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چکیده

عام ه (اهل ّ
نوشتار حاضر ،در صدد ترسیم قلمرو ّ
سن ت) ،و تبیین جایگاه و نقش آن را در فهم دقیق
ّ
عام ه است و این مهم را از طر یق تبیین گستره مفهومی و مصداقی ّ
مرج حیت مخالفت با ّ
عام ه و نیز تحدید دامنه
موضوعی موافقت و مخالفت ،دنبال کرده است .در این جستار بر روی این نکته تکیه شده که عدم انضباط
عام ه به عنوان ّ
موجود در منابع فقه امامیه در إعمال مخالفت با ّ
مرج ح باب تعارض اخبار ،بدون در نظر داشتن
ّ
شرایط تار یخی حاکم بر عصر صدور روایات ،کار را به نوعی خلط و اشتباه و حتی به کارگیری بیش از حد و
دور از واقع این ّ
مرج ح در عرصه فقه کشانده است و به سبب وجود چنین معضلی ،نو یسندگان ،تالش کرده اند

تا با نقد و تحلیل آراء موجود در مصداقیابی ّ
عام ه ،نتایجی قابل استفاده از قبیل قدر متیقن از کاربرد این
ّ
مرج ح و نیز راه حل های احتمالی جهت إعمال منضبط آن در اختیار قرار دهند.
عام ه (اهل ّ
سن ت)ّ ،
خاص ه (شیعه) ،مخالفت با ّ
کلیدواژه هاّ :
عام ه ،تعارض اخبار.
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A Reflection on the Preference of Opposing the Sunnis in Light of
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Abstract
The present paper seeks to determine the scope of Sunnis and explain its position
and role in the accurate understanding of the preference of opposing Sunnis and has
pursued this important work through clarifying the intensional, conceptual and
extentional scopes of Sunnis and limiting the thematic domain of agreement and
opposition. The discussion is concentrated on the point that the indiscipline found in
Imamia sources in opposing Sunnis as a preferrer in the area of contradiction of
traditions without taking into account the historical conditions surrounding the age
of the issuance of traditions, has led to a sort of confusion and mistake and even
extreme and untrue application of this preference in the field of Islamic
jurisprudence. Due to the existence of this problem, the authors have tried to provide
useful conclusions including the established amount of applying this preferrer and
probable solutions to apply it on a regulated basis through criticizing and analyzing
the current opinions concerning the denotation of Sunnis.
Keywords: Sunnis, Shiite, opposing Sunnis, contradiction of traditions
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مقدمه
ّ
ّ
مخالفت با عامه ،از جمله مرجحات منصوصهای است که در باب تعارض اخبار ،با نگاهی به جهتت
صدور روایات ،به لحاظ ُبعد احتمال تقیه و با مالک اقرب بودن به واقع ،سبب رجحان خبری میشود که با
اخبار و فتاوای ّ
عامه مغایر است.
مرجح از زمان نگارش ّاولین کتب اصتولی شتیعه ،متورد ّ
این ّ
توجته و اهتمتام عالمتان ایتن علتم بتوده

(علمالهدی ،رسائل الشریف المرتضی212 -210 /1 ،؛ طوسی ،العدة )148 - 147 /1 ،و بته متوازات آن،
ّرد پای بهکارگیری آن در سخنان قدما ،در منابع فقهی نیز پدیدار گشته است (کلینی68 /1 ،؛ ابنبابویه ،علل
الشرائع531 /2 ،؛ همو ،من ال یحضره الفقیه 102 - 101 /1 ،و  331و 493؛ 171 /2؛  .)48 /3امتا آنهته
در این میان ،زمینه انگیزش سؤالی را پدید میآورد ،نحوه إعمال این ّ
مرجح در نگاه فقهاست که آیا ایشان بتا
بهکارگیری شرایطی معلوم و به گونهای منضبط بدین ّ
مرجح روی آوردهاند یا به صرف وجود قولی موافتق در
میان ّ
عامه ،احد متعارضین را کنار زده و دیگری را ترجیح دادهاند؟

طبق فرضیهای که در این نوشتار ،مورد حمایت است ،به سبب اختالفی که در معنتای واهه « ّ
عامت » بته
لحاظ گستره و شمول به چشم میخورد ،کاربرد این ّ
مرجح در بسیاری از مواردّ ،
تتام و تمتام نبتوده استت؛
ّ
ّ
بدین صورت که عدم اتفاق نظر ّ
عامه در اغلب احکام فقهی و وجود تکثر مذهبی و تعدد آرای فقهی ایشان،
مانعی بر سر راه جریان این ّ
مرجح واقع شده ،و تشخیص موافقت و مخالفت با ّ
عامه را در کثیری از مساال

در هالهای از ابهام قرار داده است؛ چنین گمانهای مجال ّ
تعمتق در ریشتههای ایتن بحتر را از دریهتههای
تاریخ و روایت میگشاید.
قلمرو مفهومی عامّة
َ
لفظ « ّ
عام » ،در لغت ،از ریشه ثالثی «ع .م .م» (ع َّم) ،و مصدر آن به معنتای «شتمول»« ،فراگیتری و
احاطه» و «همگانی شدن» است (جوهری1993 /5 ،؛ ابنفارس18 /4 ،؛ راغتب اصتفهانی)645 /2 ،؛ و
در هیئت اسم فاعل ،در معنای «جمیع و اکثر» ،و نیز «قیامت و مرگ» بهکار رفته است (طریحی124 /6 ،؛
زمخشری325 /1 ،؛ ابناثیر ،مبارک بن محمد .)37 /2 ،واهه « ّ
عامته» در ادبیتات پتارهای از علاوم و فناو
عبارةاخرای تعابیری از قبیل «اهل ّ
اسالمیٌ ،
سنت» (مشکور« 1،)329 ،جماعت» (امتین ،شتریف یحیتی،
ُ
 108و « ،)168جمهور» (جدیدینژاد« ،)100 ،قوم» (ح ّر عتاملی ،وستائل الشتیع « ،)118 /27 ،نتاس»

 - 1در برخی منابع تاریخی و فقهی ،تعبیر «السنّة» بیانگر همان گروهی است که بعدها با تلفیق در کنار واژه «اهل» ،به صورت مشهور از آن به
«اهل السنّة» یاد می شود (برای نمونه ر.ک :ابناثیر ،علی بن محمد469 /10 ،؛ ذهبی 152 /25 ،و 310 /41؛ ابنکثیر 312 /11 ،و 39 /12؛ امین،
محسن19 /1 ،؛ موسوی اردبیلی.420 /1 ،

100
ُّ
(همان )285 /22 ،و «ام » (آل کاشفالغطاء ،هادی )35 ،است که به لحاظ کثرتشان نسبت به سایر فرق
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اسالمی به این عنوان ،نام یافتهاند (مشکور.)329 ،
مفهوم « ّ
عامه» در میان افراد ّامت اسالمی ،به أنحای دیگری نیز تبیین شده است:
ّ
ّ
عدهای آن را بر غیر موالیان اهل بیت؛ یعنی کسانیکه بر مذهب امامیه نیستند حمل کردهاند (فتحاللته،
 282و )376؛ طبق این مبنا مخالفان [امامت ائمته ،،یعنتی کستانیکه والیتت شتیخین را پذیرفتته و آن را
مشروع دانستهاند ،تحت کلمه « ّ
عامه» واقع خواهند شد (طباطبایی حکیم ،المحکم)194 /6 ،؛ و گروهتی
دیگر بر این باورند که اهل رأی و قیاس که علل احکام الهی را به صورت حدسی و ّ
ظنی استتنباط میکننتد،
در این زمره جای دارند (مغنیه .)444 ،بر اساس تعریفتی دیگتر ،متراد از « ّ
عامته» ،تتوده متردم و فقیهتانی
ّ
حکام نهاده و تمامی ّ
تصرفات ایشان را با استتفاده از احتادیثی مجعتول و ستاختگی،
بودهاند که پا در رکاب

تصدیق و توجیه می کردند؛ تا جایی که وضع و نشر احادیر (مجعول) به شکل گستردهای در عصتر ایشتان
شیوع یافته است (حکیم ،متن.)355/
ّ
هر چند امروزه بیش از هر چیز« ،عامه» بر اصحاب متذاهب چهارگانته (احنتاف ،مالکیته ،شتافعی و
حنابله) قابل تطبیق است ،لیکن مرحوم حکیم چنین اطالقی را در ارتباط با ّ
عامه مورد نظر در بحر حاضر،
مردود دانسته و اذعان میکند که برخی از ائمه مذاهب اربعه ،مانند شافعی ( 204ق) و ابنحنبل ( 241ق)
در عصر امام صادق (ع) ( 148 -114ق) -که عمده روایات مخالفت بتا ّ
عامته متذخوذ از ایشتان استت،-
ّ
حد از صالحیت برای صدور رأیتی ّ
عتام و
نمیزیسته و کسانی هم که در آن عصر ،حضور داشتهاند ،در این
فراگیر نبودند تا اطالق لفظ « ّ
عامه» بر ایشان و اتباعشان صحیح باشد (همان).

