ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻀﺎﯾﺎﯼ ﺣﻘﯿﻘﯿﻪ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯿﻪ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﻣﺤﻘﻘﯿﺎﻥ ،ﺣﺴﯿﻦ؛ﺭﺣﻤﺎﻥ ﺳﺘﺎﯾﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ
ﻋﻠﻮﻡ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺣﺪﯾﺚ  ::ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻮﺯﻩ  ::ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  - 1395ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 13ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮﻭﯾﺠﯽ(
ﺍﺯ  45ﺗﺎ 72
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1190600 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﺪﯾﺚ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 13/02/1396 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ،
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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مخاطب حدیث و نقش آن در
شناختقضایایحقیقیهوخارجیه

چکیده
ویژگیهــای مخاطــب ،تأثیــر مســتقیمی بــر
ّ
شــکلگیری نــوع تخاطــب و شــیوۀ تعلیــم و تعلــم دارد.
ت و موقعیتهــای
انســانها اســتعداد ،ارتــکاز ،ظرفی ـ 
گونا گونــی دارنــد کــه هــر کــدام برنامهریــزی مختــص
بــه خــود را میطلبــد .انتقــال آموزههــای دینــی
توســط ایــن مخاطبــان مختلــف صــورت گرفتــه
اســت .معصومــان؟مهع؟ در مواجهــه بــا هــر راوی،
ظرافتهــای مختــص او را مدنظــر قــرار دادهانــد .بــا در
نظــر گرفتــن مجموعــۀ روایــات ،میتــوان ویژگیهــای
متعــددی کــه معصومــان؟مهع؟ در مواجهــه بــا راویــان
لحــاظ کردهانــد ،کشــف کــرد .یکــی از فوایــد بررســی
و شــناخت ویژگیهــای مخاطــب ،تأثیــر اقتضاهــای
مختــص هــر راوی بــر قضیــۀ خارجیــه شــدن آن
آمــوزه اســت .معصومــان؟مهع؟ بــر اســاس ویژگیهــای
متنــوع مخاطبــان و بــر اســاس مصالــح ،در مــواردی
از بیــان حکــم حقیقــی بــه راوی خــودداری کــرده،
حکــم مختــص بــه واقعــۀ خــاص را بــه او منتقــل
کردهانــد .هــدف از ایــن نگاشــته ،معرفــی اســتقرائی
ایــن ویژگیهــای مخاطــب در شــکلگیری قضایــای
حقیقیــه و خارجیــه در احادیــث اســت.
کلیدواژههــا :قضیــة فــی واقعــة ،ارتــکاز،
مخاطبشناســی ،قضیــۀ حقیقیــه ،قضیــۀ خارجیــه،
فقــه الحدیــث.
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یکــی از بحثهــای مطــرح در دانــش فقــه الحدیــث ،قضیــۀ «حقیقیــه» و «خارجیــه»
دانســتن یــک گــزاره روایــی اســت .قضیــه خارجیــه کــه در کتابهــای فقهــی از آن بــا نــام
«قضیــة فــی واقعــة» یــاد میشــود ،مختــص دانســتن یــک آمــوزه و یــا دســتور بــه مخاطــب،
موقعیــت و یــا شــرایط خــاص اجتماعــی ،فرهنگی ،سیاســی و ...اســت و در مقابل ،قضیه
حقیقیــه بــه معنــای حجــت بــودن آن آمــوزه بــرای دیگــر مخاطبــان و حتــی غایبــان اســت.
ایــن بحــث در تمامــی آموزههــای روایــی مطــرح اســت و بــرای تشــخیص ایــن نــوع قضایــا
از یکدیگــر ،بحثهــای اصولــی ،فقهــی و فقــه الحدیثــی مطــرح شــد اســت .مخاطــب
و خواننــده ،هماننــد متکلــم و نویســنده ،یکــی از اجــزای تشــکیلدهندۀ گفتوگــو و یــا
نوشــتار اســت 1.هــدف از تکلــم و تألیــف ،تأثیرگــذاری بــر مخاطــب و انتقــال مطلبــی بــه
اوســت 2.امــام صــادق؟ع؟ میفرماینــد« :هي ـچگاه پيغمبــر؟ص؟ از عمــق عقــل خو يــش بــا
مــردم ســخن نگفــت ،بلكــه میفرمــود :مــا گــروه پيامبــران مأمــور هســتیم كــه بــا مــردم بــه
3
انــدازۀ عقــل آنهــا ســخن بگویيــم ».
4
اهلبیــت؟مهع؟ نزدیــک بــه  340ســال بــا مــردم بــ ه صــورت مســتقیم در ارتبــاط
بودنــد .در ایــن دوران ،افــراد و گروههــای مختلــف بــا فرهنگهــای گونا گــون از سراســر
ســرزمین پهنــاور اســامی ،بــا ملیتهــا و مذاهــب متفــاوت ،خدمــت ایشــان رســیده و
بــا ایــن بزرگــواران صحبــت میکردنــد و معصومــان؟مهع؟ متناســب بــا فرهنــگ و نیــاز
نهــا آمــوزش
ایــن مخاطبــان ،بــا آنهــا ارتبــاط داشــتند؛ تکالیــف دینــی هــر گــروه را بــه آ 
میدادنــد و مشــکالت اعتقــادی آنهــا را حــل میکردنــد ،در صورتــی کــه ایــن افــراد هــر
کــدام ظرفیتهــا و ذهنیتهــای متفاوتــی داشــتند کــه بــا توجــه بــه ســیرۀ عــرف و احادیــث
اهلبیــت؟مهع؟ ،بیــان یکنواخــت بــه همــۀ آنهــا درســت نبــود.
تغییــر مخاطــب ،تغییــر گفتــار و رفتــار را در پــی دارد .کلمــات معصومــان؟مهع؟ و ســیرۀ
عــرف دربردارنــدۀ مصادیقــی اســت کــه متکلــم در ســخنگویی و پاســخ بــه پرس ـشها
میــان مخاطبــان تفــاوت گذاشــته ،مالحظاتــی را متناســب بــا مخاطــب در نظــر گرفتــه
اســت .ایــن نوشــتار ب ـ ه صــورت اســتقرائی در پــی آن اســت کــه از گفتــار و ســیرۀ عملــی
یشــود
معصومــان؟مهع؟ ،مصادیــق و ویژگیهایــی را کــه موجــب تمایــز میــان مخاطبــان م 
کشــف کنــد و در پرتــو آن ،قواعــدی جدیــد در فهــم حدیــث معرفــی کنــد.
دربــارۀ موضــوع ایــن پژوهــش ،کتــاب مســتقلی یافــت نشــد .در کتــب فقهــی ،برخــی
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 . 1ر.ک :روش فهم متن ،ص.18
 . 2ر.ک :همان ،ص.24
 . 3الکافی ،ج ،1ص ،23ح.15
 . 4از آغاز بعثت پیامبر؟ص؟ تا پایان غیبت صغری.
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روایــات ،حمــل بــر قضایــای شــخصیه شــده و از حجیــت عمومــی ســاقط شــدهاند ،امــا
در ایــن کتــب ،نگرشــی تحلیلــی دربــارۀ حــدود و شــرایط چنیــن قضایایــی ،بهخصــوص
از جهــت ویژگیهــای مخاطــب نیامــده اســت .فقــط مقالــهای بــا عنــوان «شــناخت
خصوصیــات مخاطبــان معصومــان؟مهع؟ و تأثیــر آن در فهــم حدیــث» 1بــه چــاپ رســیده
کــه در آن بــه صــورت اجمالــی ،برخــی موضوعــات اعتقــادی کــه منجــر بــه تفــاوت بیــان
معصومــان؟مهع؟ نســبت بــه مخاطبــان مختلــف میشــود ،مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت و
2
بــا هــدف و شــیوۀ ایــن پژوهــش تفــاوت ماهــوی دارد .

