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چکیده

در عالج تعارض روایات ،خبر مخالف با عامه بر روایات موافق مقدم است؛ چرا که گفته شده رشد ،در

مخالفت با آن هاست .این ضابطه نسبت به همه اهل سنت در موضوع تعارض روایات ،مسل م تلقی شده است و
ا
از سو یی اختصاص به شیعه هم ندارد؛ ز یرا عامه نیز متقابال روایت مخالف شیعه را مقد م می دارند .اما در
خصوص عمومیت ضابطه و نیز شمول آن بر حوزه های دیگر ،ازجمله شهادت و قضاوت ،اختالف نظر وجود
دارد و نوشتار حاضر به منظور بررسی این مسئله ،به روش توصیفیتحل یلی این بحث را به میان کشیده و به این
باور رسیده که دلیل مزبور مخصوص رفع تعارض بوده و بیش از این صالحیت ندارد؛ براین اساس استناد به آن
برای اثبات اشتراط ایمان (تشیع) در قاضی و شاهد قابل دفاع نیست.
کلیدواژه ها :تعارض اخبار ،رشد ،مخالفت با عامه ،شهادت ،قضاوت.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول3131/13/31 :؛ تاریخ تصویب نهایی.3131/10/31 :
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The Status of the “What is contrary to them involves rectitude”
Element in Traditions Concerning Treatment of Contradictory
Proofs and its Evaluation in Respect of Testimony and Judgment
by non-Shiites

Saeed Molavi Vardanjani, Ph.D. Assistant Professor, University of Shahrekord
Abstract
In treating the contradiction of narrations, narration opposing Sunnis takes
precedence over narrations consistent with them; since it has been said that what is
contrary to them involves rectitude. As far as the contradiction of narrations is
concerned, this criterion has been taken for granted with respect to all Sunnis and in
addition it is not specific to Shiites, for Sunnis reciprocally prefer the narration
inconsistent with Shiite. However, there is disagreement about the generality of the
criterion as well as its applicability to other areas including testimony and judgment
and the present paper, in order to study this issue, has discussed it through a
descriptive-analytical method and achieved the conclusion that the above mentioned
argument is limited to resolving the contradiction of proofs and has no more more
capability; consequently, relying on it to prove the condition of belief (being Shiite)
for judge and witness is not defendable.
Keywords: Contradiction of Proofs, Rectitude, Being Contrary to Sunnis, Testimony,
Judgment
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 .9مقدمه
در برخی فروعات مختلف فقه ،روایاتی وارد شده استت کته علتیرغم درستتی ستند و متتن ،ح متی
غیرقابل جمع با ی دیگر دارند .روش رفع این تعارضتات ،موضتوعی استت کته اصتولیان شتیعه و ستنی بتا
اختالفاتی به آن پرداخته و هر کدام مبنایی را برگزیدهاند .در ایتن میتان ،اصتولیان امامیته بته استتناد اخبتار
عالجیه از مؤلفۀ «مخالفت و موافقت با عامه» پرده برداشته و گفتهاند هر روایتی که مختالف بتا اهلستنت
باشد ،مقدم است؛ زیرا رشد در مخالفت با اهلسنت است .ایشان بهدنبال این اخبتار و عمومیتت هتاهری
تعلیل اخیر ،ضابطۀ مزبور را در تمام نهادهای فقهی ساری دانسته ،از جمله شهادت و قضاوت اهلسنت را
ا
نامشروع دانستهاند .اما آیا اساسا این روش درست است؟ شعاع نفوذ این قاعده تنها در حل تعارض روایات
است یا در هر جایی که پای فردی از فرقۀ مخالف در میان باشد ،نیز قابلاستناد است؟ آیا این روش ،اولتین
مرحله در حل تعارض است یا در مراحل بعدی و حتی پایانی قرار دارد؟ آیا اهلسنت هم نمونۀ آن را دارند؟
این مخالفت مبنای عقالیی دارد؟ نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این پرسشهاست و پس از تحلیل معنای
رشد ،با نقل بیانات و استدالل های مختلف اندیشمندان فقه امامیته در توجیته و شتعاع نفتوذ آن ،انحصتار
کارکرد مالک مخالفت با عامه را در تعارض روایات ،بهعنوان راه ی ی مانده بته آختر ،برمیگزینتد .گفتنتی
است این نوشتار بیشتر جنبۀ انتقادی دارد نه اثباتی؛ یعنی بهدنبال بررسی قضاوت یا شهادت اهلسنت و غیر
امامیه نیست ،زیرا پیش از این پژوهشهایی در این خصوص ارائه شده است؛ بل ه تنهتا ،ادعتای برختی از
فقیهان مبنی بر خالف رشد بودن شهادت و قضاوت ایشان و مردودبودن آن از این جهت را به چالش کشیده
و معتقد است دلیل مزبور پشتوانۀ قابلاعتمادی نیست.
 .۲مفهومشناسی رشد
رشد در لغت به معنای صالح ،هدایت به خیر و صالح ،کمال ،نجات آمده است (ابنمنظور571/3 ،؛
قرشی بنابی511/3 ،؛ مصطفوی545/4 ،؛ راغب اصفهانی .)311 ،اما بهویژه در فقه و اصول برای این واژه،
معانی متعددی مطرح شده که عبارتاند از:
 .5رشد به ویژه در قواعد عمومی قراردادها ،حقیقت شرعی یا لغوی نتدارد و حتدود آن را عترف تعیتین
میکند (فرطوسی حویزی551 ،؛ سبزواری .)537/15 ،از این منظر ،رشد عبارت است از صتالحیت بترای
مصرف و حفظ مال (همو537/15 ،؛ نراقی113 ،؛ مجاهد )15 ،یا ضد سفاهت و سوءتدبیر (عبدالرحمن،
 )541/1یا مل ۀ نفسانی که مانع افساد مال و موجب مصرف آن در امور عقالیی میشود (کاشف الغطتاء،
تحریر المجله)511/1 ،؛
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 . 1هم صالح در مال است و هم صالح در دین .در این معنا که بیشتتر از شتافعی نقتل شتده ،متراد از
صالح در دین نیز آن است که انسان ،حر ِام موجب خروج از دایرۀ عدالت را مرت ب نشتود( .عبتدالرحمن،

1؛ بحرانی )1 ،برخی هم آن را همان حلم ،وقار و عقل معنا کردهاند (همو1 ،؛ ترحینی عاملی)551/1 ،؛