در طرف دیگر ،مقصود از « ّ
خاصه» ،فرقه «شیعه» (خمینی ،حسن ،)580 /1 ،و بهطور ویتژه« ،امامیته
اثنا عشریه» است که فقه خود را از امامان دوازدهگانه معصوم میگیرند و از آن رو که نستبت بته ّ
عامته -کته
جماعت کثیری را تشکیل میدهند -فرقه مخصوصی بهشمار میآیند ،اینگونه نامیده شدهاند (قراچتهداغی،
563؛ امین ،محسن.)21 /1 ،
چنین بهنظر می رسد آنهه تقسیم مخالفان و موافقتان خالفتت و والیتت ائمته (ع) را در عصتر بعتد از
ً
عامه» و « ّ
رحلت پیامبر (ص) ،به « ّ
صرفا از جنس غلبته وجتودی و ّ
کمتی پیتروان هتر
خاصه» سبب گشته،
دسته بوده است که با مفاهیم «اکثریت» و «اقلیت» جامعه برابری میکند؛ و بسان آنهه امروزه در ادبیات ما
«عوام» با بار منفی بر افراد بیسواد و کماطالع ،و «خواص» با نگاهی برتریجویانه بر قشر آگاه و فرهیختته
جامعه اطالق میشود ،نبوده است؛ و بر این اساس ،شاید بتوان در گتام نخستت ،ایتن الفتاظ را مفتاهیمی
خنثی لحاظ کرد؛ هر چند ممکن است در اذهان عرف شیعی آن زمان ،بته واستطه تشتدید تقابتل فکتری و
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فرهنگی ایجادشده میان این دو گروه ،لقب « ّ
عامه» به سمت کسب بار معنایی منفی ،جهت یافتته باشتد؛ و
در نقطه مقابل در فرهنگ اهل ّ
تسنن ،بعید نیست با استمداد از تعابیری همهون «الجمهور» و «الجماعت »
ّ
ّ
و حتی «سواد االعظم» که برای خود بهکار میبرند ،با پناه بردن زیر پوشش کثرت ،مدعی احقیتت ختویش
ّ
گشته و به تبع ،شیعیان را گروهی منزوی و مخالف جریان عمومی ّامتت ،تلقتی کترده باشتند؛ هتر چنتد از
برخی عبارات علمای ایشان ،خالف این را نیز میتوان استتنتا کترد (بترای نمونته ر.ک :ابنعستاکر/46 ،
409؛ ابنقیم جوزیه314 /2 ،؛ مناوی .)99 /4 ،به هر صورت ،این جهتیابیها اعتباراتی در میتان اهتالی
قلمرو اسالمی بوده که ضابط آن را در عرف هر زمان و یا گروه خاص بایستی جویا شد.
تبارشناسی تاریخی لفظ عامّه
ّ
بررسیهای تاریخی نشان از آن دارد که اصطالح «عامه» در سه سده نخست استالم مطترح و متتداول
بوده است.

نصوص راجع به مخالفت با ّ
عامه در منابع روایی شیعه ،با وجتود اختتالف تعتابیر ،از گتروه مخالفتان
ً
مجموعا در هفت روایت به لفظ « ّ
شیعه با عناوین « ّ
عام »
عام »« ،قوم» و «ناس» یاد کرده که در این میان،
ُ
تصریح شده است (ابنابیجمهور133 /4 ،؛ ح ّر عتاملی ،وستائل الشتیع 119 - 118 /27 ،؛ طبرستی/2 ،
358 - 357؛ کلینتتی68 - 67 /1 ،؛ نتتوری306 /17 ،؛ ابنبابویتته ،علتتل الشترائع)531 /2 ،؛ ّاولتتین ایتتن
روایات (مرفوعه زراره) از امام باقر (ع) نقل شده که -بر فرض صحت صدور ،-حاکی از این حقیقت است
عامه» در معنای اهل ّ
که استعمال لفظ « ّ
سنت ،نسبت به زمان صدور روایت ،یعنی اواخر قرن نخست یتا ال
اقل اوایل قرن دوم ،قطعی است .پنج روایت دیگر از زبان امام صادق (ع) صادر شده ،و روایت آخر ،به نقل
از امام رض ا (ع) رسیده است که با لحاظ آن ،نهایت استعمال حقیقی این لفظ در معنای متورد نظتر ،اوایتل
قرن سوم باید باشد.
کشف مولد این اصطالح ،بررسیهای دقیقتری را در سایر روایات و منابع تاریخی میطلبد.
روایاتی از زمان امام علی (ع) در دست است که در آنها نیز لفظ « ّ
عامه» بهکار رفته و این امر ،نشانگر

آن است که دیرینه استعمال لفتظ ّ
عامته در معنتای متورد نظتر بته قبتل از دوران صتادقین (ع) بتر میگتردد
(مجلسی ،بحار االنوار279 /28 ،؛  .)422 /31منابع تاریخی نیز همسو با چنین نظری ّ
مؤید کتاربرد لفتظ

« ّ
عامه» در قرن نخست هجری است (نصر بن مزاحم 28 ،و  31و 50؛ ابنقتیبه 32 /1 ،و  33و  83و 90؛

فسوی 246 /2 ،و 402؛ بالذری 102 /5 ،و 275 /7؛ مسعودی 32 /3 ،و 34؛ مقریزی.)232 /13 ،
عامه» و « ّ
قدیمیترین سندی که در آن ،کاربرد دو واهه « ّ
خاصه» در ارتباط با پیتروان ائمته در تقابتل بتا
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سایر ّامت مشهود است ،نامه شیعیان کوفه به سرکردگی سلیمان بن صرد در تسلیت شهادت امام حسن (ع)
( 50ق) به برادر بزرگوارشان حسین بن علی (ع) است که در متن نامه این عبارت آمده است« :ما أعظم متا
ّ
أصیب به األم ّ
خاص ( »...یعقوبی.)228 /2 ،
عام و أنت و هذه الشیع
درنگ در الفاظ این سند ،نشانگر آن است که دست کم در متفاهم عرفی آن دوران ،شیعیان اهل بیتت،
عامه» اطالق میشده ،فرقه « ّ
در برابر عموم ّامت که به آنان « ّ
خاصه» شتناخته میشتدهاند؛ و ایا میتوانتد
حاکی از گونهای دودستگی مردم در آن زمان باشد.
از میان مکتوبههای کهن روایی شیعه ،کتابهایی چون بصائر الدرجات ( 290ق) و کتافی ( 329ق)
عامه» در معنای اهل ّ
پیشگام در ضبط و گردآوری احادیر در بردارنده لفظ « ّ
سنت هستند (ر.ک :صفار/1 ،

363؛ کلینی68 /1 ،؛ 86 /4؛ 100 /7؛ )270 /8؛ این در حالی است که قبل از آنّ « ،
عامته» در روایتات،
ّ
ّ
متضمن مفهوم لغوی «کلیت و شمول» بتوده استت (علتی بتن ابیطالتب ،خطبتههای  127و 172؛
بیشتر
نامههای 58 ،54 ،53؛ علی بن حسین ،دعای بیست و سوم؛ حمیری ،نت،338 ،308 ،141 ،76 ،55//
377؛ برقی ،المحاسن 67 /1 ،و .)145

عامته» ،در معنتای اهتل ّ
در کتب فقهی امامیه نیز در اوایل قترن ستوم ،واهه « ّ
ستنت و در مقابتل شتیعه

مشاهده میشود (ر.ک :علی بن موسی 22 ،و  36و  48و 202؛ همان ،پاورقی  113و 160؛ عریضی46 ،
و  47و  48و  53و .)65
ّ
در منابع علم رجال نیز در قرن سوم و چهارم ،شاهد نخستین اطالقات واهه «عامه» به معنای مورد نظر
هستیم (ر.ک :برقی ،رجال البرقی17 ،؛ کشتی،591 ،590 ،390 ،210 ،124 ،100 ،92 ،70 ،45 ،33 ،
ّ
615؛ موحد188 ،184 ،160 ،130 ،127 ،122 ،104 ،75 ،61 ،15 ،12 ،10 ،؛ زراری 29 ،و شرح ،27
.)86 ،83 ،59 ،30
ّ
ّ
با این وجود ،شاید نتوان برای نقطه آغازین استخدام لفظ «عامه» در معنای اهل سنت ،تاریخی قطعتی
را در نظر آورد ،جز آنکه دیرینه این واهه را از باب ترادف با «اهل ّ
سنت» ،یا تقابتل بتا « ّ
خاصته» ستنجیده و
نوعی همزمانی را برای بروز این استعماالت قائل شد؛ از این روست که میتوان با ورق زدن منابع تاریخی،
نامگذاری شیعه به « ّ
خاصه» را به زمان ائمه باز گرداند (ر.ک :بالذری345 /11 ،؛ طبری593 /7 ،؛ ذهبتی،

مؤیداتی روایی نیز ّ
310 /41؛ ابنکثیر)336 /14 ،؛ به نحوی که ّ
صحت این ّادعا را تذیید میکند (کلینی/1 ،
ُ
 96و 333 /8؛ ح ّر عاملی ،وسائل الشیع 44 /10 ،؛ مجلسی ،بحار االنوار 291 /49 ،و 77 /50؛ نتوری،
180 /17؛ بروجردی.)317 /2 ،
ّ
ّ
ّ
ّ
نهایت امر ،ممکن است در اولین کاربردهای لفظ عامه در معنای حقیقی اهل سنت ،بته واستطه تعتدد
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معانی موجود ،یعنی معنای لغوی «جمیع و اکثر» و معنای اصطالحی «اهل ّ
سنت» ،قائل به نوعی اشتتراک

لفظی برای این واهه شد.
َ
حاصل سخن آنکه رگههایی از این استعماالت ،ابتدا در لغت دیده شده که بتا ستیر از مرحلته مجتاز و
کثرت استعمال ،به وضع ّ
تعینی ،خود را به حقیقتی عرفی نزدیک گردانتده؛ و بتر استاس شتواهد تتاریخی و
روایی ،از دوره صادقین (ع) به نحوی شایع از «عموم مردم» ،بته «اهتل ّ
ّ
ختواص
ستنت» ،و از «نزدیکتان و

اصحاب ائمه» ،به «شیعه» نقل معنا پیدا کرده است؛ و از همان پس ،بهکارگیری لقب « ّ
خاصته» در مقابتل
« ّ
عامه» ،در منابع و آثار شیعی ،متداول گردیده است.
باید افزود که در عرف اهل علم ،میزان تبادر معنای «اهل ّ
سنت» از واهه « ّ
عامته» ،بتیش از شتیوع لفتظ
« ّ
خاصه» در ارتباط با مفهوم «شیعه» بهنظر میرسد؛ و این ،شاید به دلیل تداول لغت « ّ
عامه» در ایتن معنتا
باشد؛ بر خالف « ّ
خاصه» ،که برداشت معنای «شیعه» از آن به قرینهای در کالم نیازمند است.
ّ
در هر حال ،برای کارایی بخشیدن به ّ
مرجح مخالفت با ّ
عامه ،بایستی به دنبال زمان پیدایش تشکلی به
عامه یا اهل ّ
نام شیعه و تقابل آن با قشر ّ
سنت ،و تشکیل ساختار فکری و هویتی و فقهی متمایز آن دو گشت
و این امر ،ما را به زمانی قریب به اواخر سده نخست رهنمون میشود که به صورت قطعی میتوان شتیعه را
به عنوان مکتبی متکامل در نظر آورد؛ هر چند بذرهای اولیه ّ
تشیع در زمان پیامبر اکرم (ص) افشتانده شتده
(امین ،محسن19 /1 ،؛ آل کاشفالغطاء ،محمدحستین )187 ،و در تقابتل بنیهاشتم و علویتان ،و ستایر
طوایف قریش ،خود را نشان داده است ،و بعدها در وقایع مختلف از سقیفه (ابنخلتدون ،)197 /1 ،جنتگ
ّ
جمل (ابنندیم )217 ،و صفین ّ
(فیاض ،)37 ،این تشکل ،واقعیت ملموستری یافته و در تقابتل بتا حتزب

عثمانی شناسایی شده استّ ،اما به اعتقاد گروهی ،در طول سده نخست قمری ،در روزگتاری پتیش از دوره

امامت امامان باقر و صادق (ع) که هنوز تعالیم امامیه به صورت مبسوط به شیعیان عرضه نشده بود ،به طور
طبیعی نباید به جست وجوی گروهی خاص از شتیعیان ،دستت کتم بتا عنتوان مشتخ /امامیته پرداختت
(موسوی بجنوردی /159 /10 ،مدخل امامیه).
َصرف نظر از آغاز تسمیه گروه پیروان ائمه به «شیعه» یا «امامیه» ،به رغم آنکه ابعاد فقهی ایتن شتاکله
در زمان صادقین (ع) برجسته و متمایز شده ،اما تشیع فقهی را نیز بهمانند تشیع سیاسی ،بایستتی پدیتدهای
تدریجی و ذو مراتب بهحساب آورد؛ به طوری که نمیتوان پذیرفت قبتل از دوره ایتن دو امتام بزرگتوار فقته
شیعی به هیچ نحو ،وجوه ممیزهای با احکام اهل ّ
سنت نداشته است.

