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 *کاربرد شناسی روایات تقیه با تمرکز بر تحلیل بافت موقعیتی

 1آبادیمرضیه شم
 2زینب حسینیبیبی

  3علّیه رضاداد
 چکیده

یخ حدیث ین موضوعات در تار شیعه است که همواره مورد توجه عالمان فقه و کالم ، تقیه یکی از مهمتر
)ع(  ادقویژه از امام صاسالمی قرارگرفته است. در تراث حدیثی شیعه روایات متعددی درباره تقیه و ضرورت آن به

این  آنچه درنیازمند شناسایی بسترهای پیدایش این گروه از روایات است. ، که فهم صحیح آنهانقل شده است 
ردشناسی کارب، حیح عناصر مؤثر در فهم مدلول روایات تقیه مورد بررسی قرار می گیردپژوهش به جهت تبیین ص

مدلول روایات تقیه با توان گفت در نتیجه این پژوهش میاست. آنهروایات تقیه بر مبنای تحلیل بافت موقعیتی 
، خاطبانم، زمان، محیط: ثر در بافت موقعیتی شاملؤ لفه مؤ توجه به مبنای روش کاربردشناسی و تحلیل پنج م

یخ در مهمی موضوع نشانگر، و ترتیب عمل گوینده  از یکی تقیه، است. در واقع )ع( دقصا امام حیات تار
 تبلیغ برای، خود حیات معاصر پیچیده و دشوار شرایط با مواجهه در )ع( صادق امام فرهنگی و سیاسی راهکارهای

به جهت  به موضوع إختفاء اسناد روایات فقهیبوده و  اصحابش و خویش جان حفظ کنار در، نبوی سنت تبیین و
 مرتبط است.، ترس از عدم پذیرش روایات

 بافت موقعیتی.، کاربردشناسی، اسناد روایات، )ع( امام صادق، تقیه: واژگان کلیدی

                                                           
یخ ارسال یخ پذیرش 1400/ 08/ 07: * تار  پژوهشی()مقاله  1400/ 10/ 24: تار

مدرس دانشگگهاآ هرگنهیان، تهران،  تهران، ایران/ واحد مگگانان،، دانشگگهاآ آزاد امگگ می، حدیثو آموخته دکترای علوم قرآن دانش .1
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 مقدمه -1
 ام می علوم و ادبیات، تاریخ، حدیث دانش گیریشکل در مهای مدآ، قاری گجری ۲۵۰-۱۵۰ یگامال

حدیث و  در ابهامات از بسیاری پیدایش مبب داد که رخ و مدینه عراق در مهای حوادث و بودآ امت عراق در
گا بسیار در این مال)ع(  و امام صادق)ع(  امام باقرهعالیت  .(45ص، 1ج، 1991، )مزگین گشت ام می علوم

، مظفر/ ۱۸۵ -۱۱۳صص، ۱۹۷۷، )جندی آ امتروایات بسیاری از طریق ایشان نقل شد ومهم و تاثیرگذار بودآ 
و موضوع تقیه ، خوردیکی از موضوعات مهای که در روایات این دورآ به چشم می (.۵۵ -۵۲صص، ۱۴۰۸

که به  (15ص، 1993، )عطری از نظر داللت متنوع و دارای ابهاماتی امت، این قبیل روایات. امتاگایت آن 
تر بستر و شرایطی امت که این روایات در آن صادر نیازمند واکاوی دقیق، رمد ههم مدلول صحیح آنهانظر می

 شدآ امت.
 : امت موجود شیعی آثار در تقیه به مربوط روایات از تبیین دو کلی صورت به

، 1ج، 1405، الهدی)علم اندکردآ منع منتاگل محاهل در امرار بیان از را شیعیان، )ع( ائاه اطهار الف(
 (.212ص

 هتوا، ایشان هقهی مذگب و روش به گاگی، یشاناز ا منتاگل امتفتاء گنهام در )ع(ئاه معصومین ا ب( 
و مطابق با هتوای  مذگب شیعه مخالف، جانشان اهتادن خطر به از ترس خاطر به را هقهی حکم گاآ یا، دادآمی

