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چکیده
کلفـان نسـبت بـه های موجود در ابواب مختلف فقـه شـیعی مبـین وظیفـة عملـی مبخش قابل توجهی از گزاره

اند که از نظر عقیدتی، اعتقادی جـز مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی
ای از مخالفان مذهبی امامیه در لسـان فقهـای باور شیعة اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده

هـای انگیزترین و در عین حال پرکاربردترین گزارهترین، بحثند. یکی از مهماشیعی به طور خاص مخالف نام گرفته
فقهـای امامیـه فقهی مربوط به مخالفان در باب عبادات، مسئلة شرکت در نماز جماعت و اقتدا به ایشان است. تمـام 

ر مقام بیان حکم ثانویه میان اند. اما دشرکت در جماعت مخالفان و اقتدا به آنان را منع و عدم جواز دانستهاولیۀحکم 
ایشان اتفاق نظر نیست. برخی فقط قائل به جواز شرکت در جماعت مخالفان و همراهی بـا آنـان در صـورت تحقـق 

اند. در حالیکه برخی دیگر مثل امام خمینی و شاگردان مکتب فقهی ایشان افزون بر جواز شرکت، اقتدا شرایط خاص
ند.ابه مخالفان را هم جایز دانسته

ثانویـه فقهـا در حکـم اولیـه وادلـۀاین مسئله، به بررسی دربارۀاقوال و آرای فقهی در این مقاله ضمن بازخوانی 
کیفیت حضور در جماعت مخالفان در شرایط خاص، با رویکرد ویـژه بـه دربارۀمختار نظریۀپرداخته شده، دیدگاه و 

دیدگاه امام خمینی بیان شده است.

الفان، نماز جماعت، اقتدا به اهل سنت، دیدگاه امام خمینیمخ:هاکلیدواژه

.٢٤/١٢/١٣٩٣ی: یب نهایخ تصوی؛ تار١٧/٠٢/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول١
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مقدمه

های بیداری اسالمی نشان از آن دارد که امت گیری حرکتوضعیت حساس امروز دنیای اسالم و شکل
اسالم بیش از پیش به اتحاد و هماهنگی نیازمند است. بر این اسـاس طـرح علمـی احکـام فقهـی فـریقین 

سزایی است. چه ارائة تصویر واقعـی از نگـاه فـریقین بـه دی خود دارای اهمیت بهنسبت به یکدیگر، به خو
های عملی و نه شعارگونه بـرای گـام برداشـتن آحـاد مسـلمانان بـه سـمت وفـاق و تواند زمینهیکدیگر، می

هماهنگی بیشتر را فراهم سازد.
ای از اتحاد امت اسالم مونهدر این میان شرکت آحاد شیعیان در نمازهای جماعت اهل سنت به عنوان ن

های رسیدن به همبستگی ماندگار میان شیعه و سنی است که به خصوص در موسـم با یکدیگر و یکی از راه
نماید.حج و اجتماع عظیم مسلمانان سراسر جهان در حرمین شریفین رخ می

ای امام خمینی بـرای هتحقق این امر وابسته به بررسی آرای فقهی و تشریح دیدگاه فقیهان است. تالش
ایجاد وحدت میان امت اسالمی بر کسی پوشیده نیست. بنابراین، بازخوانی حکم مورد اشاره از منظر ایشان 

بیش از دیگران ضرورت دارد.

حکم فقهی شرکت در جماعت مخالفان و اقتدا به مخالف
ظر حکم اولیه و حکم ثانویه فقهای امامیه، حکم شرکت در جماعت مخالفان و اقتدا به آنان را از دو من

اند که از قرار ذیل است:مورد تحلیل و بررسی قرار داده
. حکم اولیه: جایز نبودن اقتدا به مخالفان؛ با بررسی آرای فقهای امامیه پیرامون حکم فقهـی امامـت ۱

را منـع و بریم که جملگی حکم مسئلهمخالفان اعتقادی در نماز جماعت و اقتدای شیعیان به ایشان پی می
دانند. در آثار فقهی متقدمان به صراحت از جایز نبودن نماز خواندن پشت سر در نتیجه بطالن جماعت می

؛ عالمـه حلـی، ۱/۲۸۰؛ ابـن ادریـس، ۱/۵۴۹مخالف اعتقادی سخن گفته شده است. (طوسی، خـالف، 
گفتـه تصـریح کـرده ش). محقق حلی پس از بیان حکـم پی۲۲۹؛ شهید اول، البیان، ۴/۲۷۹تذکرة الفقها، 

توان به آنان اقتدا کرد. (محقق حلـی، معتبـر، است که هرچند بر مخالفان عنوان مسلمانی اطالق شود نمی
). اجماع فقها بر شرطیت ایمان امام جماعت به معنای اعتقاد وی به خالفت امام علی بن ابیطالب ۲/۴۳۲

باشد گواه دیگری بر ادعای ادات شیعة اثناعشری میو یازده فرزند ایشان پس از رسول خدا که مرادف با اعتق
؛ عـاملی، محمـد بـن علـی، ۲/۹۶۷؛ شـهید ثـانی، روض الجنـان، ۱/۱۱۴گفته است. (همو، شرائع، پیش

؛ ۸/۲۵۶؛ عاملی، جواد، ۱۰/۴؛ بحرانی، ۳/۳۱۷؛ کاشف الغطا، ۱/۱۳۸؛ سبزواری، کفایة االحکام، ۴/۶۶
؛ حکـیم، ۲۱۳؛ اصـفهانی، ۱/۷۹۷؛ یزدی، ۱۳/۲۷۳؛ نجفی، ۸/۲۶؛ نراقی، ۴/۲۴۵طباطبایی، سید علی، 
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؛ ۱/۲۴۹؛ گلپایگـانی، ۱/۲۱۸؛ خوئی، منهاج الصـالحین، ۱/۴۸۷؛ خوانساری، ۱/۳۰۳منهاج الصالحین، 

).۶/۲۲۶؛ روحانی، ۱/۵۰۱؛ بهجت، ۸/۱۰۵سبزواری، عبداالعلی، 
صـریح کـرده (تحریرالوسـیله، امام خمینی هم همگام با فقهای امامیه به لـزوم ایمـان امـام جماعـت ت

).۲/۱۹۹اند. (الرسائل، ) و حکم عدم جواز اقتدا به مخالفان مذهبی را بیان کرده۱/۲۷۴
. حکم ثانویه: جواز شرکت در جماعت مخالفان و همراهی با ایشان؛ با وجود تصریح فقها بـه جـایز ۲

خاص، شرکت در جماعـت مخالفـان را نبودن اقتدا به مخالفان، تمام فقیهان امامیه در صورت بروز شرایط 
، ۴/۴۶۹؛ شـهید اول، ذکـری، ۶/۲۶۴؛ عالمه حلـی، منتهـی المطلـب، ۱۱۲جایز دانسته (طوسی، نهایه، 

و ۲/۳۷۵، انصاری، کتاب الصـاله، ۱۳/۱۹۵؛ نجفی، ۱/۱۵۰؛ سبزواری، کفایة االحکام، ۳/۲۴۶اردبیلی، 
) و حتی مسـتحب و از ۱/۴۵۱؛ مکارم، ۶/۲۰۷؛ روحانی، ۱/۵۰۱؛ بهجت، ۵/۳۱۳؛ خویی، التنقیح، ۴۷۱

؛ ۱/۵۸۵اند. (شـهید ثـانی، رسـائل، مندی از ثواب برتر از شرکت در جماعت اهل ایمان برشمردهنظر بهره
توان رو می) از همین۲/۳۸۹؛ سبزواری، ذخیرة المعاد، ۴۶۴؛ میرزای قمی، ۸/۵۲؛ نراقی، ۱۱/۷۸بحرانی، 

ئله و حکم جواز ناظر به حکم ثانویه است.مساولیۀگفت که حکم عدم جواز، حکم 
امام خمینی هم در مقام تبیین حکم ثانویه به جواز شرکت در جماعت مخالفان و صحت نماز خوانـده 

).۲/۱۹۸اند. (الرسائل، شده با ایشان فتوی داده

دالیل حکم اولیه
یـت نداشـتن مخـالف برای حکم اولیه به کتاب، سنت و اجماع، به ضمیمة ضمان امام جماعت و اهل

برای ضمان استناد شده است.
آ. کتاب

َو ال َتْرکُنـوا «سورة هـود اسـت: ۱۱۳آنچه از آیات قرآن برای این حکم مورد استدالل قرار گرفته کریمة 
ِه ِمْن َأْوِلیاَء ُثمَّ ال ُتْنَصُر  اُر َو ما َلکْم ِمْن ُدوِن اللَّ کُم النَّ ذیَن َظَلُموا َفَتَمسَّ ».وَن ِإَلی الَّ

؛ ۶/۲۰۵؛ عالمه حلی، منتهـی المطلـب، ۲/۴۳۲استدالل فقها (محقق حلی، معتبر، وجه استدالل:
) را به این آیـه بـرای جـایز نبـودن اقتـدا بـه ۲/۹۶۷؛ شهید ثانی، روض الجنان، ۴/۳۸۸شهید اول، ذکری، 

توان ساماندهی کرد:مخالفان در قالب سه مقدمه و سپس نتیجه می
رکون به وی است.منزلۀداشتن فرد به عنوان امام جماعت و اقتدای به او به اول: مقدممقدمۀ
دوم: مخالفان از جمله ظالمان هستند.مقدمۀ
سوم: قرآن از رکون به ظالم نهی کرده است.مقدمۀ
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نتیجه: اقتدا به مخالفان از نظر قرآن منهی عنه است.