در دو دهه گذار از سده ّاول به سده دوم قمری ،همزمان بتا شتکلگیری نخستتین متذاهب فقهتی اهتل
ّ
سنت ،امام ّ
محمد باقر (ع) به شناساندن اسال م بر پایه احادیر پیامبر (ص) و تبیتین هتر چته بیشتتر مبتانی

104

فقه و اصول

شمارة 120

اندیشه شیعیان پرداخت و بدینسان مکتب فقهی شیعه را پایه گذاشت (صتابری .)185 /2 ،در ایتن زمتان،
تنازع میان دو مفهوم ،یعنی عقیده اجماعی جامعه و مرجعیت احادیر منقول از پیامبر (ص) بر فتوای فقهی
ّ
غلبه داشت؛ اگرچه هنوز تمایز شیعه و ّ
سنی به حد وضوح ،متبلور نشده بود (الالنی.)164 ،
به هر روی ،عرضه شدن مکتب فقهی شیعه به عنتوان مکتبتی متمتایز از مکاتتب اهتل ّ
ستنت (مکتتب
ً
حدیر و مکتب رأی) ،از خصوصیات قرن دوم هجری است که دقیقا مصتادف بتا عصتر ائمته صتادرکننده
روایات مخالفت با ّ
عامه است؛ که با توجه به گسترش مذاهب فقهی غیتر شتیعی در ایتن عصتر ،ضترورت
حکم اخذ به مخالف با ّ
عامه را در پناه تقیه بیش از هر دورانی آشکار میکند؛ و البته عدم استقالل کامل فقه
شیعی تا این زمان ،مؤیدی بر همین برداشت خواهد بود؛ هر چند همتانطور کته برختی احتمتال دادهانتد
ف رضیه اجرای چنین حکمی در اعصار پیش از این نیز دور از ذهن نیستت (ر.ک :مجلستی ،بحتار االنتوار،
61 /86؛ همو ،مرآة العقول172 /13 ،؛ بحرانی ،الحدائق الناضرة419 /3 ،؛ تبریزی ،جواد.)295 ،
قلمرو مصداقی عامّه
ّ
حال که مراد از لفظ ّ
عامه و نیز زمان شروع امر به اخذ مخالف عا ّمه مشخ /شد ،هنگام آن فرا رستیده
تا قلمرو ّ
عامه به لحاظ مصداقی نیز مورد سنجش قرار گیرد؛ هر چند ظاهر اخبار در این زمینه مخالفتت بتا

جمیع ّ
العامه را میرساند (طباطبایی ،)717 ،لیکن علمای اصول به این ظهور ،بسنده نکرده و در مجمتوع،
چهار قول یا وجه در مسئله ظاهر گشته است:
العامه در عصر صدور روایات (نراقی ،مهدی بن ابیذر)986 /2 ،؛ بدین نحو که ّ
 )1جمیع ّ
عامته دارای

قول واحدی در مسئله باشند.
ّ
ّ
نراقی پسر (مال احمد) در تذیید رأی پدر ،مخالفت با مذهب بعضی از عامه یا یکی از ائمه اربعه ایشان
ّ
یا ّ
حتی هر چهار مذهب را کافی ندانسته و مخالفت را با جمیع یا غیر نادر از ایشان محقق میداند (نراقتی،
مناهج االحکام319 /1 ،؛ همو ،اساس االحکام.)510 ،
با ّ
تنزل از اجماع همگانی ،موافقت «اکثریت ّ
عامه» ،با لحتاظ صتدق استتغراق عرفتی( 1انصتاری/2 ،

 )811و نیز «مشهور ّ
عامه» به گونهای که در مخالفت با آنان مظنه ضرر و خوف برود (محمدی بامیانی/6 ،
 )431نیز در راستای همین قول ،قابل ارزیابی است.
ّ
حکام ّ
 )2بعض ّ
عامه بدان تمایل بیشتتری دارنتد (تبریتزی ،موستی بتن جعفتر،
العامهای که قضات و
 - 1بایستی بدانیم که هر چند ظاهر اطالق «العامّه»  ،شمول تمامی افراد است ،اما تحقّق چنین استغراقی حقیقتاً متعذّر ،و اطّالال یالافتن بالر آن
بعید است؛ لذاست که پیروان این اندیشه ،با مالک عرف به اخذ چنین رأیی روی آوردهاند (طباطبایی حکیم ،التنقالی/6 ،،پالاورقی 441؛ همالو،
المحکم.)192 /6 ،
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.)629
این رأی با پذیرش موافقت نسبی ،قابل تفسیر است؛ موافقتی که در مقبوله عمر بن حنظلته (کلینتی/1 ،
 ،)10 ،68در طول موافقت با خود ّ
عامه عنوان شتده استت؛ و البتته فترض مقبولته در انتختاب ایتن دامنته
عامه بوده و ّ
مصداقی ،مربوط به جایی است که هر دو خبر ،موافق با ّ
عامته در مستئله ،رأیتی واحتد نداشتته
باشند؛ بدین نحو که یکی از دو خبر ،موافق فتوای فقها و مفتیان ّ
عامه ،و خبر دیگر در توافق با رأی قضات و
ّ
حکام ایشان باشد؛ که در این فرض ،احتمال تقیه در خبر دوم بیشتر بوده و لذا مطروح خواهد شد.
به موجب چنین نظریهای ،در تعیین گستره ّ
عامه ،جریان فقهی مورد حمایت حکومت ملحوظ خواهتد
بود؛ و چه بسا در مسائل متعدد فقهی ،رأی مذاهبی چند ،مورد حمایت نظام حاکم وقت قرار داشته باشتد؛
از این روی ،الزامی در تکیه بر یک مذهب خاص وجود ندارد.
آقای سیستانی بر همین اساس ،تنها در مواردی فرض صحیحی برای تقیته در نظتر متیآورد کته ستلطه
ً
حاکم از فقیهی حمایت میکرده و فتاوای او را رسمی میدانسته استت؛ همانگونته کته معمتوال نستبت بته
ّ
ّ
قضات ّ
عامه چنین حمایتی از سوی حکام وجود داشته است؛ و اال طبق گفته ایشان ،نستبت بته فقهتایی از

ّ
عامه که مورد حمایت سلطه نبودهاند ،تقیه معنایی ندارد (حسینی سیستانی 501 ،و  507و .)512

به عالوه این فرضیه که با توجه به ادله موجود ،مجرای تقیه از اساس در شئون حکومتی است ،و مسائل
فقهی نیز تنها در صورتی مشمول حکم تقیه خواهند شد که اجرای آن ،جزء اختیارات حاکم جامعه اسالمی
باشد (جعفری هرندی 34 ،و  ،)39موجب تقویت این رأی میشود.
 )3بعض ّ
العامهای که احتمال تقیه امام (ع) از ایشان میرفته است (طباطبتایی یتزدی)521 ،؛ در ایتن
ّ
تعدد ّ
عامه؛ بلکه کثرت ایشان نیز شرط نیست (رشتی.)445 ،
فرض نه تنها
ّ
همهنین این نظر ،موردی را در بر میگیرد که یکی از دو خبر ،موافق بتا بعضتی از عامته بتوده و بتاقی
ایشان در مسئله رأیی نداشته باشند و سکوت کنند ،یا حتی مخالف هر دو خبتر باشتند (طباطبتایی یتزدی،
 .)522 - 521در چنین صورتی گرچه خبر دیگر ،مخالف با هر دو گروه ّ
عامه است ،امتا چنتین ترجیحتی
میان دو خبری است که یکی از آن دو موافق با ّ
عامه ،و دیگری مخالف ایشان است و فرض ما نیز مربوط به
جایی است که هر دو خبر ،موافق با ّ
عامه نباشند (طباطبایی حکیم ،التنقیح/6 ،پاورقی .)441

 )4اگر الف و الم موجود در لفظ « ّ
العامه» را ال عهد ذهنی در نظر آوریم ،بر این اساس ،بایستی مراد از
عامه را به اکثریت مسلمانان پیرامون ّ
ّ
خاصه در زمان صدور روایات تفسیر کرد؛ که طبق ایتن رأی ،محتدوده
شمول این لفظ تنها در شهرهای صدور روایات خواهد بود؛ و با توجه به اینکه اکثر روایات مخالفت با ّ
عامه

از امامان مستقر در شهر مدینه ،یعنی امام باقر و امام صادق و امام رضا (ع) صادر شده است ،باید منظور از
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ّ
مستقر در این شهر دانست.
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قلمرو موضوعی موافقت و مخالفت
ّ
ّ
ّ
با گذر از تبیین مفهومی و مصداقی ّ
عامه ،بایستی قلمرو مترجح مخالفتت بتا عامته بته لحتاظ متعلتق
موافقت و مخالفت را نیز به بحر نشست؛ اما پیش از آن ،شایسته است کمتی راجتع بته منتاط ّ
مرجحیتت

مخالفت با ّ
عامه سخن گفت:

