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Abstract
Imami Jurists ,due to the importance of prudential
concealment )Taqīyah(in the Shiʻi thought system and
to great emphasis of Islamic Shariʻa on this subject ,have
regarded in explaining its effects as greatly significant ,taken
to its legal )fiqhi( )inference and presented view in the context
of situational )Waḍʻī( and obligational ) Taklīfī( rulings in
prudential concealment Behavior .Various issues and views
have been come up in the fiqhi works concerning situational
1 .Hakim - M; (2021); “ General Principles of Judging the Authenticity
in Prudential Concealment Behavior; Investigating the Contexts in the
Field of Worships and Transactions “; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 7
; No: 23 ; Page: 41-73 ; Doi:10.22034/jrj.2020.56643.1966

ruling )Ḥukm Waḍʻī(of worships and prudential concealment
transactions .But general foundations of Ijtihadi views have
not been independently explained .For this reason ,while
critically rethinking the opinions ,this article analyzes the
principles and documents of situational ruling of prudential
concealment behavior and re-examines the effects of those
principles in the field of worships and transactions. In this
study ,which is written in a descriptive-analytical method,
the general legal proofs in permission to obey prudential
concealment) Taqīyyah( traditions ,)Hadith Raf)ʻ,)Meysūr
(principle and discovering the edict by prudential concealment
obeying through connecting the worships edicts to prudential
concealment ethics is accepted as the basics of judging the
Jostar- Hay
validity in obeying the prudential concealment .Based on Fiqhi va Usuli
mentioned basics ,situational ruling of validity and its effects Vol 7 ; No 23
Summer 2021
in worships and transactions performs in the condition of
prudential concealment provided that urgency and conformity
42
of the title would be customarily true about the remaining
amount of action.The effect of validity of devotional-prudential
concealment behaviors is that worship does not need to make
it up or restore it and expected effects of unilateral obligations
and contracts result in prudential concealment transactions.
Key Words :Prudential Concealment ) Taqīyyah,(
Prudential Concealment Proofs ,Legal Permission,
Situational Ruling )Ḥukm Waḍʻī(Validity Ruling ,Ḥadith
Rafʻ ,Meysūr Principle.
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مبانی عام حکم صحت در رفتار تقیهای؛
واکاوی زمینهها و تحلیل در ساحت عبادات و معامالت
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چکیده
ّ
فقیهان امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیه در نظام اندیشۀ شیعه و
فراوان شریعت نسبتبه این نهاد دینی ،در تبیین آثار آن اهتمام
تأکید و ترغیب
ِ
احکام تکلیفی و وضعی
استنباط فقهی و ارائۀ دیدگاه در زمینۀ
ورزیدهاند و به
ِ
ِ
در رفتارهای تقیهای پرداختهاند .در آثار فقهی ،دربارۀ حکم وضعی عبادات و
ِ
ّ
معامالت تقیهای ،مباحث متعدد و دیدگاههای متفاوتی مطرح گردیدهاست ،اما
طور مستقل تبیین نشدهاست .به همین
بنیانهای عام آن
ِ
نظریات اجتهادی به ِ
سبب ،این نوشتار ضمن بازاندیشی انتقادی دیدگاهها ،به واکاوی و تحلیل مبانی
و مستندات حکم وضعی اعمال تقیهای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی در
ِ
ساحت عبادات و معامالت (به معنای اعم) پرداختهاست .در این جستار که
امتثال
با روش توصیفی ـ تحلیلی سامان یافتهاست ،ادلۀ عام شرعی در اذن به
ِ
کشف امر به امتثال تقیهای
تقیهای (روایات تقیه) ،حدیث رفع ،قاعدۀ میسور و
ِ
اوامر تقیه ،بهعنوان مبانی حکم
اوامر عبادات با ِ
از طریق پیوستگی و انضمام ِ
براساس مبانی یادشده ،با این
صحت در اعمال تقیهای پذیرفته شدهاست.
ِ
 .1تاریخ دریافت1398/11/1 :؛ تاریخ پذیرش1399/3/11 :
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ً
شرط که اضطرار و انطباق عنوان بر مقدار باقيمانده از عمل عرفا صدق کند،
حکم وضعی صحت و آثار آن در عبادات و معامالت انجامگرفته در شرایط
تقیه جاری و ّ
مترتب میشود .اثر صحت در رفتارهای عبادی تقیهای ،إجزاء و
بسندگی عبادت و بینیازی از اعاده یا قضا است و در معامالت تقیهای نیز ّ
ترتب
آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه میدهد.
کلیدواژههاّ :
تقیه ،ادلۀ تقیه ،اذن شرعی ،حکم وضعی ،حکم صحت ،حدیث
رفع ،قاعدۀ میسور.
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بیان مسئله
مفهومپژوهی ،تبارشناسی و کشف و تحلیل مبانی ،اقسام و احکام تقیه
در دانشهای کالم ،فقه و حدیث ،مباحثی دیرین و درازدامنی را در اندیشۀ
اسالمی پدید آوردهاستّ .
«تقیه» در لغت به معنای حذر ،پرهیز ،نگاهداشتن و
پنهاننمودن است (ابنمنظور402/15 ،1414 ،ق؛ فیومی ،بیتا669/2 ،؛ زبیدی1414 ،ق،
)304/20؛ و در اصطالح ،به مفهوم پنهانساختن حق و پوشاندن اعتقاد به آن
دربرابر مخالفان و ابراز همسویی با آنان در رفتار و گفتار (برخالف میل باطنی)
ِ
به قصد صیانت خویش از زیان دینی ،جانی ،مالی و آبرویی بهکار رفتهاست
(مفید1371 ،ق137 ،؛ انصاری1414 ،ق71 ،؛ داوری1426 ،ق61/1 ،؛ هاشمی شاهرودی،
.)584/2 ،1394
تقیه در متون دینی ،دارای دالالت و اشارات قرآنی (آل عمران28/؛ نحل106/؛
ّ
متعدد است ّ
غافر )28/و مستندات روایی
(حر عاملی1409 ،ق.)237-203/16 ،

وجدان سلیم نیز
عالوهبر آیات و روایات ،بر حکم عقل ،سیرۀ ُعقال ،فطرت و
ِ
مبتنی است (بجنوردی1419 ،ق50/5 ،؛ داوری1426 ،ق 64/1 ،و )66و مورد اجماع
و تسالم فقیهان قرار گرفتهاست (داوری1426 ،ق .)65/1 ،حکمتهای فراوانی
برای مشروعیت تقیه قابل تصویر است که ازآن جمله میتوان به حفظ اسرار
عدم خسارت
امامان:و شیعیان ،ایجاد و حفظ وحدت ،معاشرت معروف و ِ
دینی و دنیایی اشاره کرد (مفید1414 ،ق118 ،؛ خمینی1420 ،ق7 ،؛ حسینی سیستانی،
بیتا.)257 ،
تقیهپژوهی در فقه امامیه ،از دیرباز مورد اعتنای مؤلفان آثار فقهی بوده و
ّ
از زمان حیات معصومان :رسالههای مستقلی در این زمینه نگاشته شدهاست
فقیهان متأخر و معاصر در
(طهرانی1403 ،ق .)405-403/4 ،رسالههای مستقل
ِ
فقهپژوهی تقیه (کرکی1409 ،ق54-49/2 ،؛ انصاری1414 ،ق103-71 ،؛ خمینی،

1409ق )210-173/2 ،و حواشی فقهای دیگر بر این آثار (مامقانی1350 ،ق-241 ،
250؛ شهیدی تبریزی )637-630 ،1375 ،نیز اهمیت تحلیل فقهی تقیه و واکاوی

حکم رفتار تقیهای را نشان میدهد.
تقیه در قواعد فقهیۀ امامیه نیز همچون قاعدهای فقهی قلمداد شدهاست
(بجنوردی1419 ،ق47/5 ،؛ مکارم شیرازی1411 ،ق381/1 ،؛ مصطفوی1421 ،ق.)102 ،

فقیهان تقیه را براساس منشأ و انگیزه و هدف مبتنی بر ادلۀ قرآنی و
ّ
مستندات روایی بهگونههای متعددی ،همچون خوفی ،کتمانی ،مداراتی
(تحبیبی) و اکراهی (اجباری) تقسیم کردهاند( 1خمینی1409 ،ق174/2 ،؛ خمینی،
1415ق236/2 ،؛ روحانی1412 ،ق392/11 ،؛ داوری1426 ،ق ) 203/1 ،و بر مطالعه و
کشف ویژگیهای هر یک از اقسام یادشده اهتمام ورزیدهاند.
این مسائل از جمله آثار و کارکردهای فقهی تقیه محسوب میشوند:
برچیدگی تکالیف الزامی در حرمت و وجوب (انصاری1414 ،ق74 ،؛ خویی،
1418ق)266/4 ،؛ رفع گناه و استحقاق عقاب ّ
مترتب بر مخالفت با الزامهای
ِ
ِ
ّ
شرعی (انصاری1415 ،ق)478/2 ،؛ برچیدگی جزای حدی در مانند نطق تقیهای
 .1تقیــۀ خوفــی :گون��های از تقیــه اســت کــه بــا انگیــزه و هــدف حفــظ جــان ،مــال یــا آبــروی مؤمنــان،
بزرگداشــت دیــن و اعتــای کیــان اســام و مذهــب تشــریع شدهاســت (روحانــی1412 ،ق .)411/11 ،تــرس از
ـرس شــخص
ض��رر و انتظاــر خساــرت جانـ�ی و مال�یـ ی��ا آبروی��ی کـ�ه چنی��ن تقی��های را مشــروع ســاخته اســت ،تـ ِ
ّ
متقــی (تقیهکننــده) ،تــرس نســبتبه جــان و مــال یــا آبــروی بــرادران مؤمــن دینــی و نیــز تــرس نســبتبه کیــان
اس�لامی ی��ا شــأنی از شــئون ش��یعه را ش��امل میشــود (خمینــی1409 ،ق174/2 ،؛ خمینــی1415 ،ق236/2 ،؛
خمینــی.)7 ،1420 ،