ک از این مقدمات، در روشن ساختن قـوت یـا رسد که دقت و تأمل بیشتر در هریبه نظر میمالحظه:
عدم قوت استدالل به آیه مؤثر است.

مقدمه اول الزم است به معنای رکون توجه شود تا مشخص گردد که اقتـدا بـه امـام در جماعـت دربارۀ
از مادة رکن یرکن (به فتح عین الفعل ماضی و ضم عین الفعـل » ال ترکنوا«مصداق رکون است یا خیر؟ فعل 

رع مثل قعد یقعد و به کسر عین الفعل ماضی و فتح عین الفعل مضارع مثل علم یعلم) به معنـای میـل مضا
) و به معنای اعتماد کـردن بـه ۱۳/۱۸۵کردن به سوی چیزی و تسکین دادن خاطر به وسیلة آن (ابن منظور، 

ند از ضرورت عدم ). بر همین اساس عالمة طباطبایی مراد خداو۳/۴۷۰یک چیز بیان شده است. (فیومی، 
رکون به ظالم را اعتماد یافتن به ایشان از سر میل و رغبت به آنان دانسته اسـت (طباطبـایی، محمدحسـین، 

). مفسران دیگر هم با بیان مصادیقی از رکون مثل مجالست، مصاحبت و مالقات با ظالمان به قصد ۱۱/۵۰
رضـامندی و تحسـین عملکـرد ظالمانـه و ) و نیـز۲/۴۳۳مداهنه با آنان و بزرگداشت ایشان (زمخشـری، 

اند. در ایـن میـان در روایـات تفسـیری ) به تبیین معنای رکون پرداخته۱۸/۴۰۷ستمکارانة آنان (فخر رازی، 
ائمه ذیل کریمة مورد اشاره، رکون به معنای دوستی، خیرخواهی و فرمـانبرداری بیـان شـده اسـت. (قمـی، 

لطانی رفته و دوستدار باقی بـودن اوسـت تـا عطـایی بـه وی کنـد ). همچنین انتظار فردی که نزد س۱/۳۳۸
) به عنـوان مصـادیقی از رکـون ۲/۱۶۱ای که مایل به ستمکاران است (عیاشی، ) و نیز شیعه۵/۱۰۸(کلینی، 

به ظالم بیان شده است.
بنا بر آنچه گذشت معنای جامع و کلی مادة رکن و مشتقات آن همان مفهـوم جـامع اتکـا، وابسـتگی و

توان مصـداقی اعتماد است که میل و رغبت هم در آن نهفته باشد. بنابراین اقتدا کردن به امام جماعت را می
کند و او را جایگزین خـود در اتیـان از رکون دانست. چه اینکه مأموم در حال اقتدا به امام، به وی اعتماد می

دهد.برخی از اجزای نماز قرار می
شوند. ظلم در لغت به معنای قرار دادن مخالفان از جمله ظالمان محسوب میدوم که مقدمۀدربارۀاما 

). پس ظالم کسی است که چیزی را ناروا ۱۲/۳۷۳چیزی در غیر جای خودش بیان شده است (ابن منظور، 
دهد. بر این اساس برای ظلم یک گسترة وسیع وجود دارد که ظلم به غیر اعم و ناحق در غیر جایش قرار می

گیرد. چه در م به پروردگار و بندگان خدا، ظلم به نفس، رضایت به ظلم، یاری ظلمه و ... را در بر میاز ظل
دهـد. بـه یقـین منحـرف سـاختن جایگـاه امامـت و گفته نوعی نابجایی و نـاروایی رخ میتمام موارد پیش

زمـرۀن کردنـد در جانشینی پیامبر از مسیر اصلی خود نیز وضعشی در غیر موضع است و افـرادی کـه چنـی
ظالمان قرار دارند. نیز افرادی که به این عمل رضایت داده و در همان مسیر گام برداشتند جزء مفهوم وسـیع 
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گیرند.ظلمه قرار می

در اینجا بیان دو نکته ضرورت دارد:
ن در نخست اینکه به تعبیر عالمة طباطبایی سیاق آیات مانع از آن است که منظور از ستمکاران و ظالما

آیه تمام افرادی باشند که به نوعی ظلمی از ایشان سرزده است. چه در این صورت الزم است مراد آیه شامل 
همگان شود. زیرا جز برخورداران از مقام عصمت دیگران سهمی از ظلم دارند و با این حال دیگـر معنـایی 

آیات قبل از ایشـان سـخن بـه میـان آمـده ماند. بنابراین ظالمان آیه افرادی هستند که دربرای نهی باقی نمی
کرده، به گسترش فساد در میان بنـدگان پرستی از ستمکاران پیروی میاست. افرادی که افزون بر شرک و بت

زمـرۀ) با این تقریب قرار دادن مخالفان مذهبی در ۱۱/۵۰کردند. (طباطبایی، سید محمدحسین، کمک می
د بود.ظالمان منظور آیه خالی از وجه نخواه

ظلمه به مثابه افرادی که در عوض پیـروی از زمرۀرسد قرار گرفتن مخالفان در نکتة دوم آنکه به نظر می
جانشین به حق پیامبر از دیگران پیروی کردند و با تأیید و ترویج ظلم و فسادگری ایشـان مـانع از صـالح و 

یقـین صـورت گرفتـه باشـد. چنانکـه در اصالح شدند آن گاه دقیق باشد که این عمل ایشان از سر انکـار و
ا«کریمه آمده است:  بر اساس ایـن تحلیـل، قـرار ۱۴(نمل/» َو َجَحُدوا ِبها َو اْسَتیَقَنْتها َأْنُفُسُهْم ُظْلمًا َو ُعُلو .(

ظالمان خالی از نقد نیست.زمرۀدادن عموم مخالفان مذهبی ـ نه خواص و علمای آنان ـ در 
الل به آیه به طور کلی برای حکم اولیه تمام نیست و الزم است برای تبیین عدم بنا بر آنچه گذشت استد

دیگر استناد شود.ادلۀجواز اقتدا به مخالفان به 
ب. سنت

توان تقسیم کرد:آنچه را از روایات برای حکم عدم جواز مورد استدالل قرار گرفته به دو بخش می
به مخالفان نهی کرده است:بخش نخست: روایاتی که به صراحت از اقتدا 

کنـد و ازدواج با ناصبی و نماز خوانـدن پشـت سـر او پرسـش میدربارۀ. فضیل بن یسار از امام باقر ۱
).۸/۳۰۱حضرت در پاسخ، وی را از این هر دو کار نهی فرمودند (حرعاملی، 

اند روایت نواصبسند روایت صحیح و از نظر اتصال مسند است. اما با توجه به اینکه مورد مالحظه:
و در نظرگاه مشهور فقیهان امامیه میان مطلق مخالفان و نواصب نسبت تساوی و برابری نیست، استدالل به 
این روایت برای جایز نبودن اقتدا به مخالفان صحیح نیست. افزون بر اینکـه تتمـة روایـت کـه از ازدواج بـا 

، مطلق مخالفان نیستند. چنانکه مشهور فقهـای نواصب نهی کرده مؤیدی بر این است که مقصود از ایشان
دانند.امامیه ازدواج با مخالفان را جایز می

نماز خواندن پشت سر مخالفان که امام باقر در پاسـخ پرسـش وی فرمودنـد: دربارۀزراره صحیحۀ. ۲
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توان اقتدا کرد نمی) بر این اساس چنانکه به دیوار ۳/۳۷۳باشند. (کلینی، دیوار میمنزلۀایشان در نزد من به 
توان اقتدا کرد. یا اینکه وجود ایشان به عنوان امام جماعت با نبودن آنان تفاوتی ندارد.به مخالفان هم نمی

. فضل بن شاذان از امام رضا نقل کرده که حضرتش از اینکه به غیر اهل والیت اقتدا شود نهی کردنـد ۳
ر است.). این روایت به ضعف سند دچا۸/۳۱۲(حر عاملی، 