هر چند علمای اصول در مقام مالکیابی ایتن ّ
مترجح ،بتر متوازین متعتددی انگشتت گذاردهانتد ،بته
ّ
نحویکه ّ
تعبد محض (محقق حلی ،)225 ،موضوعیت (مطلوبیت ذاتی) (آملی ،)497 ،طریقیت به واقتع

(نائینی789 /4 ،؛ عراقی/4 ،قستم  ،)199 /2تقیته (ابنشتهید ثتانی )255 ،و القتای ختالف (ستبزواری،
تهذیب االصول )183 /1 ،مجموعه مالکهایی را تشکیل میدهد که در کالم ایشان بروز و ظهور داشته ،اما
قابل دفاع ترین معیار که نزد فقها نیز نمود عینی یافته ،معیار تقیه است (بحرانتی ،التدرر النجفیته312 /1 ،؛
صاحب جواهر)55 /13 ،؛ که امر به مخالفت با ّ
عامه را راهی برای کشف تقیهای بودن صدور روایت موافق

ّ
عامه قرار داده و در نقط ه مقابل ،صدور خبر مخالف را به جهت بیان واقع دانسته یتا الاقتل نستبت بته خبتر
دیگر ،احتمال ّ
تقیه را در آن اضعف میشمرد (قزوینی.)659 /7 ،
ّ
حال در ارتباط با متعلق موافقت و مخالفت میتوان گفت :هر چنتد نصتوص روایتات موجتود در ایتن
باب ،در مخالفت با اخبار ّ
عامه صراحت داردّ ،اما بهنظر میرسد تعمیم این مخالفتت بته ستایر مستتندات
ّ
عامه نیز خالی از وجه نباشد ،چنانکه برخی نیز بر همین عقیدهاند؛ و بر این اساس میتوان مراد از مخالفت
با ّ
عامه را ّ
اعم از مخالفت با اخبار یا فتاوا یا عقائد یا رفتارهای عینی تودههای اجتمااعی و ییاروا متذاهب

ّ
عامه ،و یا احکام و رویههای قضات آنان دانست (ر.ک :انصاری811 /2 ،؛ طباطبایی یزدی.)520 ،

ّ
شهید صدر از جمله کسانی است که نسبت به این تعمیم ،نظر مساعد نشان داده و معتقد است تعتدی
از موافقت و مخالفت با اخبار ّ
عامه ،به موافقت و مخالفت بتا آرا و فتتاوی علمتای ایشتان صتحیح بتهنظر

میرسد؛ چه آنکه امر امام (ع) در اخذ به مخالف ّ
عامه و طرح موافق آنها ،امر ّ
تعبدی محض نیست ،بلکه
جو ّ
ّ
موقعیت خاصی که ائمه معصوم در آن قرار داشتند و ّ
تقیهای
حکمی مبتنی بر این امر است که به موجب
که بر عصر آنان حاکم بود ،ایشان :در مسائل ،موافق با فتاوای علما و ائمه مذاهب پاسخ میدادنتد؛ بنتا بتر
این ،همان سببی که موجب ترجیح خبر مخالف با اخبار ّ
عامه شده (راهیابی احتمال ّ
تقیه در یکی از دو خبر
متعارض) ،در خبر مخالف با آرای علمای ایشان نیز جاری است؛ در نتیجه بتر استاس مناستبات حکتم و
ّ
تعدی از اخبار ّ
عامه به آرای ایشان نیز وجود دارد (صتدر ،دروس464 - 463 /1 ،؛ همتو،
موضوع ،امکان
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بحوث.)358 /7 ،
ّ
ّ
به عالوه با تقویت مالک تقیه در پذیرش مرجحیت مخالفت با عامه ،بایستی توجه نمود که مخالفت با
ّ
ّ
حد نفسه ،ظرفیت کمتری در إعمال این ّ
مرجح دارد؛ در قیاس با مخالفت بتا اخبتار
اخبار شاذ مطرود ،فی
عامته ،کته صتدور روایتات تقیتهای موافتق بتا آنهتا ّ
مشهور مورد عمل نتزد ّ
ظتن قتویتری را در مجمتوع
برمی انگیزاند؛ در نتیجه شاید بتوان بسان همان مطلبی که در رابطه با تالزم شهرت در مقام نقل و فتوا قابتل
ّ
باور است (خمینی ،روحالله ،)177 ،مدعی گشت کته صترف مخالفتت بتا اخبتار ،موضتوعیتی نداشتته و
ضروری است قلمرو اصلی إعمال چنین ّ
مرجحی را در عرصه فتاوای مستند به اخبار ،دنبال نمود.
ّ ّ
تفطن یافته و با تحلیل مبنای اخبار به لحاظ کاشفیت از رأی ّ
عامته،
محمدسعید حکیم نیز به این مهم،
تقیه ،تعمتیم بته فتتاوای ّ
ّ
و مناسبت اخذ این نظر با مالک ّ
مختت /اخبتار
عامته را صتواب انگاشتته و آن را
ٌ
معمولبها نزد ّ
عامه میداند (طباطبایی حکیم ،المحکم.)192 /6 ،
در همین راستا فقها نیز در مقام بهکارگیری این ّ
مرجح ،مخالفت را از اخبار ّ
عامه به فتتاوا (استترآبادی،
569؛ نراقی ،مستند الشیع  344 /6 ،و  ،)303 /7أعمال (بهبهتانی ،مصتابیح الظتالم311 /8 ،؛ صتاحب
ُ
جواهر )146 /14 ،و حتی عقائد (ح ّر عاملی ،الفوائد الطوسی  )427 ،ایشان تعمیم دادهاند.
البته شمول این ّ
مرجح نسبت به عمل و فعل ّ
عامه قابل تردید است؛ زیرا مقصود از موافقتت عملتی بتا

ّ
عامه ،در مورد أعمالی است که مستند به روایت یا مذهب فقهی خاصی از سوی ایشان است ،نه آن دسته از
اعمالی که در نظر خود آنان و طبق مبانی ایشان نیتز دارای مشتروعیت نیستت؛ و بتا لحتاظ متورد روایتات
مخالفت با ّ
عامه که در آن ،سخن از تعارض دو حدیثی است که از ستوی امتام (ع) صتادر شتده ،یعنتی دو

حدیثی که همه شرایط حجیت و اعتبار را داراست ،جز اینکه یکی از آن دو موافق و دیگری مخالف با ّ
عامته
ّ
حلی برای عال تعارض ،شمرده شده- ،با عنایت به قرینه تقابل روایات ّ
است و عرضه بر ّ
خاصه با
عامه راه

عامه ،-بایستی معیار را امری قرار داد که در نزد ّ
ّ
عامه ،دارای مشروعیت باشد و آن ،اخبار مقرون بته فتتاوای
ایشان است ،نه هر گونه عملی در اوساط عمومی ،گرچه فاقد پشتوانه روایی ،نظری و فتوایی باشتد .بتا ایتن
تقیه روایات موافق با فعل و عمل ّ
تقریب ،استفاده از اخبار این باب برای حمل بر ّ
عامته وجتاهتی نتدارد (ر.
ک :صفری.)397 - 396 ،
نقد و تحلیل آراء
ّ
مطالب گذشته ،آوردگاه اقوالی بود که از سوی فقها و اصولیان در باب قلمرو عامه قابلیتت طترح یافتته
بود؛ اینک ضروری است تا نقدهای وارد بر هر نظریه و نیز نتایج التزام به هر یک را مورد بررسی قترار داده و
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نظریه صائب را در مسئله شناسایی کنیم:

أ) طبق رأیی که موافقت جمیع یا اکثریت ّ
عامه را مبنا قرار میدهد ،مسئله از سوی افرادی با نقد مواجته
شده است؛ و آن اینکه در زمان صدور روایات ّ
خاصه ،و به خصوص روایات متعارضّ ،
عامه در بستیاری از
ّ
احکام و مسائل ،متفق و همرأی نبوده ،بلکه تفاوت دیدگاههای ایشان در بعضی از مستائل ،از اختالفنظتر
ّ
میان آنها و شیعه کمتر نبوده است؛ بنا بر این ،قائل شدن به این مبنا ،مصادیق بسیار اندکی را نسبت به کتل
موارد حمل بر ّ
تقیه در بر خواهد داشت که با حجم صدور این روایات و دغدغه خاطر اصحاب ،هماهنتگ
نیست (صفری.)388 - 387 ،
ّ
ّ
به عالوه بنا بر این نظر که در بحر مرجحیت مخالفت با عامه ،موافقت روایت بتا جمیتع یتا اکثریتت
مترجح در ّ
ایشان شرط باشد ،در اعصار حاضر ،این إشکال روی مینماید که تحصیل موضوع این ّ
حتق متا

صرف ادعا باقی میماند؛ چرا که احراز موافقت تمامی ّ
عامه یتا اکثریتت ایشتان ،بته دلیتل حصتری نبتودن
مذاهب آنان در چهار م ذهب شتناخته شتده حنفیته ،مالکیته ،شتافعیه و حنبلیته (ر.ک :بهبهتانی ،الفوائتد
الحائری 221 - 220 ،؛ نراقی ،مهدی بتن ابتیذر986 /2 ،؛ میترزای قمتی )604 - 603 /4 ،و نیتز عتدم
انحصار در تعدادی مشخ ،/قریب به ناممکن است و با عدم امکان علم و یا حتی ّ
ظتن بته اینکته روایتتی
ّ
العامه یا اکثریت ایشان است ،باب ترجیح به این ّ
موافق با مذهب جمیع ّ
مرجح ،منسد خواهد شد (رشتتی،
.)445
البته با رجوع به روایات متعارض و نیز کتب فقهی فقهای شیعه ،به موارد فراوانی برختورد متیکنیم کته
عامه است و این مطلب بتا استتغراقی بتودن « ّ
اخبار متعارض هر کدام موافق با مذهبی از مذاهب ّ
العامت »
منافات دارد؛ و از این روست است که در کالم غیر معدودی از فقها عتدم اختتالف ّ
عامته بته عنتوان شترط
اساسی حمل بر تقیه قلمداد شده است (برای نمونه ر.ک :شهید ثانی54 /7 ،؛ محقق ستبزواری432 /2 ،؛
فیض کاشانی344 /2 ،؛ بهبهانی ،مصابیح الظالم203/10 ،؛ عاملی غروی249 - 248 /19 ،؛ طباطبائی
کربالیی.)389 /3 ،

