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Abstract:
Since it is likely to find a group of proofs which are in conflict 

with each other in verdict regarding one subject, after identifying 
a jurisprudential problem and searching for sources and other in-
troductory steps, the step of consolidating between the proofs be-
comes an essential in the algorithm of ijtihād. The tools used to re-
solve initial conflict, are practically the most important part of the 

1 . Saberi. H (2020); " A look at the Non-Stated methods of GatheringProofs in the “Jawāhir Al-
Kalām” book & Presenting Appropriate Algorithm"; Jostar- Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No: 19; 
Page: 169 - 177.  - Doi: 10.22081/jrj.2020.56638.1965

Jostar- Hay Fiqhi va Usuli
(Jurisprudence and Principles of Jurisprudence) (JFU)

Vol 6 ;  No 19 ;  Summer 2020
Print ISSN 2476-7565                              Online ISSN 2538-3361



170

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.6 , No. 19
 Summer  2020

process. The present study has attempted to find evidence through 
the inductive research to support the notion that the practices used 
in the process of gathering proofs are not confined to conventional 
and predetermined methods, as a selective example in the “Jawāhir 
Al-Kalām” Book. 

The findings, while confirming this hypothesis, provide practical 
examples of unreported methods of gathering opposed narrations 
through three mechanisms including Incompatibility at the verdict 
of opposed parties, , Multiplicity of their subject, and finally seeking 
external proofs (such as ratio change Inqilāb al-Nisba) can be used 
in the proposed model for drawing the accepted ijtihad algorithm in 
the field of opposed proofs. 

Keywords: The Systematic Process of Gathering Narratives, 
Non-Stated Methods of Consolidating Narrations, Resolving initial 
Conflict of Narrations, Jawāhir Al-Kalām Book.
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چکیده
از آنجا که پس از شناســـایی یک مسئله فقهی، جســـت وجو در منابع و سایر مراحل 
مقدماتی، ممکن اســـت ادّله ای از منابع به دســـت  آید که نسبت به موضوع دارای حکم 
متعارض باشـــد؛ یکی از مراحل الگوریتم اجتهاد بذل توجه به فرآیند جمع ادّله متعارض 
است. ابزارهای رفع تعارض بدوی، از حیث عملی مهمترین بخش فرآیند مزبور است. در 
جستار حاضر، با بررسی اســـتقرایی در کتاب جواهرالکالم به عنوان نمونه انتخابی، تالش 
شده شواهدی برای اثبات این انگاره ارائه شود که شیوه های مورد استفاده در فرآیند جمع 
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ادّله منحصر به شـــیوه های مرسوم و از پیش تعیین شده نیست. بررسی های صورت گرفته، 
ضمن تأیید این فرضیه، مصادیقی کاربردی از شیوه های معرفی نشده جمع اخبار متعارض 
را عرضه می کند. این شیوه ها در قالب ســـه ساز و کار ناهمسانی در سطح حکم اطراف 
تعارض، تعّدد موضوع آن ها و اســـتمداد از دالیل خارجی )از قبیل انقالب نســـبت(، در 
الگوی پیشنهادی برای ترسیم الگوریتم اجتهادی مقبول در حوزه جمع ادّله متعارض قابل 

بهره برداری می باشد.
کلید واژه ها: فرآیند سیستمی جمع اخبار، شیوه های معرفی نشده جمع روایات، رفع 

تعارض بدوی، جواهرالکالم.

1. مقدمه
یکی از نظریه هایی که اخیرًا در رویکردهای مربوط به منطق فهم دین مورد اقبال 
قرار گرفته، نگاه سیســـتمی به فرآیند اجتهاد و ارائـــه الگوریتم در مراحل گوناگون 
استنباط حکم شرعی است. این رویکرد که در ابتدا با نگرش کلی به فرآیند اجتهاد 
عرضه شده بود، با برخی انتقادات تأمل برانگیز مواجه شد، اما در مسیر تکامل خود در 
مراحل مختلف اجتهاد به سمت دقیق سازی و جزیی شدن حرکت نمود. در این مسیر 
به تدریج تالش شـــد که برای هر یک از اقدامات مورد استفاده در فرآیند استنباط، 
یک بسته روشی مقتضی پیشنهاد گردد؛ برای نمونه، نمای کالن اجتهاد شامل مراحل 

ذیل دانسته شده است:
1. »فرآیند مسئله شناســـی )تنقیح المســـأله، تحریر محل النزاع، تحریر المسأله 

به همراه تولید شبکه مسائل مرتبط با موضوع(.
2. فرآیند کشف حداکثری آیات و روایاتی که احتمااًل به مسئله مربوط می شوند 

)تا رسیدن به یأس عن الفحص(.
3. فرآیند کشف حداکثری قرائنی که احتمااًل به مسئله مربوط می شوند )اسباب 

نزول، اسباب صدور، اماکن و بستر تاریخی احتمااًل مرتبط با مسئله،...(.
4. فرآیند تصفیه اولیـــه گزاره های غیرموّجه )سندشناســـی، مجعوالت، رجال 

الحدیث، درایة الحدیث(.
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5. فرآیند تنظیم و ترتیب ادله )األظهر فاألظهر(.
6. فرآیند تولید اصل اولیه عقلی و عقالیی )سیستم پایه در مورد موضوع، تعیین 

حداقل های قطعی تکوینی در مورد موضوع(.
7. فرآیند اســـتظهار از ادله قرآنـــی )فقه القرآن و روش  تفســـیر به همراه روش 

شکل  گیری فرضیۀ اولیۀ قرآنی در مورد موضوع(.
8. فرآیند جمع داللی ادله قرآنی )تشکیل میدان معنایی مفاهیم، تعابیر و احکام 

قرآنی مرتبط با موضوع(.
9. فرآیند استظهار از روایات )فقه الحدیث(.

10. فرآیند بررسی انسجام روایات با قرآن )فرآیند عرضۀ بر کتاب و تصفیۀ نهایی 
روایات(.

11. فرآیند جمع داللی روایات )با مالحظه ادله فوق مانند قواعد الفقهیه، مقاصد 
الشریعه به همراه شکل گیری فرضیه اولیه روایی در مورد موضوع(.

12.  فرآیند یافتن حداکثری اقوال فقها در حکم مسئله و استدالل آن ها.
13.  فرآیند بررسی تطبیقی میان فرآیند اجرا شده با فرآیندهای انجام شده از سوی 

فقها.
14. فرآیند کشف علت اختالف ها.

15. فرآیند اصالح و بازنگری.
16. فرآیند صدور متن فتوا.

17. فرآیند کشف تبعات و لوازم اجرایی حکم شرعی )در مقیاس خرد و کالن(.
18. فرآیند تشخیص اصل های احتمااًل متناسب با مسئله )عند فقد الدلیل(.

19. فرآیند ایجاد انسجام میان اصل های احتمالی جاری در مسئله )دفع تعارض 
یا حل تعارض(.

20. فرآیند تطبیق اصل بر مســـئله و صدور حکم )به عالوه کشف تبعات و لوازم 
اجرایی حکم در مقیاس خرد و کالن(« )واسطی، 1396، 11/1).