نخست :دانش مخاطب

 . 1علوم حدیث ،شمارۀ  ،61ص.29
شتــر در مجلــۀ حســنی ،شــمارۀ  18بــه قلــم نویســندۀ ایــن مقالــه بــا عنــوان «مخاطــب مســتقیم حدیــث
 . 2مقالـهای نیــز پی 
و تأثیــر آن بــر صــدور ،فهــم و حجیــت روایــات» انتشــار یافــت کــه در آن بــه مناســبت ،برخــی از «ریش ـههای اثرگــذاری
مخاطــب بــر محــدودۀ حجیــت حدیــث» بــه اجمــال معرفــی شــدند .در ایــن نوشــتار ،عــاوه بــر تببیــن مفصلتــر آن ریشـهها،
چهــار مــورد دیگــر بــه همــراه بیــان مصادیــق روایــی بیشــتر معرفــی شــدهاند.
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ســطح آموختههــا و اطالعــات افــراد متفــاوت اســت .عــرف بــرای بیــان مطالــب جدید،
ابتــدا ســطح دانــش مخاطــب را بررســی کــرده و بعــد از آن بــا توجــه بــه شــناختی کــه از او
پیــدا میشــود ،مطالــب را بیــان میکنــد .پایــۀ تعلیــم مطالــب ب ـ ه صــورت کالســیک نیــز،
توجــه بــه آموختههــای پیشــین اســت .بــه دانشآمــوزی کــه هنــوز شــمردن مجموعــۀ اعــداد
از یــک تــا صــد را نمیدانــد ،دربــارۀ کســر و اعشــار صحبــت نمیشــود و بــه دانشآمــوزی
کــه تــازه کســر و اعشــار را یــاد گرفتــه ،جبــر و هندســه تعلیــم نمیدهنــد .همیــن شــیوه در
بحــث ابــاغ قوانیــن نیــز صــادق اســت؛ قانونگــذار پــس از تصویــب نهایــی قانــون بــرای
قضــات ،وکال و همترازهــای آنــان ،قانــون را بــ ه صــورت مــاده و تبصــره و گاه بــا شــرح و
بســط صــورت مذاکراتــی کــه بــه تصویــب آنهــا منجــر شــده ،بیــان میکنــد ،در حالــی کــه
بــرای افــراد عــادی بــه بیــان مختصــر و مطالــب مهــم و اصلــی اکتفــا میشــود.
مخاطبان معصومان؟مهع؟ نیز دو گروه بودند:
گــروه اول :فقهــا و اصحــاب خــاص معصومــان؟مهع؟؛ ماننــد ابــان بــن تغلــب ،زرارۀ
بــن اعیــن ،محمــد بــن مســلم ،جمیــل بــن دراج ،یونــس بــن عبدالرحمــن ،ابنأبیعمیــر و
دیگــر محدثانــی کــه اکثــر احادیــث از طریــق آنــان انتقــال یافتــه اســت.
گــروه دوم :افــرادی کــه در مجموعــه و جوامــع حدیثــی نــام آنــان بــه نــدرت دیــده
میشــود و اطالعــات رجالــی دربــارۀ اکثــر آنــان وجــود نــدارد؛ افــراد عــادی کــه ســؤالهای
شــخصی از معصــوم زمــان خــود میپرســیدند ،بــدون اینکــه قصــد تعلیــم قاعــده و حکــم
کلــی را داشــته باشــند.
معصومــان؟مهع؟ در مقــام تخاطــب بــا دســتۀ اول کــه بــرای بیــان احــکام تربیــت شــده
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بودنــد 1ـ اگــر جهــت دیگــری ماننــد تقیــه نبــود ـ اصــول و قواعــد عــام را بیــان میکردنــد و
کشــف حکــم فروعــات را بــر عهــدۀ ایــن اصحــاب قــرار میدادنــد .امــام رضــا؟ع؟ در ایــن
بــاره میفرماینــد« :بــر ماســت کــه اصــول را بــرای شــما بگوییــم و بــر شماســت کــه فروعــات
2
را بــه دســت آوریــد ».
معصومــان؟مهع؟ در برابــر دســتۀ دوم بــه بیانــی بــرای رفــع مشــکل و حاجــت فــرد اکتفــا
میکردنــد؛ هرچنــد حکــم واقعــی ،مطلــب دیگــری بــود .امــام صــادق؟ع؟ در برابــر ســؤال
علــی بــن ســعید بصــری (کــه نامــش در کتــب فهرســت و رجــالنیامــده و فقــط یــک روایــت
در کتــب اربعــه دارد) حکم ـی را بیــان میکننــد کــه فقــط رفــع مشــکل میکنــد و بعــد از
حــل مشــکل ،بــرای بــه دســت آوردن حکــم واقعــی او را بــه فضیــل بــن یســار راهنمایــی
3
می فرماینــد .
بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع ،در مقــام فهــم دقیــق روایــات بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
مخاطــب مســتقیم امــام؟ع؟ از افــراد عــادی و ناشــناخته
راوی اول و
داشــت کــه اگــر ِ
ِ
باشــد ،ممکــن اســت معصــوم؟ع؟ پاســخ را بــرای آن فــرد بــه جهــت خاصــی بیــان کننــد.
در روایــت پیـشرو ،بــه آ گاهــی نداشــتن راوی نســبت بــه حکــم واقعــی اشــاره شــده اســت؛
ســلمۀ بــن محــرز بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض مــی کنــد :یکــی از شــیعیان فــوت کــرده و
مالــی نــزد مــن بــه امانــت گذاشــته اســت .ایــن میــت یــک دختــر و تعــدادی خویشــاوند
دارد .حضــرت فرمودنــد :نیمــی را بــه دختــر بــده و بقیــه را نگـهدار .ســلمه میگو یــد :موضــوع
را بــه اصحــاب گفتــم .آنــان گفتنــد :حضــرت تقیــه کــرده اســت .ســلمه میگو یــد :بــه امــام
موضــوع را عــرض کــردم .فرمودنــد :دربــارۀ پــول بــا کســی صحبــت نکــردهای؟ عــرض کردم:
4
خیــر .فرمودنــد :همــه را بــه دختــر بــده.
ســلمه 5از مشــکل شــخصی خارجــی کــه برایــش اتفــاق افتــاده ،ســؤال میکنــد و جهت
ّ
تعلیــم و تعلــم عمومــی در آن نیســت؛ در نتیجــه حضــرت بــا توجــه بــه شــرایط حا کــم بــر
جامعــه ،حکــم را بیــان میکننــد و بعــد کــه راوی بــا مراجعــه بــه اصحــاب عالــم متوجــه
6
تقیــه میشــود و پیگیــری میکنــد ،حضــرت حکــم واقعــی را بیــان میکننــد .
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 . 1در مــوارد بســیاری ،امامــان؟مهع؟ اصحــاب عــادی را بــه مراجعــه و ســؤال از راویانــی ماننــد :حــارث بــن مغیــره ،زراره ،أبــان
بــن تغلــب و ...ارجــاع میدادنــد .ر.ک :اختیــار معرفــۀ الرجــال ،ص ،337ح ،620ص ،136ح ،216ص ،330ح.603
 . 2السرائر ،ج ،3ص.575
 . 3ر.ک :تهذیب األحکام ،ج ،3ص ،28ح.7
 . 4ر.ک :همان ،ج ،9ص ،333ح.1195
 . 5ســلمه در کتــب رجــال ،توصیــف بــه مــدح و ذم نشــده و بــه صاحــب کتــاب بــودن او اشــاره نشــده اســت .او در کتــب
اربعــه نزدیــک بــه شــانزده روایــت دارد .ایــن همــه ،گو یــای ایــن نکتــه اســت کــه ســلمه ،راوی عالــم و دانشــمندی نبــوده
اســت.
 . 6حکــم اول ،حکــم تقی ـهای بــود و قضیــۀ خارجیــه نیســت ،ولــی رفتــار امــام بــا ایــن راوی از مصادیــق قضایــای خارجیــه
اســت .امــام بــه جهــت آنکــه جامعــه ،حـ ّـق ارث بــرای خویشــاوندان در نظــر میگیــرد ،حکــم تقی ـهای بیــان میکننــد ،ولــی
نکــه ســلمه میتوانــد بــدون اطــاع دیگــران و حکومــت ،امــوال را بــه دختــر بدهــد ،حکــم اصلــی را
در مرتبــۀ دوم بــه ســبب آ 
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مهــم آنکــه ،هنــگام مواجهــه بــا روایــات بایــد دقــت داشــت کــه اطالعــات و معلومــات
راوی اول و مخاطــب مســتقیم معصومــان؟مهع؟ چــه مقــدار بــوده اســت؛ آیــا راوی از
علمــا و فقهاســت یــا اینکــه بــرای حاجــت شــخصی بــه امــام مراجعــه کــرده اســت .در
صــورت دوم ،امــکان قضیــۀ خارجیــه بــودن روایــت ّ
قــوت پیــدا میکنــد و تــا اثبــات
عمومــی نبــودن حکــم و یــا اثبــات انتقــال تمامــی قرائــن مقــام تخاطــب ،نمیتــوان حکــم
بــه قضیــۀ حقیقیــه بــودن آن داد 1.همچنیــن اهلیــت راوی میتوانــد دلیــل بیــان معــارف
بیشــتر و عمیقتــر باشــد .بنــا بــر نقــل شــیخ صــدوق ،حســن بــن علــی بــن فضــال ـ از فقهــا و
اصحــاب جلیلالقــدر 2ـ از امــام رضــا؟ع؟ علــت کنیــه گرفتــن پیامبــر؟ص؟ بــه «ابوالقاســم»
را جویــا شــد .امــام در مرتبــۀ نخســت ،جــواب عمومــی و متــداول دادنــد ،ولــی پــس از اصــرار
ّ
و درخواســت بیشــتر ،امــام علــت تکنــی را امــر دیگــری معرفــی میکننــد؛ موضوعــی کــه
ََ ْ َ
ـل ت َرا ِن ـي
بیــان آن بــرای عمــوم افــراد جامعــه ممکــن نیســت .درخواســت راوی و بیــان «فهـ 
َْ ً
ـا ل ّلز َيـ َ
ـادة» و اینکــه امــام در پاســخ ابنفضــال فرمودنــد« :نعــم» (تــو را اهــل ایــن ز یــاده
أه ـ
ِ
ِ
3
میدانیــم) ،موجــب بیــان بیشــتر حضــرت میشــود  .در نتیجــه ،معلومــات و موقعیــت
راوی نــزد امــام ،موجــب بیــان معــارف بیشــتر میشــود.

دوم :ظرفیت مخاطب

ّ
یکــی از معیارهــای تعلیــم و تعلــم ،بیــان مطالــب بســته بــه ظرفیــت مخاطــب اســت ؛
هرچــه ظرفیــت مخاطــب بیشــتر باشــد ،مطالــب بیشــتری بــه او آمــوزش داده میشــود.
معصومــان؟مهع؟ نیــز ایــن شــیوه را در برخــورد بــا اصحــاب و مخاطبــان مراعــات میکردنــد
و ب ـه عنــوان دســتوری عمومــی میفرمودنــد« :بــا آنــان مــدارا کنیــد کــه عقــل آنــان بــه ایــن
مرتبــه نرســیده اســت 5».در مــواردی نیــز بــه ایــن موضــوع تصریــح کردهانــد؛ ذر یــح از امــام
ْ ُ ُُ
ُ ْ ْ ُ ََ
صــادق؟ع؟ دربــارۀ آیــه شــریفه« :ثـ َّـم ل َيقضــوا تف َث ُهـ ْـم َو ل ُيوفــوا نذ َور ُهـ ْـم»6؛ میپرســد .امــام
4

GS
MA

NO

OR

طرح میکنند؛ و این رفتار حضرت در ّ
حق راوی ،یک قضیۀ خارجیه است.
ـواب جزئــی راو یــان بــا برخــی اســتفتائات امــروزی مطابقــت دارد و بــا برخــی دیگــر متفــاوت اســت؛ اســتفتائاتی
 . 1ســؤال و جـ ِ
یشــود ،از آن جهــت کــه فــرد ســؤالکننده مشــخص
کــه بــه صــورت کتبــی یــا تلفنــی از دفتــر مراجــع عظــام پرســیده م 
نیســت ،ســؤال و جــواب بــه صــورت کلــی مطــرح میشــود ،ولــی ا گــر فــرد ســؤالکننده و پیشــینۀ آن معلــوم باشــد و وارد
جزئیــات شــود ـ یــا اینکــه پاس ـخدهنده جزئیــات را بدانــد ـ نتیجــه متفــاوت خواهــد بــود و ایــن دســته را میتــوان قضیــه
خارجیــه دانســت .همچنیــن در ســؤال از معصــوم ،علــم امــام نیــز دخالــت اســت و ایــن تفــاوت را بــا اســتفتائات امــروزی
دارد؛ معصــوم از جزئیــات زندگــی راوی آ گاه اســت و لحــاظ برخــی مســائل را دارد ،برخــاف فتــوا کــه فقــط مصلحــت حکــم
و جامعــه مدنظــر فقیــه اســت.
 2ر.ک :رجال النجاشی ،ص ،34ش72؛ الفهرست ،ص ،123ش.164
 . 3ر.ک :معاني األخبار ،ص ،52ح3؛ علل الشرائع ،ج ،1ص ،127ح2؛ عيون أخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،2ص ،85ح.29
 . 4ایــن قســم ،بــه قســم اول از جهــت مفهومــی بســیار نزدیــک اســت و مصادیــق مشــترک فراوانــی دارد ،ولــی اینجــا ســعۀ
وجــودی و معرفتــی راوی مــورد نظــر اســت؛ برخــاف نــوع اول کــه دانــش و علــم راوی مــورد توجــه بــود.
 . 5رجال الکشی ،ص ،488ح.929
 . 6حج.29 :

