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  چکیده

های بنیادین در دانش اصول فقـه، امکـان تقیـه در بیـان حکـم شـرعی       یکی از پرسش
های مختلفی بین اصولیان مطرح شـده  اهتوسط امام معصوم(ع) است. در این باره دیدگ

تـرین مبنـای   ای دارد و مهـم است، در این پژوهش، دو روایت که تصریح بر إفتاء تقیـه 
گذاری منبـع  ای از زبان امام معصوم (ع) است، با روش تاریخقائالن به صدور اخبار تقیه

ن بـا روایتـی   آ ۀگذاری منبع و متن ایـن دو روایـت و مقایسـ   شود. تاریخو متن نقد می
های غالیانه در این روایات با هدف نشر گر درج اندیشهمبسوط در همین موضوع، نشان

گـر  گری است. معناشناسی تاریخی واژگان إفتاء، تقیه، مسترشـد و شـاکّ، نشـان   اباحی
های غالیان در قرن سـوم هجـری در عـراق    ارتباط بخش مدرج این دو روایت با اندیشه

تر، که در واقع شـرح  کمی این دو روایت به انضمام روایتی مفصلاست. تحلیل کیفی و 
دهد، غرض اصلی در آید. نشان میو توضیح بخش مدرج دو روایت نخست، به شمار می

این سه روایت، بیان حکم شرعی نیست؛ بلکه هدف، بیان سرّی بودن طریقت و تناقض 
گـری در  ابـاحی  ۀختار انگارآن با ظاهر و عدم ثبات احکام شرعی به عنوان جزئی از سا

  قرن سوم هجری است.
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  طرح مسئله. 1
تقیه یکی از موضوعات مهم تاریخ فقه و حدیث شیعه است که پیوندهایی بـا موضـوعات   

یعه، بابی با در بیشتر کتب جامع حدیثی ش ].14ص ،27[ کالمی، تاریخی و سیاسی دارد
. ]371، ص106؛ 107، ص3؛ 217ص ،2، ج90؛ 255، ص1ج ،23[ این نـام وجـود دارد  

محدثان، فقهـا و متکلمـان شـیعه شـده      ۀاین روایات خود سبب ایجاد ابهاماتی در اندیش
]. بخشی از این ابهامات مربوط به اخباری است که داللـت اجمـالی بـر    15ص ،74 [است

رعی و بخشی دیگر مربوط به اخبـاری اسـت کـه بـه صـدور      وقوع تقیه در بیان احکام ش
ــه ــوای تقی . ]135، 92، ص2، ج65؛ 339، ص3؛ ج218، ص2، ج90[ ای تصــریح داردفت

امکان تقیه در بیان حکم شرعی، یا فتوا دادن به خاطر تقیه، اگر چـه در نـزد بسـیاری از    
توانـد،  ه مـی فرض مسلم انگاشته شده، لـیکن قطعیـت ایـن فرضـی    فقهاء، به صورت پیش
ای نبـودن آن احـراز نشـده، بـه دنبـال      اخبار و روایاتی را که تقیه ۀتردید در حجیت هم

ای نبودن روایات از جانب فقهـاء  کار اصل تقیهداشته باشد. این اشکال مهمی است که راه
. ]256، ص5، ج109؛ 484، ص3، ج20[ و اصولیان شیعه، برای حل آن ارائه شده اسـت 

؛ 180، ص4، ج57[ای را جایز ندانسـته  کال مذکور، برخی صدور حکم تقیهبا توجه به اش
و  ]142، ص2، ج45؛ 30، ص2، ج20 [ را جـایز دانسـته  و برخی دیگر آن ]223، ص30

  .]111-93، صص 100[را محدودتر نمایند آن ۀاند، گستربرخی تالش کرده
ی ایـن پـژوهش ایـن    اصـل  ۀفارغ از مباحث و استدالالت اصولی در این موضوع، فرضی

کند، بـا موضـوع تـاریخی غلـو در حـدیث      ای میاست که روایاتی که داللت بر إفتاء تقیه
شیعه ارتباط دارد. در این پـژوهش روایـات دال بـر إفتـاء بـه تقیـه مـورد بررسـی قـرار          

ای، در قـرن دوم هجـری در   روشن گـردد: آیـا اصـطالح إفتـاء تقیـه      :نخستگیرد، تا  می
غرض اصلی این روایات بـر مبنـای روش    :دومدق(ع) کاربرد داشته یا نه؟ روایات امام صا

بازسازی متن این روایت، در مراحل تطور تاریخی فقه، بـه   :سومتحلیل محتوا چیست؟ و 
  کند؟چه شکل و با کدام مقطع از تاریخ شیعه ارتباط برقرار می

  
  تحقیق ۀپیشین
(ع) نیمعصـوم  ۀیتق"با عنوان  یکتابرعی، بر تقیه در بیان حکم ش نقد روایات دال ۀدربار
زاده دلگشـا، بـه صـورت    محقق معاصـر آقـای سـعید حسـن     توسط "نید احکام انیب در

مستقل و مبسوط نگاشته شده است. این نویسنده روایات دال بـر تقیـه در بیـان احکـام     
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. لـیکن  ]238، ص30[دهد شرعی را احصاء و از نظر سندی و متنی مورد بررسی قرار می
احتمال جعلی بودن این روایـات و ارتبـاط ایـن روایـات بـا       ۀئلبه دلیل عدم توجه به مس

گری و عدم رویکرد انتقادی، با وجود تالش قابـل تحسـین، نتوانسـته    لو و اباحیغ ۀئلمس
ای را بـر  جهات ضعف واقعی این روایات را تبیین کند. اگر چه بسیاری از فقهاء إفتاء تقیه

 انـد را پذیرفتهدر آثار فقهی، حدیثی و اصولی خود مطرح کرده و آنمبنای همین روایات 
ای بـه  ] و روایات دال بر إفتاء تقیـه 233، ص1، ج76؛ 472-467صص، 34؛ 324، ص2[

صحیح، حتی از جانب مخالفان امکان تقیه در بیان احکام شرعی مـورد   دلیل سند ظاهراً
  نقد واقع نشده است. 

غالیانه، توجـه   ۀیکی از اصول و مبانی اندیشروست که  ضرورت انجام این بحث از آن
هـای ایشـان تـرویج    به باطن و نفی ظاهر اسـت و در ایـن نفـی ظـاهر، یکـی از اندیشـه      

شـک مقابلـه   . بـی ]283، ص25؛ 163، ص1، ج14[ گری و نفی احکام شرعی است اباحی
اهل بیت(ع) و  ۀغترین دغدگری در فضایی که پرداختن به فقه مهمبا فقه و ترویج اباحی

ایشان است، به راحتی میسر نبوده است. بنابراین، غالیان برای رسیدن بـه هـدف    ۀصحاب
جـویی اقـدامات ایشـان در تـراث     اند. پیبردهها در روایات بهرهخود از درج برخی اندیشه

ترین راهبردهای غالیان در تقابل با فقه، ایجـاد شـک و   دهد، یکی از مهمروایی نشان می
های مختلـف، از جملـه   احکام فقهی و سلب اعتماد از فقها به روش ۀدید در صحت همتر

  .ای بوده استإفتاء تقیه ۀدر طرح انگار
  

  روش پژوهش
گذاری منبع و مـتن و روش  گیری از روش ترکیبی تاریخدر این پژوهش برآنیم تا با بهره

هـا را  یخی مـرتبط بـا مـتن آن   ای و بافت تارتحلیل محتوا، داللت اصلی روایات افتاء تقیه
های نقـد مـتن و منبـع    گذاری منبع و متن یکی از روشمورد شناسایی قرار دهیم. تاریخ

جعـل و تحریـف در    ۀگیرد که شـائب است. این روش، بیشتر زمانی مورد استفاده قرار می
 داللت بر این "تأریخ وضع الحدیث"روایت وجود دارد. چنانچه معادل عربی این اصطالح 

 1"نقـد منبـع  "شناسی تاریخی با عنـوان  . این فرایند در روش]31، ص36[ موضوع دارد

اسـت کـه    2"تاریخ گذاری اسناد و مدارک"شود، نخستین گام در نقد منبع، شناخته می
هدف از آن، تعیین اصالت تاریخی مدارک و تعیین زمـان صـدور روایـت اسـت. در ایـن      
                                                                                                                                        
1. Source criticism. 
2. Dating of document.  
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تـاریخی واژگـان روایـت و    ، از ابـزار معناشناسـی  پژوهش، برای تعیین تاریخ صدور روایت
گذاری منبع روایت و برای تعیین غرض پنهان متن و ارتباط آن با بافـت مـوقعیتی   تاریخ

  شود.متون روایی از روش تحلیل محتوا استفاده می ۀزمان تقریبی صدور روایت و مقایس
  
  ای روایات إفتاء تقیه. 2

ایت وجود دارد کـه بـه صـراحت از صـدور فتـوای      در مجموعه کتب حدیثی شیعه، دو رو
 بیتهـذ گوید: روایت نخست، برای اولین بار در کتاب ای از امام صادق(ع) سخن میتقیه

، ص 3، ج90[ یالکـاف نخستین بـار در کتـاب    ،و روایت دوم ]135، ص 2، ج65[ االحکام
ذکر  االحکام بیتهذرا نیز در  یکاف بیان شده است، شیخ طوسی(ره) روایت کتاب ]339

 ۀرسد، این دو روایت، از مستندات مهم شیخ طوسی(ره) در حمل قاعدکرده و به نظر می
بودن صدور حکم باشد. چون در جوامع حدیثی شـیعه، تنهـا   ای مخالفت با عامه، بر تقیه

دهد. در ادامـه  ای را به امام صادق(ع) نسبت میاین دو روایت، صراحتاً صدور فتوای تقیه
  شود:   تن دو روایت ذکر میابتدا م

  
  
  
  
  
  
  

ـي    "در این پژوهش تمرکـز بـر ایـن دو روایـت، بـه ویـژه عبـارت         بِ ا أَ ـوْ تَ ـیعَةَ أَ نَّ الشِّ إِ
ینَ شِدِ رْ هُمْ بِالتَّقِیَّةِ  مُسْتَ نِي شُکَّاکاً فَأَفْتَیْتُ وْ تَ حَقِّ وَ أَ رِّ الْ رسـد  است که به نظر می "فَأَفْتَاهُمْ بِمُ
تاریخی واژگان کلیـدی  د. برای بررسی این فرضیه، نخست به معناشناسیباشدرج غالیان 

  نماییم.گذاری میپردازیم و سپس روایات را تاریخمی "مسترشد"و  "تقیه"، "فتوی"
  