هر کدام از این مراحل که یک فرآیند است، می تواند خود دارای الگوریتم درونی 
تفصیلی نیز باشد. 
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چنان که مالحظه می شـــود، از جمله مراحلی که در الگوریتم اجتهاد جایگاهی 
برای آن در نظر گرفته شـــده، فرآیند جمع و ترجیح ادّله متعارض اســـت؛ زیرا پس 
از شناســـایی مسئله، جست وجو در منابع و سایر مراحل مقدماتی، ممکن است ادّلۀ 
به دست آمده از منابع، نسبت به موضوع دارای حکم ناهمسان باشد؛ به عبارت دیگر، 
فراوانی روایات از یک ســـو و اختالف نظرهای موجود دربـــاره گردآوری آن ها از 
سوی دیگر، سبب شده است تا در موضوعات مختلف، روایات متفاوت و متعارضی 
مشاهده گردد که عمل کردن به همه آن ها متعّذر و چه بسا ناممکن است. اینجاست 
که مســـئله رفع تعارض میان اخبار و روایات گوناگون مطرح می شود. موضوع رفع 
تعارض اخبار در سرتاســـر فقه کاربرد زیادی دارد؛ زیرا کمتر بابی از ابواب فقهی را 
می توان یافت که از روایات متعارض خالی باشـــد؛ از این رو، شناسایی راه های حّل 
تعـــارض اخبار از مباحث مهم در دریافت صحیح مفهوم روایات اســـت و یکی از 

ابزارهای راهبردی در استنباط احکام شرعی به شمار می رود.

1.1. مسئله اصلی
برای رفع تعارضات موجود در اخبار، روش های مختلفی شـــامل جمع روایات، 
ترجیح یکی بر دیگری و باالخره تخییر یا توّقف در عمل به آن ها مطرح اســـت. به 
این صورت که در ابتدا ممکن اســـت تعارض دو خبر، ظاهری باشد و بتوان با جمع 
میان آن ها، به مدلول شـــان عمل کرد. در غیر این صورت، برای ترجیح یکی از آن ها 
بر دیگری باید به ســـراغ مرّجحات رفت و اگر وجهی بـــرای ترجیح در میان نبود، 
نوبت به تخییر، توّقف یا تســـاقط می رسد؛ چنان که گفته شده است: »إّنما نحکم 
بالتســـاقط أو التخییر أو الرجوع إلی العالجات السندّیة حیث تکون هناك حیرة فی 
األخذ بهما معًا، و فی موارد الجمع... ال محذور حتی نحتاج إلی العالج« )مظفر، 1430، 
234/3). بر اساس این، باید گفت نخستین نوع مواجهه با تعارض روایات، تالش برای 
ایجاد سازگاری، تالئم و جمع میان طرفین تعارض و نشان دادن عدم اختالف واقعی 
میان آن هاســـت. این فرآیند رفع تعارض بدوی میان دو یا چند دلیل ظاهرًا متعارض، 
گاهی بر پایه قرائن و نشانه های کالمی و غیرکالمی مورد پذیرش و فهم عرف انجام 
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می پذیرد که در اصطالح فقهی و اصولی از آن به »جمع عرفی« تعبیر می شود. گاهی 
نیز بر پایۀ احتماالتی صرفًا عقالنی مطرح می شـــود که فاقد مؤیدات مورد پذیرش 
عرف اســـت و از آن به »جمع عقلی یا غیرعرفی« تعبیر می شود )فخلعی، 1381، 109). با 
توجه به این تقسیم بندی، رفع تعارض اخبار با استفاده از شیوه های جمع عقلی، مورد 
پذیرش بسیاری فقها و اصولیان قرار نگرفته است )مظفر، 1430ق، 233/3)1؛ گسترۀ شمول 
هر یک از این دو نوع جمع نیز به روشنی ترسیم نشده و دارای اجمال است؛ به دیگر 
سخن، به رغم اینکه قرائن مورد پذیرش عرف )ضابطه جمع عرفی( محصور نیست، 
در بسیاری از آثار اصولی شیعه، به ویژه دانشمندان متأخر، صرفًا ساز و کارهایی مانند 
ورود، حکومت، تقیید، تخصیص و نســـخ، به عنوان شیوه های جمع مقبول از نگاه 
عرف عنوان شده2 )طباطبایی قمی، 1371، 179/3) و سایر شیوه های جمع اخبار متعارض 
ناشناخته مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است . حال آنکه عالوه بر این روش های 
مرســـوم جمع اخبار متعارض، گاهی روش های دیگری نیز مورد استفاده بزرگان فقه 
شیعه از جمله مرحوم صاحبجواهر بوده است که الزم است شناسایی شود و در ارائه 

بسته روشی کارآمد به عنوان بخشی از الگوریتم اجتهاد مورد توجه قرار گیرد.

2.1. پیشینۀ پژوهش
تاکنون تحقیق مستقلی در خصوص شناسایی شیوه های معرفی نشده3 جمع ادلۀ 
متعارض و اســـتخراج الگوریتم حاکم بر آن ها در فقه امامیه انجام نشده است4.در 
بســـیاری از آثار اصولی و ضمن مطالبی ذیل عنوان تعارض ادّله و تعادل و تراجیح به 

1. »إذا لم یکن بینهما جمع عرفی، فإّن الجمع التبّرعی ال یصلح للمالئمة بین ظهوریهما فتبقی أصالة الظهور حّجة فی کّل 
منهما، فیبقیان علی ما هما علیه من التعارض« )مظفر، 1430، 3/ 233).

2. »عدم التعارض و التعاند اما بالتخصص و اما بالورود و اما بالحکومة و اما بالتخصیص« )طباطبایی قمی، 1371، 179/3).
3. در اصطالح تحقیق حاضر، شیوه های مرســـوم جمع اخبار متعارض، ) متأثر از دیدگاه مشهور اصولیان(  شامل ورود، 
حکومت، تخصیص، تقیید و نسخ می باشد که به جهت رعایت اختصار و شناخته شده بودن، از ذکر آن ها صرف نظر شده 
اســـت و لذا هر شیوه ای  که تحت عناوین مزبور قابل طرح نباشد، به عنوان مصداقی از شیوه های معرفی نشده جمع ادّله 

متعارض، مورد توجه قرار می گیرد.
 4. شـــایان ذکر است که اقدامات انجام شده در تحقیقاتی مانند » الگوریتم اجتهاد و تأثیر آن در بهره وری زمان آموزش 
حوزه« از مصطفی جاللی، یا »الگوریتم اجتهاد« از عبدالحمید واسطی نیز تنها ناظر بر ارائه الگوریتم حل تعارض بر پایه 

شیوه های مرسوم و مشهور بوده و  لذا با موضوع نوشتار حاضر متفاوت می باشد.
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ضابطۀ جمع معتبر و مقبول اشاره هایی شده و موارد مرسوم و شناخته شدۀ جمع عرفی 
نیز به تفصیل بیان شده است، لکن شیوه های دیگر جمع عرفی و غیرعرفی کمتر مورد 
توجـــه بوده و عمومًا به صورت فرعی و ضمن بحث از قواعدی چون »الجمع مهما 
أمکن أولی من الطرح« و »إعمال الکالم أولی من إهماله« یا نقدهای صورت گرفته 
به برخی از موارد جمع اخبار در متون فقهی به صورت مختصر و گذرا مورد اشـــاره 
قرار گرفته است1. صرف نظر از این موارد، برخی پژوهش های مرتبط نیز قابل شناسایی 
است که از جملۀ مهمترین آن ها می توان به »بررسی قاعدة الجمع مهما امکن أولی 
من الطرح و زمینه های کاربردی آن در فقه« از هادی رحیمی، پایان نامه دفاع شـــدۀ 
سال 1390 دانشگاه فردوسی مشهد، همچنین مقالۀ »روش شناسی اجتهاد تمدنی« از 
عبدالحمید واسطی منتشر شده در نشریه فقهواصول، شماره پیاپی 118 پاییز 1398، 
و همچنین مقالۀ »بررســـی نقش بعضی از علوم عقلی در اجتهاد فقهی« نوشته علی 
رحمانی فرد سبزواری، در دو فصلنامه مطالعاتاصولفقهامامیه، دوره 1، شماره 9، 

