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Abstract 
One of the factors influencing the decrees of the contemporary jurists is to convey 
the narrations based on dissimulation (taqiyyah). This method can often be seen in 
the works of Sheikh Tousi. Using this method to remove the contradictory 
narrations was among his significant characteristics which did not have any 
precedence before his time and the two books namely Al-Tahdhīb and Al-Istibṣār 
fīmā ikhtalafa mina-l-akhbār are the certain examples of this claim. The present 
study, analyzing the method of Sheikh i.e. to convey the narrations based on 
dissimulation and focusing on the sequence of the mentioned preferences in the 
Maqbūlah of Umar Ibn Hanzalah based on the priority of the  justice of narrator, the 
popularity of narration, its agreement with the Book, and disagreement with the 
Sunnis ('Ammah) and scrutinizing three cases of his viewpoints as examples 
invalidates the Sheikh’s reasoning for conveying the narrations based on 
dissimulation and does not see any excuse for that.  
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 شیخ الطائفه ۀهماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار عالجیه در رویّ

 9، یعقوب پورجمال*9زاده دلگشا ، سعید حسن3محمد محرمی

 تبریز، ایران  ،یاد اس مزدانشگاه آ د تبریز،واح اس می، حقوق یفقه و مبان ری، گروهتک. دانشجوی د1

 یرانا یز،تبر ی،دانشگاه آزاد اس م د تبریز،واح ی،حقوق اس م یگروه فقه و مبان یاراستاد. 2

 (11/12/1932؛ تاریخ پذیرش: 22/12/1931)تاریخ دریافت:  

 چكیده

رض، فتاوای فقهای متأخر از آن متأثر بوده، حمل روایات بر تقیه است. این شیوه را به یکی از عناصری که در بحث تعا

کارگیری این  ری ، هنگام ع ج اخبار متعارض، از خصوصیات بارز  در آثار شیخ  وسی مشاهده کرد. به توان یمات کرّ

فیماا   اإلستبصاار »و « ب األحکاام تهاذی »بوده اسات و دو کتاا     سابقه یبوی محسو  شده که در دوران ماقبل ایشان، 

رو باا واکااوی عملکارد شایخ  وسای در حمال        ی معینی بر این ادعا هستند. پژوهش پیشها نمونه« اختلف من األخبار

ۀ عماربن حنظلاه کاه باا تقادم اعادلیت راوی،       مقبولروایات بر تقیه، با محوریت قرار دادن ترتیب مرجحات مذکور در 

عناوان   و مخالفت با عامه مقرح است و همننین مداقه در سه مورد از نظریات وی باه شهرت روایت، موافقت با کتا  

 .کند ینمکند و وجهی بر آنها م حظه  ذکر نمونه، صحت استدتل ایشان در حمل روایات بر تقیه را دچار خدشه می

   واژگان کلیدی

 .عمربن حنظله ۀمقبول مرجحات، ی، وس یخشی، ا هیتق یاتروا یه،حمل بر تق
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 مقدمه

ۀ تقیه در مذهب امامیه به جهت ابت ی امامان شیعه به خفقاان و اساتبداد حکاام جاور     مقول

زمان خویش و مجاری جریانش در  ول تاریخ پرفراز و نشایب تشایع، از مباحاث مهام و     

دار بحاث   . این عنوان، در تعارض ادله که عهاده شود یمکاربردی فقه و قواعد آن محسو  

است و همنناین ضامن مبحاث اخباار     با یکدیگر  دلیلمقتضای دو یا چند  در زمینۀ تنافی

ۀ عمربن حنظله نیز مقرح است. بر ایان  مقبولمرجحیت مخالفت با عامه در  ژهیو بهع جیه 

ۀ اساتدتل  گردوناساا، هنگام تعارض دو خبر، هر کدام که مواف  نظر اهل سنت باشد، از 

. این ناوع برخاورد باا    شود یمقیه بر آن ا  ق خارج شده که در اصق ح، عنوان حمل بر ت

دار کاربرد آن، تا عصار حاضار اداماه     عنوان   یه روایات متعارض، از زمان شیخ  وسی به

 دارد.

 قبل از پرداخت مبسوط به بحث، تزم است به مفهوم تقیه در لغت و اصق ح بپردازیم.

 شناسی تقیه  مفهوم

 تقیه در لغت 

 زمیناه  داناد. وی در ایان   مای  «تحفا  و جلاوگیری  »م تقیاه را  مفهاو  نیالعا صاحب کتا  

األص ل: وَ ق وَی فلمّ ا     یف   یو التق و  ... ةیو ک لّ ما وقی شیئاً فهو وقاء له و وِقا» :نویسد مای

فراهیادی،  ) «الت ُّقَی و الت قوی و التُّقاة و التّقیّة یفُتحت أبدلت تاءً فتُرکت فی تصریف الفعل، ف 

إتّقای،  »بارای فعالِ    دیا مز یتقیه را مصدرِ ث ثا  ۀنیز واۀ یا عده(. 293 - 292 :1، ج 1211

 :11، ج تاا  ، بای منظاور  )ابان  اند اند و آن را باه ماعنای بارحذر کردن دانسته ذکر کرده« یتّقی

که لغویاان اخات ف اساسای در بیاان      شود یم(. از مجموع معانی مذکور روشن 204و  204

 های آنهاست.  و حذْر، وجه مشترک تعریف اند و تحف  مفهوم تقیه نداشته

 تقیه در اصطالح

خود و تارک مخالفات بااا    ۀ دیکتمانِ ح  و پوشاندنِ عق»از نظر شیخ مفید تقیه عبارت است از: 

(. 111: 1919 )ماافید، « در دین یا در دنیا باشاد  و ضرری ماخالفان در ماواردی که متضمتن زیان
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ماراد از تقیاه جلاوگیری از ضارر و صادمۀ      »کند:  یمان شیخ انصاری در تعریف این اصق ح بی

اماام  (. 11: 1212)انصااری،  « ۀ هماهنگی با مخالفان حا  در قاول و فعال   لیوس بهدیگری است 

تعریاف   گونه نیادر ذیل بحث در زمینۀ وتیت جایر، تقیه را « المکاسب المحرمه»نیز در  خمینی

و زیاان قااومِ مااخالف مااذهب، باه انجاام       تقیه عبارت است از جلوگیری از ضارر: »کنند یم

 (.  229: 2، ج 1921، )خمینی« اَعامال بار  ب  مذهب آنان

هایی از قبیل عدم اشتمال بر تمام اقسام تقیه وارد اسات کاه    های فوق اشکال بر تعریف

ها و ایرادهای آنهاا، تعریاف یکای از نویساندگان معاصار کاه دارای        برای اجتنا  از نقص

