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چکیده :
بحث در این مقاله در مورد یکی از موارد استثناء در تقیه است و آن بحث برائت از امیر المونین(ع) است .
تقیه یکی از مباحث مهم در فقه مذهب و از مطالبی است که بسیار مورد تاکید ائمه معصومین علیهم السالم
بوده وبرای حفظ جان مومنین و حفظ برخی مصالح جعل شده است لکن در برخی موارد اجازه تقیه داده
نشده است  .یکی از مواردی که مورد بحث بوده است که آیا اجازه تقیه داده شده است  ،برائت از امیر
المومنین(ع) است ،زیرا که با والیت حضرت  ،شیعیان شناسایی و مورد تعرض قرار میگرفتند  .روایاتی که
در مورد است سه دسته اند یک دسته اجازه نداده اند  ،یک دسته اجازه داده اند و یک دسته دستور به برائت
داده اند و لذا در بین فقهاء بر سر حکم شرعی این مطلب و جمع روایات اختالف وجود دارد  .دسته ای
روایات دسته اول را به دلیل کثرت و استفاضه ترجیح داده اند  ،دسته ای از فقهاء دسته اخر را ترجیح دادند
 ،به دل یل وجود تکذیبی که نسبت به دسته اول دارند و نداشتن سند قوی در دسته دوم  ،برخی بین روایات
تعارضی نمی بینند و همه را با هم جمع کردهاند  ،و البته در اینکه جمع چه باشد اختالف دارند  ،برخی
فرمودند روایات ناظر به تفصیل بین احوال وازمان و اشخاص است  ،برخی نیز فرمودند که روایات در حال
بیان تخییر بین فعل و ترک تقیه است  .و در نهایت آنچه به عنوان جمع بهتر میرسد همین تفصیل به نظارت
روایات به ازمام و اشخاص و ازمان مختلف است .

کلید واژه ها :
تقیه -برائت  -امیر المومنین(ع)--طرح روایات -مستثنی -تکذیب

مقدمه :
یکی از مباحث موجود در فقه  ،قاعده تقیه است  .تقیه به معنای چیزی است که فرد را نگه میدارد و حفظ
میکند  ،میباشد و در اصطالح فقه  ،مخفی کردن حق است یعنی طوری رفتار کنی که دشمن متوجه نشود
که تو از او نیستی تا از این راه  ،از گزند او در امان بمانی .
اصل مشروعیت تقیه در مذهب شیعه از مسلمات است و روایات دال بر آن  ،و دال بر مشروعیت آن
متواتر هستند و در برخی از آنها ،امام معصوم فرموده که« التقیه من دینی و دین ابائی و ال دین لمن ال تقیه
له  »1یا در برخ دیگر از روایات فرموده اند که « مَثَلُ مُؤْمِنٍ لَا تَقِیَّةَ لَهُ کَمَثَلِ جَسَدٍ لَا رَأْسَ لَهُ»2و این روایات
عالوه بر اینکه اصل مشروعیت این بحث فقهی را اثبات میکند ،مشروعیت آن را هم اثبات میکند  ،و از
طرفی با توجه به ایات شریفه قرآن که دال بر تقیه اند ، 3میتوان گفت این مطلب از مسلمات فقه دین اسالم
است و اختصاصی به شیعیان ندارد  ،مثل ایات شریفی که در مورد تقیه جناب عمار نازل شده اند . 4لذا
میتوان گفت این بحث از مطالبی است که بین الفریقین بر آن اجماع است .
و خود تقیه اقسامی دارد مثل تقیه اضطراری و خوفی و تقیه مداراتی  .و در تقیه خوفیه و اضطراری ،
انسان از روی خوف و اضطرار مرتکب عمل خالف مذهب خود میشود لکن در تقیه مداراتیه  ،خوفی
وجود ندارد بلکه برای حفظ وحدت جامعه و مداری با مخالفین  ،مرتکب چنین عملی میشود و این هم به
دستور خود معصومین بوده.
بر اساس تقیه انسان میتواند که کاری را حکم اولیه اش حرمت است را در صورت خوف  ،مرتکب شود
و در این صورت کار حرامی از او صادر نشده است  ،یا نمازی که به حکم اولیه باطل است را مرتکب شود
و یا اینکه برای ایجاد انس و الفت نمازی که به دستور شرع باطل است را بخواند .
لکن این مطلب که انسان میتواند برای تقیه برخی محرمات را مرتکب شود  ،استثنائاتی نیز دارد  .یعنی در
مواری حتی برای تقیه  ،حق ارتکاب برخی کارها را نداریم مثل اینکه فردی برای تقیه دست به قتل نفس
محترمه بزند  .این بحث به استثنائات تقیه معروف است  ،که فقها چند مورد برای آن ذکر کرده اند ؛
اول در ریختن خون فرد محقون الدم  ،که این مورد اتفاق فقهاء است که فرد از برای تقیه  ،حق ریختن
خون محترم را ندارد .
دوم تقیه ای که باعث فساد دردین شود  ،مثل اینکه کاری کنید که مردم حق را گم کنند مثل اینکه فرد
مورد اطمینان اهلبیت که مورد اعتماد مردم و محل رجوع مردم است  ،از یک حاکم جور تعریف کند  .این
نوع از تقیه نیز مورد اتفاق است که حرام است .
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سوم تقیه در شرب مسکر و متعه الحج و المسح علی الخفین  ،که این تقیه مورد اختالف فقها است.
چهارم تقیه در مورد اعالم برائت از امیر المومنین  ،که مورد اختالف است  .توضیح این که در زمان
معاویه لعنت اهلل علیه  ،برای اینکه خط امامت را گم کند دستور به لعن حضرت بر منابر داد و دستور به
والت خود داد که از مردم  ،برائت از حضرت بگیرند .
و گاه افرادی که حاضر به برائت از ایشان نمیشدند را به قتل میرساند و لذا این مطلب مطرح شد که ایا
جایز است برای حفظ جان  ،و از روی تقیه از حضرت امیر (ع) اعالم برائت نمود  .ولذا این سوال باعث
جوابهایی از حضرات معصومین علیهم السالم شد  .این جوابها که در نگاه بدوی  ،متعارض مینمایند ،
باعث اختالف در فتاوای فقها از عصر غیبت تا االن شده است .برخی مثل شیخ مفید قائل به حرمت تقیه
شدند و برخی قائل به وجوب تقیه و برخی قائل به مختار بودن مکلف شدند و یا اینکه تفصیالت مختلفی
را بیان کردند ،و لذا در این مقاله سعی داریم که روایات وارده در این باب را ذکر کرده ومنشاء اختالف را
پیدا کنیم و در انتها به جمعبندی مطلب بپردازیم .
روایات وارده در مورد برائت از امیر المومنین (ع)
روایاتی که در این باب هستند را میتوان به یک اعتبار به سه دسته تقسیم نمود  ،روایاتی که دال بر این
هستند که برائت از ایشان جائز نیست ولی سب حضرت جایز است  ،روایاتی که دال بر جواز سب و برائت
هستند و روایاتی که دال بر وجوب برائت هستند  .و در ابتداء روایات دال جواز سب و عدم جواز برائت
هستند را برسی میکنیم ؛
دسته اول روایات دال بر جواز سب و عدم جواز برائت :
روایت اول از محمد بن میمون :
که شیخ آن را در امالی نقل کرده که ما آن را از وسائل نقل میکنیم  :قَالَ أَمِیرُ الْ ُمؤْمِنِینَ ع سَتُدْعَوْنَ إِلَى
سَبِّی فَسُبُّونِی -وَ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّی فَمُدُّوا الرِّقَابَ -فَإِنِّی عَلَى الْفِطْرَةِ.
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سند روایت :
این روایت به دلیل وجود محود بن میمون ضعف سندی دارد زیرا که در مورد ایشان توثیقی وجود ندارد
 ،عالوه بر اینکه نفرد قبلی ایشان نیز که در مصدر اصلی روایت که امالی شیخ باشد  ،بکیر بن سلم است که
ایشان نیز توثیقی ندارد  6لذا این روایت همانطور که ایت اهلل سبحانی فرموده اند  ،ضعف سندی دارد . 7