تقیــۀ کتمانــی :ایــن نــوع از تقیــه ،بــا هــدف حفــظ اســرار امامــان :و شــیعیان تشــریع شدهاســت
(خمینــی1415 ،ق )236/2 ،و بــا کتمــان و مخفــی نگاهداشــتن مــرام و مذهــب و عــدم ترویــج و تظاهــر
ِ
ّ
ب�هـ آن تحققــ مییابــد (روحانــی1412 ،ق .)415/11 ،شــرایطی کــه تظاهــر بــه مذهــب و مــرام اعتقــادی یــا
س��لوکی و مناس�کـی ،موجبــ مفس��دههایی شــود انگیزــۀ اینگون��ه از تقی��ه را ش��کل میدهــد؛ مفســدههایی
ـدن جــان یــا ازبی ـن رفتــن آبــرو ،تشـ ّـتت جماعــت شــیعیان ،خلــل در کیــان مذهــب و منــع از
چــون هالکشـ ِ
ِ
ترویــج آن.
«تقیــۀ مداراتــی» (تحبیبــی) :انگیــزه و هــدف و مطلــوب در ایــن نــوع از تقیــه ،ذات وحــدت اســامی اســت
کــه بهوســیلۀ جلــب مـ ّ
ـودت و ّ
محبــت مخالفــان مذهــب ،بــا حســن معاشــرت بــا ایشــان تحقــق مییابــد ماننــد
عیــادت از مریضــان آنهــا ،حضــور در نمــاز جماعــت و تشــییع جنــازه امــوات آنــان .ســهگانۀ یادشــده بــه
ّ
اعتــای کیــان و عـ ّـزت اســام و مســلمانان در مقابــل کفــار و مشــرکان خواهــد انجامیــد ،بــدون آنکــه تــرس
ِ
از ضــرر یــا انتظــار خســارت مطــرح باشــد (خمینــی1409 ،ق174/2 ،؛ خمینــی1420 ،ق8-7 ،؛ روحانــی،
1412ق.)421/11 ،
«تقیــۀ اکراهــی» (اجبــاری) :تــرس از زیانرســیدن بــه جــان یــا مــال یــا آبــرو ،گاه بهدلیــل «اکــراه»
ّ
ـرار ناشــی از اکــراه،
تحققــ مییابــد (روحانــی1412 ،ق .)392/11 ،تقیــۀ اکراهــی ،بــه دلیــل ضــرورت و اضطـ ِ
مشــروعیت یافتــه اســت و شــخص تقیهکننــده در شــرایطی بــه تقیــه تمســک میجویــد کــه از جانــب دیگــری
اکــراه شــده باشــد (روحانــی1412 ،ق.)396-395/11 ،
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به مطالب کفرآمیز (آل عمران )28/که در شرایط عادی باعث ارتداد و مستوجب
ّ
حد است (نجفی1404 ،ق)610-609/41 ،؛ جزای تعزیری ّ
مترتب بر ارتکاب تقیهای
ّ
اسباب تعزیر و نیز ارتفاع کفاره در مانند افطار تقیهای در ماه رمضان (خویی،
ِ
1418ق.)267/4 ،
شمار
حکم وضعی رفتاری كه بهصورت تقيهاى به انجام رسیدهاست در
ِ
مسائل اختالفی قلمداد میشود و آرای فقیهان در این زمینه متفاوت است .این
اختالف آرا ،پژوهشگران را به دیدگاههای پراکنده و متفاوتی در ابواب مختلف
فقه امامیه رهنمون میسازد (همدانی1416 ،ق449/2 ،؛ داوری1426 ،ق.)175/1 ،
در ساحت عبادات تقیهای ،سه دیدگاه اساسی در آثار فقیهان مطرح
وجوب اعادۀ عمل عبادی پس از زوال شرایط تقیه
شدهاست :نخست ،دیدگاه
ِ
ّ
(عدم إجزاء مطلق)؛ دوم ،نظریۀ اجزاء و بسندگی عبادت تقیهای و تحقق امتثال
بدون نیاز به اعاده بهطور مطلق و سوم ،دیدگاه تفصیل و وابستگی صحت و اجزاء
عبادت تقیهای به سبک و سیاق دلیل شرعی.
در ساحت معامالت تقیهای نیز دو دیدگاه عمده توسط فقیهان مطرح
شدهاست :نخست ،دیدگاه عدم ّ
ترتب آثار صحت بر معامالت تقیهای و دوم،
نظریۀ ّ
اضطرار
ترتب حکم صحت و آثار آن بر معامالت انجامگرفته در شرایط
ِ
تقیهای.
اما تاکنون تحقیق مستقلی در زمینۀ مبانی اجتهادی این نظریات ارائه
نشدهاست .بر همین اساس ،لزوم بازپژوهی و تحلیل این مسأله و ارائۀ دیدگاهی
فراگیر پیرامون مبانی عمومی آن در حکم وضعی تقیه احساس میشود.
ً
ّ
اعمال مکلفان قطعا صحیح نیست اگر در شرايط عادى و بدون تقيه ،با
واجد مانع انجام گیرد ،و آثار وضعی بطالن بر آن
فاقد جزء و شرط یا
ِ
اختالل و ِ
ّ
مترتب میشود .اما اعمالی که در مقام و شرایط تقیه هستند وضعیتی متفاوت
دارند .براساس مبانی و مستنداتی که در این مقاله ارائه میشود ،میتوان در
رفتارهای تقیهای که با منشأها و انگیزههای ّ
متنوع (خوفی ،مداراتی و )...صورت
میگیرد ،حکم وضعی صحت را با تفاوت در قلمرو و آثار صحت ّ
مترتب دانست.
ِ
ِ
این نوشتار بنابر مجالی که دارد ،به واکاوی و تحلیل آن مبانی خواهد پرداخت.
ِ
بنابراین پرسش اساسی تحقیق حاضر بهصورت این گزاره مطرح میشود که
(حکم وضعی صحت در اعمال تقیهای ،در ساحت عبادات و معامالت از چه
مبانی و قلمرو و آثاری برخوردار است؟) پاسخ به این پرسش ،در مباحث ذیل
واکاوی خواهد شد.