تقیاه  : »میکنا  یمعنوان تعریف برگزیده بیان  شتمال بر تمام اقسام تقیه است را بهجامعیت و ا

برای حف  جان یا آبارو   – )ع(اعم از عوام و خواص و ائمه –عبارت است از اینکه انسان 

رعایت مصلحت دین یا ماذهب، در   خا ر بهو یا  مسلکان همو یا مال خویش یا نزدیکان یا 

، عقیاده و نظار خاود را باه زباان      مسلکان هموان مذاهب دیگر یا مقابل دشمنان دین یا پیر

را بگوید و یا در ظاهر، مقاب  روش ناظران و برخ ف روش  اش دهیعقنیاورد، یا برخ ف 

، از اصول دین باشد، خواه از فروع دیان  کند یمخویش رفتار کند؛ خواه آن چیزی که پنهان 

 (.21 - 21: 1922زاده دلگشا،  )حسن« و خواه از مسائل عرفی

 ۀ حمل روایات بر تقیهنیشیپ

در کتب فقهاای متاأخر، یکای از عناصار تأثیرگاذار بار        ژهیو بهۀ حل تعارض اخبار، ویشاین 

استنباط بوده و آنان را به فتوا دادن برخ ف بعضی از روایات مجبور کرده است. به ایان معناا   

ن حکم واقعی نبوده است، لذا کا م وی  در آن روایات در مقام بیا )ع(که به نظر آنان، معصوم

، در این موارد، برای استنباط احکام فقهی رود یمشمار  که در حالت عادی یکی از منابع فقه به

، به جهت حمال  ندرو روایات فراوانی که از نظر سند هم صحیح هست فاقد ارزش است. از این

عناوان   ه، در آثاار شایخ  وسای، باه    (. این رویت291: 1932)صفری،  افتند یمبر تقیه از کارایی 

در اولین عصر حضور مستقل فقهای شیعه بعاد از  مشهود است.   آغازگر این شیوه در استنباط،

سوم تا زمان ظهور شیخ  وسای در قارن پانجم، هرچناد تقیاه در فقاه        سدۀ ۀانی، از م)ع(ائمه

عناوان راه عا ج    باه  هیا داشته، حمل روایات بار تق  یحضور پررنگ یفقه یا عانوان مسئله باه
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راه حل اصحا  متقدم برای ع ج تعارض در  .شده است ندرت استفاده می اخبار متعارض، به

ن یفقدان استفاده از حمل بر تقیه و دیگر قواعد کلی، بررسی موردی هر روایت بر اساا قارا 

)ماددی الموساوی،    و شواهد تاریخی، هم از ناحیۀ ماضمون و هام از ناحیۀ سند بوده اسات 

حمل بار تقیاه در فقاه، ناگهاان ساقح       ،پنجم سدۀبا ظهور شایخ  اوسی در (. اما 31: 1939

در برخورد بااا روایااات تبادیل شااد. او      یو این ناوع حامل، به ابزار متداول یافتمتفاوتی 

و « تااهذیب اتحکاام  »در دو مجموعۀ روایی خااود   ای اباتدا ایان حمل را در سقح گسترده

، تیا تنها در استبصار از حدود پنج هازار و پاناصد روا ،عنوان نمونه شد. بهمرتکب « استبصار»

عنوان تنها توجیه باارای   اند. این حامل گااهی به و بیست روایت بر تاقیه حمل شده ستیدو

ایان اماار، پیااش آماادن انفارادات و حتای تااولد         ۀجا ینت. حال تعارض استفاده شده است

ود کاه به نسبت فقه متقادم، هام از جهات روش و هام از     عاناوین جدید در ابوا  فقهی با

 (. 31 - 32، 1939)مددی الموسوی،  سابقه بود جهت نتیجه، بی

البته در خصوص اینکه در زمان شیخ، حمل روایات بر تقیاه ماورد توجاه خااص وی     

شاادت   به یعهکه شدر نظر داشت؛ چرا  ی را وس یخخاص زماان شا یطشرا واقع شد، باید

وجاود   یاریاخت ف بسا  ی،در آرا و فتاونیز  یعهش یعلما ینو ب هجوم مخالفان بودماورد ه

 (.221: 1922)رضازاده عسکری،  داشت

ۀ شیخ و مقتضیات زمان وی، توجه به چناد نکتاه ضاروری اسات: اینکاه      ویشدر زمینۀ 

ۀ شیخ واقع شاد، منبعاث از مبناای جدیاد وی در     ژیومورد توجه  باره کحمل بر تقیه به ی

(. وی بادون پاذیرش حجیات    121: 1، ج 1211یرش حجیت خبر واحد بود ) وسای،  پذ

ی مخالفان مبنای  ها هجمهتفریع فروع کند و پاسخی علمی در برابر  توانست ینماخبار آحاد 

رو کتاا  فقهای المبساوط را     بر نقص در فقه و تعداد فروع و مسائل آن داشته باشد. از این

باا اباداع    ی وس خیش(. 2: 1، ج 1921تألیف کرد ) وسی، در پاسخ به این تحقیر مخالفان 

ی که مسائل فقهی را با تفریع و تفصیل و مقارنه بین احکاام و همنناین   نینو یاجتهادۀ ویش

هار واقعاه و    یبرا عهیثابت کرد که فقه ش  کرد، از محدودیت خارج می تقبی  قواعد احکام

(. از 21 - 13: 1، ج 1913ر، ؛ صااد212، 1912)جناااتی،  اردد یحکاام مسااتقل یدادیاارو
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ۀ حمل اخبار بر تقیه ارائاه نکارده   ضابقی به ا اشارهصراحت  که شیخ در آثار خود به آنجایی

 رسد.   نظر می عنوان مقدمۀ بحث ضروری به است، برای تبیین بحث، تذکر نکاتی به

 حمل روایات بر تقیه

ۀ مرحلا ه مرحله را  ای کناد:   هر روایتی برای اینکه مستند حکم شرعی قرار بگیرد، باید س

 ور ققعی یا ظان معتبار( از    در این مرحله باید اثبات شود که روایت مورد نظر )به  صدور:

دنبال اثباات ایان نکتاه     در این مرحله به  ۀ جهت صدور:مرحلصادر شده است؛  )ع(معصوم

در  منظور بیان حکم واقعای خداوناد گفتاه اسات و     این روایت را به )ع(هستیم که معصوم

هنگام بیان آن، مسائلی همنون تقیه یا مصالح دیگری که سبب عدم بیان حکم واقعی شود، 

)نجفای،  « عادم التقیاۀ   أصاالۀ »ی مختلفی همنون ها نامدر کار نبوده است. این مرحله را به 