باید بدانیم امور یادشده خدشهای بر اصل اشتراط موافقت جمیع ّ
العامه وارد نمیکند؛ چه آنکه طبیعتی
ّ
است با پذیرش هر نظریه بایستی به نتایج آن نیز ملتزم گشت؛ و در ایتن متورد ،بتا توجته بته تکثتر متذهبی
ّ
حداقلی مخالفت با ّ
عامه در نظر آورد ،نه آنکته
موجود ،در مجموع ،موارد اندکی را میتوان به عنوان کارکرد
بدین سببّ ،
مرجحیت مخالفت با ّ
عامه را از اساس ،زیر سؤال برد.
درک این نکته نیز ضروری است که لحاظ استغراق ،تنها در مواردی صحیح بهنظر میرسد که نتوانیم از
هیچ جهت ،به ت شخیصی در مسئله نائل آییم؛ و این در حالی است که بر پایه قواعد اصتولی ،بته تبعیتت از
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قرینه می توان شرایطی را فراهم دانست که از لفظی عام ،اراده خاص شود؛ بنتا بتر ایتن ،در صتورت کشتف
ّ
قرائنی که از موقعیت دقیق مکان و زمان صدور ،و همهنین وضعیت ّ
تکثر یا ّ
تجمتع آرا و نیتز
عامه به لحاظ
خاصی از اهل ّ
واقعیت تقیه در محیط اجتماعی ّ
سنت ،پرده برمیدارد ،خصوص ّ
عامه شناساییشده ،مالک
ً
مخالفت و موافقت قرار میگیرد و ّاال در صورت عدم وجود قرائن در این زمینه ،صدق عرفی « ّ
العامه» قطعا
در مسائلی خواهد بود که از نوعی یکپارچگی فکری مذاهب ّ
سنی حکایت میکند.
جدای از اینکه در موضوعاتی همهون حرمت متعه نکاح (طوسی ،تهذیب االحکام ،)251 /7 ،جتواز
مسح بر کفش (همو ،االستبصار ،)66 /1 ،آمین گفتن بعد از قرائتت حمتد (کاشتف الغطتاء ،)162 ،عتدم
اکمال سوره در قرائت نماز (سبزواری ،مهذب االحکام ،)254 /6 ،دخول وقتت مغترب بته استتتار قترص
ّ
عامته را در مقابتل ّ
کل ّ
خاصته قترار داد و بته عنتوان مرزهتای
(صاحب جواهر )111 - 110 /7 ،که میتوان

عامه از آن یاد کرد ،چنانهه مضمون خبری موافق با ّ
شعائری ّ
عامه باشد ،این موافقت ،خود ،اماره تقیه در آن
ّ ّ
خبر بوده و دیگر مخالفت با ّ
عامه نه به عنوان معیار در ترجیح ،بلکه به عنتوان ّ
مقتوم حجیتت خبتر
ممیتز و

محسوب میشود و موجبات طرح خبر موافق را فراهم میآورد.
ب) صدق ادعای بعض ّ
العامه با لحاظ تقیه امام (ع) نیز منوط به این امر است که «الف و الم» موجود
ّ
در کلمه « ّ
دال بر جنس بدانیم؛ زیرا در جنسّ ،
کمیت و کیفیت خاصی لحاظ نمیشتود (رشتتی،
العامه» را
445؛ صفری)389 ،؛ توضیح اینکه هر گاه به واسطه قرینهای عقلی یا نقلی ،از اسم جمتع ّ
معترف بته آل،
استغراق اراده نشود ،مراد از آن به لحاظ عرفی و شرعی ،جنس صادق بر قلیل و کثیر خواهد بتود؛ و در ایتن
ً
بین ،تفاوت قائل شدن میان موافقت یکی از دو خبر با یک نفر از ّ
عامه بتا -متثال -سته نفتر یتا بتیش از آن،
ّ
منطقی نیست و با دست برداشتن از اشتراط موافقت جل یا اغلب ،دیگر فرقتی میتان ستایر مراتتب ،وجتود
نخواهد داشت (رشتی.)446 ،

طبق این نظر ،هر جا که گروهی از اهل ّ
سنت با نظریههای فقهی در زمان صدور روایات یافت شتوند،
مشمول اطالق لفظ « ّ
عامه» خواهند بود؛ هر چند بهتر است با عقبنشینی از چنین اطالقی در مسئله ،قیتد

قابل اعتنا بودن را ضمیمه بعض ّ
العامه دانست؛ همانگونه که فرض موافقت و مخالفت با دو خبر متعارض
ٌ
در مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعته زراره نیتز بتا مخالفتت بعتض معتدبته -و نته شتاذ -در تناستب استت
(طباطبایی حکیم ،الکافی.)589 /2 ،
عامه شهر صدور روایات مخالفت با ّ
) اشکال آن وجهی که ّ
عامه را گزینهای پیش روی جهت تحدید
مسئله قرار میداد ،در این است که گرچه روایات فرماندهنده به اختذ مختالف ّ
ّ
مستتقر در
عامته از امامتان
مدینه صادر شده است ،اما تعارض در اخبار ،منحصر بته روایتات ایتن ائمته نیستت ،بلکته بته متواردی از
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تعارض در میان اخبار ائمه ساکن در عراق ،مانند امام هادی و امام حسن عسکری (ع) و حتتی امتام رضتا
(ع) در هنگام سکونتشان در خراسان نیز برخورد میکنیم که بر اساس آن نمیتوان به صرف صدور روایتات
عامه از امامان در مدینه ،معیار در روایتات ستایر امامتان را نیتز ّ
اخذ به مخالفت ّ
عامته ایتن شتهر دانستت
(صفری.)387 - 386 ،
همانطور که دیدیم اکثر فرضیههای موجود در مسئله ،با ایرادهایی چند همراه است و تنها فرضیه خالی
از اشکال ،گزینش رأی مختار و مورد حمایت حکومت عصر صدور روایات است که با واقعیتات تتاریخی
نیز همسویی شدیدی دارد (ر.ک :حسینی سیستانی.)509 -506 ،
ّ
اکنون در تحلیل نهایی و ارائه راهکارهای انضباطبخشی به ترجیح بر اساس مخالفت با عامه متیتتوان
گفت:

با التفات به این نکته که اکثر روایات مخالفت با ّ
عامه از امام صادق (ع) نقل شده و در زمان حیات آن
بزرگوار ،مذاهب و آراء فقهی ،بسیار ّ
متنوع بوده ،چنانهه اهل هر سرزمین و دیاری از فقیه یتا فقهتایی چنتد
ّ
تکثری اینچنینی در آراء اهل ّ
سنت ،تشخی /موافقت یا مخالفت با ّ
عامه کتاری
پیروی میکرده 1،با وجود
بس دشوار است .عالوه بر این ،تحقیق ثابت میکند که مضامین و احکام صادره از ائمته در پتارهای متوارد،
موافق با بعضی از مذاهب اهل ّ
سنت و مخالف با برخی دیگر بوده است؛ نتیجه آنکه تنهتا در احکتامی کته

همه یا اغلب فقهای اهل ّ
سنت در آن ،متفق القول بوده و روایات وارده در منابع آنها نیز از مضمون واحدی
برخوردار باشد ،میتوان با سهولت بیشتری موافقت و مخالفت با ّ
عامه را بهدست آورد.
ّ
ّاما در صورت موافقت هر دو خبر با نظر جمعی از اهل ّ
سنت ،راه حل تعارض- ،بر مبنای احتمال تقیه

ّ
امام (ع) از دستگاه حکومت ،-در مخالفت با گرایش غالبی حکام و قضات ایشان استت ،و بتا متدار قترار
گرفتن میل قضات در مسئله ،موافقت خبر دیگر با رأی سایر ّ
عامه (غیتر قضتات) ،تردیتدی در اجترای ایتن
ّ
مرجح ایجاد نمیکند.

ّ
حکام ،یا موافق بودن یکی از دو خبر با بعض ّ
العامه و موافقت
با نبودن چنین گرایشی در میان قضات و
خبر معارض با جمعی دیگر از ایشان ،میتوان مالک را ظن به ّ
تقیه نسبت به یکتی از دو خبتر بتا مالحظته

عصر حضور امام (ع) و شهر سکنای ایشان و قضات زمان و شهر حضرت (ع) ،و سایر امتارات ّ
تقیته قترار
داد؛ و البته در چنین صورتی عمل به این ّ
مرجح از دایره مفاد نصتوص ،ختار شتده و از بتاب تترجیح بته
واسطه هر ّ
مزیتی خواهد بود.

 - 1به طور مثال ،کوفیان بر فتاوای ابوحنیفه و سفیان ثوری ،و مکیان بر فتاوای ابنجریج ،و مدنیان بر فتاوای مالک بن انال ،،و بصالریان بالر
فتاو ای عثمان و سواده ،و شامیان بر فتاوای اوزاعی و ولید ،و مصریان بر فتاوای لیث بن سعد ،و اهالی خراسان بر فتاوای عبداللّه بالن مبالارک
زهری بوده و دیگرانی همچون سعید بن مسیّب و عکرمه و ربیعة الرأی و محمد بن شهاب زهری نیز حضور داشتهاند (انصاری.)812 /2 ،
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ّ
تکثر آراء در میان نظترات ّ
بر اساس سایر موازین (غیر از معیار ّ
عامته ،ایتن
تقیه) ،در صورت اختالف و
ّ
مرجح از کار خواهد افتاد ،جز آنکه به جهت وجود رأی اکثریت در یک سو ،و یا قرینهای دیگرّ ،
ظن به فساد
نسبت به یکی از دو خبر ایجاد شود (طباطبایی یزدی.)523 ،
تأمّالتی پیرامون کاربردهای فقهی مخالفت با عامّه
ّ
ّ
ّ
اکنون وقت آن است که ببینیم فقها در مقام کاربست مخالفت با عامه بر فرض صحت چنین مرجحی،
با ّ
توجه به عدم انضباط مذاهب ّ
عامه در زمان صتدور (بحرانتی ،الحتدائق الناضترة225 /23 ،؛ بهبهتانی،
مصابیح الظالم ،)300 /6 ،چگونه عمل کردهاند.

