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چکیده
در بحث تعارض ادله که به معنای ناسازگاری در مدلول دو يا چند دليل است و به تعارض مستقر بين دو
يا چند دليل محدود مي شود قواعد تساقط  ،توقف و جمع مطرح است .
قاعده جمع عبارت است از اينکه  :مادامي که مي توان ميان دو دليل متعارض را آشتي داد و التيام بخشيد
اين جمع از طرح هر دو يا يکي به مراتب بهتر است  .جمع بر دو نوع است  :جمع عرفي و جمع تبرعي و
عقلي .
جمع عرفي جمعي است که عرف عام و عقالء عالم آن را مي پسندند و در محاورات خود عمالً از آن بهره
مي گيرند و جمع تبرعي و عقلي وجه الجمعي است که عقل با دقت و باريک بيني مي تراشد ولي به درجه
ظهور عرفي نمي رسد و عقالء عالم در محاوران خود چنين بنائي ندارند .وقاعده جمع شامل هر دو
تعريف مي شود  ،جمع عرفي دو درجه دارد يک وجه پرکاربرد مثل حمل عام بر خاص – حمل مطلق بر
مقيد -حمل مجمل بر مفصل – حمل روايت بر حاالت خاص مکلف و  ...و وجه کم کاربردی مثل حمل
سنت بر شناخت فريضه از طريق پيامبر (صلي اهلل و عليه و آله و سلم ) – حمل بر اختالف در موارد –
حمل روايت بر صلح و ميانجيگری و ....
قاعده جمع دارای آثار و مدارک و ادله و مصاديق خاصي مي باشد  .آثاری چون عدم جواز تساقط – عدم
طرح يکي بر اساس انتخاب ديگری و مدرکش عقل است و ادله ای نظير اولويت جمع نسبت به طرح –
اصل بودن عمل به دلي ل شرعي و مصاديقي چون موردی که يکي از دو دليل معيناً قرينه عرفيه بر دليل
ديگر باشد  .اشکاالتي بر وجوب قاعده جمع وارد شده که از سوی قائلين به وجوب جمع جوابيه هايي به
اين اشکاالت داده شده است و ثابت شده که جمع اولي از طرح مي باشد .
کلید واژه  :قاعده – جمع – تعارض – روايت

 - 1دانشیار گروه فقه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 - 2کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی
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طرح مسأله

گاهي بين دو دليل تعارض و ناسازگاری وجود دارد و مجتهد تکليف
خود را به هنگام تعارض دو دليل نمي داند و در اين هنگام سه راه پيش
روی او وجود دارد :
 .1طرج يکي يا هر دو دليل .
 .2عمل به دليلي که دارای امتياز و برتری و رجحان است .
 .3جمع بين دو دليل .
جمع بر دو نوع است :
جمع عرفي که عرف عام و عقالء عالم آن را مي پسندند و در محاورات
خود عمالً از آن بهره مي گيرند و جمع تبرعي و عقلي که وجه الجمعي که
عقل با دقت و باريک بيني مي تراشد  .ولي به درجه ظهور عرفي نمي رسد
و عقالء عالم در محاورات خود چنين بنائي ندارند .
سؤال های اصلی

)1محتوی و مقتضي قاعده جمع چيست ؟
)2آيا قاعده جمع فقط مختص جمع عرفي است يا هر دو جمع را شامل مي
شود ؟
)3مدرک و آثار و ادله قاعده جمع کدامند؟
)4اشکاالت وارد بر قاعده جمع کدامند؟
فرضیات

)1محتوی و مقتضي قاعده جمع عبارت است از :
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)2خير شامل هر دو جمع مي شود .
)3مدرک قاعده جمع عقل است و آثار آن نيز عبارتند از  :عدم جواز تساقط
 عدم جواز طرح يکي بر اساس انتخاب ديگری .)4ادله قاعده جمع عبارتند از  :اولويت جمع نسبت به طرح  -اصل بودن
عمل به دليل شرعي.
)5اشکاالت وارد بر قاعده جمع عبارتند از  :وقتي ادله حجيت امارات،
شامل هر دو خبر متعارض شد ،سند هر دو واجب التعبد شده و به منزله دو
خبر مقطوع الصدور خواهند بود ،که در آن سند قطعي هر کدام ،قرينه صارفه
و مجوز تصرف در ظاهر طرف مقابل است ،لذا طرح هيچکدام جايز نيست
و منحصراً بايد جمع داللي صورت گيرد.
اشکال دوم  :رابطه دو خبر ظاهر و مظنون السند ،مانند تعارض نص و
ظاهری که مظنون السند هستند و در آن جمع داللي اعمال مي شود ،نه اخذ
يکي و طرح ديگری است از اين رو در ما نحن فيه بايد جمع کرد نه طرح.
قاعده جمع در بحث تعادل و تراجيح و در کتب اصولي آورده مي شود ،
عده ای معتقدند قاعده جمع فقط جمع عرفي را در بر مي گيرد زيرا اگر
جمع عقلي را هم در بر گيرد با توجه به مطالب گوناگوني که در زمينه جمع
عرفي و عقلي آورده شده مشخص مي شود که قاعده جمع که جلوی
بسياری از دستور العمل های تعارض را مي گيرد  .گسنره داللتش هم شامل
جمع عرفي است و هم جمع تبرعي و اشکاالتي هم که بر قاعده وارد شده
بي اساس است و تأثيری در اين شمول جمع عقلي و عرفي ندارد و جوابي
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که به اين اشکاالت داده مي شود به صورت متقن و يقيني اين شمول را
ثابت مي کند .
قاعده جمع

اين قاعده عبارت است از  « :الجمع مهما امکن اولي من الطرح » يعني
مادامي که مي توان ميان دو دليل متعارض را آشتي داد و التيام بخشيد اين
جمع از طرح هر دو يا يکي به مراتب بهتر است.
اين تعريف را ابن رشد در کتاب ( بداية المجتهد ) نيز آورده است .
همچنين ابن ابي جمهور اين تعريف را در کتاب ( عوالي اللئالي ) آورده
است .
زحيلي نيز اين قاعده را در کتاب ( اصول الفقه االسالمي ) آورده است .
قاعده جمع جلوی تمام دستور العمل های باب تعارض را مي گيرد و لذا از
اهميت به سزائي برخوردار است و در دو مقام مي توان در باره اين قاعده
بحث کرد.
 .1سند و مدرک آن .
.1

 .2گستره داللت آن .

سند و مدرك

ما برای حجيت و اعتبار اين قانون يک آيه از قرآن و يا يک حديث از
سنت معتبره نداريم مبني بر اينکه (يا ايها الذين آمنوا اعلموا ان الجمع بين
المتعارضين مهما امکن اولي من الطرح) .بلکه تنها مدرک اين قانون
عبارت است از  :حکم عقل به اولويت جمع ،به اين معني که تعارض در
مواردی است که هر دو دليل دارای شرايط حجيت باشند و مقتضي
حجيت از حيث سند و داللت در هر دو دليل باشد و اگر معارضي نبود،
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حتماً هر کدام به درجه حجيت فعل مي رسيدند ،به علت اينکه مانع مفقود
بود ،ولي در هنگام تعارض ،مانع وجود دارد وآن تکاذب دو دليل درمقام
تشريع است که هر کدام ،ديگری را تکذيب مي کند و از حجيت فعليه آن
مانع مي شود .حال اين تکاذب در مواردی است که ميان دو دليل جمع و
سازش ممکن نباشد و گرنه تعارض نخواهد بود و در نتيجه تکاذبي
نخواهد داشت و در نتيجه نهائي ،وجهي برای سقوط هر دو دليل يا يکي
از آن دو نخواهد بود و در واقع در مواردی که جمع بين دو دليل ميسور
است ،مقتضي برای حجيت موجود است و وجود مانع هم مسلم و محرز
نيست ،پس هردو دليل به حجيت فعليه مي رسند.
 . 2گستره داللت قاعده جمع

گستره داللت اين قاعده  ،اين گونه است که  :گروهي پنداشته اند که اين
قانون  ،شامل جمع های عقلي مي شود و مطلق الجمع منظور است چه
عرفي و چه عقلي و آن اينکه دو دليل هنگامي با يکديگر تعارض مي کنند ،
که هر دو واجد شرايط حجيت باشند که (لوال المانع) به وجه حجيت فعليه
مي رسيدند  ،ولي (تکاذب الدليليين) مانع شد از اينکه هر يک از متعارضين
دارای حجيت فعلي شوند  ،حال مادامي که جمع بين الدليلين ولو به نحو
جمع تبرعي ميسور باشد  ،وجود مانع محرز نيست پس مقتضي موجود است
و مانع مشکوک است (فيؤثر المقتضي اثر).