 .3رسیدن به واقع ،در این مفهوم ،رشد در مقابل ضالل یعنی ضایعکردن واقع و دورشتدن از آن استت
(حسینی تهرانی)115/5 ،؛
 .4رجحان و نی ویی (آخوند خراسانی.)447 ،
گفتنی است در خصوص معنای رشد در گزارۀ «رشد در مخالفت با عامه است» اختتالف وجتود دارد.
برخی آن را به معنای سوم دانستهاند (خوئی ،غایة المأمول ،)711/1 ،ولی بعضی دیگر رشد را به رجحان و
نی ویی معنا کردهاند (آخوند خراسانی.)447 ،
 .9مواجهۀ فقیهان با مؤلّفۀ محل بحث
 .۱ .۳انحصاریدانستن گزارۀ «الرشد فی خالفهم» و عدم صالحیت آن بررای ییرر ات اعرار
اخبار
برایناساس «الرشد فی خالفهم» تنها در حل تعارض اخبار ،پذیرفته و توجیهشدنی است و استناد به آن
در فرایند استنباط اح ام دیگر ،ازجمله در مسئلۀ قضاوت و شهادت عامه ،مردود است .جزئیات این نظریه
بهشرح زیر است:
فقیهان با بیانات مختلف به این مسئله پرداختهاند:
أ .از فرمودههای ائمه به دست میآید که در توصیههای خود بتهدنبال رستیدن امتت بته واقتع و صتالح
بودهاند و در این میان فرد خصوصیتی ندارد .بنابراین اگر فقیه یا قاضی و یا شاهد امامیه ،مطلوب را بترآورده
ن ند ،مشروع نیست .مثل این که اگر فردی از فرقتۀ مختالف ،مطتابق ضتوابا و اندیشتههای اهلبیتت(ع)
ا
ح م ،فتوا یا شهادتی بدهد ،قطعا مقبول اهلبیت(ع) است .بنابراین استناد به عبارت «الرشد فی خالفهم»
بهمنظور اثبات امامیبودن شاهد یا قاضی خالی از وجه است (صدر.)551 -511 ،
ا
ب .هاهرا تمسک به روایات مخالف عامه از بتاب حقیقتت نیستت ،بل ته از آن جهتت استت کته در
تعارض اخبار ،روایت موافق از روی تقیه صتادر شتده استت (روحتانی341/1 ،؛ ختوئی ،غایةة المةأمول،
711/1؛ انصاری ،رسائل )711/1 ،در غیر اینصورت باید هر روایت موافتق عامته حتتی در فترض عتدم
تعارض نیز مردود اعالم شود (ایروانی541/1 ،؛ موسوی قزوینی513 ،؛ سبحانی تبریزی.)11/4 ،
قول مخالف عامه به این معنا نیست کته مخالفتت عامته موضتوعی از موضتوعات باشتد و
ج .ترجیح ِ
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اینگونه نیست که بهدلیل ناسازگاریشان با اهلبیت پیامبر(ص) ،همتۀ گفتههایشتان غلتا ،تمتام آرایشتان
ا
نادرست و عموم منقوالتشان از رسول خدا(ص) غلا باشد؛ زیرا وجدانا بعضی از روایات موجود در متتون
آنها صحیح است و با این وصف بیتوجهی به آنها وجهی ندارد؛ چون باید به هر خبر ثقهای عمل شتود،
ُ
مناط عمل به خبر وثتو استت نته امتامیبودن و عتدالت.
خواه راوی آن شیعه باشد یا سنی .به بیان دیگرِ ،
ا
بنابراین اگر فرد عامی و پیرو معارف و فقه اهلسنت ،خبر صحیحی از پیغمبر اکرم (صل) نقتل کنتد ،قطعتا
باید به آن توجه و عمل شود (حسنی.)115/5 ،
د .گزارۀ محل بحث از باب علت تشریع ح م و درنتیجه قابل تستری بته متوارد غیرمنصتوص (غیتر از
اخبار معارض) نیست (کمرهای .)111/1 ،یعنی ح مت و مخصوص تعارض اخبار است.
 .۱ .۱ .۳ادلۀ انحصاریبودن
ادلۀ این دیدگاه عبارت است از:
 .۱موضوعیتداشتن رسیدن به واقع :یعنی دستیابی به واقع و ح م خداوند مهتم استت و مستیر
چندان اهمیتی ندارد .توضیح مطلب آن ه از یک سو ،هدف فقیه رسیدن به واقع (ح م خداوند) استت و از
َ
سوی دیگر ،اخبار مخالف نوعا به واقع نزدیکترند و جهت کاشفیت نتوعی بیشتتری نستبت بته آن دارنتد،
بنابراین بر اخبار موافق مقدماند .برایناساس هر مخالفت با عامهای موافق با رشتد نیستت؛ همتانطور کته
همۀ اح ام موافق با عامه نیز باطل نیستند .پس ضابطۀ محل بحث از باب شناسایی اشیا با اضداد آن و تنها
در محدودۀ تعارض اخبار قابلاعتماد است (اراکی .)414-411/1 ،برخی در این خصوص گفتهاند« :اگر
دو فقیه در مسئلهای با هم اختالف داشته باشند و هر دو ،قولشان موافق کتاب و ستنت باشتد ،قتول ختالف
عامه ترجیح دارد؛ چون رشد در مخالفت با عامه است .رشد نیز در اینجا مقابل ضالل و بهمعنای راهیتافتن
مرجحات ،نسبت به واقع طریقیتت و
به واقع است .پس مخالفت با عامه موضوعیت ندارد ،بل ه مانند بقیۀ ِ
امار َّیت دارد و واقع را کشف ميکند» (روحانی341/1 ،؛ نایینی .)771/4 ،یا «قضیۀ محل بحتث ،غتالبی
ِ
است نه دائمی؛ یعنی همیشه مخالفت با عامه موجب رشد نیست یا هتر متوافقی بتا ایشتان باطتل نیستت.
برایناساس رسیدن به حق مهم است .درنتیجه و به استناد برخی روایات ،هر امارهای کته واقتع را آشت ارتر
کند بر امارات دیگر ترجیح دارد» (انصاری ،رسائل .)711/1 ،برایناساس ،تمسک بته گتزارۀ محتل بحتث
ا
برای رد قضاوت یا شهادت اهلسنت قطعا وجهی ندارد؛ زیرا فلسفۀ شهادت ،رستیدن قاضتی بته حقیقتت
است و قاضی هم باید به حقیقت رأی بدهد .بنابراین چنانچه فردی از عامه با رعایتت صتداقت در گفتتار و
ا
عدالت کامل ،آنچه را دیده ،بدون کموکاست بیان کند ،قطعا برای قاضی ثمتربخش استت یتا اگتر قاضتی
عامهای بدون جانبداری و هرگونه تعصبی بین طرفین دعتوا قضتاوت و حقیقتت را کشتف کنتد و بته نفتع
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ذینفع رأی دهد ،ح م او صحیح است.
ّ
 .۲عدم انطباق با ضوابط منصوصالعلة :توضیح مطلب آن ه علت باید ضوابا زیر را داشتته باشتد
وگرنه قابل تسری به موارد مشابه نیست.
أ .جامعیت و مانعیت :برایناساس اگر گزارهای به موارد غالب ،نظر داشت و برای همیشه ناهر به تمتام
موارد نبود ،علت محسوب نمیشود (کمرهای.)111/1 ،
ب .تصریح در متن دلیل :برایناساس ،اگر نتیجتۀ برداشتت فقیهتان از الفتاخ ،مختلتف باشتد ،علتت
محسوب نمیشود (خوئی ،غایة المأمول.)713/1 ،
ج .عمومیت :یعنی غیر مورد را نیز در بر گیرد وگرنه اگتر از فحتوای دلیتل ،اختصتاص آن بته متوردش
استفاده شود ،قابل تسری به موارد مشابه نیست یا به تعبیر دقیقتر ،علت به شمار نمیآید .بته تعبیتر دیگتر،
علت باید بدون انضمام قید دیگری بر همۀ مصتادیق ختود قابتل انطبتا باشتد و بتتوان از آن کبترای کلتی
استخراج کرد .مانند عبارت «شراب ننوشید؛ چون مس ر است» که بهدنبال کبرای کلی «هر مس ری حترام
است» صادر شده است (سبزواری511/5 ،؛ روحانی311/1 ،؛ نایینی.)771/4 ،
د .قبول عرف :به اعتقاد برخی ،عرف باید علیت یک گزاره را بپذیرد و مجرد این ه جمله با هاهر تعلیتل
در متن روایات بیایتد ،دلیتل علتتبودن آن نیستت (طباطبتائی قمتی511/4 ،؛ م تارم شتیرازی)111/3 ،
برایناساس« ،گزارۀ محل بحث از باب علت تشریع ح م و قابل تسری به موارد غیرمنصوص (غیر از اخبار
معارض) نیست؛ زیرا علت ،بهدلیل تمام جهت بودن اگر گزارهای بخشی از جهت ح م بهشمار آید ،علتت
نیست؛ بل ه باید تمام جهت ح م باشد ،مثل آن ه س ر تمام علت حرمت شراب است و وجه دیگتری در
آن دخالت ندارد (تبریزی .)514/1 ،اما در خصوص گزارۀ محل بحث ،همۀ شرائا باال منتفی استت؛ زیترا
ا
اوال جامع و مانع و به تعبیری عام نیست ،زیرا از گزارۀ باال ،کبرای کلی «هتر موافتق عامتهای ختالف رشتد
است» استخراج نمیشود و جملۀ محل بحث نیز از این عبارت پیروی ن رده است؛ زیرا روایتات زیتادی از
رسول اکرم(ص) در متون ایشان وجود دارد که درست و مورد تأیید محدثان شتیعه استت یتا فقهتای ایشتان
فتاوای موافق با فقیهان امامیه دادهاند؛ پس ح م مزبور غالبی است نته دائمتی و درنتیجته علتت محستوب
نمیشود (حسینی روحانی451/7 ،جامع و مانعبودنش قابلیت تسری به موارد مشتابه را دارد کته در اینجتا
ا
جهت صدور اخبار ،مسئلۀ احراز آنها را منتفی میکند» (کمترهای)111/1 ،؛ ثانیتا گتزارۀ مزبتور فقتا در