داللت روایت :
این روایت داللت واضحی دارد بر اینکه در صورت درخواست برائت  ،مجاز به تقیه نمی باشیم و حتی
اگر کار به مرگ بکشد  ،حق تقیه نداریم و لذا در روایت تعبیر کرده که اگر از شما خواستند برائت کنید ،
پس گردن خویش را برای بکشید  ،کنایه از اینکه خود را برای مرگ اماده کنید .

روایت دوم از برادر دعبل خزائی :
ن
ن مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَ ْ
روایت شیخ از علی بن علی  ،برادر علی بن دعبل خزایی :عَنْ عَلِیِّ بْ ِ
عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ :إِنَّکُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى سَبِّی -فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ فَسُبُّونِی -أَلَا وَ إِنَّکُمْ
سَتُعْرَضُونَ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّی -فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّی عَلَى الْفِطْرَةِ.
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سند روایت :
در سند روایت علی بن علی برادر دعبل خزاعی وجود دارد که در مورد ایشان توثیقی نداریم  ،همچنین
راوی قبل ایش ان که اسماعیل بن علی  ،پسر علی بن علی است  ،نیز مبتال به ضعف است  .شیخ در مورد
ایشان فرموده که «کان مختلط االمر فی الحدیث  ،یعرف منه وینکر » 9بر این اساس این روایت نیز ضعیف
السند است .

داللت روایت :
روایت داللت واضحی دارد بر اینکه در صورت درخواست سب  ،مجاز به این کار هستیم لکن حق برائت
نداریم البته مانند این روایت مانند روایت قبلی نیست که صراحتا بیان نکرد باشد که حتی اگر کار به کشته
شدن رسید  ،تقیه نکنید لکن باتوجه به اینکه فضای آن زمان اینگونه بوده که حاکم جور گاهی از افراد
- 6امالی شیخ طوسی َ ،ملس هشتم ص210
- 7الیضاحات السنیه فی قواعد الفقهیه ج 3ص 326
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برائت از حضرت علی (ع)  ،می خواستند و در صورت امتناع از این کار  ،ایشان را به قتل میرساندند  ،لذا با
توجه به این قرینه  ،روایت دال بر مقصود است .
روایت سوم از نهج البالغه :
این روایت را وسائل از سید رضی نقل میکند که ایشان این مطلب را در خطبه  57ذکر فرموده اند :
حبُ الْبُلْعُومِ -مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ یَأْکُلُ مَا یَجِدُ-
عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ :أَمَا إِنَّهُ سَیَظْهَرُ عَلَیْکُمْ بَعْدِی رَجُلٌ رَ ْ
وَ یَطْلُبُ مَا لَا یَجِدُ -فَاقْتُلُوهُ وَ لَنْ تَقْتُلُوهُ -أَلَا وَ إِنَّهُ سَیَأْمُرُکُمْ بِسَبِّی وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّی -فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِی فَإِنَّهُ لِی
زَکَاةٌ وَ لَکُمْ نَجَاةٌ -وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّی -فَإِنِّی وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ -وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِیمَانِ وَ الْهِجْرَةِ .10

سند روایت :
این روایت از شریف رضی است و ایشان در نهج البالغه سند این مطالب را ذکر نفرموده اند و گاهی
برخی از مطالب ایشان سند درستی ندارد و بر این اساس نمیتوان با قاطعیت گفت که سند این روایت
درست است

داللت روایت :
حضرت در این روایت فرموده است که بعد از من فردی حاکم میشود که خصوصیت او اینگونه است که
بلعوم بسیار پهنی دارد و شکم بزرگ دارد و این تعبیر که گفته «یاکل ما یجد » یعنی بسیار غذا میخورد و
تعیر به اینکه « یطلب ما الیجد » کنایه از این است که بسیار حریص است .
سپس حضرت میفرمایند که این شخص که بر شما حاکم شد  ،او را بکشید لکن این کار را نخواهید کرد ،
اگاه باشید که او شما را به سب و برائت از من دعوت میکند ( و وادار میکند )  ،اما در مورد سب  ،سب
کنید  ....ولی در مورد برائت  ،پس برائت نکنید زیرا که من بر فطرتی پاک متولد شدم (یعنی بر دین اسالم
هستم و از فطرت خارج نشدم )
حضرت در این روایت صراحتا میفرمایند که حق سب کردن من را دارید لکن حق برائت جستن از من را
ندارید .
روایت چهارم نقل استفضه از شیخ مفید :
صاحب وسائل از شیخ مفید نقل فرموده که ایشان در ارشاد فرموده که از امیر المومنین(ع) مستفیضا نقل
شده که ایشان فرموده اند  :سَتُعْرَضُونَ مِنْ بَعْدِی عَلَى سَبِّی فَسُبُّونِی -فَمَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ الْبَرَاءَةُ مِنِّی فَلْیَمْدُدْ
عُنُقَهُ -فَإِنْ بَرِئَ مِنِّی فَلَا دُنْیَا لَهُ وَ لَا آخِرَةَ.
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سند روایت :
این روایت به جهت سندی ارسال دارد و لذا ضعف سندی دارد یعنی به خود این مطلب به عنوان روایت
نمیتوان استناد کرد  ،لکن نکته این است که ایشان میفرمایند که این مطلب از امی المومنین (ع) مستفیضا
نقل شده و یعنی به عنوان نقل استفاضه  ،اعتبار دارد و خبر مستفیض خودش به نفسه اعتبار دارد حتی اگر
خبر های احاد آن ضعف داشته باشند و لذا اگر این مبنا را بپذیریم کما اینکه حضرت ایت اهلل جزایری در
درس خارج این مطلب را پذیرفتند 12این روایت یا نقل به مضمون از شیخ مفید  ،اعتبار و حجیه خواهد
داشت  .واال نقل به صورت مستفبض اخبار ضعیف  ،جبران سند نمیکند .