إشکال بدین بیان رخ مینماید که تشخی /مخالفت با ّ
عامه در میان روایات ،بر استاس اختتالف بتین
فقهای ّ
عامه ،و یقین حاصل نشدن به موافقت و مخالفت در اکثر این موارد ،بته دلیتل عتدم علتم و اشتراف
کامل بر اوضاع و شرایط حاکم بر زمان و مکان صدور روایات تقیهای ،از جمله موقعیتت امتام (ع) ،راوی،

سلطان همعصر ایشان و مذهب مورد تذیید وی ،دشوار خواهد بود (موسوی زنجانی)155 ،؛ به عالوه عتدم
شناخت تمامی مذاهب منتشر شده در زمان بروز ّ
تشتت آراء فقهی و انقراض برخی متذاهب فتردی پتس از
ّ
مدتی (سبحانی ،)57 ،و نیز عدم تدوین قضاوتهای قضات و حکام ایشان بهمانند احکام فقهی در منابعی

مکتوب ،جهت تطبیق و سنجش موافقتها و مخالفتها (حسینی سیستتانی )509 ،بته عنتوان متوانعی در
مسیر اجرای دقیق این ّ
مرجح ،پیش روی فقیه قد علم میکند.
در اینجا برای نمونه به مواردی از کاربردهای غیر مطمئن فقها در حمل بر تقیه بته جهتت مخالفتت بتا

ّ
عامه اشاره میکنیم:

 .1سید مرتضی با استناد به کالم ابنجنید ،در مورد حکم تعویض کاال به قصد فرار از پرداخت زکتات،
اخبار جواز فرار را بر تقیه حمل کرده و آن را به عنوان مذهب جمیع مخالفین بیان نموده است (علمالهتدی،
االنتصار.)220 ،
ّ
این در حالی است که فقهای اهل سنت در این مورد ،دارای دو قول هستند؛ بته نحتوی کته ابوحنیفته و
شافعی فرار را جایز دانسته و مالک و احمتد بتن حنبتل آن را روا نمیداننتد (بهبهتانی ،مصاابي اظالا ،
203/10؛ منتظری)253/1 ،؛ و در نتیجه این اختالف آراء بایستتی بته بررستی شترایط تتاریخی در مستئله
پرداخت .روایات حاکی از حکم جواز فرار ،در منابع روایی ،از امام صادق و امام کاظم (ع) نقل شده است
ُ
(ح ّر عاملی ،وسائل الشیع )162 -159 /9 ،؛ و در میان دو نفری از ّ
عامه که رأیشان مطتابق روایتات جتواز
فرار است ،آرای ابوحنیفه ( 150 -80ق) را به دلیل عدم حمایت حکومت از وی در زمان حیاتش در تقابتل
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با روایات امام صادق (ع) نمیتوان مطروح دانست (ر.ک :حسینی سیستانی)512 - 510 ،؛ و تنها در دوره
امامت امام کاظم (ع) به بعد که مذهب وی توسط شاگردانش روا یافته و از پشتیبانی حکومت برختوردار
گشته ،میتوان حمل بر تقیه کرد (ابوزهره .)363 - 362 ،البته به این نکته نیز باید توجه داشت که آنهته در
این دوران به عنوان مذهب ابوحنیفه اشتهار یافته ،حاصل اجتهادهای شاگردانش بوده که با نظریات ابوحنیفه
ّ
ً
عینا تطابق ندارد (صفری)525 ،؛ ّاما اقوال شافعی ( 204 -150ق) را به دلیتل تتذخر زمتانی نمیتتوان در
موافقت با روایات امام صادق (ع) ( 148 -114ق) حمل بر تقیه کرد؛ همهنین نسبت به روایات امام کاظم
(ع) بایستی اذعان کرد که وی تا سال  186ق (آغاز فقه قدیم) ،مکتب فقهی قابل ارائهای نداشته تا به واسطه
آن ،تقیه در دوران امام کاظم (ع) ( 183 -148ق) از وی صورت پذیرد (ابوزهره.)445 ،
 . 2در باب اطعمه و اشربه ،شیخ طوسی روایتی از امام صادق (ع) را که دال بتر حرمتت شتیر گوستفند
مرده است به جهت موافقت با مذاهب ّ
عامه حمل بر تقیه میکند (طوسی ،تهذیب االحکام.)77 /9 ،

حال آنکه مسئله در میان ّ
عامه اختالفی است و تنها مالک و شافعی و احمد بن حنبتل -در یکتی از دو
ّ
قولش -قائل به حرمت شیر دوشیده شده از گوسفند مترده هستتند (عالمته حلتی204 /3 ،؛ ابنقدامته/1 ،
ّ
تکثر آراء اهل ّ
سنت در ّاولین گام ،بایستی رأی متورد حمایتت حکومتت،
)61؛ و طبق آنهه گفتیم در فرض
مورد بررسی قرار گیرد و ّاال با توجه به زمان و مکان صدور روایت موافق با ّ
عامه مسئله ،قابل پیگیری خواهد
بود؛ در این مورد از سویی شافعی و احمتد ( 241 -164ق) در عصتری پتس از حضتور امتام صتادق (ع)
ظهور کردهاند که نمیتوان در موافقت با ایشان ،روایات امام (ع) را حمل بتر تقیته کترد؛ و از ستوی دیگتر،
تعیین وضعیت در این مسئله جزء اختیارات حاکم جامعه اسالمی نیست تتا بتتوان فتتوای مالتک را از نظتر
حمایت سلطه ،مورد سنجش قرار داد؛ در نتیجه تنها با مالحظه مکان حضور امتام (ع) کته در شتهر مدینته
اقامت داشتند و اینکه تمامی فعالیت های مالک نیز در این شهر بوده ،احتمال تقیه امام (ع) از آرای او قابتل
طرح خواهد بود (ر.ک :صفری.)517 ،
 . 3فاضل هندی روایتی از امام باقر (ع) را با این مضمون که اگر رؤیت هالل ماه شوال تا زوال خورشید
روز بعد از آخرین روز ماه رمضان به تعویق بیفتد بایستی روز بعد (دوم شوال) برای خواندن نماز عید خار
ُ
شوند (ح ّر عاملی ،وسائل الشیع  ،)433 /7 ،حمل بر تقیه کرده است (فاضل هندی.)336 /4 ،
در حالیکه این مسئله از موارد اختالفی میتان اهتل ّ
ستنت شتمرده میشتود (طباطبتائی کربالیتی/3 ،

)389؛ به نحوی که تنها گروهی از ّ
عامه (اوزاعی ،ثوری ،اسحاق ،ابنمنذر و احمد بن حنبل) قائل بته ایتن
ّ
نظرند (عالمه حلی38 /6 ،؛ ابنقدامه)252 /2 ،؛ در این بین ،اسحاق بن راهویه ( 237 -135ق) ،احمتد
ّ
بن حنبل و ابنمنذر ( 318 -241ق) بعد از دوران امام باقر (ع) والدت یافتهاند؛ و به کلی از دایره ستنجش
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معیار مخالفت با ّ
عامه در این مسئله کنار گذاشته میشوند؛ ّاما سفیان ثوری ( 161 -95ق) متورد حمایتت
حکومت قرار نداشته ،تا آنجا که منصور ،اراده قتل وی را کرده و او نیز از ترس سلطان وقتت ،متتواری بتوده
است (حیدر)163 /1 ،؛ نسبت به اوزاعی ( 157 -88ق) هر چند به لحتاظ پشتتیبانی و حمایتت از ستوی
حکومت ،شرط تقیه فراهم بوده (حیدرّ ،)165 /1 ،اما با توجه به اینکه وی در منطقه شتام ستکونت داشتته،
نمی توان روایات امام باقر (ع) را که عمده تقیه ایشان از فقهای حجاز و عراق بتوده ،بته جهتت موافقتت بتا
مذهب او حمل بر تقیه کرد (صاحب جواهر.)36 /26 ،
ّ
ّ
آنهه شاهد بودیم عدم برخورداری عرصه فقه از دقت الزم در مسئله مخالفت با عامه ،و إعمال ختار
از ضابطه این ّ
مرجح بود؛ چه آنکه در این مثالها از هیچیک از ضوابط مزبور ،پیروی نشده ،و بدون لحتاظ
صدق استغراق عرفی ّ
عامه ،شناسایی جریان مورد حمایت حکومت و قضات ،و یا در نظتر داشتتن شترایط
زمانی عصر صدور روایات ،تنها بر اساس رأیی از ّ
عامه کته در مستئله وجتود داشتته ،موافقتت و مخالفتت

سنجیده شده است؛ در حالیکه با حصول نتتایج بهدستتآمده ،انتظتار میرفتت فقهتا نیتز در پتی إعمتال
ضابطهمند ّ
مرجح مخالفت با ّ
عامه برآمده و در پرتو همین ضوابط ،موافقت و مخالفت را در بهکارگیری این
ّ
مرجح سنجیده باشند؛ حال آنکه رخنه این بیانضباطی به صورتی دامنهدار در کالم کثیری از فقها ،بتیش از
پیش ضرورت بازنگری فقه شیعه را در این زمینه یادآور میشود.
نتیجهگیری
ّ
ٌ
منصرفالیه لفظ « ّ
عام » که در لغت با مفهوم «کلیت و شمول» برابری میکند ،به وضع ّ
تعینی و بتر
.1
ّ
اساس کثرت استعمال« ،گروه اهل سنت» است و با اطمینان میتوان گفت در قرن دوم هجری به ایتن معنتا
نقل پیدا کرده است.
 .2در دورانی که تفکیک فتاوا از اخبار به ندرت صورت میگرفته و به تعبیری فقه ،مستتند بته نصتوص
بوده ،مخالفت با اخبار شاذ اهل ّ
سنت ،در مقایسه با اخبار مشهور مورد عمل ایشان ،احتمتال ضتعیفتری
در زمینه حمل بر تقیه دارد؛ هر چند شذوذ در نقل ،به معنای تالزم قطعی با طرح در مقام عمتل نبتوده و در
موارد حمایت حکومت از خبری شاذ ،به گونهای که آن را تبدیل به قرائت رسمی از آن مسئله فقهی میکرده،
احتمال تقیه ،مردود نیست.
 .3قلمرو ّ
عامه ای که مخالفت با آن به عنوان مالک ترجیح اخبار متعارض بیان شده ،در زمان صتدور،
به صورت منضبط قابلشناسایی نیست و اینکه فقها پس از قرنها با در دست گرفتن شتاخ /مخالفتت بتا
عامه و تعیین مرزهای إعمال ّ
عامه خواستهاند به تراز کردن اخبار بپردازند ،بدون تحدید مصداقی ّ
ّ
مرجحیت
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عامه ،کاری به واقع دقیق و مطابق با مالک و غایت مطلوب این ّ
مخالفت با ّ
مرجح انجام ندادهاند.
 .4آنهه امروز برای ما از علم به احوال و اقوال ّ
عامه قابل دستیابی است ،تنها موافقت و مخالفتت بتا
مذهب برخی از ایشان ،آن هم با وجود احتمال خالف در مورد مذهبی دیگر است؛ و یقین در این زمینه بته
موافقت قطعی با جمیع یا اکثریت ّ
عامه و حتی رأی مشهور ایشان ،جز در مواردی که جنبه مرزهای شعائری
پیدا کرده ،کاری به غایت دشوار است.