مقدمۀ کافی از کلینی نقل شده است که معلوم نیست بیان امام(ع) باشد و شاید ایشان مضمون بیان امام(ع)
را نقل کرده باشند .در روایات نیز ،تعابیر «فإن الحق فیما خالفهم» در مرفوعۀ زراره و «ما خالف العامة ففیه
الرشاد» در مقبولۀ عمربن حنظله آمده است که سند اولی مخدوش و دومی عین جواب امام است نته علتت
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ح م .بنابراین نمیتوان به آنها اعتماد کرد (خوئی ،غایه المأمول711/1 ،؛ همو ،مصباح111/1 ،؛ م ارم
ا
شیرازی)111/3 ،؛ ثالثا عرف ،بیشتر آن را ح مت تقدیم خبر مخالف بر موافق میداند (طباطبتائی قمتی،
 ،) 511/4زیرا مم ن است رشد در نفس مخالفت نباشد و عوامل دیگری مانند تقیه هتم در توجیته تترجیح
خبر مخالف دخالت داشته باشند (تبریتزی )514/1 ،و همتین احتمتال ،در قضتاوت عترف تردیتد ایجتاد
میکند.
 .۳روایات :مجموعۀ اخبار مرتبا 1نشان میدهد که عمومیت انحصار رشد در مخالفت با عامته تنهتا
در اخبار متعارض است ،بهخصوص این ه در برخی از آنها به یادگیری ح م و مطالب درست از هر کسی
حتی غیرشیعه تشویق و توصیه شده است.
اش ال :ازآنجاکه گزارۀ مزبور بهعنوان علت ،در اخبتار عالجیته آمتده استت ،عمومیتت دارد و شتامل
موضوعات دیگر هم میشود.
ا
ا
جواب :اوال پیش از این گفته شد که گزارۀ مزبور تنها به اندازۀ ح مت اعتبار دارد؛ ثانیا علتت نیتز تنهتا
موضوع ح م را گسترش میدهد نه سنخ آن را؛ یعنتی فقتا در تعتارض اخبتار و اح تام ،بتهطور گستترده
مخالف عامه مقدم است اما تسری آن به قضاوت و شهادت و حتی مرجعیت عامه به بهانۀ توسعه در علت،
خالف قاعده است (خوئی ،غایه المةأمول711/1 ،؛ همتو ،مصةباح اصوةول111/1 ،؛ م تارم شتیرازی،
ا
ا
111/3؛ طباطبائی یزدی)441 ،؛ ثالثا اگر هم توسعۀ بیشتتری در علتت منصتوص پذیرفتته شتود ،مجتددا
نظریۀ انحصار تأیید میشود ،زیرا در مضمون «رشد در مخالفت با آنهاستت» رشتد خصوصتیت دارد نته
ا
مخالفت .بنابراین اگر در جایی مثل قضاوت و شهادت ،رشد در موافقت با عامه باشد ،قطعا شهادت ایشان
مسموع و قضاوتشان نافذ است.
 .۴همسانی با مسئلۀ مخالفت ات نظرات مشورای تنان( :اصفهانی )444 ،برایناساس ،همتانطور
که در مسئلۀ اخیر ،چنانچه نظر درستی از سوی زنان بیان شود ،باید مورد توجه قرار گیترد ،در محتل بحتث
نیز باید به همین شیوه رفتار شود .برخی دراینباره نوشتهاند« :بعضی اصحاب ،این روایات را تنها در متوارد
ضرورت و مسائل نظری صالح میدانند ،پس گزینش روایات مخالف عامه یک ضابطه است برای شتیعیان
مانند آنچه در موضوع زنان وارد شده است که با آنها مشورت ولی مخالفت کنید و مخفی نیستت کته ایتن
یک قاعدۀ کلی نبوده و مم ن است به مواردی حمل شود که شخص بتا دو روایتت متعتارض مواجته شتده
است و نمیتواند اعلمبودن ی ی از راویات را تشخیص دهد» (حر عاملی ،وسائل الشیعه.)551/17 ،
 .۵اضافیبودن رشد :رشد یک امر نسبی است و بهطورقطع ،تنها در مقام مقایسه با امور دیگر روشتن
 .3در مباحث آینده روایات نقل و تحلیل میشوند.
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میشود و بهتنهایی قابل تشخیص نیست .برایناساس ،گزارۀ محل بحث تنها در اخبتار متعتارض و تنهتا در
جایی که امارهای بر قوت قول مخالف و ضعف خبر موافق با عامه باشد ،صاد است (آشتیانی )111/1 ،و
استفاده از آن در خارج از این محدوده ،از جمله در فقه شهادت و قضا و نیز فتاوای عامه ،با صالحیت ذاتی
رشد و معنای حقیقی آن سازگار نیست (تبریزی.)541/1 ،
گفتنی است برخی ضمن قبول نتیجه ،این استدالل را مخدوش دانسته و گفتهاند :رشد مضتاف تنهتا در
جایی صاد است که مخالف ،به نظرات امامیه توجه و نظر داشته باشد ،ولی در اینجا چنتین نیستت؛ زیترا
عامه در موارد بسیاری ،از اح ام شتیعه اطالعتی نداشتتهاند و حتتی بتهدلیل مشت الت فیمتابین و برختی
اتهامات ،مانند اتهام نادرستخواندن تمام معارف اهلسنت ازسوی شیعیان ،بهعنوان بدعت ناپتذیرفتنی در
هیچیک از ادیان( ،نجفی )31 ،هر ح م مخالف خود را به شیعه نسبت میدادنتد (ختوئی ،غایةةالمأمول،
711/1؛ همو ،الهدایه ،ج311/4؛ بهبهانی ،فوائد.)314 ،
 .۳ .۳بررسی اوجیهات ارجیح مخالفت با عامه
فقیهان امامی توجیهات قطعی یا احتمالی مختلفی به شرح زیر مطرح کردهاند:
 .۱اقیهایبودن روایات موافق با اهلسنت :عدۀ زیادی گفتهاند که روش رد اخبار مختالف بتا عامته
ا
بهخاطر آن است که روایات موافق غالبا از روی تقیه صادر شتدهاند (مازنتدرانی451/1 ،؛ صتاحبجواهر،
جواهرالکالم74/7 ،؛ بحرانی517/5 ،؛ استرآبادی و هم اران111 ،؛ بهبهانی ،حاشیه .)151-153 ،دلیتل
ایشان هم روایاتی است که مقرر داشته به اخبار ما آنجا که مشابه فتوای مخالفان است ،بهدلیل این ه از روی
تقیه صادر شده ،عمل ن نید (حر عاملی ،وسائل الشیعه.)111/11 ،
عالوه بر این ،روایات متواتر مربوط به حق (کلینتی )11/5 ،و موجتب خیتر (مجلستی ،بحةار اصوةوار،
 )117/1بودن تقیه ،گناه تلقیکردن ترک آن( ،حر عاملی ،وسائل الشیعه511/17 ،؛ کلینتی )11/5 ،یتا امتر
موالی اهلبیت(ع) به استفاده از آن در مقابتل مخالفتان م تتب ایشتان(ع) یتا در متوارد خطرستاز و میتان
پیشوایان هلم و جور (مجلسی ،بحار اصووار )144/1 ،نیز ،وجه مزبور را تأییتد میکننتد؛ چتون از توجته و
عمل ائمه(ع) به تقیه در قول و فعل ح ایت کرده و احتمال وجود آن در اخبار موافق را قوت میبخشد .این
توجیه علیرغم شهرت آن ،با اش االت زیر مواجه است:
أ .تقیه تنها در فرضی است که خبر با فتاوای فقیهان اهلسنت همعصر با امام(ع) موافق باشد ،اما برای
روایات مخالف با متأخران ایشان(ع) توجیهبردار نیست (یزدی)113 ،؛ پس این توجیه فراگیر نمیباشد.
ب .تقی ه مخصوص تعارض اخبار اختصتاص نیستت و بتر بعضتی روایتات و اح تام بتدون معتارض
ائمه(ع) هم منطبق استت (همتو .)111 ،برایناستاس وجته مزبتور متانع هتم نیستت و نمیتوانتد توجیته
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قابلاعتمادی برای اثبات انحصار گزارۀ محل بحث در تعارض اخبار باشد.
ج .تقیه در جایی است که همۀ اصحاب عامه یا بعضی از آنها ،ضتمن توجته بته نظتر گتروه مختالف
(امامیه) به ح می برخالف آن اعتقاد داشته باشند ،اما حقیقت مسئله این نیست؛ زیرا آنگونه که گذشتت،
ایشان در بسیاری از موارد حتی در زمان حضور ائمه(ع) از عقاید و فقه شیعه اطالع شایانتوجهی نداشتتند
و بهدلیل بعضی اخت الفات و حتی اتهامات ،بدون تحقیتق ،هتر ح تم مختالف ختود را نظتر شتیعه تلقتی
میکردند (بهبهانی ،فوائد.)314 ،
د .با وجود تصریح روایات به مخالف رشد و واقع بودن ،اخبار موافق با عامه ،نیازی به طرح مسئلۀ تقیه
نیست (اراکی )111/51 ،و این به نوعی اجتهاد در برابر نص به شمار میرود.
ه .روایات مورد اشاره عالوه بر عدم اختصاص به تعارض اخبار ،اطال و عمومیتت نیتز ندارنتد؛ زیترا
بسیاری از اخبار مشابه با عقیدۀ اهلسنت ،تقیهای نیستند (همو .)111/51 ،همچنین شیخ انصتاری گفتته
است که منظور از شباهت در اینجا ،تشابه به قواعد و عقاید اساسی فرقۀ عامته استت و نتاهر بته فروعتات
فقهی نیست (انصاری ،رسائل)514/4 ،؛ اما این معنا آنچنانکه خود در نوشتۀ دیگری گفتته بتا عمومیتت
تشابه در خبر مزبور تناسب ندارد (همو ،مطارح األوظار.)111/4 ،
روایت مخالف عامه آن است کته بعضتی از
 .۲مخالفت با کتاب و سنت :برایناساس علت ترجیح
ِ