داللت روایت :
این روایت داللت صریح دارد که حتی در صورت خوف قتل بلکه حتی در صورت حتمی بودن این
مطلب ،
حق تقیه کردن ندارید و نباید از حضرت علی (ع) برائت جست  .لکن سب کردن که اخف است اشکال
ندارد
بصورت تقیه انجام شود .
دسته دوم روایاتی که دال بر جواز برائت و سب هستند :
روایت اول از عیاشی :
روایت محمد بن مسعود عیاشی در تفسرش  :عَنْ أَبِی َب ْکرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ
ت َقوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی
خصَةُ أَحَبُّ إِ َلیَّ -أَ مَا سَمِعْ َ
ب إِلَیْکَ أَ ِم الْبَرَاءَةُ مِنْ عَلِیٍّ ع -فَقَالَ الرُّ ْ
لَهُ مَدُّ الرِّقَابِ أَحَ ُّ
عَمَّارٍ إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ .13

سند و داللت روایت :
به جهت سندی روایات عیاشی در تفسیرش مرسله هستند ولذا بدین جهت ضعف سندی دارند  .اما در
مورد داللت این روایت  ،در اینجا امام صادق (ع) میفرمایند که در مورد برائت از امیر المومنین (ع) تقیه
کردن برای من محبوب تر است از مرگ  ،و به این ایه ای که در مورد تقیه عمار نازل شده استشهاد میکند
وعلی هذا داللت بر جواز برائت دارد بلکه ترجیح آن دارد و به طریق اولی داللت بر جواز سب هم دارد
زیرا که سب اهون است از برائت  ،ودلیل آن این است که در سب  ،فقط به فرد دشنام میدهید و به او
12
13
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نسبت خروج از دین نمی دهید  ،ولی در برائت نسبت خروج از دین به فرد میدهید زیرا که مسلمان تنها از
فردی که از دین خارج شده  ،برائت میجوید  .ایت اهلل مکارم نیز فرموده اند که برخی گمان کرده اند که
روایت دال بر وجوب برائت است لکن روایت درمقام دفه توهم حذر است پس داللتی بر وجوب ندارد . 14
وحق هم همین است کهر وایت فقط داللت بر جواز برائت دارد .
روایت دوم عیاشی :
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الضَّحَّاکَ قَدْ ظَهَرَ بِالْکُوفَةِ -وَ یُوشِکُ أَنْ
نُدْعَى إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ عَلِیٍّ ع -فَکَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ فَابْرَأْ مِنْهُ -قُلْتُ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ -قَالَ أَنْ تَمْضُوا عَلَى مَا
مَضَى عَلَیْهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ -أُخِذَ بِمَکَّةَ فَقَالُوا لَهُ ابْرَأْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص -فَبَرَأَ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
عُذْرَهُ إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ.15

سند و داللت این روایت :
سند این روایت مانند قبلی ضعیف است وداللت آن نیز همانند قبلی است و مانند روایت سابق ولی به
شکل واضح تر به داستان تقیه جناب عمار استشهاد کرده است .

روایت سوم روایت عبداهلل بن عطاء :
قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ أُخِذَا -فَقِیلَ لَهُمَا ابْرَأَا مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع -فَبَرِئَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
ل فَقِیهٌ فِی دِینِهِ -وَ أَمَّا الَّذِی لَ ْم
ل الْآخَرُ -فَقَالَ أَمَّا الَّذِی بَرِئَ فَرَجُ ٌ
وَ أَبَى الْآخَرُ -فَخُلِّیَ سَبِیلُ الَّذِی بَرِئَ وَ قُتِ َ
یَبْرَأْ فَرَجُلٌ تَعَجَّلَ إِلَى الْجَنَّةِ

16

سند روایت :
در سلسه سند این روایت سه نفر هستند که مشکل دارند  ،اول زکریا بن محمد المومن که در مورد او
نجاشی فرموده است «کان مختلط االمر فی حدیثه » 17نفر دوم عبد اهلل بن اسد است که در مورد ایشان

- 14قواعد فقهی ایت اهلل مکارم ج  1ص 429
 - 15وسائل الشیعه ج 16ص 230
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توثیقی نداریم و نفر سوم  ،راوی حدیث یعنی  ،عبد اهلل بن عطاء است که در مورد ایشان نیز توثیقی نیامده
و عالمه حلی فرموده که وثاقت ایشان ثابت نیست .18

داللت روایت :
حضرت در این روایت نسبت به شخص برائت کننده نسبت فقاهت در دین را داده و این نشان از این
دارد که این عمل موافق مذهب است و برائت از امیر المومنین (ع) جایز است  ،واز طرفی فردی را که
برائت نکرد نیز مدح کرد که او شتاب به بهشت دارد یعنی عمل او با اینکه منجز به قتل او شد ولی این کار
خود کشی نبود زیرا که برای حفظ ارزشها جان خود را از دست داده  .پس داللت بر تخییر بین تقیه و عدم
آن دارد .

دسته سوم روایات که داللت بر وجوب برائت دارند :
روایت اول روایت مسعده بن صدقه :
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع -قَالَ عَلَى مِنْبَرِ الْکُوفَةِ أَیُّهَا النَّاسُ -إِنَّکُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّی
فَسُبُّونِی -ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّی فَلَا تَبْرَءُوا مِنِّی -فَقَالَ مَا أَکْثَرَ مَا یَکْذِبُ النَّاسُ عَلَى عَلِیٍّ ع -ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا
قَالَ إِنَّکُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّی فَسُبُّونِی -ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّی -وَ إِنِّی لَعَلَى دِینِ مُحَمَّدٍ ص -وَ لَمْ یَقُلْ وَ
ت إِنِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَةِ -فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا ذَلِکَ عَلَیْهِ -وَ مَا لَهُ إِلَّا مَا
لَا تَبْرَءُوا مِنِّی -فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ أَ رَأَیْ َ
مَضَى عَلَیْهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ -حَیْثُ أَکْرَهَهُ أَهْلُ مَکَّةَ -وَ قَلْ ُبهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ -فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ إِلّٰا
مَنْ أُکْرِهَ -وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ  -فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص عِنْدَهَا یَا عَمَّارُ إِنْ عَادُوا فَعُدْ -فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَکَ-
وَ أَمَرَکَ أَنْ تَعُودَ إِنْ عَادُوا. 19