مخاطب حدیث و نقش آن در
شناختقضایایحقیقیهوخارجیه
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میفرماینــد« :بــه وســیلۀ دیــدار امــام ،آلودگیهــا را برطــرف کننــد و بــا انجــام حــج ،بــه نــذر
خــود عمــل کننــد ».ســپس عبــداهلل ابنســنان ایــن ســؤال را میپرســد .امــام میفرماینــد:
«مــراد از آیــه ،گرفتــن شــارب ،چیــدن ناخــن و مــواردی شــبیه اینهاســت ».اینجــا ایــن
ســؤال پیــش میآیــد کــه چــرا امــام بــرای یــک ســؤال ،در تفســیر یــک آیــه ،دو جــواب بیــان
میکننــد؟ در نتیجــه میپرســند :ذریــح از قــول شــما جــواب دیگــری نقــل کردنــد .امــام
میفرماینــد« :تحمــل و درک ذریــح بــا دیگــران فــرق دارد .بــه او از بطــون قرآن یــاد میدهیم».
یشــود ایــن مســئله
طبــق ایــن روایــت ،تفــاوت ظرفیــت و ســعۀ وجــودی مخاطــب باعــث م 
اعتقــادی را حضــرت بــرای ابنســنان بیــان نکنــد.
نمونــۀ دیگــر ،در مســائل اعتقــادی ،پاســخ امــام رضــا؟ع؟ بــه مأمــون عباســی در روایــت
َ ٌّ َ ُ ْ َ َّ َ َّ
النــار» اســت .امــام بــه مأمــون میفرماینــد« :آیا روایتی را کــه پدرانت از
«ع ِلــي ق ِســيم الجنـ ِـة و
جـ ّـدت از پیامبــر؟ص؟ روایــت کردهانــد ،نشــنی دهای کــه دوســت داشــتن امیرالمؤمنیــن؟ع؟
ایمــان و دشــمنی بــا او کفــر اســت؟» امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــر همیــن اســاس ،تقســیمکنندۀ
بهشــت و دوزخ اســت .اینجــا مأمــون بــا خوشحالــی پاســخ را میپذیــرد و قانــع میشــود.
اباصلــت میگویــد :در منــزل خدمــت امــام رضــا؟ع؟ عــرض کــردم :چــه جــواب زیبایــی
بــه مأمــون دادیــد! فرمودنــد« :ایــن جــواب بــرای او بــود ،در حالــی کــه از پدرانــم شــنیدم کــه
پیامبــر؟ص؟ بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمودنــد :یــا علــی! تــو تقســیمکنندۀ بهشــت در قیامــت
1
هســتی .بــه جهنــم میگویــی :ایــن فــرد بــرای مــن و ایــن بــرای تــو».
طبــق ایــن ســخن ،چــون قبــول روایــت امــام رضــا؟ع؟ از پــدران بزرگوارشــان بــرای مأمــون
نهــا،
ســخت اســت ،امــام روایــت مأمــون از پــدران را مطــرح میکننــد .هــر دوی ایــن بیا 
پاســخ ســؤال هســتند ،امــا بــا توجــه بــه توضیحــات امــام رضــا؟ع؟ و اینکــه پاســخ نخســت
بــه جهــت ذهنیــت مأمــون بــود ،میتــوان آن را از مصادیــق تأثیــر ویژگیهــای مخاطــب بــر
صــدور حدیــث ـ پاســخی متناســب بــا ظرفیــت فــرد ســؤالکننده ـ دانســت.
تحدیــث و بیــان معــارف ب ـ ه انــدازۀ ظرفیــت مخاطــب ،از موضوعاتــی اســت کــه در
روایــات متعــددی بــه آن اشــاره شــده اســت ،روایاتــی کــه بــه ســخت و دشــوار بــودن فهــم
کلمــات معصومــان؟مهع؟ اشــاره دارد و اینکــه اســرار را در اختیــار دیگــران قــرار ندهیــد ،از
2
همیــن نــوع هســتند .
در یکــی از ایــن روایــات امــام صــادق؟ع؟ میفرماینــد« :در محضــر امــام ســجاد؟ع؟
ســخن از تقیــه مطــرح شــد .فرمودنــد :اگــر ابــوذر از اعتقــادات قلبــی ســلمان اطــاع داشــت،
او را میکشــت ،در صورتــی کــه پیامبــر؟ص؟ بیــن ایــن دو عقــد اخــوت بســته بــود؛ پــس
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دربــارۀ دیگــر مــردم چــه حکمــی میتــوان کــرد؟! علمــی کــه نــزد علماســت ،دشــوار و
ســخت اســت تــا جایــی کــه بــهجــز پيامبــر مرســل يــا فرشــتۀ مقــرب و يــا بنـدهای كــه خــدا
1
دلــش را بــه ايمــان آزمــوده اســت ،تــوان تحمــل و درک آن را ندارنــد».
طبــق ایــن روایــات 2میــزان درک افــراد ،مختلــف اســت و در بیــان مطالــب مهــم کــه بــه
مقدمــات معرفتــی نیــاز دارد ،ظرفیــت مخاطــب لحــاظ میشــود.
یکــی از فوایــد ایــن نکتــه ،در فقهالحدیــث و رجــال ،در مذمــت غلــو و غالیــان اســت.
در روزگار حضــور معصومان؟مهع؟بـه جــز تعــدادی انــدک ،افــراد دیگــر ظرفیــت تحمــل همــۀ
معــارف را نداشــتند؛ افــرادی بــا شــنیدن علـ ّـو مقــام معصومــان؟مهع؟ بــهافــراط و تفر یــط مبتال
میشــدند؛ لــذا معصومان؟مهع؟ایــن مطالــب را ب ـ ه صــورت گســترده بیــان نمیکردنــد .دو
روایــت ذیــل میتوانــد بازگوکننــدۀ ایــن نکتــه باشــد:
جابــر میگویــد« :امــام باقــر؟ع؟ کتابــی بــه مــن دادنــد و فرمودنــد :تــا زمانــی کــه حکومــت
بنیامیــه پابرجاســت ،مطالــب آن را بــرای دیگــران بیــان نکــن ،وگرنــه لعنــت مــن و پدرانــم
بــر تــو بــاد! و بعــد از هال کــت بنیامیــه آن را کتمــان نکــن کــه مــورد لعنــت قــرار میگیــری.
همچنیــن کتــاب دیگــری بــه مــن دادنــد و فرمودنــد :مطالــب ایــن کتــاب را تــا بــه قیامــت
3
در اختیــار هیچکــس قــرار نــده ».
امــام باقــر؟ع؟ اســراری در اختیــار جابــر قــرار میدهــد کــه دیگــران تحمــل فهــم آن را
ندارنــد و ایــن مطالــب بــه حــدی ســنگین اســت کــه طبــق روایتــی دیگــر ،وقتــی تحمــل آن
بــرای جابــر ســخت میشــود ،میفرماینــد« :بــه بیابــان بــرو ،حف ـرهای بکــن و راز را بــا چــاه
4
بگــو ».
ّ
در جانــب حداقلــی ،امــام صــادق؟ع؟ میفرماینــد« :مــردم در حــق امیرالمؤمنیــن؟ع؟
در دو جانــب افــراط و تفریــط قــرار گرفتنــد؛ عـدهای ایشــان را معبــود دانســتند و عـدهای او
بتــر بــود
را عبــدی گنهــکار؛ و بــه تحقیــق اینکــه او را بنــدۀ گنهــکار بداننــد بــرای او محبو 
5
از اینکــه او را معبــود بنامنــد ».
طبــق ایــن ســخن ،معصومــان؟مهع؟ معــارف بلنــد را آشــکار نمیکردنــد ،مبــادا افــراد
کمظرفیــت بــر اثــر کجفهمــی بــهافــراط و تفریــط دچــار شــوند .پیامبــر؟ص؟ میفرماینــد:
«فضایــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را بیــان نمیکنــم مبــادا عـدهای او را ملقــب بــه صفتــی کننــد
6
کــه مســیحیان بــه عیســی دادنــد ».
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شــیخ مفیــد کمظرفیــت بــودن را دلیــل منــع معصومــان؟مهع؟ از بحــث در مــوارد خــاص
میدانــد« :احادیثــی کــه از امــام باقــر؟ع؟ در نهــی از بحــث قضــا و قــدر نقــل شــده ،دو
احتمــال دارد؛ اول .ایــن نهــی اختصــاص بــه افــراد خاصــی دارد کــه ســخن گفتــن در بــارۀ
ایــن دو موضــوع باعــث گمراهــی و اضــال آنــان میشــود و بــرای عبــادت آنــان بهتــر اســت
کــه ایــن بحثهــا را کنــار بگذارنــد؛ و ایــن نهــی عمومــی نیســت؛ چــه بســا مطلبــی کــه
بــرای ع ـدهای ضــرر داشــته باشــد و بــرای دیگــران مفیــد باشــد و معصومــان؟مهع؟ بنــا بــر
1
مصلحــت ،در ایــن امــور امــر و نهــی میکردنــد .دوم»... .
نتیجــه آنکــه ،ســعۀ وجــودی و معرفتــی راوی میتوانــد در مقــام تعــارض ،راهگشــای
جمــع بیــن روایــات گوناگــون باشــد؛ بــه ایــن بیــان کــه یکــی از دو دســتۀ روایــات متعــارض
در جهــت خاصــی صــادر شــدهاند و حجیــت عمومــی ندارنــد.

سوم :شخصیت و موقعیت مخاطب

مــا ک دیگــری کــه گوینــده هنــگام ســخن گفتــن رعایــت میکنــد ،حفــظ شــخصیت
و موقعیــت خــود متکلــم و مخاطــب اســت .بــا مراجعــه بــه عــرف میتــوان مــواردی یافــت
کــه دروغ گفتــن را ـ بــا وجــود اینکــه حکــم کلــی آن مذمــت اســت ـ بــرای حفــظ موقعیــت
افــراد جایــز میداننــد .در دانــش اصــول فقــه ب ـه صــورت مفصــل در ایــن بــاره بحــث شــده
کــه مــواردی مثــل راس ـتگویی و دروغگویــی دارای حســن و قبــح اقتضائــی هســتند؛ بــه
ایــن معنــا کــه فــی نفســه راس ـتگویی َحســن و دروغگویــی قبیــح اســت ،ولــی ا گــر عنــوان
2
ثانــوی بــر آنهــا عــارض شــود ،حکــم تغییــر میکنــد .
همچنیــن معصومــان؟مهع؟ جهــت حفــظ خــون شــیعیان ،التــزام بــه تقیــه داشــتند و
نکــه اصحــاب
حکــم واقعــی را در مــدت زمانــی کــه فــرد در خطــر بــود بیــان نمیکردنــد ،تــا ای 
لهــای ایــن بحــث
پــس از اطــاع از موضــوع بــه علــت حکــم امــام؟ع؟ پــی میبردنــد .مثا 
ّ
روشــن میشــود .بــرای نمونــه داود رقــی ،میگو یــد« :بــه امــام
بــا تتبــع در ابــواب فقهــی
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صادق؟ع؟عــرض کــردم :چگونــه بایــد وضــو گرفــت؟ فرمودنــد :شســتن هــر عضــو یــک بــار
واجــب اســت ،دو بــار ســنت پیامبــر؟ص؟ اســت و ســه بــار بدعــت و حــرام اســت .ســپس
داود زربــی وارد شــد و همیــن ســؤال را پرســید .فرمودنــد :ســه بــار هــر عضــو وضــو را بایــد
شســت».
رقــی از ایــن اختــاف حکــم تعجــب میکنــد و حضــرت دســتور بــه آرامــش میدهنــد.
در جلســۀ دیگــری کــه داود زربــی نیــز حضــور دارد .امــام میفرماینــد :ماجــرای خــود را بــرای
ّ
رقــی بیــان کــن تــا از شــک خــارج شــود .داود زربــی میگویــد « :باغــی در کنــار بــاغ منصــور
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مخاطب حدیث و نقش آن در
شناختقضایایحقیقیهوخارجیه

دوانقــی دارم .بــه منصــور خبــر داده بودنــد کــه مــن از شــیعیان امــام صــادق؟ع؟ هســتم؛ لــذا
منصــور وضــو گرفتــن مــرا زیــر نظــر گرفــت تــا در صورتــی کــه ماننــد شــیعیان وضــو میگیــرم،
مــرا بــه قتــل برســاند ،امــا مــن بــه دســتور امــام بــه شــیوۀ آنــان وضــو میگرفتــم .وقتــی منصــور
وضــو گرفتــن مــرا دیــد ،نــه تنهــا از خــون مــن گذشــت ،بلکــه پاداشــی بــه مــن داد .امیــدوارم
همانگونــه کــه در دنیــا جــان و خــون مــا را حفــظ میکنیــد ،در قیامــت مــا را مــورد شــفاعت
قــرار دهیــد!»
امــام صادق؟ع؟خطمشــی کلــی معصومــان؟مهع؟ را بیــان میکننــد« :بــه علــت حفــظ
جــان او اینگونــه دســتور دادم ».ســپس طریقــۀ صحیــح وضــو گرفتــن را بــه داود زر بــی
آموزش میدهند 1.
در ایــن روایــت ،امــام صــادق؟ع؟ بهعلــت حفــظ جــان و مــال حکــم خاصــی را بیــان
میکنــد.
همچنیــن در مــواردی بــا اینکــه فــرد از اصحــاب خــاص بــه شــمار میآیــد و حکــم
واقعــی را میدانــد ،امــام دســتور بــه عمــل بــر خــاف حکــم واقعــی تــا مدتــی میدهنــد.
نمونــۀ آن را در حدیــث مفصــل علــی بــن یقطیــن کــه امــام کاظــم؟ع؟ در طریقــۀ وضــو بــرای
او نوشــتند ،میتــوان یافــت .حضــرت در پاســخ نامــۀ او مینویســند« :منظــور تــو از ایــن
ســؤال را فهمیــدم .از ایــن بــه بعــد ســه بــار مضمضــه کــن ،ســه بــار استنشــاق کــن و تمامــی
اعمــال وضــو را ســه بــار انجــام بــده ».در حالــی کــه علــی بــن یقطیــن وقتــی نامــۀ حضــرت
را دیــد کــه حضــرت بــر خــاف عمــل اصحــاب دســتور دادهانــد ،تعجــب کــرد ،ولــی چــون
2
ـان او از دســت هــارون حفــظ شــد.
نامــۀ حضــرت بــود بــه آن عمــل کــرد و جـ ِ
در ایــن روایــت امــام؟ع؟ حکــم موقتــی بیــان میکنــد کــه دلیلــی جــز حفــظ جــان،
موقعیــت و شــخصیت علــی بــن یقطیــن نــدارد .تصریــح بــه ایــن کار و دالیــل آن در روایــت
مفصــل امــام صــادق؟ع؟ بــه فرزنــدان زراره در خطــاب بــه زراره بیــان شــده اســت .در ایــن
روایــت امــام؟ع؟ در مقــام دلجویــی از زراره علــت بیــان احــکام متفــاوت بــرای موضــوع
واحــد را بــا یــک مثــال بیــان میکننــد« :آن فــردی [اشــاره بــه مقــام امامــت دارنــد] کــه در
بیــن شــما تفرقــه میانــدازد ،چــون چوپانــی میمانــد کــه بــه مصلحــت گوســفندان آ گاهتــر
اســت؛ اگــر صــاح بدانــد آنهــا را پراکنــده میکنــد و اگــر صــاح ببینــد آنهــا را جمــع
3
میکنــد تــا از فســاد و نابــودی حفــظ کنــد و بــه جایــگاه امــن برســاند ».
بــا واضــح شــدن ایــن موضــوع کــه معصومــان؟مهع؟ حافــظ جــان و موقعیــت اصحــاب
بودهانــد ،در مراجعــه بــه روایــات بایــد دقــت داشــت کــه اگــر راوی از افــراد مطــرح و
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سرشــناس اســت ،امــکان دریافــت معــارف تقی ـهای و یــا نقــل ایــن مضامیــن ـ بــا تأســی
از ســیرۀ معصومــان؟مهع؟ ـ وجــود دارد؛ بهخصــوص در مــواردی کــه راوی در آن حکــم،
منفــرد باشــد و یــا روایــات متعــارض وجــود داشــته باشــد .شــیخ طوســی در کتــاب تهذیــب
األحــکام در مقــام جمــع بیــن روایــات ،بــه ایــن نکتــه تذکــر داده کــه انفــراد در نقــل میتوانــد
منشــأ آن تقیــه باشــد .شــیخ در ّرد روایتــی کــه حســین بــن ســعید از ابنأبیعمیــر از جمیــل
المذهــب هســتند) مینویســد:
نقــل میکنــد (تمامــی راویــان آن ثقــه ،امامــی صحیح GS
MA
R
«حکــم بــر فســاد روایتــی کــه او [جمیــل] انفــراد در نقــل آن دارد واجـOO
ـبNاســت ،نــه روایتــی
1
کــه او و دیگــران نقــل کردهانــد».

