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الحقة توافق قول العامة؛ فال من االحکام  عرفت: من أنه کثیر لما « أن یقال: خذ بکل ما خالف العامة 

 الرشد فی خالفهم»یمکن أن یرد قوله ـ علیه السالم ـ 
ّ
 دستورا کلیّ « فان

 
للمکلفین بحیث یکون بمنزلة  ا

و ان یکون التعلیل بذلک لبیان حکمة التشریــــع و لیس من العلة المنصوصة فال الکبری الکلیة بل ال بد 

للواقع. فاالنصاف انه لم ی عنها الی کل مزیة تقتضی اقربیة مضمون احد المتعارضین یجوز التعد

  1«.، فاالقوی هو االقتصار علیهاواز التعدی عن المرجحات المنصوصةیظهر من االدلة ج

 بررسی

کند و هم اقدام به اقامه دلیل بر در این سخن، محقق نایینی هم برخی ادله قائالن به تعدی را نقد می

بیند و به زعم وی، این قائالن به چند اثبات اندیشه خود را نیازمند دلیل نمیکند؛ هر اندیشه خود می

 تعدی هستند که باید اقامه دلیل کنند. 

لکن  ،کنیمه میاالقتضاء به آن ها اشار ست که لدیبر بیان ایشان نقدا و استدالال مالحظاتی وارد ا

ـ که محور گفتگوی محقق « فی خالفهم فان الرشد»مناسب است بدانید، تعبیر:  علی الحساب

در هیچ متن روایی نیست و ظاهرا ایشان این تعبیر را از شیخ فوق واقع شده است ـ  نایینی در متن 

ان »منها تعلیلهم ـ علیهم السالم ـ لتقدیم الخبر المخالف للعامة بـ :  و»اعظم گرفته است که فرمود: 

 محقق خویی که در این باره تتبعی دارد، فرموده است: «. لحق و الرشد فی خالفهما

ان التعلیل المذکور لم یوجد فی روایة و انما هو فی عبارة الکافی. نعم وقع فی المرفوعة ما یرادفه و »

« رشادففیه ال»...و ذکر ایضا فی المقبولة لفظ «فان الحق فی ما خالفهم»السالم ـ : هو قوله ـ علیه

ما خالف العامة ففیه »ولکنه لیس بعنوان التعلیل بل بعنوان الحکم، حیث قال ـ علیه السالم ـ : 

م ظهوره  لو  و ، ای یجب االخذ به، فال تعلیل فیه حتی یؤخذ بعمومه. «الرشاد
ّ
فی التعلیل فال  سل

     2«.غالبی...  اشکال فی  ان الرشد فی مخالفة العامة 

ائت فقیه البلد و استفته فی أمرک فاذا افتاک بشیء فخذ بخالفه فان »آمده است: البته در روایتی 

 3«.الحق فیه

یک دستوری لکن آیا این روایت اختصاص به شهر علی بن اسباط و امثال آن در آن زمان دارد یا 

الم ـ قلت للرضا ـ علیه الس»در سؤال ابن اسباط آمده:  و فرامکانی است؟ باید تامل کرد.  فرازمانی

 
 
ا
ّ
من معرفته و لیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیک؟ فقال:  یحدث االمر ال اجد بد

.»...4 
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 روایت ضعیف است. سند 

 و البته در روایت غیر معتبر دیگری است از امام صادق ـ علیه السالم ـ با این عبارت: 

لم امرتم باالخذ بخالف ما تقول العامة؟ فقلت: ال ادری! فقال: ان اتدری ]خطاب به راوی نامعلوم[ »

غیره، ارادة البطال امره! و کانوا علیا ـ علیه السالم ـ لم یکن یدین الله بدین اال خالفت علیه االمة الی 

 
ّ
 یسألون امیر المؤمنین ـ  علیه السالم ـ عن الشیء الذی ال یعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضد
 
من  ا

مخالفان تعدی و دلیل مورد نظر محقق  دیگر برای برخی ادله ضمنا   5«.عندهم لیلبسوا علی الناس

خراسانی برای تفصیلی که داد، وجود دارد که در ذیل نقد و تحقیق به آن ها و نقدش اشاره خواهیم 

 داشت. 

 نقد و تحقیق

 شود؛ بدین قرار: نقد و تحقیق ـ کما هو المتداول ـ با بیان چند امر به سامان می

 یکرد باحث اصولی در انتخاب گزینهتاثیر رو  .4

اثر گذار است؛ مثال کسی  باحث اصولی به مسأله در اخذ تصمیم و انتخاب گزینه بدون تردید رویکرد 

عقلی، وجدانی و عقالیی ز آن که تعبدی یا شبه آن بداند، که مسأله تعدی و عدم تعدی را بیش ا

عدی را نیازمند بیان از طرف امام ـ علیه السالم ـ نمیداند؛ حاضر نیست حتی )مثال( لزوم ت پندارد،می

طرف امام، نشان از صحت عدم تعدی از  سانی عدم بیان یک قاعده کلی را از مثل محقق خرا

راوی مفروض و ملحوظ است و ه معتقد است آن کلیت بین امام و مرجحات منصوص بداند؛ بلک

اند، اشاراتی که اگر بیان امام ـ علیه السالم ـ مصادیق آن اشاره کرده به برخی از امام ـ علیه السالم ـ 

ن به همه آنها نمی ،نبود، شاید راوی
ّ
ها ؛ هر چند عدم تفطن راوی نسبت به برخی از آنشد متفط

 نماید. بعید می

همچنین مثل محقق نایینی حاضر نیست برای اثبات تعدی دنبال دلیل بگردد و نیافتن دلیل ملفوظ 

بر آن را نشان رد آن فرض کند، بر عکس قائل می شود که اگر نظر منفی از امام ـ علیه السالم ـ نسبت 

، امام ـ علیه السالم ـ آن را ابراز به تعدی ـ که مورد رویه عقال و ادراک عقل است ـ در این باره بود 

 فرمودند. می

دیگر حاضر نیست مثل محقق  همچنین کسی که مسأله را با دید عقلی، عقالیی بررسی میکند،
فان جعل خصوص شیء فیه جهة االرائة ...ال داللة فیه علی ان المالک فیه بتمامة »خراسانی بگوید: 

 گوید: و در پاسخ ایشان می...«. جهة ارائته 

 دهد؟! مگر کسی غیر از این، احتمال موجه می

  و...  
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