ایان    ۀ ظهور:مرحل؛ اند دهینام( 221: 1، ج 1211)صدر، « أصالۀ الجهۀ»( و 292: 1، ج 1212 

ۀ اثبات دتلت حدیث بر مدعاست که برای اثبات آن، باید از اصلی باا عناوان   رحلممرحله، 

 (. 211و  211: 1932عبور کرد )صفری، « اصالۀ الظهور»

حال بحث این است که آیا اخبار تقیه، قابلیت تعارض با دیگر اخبار معاارض را دارناد   

ان فقهاا اخات ف نظار وجاود     یا اینکه اساسا  حجیتی بر آنها متصور نیست. در این زمینه می

دارد. این اخت ف در بحث مخالفت با عامه نمود پیدا کرده است که ضمن ت زم باا عناوان   

 زیا برانگ چاالش از عنااوین    ی اساسی در نگرش فقها،ها تفاوتحمل بر تقیه و ضمن وجود 

یر آن در . دیدگاه تمییزی یا ترجیحی به این مسئله، بیانگر تاأث دیآ یمشمار  مبحث تعارض به

 رشیواقاع، اکثار و مااشهور فااقها در پاذ      در بحث تعارض و حمل روایات بر تقیه است.

فقهایی مانند شیخ  نهیزما انیدر ا که اند نظر داشاته  مخالفت باا عاامه اتفاق تیاصل مرجح

تا حادی مقلداناه    شانیو دیگران در سایۀ پیشگامی ا اند  وسی و ع مه حالی پیاشتاز بوده

 (. 12: 1939)علیزاده نوری و نویسندگان،  اند هعمل کرد

با نظر به سیر تاریخی این بحث در آثار فقهاا، رویکردهاای موجاود را در ساه دیادگاه      

شایخ مافید، سااید مرتضای و محقا  حاالی بااا انکاار یاا        بیان کرد: دیدگاه اول:  توان یم

باه   یت با عامه را وافا مخالف تیمتنی مرجح ۀاخبار آحاد، ادل تیحج ۀمحدود کاردن دامان
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(؛ دیدگاه دوم: مخالفت باا عاماه را   1939:13)علیزاده نوری و نویسندگان،  اند مقصود نیافته

کند و مرجحیتی بر آن قائل نیسات )خراساانی،    ت مقرح میحجت از تحج زییتمبا عنوان 

ه را عمل باه اخباار ع جیا   (؛ دیدگاه سوم: نظر مرحوم محمد باقر صدر که 221: 1، ج تا یب

ا و نه ترجیح ا تفسیر کرده و از بااا  تااقدم نااص باار ظاااهر،       عرفی   جامع یبه ناوع

 (. 211: 1، ج 1211است )صدر،   اخبار مخالف باا عاامه را بر معارضشان مقدم داشته

و نقاد نظار    مخالفت بااا عااامه   تیاصل مرجح رشیپذ در تقویت نظر مشهور مبنی بر

م که لسان اخبار ع جیه، رجحان یکی از متعارضین اسات،  مرحوم آخوند، باید متذکر شوی

ی بودن خبار موافا    ا هیتقنه سقوط آنها از حجیت. مقلب شایان توجه اینکه هیچ ققعی به 

ۀ اصاولیون و  قا بعامه نداریم و این امر صرفا  در حد احتمال مقرح بوده و بر همین اساا 

. بدیهی است در صاورت عادم   اند کرده اکثر اخباریون، حمل بر تقیه را مشروط بر تعارض

ی کاه باا   ا نکتاه تعارض، حمل بر تقیه نیز منتفی خواهد بود، هرچند خبر مواف  عامه باشد. 

، اینکاه اصال موضاوعی در    رساد  یما نظر  عنایت به آن، نظر مرحوم آخوند محل اشکال به

د و شاو  تعارض حجیت است؛ به این معنا که با فرض حجیت دو خبر، تعارض متصور مای 

 .  کند یمسقوط حجیت، موضوع آن را منتفی 

مرحوم آخوند برخ ف مشهور، قائل به تخییر ابتدایی بود که بر اسااا مبناای وی، باه    

به اختیار هر کدام را دلیل حکم شرعی قارار داد   توان یمصرف تعارض یکی از متعارضین، 

خبری که حمل بر تقیاه  ترتیب، با فرض عدم حجیت  (. به این222 - 229تا،  )خراسانی، بی

آن خبر را در بحث تعارض مقرح کرد. لذا این مبنا با نظر تمییازی   توان ینم، دیگر شود یم

که ماوارد متعاددی از روایاات     میدان یمشدنی نیست. ع وه بر این  دیدگاه دوم( جمع) وی

دسته که در صورت سقوط حجیت این  رندیگ یمی مبنای عمل قرار ا هیتقی، در شرایط ا هیتق

ۀ شناسایی نیزمدر  ژهیو بهشدنی نخواهند بود،   ور مقل ( در با  تقیه نیز استناد از اخبار )به

ۀ تقیه در عبادات. در توضیح مقلب فوق باید متذکر شویم که روایاات متضامن حکام    دامن

ی بیان شده اسات  ا هیتقصراحت، حکم  ی بر دو نوع هستند: گاهی در روایت بها هیتقشرایط 

ی اختصاص دارد. البته در غالب موارد، چناین تصاریحی در ماتن    ا هیتقکم، به عمل و آن ح
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ی باودن آن  ا هیا تقروایت وجود ندارد و به جهت تعارض آن روایت با اخبار دیگر، احتمال 

ۀ عمال بار اسااا آن    نحاو ی بودن خبر و ا هیتق. در واقع، با تحق  تعارض، شود یمتقویت 

 .  شود یممعلوم 

 ترتیب مرجحات 

 دیدگاه شیخ طوسی

ۀ مشخصی برای حمل روایات بار تقیاه   ضابقهرچند در آثار فقهی و اصولی شیخ، م ک و 

مشهود نیست، ولی مرحوم شیخ در دو کتا  تهذیب األحکام و استبصار به بحث تعاارض  

ۀ تهذیب األحکام در خصاوص غارضِ تاألیف    مقدمپرداختِ مبسو ی داشته است. وی در 

 ۀویاحادیاث متعاارض و شا   ر و ذکر قعی هر مسئله و احادیث مشهوذکر مستندات قآن به 

 رفع ناسازگاری این احادیث با یکدیگر و تأویل آنها یاا وجاوه ضاعف احادیاث متعاارض     

 (.9 - 2: 1، ج 1211اشاره دارد ) وسی، 

ۀ احادیاث مختلاف   سا یمقاۀ مختصرتری در بیان مجموعوی استبصار را نیز به جهت تألیف 

ی اخبار به متواتر و غیرمتواتر و بیان اقسام و قاراین آنهاا،   بند میتقسۀ آن با مقدم تألیف کرد که در