  واژگان یخیارتیمعناشناس. 3
هایی از معناست که در طول تاریخ بـه دلیـل   تاریخی، به معنای شناخت الیهمعناشناسی
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. در ]369، ص79 ؛177، ص118[ ضوعات دیگر به واژه اضـافه شـده اسـت   همراهی با مو
گذاری متنی حدیث، تعیین زمان دقیـق یـا تقریبـی ایـن تحـوالت معنـایی،       دانش تاریخ

ای، بـه  در این دو روایت، إفتـاء تقیـه   تواند زمان تقریبی صدور روایت را مشخص کند. می
این روایات که نیازمند معناشناسـی   امام صادق(ع) نسبت داده شده است. واژگان کلیدی

که بایستی مفهوم این واژگـان در   "مسترشد"و  "فتوا"، "تقیه"تاریخی است. عبارتند از: 
سـوم   ۀهای باطنی غالیان در سـد بافت بیرونی فقه جعفری، در قرن دوم هجری و اندیشه
بیرونـی مـتن،    ۀیک از بافت و الیبررسی گردد، تا روشن شود واژگان این روایات، با کدام

  کند، تا زمان تقریبی صدور آن روشن گردد.ارتباط صحیح و منطقی برقرار می
  
  . فتوی 1. 3

، به معنای جدا شدن امـری از  "وتف"از ریشه  "فتوی"ای و لغوی اصطالح معنای ریشه
وضوح است؛ به همـین جهـت بـه جـوان کـه از       ۀابتدایی خود و رسیدن به مرحل ۀمرحل

 "فتـوی "گفته شده و به بیان حکـم نیـز    "فتا"رسد، تمییز می ۀ، به مرحلدوران کودکی
. این واژه ]1620، ص29[شود اند؛ چون امری از حالت ابهام خارج و آشکارا بیان میگفته

مورد کاربرد، به معنای بیان حکم، تنهـا   11چندین مرتبه در قرآن کریم به کار رفته و از 
ـ      1کار رفته است؛ مورد، به معنای حکم شرعی به 4  ۀبنـابراین، انحصـار ایـن واژه بـه مثاب

  .]33، ص62[های پس از نزول قرآن کریم است اصطالحی فقهی، مربوط به دوره
در متون تاریخی و حدیثی از قرن اول تا سوم هجری، این واژه بارها به معنای بیان حکـم  

اسـت  ده، بـه کـار رفتـه    تفصیلی احکام، در موضوعی که از آن پرسش شـ  ۀشرعی، از روی ادل
حــداقل در روایــات امــام  "إفتــاء" ۀ. بنــابراین، معنــای واژ]33، ص63؛ 108- 67، صــص35[

در  "إفتـاء بالتقیـة  "کـه مفهـوم   بایست تبیین حکم شرعی بوده باشد، در حـالی صادق(ع)، می
  2اند؛ پنهان کردن حکم واقعی است.برداشتی که فقهاء از این روایات داشته

                                                                                                                                        
  .؛ ...]149 صافات:ال؛ 32نمل: ال؛ 36یوسف: [. 1
حکمی که امام (ع) از روی تقیه بیان کرده است، گاه بـه   ؛دقیق الزم است هینجا توجه به یک نکتدر ا. 2

فعل مکلف تعلق گرفته است؛ یعنی امام(ع) به خاطر تقیه و حفظ جان شیعه و یا مکلـف دسـتور داده   
علـی کـه   نـین حـالتی در واقـع، ف   در چ "اهل سنت نماز بخوان یا روزه بگیر. هتو به گون"است؛ مانند: 

(ع) بیان کرده است، حکم ثانوی واقعی مکلف است؛ مانند احکامی که به خاطر اکـراه یـا اضـطرار    امام
این  شود. روایات متعددی دال بر تقیه در عمل به احکام شرعی وجود دارد و کسی در درستیبیان می

الرشـید،    ان هارونروایات اشکالی وارد نکرده است؛ به ویژه به دلیل حساسیت حکومت عباسی، در زم
  ائمه(ع) با شرایط تاریخی انطباق دارد.  ةای از صحاباحتمال فعل تقیه
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دهـد، ایـن اصـطالح    نخست هجری نشان مـی  ۀیخ اصطالح فتوی، در سدگیری تارره
 ۀبار به معنای اصطالح بیان حکم شرعی که برآمـده از اجتهـاد باشـد، در مرحلـ    نخستین

، 5، ج63 ؛268، ص 2، ج8[ نخست، بارها در کالم عمر بن خطـاب بـه کـار رفتـه اسـت     
آوردن حکم شرعی بـود کـه   . روش فتوا به رأی، نوعی از اجتهاد، برای به دست ]117ص

نخستین بار توسط عمر بن خطاب، مطرح شد. وی در استنباط احکام شرعی همـواره، از  
عفان، مرسوم بود؛ هیچ مجلـس  بنبرد و تا زمان عثماناالحبار بهره مینظر مشورتی کعب

یـان  ای از یهودیان به نام قرائاالحبار از فرقهگیری، از وجود وی خالی نباشد. کعبتصمیم
بود که در مقابل تلمودیان قرار داشتند. ایشان بر ایـن بـاور بودنـد، احکـام شـرعی بایـد       

و نبایـد   ]196، ص10، ج13؛ 78، ص1، ج70[ مردم تغییـر کنـد   ۀمطابق وضعیت روزمر
احکام الیتغیر و مشروح باشد. معتقد بودند هر آنچه در کتاب مقدس بیـان شـده، کـافی    

هود نیست. اگر مکلف در عمل به احکام فقهی دچـار خطـا   است و نیازی به شرح فقهاء ی
که تلمودیان بر این باور بودند، کـه احکـام شـرعی در کتـاب     معذور است؛ در حالی ،شود

مقدس مجمل بیان شده و نیاز به شرح و سنت شفاهی دارد؛ بنابراین شـروح مفصـل بـر    
را بـه مـردم آمـوزش    نوشـتند و آن را در بیان احکـام شـرعی مـی    "مشناة"تلمود به نام 

دوم مقبول واقع شد.  ۀاالحبار در نزد خلیف. این روش فقاهت کعب]43، ص31[ دادند می
بنابراین در فرمانی حکومتی، نقل و نگارش روایات فقهی پیامبر اکرم(ص) را ممنوع کرد. 
از سویی دیگر، روش اجتهاد بـالرأی را بـه عنـوان یـک روش اسـتنباط، در بیـان احکـام        

بیان احکام شرعی داده شد که از همین روش  ۀه کار بست و تنها به کسانی اجازشرعی ب
  .]56ص، 1ج، 55؛ 78، ص1، ج70[ بردندبهره می

ظنـی بـوده،    ۀدر واقع، اگر چه إفتاء، به معنای بیان حکم شرعی، از روی اجتهاد و ادل
قـرن دوم   نخسـت و اوایـل   ۀلیکن به دنبال انحصار مقام إفتاء بـه اصـحاب رأی، در سـد   

 دادنـد منحصر در گروهی بودند کـه بـر اسـاس رأی حکـم مـی      "اصحاب فتوی"هجری، 
 "إفتـاء "به همین جهت در اوایل قرن دوم هجری، اصطالح  1.]30، ص37؛ 77، ص107[

امـری  و  جهالـت راوی  ۀشیعه(ع)، نشـان  ۀبه صورت مطلق در بیان اصحاب حدیث ائم
، دوم هجـری  ۀسدر روایات شـیعه در  د2].295، ص6، ج67معرفی شده است [ مذموم

                                                                                                                                        
و قد کان بنی أمیة ینصبون للفتوی بمکة فی أیام الموسم الحج و قد کان یصیح الصائح ال یفتی الناس . 1

   ].78، ص20، ج101[الّا عطاء بی أبی رباح 
  !لسة أصحاب الرأي فقال جالسـهم و إیـاك و خصـلتین تهلـک    ال: سألت أبا عبد هللا (ع ) عن مجاق 2.



   399   ای با روش تحلیل متن و اسنادافتاء تقیهگذاری روایات تاریخ

کـاربرد داشـته    ابوحنیفةو  ابن شبرمةإفتاء، در مورد افرادی از اصحاب رأی مانند:  ۀواژ
. توجه به این نکته الزم اسـت کـه در متـون    ]206، ص1، ج23؛ 146، ص1، ج59[ است

اول تـا دوم هجـری، حـدیث، در مقابـل فتـوی و فقهـاء در مقابـل         ۀسد ۀتاریخی در دور
و اصحاب حدیث  ]866، ص2، ج87؛ 25، ص 2، ج11[رفته به کار می "اصحاب الفتوی"

فتوا، برای بیـان   ۀو در متون حدیثی معتبر هم، از واژ ]95، ص35[ از إفتاء، اکراه داشتند
  شده است. ، توسط ایشان، استفاده نمی»حکم«

در زمـان   آیـد آن اسـت کـه   ای که از پیگیری تاریخی این اصطالح بدسـت مـی  نکته
اطـالق   "إفتـاء " ۀحیات امام صادق(ع)، به بیان حکم شرعی توسط امام صـادق(ع) کلمـ  

، یفتون بالرأيفأهل البیت لم یکونوا "اند: است. برخی در این باره چنین گفتهشده نمی
بـه   "إفتـاء "سـوم هجـری، بـه تـدریج      ۀ. ولی در سد]47، ص55[ "النص یحکمونبل 

لم و مستند به احادیث نبوی در آثار شافعی، بخـاری و غیـره   معنای بیان حکم، از روی ع
  1مرادف اجتهاد کاربرد داشته است.

دهـد و امـام (ع) بـه    بنابراین روایاتی که صدور فتوا را بـه امـام صـادق(ع) نسـبت مـی     
کند، از این جهت محل اشکال است که این کلمـه در  استفاده می "أفتی" ۀصراحت، از کلم

شیعه (ع) کاربرد نداشته و به صورت کلی عملی مذموم در بـین   ۀرای ائمابتدای قرن دوم، ب
گـذاری  سکوت از دلیل، در دانش تاریخ ۀبا توجه به قاعد2اصحاب حدیث و شیعه بوده است.