سند روایت :
مشکل روایت در مسعده است و باقی سند روایت افراد موثق هستند  ،اما مسعده ؛ شیخ در موردش
فرموده که ایشان عامی است 20و جناب نجاشی فرموده که ایشان بتری است  . 21از طرفی ایشان در اسناد
تفسیر علی بن ابراهیم قمی وجود دارد همچنین در اسناد کامل ابزیارات نیز هستند و این نیز یک توثیق عام
میتواند باشد . 22
 - 18اْلَلصه للحلی 107
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و اگر این مطلب را به عنوان یک توثیق عام بپذیریم روایت ایشان معتبرخواهد بود و شاید بدین دلیل
است که اقای مکارم در قواعد فقهی شان وقتی به این روایت میرسند  ،میفرمایند که این روایت موثق است
و از ان نمیتوان عدول کرد  .23لکن برخی نیز فرموده اند که ایشان عامی است و روایات ایشان باتوجه به
اینکه عامی است و هیچ توثیق صریحی ندارد اعتبار ندارد . 24

داللت روایت :
اوال این روایت داللت واضحی دارد بر اینکه روایات دسته اول که داللت بر وجوب برائت داشتند  ،کاذب
هستند  .دوما داللت دارد بر اینکه برائت کردند واجب است و این مطلب از تعبیر حضرت که فرمود « وَ مَا
لَهُ إِلَّا مَا مَضَى عَلَیْهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ» فهمیده میشود زیرا حضرت به ایشان فرموده که کسی که از او
درخواست برائت شده است تنها حق دارد که تقیه کند مثل عمار و این از حصر« ما له اال » معلوم میشود .
البته برخی فرمود اند که در اینجا چون در مقام دفع حذر است داللت بر وجوب ندارد  ،یعنی حضرت
میخواسته بگوید که توهم شده که برائت نمیتوان کرد لکن این توهمی بیش نیست و میتوان برائت کرد  ،و
قرینه بر ان این است که در داستان عمار والدین او تقیه نکردند و عملشان نیز درست بوده است .25
حضرت اقای خویی نیز داللت روایت را بر وجوب برائت قبول ندارند .26
لکن باتوجه به اینکه حضرت در جواب سائل میفرمایند که «ماله اال  »...و از حصر استفاده میکنند  ،این
داللت بر وجوب تقیه کرده دارد و از این لسان روایت نمیتوان دست کشید .

روایت دوم روایت طبرسی در احتجاج :
عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَى بَعْضِ الْیُونَانِ قَالَ -وَ آمُرُکَ أَنْ تَصُونَ دِینَکَ -وَ عِلْمَنَا الَّذِی
أَوْدَعْنَاکَ -فَلَا تُبْدِ عُلُومَنَا لِمَنْ یُقَابِلُهَا بِالْعِنَادِ -وَ لَا تُفْشِ سِرَّنَا إِلَى مَنْ یُشَنِّعُ عَلَیْنَا -وَ آمُرُکَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ التَّقِیَّةَ
ک
فِی دِینِکَ فَإِ َّن اللَّهَ یَقُولُ لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ ا ْلمُؤْمِنِینَ -وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِ َ
فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْءٍ -إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً  -وَ قَدْ أَذِنْتُ لَکُمْ فِی تَفْضِیلِ أَعْدَائِنَا -إِنْ أَلْجَأَکَ
الْخَوْفُ إِلَیْهِ -وَ فِی إِظْهَارِ الْبَرَاءَةِ إِنْ حَمَلَکَ الْوَجَلُ عَلَیْهِ -وَ فِی تَرْکِ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ -إِنْ خَشِیتَ عَلَى
حُشَاشَةِ نَفْسِکَ الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ -فَإِنَّ تَفْضِیلَکَ أَعْدَاءَنَا عِنْدَ خَوْفِکَ -لَا یَنْفَعُهُمْ وَ لَا یَضُرُّنَا -وَ إِنَّ إِظْهَارَکَ
بَرَاءَتَکَ مِنَّا عِنْدَ تَقِیَّتِکَ -لَا یَقْدَحُ فِینَا وَ لَا یَنْقُصُنَا -وَ لَئِنْ تَبْرَأْ مِنَّا سَاعَةً بِلِسَانِکَ وَ أَنْتَ مُوَالٍ لَنَا بِجَنَانِکَ-
23
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26
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لِتُبْقِیَ عَلَى نَفْسِکَ رُوحَهَا الَّتِی بِهَا قِوَامُهَا -وَ مَالَهَا الَّذِی بِهِ قِیَامُهَا -وَ جَاهَهَا الَّذِی بِهِ تَمَسُّکُهَا -وَ تَصُونَ مَنْ
عُرِفَ بِذَلِکَ أَوْلِیَاءَنَا وَ إِخْوَانَنَا -فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِلْهَلَاکِ -وَ تَنْقَطِعَ بِهِ عَنْ عَمَلٍ فِی الدِّینِ -وَ
صَلَاحِ إِخْوَانِکَ الْمُؤْمِنِینَ -وَ إِیَّاکَ ثُمَّ إِیَّاکَ أَنْ تَتْرُکَ التَّقِیَّةَ الَّتِی أَمَرْتُکَ بِهَا -فَإِنَّکَ شَائِطٌ بِدَمِکَ وَ دِمَاءِ
إِخْوَانِکَ -مُعَرِّضٌ لِنِعْمَتِکَ وَ نِعْمَتِهِمْ لِلزَّوَالِ -مُذِلٌّ لَهُمْ فِی أَیْدِی أَعْدَاءِ دِینِ اللَّهِ -وَ قَدْ أَمَرَکَ اللَّهُ بِإِعْزَازِهِمْ-
فَإِنَّکَ إِنْ خَالَفْتَ وَصِیَّتِی -کَانَ ضَرَرُکَ عَلَى إِخْوَانِکَ وَ نَفْسِکَ -أَشَدَّ مِنْ ضَرَرِ النَّاصِبِ لَنَا الْکَافِرِ بِنَا
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سند روایت :
این روایت از احتجاج طبرسی است که روایات ایشان مرسله هستند ولذا به جهت سندی ضعف دارند.