( مظفر  ،محمد رضا  ،اصول الفقه  ،انتشارات

چاپخانه علميه  ،قم  ،بي تا ،ص . 231

انواع جمع

 .1جمع عرفي  :جمع عرفي عبارت است از  :جمعي که عرف عام و عقالء
عالم آن را مي پسندند و در محاورات خود عمالً از آن بهره مي گيرند .از
قبيل  :دليل عام و دليل خاص که عرف مردم به توسط دليل خاص ،عام را
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تخصيص مي زنند و در اين مورد سرگردان نمي مانند و هم چنين در مطلق
و

مقيد (.همان  ،ص ). 233

.2جمع تبرعي و عقلي  :جمع تبرعي و عقلي عبارت است از  :وجه الجمعي
که عقل با دقت و باريک بيني مي تراشد  .ولي به درجه ظهور عرفي نمي
رسد و عقالء عالم در محاورات خود چنين بنائي ندارند  .اين قسم از جمع
حد و مرزی ندارد  ،بلکه غليظ ترين متعارض ها را مي توان با دقت عقلي

تأويل برده و بين آن دو را جمع نمود  .مثالً يک دليل مي گويد ( :اکرم
العلماء) و دليل ديگر مي گويد  ( :التکرم العلماء) عقل مي تواند بين آن دو
را جمع کند به اينکه اولي را حمل بر عالم عادل و دومي را حمل بر عالم
فاسق کنيم  .و تنها در متعارض نص ،اين توجيه راه ندارد چون نص قابل
توجيه نيست ،ولي از نصوص که بگذريم ،دو ظاهر و لو عام و خاص مطلق
نباشد بلکه دو عام من وجه يا دو متباين باشند يا يک نص با يک ظاهر قابل
جمع تبرعي هستند  .پس دايره جمع عقلي به مراتب از جمع عرفي وسيع تر
است و خالصه اينکه جمع تبرعي عبارت است از  :توجيهات بسيار بعيدی
که هيچ دليل بر آنها نيست نه از حکم
.3عقلی و نه از بناء عقال و نه از منابع ديگر (.مظفر  ،محمد رضا  ،اصول الفقه  ،ص ). 228

مشهور علماء بر آنند که قاعده جمع مخصوص جمع های عرفي است و
شامل جمع تبرعي نمي گردد و مظفر صاحب کتاب (اصول الفقه) نيز از
همين دسته است و دو دليل برای اثبات مدعای خود مي آورد:
.4اگر مضمون اين قانوني که مورد تسالم جميع فقهاء است  ،وسيع باشد و
شامل جمع های تبرعي هم بشود ،الزمه اش آن است که هيچگاه دو دليل
متعارض پيدا نکنيم که قابل جمع نباشند  .بلکه غليظ ترين متعارض ها را با
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جمع تبرعي مي توان جمع نمود و اين امر تالي فاسد بزرگي دارد و آن اينکه
 :الزم مي آيد تمام روايات وارده ی در باب تعارض را که معروف به اخبار
عالجيه هستند و برای عالج متعارضين صادر گرديده اند طرح نموده و در
هيچ موردی از آنها استفاده نکنيم  ،مگر در موارد قليلي که متعاضين هر دو
نص باشند و هرگز قابل توجيه نباشند  ،و حمل اين همه روايت بر فرد نادر،
از سياق کالم معصوم به دور است و بلکه مي توان مدعي شد که اصالً در
امارات ظنيه متعارضه ،چنين موردی نداريم که هر دو دليل نص باشند  ،بلکه
نوعاً دو دليل متعارض از مقوله ظاهرين هستند و يا يک ظاهر با يک نص
است که ظهور و توجيه بردار است.
.5دو دليلي که با يکديگر تعارض مي کنند از لحاظ مقام ثبوت و تصور از
شش صورت خارج نيستند از اين شش مورد دو مورد از محل بحث ما
خارج است:
أ.دو دليل هر دو قطعي الدالله و السند باشند  .اين احتمال في حد نفسه
مستحيل است و وجود خارجي ندارد ،به دليل اينکه تعارض ما بين دو اماره
ظنيه ،معقول است ،ولي ميان دو دليل قاطع ،تعارض مستحيل است چون
که مستلزم جمع بين متناقضين است و به محض اينکه از يک دليل قطع
حکمي پيدا شود  ،نسبت به دليل ديگر قطع به عدم آن پيدا مي شود و يک
درصد هم احتمال داده نمي شود .
ب.يکي از دو دليل قطعي السند و الدالله باشد و ديگری اين چنين نباشد .
اين احتمال نيز از مورد تعارض خارج است  ،زيرا که وقتي از يک دليل
قطع حاصل شد  ،حجيت قطع ذاتي آن است و آن خبرحجت مسلم مي
شود  ،به طور قهر و جبر ديگر از ميدان خارج مي گردد و الحجت مي شود
 .پس اين دو صورت از محل بحث خارج است.
32

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي ،سال دوم ،شماره پنجم  ،پاييز 1389

بحث در اينجا  4قسم است :
1ـ هر دو دليل متعارض  ،از ناحيه داللت ،قطعي و از ناحيه سند  ،ظني
باشند مثل :دو خبر واحد منصوص.
 2ـ هر دو دليل متعارض  ،از ناحيه سند ،قطعي و از ناحيه داللت ظني باشند
 ،مثل  :دو خبر متواتر يا دو آيه ای که ظاهر در معني هستند .
 3ـ يکي از دو دليل متعارض  ،از ناحيه سند ،قطعي و از ناحيه داللت ،ظني
باشند و آن ديگری به عکس باشد  ،مثل  :خبر واحد نص با ظاهر آيه .
4ـ هر دو دليل متعارض هم از ناحيه سند و هم از ناحيه داللت ،گمان آور
باشند  .مثل  :دو خبر واحدی که ظاهر در معني

هستند (.مظفر  ،محمد رضا  ،اصول

الفقه  ،ص ).229

آثار قاعده جمع

قاعده جمع سه اثر به دنبال دارد:
أـ عدم جواز تساقط .
ب ـ عدم جواز طرح يکي بر اساس انتخاب ديگری به موجب اعمال تخيير .
ت ـ عدم جواز طرح يکي براساس انتخاب ديگری به خاطر داشتن مرجح به
دليل وجود اين آثار  ،قاعده مذکور اهميت زيادی پيدا کرده

است (.همان  ،ص

). 150

مدارك قاعده جمع

مدرک اين قاعده  ،ظاهراً فقط حکم عقل به اولويت جمع است .بيان اين
دليل اين است که در متعارضين مقتضي حجيت وجود دارد زيرا شرايط
33
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تعارض ،وجود مقومات حجيت دليلين است  ،تنها مانع از تاثير اين مقتضي،
وجود تکاذب است که آن هم با جمع داللي برطرف مي شود  .بديهي است
که اگر چنين کاری امکان داشت ،وجهي برای تساقط و يا تخيير وجود
نخواهد

داشت (.انصاری دزفولي  ،مرتضي  ،فرائد االصول  ،ج  ، 2بي جا  ،دفتر انتشارات اسالمي ،

بي تا،ص ). 753

ادله قاعده جمع

قاعده جمع بر پايه سه دليل استوار است :
.1

دليل ابن ابي جمهور احسايي که مبنايش بر :اجماع علما بر

اولويت جمع نسبت به طرح است(.