 (.255ص، 1ج، 1390، )طومی اندکردآمی بیان، مذگب اگل منت
 و ترمهم بسیار موضوعی به ناظر، شیعه روایاتاصل تقیه و اگایت آن در ، رمدمی به نظرطور کلی بهاما 

/ 83ص، 1388، زادآحسن/ 147ص، 1416، )عایدی امت بودآ)ع(  صادق امام حیات دوران در، تررهراگی
، ق۱۴۱۴، بابویهابن ) بداند از تشیع خروج مبب را آن گرهتن نادیدآ، ایشان شدآ مبب که (45ص، 1416، عاملی

یامی و م، توان هارغ از شرایط تاریخینای، برای ههم صحیح مدلول روایات تقیه و متعلق آن، بنابراین (.۱۰۷
 اظهار نظر کرد.  )ع( هرگنهی حیات امام صادق

مدلول روایات تقیه با توجه به مبنای روش کاربردشنامی و تحلیل باهت هرضیه اصلی این پژوگش این امت که 
 هرگنهی و میامی راگکارگای از یکی امت. تقیه)ع(  صادق امام حیات تاریخ در مهای موضوع نشانهر، موقعیتی

 کنار در، نبوی منت تبیین و تبلیغ برای، خود حیات معاصر پیچیدآ و دشوار شرایط با مواجهه در)ع(  صادق امام
 به موضوع إختفاء امناد روایات هقهی مرتبط امت. بودآ و  اناصحابش و خویش جان حفظ

 اعتقادی اصول از تشیع و یکی تاریخ در مهم مسائل از یکیتقیه از آنجا که  :دربارآ پیشینه پژوگش باید گفت
 قرآن از، آن روایی و عقلی، قرآنی مستندات، تقیه دالیل تبیین و توجیه درنیز  مختلفی ثارآ ،رودبه شاار می شیعه

. از مهاترین این امتو یکی از موضوعات مهم در کتب ک می شیعه  شدآ نهاشته انبیا میرآ حتی یا و حدیث و
عصومین در تقیه م، هروشانی یرنقش تقیه در امتنباط از نعات الله صف: گای ذیل اشارآ کردکتابتوان به آثار می

االم می از  فکرالهی  ةالتقی، هی هقه اگل البیت از مسلم داوری ةالتقی، زادآ دلهشابیان احکام دین از معید حسن
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دی از ثامر گاشم عای ةیاإلمام عةیالش ریغ من ةیاإلم م والفرق الاذاگب عند ةیالتق واقع، هتحیه مصطفی عطری
  نژاد.و تقیه در اندیشه میامی شیعه از حسن تربتی

روایات تقیه بر مبنای هضای صدور روایات و شرایط حیات نوآوری این پژوگش در تبیین مدلولی جدید از 
 امام صادق )ع( امت.

 شناسی پژوهشروش -2
میان  مطالعه ارتباط، کاربردشنامی». شدآ امتروایات تقیه با روش کاربردشنامی بررمی ، در این پژوگش

، کاربردشنامی(. وظیفه ۳۵۲ص، ۱۳۹۳، صفوی/ ۱۲ص، ۱۳۸۵، )یول« گامگتزبانی و کاربران آن یگاصورت
و کنشی  کندآن را برداشت می ،آن را منتقل و شنوندآ یا خوانندآ متن، شناخت معنایی امت که گویندآ یا نویسندآ

 (.۳۹ص، ۱۳۹۲، آقاگل زادآ/ ۵۲ص، ۱۳۹۸، )چپان کندامت که در باهت بیرونی ایجاد می
، جنس، عواملی گاچون من، کلاات یظاگر ییک جاله و متن به غیر از معنا یدریاهت دقیق معنا یبرا