داللت روایت :
این روایت داللت واضحی دارد بر وجوب تقیه هنگام درخواست برائت از امیر المومنین (ع) و این مطلب
از عباراتی چون « وَ إِیَّاکَ ثُمَّ إِیَّاکَ أَنْ تَتْرُکَ التَّقِیَّةَ الَّتِی أَمَرْتُکَ بِهَا » و عبارتی مثل «وَ آمُرُکَ أَنْ تَسْتَعْمِلَ
التَّقِیَّةَ فِی دِینِکَ » به خوبی فهمیده میشود زیرا حضرت در مقام بیان حکم تقیه در مورد برائت از ایشان  ،به
راوی میگوید که مبادا که تقیه را رها کنی و خون خویش را هدر دهی که به آن برای کارهای دیگر نیاز
است .
روایت سوم روایت محمد بن مروان :
قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مُنِعَ مِیثَمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ التَّقِیَّةِ -فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْآیَةَ -نَزَلَتْ فِی عَمَّارٍ وَ
أَصْحَابِهِ إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ . 28

سند روایت :
رجال این روایت همه صحیح هستند اال محمد بن مروان که در او بحث است و در مورد او در کتب
رجالی توثیقی نداریم و حتی از او نام برده نشده است لکن صفوان بن یحی که از مشایخ ثقات است در
چهار مورد از ایشان روایت میکند و با توجه به شهادت شیخ که ایشان تنها از ثقه روایت میکند  ،این یک
توثیق عام برای محمد بن مروان خواهد بود  .همچین اگر این شهادت شیخ را ناظر به روات با واسطه هم
بدانیم  ،در خود همین روایت چون ابن ابی عمیر با واسطه از محمد بن مروان نقل کرده
 ،این نیز یک توثیق عام خواهد بود .
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داللت روایت :
در این روایت با توجه به اینکه حضرت در مقام توبیخ عمل میثم است  ،که چرا ایشان تقیه نکرد  ،از آن
میتوان استفاده وجوب تقیه کرد زیرا که اگر تقیه عملی بود که عمار به آن مخیر بود  ،جای نکوهش نداشت
 ،مانند روایاتی که در مورد ظهور فردی خونخوار که خون کسانی که برائت نمیکنند را میریزد  ،وارد شده
بود که در آن حضرت عمل فردی که ترک تقیه کرد را تقبیح نکرد و گفت او به بهشت شتاب دارد  .و
بالجمله این روایت دال بر وجوب تقیه میثم است .
لکن مشکلی که دارد این است که اوال این روایت یک جنبه مدلول مطابقی دارد که در مورد جناب عمار
است و یک تعلیل عمومی دارد که جنبه نکوهش عمل ایشان را بیان کرده  ،و آن جنبه این بوده است که ایه
تقیه وجود دارد و با آن میتوان برائت جست  .اما از جنبه اول که نکوهش عمل جناب عمار است این
حیثیت حدیث معارض قوی دارد وان روایاتی است که از امیر المومنین(ع) وارد شده و بعد از پیش بینی
شهادت ایشان  ،به او وعده بهشت و آن هم در درجه خود حضرت  ،داده شده است که روایت در رجال
کشی از عمران المیثمی است :قَالَ سَمِعْتُ مِیثَمَ النَّهْرَوَانِیِّ یَقُولُ دَعَانِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع وَ
قَالَ -کَیْفَ أَنْتَ یَا مِیثَمُ -إِذَا دَعَاکَ دَعِیُّ بَنِی أُمَیَّةَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ زِیَادٍ -إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّی -فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ
أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَبْرَأُ مِنْکَ -قَالَ إِذاً وَ اللَّهِ یَقْتُلُکَ وَ یَصْلِبُکَ -قُلْتُ أَصْبِرُ فَذَاکَ فِی اللَّهِ قَلِیلٌ -فَقَالَ یَا مِیثَمُ إِذاً
تَکُونُ مَعِی فِی دَرَجَتِی الْحَدِیثَ  . 29البته این روایت به خصوص مرفوعه است واز جناب کشی تا حضرات
معصومین سند متصل ندارد و در خود روایت نیز ضعفهایی هست  ،لکن این مطلب قطعی است که امیر
المومنین (ع) کار جناب عمار را تایید کرده است  ،و قرینه دیگری که در کار است این است که عمار از
اهل علم بوده است و از اصحاب سرّ حضرت  ،و قطعا به احکام شرعی عالم بوده است واگر تقیه واجب
بوده است  ،ایشان مرتکب مخالفت با آن نمی شد  ،و با توجه به این مطالب اگر سند روایت نکوهش عمار
درست باشد  ،تاویل آن با اهل آن است  .حضرت ایت اهلل جزایری نیز این روایت را در درس خارج فاقد
اعتبار دانستند . 30
اما حضرت ایه اهلل خویی  ،در مورد داللت روایت محمد بن مروان میفرمایند که این روایت داللت بر
نکوهش ایشان ندارد و دلیل این مطلب این است که  ،در روایت کلمه «منع »باید بصورت مجهول قرائت
شود زیرا که اگر بصورت معلوم قرائت شود نیاز به مفعول دارد و کلمه «میثم» مفعول آن خواهد بود  ،و
چون این کلمه از موانع صرف خالی است پس منصرف است و باید همراه با تنوین نصب باشد  ،در حالی
که در هیچ نسخه ای این کلمه همراه با تنوین  ،نیامده است و این نشان از این دارد که اساسا « ،میثم »
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مفعول نیست و لذا « منع » هم معلوم نیست و مجهول است و در این صورت معنای روایت این است که «
کسی میثم را از تقیه منع نکرده است و ایه تقیه به ایشان اجازه تقیه داده بود و لکن ایشان خودش به اختیار
 ،ترک تقیه نمود » و در این صورت داللت بر مذمت ندارد .
سپس سید خویی (ره) میفرمایند که  :در این صورت دو احتمال در معنای روایت هست  ،اول آنکه
حضرت در صدد دفع اعتراض بر میثم است که چرا ایشان اختیار قتل نموده است و تقیه نکرده است ؟ مگر
از تقیه منع شده بود ؟ که حضرت در جواب به این سوال فرموده اند که خیر  ،میثم مجاز به تقیه بوده است
و ایشان ترک تقیه کرده به دلیل تساوی تقیه و ترک آن در نزد خدا  .با این توضیح از روایت  ،نه مدحی و
نه ذمی در مورد ایشان ثابت نمی شود .
معنای دومی که از این روایت میتوان استفاده کرد این است که  ،جمله « ما منع میثم » دال بر مدح ایشان
باشد زیرا با اینکه ایشان میدانسته که در حق او تقیه جائز است  ،کشته شدن را انتخاب نمود زیرا که مایل
نبوده از امیر المومنین (ع) برائت بجوید و لو به حسب ظاهر و این نشان از اراده و محبت میثم به حضرت
دارد  .و این توضیح روایت دال بر مدح است  .و البته ارجحیت تقیه بر کشته شدن از آن استفاده نمیشود .
و شاید علت ترک تقیه این بوده است که در مورد ایشان موضوع تقیه منتفی بوده زیرا که  ،ایشان مشهور
به والیت و محبت امیر المومنین ( ع) بوده است .
سپس سید خویی در جمعبندی مدلول روایت میفرمایند که  :به هر حال یا روایت دال بر رجحان کشته
شدن بر تقیه است  ،یا دال بر تساوی این دو است ،یا دال بر رجحان تقیه بر کشته شدن است  .پس با
وجود همع این احتماالت هیچکدام از این احتماالت از این روایت استفاده نمیشود لکن قطعا مذمت جناب
میثم در این روایت وجود ندارد .31
جمعبندی روایات وارده :
نظر ایت اهلل مکارم :
اقای مکارم در قواعد فقهی شان در جمعبندی روایات  ،هیچ کدام از سه دسته روایت را طرح نفرمودند ،
و روایات متفاوتی که در این باب وارد شده را ناظر به شرایط مختلف زمانی میدانند ؛ مثال روایاتی که جایز
ندانسته اند که فرد تقیه کند و گفته اند باید جان خود را بدهد  ،ناظر به شرایط خاصی بوده که خلفاء جور
به دنبال از بین بردن اثار وصی بوده ا ند  ،و با اینکار عمال چیزی از اسالم باقی نمیماند  ،ولذا حضرت در
مقابل این توطئه فرمود که باید مقابله کنید و تا پای جان بایستید و لذا تقیه در این مورد حرام است [ در
واقع یک عنوان ثانوی در اینجا هست و ان فساد در دین است که در این مورد قطعا تقیه جایز نیست ] اما
31
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اگر شرایط اینگونه نبود و در صورت برائت از حضرت  ،خللی به اسالم و دین مردم وارد نمیشود ( این
مثل جایی است که وصایت حضرت بسیار شایع بوده باشد و تقیه ما مشکلی ایجاد نمیکند)  ،در این مورد
اجازه داده اند که تقیه کنیم  ،هرچند در همین موارد نیز ترک تقیه اولی است و مثال آن دوران صادقین (ع)
است.
و همچنین اگر شخصی تقیه کند که با برائت او از امیر المونین ،حق بر شیعیان گم میشود  ،این شخص نیز
حق تقیه ندارد ولذا امثال حجر بن عدی که ترک تقیه کردند به وظیفه شان عمل کردند  .پس در واقع
روایات ناظر به تفصیل بین دوران ها و اشخاص و احوال است .