ابن ابي جمهور احسايي  ،محمد  ،عوالي اللئالي ،

ج  ، 4ص ). 121

.2

دليل شهيد ثاني  ،که مبنايش بر اين است که  :اصل در هر

دليل شرعي ،عمل کردن به آن است و طرح  ،خالف اصل است از اين
رو در صورت امکان بين آن دو جمع مي کنيم

(الجبعي العاملي  ،زين الدين،

الروضه اليهيه في شرح اللمعه الدمشقيه  ،ج  ، 1قم  ،ارغوان دانش  1426 ،ه  .ق  ،ص ) . 510

.3

دليل عالمه حلي  ،اگر بخواهيم يکي را طرح کنيم ،معنايش

اين است که  :داللت مطابقي و اصلي يک خبر را کنار بگذاريم  ،ولي اگر
جمع کرديم و در ظاهر و داللت مطابقي هر کدام تصرف کرديم معنايش
اين است که  :نصف داللت هر کدام را اخذ و نصف ديگر را طرح کرده
ايم و اين کار از کنار گذاشتن داللت اصليه يک دليل بهتر است(.
گيالني  ،مسلم  ،تلخيص فرائد االصول  ،ج  ، 2بي جا  ،بي نا  ، 1376 ،ص ). 161
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قاعده جمع عرفي مقرر مي کند که اگر تعارض در نظر عرف ،مستقر
نباشد ،بلکه يکي از دو دليل ،قرينه باشد بر تفسير مقصود شارع از دليل
ديگر ،جمع ميان دو دليل واجب است ،بدين گونه که دليل ديگر بر طبق
قرينه تأويل شود ،مقصود از قرينه ،آن کالمي است که از سوی متکلم برای
تفسير کالم ديگر مهيا شده است.
وجه قاعده جمع عرفي آن است که  :وقتي از سوی متکلم ،دو کالم
صادر مي شود و ظاهر يکي ،منافات با ظاهر ديگری دارد ،ولي يکي از آن
دو کالم ،از سوی متکلم برای تفسير مقصودش از کالم مقابل مهيا شده
است ،پس ناچار بايد ظاهر آن دليل را که متکلم اين چنين مهيا کرده است بر
دليل ديگر مقدم داشت ،زيرا ما بايد مقصود متکلم را از مجموع دو کالمش
و مطابق طريقه ای که خود متکلم مقرر
کرده است

بفهميم (.اسالمی  ،رضا  ،قواعد کلی استنباط  ،ج  ، 2قم  ،بوستان کتاب قم  ،دفتر تبلیغات

اسالمی حوزه علمیه قم  ،بی تا  ،ص ). 449

جمع عرفي عبارت است از  :وجه الجمعي که مورد قبول عقالء عالم و
عرف عالم است و توده ی مردم در گفتگوی های خود ،بناء عملي بر اين
جمع دارند از قبيل  :خاص و عام که در نزد اهل محاوره ،خاص قرينه عام
است و لذا به توسط خاص ،عام را تخصيص مي زنند و عام را حمل بر
خاص مي کنند و از قبيل (رأيت اسداً يرمي ) که در نزد عقالء ،کلمه يرمي
قرينه است بر اينکه مراد از اسد ،مرد شجاع است  .حال اين جمع را جمع
عرفي گويند ،چون عرف ،چنين جمعي دارند و نيز جمع مقبول گويند ،
چون در نزد عرف ،اين جمع پذيرفته شده و نيز جمع داللتي گويند ،چون
اين جمع مربوط به داللت دو دليل است و ربطي به سند ما ندارد.
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هرگاه تعبد به هر دو دليل متعارض ،امکان داشته باشد جمع انجام مي
شود و هرگاه تعبد به هر دو دليل ،محال بود ،نوبت به تساقط و يا تخيير و يا
ترجيح مي رسد؛ اما اگر تعبد به هر دو ميسور بود ،نوبت به اين طريق سه
گانه نمي رسد و در مواردی که جمع عرفي ممکن باشد ،به هر دو دليل مي
توان متعبد شد و دو دليل با يکديگر تکاذبي ندارند تا نوبت به تساقط و ...
برسد (.مظفر  ،محمد رضا  ،اصول الفقه  ،ص ).233

مصاديق جمع عرفی

جمع عرفي چهار مصداق دارد :
 1ـ موردی که يکي از دو دليل ،معيناً قرينه عرفيه بر دليل ديگر باشد  ،در اين
مورد عرف ،ميان دو دليل را جمع نموده به توسط يکي از دو دليل که
قرينيت دارد  ،دليل ديگری را که ذوالقرينه است تفسير و معني مي کند از
قبيل عام و خاص که در نزد عرف دليل خاص ،قرينه بر دليل عام است و
کاشف از مراد واقعي مولي است و از قبيل مطلق و مقيد ،که در نزدعرف
مقيد قرينه بر مطلق است و کاشف است و از قبيل نص و ظاهر که نص

36

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي ،سال دوم ،شماره پنجم  ،پاييز 1389

قرينه بر مراد متکلم از ظاهر است و از قبيل اظهر و ظاهر که اظهر ،قرينه مي
شود برای تصرف در ظاهر.
2ـ دومين مصداق جمع عرفي ،موردی است که يکي از دو دليل معيناً و يا
هر دو دليل دارای قدر متيقن باشند ،در اين صورت هم ،هر کدام را بر قدر
متيقن آن حمل مي کنيم و بدين وسيله تعارض نابود مي شود و قدر متيقن
در اينجا دو قسم است  :يکي قدر متيقن در مقام تخاطب و قدر متيقن
خارجي  .قدر متيقن در مقام تخاطب ،عبارت است از  :اينکه متکلم با
مخاطب پيرامون فرد يا صنف خاصي از يک مطلق سخن گفته باشد و به
دنبال آن مولي ،سخن مطلقي بر زبان جاری سازد و اينجا مي گوييم قدر
متيقن در مقام محاوره همان فرد يا صنف خاص است و قدر متيقن
خارجي ،عبارت است از اينکه  :هر مطلقي در واقع و نفس االمر دارای يک
سلسله مصاديق بارز و کاملي است که حتماٌ آن افراد ،از اين مطلق اراده
شده و ممکن نيست که ساير افراد مراد باشند و اين دسته به خصوص مراد
نباشد و منظور از اينکه هر يک از دو دليل قدر متيقن داشته باشد ،قدر متيقن
خارجي است نه قدر متيقن در مقام تخاطب  .به دليل اينکه اگر دو دليل
دارای قدر متيقن در مقام تخاطب باشند اساساً از ابتدا نسبت به ماده اجتماع،
تعارضي پيدا نمي شود تا نوبت به جمع بين دو دليل برسد  .زيرا تعارض
هنگامي محقق مي شود که هر دو دليل اطالق يا عموم داشته باشند.
3ـ سومين مصداق جمع عرفي ،موردی است که نسبت بين دو دليل
متعارض از نسبت اربع عموم و خصوص من وجه باشد ولي يکي از دو عام
طوری است که اگرنسبت به ماده اجتماع تخصيص بخورد  ،يعني ماده
اجتماع را از آن بگيريم و به دليل ديگر بدهيم و در اين دليل فقط به ماده
افتراق اکتفا کنيم ،هيچگونه تالي فاسدی پيش نمي آيد ولي دليل ديگر طوری
37
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است که اگر در ماده اجتماع ،آن را محکوم و دليل ديگر را حاکم قرار دهيم
و ماده اجتماع را به او بدهيم در اين عام ،تخصيص اکثر الزم مي آيد و
تخصيص اکثر قبيح و مستهجن است و از متکلم عاقل صادر نمي شود تا چه
رسد به متکلم حکيم.
4ـ مصداق چهارم جمع عرفي ،موردی است که ميان دو دليل از نسبت اربع،
عموم و خصوص من وجه باشد ،ولي يکي از آن دو در مورد تحديد و بيان
ضابطه و حد و مرز وارد شده و دليل ديگر وارد در مورد تحديد نيست  .در
اينجا نيز مي گويند  :هر عامي که در مورد تحديد وارد شده است،
ظهورش قويتر است ،به گونه ای که اين نوع از ظواهر را ملحق به نصوص
در حکم آنها مي دانند و مي گويند اين عمومات ،عالي از تخصيص هستند و
در نتيجه اين عام ،مقدم مي