                                                                                                                                        
ـرٍ   ]205، ص1، ج23[  ء من رأیک و تفتي الناس بغیر علم فیهما الرجال أن تدین بشي " بِي جَعْفَ نْ أَ عَ

نْ أَفْتَى : مَ الَ حْمَةِ وَ  ع قَ کَةُ الرَّ ائِ نَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَ دًى مِ ا هُ رِ عِلْمٍ وَ لَ اسَ بِغَیْ ـهُ وِزْرُ    النَّ ابِ وَ لَحِقَ ـذَ کَةُ الْعَ ائِ مَلَ
اهُ نْ عَمِلَ بِفُتْیَ (ع): مَ قُ ادِ الَ الصَّ ـهِ       (همان)قَ ـنَ اللَّ ـطَفِي مِ ـا یَصْ نْ لَ ا لِمَ ا یَحِلُّ الْفُتْیَ ؛ فـإني  ]264، ص17[لَ
 .]271، ص 8، ج90[  لکم ثم أخذ بیدي  لست بمفتٍ

در  ،سنت مطرح شد که آیـا پیـامبر اکـرم(ص)   ین اهلباید توجه داشت در همین دوره، پرسشی در ب1. 
سنت به این پرسش مثبت بود و دلیل ایشان شد؟ پاسخ گروهی از اهلبیان حکم شرعی دچار خطا می

و پاسـخ   ]68، ص35[این بود که پیامبر(ص) نیز از طریق اجتهاد به حکم شـرعی دسـت مـی یافـت     
ـن تِلقـاءِ        " ۀد بـه آیـ  گروهی دیگر مانند ابن حزم، أبی هاشم، به استنا ـهُ مِ لَ دِّ بَ ـی أَن أُ ـونُ لِ کُ ـل مـا یَ قُ

در بیان حکم شرعی نیاز  ،به این پرسش، منفی بود و معتقد بودند که پیامبر(ص) ]15 یونس:["نَفسِی
  .]همان[به اجتهاد نداشته است 

وایت است که در ر 4فتوی برای بیان حکم توسط امام صادق(ع) به کار رفته  ةروایاتی که در آن از واژ2. 
مشکل تفرد سـندی دارد   ،]363، ص7؛ ج330، ص7؛ ج103، ص5؛ ج65، ص1، ج90[سهل بن زیاد 

فتوی بـه بیـان    هحکم در قرن سوم به دلیل تعمیم کاربرد واژ هفتوی به جای واژ هگر نقل واژکه نشان
  !سـوم اسـتفاده   در قـرن  ،حکم، توسط اوست. این واژه یکبار نیز برای بیان حکم توسط امام رضا(ع)
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زمانی صدور روایت، کاربرد نداشـته،   ۀمتنی حدیث، استفاده از واژگانی در روایت که در دور
  .]51، ص50[های بعد است ، در دورهدلیلی بر پیدایش آن بخش از حدیث

  
  . تقیه 2. 3

اتخاذ مـانع اسـت    ۀوقی، به معنای دوری کردن از آزار و اذیت چیزی به واسط ۀتقیه از ریش
]. این ریشه کاربرد وسیعی در قرآن کریم دارد. نزدیکتـرین کـاربرد قرآنـی    1722، ص 29[

تقیـه، در قـرآن کـریم یـک      ۀواژ 1."مِنْهُمْ تُقاةً إِالَّ أَنْ تَتَّقُوا"به اصطالح تقیه، این آیه است: 
تقیـه بـه عنـوان یـک اصـطالح، در دوران حیـات امـام         ۀاصطالح نیست. نخسـتین بـار واژ  

. در دوران حیات امام صادق(ع)، روایـات  ]83، ص30؛ 147، ص78[یابد صادق(ع) رواج می
سـنت، بـه   از اهلایشان به صورت گسترده و در یک جریان تاریخی، توسط اصحاب حدیث 

شد؛ دلیل این مسئله، تـرس از عـدم پـذیرش    پیامبر اکرم (ص) و یا صحابه نسبت داده می
روایات توسط اصحاب رأی در عراق به دلیـل انتسـاب بـه امـام صـادق(ع) و یـا حساسـیت        
منصور عباسی به مرجعیت علمی و فقهی امـام صـادق(ع) بـود؛ بنـابراین، امـام صـادق(ع)،       

کرد حدیث را به تقیه، به عنوانی اصلی برای احیاء سنت نبوی دعوت میشیعیان و اصحاب 
. البته تقیه به عنوان یـک اسـتراتژی سیاسـی، در حفـظ شـیعه در      ]320- 289، صص32[

  .]110، ص27؛ 40- 11، صص46[های دیگری هم کاربرد داشته است زمینه
برخـی تقیـه را    ؛آثار دانشمندان شیعه تعاریف متفـاوتی ارائـه شـده اسـت     تقیه دراز 
. ]137ص، 105[انـد  در برابر مخالفان دانسـته ، کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آنپنهان

اظهار بیانی بـرخالف اعتقـاد قلبـی، بـه خـاطر       :اند: تقیه عبارت است ازبرخی دیگر گفته
و در حـال حاضـر،    ]434، ص2ج، 67[حفظ جان و خوف از آسیب جانی، مالی و یا آبرو 

تقیه مخفی کردن حق از دیگـران یـا اظهـار خـالف آن     "کنند: ین تعریف میتقیه را چن
   .]51ص، 59[ "باشدتر از مصلحت اظهار آن به جهت مصلحتی که مهم، است

در  "خوف"ویژگی دهد که دانشمندان شیعه، دقت در تعاریف مختلف تقیه نشان می
در  ،معنـایی خـوف   ۀؤلفـ در نظـر گـرفتن م   .انـد ضروری قلمداد کرده ۀرا یک مؤلفتقیه، 

زیـرا   ؛مـؤثر باشـد   الیـان در طرد برخی مصادیق تقیـه از منظـر غ   ،تواندمی تقیهاصطالح 

                                                                                                                                        
البته باید توجه داشت وقتی اصحاب رأی و یـاران ابوحنیفـه، از امـام     .]87، ص 2، ج4[شده است  "

  .]43، ص1، ج90[استفتاء استفاده شده است  هپرسیدند؛ از واژصادق(ع) سؤال می
 .]28مران: عآل 1[ تقیه کنید) یترمهم یهاها بپرهیزید (و به خاطر هدفترجمه: مگر اینکه از آن 1.



   401   ای با روش تحلیل متن و اسنادافتاء تقیهگذاری روایات تاریخ

 و بلکـه بـه دالیـل دیگـری ماننـد: تکبـر       ؛های خود را نه به خـاطر تـرس  ، اندیشهالیانغ
، 64؛ 47، ص82[کننـد  به عنوان یـک حـق و امتیـاز اختصاصـی مخفـی مـی       انزواطلبی

ــدا مــی . در حــالی]25، ص39؛ 325، ص2011 ــق پی ــانی تحق ــه، زم ــه تقی ــه ک ــد ک کن
ایـن،   .گرددآشکارکردن آن، سبب از دست رفتن مصلحتی مانند: حفظ جان، آبرو یا مال 

در نزد فقها و متکلمان شیعه است و در مورد امکان یا عدم امکـان تقیـه در    ،مفهوم تقیه
  1است.مبسوطی مطرح شده  ۀآن ادل ۀبیان احکام شرعی و محدود

بلکـه عـاملی بـرای     ،غالیان تقیه را نه به معنی مخفی کـردن حقیقـت از روی تـرس   
از  2.]231، ص47[ دانسـتند شناخت حق از باطل و نور قلب مؤمن با همان حقیقت مـی 

نگاه برخی از ایشان، تقیه، به معنای ترک فعل احکام شرعی در جایی است که شـک در  
ته بایـد توجـه داشـت، ایشـان بـه نـدرت از ایـن        . الب]19، ص38[ آن وجود داشته است
؛ 229، ص4؛ ج181، ص1، ج91[ انـد کتمان سرّ بهـره بـرده   صطالحاصطالح و بیشتر از ا

تقیه در نزد فـرق بـاطنی و غالیـان، معـادل      3،در قرن سوم هجری در بصره. ]19، ص7ج
                                                                                                                                        

بیـان   )الـف  :ای، از جهات مختلفی مورد اشکال محققان شیعه واقع شده است. مانندحکم تقیه صدور .1
مر حـالل و یـا کتمـان احکـام     اای منجر به حالل شمردن امر حرام و حرام شمردن حکم شرعی تقیه

الت هللا و یخشـونه  الذین یبلغون رسا« گردد، که این امر طبق نص قرآن کریم جایز نیست؛ شرعی می
جواز تقیه در بیان احکام شرعی با عدم وثـوق بـه اکثـر روایـات فقهـی       )ب ؛»و ال یخشون احدا اال هللا

مالزمه دارد، به این معنا که در هر حکم شرعی ابتدا باید ثابت شود کـه آیـا ایـن حکـم از روی تقیـه      
انـد.  خالف قرائن تـاریخی دانسـته  ای را صادر شده است یا نه؟ همچنین برخی وقوع صدور حکم تقیه

موضوع ترس از حکام ، شودبیت(ع) میای از جانب اهلموضوعی که سبب صدور حکم تقیه :والًچون ا
 :اًیثاناند. احکام شرعی چندان کاری نداشته ئلةو حساسیت ایشان بوده است و حکام و سالطین به مس

 ،د بودنـد و ایـن اخـتالف آراء در آن دوره   سنت خود، در احکام فقهی دارای اخـتالف نظـر متعـد   اهل
: ؛موضوعی طبیعی بوده است و دلیلی برای تقیه در بیان حکم شرعی وجود نداشته است عالمـان   ثالثاً

شیعه(ع) حـدیث   ةبا واسطه یا بی واسطه از ائم سنت مانند مالک بن أنس و شافعی عموماًمعاصر اهل
ابوحنیفه خود مناظراتی در احکام فقهـی بـا    اند. مثالًاه بودهها آگاند و به اختالف دیدگاهدریافت کرده

ای برای تحقق تقیه در بیان احکـام شـرعی وجـود نداشـته     امام صادق(ع) داشته است. بنابراین زمینه
نظر از تمام بـودن یـا   های مطرح شده توسط مخالفان تقیه در بیان احکام شرعی صرفاستدالل است.