بهار و تابستان 1397، اشاره کرد.
چنان که مالحظه می شود در هیچ یک از تحقیقات انجام شده، منحصرًا الگوریتم 
و ساز و کارهای معرفی نشـــده برای جمع  اخبار متعارض در کالم فقها به طور عام 
و در کتابجواهرالکالم به طور خاص شناســـایی نشده است؛ بنابراین، با توجه به 
کاســـتی و خأل تحقیقات موجود در این عرصه، انجام پژوهش حاضر می تواند در 
راستای تکمیل تحقیقات مرتبط سودمند بوده و دستاوردهای معتنابهی را نیز به دنبال 

داشته باشد.

3.1. گزاره های پژوهش
پرسش اصلی این است که عالوه بر شیوه های مرسوم جمع اخبار متعارض، چه 
راهکارهای دیگری برای جمع ادّله در فقه امامیه به طور عام و در کتاب جواهرالکالم 

1. برای نمونه بنگرید به: )آشتیانی، 1403ق،  14/4( تحت عنوان قاعده الجمع و شرح الفاظ الواقعه فیها،  )مظفر، 1430ق،  
2/ 233( تحت عنوان الجمع العرفی، )صـــدر، 1405ق،  222/4( تحت عنوان قاعدة الجمع العرفی و همچنین )صدر ، 

1417ق،  43/7( تحت عنوان التعارض الغیر المستقر.
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به طور خاص مورد استفاده بوده است؟ به منظور ایجاد بستر مناسب جهت دستیابی به 
یک بستۀ جامع روشی در مرحله جمع و ترجیح ادله در فرآیند اجتهاد سیستمی تالش 
شده به این پرسش از طریق جست وجوی اســـتقرایی در منابع کتابخانه ای با روش 
توصیفی تحلیلی به این سئوال پاسخ داده شود و مبتنی بر این فرضیه که شیوه های جمع 
مقبول از نگاه اصولیان امامیه منحصر در موارد مرسوم جمع نیست و هرگاه شیوه ای 
نامرسوم نیز مورد پذیرش عرف و همراه با قرینه عرفی باشد، از نگاه فقیهان و اصولیان 

هم معتبر و مقبول است.

4.1. ضرورت انجام پژوهش
بدیهی اســـت که شناسایی و منّقح ســـاختن ابزارهای مورد استفاده جهت فهم 
متون الزم الرعایه از جمله روایات، ســـهمی قابل توجه در پویا شدن فقه و استفاده از 
ظرفیت های آن برای پاسخگویی به نیازهای روز افزون جامعه دارد؛ به عبارت دیگر، 
بررسی شیوه های معرفی نشـــده جمع اخبار متعارض در فقه امامیه که مورد استفاده 
عملـــی گروهی از فقیهان قرار گرفته و در منابع نظری )از جمله کتاب های اصولی( 
کمتر مورد توجه بوده، می تواند به شناسایی بهتر و عمیق تری از گنجینۀ فقهی شیعه 
بینجامـــد. توجه به این امر نیز لزوم انجام تحقیقـــی در این عرصه را تبیین می کند؛ 
بنابراین، شایسته است در هنگام تدوین هرگونه الگوریتم یا ارائه بستۀ روشی ـ اعّم از 
اینکه در مقام توصیف و منهج شناسی عملکرد هر فقیه باشد یا در مقام چک لیست 
و ارائه الگوی پیشنهادی در هنگام افتاءـ ساز و کار گسترش شیوه های جمع مقبول 
مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و از محدودســـازی ابزارهای مربوط به این فرآیند 

احتراز شود.

5.1. نوآوری اثر حاضر
مقاله حاضر از این جهت که تالش دارد راه را برای شناسایی بیشتر ابزارهای معرفی 
نشـــده تفسیر متون الزم الرعایه و بیان الگوریتمی آن ها باز کرده و از این طریق سهمی 
در پویا شدن فقه و همچنین پاســـخگویی آن در مواجهه با نیازهای روز افزون جامعه 
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داشته باشد، واجد نوآوری در میان مطالعات فقهی نیز می باشد. افزون بر اینکه در آینۀ 
مسئلۀ خاّص خود یعنی استخراج، شناسایی و بیان الگوریتمی شیوه های معرفی نشدۀ 
رفع تعارِض اخبار در کتاب جواهرالکالم نیز اقدامی بدون ســـابقه است که می تواند 

دستاوردهای نوینی را در فهم این اثر و ظرافت های موجود در آن به ارمغان آورد.
برای حصول این منظور، در این نوشـــتار ابتدا مفهوم تفکر سیستمی و الگوریتم 
اجتهاد تبیین می شـــود و در ادامه، مصادیقی از شیوه های معرفی نشده جمع اخبار 
متعارِض کتاب جواهرالکالم، به عنوان نمونه هایی عملی برای بسط روش های جمع 

داللی مقبول معرفی می گردد. 

2. مفهوم الگوریتم اجتهاد در مرحله جمع ادّله متعارض
الگوریتم1مجموعه ای متناهی از دستورالعمل هاســـت که به ترتیب خاصی اجرا 
می شود و مســـئله ای را حل می کند؛ به عبارت دیگر، یک الگوریتم، روشی گام به 
گام برای حل مسئله است« )اشرفی و شمشادی، 1397، 8). از این رو، پیرامون مفهوم نگاه 
سیســـتمی به اجتهاد و توصیف الگوریتمی آن نیز گفته شده است: »اگر اجتهاد، 
تالش معرفتی روشـــمند برای کشف موّجه نظر شارع )حکم( در مورد فعل مکلف 
باشـــد و اگر عملیات اجتهاد )فرآیند استنباط(، فعل  و انفعاالتی باشد که فقیه برای 
کشف نظر شارع، به صورت مرحله  به  مرحله انجام می دهد تا از نقطۀ شروع )مواجهۀ با 
مسئله( به نقطۀ پایان )صدور فتوا( برسد؛ و اگر روش شناسی و ارائۀ الگوریتم، تعیین و 
توصیف دقیِق مرحله  به  مرحله و قدم  به  قدِم عملیات حّل یک مسئله باشد به طوری که 
نقطه آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترّتب منطقی مراحل، دستورالعمل های اجرایی در 
هر مرحله بدون حفره میان دستورالعمل ها توصیف شده باشد، آن گاه عملیات اجتهاد 
و استنباط، این قابلیت را دارد که به صورت الگوریتمی توصیف شود« )واسطی، 1396، 
10/1). این راهبرد در ابتدا از ســـوی طرفداران به منظور حل مسئله و به تعبیر دقیق تر 
الگویی برای فرآیند فتوادهی و اســـتنباط حکم پیشنهاد شده بود؛ چنان که حتی در 