 .5قدر متیقن از إعمال قریب به واقع چنین ّ
مرجحی ،تنها در موارد وحدت نظر و اتفاق ّ
عامه در موضع
ّ
مخالف با شیعه خواهد بود؛ و در فرض تکثر آرای اهل سنت ،بررسی رویکرد سیستم حکومتی با محوریت
ّ
جریان تقیه و نیز نگاه به زمان صدور و شهر حضور معصوم (ع) یا راوی تا حدی راهگشای مستئله میتوانتد
باشد.

 .6بر محور پذیرش اعتبار عصر صدور و محل سکنای معصوم (ع) یا راوی ،مخالفت با ّ
عامه با تبتدیل
ّ
شدن به ّ
مرجحی متذثر از شرایط زمانی و مکانی ،گشایش مسئله را در گرو وارسیهای دقیتق تتاریخی قترار
خواهد داد.
ّ
ّ
 .7با محل تردید قرار گرفتن اخذ به ّ
مرجح مخالفت با ّ
عامه ،چه به لحاظ عدم تحقق اصل موضتوع ،و
عامته در دایتره ّ
چه بر مبنای عدم احراز شترایط ملحتوظ در آن ،حفتظ موقعیتت مخالفتت بتا ّ
مرجحتات و
بهکارگیری آن برای عال تعارض ،دچار مشکالت و پیهیدگیهای چندانی خواهد بود.
منابع
ابنابیجمهور ،محمد بن زیدالدین ،عواظی اظلئاظی اظعزیزیة فی االحادیث اظدینية ،تحقیق :مجتبی عراقی ،قتم :دار
سید الشهداء للنشر ،چاپ اول 1405 ،ق.
ابناثیر ،علی بن محمد ،اظکامل فی اظتاریخ ،بیتروت :دار صتادر للطباعت و النشتر -دار بیتروت للطباعت و النشتر،
 1386ق.
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مدرسین حوزه علمیه قم) ،چاپ نهم ،بیتا.

ابنعساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمية من حلها من االماثل او اجتاا بنواحيهاا
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ابنفارس ،احمد بن فارس ،معجم مقایيس اظلغة ،تصحیح و تعلیق :عبدالسالم محمد هارون ،قم :مکتتب االعتالم
االسالمی ،چاپ اول 1404 ،ق.
ّ
ابنقتیبه ،عبدالله بن مسلم ،االمامة و اظسياسة :اظمعروف بتاریخ اظخلفاا  ،تحقیتق :علتی شتیری ،قتم :انتشتارات
شریف الرضی ،چاپ اول 1413 ،ق.
ّ
ابنقدامه ،عبدالله بن احمد ،اظمغنی ،بیروت :دار الکتاب العربی ،بیتا.
ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،سد اظذرائع و تحریم اظحيل ،بیجا :بینا ،بیتا.
ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،اظبدایة و اظنهایة ،تحقیق :علی شتیری ،بیتروت :دار إحیتاء التتراث العربتی ،چتاپ اول،
 1408ق.
ابنندیم ،محمد بن اسحق ،اظفهرست ،تحقیق :ابراهیم رمضان ،دوم ،دار المعرف  ،بیروت 1417 :ق.
ابوزهره ،محمد ،تاریخ اظمذاهب االس ميه :فی اظسياسة و اظعقائد و تاریخ اظمذاهب اظفقهية ،قاهره :دار الفکتر
العربی ،بیتا.
ّ
استرآبادی ،محمدامین بن محمدشریف ،اظفوائد اظمدینة ،تصحیح و تعلیق :رحم اللته رحمتتی اراکتی ،چتاپ دوم،
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1426 :ق.
امین ،شریف یحیی ،معجم اظفرق االس مية ،بیروت :دار االضواء ،چاپ اول 1406 ،ق.
امین ،محسن ،أعيان اظشيعة ،تحقیق و تخریج :حسن امین ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات ،بیتا.
انصاری ،مرتضی بن محمدامین ،فرائد االصول ،قم :مؤسس النشر االسالمی التابع لجماع المدرسین بقم :چتاپ
پنجم 1416 ،ق.
آل کاشفالغطاء ،محمدحسین ،اصل اظشيعه و اصوظها ،تحقیق :عالء آل جعفر ،بیجا :مؤسس اإلمام علی ،چاپ
اول 1415 ،ق.
آل کاشفالغطاء ،هادی ،اظرد علی موسی جار اظله ،نجف اشرف :مؤسسه کاشف الغطاء ،چاپ اول1423 ،ق.

آملی ،هاشم ،تحریر األصول یشتمل علی مباحث االستصاحا و اظتعاادل و اظتاراجي و عاد مان اظقواعاد
اظهامة ،...تقریر :سیدعلی فرحی ،قم :مکتب الداوری ،چاپ اول 1386 ،ق.
بحرانی ،یوسف بن احمد ،اظحدائق اظناضر فی أحکا اظعتر اظطاهر  ،تصحیح و تعلیق :محمدتقی ایروانی؛ ستید
عبدالرزاق مقرم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :چاپ اول 1405 ،ق.
_______________ ،اظدرر اظنجفية مان اظملتقطااا اظيوسافيه ،چتاپ ّاول ،بیتروت :دار المصتطفی الحیتاء
التراث 1423 ،ق.
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ّ
برقی ،احمد بن محمد ،اظمحاسن ،تحقیق /تصحیح :جاللالدین محدث ،قتم :دار الکتتب االستالمی  ،چتاپ دوم،
 1371ق.
_____________ ،رجال اظبرقی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران 1383 :ق.
بروجردی ،حسین ،جامع احادیث اظشيعة فی احکا اظشریعة ،قم :المطبع العلمی  1399 ،ق.

بالذری ،احمد بن یحیی ،انسا االشراف ،تحقیق :سهیل زکتار؛ ریتاض زرکلتی ،بیتروت :دار الفکتر ،چتاپ ّاول،

 1417ق.

بهبهانی ،محمدباقر بن محمداکمل ،اظفوائد اظحائریة ،قم :مجمع الفکر االسالمی ،چاپ ّاول 1415 ،ق.

____________________ ،مصابي اظال

فی شرح مفاتي اظشرائع ،قم :مؤسس العالمت المجتدد الوحیتد

البهبهانی ،چاپ اول 1424 ،ق.
تبریزی ،جواد ،تنقي مبانی االحکا  -کتا اظدیاا ،قم :دار الصدیق الشهیدة ،چاپ اول 1428 ،ق.
تبریزی ،موسی بن جعفر ،أوثق اظوسائل فی شرح اظرسائل ،قم :کتبی نجفی ،چاپ اول 1369 ،ق.
جدیدی نژاد ،محمدرضا ،معجم مصطلحاا اظرجال و اظدرایة ،به اشراف :محمدکاظم رحمتان ستتایش ،قتم :دار
الحدیر للطباع و النشر ،چاپ دوم 1424 ،ق.

جعفری هرندی ،محمد« ،مالک و چگونگی بهکارگیری تقیه در دوره حضور معصتومان ،»:فصالنامه ژووه هاای
فقه و حقوق اس می ،سال دهم ،شماره  ،35بهار .93
جوهری ،اسماعیل بن حماد ،اظصحاح تاج اظلغة و صحاح اظعربية ،تحقیتق /تصتحیح :احمتد عبتدالغفور عطتار،
بیروت :دار العلم للمالیین ،چاپ اول 1376 ،ق.
ُح ّر عاملی ،محمد بن حسن ،اظفوائد اظطوسية ،تحقیق :سید مهدی الجوردی حسینی؛ محمد درودی ،قم :چاپخانته

علمیه ،چاپ ّاول 1403 ،ق.

________________ ،وسائل اظشيعة اظی تحصيل مسائل اظشریعة ،قم :مؤسس آل البیت :إلحیاء التراث بقتم
المشرف  ،چاپ دوم 1414 ،ق.
حسینی سیستانی ،علی ،تعارض االدظة و اخت ف اظحدیث ،تقریر :سید هاشم هاشتمی ،نستخه الکترونیتک نشتر
یافته در پایگاه .taghrirat.net
حکیم ،محمدتقی ،األصول اظعامة ظلفقه اظمقارن ،قم :مجمع جهانی اهلبیت ،چاپ دوم 1418 ،ق.
حمیری ،عبدالله بن جعفر ،قر االسناد ،قم :مؤسسه آل البیت ،چاپ اول 1413 ،ق.
حیدر ،اسد ،االما اظصادق و اظمذاهب االربعة ،بیجا :دار الکتاب االسالمی ،چاپ اول 1425 ،ق.
خمینی ،حسن ،فرهنگ جامع فرق اس می ،تهران :انتشارات اطالعات ،چاپ دوم.1390 ،
ّ
خمینی ،روحالله ،اظتعادل و اظترجي  ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ اول.1375 ،

ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ االس

و وفياا اظمشاهير و االع

 ،تحقیق :عمر عبدالسالم تدمری ،چاپ اول،
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لبنان -بیروت :دار الکتاب العربی 1407 ،ق.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،اظمفرداا فی غریب اظقرآن ،غالمرضتا خستروی حستینی ،مرتضتوی ،تهتران:
چاپ دوم.1374 ،
ّ
رشتی ،حبیبالله بن محمدعلی ،بدائع األفکار ،قم :مؤسسه آل البیت ،چاپ اول ،بیتا.
زراری ،احمد بن محمد ،رساظة فی آل اعين ،شرح :سیدمحمدعلی موسوی موحد ابطحی اصفهانی ،بیجتا :بینتا،
 1399ق.
زمخشری ،محمود بن عمر ،اظفائق فی غریب اظحدیث ،بیروت :دار الکتب العلمی  ،چاپ اول 1417 ،ق.
سبحانی تبریزی ،جعفر ،تاریخ اظفقه االس می و ادواره ،بیجا :بینا ،بیتا.
سبزواری ،عبداالعلی ،تهذیب االصول ،چاپ دوم ،قم :مؤسس المنار ،بیتا.
ّ
____________ ،مهذ االحکا فی بيان اظح ل و اظحرا  ،قم :مؤسسه المنار -دفتر حضترت آی اللته ،چتاپ
چهارم 1413 ،ق.
شریف رضی ،محمد بن حسین ،نهج اظب غه ،ترجمه :محمد دشتی ،مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین (ع)،
بیجا :چاپ بیست و یکم.1383 ،
شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،مساظک األفها اظی تنقي شرائع األس  ،قم :مؤسس المعارف اإلسالمی  ،چتاپ
اول 1413 ،ق.
صابری ،حسین ،تاریخ فرق اس می ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،چتاپ
اول.1383 ،