اخبار عامه ،خالف کتاب و سنت است و چون عامه سبک اجتهادی خود را از روش ائمه(ع) جدا و به جای
ت یه بر نص ،بیشتر بر اجتهادات شخصی خود اعتماد کردند ،اح ام نادرستی در مجموعههای فقهی آنهتا
وارد شده است .بنابراین وقتی خبری با این فتوا هماهنگ است ،نسبت به درستی مضمون آن تردید میشود؛
درحالی که در خبر مخالف ،چنین ش ی وجتود نتدارد و کاشتفیت آن قتویتر استت .بنتابراین در صتورت
دائرشدن امر میان کاشفیت مردد و معین ،عقل کاشفیت برتری معین بر مردد را میپسندد (حسینی تهرانتی،
ا
ا
 .)113/5گفتنی است که در اینصورت اوال مخالفت با عامه موضوعیت ندارد و ثانیا عمومی نیست و تنهتا
در تعارض اخبار کاربرد دارد؛ زیرا در متوارد دیگتر از ضتعف و قتوت در مراتتب کشتف ،ستخنی در میتان
نمیآید.
 .۳مخالفت با رشد و حق :گفته شده است که در اینجا رشد بهمعنای صواب و مالک ،نزدیکبودن به
آن است؛ یعنی هر اندازه خبر به صواب نزدیکتر باشد ،درجۀ اعتماد به آن بیشتر میشود .همان گونه که در
مرجحات دیگر مانند موافقت با کتاب یا مشهور ،همین ضابطه متورد توجته بتوده استت و ازآنجاکته خبتر
ا
مخالف با عامه ،هاهرا به صواب نزدیکتر است ،بر روایت موافق مقدم شده و مخالفت با عامه ،بتهتنهایی،
ارزش و خصوصیتی ندارد (انصاری ،مطارح األوظةار111/4 ،؛ موستوی قزوینتی137 ،؛ صتاحبجواهر،
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جواهر الکالم74/7 ،؛ خمینی)11/1 ،؛ درنتیجه هر مخالفتی با عامه موافق با واقع و رشد نیست ،همچنان
که همۀ اح ام موافق با عامه باطل و مردود نمیباشد (روحانی341/1 ،؛ نتایینی771/4 ،؛ حتائری قمتی،
511/1؛ خوئی ،مصباح اصوول .)111/1 ،گفتنی است که این توجیه با هدف تعریض و کنایه به آن دستته
از فقیهان بیان شده است که به استناد خبر داودبنحصین (حرعاملی ،وسائل الشةیعه )551/17 ،رشتد را در
نفس مخالفت با عامه میدانند و برای آن موضوعیت قائلاند (آخوند خراسانی )447 ،به همتین ختاطر بتا
آن ه قابل ادغام در توجیه قبل است ،در اینجا و سایر متون اصولی بهصورت مستقل آمده است.
 .۴اقدام متقابل :در برخی نوشتهها (حرعاملی ،اثبات الهدی )44/5 ،گفته شده است که ترجیح خبر
مخالف عامه ،بهدلیل آن است که ای شان هم در موارد مشابه (تعارض اخبتار) ،مختالف بتا امامیته را مقتدم
ا
میدارند .این توجیه هرچند شیوع ندارد ولی تأملبرانگیز و منطقی است؛ زیرا اوال مطتابق برختی احادیتث
(همو ،وسائل الشیعه351/11 ،؛ طوستی ،تهةیی اصحکةام311 ،1 ،؛ همتو ،استبصةار 541/4 ،و 511؛
همان311/1 ،؛ ابنابیجمهور154/3 ،؛ مجلسی ،مالذ األخیار )353/51 ،هر کس روایات موافق با اح ام
ا
خود را بر دیگران مقدم میدارد (نجفی )51 ،و ثانیا برخی از فقیهان عامه نیز به نقل از ابنحاجب و عضدی
(همو) و نیز خود غزالی ( )377برای رفع اخبار متعارض ،موافق با عقاید خویش را مقدم میدارند.
ّ .۵
اعبد :هاهر برخی اخبار نشان میدهد که تقدیم اخبار مخالف عامه تعبد محتض بتوده و وجته آن
معلوم نیست .برایناساس گزارۀ محل بحث تنها در تعارض اخبار اعتبار دارد و به متوارد دیگتر سترایتپذیر
ا
نیست؛ زیرا اساسا در امور تعبدی بایتد بته متورد منصتوص اکتفتا شتود (یتزدی 411 ،و 411؛ انصتاری،
515/4؛ حائری.)111/3 ،
نگارنده معتقد است که توجیهتات بتاال هرچنتد بتهجز وجته اول ،درستت و ختالی از خدشته استت،
همه جانبه و محصول توجه به تمام روایات باب نیست و همین موجب استفادۀ نادرستت از ایتن عبتارت در
شهادت و قضاوت عامه شده است .به همین دلیل ،ابتدا روایات بحث مالحظه و سپس در خصتوص وجته
ترجیح و نقش گزارۀ باال در گواهیها و آرای قضایی عامه اههارنظر میشود.
 .۱ .۳ .۳متن روایات
بررسیها نشان میدهد که احادیث موضوع دو دستهاند:
 .۱روایات با مضمون کنایی :در اخبار متواتری( ،ابنادریس111/3 ،؛ حرعتاملی ،وسةائل الشةیعه،
11/11؛ همان477/15 ،؛ ابنبابویه ،من صیحضره الفقیه311/4 ،؛ ابنشعبه575 ،؛ کوفی311 ،؛ طبرسی،
مکارم األخةال  )431 ،مخالفتان اندیشتههای اهلبیتت(ع) بتهویژه حضترت امیرالمتؤمنین(ع) ن توهش
شدهاند .به همین دلیل در غالب آنها از تعابیر «دوستان»« ،دشمنان» و «غیر ما» و الفاهی نزدیک بته ایتن