1.  Algorithms
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کوچک ترین جزئیات نیز دستورالعمل از پیش تهیه شده عرضه می کرد؛ برای نمونه، 
جهت فهم معنای لغوی صرف، تّتبع و بررســـی در چند منبع خاص مکفی دانسته 
می شد. به تدریج و در اثر برخی انتقادات، رویکرد مزبور نیز انعطاف بیشتری به خود 
گرفت؛ زیرا بیم آغاز نوعی اســـتبداد در فرآیند اجتهاد از رهگذر این شکل گرایی و 
ماشینی شدِن روش ها به مشام می رسید )الهی خراسانی، 1397، 4)1. انتقادات صورت گرفته  
و همچنین بازنگری های اکمالی طرفداران، نهایتًا منتهی به این نگرش شد که نگاه 
سیســـتمی و الگوریتم محور به مقوله اجتهاد، از صبغه دستوری و تعلیمی محض، 
خارج شده و بیشتر جنبه روش شناســـی و نهایتًا ابزار اعتبارسنجی )چک لیست( به 

خود گیرد.
براساس این، در تحقیق حاضر نیز منظور از الگوریتم اجتهاد در مرحله جمع ادّله، 
ارائه یک الگوی تعلیمی از پیش تعیین شـــده نیست؛ زیرا در این صورت، با توجه به 
اینکه بسیاری از علمای اصول، پیش تر فرمول جمع عرفی و داللی مقبول خود را در 
قالب چند روش مشخص و مرســـوم  عرضه کرده اند، مشمول انتقادات مطرح شده 
می شود. بدین ترتیب، بحث از الگوریتم اجتهاد در موضوع حاضر، نه ارائه یک بسته 
روشی با در برداشتن مصادیق گســـتره تر جمع عرفی، بلکه نشان دادن فرآیندی تازه 
در تالش حداکثری برای رفع تعارض بدوی اخبار، در راستای تحقق قواعدی چون 
»اعمال الکالم«2 و »الجمع مهما امکن«3 می باشـــد که نمونه هایی از آن در جامعه 
آماری منتخب یعنی جواهرالکالم از باب شناسایی مصادیق عملی، معرفی می شود.

با این وصف، هر گاه بنا بر تبیین مرحله ای و گام به گام این فرآیند در چهره یک 
قالب الگوریتمی و فهرست وار باشد، می توان مراحلی را به شرح ذیل برای آن تصور 

کرد:
مرحله نخست: حتی المقدور در ابتدا باید تمامی اطراف تعارض شناسایی شود و 
پس از احراز شـــرایط اعتبار آن ها )از حیث اسنادی، داللی و...(، به نحو مناسب در 

1. قابل دسترس در http://tnews.ir  و پایگاه http://ijtihadnet.ir بروزرسانی  تاریخ 1397/3/17.
2. »إعمال الکالم اولی من إهماله «، برای مطالعه بیشتر در این خصوص بنگرید به: )کاشف الغطاء، 1359ق، 42/1).

3. »الجمع مهما أمکن أولی من الطرح«، برای مطالعه بیشتر در این خصوص بنگرید به: )مشکینی، 1416ق، 193 به بعد(.
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معادله تعارض جای دهی شوند؛ یعنی دقیقًا مشخص شود که روایات متعدد مرتبط در 
یک یا چند گروه به عنوان اطراف تعارض قابل دســـته بندی می باشـــد. این امر از آن 
جهت اهمیت دارد که »گاهی در میان دو دلیل، تعارض مســـتقر وجود دارد که بعد 
از تخصیص یا تقیید یکی از دو دلیل با ادله دیگر، مالحظه می شود که به وسیله دلیل 
سومی، نسبت آن ها از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر تبدیل می گردد. به این تبدیل 
در اصطالح علم اصول فقه، انقالب نســـبت گفته می شود« )لطیفی و همکاران، 1398، 
113). اعتبار و چگونگی »انقالب نسبت« به عنوان روشی برای رفع تعارض میان ادّله، 
بر حسب مبنای مورد پذیرش هر فقیه ممکن است. تفاوت باشد؛ لذا ضرورت دارد در 

نخستین مرحله از الگوریتم، نسبت به اتخاذ مبنای عملیاتی تصمیم گیری شود.
مرحله دوم: موضع و محّل تعارض و برخورد مدلول روایات به طور دقیق مشخص 
شود. این امر از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است روایات و ادّله از چند جهت 
دارای تعارض باشند، اما تنها یک جنبه آن و در موضوعی خاص مورد توجه فقیه قرار 
می گیرد. در این صورت، شیوه رفع تعارض باید به گونه ای باشد که از سایر جهات نیز 
منتهی به رفع تعارض شود، نه اینکه رفع تعارض از یک جهت موجب ایجاد تعارض 

از جهات دیگری گردد. 
همچنین باید مالک تشخیص دقیق موضع تعارض، برخالف رویکرد سنتی تنها 
محدود به داللت الفاظ باشـــد؛ چنان که برخی با تمرکز بر داعیه تمدن سازِی اسالم 
و مواجهه با نیازها در مقیاس اجتماعی و بین المللی، معتقدند با تغییر هویت »وضع 
الفاظ« از وضع برای مصادیق، به وضع برای روح معنا می توان از منطق سیستم ها برای 
جمع ادله متعارض بهره گرفت )واسطی، 1398، 169). در این نگرش، »مقصود از منطق 
سیستم ها، دیدِن هر حکم به عنوان یک پردازشگر برای تبدیل ورودی های مربوطه اش 
به خروجی مورد نظرش است که در آن نقطه شروع پردازش، هسته مرکزی، مراحل و 