تقیه

در تعریــف «تقیــه» یــک نکتــه مفــروض و جــزء ماهیــت آن اســت :مخفــی کــردن حــق
و بیــان خــاف واقــع بــا فعــل و گفتــار در مقابــل دشــمن .فقهــا در تعریــف اصطالحــی
«تقیــه» تعابیــر متعــددی دارنــد 2.شــیخ مفیــد مینویســد« :تقيــه ،مخفــی كــردن و پوشــاندن
عقیــدۀ حــق اســت و نيــز مخفـیكاری و تــرك آشكارســازی بــا مخالــف ،در بــارۀ چيزهايــی
كــه ضــرر دينــی و يــا دنيايــی را در پــی دارد 3».شــیخ انصــاری نیــز مینــگارد« :مقصــود از
تقيــه ،جلوگيــری از ضــرر بــر ديگــری بــه وســيلۀ هماهنگــی بــا مخالــف حــق بــا گفتوگــو يــا
4
رفتــار اســت».
تقیــه از جهتــی بــر دو نــوع اســت؛ «تقیــه در حکــم» و «تقیــه در موضــوع» .تقیــه در
موضوعــات خارجــی ماننــد اینکــه معصــوم در افعــال شــخصی خــود تقیــه کنــد .امــام
صــادق؟ع؟ میفرماینــد« :در حیــره پیــش ســفاح عباســی رفتــم .دربــارۀ روزۀ یــومالشــک
از مــن پرســید .گفتــم :ایــن از وظایــف حا کــم اســت؛ اگــر روزه بگیــرد ،مــا روزه میگیر یــم و
اگــر افطــار کنــد ،روزه نمیگیریــم .ســفاح دســتور داد غــذا آوردنــد و مــن همــراه او خــوردم،
در حالــی کــه میدانســتم آن روز جــزء مــاه رمضــان اســت ».ســپس حضــرت بــه نکتــۀ ایــن
عمــل اشــاره کــرده ،میفرماینــد« :اینکــه یــک روز را روزه نگیــرم و قضــای آن را بــه جــا آورم،
5
آســانتر اســت از اینکــه گردنــم را بزننــد و دیگــر عبــادت نکنــم ».
امــام صــادق؟ع؟ در موقعیــت تقیــه قــرار گرفتنــد .در قســمت اول روایــت ،هرچنــد
یــک قضیــۀ خارجیــه بیــان شــده اســت ،امــا از جهتــی ایــن عمــل ،آمــوزش عملــی تقیــه بــه
اصحــاب اســت؛ بهخصــوص کــه امــام کالم را بــا تعلیــل همــراه کردنــد.
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تقیــه در حکــم ،تقیــه در مقــام فتــوا و بیــان حکــم اســت .امــام صــادق؟ع؟ در روایتــی
میفرماینــد« :پــدرم در شــکار بــاز و عقــاب فتــوا مـیداد و تقیــه پیشــه میکــرد ،در حالــی کــه
مــا میترســیدیم؛ امــا در ایــن زمــان نمیترســیم و صیــد اینهــا را حــال نمیدانیــم ،مگــر
1
اینکــه تذکیــه شــوند».
نهــا تقیــه
بنــا بــر ســخن امــام صــادق؟ع؟ ،حکــم امــام باقــر؟ع؟ بــه حلیــت شــکار ای 
بــوده اســت؛ در نتیجــه ،بیــان امــام باقــر؟ع؟ حکــم خاصــی میشــود کــه اختصــاص بــه
همــان مــورد تقیــه دارد.
دربــارۀ تقیــه بحثهــای متعــددی از جهــت کالمــی ،فقهــی و روایــی مطــرح اســت،
امــا مرتبــط بــا ایــن نوشــتار قضیــۀ خارجیــه یــا حقیقیــه بــودن ایــن روایــات اســت .افعــال و
اقوالــی کــه از معصــوم؟ع؟ در مقــام تقیــه صــادر میشــود ،قضایــای خارجیــه هســتند یــا
قضایــای حقیقیــه؟
ـام تقیــه ،واجــب اســت و در
در نــگاه نخســت ،بــا توجــه بــه اینکــه در آن حالــت انجـ ِ
غیــر آن نبایــد انجــام گیــرد ،تقیــه از مصادیــق قضایــای خارجیــه تصــور میشــود؛ ولــی
اگــر بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه تکلیــف در آن موقعیــت همــان عمــل تقی ـهای اســت،
بــه نحــوی کــه اگــر آن موضــوع و حالــت دوبــاره تحقــق پیــدا کنــد ـ هرچنــد بــرای فــردی
دیگــر ـ همــان عمــل تقیــهای را بایــد انجــام داد؛ نتیجــه میشــود احادیثــی کــه در مقــام
تقیــه صــادر شــدهاند ،قضایــای حقیقی ـهای هســتند کــه بایــد موضــوع آنهــا تحقــق یابــد.
فقهــا نیــز در بحــث از اســباب تعــارض ،روایــات تقیــه را قســیم «قضیــة فــی واقعــة» بیــان
کردهانــد  2و یــا در توجیــه بعضــی احادیــث ،تقیــه را منکــر شــده روایــت را قضیــة فــی واقعــة
دانســتهاند ،3و هیــچ مــوردی نیســت کــه فقهــا روایتــی را از آن جهــت کــه تقی ـهای اســت،
قضیــة فــی واقعــة بداننــد.
نتیجــه آنکــه ،تقیــه از جهــت آنکــه تحــت تأثیــر عوامــل بیرونــی اســت و مصلحــت و
مفســدۀ حکــم در آن لحــاظ نشــده ،در بحــث فضــای صــدور مطــرح میشــود ،ولــی ایــن
نکتــه منجــر بــه شــکلگیری قضیــۀ خارجیــه نمیشــود.
عــرف در بیــان کلمــات و مقصــود خــود در مقــام تخاطــب بــه «قرینههــای حالیــه»
توجــه دارد و ســخنان را بــا عنایــت بــه ایــن قرینههــا بیــان میکنــد ،چــه اینکــه بــا وجــود
ایــن قرینههــا تکــرار کلمــات ،کاری عبــث و لغــو بــه نظــر میرســد .دانشــیان اصولــی ایــن
 . 1همان ،ج ،6ص ،207ح1؛ و نیز ر.ک :ص ،208ح.8
 . 2ر.ک :ذکری الشیعة ،ج ،1ص60؛ ریاض المسائل ،ج ،2ص.561
 3ر.ک :القصاص علی ضوء القرآن و السنة ،ج ،1ص410؛ نظام اإلرث في الشريعة اإلسالمية الغراء ،ص.370
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را قــدر متیقــن در مقــام تخاطــب میداننــد.
همیــن شــیوه در ســیرۀ معصومــان؟مهع؟ نیــز وجــود دارد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه امــام؟ع؟
از ضمیــر مخاطــب نیــز اطــاع دارد و پاســخ ایشــان بســته بــه پرســش ،قرین ههــا و وقایــع
پیرامونــی راوی متعــدد خواهــد بــود؛ هرچنــد راوی ایــن قرینههــا را در کالم خــود ذکــر نکنــد.
موســی بــن اشــیم میگویــد« :از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدم :حکــم مــردی کــه همســر
خــود را در یــک مجلــس ســه طــاق بدهــد چیســت؟ فرمودنــد :طــاق باطــل اســت.
ســپس فــردی وارد شــد و از حضــرت همیــن ســؤال را پرســید .فرمودنــد :ســه طــاق منعقــد
نمیشــود؛ یــک طــاق اســت و اگــر بیشــتر از ســه طــاق بــود ،نــه ســه طــاق محســوب
میشــد نــه یــک طــاق .موســی بــن اشــیم میگویــد :مــن از دوگانگــی جــواب بــه فکــر فــرو
رفتــم .نا گهــان فــرد ســومی داخــل شــد و از حضــرت همیــن ســؤال را پرســید .حضــرت
فرمودنــد :ســه طــاق صحیــح اســت و بایــد ایــن دو از هــم جــدا شــوند تــا محللــی بیایــد.
راوی میگویــد :آشــفته شــدم؛ امــام در یــک مجلــس ،در یــک مســئله ،ســه پاســخ مختلــف
بیــان میکننــد! حضــرت بــا غضــب بــه مــن نــگاه کردنــد و فرمودنــد :ای پســر اشــیم! شــک
نکــن .هنگامــی کــه مــردی همســر خــود را در عــادت ماهیانــه و بــدون عــده طــاق دهــد،
طــاق او درســت نیســت ،یــک طــاق بدهــد یــا ســه طــاق و اگــر بــا شــرایط طــاق ،همســر
خــود را در یــک مجلــس ســه طــاق بدهــد ،یــک طــاق بــه حســاب میآیــد و ا گــر مــردی
همســر خــود را بــا شــرایط و بــا عــده ســه بــار طــاق بدهــد ،ســه طــاق بــه حســاب میآیــد و
2
بایــد محلــل بیایــد؛ و همــۀ ایــن پاس ـخها درســت اســت ».
طبــق ایــن روایــت ،امــام؟ع؟ در پاســخ یــک ســؤال مشــترک کــه مخاطــب و پرسـشگر،
جزئیــات را بیــان نکردهانــد ،ســه پاســخ متفــاوت بیــان میکننــد و هــر ســه پاســخ ،حکــم
خــاص ،بــرای ســؤالکنندۀ خــاص اســت .امــام؟ع؟ قصــد گمــراه کــردن ســائل را ندارنــد.
S
هم G
ـن بنــا بــر ظاهــر روایــت ،پرسـشگر دوم ،هنــگام توضیــح حضــرت حضــور نداشــته
چنیـA
M
R
O
ـگام ســؤال فــرد ســوم نیــز حاضــر نیســت تــا بــرای او نیــز ســؤال مطــرح شــود3؛ در
و حتــی هنـ NO
نتیجــه ،پاســخ امــام ،پاســخ مــورد نیــاز او بوده اســت .از ایــن موضوع میتــوان نتیجه گرفت
کــه امــام؟ع؟ در بیــان پاســخ ســؤالهایی کــه افــراد عــادی بــرای مشــکالت شــخصی خــود
میپرســیدند بــه قرینههــا ،هرچنــد خــود آنهــا بــه آن توجــه نداشــتند ،عنایــت داشــتند.
در روایــت دیگــری خالــد بیــاع میگویــد« :از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدم :مــردی پیــش
از انجــام طــواف نســاء بــا همســر خــود همبســتر میشــود؛ کفــارۀ او چیســت؟ فرمودنــد :بایــد
شــتری قربانــی کنــد .ســپس فــرد دیگــری همیــن ســؤال را پرســید .فرمودنــد :بایــد گاوی
1
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 . 1ر.ک :دروس في علم األصول (موسوعة الشهيد الصدر) ج ،7الحلقة الثالثة ،ص.110
 . 2مختصر البصائر ،ص ،277ح276؛ وسائل الشیعة ،ج ،22ص ،70ح.28049
 . 3در این روایت و یا روایتهای دیگر ،اشاره نشده که آن افراد حضور داشتند.
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قربانــی کنــد .ســپس فــرد ســومی همیــن ســؤال را پرســید .فرمودنــد :بایــد گوســفندی قربانــی
بدهــد .راوی میگویــد :بعــد از آنکــه آنــان رفتنــد ،پرســیدم :چگونــه ایــن پرســش ،ســه
پاســخ متفــاوت دارد؟ فرمودنــد :تــو توانمنــد هســتی ،لــذا بایــد یــک شــتر قربانــی کنــی؛ نفــر
دوم درآمـ ِـد متوســطی داشــت ،بایــد گاو قربانــی میکــرد؛ و نفــر ســوم فقیــر بــود ،گوســفند
1
کفــارۀ او میشــد».
در ایــن روایــت ،امــام؟ع؟ بــا توجــه بــه توانمنــدی خالــد ،حکــم بــه قربانــی کــردن شــتر
میدهنــد ،در حالــی کــه قرینــۀ خارجــی بــرای فهــم ایــن مضمــون بهجــز در کالم حضــرت
وجــود نــدارد.
بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع ،در مقــام تعــارض و جمــع بیــن روایــات بایــد دقــت داشــت
کــه چهبســا در مقــام تخاطــب ،قرینــۀ خارجــی وجــود داشــته و نقــل نشــده اســت و ایــن
میتوانــد در صورتــی کــه بــه ابهــام در شــناخت موضــوع برگــردد ،حکــم را مختــص بــه واقعــۀ
خــاص کنــد.
NO