دارد که بگه این عوامگل  یگفتهو نقش زیاد یگازمان و مکان و اشتراکات هرگنهی طرف، اجتااعی یگاموقعیت
نیز اهزون بر ونی را بیانی و باهت پیرام یگاکاربردشنامی کنش(. ۵۷ص، ۱۳۸۸، شود )کوکگفته می« باهت»

 1دگد.مورد مطالعه قرار می، موارد هوق
تبیین  جهتترتیب عال  و گویندآ، مخاطبان، زمان، لفه محیطؤمو پنج عنصر ، در کابردشنامی روایات تقیه

هت عناصری که در این پژوگش در کاربردشنامی و تحلیل با 2.گیردمدلول روایات تقیه مورد بررمی قرار می
امام ، شدآ در بین گویندآ روایتمعنای تبادلعناصری امت که در تبیین ، مطالعه و تحقیق امتروایات تقیه مورد 

بیشترین تأثیر را دارد. گدف در ، در مدآ دوم گجری، محدثان شیعه و اگل منت ،و مخاطب روایت ،)ع( صادق
ین مدلول در تبی، بلکه امتفادآ از ابزار مودمند این دانش، اینجا اجرای یک الهوی کامل از کاربردشنامی نیست

 ت. صحیح این روایات ام
، آن الزم امت به آن توجه شود 3ساییکی از نکاتی که با توجه به ماگیت روش کاربردشنامی و پیشینه پراگااتی

وایات بودآ امت. گایی امت که روایات تقیه در جامعه ایجاد کردآ که در واقع مدلول و گدف از بیان این رکنش
                                                           

ه به توج، توجه به مورد صدور روایت، از این عناصر با تعابیر توجه به صدر و ذیل روایت و میاق آن در دانش هقه الحدیث نیز.  1
باید توجه داشت نوآوری دانش  ،(. البته۲۴۵ص، ۱۳6۹مامقانی، ) شودمیی روایت یاد توجه به خانوادآ حدیث، گای گویندآویژگی

گای هقه الحدیث در علوم بررمی کنش و یا کارکرد متون در جامعه و در باهت بیرونی امت که روش، کاربردشنامی در ههم متون
 کاتر بدان پرداخته امت. ، ام می

ه صورت برخی بررمی متن ب، گای متفاوتی داردنظران این حوزآ تقسیم بندیبین صاحببندی عناصر کاربردشنامی در تقسیم.  2
برخی با عناوین ، (۵۲ص، ۱۳۹۸، محور و تحلیل گفتاان را مه عنصر امامی تحلیل باهت دانسته )چپانمخاطب، محورگویندآ

 (.6۴-۲۹صص، ۱۳۸۵، )یول اندگا از آن یاد کردآکنش، گاپیش انهاشت، ارجاع، دیهری چون تضان و گاکاری
 «اصالت عال»نام  هب، ای که در آمریکاهلسفه، گرامتمتأثر از هلسفه پراگااتیسم یا عال، شنامینظریه کاربردشنامی در زبان . 3

 (.۱۰ص، ۱۳۹۸، کار آید )چپانچیزی امت که به حقیقت گاان، شود. از منظر ایشاننامیدآ می
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حاظ ا متعلق آن را از لینخست الزم امت تقیه را تعریف ناودآ و روایات مرتبط ، همؤلف پنجپیش از بررمی این 
 ه در باهت بیرونی روایات تقیه بپردازیم. مؤلفمی پنج محتوایی مورد بررمی قرار دگیم و مپس به برر

یف تقیه -3  تعر
 دیهر امتبه معنای حفظ و اجتناب از چیزی به وامطه چیز ، «وقی»مصدر ث ثی مزید از ریشه  «تقیه»

آن قدر دارای اگایت امت که برخی از بزرگان شیعه آن را یک ، تقیه در حدیث شیعه .(131ص، 1409، )هراگیدی
. از تقیه در آثار دانشاندان شیعه تعاریف (107ص، 1414، )ابن بابویه انداصل اعتقادی برای شیعه به شاار آوردآ