نقاط بحران، مبتنی بر ادله تعریف شده باشد« )واسطی، 1392، 49).
مرحله سوم: پس از دو مرحلۀ پیش باید از ابزارهایی که برای رفع تعارض بدوی 
مورد اســـتفاده قرار می گیرند، جهت ایجاد سازگاری و جمع میان ادّله بهره گرفت. 
این مرحله که از حیث عملی، مهمترین بخش جمع اخبار متعارض است، منحصر 
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به شیوه های مرسوم و از پیش تعیین شده نیست. با این وصف، این عدم انحصار، به 
معنای معتبر بودن هر نوع شیوه جمع ادله نیز نیست، بلکه شرط اعتبار آن وجود قرینه 
مقبول عرفی بر چگونگی جمِع صورت گرفته می باشد. البته در اینکه منظور از عرف 
در اینجا، عرف متشرعه است یا عرف لغویان یا عرف عامۀ مردم و اینکه ضابطه احراز 
آن چیست، همچنان ابهام وجود دارد. نکته اختالفی در جمع عرفی، مالک تقدیم 
در آن اســـت که از نظر مرحوم آخوند در برخـــی موارد، قرینیت و در برخی موارد، 
منوط به مطلق ذوق عرف است )آخوند خراسانی، 1430ق، 294/3). برخی شارحان اندیشۀ 
آخوند نیز تالش کرده اند، مجموع این موارد را با مالکات مختلف طبقه بندی نمایند 
و به طور صریح از مالک دوگانۀ جمع داللی سخن بگویند )مشکینی، 1413ق، 116/5). 
این مســـیر قباًل از سوی مرحوم شیخ انصاری نیز به صورت قاعده مند طی نگردیده 
بود )ر.ک: شیخ انصاری، 1428ق، 790/2). از این میان، تنها مرحوم نایینی از انحصار جمع 
عرفی بر مدار یکی از دو چیز، یعنی داللت یا قرینیت، سخن گفته است )نایینی، 1376، 
727/4). توجه ایشان به جایگاه قرینیت در جمع عرفی تا حدودی با استقبال اصولیان 
بعدی نیز مواجه گردیده )به نقل از برجی و فیاض، 1396) و بســـیاری از صاحب نظران از 
جمله شهید صدر، مالک رفع تعارض در تمام موارد جمع عرفی را قرینیت دانسته اند1 
)صدر، 1417، ج7/ 173). عالوه بر این، ممکن اســـت بســـته روشی قرینه یابی و کشف 
قرائن معتبر که از سوی برخی نویسندگان )واسطی، 1396، 173/1) در نمای کلی اجتهاد 
سیستمی پیشنهاد شده، در این عرصه نیز قابل استفاده باشد، لکن مسیر اطمینان بخش 
دیگر همان روش شناسی و استخراج شیوه های معرفی نشده اما مورد استفاده عملی 
فقیهان است. استقرایی ناقص در رویه عملی فقیهان برجسته امامیه از جمله مرحوم 
صاحب جواهر نشانگر این است که ابزارها و شیوه های متعددی برای جمع ادله مورد 
اســـتفاده ایشان بوده است که بعضی از آن ها از حیث رعایت قواعدی چون »إعمال 
الکالم« و »الجمع مها أمکن« بر شـــیوه های مرسوم نیز برتری دارند که در ادامه به 

اختصار، منحصرًا پیرامون آن ها توضیحات مقتضی بیان می شود.

1. »أن مالك تقدم القرینة علی ذی القرینة هو نفس مالك تقدم الحاکم علی المحکوم، ألن مجرد کون الکاشف عن نکتة 
التقدم شخصیًا أو نوعیًا ال یضر بانحفاظها و تأثیرها فی عدم سریان المعارضة إلی دلیل الحجیة« )صدر، 1417، 173/7).
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مرحله چهارم: در صورتی که امکان جمع ادله، از طرق پیش میّسر نگردد، باید 
به دستورالعمل باب مرّجحات روی آورد. ترتیب، اولویت و جهات ترجیح نیز بحث 
مستقلی را می طلبد که از حوصلۀ نوشتار حاضر خارج است. نهایت اینکه در صورت 
استقرار تعارض و عدم وجود مرّجح برای برتری دادن یکی از اطراف تعارض، بحث 

از ساقط نیز به میان می آید1.

3. بررسی برخی از مصادیق اســـتعمال شیوه های جمع معرفی نشده در 
جواهر الکالم

بررسی اجمالی و کاوش در برخی نمونه های جمِع روایاِت ظاهرًا متعارض که به 
شیوۀ استقرای ناقص و نمونه یابی تصادفی در جواهرالکالم نشان می دهد که مؤلف 
در بسیاری موارد، از روش هایی غیر از »شیوه های مرسوم جمع عرفی«2 بهره گرفته 
اســـت که در ادامه به عنوان یکی از مراحل مهم الگوریتم اجتهاد مورد بررسی قرار 
می گیرد. چنان که اشاره شد، مقاله حاضر به ذکر برخی از این شیوه های معرفی نشده 

که در قالب روش های مرسوم جمع قرار نمی گیرند، می پردازد.

1.3. تعّدد موضوع
دربارۀ استحباب وضوی شخص جنب برای خوردن و آشامیدن، میان روایاتی چون 
»اّنه إذا کان الرجل جنبًا لم یأکل و لم یشرب حتی یتوضأ« )حّر عاملی، 1409ق، 219/2)  با 
آنچه در بعضی دیگر از اخبار مبنی بر شستن دست و صورت و نه وضو گرفتن آمده، 
از جمله روایت »الجنب إذا أراد ان یأکل و یشـــرب غسل یده و تمضمض و غسل 
وجهه«  )حّر عاملـــی، 1409ق، 219/2) تعارض وجود دارد. صاحبجواهر بعید نمی داند 
با حمل روایت اخیر بر تکمله وضو، میان آن ها جمع شـــود: »الیبعد التخییر بینهما 

1. »الدلیالن اذا تعارضا تساقطا« )ر.ک: مصطفوی، 1421ق، 91).
2. چنان که اشاره شد، در اصطالح تحقیق حاضر، شیوه های مرسوم جمع اخبار متعارضـ  متأثر از دیدگاه مشهور اصولیانـ  شامل 
ورود، حکومت، تخصیص، تقیید و نسخ می باشد که به جهت رعایت اختصار و شناخته شده بودن، از ذکر آن ها صرف نظر 
شده است؛ لذا هر شیوه ای که ذیل این عناوین قابل طرح نباشد، مصداقی از شیوه های معرفی نشده جمع ادّله متعارض، است.



183

شیوه های معرفی نشده 
جمع ادّله در جواهرالکالم  

و ارائه الگوریتم  
متناسب با آن

أو حمل هذه علی تکملة الوضوء« )نجفی، 1414ق، 19/1). بدین ترتیب با تطبیق شستن 
دست ها و صورت و مضمضه آب بر عمل وضو که به قرینۀ مالزمت از منظر عرف 
نیز قابل پذیرش است، تعارض ظاهری میان این اخبار قابل رفع است. از این عبارت، 
همچنین استفاده می شود که تسامح در ادله سنن، لزومًا به معنای عدم امکان تعارض 
در اخبار مربوط به مستحّبات و مکروهات نیست؛ چنان که در عملکرد برخی دیگر 

از فقیهان نیز مصادیقی از تالش برای رفع تعارض این گونه اخبار دیده شده است.

2.3. تعّدد حکم )از طریق حمل یکـــی از اطراف تعارض بر حکم تکلیفی 
غیرالزامی(

در خصوص تعارض روایت »و الودی فمنه الوضوء؛ الّنه یخرج من دریرة البول«  
)حّر عاملی، 1409ق، 280/1)؛ با ســـایر روایات مبنی بر الزم نبودن وضو هنگام خروج ودی 
گفته شده است: »و رّبما حملت علی ما إذا لم یستبرئ من البول ألنه حینئٍذ الینفك من 
ممازجة اجزاء منه... و یمکن حمل الروایة علی التقیة؛ ألّنه مذهب الجمهور کما نقل 
فی المعتبر... و احتمل ترجیح الندب؛ ألّنه المجاز الشائع حتی قیل اّنه مساٍو للحقیقة. 
مضافًا الی أصالة عدم وجود ســـبب التقیة، و للفهم العرفی... و لعّله لذا حکم بعض 
األصحاب بالندب، و اّن وافق الخبر العامة، ألنه ال یعلم بذلك انه خرج لها1، فحمله علی 
الندب حینئٍذ أولی فتأمل جیدًا« )نجفی، 1404ق، 24/1). چنان که مالحظه می شود، صاحب 

جواهر در مقام رفع تعارض بین روایات، ابتدا سه احتمال ذیل را بیان می کند:
الف( اختصاص روایت اخیر بر موردی که شـــخص استبراء نکرده است که در 
واقع به معنای تفاوت موضوعی روایت حاضر با روایات دیگری است که در هنگام 