 .1ساحت شناسی بحث
حکم وضعی رفتار و اعمال تقیهای در دو ساحت قابل طرح و بررسی است.
 .1-1ساحت نخست :حکم و اثر وضعی در عبادات تقیهای
عبادات شرعی ،همراه با اجزا و شرایط تشریع شدهاند و اموری موانع صحت
ِ
آنها قلمداد شده که از آن امور نهی شدهاست .نهى در حرمت شرعى ظهور
اصول فقه ،مقتضای فساد عمل است
دارد و نهی از عبادت بر مبنای دانش
ِ
ّ
(آخوند خراسانی1409 ،ق180 ،؛
مظفر .)346/1 ،1375 ،بنابراین در صورت اختالل
در اجزا و شرایط عبادت یا مواجهۀ آن با مانع صحت در شرایط عادی ،عمل
عبادی باطل است و آثار بطالن آن (وجوب اعاده یا قضا) ّ
مترتب خواهد شد .در
ِ
اضطراری تقیه نیز ممکن است عبادات با فقدان برخی از اجزا و شرایط
وضعیت
ِ
به انجام رسند و یا با مانع صحت مواجه شوند ،مانند وضو برخالف نظر فقهی
ِ
صحیحّ ،
تكتف در نماز ،سجده بر چيزى كه سجده بر آن صحيح نيست و نیز
محرمات در احرام ّ
انجام برخى ّ
حج .اگر عبادات تقیهای صحیح دانسته شوند،
اثر صحت (اجزاء) 1بر آنها ّ
مترتب خواهد شدّ .تتبع در آثار فقهی و بررسی
تاریخچۀ مسألۀ صحت و إجزاء در عبادات تقیهای ،سه دیدگاه اساسی را در این
زمینه بهدست میدهد:
الف .گروهی از فقیهان با محدودسازی قلمرو صحت در عبادات تقیهای،
به وجوب اعادۀ عمل پس از زوال تقيه و رفع شرایط اضطرار حکم میکنند
ّ
(طوسی1387 ،ق22/1 ،؛ محقق حلی1408 ،ق14/1 ،؛ محقق حلی1407 ،ق ،)154/1 ،زيرا
ّ
تقیه حالتی موقت است (حسینی سیستانی ،بیتا )282 ،و عبادت تقيهاى مشروط به
مقام ضرورت است و بايد ميزان و مقدار ضرورت در آن لحاظ شود و به همان
میزان جايز باشد .بنابراین ،ضرورت تقيه منتفی شدهاست (حلی1419 ،ق.)45/1 ،
مسوغ و ِّ
ب .در نگاه گروهی دیگر از فقیهان تقيه ِّ
مجوز امتثال اعمال
عبادی بدون شرط و جزء يا همراه مانع است (شهید اول1412 ،ق )48 ،و عبادت
تقيهاى نیز عبادت شرعى محسوب میشود .بنابراین ،آثار صحت عمل تقيهاى
با زوال مقام تقيه نقض نخواهد شد (شهید ثانی1402 ،ق .)112/1 ،از سوی دیگر،
امتثال مأموربه مقتضى کفایت عمل و إجزاء است (کرکی1414 ،ق221/1 ،ـ222؛
عاملی1411 ،ق224/1 ،؛ نجفی1404 ،ق .)243/2 ،اصل استصحاب در صحت عمل
«ِ .1اجــزاء» ب��ه ای��ن معان��ی تعری��ف شدهاس��ت :کفای��ت و بس��ندگی عم��ل انجامگرفتــه بهوســیلۀ مکلــف و
ِ
س��قوط ٌ
مأمورب��ه در حکـ�م شــرعی و بینیــازی از تکــرار آن (هاشــمی شــاهرودی1437 ،ق)252 /5 ،؛ بســندگی
ِ
ـال اضطــراری یــا ظاهــری از امتثــال امــر واقعــی پــس از رفــع اضطــرار یــا کشــف خــاف و نیــز عــدم لــزوم
امتثـ ِ
اع��اده یـ�ا قض�اـی عم��ل انجامگرفتــه (آخونــد خراســانی1409 ،ق82 ،؛ صــدر1417 ،ق.)135 /2 ،
ِ
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تقیهای نیز باعث انتفای اشتغال ذمه مىشود (نجفی1404 ،ق.)244/2 ،
ج .برخی از فقها عبادات تقيهاى و حكم وجوب یا عدموجوب اعاده
در وقت یا قضای خارج از وقت در آن عبادات را در صورتی صحیح و کافی
میدانند که اذن به امتثال تقیه در سبک و سیاق دلیل شرعى وجود داشته باشد.
ّ
اذن شرعی به تقيه در عبادات به چند صورت تحقق مییابد:
ّ
در صورت اول ،متعل ِق تقيه داراى جواز و اذن خاص شرعی است ،مانند
وضوی تقیهای (طوسی1407 ،ق ،362/1 ،ح1092؛ طوسی1390 ،ق ،71/1 ،ح )219و
نماز تقیهای (کلینی1407 ،ق .)380 ،365/2 ،اینگونه موارد ،چنانچه به همان صورت
مأذون و منصوص انجام پذيرند ،امتثال قلمداد مىشود و امتثال ،مقتضى إجزاء
است .بنابراین ،اعادۀ عمل واجب نخواهد بود (كركى1409 ،ق .)52-51/2 ،در
ّ
ّ
اذن به امتثال تقیهای بهوسیلۀ دلیل خاص شرعی ،شارع مقدس براى مأموربه كلى
دو فرد اختيارى و اضطرارى قرار دادهاست و بر همین اساس ،امر به مأموربه
ّ
كلى چنانكه با فرد اختيارى ساقط مىشود ،در هنگام تحقق اضطرار با فرد
وقت عبادت
اضطرارى نیز ساقط خواهد شد ،هرچند شرایط تقيه قبل از خروج ِ
مرتفع شده باشد و امکان امتثال در زمان عبادت وجود داشته باشد (انصاری،
1414ق 77 ،ـ .)78
ّ
در صورت دوم ،متعل ِق تقيه داراى اذن خاص شرعى نيست بلكه جواز تقيه
ُّ
«التقية في
در آن عبادت از عمومات جواز تقیه استنباط مىشود .روایاتی مانند
َّ ّ
ِّ َ
َ
يء َيضط ُّر إليه ابنآدم ،فقد َأحل ُه الل ُه له»( 1کلینی1407 ،ق ،220/2 ،ح)16؛
كل ش
ٍ
َ َ
ّ
ُّ
صاحبها ُ
ُ
أعلم بها حين تنزل به»( 2کلینی1407 ،ق،219/2 ،
و
ضرورة
كل
«التقية في
ٍ
ِ
ّ
ٌ
ّ َّ
ٌ
شيء من ّ
واسعة و ليس ٌ
ُ
مأجور عليها إن
صاحبها
التقي ِة إل و
التقية
ح)13؛ «فإن
ِ
ّ
ّ
َ
ّ
أعشار الدين فی التقي ِة ،و ال
شاء الل ُه»( 3کلینی1407 ،ق ،380/3 ،ح )7و ّ«إن ِتسعة
ِ
ِّ
ُ َّ
ُّ
َّ
َ
كل شيء إل في َالنبيذ و َ
4
المسح على الخفين»
التقية في
تقية له ،و
دين ِلمن ال
ٍ
ِ
ِ
(کلینی1407 ،ق.)217/2 ،
ّ
ّ
صورى موافقت
در اینگونه موارد ،اگر مكلف تعذر داشته باشد و اظهار
ِ
« .1تقیــه در هــر چیــزی اســت کــه انســان بــه آن اضطــرار یابــد [و ناچــار شــود]؛ زیــرا بــه تحقیــق ،خداونــد تقیــه
را در حال��ت اض��رار ،ب��رای تقیهکننــده حــال ســاخته اســت».
ـخص تقیهکننــده ،هــر زمــان کــه برایــش رخ دهــد ،خــود بــه
«.2تقی��ه در ه�رـ ضرورتـ�ی ،جاــری اس�تـ؛ و شـ ِ
آن آ گاهتــر اســت».
« .3ب�هـ تحقی��ق ،تقی�هـ موضوعیــ گس��ترده اس��ت؛ و هی�چـ تقی��های نیستــ ،جزــ آنکــه تقیهکننــده بــه خاطـ ِـر آن
ّ
مأجــور اســت ،ان شــاء اللــه».
ً
« .4بـ�ه راس��تی کــه ُنه َدهــم دیــن در تقیــه اســت ،و هــر کــس کــه تقیــه نــدارد ،اصــا ديــن نــدارد .و ّ
تقيــه در
همــه چيــز جــاری اســت ،جــز در نوشــيدن نبيــذ و مســح بــر روى كفــش».

ممکن نباشد و نیز راه گریزی (مندوحه) نداشه باشد ،مىتواند عمل تقيهاى را
انجام دهد و چنین عبادتی مجزی است .البته اگر اعادۀ عبادت در وقت آن
ممکن باشد ،پس از پایان شرایط و محدودۀ تقیه اعادۀ عمل نیز واجب است
(كركى1409 ،ق.)52/2 ،
عام عبادات است که نسبتبه مقام تقیه دارای عموم
صورت سوم ،اوامر ِ
ّ
ّ
و شمول هستند .در اوامر عام عبادات ،متعلقهای اوامر ّ
مقيد به تمكن هستند و
ّ
ّادلۀ تقيه ،فردی ّ
تعبدی براى حالت
عدم تمكن بهوجود میآوردند .صحت چنین
ِ
ّ
ّ
عمل تقيهاى ،مشروط به اين است كه مكلف راه گریز (مندوحه) و تمکن از
حکم واقعی را در بخش دیگری از زمان در اختيار نداشته
انجام عمل مطابق با ِ
باشد (انصاری1414 ،ق 77 ،ـ .)80
 .2-1ساحت دوم :آثار وضعی صحت در معامالت تقيهاى
در ّ
آثار حکم وضعی صحت در عقود و
ترتب
ایقاعات تقیهای (معامالت
ِ
ِ
ّ
به معنای ّ
اعم) مانند بیعهای باطل ،همچون بيع حصات ،عقد با تخلل فاصلۀ
طوالنى بين ايجاب و قبول و نیز نکاح و طالق تقیهای دو دیدگاه مطرح است:
الف .در دیدگاه نخست ،حکم و آثار صحت در معامالت تقیهای ّ
مترتب
ّ
نخواهد شد ،زیرا اوامر و ّادلۀ تقيه تنها بر مشروعیت و وجوب خوددارى و تحفظ
ضرر مالى ،جانى ،آبرويى و ...داللت دارند و فقط حرمت را اثبات میکنند.
از ّ ِ
آثار عمل صحيح از این ادله برداشت نمىشود (كركى1409 ،ق53 ،؛
اما ترتب ِ
انصاری 99 ،1414 ،ـ 100؛ داوری1426 ،ق.)175/1 ،
ّ
از سوی دیگر باید توجه داشت که جواز در ادلۀ تقیه ،اگر به ذات يك
معامله خاص تعلق گرفته باشد ،بر ترتب آثار صحت نيز داللت خواهد كرد ،زيرا
آنچه از جواز معامله در ذهن مرتکز میشود و مورد انتظار و توقع استّ ،
ترتب و
ِ
جريان آثار آن معامله است .اما اگر جواز در ادلۀ تقیه بهعنوانی عام و منطبق بر
موارد فراوان تعلق یافته باشد ،مقصود از حليت و جواز ،ترتب آثار نخواهد بود،
زيرا دليل عام یا مطلق براى بيان حكمى آمدهاست كه به همه مصاديق تعلق
ً
حكم دربرگیرندۀ همۀ افراد و مصادیق صرفا حكم تكلیفى
پذيرد .بدون ترديدِ ،
است نه وضعى ،بهويژه در ادلۀ جواز تقيه که براى حفظ جانها و مالها و آبروها
تشريع شدهاند و جان و مال و ناموس تنها با برداشتن حكم تكلیفى حفظ خواهد
شد ،نه حكم وضعى و آثار آن.
نکتۀ مهم این است که تقيه در معامالت ،تنها از عمومات و اوامر مطلق
تقيه بهره میبرد و هيچگونه معاملهاى که داراى ّ
نص شرعى خاص بر جو ِاز تقيه
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باشد وجود ندارد.
ّ
ب .دیدگاه ترتب حکم و آثار صحت در نظریۀ دوم در این ساحت است
که درمقابل نظریۀ پیشگفته قرار دارد و نظریۀ برگزیدۀ این جستار است .این
ِ
اطالق اخبار و ادلۀ جواز رفتار تقيهاى است (کلینی1407 ،ق،
دیدگاه مبتنی بر
ِ
 .1)380/3 ،217/2این روایات و ادله اطالق دارند و بر ترتب مطلق آثار در ساحت
عبادات و معامالت داللت میکنند ،زيرا جواز و منع در هر فعلی با عنایت به
خاص آن و بهحسب همان فعل استعمال مىشود و با توجه به ويژگىهاى
مورد
ِ
آن معنا میدهد .منع و جواز در افعالى كه حكم مستقل تکلیفیای همچون
حرمت دارند به معناى گناه و عدم گناه است و در اجزاء و شروط و موانع
ّ
عبادات ،به معناى اذن و عدم اذن به تحق ِق امتثال آن عمل است ،درصورتیکه
بدون جزء و شرط یا همراه با مانع باشد .منع و جواز در معامالت نيز به معناى
ِ
«اشكال و عدماشكال بر معامله ،از حيث جريان آثار مقصود از آن معامله»
استعمال مىشود.
عالوهبراین ،میتوان از پارهای نصوص روایی ،اذن خاص شرعی به تقیه
را در برخی از عقود و ایقاعات ،مانند شهادت در نکاح و طالق به دست آورد
(اشعری1408 ،ق ،73 ،ح .)153اذن شارع به یک رفتار معاملی ،داللت ّ
تضمنی بر
ِ
اباحه و صحت آن عمل دارد .از سوی دیگر چنانکه گذشت ،با توجه به مفاد
آثار
مورد انتظار از معامالت ،به معنای «عدم اشكال بر معامله ،از حيث جريان ِ
مقصود» است و شارع آن را امضا کردهاست.
بنابراین اذن شرعی به رفتار تقیهای اختصاصی به عبادات ندارد.
 .2مبانی و مستندات حکم وضعی صحت
داوری میان دیدگاههای مطرحشده ،نیازمند واکاوی و تحلیل مبانی صحت
و ّ
ترتب آثار آن در اعمال تقیهای و تبیین قلمرو این مبانی است.
 .1-2ادلۀ عام شرعی در اذن به امتثال تقیهای
ّ
مجموعۀ احاديث عمومى دال بر جواز تقيه ،از این قابلیت برخوردارند
که مبنایی كلی را براى اثبات حكم وضعى صحت در رفتار تقیهای ارائه دهند
ّ
روايات دال بر اذن عام در امتثال تقیهای در ادامه
(داوری1426 ،ق .)191/1 ،برخی
ِ
مطرح میشود:
 .1-1-2امام باقر7در روایتی چنین فرمودهاست:
َ َّ ُ ّ ُ َ
ّ
َ
ُّ
شيء َيضط ُّر إليه ابنآدم ،فقد أحله الله له» (کلینی1407 ،ق،
«التقية في كل ٍ
 .1ر.ک :احادیث  220 ،13 ،219 ،2و 16در جلد دوم و حدیث  7در جلد سوم.