پنجم :مخاطب خاص و عموم جامعه

 . 1کتاب من اليحضره الفقيه ،ج ،2ص ،363ح.2716
 . 2این قانون در مواردی که مصلحت فوقانی وجود دارد ،جایی ندارد.
 . 3در بعضی نسخ ،کلمه «فیلعنه» به جای «فلیبعه» قرار دارد.
 . 4تهذیب األحکام ،ج ،7ص ،415ح.33
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موضــوع دیگــری کــه عــرف در بیــان تکالیــف بــه زیردســتان دقــت دارنــد ،فرهنــگ،
درک و فهــم آنــان اســت 2.آیــا انجــام ایــن تکلیــف منجــر بــه تنفــر فــرد از مــوال میشــود؟ آیــا
ایــن فــرد میتوانــد فهــم صحیحــی از ایــن دســتور داشــته باشــد؟ آیــا ایــن دســتور منجــر
بــه سوءاســتفاده افــراد میشــود؟ بــا توجــه بــه ایــن پرس ـشها ،در مــواردی موالیــان عرفــی
حکمــی را وضــع کــرده ،ولــی تــا فراهــم نشــدن بســتر مناســب بــرای اجــرای آن ،از بیــان اصــل
حکــم یــا جزئیــات آن خــودداری میکننــد.
در ســیرۀ معصومــان؟مهع؟ نیــز بازتــاب ایــن موضــوع وجــود دارد؛ امامــان :بــه جهــت
فراهــم نبــودن شــرایط فرهنگــی جامعــه ،حکمــی را بــرای عمــوم بــه صورتــی بیــان میکردنــد
و همــان حکــم بــرای افــراد خــاص بــه شــکل دیگــری بیــان میشــد.
حمــاد بــن عثمــان میگویــد« :از امــام صــادق؟ع؟ دربــارۀ وطــی در دبــر پرســیدم ،در
حالــی کــه در خانــه جمعیتــی حضــور داشــت .فرمودنــد :هــر کــس بــه مملــوک خــود بیــش از
حــد طاقــت او امــر کنــد ،بایــد او را بفروشــد 3.ســپس متمایــل شــده ،خصوصــی فرمودنــد:
4
اشــکالی نــدارد».
اینجــا ،معصــوم میــان پرســشگر و جمعیــت حاضــر در منــزل تفــاوت گذاشــتند؛
عمومــیمطلبــی را بیــان کردنــد کــه در ظاهــر پاســخ ســؤال اســت و اگــر ادامــۀ روایــت نبــود،
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راوی همــان را بـ ه عنــوان حکــم برداشــت میکــرد؛ ولــی در ادامــه پاســخ خصوصــی و فــردی
میدهنــد کــه بــا ظاهــر پاســخ اول تنافــی دارد .شــاید بتــوان جــواب عمومــی حضــرت را
توریــه دانســت؛ «پیامبــر؟ص؟ میفرمودنــد :مملــوک خــود را مــا فــوق قــدرت امــر نکنیــد»؛ در
حالــی کــه ســؤال دربــارۀ وطــی در دبــر اســت ،نــه امــر و نهــی مملوک .از ســوی دیگــر ،کلمات
معصومــان؟مهع؟ ذو وجــوه اســت1؛ ایــن عمــل مافــوق قــدرت مملــوک اســت و کراهــت دارد.
در صــورت اخــذ بــه ظاهـ ِـر بیــان عمومــی حضــرت ،ایــن فعــل مکــروه و یــا حــرام اســت،
در صورتــی کــه در بیــان خصوصــی ایــن فعــل مبــاح دانســته شــده اســت؛ در نتیجــه ،در
یکــی از پاس ـخها ،بــا مالحظــۀ واقــع خارجــی ،حکــم واقعــی بیــان نشــده اســت .در طــرف
نکــه امــکان
اول ،یــا پذیــرش ایــن حکــم بــرای افــراد حاضــر در مجلــس ســخت بــوده و یــا ای 
سوءاســتفاده حاضــران وجــود داشــته اســت؛ احتمــال تقیــه نیــز مطــرح اســت 2.در طــرف
دوم ،ممکــن اســت بــه جهــات خاصــی کــه در روایــت نیامــده ،امــام بــرای ایــن فــرد ،حکــم
خــاص داده باشــند؛ در هــر دو صــورت یــک طــرف روایــت ،متأثــر از خــارج اســت.
هماننــد ایــن رفتــار در مــورد مشــابه دیگــر نقــل شــده اســت .ابوبصیــر میگو یــد« :در
مجلســی کــه افــراد بســیاری حضــور داشــتند ،فــردی دربــارۀ قنــوت نمــاز جمعــه ســؤال کرد.
امــام فرمودنــد :در رکعــت دوم .راوی عــرض کــرد :برخــی اصحــاب نقــل کردهانــد در رکعــت
اول بایــد قنــوت انجــام داد .امــام فرمودنــد :در رکعــت دوم .ابوبصیــر میگو یــد :زمانــی کــه
امــام غفلــت جمعیــت را نســبت بــه خــود متوجــه شــدند ،بــه مــن فرمودنــد :در هــر دو رکعت
3
اول و دوم ،قنــوت واجــب اســت ».
بــر اســاس ایــن روایــت ،امــام؟ع؟ بــه جهــت مصالحــی ـ شــاید هــم تقیــه ـ حکــم را طبــق
نظــر عمــوم جامعــه مطــرح کردنــد ،ولــی بــا غفلــت حاضــران ،حکــم واقعــی را بــه ابوبصیــر
گفتنــد و بــه بیــان عمومــی اکتفــا نکردنــد.
نمونــۀ دیگــر ،روایــت مفصــل زراره از امــام باقــر؟ع؟ در ارتبــاط بــا ســهم ارث جــد
اســت؛ زراره کتــاب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را مخالــف احکامــی کــه در ســطح جامعــه ،در
ارتبــاط بــا ارث ،امــر بــه معــروف و صلــۀ رحــم رواج دارد ،معرفــی میکنــد .از ســوی دیگــر،
امــام صــادق؟ع؟ در حیــات امــام باقــر؟ع؟ از زراره تعهــد میگیــرد کــه تــا زمانــی کــه امــام
صــادق؟ع؟ اجــازه نــداده اســت ،ایــن احــکام را بیــان نکنــد4 .
RMA
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 . 1معاني األخبار ،ص ،2ح.3
 . 2شــیخ طوســی در جمــع روایاتــی کــه ایــن فعــل را جایــز و روایتــی کــه ایــن فعــل را حــرام میدانــد ،مینویســد« :بــه جــز
لســنت موافــق حلیــت در ایــن مســئله نیســت و تقی ـهای بــودن روایــت محتمــل اســت»؛ ر.ک:
مالــک ،فــرد دیگــری از اه 
تهذیــب األحــکام ،ج ،7ص ،416ذیــل ح.38
 . 3ر.ک :اإلستبصار ،ج ،1ص ،418ح.1606
 . 4ر.ک :الکافــی ،ج ،7ص ،94ح .3نکتــۀ مهــم ،شــرط امــام صــادق؟ع؟ اســت .ایشــان در زمــان پــدر بزرگوارشــان از زراره
نکــه تــا زمانــی کــه پدرشــان
تعهــد میگیرنــد تــا زمانــی کــه خــود ایشــان اجــازه ندادهانــد زراره مطالــب را بازگــو نکنــد ،نــه ای 
اجــازه ندادهانــد و امــام باقــر؟ع؟ هیــچ شــرطی نمیگذارنــد.

www.noormags.ir

NO
OR

MA

GS

طبــق ایــن روایــت ،احکامــی کــه در جامعــه رواج دارد ،بــا حکــم واقعــی متفــاوت اســت
و امــام؟ع؟ هرچنــد حکــم واقعــی را در در اختیــار زراره قــرار میدهــد ،ولــی از او تعهــد
میگیــرد کــه بــه دیگــران تعلیــم ندهــد .اینجــا خــاص بــودن مخاطــب و عــدم پذیــرش
عمومــی جامعــه ،علــت ایــن اختــاف اســت.
ُ
بــا توجــه بــه ذیــل روایــت کــه «عمــر بــن اذینــه» در روزگار امامــت امــام صــادق؟ع؟
احــکام مطــرح بــا ارث را بــه زراره عرضــه میکنــد و زراره آنچــه را کــه بــا صحیفــه مطابقــت
داشــته ،تأییــد میکنــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در آن زمــان زمینــۀ الزم بــرای نشــر
دفعــی و یکبــارۀ ایــن احــکام فراهــم نبــوده و بــه مــرور امــام باقــر و امــام صــادق؟امهع؟ ایــن
احــکام را تعلیــم داده انــد.
همچنیــن میتــوان دســتور امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دربــارۀ دریافــت خــراج از مــردم اطــراف
کوفــه را از همیــن نــوع دانســت .طبــق ایــن روایــت کــه در کتــب اربعــه 1نقــل شــده ،حضــرت
در میــان جمــع عمومــی بــه جمعکننــدۀ خــراج فرمودنــد« :در گرفتــن خــراج ســختگیری
کــن و حتــی از یــک درهــم نیــز نگــذر ».ســپس فرمودنــد :هنگامــی رفتــن نــزد مــن بیــا .عامــل
میگویــد :امــام خصوصــی فرمودنــد« :آنچــه در جمــع شــنیدی ،خدعــه و نیرنــگ بــود؛
مبــادا فــردی را بزنــی و یــا چهارپایــی را بــرای دریافــت خــراج بفروشــی! مــا مأمــور ش ـدهایم
کــه از مــازاد نیــاز آنهــا خــراج بگیریــم».
2
قســمت دوم ایــن روایــت مطابــق بــا دیگــر روایــات بــاب اســت  ،حضــرت دو حکــم
متفــاوت بــرای یــک مســئله بیــان میکننــد؛  .1اقتضــای حضــور جمعــی کــه در بیــن
عامــل جمعکننــدۀ خــراج ب ـه صــورت
آنــان پرداختکننــدۀ خــراج وجــود دارد3؛  .2بــه
ِ
خصوصــی .علــت ایــن تفــاوت ،در کالم امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مطــرح اســت؛ فرمودنــد:
«آن ســخن را از روی خدعــه گفتــم« ».خدعــه» بــه معنــای مخفــی کــردن شــیء اســت 4و
حضــرت در اینجــا حکــم را از عمــوم مــردم مخفــی کــرده ،حکمــی بــه غیــر از حکــم واقعــی
بیــان کردنــد.
نمونــۀ دیگــر ،روایــات علــم غیــب امــام؟ع؟ اســت .معصومــان؟مهع؟ در میــان عمــوم
5
مــردم ،منکــر علــم غیــب بودنــد ،ولــی بــه اصحــاب صاحــب ّ
ســر بیــان میکردنــد.
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مخاطب حدیث و نقش آن در
شناختقضایایحقیقیهوخارجیه

 . 1همــان ،ج ،3ص ،540ح8؛ کتــاب مــن اليحضــره الفقيــه ،ج ،2ص ،24ح1605؛ تهذیــب األحــکام ،ج ،4ص،98
ح.275
 . 2ر.ک :تهذیب األحکام ،ج ،4ص ،96ح256ـ.273
َّ
ُ
«الن ُاس ُحض ٌور» نقل کردهاند؛ ر.ک :الخراج ،ص.15
 . 3برخی عبارت «و اهل األرض معی یسمعون» را بدل عبارت
 . 4ر.ک :العین ج ،1ص 115مادۀ «خدع»؛ معجم مقاییس اللغة ،ج ،2ص 161مادۀ «خدع».
 . 5ر.ک :الکافــی ،ج ،1ص ،257ح3؛ مــرآة العقــول ،ج ،3ص 114ذیــل حدیــث .در بــارۀ روایــات نافــی علــم غیــب ،وجــوه
دیگــری نیــز محتمــل اســت .ر.ک :علــم االمــام ،ص.275
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همچنیــن بــا عبــارت «امــا انــت فــا» 1میتــوان مــواردی یافــت کــه امــام؟ع؟ پــس از بیــان
حکــم حقیقــی مســئله ،مخاطــب را اســتثنا کــرده ،حکــم وی را جداگانــه بیــان کردهانــد.
نتیجــه آنکــه ،عــدم پذیــرش عمومــی جامعــه میتوانــد یکــی از علــل صــدور روایــات
متناســب بــا مخاطــب باشــد .معصــوم؟مهع؟ بــا در نظــر گرفتــن واقــع خارجــی حکمــی را
بیــان کردهانــد و بــه مــرور زمــان حکــم واقعــی مطــرح شــده اســت .اینجــا در ظاهــر میــان
کلمــات معصومــان؟مهع؟ تعــارض و تناقــض هســت ،در صورتــی کــه بیــن احــکام حقیقــی
تعارضــی نیســت؛ آنچــه در ظاهــر تعــارض دارد ،حکــم خــاص بــا حکــم حقیقــی اســت.