جود عدم قطعیت امکان تقیه در بیان احکام شـرعی و رویکـرد منفـی بـه ایـن      گر وناتمام بودن، نشان
  ].238ص، 30؛ 40-11صص، 46موضوع در نزد برخی محققان شیعه است [

الحقّ و الباطـل و   نیب فرقیقلب المؤمن  ینور ف ةیحرم المؤمن کما إن الکعبة حرم المکة، و قال التق ةیالتق  .2
  و العالنیة.  السر استواء التقیة اجمعین علیهم تعالى هللا رحمةبو سعید قال سهل و الجنید و الحرث و أ

  !؛16ص، 11ج، 6[ انـد دانسـته  بصـره  شـهر  و یزمـان  مقطـع  نیـ ا در را یاسـالم  تصـوف  شیدایـ پ  3.
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ظاهر و باطن  کتمان سرّ، یکی از اصول باطنی، به معنای عاملی برای توازن و برابری بین
کتمان سرّ، یک اصـل   .]97، ص3، ج88؛ 15، ص80؛ 269، ص114 [کاربرد داشته است

ــان      ــود را پنه ــام خ ــاطن احک ــل ب ــان اســت و اه ــزد ایش ــی در ن ــای فقه ــی و مبن دین
مرشد الزم است احکام را در حالت عدم یقـین از شـاکّ، پنهـان نمایـد و تنهـا      1کنند، می

در ایـن   .]312، ص83؛ 38، ص112[ بیـان کنـد  احکام ظاهری شـریعت را بـرای عـوام    
؛ نـه اینکـه   ]240، ص68[ گفتمان، فتوا بر مبنای اصل باطنی کتمان سرّ، داده شده است

به خاطر ترس، حکم پنهان شده باشد؛ بلکه اصل تقیه که نوری بـرای تشـخیص حـق از    
  کنندگان است.باطل است، مبنایی برای بیان حکم از جانب مرشد، برای شک

شریعت و طریقت و روش استنباط احکام فقهی، باورهـای مخـتص بـه     ۀیان دربارغال
به دو گونه است؛ یک نوع، حکـم بـر اهـل ظـاهر، و      2اند. در نزد ایشان، فتویخود داشته

دیگری برای اهل باطن و خواص. اهل باطن، فتوی را از قلب خود که حقیقت برآن نـازل  
جویند؛ ولی اهل ظـاهر بـه شـریعت ظـاهری     میشده و علم به علت تشریع احکام دارد، 

؛ 67، ص53[پایبند هستند. در نزد ایشان، هیچ حکم ثابت شرعی و واقعی وجـود نـدارد   
هر انسان غالی و بـاطنی در شـرایطی کـه قـرار گرفتـه، مشـخص        ۀ. وظیف]335، ص 64
ی فتـاوای  جالب اینکه ایشان گاه در مبنـا  ۀجوید و نکتشود. او فتوا را از قلب خود می می

گر قرابت فکری ایـن گـروه بـا    که نشان ]321، ص69[ اندخود، از اصطالح رأی بهره برده

                                                                                                                                        
 یو دسترسـ  تیـ روا نیـ ا قیـ و به نظر ما با توجـه بـه طر   ]48ص، 68؛ 147ص، 71؛ 170ص، 41 "
  سوم قرن در یاریسدرج اوست.  تیحکم و ابن فضال، بخش دوم روابن ال یعل یثیبه کتب حد یاریس

ابو عبدهللا بن  نیالمسترشد رسالة. دقت در کتاب اندگفته یالبصر الکاتب ابوعبدهللا او به و است بوده
ـ  یسوم هجر هدر سد قاًیباورها دق نیا ،دهدینشان م یاسد المحاسب  در یبـاطن  یهـا شیگـرا  نیدر ب

  .ستا داشته وجود بصره
روشن است این دیدگاه باطنیون در قرن سوم هجری بوده است و بعـد اصـالحاتی در مـذاهب متصـوفه در      1.

گری ایشان بوده مهم غالیان در قرن سوم هجری، اباحی ههای بعدی ایجاد شده است؛ لیکن یک شاخصقرن
  ].18، ص22اند [های حسن بصری در انکار فقهاء دانستهاست که برخی آن را برآمده از اندیشه

ـالَ فأفـت   "اند؛ مانند: کرده فتوی برای بیان حکم استفاده می هاز واژ زمانی غالیان دقیقاً هدر این دور2.  قَ
ـوب      "؛ "استفت قَلْبک"؛ "نَفسک کُم بسـرائر الْقُلُ ـیْ عَلِیـهِ نـور فَعَلَ اب   "؛ "إِن الْحق یَأْتِي وَ ـي آدَ ـر فِ النَّظَ

رِفَة لَ"؛ "..المسترشدین لمعْ ریدهُوَ ا یُ د من لَ دِیثک عِنْ ا لِلْمُتقین کهفـا للمسترشـدین   "؛"ا تنشر حَ امً مَ ؛ "إِ
امال" الْحَقِّ عَ کـوچکی کـه از قـرن سـوم هجـری از       هاین عبارات از رسـال ؛ ]35-1، صص97[ ؛"وَکن بِ

گر آن است که واژگان فتوی، باطنیون بصره در دست است، به عنوان یک مستند تاریخی معتبر، نشان
  شده است. مسترشد، ... در چه بافتی استفاده می حق،
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  اصحاب رأی در عراق است.
در نزد اهل غلو، حکم ظاهری و واقعی وجود ندارد؛ بلکه حکم ظاهری، عملکرد ظاهر 

و طریقـت، عملکـردی اسـت کـه او      ]28، ص1، ج9[یک باطنی در نزد نامحرمـان اسـت  
. به عبارت دیگر، حقیقت، معرفتی قدسي اسـت کـه   ]215، ص1همان، ج[ کندن میپنها

، ص 64[ شود؛ ولي تعداد اندکی از مردم صالحیت دانسـتن آن را دارنـد  بر قلب نازل می
ه، فعل واقعی که در فقه جعفری، عمل تقیه؛ در حالی]95، ص117؛ 329 ای، یا فعل مکرَ

ف در شرایط خوف است [نیست؛ بلکه یک حکم ثانوی و وظیفه م   .  ]54، ص1، ج42کلّ
  عبـارت إفتـاء   :تـوان گفـت  بنابر این، با توجه به شرایط تاریخی قرن سوم هجری مـی 

بیرونی تاریخی گفتمان غالیان در عراق سازگار است، در قرن سـوم در   ۀای که با الیتقیه
  این روایات درج شده است. 

  
  .  مسترشد  3. 3

 ، صالبت در أثناء چیزی و در لغت بـه معنـای هـدایت اسـت    "شدر" ۀای واژمعنای ریشه
در معنای هدایت یافتـه بـه کـار     ،مرتبه 19این واژه در قرآن کریم  ۀ. ریش]803، ص29[

مسترشد، نخسـتین بـار در    ۀاین واژه به عنوان وصفی برای خلفاء ثالثه و واژ 1رفته است.
حارث بن أسد محاسبی به کار رفتـه   عراق، قرن سوم هجری به ویژه در آثار ۀآثار متصوف

سـپس وصـف راشـد بـرای      ؛]131، ص99؛ 50، ص97؛ 32، ص99؛ 590، ص98[ است
، 44[ سنت نیز آمـده اسـت  خلفاء ثالثه، در قالب روایتی شاذ در برخی کتب حدیثی اهل

کالم برخی محدثان شـیعه، بـه    این واژه پس از قرن سوم هجری، در ولی؛ ]63-29صص
 .]48، ص1، ج5[ فته استتدریج به کار ر
زمان درج این عبارت در متن روایـت را نشـان    ،به روشنی "مسترشدین" ۀکاربرد واژ

دهد که در یکي از این دو روایت، برای اصحاب امام باقر (ع) به کار رفته و در دیگـری  می
در گفتمان حدیثی شـیعه در قـرن    "مسترشدین" ۀواژ ؛به دلیل نامعلوم حذف شده است

مسترشد و مرشد یکـی از کلیـد واژگـان     ۀکه واژدرحالی 2معناست.ای بیری واژهدوم هج

                                                                                                                                        
  .]2 جن:ال[ .1
منسوب به امام هادی(ع) کاربرد  ،کبیره هتنها در زیارت جامع ،اگر چه در قرن چهارم هجری، این واژه. 2

یعنی دوران حیات  ،؛ ولی در متون حدیثی قرن دوم]247ص ،12 [ (هادی المسترشدین) داشته است
  کدام از اشکال مرشد و مسترشد، کاربرد نداشته است.امام صادق(ع) هیچ
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 ۀرسـال "موجـود بـا عنـوان     ۀمهم فرق باطنی در قرن سـوم در بصـره بـوده اسـت. رسـال     
قمـری)، صـوفی بصـری، گـواهی      243از حارث بـن اسـد محاسـبی (م.     ،"نیالمسترشد

  تاریخی بر این موضوع است.
نسان کاملي است که عین مقصد است و طی طریقت بـدون  یا پیر طریقت، ا "مرشد"

ــه ]78، ص9؛ 13، ص72[ راهنمــایی و همراهــی وی، ممکــن نیســت  . او وظیفــه دارد ب
را ندارند، حقـایق  سالکان حقیقی، معارف را بیاموزد و از کسانی که صالحیت آموختن آن

کنـد؛ چـون    "شـکّ "هـای مرشـد خـود    را کتمان کند. مسترشد، نباید در درستی آموزه
  ].288، ص92؛ 361، ص2، ج91؛ 518، ص1، ج14[ مرشد خیرخواه اوست

صـدور   ۀتبیین روابط بین اجزاء مـتن بـا شـرایط تـاریخی، سیاسـی و اجتمـاعی دور      
. بـه  ]64،ص108[ گـذاری متنـی روایـات اسـت    روایت، یکی دیگر از اصول دانش تـاریخ 

 گویندگان روایت تبیین گردد. ۀعبارت دیگر بایستی جایگاه آن روایت در ساختار اندیش
ای، مسترشد، شاکّ و حق، کـامالً بـا الیـه و بافـت     تقیهتاریخی واژگان إفتاءمعناشناسی

کند و احتمـال  های غالیان بصره، در قرن سوم هجری ارتباط برقرار میبیرونی یعنی اندیشه
  کند.یت ميشیعی به متن این دو روایت را تقو ۀهای غالیانه در اندیشدرج اندیشه

  
  گذاری منبع روایات تاریخ .4

شیخ طوسی آمده است. در مورد سند این االحکام  بیتهذ این دو روایت، نخستین بار در
، در سـند  هروایات باید گفت، سند و متن هر دو روایت، شاذّ است و اگر چه علی بن حمز

غالیـان و   زمـانی فعالیـت   ۀروایت نخسـت، راوی ضـعیف اسـت؛ لـیکن بـا اطـالع از بـاز       
تاریخی واژگان، مدرج این روایـت را بایسـتی در بـین راویـان غـالی و فاسـد       معناشناسی

گر آن است که این المذهب بصره در قرن سوم جستجو کرد. جستجو در بین راوی نشان
 ]286متـوفی  [ همان أحمد بن محمد بن سـیار الکاتـب البصـری    تواند احتماالًراوی می

گـر  وی نشـان  القـراءات  آن بـا اسـناد کتـاب    ۀروایـات و مقایسـ  . دقت در طرق این باشد
ای چون علی بن الحکم، ابن فضـال، ابـن ابـی عمیـر بـرای      وی از نام راویان ثقه ۀاستفاد

گــذاری بخــش همچنــین تــاریخ .]،  ...66، 47، 41، 30، 12صصــ، 48[ روایــاتش اســت
گـر درج  ، مشهور اسـت، نشـان  دیگری از روایات تقیه که با نام روایات نهی از اذاعه اسرار