کند. این روایات خود بخش دوم: روایاتی که به داللت التزامی جایز نبودن اقتدا به مخالفان را اثبات می
چند قسم است:

. روایاتی که تحت عنوان بطالن عبادت بدون والیت ائمه و اعتقاد به امامت ایشان ذکر شده و شماری ۱
ن اساس، چه بطالن اعمـال عبـادی عامـه را بطـالن ). بر ای۱/۱۱۸ها صحیح السند است (حرعاملی، از آن

رو امامـت آن بی اثر شدن عمل اسـت. از ایـننتیجۀظاهری و چه بطالن واقعی به معنای عدم قبول بدانیم 
).۱۷/۱۷۴؛ اشتهاردی، ۸/۲۶؛ نراقی، ۱۰/۶ایشان هم صحیح نخواهد بود. (بحرانی، 

ت اعم از جمعه و یومیه پشت سـر مخالفـان را نماز جماعاقامۀ. روایات صحیح و موثقی که کیفیت ۲
تواند به آن نماز اعتنا کند و ناظر به این است که باید به نحوی خود شخص نمازش را بخواند و نمیبیان می

).۳/۳۷۳و اکتفا کند. (کلینی، 
ایـن . روایاتی که که بر لزوم عدالت امام جماعت اقامه شده و از اقتدا به فاسق نهی کرده است. مثـل۳

کند و حضـرت بـه او نماز خواندن پشت سر شیعیان پرسش میدربارۀ)روایت که علی بن راشد از امام باقر 
).۸/۳۰۹فرمایند جز پشت سر کسی که به او در دینش اعتماد داری نماز مخوان. (حر عاملی، می

که رجالیون او مالحظه: افزون بر ضعف سند این حدیث به سبب وجود سهل بن زیاد در سلسلة راویان
موالیان دربارۀ) مورد روایت ۶۶؛ ابن غضائری، ۲۲۸؛ طوسی، فهرست، ۱۸۵اند (نجاشی، را تضعیف کرده

خصـوص فسـق دربـارۀاهل بیت است. بنابراین استناد به دلیل مورد اشاره آنگاه صحیح اسـت کـه روایتـی 
اند کـه مخالفـان را فاسـق حیح دانسـتهمخالفان داشته باشیم. فقها هم استناد به این دلیل را در صـورتی صـ

).۸/۲۶؛ نراقی، ۲/۴۳۲بدانیم (محقق حلی، معتبر، 
تنها روایتی که بر فاسق بودن مخالفان مورد توجه قرار گرفته، موثقة منقول از حضرت صادق (ع) اسـت 

ِه َفاِسٌق َال یْنَبِغی َلَنا َأْن َنْقَتِدی ِبهِ «که فرمودند:  ».َعُدوُّ اللَّ
متن روایت نشان از آن دارد که تعبیر مورد اشاره، کالم خود حضرت نیست بلکه بیـان زراره یـا دقت در 

حمران است. توضیح بیشتر با توجه به متن کامل روایت آن که حمران در جریان نقل کالم امـام صـادق بـه 
ام وقـت نمـاز گوید که از آن حضرت شنیده در کتاب علی آمده است که چون با مخالفان در هنگـزراره می

گزارید با آنان نماز بخوانید. زراره که از این فرمایش امام تعجـب کـرده بـه حمـران اعتـراض جمعه نماز می
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گوید: چگونه به دشمن خدا اقتدا کـنم؟ در شمرد. سپس میکند و حکم امام را ناظر به شرایط تقیه برمیمی

ای دایی روایت مورد اشاره توسـط حضـرت، از تقیـهادامه حمران با توجه به پرسش نکردن از امام و بیان ابت
ورزد تا اینکـه هـردو نـزد امـام صـادق (ع) گوید و زراره بر کالم خود اصرار مینبودن شرایط امام سخن می

ا اْجَتَمْعَنا ِعْنَد َأِبی َعْبِد اللَّ «...کند: شوند و حمران ماجرا را برای حضرتش بازگو میمشرف می ی ُقِضی َأنَّ ِه َحتَّ
ْثَتِنی ِبِه: َأنَّ ِفی کَتاِب َعِلی ِإَذا ِذی َحدَّ ْثُت َهَذا اْلَحِدیَث الَّ ُه. َحدَّ ُوا اْلُجُمَعـَة َفَقاَل َلُه ُحْمَراُن: َأْصَلَحک اللَّ َصـلَّ

ـِه َفاِسـٌق َال یْنَبِغـی َلَنـا َأْن نَ  وا َمَعُهْم. َفَقاَل: َهَذا َال یکوُن َعـُدوُّ اللَّ ی َمَعـهُ ِفی َوْقٍت َفَصلُّ » ْقَتـِدی ِبـِه َو َال ُنَصـلِّ
). چنانکه واضح است حمران در جریان نقل گفتگوی خود و زراره برای امام، آنگاه ۳/۲۸(طوسی، تهذیب، 

آورد. امـا در کـالم کند وصف فاسق را برای دشمن خدا که ناظر به عامه است میکه سخن زراره را بیان می
رد.خود امام چنین وصف مشیری وجود ندا

رسد این علت که فسق مخالفان مانع اقتدا به ایشان است دلیل قابل اعتنایی نیست و بنابراین به نظر می
در صورت فسق میان مخالف و غیر مخالف تفاوتی وجود ندارد. چنانکه اگر شخص مؤمنی هم فاسق باشد 

بحث که دال بر منع اقتـدا بـه توان گفت با توجه به روایت وارده در صدر اقتدا به او صحیح نیست. حتی می
)، مخالفـان تخصصـًا از ۸/۳۱۹فاسق از موالیان اهل بیت است و نیـز روایـات مشـابه دیگـر (حرعـاملی، 

اند.موضوع این روایات خارج
ج. اجماع

اجماع فقها در جایز نبودن اقتدا به مخالف دلیل دیگری است که مورد استناد فقها قـرار گرفتـه اسـت. 
؛ شـهید ۶/۲۰۳؛ عالمه حلـی، منتهـی المطلـب، ۲/۴۳۲؛ محقق حلی، معتبر، ۱/۵۴۹(طوسی، خالف، 

). اجماعی که بنا بر نقل فقها هم به طور محصل و هم به صورت ۱/۴۸۷؛ خوانساری، ۴/۳۸۸اول، ذکری، 
).۷/۳۱۸؛ حکیم، مستمسک، ۱۳/۲۷۳منقول تحقق یافته است (نجفی، 

جایز نبودن اقتدا به مخالفان به طور قـاطع دربارۀاهل بیت با توجه به کثرت روایات وارده از مالحظه:
توان گفت که اجماع فقها در این باره مستند به داللت اخبار بوده و باصطالح مدرکی اسـت. مؤیـد ایـن می

اند. بنابراین توجه دادن فقها به دلیل معنا آن است که فقها پس از نقل اجماع بدون فاصله روایات را نقل کرده
ع به شیوع این حکم در میان فقهای امامیه و مخالفت نکردن احدی از ایشان با آن اشاره دارد نـه آنکـه اجما

رو استناد به دلیل اجماع به عنوان یک دلیل اربعه مورد نظر باشد. از اینادلۀاجماع مصطلح به مثابه یکی از 
مجزا برای جایز نبودن اقتدا به مخالفان وجهی ندارد.

م جماعتد. ضمان اما
پیشگفته، ضمان امام جماعت نسبت به قرائت نماز و سهوی که به طور احتمـالی انجـام ادلۀافزون بر 
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دهد، به عنوان دلیل عدم جواز مورد استناد قرار گرفته است.می

توضیح آنکه چنانچه قرائت امام در جماعت مشکل داشته باشد یا اینکه امام جماعت مرتکـب سـهوی 
شود و جبران و تدارک سهو بر عهده امام جماعت است.مأمومین خللی وارد نمیگردد، به نماز 

این مقدمه به ضمیمة اینکه مخالف، اهلیـت ضـمانت در ایـن مـوارد را نـدارد (عالمـه حلـی، منتهـی 
دهد.) دلیل بر جایز نبودن اقتدا به مخالفان را تشکیل می۶/۲۰۵المطلب، 

لف برای ضمان در امر قرائت و نسبت به سهو ارتکابی روایات رسد علت اهلیت نداشتن مخابه نظر می
اند.پیشگفته است که به انحاء مختلف از شایسته نبودن مخالفان برای امامت جماعت سخن گفته

بندی ادلۀ حکم اولیهجمع
هـی استدالل به آیة رکون و دلیل اجماع تمام نیست. از میان روایاتی که به صراحت از اقتدا به مخالف ن

زراره و از میان روایات بخش دوم، احادیث صحاح و موثق دال بر بطالن عبادت اهل خالف صحیحۀکرده، 
ترین دلیل برای حکم اولیه است. اسـتناد بـه ضـمان جماعت پشت سر مخالفان، متقناقامۀو مبین کیفیت 

تواند به عنوان مؤید مورد امام جماعت و اهلیت نداشتن مخالف برای ضمان در کنار روایات مورد اشاره می
پذیرش قرار گیرد.