 ،220/2ح .)18
َ ُّ ّ
ُ
تعبیر «أحله الله» در روايت
مقصود از ِاحالل (حالل دانستن) که از ِ
نخست برداشت میشود ،ترخيص و اذن شرعى در همۀ فعلها و ترکهاى
ّ
ای مکلف است .احالل مطلق در این روايت ،حكم تكليفى جواز و حکم
تقیه ِ
وضعى صحت هر دو را در بر مىگيرد و شامل ترک جزء و شرط يا انجام مانع
به دليل تقيه نیز میشود.
بر این اساس ،مقصود از احالل ،رفع منعى است كه در برخى موارد دارای
ُ
تحريم نفسى است ،مانند شرب خمر ،و در برخى موارد شامل تحريم غيرى
ّ
است ،مانند ّ
تكتف در نماز يا مسح بر حائل در وضو یا تخلل فاصلۀ طوالنی بین
ایجاب و قبول در عقود.
 .2-1-2در روایتی که به صورت پرسش از امام 7دربارۀ نماز جماعت
تقیهای و اقتدا به امام غیرعادل طرح شده ،امام 7چنین پاسخ فرمودهاست:
ُ َّ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َّ َّ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ
يْ منَ
«...ثم ليتم صلته معه عل
ى م َا است َّط ُاع ،ف ِإن الت ِقية و ِاسعة وليس ش ٌ ِ
َّ َّ َّ َ َ ِ ُ َ َ ْ ُ ٌ َ َ ْ َ ْ
1
َ
احبها مأجور عليها ِإن شاء الله» (کلینی1407 ،ق ،380/3 ،ح.)7
الت ِقي ِة ِإل وص ِ
در روایت دوم نیز برخی از احکام وضعی نماز ،مانند شرطیت عدالت
در امام جماعت و جزئیت سوره با ثبوت تقيه برداشته شدهاست و به اتمام نماز
بهمیزان مقدور امر گردیدهاست (انصاری1414 ،ق92 ،؛ داوری1426 ،ق .)195/1 ،در
درصدد امر به امتثال و بيان تحقق امتثال است،
این حدیث ،از آنجا كه امام7
ِ
حكم ایشان به اتمام نماز بهاندازۀ استطاعت و توانایی ،نشاندهندۀ سقوط همۀ
اجزا و شرايط و موانعى است كه ممکن است رعایت آنها مقدور نباشد.
احتمال اختصاص و انحصار اين ميزان از سيطره و وسعت تقيهاى
ٌ
َّ ّ َ
واس َعة» دفع مىشود.
درخصوص نماز نيز با توجه به اطالق تعليل در ِ
«لن التقية ِ
 .3-1-2در حدیثی دیگر از امام صادق 7تفسیر و تبیین مقام تقیه چنین
بیان گردیدهاست:
َ َ
َ
ُ
ّ
ُ
َ
ُ
وءُ ،
«وت ُ
كم ِهم ِوف ِعل ِهم علی غ ِير
ظاهر ح
فسير ما يتقی مثل أن
يكون قوم س ٍ
ِ
ُ
َ َُ
ُّ َ
ُ َ َ ِّ
المؤمن َب َينهم ل َمكان َالت ّقية م ّما ّ
ُ
اليؤدي إلى
عمل
يء ي
َحكم الحق ِوف ِعله .فكل ش ٍ
ِ ِ
ِ ِ
الفساد في الدين ّ
فإنه ٌ
جائز»( 2کلینی1407 ،ق.)168/2 ،
ِ
ِ
[ ...« .1در اقام��ه نمـ�از جماع��ت تقیـ�های بــه امامــت امــام فاقــد شــرایط] بایــد بــه میــزان توانایــی ،نمــاز را بــه
همــراه وی بـ�ه اتمــام رس�اـند ،زیـ�را تقیــه موضوعــی وس�یـع و گســترده استــ و هی��چ تقیـ�های نیســت جــز آنکــه
ّ
تقیهکننــده بــه خاطــر آن مأجــور اســت انشــاءالله».
« .2تبییــن و توضيــح مــورد تقيــه ،اينگونــه اســت كــه برخــی ،ظاهـ ِـر دســتورات و كردارشــان بــر خــاف حکــم
و رفتــار حقــ باش��د .بنابرایــن ،هرــ رفت��اری را كهــ مؤمـ�ن بهــ خاطرــ تقي��ه در مياــن آن�اـن انجاــم دهـ�د ت��ا بدانجــا
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در حدیث سوم نیز عالوهبر منع تکلیفی ،حكم وضعى مانعيت برداشته
ِ
شدهاست ،زيرا مقصود از جواز ناشى از تقيه در هر موردى با سنجش و قياس
آن با منع شرعى در شرايط عادى و خارج از مقام تقيه استنباط مىشود و تقیه
ممنوعیت محققشده در شرایط عادی را مرتفع خواهد ساخت (انصاری1414 ،ق،
ِ
 .)92بنابراین ،جواز ذكرشده در اين روايت ظهور در مطلق اباحه دارد و اباحۀ
ً
نفسى و غيرى را شامل است .جواز غيرى نيز عرفا (با منشأ ارتکاز و فهم عرفى)
با رفع جزئيت و شرطيت و غيريت مالزمه دارد.
 .4-1-2در روايتی دیگر امام صادق 7چنین آمدهاست:
ّ
ّ
ُّ
َّ
َ
التقية ،وال َ
ّ
تقية له ،و التقية في كل
دين ِلمن ال
ّ«إن ِتسعة أعشار الدين في ُ َِّ
بيذ و المسح علی الخفين» (کلینی1407 ،ق ،217/2 ،ح.)2
شيء إل في َالن
ٍ
ِ
ِ
حديث چهارم نیز بر ثبوت و مشروعيت تقيه در تمام موارد ممنوع در شرايط
عادى داللت میکند بهاستثناى (نوشیدن ُمسكر و مسح بر حائل)( 1داوری1426 ،ق،
 .)194-193/1استثنای مسح بر حائل ،با عنایت به اينكه منع از چنین مسحی در
شرايط عادى ،منع غيرى است ،دليل بر ثبوت تقيه در تمام موارد منع غيرى (امور
ِ
ممنوعه براى رسيدن به صحت عمل) است و با ثبوت تقيه و رفع مانعيت ،اثر
وضعی (بطالن) آن نيز مرتفع خواهد شد.
ّ
براساس تحلیل ارائهشده از محتوای احادیث ،اذن شرعی به تحقق امتثال
ً
تقیهای ،بهدلیل ظهور ادله در كفايت عمل انجامگرفته در شرايط تقیه ،هم تكليفا
ِ
ً
وضعا ،إجزاء و ّ
ترت ِب آثار را نتیجه خواهد داد.
و هم
ّ
ّ
شایان ذکر است که برخی از روایات عام تقیه در مقام تبیین تقیه مطلق
هستند (کلینی1407 ،ق ،219/2 ،ح 13و  ،220ح 16و ح .)18برخی برای تفسیر تقیۀ
خوفی وارد شدهاند (کلینی1407 ،ق )168/2 ،و برخی دیگر بیانگر تقیۀ مداراتی
هستند (کلینی1407 ،ق ،219/2 ،ح ،11و  ،380/3ح .)7بنابراین ،مبانی روایی حکم
صحت ،بهگونۀ خاصی از اقسام تقیه (در تقسیم بر اساس منشأ و هدف) اختصاص
ً
که به تباهى دين منجر نگردد قطعا جائز است».
 .1عم��وم ایـ�ن روایتــ ،تقی�هـ را بهعن��وان قاعــدهای اولیهــ در تماــم افعاــل ّ
معرف�یـ میکنــد و اســتثنای نبیــذ
نــدرت نیــاز بــه تقیــه در چنیــن مــواردی توجیــه کــرد (فیــض
و مسحــ ب��ر پاپوــش (کف��ش) را میتــوان بــا ً ِ
غالبــا خــروج ّ
تخصصــی از موضــوع تقیــه دارنــد و البتــه تقیــه بــه
کاشــانی1406 ،ق .)686 /5 ،ایــن امــور
اقتضــای ضــرورت در ایــن مــوارد نیــز مشــروع و بلکــه واجــب اســت (خمینــی1415 ،ق238 /2 ،؛ مــکارم
ّ
شــیرازی1411 ،ق .)424-420 /2 ،برخــی از محققــان نیــز عــدم تقیــه امــام 7در ایــن م ـوارد را بــه ایــن دلیــل
ّ
دانســتهاند کــه در احادیــث خــود ّ
عامــه نیــز روایاتــی دال بــر حرمــت آنهــا وجــود دارد .بنابرایــن ،هرچنــد حکــم
ایــن مـوارد ،بیــن مذاهــب مــورد اختــاف اســت امــا امــام 7در آنه��ا تقی��ه نفرم��وده اســت (حســینی سیســتانی،
بیتــا.)354-353 ،