زمستان 9911

وضعیت مؤلفۀ «الرشد فی خالفهم» در اخبار عالجیّه و اعتبارسنجی آن در ...

311

معانی استفاده شده و تنها در یک خبر ،واژۀ «عامه» به کار رفته است .تعدادی از ایتن روایتات بهشترح زیتر
میباشند:
أ .امام صاد (ع) فرمودند« :میدانید به چه دلیل شما به مخالفت با عقائد عامه امر شتدهاید؟» گفتتم:
«نه ».فرمودند« :زیرا علی(ع) به دین و روشی اعتقاد نداشتند ،مگر این ه بهمنظور ابطتال امتر او بتا ایشتان
مخالفت میکردند .ایشان از امیرالمؤمنین در متورد چیزهتایی ستؤال میپرستیدند کته در خصتوص آنهتا
اطالعاتی نداشتند و وقتی ایشان(ع) فتوا میدادند ،آنها نقطۀ معارضی برای آن تعریف میکردند و متردم را
به سمت عقیدۀ خود سو میدادند» (حر عاملی ،هدایة اصمة371/1 ،؛ همو ،وسةائل الشةیعه511/17 ،؛
همو ،الفصول ،171/5 ،ابنبابویه ،علل الشرائع135/5 ،؛ مجلسی ،بحار اصووار.)117/1 ،
ب .در خبر علیبناسباط از امام رضا(ع) آمده است« :به حضرت رضا(ع) عرض کردم مستائلی پتیش
میآید که من چارهای جز فهم آن ها ندارم و از دوستتان شتما هتم کستی نیستت کته بته او مراجعته کتنم».
فرمودند « :از فقیه همان منطقه سؤال کن و هر جوابی ایشان دادند ،خالف آن عمل کن که حق همان است»
(حرعاملی ،هدایة اصمة371/1 ،؛ همو ،وسائل الشیعه551/17 ،؛ همو؛ الفصول171/5 ،؛ ابنباویه ،عیون
أخبار الرضا117/5 ،؛ مجلسی ،بحار اصووار.)117/1 ،
ج .امام صاد (ع) در خبر أبیبصیر فرمودند« :قسم به خدا ،شما در مسیر آنها نیستید و آنهتا هتم در
مسیر شما حرکت نمیکنند ،پس با آنها مخالفت کنید که آنها از حنفیت (دیتن استالم) بهترهای ندارنتد»
(حر عاملی ،وسائل الشیعه.)551/17 ،
د .در خبر داودبنحصین از امام صاد (ع) آمده است« :والله خداوند برای کسی در پیروی از غیتر متا
اختیاری قرار نداده است و آن ه با ما همراهی کند ،با دشمنانمان مخالفت میکند و هر کس با دشتمنان متا
در قول یا عمل موافقت کند ،از ما نیست و ما هم از آنها نیستیم» (همو ،همان).
ه .در کتاب وفات الشیعه ،از حسینبنخالد از حضرت رضا(ع) نقل شده است« :شیعیان متا تستلیم
امر ما ،متمسک به گفتارهای ما ،مخالف دشمنان ما هستند .پس کسی کته اینگونته نباشتد ،از متا نیستت
(همان؛ همو ،الفصول.)171/5 ،
و .امام صاد (ع) فرمودند« :کسی که به ریسمان غیر ما تمسک میکند و درعینحال ادعای شیعهگری
نسبت به ما دارد ،دروغ میگوید» (همان).
ز .احمدبنحاتم میگوید که از امام هادی(ع) سؤال میکند« :معارف دینم را از چه کسی بگیرم؟» امام
میفرماید« :به کسانی که در محبت ما عمیقاند ،اعتماد کنید و همۀ کسانی که در امر ما استتقامت دارنتد،
کفایت میکنند» (فیض کاشانی.)31 ،
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 .۲روایات عام :در این اخبار ،تنها به ترجیح روایات مخالف با عامته امتر شتده و مشتتمل بتر هتیچ
کنایهای به مخالفان نیست و به همین دلیل در آنها واژگان «القتوم» و «العامته» بته کتار رفتته استت .ایتن
روایات عبارتاند از:
أ .در خبر حسنبنجهم آمده است« :از عبد صالح [حضرت کاهم(ع)] پرسیدم’ :آیا ما در آنچه از شما
به ما رسیده است جز تسلیم و پذیرش راه دیگری داریم؟‘ فرمودند’ :قسم به خدا راه دیگری پیشروی شتما
نیست ‘.پس گفتم ’ :از امام صاد (ع) روایتی شده و سپس از ایشان خالف آن نقل گردیده است .ما باید بته
کدامیک عمل کنیم؟‘ فرمودند ’ :به آن حدیثی عمل کنید که با قوم مخالف است و از هر آنچه موافق با قتوم
است ،اجتناب کنید‘» (حرعاملی ،وسائل الشیعه551/17 ،؛ مجلسی ،بحار اصووار.)117/1 ،
ُ
ب .عمربنحنظله میگوید« :از امام صاد (ع) پرسیدم’ :اگر قضات دربارۀ دو نفر از دوستانمان (یعنی
شیعه) که نسبت به قرض یا میراث اختالف دارند ،اح ام مختلفی صادر کنند ،کدام مقدم است؟‘ فرمودند:
’هر کدام مشهورترند را عمل کنید ‘.گفتم’ :هر دو بته یتک انتدازهای شتهراند ‘.فرمودنتد’ :در اینصتورت،
مالحظه کنید ،کدام یک با ح م کتاب و سنت موافق و با عامته مختالف استت ،همتان را بگیریتد ‘.گفتتم:
’ فدایتان شوم ،اگر ی ی از این دو روایت با عامه موافتق و دیگتری مختالف بتود ،کتدامیک مقتدم استت؟‘
فرمودند’ :آن روایتی که با عامه مخالف است؛ زیرا رشد در آن است ‘.گفتتم’ :اگتر هتر دو موافتق باشتند؟‘
فرمودند’ :مالحظه شود که ح ام و قضات آنها به کدام روایت تمایل بیشتری نشان میدهند ،آنرا رها و به
دیگری عمل کنید ‘.گفتم’ :هر دو اینگونهاند ‘.فرمودند’ :در اینجا منتظر بمانید تا امامتان را مالقات کنید؛
زیرا توقف در شبهات بهتر از فرورفتن در نابودی است‘» (حرعتاملی ،وسةائل الشةیعه517/17 ،؛ کلینتی،
17/5؛ مجلسی ،بحار اصووار)115-111/1 ،
ج .امام صاد (ع) فرمودند« :اگر دو روایت مختلف به شما رسید ،آنها را با کتاب خدا بسنجید .آن را
که با قرآن موافق است ،اخذ و دیگری را رها کنید و اگر در کتاب خدا چیزی نیافتیتد ،آن را بته اخبتار عامته
عرضه کنید ،موافق با آنها را رها و مخالفشان را انتخاب کنید» (حرعاملی ،وسائل الشیعه.)551/17 ،
د .محمدبنعبدالله از امام رضا(ع) پرسید« :با اخبار مختلف چه کنیم؟» فرمودند« :ببینید کدامیک بتا
عامه مخالف است ،همان را اخذ کنید و موافق با ایشتان را رهتا کنیتد» (همتان؛ مجلستی ،بحةار اصوةوار،
)117/1
ه .از سماعةبنمهران نقل شده است« :به حضرت صاد (ع) گفتم’ :دو حدیث به ما رسیده است ،ی ی
امر به اخذ چیزی و دیگری ما را از آن نهی میکند ‘.فرمودند’ :به هیچیک عمل ن ن تا صاحبت را مالقتات
کنی ‘.گفتم’ :چارهای جز عمل نداریم ‘.فرمودند’ :آنچه مخالف با عامه است را بگیر‘» (همتان؛ طبرستی،

زمستان 9911

وضعیت مؤلفۀ «الرشد فی خالفهم» در اخبار عالجیّه و اعتبارسنجی آن در ...