دالیل حکم ثانویه
تـوان حکم ثانویه، روایـات اسـت کـه آن را در چنـد بخـش میدربارۀترین دلیل مورد استناد فقها مهم

تقسیم کرد:
بخش نخست: روایاتی که در آن به فضیلت شرکت در جماعات مخالفان اشاره شـده اسـت: از جملـه 

ندی که نماز خواندن همراه با مخالفان در صف اول را همچون نماز خواندن پشـت سـر روایت صحیح الس
).۸/۲۹۹رسول خدا دانسته است (حرعاملی، 

نماز با مخالفان را بیـان کـرده و بـه طـور عمـده از اقامۀبخش دوم: روایات صحیح یا موثقی که نحوة 
)۳۶۶-۸/۳۶۳گویند (همو، ضرورت انجام قرائت توسط مأموم شیعی سخن می

مجال طرح حکم ثانویه
باشد اختالف نظر وجـود عنوان ثانوی که جایگاه طرح حکم ثانوی مسئله میدربارۀمیان فقهای امامیه 

ای که هریک در صورت تحقق عنوان و شرایطی خاص به جواز شرکت در جماعت مخالفان یا دارد. به گونه
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اند:اقتدا به ایشان حکم کرده

اشی از خوف و اضطرار: مشهور فقهای متقدم حکم ثانویه مسئله را در صـورت تحقـق . هنگام تقیه ن۱
؛ عالمـه ۱۱۲خـوفی اسـت (طوسـی، النهایـه، تقیـۀاند که ناظر به شرایط اضطرار ناشی از لزوم تقیه دانسته

؛ نجفــی، ۱/۸۵۸؛ شــهید ثــانی، رســائل، ۴/۴۷۰؛ شــهید اول، ذکــری، ۶/۲۶۵حلــی، منتهــی المطلــب، 
).۳/۲۴۶دبیلی، ؛ ار۱۳/۱۹۵

. هنگام تقیه به منظور مدارات و حسن معاشرت: فقهایی که جواز شرکت در جماعت مخالفـان را بـه ۲
هنگام تقیه به منظور مدارات، جلب حسن ظن مخالفان به شیعه، فراهم آمدن فضای حسن معاشرت میـان 

ا کاسته شـدن دشـمنی بـا شـیعه فریقین، تألیف قلوب مخالفان نسبت به شیعیان و مذهبشان، از بین رفتن ی
اند:اند خود بر دو قسمتحلیل کرده

خوفی تحلیـل ۀمداراتی را در طول تقیتقیۀخوفی به عنوان قسم، ذات تقیه را مقسم و ۀمشهور ایشان تقی
؛ ۱۷/۱۷۷؛ اشـتهاردی، ۵/۲۵۷؛ خـوئی، التنقـیح، ۶۷؛ انصاری، ۸/۵۳؛ نراقی، ۱۱/۷۹اند (بحرانی، کرده

اند (خمینـی، الرسـائل مداراتی را قسمی از اقسام ذات تقیه دانسـتهتقیۀ) اما برخی هم ۴۵۷و۴۵۱مکارم، 
).۷العشر، 

مداراتی را مستحب دانسته تقیۀتوضیح بیشتر آنکه شیخ انصاری با تقسیم تقیه به لحاظ احکام تکلیفی، 
تقیـۀان ضـرر را در ماهیـت بینیم شـیخ عنـوشود. چنانکه مـیکه ترک آن به تدریج به وقوع ضرر منتهی می

تقیـۀرو مـادامی کـه احتمـال ضـرر نـرود، بـرای انجـام مداراتی و مجال انجام آن لحاظ کرده است. از این
اند: خـوفی، مداراتی مجالی نیست. بر خالف شیخ، امام خمینی تقیه را به لحاظ ذاتی چهـار قسـم دانسـته

را هنگام توقع و احتمال ورود ضرر به جان، آبـرو و یـا خوفیتقیۀمداراتی، کتمانی و اکراهی. ایشان جایگاه 
مال متقی یا وابستگان او، هنگام محتمل دانستن وقوع ضرر بر افـراد مؤمنـان و در نهایـت محتمـل دانسـتن 

مداراتی به جلب دوستی مخالفـان، تقیۀاند. ایشان در تبیین مجال انجام وقوع ضرر بر کیان اسالم بیان کرده
اند.بدون محتمل دانستن وقوع ضرر اشاره کردهوحدت و یگانگی

مـداراتی آن اسـت کـه در تقیـۀخـوفی بـا تقیۀتفاوت میان تحلیل حکم ثانویه در صورت بروز شرایط 
خوفی فقط سخن از همراهی با مخالفان و انجام شکل و صورت جماعـت مطـرح اسـت. چـه تقیۀشرایط 
گامی که مالک ضرورت از بین رود جایی بـرای تقیـه خوفی اضطرار و خوف از ضرر است و هنتقیۀمالک 

مداراتی، خوف از وقوع در ضـرر تـدریجی و تقیۀبینیم شیخ انصاری در تشریح رو میماند. از اینباقی نمی
). در حـالی ۵/۲۵۷؛ خوئی، التنقیح، ۶۷اند (انصاری، رسائل فقهیه، آقای خوئی توهم ضرر را مطرح کرده

اتی به عنوان نوعی مستقل از اقسام تقیه سخنی از مالک ضرر مطرح نکـرده و صـرف مدارتقیۀکه قائالن به 
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اند.خاص دانستهتقیۀرفق و مدارات را مجال و جایگاه طرح این 

خوفی بـه منظـور حسـن معاشـرت، در تقیۀیادکرد این نکته ضرورت دارد که قائالن به جواز بر اساس 
اند و حضـور در جماعـت مخالفـان در تباری قائل نشـدهخصوص مسئلة مورد بحث برای عدم مندوحه اع

علت شرط ندانسـتن مندوحـه در خصـوص مسـئلة اقتـدا بـه ١اند.شرایط وجود مندوحه را هم جایز دانسته
نماز خواندن با اهل سنت امر کرده یا به بر حضور در جماعت مخالفان ومخالفان اطالق روایاتی است که 
کید کرده یاحضور در مساجد ایشان و تبعیت و نماز پشت سر مخالفان را بیان فرمودهاقامۀکیفیت از آنان تأ

دلیـل ) ١٧/١٧٩؛ اشتهاردی، ١٣/٢٠٠؛ نجفی، ١١/٧٩بحرانی، فضایلی برای چنین نمازی برشمرده است (
ای داللت دارد و حاکی از آن است که نماز مـورد نظـر شـارعنماز تقیهاقامۀای است که بر دیگر ظاهر ادله

صی عمل میتر روایات پیشبه بیان دقیق)۱۷/۱۷۸همین نماز است (همو،  کند که شرط گفته به مثابه مخصِّ
.)٣١٤-٥/٣٠٨برد (ر.ک: خوئی، التنقیح، عدم مندوحه را در این مورد خاص از بین می

مـوارد مجال طرح عنوان ثانوی اخبار فراوانی است که بـه طـور عمـومی و در تمـام دربارۀمستند فقها 
ای بیان نشده است (حرعـاملی، ضرورت، تقیه را الزم دانسته است. اگرچه مصادیق خاصی برای عمل تقیه

ای است که ضمن بر شمردن یک سلسله اعمـال از جملـه شـرکت در مستند دیگر اخبار خاصه).۱۶/۲۰۳
)۱۶/۲۱۹اند (همو، جماعت مخالفان به ضرورت تقیه اشاره کرده

تواند هنگام ترس و یـا بـه منظـور ای، میشود که بستر انجام عمل تقیهر استفاده میاز مجموع این اخبا
حسن معاشرت و رفق و مدارا باشد. بر همین اساس مشهور فقهای امامیه، افـزون بـر حـال خـوف، عنـوان 

تقیۀطول اند. با این تفاوت که برخی آن را مستقل و برخی در ای دانستهمدارات را هم مجال انجام عمل تقیه
اند.خوفی تحلیل کرده

با توجه به معتبر نبودن عدم مندوحه در خصوص مسئلة شرکت در جماعت مخالفان، مشـهور فقهـای 
متأخر و معاصر، مناط و معیار مطرح در حکم ثانوی جواز شرکت در جماعت مخالفان را صـرف مـدارات 

نمـاز میـان ایشـان اقامـۀایـن شـرکت و اند. هر چند در کیفیت بدون هرگونه احساس خوف و ضرر دانسته
اختالف نظر وجود دارد.