شود(.مظفر  ،محمد رضا  ،اصول الفقه  ،ص ) 233

مواردی که مصداق جمع عرفي نيستند  :مواردی که مصداق جمع عرفي
نيستند چهار مورد مي باشند  :دو دليل متعارض ،هر دو نص در معني باشند،
که نص قابل توجيه نيست و قواعد باب تعارض بايد جاری شود.
 1ـ دو دليل متعارض ،متباينان باشند ،اما به گونه ای که قدر متيقن ندارند ،در
اينجا هم نوبت به قواعد متعارض مي رسد.
2ـ دو دليلي متعارض عامين من وجه باشند ،ولي غير از آن دو مورد مذکور
باشد باز هم جای جمع عرفي نيست.
بر مبنای شيخ انصاری اگر دو دليل متعارض عام و خاص باشند  ،ولي
ظهورشان مساوی باشد باز جای جمع عرفي
 ،ص ). 233

وجوه پر كاربرد جمع عرفی
38
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أ.حمل عام بر خاص
يکي از وجوه پر کاربرد جمع عرفي  ،حمل عام بر خاص است .
عام و خاص از اموری است که از نظر عرف تعارضي ظاهری و صوری
دارد ،که به مجرد جمع ميان آن دو ،اين تعارض مرتفع مي گردد  .مراد از
عام ،لفظي است که در مفهوم خود جميع مصاديق و افرادی را در بر مي
گيرد که شايستگي انطباق بر آنها را دارد .در نتيجه حکم برای همه اين
مصاديق ثابت است .مراد از خاص ،لفظي است که برخي مصاديق انطباق
پذير را شامل مي شود و يا حکمي است که بعضي از افراد موضوع خود يا
متعلق خود را در بر مي گيرد  .هر چيزی که دامنه و دايره شمول عام را
محدودتر و کوچکتر کند مخصص و اين در اصطالح علم اصول ،تخصيص
يا حمل عام بر خاص ناميده مي شود  .بنابراين تخصيص ،عبارت است از:
خارج ساختن بعضي از افراد و مصاديق موضوع عام از شمول حکم با حفظ
موضوع مثل خارج ساختن علمای فاسق از تحت وجود احترام عالمان(.
طوسي  ،محمد بن حسن  ،عده االصول  ،ج  ، 1قم  ،انتشارات قم  ،بي تا  ،ص ). 393

معنای اينکه عرف ،عام را بر خاص حمل مي کند يعني خاص را مقدم
مي دارد و آن را کاشف از مراد واقعي مولي مي شمارد ،به عبارت ديگر
مقصود از حمل عام بر خاص آن است که عرف عام را به کمک خاص
تفسير مي کند و مي گويد  :مقصود از عام چيزی است غير از آنچه که دليل
خاص تعيين کرده است و بدين طريق با استفاده از اين حمل و جمع اخبار
به هر دو عمل نموده است  .شيخ طائفه هم با حمل بر خاص تعارض
ظاهری برخي از اخبار را برطرف ساخته
استبصار  ،تهران  ،بي نا  1390 ،ه  .ق ،ص ) 180
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ب:حمل مطلق بر مقید
يکي از وجوه پر کاربرد جمع عرفي  ،حمل مطلق بر مقيد است .
مطلق ،لفظي است که قابليت داللت بر تمام افراد جنس خود را داشته
باشد ،مانند :کلمه انسان که از هر گونه قيدی آزاد است  .در برابر هر گونه
قيد و صفت و عارض ديگری که به گونهای اين اطالق را محدود سازد ،
تقيد و آن کلمه و عبارت در اصطالح مقيد ناميده مي شود  .جمع اخبار به
کمک حمل مطلق بر مقيد هنگامي است که دو خبر در موضوع واحد ،احکام
مختلفي را بيان کرده باشند که يکي مطلق و ديگری مقيد و يا سبب حکم
يکي مطلق و ديگری مقيد و بين آن دو ناسازگاری و تنافي باشد به طوری
که نتوان ظهور هر دو را حفظ کرد و اينجا است که از ظهور مطلق بر مي
داريم و آن را بر مقيد حمل مي کنيم به عبارت ديگر مقصود از حمل مطلق
بر مقيد آن است که عرف مطلق را به مقيد تفسير مي کند و مي گويد که
مقصود از مطلق همان چيزی است که دليل مقيد تعيين مي کند  ،در نتيجه
با اين حمل تعارض ظاهری مرتفع و به هر دو عمل شده

است (.خميني  ،روح

اهلل  ،تهذيب االصول  ،ج  ، 2تهران  ،اسماعيليان  1382 ،ه.ق  ،ص ). 62

به طور کلي فقها و اصوليون بر اين توافق دارند که مي توان مطلق را بر
مقيد حمل کرد ،اما درباره اينکه در چه حالت هايي اين روش ممکن و در
چه حالت هايي ناممکن است اختالف نظر دارند  .شيخ طوسي در موارد
بسيار زيادی مطلق را بر مقيد حمل نموده و بدين طريق تعارض ظاهری
برخي اخبار را مرتفع ساخته است ،وی از اين موارد تنها در بيست مورد
تصريح به اطالق و تقيد اخبار نموده و در مواد بسياری نيز بدون اينکه اشاره
ای به حمل مطلق بر مقيد داشته باشد از اين روش استفاده نموده است(.
الطوسي  ،ابي جعفر محمد بن الحسن  ،استبصار  ،ج  ، 1ص )199
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رواياتي به طور مطلق از احتکار مواد غذايي نهي مي نمايد و رواياتي هم
نهي را مقيد به زماني کرده است که در شهر مواد غذايي در دست ديگران

نباشد  .شيخ مي نويسد  « :ينبغي أن نحمل هذه االخبار المطلقه علي هذه
المقيده کما بيناه في مواضع کثيره

» (.همان  ،ج  ، 2ص ). 115

ج:حمل مجمل بر مفصل
يکي از وجوه پرکاربرد جمع عرفي  ،حمل مجمل بر مفصل است .
طوسي در (عده االصول) مي گويد « :گاهي در کالم گوينده جمله ای به
صورت کلي و مبهم گفته
مي شود که شنونده نمي تواند از آن جمله به تنهايي و به طور قطع به
مقصود وی دست يابد ولي ممکن است با جمالتي که گوينده در گفته های
قبلي يا بعدی خويش آورده است  ،مطلب تبين گردد و کالم نخستين از کلي
گويي و ابهام خارج و تمامي جوانب آن روشن شود  ،در اصطالح حديث
پژوهان و اصوليان جمله اول را مجمل و جمله دوم را مبين و مفصل گويند
.در اين گونه موارد که حديث مجمل با حديث مفصل معنا مي شود در
حقيقت به مضمون هر دو عمل شده است و به آن حمل مجمل بر مفصل
گويند»(.الطوسي  ،ابي جعفر محمد بن الحسن  ،استبصار  ،ج  ، 1ص )406