311

إحتجاج.)317 ،
َ
و .در رسةةالة الفقهةةا قطبالتتدین راونتتدی از حسنبنستتری از امتتام صتتاد (ع) نقتتل شتتده استتت:
«هنگامیکه دو حدیث مختلف به شما رسید ،به آنچه مخالف قوم است عمل کنید» (همان).
ز .در مرفوعۀ زراره آمده است که از امام بتاقر(ع) پرستید« :فتدایتان شتوم از شتما دو خبتر یتا حتدیث
متعارض رسیده است ،به کدام عمل کنم؟» فرمودند« :ببین کدام با مذهب عامه موافق استت ،آن را تترک و
مخالف با مذهب ایشان را عمل کن» (مجلسی ،بحار اصووار.)141/1 ،
 .۲ .۳ .۳داللت روایات
فهم متن اخبار باال مستلزم توجه به ن ات زیر است:
 . 5روایات دستۀ اول که بر مخالفت با معارف عامه تأکید دارد به یک زبان نیست و تعدادی از آنهتا بتا
نوعی تعرض به مخالفان اهلبیت(ع) همراهاند؛
 .1در روایات دستۀ اول ،تنها اهلسنت هدف نیستند ،بل ه سخن از مخالفان والیت و تبعیت از فرامین
و پیگیری اندیشههای اهلبیت(ع) به میان آمده است و بر همین اساس از تعبیر دشتمنان اهلبیتت استتفاده
شده و کمتر واژۀ «عامه» به کار رفته است و واضح است که این وصف ،نه تنها منحصر در اهلسنت نیست
و برخی فر امامیه را نیز شامل میشود ،بعضی از فر عامه را هم از دایره خارج میکنتد؛ چتون ایشتان در
قالب دشمنان اهلبیت جای ندارند؛
 . 3در برخی روایات در فرض موافقت یا مخالفت هر دو خبر با عامه ،مخالفت بتا قضتات و ستالطین
ایشان ضابطۀ ترجیح خبر اعالم شده است .معلوم است که منظور کسانی هستند که در تش یالت سالطین
وقت و مخالفان ائمه(ع) رفتوآمد داشتند که هموغمشان ازبینبردن معارف نتاب و آغشتتهکردن آنهتا بتا
باطل بوده است (موسوی بجنوردی .)15 ،به تعبیر دیگر و آنگونه که برخی گفتهاند ،در میان اخبار و اح ام
متعا رض ،نظر کسانی که با اهل حق ،عناد کمتری دارنتد بتر آنتان کته دشتمنی شتدید دارنتد ،تترجیح دارد
(اصفهانی)444 ،؛
 . 4در برخی از روایات باال بحث مخالفت یا موافقت هر دو خبر با عامه مطرح شتده استت کته نشتان
ا
ا
میدهد اوال عقاید و روایات عامه همیشه مخالف با امامیه نیست و ثانیا نفس مخالفت با اهلستنت ارزش
ندارد و غرض امام هم اعالم چنتین هنجتاری نیستت .بنتابراین در روایتات متورد نظتر اعتقتاد بته رشتد و
ارزش بودن نفس مخالفت با عامه ،پذیرفته نشده است و لذا بهطور قطع ،این مبنا نادرست استت (حستینی
تهرانی)511/5 ،؛
 .1در روایات باال مخالفت با عامه اولین متالک تترجیح نیستت؛ زیترا در پایتان و بعتد از همتاهنگی
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روایات متعارض با قرآن و شهرت و بقیه ضوابا ،بیان شده است و این ،از عتادیبودن ایتن ضتابطه و عتدم
وجود کوچکترین دشمنی و خصومتی در لسان روایات عالجیه ح ایت دارد؛
 .1در کنار این روایات ،اخبتاری وجتود دارد کته بته یتادگرفتن معتارف صتحیح از هتر کتس هرچنتد
غیرمسلمان ،اهل باطل و حتی مشرکان ،بیتوجهی به حرفهای باطل اهل حق یتا تمستک بته آن دستته از
ِ
معارف ناب که از زبان اهلسنت بیان میشود ،ترغیب شده است (فیض کاشانی.)34-37 ،
 .7در برخی روایات هم سخن از افراد و گروهها نیست ،بل ه مالک رشد را تبعیت دانسته و گفته استت
که هر کس از اهلبیت(ع) تبعیت کند ،رشد مییابد (ابنبابویته ،عیةون أخبةار الرضةا31/5 ،؛ حرعتاملی،
وسائل الشیعه341/11 ،؛ مجلسی ،بحار اصوةوار11-15/41 ،؛ فتیض کاشتانی .)31 ،واضتح استت کته
عمومیت کلمۀ شرط «هر کس» اهلسنت پیرو در فعل و گفتار را نیز شامل میشود.
با درنظرگرفتن همۀ این ن ات ،معلوم میشود:
أ .در تعارض روایات ،تقدم خبر مخالف با عامه نه تنها مسئلۀ بزرگی ندارد ،منطقتی هتم هستت؛ زیترا
ایشان به اخبار همعقیده با خود بیشتر تمایل دارند ،همچنان که اهلسنت نیز در موارد مشابه همین شتیوه را
پیش میگیرند.
ب .در تعارض اخبتار ،تنهتا مخالفتت بتا عامته متالک نیستت ،بل ته مخالفتت بتا معتارف حقیقتی
اهلبیت(ع) است ،خواه عامه آن را گفته باشند یا گروهی از امامیه.
ا
ج .اساسا هدف ،رسیدن به واقع یعنی ح م خداونتد و معتارف اهلبیتت(ع) استت و مستیر ،چنتدان
اهمیتی ندارد .برایناساس چنانچه فتوا یا خبری از عامه در این مسیر قرار گیرد ،پذیرفتنی است وگرنه متردود
است ،حتی اگر از فقیه یا محدث امامی ناب صادر شده باشد (حسینی شاهرودی.)111/3 ،
د .گزارۀ «رشد در مخالفت با آنهاست» جملۀ سؤال برانگیز و سنگینی نیست ،بل ه در اینجا ،شناخت
مخالف مهم است و منظور ،مخالفان با معارف اهلبیت(ع) است ،خواه ِف َرقی از شیعه باشند یا غیر ایشتان
(جابلقی بروجردی)315/1 ،؛ چراکه به خصوص اگر تقیه وجه ترجیح خبر مخالف باشتد ،تقیته ،گتاهی از
دوستان بوده است و در واقع امام از ایشان بر جان خود بتیم داشتته و احتیتاط کردهانتد (موستوی زنجتانی،
 ،)513بهویژه که امام هادی استقامتورزندگان در امر ایشان را برای مرجعیت اخذ معارف کافی دانستتهاند
و این معنا هر شیعهای را شامل نمیشود.
بنابراین گزارۀ مزبور با هر توجیهی که باشد ،عمومیت شخصی یا سنخی ندارد ،یعنی نه همۀ اهلستنت
هدفاند و نه همۀ ِف َر شیعه از آن خارجاند؛ همچنان که در فقه قضا و شهادات هم قابلاستناد نیست.
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 .۲ .۳قاعدهدانستن گزارۀ «الرشد فی خالفهم»
در این دیدگاه ،گزارۀ «رشد در مخالفت با ایشان است» یک قاعده است و به همین دلیل هم در تعارض
اخبار استناد شده است و عالوه بر این در تمام موارد ،ازجمله قضا و شهادات اهلسنت نیز کاربردی استت
که درنتیجۀ آن ،نه گواهی آنها شنیده میشود و نه آرایشان نافذ است .جزئیات این عقیده به شرح زیر است:
این عقیده از سوی برخی فقیهان صاحبنام ،ابراز و استدالل شده است مانند:
 .5صاحبجواهر ضمن بحث از وجوه متعدد بطالن شهادت غیرامامیه ،نوشته است« :از جملته این ته
ایشان برخالف رشد هستند» (جواهر الکالم .)57/45 ،ایشان در جای دیگری رشد را در مخالفت با عامته
میدانند؛ بهدلیل این ه ایشان به خاطر اعمالشان از رستیدن بته حتق و رجتوع بته اهتل فقته یعنتی حضترت
امیرالمؤمنین(ع) و اهلبیت پیامبر(ع) بازماندهاند (همو ،جواهر الکالم فی ثوبه الجدید .)73/7 ،این تعلیل
نشان میدهد که صاحب جواهر در تمام موارد ،گفتار عامه را خالف رشد دانسته و انحصتار آن در تعتارض
اخبار را نمیپسندد.
 .1بعضی از فقیهان معاصر در مقام تأیید فتوای صاحبجواهر نیز گفتهاند« :ش ی نیست که شتهادت
غیرمؤمن به ضرر مؤمن یا به نفع او قبول نیست ،بهخصوص که در مقبولۀ عمربنحنظله آمده است که رشد
در مخالفت با آن هاست .عبارت مزبور به این معناست که جنس رشد و طبیعت آن ،در مخالفتت بتا عامته
است .بنابراین قضات نمیتوانن د برای رسیدن به واقع به شهادت ایشان اعتماد کننتد .بطتالن ایتن ادعتا کته
ا
شاهد دخالتی در رشد ندارد نیز واضح است؛ زیرا عبارت مزبور با قبول شهادت ایشان اجماال جمعشتدنی
ّ
نیست» (فاضل موحدی لن رانی ،تفصیل الشریعه.)413 ،
 .3معدودی از فقها نیز در مقام اثبات شرط ایمان (امامیبودن) قاضی ،نوشتهاند« :در اخبار مربوط بته
صفات قاضی آمده است که در موارد تعارض اخبار به آنچه مختالف عامته استت عمتل کنیتد و ایتن بیتان
هرچند مربوط به ح م است ،ولی نشان میدهد که اهلبیت(ع) از قضات عامه ناراضی بوده و لذا رشتد را
در مخالفت با آنها دانستهاند» (اسماعیلپور قمشهای.)51/5 ،
 .4شماری هم گفتهاند که منظور از گزارۀ محل بحث آن است کته روایتات و گزارههتای موافتق ایشتان
ا
اساسا حجت نیست ،خواه معارض داشته باشد یا خیر .برایناساس هر آنچه از سوی مخالفان صادر شتود،
اعم از روایات مدون در متون حدیثی ایشان یا فتاوای اصحاب عامه و ،...پذیرفته نیست ،مگر آن ه با ادله و
امارات دیگر تأیید شود (اراکی115-111/51 ،؛ سبحانی تبریزی ،)71/4 ،بنابراین شهادات و آرای قضایی
عامه نیز تابع همین قاعدۀ کلی و مردود است.
 .1برخی هم در مسئلۀ اجتهاد ،به ممنوعیت تقلید از فقیهان عامه بهدلیل بطالن فتاوای ایشان نظتر داده
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و گفتهاند« :چون رشد در مخالفت با ایشان است» (کاشفالغطاء ،النتور الستاطع .)517/5 ،از ایتن بیتان
بهروشنی ،قاعده انگاشتن گزارۀ محل بحث استفاده میشود.
 .۱ .۲ .۳ادلۀ قاعدهبودن
دالئل قاعدهبودن گزاره عبارت است از:
 .۱خصوصیتداشتن مخالفت با عامه :گفته شده است که منشأ رشد ،نی تویی در نفتس مخالفتت
است نه مطابقت و طریقیت آن برای واقع .برایناساس مخالفت با ایشان موضتوعیت دارد و در تمتام متوارد
باید به آن توجه شود ،خواه تعارضتی باشتد یتا خیتر (آخونتد خراستانی447 ،؛ م تارم شتیرازی111/3 ،؛
حسینی روحانی .) 411/7 ،توضیح مطلب آن ه بین مخالفت با عامه و خبتر مختالف بتا ایشتان ،عمتوم و
خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی اولی (مخالفت با عامه) اعم مطلق از دومی (خبر مخالف با عامه) و در
واقع فردی از آن عام و قاعدۀ کلی است .بنابراین مخالفت با ایشان ،دلیتل انحصتار حتق در خبتر مختالف
نیست و فراتر از آن را هم شامل میشود؛ یعنی هر نوع اههارنظر فقهی یا غیرفقهی از ایشان ماننتد شتهادت
شهود و عمل بر طبق آن ،خالف رشد استت .بته عبتارت ستادهتر« ،الرشتد فتی خالفهتم» یعنتی رشتد در
مخالفت با اهلسنت است نه آن ه فقا خبر مخالف ،امارۀ رشد است (حسینی روحانی .)415/7 ،بنابراین
غیر از اخبار معارض ،امور دیگر و ازجمله قضاوت و شهادت ایشان را نیز شتامل میشتود؛ زیترا وجتود یتا
فقدان خبر ،خصوصیتی ندارد و اخبار معارض نیز از مصادیق همین قاعدهاند؛ نتیجه آن ه در تمام حوزههتا
ازجمله در تقلید ،قضا و شهادات ،فقا باید به قول امامیته عمتل و توجته شتود و غیتر از ایتن ،بقیتۀ اقتوال
ا
برخالف رشد و موجب گمراهی هستند (صافی گلپایگانی .)147/1 ،دلیل این ادعا نیز هاهرا اخباری است
که به طور مطلق و فراتر از هر گونه تعارضی به مخالفت با فتتاوای عامته امتر کردهانتد (حرعتاملی ،وسةائل
الشیعه )551/17 ،و این نشاندهندۀ رضایت ائمه(ع) از نفس مخالفت با ایشان است.
ا
ارزیابی :اوال این وجه از هاهر احادیث مربوط به حمل موضوع بر تقیه بستیار دور استت؛ چتون رشتد
مقابل غی و به معنای دوری و گمراهی از واقعیت است .بنابراین ادعای مزبور با مادۀ رشد ستازگار نیستت؛
درنتیجه اگر در جایی موافقت با ایشان موجب رسیدن بته واقتع شتود ،ایترادی نتدارد؛ پتس رحجتان نفتس
مخالفت ،خالف معنای رشد است (م ارم شیرازی111/3 ،؛ حائری.)111/3 ،
ا
ثانیا ادعای مزبور در صورتی درست است که در روایات آمده باشد «الرشد خالفهم» که نشان دهنتدۀ
برخورداری اح ام مخالف عامه از یک وضعیت است .اما در روایات چنین تعبیری نقل نشده و آمده است:
«الرشد فی خالفهم» و «حرف فی» نشانۀ هرفیت است و از اختتالف در اح تام مختالف عامته ح ایتت
میکند (روزدری.)314/4 ،
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ا
ثالثا هنجاربودن مخالفت بهخودیخود ،با ستیا بقیتۀ مرجحتات هتم تناستب نتدارد؛ زیترا در آنهتا