ۀ برخاورد باا احادیاث    ویشا عملی خویش در با  مرجحاات و   –ۀ نظری منظومدر مقام تبیین 

که ع وه بار   داند یممتعارض است. وی فصل ممیز اخبار متواتر با اخبار آحاد را قراین متعددی 

. کناد  یما ۀ اخباار آحااد خاارج    محدود، خبر متواتر را نیز از ندهست  علما موجب اینکه وجود آنه

مقابقات باا ظااهر      ۀ عقال و مقتضاای آن،  ادلا قراینی که شیخ احصا کرده، مشتمل بر مقابقت با 

قرآن، مقابقت با سند مققوع و اجماع است. اما عمل به خبر واحدی که دارای معارض باشاد را  

ۀ بعاد،  وهلا عنوان اولین شرط بیان شده است. در  که اعدلیت راویان به مشروط به شرایقی کرده

اگر دو خبر در عدالت روات مساوی بودند، به خبری کاه تعاداد راویاانش بیشاتر باشاد، عمال       

. در صورت تساوی در عدالت و عدد و نبود قراین مذکور، عمل باه خباری کاه امکاان     شود یم

تلزم  رح خبر دیگر باشد، مقدم است. اماا شااید عمال    تأویل دارد، بر خبری که عمل به آن مس

به هر دو خبری که امکان تأویل دارند نیز، میسر باشد، اما یکی از دو تأویل، خبری داشاته باشاد   

حاال   -ۀ آن محسو  شود و لف  یا دلیلی شاهد بر بعضی وجاوه آن باشاد   پشتوانکه معاضد و 



091  6911، تابستان 2، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

صورت، عمل باه خباری    شاهد باشد، که در اینو خبر دیگر عاری از  –صراحت یا تلویح  چه به

 که عاری از شاهد است، در اولویت قرار دارد.

از  کدام چیهکه اولی صورتی است که  داند یمشیخ دو حالت را نیز مجرای اصل تخییر  

دو خبر متعارض، شاهدی نداشته باشند و همننین زمانی که عمل به دو خبر متعارض، جز 

میسر نباشد. البته شیخ به مصیب بودن شخصی نیز اشاره دارد کاه   با رد و  رح خبر دیگری

بعد از فحص و یأا از یافتن مرجح، به خبری عمل کند که برخ ف عمل شاخص دیگار   

و ت تجادون ماا ترجحاون باه      ثانیحد لیکمقالوا اذا آورد ع»باشد و دلیل آن را نیز حدیث 

. وی در نهایات،  کناد  یما بیان  1«عمل بهماال یف نیریتاتخر مما ذکرناه کنتم مخ یاحدهما عل

کاه اجمااع بار     داناد  یما نبود اجماع بر صحت یا ابقال یکی از متعارضین را مانناد حاالتی   

عمل به هر دو خبر، محکوم به جواز و  صورت نیاصحت دو خبر وجود داشته باشد که در 

 (. 9 - 2: 1، ج 1931صحت خواهد بود ) وسی، 

ۀ مواجهه با روایات متعارض اسات کاه بناا    نحومیت فراوانی دارد، ی که توجه به آن اها نکته

جماع   یهاا  از روش یکای کاه کااربرد    یدر ماوارد  بر نظر مشهور اصولیون امامیه و اهل سنت،

تعارضی متصور نیست و از آن به تعارض غیرمستقر نیاز   صورت نیاکه در  -ممکن باشد،  یعرف

؛ 221: 1تاا، ج   )حائری  هرانای، بای   ردیگ یمورت ص ی  ر ینرفع تعارض از ا - کنند یمتعبیر 

(. در صاورت عادم امکاان    223تا:  اف، بی؛ خل1132ّ: 2، ج 1211؛ زحیلی، 221تا:  خراسانی، بی

. لذا بر اساا مبنای مشهور، در موارد جماع  شود یمجمع عرفی، ترجیح و اخذ مرجحات مقرح 

ماوارد خواهاد باود، مجاالی بار      عرفی که شامل عام و خاص و تقدیم نص بار ظااهر و دیگار    

، چرا که مجرای جمع بین ادله و عمل باه آنهاسات.   ماند ینمهای آن باقی  تعارض و اعمال قانون

ۀ عماربن حنظلاه ماورد    مقبول  ،شود یمدر بحث ترجیح نیز که مقام بعد از جمع عرفی محسو  

؛ 221: 1، ج 1212ی، ؛ مجلسا 2: 11تاا، ج   بای   استناد و عمل فقهای امامیه است )حسینی عاملی،

ۀ مخالفات باا عاماه ماؤخر از ساایر مرجحاات اسات        رتبا (. مقاب  مقبولاه،  29: 1922خمینی، 

                                                                                                                                        
 ی استبصار، یافت نشد.  مقدمه. با تتبع ما در منابع روایی، روایت فوق الذکر با عبارات منقول در 1
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(. بر اسااا ماتن مقبولاه، پاس از     12 - 11: 1، ج 1922؛ کلینی، 11و  2: 9، ج 1219)صدوق، 

بررسی اعدلیت، افقهیت، اصدقیت و اورعیت راوی و همننین شهرت روایت، موافقت با کتاا   

 رعایت این ترتیب موضوعیت دارد.   رسد یمنظر  سپس مخالفت با عامه بیان شده است که بهو 

 دیدگاه دیگر فقها

البته در زمینۀ ترتیب مرجحات، نباید اخت ف نظر فقها را از نظر دور داشت؛ با این توضایح  

ماوارد  . مرجحات دتلی که شامل کنند یم  میتقسۀ دتلی و روایی دستکه مرجحات را به دو 

بوده و در مقابل، مرجحات روایای   بر ظاهر اظهریا  ظاهربر  نصجمع عرفی از قبیل تقدیم 

 . ندنیز مشتمل بر سه قسم سندی یا صدروی، مضمونی و جهتی هست

 دیدگاه مشهور

یۀ مشهور، بین مرجحات ترتیب وجاود دارد کاه البتاه تقادم مرجحاات، محال       نظرمقاب  

ی مختلفای وجاود دارد. شایخ انصااری و مرحاوم      ها دگاهیداخت ف است و در این زمینه، 