، )مفید نداحق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان دانسته برخی تقیه را پنهان کردن، متفاوتی ارائه شدآ امت
حفظ  به خاطر، اظهار بیانی برخ ف اعتقاد قلبی: تقیه عبارت امت از: اند. برخی دیهر گفته(137ص، 1414

برخی ، در تعریف تقیه ،. بنابراین(434ص، 2ج، تابی، )طومی مالی و یا آبرو، جان و خوف از آمیب جانی
تن با در نظر گره، شنامی اصط حی تقیهبرخی در مفهوم؛ اندرا یک مؤلفه ضروری قلاداد کردآ« خوف»ی ویژگ

یا اظهار خ ف آن امت به جهت ، تقیه مخفی کردن حّق از دیهران»: انداین تعریف را ارائه کردآ، تعاریف مختلف
در ههم مدلول  ،بنابراین .(51ص، 1394، )صفری هروشانی «باشدمصلحتی که مهاتر از مصلحت اظهار آن می

و الزم امت  (47ص، 1424، توجه داشت )غریریدر واژآ تقیه ، خوف حتاا باید به مفهوم محوری، روایات تقیه
 جهات ترس واقعی و نه خیالی و حدمی در باهت بیرونی این روایات تبیین گردد.

 بندی محتوایی روایات تقیهتقسیم -4
آ روایت شد)ع(  که اکثر آنها از امام صادق، موضوع تقیه تصریح دارد هبروایات متعددی، در جوامع حدیثی 

ینی را در کتاب کاهی شیخ کل آنچه پنهان شدآ ،روایات تقیه و متعلق آن و به عبارتیتوان می، ور کلیطامت. به
، ۱۴۰۷ ،را مادوح دانسته امت )کلینی گروگی از روایات که امر به مطلق تقیه کردآ امت و آن: چنین تقسیم ناود
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 روایاتی که؛ 2(۲۲۴ص، گاانامت ) کردآ )ع( بیتوالیت اگل امر به پنهان کردنروایاتی که  1؛(۲۱۷ص، ۲ج
روایاتی که امر به تقیه در ؛ (۲۲۰ص، ۲ج، گاان) 3امتدانسته )ع(  مسأله زمان ظهور امام زمانتقیه را مرتبط با 

ت بر و یا دالل دانستهبیان حکم شرعی  تقیه را مرتبط بهروایاتی که ؛ (۲۱۹ص، گاان) 4عال به احکام شرعی دارد

                                                           
 : امت برخی از این روایات بدین شرح .1

ِه ع»الف(  قِ  :َقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ هِ یُة ِمْن دِ یالتَّ ِه َقاَل إِ یُقْلُت ِمْن دِ ، ِن اللَّ ِه ِمْن دِ  یِن اللَّ ِه َو َلَقْد َقاَل یَو اللَّ کُ یُتَها اْلِع یأَ )ع(  وُمُف یِن اللَّ  ْم َلساِرُقونَ ُر ِإنَّ
ِه َما َکاُنوا َمَرُقوا َش  ِه َما َکاَن َمقِ  م  یَمقِ  یِإن   ُم عیَلَقْد َقاَل ِإْبَراِگ ئًا َو یَو اللَّ گفتم  ،تقیه از دین خداوند امت: هرمود)ع(  مام صادقا: «ااً یَو اللَّ

ابراگیم  .که قسم به خداوند ایشان چیزی ندزیدآ بودنددرحالی، ای گروآ کاروانیان شاا دزدید: از دین خداوند؟ گفت آری! یومف گفت
 فت: من مریض گستم ولی به خدا بیاار نبود.)ع( نیز گ

ِه ع َمِاْعُت َأبِ »ب(  ْرِض َش  ُقوُل ی یَقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ
َ
ِه َما َعَلی َوْجِه اْْل قِ  یء  َأَحبَّ ِإلَ یاَل َو اللَّ ُه َمْن َکاَنْت َلُه َتِق یا َحبِ یِة یِمَن التَّ  َرَهَعُه ة  یُب ِإنَّ