کیفیت شرکت در جماعت مخالفان در شرایط ثانوی
تقیـۀ. مشهور فقهایی که مجال حکم ثانویه را هنگام خوف و اضطرار دانسته و نیز فقهایی که شـرایط ۱

ف در ادای مأموٌربه در غیر شرایط اضطرار ١ است. بنابراین در فرض وجود مندوحه . مندوحه در اصطالح به معنای قدرت و توانایی شخص مکلَّ
شود.اضطرار محقق نمی
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انـد کیفیـت همراهـی بـا هخوفی به منظور مدارات را جایگاه جواز شرکت در جماعـت مخالفـان بیـان کرد

اند: مأموم شیعه از ابتدا همراه با مخالفان در نمـاز جماعـت ایشـان مخالفان در جماعت را چنین بیان کرده
حضور یابد، در افعال نماز مثل رکوع و سجود به صورت ظاهری از امام جماعت تبعیـت کنـد ولـی اذان و 

ود و الزم اسـت آن را خـودش بـه جـا آورد (طوسـی، شـاقامه را خودش بگوید. نیز قرائت از او سـاقط نمی
؛ نراقـی، ۱۱/۷۸؛ بحرانی، ۱/۱۵۰، سبزواری، کفایة االحکام، ۱/۵۸۵؛ شهید ثانی، رسائل، ۱/۱۵۸مبسوط، 

) صاحب جواهر وجوب قرائت در هنگام شرکت در جماعت مخالفـان از ۴۵۶؛ میرزای قمی، ۹۲و ۸/۵۳
مخالف در آن سخن گفته است (نجفی، نظریۀان کرده و از نیافتن سر تقیه را مورد تصریح اصحاب امامیه بی

۱۳/۱۹۵.(
توانـد در صورت اخیر اقدام به قرائت با توجه به شرایط تقیه مراتبی دارد که در صورت شدت خـوف می

به حدیث نفس منتهی شود و در صورت پیشی گرفتن امام بر مأموم در قرائت به همان مقـدار خوانـده شـده 
تواند در نمازهای جهریـه بـه جـای در صورت فراغت مأموم از قرائت، مشغول به ذکر شود. نیز میبسنده یا

)۲۴۶؛ شهید اول، البیان، ۱/۱۵۸قرائت جهری به صورت اخفاتی بخواند (طوسی، مبسوط، 
نند. در دااند نماز مأموم را صحیح دانسته و اعادة آن را الزم نمیبیشتر فقهایی که قائل به فتوای پیشگفته

این فرض فرقی میان آنکه فرصت برای اعاده باقی باشد یا نه، شرکت در جماعت با مندوحه صـورت گرفتـه 
؛ ۱۳/۲۰۰؛ نجفـی، ۱۱/۷۹؛ بحرانـی، ۶/۲۹۳باشد یا بدون مندوحه نیست (عالمه حلی، منتهی المطلب، 

ور فقها عدم مندوحه این در حالی است که مشه).۶/۲۰۸؛ روحانی، ۱۷/۱۷۸؛ اشتهاردی، ۲۱۹اصفهانی، 
تر گذشت فقها با توجه به اطـالق روایـات دانند. ولی چنانکه پیشرا برای عمل کردن بر اساس تقیه الزم می

داننـد (ر.ک: شرط عدم مندوحه را در این مورد خاص معتبر نمیحضور در جماعت مخالفان، دربارۀوارده 
)٣١٤-٥/٣٠٨خوئی، التنقیح، 

حکم عدم اعاده این باشد که این نماز گرچه ظـاهر جماعـت دارد در حقیقـت افزون بر این شاید وجه 
؛ ۳/۳۱۲داننـد (کاشـف الغطـا، فرادی صورت گرفته است. چنانکه فقهـا هـم چنـین نمـازی را فـرادی می

ای با مخالفان، بدون نیـت جماعـت اند مأموم باید در نماز تقیه) و فرموده۲۱۵؛ اصفهانی، ۱۱/۸۱بحرانی، 
)۴۵بخواند (ابن بابویه، نمازش را 

یادکردنی است که برخی هم به صحت نماز در صورت عدم وجود مندوحه تمایـل یافتـه و آن را اقـوی 
رسد این دیدگاه با روح روایـات وارده و مصـلحت اند. به نظر می) دانسته۲/۳۷۵(انصاری، کتاب الصاله، 

رو دیدگاه مشـهور کـه شـرط ندارد. از اینمورد نظر شارع در تجویز حضور در جماعت مخالفان سازگاری 
داند با هدف شارع که مصلحت مدارا با مخالفـان را در نظـر داشـته، همـاهنگی عدم مندوحه را معتبر نمی
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بیشتری دارد.

. شخص شیعه قبل از حضور در جماعت مخالفان به خواندن نماز اقدام کند سـپس در نمـاز ایشـان ۲
) محدث بحرانـی ایـن ۸/۵۲؛ نراقی، ۸۰و ۱۱/۷۸نافله قرار دهد (بحرانی، حاضر شود و و نماز با ایشان را 

نوع همراهی با مخالفان را افضل و اولی بیان کرده است. چه در همراهی با مخالفان غالبًا بعض واجبات یـا 
خوانـد مسـتجمع شـرایط صـحت و کمـال اسـت شود اما نمازی که خود فرد شـیعه میمستحبات ترک می

) صاحب جواهر هم مستفاد از بعضـی روایـات را افضـلیت ایـن روش بیـان کـرده اسـت ۱۱/۷۸(بحرانی، 
)۱۳/۲۰۰(نجفی، 

در این میان آقای مکارم از معاصران بیان فرموده چنانچه جواز شرکت در جماعت مخالفان را بر اساس 
که شخص شیعه بـدون هرگونـه از خوفی و مستقل از آن تحلیل کنیم به این معنا تقیۀمداراتی در عرض تقیۀ

مراتب خوف، فقط برای تحبیب قلوب مخالفان در نماز ایشان شرکت کنـد، الزم اسـت بـر اسـاس کیفیـت 
).۴۵۷گفته عمل نماید (مکارم، پیش

روایات مبین اینکه شخص قبل از شرکت در جماعت مخالفان نمازش را بخواند از قـرار ذیـل بررسی:
است:
ی َصَالًة َفِریَضًة ِفی وقتَقاَل: َما ِمْنک«ـ  ی َمَعُهْم َصَالًة ْم َأَحٌد یَصلِّ ٌئ ِإالَّ کَتـَب تقیۀها ُثمَّ یَصلِّ َو ُهَو ُمَتَوضِّ

ُه َلُه ِبَها َخْمسًا َو ِعْشِریَن َدَرَجًة َفاْرَغُبوا ِفی َذِلک ).۱/۳۸۲(صدوق، » اللَّ
ی ِفی اْلَوْقِت َو یْف «ـ  ـُه َلـُه َقاَل: َما ِمْن َعْبٍد یَصلِّ ی َمَعُهْم َو ُهَو َعَلی ُوُضوٍء ِإالَّ کَتَب اللَّ ُرُغ ُثمَّ یْأِتیِهْم َو یَصلِّ

).۱/۴۰۷(همو، » َخْمسًا َو ِعْشِریَن َدَرَجة
ی َمَعُهـْم َخـَرَج ِبَحَسـَناِتِهم«ـ  ی ِفی َمْنِزِلِه ُثمَّ َأَتی َمْسِجدًا ِمْن َمَسـاِجِدِهْم َفَصـلَّ لینـی، (ک» َقاَل: َمْن َصلَّ

۳/۳۸۱.(
از نظر وضعیت سندی دو روایت نخست صحیح اما روایت سوم به خاطر وجود هیثم بن واقد ضـعیف 

گفته داللتی بر این ندارد که نمـاز همـراه بـا مخالفـان است. از نظر داللی هم هیچ کدام از سه روایت پیش
از آنکـه نمـاز واجـبش را بـه شود که شـخص شـیعی پـسنماز نافله است. بلکه از این روایات استفاده می

صورت فرادی خوانده بار دیگر در جماعت مخالفان شـرکت و نمـازش را اعـاده کنـد. چنانکـه در اخبـار و 
روایات مربوط به فضیلت جماعت صحیح و به تبع آن اقوال فقها هم از استحباب اعادة نمـاز بـا جماعـت 

).۳/۳۷۹سخن گفته شده است (کلینی، 
خوانند ولی شیعیان در شگفته آن است که مخالفان فرائض یومیه را در پنج وقت میمؤید دیگر معنای پی

سه وقت. بر این اساس اینکه شخصی شیعی پس از جمع خواندن ظهر و عصر و یا مغرب و عشا بار دیگـر 