32

نظر حضرت امام (ره) :
حضرت امام (ره) دسته اول و دوم از روایات ( یعنی روایات دال بر وجوب برائت و روایات دال بر جواز
سب و
برائت ) را به دلیل ضعف سندی رد میکند و میفرمایند این دسته از روایات به دلیل ضعف سندی توان
رویارویی با روایات تکذیب کننده انها را ندارد .
یعنی ما در یک سمت روایت مسعده که موثق است ( و تکذیب میکند دسته اول روایات را )  ،عمومات
تقیه  ،ایه «لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ »  33و حکم عقل بلزوم حفظ جان و اهتمام شارع به آن را داریم .
و از سوی دیگر انچه مقابل این دسته باال قرار دارد ( یعنی هردو دسته دیگر) ضعف سندی دارد و لذا در
مقابل آن طرح میشوند .
و اینکه شیخ مفید در مورد دسته اول از روایات ادعای استفاضه فرموده اند  ،برای ما افاده علم نمیکند
(یعنی این مطلب از اجتهاد خود ایشان بوده و لذا مطلبی که فرموده فقط در مضمون هماهنگ با روایات
وارده در این باب است نه در متن  ،و این شاهدی است بر اینکه ایشان از همین روایت ضعاف نقل به
مضمون میکنند ) .مضافا بر اینکه از دسته اول بوی کذب استشمام میشود  ،زیرا که در ان اجازه سب داده با
اینکه سب حضرت ،بسیار شدیدتر است از برائت ،زیرا که در لعن و سب کردن  ،حضرت مورد تعرض
قرار میگیرد  ،لکن در برائت قدحی به ایشان نمیرسد و معلوم است که در همچون جایی  ،شارع اجازه به
مد االعناق نمیدهد (همانطور که در روایت احتجاج نیز به همین مطلب اشاره شده است ) .
اما اینک ه بخواهند از روایتی که در مورد میثم است به عنوان موید برای دسته اول بهره بگیرند  ،این نیز
امکان ندارد زیرا که هرچند داستان ایشان معروف است و بعید نیست که اجماال ثابت باشد لکن ،قضیه ای
است شخصیه ( و از ان حکم کلی استخراج نمیشود ) و شاید ایشان عالم بوده که فرقی ندارد که برائت کند
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یا نکند  ،در هردو صورت او را به قتل میرسانند و در این صورت برائت مفید نخواهد بود ،بلکه مضر هم
هست زیرا که ابروی او را میریزد و لذا جایز هم نخواهد بود .
بر این اساس دسته اول و دوم از روایات طرح میشود  .میماند دسته سوم که حکم به وجوب برائت و
حفظ جان کرده است .34
نظر ایت اهلل خویی :
مرحوم ایت اهلل خویی میفرمایند که روایات دسته اول مستفیضه هستند و داللتشان تعریض النفس للهالک
است هنگام اکراه بر برائت  .واین روایات مستفیضه با روایت مسعده تعارض نداند زیرا اوال روایت مسعده
 ،ضعیف السند است و دوما حتی اگر سندش مشکلی نداشت داللتی بر حرمت کشتن خود و وجوب تبری
ندارد و فقط داللت بر اینکه واجب نیست ترک تقیه و تعریض النفس للهالک .و معلوم است که در همچون
موقعی انچه به نفع فرد است تنها کاری نیست که عمار انجام داده است  .و درست است که داللتی بر
وجوب ترک تقیه ندارد ولی داللتی بر وجوب تقیه هم ندارد  ،یعنی نفی وجوب از تقیه و ترک ان میکند و
میگوید هردوی اینها  ،باهم مساوی اند .
سپس میفرمایند که که دسته اول روایات که مستفیضه هم بودند  ،داللتی بر این ندارند که فرد معینا تنها
حق ترک تقیه دارد  ،زیرا این روایات در مقام دفع توهم حظر وارد شده اند و قرینه بر این مطلب این است
که تعریض النفس علی القتل حرام است و لذا اگر امر به آن میشود معلوم است در مقام دفع حظر است و
امر در همچون مقامی  ،تنها داللت بر جواز دارد نه وجوب .
پس روایات باب باهم تعارضی ندارند زیرا همه در مقام بیان این مطلب هستند که در صورت اکراه بر
برائت  ،فرد مخیر است که تقیه کند یا اینکه نفس خود را در معرض هالک قرار دهد و هر دوی این کارها
جایز است  ،و شاهد بر این جمع روایت عبد اهلل بن عطاء است که در آن حضرت فرمود هر دو اهل
بهشت اند ؛ لکن آنکه برائت نجست  ،تعجیل به بهشت کرد و دیگری تاخیر کرد و [البته فرمود او فقیه در
دینش بود]  .و روایت محمد بن مروان که در مورد ترک تقیه میثم بود  ،نیز با توجه به داللتی که برایش
توضیح دادیم ( که گفتیم حضرت در این روایت توبیخی نسبت به میثم نداشته است )  ،داللت بر جواز
هردو کار دارد و این نیز شاهد جمع خوبی است .
نکته اخری که سید خویی میفرمایند این است که هیچکدام از تقیه یا ترک آن بر همدیگر ترجیحی ندارند ،
اما در مورد روایت محمد بن مروان در مورد میثم ،که مفصل توضیح دادیم که داللتی بر ترجیح هیچکدام
34
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از دو طرف در آن نیست  ،و اما روایت عبد اهلل بن عطاء نیز در ان یکی از دو نفر به بهشت شتاب کرده  ،و
دیگری بعدا به او ملحق میشود و مذمتی نسبت به او نداریم  ،بلکه فرمود فقیه در دین است  ،پس فعل
هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارد .35