خروج ودی، تجدید وضو را الزم نمی دانند. 
ب( احتمال دیگر آن است که به سبب موافقت این روایت با مذهب عاّمه، صدور 

آن را در شرایط تقیه ای دانسته و روایت مزبور را کنار بگذاریم.
ج( احتمال دیگر، حمل امر موجود در روایت به اســـتحباب می باشد که با عدم 

1. لها = أی للتقیه
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وجوب سایر روایات، تعارضی به دنبال نخواهد داشت.
از میان احتماالت فوق، صاحب جواهر احتمال نخســـت را از این جهت مردود 
می داند که هر گاه اســـتبراء صورت نگرفته باشد، رطوبت خارج شده در حکم بول 
اســـت و اطالق ودی بر آن صحیح نیســـت. از میان دو احتمال دیگر نیز به دالیل 
گوناگونی، احتمال سوم را بر می گزیند؛ زیرا اواًل اصل بر عدم تقیه است و ثانیًا جمع 
بین روایات نسبت به ترجیح یکی از آن ها بر دیگری اولی می باشد؛ چه حمل بر تقیه 
از مرّجحاتی است که در هنگام وجود تعارض مستقر مورد استفاده قرار می گیرد و در 
واقع، نوعی طرح است نه جمع. ثالثًا فهم عرفی و انصراف ذهن نیز استحباب را افاده 
می کند. بدین ترتیب، مؤلف با حمل امر بر اســـتحباب در روایت اخیر به جمع بین 
روایت های مورد بحث می پردازد. بدیهی است طبق مبنای مختار، حمل بر استحباب 
یا کراهت یک حکم تکلیفی برای رفع تعارض با یک حکم دیگر، به رغم شـــیوع و 

فراگیری آن، در شمار روش های مرسوم جمع اخبار متعارض نمی باشد.

3.3. وجود شاهد خارجی برای جمع از طریق تعّدد موضوع
در خصوص وجوب غســـل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان، دو دسته 
روایات متعارض بیان شـــده اســـت؛ از جمله خبر أبی بصیـــر از امام صادق که 
فرمودند: فیمن أجنب فی شهر رمضان ثم ترك الغسل متعمدًا حتی أصبح، قال:»یعتق 
رقبة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینًا« )حّر عاملی، 1409ق، 63/10)  و أخبار 
القضاء و القضاء مع الکفارة )ر.ک: حّر عاملی، 1409ق، 10/ 63). که با روایاتی چون خبر  
حماد بن عمار عن الصادق عن رجٍل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل و أخر 
الغسل إلی أن طلع الفجر فقال: »کان رسول الّله یجامع نساءه من أول اللیل ثم یؤخر 
الغسل حتی یطلع الفجر و ال أقول کما یقول هؤالء األقشاب یقضی یومًا مکانه« )حّر 
عاملی، 1409ق،58/10) و  خبر العیص سأل الصادق عن رجٍل أجنب فی شهر رمضان 
فی أول اللیل  فأخر الغســـل حتی طلع الفجر قال: »یتم صومه و ال قضاء علیه« )حّر 
عاملی، 1409ق، 57/10) و  قوله فی خبر حبیب الخثعمی: »کان رســـول الله یصلی 
صالة اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمدًا حتی یطلع الفجر«  )حّر 
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عاملی، 1409ق،64/10) تعارض آشکار دارد. مرحوم صاحبجواهر ابتدا تالش دارد این 
تعارض را به طریقی رفع نماید؛ هر چند این طریق در قالب شـــیوه های مرسوم جمع 
اخبار قرار نگیرد: »إذ یجب الخروج عنها فی مقابلة ما ذکرنا، و حمل ما یقبل التأویل 
مـــن األخبار علی إرادة التعجب و اإلنکار أو مقاربة الفجر أو الفجر األول أو العذر أو 
التقیة« )نجفی، 1404ق، 34/1). البته باید توجه داشت که حمل بر هر یک از احتماالت 
مزبور، هنگامی اســـت که بتوان از قرائن مرتبط با هر حدیث به این امور دست یافت 
و البته یک قرینه کلی، مقایسه آن با سیره و سنت عملی پیامبر می باشد: »و لعلها 
أصوب کما یلوح من مالحظتها، و کیف ال مع اشـــتمالها علی ما سمعت من فعل 
النبی و هو مناف لمنصب النبوة سیما بعد إشعارها بالمداومة منه علی ذلك، مع انه 
ال إشکال فی کراهته و اقتضاءه تأخیر صالة الصبح عن أول وقتها، بل ترك صالة اللیل 
و هی واجبة علیه« )نجفی، 1404ق، 34/1). در غیر این صورت، چنانچه قرینه متعارفی بر 
این امور وجود نداشته باشد، جمع میان روایات دشوار است؛ به همین سبب، اساسًا 
کنار گذاشتن آن ها و عدم قابلیت معارضه ـ به جهت عدم همخوانی روایات اخیر با 
مقام نبوت و ســـنت رفتاری پیامبر نیز متصّور است: »فال ینبغی اإلشکال فی هذا 

الحکم و عدم االلتفات الی الخالف المذکور« )نجفی، 1404ق، 34/1).

4.3. تعّدد موضوع حسب حالت توانایی یا عجز
در باب کتابت در طالق، روایاتی متعارض وجود دارد1. در روایتی، ابوحمزه ثمالی 
نقل می کند: »ســـألت أبا جعفر عن الرجل قال لرجل: اکتب یا فالن إلی امرأتی 
بطالقها أو اکتب إلی عبدی بعتقه، یکون ذلك طالقًا أو عتقًا؟ قال: الیکون طالق و ال 
عتق حتی ینطق به لسانه أو یخط بیده و هو یرید الطالق و العتق، و یکون ذلك منه باألهلة 
و الشهود و یکون غائبًا عن أهله« )حّرعاملی، 1409ق،22/ 38) که فی الجمله از آن استفاده 
می شود که کتابت با شرایط خاص در عرض قول قرار می گیرد. در مقابل این روایت، 

1. شایان ذکر است که در این باره، چنانچه الگوریتم پیشنهادی نسبت به برجسته سازی دقیق محل تعارض دنبال شود و به 
جای تمرکز بر مدلول واژگان، به روح معنای روایات التفات شود، اساسًا تعارض بدوی محرز نمی گردد؛ زیرا شیوه بیان اراده 

باطنی اصواًل موضوعیت ندارد و بیان نطق صرفًا از باب غلبه است.
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صحیحۀ زراره قرار دارد: »قال: سألته عن رجل کتب إلی امرأته بطالقها أو کتب بعتق 
مملوکه و لم ینطق به لسانه، قال: لیس بشی ء حتی ینطق به« )حّرعاملی، 1409ق،22/ 37)  
که در آن فقط نطق معیار قرار گرفته اســـت. مرحوم صاحبجواهر ضمن اشاره به 
اینکه جمع این روایات و رفع تعارض آن ها از طرق مرســـوم )در اینجا حمل مطلق بر 
مقید( ممکن نیست1، سه گزینه را برای تعامل با روایت اخیر بیان می کند: »و حینئذ 
فالمتجـــه طرحه أو حمله علی التقیة أو علی کون »أو« فیه للتفصیل الذی یکفی فیه 
الجواز حال العجز، ال للتخیر أو غیر ذلك من االحتماالت التی هی أولی من الطرح« 
)نجفی، 1404ق، 63/32). دو راه حل نخست، یعنی کنار نهادن روایت یا حمل آن بر تقیه 
به عنوان یک روش ترجیحی، مصداق شیوه جمع نیستند2، لکن راه حل پایانی یک 
شیوه جمع روایی است که در آن با تغییر موضوع روایت از تخییر بین نطق و کتابت به 
استفاده از هر یک از آن ها حسب مورد )توانایی یا عدم توانایی نطق(، تعارض برطرف 
می گردد. نتیجۀ این راه حل، از کنار نهادن و طرح یکی از روایات، اولی می باشـــد. 