149...    شرکت در نماز جماعت مخالفانیحکم فقهیخوانباز1395تابستان
عبدالله بـن سـنان آمـده کـه بـه صحیحۀدر جماعت مخالفان شرکت کند مورد ابتال بوده است. چنانکه در 

شوم. حضرت خوانم سپس با مخالفان داخل نماز میصادق (ع) عرض کردم من نماز عصرم را میحضرت
).۸/۳۰۲در پاسخ، ثواب این اعاده را معادل ثواب بیست و چهار نماز برشمردند (حرعاملی، 

. در این فرض هم مثل حالت پیشگفته شخص شیعه قبل از داخل شدن در جماعت مخالفـان، خـوْد ۳
یابد و از باب مشاکله بدون نیت نماز و بیان تکبیـر، خواند. سپس در میان مخالفان حضور میینمازش را م

) مرحـوم ۱۱/۸۰کند (بحرانی، کند و در افعال مثل ایشان عمل میاذکار قرائت و رکوع و سجود را زمزمه می
).۳/۳۱۲کاشف الغطا این نوع همراهی با مخالفان را افضل بیان کرده است (کاشف الغطا، 

منشاء بروز این قول در میان فقها روایات ذیل است که باید بررسی شود:بررسی:
ی َمَعُهْم َفَال أَ «ـ  یُت َفُأَصلِّ ی َأْدُخُل اْلَمْسِجَد َو َقْد َصلَّ ِه َقاَل ُقْلُت ِإنِّ ْحَتِسُب ِبِتْلک عن ُزَراَرَة َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ

َالِة. َقاَل: َال َبْأَس. َو  ی َأْسُجُد َو َما َأْسُجُد الصَّ ی َمَعُهْم َو ُأِریِهْم َأنِّ ا َأَنا، َفُأَصلِّ ).۳/۲۷۰(طوسی، » َأمَّ
کند پس از انجام نماز به طـور شخصـی و فقرة صدر روایت که زراره به امام عرض میوجه استدالل:

ه است. به ضـمیمة ایـن مفهـوم کنم مورد استناد قرار گرفتهمراهی با مخالفان به نماز خوانده شده اعتنا نمی
آورم. در مقابل هم امام کـار کنم و آن را مجرد اذکار به حساب میمقدر در سخن زراره که به نماز اعتنا نمی

خـوانم و جـوری او را تأیید کرده و روش خود را در همراهی با مخالفان بیان فرمودند که با ایشـان نمـاز می
).۱۱/۸۰کنم (بحرانی، واقع سجده نمیکنم ولی دردهم که سجده مینشان می

از نظر ارزیابی سند، یکی از روات حدیث قاسم بن عروه است که رجالیون نظر قابل اعتنایی نسبت بـه 
). صرف نظر از ضعف سند، احتمال دیگری در معنـای ۳۷۲؛ طوسی، فهرست، ۳۱۴وی ندارند (نجاشی، 

که ضمن عدم نیاز به تقدیر، بـه خـوبی تناسـب میـان سخن زراره و فرمایش امام در ذیل حدیث وجود دارد 
سازد و با روایات دیگر هماهنگی دارد. و آن اینکـه زراره روش پرسش و پاسخ مطرح در روایت را روشن می

دهـد بـدون کند که فقط صورت نماز را انجـام میهمراهی خود با مخالفان را یک همراهی ظاهری بیان می
کنند. اما به عنوان حجت خدا و مبـین احکـام عتنا کند. حضرت کار او را رد نمیاینکه به نماز خوانده شده ا

فرمایند.خودشان را در همراهی با مخالفان برای زراره تبیین میاستفادۀشرعی روش صحیح و مورد 
کنم امـا کنم که سجده میدر مورد این سخن امام که فرمودند در همراهی با مخالفان طوری وانمود می

): نخست اینکـه مـراد امـام از ۲/۵۱۱کنم دو احتمال داده شده است (مجلسی اول، قیقت سجده نمیدر ح
اند. در این صورت معنای روایـت سجده، نماز باشد. یعنی حضرت جزئی را بیان و کل نماز را اراده فرموده

ن اسـت کـه معنـای خـوانم. احتمـال دوم آخوانم ولی در واقع نماز نمیدهم نماز میآن است که نشان می
حقیقی سجود مقصود امام بوده و حضرت بیان کردند که پیشانی خود را بـر زمـین یـا آنچـه سـجده بـر آن 
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دهند.صحیح است قرار نمی

توان گفت روش امام ایـن بـوده کـه با توجه به این بیان چنانچه منظور امام از سجده ارادة نماز باشد می
ساخته و ضمن وانمود کردن ا به صورت جماعت با ایشان برقرار میضمن همراهی با مخالفان، نماز خود ر

خواندند. پس شرکت در جماعت، در حقیقت به همان صورتی که در روایات دیگر بیان شده نماز فرادی می
خوانم یعنی به طور ظاهری نماز جماعت خوانم ولی در واقع نماز نمیدهم نماز میاینکه فرمودند نشان می

تـوان لی در واقع جماعت نیست. در صورتی که معنـای حقیقـی سـجود منظـور باشـد هـم میخوانم ومی
کنم ولی در حقیقت جماعـت گفته را تبیین کرد. به این معنا که در ظاهر با جماعت سجده میاحتمال پیش

نیست.
ی َخْلَفُه َو «ـ  کْن َأِثُق ِبِه ُأَصلِّ َماِم ِإْن َلْم َأ ُه َسَأَل َعِن اْإلِ ی َأنَّ َأْقَرُأ؟ َقاَل: َال َصلِّ َقْبَلُه َأْو َبْعَدُه. ِقیَل َلـُه: َأ َفُأَصـلِّ

ُع َلُقِبَلِت اْلَفِریَضُة َو َلکِن اْجَعْلَها ُسْبَحة َطوُّ عًا؟ َقاَل: َلْو ُقِبَل التَّ ).۸/۳۰۳حرعاملی، »(َخْلَفُه َو َأْجَعُلَها َتَطوُّ
ل پیشگفته از همراهی با مخالفان به ذیل آن استناد شده داللت این روایت بر شکدربارۀوجه استدالل:

).۱۱/۸۱که امام فرمودند نماز پشت سر کسی که مورد وثوق نیست را صرف تسبیح قرار بده (بحرانی، 
این روایت هم به خاطر افراد مجهولی که در سلسلة رواتش وجود دارد از نظر سـندی ضـعیف اسـت. 

افراد غیر موثق است اعـم از شـیعه و سـنی دربارۀه که مورد روایت که همچنین در مورد داللت آن بیان شد
). پیش از این هم بیـان ۵/۲۹۱شود (خوئی، التنقیح، باشد. بنابراین به موضوع مورد اشارة ما مربوط نمیمی

رسد مخالفان از موضوع روایات ناهی از اقتـدا بـه شـخص غیـر قابـل اعتمـاد تخصصـًا شد که به نظر می
د. بر فرض قبول شمول روایت نسبت به مخالفان، با توجه به روایات صحیح و موثق دیگری کـه بـه انخارج

توان روایت مورد اشاره را ناظر به حکم اولیـه صراحت کیفیت شرکت در جماعت مخالفان را تبیین کرده می
دانست.

ِه ِإنِّ «ـ  ِن َقاَل ُقْلُت ِألَِبی َعْبِد اللَّ ی ِفی اْلَبیِت َو َأْخُرُج ِإَلیِهْم. َقاَل: اْجَعْلَها َناِفَلًة َو َال َعْن َناِصٍح اْلُمَؤذِّ ی ُأَصلِّ
کِبیر َالِة التَّ َالِة، َفِإنَّ ِمْفَتاَح الصَّ ْر َمَعُهْم َفَتْدُخَل َمَعُهْم ِفی الصَّ )۳/۲۷۰طوسی، »(ُتکبِّ

افلـه را مجـرد اذکـار بـدانیم استناد به این روایت بر این اساس است که مـراد امـام از نوجه استدالل:
شود. مؤید این معنا آن اسـت ) نه معنای مصطلح نافله که بر نمازهای مستحبی اطالق می۲۱۶(اصفهانی، 

که تحقق نماز چه فریضه وچه نافله به بیان تکبیرة االحرام است و اینکه امام فرمودنـد نمـاز بـا مخالفـان را 
نافله قرار ده یعنی مجرد اذکار.