صاحب جواهر ،محمدحسن بن باقر ،جواهر اظک

فی شرح شرائع االس  ،تحقیق /تصتحیح :عبتاس قوچتانی؛

علی آخوندی ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،چاپ هفتم 1404 ،ق.
صدر ،محمدباقر ،بحوث فی علم االصول ،تقریر :محمود هاشمی شتاهرودی ،قتم :مؤسسته دائترة المعتارف فقته
اسالمی بر مذهب اهل بیت ،چاپ سوم 1417 ،ق.
__________ ،دروس فی علم االصول ،قم :مؤسس النشر االسالمی ،چاپ پنجم 1418 ،ق.
صفار ،محمد بن حسن ،بصائر اظدرجاا اظکبری فی فضائل آل محمد ،تحقیق و تصحیح :محسن بتن عباستعلی
ّ
کوچهباغی ،چاپ دوم ،قم :مکتب آی الله المرعشی النجفی 1404 ،ق.
ّ
صفری ،نعمتالله ،نق تقيه در استنباط ،قم :مؤسسه بوستان کتاب قم (انتشتارات دفتتر تبلیغتات استالمی حتوزه
علمیه قم) ،چاپ اول.1381 ،
طباطبایی حکیم ،محمدسعید ،اظتنقي  ،چاپ اول ،بیروت :مؤسس الحکم الثقاف االسالمی  1431 ،ق.
_________________ ،اظکافی فی اصول اظفقه ،بیروت :دار الهالل ،چاپ چهارم 1428 ،ق.
_________________ ،اظمحکم فی أصول اظفقه ،قم :مؤسس المنار ،چاپ اول 1414 ،ق.
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طباطبایی یزدی ،محمدکاظم بن عبدالعظیم ،اظتعارض ،قم :مؤسسه انتشارات مدین ،چاپ اول 1426 ،ق.
طباطبایی ،محمد بن علی ،مفاتي األصول ،قم :مؤسس آل البیت ،چاپ اول 1296 ،ق.
طباطبائی کربالیی ،علی بن محمدعلی ،ریاض اظمسائل فی تحقيق االحکا باظدالئل ،تحقیق :محمتد بهرهمنتد؛
محسن قدیری؛ کریم انصاری؛ علی مروارید ،قم :مؤسسه آل البیت ،چاپ ّاول 1418 ،ق.
طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج ،مشهد :نشر مرتضی ،چاپ اول 1403 ،ق.
طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری (تاریخ اظرسل و اظملوک) ،بیروت :مؤسست األعلمتی للمطبوعتات ،چتاپ
چهارم 1403 ،ق.
طریحی ،فخرالدین بن محمد ،مجمع اظبحرین ،تحقیق /تصحیح :احمد حسینی اشکوری ،مرتضوی ،تهران :چتاپ
سوم.1375 ،
طوسی ،محمد بن حسن ،االستبصار فيما اختلف من االخبار ،تهران :دار الکتب االسالمی  ،چاپ اول 1390 ،ق.
______________ ،اظعد فی أصول اظفقه ،قم :محمدتقی عالقبندیان ،چاپ اول 1417 ،ق.
______________ ،تهذیب االحکا  ،تهران :دار الکتب االسالمی  ،چاپ چهارم 1407 ،ق.
عاملی غروی ،جواد بن محمد ،مفتاح اظکرامة فی شرح قواعد اظع مة ،تحقیق و تصحیح :محمدباقر خالصی ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :چاپ اول 1419 ،ق.
عراقی ،ضیاءالدین ،نهایة االفکار ،تقریر :محمدتقی بروجردی نجفی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی (وابسته به جامعته
مدرسین حوزه علمیه قم) ،چاپ سوم 1417 ،ق.
عریضی ،علی بن جعفر ،مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها ،قم :مؤسسه آل البیت ،چاپ اول 1409 ،ق.
ّ
عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،منتهی اظمطلب فی تحقيق اظمذهب ،مشهد :مجمع البحوث االسالمی  ،چاپ اول،
 1412ق.
علمالهدی ،علی بن حسین ،االنتصار فی مفرداا اإلمامية ،تحقیق /تصحیح :گروه پژوهش دفتر انتشارات اسالمی،
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم :چاپ اول 1415 ،ق.
________________ ،رسائل اظشریف اظمرتضی ،قم :دار القرآن الکریم ،چاپ اول 1405 ،ق.
علی بن حسین (ع) ،امام چهارم ،صحيفه سجادیه ،قم :دفتر نشر الهادی ،چاپ اول 1418 ،ق.
علی بن موسی (ع) ،امام هشتم ،اظفقه /اظمنسو ظ ما اظرضا (ع) و اظمشتهر بفقه اظرضاا ،مشتهد :مؤسسته آل
البیت ،چاپ اول 1406 ،ق.
فاضل هندی ،محمد بن حسن ،کشف اظلثا عن قواعد االحکا  ،قم :دفتر انتشتارات استالمی وابستته بته جامعته
مدرسین حوزه علمیه قم :چاپ اول 1416 ،ق.
ّ
فتحالله ،احمد ،معجم اظفاظ اظفقه اظجعفری ،بیجا :بینا ،چاپ اول 1415 ،ق.
فسوی ،یعقوب بن سفیان ،اظمعرفة و اظتاریخ ،تحقیق :اکرم ضتیاء العمتری ،بیتروت :مؤسست الرستال  ،چتاپ دوم،
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 1401ق.
ّ
ّفیاض ،عبدالله ،تاریخ االمامية و اس فهم من اظشيعة منذ نشاة اظتشايع حتای مطلاع اظقارن اظراباع اظهجاری،
بیروت :مؤسس االعلمی للمطبوعات ،چاپ سوم 1406 ،ق.
ّ
ّ
فیض کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی ،مفاتي اظشرائع ،قم :انتشارات کتابخانه آی اللته مرعشتی نجفتی ،چتاپ اول،
بیتا.
قراچهداغی ،محمدعلی بن احمد ،اظلمعة اظبيضا فی شرح خطبة اظزهرا  ،تحقیق :سیدهاشتم میالنتی ،قتم :دفتتر
نشر الهادی ،چاپ اول 1418 ،ق.
کاشف الغطاء ،حسن بن جعفر ،انوار اظفقاهة :کتا اظص  ،چاپ اول ،نجف اشترف :مؤسسته کاشتف الغطتاء،
 1422ق.
کشی ،محمد بن عمر ،رجال اظکشی ،تحقیق /تصحیح :حسن مصتطفوی ،مشتهد :مؤسسته نشتر دانشتگاه مشتهد:
 1490ق.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،اظکافی ،تحقیق ،تصحیح و تعلیق :علیاکبر غفاری ،تهران :دار الکتب االستالمی  ،چتاپ
پنجم.1363 ،
الالنی ،ارزینا ،نخستين اندیشههای شيعی تعاظيم اما محمد باقر (ع) ،ترجمه :فریتدون بتدرهای ،تهتران :نشتر و
پژوهش فرزان روز.1381 ،
مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،بحار االنوار :اظجامعة اظدرر اخبار االئماة االطهاار ،بیتروت :مؤسست الوفتاء،
چاپ دوم 1403 ،ق.
___________________ ،مرآ اظعقول فی شرح اخبار آل اظرسول ،تحقیتق /تصتحیح :ستید هاشتم رستولی،
تهران :دار الکتب االسالمی  ،چاپ دوم 1404 ،ق.
ّ
محقق حلی ،جعفر بن حسن ،معارج األصول ،لندن ،مؤسسه امام علی (ع) ،چاپ اول 1423 ،ق.

محقق سبزواری ،محمدباقر بن محمدمؤمن ،ذخير اظمعاد فی شرح االرشاد ،قتم :مؤسسته آل البیتت ،چتاپ ّاول،

 1247ق.
محمدی بامیانی ،غالمعلی ،دروس فی اظرسائل ،قم :دار المصطفی الحیاء التراث ،چاپ اول 1997 ،م.

مسعودی ،علی بن حسینّ ،
مروج اظذهب و معادن اظجاوهر ،تحقیتق :استعد داغتر ،قتم :دار الهجترة ،چتاپ دوم،

1409ق.
مشکور ،محمدجواد ،فرهنگ فرق اس می ،مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.1368 ،
مغنیه ،محمدجواد ،علم أصول اظفقه فی ثوبه اظجدید ،بیروت :دار العلم للمالیین ،چاپ اول 1975 ،م.
مقریزی ،احمد بن علی ،إمتاع األسماع بما ظلنبی من االحوال و االموال و اظحفاد و اظمتااع ،تحقیتق و تعلیتق:
محمد عبدالحمید النمیسی ،منشورات محمد علی بیضون ،بیروت :دار الکتب العلمی  ،چاپ اول 1420 ،ق.
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مناوی ،محمد عبدالرووف بن تا العارفین ،فيض اظقدیر شرح اظجامع اظصغير ،مصر :المکتبت التجاریت الکبتری،
چاپ اول 1356 ،ق.
منتظری ،حسینعلی ،کتا اظزکا  ،قم :مرکز جهانی مطالعات اسالمی ،چاپ دوم 1409 ،ق.
موحد ،محمدعلی ،تاریخ آل راره ،بیجا :بینا 1399 ،ق.
موسوی اردبیلی ،عبدالکریم ،فقه اظحدود و اظتعزیراا ،قم :مؤسس النشر لجامع المفید ،چاپ دوم 1427 ،ق.
موسوی بجنوردی ،محمدکاظم ،دایر اظمعارف بزرگ اس می ،تهران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ.1367 ،
موسوی زنجانی ،محمد بن ابوالقاسم ،إیضاح اظسبل فی اظترجي و اظتعادل ،تهران :ابوطالب موستوی ،چتاپ اول،
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