ُه  ُه یَلْم َتُکْن َلُه َتِق ُب َمْن یا َحبِ یاللَّ َاا ُگْم هِ یا َحبِ یة  َوَضَعُه اللَّ اَس ِإنَّ از  :هرمود)ع(  امام صادق «:َهَلْو َقْد َکاَن َذِلَك َکاَن َگَذا ُگْدَنة   یُب ِإنَّ النَّ
گر کس تقیه پیشه  !بای حبی، تر از تقیه در نزد من بر روی زمین قرار ندادآ امتخداوند چیزی را محبوب: گفتمیپدرم شنیدم که 

میطور باشد که ما اگر امر گاانای حبیب! کند. میخداوند او را حقیر ، برد و گر کس تقیه نداشته باشدمیخداوند او را باال ، کند
 .مردم در آرامش خواگند بود ،گوییم

ِه ع َقاَل َکاَن َأبِ  یَعْن َأبِ »ج(  قِ  ینِ یِلَع ء  َأَقرُّ یَش  یَو أَ  ُقوُل یع  یَعْبِد اللَّ قِ یِمَن التَّ ُة اْلُاْؤِمِن یِة ِإنَّ التَّ یمپدرم : هرمود)ع(  امام صادق«: َة ُجنَّ
 .کند. تقیه مپر مؤمن امتایروشن ن را گیچ چیز به اندازآ تقیه چشم من: گفت
قِ : َجْعَفر  ع َقاَل  یَعْن َأبِ  تقیه در گر ضرورتی الزم امت و صاحب آن نسبت به لزوم : َن َتْنِزُل ِبهِ یُکل  َضُروَرة  َو َصاِحُبَها َأْعَلُم ِبَها ِح  یُة هِ یالتَّ

گاآ  .«تر امتآن در پیش آمدن شرایط و لزوم آن آ
ِه ع َقاَل  یَعْن َأبِ » د( ُقوا َعَلی دِ : َعْبِد اللَّ قِ یاتَّ ُه اَل إِ یِنُکْم َهاْحُجُبوُآ ِبالتَّ َا یَااَن ِلَاْن اَل َتقِ یِة َهِإنَّ ْحِل هِ  یا َأْنُتْم هِ َة َلُه ِإنَّ اِس َکالنَّ ِر َلْو َأنَّ یالطَّ  یالنَّ

ْحِل َما َبقِ  یَر َتْعَلُم َما هِ یالطَّ  اَس َعِلُاوا َما هِ یِمْنَها َش  یَأْجَواِف النَّ َکَلْتُه َو َلْو َأنَّ النَّ ا َأْگَل اْلبَ  یء  ِإالَّ َأ ونَّ ُکْم ُتِحبُّ َکُلوُکْم یَأْجَواِهُکْم َأنَّ
َ
 ِت َْل

ر  َو اْلَعَ نِ  یهِ  ِبَأْلِسَنِتِهْم َو َلَنَحُلوُکْم  ُه َعْبدًا ِمْنُکْم َکاَن َعَلی َواَل یالس  نید و دینتان را با تقیه حفظ ک: هرمود)ع(  امام صادق»«: ِتَنایِة َرِحَم اللَّ
رندگان بدانند در بین پرندگان گستید. اگر پ عسل ربونایاان ندارد. شاا مانند ز ،آن را با تقیه بپوشانید. پس گر کس که تقیه نداشته باشد

گایشان شاا را با زبان ،در شکم زنبور چه گست او را خواگند خورد. اگر مردم بدانند شاا در قلوبتان ما اگل بیت را دومت دارید
 .«که بر والیت مامتای از شاا را  شاا را آزار خواگند رماند. خداوند رحات کند بند و پنهان خواگند خورد و در آشکار

ِه ع َقاَل  یَعْن َأبِ »: مانند -3 ْمُر : َعْبِد اللَّ
َ
َاا َتَقاَرَب َگَذا اْْل قِ  ُکلَّ ، دوتر شگر گاآ این امر نزدیک: هرمود)ع(  امام صادق»؛ «ةِ یَکاَن َأَشدَّ ِللتَّ