  . ]116-93، صص54[ وی در این متون حدیثی است
در بسیاری موارد، درج در روایات علی بن الحکم و ابن فضال، مربوط به سیاری است. 
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های حدیثی علی بن الحکم یا ابوالحسن الضـریر راوی  سیاری کاتب دربار عباسیان، نسخه
ـ        ثقه و معتبر شیعه که نابینا بود و یا استنسـاخ   ۀحسـن بـن علـی بـن فضـال را بـه بهان

  .]128، ص58[ کردگرفت و در آن دخل و تصرف می می
شود، اگر این کـار درج توسـط وی   اگر چه اسم سیاری در سند این روایات دیده نمی

صورت گرفته شد، این اقدام او مسبوق به سابقه اسـت. از جملـه اخبـاری کـه از طریـق      
حسن بن علی بن فضال و ابن ابی عمیر نقل شده، ولـی اسـم    سیاری از علی بن الحکم و

سیاری در سند آن وجود ندارد، روایات دال بر تحریف قرآن کریم است که مـورد انتقـاد   
خواست با اسـناد  گوید: سیاری آنچه میوی می ؛محققانی چون عالمه عسکری واقع شده

  .]430، ص3، ج73[ کردساختگی بیان می
از بررسی این روایات باید در نظـر داشـت، آن اسـت کـه سـیاری،       ای را که قبلنکته

راوی غالی، فاسد المذهب و یک رهبر باطنی در بصره در قرن سوم هجری بوده است که 
، 110؛ 84، ص89[ گـری اسـت  های باطنی و ترویج ابـاحی اندیشه ۀهدف مهم وی، اشاع

؛ 611، ص1، ج56؛ 351، ص7، ج95؛ 269، ص75؛ 130، ص10؛ 57ص ،66؛ 80ص
های بـاطنی در بـین عـوام مـردم نبـوده؛ بلکـه       . هدف وی، نشر اندیشه]72، ص3، ج40

بررسی شرح حال و اقدامات پنهـان او و یـا افـرادی ماننـد: خصـیبی، نمیـری، ... نشـان        
دهد که هدف ایشان، ورود به گفتمان شیعی و انحراف تشـیع از مسـیر صـحیح بـوده      می

به طرق راویـان و متـون روایـات آگـاه بـود. وی در      سیاری  .]170-137، صص84[ است
های باطنی خود از درج در متون روایـات معتبـر و اصـول اعتقـادی شـیعه،      طرح اندیشه

شـاید   ،طـرح شـده   ۀاست؛ بنابر قرائن و ادل ای بسیار دقیق بهره بردهمانند: تقیه به شیوه
بن الحکم و حسن بن علی بن  بعد از علی ۀ، در طبق"ایإفتاء تقیه" ۀبتوان گفت که انگار

  1نخست قرن سوم در این روایت درج شده است. ۀفضال در نیم
  

  گذاری متن روایت اولتاریخ. 5
، امـام  "صبح پرسیدم ۀاز امام صادق(ع) درمورد زمان خواندن نماز نافل"گوید: بصیر میابو

                                                                                                                                        
در زمان خالفت مأمون عباسی و پس از آن تا قرن چهارم هجری در عراق بازارهای کتـابی بـا عنـوان     .1

حوانیت الوراقین ایجاد شده بود که برای علماء و طالب جذاب بود و در این بازارهـا حتـی جلسـات و    
و این فرصتی برای افرادی چـون سـیاری بـرای درج     ]133، ص71[شد حلقات علمی نیز تشکیل می

  های حدیثی بود. های غالیانه در نسخهاندیشه
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رسـیدم، و او  من همین پرسش را از پدرت پ"گفتم:  "بعد از طلوع فجر"در پاسخ فرمود: 
ای ابومحمـد! شـیعیان بـه نـزد     "امام(ع) گفـت:   "آن را قبل از طلوع فجر بخوان." گفت:

داد؛ ولی بـه  که مسترشد بودند؛ بنابراین پدرم بر اساس حق فتوا آمدند، در حالیپدرم می
  "نزد من با شک آمدند؛ بنابراین من بر اساس تقیه به ایشان فتوا دادم.

  
  یت. بازسازی روا1.  5

برای تعیین تاریخ یک روایت، نخست باید محتوای روایت که عبارت است از پرسـش فقهـی و   
. بخـش  ]59، ص108[پاسخ آن، در جریان کلی تاریخ تطور فقـه مـورد بررسـی قـرار گیـرد      

نماز صبح است. توضـیح آنکـه ایـن نمـاز بهتـر       ۀحکم زمان خواندن نافل ۀنخست روایت دربار
وانده شود؛ ولی خواندن آن قبل از طلوع فجر همراه بـا نمـاز شـب،    است، بعد از طلوع فجر خ

ای، وجـود  طلوع فجر نیز جایز است. روایات کوتاهی، بدون قسمت مدرج إفتاء تقیه ۀدر هنگام
گـذاری متنـی،   کند و بر مبنای اصل عـدم نقیصـه در تـاریخ   دارد که  همین حکم را بیان می

 ۀبخش نخست روایت یعنی بیان زمان نمـاز نافلـ   توان گفت که بخش اصیل روایت، همانمی
  1.]40- 24، صص16[صبح است و بخش دوم، بعداً به روایت اضافه شده است 

فرماید: این فتوا را به خـاطر شـاکّ   امام صادق(ع) می 2در این روایت، چنین درج شده که
حـق فتـوا    کنندگان از روی تقیه داده است و پدرش امام باقر(ع)، بر اسـاس مـرّ  بودن پرسش

شـود  در اینجا چند سؤال مطرح مـی 3داده است. در واقع، دلیل تقیه، شاکّ بودن صحابه است.
  که باید با دقّت به آن پاسخ داد تا درج غالیان در متن این روایت تبیین گردد؛

  سنت؟اینکه: إختفاء حکم از راویان شیعه بوده است یا اهل نخست
سنت یا حکومت بـوده اسـت یـا بـه     طر ترس از اهلاینکه: آیا اختفاء حکم، به خا دوم

  خاطر عدم صالحیت علم شکّاکان به حکم؟  
در صورت داللت این روایت، بر باور مشهور تقیه در بیان حکـم شـرعی توسـط     سوم؛

                                                                                                                                        
علي بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبي عمیر عن ابن أذینة عن زرارة قال: قلت ألبي جعفر (ع) الرکعتان اللتـان    .1

  .]450، ص3، ج90[جر فقد دخل وقت الغداة الفجر فإذا طلع الف  طلوع  قبل الغداة أین موضعهما فقال قبل
گـذاری متنـی،   شاید اشکال شود که سند روایت مختصرتر با این روایت سازگار نیست؛ ولی در تـاریخ  .2

تری دارند؛ بنابراین، این روایت و روایـت مشـابهی کـه    متون مختصرتر، بدون استدالل، ... اصالت بیش
ای در متن این روایت درج ده است؛ لیکن مضمون إفتاء تقیهکرذکر شد، یک متن را به دو طریق بیان 

  شده، لیکن روایت مختصرتر از درج، مصون مانده است.
  در مذهب باطنی همان طور که گفته شد، حقیقت نباید برای شاکّ بیان شود. .3
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  امام معصوم(ع)، آیا موضوعی برای تقیه و ترس وجود داشته است؟
  ها؛پاسخ
ر آن است کـه اختفـاء حکـم از راویـان     گدر این روایت، نشان "أصحاب" ۀواژ :نخست

گر یا محمد بن مسلم، از اصحاب اجمـاع و  سنت. ابوبصیر پرسششیعه بوده است؛ نه اهل
أجالء شیعه هستند؛ چگونه ممکن است ایشان در درسـتی حکـم امـام صـادق(ع) شـک      

  ؟]324، ص 110 [داشته باشند
کـم شـده اسـت؛ عـدم     دهد آنچه سـبب إختفـاء ح  داللت الفاظ روایت نشان می دوم؛

شـود؛ چـون   صالحیت شکاّکان بر اطالع از حکم اصلی بوده و دلیلی برای ترس دیده نمی
)؛ بلکـه از حـرف   للتقیـة  (أفتیتهم برای تقیه استفاده نشده است "ل"در روایت، از حرف 

(أفتیتهم بالتقیة). در واقـع، تقیـه مبنـای حکـم اسـت؛ نـه دلیـل         باء استفاده شده است
  و برداشت مشهور از روایت، خالف ظاهر الفاظ روایت است.  إختفاء آن،

از سویی دیگر، اگر حکمی بر خالف واقع، به جهت تقیه بیان شده، بیان حکم واقعـی  
 مخالف در همان مجلس و با همان مخاطب چه وجهی دارد؟

امام صـادق(ع) و حتـی سـران     ۀصحاب ۀدهد که همهمچنین قرائن تاریخی نشان می
سنت به صدق احکام او یقین داشتند، و بـه همـین جهـت بـه وی     از اهل اصحاب حدیث

؛ بنابراین، دلیلی برای شـک  ]208، ص18؛ 260-256، صص104[اند داده "صادق"لقب 
  اصحاب امام صادق(ع) به درستی حکم ایشان وجود ندارد.  

الف صبح با توجه به اخت ۀدلیلی برای ترس، در إختفاء حکم استحباب نماز نافل سوم؛
سنت وجـود نداشـته اسـت. توضـیح آنکـه حکـم       نظر موجود در بین روایات شیعه و اهل

فقهی مشهور در بین شیعه بر خالف این روایت است؛ یعنی قول مشـهور، خوانـدن نمـاز    
فجر و همراه با نمـاز شـب    ۀصبح بعد از طلوع فجر است؛ اگر چه خواندن آن هنگام ۀنافل

 .]298، ص9، ج115[ نیز جایز است
صـبح اختالفـی    ۀسنت و شیعه و در مورد زمـان نمـاز نافلـ   اهل ۀدر بین مذاهب اربع

 سنت مربوط به وقت نمـاز مغـرب اسـت   وجود ندارد. تنها وقت اختالفی بین شیعه و اهل
را قبـل از نمـاز صـبح و بعـد از طلـوع فجـر       و هر دو گروه وقـت آن  ]328، ص 1، ج42[

صبح را قبـل از   ۀتی وجود دارد که خواندن نماز نافلسنت نیز روایادانند و در بین اهل می
، 15؛ 183،ص49 [ فجر جایز دانسته که در بین روایات شیعه نیز این روایات وجـود دارد 

سنت اختالفی وجود ندارد که ترسی بـه  ؛ بنابراین، در این حکم، بین شیعه و اهل]74ص
 خاطر بیان آن وجود داشته باشد.  
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وجود در این روایت، برخی این روایت را غیر قابـل اعتمـاد   به دلیل همین تناقضات م
]. روشن اسـت تقیـه در ایـن روایـت را     234، ص7، ج111؛ 105، ص1، ج28[ انددانسته
  توان با معنای مصطلح در نزد فقها و اصولیان یکسان دانست. نمی