نظرایت اهلل سبحانی :
ایشان در اینجا سه جمع ارائه میدهند لکن جمع آخر را می پسندند اول جمعی که میفرمایند این است که ،
روایات دسته اول که در آن امام (ع)  ،نهی کرده از برائت منظورش برائت قلبی است و اینکه فرد از جمله
نواصب شود ودلیل ان تعلیلی است که در انتهای روایت آمده که «انی ولدت علی فطره » وکسی که مولود
علی الفطره است  ،مواالتش واجب است و برائت از او حرام  ،و لذا است که امام (ع) اجازه سب داده ،
ولی اجازه برائت نداده است درحالی که سب خیلی بدتر از برائت است .
ولی اشکال این حرف این است که اکراه به جوانح تعلق نمی گیرد  ،بلکه به جوارح تعلق دارد و لذا نهی
از برائت قلبی معنا ندارد .
جمع دومی که ارائه میدهند این است که بهتر است که بگوییم  :ترجیح با دو دسته آخر است زیرا کثرت
بیشتری دارند و ناظر به دسته اول وتکذیب آنها هستند  ،مضافا بر اینکه اگر امر دائر شد بین تلفظ به کفر
وحفظ جان  ،متعین همان ثانی است زیرا از خون مومن نمی شود گذشت مگر برای اقامه دین  .نتیجه این
میشود که در برائت از امیر المومنین (ع) میتوان تقیه کرد .
سومین جمعی که مطرح میفرمایند این است که  ،نهی از برائت مخصوص کسی است که برائت او باعث
تزلزل مسلمانان و فساد کبیری در دین میشود . 36
یعنی روایت اول که نهی از برائت کرده بودند  ،ناظر به کسانی است که برائت آنها  ،باعث تزلزل دین
دیگران میشود  ،پس عنوان برائت  ،موضوعیت ندارد و لذا در این عنوان هم مثل سایر عناوین میتوان تقیه
کرد مگر اینکه منجر به عنوان دیگری مثل ایجاد فساد در دین گردد  ،که تقیه در این صورت حرام است .
ولذا این جمع شبیه جمع ایت اهلل مکارم است.
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نظر ایت اهلل سیفی مازندرانی :
ایشان میفرمایند که مقتضای قاعده جواز است و این به دلیل است که روایات دسته دوم صریح در جواز
تقیه اند ولی دسته اول ظاهر در حرمت تقیه هستند ولذا این ظاهر باید حمل بر کراهت شود [ از باب جمع
بین ظاهر و اظهر و عبارات صریح  ،اظهر هستند ] دلیل دوم این است که در صورت تعارض نصوص ،
مرجع محکم  ،ایات قرآن هستند که ایه شریفه « إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ » داللت بر جواز
تقیه دارد مخصوصا باتوجه به روایاتی که این ایه شریفه را تفسیر کرده اند  ،این مطلب خیلی واضح تر
میشود  .مضافا بر اینکه موثقه یا معتبره ی مسعده  ،در حال تکذیب دسته اول از روایات است  .نتیجه اینکه
در مورد برائت  ،تقیه کردن جائز است .37