ندارد و در انواع مختلف تقیه قابل تعمیم است (داوری1426 ،ق.)175/1 ،
 .2-2حدیث رفع
برخی از فقها ،استناد به حدیث رفع را تنها برای رفع حکم تکلیفی در شرایط
ِ
تقیه پذیرفتهاند و ّ
تمسک به آن را برای اثبات حکم و آثار وضعی صحت نفی
ِ
میکنند (خویی1418 ،ق 266/4 ،و  .)273اما براساس آنچه در ادامه تبیین میشود
حدیث رفع (کلینی1407 ،ق 462/2 ،و 463؛ صدوق1362 ،ق ،417/2 ،ح9؛ صدوق،
1398ق ،353 ،ح )25این قابلیت را دارد که بهعنوان یکی از مستندات ّ
ترتب حکم
ِ
وضعی صحت و آثار آن در رفتار تقیهای بهشمارآید .باید توجه داشت که استناد
به حديث رفع ،مبتنى بر اين است كه عنوان اضطرار ،بر ترك جزء و شرط در
اى مانع صدق كند ،زيرا حديث رفع
مقام تقیه صدق
کند يا اینکه بر انجام تقيه ِ
بهطور مستقیم ّ
متعرض مقام تقيه نشدهاست اما اضطرار را بهعنوان يكى از موارد
1
برچیدهشده ّ
معرفى كردهاست.

 .1-2-2تقیه از مصادیق اضطرار
ِ

تقیه در نگاه عرف از مصادیق اضطرار قلمداد میشود و ترک آن مستلزم
حرج بر عملکننده است .روایات باب تقیه نیز فهم عرفی را تأیید میکنند
(کلینی1407 ،ق )220-219/2 ،و فقیهان نیز شمول حدیث رفع بر مقام تقیه را بهدلیل
مصداقداشتن برای اضطرار پذیرفتهاند (عاملی1419 ،ق 440/2 ،و  .)445در انطباق
ِ
عنوان اضطرار بر رفتار تقیهای (بر مناط تشخیص عرف) بين موارد مختلف تفاوتى
نیست .حتی موارد امكان اظهار موافقت صوری و تبديل امتثال یا انجام عمل در
ِ
اساس مقاصد و فهم عرفى باعث تنگناى شديد
زمان و مکان دیگر نيز اگر بر
ِ
گردد ،مصداق عرفی اضطرار محسوب میشود .البته در رفع اضطرار ،این شرط
شخص مضطر در وقوع حالت اضطرار و قراردادن خویش در
معتبر است كه
ِ
اين وضعیت مقصر نباشد ،زيرا مفاد حديث رفع مفادى «امتنانى» است (انصاری،
1428ق35/2 ،؛ انصاری1415 ،ق87/2 ،؛ نایینی1376 ،ق )346/3 ،و امتنانیبودن
حدیث رفع ،قلمرو داللت حدیث را به حدود امتنان محدود و ّ
مضیق میسازد.
بر همین اساس ،چنانکه برخی از فقها تصریح کردهاند (انصاری1414 ،ق،
 )77عنوان اضطرار بر رفتار تقیهای (بدون تقصیر تقیهکننده) منطبق خواهد بود.
َْ َ ُ
ُ َ َ ْ ُ
َ َ َ َ
ُ َّ
َ ْ َ َ ْ َّ
ـال :الخطــأ َو ِّالن ْسـ َـي ِان
ـن أ َّم ِتــي ِت ْسـ ُـع ِخ َصـ
ـد اللـ ِـه َ 7قــال :قــال َر ُســول اللـ ِـه« :6و ِضــع عـ
 .1عـ َـن أ ِبـ َـي عبـ َ ِ
ٍ
َ ُّ
ْ
ْ
َ
َ
ُ َ
ِّ
ْ ُ
ُ
َو َمــا ل َي ْعل ُمــون َو َمــا ل ُي ِطيقــون َو َمــا اض َطـ ُّـروا إل ْيـ ِـه َو َمــا ْاسـ ُـتك ِر ُهوا َعل ْيـ ِـه َو الط َيـ َـر ُة َو ال َو ْس َو َســة ِفــي َّالتفكـ ِـر
فــي ْال َخ ْلــق َو ْال َح َسـ ُـد َمــا َلـ ْـم ُي ْظهـ ْـر بل َسـ ْ َ
ـد» (کلینــی ،462 /2 ،1407 ،ح 1و  ،463ح2؛ صــدوق،1362 ،
ـان أو يـ ٍ
ِ
ِ ِِ ٍ
ِ
 ،417/2ح9؛ صــدوق ،353 ،1398 ،ح.)25
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 .2-2-2زمینههای استناد به حدیث رفع در حکم اعمال
تقیهای

استناد به مفاد حديث رفع برای اثبات إجزاء و ّ
ترتب آثار صحت بر رفتاری
تقيهای ،در سه حوزۀ احکام تکلیفی ،وضعی و آثار مشروط افعال قابل طرح
َّ
است .برچیدگی احكام تكليفى الزامی که متعلق به افعالند ،مانند حرمت و
ّ
وجوب ،بهواسطۀ تحقق اضطرار و مقام تقيه مورد پذیرش فقیهان قرار گرفتهاست
(نجفی1404 ،ق425/36 ،؛ انصاری1414 ،ق74 ،؛ خویی1418 ،ق266/4 ،؛ داوری،
1426ق .)175/1 ،اما ارتفاع احكام وضعى در افعال تقیهای ،مانند صحت و
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بطالن ،جزئيت ،شرطيت و مانعيت با ّ
تمسک به حدیث رفع نیازمند بررسی
خود فعل ،شرط آن محسوب
است .آثار افعال
ِ
«مشروط فعل» نامیده میشوند و ِ
مشروط فعل نیز نیازمند تحلیل و
حدیث رفع در برچیدن فعل و
میشود .قلمرو
ِ
ِ
ّ
ّ
بررسی است ،مانند وجوب كفاره كه بر افطار در روزهاى ماه رمضان مترتب
ّ
شرط اثر است و وجوب كفاره ،مشروط فعل
مىشود .در این مثال فعل افطارِ ،
است .ضمان بهعنوان اثر وضعى اتالف مال غير ،مثالى ديگر براى اين مورد
ِ
قلمداد میشود (خويى1418 ،ق 265/4 ،ـ .)266

 .1-2-2-2احکام تکلیفی

در دیدگاه برخی از فقیهان ،ازآنجاکه حديث رفع در مقام امتنان وارد
گردیدهاست و امتنان ،تنها با رفع عقاب و مؤاخذه سازگار است ،این حدیث تنها
عقاب و مؤاخذه را مرتفع میسازد (انصاری1414 ،ق.)76 ،
حديث
ولی در ديدگاهی دیگر ،برخی از محققان بر این باورند که آنچه در
ِ
رفع برداشته شدهاست ،مؤاخذه و استحقاق عقاب نيست ،زیرا مؤاخذه و عقاب
ً
از امور خارجى و قابل جعل و تشريع نیست و اصال جعل يا رفع جعل توسط
ِ
شارع دربارۀ آن صدق نخواهد کرد (داوری1426 ،ق .)175/1 ،بنابراين ،چيزى
براساس حديث رفع مرتفع خواهد شد كه تحت سیطره تشريع قرار گيرد و رفع
آن منشأ رفع مؤاخذه و عقاب گردد و تنها الزام و تكليف است كه از چنين
ويژگىای برخوردار است (خویی1418 ،ق266/4 ،؛ داوری1426 ،ق.)175/1 ،

 .2-2-2-2احکام و آثار وضعی

در ّ
ترتب حکم وضعی صحت در افعال تقیهای و بقای آثار صحت پس از
ِ
زوال شرایط تقیه اختالف نظر است (روحانی1412 ،ق .)424/11 ،در دیدگاه موافق

با ّ
تمسك به حدیث رفع برای اثبات حکم وضعی صحت در اعمال تقیهای ،رفع
ِ
ِ
ّ
مختص به حكم تكليفى نیست و ارتفاع احكام وضعى را
مستفاد از این حديث،
انجام
نيز شامل میشود .بنابراين،
ِ
درصورت اضطرار تقیهای به ترك جزء و شرط یا ِ
مانع ،حديث رفع مقتضى برچیدگی شرطیت و جزئیت و مانعیت است.
اما در نظریۀ مخالف (خویی1418 ،ق )273-272/4 ،براى رفع احکام وضعى
در اعمال تقیهای ،نمیتوان به حديث رفع ّ
تمسك نمود ،زیرا اضطرار به ترك جزء
انجام مانع ،به دو صورت قابل تصور است و هیچکدام از این دو
و ِ
شرط عمل يا ِ
ِ
صورت ذیل حدیث رفع جای نمیگیرد:
الف .ممکن است اضطرار به مصداق خاصی از افراد عمل واجب
ِ
اختصاص یابد و تنها در بخشی از زمان عمل مطرح باشد نه در تمام زمان عمل.
ّ
شدن آن تصریح
دراينصورت ارتفاع «ما اضطروا إليه» (که حدیث رفع به برداشته ِ
ٌ
مأموربه همچون
میکند) صدق نمىكند ،زيرا امر و تکلیف الزامى به طبيعت
ّ
نماز تعلق مىگيرد نه فرد خاصی از افراد آن.
ْ
ٌ
اضطرار
مأموربه تنها يک فرد داشته باشد و يا
ب .درصورتیکه طبيعت
ّ
حديث رفع قائل به ارتفاع
تمام زمان را فرا گرفته باشد ،نيز نمىتوان با تمسک به
ِ
شرطيت و جزئيت و مانعيت شد ،زیرا امور سهگانۀ مذكور مفاهيمى انتزاعى
ّ
ّ
و بدون جعل مستقل هستند .این امور از امر به عمل مركبی انتزاع شدهاند که
ِ
فاقد موانع هستند و تنها با ارتفاع منشأ انتزاعشان مرتفع
شامل تمام اجزا و شرايط و ِ
شدن امر به مجموع
خواهند شد .بر اين اساس ،مقتضاى حديث رفع برچيده ِ
مركب از تمام اجزاء و شرايط است.