  
  . تحلیل محتوای کیفی روایت اول  2. 5

ی، روش تحلیل متن روایت برای تعیین چگونگی گذاری متنهای تاریخیکی دیگر از روش
سیر تطور متن است. در این روش، پس از تعیین اجزاء و ساختار مـتن بـا روش تحلیـل    

، 108[ گیـرد کیفی، پیوند درونی اجزاء متن بـا روایـات مشـابه، مـورد تحلیـل قـرار مـی       
تحلیـل   سـت؛ نخگذاری متن، دارای دو مرحلـه اسـت؛   ؛ بنابراین، این نوع از تاریخ]60ص

  مقایسه و تبیین پیوند آن با سایر روایات مشابه. دوم؛کیفی و کمی روایت، 
های کیفی یـک مـتن، تـأثیر    روش تحلیل کیفی روشی است که با استفاده از بررسی

شود. گـاه  متن بر مخاطب با استفاده از شمارش واژگان و بار معنایی عبارات سنجیده می
متن، خود گویای هدف پنهانی در متن اسـت کـه ممکـن    های موجود در یک تعداد پیام

است به ظاهر روشن نباشد؛ ولـی بـه صـورت ناخودآگـاه، مخاطـب را تحـت تـأثیر قـرار         
شود با تحلیل واژگان کلیدی، عناوین اصـلی و  دهد. در روش تحلیل کیفی، تالش می می

نهـان  فرعی و شمارش عناوین به روش کدگذاری، غـرض اصـلی گوینـده و یـا اهـداف پ     
. در ایـن پـژوهش، هـدف اجـرای تحلیـل      ]45-43صصـ ، 33 [گوینده شناسـایی گـردد  

محتوای کیفی و کمی مضمونی نیست؛ ولی این روش ساده، که در تبیـین غـرض مـتن،    
کـه هـدف در ایـن     دهـد یک روش علمی پذیرفته شده در علوم انسانی است، نشان مـی 

  ای از امام صادق(ع) است.وای تقیهروایت، بیان حکم شرعی نبوده؛ بلکه اثبات صدور فت
جهت تبیین بهتر مدلول واقعی تقیه و تشخیص غـرض پنهـان در ایـن روایـات الزم     

سپس متن،  ،است، ابتدا بر اساس روش تحلیل محتوا، غرض اصلی این روایات، شناسایی
  1گذاری گردد.تاریخ

                                                                                                                                        
حـه  گیرد، به صورت کلی عنـاوین مطرو در کدگذاری که جهت شمارش عناوین مورد استفاده قرار می. 1

  شود.مطرح می ،ای دارددر روایاتی که داللت بر إفتاء تقیه
 ،راهنمای کدگذاری: این کدگذاری برای تحلیل کیفی این دو روایت و روایت سومی اسـت کـه در ادامـه   

  مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
  شود.که دارای عناوین فرعی مختلفی می   Aموضوعات مربوط به حکم شرعی، کد *

  !  .B3فتاوی متناقض ، B 2و فتوای بر واقع  B 1کد  ،ء بر تقیهافتا هئل*مس
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  جدول تحلیل محتوای روایت اول
  

ای، بـیش  تقیـه افتاء ۀد؛ تعداد کلمات دال بر انگاردهشمارش واژگان روایت، نشان می
صبح است؛ بنابراین، هدف گوینده در همان بخشـی   ۀاز واژگان دال بر بیان وقت نماز نافل

  است که واژگان بیشتری را به خود اختصاص داده است.
  

  گذاری متنی روایت دوم:تاریخ. 6
د، و امـام صـادق(ع) در پاسـخ وی    پرسـ در این روایت، ابوبصیر از حکم قنوت در نماز می

شود. [یعنی نماز صـبح، مغـرب و   قنوت در نمازهایی است که بلند خوانده می "گوید: می
ولـی پـدرت گفتـه بـود، قنـوت      " گویـد: در ادامه ابوبصیر، به امام صادق(ع) مـی  "،عشاء]
 1؛پـدرم بـه نـزد او آمدنـد     ۀصـحاب "فرمایـد:  امام(ع) در پاسخ مـی  "نمازها است. ۀدرهم

داد؛ ولی از من در حالت شک پرسیدند، پس من بـر   بنابراین، پدرم ایشان را به حق خبر
  "اساس تقیه به ایشان فتوا دادم.

  
                                                                                                                                        

  . C*تفاوت حکم واقعی با حکم ظاهری"
 .D2مؤخر بودن حکم واقعی  ،D1مهم بودن احکام واقعی   ،D* افضلیت حکم واقعی بر حکم ظاهری 

 .F2نهی از شک  ،F 1عدم شک  ، F* شک 
   E 1.ع) پنهان با امام ( ةرابط  ، E*ارتباط با روایان 

  . G2مراتب اسرار   ، G1لزوم رازداری ، G* رازداری
، 2، ج96[موقنین یـا همـان مسترشـدین بـوده اسـت       در متن روایت افتادگی وجود دارد که احتماالً 1.

  .]346ص
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  .  بازسازی روایت 1.  6
پرسد و امام(ع)، اسـتحباب مؤکـد آن را در   ابوبصیر از امام صادق(ع) از قنوت در نماز می

کند؛ ولی در ادامه روایت بخش مدرج چنـین  شود، بیان مینمازهایی که بلند خوانده می
آن اسـت   ،کند که امام صادق(ع) این حکم را به خاطر تقیه داده و حکم واقعیداللت می

  نمازها خوانده شود.  ۀکه قنوت در هم
امـام صـادق(ع)    ۀدر این روایت نیز مانند روایت پیشین، به ابوبصیر صحابی بلند مرتب

 ست که این نسبت از او جداً بعید است.نسبت شک در امامت داده شده ا
انتخاب این روایت، برای درج این عبارت، هوشمندانه صورت گرفتـه اسـت؛ یعنـی در    

و احتمـال   ]173، ص93[ قنوت به یک موضوع سیاسی تبدیل شده بود ۀئلقرن سوم مس
خوف از فعل قنوت، برای شیعیان وجود داشته است؛ لیکن بایـد توجـه داشـت کـه ایـن      

مخالفان مـا تـالش   "فرماید:ف نظر در قرن دوم وجود نداشته است. امام رضا(ع) میاختال
. در قـرن  ]53، ص81["کنند که قنوت را حذف کنند و به جای آن آمین قـرار دهنـد  می

به مـردم اعـالم کـرد کـه در      ]270متوفی  [سوم هجری، حسن بن زید از سادات حسنی
سـنت و حکومـت   مقابـل شـیعیان، اهـل    و در ]225، ص61[ نماز، قنوت به جای آورنـد 

ت، یروا نیبا افزودن بخش مدرج به ا یاریس عباسی، با این عمل در نمازها مخالف بودند.
 دگاهیـ و حکـم قنـوت از د   1دیـ نما یشـتر یب یهمراهـ  یدرصدد بوده تا با حکومت عباس

  دهد. یتسر هیرهج یرا تنها به استحباب در نمازها انیعیش
کی از موضوعات مرتبط با اعتراضات قرن سوم هجری در بـین  قنوت در نماز، ی ۀسئلم

در بـین   ؛]13، ص116[ شیعیان بوده است. قنوت در واقع دعا برای دفع بال بـوده اسـت  
سنت در مورد جواز قنوت در نمازها در قرن سوم اختالف نظر جدی به وجـود آمـده   اهل
؛ برخـی بـاور   ]520، ص102؛ 263، ص7، ج52؛ 221، ص2، ج94، 26، ص2، ج21[ بود

انـد. ایـن   به جواز و برخی عدم جواز قنوت را به ابوحنیفه و مالک بـن أنـس نسـبت داده   
گر متأخر بودن این اختالف نظرها، از قرن دوم هجری است. دقت در روایات شـیعه  نشان

  3دهد.همین تنوع در روایات را نشان می 2نیز بدون تصریح بر قنوت نوازل،

                                                                                                                                        
  .]71، ص3، ج40[ چون سیاری کاتب طاهریان و در خدمت حکومت عباسی بود .1
ذاب است. قنوت در نمازی که در هنگام مصائب خوانده شـود  نوازل جمع نازله به معنای مصیبت و ع. 2

  .]26، ص2، ج20[ استحباب دارد
قال: صلیت خلف أبي عبد هللا(ع) أیاما فکان یقنت في کل صالة یجهر فیها و ال یجهر فیها؛ عـن أبـي    .3

  .]339، ص3،  ج90[عبد هللا(ع) قال: سألته عن القنوت فقال في کل صالة فریضة و نافلة 
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ف نظر در روایات قنوت، هم در جوامع حدیثی شـیعه و هـم در   به عبارت دیگر، اختال
سنت وجود دارد؛ ولی خوفی که از عمل به قنوت در نماز برای شیعه، جوامع حدیثی اهل

دهـد، در  ه را نشـان مـی  ئلمتصور است، مربوط به قرن سوم است. دلیلـی کـه ایـن مسـ    
، 7[ ت داده شـده اسـت  و مالک بن أنس نسـب  ههایی است که به ابوحنیفاختالف دیدگاه

  که حکایت از یک اختالف نظر فقهی ساده دارد. ]209 و ص 140ص
  

  . تحلیل محتوای کیفی روایت دوم  2. 6

  
  جدول تحلیل محتوای روایت دوم

  
این روایت فارغ از حکم شرعی متفاوت، با روایت نخست از نظر ساختار و بخـش دوم  

دو این روایت وجود دارد که باید به آن در روایت، کامالً مشابه است. نکات مشترکی بین 
دو روایت مذکور توجه داشت. نخست ساختار مشابه این روایت برای اثبـات وقـوع إفتـاء    

پرسـد، و امـام(ع)   که در هر دو روایت، ابوبصیر از امام صادق(ع) سوالی مـی  ای استتقیه
م بـاقر(ع) متنـاقض   شود که با حکم امادهد که مورد اعتراض ابوبصیر واقع میحکمی می

خـود و مسترشـد    ۀاست و در هردو روایت، امام(ع) دلیل این تناقض را شـکاک بـودن صـحاب   
    ای امام صادق(ع) شده است.کند که سبب فتوای تقیهامام باقر(ع) معرفی می ۀبودن صحاب

رِ فَقَالَ لِي  جْ وعِ الْفَ لُ عْدَ طُ نِيبَ رَ مَ رٍ(ع) أَ عْفَ بَا جَ نَّ أَ هُ إِ تُ لَ لْ ـرِ   قُ جْ وعِ الْفَ لُ لَ طُ هُمَا قَبْ لِّیَ نْ أُصَ أَ
  ؛(بیان حکم)