ناصح مؤذن سخنی از رجالیون نقل نشده، صدر روایت مثل روایات پیشـگفته در دربارۀاینکه افزون بر
تواند پس از انجام فریضه دوباره در جماعت مخالفـان شـرکت مورد قبل، دالِّ بر این است که فرد شیعی می
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ه ایـن بـدانیم کـه از مند شود. آنگاه الزم است فرمایش امام را ناظر بـکند و از استحباب اعادة جماعت بهره

انـد (مجلسـی اند. چنانکه برخی این احتمـال را مطـرح کردهتکبیرة االحرام به عنوان اقتدا به امام نهی کرده
).۲/۵۱۲اول، 

امام خمینی و شاگردان مکتب فقهی ایشان اسـت افـزون بـر جـواز شـرکت در نظریۀ. این دیدگاه که ۴
داند. به این صورت که پیروان امامیه بدون هرگونه احسـاس میجماعت مخالفان اقتدا به ایشان را هم جایز

ورزی بـه آنـان و ایجـاد خوف و ترس از تحمل ضرر بلکه به جهت حسن معاشرت با اهل سـنت، محبـت
وحدت به امام جماعت مخالف اقتدا کنند و همین نماز برای آنان صحیح باشد بدون نیازمندی به آنکه قبل 

انند یا آنکه در ظاهر از جماعت پیروی و خودشان قرائت را انجام دهند. بـه بیـان و بعدش نماز خود را بخو
انجام شکل و صورت جماعـت نیسـت بلکـه نمـاز جماعـت منزلۀدیگر شرکت در جماعت اهل سنت به 

).۴۹۴و ۴۸۵؛ همو، مناسک حج، ۱/۸۱۱واقعی و مجزی است (خمینی، توضیح المسائل، 
کید بر حفظ وحدت و شرایط شاگردان مکتب فقهی حضرت امام  مداراتی به جواز شـرکت تقیۀهم با تأ

اند (فاضل لنکرانی، سـایت معظـٌم لـه) و مـادامی کـه عنـوان در جماعت مخالفان و اقتدا به آنان فتوی داده
اند تـا اشـکال دانسـتهپیشگفته مجال تحقق یابد نماز با اهل سنت را صحیح و مجزی و پیروی از آنان را بی

).۱/۱۰۰ای، اند (خامنهسجده بر غیر خاک و امثال آن را هم جایز بیان کردهجایی که
کید بر عنوان حفظ وحدت، مسامحه در تعبیر است و باید به نظر مینکته: رسد تحلیل حکم جواز با تأ

د. نقد شود. چه خصوص این عنوان در روایات تقیه و اخبار دال بر همراهی با مخالفان مورد توجه قرار نـدار
کیـد شـود. اگرچـه  بر این اساس الزم است بر عنوان مدارات و حسن معاشرت که در روایات وجـود دارد تأ

توان گفت حفظ وحدت مصداقی برای تحقق رفق و مدارا است.می

دالیل امام خمینی (ره) دربارۀ جواز اقتدا به مخالفان
ان، دیدگاه خود را با توجه به روایات دالِّ بر امام خمینی به عنوان نظریه پرداز اصلی جواز اقتدا به مخالف

اند. یاد کردنی اسـت کـه تحلیـل ایـن روایـات و جماعت با مخالفان تبیین کردهاقامۀمطلوبیت و فضیلت 
جواز اقتدا توسط امام خمینی علیرغم آن است که بسیاری از این روایات، مورد استناد فقیهان قائـل استفادۀ

وری در جماعت مخالفان هم قرار گرفته است:به جواز شرکت ظاهری و ص
هشام که امام صادق (ع) در ضمن آن به شرکت در نماز جماعت اهل سنت امر فرمودند و صحیحۀ. ۱

).۲/۲۱۹ترین اعمال در پیشگاه خداوند بیان کردند (کلینی، ای را محبوبدر پایان این عمل تقیه
اند. نیـز بر انجام عمل طبق رأی و نظر مخالفان دانسـتهمرحوم امام ظاهر این روایت را ترغیب شیعیان 
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ُه ِبَشی«اند که تعبیر ذیل روایت: بیان فرموده ِه َما ُعِبَد اللَّ برای رفع این تـوهم از » ءِ ٍء َأَحبَّ ِإَلیِه ِمَن اْلَخْب َو اللَّ

ال اقتدا به مخالفان مخاطب شیعه آمده که گمان نکند ترک بعضی از اجزا و شرایط و فعل برخی موانع در ح
دهد چنین نمازی ولو مخالف واقع، به عنوان عبادتی محبوب نزد شود. بلکه نشان میسبب بطالن عمل می

).۲/۱۹۵باشد (خمینی، الرسائل، خدا می
ظاهر روایت مطلوبیت نماز خواندن همراه با مخالفان است و داللتی بر جـواز اقتـدا نـدارد. مالحظه:

ای ندارد.ای داللت داشته و بر جزئیات اشارهم به محبوبیت کلی انجام اعمال تقیهتعبیر ذیل روایت ه
انـد . روایات صحیحی که نماز با اهل سنت را مثل نماز جماعت پشـت سـر رسـول خـدا بیـان کرده۲

).۳/۳۸۰(کلینی، 
نتیجـه امام خمینی با بیان اینکه نماز با رسـول خـدا صـحیح و از فضـیلت فراوانـی برخـوردار اسـت، 

اند که نماز با اهل سنت هم در حال تقیـه صـحیح و دارای ثـواب زیـادی اسـت (خمینـی، الرسـائل، گرفته
) به دیگر سخن چون نماز صوری و باطل، شایستگی مماثلت و همانندی با نماز پشت سر پیامبر را ۲/۱۹۸

توان گفت نماز پشت سر اهل سنت نماز واقعی و صحیح است.ندارد می
رسد با توجه به روایات صحیح السندی که کیفیت نمازخوانـدن پشـت سـر امـام ه نظر میبمالحظه:

اند تحقق حکم مورد اشاره این روایات هم در صـورتی اسـت کـه شـرایط مخالف در حال تقیه را بیان کرده
مذکور در دیگر روایات رعایت شود که جمع میان هر دو دسته روایات هم هست.

شییه آن است که افزون بر همانندی ثواب نماز با مخالفان و ثواب نماز با پیامبر اگر گفته شود مقتضای ت
صحت نماز با مخالفان هم مانند صحت نماز با رسول خدا باشد فی الجمله سـخن صـحیحی اسـت امـا 

توان به طور قاطع گفت که منظور امام در روایت، هر نمازی با هر نحوه و کیفیتی است کـه پشـت سـر نمی
ن خوانده شود بلکه ممکن است مقصود نمازی باشد که خود ایشان نحـوة خوانـدنش را در روایـات مخالفا

اند.دیگر بیان فرموده
حفص بن بختری از امام ششم به این شرح که حضرت به او فرمودند اگر با اهل سنت وارد صحیحۀ. ۳

شود که پشت سر کسی که اقتدا ته مینماز شوی، گرچه به آنان اقتدا نکنی، همان اندازه فضیلت برای تو نوش
).۳/۳۷۳به او صحیح است نماز گزارده باشی (کلینی، 

این روایت از اینکه شرکت در نماز جماعت مخالفان مجزی از عـدم لـزوم خوانـدن قرائـت مالحظه:
نماز است ساکت است. بلکه بر اهمیت شرکت در جماعت مخالفان در حال تقیه اعم از خوفی و مـداراتی 

ضمن اینکه این روایت مفسر روایت قبلی است که نماز بـا مخالفـان را چـون نمـاز بـا پیـامبر لت دارد. دال
شود به لحاظ ترتب ثواب، نفس همراهی در نمـاز بـا جماعـت اهـل سـنت رو معلوم میدانسته بود. از این
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موضوعیت دارد، نه اقتدا به ایشان.

ثقه سماعه که جملگی به عنوان دالیل صـریح یـا ابن سنان، علی بن جعفر، موصحیحۀهمچنین است 
ای مورد استناد امام خمینـی قـرار گرفتـه اسـت (خمینـی، الرسـائل، ظاهر در صحت و اعتنای به نماز تقیه

۲/۱۹۸.(
ی َحَسـٌن َو ُحَسـیٌن َخْلـَف َمـْرَواَن َو «علی بن جعفر صحیحۀیادکردنی است که در رد استدالل به  َصلَّ

ی مَ  کـاَن اْلَحَسـُن َو اْلُحَسـیُن یْقـَرَءاِن َخْلـَف «) ممکن اسـت روایـت ۸/۳۰۱حر عاملی، »(َعُهمَنْحُن ُنَصلِّ
َمام ) مورد توجه قرار گیرد، اما روایت اخیر از نظر سندی ضعیف است. لذا تنها دلیل رد ۸/۳۶۶(همو، » اْإلِ

.گفته استاستدالل به روایات مورد استناد مرحوم امام، همان نقد داللی پیش
شوم در حـالی کـه . اسحاق بن عمار روایت کرده که به امام صادق (ع) عرض کردم داخل مسجد می۴

ها امام و مأمومین به رکوع رفته و فرصتی برای اذان و اقامه و تکبیر ندارم. حضرت فرمودند در این حال با آن
)۳/۳۸(طوسی، به رکوع برو و آن را به عنوان یک رکعت محسوب کن که از افضل رکعات توست