3.5. تعّدد موضوع
در مورد حکم به تعزیر مردی که به صورت عریان زیر لحاف مردی دیگر یافت 
شـــود، برخی روایات نود و نه کوبه کمند3 و برخـــی جاری کردن حد )صد کوبه 
کمنـــد( را بیان کرده اند. مرحوم صاحب جواهر بیان مـــی دارد: »و لعّل التأمل فی 
الجمع بین النصوص یقتضی تعیین کونه مائة إال ســـوطًا خصوصًا بعد إشعار  صحیح 
الحلبی، فیحمل نصوص المائة علیه، أو علی علـــم االمام بالزناء، أو علی من عزره 
االمام دفعتین إن قلنا به، أو غیر ذلك فیتعین التعزیر حینئذ بالمائة إال ســـوطًا« )نجفی، 
1404ق، 290/41). چنان که مالحظه می گردد، در مقام جمع بین این دو گروه از روایات، 
می توان احادیث مشـــعر بر لزوم صد ضربه را ناظر به مواردی چون علم به زنا در آن 

1. »و إن کان هو مقیدًا و األول مطلقًا إال أن من المعلوم اعتبار المقاومة فیه من غیر جهتی اإلطالق و التقیید، کما تحرر فی 
األصول« )نجفی، 1404ق، 32/ 63).

2. » أما التقیة فهی فی الحقیقة طرح ألحد الدلیلین، فالجمع أولی« )نجفی، 1404ق، 19/22).
3. در این نوشتار، »کوبیدن کمند / کمند کوبی« به عنوان معادل فارسی »شالق زدن« )کوبه کمند: ضربه شالق( پیشنهاد می گردد.
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مورد خاص و امثال آن دانست که مشمول حکم حّد قرار می گیرد. بدیهی است که 
این تغییر موضوع در صورت وجود قرائن و شواهد اعّم از مقالی یا مقامی، در شمار 
شیوه های معرفی نشده ای است که می تواند در الگوریتم پیشنهادی در جمع روایات 

متعارض مورد توجه قرار گیرد.

3.6. استمداد از دالیل خارجی
نمونه دیگر، تعارض برخی از روایات مشعر بر برداشت مقداری از آب چاه مالقی 
نجاست با ذکر تعابیری چون »ینزح ثالثون دلوا« یا »ینزح دالء«1 با خبری منقول از 
معاویة بن عمار است که بیان می دارد: »فی البئر یبول فیها الصبی أو یصب فیها بول 
أو خمـــر قال: ینزح الماء کله« )حّرعاملی، 1409ق، 183/1). در مقام رفع این تعارض، 
مرحوم صاحب جواهر اظهار داشـــته است: »فهی مع صحة سندها قد أعرض  عنها 
األصحاب، فال مانع من حملها علی التغییر أو االستحباب أو غیر ذلك« )نجفی، 1404ق، 
239/1). بدیـــن ترتیب، متروک نهادن یک روایت و عدم عمل به آن، خود از دالیلی 
برای حمل آن بر استحباب یا اختصاص موضوع آن به حالت خاصی است که لزوم 
برداشـــت کل آب چاه را موجب می گردد. در این تحلیل، رفع تعارض با استمداد 
از یک امر خارج از اطراف تعارض صورت گرفته اســـت و در واقع، با لحاظ عمل 
اصحاب به عنوان امری خارج از تعارض لفظی احادیث، نسبت میان اخبار از تعارض 
خارج شده اســـت )انقالب نسبت(. شایان ذکر اســـت که در مثال حاضر، ظاهرًا 
اعراض و روی گردانی اصحاب به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رفع تعارض در مرحله 
جمع اخبار مورد توجه قرار گرفته است و نه در مرحله قبل یا بعد از آن. توضیح اینکه 
گاه برای احراز تعارض و مقابله اخباری که از حیث اســـنادی تفاوت دارند، ممکن 
است عمل اصحاب به عنوان جبران کننده ضعف سند مورد توجه قرار گیرد و با رفع 
نقیصه مزبور معارضه احادیث احراز گردد؛ ولی فرض برعکس آنکه اعراض اصحاب 
موجب تزلزل در سند یک حدیث و متعاقبًا عدم قابلیت معارضه آن باشد، پذیرفتنی 

1.  بنگرید: )حّرعاملی، 1409ق، 1/ 182).
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نیست؛ بنابراین، این اعراض اصحاب تأثیری بر مرحله قبل از جمع روایات یعنی وقوع 
تعارض و احراز آن ندارد. از طرف دیگر، چنان که اشـــاره شد از نظر نگارندگان این 
مقاله، اســـتفاده از مرّجحاتی چون موافقت با مذهب عاّمه یا عدم عمل اصحاب و 
اعراض آنان، مربوط به مرحله اســـتقرار تعارض و پس از نومیدی از شیوه های جمع 
می باشـــد؛ لذا با پذیرش جمع روایات با حمل بر استحباب یا تغییر موضوع، مجالی 

برای بحث از استقرار تعارض نیز وجود ندارد.

7.3. تعّدد حکم برحسب مراتب شّدت و ضعف
در خصوص حکم احتکار روایات متعّددی وجود دارد که توجه به ظاهر برخی 
از آن ها از جمله » عن النبی عن جبرئیل اطلعت فی النار فرأیت وادیا فی جهنم 
یغلی فقلت: یا مالك لمن هذا فقال: لثالثة المحتکرین و المدمنین الخمر و القوادین« 
)حّرعاملی، 1409ق، 427/17) و »عن جعفر بن محمد عن أبیه أن علیًا  کان ینهی عن 
الحکرة فی األمصار و قال: لیس الحکرة إال فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و 
السمن« )حّرعاملی، 1409ق، 427/17) حرمت این عمل را نشان می دهد. لکن در  مقابل 
احادیث دیگری وجود دارند که تنها در صورت وجود شـــرایطی احتکار را ناپسند 
می دانند که از جمله آن ها می توان به صحیح حلبی اشاره کرد که بیان می دارد: »عن 
أبی عبد الله سألته عن الرجل یحتکر الطعام یتربص به. هل یجوز ذلك؟ فقال: إن 
کان الطعام کثیرًا یسع الناس فال بأس، و إن کان الطعام قلیاًل ال یسع الناس فإّنه یکره 
أن یحتکر الطعام و یترك النـــاس لیس لهم طعام« )حّرعاملی، 1409ق، 425/17). صاحب 
جواهردر مقام رفع تعارض میان این روایات، با دقت نظر در لحن)لسان( روایات1 و 
سایر نشانه های متنی موجود در اخبار مرتبط2، بیان داشته است که میزان مرجوحیت و 
ناپسندی عمل بر حسب اختالف شدت و ضعف کراهت تفاوت پیدا می کند و بدین 

1. »ضرورة کون اللسان لسانها، و التأدیة تأدیتها کما ال یخفی علی من الحظ ما ورد عنهم فی المکروهات، و ترك بعض 
المندوبات، کغسل الجمعة و الجماعة « )صاحب جواهر، 1404ق، 22/ 480).