؛ کااظمی  11: 2، ج 1213نایینی قائل به تقدم مرجح صدوری بر جهتی هساتند )انصااری،   

نیز در تعارض مرجح صدوری با جهتی، « درر الفوائد»(. صاحب 121: 2تا، ج  خراسانی، بی

 (.122: 2، ج 1212قائل به تخییر است )حائری یزدی، 

 آخوند خراسانی دیدگاه 

مرحوم آخوند، قائل به نبود ترتیب است؛ وی تمام مرجحات را در عرض واحادی قلماداد   

 (. 212 - 219تا:  که مرجع آنها مرجح صدوری است )خراسانی، بی کند یم

 دیدگاه برگزیده 

، مراتاب  شاود  یما ی که با عنایت به آن، نظر شیخ انصاری و مرحاوم ناایینی تقویات    ا نکته

، مارجح صادوری بار    صورت نیاکه در  آنهاستر حسب اهمیت در مرجحیت مرجحات ب

مرجح جهتی مقدم خواهد بود؛ چرا که جهت صدور، فرع از ا مینان از اصل صدور است؛ 

مقادم بار    یات، و افقه یات مثال اوثق  ،به صدور خبر است یتکه موجب اقرب یمرجح یعنی

ایان اولویات از    فت باا عاماه.  مانند مخال ،جهت صدور باشد ۀکنند نییاست که تع یمرجح

 وضوح مستفاد است.  ترتیب مقبوله نیز به
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 های امام خمینی بر دیدگاه شیخ انصاری اشكال

و در بحث تعدی یا عادم تعادی باه مرجحاات     « التعادل و الترجیح»حضرت امام در کتا  

 شیخ انصاری مبنی بر تقدم تعباد باه صادور بار تعباد باه       دیدگاهبر هایی  منصوصه، اشکال

 .شود یمکردند که تبیین آن، موجب تبیین بیشتر بحث  جهت و مضمون وارد

 اشكال اول 

به نظر ایشان، تقدم مرجح صدوری بر جهتی، بر هیچ مبنا و دلیلی استوار نیست؛ با ایان توضایح   

که عق ، با کسب ا مینان از جمیع جهات یک خبار یاا روایات )مانناد اصال صادور، جهات        

. وی بارای بیاان ماراد    کنناد  یم( به آن عمل 1ننین سایر اصول عق ییصدور، و ظهور آن و هم

: الف( اگر مراد شیخ از تعباد باه صادور،    داند یمکند و هر دو را نیز مردود  شیخ، دو معنا ذکر می

یۀ شارع بوده یا بنای عقا  بار چناین اتکاا و     ناحلزوم عمل به روایت باشد، آن هم لزومی که از 

بیان کرد که شرع و عق ، تنها در صورت ا مینان از ساایر   گونه نیاباید  عملی منعقد شده باشد،

و صرف صدور یک روایت، بارای عمال باه آن کاافی      دکن یمجهات، ما را ملزم به عمل و اتکا 

نیست. به عبارت دیگر، اصل صدور، در عرض ساایر اصاول عق یای بارای عمال باه روایات        

ماا   ی باشد،یچیزی غیر از الزامی شرعی یا بنای عق  ،ز تعبداگر مراد ایشان ااما  کارایی دارد؛  (

 (.211: 1922)خمینی،  د نداریمبی محصلی برای این تعامعن

  9نقد اشكال اول

در ما نحن فیه، بحث بر سر تقدم رتبی مرجحی بر مرجح دیگر است، نه عمل به یک خبر؛ 

هنگام تعاارض را بررسای   به دیگر سخن، ما م ک تقدم و اولویت میان مرجحات دو خبر 

. در واقع، تعارض میان دو خبری مورد بحث است که در هر دو، أصاالۀ الصادور و   مکنی می

م حجیات خبارین   أصالۀ الجهۀ جریان دارند و اساسا  تحق  ایان اصاول عق یای کاه مقاوت     

 یست.  نمتعارضین است، محل نزاع 

                                                                                                                                        
   .اصل ا  ق و عموم و حقیقت انندم .1

 است. 21/13/1931نقدهای مذکور در این بخش، متأثر از تقریرات درا خارج استاد محسن فقیهی به تاریخ  .2
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 اشكال دوم 

ت؛ با این توضیح که در مقام تعاارض، تماام   اشکال دوم حضرت امام، ناظر بر فرض تعارض اس

، چرا که این اصول در دو  رف اخباار متعاارض   شوند یماصول لفظیه و عقلیه از حجیت ساقط 

جریان دارند و تعارض، عامل سقوط آنها از حجیت است. پاس بایاد در پای دلیال ع جگاری      

 (.212: 1922)خمینی،  وندش یمباشیم که به زعم ایشان، روایات ع جیه موافقت با کتا  مقدم 

 نقد اشكال دوم 

شود که چرا باید اصول عق یای و لفظای    در نقد این اشکال حضرت امام، سؤالی مقرح می

 اور مثاال بایاد اصال      به صرف تعارض سقوط کنند؟ بر اساا این مبنا، هنگام تعارض، به

قط کند که البتاه  صدور روایتی با راوی اعدل با اصل صدور خبری دیگر با راوی عادل، تسا

 موارد، تکلیف، اخذ روایتی است که راوی اعدلی دارد.   گونه نیادر 

 اشكال سوم 

کاه بار فارض اینکاه بناای عقا ، تقادم مرجحاات          دکنن یمبیان  گونه نیاایشان در نهایت 

صدوری را بپذیرد، بنای عق  را یاارای مقابلاه و مقاومات در برابار نصوصای نیسات کاه        

و بنای عق  با بیان شارع، قابال ردع   شمارند یما بر دیگر مرجحات مقدم موافقت با کتا  ر

 در چاارچو   کاه  هساتند  فرضای  در موارد این تمام ایشان نظر به و تخصیص است. البته

 ساایر  به منصوصه از مرجحات تعدی جواز به قائل اگر اما .منصوصه بحث کنیم مرجحات

 کاه  اسات  ایان  ،شاود  می دیگری بر مرجح یک تقدم سبب م کی که تنها ،باشیم مرجحات

 بارای  را امتیازی چنین مرجحی در واقع، هر .بیابیم واقع به تر کینزد را مرجح حائز روایت

 (.  212: 1922بود )خمینی،  خواهد مقدم دیگری بر ،آورد روایت یک

 نقد اشكال سوم 

ساند  مبنای حضرت امام در تقدم موافقت کتاا  بار ساایر مرجحاات، حادیث ضاعیف ال      

کاه اعتباار آن را دچاار      (112: 21، ج 1213 )حار عااملی،   1است عبداهلل بن ابی عبدالرحمن

                                                                                                                                        
 یحبه موافقت با کتا  بار تارج   یحترج مبر تقدعبداهلل  یبن اب عبدالرحمن یتدتلت روا به هم قائل یینیامرحوم ن. 1
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بر مخالف ، با وجود تقدم موافقت با کتا  در روایت مقبوله،، از سوی دیگر 1.کند یمخدشه 

 ی مؤخر دارد. ا رتبه، نسبت به مرجحات صدوری، همبا عا

مرجحات صادوری بار جهتای اسات کاه       که قول ح ، تقدم رسد یمنظر  در نهایت، به

 عبداهلل است بن ابی روایت عبدالرحمن و تنها معارض آن،صراحت مقبوله نیز مؤید آن بوده 

بان   ۀ عمار مقبولا البته باا توجاه و دقات در ماتن     پذیر است.  خدشه سندبه دلیل ضعف که 

 وضوح ترتیب مرجحات مستفاد است.  حنظله، به

 لْتَفَ تُ وَ لَا یُ -وَ أَوْرَعُهُمَا ثِیالْحَدِی فِوَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا  -بِهِ أَعْدَلُهُمَا کَ َحَمَا  الْحُکْ ُفَقَالَ »...  