مشروط فعل
 .3-2-2-2آثار
ِ

معناى برچیدهشدن و رفع عمل اضطرارى يا عمل تقيهای اين است كه
چنين عملى «ال عمل» محسوب شود (داوری1426 ،ق .)181/1 ،بر اين اساس،
همۀ آثار ّ
مترتب بر آن عمل نيز بهدليل ارتفاع ّ
تعبدى موضوع آن آثار ،برداشته
خواهد شد .بهعنوان مثال ،افطار ّ
تعمدى و اضطرارى روزۀ ماه رمضان كفاره را
واجب نمیکند ،زيرا چنین افطارى «ال افطار» به شمار مىآيد .البته از مطلب
يادشده موارد خالف امتنان در حق شخص مضطر یا حق دیگری استثنا مىشود،
مانند اتالف مال غير بهدليل قرارگرفتن در تنگنای اضطرار يا تقيه که برخالف
اتالف تقیهای مرتفع
ضمان ناشی از
امتنان در حق دیگری است .بر این اساس،
ِ
ِ
نخواهد شد (خويى1418 ،ق 267/4 ،ـ 269؛ داوری1426 ،ق.)178-177/1 ،
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قابلیت حدیث رفع در اثبات حکم و اثر صحت در رفتار تقیهای براساس
تحلیلهای ذیل قابل شناسایی و قلمروسنجی است:
شدن احكام و موارد مذکور در متن
الف .در متن حدیث رفع ،برچیده ِ
روایت ،به آيۀ  286سورۀ بقره 1مستند شدهاست .در آیۀ یادشده بر رفع مؤاخذه
و عذاب تأكيد و تصريح شدهاست .بر همین اساس ،عموم حديث رفع (کلینی،
ّ
1407ق ،462/2 ،ح )1تنها به رفع تكليف و الزام تخصیص نمیخورد و حداقل
داراى عمومى است كه رفع عقاب را نيز شامل مىشود و برچیدگی عذاب تنها
یکی از مصادیق آن است .بلکه حديث رفع بهدلیل اطالق حدیث و ظهور آن در
ِ
رفع همۀ آثار تکوینی و تشریعی ،رفع تشريعى احكام تکلیفی و الزامی ،برچیدگی
ِ
خالف امتنان) و نیز رفع
مشروط افعال (البته به استثنای موارد
آثار وضعی و
ِ
ِ
تكوينى عقاب را شامل میشود.
ِ
باید توجه داشت که مقصود از رفع تكليف ،رفع تنگنا و تکلیفی است
كه مخالفت با آن استحقاق عقاب را ايجاد مىكند نه اصل تشريع و جعل را
ّ
كه به احوال مكلف در هنگام امتثال نظرى ندارد ،زيرا اساس جعل ،منوط به
مالکهای نفساألمرى و تابع مصالح و مفاسد واقعى است و ناظر به مقام امتثال
ّ
نیست .بر اين مبنا ،انطباق اصل جعل و تشريع بر مكلف ،قهرى است و به همين
دليل ،بر فراموشكار ْ
نماز قضاى نماز واجب است .البته در موارد خاصی مثل
ِ
عبادت فاقد جزء و شرط بهدليل اضطرار و تقیه قاعدۀ إجزاء جارى میشود ،زیرا
ِ
عمل اضطرارى مقتضى إجزاء است (آخوند خراسانی1409 ،ق82 ،؛ صدر1417 ،ق،
.)135/2
ٌ
ب .جعل عام بهطور مستقل به طبیعت مأموربه تعلق یافتهاست و شارع با
اصل جعل عام ،طبيعت ركوع اختيارى يا سورۀ اختيارى را بهعنوان جزء طبیعت
نماز اختیاری جعل كردهاست .جعل در شروط و موانع نيز به همين صورت
است .بنابراین ،مقام جعل هيچگونه اختصاصى به مصداق خاصی ندارد ،بلکه
طبیعت را دربرمیگیرد .اما اين جعل عام به مصاديق و افراد متعدد منحل مىگردد
َ
ً
«َ .1ر ّبنــا التؤاخذنــا إن َنســینا أو أخطأنــاّ ،
والتحمــل علینــا إصــرا کمــا َح َم َلتــه علــی الذیــن َمــن ِقبلنــاّ ،ربنــا
وربنــا
ِ
ِ
َ
ُ
والت َح ّملنــا مــاال طاقــة لنــا ِبــه» (بقــره.)5/

و افراد و مصاديق طبیعت را دارای جعل انحاللى میسازد .دراینصورت ،اطالق
ّ
حديث رفع همانگونه که شامل شرایط تعلق اضطرار به طبيعت است ،جعل
مصاديق و افراد طبيعى را نيز در شرایط اضطرار در بر خواهد گرفت.
بنابراین ،حدیث رفع از این توانایی برخوردار است که جزئيت را از يک مصداق
خاص مرتفعسازد.
ً
برخی فقیهان فرد و مصداق را از موارد اضطرار میدانند و آن را اصال متعلق
امر ٌ
مأموربه محسوب نمیکنند (خویی1418 ،ق )273-272/4 ،و به همین خاطر ،شمول
حدیث رفع را نسبتبه چنین مواردی رد میکنند .این دیدگاه پذیرفتنی نخواهد بود.
ج .برخی از فقیهان بر این باورند که امور سهگانه (جزء ،شرط ،مانع) 1تنها
انتزاعاتى به شمار میآیند که از امر يا نهى در اصل تکلیف گرفته میشوند .به
این صورت که از امر به عمل مركب از چند جزء «جزئيت» انتزاع میشود و از
امر به يك عمل با تقييد به يک شرط «شرطيت» و نیز از نهى از تحقق چیزی
ٌ
مأموربه «مانعيت» انتزاع میشود (خویی1418 ،ق273/4 ،؛ صدر،
بههمراه عمل
1418ق .)12/2 ،بر اين اساس ،اگر مكلف در نماز تقیهای مضطر به ترک جزء
اساس
شدن
یا شرط باشد و ّیا اقدام به مانع کند ،مقتضاى حديث رفع برچيده ِ
ِ
امر به مجموع مركب و رفع اصل تكليف در هنگام اضطرار است و حدیث رفع
ً ِ
ای فاقد جزء را بهصورتى خاص اثبات
نمىتواند تكليف دیگری مثال نماز تقیه ِ
كند (خویی1418 ،ق.)273/4 ،
اما دیدگاه یادشده اینگونه نقد میشود:
ْ
جزئيت و شرطيت و مانعيت اموری اعتباری هستند و به اعتبار قانونگذار
وابستهاند .چنانکه ممکن است بهتبع منشأ انتزاعشان جعل شوند؛ جعل مستقل
ّ ِ
توجه داشت كه جزئيت و شرطيت و مانعيت در
آنها نیز ممکن است .البته بايد
ّ
عالم «اثبات» که مقام تفصیل و فهم است توسط مکلف انتزاع و سپس فهمیده
مىشوند ،اینگونه که از امر به عمل مركب از چند جزء يا ّ
مقيد به يك شرط و
ّ
تحقق مانع به همراه ِ ٌ
مأموربه ،انتزاع و فهم میکند .بنابراین ،كشف
نیز از نهى از
و انتزاع اين مفاهيم مربوط به عالم اثبات است ،ولی امر قانونگذار به جزئيت و
 .1برخـ�ی از محققــان ،درب��ارۀ «مانعــ» قائـ�ل ب��ه تفصی��ل شــدهاند و بــر ایــن باورنــد کــه اگــر مانعیــتّ ،
مترتــب
ٌ
ُ
ح��رام» باش��د ،عم��ل تقی��های همــراه بــا چنیــن مانعــی نیازمنــد اعــاده
«الغص��ب
از یــک حکمــ تکلیفـ�ی ،ماننـ�د
یــا قضــا نیســت .ایــن دیــدگاه در امــور جعلــی دیگــر (جــزء و شــرط) کــه دلیــل آنهــا منتــزع از احــکام تکلیفیــه
اســت نیــز قابــل تعمیــم اســت .امــا اگــر چیــزی خــود دارای مانعیــت غیریــه باشــد نــه اینکــه ناشــی از حکــم
تکلیف��ی باش��د ،در ایــن موــارد عم��ل تقی��های بــه همــراه مانــع نیازمنــد اعــاده یــا قضــا اســت (داوری1426 ،ق،
.)185/1
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شرطيت و نهى از مانعيت ،مربوط به عالم ثبوت است و در ديدگاه یادشده ،بين
َ
عالم ثبوت و اثبات خلط پيش آمدهاست.
امر آمر در عالم ثبوت و نفساألمر بهعنوان
همچنین ،باید توجه داشت که
ِّ
وحدانیت عمل تحقق يافتهاست و امر به يک چيز براساس
امر واحد و با لحاظ
ِ
ٌ
بودن آن ،متوقف بر تصور آن مأموربه است .امر به عمل
مطلوبیت و غرض ِ
ِ
مركب بهصورت يکجا و یکپارچه ،تنها در فرضى براى آمر ّ
مهيا مىشود كه
ِ
آمر عمل مركب را به همان صورت وحدانى ّ
تصور كند (خمینی1381 ،ق)70-69 ،
ِ
ِ
و این ویژگی به این صورت تحقق مییابد که دخالت اجزا و شرايط و موانع
در غرض و نیز اعتبار همۀ اجزا و شرایط و موانع بهمیزان نقشآفرینی آنها در
تحصیل غرض مالحظه شود .بنابراین ،امر به مرکب بدون جعل مستقل برای اجزا
و شرایط و مو ْ
انع غيرعقالنى و موجب تناقض است.
د .برخی از فقها ،در نفی ّ
تمسک به حدیث رفع برای اثبات بقای تکلیف
در اجزا و شرایط باقیمانده و لزوم امتثال چنین استدالل میکنند :نصوص و ادلۀ
بطالن عمل فاقد جزء و شرط یا واجد مانع عمومیت دارند و هردو
شرعى برای
ِ
ِ
حالت اختيار و اضطرار را دربرمیگيرند (انصاری1414 ،ق .)76 ،بنابراین پس از
انجام موانع ،تکلیف به
ممکن
نبودن عمل به برخی از اجزا و شرایط یا اضطرار به ِ
ِ
ٌ
عبادات مرکب بدون جزء و شرط یا همراه با
مأموربه از اساس برداشته مىشود و
ِ
ً
مانع اصال ٌ
مأموربه و مشروع نخواهند بود (خویی1418 ،ق .)273/4 ،در معامالت
نیز درصورت عدماتيان جزء و شرط بهدليل تقيه و اضطرار ،اصل عمل باطل
مىشود و آثار عمل باطل ّ
مترتب میشود.
ِ
استدالل یادشده پذیرفتنی نیست ،زیرا در مقابل اطالق دیدگاه یادشده،
میتوان قائل به تفصیل شد .مركبات مختلف در اين زمينه متفاوتند .در عباداتی
مانند نماز ،مطابق با فهم عرفى ،اجزا و شرايط (هركدام به مقدارى) در ماهیت
عبادی نماز و تحصيل غرض از عبادت دخالت دارند و با هركدام از اجزا و
شرايط ،بخشى از غرض و مقدارى از مطلوب بهدست خواهد آمد 1.بنابراین،
شرطيت يک شرط بهدليل تقيه ،با
جزئيت يک جزء يا رفع
درصورت انتفای
ِ
ِ
ّ
توجه به ارتكاز و فهم عرفی متشرعه هيچ توجيهى براى رفع تکلیف از ساير اجزا
ّ
متصور نیست .اما در عبادتی همچون روزه ،از آنجا كه مكلف به
و شرايط
ّ
ّ
« .1جــزء» عنصــر ّ
ـت شــیء یــا عمــل مرکــب را
معینــی از شــیء یــا عمـ
ـل مرکــب اســت کــه بخشــی از ماهیـ ِ
ِ
ِ
تش��کیل میدهــد ،ماننــد رکــوع و ســجود نســبتبه نمــاز در نــگاه شــرعی ،و ایجــاب و قبــول نســبتبه عقــد
ـرف ُعقالیــی (خویــی33 /3 ،1364 ،؛ هاشــمی شــاهرودی.)80/3 ،1394 ،
در نــگاه عـ ِ