ششم :پایبندی مخاطب به شریعت

پایبنــدی مخاطبــان بــه شــریعت و عمــل بــه مســتحبات ،یکــی دیگــر از موضوعاتــی
اســت کــه تفــاوت در تعلیــم معصومــان؟مهع؟ را در پــی دارد .اســام شــریعت ســمحه و
ســهلهای اســت 2کــه تکالیــف شــاق و ســخت نــدارد و واجبــات و محرمــات بــر طبــق ایــن
قانــون وضــع شــدهاند 3.برخــی تکالیــف وجــوب همگانــی ندارنــد و چهبســا انجــام آن از
جانــب افــرادی ،مکــروه و یــا حــرام باشــد .معصومــان؟مهع؟ بــا عنایــت بــه ایــن موضــوع ،از
بیــان عمومــی برخــی مســتحبات بــرای همــۀ افــراد خــودداری کــرده و بــا توجــه بــه ظرفیــت و
تــوان اصحــاب ،ایــن تکالیــف را بیــان میکردنــد.
معاویــۀ بــن عمــار بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض میکنــد« :آیــا قضــای نافل ههــای ظهــر
و عصــر را در مســافرت ،در شــب بخوانــم؟ امــام میفرماینــد :بخــوان .همیــن ســؤال را
اســماعیل بــن جابــر میپرســد .حضــرت میفرماینــد :خیــر .اســماعیل میپرســد :بــه
اســحاق فرمودیــد بخوانــد؟! امــام میفرماینــد :او طاقــت و تحمــل ایــن عبــادت اضافــه را
4
دارد و تــو نــداری ».
روایــت مزبــور ،ایــن ســؤال را مطــرح میکنــد کــه :آیــا قضــای نوافــل بــرای اســماعیل بــن
جابــر ثوابــی در پــی نداشــت؟ آیــا نهــی در اینجــا بــه معنــای ثــواب کمتــر اســت؟ در اینجــا
هیــچ کــدام از ایــن دو احتمــال ،مطــرح نیســت؛ هــر دو راوی از انجــام اصــل عمــل ســؤال
میکننــد ،نــه از میــزان و مقــدار ثــواب .طبــق ایــن روایــت ،امــام علــت قضــای نوافــل بــرای
NOORMAGSـأ نهــی
راوی اول را تــوان و قـ ّـوت او در انجــام عبادتــی اضافــه و ســخت بیــان میکنــد و منشـ
راوی دوم را عــدم تحمــل او میدانــد.
بــه نظــر میرســد ،بــا توجــه بــه دیگــر روایــات همخانــواده کــه بــه عــدم اســتحباب قضــای
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 . 1ر.ک :الکافی ،ج ،4ص ،239ح2؛ کتاب من اليحضره الفقيه ،ج ،2ص ،488ح.3044
 . 2ر.ک :الکافی ،ج ،5ص ،494ح1؛ کتاب من اليحضره الفقيه ،ج ،1ص ،12ح.16
 . 3در بعضی روایات اشاره شده که چون کار سختی بود ،واجب نشد؛ ر.ک :الکافی ،ج ،3ص ،22ح.1
 . 4تهذیب األحکام ،ج ،2ص ،16ح.46
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نوافــل روز در شــب بــرای مســافر ،تصریــح شــده اســت ،1ایــن روایــت قضیــۀ خارجی ـهای
نکــه شــیخ
اســت کــه امــام بــا شــناخت و توجــه بــه حــال ایــن دو راوی بیــان کردهانــد؛ چنا 
2
طوســی در توجیــه ایــن روایــت ،بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد .
ـال معرفــی میشــود نیــز میتــوان بیانــی از همیــن
احادیثــی را کــه در آنهــا برتریــن
اعمـ ْ َ
َ ُ َ ُ َّ َ َ َّ
َّ َ ْ َ َ
ْ َ
ْ
3
َ
ّ
اهَّلل مــا ع ِمــل ِبالســن ِة و إن قــل» ،
ـل العمـ ِ 
نــوع دانســت؛ روایاتــی ماننــد«ِ :إن أفضـ 
ـال ِعنــد ِ
َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ
الت َواضـع» 4و . ...بهتریــن اعمــال بــه صورتــی متفــاوت معرفــی
ـل ال ِعبــادة و
ـل العمـ ِ 
ِ«إن أفضـ 
شــدهاند ،و ایــن دلیلــی جــز نیــاز و ظرفیــت متفــاوت راوی اولیــه و مخاطــب معصــوم
نــدارد 5.البتــه ایــن روایــات را نمیتــوان قضیــۀ خارجیــه بــهحســاب آورد ،بلکــه قضایــای
ییــاب
حقیقیـهای هســتند کــه در هنــگام تحقــق شــرایط خــود در حـ ّـق مکلــف حجیــت م 
نــد.

هفتم :ارتکاز مخاطب
ســیرۀ معصومــان؟مهع؟ در ارتبــاط بــا اصحــاب خــاص ،شــاهد روایاتــی اســت کــه امــام

حکــم را بــه دو صــورت متفــاوت بــرای دو صحابــی بیــان کردهانــد و زمانــی کــه ایــن دو
راوی ،در مقابــل هــم قــرار گرفتهانــد ،امــام یکــی از آن دو حکــم را تغییــر داده و یــا توجیــه
کردهانــد .در اینجــا بــه نظــر میرســد بتــوان یکــی از دو حکــم را قضیــۀ خارجیــه دانســت.
«زراره» و «حمــران» در مســائلی ،دو نظــر مقابــل هــم دارنــد .زراره بــا توجــه بــه روایــات،
از بزرگتریــن فقهــای شــیعه در عصــر حضــور اســت 6.زراره را میتــوان از معــدود راویانــی
دانســت کــه از حمایــت بیبدیــل معصومــان؟مهع؟ بهــره داشــتهاند؛ 7امــا زراره ســختگیری
خاصــی در ارتبــاط بــا اهلســنت داشــت .زراره حتــی ازدواج بــا زنانــی را کــه معرفــت کامــل
بــه مقــام امامــت نداشــتند ،جایــز نمیدانســت و مدعــی بــود« :نمیدانــم آیــا ازدواج بــا
آنهــا حــال اســت یــا نــه 8».همچنیــن بــا وجــود دســتور معصومــان؟مهع؟ بــه شــرکت در
نمــاز جماعــت مخالفــان ـ بــه هــر کیفیتــی کــه در فقــه مطــرح اســت ـ قبــول ایــن امــر بــرای
ـت فــردی کــه ایمــان بــه والیــت نــدارد اقتــدا کنــد؛ تــا جایــی کــه
زراره ســخت بــود کــه بــه امامـ ِ
نکــه شــیعه
بــه امــام باقــر؟ع؟ عــرض میکنــد« :اگــر امــام جماعــت مؤمــن نباشــد ،قبــول ای 
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بــه او اقتــدا کنــد بــرای مــن ســنگین اســت 1».در واقــع تقیــه کــردن در ایــن بــاره بــرای زراره
دشــوار بــود.
2
در مقابــل ،روایــات بســیاری در مــدح «حمــران» از معصومــان؟مهع؟ وارد شــده اســت؛
امــام صــادق؟ع؟ میفرماینــد« :هیچکــس را نیافتــم کــه کالمــم را بگیــرد و از مــن اطاعــت
3
کنــد و ماننــد اصحــاب پدرانــم باشــد ،بــه جــز دو نفــر؛ حمــران و عبــداهلل بــن أبییعفــور».
طبــق ایــن روایــت ،حمــران فــردی اســت کــه بــدون هیــچ قیــد و شــرطی ،در تمامــی اوامــر
مطیــع محــض امــام؟ع؟ اســت و جایــگاه او در مقــام عمــل بــه دســتورات امــام باقــر و
4
صــادق؟امهع؟ ،جایــگاه خــاص اطاعتپذیــری اســت.
بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه ،در چنــد روایــت اختــاف میــان حمــران و زراره نقــل شــده
اســت؛ امــام بــه حمــران مطلــب را بــه شــکلی بیــان میکنــد و وقتــی همــان مطلــب بــه زراره
منتقــل میشــود و قبــول آن بــرای او ســخت اســت ،امــام قیــودی بــه آن اضافــه میکننــد.
در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه :حکــم اولــی از چــه ســنخی بــود کــه امــام آن را
تغییــر داد؟ و در کــدام پاســخ ،معصــوم مالحظاتــی داشــتهاند؟
روایــت نخســت :حمــران از امــام باقــر؟ع؟ میپرســد :در روز جمعــه چگونــه نمــاز
بخوانیــم؟ امــام میفرماینــد« :بــا آنــان نمــاز بخوانیــد ».حمــران ایــن ســخن را بــرای زراره
نقــل میکنــد .زراره در پاســخ میگویــد :ایــن بیــان امــام تأویلــی دارد؛ بایــد تأو یــل آن را
از امــام بپرســیم .پــس از ورود بــه محضــر امــام باقــر؟ع؟ زراره عــرض میکنــد :حمــران
گمــان کــرده شــما دســتور دادهایــد بــا آنــان نمــاز بخوانیــم و مــن منکــر ایــن موضــوع شــدهام.
امــام؟ع؟ میفرماینــد« :امــام ســجاد؟ع؟ بــا آنــان نمــاز میخوانــد و هنگامــی کــه از نمــاز
5
فــارغ میشــد ،برمیخاســت و دو رکعــت دیگــر بــه آن اضافــه میکــرد».
در این روایت چند نکتۀ مهم وجود دارد:
 .1ایــن روایــت از امــام باقــر؟ع؟ اســت و روایتــی کــه زراره ،تقیــۀ در نمــاز جماعــت را
قبــول نکــرد و تحمــل آن بــرای او ســنگین بــود نیــز از امــام باقــر؟ع؟ اســت .در متــن همیــن
َ َْ َ
َ
روایــت نیــز عبــارت «فأنكـ ْـر ُت ذ ِل ـك» از زراره نقــل شــده اســت.
 .2در ایــن روایــت نیــز حمــران مطیــع محــض امــام اســت ،تــا جایــی کــه هرچنــد بــرای
حمــران نیــز تحمــل ایــن دســتور امــام ســخت اســت ــــ بــه قرینــۀ آنکــه بــه زراره میگو یــد :بــه
مــا دســتور دادنــد کــه بــا آنهــا نمــاز جماعــت بخوانیــم ــــ ،ولــی آن را بــدون هیــچ اعتراضــی
MA
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میپذیــرد.
 .3پرســش حمــران نمــاز جمعــه اســت ،ولــی زراره ب ـه صــورت عــام و در بــارۀ تمامــی
نمازهــا ایــن بحــث را مطــرح میکنــد.
 .4امــام در پاســخ زراره جــواب صریــح نــداده ،کالم اول خــود را توجیــه نمیکننــد،
فعــل امــام ســجاد؟ع؟ تمســک میکننــد کــه در آن نوعــی ابهــام وجــود دارد.
بلکــه بــه ِ
روایــت دوم :زراره از حمــران نقــل میکنــد :امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد« :در کتــاب
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نوشــته شــده :هنگامــی کــه نمــاز جمعــه خوانــده شــد بــا آنــان نمــاز
بخوانیــد ».زراره میگویــد :بــه حمــران گفتــم :ایــن نشــدنی اســت .امــام تقیــه کــرده اســت،
بــه دشــمن خــدا اقتــدا کنیــم؟ حمــران میگویــد :چگونــه تقیــه کــرده اســت ،در حالــی کــه
مــن ســؤال نکــردم و امــام ابتــدا فرمودنــد :در کتــاب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نوشــته شــده اســت.
ســپس زراره ادامــه میدهــد :نــزد امــام صــادق؟ع؟ اجتمــاع کردیــم .حمــران عــرض کــرد:
ایــن حدیثــی کــه شــما تحدیــث کردیــد ،زراره میگویــد :شــدنی نیســت؛ دشــمن خــدا
نجــا امــام
فاســق اســت ،ســزاوار نیســت بــه او اقتــدا کنیــم و بــا او نمــاز بخوانیــم .در ای 
صــادق؟ع؟ میفرماینــد« :در کتــاب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نوشــته شــده :هنگامــی کــه نمــاز
جمعــه خوانــده شــد ،بــا آنــان نمــاز بخوانیــد و از جــای خــود برنخیزیــد تــا اینکــه دو رکعــت
دیگــر بخوانیــد ».زراره میگویــد :عــرض کــردم :چهــار رکعــت بــرای خــود بخوانــد و اقتــدای
بــه او نکنــد؟ امــام فرمودنــد« :بلــه ».زراره میگویــد :امــام؟ع؟ ســا کت شــدند و حمــران
1
ســا کت شــد و راضــی شــدیم.
در این روایت نیز نکاتی وجود دارد:
 .1ایــن روایــت از امــام صــادق؟ع؟ اســت و بــه ظاهــر ،اختــاف حمــران و زراره بــا
توجــه بــه روایــت پیشــین ،از زمــان امــام باقــر؟ع؟ تــا امــام صادق؟ع؟ادامــه داشــته اســت.
همچنیــن ســختگیری زراره در ارتبــاط بــا اهلســنت در روایــت عــدم ازدواج بــا آنــان،
از امــام صــادق؟ع؟ اســت کــه ظاهــر ایــن دو روایــت ،ادامــۀ وجــود ایــن روحیــه در تمــام
حیــات زراره را نشــان میدهــد.
 .2در بیــان مناقشــه ،زراره عبارتــی بــه کار میبــرد کــه نشــاندهندۀ ســختگیری او
َ ُ ُّ َ ْ
اهَّلل أق َتـ ِـدي ِبـ ِـه» .همچنیــن هرچنــد بیــان حمــران و امــام دربــارۀ نمــاز جمعــه
اســت« :عــدو ِ
اســت ،ولــی تعلیــل زراره عــام اســت و از آن برداشــت میشــود کــه هیــچ نمــازی را بــه
جماعــت قبــول نداشــته اســت.
 .3مدعــای حمــران صحیــح اســت و تقیــهای بــودن بیــان اول امــام ،بســیار بعیــد
اســت؛ همچنیــن در صــورت تقیـهای بــودن جــا داشــت در مجلــس دوم ،امــام بــه آن نکتــه
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اشــاره میکردنــد ،نــه اینکــه قســمتی دیگــر از کتــاب را تحدیــث کننــد.
 .4حمــران در اینجــا نیــز مطیــع معصــوم؟ع؟ اســت و دربــارۀ چرایــی ســخن امــام
کنــکاش نمیکنــد.
امــا ّ
ســر ایــن اختــاف بیــان در چیســت؟ آیــا امــام باقــر و صادق؟امهع؟میخواهنــد
بــه حمــران شــیوۀ تفقــه را آمــوزش دهنــد یــا هــدف ،موضــوع دیگــری اســت؟ بــا توجــه بــه
مقدمـهای کــه در شــناخت ایــن دو راوی مطــرح شــد ،بــه نظــر میرســد نکتــۀ اصلــی توجــه
بــه فضــای ذهنــی مخاطــب باشــد؛ پذیــرش نمــاز خوانــدن و اقتــدا کــردن بــه اهلســنت
بــرای بســیاری از شــیعیان ســخت بــود؛ لــذا معصومــان؟مهع؟ دو موضــع اتخــاذ میکردنــد.
ســه روایــت ذیــل میتوانــد مؤیــد ایــن بیــان باشــد:
الــف .معاویــۀ بــن وهــب بجلــی میگویــد :از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدم :مــردی عامــی،
در نمــازی کــه بــا صــدای بلنــد خوانــده میشــود ،امــام جماعــت اســت ،شــیعیان چــه
وظیفـهای دارنــد؟ امــام فرمودنــد« :هنگامــی کــه قــرآن میخوانــد ،ســکوت کنیــد ».عــرض
کــردم :او شــهادت بــه مشــرک بــودن مــن میدهــد .امــام فرمودنــد« :اگــر او عصیــان خــدا
میکنــد ،شــما او را اطاعــت کنیــد ».چنــد بــار بیــان کــردم ،ولــی حضــرت بــه مــن اجــازه
ندادنــد؛ تــا اینکــه گفتــم :آیــا میشــود داخــل خانــه ،نمــاز را فــرادی بخوانــم و ســپس بــه
مســجد آمــده S
AG
بخوانـNـم؟ فرمودنــد« :خــود میدانــی 1».
ـاره
دوبـ
OORM
بنــا بــر ایــن روایــت ،قبــول اینکــه در تقیــه قرائــت الزم نیســت ،بــرای راوی ســخت
اســت؛ در نتیجــه راه دیگــری را برمیگزینــد.
ب .ســماعه میگویــد :امــام در پاســخ ایــن پرســش کــه :آیــا ازدواج بــا آنــان جایــز اســت
و میتــوان نمــاز جماعــت بــا آنــان خوانــد؟ فرمودنــد :اگــر بتوانــی انجــام دهــی ،امــری
ســخت و دشــوار اســت .پیامبــر؟ص؟ بــا آنــان ازدواج کــرد و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا آنــان نمــاز
2
میخوانــد.
بنــا بــر نقلهــای متعــدد ایــن روایــت ،قبــول ایــن دو موضــوع بــرای اصحــاب
صادقین؟امهع؟ســخت بــود؛ در نتیجــه حضــرت بــا بیــان ســیرۀ پیامبــر؟ص؟ و
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ انجــام ایــن عمــل را ســفارش میکردنــد .
ج .در روایتــی امــام باقــر؟ع؟ در پاســخ بــه پرســش زراره کــه :آیــا نمــاز بــا آنــان صحیــح
اســت؟ میفرماینــد« :آنــان نــزد مــن ماننــد دیوارنــد».
در اینجــا پاســخ در هالــهای از ابهــام قــرار دارد .آنــان ماننــد دیــوار هســتند بــه چــه