ی عَلَ  وَاحِ دٌ مِنْهُمَ ا    فَضَّلُلَا یُ -عِنْدَ أَصْحَابِنَا انِیَّمَرْضِقَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ  -بِهِ الْآخَرُ حْکُ ُی مَا یَإِلَ

عِنْ دَ   هِیْ  عَلَالْمُجْمَعَ  -بِهِ حَکَمَای الَّذِ اَلِکَی فِ -عَنَّا اتِهِمَایَرِوَامِنْ  کَانَی مَا إِلَ نْظَرُقَالَ فَقَالَ یُ -احِبِهِصَ

نَّ الْمُجْمَ عَ  فَ إِ  -أَصْ حَابِکَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ  سَیْلَی الَّذِالشَّااُّ  تْرَکُوَ یُ -حُکْمِنَابِهِ مِنْ  ؤْخَذُیُفَ -أَصْحَابِکَ

 نْظَ رُ قَالَ یُ -عَنْکُ ْقَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ  -نِیْمَشْهُورَ عَنْکُ ْالْخَبَرَانِ  کَانَفَإِنْ  -ی أَنْ قَالَإِلَ هِیفِ بَیْرَلَا هِیْعَلَ

 حُکْ  َ  حُکْمُ هُ مَا خَ الَفَ   تْرَکُوَ یُ -بِهِ ؤْخَذُیُفَوَ خَالَفَ الْعَامَّةَ  -وَ السُّنَّةِ الْکِتَابِ حُکْ َ حُکْمُهُفَمَا وَافَقَ 

 الْکِتَ ابِ مِ نَ   حُکْمَهُعَرَفَا  هَانِیالْفَقِ کَانَإِنْ  تَیْرَأَأَ  فِدَاکَقُلْتُ جُعِلْتُ  -وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ -وَ السُّنَّةِ الْکِتَابِ

فَقَ الَ مَ ا    -ؤْخَ ذُ یُ نِیْالْخَبَ رَ یِّ بِأَمُخَالِفاً لَهُ ْ  الْآخَرَوَ  -ةِمُوَافِقاً لِلْعَامَّ نِیْالْخَبَرَوَ وَجَدْنَا أَحَدَ  -وَ السُّنَّةِ

 (.  111 - 111: 1213)حر عاملی، ...«  الرَّشَادُ هِیفَفِخَالَفَ الْعَامَّةَ 

که در مقبوله بیان شده است، در بحث تعارض اخبار، بررسای احاوال راویاان باا      گونه همان

ۀ نخسات  مرتبا تعبیر أَعْدَلُهُمَا در « وَ أَوْرَعُهُمَا ثِیالْحَدِی فِفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا أَعْدَلُهُمَا وَ أَ»عبارت 

ۀ بعد باید توجه کرد و روایت شاذ و غیرمشهور کناار  مرحلباید بررسی شود. به محتوای خبر در 

                                                                                                                                        
 (.122تا:  )کاظمی خراسانی، بی داند یمبه جهت ضعف سند، عمل به آن را مشکل  ی، ولاسته مبه مخالفت عا

اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَ  ْ   کِتَابَاللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ  کِتَابَاللَّهِ فَمَا وَافَقَ  کِتَابِی عَلَا فَاعْرِضُوهُمَ -مُخْتَلِفَانِ ثَانِیحَدِ کُ ْیْعَلَإِاَا وَرَدَ  .1

 .  رَهُ ْ فَخُذُوهُی أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُ ْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَاعَلَاللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا  کِتَابِی فِتَجِدُوهُمَا 

 
 



  222 الطائفه یخش یّۀدر رو یهبا مرجحات اخبار عالج یهحمل بر تق یهماهنگ 

نیز بیانگر مارجح بعادی باوده کاه     « ةِوَ السُّنَّ الْکِتَابِ حُکْ َ حُکْمُهُفَمَا وَافَقَ ». تعبیر شود یمگذاشته 

عناوان آخارین مارجح     پس از مشهور بودن خبر مقرح شده است. در نهایت، مخالفت با عامه به

شاود و   بیان شده که در صورت عدم امکان ترجیح با مرجحاات قبلای، ایان عناوان مقارح مای      

ماورد بحاث در    ی مؤخر نسبت به سایر مرجحات دارد. اما شیخ  وسی در تبیاین روایاات  ا رتبه

 این مقاله، ظاهرا  بر مرجح مخالفت با عامه، تقدم قائل شده است.

 نقد و بررسی سه نمونه در تهذیب و استبصار

با عنایت به فقدان بیان منا ی متعین در تألیفات شیخ و مبنا قرار دادن مرجحات ماذکور در  

بدون عنایات باه ترتیاب     عنوان نمونه نقد و بررسی احادیثی که مرحوم شیخ ۀ عمر، بهمقبول

 کنیم:   اند را مقرح می مرجحات، بدوا  متعرض حمل بر تقیه شده

 روایت اول 

 .اند شدهدر کتا  تهذیب األحکام، احادیث ذیل با وجود اشکال سندی، حمل بر تقیه 

رَوَاهُ  عْلَ ُیُ مَایفِ لٍیجَمِعَنْ  رٍیْمَعُ یأَبِبْنِ  بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ وبَیُّأَبْنِ فَضَّالٍ عَنْ  بْنُ الْحَسَنِ یُّعَلِا 

 . نَهُمَایْبَوَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ  هِیأَبِأُمَّ  نِیْجَدَّتَ تُیِّالْمَ تَرَکَقَالَ: إِاَا 

بْ نِ   اثِیَ  غِ عَ نْ  رٍیْ  عُمَ یأَبِعَنْ مُحَمَّدِبْنِ  عاًیجَمِ نِیْالْحُسَیٍّ وَ مُحَمَّدِبْنِ عَلِعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ ا 