امساك از طلوع فجر تا مغرب تكليف شدهاست نمىتوان براى هر ساعتى از روز
بخشى از غرض و مطلوب را احراز كرد ،زيرا عرف ّ
متشرعه مجموع امساک در
تمام ساعات روز را بهصورت متصل ،تحصيلكنندۀ غرض شارع از امر به روزه
مىداند .منشأ اين فهم عرفى نيز اين است كه عرف ّ
متشرعه با توجه به ادلۀ روزه
مصداق روزه بهعنوان یک عبادت شرعی
امساکهاى منقطع و بدون ّاتصال را
ِ
قلمداد نمیکنند.
بودن امور سهگانه و نيز برگزيدن ديدگاه شمول و
همچنین اگر مجعول ِ
اطالق حديث رفع نسبتبه همۀ احكام و آثار پذیرفته شود ،جزئيت و شرطيت
مركب گوناگون مرتفع خواهند شد.
و مانعيت نيز بدون هيچ تفاوتى در اعمال
ِ
جزئيت يک جزء از ماهيت نماز يا رفع مانعيت يک
واضح است كه رفع
ِ
«صدق عنوان» بر عمل مركب است که آن عمل مرکب
مانع از روزه ،متوقف به ِ
صدق عنوان در مسألۀ نماز،
یا بدون آن جزء يا شرط باشد یا با مانع باشد .اين
ِ
نماز
با عنایت به مفاد ّادلۀ
روايى بسيار ،محرز و روشن است و مفاد این ادلهِ ،
ِ
واجد برخى از موانع را بهدليل تقيه ،عنو ِان «الصالة»
فاقد برخى اجزا و شرايط يا
ِ
صدق
اطالق كردهاند (کلینی1407 ،ق ،380/3 ،ح .)7اما در روزه اينگونه نيست و
ِ
عنوان احراز نمیشود .برخی از نصوص روایی نیز بر این داللت دارند که عنوان
روزه در مرتکز ذهن عرفی و اختالل در ماهیت روزه صدق نمیکند (کلینی،
1407ق ،83/4 ،ح.)9
 .3-2قاعدۀ ميسور
قاعده میسور که در شمار قواعد مهم و پرکاربرد در فقه قلمداد میشود
(ایروانی1390 ،ق ،)117/2 ،عالوهبر مستندات روایی (احسائی1405 ،ق ،58/4 ،ح205
و ح )207بر ارتکاز ذهن عرفی و سیرۀ عقالیی مبتنی است .این قاعده داللت دارد
تکلیف مرکب بعد از عدم قدرت بر انجام آن (به طور
مقدار ممکن از
بر اینکه
ِ
ِ
کامل و با تمام اجزا و شرایط و بدون موانع) ساقط نمیشود (بجنوردی1419 ،ق،
مرکب دارای اجزاء است و وجود امر به عمل ناقص
 .)127/4مصداق این قاعده،
ِ
را اثبات میکند (ایروانی1390 ،ق .)119/2 ،قاعدۀ میسور از این ویژگی برخوردار
است که مدرک وجوب اتیان در باقیماندۀ عمل به شمار آید (مراغی1417 ،ق،
463/1؛ ایروانی1390 ،ق )119/2 ،و ساحت مورد بحث در این جستار را نیز دربر
گیرد.
ُ
قاعدۀ ميسور بهدلیل انطباق بر ارتكاز عقاليى و عرفی ،عالوهبر عبادات
مىتواند در معامالت نيز جارى شود ،درصورتیکه تمام شرايط و مقدمات جريان
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قاعده محقق شود و مجرای آن مهیا گردد .البته شرط جریان قاعده این است
ماهيت معسور قابل اتیان باشد (نایینی1418 ،ق،)403/3 ،
كه مقدار ميسور در همان
ِ
مانند نماز بدون سوره در شرایط تقیه كه باز هم ميسور ماهيت «صالة» به شمار
مىآيد و ْ
عرف آن را موضوع وجوب و باقی میانگارد (ایروانی1390 ،ق.)127/2 ،
مثال یادشده ،با صدق عنوان «میسور» بر میزان باقیمانده از عمل
در ِ
تقیهای ،قاعدۀ میسور تکلیف را در بخش باقیمانده اثبات میکند و با بقای
تکلیف ،مقتضای إجزاء در عمل تقیهای امتثال تکلیف میشود.
 .4-2انضمام اوامر مطلق عبادات به اوامر تقيه
عالوهبر عمومات جواز تقیه و حدیث رفع و قاعدۀ میسور میتوان از
انضمام ادلۀ مطلق عبادات به اوامر تقيه نیز امر به امتثال اعمال را بهگونۀ تقيهاى
کشف نمود و صحت وضعى اعمال انجامگرفته در مقام ّ
تقيه را استنباط كرد.
البته برخی از فقیهان (انصاری1414 ،ق ،ص )77در مقتضای ادلۀ اجزاء و شرایط و
موانع و نیز امکانسنجی کشف یادشده ،قائل به تفصیل شدهاند:
الف .ممکن است به مقتضاى ادلۀ اجزاء و شرايط ،مانند ادلۀ شرطيت
صدق ماهيت عمل
نيت تقرب در نماز ،جزء و شرط در
جزئيت
طهارت و
ركنى ِ
ِ
ِ
ِ
بدون تفاوت بين حالت
عبادى دخیل باشند و اين دخالت بهصورت مطلق و ِ
ّ
درفرض تعذر جزء
اختيار و شرایط اضطرار باشد .الزمۀ آن سقوط امر از مكلف،
ِ
و شرط ،بهدليل تقيه و درنتيجه بطالن عبادت است .بر اين اساس ،با تقيه فقط
حرمت يا وجوب تكليفى برداشته مىشود.
ب .اما اگر ادلۀ اجزا و شرايط ،مقتضى دخالت آنها در ماهيت عبادت
ِ
ّ
شرطیت خود
و
جزئيت
از
شرط
و
جزء
عذر،
ارد
و
م
در
باشند،
ن)
تمك
(به شرط
ِ
ِ
ساقط مىشود و تکلیف در سایر اجزا و شرایط باقی خواهد ماند .براى تشخيص
تمكن نيز بايد به فهم عرفى مراجعه نمود.
بررسی
ادلۀ لفظى جزئيت و شرطيت و مانعيت ،گاه داراى اطالق يا عموماند و
ِ
صورت اضطرار يا تقيه را نيز دربر مىگيرند و گاه در برخى موارد چنين اطالق
يا عمومى در دليل جزء و شرط و مانع وجود ندارد (داوری1426 ،ق)186-185/1 ،
ُ
مانند اثبات موارد سهگانۀ یادشده بهواسطۀ داليل ل ّبى ،همچون اجماع يا سيره و
يا دليل لفظى بدون اطالق و عموم .درصورتىكه دليل جزء و شرط و مانع داراى
شرط
اطالق و عموم نباشد ،اوامر و ادلۀ عمل و رفتاری كه بهسبب تقيه جزء يا ِ
ارتکاب مانع آن شدهاست ،مالحظه و بررسی میشود.
آن ترک شده و يا موجب
ِ

