ما نمیدانیم؛ چرا امام ـ علیه السالم ـ به القای قاعده * 
  اند؟؛نپرداخته

اند: ترجیح، کارایی سندی برخی مرجحات وجوه استحسانی است و قابل اعتنا نیست )فکر کرده*       
، مورد برای اگر به مرجحات غیر منصوص عمل شود ـ ین نیست. دقت شود(؛ است در حالی که چن

 شته به این توهم پاسخ داده شد(؛ ذآید )در گماند، یا تخصیص اکثر پیش میادله تخییر نمی
ن وجه قبال مورد ذکر برخی مرجحات غیر مرتبط با ترجیح مثل اورع بودن و افقه بودن راوی )ای*  

  نقد قرار گرفت(؛ 
 * و...   
 
 سائلق خراسانی بر اساس متن حاشیه بر ر . تفصیل محق6

به نظر میرسد محقق خراسانی در آن تفصیل، ناظر به بیان تفصیل در اصل مسأله نیست، از این رو 
ایشان را نباید از لیست منکران تعدی )که ظاهر کالمش در کفایة االصول است( خارج کرد. آن چه به 

نوبت به  ایشان در جریان اصِل احتیاط یا برائت تفصیل میدهد، یعنی اگر ذهن میرسد این است که  
 رسد. فرماید)به اشاره( : نوبت به اصل نمیاصل برسد باید تفصیل داد؛ لکن در کفایة االصول می

البته در کفایة، تعدی را نسبت به خصوص وجوه اطمینان بخش پذیرفت و این خود نوعی تفصیل به 
 دهند. آید؛ هر چند ایشان را در لیست منکران تعدی ـ علی وجه اطالق ـ قرار میشمار می

 
 . اقتضای اصل3

در  که داده شد، نوبت به اصل عملی نمیرسد تا از اقتضای آن صحبت شود؛ هر چند با توضیحی  
 ، در جایی که تعهد بیان با شارع است، ما قائل به لزوم  احتیاط نیستیم. دوران امر بین تعیین و تخییر 

 بنابراین : 
  گزینه صحیح در مسأله، گزینه عدم اقتصار بر مرجحات منصوص است.   

 