  .«تقیه شدیدتر امت
ِه ع »الف( : مانند - 4 وا هِ  ُقوُل یَمِاْعُت َأَبا َعْبِد اللَّ ء  ِمَن یْسِبُقوَنُکْم ِإَلی َش یَعَشاِئِرِگم َو ُعوُدوا َمْرَضاُگْم َو اْشَهُدوا َجَناِئَزُگْم َو اَل  یَصلُّ

ُه ِبَش یاْلَخ  ِه َما ُعِبَد اللَّ قِ ُء َقاُقْلُت َو َما اْلَخْب  ءِ ِه ِمَن اْلَخْب یء  َأَحبَّ ِإلَ یِر َهَأْنُتْم َأْوَلی ِبِه ِمْنُهْم َو اللَّ  در: هرمود)ع(  مام صادقا»«: ةُ یَل التَّ
ل و کسی در عا، شان شرکت کنیدای گایدر تشییع جنازآ، گایشان عیادت کنیداز مریض، نااز بخوانید )اگل منت(شانای گایگروآ

بأ چیست؟ خ، گفتم، و قسم به خداوند کسی با موضوعی بهتر ازخبءعبادت نشدآ امت، خیر نسبت به ایشان از شاا مبقت نهیرد
 .تقیه: هرمود

ِه ع یَقاَل لِ » ب( قِ یَما ُمِنَع مِ  َأُبو َعْبِد اللَّ ُه ِمَن التَّ ِه َلَقْد َعِلَم َأنَّ َگِذِآ اْلْیَثم  َرِحَاُه اللَّ ار  َو َأْصَحاِبهِ  یَة َنَزَلْت هِ یِة َهَو اللَّ ْکِره﴿: َعاَّ
ُ
 َو  ِإَّلا َمْن أ

ین . قسم به خداوند که ابوداز تقیه منع نشدآ ، میثم که درود خداوند بر او باد: به من هرمود)ع(  امام صادق «:﴾ماِن یَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباْلِ 
  «.مهر آن که مجبور باشد و قلبش به ایاان مطائن باشد»، نازل شدآ امت آیه در مورد عاار و اصحابش



 1401 پاییز و زمستان، 27شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم 242

 

 

نهی از تقیه در برخی احکام شرعی مانند مسح خفین داللت بر روایاتی که  1،(۲۱۸ص، گاان) ای داردإهتاء تقیه
 2(.۲۱۷ص، گاان)و یا شرب نبیذ دارد 

 روایات تقیهثر در تحلیل بافت موقعیتی ؤ های ملفهؤ بررسی م  -5
 مؤلفه محیط-5-1

توجه  ،امت بیان شدآآن متن در امت که  ایصحنه آن چه به عنوان مؤلفه محیط باید به آن توجه داشت هضا و
و  )ع( مط امام صادقتو بیشتر روایات تقیه تواند بر تبیین داللت روایات تقیه مؤثر باشد.می مرتبط یبه این هضا

تاریخی  ،ههم صحیح این روایات به درک صحیح از شرایط هرگنهی ،بنابراین بیان شدآ امت. در مدینه النبی )ص(
 ،اگر این روایات بدون در نظرگرهتن این شرایط تفسیر گرددو میامی مدینه در قرن دوم گجری وابسته امت. 

 توان به چنین ههای اعتااد کرد.نای
جریان تاریخی اصحاب حدیث و بازگشت مسلاانان به گیری شاگد شکل، ر ابتدای قرن دوم گجریمدینه د

، ظهور محدثانی چون مالک بن أنس ). 675ص، 10ج، 1413، ذگبی) منت نبوی از مشرب رأی و قیاس امت
که منت نبوی را مرجع و منبع امتنباط احکام هقهی قرار  ...، بن عبدالعزیز عار، مفیان بن عیینه، مفیان ثوری