د:حمل روايت بر حاالت خاص مكلف
يکي از وجوه پرکاربرد جمع عرفي ،حمل روايات بر حاالت خاص
مکلف است.
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پيامبر و امامان معصوم از آن رو که از فصيحان عرب و آگاه به حاالت
مردمند در هر حال و وضع و شرايطي ،حکم متناسب را برای آنها بيان داشته
اند و به طور طبيعي سخنان آنها متناسب با مقتضای حال و مقام خواهد بود .
ميدانيم شرايط و حاالت متفاوت مکلفان از موضوعاتي است که در مقتضای
حال ،نقش دارد و معصوم قطعاً متناسب با اين شرايط سخن خواهد گفت؛ بر
همين اساس گاه برای مکلفي حکم اولي را بيان نموده و برای ملکف ديگر با
توجه به اوضاع و احوال شخصي او ،حکم مخصوص ديگری را ابراز داشته
اند(.کاظمي خراساني  ،محمد علي  ،فوائد االصول  ،قم  ،نشر اسالمي جامعه مدرسين قم  ،بي تا ،ص
). 712

*حاالت خاص مکلف

الف:ضرورت و اضطرار
يکي از حاالت خاص مکلف ،ضرورت و اضطرار است .
با توجه به روايات ،بعد از حمد بايد سوره ای خوانده شود  ،ولي در روايتي
آمده است قرائت فاتحه به تنهايي در نماز جايز است  .شيخ در توجيه اين
روايت مي گويد  :اين خبر را بر حال ضرورت نه اختيار حمل مي کنيم .
دليل آن روايتي است که حضرت بر مريض و فرد مستعجل اجازه داده است،
تنها فاتحه را قرائت نمايد.

(همان  ،ج  ، 4ص ). 222

در رواياتي آمده است مرد در حال احرام نبايد سرش را بپوشاند ولي در
روايتي ديگر آمده است :
محرم مي تواند سر و صورتش را هنگام خواب بپوشاند  .شيخ در توجيه

آن مي نويسد  « :فالوجه في هذا الخبر أن نحمل علي حال االضطرار الذی
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يخاف اإلنسان فيها من کشف الرأس الضرر دون حال االختيار

»(.الطوسي  ،ابي

جعفر محمد بن الحسن  ،استبصار  ،ج  ، 2ص ). 185

ب:عدم تمكن و توانايي
يکي از حاالت خاص مکلف ،عدم تمکن و توانايي است .
در صورت فراموش کردن سعي ميان صفا و مروه ،روايتي مي گويد :
حتماً بايد برگشت و سعي را انجام داد در حالي که در روايت دومي آمده
است به نيابت از طرف محرم انجام

شود( .همان  ،ص .) 239

ج:تقیه

يکي از حاالت خاص مکلف ،تقيه است .
روايتي که بر خالف باب وضو ،به جای مسح پاها ،فروبردن در آب را
مجزی مي داند  ،شيخ در توجيه آن آورده است  » :فهذا الخبر محمول علي
حال التقيه فأما مع االختيار فال يجوز اإل المسح عليهما علي ما

بيّناه» (.همان ،ج

 ، 1ص ). 65

معذوريت

يکي از حاالت خاص مکلف ،معذوريت است .در توجيه روايتي که کوچ
کردن از مزدلفه به مني را پيش از طلوع فجر جايز مي داند  ،در حالي که در
روايت ديگری برای آن يک گوسفند کفاره ذکر نموده است(.
). 256

ج  .سهو و فراموشي
يکي از حاالت خاص مکلف ،سهو و فراموشي است.

43

همان  ،ج  ، 2ص

قاعده جمع

ج.ناآگاهي و جهل مكلف
يکي از حاالت خاص مکلف ،ناآگاهي و جهل مکلف است.
د.ترس و خوف
يکي از حاالت خاص مکلف ،ترس و خوف است.
ح.حمل صیغه امر بر استحباب
يکي از وجوه پر کاربردی جمع عرفي  ،حمل امر بر استحباب است ،
منظور از صيغه امر هر قالب و اسلوب کالمي است که بر در خواست و
طلب فعل داللت داشته باشد .
نظر شيخ الطائفه و مشهور عالمان اين است که صيغه امر بودن هر گونه
قرينه ظهور ،در وجوب دارد و تنها در صورت وجود قرينه از اين مدلول
حقيقي به مدلول ديگر انصراف

يابد (.طوسي  ،محمد بن حسن  ،عده االصول  ،ج  ، 1ص

). 772

ط.حمل صیغه امر بر رخصت و رفع حظر
يکي از وجوه پر کاربرد برای جمع عرفي ،حمل صيغه امر بر رخصت و
رفع حظر است .
ع.حمل صیغه نهي بر کراهت
يکي از وجوه پر کاربردی جمع عرفي ،حمل صيغه نهي بر کراهت است.
منظور از صيغه نهي ،هر ساختار کالمي است که بر ترک امری داللت کند
 ،صيغه نهي برای معاني گوناگوني به کار مي رود  ،از جمله :تحريم  ،کراهت
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 ،دعا  ،تحقير و  ...از همين رو در معنا يا معاني اصلي آن اختالف شده
است .اکثر علمای اصول عقيده دارند که صيغه نهي خالي از هرگونه قرينه
ظهور در حرمت دارد و بدون قرينه ،بر غير تحريم داللت نمي کند  ،اگر در
مواردی نواهي شرعي بر کراهت داللت مي کند به خاطر ظاهر لفظ است ،
بلکه قراين و شواهد موجود در کالم و يا در خارج آن چنين داللتي را
برتابيده

است (.همان  ،ج  ، 1ص ). 255

حمل نهي بر کراهت و انصراف آن از تحريم ،هنگامي است که دو خبر
رسيده باشد که يکي از انجام عملي نهي مي کند و ديگری انجام آن را اجازه
مي دهد  ،جمع ميان اين دو حديث بدين گونه است که حديث دال بر جواز
را قرينه صارفه برای نهي قرار دهيم و بدين سان دست از ظهورو نهي در
تحريم برداريم و آن را بر کراهت حمل کنيم  .درحقيقت با اين روش به
مضمون هر دو حديث عمل شده  ،شيخ الطائفه برای رفع تعارض ظاهری
اخبار در  83مورد از اين حمل بهره برده

است (.الطوسي  ،ابي جعفر محمد بن الحسن ،

استبصار  ،ج  ،1ص ). 117

غ .حمل بر مجاز
يکي از وجوه پرکاربردی جمع عرفي ،حمل بر مجاز است .
لفظ به اعتبار کاربرد و استعمال ،به حقيقت و مجاز تقسيم مي شود در
ادبيات و علم اصول هر گاه لفظ به دليل وجود ارتباط معنايي و قرينه در
معنايي به کار رود که در اصل برای آن وضع نشده است  ،آن را مجاز گويند.
به طور مسلم معنای حقيقي بر معني مجازی به دليل بي نيازی آن از قرينه
خارجي رجحان دارد به گونه ای که لفظ بدون قرينه بر حقيقت داللت مي
کند و لفظي که احتمال حقيقت و مجاز در آن مي رود بر حقيقت حمل مي

45

قاعده جمع

شود  ،مگر هنگامي که استعمال حقيقي آن از نظر عقلي ،عرفي يا شرعي
ممکن نباشد و يا قرينه حالي يا مقالي بر خالف آن در کالم باشد که در اين
موارد بر مجاز حمل مي

شود( .طوسي  ،محمد بن حسن  ،عده االصول  ،ج  ، 1ص ). 37

يکي از موارد جمع داللي ميان اخبار متعارض حمل بر مجاز است و آن
هنگامي که دو حديث متعارض در يک موضوع رسيده باشد که يکي از آن
دو ،دو معنا داشته باشد ،يکي معنای حقيقي معارض با معنای حقيقي حديث
ديگر و يک معنای مجازی که با معنای حقيقي حديث ديگر جمع پذير
است.
ط.