2. »إنما یختلف بذلك شدة و ضعفا علی الکراهة، بل قوله ال یحتکر الطعام إال خاطئ کذلك أیضا، فإنه بناء علی الحرمة 
یکون من بیان البدیهیات، لکن علی الکراهة یکون المراد منه الشدة التی هی بمنزلته، و کذا خبر الکفارة، و التفصیل باألربعین 

و الثالثة إلی غیر ذلك من االمارات فی النصوص المزبورة« )صاحب جواهر، 1404ق، 22/ 480).
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ترتیب، تعارضی میان احادیث وجود ندارد. نکته جالب توجه در خصوص این شیوه 
جمع، آن است که از نظر صاحب جواهر، شیوه جمع مزبور در مسئله حاضر نسبت 
به شیوه مرسومی چون جمع از طریق حمل مطلق بر مقّید نیز برتری دارد: »احتمال 
الجمع بین النصوص بالشدة و الضعف، بل لعّله أولی من الجمع باإلطالق و التقیید، 
بناء علی المختار« )نجفی، 1404ق، 483/22). بدین ترتیب، همچنان که پیش تر اشاره شده 
اســـت، می توان پذیرفت که شیوه های غیر مرسوم جمع اخبار متعارض ممکن است 
در برخی مصادیق نسبت به شیوه های مرسوم نیز کارایی بیشتری داشته باشد؛ بنابراین، 

محدود کردن ابزارهای جمع داللی مقبول در معرض انتقاد جّدی است.

4. تحلیل یافته ها
از مشـــاهده مصادیق معرفی شده در قســـمت قبل، می توان دریافت که اصواًل 
شیوه های متعدد موجود در نمونه مورد بررسی، مبتنی بر یکی از سازوکارهای منطقی 
ذیل است. البته هر یک می تواند مصادیق و زیرمجموعه های دیگری نیز داشته باشد.

1.4. سازوکارهای منتهی به »تعّدد حکم« میان اطراف تعارض
این شـــیوه رفع تعارض و جمع میان اخبار، در کتـــاب جواهرالکالم عمدتًا به 
صورت حمل یکی از اطراف تعارض بر حکم تکلیفی غیر الزامی اعّم از استحباب، 
کراهت یا اباحه نمود یافته است و چنان که در برخی مصادیق )از جمله شماره  2 و 7 
بخش پیشین( مالحظه گردید، در بسیاری از موارد، یکی از گزینه های موجود برای 

جمع ادله حمل بر استحباب بوده است.

2.4. سازوکارهای منتهی به »تعّدد موضوع« میان اطراف تعارض
سازوکاری که در مصادیق شـــماره 1، 4 و 5 بخش سوم این  نوشتار دنبال شد، 
می توان تحت عنوان تفاوت در موضوع اطراف تعارض بیان کرد که با پذیرش آن، هر 
یک از احکام بیان شده، نسبت به موضوع خود قابلیت اجرا دارد و از موضوع روایت 

دیگر منصرف است.
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4.3. سازوکارهای متکی بر استفاده از دالیل خارجی
در این شـــیوه، رفع تعارض با اســـتمداد از دالیل خارج از طرفین تعارض، مانند 
قواعد فوقانی و سیره معصوم )نمونه شماره 3 بند پیشین(، انقالب نسبت )شماره 6 

بند پیشین( یا حتی عناوینی چون مذاق یا مقصد شارع و امثال آن باشد.
فرآیندهای باال را می توان بـــه اختصار در نموداری که در ذیل می آید، مالحظه 
کرد. الزم به ذکر است، از آنجا که تمرکز الگوی پیشنهادی بر معرفی شیوه های غیر 
مرسوم جمع ادّله می باشد، از اشاره به جزئیات مربوط به بحث شیوه های مرسوم جمع 

یا استفاده از مرّجحات اجتناب شده است.
  بدیهی است که سازوکارهای جمع ادله فوق، حصری نیست و حسب استقرای 
بیشتر در منابع فقهی، ممکن است بر موارد آن ها افزون شود؛ هر چند از لحاظ بسامد، 
راهبردهای فوق در حجم نمونه مورد بررسی )جواهرالکالم( راهبردهای اصلی جمع 

غیر مرسوم ادله متعارض معرفی می شوند.

5. نتیجه گیری
این مقاله در کلّیت خود تالشی برای نمایان ساختن این واقعّیت که سازوکارها و 
ابزارهای رفع تعارض بدوی و جمع ادّله متعارض در فقه امامیه منحصر به موارد شناخته 
شـــده مرسوم نیست و برای تدوین یک الگو و دستیابی به الگوریتم مقبول اجتهاد، 
ضرورت دارد در این حوزه کاوش و اســـتقرای مقتضی صورت گیرد و با شناسایی 
تمامی شـــیوه های مورد استفاده عملی فقیهان در مصادیق مختلف، هریک از آن ها 
در قالب فرآیندهای جزیی و مشـــخص معرفی و عرضه گردند. بر پایه همین منطق، 
موضوع تحقیق بر کتاب جواهرالکالمبه عنوان یک نمونه تصادفی تمرکز یافت که البته 
انتخاب آن به دالیل مختلفی از جمله حجم گسترده مصادیق و همچنین اذعان بسیاری 
از نظریه پردازان اجتهاد سیستمی بر تبعیت از پارادیم فقه جواهری مبتنی بوده است.

برآیند بررسی های انجام شده، نشان می دهد که عالوه بر شیوه های مرسوم جمع 
ادله متعارض، روش های دیگری از جمله حمـــل یکی از اطراف تعارض بر حکم 
تکلیفی غیرالزامی، کشف تعّدد در موضوع میان طرفین تعارض و باالخره استفاده از 
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دالیل خارجی مانند عمومات فوقانی و سیره عملی نیز از جمله سازوکارهایی است که 
به میزان قابل توجهی برای جمع میان روایات ظاهرًا متعارض در کتاب جواهرالکالم 
مورد استفاده قرار گرفته است؛ لذا شایسته است این امر در بازنگری ابزارهای جمع 
ادله و معرفی آنان در الگوهای پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد. چنان که در نوشتار 
حاضـــر نیز نموداری اجمالی در این خصوص ارائـــه گردیده و تفصیل جزئیات آن 
در پژوهشـــی گســـترده تر که مقاله کنونی نیز برآمده از آن است، بیان شده است.
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و فرآیندهای مورد نیاز در مقیاس یک تمدن(«، فصلنامه فقه و اصول، دانشـــگاه فردوسی 
مشهد، سال 51، شماره 3، شماره پیاپی 118، صص 179-159.
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و ارائه الگوریتم  
متناسب با آن

واســـطی، عبدالحمید. (1396). الگوریتم اجتهاد )روش شناسی استنباط فقهی( جلد . 24
اول: ســـه محور مسئله شناسی، دلیل یابی و قرینه یابی، طرح تحقیقاتی برای پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی. قابل دسترس در سایت:
https://www.academia.edu/38881203
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