بر و شیوآ آنان  (56ص، 1ج، 1415، شهرمتانی/ 54ص، 1979، عبدالاجید/ 70ص، 1119، )جندی دادند
، ۲۰۰۸، خریف/ ۷۷ص، ۲۰۰۹، )م ح دادندتنها بر مبنای رأی و قیاس هتوی می بود که خ ف اصحاب رأی

صد مال از نقل روایات هقهی نبوی به دالیل میامی و دینی منع شدآ ، جهان ام م، باید توجه داشت. (۳۰ص
دمت محدثان ، و در ابتدای مدآ دوم گجری (88ص، 1971، خطیب بغدادی/ 566ص، 23ج، 1413، مزی)بود 

، ۲۰۰۴، کیلکیدی/ ۲۰ص، ۱۹۹۳، )ابوریه از منبع مکتوب حدیثی قابل اعتااد از منت نبوی تهی بود، اگل منت
و قابل  مکتوبتنها اثر . (66ص، تابی، رهعت هوزی/ ۵ص ،۱۴۰6، ابوشهبه/ ۱۱۷ص، ۱۹۸۷، علوانی/ ۸۸ص

بود که در دمت )ع(  )ص( کتاب علیاکرم و ام ء رمول )ع( به خط امام علی، در این زمان، از منت نبوی اعتااد

                                                           
ِه ع»: مانند .1 و ی َقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ ْثُتَك ِبَحدِ یَأ َرأَ ا َأَبا َعْار  ْنُه َهَأْخَبْرُتَك ِبِخَ ِف َع  یَبْعَد َذِلَك َهَسَأْلَتنِ  یا ُثمَّ ِجْئَتنِ یُتَك ِبُفتْ یث  َأْو َأْهتَ یَتَك َلْو َحدَّ

ُه ِإالَّ َأْن یُع اْلَْخَر َهَقاَل َقْد َأَصْبَت ِهَاا ُکْنَت َتْأُخُذ ُقْلُت ِبَأْحَدِثِهَاا َو َأدَ یُتَك ِبِخَ ِف َذِلَك ِبأَ یَما ُکْنُت َأْخَبْرُتَك َأْو َأْهتَ  و َأَبی اللَّ ْعَبَد یا َأَبا َعْار 
ُه َلَخ  ِمّراً  ِه َلِئْن َهَعْلُتْم َذِلَك ِإنَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َلَنا َو َلُکْم هِ  یر  لِ یَأَما َو اللَّ قِ یدِ  یَو َلُکْم َو َأَبی اللَّ  !ا عاروای اب: هرمود)ع(  امام صادق«: »ةَ یِنِه ِإالَّ التَّ

یک را قبول کدام ،یی و من به خ ف آن به تو خبر بدگم یا هتوا بدگمآاگر من برای تو روایتی نقل کنم یا هتوایی بدگم و بعد تو به نزد من 
گویی. میدرمت : هرمود)ع(  کنم. اماممیی را رگا قبلکنم و میمن جدیدتر را قبول : پامخ دادابوعارو  ناایی؟و بدان عال می کنیمی

ن برای شاا و م ،اگر شاا این کار را بکنید .و قسم به خدا، خداوند ابا دارد از آن که پرمتیدآ شود مهر به صورت مّری !ای ابا عارو
  .«خواگدنای از ما و شاا جز تقیه در دینش بهتر امت. و خداوند

ِه ع یَقاَل لِ »: مانند . 2 قِ  یِن هِ یَأَبا ُعَاَر ِإنَّ ِتْسَعَة َأْعَشاِر الد  ا ی َأُبو َعْبِد اللَّ قِ یَن ِلَاْن اَل َتقِ یِة َو اَل دِ یالتَّ بِ  ی ِإالَّ هِ ء  یُکل  َش  یُة هِ یَة َلُه َو التَّ ِذ َو یالنَّ
دین ندارد. تقیه در گاه ، نکند و کسی که تقیه دگم دین در تقیه امتهنُ ، ای اباعارو: هرمود)ع(  امام صادق»؛ «ِن یاْلَاْسِح َعَلی اْلُخفَّ 

 .«گابر کفشچیز گست مهر در شرب نبیذ و مسح 



 
 
 

  243 آبادیمرضیه شم/ یتیبافت موقع لیبا تمرکز بر تحل هیتق اتیروا یکاربردشناس

و برای محدثان  (۲۳۹ص، ۱ج، ۱۴۰۷، ینیکل/ 146-۱۴۲ صص، ۱۹۸۳، )صفار قرار داشت )ع( امام صادق
 جویای منت نبوی حکم گنجی گرانبها داشت. 