نظر ایت اهلل جزایری :
حضرت استاد میفرمایند که  :به نظر ما میآید روایات نهی از برائت که به صورت موکد و مشدد هستند
(با تعابیری مانند فمدوا االعناق) همه از خود امیرالمومنین(ع) باشند و حتی روایات منقول از سایر ائمه نیز
از امیرالمومنین(ع) نقل شده و مخاطبین حضرت  ،اصحاب خاص ایشان بوده اند نه عوام مردم .
عمل اصحاب هم بر همین منوال بوده و ما در تاریخ غیر از این ندیدیم؛ یعنی وقتی از آنها طلب برائت
میکردند،آنها نمیپذیرفتند .این مطلب موید آن است که روایات وارد شده در مورد نهی از برائت  ،همه
نهی اصحابِ حضرت از تبری بوده است  .لکن این نواهی نسبت به عوام مردم نیست و ایشان اصال مورد
طلب حضرت نبودند .لذا اصحاب خاص ایشان همچون میثم تمار و رشید الهجری و عمروبن حمق خزاعی
و -بعد در زمان حجاج -کمیل ابن زیاد و قنبر از ایشان تبری نجسته و به شهادت رسیدند .اما در تاریخ ذکر
نشده که عوام ،امر به تبری شوند و آنها نپذیرفته باشند و این مطلب تاریخی موید این است که مخاطب
روایات نهی  ،همان اصحاب خاص بوده اند .
و شاهد دیگر بر این تفصیل این است که  ،اصحاب خاص حضرت مثل میثم ( که در موردش آمده «عُلمَ
علمَ المنایا و البالیا»)  ،افراد فقیهی بوده اند و در صورت اقتضای تکلیف  ،تقیه میکردند .شاهد دیگر اینکه
شیخ مفید میفرمایند که «استفاض عن أمیر المؤمنین علیه السالم » یعنی صادر روایات ناهیه  ،همه امیر
المومنین (ع) است .
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اما تاکید بر تقیه در زمان صادقین(ع) و اینکه فقه در دین اقتضای تقیه را دارد نیز از مسلمات است.
روایات متعددی هم بر این مطلب آمده است .در بعضی روایات داریم که از حضرت سوال شده االن روی
هم رفته وظیفه ما چیست؟ ایشان فرمودند :به نظر من تقیه کرده و خون خودتان را حفظ کنید .راهی را
بروید که عمار رفت .لذا میگوییم :صدور هر دو دسته روایت درست است  ،و البته هرکدام ناظر به زمانی
بوده و مخاطب هردسته از روایات هم فرق دارد .
اما روایت تکذیبیه که از مسعده ابن صدقه است  ،صاحب وسائل بعد از اتمام بحث،ترجیح را با روایات
«التتبروا»میداند .لکن در مورد این روایت میگوید :این روایت خالف سایر متون منقول از حضرت بوده و
در
آن لفظ «التتبروا» نیامده است یعنی لفظی که در روایت آمده در تعارض با روایات دسته اول نیست .
و از طرفی اشکال به خود مسعده است که ایشان عامی المذهب بوده و در کتب رجالی با اینکه نام
ایشان برده شده و گفته اند که عامی است یا بتری است با این حال توثیقی در مورد ایشان وارد نشده است
،و توثیقاتی که در مورد ایشان هست  ،توثیقات عامه است مثل اینکه ایشان در اسناد کامل الزیارات یا در
اسناد تفسیر قمی است .البته محقق خویی بعدها فقط وثاقت اسناد بال واسطه کامل الزیارات را پذیرفتهاند و
ایشان از مشایخ بالواسطه نیست  .نتیجه اینکه وثاقت مسعده در همین حد است .اما برای اشکال به سند،
عامی بودن راوی کافی است؛ زیرا احتمال دارد که حضرت به اندازه فهم مسعده جواب داده باشد؛ یا او نقل
به معنا کرده و متن روایت را دقیقامنتقل ننموده باشد؛ همچنین ممکن است که آن را از خودش درآورده
باشد .در هر صورت همین یک روایت را داریم که راوی آن عامی بوده و احتمال تقیه ای بودن جواب
وجود دارد.
و وقتی که روایات منقول از امیرالمومنین در حدی هستند که شیخ مفید میفرماید« :استفاض عن أمیر
المؤمنین علیه السالم» ،تنها یک با روایت مخالف (با وضع مذکور برای راوی) نمیتوان مساله را خراب
کرد.
اما از طرفی هم روایات دال بر جواز برائت از امیر المومنین هم زیاد هستند .مثل روایت عبد اهلل بن
عطاء در مورد دستگیری دو نفر و اعالم برائت یکی و تقیه دیگری  ،و اینکه حضرت عمل هردو را تآیید
 .38امام علیه السالم درباره شخصی که از امیر المومنین تبری جست و جان خوش را حفظ کرد فرمود :او
مرد فقیهی بوده و حکم شرعی خودش را میدانست .درباره شخصی که شهید شد نیز فرمود:او برای رفتن
به بهشت عجله داشت.با این بیان حضرت هردو عمل را تایید کردند.
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با این بیان باید با توجه به ظرف زمان و اشخاص و احوال تفصیل داد و اینکه تکلیف افراد متفاوت
است
واین اختالفِ ظروفِ زمان ،یکی از موازین اجتهاد است .نمیشود فقط ،عام و خاص و مطلق و مقید را
مورد توجه قرار داده وبحث را تمام کرد .بررسی ظروف زمانیه و اختالف مشی اهلبیت بر حسب استعداد
و فهم مخاطبین و نیز ازمنهای که اهلبیت در آن زندگی میکردند ،همچنین حکامی که در آن عصر بودند،
همه در اجتهاد دخیلند.
و نکته بسیار واضح که شاهد بر این جمع است این است که در روایاتی که از امام صادق (ع) و امام
باقر(ع) نقل شده ،ایشان «ال تتبروا» را به امیرالمومنین نسبت داده اند؛ یعنی ایشان خود نفرموده اند« :ال
تتبروا»و خودِ صادقین فرمودهاند :تقیه کنید .لذا میگوییم :کالم امیرالمومنین تنها برای افراد خاص بوده که
معاویه آنها را تحمل نمیکرده،و ایشان را امر به تبری مینمود؛ لکن او این درخواست را از مردم عادی
نمیکرد .خود و این روایت که «:سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم  ،مندحق البطن  ،یأکل ما
یجد ،ویطلب ما ال یجد ،فاقتلوه ولن تقتلوه ،أال وإنه سیأمرکم بسبی والبراءة منی فأما السب فسبونی
فإنه لی زکاة ،ولکم نجاة ،وأما البراءة فال تبرأوا " تتبروا " منى فإنی ولدت على الفطرة ،وسبقت إلى
االیمان والهجرة»39.این روایت در باره معاویه است .بنابراین حکم مذکور عام نبوده و منظور تنها در زمان
معاویه است .دلیل این اختصاص این روایت ،به این زمان نیز این است که در آن زمان بسیاری از خواص
اصحاب امیرالمومنین و پیامبر توسط معاویه خریداری شده و حضرت را تنها گذاشتند.در این حال اگر عده
قلیلِ باقی مانده نیز از حضرت تبری می جستند ،دیگر هیچ مویدی برای حضرت باقی نمیماند؛ چرا که
ایشان از خواص و مورد توجه مردم بودند.لذا مردم رفتار آنها را نیز زیر نظر داشتند و اگر ایشان از
حضرت تبری می جستند ،جایگاه امیرالمونین نزد مردم خراب شده و معاویه به هدف خود میرسید .لذا
می گوییم :این مساله هم مربوط به ظرف زمانی خاص یعنی زمان معاویه و هفت یا هشت سال بعد از آن
است .یعنی بنابر تشخیص حضرت و برای حفظ اساس دین ،بعضی افراد از تقیه نهی
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جمع بندی نهایی :

به نظر میرسد همین جمعبندی که حضرت استاد در درس خارج فرمودند که با توجه به اشخاص و
زمانها تکالیف فرق میکند بهترین جمع باشد  ،و این با توجه به مویداتی است که ایشان ذکر کردند مثل
اینکه روایات ناهی از برائت  ،همه از امیر المومنین(ع) بودند و ناظر به زمان خاصی (یعنی زمان معاویه)
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بودن و روایت مقابل این روایت که روایت مسعده بود یا ضعف سندی دارد یا تقابلی با این روایات ندارد
زیرا ناظر به زمان دیگری است یا اینکه ناظر به مخاطبین دیگری است زیرا در ابتداء روایت امام صادق (ع)
تکذیب میکند که حرت بر منبر این را به عوام مردم گفته باشد و این منافاتی با این ندارد که برخ خواص
مورد نهی بوده اند  ،واین جمع شبیه جمع اقای مکارم نیز هست .
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آقاى لطفى ،قم  -ایران ،اول 1418 ،ه ق
 -13موسوعة اإلمام الخوئی خویى ،سید ابو القاسم موسوى  33 ،جلد ،مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی ره،
قم  -ایران ،اول 1418 ،ه ق
-14الرسائل العشرة خمینى ،سید روح اللّٰه موسوى  ،در یک جلد ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى
قدس سره ،قم  -ایران ،اول 1420 ،ه ق
-15مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة األساسیة مازندرانى ،علی اکبر سیفى 3 ،جلد ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایران ،اول 1425 ،ه ق