ینَفَقَالَ  شِدِ رْ بِي مُسْتَ ا أَ وْ تَ نَّ الشِّیعَةَ أَ حَمَّدٍ إِ بَا مُ ـکَّاکاً      یَا أَ نِي شُ ـوْ تَ ـقِّ وَ أَ حَ رِّ الْ فَأَفْتَاهُمْ بِمُ
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هُمْ بِالتَّقِیَّةِ   .(إفتاء به تقیه) "فَأَفْتَیْتُ
  روایت دوم:

اءَةِ فَقَالَ رَ رُ فِیهِ بِالْقِ هَ جْ ـسِ   فِیمَا یُ خَمْ نْ ذَلِکَ فَقَالَ فِي الْ بَاكَ عَ تُ أَ نِّي سَأَلْ هُ إِ تُ لَ لْ قَالَ فَقُ
هَا  لِّ   ؛(بیان حکم)کُ

ـکَّ      فَقَالَ  نِي شُ ـوْ تَ ـمَّ أَ حَقِّ ثُ ـالْ هُمْ بِ رَ خْبَ ـأَ وهُ فَ ـأَلُ هُ فَسَ وْ تَ بِي أَ حَابَ أَ نَّ أَصْ بِي إِ هُ أَ حِمَ اللَّ اکاً رَ
هُمْ بِالتَّقِیَّةِ   .(إفتاء به تقیه) فَأَفْتَیْتُ

ای، بیشـتر از بیـان حکـم شـرعی اسـت؛      افتاءتقیـه  ۀتعداد کلمات روایت دال بر انگار
توان گفت که هدف باید در همان بخشی باشد که کلمات بیشتری را به خود بنابراین می

  1اختصاص داده است.
هُمْ بِالتَّقِیَّةِ "ذکر عین عبارت  نِي شُکَّاکاً فَأَفْتَیْتُ وْ تَ تواند مؤکد در روایت دوم، خود می "أَ

ای اسـت؛  شود و آن، إفتاء تقیهروایت اول  باشد که سبب تقریر مطلب در ذهن سامع می
انـد، تکـرار عـین    با توجه به اینکه هر دو روایت شاذ هستند و از طریق دیگری نقل نشده

توانـد داللـت بـر غـرض     دهـد، مـی  که هدف اصلی روایت را نشان می یک عبارت کلیدی
ایـن بخـش در روایـت توجـه نکـرده       ۀاصلی بودن این جمله داشته باشد؛ ولی درج کنند

کنـد کـه اگـر یـک بـار، امـام       این عبارت، این پرسش را ایجـاد مـی   ۀاست که درج دوبار
رده، تکـرار پرسـش، دلیلـی    صادق(ع) دلیل این تناقض در حکم را برای ابوبصیر بیـان کـ  

تواند داشته باشد. همچنین شباهت هر دو روایـت از جهـت ابهـام و مختلـف بـودن      نمی
ای بودن کرد و از سوی دیگر، موضوع حکم، یـک  حکم، که بتوان بخشی را حمل بر تقیه
تقیه به معنـای مصـطلح در آن معنـایی نـدارد،      موضوع عبادی و مستحبی است که اصالً

ج است.گر وحدنشان  ت مدرِ
دهد که هدف در این روایات، بیان روش تحلیل محتوا و کشف غرض پنهان نشان می

ای از إفتـاء تقیـه   ۀصبح و یا قنوت نیست؛ بلکه هـدف، انگـار   ۀحکم شرعی وقت نماز نافل
امام صادق(ع) است. این نکته که امام(ع) حتی در چنین موارد ساده و ابتدایی، حکمـش  

وت است، غرض مدرج است؛ بنابراین، داللت این دو روایـت، آن اسـت   دارای تناقض و تفا
که احکام شرعی، موضوعاتی مهم و ثابت نیستند و انسان بـا توجـه بـه شـرایط، بـه هـر       

تواند عمل کند. واقعیت آن است کسانی که این بخـش را در ایـن   شکلی که بخواهد، می

                                                                                                                                        
، "مـرّ الحـقّ  "، "إنّ"همچنین کاربرد تأکید لفظی و معنوی در قسمت دوم روایت، بیشتر است. مثـل  . 1

  استفاده از سیاق فاء نتیجه.
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انـد. ایشـان بـه ارتکـاب محـارم و      خوانـده نمـاز هـم نمـی    اند، احتمـاالً روایات درج کرده
. غالیـانی چـون سـیاری، خصـیبی، نمیـری،      ]105، ص68[ انـد گری شهرت داشته اباحی

هـای بـاطنی   یهودیان و مسیحیانی بودند که از پوشش راوی و محدث برای نشر اندیشـه 
برای ضربه زدن بـه   ،گریایشان از نشر اباحی]. 170-137، صص84[ بردندخود بهره می

فاضله کـه ظهـور    ۀاند؛ زیرا ایشان به کارآمدی فقه در ساخت یک مدینتفاده کردهفقه اس
گری با ؛ بنابراین، نشر اباحی]128-118صص، 85[ اندسازد علم داشتهمنجی را میسر می

1.]284، ص25[ترین اهداف ایشان بوده است راهبردهای مختلف، یکی از مهم
  

هـای بـاطنی،   غالیـان در نشـر اندیشـه    طور که گفته شد، یکـی از راهبردهـای  همان
هـای بـاطنی در روایـات معتبـر و     گیری از اصول اعتقادی مهم شیعه و درج اندیشـه  بهره

های باطنی  با درج در متون منقول از طرق معتبر بوده است؛ لیکن چون نشر کامل اندیشه
مبسـوط جعـل    خواستند را در روایاتشد، باقی آنچه میروایات، به صورت کامل میسر نمی

دهـد کـه   های درج غالیان در روایات نشـان مـی  ]. دقت در شیوه306کردند [همان، صمی
شان، تغییر اصطالحات و نمادهـای  های باطنییکی از اصول راهبردی غالیان در نشر اندیشه

به این معنا کـه   مذهبی شیعه به معنای مورد نظر ایشان و خروج از معنای اولیه بوده است؛
مطالبی متناسب با عقائد باطنی پیرامون یک اصطالح اعتقادی شیعی ماننـد تقیـه،   با طرح 

انـد [بـرای   تالش در خروج آن اصطالح از معنای خود و حمل آن بر باورهای باطنی داشـته 
  .]116- 93، صص54؛ 250- 233، صص26: ـ اطالع بیشتر نک

هـای  بودنـد، اندیشـه   دهایشان با اتکاء به قرائنی که از پیش در روایات معتبر، درج کر
کردند. در این مرحله، روایتی مبسوط را کـه در واقـع   خود را در روایات مبسوط بیان می

های بـاطنی غالیـان در ایـن موضـوع اسـت، ذکـر کـرده و تحلیـل محتـوا          حاوی اندیشه
کنیم. برای تعیین بسط تاریخی متن دو روایت گذشته، الزم است روایـت مختصـر بـا     می

  .]60،  ص108[ تر در همین موضوع مقایسه شودروایت مفصل

                                                                                                                                        
ناموس یا شریعت، در کتاب مقدس، قانون انبیاء و سخن خداوند است که رعایت آن سبب ایجاد نظم،  .1

 هیا همان شریعت پیونـد مهمـی بـا اندیشـ    گردد. از منظر یهودیان، ناموس عدالت، ایمان و رحمت می
. روشن است که یهودیان ]458-457، صص86[ اسرائیل داردسالمت شعب بنی هخالص یا همان وعد

، 43[ کردنـد پشیمنه و زهد برای تظاهر به اسالم استفاده مـی  هتصوف و جام هو مسیحیانی که از خرق
شان، جایی برای اقوام دیگـر در رسـیدن بـه    های ای، به دنبال اهداف خود بودند و در اندیشه]213ص
فقه جعفری و توجه به آثار تمدن سـاز آن، موضـوعی    ةسالمت و عهد الهی نیست. نظام پیشرفت ةوعد

نبوده است که از منظر این مأموران مخفی به دور مانده باشد؛ بنابراین، با تمام توان خود با تأکیـد بـر   
  اند.بله با فقه جعفری در عصر خود اقدام کردهگری در راستای مقاباطن گرایی و اباحی
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  متن روایت مبسوط:
ـا       ..." هُ إِلَّ ـأَلَ سْ نْ أَ هُ أَ ـرَ ـتُ أَکْ ـالَ ... وَ کُنْ جَدِّ فَقَ نِ الْ رٍ (ع) عَ عْفَ بَا جَ تُ أَ : سَأَلْ نْ زُرَارَةَ قَالَ عَ

هُ بِالتَّقِیَّ رُ ضُ حْ نْ یَ لِ مَ جْ نْ أَ نْ یُفْتِیَنِي مِ   .]94، ص7، ج90["ةِخَالِیاً خَشْیَةَ أَ
ارث داشت؛ ولی امـام(ع) در آن روز بـه    ۀدر این روایت، زراره پرسشی از امام باقر(ع) دربار

او پاسخ نداد و روز بعـد، زراره از اینکـه امـام(ع) از روی تقیـه فتـوا دهـد، ترسـید و در ادامـه         
(ص) بـود را بـه   امام(ع) صحیفة فرائض که به خط امام علی(ع) و إمالء رسول خـدا "گوید:  می

او داد و او در آن کتاب، احکامی دید که به نظـرش باطـل و مخـالف آنچـه در نـزد مـردم بـه        
  شد، بود؛ ولی طبق بیان امام(ع) احکام این کتاب حق بوده است.  احکام شرعی عمل می

موجزی را که در دو روایت پیش مطرح شده بـود، تثبیـت و تشـریح     ۀاین روایت نکت
نیسـت؛   "میراث الولـد مـع األبـوین   "روایت نیز هدف، بیان حکم شرعی کند. در این می

احکامی است که شـیعه بـه آن عمـل     ۀهمبلکه هدف اصلی، به روشنی تردید در صحت 
  1شود.کند. در اینجا به دلیل تفصیل روایت، تنها جدول تحلیل کیفی روایت ارائه میمی

                                                                                                                                        
  نقل شده است. یکاف این روایت از جهت متنی شاذ است و فقط در کتاب 1.
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  جدول تحلیل محتوای روایت سوم
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ر تحلیل جمعی این سه روایت باید به آن توجـه داشـت، کلیـد واژگـان     ای که دنکته
رسد، در واقـع روایـت   شکّاک است. به نظر می ۀمهم فتوای بر تقیه، إفتاء بحق و کلید واژ