حمل بر تخییر

يکي از وجوه پرکاربرد برای جمع عرفي  ،حمل بر تخيير است .
گاهي دو دسته خبر ،تعارض نمايي دارند  ،بدين گونه که در روايات
حکم يک مسأله به دو صورت بيان شده است  ،در برخي موارد شيخ با
توجه به قراين و شواهدی که اقامه مي کند بر اين باور است که بيان اين
گونه روايات تنافي نيست و به عنوان وجه جمع ميان اخبار آنها را حمل بر
تخيير مي کند تا عمل را به هر يک از دو طريقه ی مذکور در روايات جايز
نمايد ،مانند  :کيفيت نماز عيدين به طور فرادی ،کيفيت نماز خوف ،
چگونگي ترتيب جنازه های مرد و زن برای نماز ميت  ،تقديم غسل جنابت
يا غسل ميت در فرض کمبود آب  ،کيفيت سه روز روزه ی مستحبي در
هرماه و  ...که در همه موارد دو گونه حکم بيان شده است و شيخ هر دو را
صحيح و مکلف را در انجام هر يک مخير مي
الحسن استبصار  ،ج  ، 1ص ). 456- 457 – 473 – 102 – 137

ي.

حمل بر زمان و مكان خاص
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يکي از وجوه پرکاربردی جمع عرفي  ،حمل بر زمان و مکان خاص
است .
از آنجا که معصومان پاره ای از دستور ها را بر حسب موقعيت های ويژه
زماني و مکاني بيان داشته اند و اين گونه احکام ثابت نيست توجه به اين دو
عنصر وتأثير آن در احکام از مباحث بسيار مهم و اساسي است که فقيه را
در فهم سخن معصوم و نيز حل تعارض و اختالف برخي از احاديث بسيار
کمک مي کند.
ك.

حمل روايت بر قدر متیقن

يکي از وجوه پرکاربردی جمع عرفي ،حمل روايت بر قدر متيقن است .
هر گاه برای يکي از دو خبر متعارض و يا هر دو آنها قدر متيقني باشد
متعارض آنها که از ناحيه اطالقشان است با حمل هر يک بر قدر متيقن خود
از بين مي رود وبه ديگر سخن با حمل هر کدام بر قدر متيقن آن ،در ظهور
ديگری تصرف مي شود و بدين وسيله با برطرف شدن تعارض به هر دو
خبر عمل شده

است(.انصاری  ،مرتضي  ،المکاسب  ،ج  ، 1قم  ،مجمع الفکر االسالمي  1420 ،ه

.ق  ،ص ).77

قدر متيقن بر دو گونه است :
أ.قدر متيقن در مقام تخاطب و محاوره  ،هنگامي که گوينده و شنونده
درباره فرد يا صفت خاصي از يک مطلق گفت و گو کنند و به دنبال آن
سخن مطلقي را به زبان آورند  .قدر متيقن در محاوره همان فرد يا صنف
خاص است.
ب.قدر متيقن خارجي  :مقصود از آن اين است که هر مطلقي در واقع سلسله
مصاديق بارز و کاملي دارد که به طور قطع از اين مطلق ،آن افراد اراده شده
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است و ممکن نيست ساير افراد مراد

باشند (.خراساني  ،محمد کاظم  ،کفايه االصول  ،آل

البيت الحياء التراث  ،قم  1409 ،ه.ق ،ص ). 247

ميان اصوليان اختالف است که منظور ازقدرمتيقن که مي تواند از موارد جمع
عرفي محسوب گردد کدام است .بعضي مي گويند « :قدرمتيقن درمقام
تخاطب ،ازموارد جمع عرفي است به اعتقاد آنها چنين قدر متيقني ازمقدمات
حکمت نيست وبا وجود آن هم اطالق محقق مي گردد  ،اگر چه اطالق دو
روايت مخالف در يک موضوع تعارض را پديد مي آورد  .با حمل هر يک
از روايات بر قدر متيقن خود تعارض ظاهری از ميان مي رود »(.

کاظمي

خراساني  ،محمد علي  ،فوائد االصول ،ج  ، 4ص ). 728

به عقيده برخي مانند مرحوم مظفر از اينکه هر يک از دو روايت بايد
دليل قدر متيقن داشته باشد ،قدر متيقن خارجي است ،زيرا قدر متيقن در
مقام تخاطب مانع از وجود اطالق است و اگر هر دو دليل دارای چنين قدر
متيقني باشند اطالقي ندارند تا تعارض پيدا شود و در نتيجه جمع ميان آنها
سالبه به انتفاء موضوع است ،اما قدرمتيقن خارجي مضر به اطالق نيست.
پس هردو دليل اطالق دارند و به واسطه اطالقشان با هم تعارض مي يابند
که سپس نوبت به جمع عرفي مي رسد و با حمل هريک برقدرمتيقن
خارجي ،رفع تعارض مي

کنيم(.مظفر  ،محمد رضا  ،اصول الفقه ،ج  ، 2ص ). 234

مرحوم شيخ در مواضعي از اين حمل در جمع ميان اخبار متعارض بهره
جسته است ،از عملکرد شيخ چنين بر مي آيد که در ديدگاه وی با حمل
روايت چه بر قدر متيقن در مقام تخاطب و چه بر قدر متيقن خارجي،
اختالف روايات حل مي

شود(.الطوسي  ،ابي جعفر محمد بن الحسن  ،استبصار ج  ، 1ص

). 365

س .حمل روايت بر واقعه اي خاص
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يکي از وجوه پرکاربرد جمع عرفي  ،حمل روايت بر واقعه ای خاص
است .
چه بسا پس از بيان حکم کلي مسأله ای و تبيين آن با توجه به حادثه و
رويدادی خاص حکمي مخالف با حکم پيشين ارائه گردد ،در اين صورت
برای رفع اختالف و تعارض اين گونه روايات حمل بر همان واقعه خاص
انجام مي گيرد و حکم متناسب با آن رويداد جاری مي شود و به ديگر موارد
تسری نمي يابد  .در چنين مواردی علمای فن اين گونه مي گويند  :هذه
قضيه في

واقعه (.نراقي  ،احمد  ،عوائد االيام  ،قم  ،چاپ سوم  ،مکتبه البصيرتي  1408 ،ه  .ق  ،ص

). 762

مرحوم شيخ در مواردی با حمل اين گونه روايات برمورد مخصوص
خود ،به رفع تعارض پرداخته است(.