نزدیک ترین راه برای رسیدن به واقع لحاخ شده است و بیش از این چیزی نیست (حائری.)111/3 ،
ا
رابعا اما روایت مورد استناد ،معارض دارد و از آنجا که روایات مقابل ،مقید به تعتارض اخبتار هستت،
راهی جز حمل مطلق بر مقید و انحصار مخالفتت بتا عامته در تعتارض اخبتار بتاقی نمیمانتد؛ درنتیجته
قاعدهبودن گزارۀ محل بحث پسندیده نیست (فاضل موحدی لن رانی ،دراسات.)411/4 ،
 .۲علیت گزارۀ محل بحث :یعنی عبارت «الرشد فی خالفهم» بهمنزلۀ تعلیل و کبرای قیاس استت و
درنتیجه همۀ موضوعات را شامل میشود و اختصاص به تعارض اخبار ندارد؛ زیرا علتت ،همیشته موجتب
توسعه و تخصیص است (موسوی.)11/17 ،
ارزیابی :پیش از این به تفصیل گفته شد که عبارت مورد نظتر ح متت استت نته علتت و بته اعتتراف
همگان ح مت قابل تسری به موارد دیگر نیست (همو).
 .۳یلبۀ احکام باطل بر موارد درست در فقه عامه :این وضعیت نیز دلیل مناسب دیگری برای شمول
جملۀ محل بحث است و خبر ابیبصیر هم آن را تأیید میکند (طباطبائی یزدی415 ،؛ رشتی.)441 ،
ارزیابی :این مسئله خالف وجدان است زیرا بسیاری از اح ام بتین امامیته و عامته مشتترک ،اتفتاقی و
مورد تأیید است( .طباطبتائی یتزدی415 ،؛ روحتانی341/1 ،؛ ختوئی ،غایةة المةأمول711/1 ،؛ نتایینی،
771/4؛ خوئی ،مصباح اصوول111/1 ،؛ همتو ،الهدایةه )311/4 ،و ایتن معنتا بتا مترور متتون تطبیقتی
بهسادگی اثبات و تأیید میشود.
 .۴روایات :مانند روایت صدو از علیبناسباط از حضرت رضا(ع) که فرمودنتد« :هتر فتتوایی کته
عامه دادند با آن مخالفت کنیتد؛ زیترا حتق در مخالفتت بتا ایشتان استت» (حرعتاملی ،وسةائل الشةیعه،
.)551/17
ا
ارزیابی :وجه ضعف این دلیل قبال (نقد چهارم به استدالل اول) بیان شد.
 .۴نتیجهگیری
از مجموع مطالب باال نتایج زیر معلوم میشود:
 .5رشد در اینجا ،به معنای رسیدن به واقع است نه رحجان و نی ویی مخالفت با عامه .بنتابراین شتهود
عامه اگر واقع را بیان کنند یا قضات ایشان به حقیقت رأی بدهند ،پذیرفته و نافذ است.
 .1گزارۀ «رشد در مخالفت با عامه است» استثناست نه قاعده؛ یعنی تنها در تعارض اخبار و در مراحل
پایانی رفع آنها بهکار میرود و این معنا موجب سرزنش نیست ،چون عامه هم در متوارد مشتابه بته همتین
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روش عمل می کنند .بنابراین استناد به این گزاره در عدم استماع شهادت شهود و نقتض آرای قضتات عامته
وجهی ندارد.
 .3گزارۀ «رشد در مخالفت با عامه است» بیشتر ناهر به دشمنان اهلبیت(ع) و معارف ایشتان استت.
شیعیان مخالف نیز در صورت دوری از معارف اهلبیت(ع) موجب رشد است.
همچنان که مخالفت با
ِ
منابع
ابنادریس ،محمدبناحمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم. 5451 ،
ابنابیجمهور ،محمدبنزینالدین ،عوالی اللئالی العزیزیه فی األحادیث الدینیه ،قتم ،دار ستید الشتهداء للنشتر،
چاپ اول. 5411 ،
ابنبابویه ،محمدبنعلی ،علل الشرائع ،قم ،،کتابفروشی داوری ،چاپ اول.5311 ،
_____________ ،عیون أخبار الرضا علیه السالم ،طهران ،نشر جهان ،چاپ اول. 5411 ،
_____________ ،من ال یحضره الفقیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم. 5453 ،
ابنشعبه ،حسنبنعلی ،احف العقول عن آل الرسول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم. 5414 ،
ابنمنظور ،محمدبنم رم ،لسان العرب ،بیروت ،دار الف ر للطباعة و النشر و التوزیع ،چاپ سوم. 5454 ،
اراکی ،محمدعلی ،اصول الفقه ،قم ،مؤسسۀ در راه حق ،چاپ اول.5371 ،
استرآبادی ،محمدامینبنمحمد شریف؛ موسوی عاملی ،نورالدین ،الفوائد المدنیه و بذیله الشواهد المکیره ،قتم،
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه ،چاپ دوم. 5411 ،
اسماعیلپور قمشهای ،محمدعلی ،البراهین الواضحات -دراسات فیالقضاء ،قم ،بینا ،چاپ اول ،بیتا.
اصفهانی ،محمدحسین ،الفصول الغرویه فری األصرول الفقهیره ،قتم ،دار ححیتاء العلتوم االستالمیه ،چتاپ اول،
. 5414
انصاری ،مرتضیبنمحمدامین ،فرائد األصول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم. 5451 ،
تتتتتتتتتتتتتتتتتت ،مطارح األنظار ،بیجا ،مجمع الف ر االسالمی ،چاپ دوم.5313 ،
ایروانی ،علی ،األصول فی علم األصول ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه ،چاپ اول. 5411 ،
آخوند خراسانی ،محمدکاهمبنحسین ،کفایة األصول ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول. 5411 ،
آشتیانی ،محمدحسنبنجعفر ،کتاب القضاء ،قم ،انتشارات زهیر -کنگرۀ عالمه آشتیانی ،چاپ اول. 5411 ،
بحرانی ،یوسفبناحمد ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،قتم ،دفتتر انتشتارات استالمی ،چتاپ اول،
. 5411
بهبهانی ،محمدباقربنمحمداکمل ،حاشیة الوافی ،قتم ،مؤسستة العالمته المجتدد الوحیتد البهبهتانی ،چتاپ اول،
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. 5411
___________________ ،الفوائد الحائریه ،قم ،مجمع الف ر االسالمی ،چاپ اول. 5451 ،
تبریزی ،جواد ،دروس فی مسائل علم األصول ،قم ،دار الصدیقة الشهیده(س) ،چاپ دوم.5317 ،
ترحینی عاملی ،محمدحسن ،الزبدة الفقهیه فی شرح الروضة البهیه ،قم ،دار الفقه للطباعه و النشر ،چاپ چهتارم،
. 5417