  سوم مبین و مثبت مقصود اصلی دو روایت اولی است. 
را بیان سنت، حکم واقعی ه در دو روایت اول این نیست که امام(ع) از ترس اهلئلمس
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هـایی کـه   نکرده است؛ بلکه، موضوع آن است که باطن طریقت، نبایـد جـز بـرای انسـان    
رازدار و موقن هستند، بیان شود. شکاکینی چون زاره، ابوبصیر، .. تنها حق دارند از اخبار 

توانند از باطن اهل سرّ درآیند. در این صورت می ۀظاهری مطلع شوند، مگر آنکه به جرگ
ای بـودن  مهم دیگر در روایت سوّم آن اسـت کـه ایـن تقیـه     ۀشوند، و نکتطریقت مطلع 

به عنوان افقه و اعلـم   هاحکامی که زرار ۀهم بلکهمربوط به بخش اندکی از روایات نبوده، 
  دانسته با آنچه در آن کتاب بوده، مخالفت داشته است.صحابه می

ه، خالف واقـع داده شـده   به عبارت دیگر، در دو روایت مورد بحث، حکم به خاطر تقی
عمـومی   ۀمکلف در هنگام تقیه بیان شده باشد؛ یعنی حکم به شـیو  ۀاست؛ نه آنکه وظیف

فتوا استفاده کـرد؛   ۀشود از کلممکلفان بیان شده است که در این صورت نمی ۀبرای هم
به معنای بیان حکمی است که بر آمده از اجتهاد و یـا حقیقـت احکـام     چون فتوی دقیقاً

مـن  "یه است؛ بنابراین به صورت منطقی امام(ع) بایستی در شرایط تقیـه بفرمایـد:   شرع
ایـن تناقضـی    ".اماز روی تقیـه فتـوا داده  "نه اینکـه:   "؛حکم را از روی تقیه پنهان کردم

ای در روایات امام صادق(ع) است کـه بـا مبـانی فقـه     آشکار، در کاربرد ترکیب إفتاء تقیه
  1جعفری ناسازگار است.

                                                                                                                                        
ای به صورت تلویحی در دو روایت دیگر نیز مطرح شده اسـت کـه ایـن روایـات نیـز      تقیه إفتاء ۀمسئل. 1

هت احتراز از طوالنی شدن بحث به که به ج گردد،اشکاالت متعددی دارد که سبب عدم اعتبار آن می
پرسـد؛ اگـر دو   شود. روایت نخست؛ امام صادق(ع) از ابی عمـرو کنـانی مـی   ترین آن پرداخته میمهم

 :فرمایدگوید: أحدث را و امام(ع) میکنی؟ او میروایت مخالف از من به تو برسد کدام یک را قبول می
د ابا دارد از آنکه عبادت شود جـز بـه صـورت سـرّی.     فرماید: خداونکار تو درست است. و در ادامه می

این برای من و شما بهتر اسـت. و خداونـد ابـا دارد در     ،قسم به خدا که اگر شما اسرار را کتمان کنید
ای بـه صـورت صـریح    ]. در این روایت از اصطالح إفتاء تقیه218، ص 2، ج90دین خود مگر تقیه را [

دهد که منظور از إفتـاء نخسـت   تقیه در پایان روایت نشان می هلماستفاده نشده است، لیکن کاربرد ک
های حدیثی مشـابه نشـان   این روایت با سایر نسخه های بوده است. مقایسفتوای تقیه امام(ع) احتماالً

ای در کنـد، لـیکن جملـه   بخش ابتدایی این روایت به موضوع حکم ناسخ و منسوخ اشاره می ،دهدمی
رسد، دلیل أخـذ حـدیث أحـدث را تقیـه معرفـی      وایت وجود دارد که به نظر میمدح تقیه در پایان ر

ای دانسـت.  ای و حـدیث أقـدم را تقیـه   حدیث أحدث را غیرتقیـه  توان لزوماًکه نمیکند. در حالی می
شود، بخش پایانی پایانی است روشن می هاین روایت با روایتی دیگر که فاقد جمل ههمچنین از مقایس

درج در متن حدیث است. روایت دوم دارای دو تفاوت با این روایت است. نخست آنکـه   روایت نخست،
ـنُ   « :شـود  دوم آنکه بخش پایانی روایـت در آن دیـده نمـی    ؛استفاده نشده است» فتوا« ةاز واژ ـيُّ بْ عَلِ

ارِ نِ الْمُخْتَ نِ بْ سَیْ نِ الْحُ نِ عِیسَى عَ انَ بْ نْ عُثْمَ بِیهِ عَ نْ أَ اهِیمَ عَ رَ بْ ـدِ      إِ ـي عَبْ بِ ـنْ أَ ا عَ ابِنَ ـحَ ـضِ أَصْ نْ بَعْ   !عَ
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  های تحقیقافتهی
ای امـام  احادیث شیعه، روایاتی وجود دارد که تصریح بر إفتاء تقیـه  ۀدر بخشی از مجموع

توسط شیخ طوسی (ره) در قـرن   ،دیگر ۀمعصوم(ع) دارد. این روایات به انضمام برخی ادل
چهارم و پنجم هجری، به عنوان مبنای نظری قاعده مخالفت با عامه مورد اسـتفاده قـرار   

ای بـودن حکـم   و در باب رفع تعارض از اخبار، حکم مخالف با عامه، حمل بر تقیهگرفت 
با  ،ای از امام صادق(ع) دارددو روایت مهمی که تصریح بر صدور فتوای تقیه ۀشد. مقایس

دهـد کـه در ایـن دو روایـت،     صبح و قنوت نشان می ۀمتون روایی مشابه در موضوع نافل
جی وجود دارد.     بخش مُدرَ

دهـد کـه   تاریخی واژگان فتوی، تقیه، مسترشد، شک، و حق، نشـان مـی   شناسیمعنا
توانسته از زبان امام صادق(ع) صـادر شـده باشـد و تحلیـل     بخش مدرج این روایت، نمی
دهد کـه غـرض اصـلی در ایـن دو روایـت، صـدور فتـوای        محتوای این روایات نشان می

  صبح و قنوت.   ۀای است؛ نه بیان حکم نافل تقیه
دهد، این روایت توسط غالیـان  این دو روایت با روایت مبسوط دیگر نشان می ۀقایسم

احکام صادره از لسان امام صـادق(ع) جعـل شـده و     ۀای بودن همتقیه ۀبرای ایجاد شبه
  بخشی در روایات معتبر برای تأیید روایت مبسوط، در روایات مختصر درج شده است.

مذکور از منظر غالیان، یـک موضـوع اسـت و آن    رسد کارکرد مهم روایات به نظر می
شده، در بسیاری مواقع از روی تقیه بوده اینکه احکامی که توسط امام صادق(ع) بیان می

کـرده و از روی تقیـه و   گرا و سـرّی عمـل مـی   و امام (ع) نیز در بیان حکم شرعی، باطن
                                                                                                                                        

افِهِ بِأَ " دَّثْتُکَ بِخِلَ ابِلٍ فَحَ نْ قَ امَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِ دِیثٍ الْعَ دَّثْتُکَ بِحَ وْ حَ : أََرأَیْتَکَ لَ الَ ذُ اللَّهِ ع قَ خُ تَ تَأْ ا کُنْ هِمَ یِّ
حِمَکَ الَ لِي رَ خِیرِ فَقَ الْأَ ذُ بِ تُ آخُ تُ کُنْ الَ قُلْ همچنین در قسمت پایانی روایت نخسـت، عبـارتی   ». اللَّهُ قَ

ـدَ   « که با قرآن مخالفت دارد و آثار غلو در آن پیداست و آن اینکه، وجود دارد  ـا أَنْ یُعْبَ یَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّ
ـ به این معنا که خداوند از اینکه آشکارا عبادات شود، إبا دارد؛ در حالی» سِرّاً ص قـرآن کـریم داللـت بـر     که ن
» و التجهر بصالتک و التخافت بها و ابتغ بین ذلـک سـبیال  «روی در عبادت از جهت إخفاء و جهر دارد. میانه

]؛ چهارم: اشکال بعدی تفرد بخش مدرّج حدیث نخسـت در جوامـع حـدیثی اسـت، یعنـی در      110[االسراء:
رد. روایت دیگر نیـز در مـورد حلیـت صـید     هیچ حدیث دیگری ندارد و این بخش از روایت مشکل شذوذ دا

داد، ولـی مـن تقیـه    کرد و فتـوا بـه حلیـت مـی    فرماید: که پدرم، تقیه میپرنده بازی است، امام باقر(ع) می
ترین مشکل این روایـت آن اسـت کـه حکـام امـوی      ]. مهم208، ص6ج ،90دانم [را حرام میکنم و آن نمی

امام باقر (ع) از عمـربن عبـدالعزیز، بـه     ۀ] و تقی45، ص113؛ 18ص، 51پایبندی به احکام شرعی نداشتند [
 ].71، ص77[ ای که وی برای امام باقر(ع) قائل بود، متصور نیستجهت احترام ویژه
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کـرده اسـت و   مـی  انـد، بیـان  را داشـته کتمان اسرار، احکام ظاهری که مـردم تحمـل آن  
 ه،طریقت و یا مرّ الحّق، آن قدر با احکام ظاهری مغایر بوده که فقهـاء بزرگـی چـون زرار   

همـان   "باء"اند. حرف دیدهرا یک سره باطل و نادرست میدر صورت علم به حقیقت، آن
طور که گفته شد، به معنای استعانت بوده است. غالیان در جعل و تحریـف ایـن روایـات    

ای جز تخریب بیان فقـه  شتند؛ باب گفتمان جدیدی را در فقه بگشایند که ثمرهتالش دا
آید، همان اسـت  و احکام شرعی را در پی نداشته است. در واقع آنچه از این روایات بر می

داننـد و  که بیان حکم بر مبنای کتمان اسرار بوده است؛ بنابراین، کسانی که اسرار را نمی
کننـد؛ ولـی آنـان کـه     ای عمل میرند، به احکام ظاهری و تقیهصالحیت علم باطن را ندا

  توانند به طریقت و حقیقت عمل کنند.اهل حق هستند، می
در نادرستی چنین تصویری از نوع بیان احکام شرعی توسـط امـام صـادق(ع)، هـیچ     

دوگانه بـودن احکـام    ۀئلتواند شک داشته باشد. باید توجه داشت، مسصاحب خردی نمی
با فقه شیعی سـازگار   ر نزد غالیان، با بیان اهل غلو به شکلی بیان شده که ظاهراًشرعی د

کـه  جای اصل کتمان سرّ، از اصطالح تقیه استفاده شده است؛ در حالیه باشد؛ بنابراین ب
  ماهیت اصل کتمان سرّ، در بین غالیان و تقیه در فقه جعفری، دو موضوع متفاوت است. 
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