دُونَ  کُ نْ السُّدُسَ مَا لَ  ْ یَ  نِیْالْجَدَّتَ )ص(ع قَالَ: أَطْعَ َ رَُِولُ اللَّهِ هِیأَبِعَبْدِاللَّهِ عَنْ  یأَبِعَنْ   َیإِبْرَاهِ

 .  أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَ لَا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ

 هِمَ ا یْعَلَمَعْمُ ولٍ   رُیْ  غَالْحَسَنِ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ  قَالَ مُحَمَّدُبْنُ: »سدینو یموی در ذیل احادیث فوق 

أَنَّ  نَّ ا یَّبَقَدْ  لِأَنَّایَ مَعَ الْأَوَّلِ مُخَالِفَانِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الثَّانِلِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُرَِْلٌ مَقْطُوعُ الْإِِْنَادِ وَ 

 هُنَ اکَ  کُنْی الطُّعْمَةَ إِاَا لَ ْ یَتُعْطَأَنَّهَا  ضاًیْأَ تَضَمَّنُوَلَدِهَا وَ الْخَبَرُ یَ بِینَصِتَحِقُّ الطُّعْمَةَ مِنْ الْجَدَّةَ إِنَّمَا تَسْ

ی خِلَافَتِ هِ  فِ   بَکْ رٍ و ی بِهَ ا أَبُ   قَضَ   ةَیَّالْقَضِلِأَنَّ هَذِهِ  ةِیَّالتَّقِالْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ  کُونَأَنْ یَ حْتَمِلُوَلَدُهَا وَ یَ

(. مقااب  مبناایی کاه از    912 - 919: 3، ج 1211) وسی، « ی بِهِقَضَی مَا عَلَیَ رُوِ کُونَأَنْ یَ جُواُیَفَ

 .شود یممقبوله مستخرج است، خدشه در سند، مانع حمل خبر بر تقیه 
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 روایت دوم 

ان احادیث این با ، با کتا  اإلستبصار، ضمن بی« الص ۀ فی الخز المغشوش»شیخ در با  

 بیان شاذ بودن روایت سوم، آن را حمل بر تقیه کرده است. 

ی حَ دَّثَنِ یِّ قَ الَ  الصَّرْمِیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ حْفَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَ»

) وسای،  « اَلِ کَ  جُواُیَ فَکَتَبَبِوَبَرِ الْأَرَانِبِ  غَشُّی الْخَزِّ یُفِلَاةِ قَالَ: َِأَلْتُهُ عَنِ الصَّ سَارٍبْنُ یَ رُیبَشِ

یُّ وَ الصَّ رْمِ إِلَّا دَاوُدُ  رْوِهِفَهَذَا خَبَرٌ شَااٌّ لَ ْ یَ: »سدینو یم(. وی در ادامه چنین 921: 1، ج 1931

ی فِ  قُلْنَ ا   کَمَ ا  ةِیَّ  التَّقِضَرْباً مِنَ  هِیفِالْوَجْهُ  کُونَأَنْ یَ اُجُومُخْتَلِفَةٍ وَ یَ دَیبِأََِانِ الْکُتُبِی فِ تَکَرَّرَإِنْ 

ی مؤخر نسبت به شااذ  ا رتبه(. حمل بر تقیه با 921: 1، ج 1931) وسی، « مِنَ الْأَخْبَارِ رِهِیْغَ

در مقبوله بیان شده اسات، مجرایای بارای    « مشهورب سیل یالشاذ الذ»بودن خبر که با تعبیر 

 ض ندارد.  حل تعار

 روایت سوم 

با نقل احادیثی که باا ظااهر آیاات    « الثَّوْبَ بُیصِالْخَمْرُ یُ»شیخ در جلد اول استبصار در با  

: میکن یمکند که یک نمونه از آن روایات را ذکر  را حمل بر تقیه می آنهاقرآن مخالف است، 

ی لِ أَبِ َِارَةَ قَ الَ: قُلْ تُ    یأَبِبْنِ  عَنِ الْحَسَنِ ابَةَیََِبْنِ  نْ صَالِحِعَ رٍیْبُکَبْنِ  وَ بِهَذَا الْإِِْنَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ»

 مُرُّیَفَ شْرَبُونَوَ یَ أْکُلُونَوَ هُ ْ یَ هِ ْیْعَلَی وَ الْمَجُوسَ وَ نَدْخُلُ النَّصَارَوَ  هُودَیَالْإِنَّا نُخَالِطُ  )ع(عَبْدِاللَّهِ

: 1، ج 1931) وسای،   «یَ تَغْسِ لُهُ تَشْ تَهِ ی الْخَمْرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ بِایَثِی عَلَ صُبُّیَفَ هِ ْیَِاقِ

وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُخَالِفَ ةٌ لِظَ اهِرِ الْقُ رْآنِ    : »دکن یم(. وی پس از نقل اخبار فوق، چنین بیان 131

« مَ ا  ةِیَّ  التَّقِی أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ عَلَ دُلُّیَی الَّذِوَ  رِهَایْغَی عَلَالْعَمَلُ  کُونَی أَنْ یَنْبَغِیَفَ

وَ الْأَنْص ابُ وَ   سِ رُ یْالْمَإِنَّمَا الْخَمْ رُ وَ  »یۀ آمراد شیخ، مخالفت با  (.131: 1، ج 1931) وسی، 

از مخالفت این روایت با ( بوده، البته با ققع نظر 31)مائده: « طانِیْرِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّالْأَاْالمُ 

: 1تاا، ج   ؛ فیض کاشانی، بای 22تا:  قرآن که میان برخی فقها محل مناقشه است )اردبیلی، بی

 ( اما خود شیخ با اذعان به مخالفت آن با کتا ، خبر مذکور را حمل بر تقیه کرده است. 12

هماین   که خبری با ظاهر آیات قرآن مخاالف باشاد،   که ذکر شد، در صورتی گونه همان
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مخالفت دلیل بر رد آن و همننین به جهت تقدم رتبی، موجب عدم جواز حمل آن بر تقیاه  

 .  شود یم

 ی ریگ جهینت

ی شیخ از حمل روایات بر تقیاه در حال تعاارض    ریگ بهرهبا عنایت به  توان یمدر مجموع، 

 بیان کرد که:  گونه نیااخبار، 

ینی در اخذ مرجحات باا  تعاارض   . در آثار فقهی و اصولی شیخ، ضابقه و م ک مع1

عنوان م کی واضاح، پاس از    ی عمربن حنظله بههمقبول وجود ندارد؛ این در حالی است که