توان آن را بـه ایـن افزون بر ضعف سند، داللت حدیث بر حکم پیشگفته ناتمام است چه میمالحظه:
صورت تحلیل کرد که در رکعات بعدی خود مأموم باید قرائت را به جای آورد. صرف جواز تـرک قرائـت در 

ایشان به رکوع برو و آن رکعت یک رکعت و تصریح امام به اینکه در صورتی که به رکعت نخست نرسیدی با
کنـد. را از بهترین رکعات خود قرار بده معنایش این نیست که در رکعات دیگر هـم قرائـت آنـان کفایـت می

چنانچه گفته شود حکم مذکور در کالم امام که فرمودند با ایشان وارد نماز شوید و آن را یک رکعت حساب 
ن صحیح است چنانکه حکـم مـورد اشـاره در جماعـت صـحیح کنید ناظر به این است که اقتدا به مخالفا

کنیم روایات صحیح السند دیگری که دال بر ضـرورت انجـام قرائـت توسـط شـخص همین است بیان می
اند مانع این سخن است.مصلی
زراره از امام باقر (ع) که فرمودند عیبی ندارد پشـت سـر ناصـبی نمـاز بخـوانی و نیـازی بـه ۀ. موثق۵

). بر اساس این روایت الِزم مجزی ۳/۲۷۸رائت هم نیست و قرائت او تو را کفایت است (طوسی، خواندن ق
).۲/۱۹۸بودن قرائت امام از قرائت مأموم صحیح بودن نماز جماعت است (خمینی، الرسائل، 

یاد کردنی است که افزون بر این روایت، اخبار صحیح دیگری هم وجود دارد که بر کفایت قرائت امـام 
کنـد خالف، نهی مأموم از قرائت در نماز جماعـت مخالفـان و مجـزی بـودن قرائـت ایشـان داللـت میم

).۸/۳۶۷(حرعاملی، 
توان روایات صحیحی که در آن از نخواندن قرائت پشت سر عامه نهی شده است میۀبه قرینمالحظه:

ممکـن نیسـت حمـل کـرد. این دسته از اخبار را بر موارد شدت تقیه به صورتی که حتی حدیث نفـس هـم
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اند که ایـن دسـته روایـات بـا توجـه بـه وضـعیت خـاص حـال برخی فقها ضمن تذکر این نکته بیان داشته

؛ میرزای ۱۱/۸۱گران از نظر در خطر بودن و لزوم انجام تقیه از ناحیه امام صادر شده است (بحرانی، پرسش
هم با توجه به اعراض عامة اصـحاب امامیـه ) البته برخی دیگر۸/۹۳؛ نراقی، ۲۱۸؛ اصفهانی، ۴۶۶قمی، 

). ذکـر ناصـبی در روایـت هـم مؤیـد ۱۳/۱۹۶اند (نجفی، ها سخن گفتهنسبت به این روایات، از طرح آن
اند داللت روایت بر موارد شدت تقیه است که فقها نماز پشت سر ناصبی را جز در موارد تقیه جایز نداسـته

).۱۱۲(طوسی، النهایه، 
مام در سند احادیثی که به لزوم خواندن نماز قبل یا بعد از شرکت در جماعـت اهـل سـنت . مرحوم ا۶

اند. در مورد داللت این احادیث هـم آن را حمـل بـر اسـتحباب اعـادة نمـاز بـا کند خدشه کردهتوصیه می
خمینـی، شـود (اند. نیز بیان فرموده که از این روایات صحت نمـاز بـا مخالفـان اسـتفاده میمخالفان کرده

)۲۰۰-۲/۱۹۸الرسائل، 
نقد سندی امام خمینی نسبت به برخی از این احادیث به درستی صـورت گرفتـه امـا چنانکـه گذشـت 

شـود صـحت رسد آنچه از صحاح این احادیث استفاده میها صحیح السند بودند. به نظر میشماری از آن
ایشـان بـا تبیینـی اسـت کـه در روایـات همراهی و شرکت در جماعت مخالفان یا استحباب اعادة نماز بـا 

صحیح دیگر آمده است و داللتی بر صحت اقتدا به مخالفان ندارد.
در پایان یادکرد این نکته ضرورت دارد که مرحوم امام در جمع مدلول روایات دالِّ بر کیفیت شـرکت در 

دیث نفـس قرائـت را نماز جماعت مخالفان ـ به نحوی که مأموم شیعی به قدر میسور هرچند به صورت ح
شخصًا به جای آورد ـ با دیدگاه مختـار خـویش، بعـض ایـن اخبـار را ضـعیف و صـحاح آن را حمـل بـر 

).۲۰۷/ ۲اند (همو، الرسائل، استحباب کرده

مختارنظریۀجمع بندی و بیان 
کیفیت دربارۀبه جز روایات دالِّ بر مطلوبیت همراهی با مخالفان در نماز جماعت، روایات دیگری که 

توان تقسیم کرد:شرکت در جماعت مخالفان آمده را به سه دسته می
. همراهی با مخالفان در ظاهر به طوری که قرائت توسط شخص مصلی انجام شود.۱
. خواندن نماز قبل یا بعد از حضور در جماعت مخالفان و همراهی با جماعت مخالفان و نافله قـرار ۲

دادن نماز همراه با ایشان.
خواندن نماز قبل یا بعد از حضور در جماعت مخالفان و صرف همراهی ظاهری با مخالفان بـدون .۳

هرگونه نیت.
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روایات صحیحی که بـر مطلوبیـت همراهـی بـا مخالفـان داللـت دارد، فقـط ارزش شـرکت در نمـاز 

م و یک روایـت کند و داللتی بر صحت اقتدا به ایشان ندارد. روایات دستة سوجماعت اهل سنت را بیان می
از روایات دستة دوم ضعیف السند بود. دو روایت صحیح دستة دوم نیز بر این داللت داشـت کـه نمـازگزار 

مندی از ثواب جماعت بار دیگر در جماعت مخالفـان حضـور شیعه پس از اتیان نماز فرادی به منظور بهره
عاده کند.یابد و به طریقی که در روایات صحیح دستة نخست آمده نمازش را ا

شود که نماز همراه با اهل سنت، نه صـورت مفید حکم ثانویه چنین استفاده میادلۀبنابراین از مجموع 
نماز بلکه نماز صحیح و واقعی است. در این حکم میان تحلیل حکم جواز با توجـه بـه شـرایط اضـطرار و 

باشد فرقی نیست.خوف یا شرایط مدارات اعم از اینکه در طول تقیه خوفی یا در عرض آن 
گر آن اما در اینکه این نماز واقعی، صورت جماعت دارد یا جماعت واقعـی اسـت مفـاد روایـات بیـان

است که این نماز از نظر ترتب ثواب، به مثابـه جماعـت واقعـی اسـت. امـا شـارع مقـدس از بـاب حفـظ 
م شـیعی قرائـت نمـاز را مصلحت، کیفیت شرکت در جماعت مخالفان را به این صورت اجازه داده که مأمو

شخصًا به جا آورد و بر آن ثواب جماعت صحیح را مترتب گردانده است. به طوریکه گویا پشت سر پیـامبر 
اکرم و در صف اول نماز خوانده است.

گیرینتیجه
تـرین دلیـل بـرای ایـن حکـم داننـد. متقنمسئله را عدم جـواز میاولیۀ. فقهای امامیه جملگی حکم ۱

ت.روایات اس
انـد. در . فقهای متقدم صرف خوف و اضطرار را مجال جواز شرکت در جماعت مخالفـان بیـان کرده۲

حالی که متأخران و به ویژه معاصران به تحلیل جواز در شـرایط مـدارات و بـه منظـور حسـن معاشـرت بـا 
اند.جماعت مخالفان پرداخته

ر تمام بسترهای مطرح بـرای جـواز، بـه . با توجه به مجموعة روایات، شرکت در جماعت مخالفان د۳
شود به افرادی که مثابه شرکت در جماعت صحیح است و همان اجر و ثوابی که به جماعت صحیح داده می

شود. کیفیت شرکت در جماعـت مخالفـان تبعیـت ظـاهری و کنند عنایت میدر جماعت عامه شرکت می
توان قرائت را تا حد حـدیث نفـس ت تقیه میانجام قرائت به صورت شخصی است مگر آنکه در موارد شد

گفتـه را تحدید کرد. به بیان دیگر شارع مقدس، شرکت در جماعت مخالفان و انجام نمـاز بـا کیفیـت پیش
جماعـت همـراه بـا اقامـۀشرکت در جماعت صحیح قرار داده اسـت. در ایـن صـورت کیفیـت منزلۀنازل 

رع مقدس بنا به مصالح آن را اجازه فرموده است.مخالفان، استثنایی در احکام جماعت است که شا
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