64

 . 1ر.ک :همان ،ج ،3ص ،35ح.127
َ
َْ َ ُ َ
َ َ َ َ
يعوا ذاك»؛ وســائل الشــیعة ،ج ،8ص ،301ح« ،10726أ ْم ٌــر
«هــذا أ َمـ ُّـر ت ْم ِديـ ٍـد أن يســت َ ِط
 . 2ر.ک :النــوادر ،ص ،129ح329
ً
َ
شـ ِـديد»؛ و مســتدرک الوســائل ،ج ،14ص ،441ح« 17228أ َمـ ُّـر َع ِديــد» ظاهــرا مــراد در هــر ســه نقــل ،دشــواری و ســختی
ایــن امــر اســت.
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معناســت؟ آیــا ایــن روایــت میفرمایــد :آنــان بــه منزلــۀ دیــوار هســتند؛ در نتیجــه نمــاز
جماعــت خوانــدن بــا آنــان صحیــح نیســت ،چــه اینکــه بــه دیــوار نمیتــوان اقتــدا کــرد؟
یــا اینکــه اعتقــاد آنــان در صحــت نمــاز تقیـهای ،تأثیــری نــدارد؟ در روایــت دیگــری ،زراره
دربــارۀ نمــاز تقیـهای نقــل میکنــد« :امــام باقــر؟ع؟ فرمودنــد :اشــکالی نــدارد کــه بــه ناصــب
اقتــدا کنــی و در نمــازی کــه بلنــد میخوانــد ،قرائــت الزم نیســت؛ همانــا قرائــت او زمانــی
کــه صــدای او را بشــنوی کفایــت میکنــد1».
نتیجــه آنکــه ،معصــوم؟ع؟ بــه حمــران کــه فــردی مطیــع در تمامــی جهــات اســت،
تقیــه را تجویــز میکنــد ،ولــی بــرای زراره کــه بــا تقیــه در ایــن امــور مخالــف اســت ،بیــان را
تغییــر میدهــد.
منشأ این رفتار معصومان چیست؟
از ســویی ،حکــم واقعــی ،تقیــۀ مداراتــی در نمــاز جمعــه اســت و از ســوی دیگــر ،ارتبــاط
بیــش از انــدازۀ شــیعیان بــا اهلســنت منجــر بــه ّ
ســنیزدگی و کمرنــگ شــدن بعضــی
اصــول شــیعه میشــود (بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه در نمــاز جمعــه بــر خــاف نمازهــای
عــادی دیگــر خطبــه خوانــده میشــود)؛ در نتیجــه امــام بــا بیاناتــی دوپهلــو ،امــر را بــر عهــدۀ
افــراد میگذرانــد .کســانی ماننــد زراره کــه قبــول تقیــۀ مداراتــی در ایــن امــور بــرای آنــان
دشــوار اســت ،نمــاز را فــرادی بخواننــد و کســانی ماننــد حمــران کــه از پیشــینۀ اعتقــادی
باالیــی برخوردارنــد ،مختارنــد کــه هــر کــدام را خواســتند بپذیرنــد.
از نظــر حقیقیــه و خارجیــه بــودن پاســخ معصــوم؟ع؟ ،اگــر دســتور اول امــام بــه حمــران
تقیــه باشــد ـ از آن جهــت کــه امــام در مقــام بیــان حکــم ،تقیــه کــرده و دســتور مختــص
بــه حمــران بــوده اســت ـ شــاید بتــوان بــه جهــت فضــای حاکــم در صــدور ،آن را قضیــه
خارجیــه دانســت؛ امــا اگــر حکــم جــواز شــرکت در نمــاز جمعــه بــا اهلســنت از بــاب تقیــۀ
مداراتــی باشــد ،در نتیجــه بیــان دوم ـ از آن جهــت کــه خصوصیــات رفتــاری زراره در آن
دخیــل اســت ـ قضیــۀ خارجیــه میشــود.
نمونــۀ دیگــر ایــن برخــورد ،روایــت ابوبکــر حضرمــی از امــام باقــر؟ع؟ و پرســش او در بــارۀ
نمــاز روز جمعــه اســت .حضــرت بــه حضرمــی میفرماینــد« :تــو چگونــه رفتــار میکنــی؟
حضرمــی میگویــد :در خانــه بـ ه صــورت فــرادی میخوانــم و ســپس خــارج شــده ،در نمــاز
2
آنــان شــرکت میکنــم .امــام فرمودنــد :مــن هــم بــه همیــن شــیوه رفتــار میکنــم ».
شــاهد دیگــر روایــی کــه میتــوان در ایــن بحــث ارائــه کــرد مــوردی اســت کــه راوی
نکــه
مطلــب خاصــی را در چنــد نوبــت از معصــوم؟ع؟ میپرســد و امــام بــا توجــه بــه ای 
راوی پاســخ اول را قبــول نمیکنــد ،ذهنیــت راوی را امضــا کــرده ،همــان را بـه عنــوان حکــم
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معرفــی میکنــد .حســین بــن ابیالعــاء میگویــد :از امــام صــادق؟ع؟ در بــارۀ مــذی کــه بــا
لبــاس برخــورد میکنــد ،پرســیدم .امــام؟ع؟ فرمودنــد :اشــکالی نــدارد .میگو یــد :پــس از
اینکــه ایــن موضــوع را دوبــاره از ایشــان پرســیدم ،فرمودنــد :بــر آن آب بپاشــید1.
در اینجــا عــدم قبــول حکــم توســط مخاطــب ،بــه ایــن منجــر شــده کــه معصــوم؟ع؟
یشــود ،ولــی
حکــم را بــه شــکل دیگــری بیــان کننــد؛ در اینجــا نجاســت برطــرف نم 
حســین بــن ابیالعــاء دو
بــه ظاهــر ،فکــر و خیــال راوی تمــام میشــود .در ایــن بــاره از
َ MAGS
OOR
N
روایــت دیگــر توســط شــیخ طوســی نقــل شــده اســت کــه در هــر دو ،وجــوب غســل لبــاس
واجــب اســت 2و شــیخ در توجیــه ایــن روایــات ،آنهــا را بــر اســتحباب حمــل میکنــد .ولــی
میتــوان ایــن روایــت را تصــور راوی در ایــن زمینــه دانســت .دربــارۀ ایــن روایــات ،احتمــال
تقیـهای بــودن نیــز هســت ،چنانکــه شــیخ حــر ایــن موضــوع را مطــرح کــرده اســت3؛ در ایــن
صــورت ،ایــن روایــت شــاهدی بــر ایــن بحــث نخواهــد بــود.
لســنت
نمونــه دیگــر گفتــن «آمیــن» پــس از قرائــت ســوره حمــد در نمــاز اســت کــه اه 
واجــب میداننــد و معصومــان؟مهع؟ گفتــن «الحمــداهلل رب العالمیــن» را بــه عنــوان
جایگزیــن توصیــه کردهانــد 4 .در تحلیــل ایــن روایــات میتــوان ذهنگیــری راو یــان از
اهلســنت در ایــن موضــوع را دخیــل دانســت .