الطوسي  ،ابي جعفر محمد بن الحسن  ،استبصار  ،ج

 ، 1ص ). 153

ج .وجوه کم کاربرد جمع عرفي
أ.حمل سنت بر شناخت فريضه از طريق پیامبر (صلي اهلل علیه و آله و
سلم )
يکي از وجوه کم کاربرد جمع عرفي ،حمل سنت بر شناخت فريضه از
طريق پيامبر (صلي اهلل عليه و آله و سلم ) است .
سنت در لغت به معنای سيره  ،روش و يا سيره پسنديده است و در
اصطالح در معاني مختلفي به کار رفته است که عبارت است از  :سنت در
برابر واجب  ،سنت در برابر بدعت وسنت دربرابر کتاب .سه معنای اول
درميان روايت به چشم مي خورد درميان فقيهان بيشتردربرابر واجب و گاهي
هم در برابر بدعت کاربرد دارد.اصطالح اخيردر ميان حديث پژوهان وعالمان
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علم اصول متداول است که مقصود همان قول وفعل وتقرير معصوم است(.
مظفر  ،محمد رضا  ،اصول الفقه ،ج  ، 2ص ). 61

در برخي موارد که حکم وجوب به کمک روايات ثابت شده است ،در
پاره ای ديگر از روايات تعبير به سنت شده است  .نظر مرحوم شيخ در اين
گونه موارد اين است که سنت در برابر واجب نيست تا معنای مستحب از آن
برداشته شود و با روايات ديگر در تعارض باشد  ،بلکه سنت در برابر فريضه
است  ،يعني حکمي که از ناحيه پيامبر شناخته شده و در قرآن نيامده است(.
الطوسي  ،ابي جعفر محمد بن الحسن  ،استبصار  ،ج  ، 1ص ). 101

حمل بر اختالف در موارد

أ.

يکي از وجوه کم کاربرد جمع عرفي  ،حمل بر اختالف در موارد است .
گاهي دو حديث تعارض نمايي دارند ولي با بررسي و دقت معلوم مي
گردد که مورد و متعلق دو روايت مختلف است و با هم ارتباطي ندارند .
شايد بتوان برخي از اين گونه تعارض نماييها را به اصطالح اصوليان متأخر (
خروج تخصصي ) دانست و با حمل بر تخصص ،تعارض ظاهری را مرتفع
ساخت  .در استبصار مواردی به چشم مي خورد که مؤلف از اين حمل بهره
برده

است (.همان  ،ص ). 115

ب.حمل روايت بر صلح و میانجیگري
يکي از وجوه کم کاربری حمع عرفي  ،حمل روايت بر صلح و
ميانجيگری است.
روايتي که از ناحيه ی منصب تبليغ و تبيين حکم الهي صادر شده است،
ثابت و جاودانه و برای همه زمان ها است  ،اما رواياتي که از ناحيه منصب
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رهبری جامعه و قضاوت رسيده باشد با رعايت شرايط مقتضيات و موقعيت
های ويژه بيان گشته و ممکن است  .در پاره ای از آن ،موضع گيری های
مختلفي به چشم مي خورد  .به طور مسلم حل اين گونه روايات به رفع
اختالف مي پردازد  .از جمله اين فقهيان چيره دست و توانمند شيخ الطائفه
است که بر پايه همين قاعده با وجوه مختلفي ،مانند  :حمل بر زمان خاص
حمل بر واقعه ای خاص  ،حمل بر صلح و ميانجيگری ،حمل بر اختيارات
امام و حاکم  ،حمل بر رعايت مصالح و  ...به حل تعارض پرداخته است.
و شيخ الطائفه در سه مورداز حمل روايت بر مقام صلح و ميانجيگری
ميان افراد متخاصم نه بيان حکم واقعي در رفع تعارض اخبار استفاده نموده
است  .نمونه ای از عبارات شيخ چنين است  « :الوجه االخر أن تحمله علي
أن يکون ذلک علي جهه الوساطه والصلح بينهما دون مرّ الحکم » .در فرض
اختالف زن و شوهر در مالکيت اثاثيه ی منزل پس از طالق ،در روايت آمده
است  « :عن ابي عبداهلل(عليه السالم) قال  ،إذا طلق الرجل امراته و في بيتها
فلها ما يکون للنساء و ما يکون للرجال و النساء قسم بينهما  » ...شيخ پس از
حمل بر تقيه به عنوان دومين توجيه ،اين روايت را بر مصالحه ميان آن دو
حمل مي

کند (.همان  ،ج  ، 3ص ). 47

ج.حمل بر رعايت مصلحت
يکي ديگر از وجوه کاربردی جمع عرفي  ،حمل بر رعايت مصلحت
است .
شيخ الطائفه در موارد معدودی روايت را حمل بر مصلحت انديشي امام
نموده است  .نمونه اين نوع حمل را در رفع تعارض مي توان در عبارات

زير مشاهده کرد  « .فالوجه في هذين الخبرين و أن کان االصل فيهما واحداً
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و هو منصور بن حازم أن نحملها علي من يری االمام إلزامه تطليقه بائنه
بشاهد الحال لضرب من المصلحه دون أن يکون ذلک واجبا في کل مولٍٍ ٍٍ
يطلّق

» (.الطوسي  ،ابي جعفر محمد بن الحسن  ،استبصار  ،ج  ، 2ص ). 265

د.حمل جمله به ظاهر خبري بر انشايي
يکي ديگر از وجوه کم کاربردی جمع عرفي ،حمل جمله به ظاهر خبری
بر انشايي است.
حمل جمله به ظاهر خبری بر انشايي که شيخ الطائفه در چهار مورد از

اين حمل در حل تعارض ظاهری اخبار بهره برده است  ،مانند  « :قوله (عليه
السالم ) المذی منه الوضوء – يمکن حمله علي التعجب منه فکأنه من
شهرته و ظهوره في ترک اعاده الوضوء منه قال « هذا شيء يتوضاّ منه »(.
همان ،ج  ، 1ص ). 95

ح.حمل جواب بر بخشي از سوال
يکي ديگر از وجوه کم کاربردی جمع عرفي ،حمل جواب بر بخشي از
سوال است.
در برخي روايات چند موضوع را يکجا از معصوم مي پرسند  .برای
نمونه در روايتي از حکم آب چاه،سوال شده است که در آن کبوتر ،مرغ،
موش ،سگ وگربه افتاده باشد و يا از نماز خواندن در پوست گورخر ،
سنجاب  ،گربه ی صحرايي و روباه از حضرت پرسيده مي شود  .امام در
جواب برخي از اين گونه پرسش ها بدون ارائه حکم تفصيلي ،به طور کلي
پاسخ مي دهد ،در نتيجه اين پاسخ کلي با روايات ديگر که حکم مذکور
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راجداگانه مطرح کرده اند نسبت به برخي از موضوعات مورد سوال موجب
تعارض مي گردد.
مرحوم شيخ برای حل اين گونه تعارض نمايي ها در پنج مورد با توجه
به روايات ديگر ،جواب حضرت را تنها بر بخشي از سئوال حمل مي کند ؛
مانند آنجا که درچند روايت از امام معصوم درباره حکم آب چاهي که در آن
پرنده  ،موش ،سگ يا گربه مي افتد مي پرسند ،برخالف ساير روايات
حضرت بدون اينکه تفصيل بدهند حکم مساله را بيان فرموده اند  .شيخ در

توجيه اين گونه روايات مي نويسد « :فالوجه في هذه االخبار أحد شيئين إما
أن يکون اجاب عن حکم بعض ما تضمنّه السؤال من الفأره و الطير و عوّل
في الحکم الباقي علي المعروف من مذهبه أو غيره من االخبار التي شفاعت
عنهم(عليه السالم )».