عدم امکان جمع عرفی مقرح بوده و موضوعیت ترتیب مرجحات آن و ضارورت رعایات   

ی هاا  نموناه ؛ در دشاو  یما ترتیب مذکور، نشانگر صحت عملکرد در با  تعارض محسو  

 .    شود ینممقاله، تمسک به مقبوله م حظه مورد بحث 

وضاوح   ۀ عمربن حنظله و موضوعیت داشتن ترتیب آن، بهمقبول. مرجحات مذکور در 2

هاای   بیانگر تقدم مرجحات صدوری بر مرجحات جهتای و مضامونی اسات و بار اشاکال     

 ؛شود ینمواردشده در خصوص تقدم سایر مرجحات بر مرجح صدوری، وجهی م حظه 

ی مورد بحث، بر مبنای محوریت مقبوله، با وجود خدشه در سند، حمال  ها نمونه . در9

. خبر مذکور در با  رسد ینمنظر  روایت بر تقیه در خصوص بحث ارث جدتینِ، صحیح به

کتا  اإلستبصار نیز به جهت شاذ بودن، مجاالی بار حمال بار     « الص ۀ فی الخز المغشوش»

عنوان سومین مرجح، مقادم   مقبوله، موافقت با قرآن به ۀ ترتیب مرجحاتادامتقیه ندارد. در 

بر مخالفت با عامه مقرح شده که با عنایت به آن، در صورت مخالفت خبری با قرآن، حمل 

 «الخمار یصایب الثاو    » بر تقیه صحیح نخواهد بود که رعایت این امر نیز در روایت باا  

 .شود ینمکتا  اإلستبصار م حظه 
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 ا:یا السا م إلح  همیعل تیالب مؤسسۀ آل، قم: کفایة االصول(. تا یبخراسانی، محمد کاظم ) .11

 .التراث

، چ هشتم، قااهره: مکتباۀ الادعوۀ اإلسا میۀ     عل  اصول الفقهتا(.  ، عبدالوها  )بیخلّاف .12
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 شبا  األزهر. 

تنظایم و نشار آثاار     ۀسسؤمچ دوم، تهران: ، ةالمکاِب المحرم (.1921) اهلل خمینی، روح .19

 .حضرت امام خمینی

تنظایم و نشار آثاار     ۀسسؤموم، تهران: ، چ سالتعادل و الترجیح(. 1922اااااااااااااا ) .12

 .حضرت امام خمینی

 تنظیم و ۀسسؤم، چ بیستم، تهران: والیت فقیه، حکومت اِالمی(. 1922اااااااااااااا ) .11

 . نشر آثار حضرت امام خمینی

 ، چ اول، دمش : دارالفکر. اصول الفقه االِالمیق(.  1211زحیلی، وهبه ) .11

دارالکتاا   ، چ دوم، بیاروت:  عل  األصول یس فدروق(.  1211صدر، سید محمد باقر ) .11

 ی.  اللبنان

، چ پانجم، قام: مرکاز الغادیر     عل   األص ول   یف   بحوثق(.  1211ااااااااااااااااا ) .12

 للدراسات اإلس میۀ. 

 ، چ دوم، قم: کنگرۀ شهید صدر. المعال  الجدیدة لألصول (.1913اااااااااااااااا ) .13

دفتار  چ دوم، قام:  ، هی  الفق حض ره یم ن ال (. ق 1219) هیا بان بابو  یمحمدبن علصدوق،  .21

 ی.  انتشارات اس م

 چ دوم، قم: بوستان کتا .   ،نقش تقیه در اِتنباط(. 1932اهلل ) صفری، نعمت .21

، چ اول، تهاران:  اإلِتبصار فی ما اختلف م ن األخب ار  (. 1931 وسی، محمدبن حسن ) .22

 . اإلِالمیةدارالکتب 

، چ چهااارم، تهااران: دارالکتااب ذیب األحک  امته  ق(.  1211اااااااااااااااااااااااا ) .29

 . اإلِالمیة

 ، چ دوم، قم: مقبعۀ ستاره. العدة فی اصول الفقهق(.  1211ااااااااااااااااااااا ) .22

 .  مکتبة الرضویة، چ سوم، تهران: المبسوط فی فقه اإلمامیة (.1921) ااااااااااااااااااااا .21

 چ دوم، قم: دارالهجره.  ،کتاب العینق(.  1211بن احمد ) فراهیدی، خلیل .21



221  6911، تابستان 2، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

اهلل  ، چ اول، قام: کتابخاناۀ آیات   مف اتیح الش رائع  تاا(.   فیض کاشانی، محمد محسن )بای  .21

 مرعشی نجفی )ره(. 

 ، قم: مؤسسۀ نشر اس می.  فوائد األصولتا(.  کاظمی خراسانی، محمد علی )بی .22

ب ، چ جهاارم، تهاران: دارالکتا   الک افی  (.1922بان اساحاق )   کلینی، محمادبن یعقاو    .23

 اإلس میۀ.

، چ دوم، قام:  مِرآةُ العقول فی ش رح اخب ار آل الرِ ول   ق(.  1212مجلسی، محمد باقر ) .91

 دارالکتب اإلس میه. 

 ، قم: نشر شریف رضی. تصحیح اإلعتقاد بصواب اإلنتقاد(. 1919مفید، محمدبن محمد ) .91

وت: ، چ هفتم، بیار جواهرالکالم فی شرح شرائع اإلِالمق(.  1212نجفی، محمد حسن ) .92

 داراإلحیا: التراث العربی.  

 مقاالتب( 

نقش شیخ طوسی در ایجاد نهضت علمی با تأکیـد   .(1922)رضازاده عسکری، زهارا   .99

 .221: 12، پژوهش دینی، شمارۀ بر تطور فقهی

نگرشی تـارییی ـ    .(1939)علیزاده نوری، عقیه؛ فخلعی، محمد تقی؛ صابری، حسین  .92

، کاوشی نو ر متون فقه امامیه و تأمالتی در آنتحلیلی به مرجحیت میالفت با عامه د

 .12: 9 ۀشمار یکم، و یستسال ب در فقه،

اا  ی ه ب ر تق  یاتح مل روا ةدربار یا هیفرض. (1939محمد کاظم ) یدس ی،الموسو یمدد .91

 . 31 - 31 - 32: 9 ۀ، شمار21، سال نو در فقه یکاوش ،یطوِ یخش یدگاهد

 پایگاه اینترنتیج( 

 ؛یه ی درس اصول اِتاد محسن فق.  http://taghrir.ismc.irدروا خارج: سامانۀ تقریرات  .91

 .29/11/1931، تاریخ مراجعه 21/13/1931