هشتم :مقبولیت

موضــوع عرفــی دیگــر ،مخفــی و کتمــان حکــم یــا موضوعــی بــه جهــت عــدم پذیــرش
آن از ســوی جامعــه اســت؛ مــوردی کــه از آن بــه عنــوان «عــدم مقبولیــت عمومــی» نــام
میبرنــد.
معصومــان؟مهع؟در مــواردی بــه برخــی خــواص و یــا عمــوم مــردم ـ ب ـ ه صــورت اجمــال ـ
حکمــی بیــان میکردنــد کــه عمــوم جامعــه و یــا حتــی شــیعیان و مؤمنــان پذیــرای آن
حکــم ،در آن مقطــع نبودنــد و زمــان آشکارســازی آن حکــم را بــه آینــده موکــول میکردنــد.
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خطــاب بــه حذیفــۀ بــن یمــان میفرماینــد« :ای حذيفــه! بــه مــردم
آنچــه را نمیداننــد [نمیفهمنــد] نگــو كــه سركشــی كننــد و كفــر ورزنــد ...همانــا علــم مــا
اهلبيــت؟مهع؟ در آتيــۀ نزديــك مــورد انــكار و ابطــال مــردم قــرار میگيــرد ،راويانــش كشــته
5
خواهنــد شــد و بــا کســی كــه آن را بخوانــد ،بدرفتــاری خواهــد شــد»...
در ارتبــاط بــا ســاخت و مســاحت کعبــه ،پیامبــر؟ص؟ بــه عایشــه میفرماینــد :ا گــر بــه
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جهــت اســام تــازۀ قریــش نبــود ،خانــۀ خــدا را خــراب کــرده و بــه حالتــی کــه حضــرت
1
ابراهیــم؟ع؟ آن را بنــا گذاشــت ،برمیگردانــدم.
پیامبــر؟ص؟ علــت بازســازی نکــردن خانــۀ خــدا را سرکشــی قریــش از ایــن عمــل و
بازگشــت آنــان بــه جاهلیــت بیــان میکننــد.
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در روایــت مفصلــی دربــارۀ بدعتهــای غاصبــان خالفــت
میفرماینــد :اگــر بدعتهــا را از بیــن بــرده حکــم واقعــی را بیــان کنــم ،مــردم بــا مــن مقابلــه
کــرده لشــکریان از دور مــن پراکنــده میشــوند ...اعــام کــردم نمــاز شـبهای مــاه رمضــان
را بــه جماعــت نخوانیــد ،صــدای «واعمــراه» از جانــب لشــکر بلنــد شــد و قصــد شــورش
2
داشــتند! 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خلیفــۀ مســلمانان بودنــد ،ولــی نمیتوانســتند اقــدام عملــی بــرای
مبــارزه بــا ایــن بدعتهــا انجــام دهنــد و فقــط در جمــع خــواص شــیعه و اهلبیــت خــود
3
بــه ایــن موضوعهــا اشــاره میکردنــد .
امــام صــادق؟ع؟ نیــز بــا اصحــاب خــود چنیــن مشــکالتی را داشــتند؛ عمــار ســاباطی
میگویــد« :فــردی دربــارۀ نوافــل از امــام صــادق؟ع؟ پرســید .فرمودنــد :واجــب اســت.
عمــار میگویــد :مــا و آن مــرد ترســیدیم و نالــه بلنــد کردیــم .حضــرت فرمودنــد :منظــور،
4
وجــوب نمــاز شــب بــر پیامبــر؟ص؟ بــود کــه خداونــد میفرمایــد ».
امــام صــادق؟ع؟ پــس از نپذیرفتــن حکــم توســط یــاران و اصحــاب ،بــا بیانــی خــاص،
حکــم اول را مجمــل رهــا کــرده و هــدف از اینگونــه تحدیــث را بیــان نمیکننــد .از قــول
شــیخ بهائــی نقــل شــده« :احتمــال دارد کســانی کــه در خدمت حضــرت بودنــد ،در ارتباط
بــا خصایــص النبــی؟ص؟ صحبــت میکردنــد و حضــرت بــا توجــه بــه آن قرینــۀ بیرونــی،
اینگونــه جــواب دادهانــد و بعــد کــه بــرای ســؤالکننده قبــول حکــم ســخت شــد ،اشــاره بــه
5
نکتــۀ مخفیمانــدۀ آن کردنــد ».
مشــکل ایــن توجیــه ،نالــۀ عمــار ســاباطی اســت کــه از ابتــدا بــوده و تصر یــح میکنــد
کســانی کــه حاضــر بودنــد حکــم را نپذیرفتنــد (فزعنــا و فــرع الرجــل) ،ســخنی از قرینــۀ
بیرونــی نیســت ،نکتــۀ مخفــی وجــود نــدارد .چــه حکــم واقعــی ،وجــوب نوافــل باشــد یــا
امــام؟ع؟ هــدف دیگــری داشــتند ،یکــی از دو قســمت روایــت ،قضیــۀ خارجیــه اســت و
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نمیتــوان در اســتنباط حکــم از آن اســتفاده کــرد.
نمونــۀ دیگــر کتمــان حکــم ،کتمــان حکــم بــه علــت آمادگــی نداشــتن و سوءاســتفاده
عمــوم جامعــه از حکــم واقعــی اســت؛ زراره میگویــد :خدمــت امــام باقــر؟ع؟ در مجلــس
خصوصــی بــا امــام صــادق؟ع؟ بــودم .امــام باقــر؟ع؟ ماجــرای درگیــری ابــوذر و عثمــان
در زمــان حیــات رســول خــدا؟ص؟ دربــارۀ زکات مــازاد بــر مصــرف ســال را بیــان فرمودنــد.
ابــوذر اعتقــاد داشــت زکات فقــط در طــا و نقــرۀ مــازاد بــر مخــارج ســال اســت و عثمــان در
همــۀ مــازاد بــر مؤونــه ،زکات را واجــب میدانســت و پیامبــر؟ص؟ کالم ابــوذر را پذیرفــت.
در اینجــا امــام صــادق؟ع؟ میفرماینــد :اگــر ماننــد ایــن حدیــث نشــر پیــدا کنــد ،مــردم
از پرداخــت زکات بــه فقــرا ســر بــاز میزننــد ،امــام باقــر؟ع؟ میفرماینــد« :چــارهای از بیــان
1
حکــم نیســت».
میتــوان اعتــراض امــام صــادق بــه امــام باقــر؟امهع؟را بــرای بیــان و آمــوزش ایــن نکتــه بــه
زراره دانســت کــه هرچنــد حکــم واقعــی ایــن اســت ،امــا بــه جهــت مصلحــت کمــک بــه
فقــرا ،بیــان حکــم واقعــی الزم نیســت .پرداخــت ایــن صدقــات بــه فقــرا ا گــر از بــاب زکات
واجــب نباشــد ،زکات مســتحب اســت؛ حکــم بــرای خــواص بیــان میشــود تــا مخفــی
نمانــد .شــاید جملــۀ آخــر روایــت ،بیــان زمــان آشکارســازی Sحکــم بــرای عمــوم مــردم باشــد.
G
همچنیــن پیامبــر؟ص؟ معــاذ را از نقــل حدیثــی بــرای عمــوم AمـRMـردم ،بــه جهــت کوتاهــی
O
2
در عبــادت نهــی میکنــد و معــاذ تــا لحظــۀ مــرگ کســی را از مضمـ O
ـونNآن آ گاه نمیکنــد .
بــه نظــر ،عــدم مقبولیــت عمومــی یــک حکــم در موقعیــت خــاص از جانــب بدنــۀ
عمومــی جامعــه موجــب بیــان دســتور خــاص و یــا مســکوت گذاشــتن حکــم واقعــی در
آن مــورد اســت؛ موضوعــی کــه نتیجــه آن قضیــة خارجیــه بــودن حکــم جایگزیــن اســت.
معصومــان؟مهع؟ در ایــن مــوارد ب ـ ه صــورت غیرمســتقیم بــه حکــم اصلــی اشــاره کــرده و یــا
مخاطبــان خــاص را مطلــع کردهانــد.

نتیجه گیری

برخــی از احادیــث بــه دلیــل تاثیرگــذاری شــخصیت و ویژگیهــای مخاطــب بــر صــدور
آنهــا قضایــای خارجیـهای هســتند کــه فهــم آنهــا نیازمنــد بررســی و دسـتیابی بــه فضــای
صــدور آن روایــات اســت .اســتقراء در روایــات مصادیــق زیــر را نمایــان میکنــد.
نخســت .ســطح آموختههــا و اطالعــات مخاطــب موجــب میشــود متکلــم حکیــم
در مقــام بیــان ،آموزههــای بیشــتری را در اختیــار او قــرار دهــد؛ بههمیــن نســبت هــر چــه
مخاطــب اطالعــات کمتــری داشــته باشــد گفتگــو بــا او خاصتــر بــوده و بــه هــدف بــر طــرف
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شــدن نیــاز او صــورت میگیــرد .میتــوان بــا ردگیــری راویــان عالــم و فقهــای از اصحــاب
آموزههایــی کــه قضایــای حقیقیــه هســتند را بــه وفــور شناســایی کــرد و در مقابــل ،بــا
ناشــناس بــودن یــک راوی احتمــال قضیــه خارجیــه بــودن افزایــش مییابــد.
دوم .تــوان اندیش ـهورزی مخاطــب و میــزان پایبنــدی او بــه آموزههــای دینــی موجــب
میشــد معصومــان؟مهع؟ بهبرخــی از راویــان معارفــی را آمــوزش دهنــد کــه دیگــران بــه دلیــل
نداشــتن آن ســطح از معرفــت از یادگیــری آن محــروم بودنــد؛ در نتیجــه تفــاوت ســطح
مخاطبــان در مــواردی موجــب ایجــاد قضایــای خارجیــه شــده اســت.
ســوم .حفــظ شــخصیت و موقعیــت اجتماعــی مخاطــب در مــواردی موجــب گشــته
معصومــان؟مهع؟ دســتوری مختــص بــه واقعــه خــاص بیــان کننــد و برخــی قضایــای
خارجیــه در ایــن مــوارد شــکل گرفتــه اســت؛ البتــه بایــد حســاب تقیــه را جــدا دانســت.
مصادیــق تقیــه قضایــای خارجــی نیســتند ،بلکــه تقیــه و قضایــای خارجیــه دو عنــوان
مســتقل از یکدیگــر دارنــد.
یشــود
چهــارم .مقــام تخاطــب و قرینههــای حالیــه نــزد متکلــم و مخاطــب موجــب م 
گوینــده متناســب بــا آن ویژگیهــا صحبــت کنــد و تمامــی قیدهــا را در کالم خــود نیــاورد.
در ایــن حالــت برخــی از قضایــای خارجیــه شــکل میگیــرد ،بهخصــوص آنکــه متکلــم
در روایــات معصــوم بــوده از واقــع امــر آ گاهــی دارد .روایــات فراوانــی را میتــوان یافــت کــه
معصــوم بــا توجــه بــه ایــن قرائــن بــه پاس ـخگویی و تبییــن آموزههــا پرداختهانــد.
ً
یتــوان
پنجــم .فضــای عمومــی جامعــه معمــوال متأثــر از عوامــل مختلفــی اســت و نم 
هــر حکــم و آمــوزهای را در آن بــرای همــگان نشــر داد .در روایاتــی ایــن امــر موجــب شــده
معصومــان؟مهع؟ حکــم عمومــی را بــه صــورت قضیــه خارجیــه و آمــوزه حقیقــی را بــرای
خــواص از اصحــاب بیــان کننــد.
ششــم .میــزان پایبنــدی مخاطــب بــه انجــام تکالیــف اضافــه و تــوان بدنــی او در
روایاتــی موجــب شــده اســت معصــوم؟ع؟ متناســب بــا شــرایط مخاطــب تکالیــف شــرعی
را بــه او آمــوزش دهــد و ایــن تفــاوت در مصادیقــی موجــب شــکلگیری قضایــای خارجیــه
شــده اســت.
GS
MA
R
O
زندگی کرده اســت
هفتــم .هــر فــرد متناســب بــا فضــای پیرامونی و گذشــتهای که در آن NO
دارای تفکــرات و ارتکازهایــی اســت کــه در تصمیمگیریهــا و فهــم مســائل نمیتوانــد
از آن فاصلــه بگیــرد .حفــظ شــیعیان و مصالــح دیــن موجــب شــده معصومــان؟مهع؟ بــا
لحــاظ ایــن ارتکازهــا آموزههایــی را بیــان کننــد .در برخــی از روایــات هــر مقــدار مخاطــب در
پذیــرش آموزههــای دینــی اطاعــت پذیــری بیشــتری داشــته اســت معصــوم؟ع؟ قضایــای
حقیقیــه را در اختیــار او قــرار داده اســت و بــه ایــن نســبت هــر مقــدار ارتــکاز مخاطــب
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موجــب عــدم پذیــرش حکــم شــده ،معصــوم؟ع؟ قضایــای خارجیــه بیشــتری را بــرای او
مطــرح کــرده اســت.
هشــتم .روایــات فراوانــی را میتــوان یافــت کــه بــه دلیــل عــدم مقبولیــت یــک آمــوزه
معصومــان؟مهع؟ نمیتوانســتند حکــم حقیقــی را در جامعــه نشــر دهنــد .سرســختی
عمومــی مخاطبــان ،موضعگیــری بدنــه اصلــی جامعــه و یــا تــازه مســلمانان بــر یــک موضــوع
موجــب شــده اســت در مصادیقــی معصــوم؟ع؟ متناســب بــا شــرایط ،قضیــه خارجیـهای
را مطــرح کنــد و حکــم حقیقــی را بــرای خــواص بیــان کننــد.
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