( الطوسي  ،ابي جعفر محمد بن الحسن  ،استبصار  ،ج  ، 1ص ). 37

تحقیق شیخ انصاري در قانون جمع
صور جمع بين دو خبر متعارض سه تا است :
1ـ تأويل ظاهر هر يک از دو خبر که همان قاعده وجوب جمع است ،که
مردود است.
2ـ تأويل ظاهر يک خبر معين از آن دو که از بحث تعارض بيرون و داخل
در بحث حکومت و ورود است.
3ـ تأويل ظاهر يکي از آن دو ،غير معين که اگر ظهور يکي قوی تر باشد ،به
آن اخذ و ديگری طرح مي شود و جای قانون جمع نيست و اگر در ظهور
مساوی باشند ،عمالً جمع و طرح يکي هستند ،مانند  :رابطه عام و خاص من
وجه که در يکي از آن به صورت غير عيني تصرف مي کنيم ،يعني يکي را
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تخصيص مي زنيم و ظاهر دليل ديگر را باقي مي گذاريم  .مانند  ( :اکرم
العلما و ال تکرم الفساق) و مانند رابطه تباين مثل ( اغتسل للجمعه) که ظهور
در وجوب دارد و ( ينبغي للجمعه) که ظهور در استحباب دارد ،که بايد در
ظهور يکي از آن دو تصرف کرد يا ( اغتسل ) را بر استحباب حمل کرد و يا
( ينبغي ) را بر وجوب حمل

کرد (.انصاری دزفولي  ،مرتضي  ،فرائد االصول  ،ج  ، 2ص

). 756

اشکال قائلین به وجوب جمع
اشکال اول

وقتي ادله حجيت امارات ،شامل هر دو خبر متعارض شد ،سند هر دو
واجب التعبد شده و به منزله دو خبر مقطوع الصدور خواهند بود ،که در آن
سند قطعي هر کدام ،قرينه صارفه و مجوز تصرف در ظاهر طرف مقابل
است ،لذا طرح هيچکدام جايز نيست و منحصراً بايد جمع داللي صورت
گيرد.
جواب  :قياس مذکور مع الفارق است ،زيرا در دو خبر مقطوع الصدور،
قطعي بودن سند و صدور يکي از آن دو وارد بر اصالة الظهور دليل مقابل ،که
موضوع آن شک در قرينه صارفه است مي باشد  .اما رابطه اصالة السند در
مظنون الصدور با اصالة الظهور چنين نيست ،زيرا اين دو هم رتبه اند و لذا
اصالة السند يکي ،قرينه صارفه اصالة الظهور جز مقابل نيست.
اشکال دوم

رابطه دو خبر ظاهر و مظنون السند ،مانند تعارض نص و ظاهری که
مظنون السند هستند و در آن جمع داللي اعمال مي شود ،نه اخذ يکي و
طرح ديگری است از اين رو در ما نحن فيه بايد جمع کرد نه طرح.
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جواب  :قياس مذکور مع الفارق است ،زيرا سند نص ،به دليل هم رتبه
بودن نمي تواند متعرض سند خبر ظاهر باشد اما سند و داللت آن ،متعرض
و مزاحم داللت ظاهر آن مي شود و به عنوان قرينه صارفه ظاهريه به حساب
مي آيد و رابطه شک در ظهور خبر ظاهر با شک در تعبد و اعتبار نص،
رابطه سببي و مسببي است يعني اولي مسبب از دومي است ،بنابراين نص
ظني السند ،حاکم بر ظاهر ظني السند اين به معني بيرون بودن از بحث
تعارض است  .بنابراين مي توان گفت رابطه نص قطعي السند با ظاهر السند،
ورود است و رابطه نص ظني السند با ظاهر ظني السند ،حکومت است(.
انصاری دزفولي  ،مرتضي  ،فرائد االصول  ،ج  ، 2ص ). 755

با توجه به اقوال مختلف آخرين قاعده در تعارض دو روايت ،قاعده
جمع است  ،يعني بعد از اينکه دو روايت را فاقد حجيت دانستيم و بعد از
توقف از انجام هر کدام ،نوبت به جمع دو روايت مي رسد ،يعني به مقتضای
هر دو روايت عمل نماييم ،تا شک و شبهه عدم انجام تکليف از بين برود .
نتیجه گیری

با توجه به مطالب ارائه شده در اين مقاله نتيجه بر آن است که يکي از راه های عالج
تعارض ادله  ،قاعده جمع است  ،در قاعده جمع بنابر آن است که مادامي که امکان جمع دو دليل
وجود داشته باشد توبت به طرح يکي يا هر دو دليل نرسد .
جمع دو نوع است  :جمع عرفي که عرف عام و عقالی عالم آن را قبول دارند و جمع عقلي
و تبرعي که عقل با دقت و باريک بيني مي تراشد ولي به درجع ظهور عرفي نمي رسد .
سؤاالتي که در اينجا مطرح است آن است که منظور از قاعده جمع کدام جمع است ،جمع
عرفي يا عقلي .
با توجه به اقوال و گفته های مختلف  ،نتيجه بر آن است که آثار قاعده جمع عبارت است از
:
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عدم جواز تساقط  -عدم جواز طرح يکي بر اساس انتخاب ديگری به موجب اعمال تخيير -
عدم جواز طرح يکي براساس انتخاب ديگری به خاطر داشتن مرجح  .و مدرک قاعده جمع فقط
حکم عقل است و اين قاعده هم بر پايه سه دليل استوار است :
.1اجماع علما بر اولويت جمع نسبت به طرح
.2اصل در هر دليل شرعي ،عمل کردن به آن است و طرح  ،خالف اصل است
. 3اگر بخواهيم يکي را طرح کنيم ،معنايش اين است که  :داللت مطابقي و اصلي يک خبر را کنار
بگذاريم.
در پاسخ به اين سوال که جمع عرفي چند مصداق دارد ؟ نتيجه بر آن است که  :جمع عرفي
چهار مصداق دارد :
.1موردی که يکي از دو دليل ،معيناً قرينه عرفيه بر دليل ديگر باشد.
.2يکي از دو دليل معيناً و يا هر دو دليل دارای قدر متيقن باشند.
. 3موردی است که نسبت بين دو دليل متعارض از نسبت اربع عموم و خصوص من وجه باشد .
ولي يکي از دو عام طوری است که اگرنسبت به ماده اجتماع تخصيص بخورد  ،يعني ماده اجتماع
را از آن بگيريم و به دليل ديگر بدهيم و در اين دليل فقط به ماده افتراق اکتفا کنيم ،هيچگونه تالي
فاسدی پيش نمي آيد ولي دليل ديگر طوری است که اگر در ماده اجتماع ،آن را محکوم و دليل
ديگر را حاکم قرار دهيم و ماده اجتماع را به او بدهيم در اين عام ،تخصيص اکثر الزم مي آيد و
تخصيص اکثر قبيح و مستهجن است و از متکلم عاقل صادر نمي شود تا چه رسد به متکلم
حکيم.
. 1موردی است که ميان دو دليل از نسبت اربع ،عموم و خصوص من وجه باشد ،ولي يکي از آن
دو در مورد تحديد و بيان ضابطه و حد و مرز وارد شده و دليل ديگر وارد در مورد تحديد
نيست.
در پاسخ به اين سؤال که جمع عرفي چند وجه دارد ؟ نتيجه بر آن است که :
جمع عرفي دو وجه دارد  :يک وجه پر کاربرد مثل  :حمل عام بر خاص  -حمل مطلق بر
مقيد -حمل مجمل بر مفصل و  ...و وجه کم کاربرد مثل  :حمل سنت بر شناخت فريضه از
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طريق پيامبر (صلي اهلل عليه و آله و سلم )  -حمل بر اختالف در موارد  -حمل روايت بر صلح و
ميانجيگری  -حمل بر رعايت مصلحت و . ...
در پاسخ به اين سؤال که آيا قاعده جمع قابل خدشه و اشکال است ؟ نتيجه بر آن است که :
دو اشکال بر قاعده جمع وارد شده و البته جوابهايي نيز به اين اشکاالت داده شده است .
پیشنهاد

قاعده جمع يک قاعده بسيار گسترده است که مي توان يک پايان نامه صد و پنجاه صفجه ای
در مورد آن نوشت و فقط محدود به يک مقاله بيست صفحه ای نمي شود و اگر کسي بتواند يک
پايان نامه در مورد قاعده جمع بنويسد به حقايق بسياری در باره اين قاعده دست مي يابد  .در
حاليکه در اين مقاله فقط به ضرورت ها در حد توان پرداخته شده است .
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