آن ادله نيز ازجهت اطالق و عموم به دو گونه تقسیم میشوند :اول اینکه در
ّ
برخى موارد ،دليل اصل عمل تقيهای ،داراى عموم يا اطالق است و فرض تحقق
اضطرار يا مقام تقيه را نیز شامل میشود .در این فرض مىتوان براى رفع جزئيت
و شرطيت و مانعيت به آن ّ
تمسک كرد .دوم اینکه در برخى موارد نيز دليل
اصل عمل داراى چنين اطالق يا عمومى نیست و عمل را تنها در شرايط عادى
ِ
اختيارى ّ
مقيد به جزء و شرط و عدم مانع ساختهاست.
و
با توجه به این نکته ،ضروری است که عمومات و ادلۀ اجزا و شرايط و مانع
نیز به دو گروه تقسيمشوند:
گروه نخست که بخش اعظم و غالب این ادله هستند ادلهاى است كه
براى بيان جعل عام ،با توجه به مصالح و مفاسد واقعى و بدون نگاه به مقام
امتثال ،وارد شدهاند ،مانند ادلۀ بيان اجزاء و شرايط و موانع نماز.
گروه دوم که اندکاند ّادلهاى هستند كه با لحاظ مقام امتثال وارد شدهاند
و به حاالت مكلف در اين مقام توجه دارند ،مانند دليل قرآنى جعل ّ
تيمم بهجاى
ِ
وضو (مائده )6/يا دليل جواز نماز شخص عريان و شخص غريق (کوفی ،بیتا،
 ،48باب صالة الغريق والعريان).
باید توجه داشت که اطالق و عموم ادلۀ اجزا و شرايط تنها در مقام بيان
اجزاء و شرايط است ،البته بدون نگاه به حاالتى مانند اختيار و اضطرار در هنگام
ّ
امتثال ،زیرا حاالت اختيار و اضطرار مربوط به مرتبۀ امتثال و متأخر از مرحلۀ
جعل هستند ،چنانکه در تقنين ُعقاليى نيز به همين شيوه عمل مىشود .البته
ّ
عروض حاالت متعدد و عدم عروض آن حاالت منطبق
ارد
جعل عام بر همۀ مو ِ
ِ
است .بر همين اساس ،ادلۀ اجزاء و شرايط به دليل انطباق بر همۀ موارد ،مقتضى
ّ
دخالت در صدق ماهيت عبادت (بدون تفاوت بين اختيار و اضطرار يا تمكن
ّ
و عدم تمكن) هستند .بنابراین در شرایط تقیه جزء و شرط و مانع از جزئيت و
شرطیت و مانعیت خود ساقط مىشوند و تکلیف در سایر اجزا و شرایط باقی
خواهد ماند.
نتیجهگیری
بر اساس تحلیلهای ارائه شده در مقاله ،نتایج ذیل بهدست میآید:
1 .1عالوهبر عموم و اطالق ادلۀ شرعی اذن به امتثال تقیهای ،حديث رفع نیز در
ِ
شمار مبانی عمومی قلمداد میشود که عبارتاند از :صحت و مقتضى
ِ
معامالت
برچیدگی جزئيت ،شرطيت و مانعيت از اعمال عبادی تقیهای و نیز
ِ
انجام گرفته در مقام تقيه .عالوهبرآن ،قاعدۀ میسور نیز بهعنوان مبنایی دیگر
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در صحت اعمال تقیهای ،مقتضای بقای تکلیف و لزوم امتثال در اجزا و
شرایط باقی ماندهاست .همچنین میتوان از انضمام و پیوستگی اوامر مطلق
درکنار اوامر تقیه ،امر به امتثال تقیهای را کشف نمود .این مبانی
عبادات
ِ
اختصاص به گونهای خاص از تقیه ندارند و در تقیه به انگیزههای گوناگون
(خوفی ،مداراتی و )...جاری هستند .البته اقتضاى يادشده در حدیث رفع
و قاعدۀ میسور مشروط به صدق عرفی «اضطرار» و صدق عنوان «عمل
ٌ
ّ
اضطروا عليه» در
مأموربه» بر مقدار باقيمانده از عمل است تا تعابير «ما
حديث رفع و «ميسور العمل» در قاعدۀ ميسور بر آن انطباق يابد.
2 .2نتيجۀ عموم در ادلۀ شرعی ،اذن به امتثال تقیهای و اطالق حديث رفع است
لزوم
شدن جزئيت،
شرطيت ،مانعيت و نیز ِ
و نتيجۀ قاعدۀ ميسور (در برچيده ِ
ّ
امتثال در مقدار باقیمانده از عمل) ،صحت و إجزاء و ترتب آثار صحت در
اعمال تقيهاى (عبادات و معامالت) است.
ِ
براساس ارتکاز ذهنی و فهم و قضاوت عرف ،معيار صدق يا عدم صدق
3 .3
ِ
عنوان عمل بر رفتار انجامگرفته در مقام تقیه اين است كه با وجود ترک
برخى از اجزا و شرايط يا انجام اضطراری برخى از موانع ،رفتار انجامشده،
ّ
عمل اصلى مكلف به حسب تقنين شرعى قلمداد شود ،هرچند كه براساس
ِ
ّادلۀ حكم واقعى و خارج از شرایط تقيه چنين عملى باطل باشد .بنابراين،
در اموری که حتى درصورت توسعه نداشتن شرایط تقيه در تمام زمان ،باز
ّ ِ
هم عنوان صدق كنند و عمل اصلى مكلف قلمدادشوند ،عمل انجامگرفته
داراى حكم وضعى صحت دانسته مىشود.
4 .4باید ّ
توجه داشت که ِصرف حيثيت تقيهاى بهتنهايى مقتضى صدق عنوان و
ّ
ترتب حكم وضعى صحت نخواهد بود ،زیرا در مسائلی مانند وطى منكوحۀ
اى
تقيهای مطابق با عقد غيرشرعى ،يا تزويج ِزن پنجم
درصورت طالق تقيه ِ
ّ
همسر چهارم مطابق با طالق غیرصحیح ،و يا نكاح با تخلل فواصل بين
ِ
ايجاب و قبول ،حکم وضعی صحت جاری نمیشود .در این موارد و
ّ
مصادیق از يک سو عنوان نكاح بهعنوان «عمل مكلف» صدق نمىكند
ّ
ترك چنین نكاحى ،مىتوان قائل
(البته در موارد ترتب حرج و عسر شديد بر ِ
به صدق عنوان شد) و از سوى ديگر ،دين نسبتبه محافظت از اعراض و
نواميس و امو ِال مهم بهشدت ترغيب کردهاست.
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4747کوفی ،محمدبن محمد اشعث( .بیتا) .الجعفریات ـ األشعثیات .تهران :مکتبة
نینوا.
ّ
4848مامقانی ،عبدالله1350( .ق) .نهاية المقال فی تكملة غاية اآلمال (آخر کتاب:
حاشیه علی رسالة فی التقیة للشیخ األنصاری نهایة المقال) .قم :مجمع الذخائر
اإلسالمیة.
ّ
4949محقق حلی ،جعفربن حسن1407( .ق) .المعتبر .قم :مؤسسه سید الشهداء.7
ّ
5050محقق حلی ،جعفربن حسن 1408( .ق) .شرایع اإلسالم .قم :اسماعیلیان.
ّ
عبدالفتاح1417( .ق) .العناوین الفقهیه .قم :دفتر انتشارات
5151مراغی ،سید میر
اسالمی.
5252مصطفوی ،سید محمدکاظم1421( .ق) .مائة قاعدة فقهیة .قم :دفتر انتشارات
اسالمی.
ُ
ّ
5353مظفر ،محمدرضا .)1375( .اصول الفقه .قم :اسماعیلیان.
5454مفید ،محمدبن محمدبن نعمان1414( .ق) .أوائل المقاالت فی المذاهب
والمختارات .بیروت :دار المفید.
5555مفید ،محمدبن محمدبن نعمان1371( .ق) .تصحیح إعتقادات اإلمامیة .قم:
کنگرۀ هزارۀ شیخ مفید.
5656مکارم شیرازی ،ناصر1411( .ق) .القواعد الفقهیة .قم :مدرسه امیرالمؤمنین.7
ُ
5757نایینی ،محمدحسین .)1376( .فوائد االصول .تقریر محمدعلی کاظمی .قم:
دفتر انتشارات اسالمی.
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5858نایینی ،محمدحسین1418( .ق) .منیة الطالب في حاشیه المکاسب .تقریر موسی
خوانساری .تهران :بینا.
5959نجفی ،محمدحسن1404( .ق) .جواهر الکالم فی شرح شرایع اإلسالم .بیروت:
دارإحیاء التراث العربی.
6060هاشمی شاهرودی ،سید محمود و دیگران1437( .ق) .موسوعة الفقه اإلسالمی.
قم :مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسالمی.
6161هاشمیشاهرودی ،سید محمود و دیگران .)1394( .فرهنگ فقه .قم :مؤسسۀ
دائرة المعارف فقه اسالمی.
6262همدانی ،آقارضا1416( .ق) .مصباح الفقیه .قم :مؤسسۀ جعفریه.
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سالهفتم،شمارهپیاپی،23
تابستان1400
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