ّ
جابلقی بروجردی ،علیاصغربنمحمدشفیع ،القواعد الشریفه ،قم ،مؤلف ،چاپ اول ،بیتا.
حائری ،مرتضی ،مبانی األحکام فی أصول شرائع اإلسالم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول. 5414 ،
حائری قمی ،محمدعلی ،المختارات فی األصول ،تهران ،مطبعه علمی ،چاپ اول ،بیتا.
حرعاملی ،محمدبنحسن ،إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ،بیروت ،االعلمی ،چاپ اول. 5411 ،

_______________ ،افصیل وسائل الشیعة إلی احصیل مسائل الشریعة ،قم ،مؤسستۀ آل البیتت(ع) ،چتاپ
اول. 5411 ،
_______________ ،الفصول المهمة فی أصول األئمه ،قم ،مؤسسۀ معارف اسالمی امام رضا(ع) ،چاپ اول،
. 5451
_______________ ،هدایة األمه إلی أحکام األئمة -منتخب المسائل ،مشتهد ،مجمتع البحتوث امستالمیه،
چاپ اول. 5451 ،
حسنی ،هاشم معروف ،نظریة العقد فی الفقه الجعفری ،بیروت ،منشورات م تبة هاشم ،چاپ اول ،بیتا.
حسینی تهرانی ،محمدحسین ،والیة الفقیه فی حکومه اإلسالم ،بیروت ،دارالحجة البیضاء ،چاپ اول. 5451 ،
حسینی روحانی ،سیدمحمد ،منتقی األصول ،تقریر :عبدالصاحب ح یم ،قم ،دفتتر ستید محمدحستین روحتانی،
چاپ اول. 5453 ،
حسینی شاهرودی ،محمود ،نتائج األفکار فی األصول ،قم ،آل مرتضی(ع) ،چاپ اول.5311 ،
خمینی ،روحالله ،الرسائل ،قم ،مؤسسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان ،چاپ اول. 5451 ،
خوئی ،ابوالقاسم ،یایة المأمول ،قم ،مجمع الف ر االسالمی ،چاپ اول. 5411 ،
__________ ،مصباح األصول ،قم ،مؤسسة ححیاء آثار االمام الخوئی ،چاپ اول. 5411 ،
__________ ،الهدایه فی األصول ،قم ،مؤسسۀ صاحب االمر(عج) ،چاپ اول. 5457 ،
راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد ،مفردات الفاظ القرآن ،لبنان ،دارالعلم ،سوریه ،الدارالشامیة ،چاپ اول. 5451 ،
رشتی ،حبیباللهبنمحمدعلی ،بدائع األفکار ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول ،بیتا.
روحانی ،محمدصاد  ،تبدة األصول ،تهران ،حدیث دل ،چاپ دوم.5311 ،

ّ

روزدری ،مولی علی ،اقریرات آیةاللره المجردد الشریراتی ،قتم ،مؤسستۀ آل البیتت محیتاء التتراث ،چتاپ اول،
. 5411
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أصولیه و ّ
ّ
فقهیه) ،قم ،مؤسسۀ امام صاد  ،چاپ اول. 5451 ،
سبحانی تبریزی ،جعفر ،الرسائل األربع (قواعد
ّ

سبزواری ،عبداألعلی ،مهذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام ،قم ،مؤسسۀ المنار -دفتر آیةالله سبزواری ،چاپ
اول. 5453 ،
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر ،جواهر الکالم فی ثوبه الجدید ،قم ،مؤسسۀ دائتر المعتارف فقته استالمی بتر
مذهب اهلبیت(ع) ،چاپ اول. 5415 ،
____________________ ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،بیروت ،دار ححیاء التراث العربی ،چتاپ
هفتم. 5414 ،
صافی گلپایگانی ،لطفالله ،بیان األصول ،قم ،مرکز نشر آثار آیةالله صافی ،چاپ اول. 5411 ،
صدر ،رضا ،االجتهاد و التقلید ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه ،چاپ اول. 5411 ،
طباطبائی قمی ،تقی ،دراساانا من الفقه الجعفری ،قم ،مطبعة الخیام ،چاپ اول. 5411 ،
 ،قم ،مؤسسۀ انتشارات مدین ،چاپ اول. 5411 ،

طباطبائی یزدی ،محمدکاهم ،التعار
ّ
طبرسی ،احمدبنعلی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،مشهد ،نشر المرتضی ،چاپ اول. 5413 ،
طبرسی ،حسنبنفضل ،مکارم األخالق ،قم ،الشریف الرضی ،چاپ چهارم. 5451 ،
طوسی ،محمدبنحسن ،االستبصار فیما اختلف من األخبار ،طهران ،دار ال تب االسالمیه ،چاپ اول.5311 ،
_____________ ،اهذیب األحکام ،طهران ،دار ال تب امسالمیه ،چاپ چهارم. 5417 ،
عبدالرحمن ،محمود ،معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیه ،بیجا ،بینا ،بیتا.
غزالی ،محمدبنمحمد ،المستصفی فی علم االصول ،بیروت ،دار ال تب العلمیه ،بیتا.
فاضل موحدی لن رانی ،محمد ،افصیل الشریعه فی شرح احریر الوسیله -القضاء و الشهادات ،قم ،مرکز فقهتی
ائمۀ اطهار(ع) ،چاپ اول. 5411 ،

ٌ
 ،__________________.دراسات فی األصول ،قم ،مرکز فقه ائمۀ اطهار ،چاپ اول. 5431 ،

فرطوسی حویزی ،حسین ،التوضیح النافع فی شرح ارددات صاحب الشرائع ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چتاپ
دوم. 5451 ،
فیض کاشانی ،محمدبنشاهمرتضی ،نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین ،طهتران ،مؤسستة األبحتاث الثقافیتة،
چاپ اول. 5453 ،
قرشی بنابی ،علیاکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دار ال تب االسالمیة ،چاپ ششم. 5451 ،
کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،طهران ،دار ال تب امسالمیة ،چاپ چهارم. 5417 ،
کمرهای ،محمدباقر ،أصول الفوائد الغرویة فی مسائل علم أصول الفقه االسالمی ،تهران ،مطبعه فردوسی ،چاپ
اول ،بیتا.
کوفی ،فراتبنحبراهیم ،افسیر فرات الکوفی ،طهران ،مؤسسۀ چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چتاپ
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اول. 5451 ،
مازندرانی ،محمدصالحبناحمد ،شرح الکافی ،تهران ،الم تبه امسالمیه ،چاپ اول.5311 ،
مجاهد ،محمدبنعلی ،کتاب المناهل ،قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) ،چاپ اول ،بیتا.
ّ
مجلسی ،محمدباقربنمحمدتقی ،بحار األنوار الجامعه لردرر أخبرار األئمره األطهرار علریهم السرالم ،بیتروت،
مؤسسه الطبع و النشر ،چاپ اول. 5451 ،
__________________ ،مالذ األخیار فی فهم اهذیب األخبرار ،قتم ،انتشتارات کتابخانته آیتة اللته مرعشتی
نجفی(ره) ،چاپ اول. 5411 ،
مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،مرکز ال تاب للترجمة و النشر ،چاپ اول. 5411 ،
م ارم شیرازی ،ناصر ،انوار األصول ،قم ،مدرسۀ امام علی(ع) ،چاپ دوم. 5411 ،
موسوی بجنوردی ،محمد ،مصادر التشریع عند اإلمامیه و السنه ،تهران ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثتار امتام و عتروج،
چاپ اول.5371 ،

موسوی زنجانی ،محمد ،إیضاح ّ
السبل فی الترجیح و التعادل ،تهران ،ابوطالب موسوی ،چاپ اول. 5311 ،
موسوی قزوینی ،علی ،االجتهاد و التقلید( التعلیقة علی معالم األصول) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول،
. 5417
نایینی ،محمدحسین ،فوائد االصول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ اول.5371 ،
نراقی ،احمدبنمحمدمهدی ،عوائد األیام فی بیان قواعد األحکرام و مهمرات مسرائل الحرالل و الحررام ،قتم،
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه ،چاپ اول. 5457 ،
کاشف الغطاء ،علیبنمحمدرضا ،النور السراطع فری الفقره النرافع ،نجتف اشترف ،مطبعتة ابداب ،چتاپ اول،
. 5315
کاشف الغطاء ،محمدحسین ،احریر المجله ،نجف اشرف ،الم تبه المرتضو یه.5311 ،

نجفی ،هادیّ ،الرد علی موسی جار الله ،نجف اشرف ،مؤسسۀ کاشف الغطاء ،چاپ اول. 5413 ،
وجدانی فخر ،قدرتالله ،الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه ،قم ،انتشارات سماء قلم ،چاپ دوم. 5411 ،

موسوی ،سیدعلی عباس« ،حلغاء الخصوصیه عند الفقهاء» ،مجلۀ فقه اهل البیرت علیهم ّ
السرالم (بالعربیةه،17 ،
.14-551 ،5371