محّل رهت و آمد محدثان بودآ امت. در تاریخ آمدآ امت  )ص( در کنار مسجد النبی)ع(  خانه امام صادق
)قاضی  کردند)ص( تجاع می برای شنیدن روایات پیامبر اکرم)ع(  که اصحاب حدیث بر در خانه امام صادق

اد ایستاش میبر در خانه )ع( جعفر بن محاد»کند که ابن ابی الاقدام کوهی نقل می .(۲۹۲ص، ۳ج، تابی، نعاان
نم کپس من برای شاا روایاتی نقل می !قبل از آن که مرا از دمت بدگید !از من بپرمید !از من بپرمید: گفتمی و

دانستیم او صادق امت و از م له گفت و ما میاو این مخن را می، که گیچ کس برای شاا تا ابد نقل نخواگد کرد
و  به عنوان معیار و م کی در تاییز حق از باطل)ع(  کتاب علی 1(.۱۳۲ص، ۲ج، ۱۴۱۸، )ابن عدی «انبیامت

 . دیدن یک حکم2گرهتمورد امتفادآ قرار می، مرآ از نامرآ در این دورآ زمانی در بین محدثان شیعه و اگل منت
 ،لیکن، شدبود که نصیب گر کسی نای اگرچه اهتخاری ،)ع( در خانه امام صادق)ع(  در کتاب علی، به چشم

گم نصیب محدثان شیعه و گم محدثان ، در نقل روایات از پدرانش گاآ )ع( برای اثبات درمتی ادعای امام صادق
، 2ج، 1414، جصاص/ 121ص، 1998، عصامی/ 268ص، 2006، ابن ابی خثیاه) گردیداگل منت می

 3.(395ص
برای )ع(  روایات به امام صادقنسبت این ، ولی مشکل مهای که پیش روی محدثان اگل منت وجود داشت

، 6ج، ۱۴۱۳، )ذگبی که غالب مردم دارای گرایش عثاانی بودند، به ویژآ در عراق و شام بود، جامعه اگل منت
امام  روایاتمورد در  کنول، پذیرهتندگو را به مادگی میقصه حرف محاد بن مائب کلبِی ، مردم عراق. (۳6۳ص

                                                           
 شدگفته می «دار السرقه»)ع(  ادعای تفرد در روایات داشت و از موی دیهر به خانه امام صادق)ع(  در این زمان امام صادق . 1

شد. اصحاب رأی بخش مهای از دادآ میاین نسبت از جانب اصحاب رأی به اصحاب حدیث  .(۳۵۸، ص۱ج، ۱۴۰۷ی، نی)کل
کردند. یعنی ایشان روایت شیخی که آن شیخ در آن تفرد دارد را از طریق اصحاب حدیث را متهم به مرقت حدیث و تدلیس در مند می

به منت  یدمترم، و به گواآ تاریخ خودشکه به تصریح  امت تنها کسی)ع(  شیوخ و طرق خود نقل کند. باید توجه داشت امام صادق
ثار دیهر امت. آ )ع( نبوی داشته امت. نخستین منبع حدیثی مکتوب در بین اگل منت کتاب موطأ مالک بن أنس شاگرد امام صادق

، ۱۹۹۳، )ابوریهبعد از قرن دوم گجری پدید آمدآ امت  به تصریح خود اگل منت برگرهته از منقوالت شفاگی و «صحیفه صادقه»مثل 
، تابی، رهعت هوزی؛ ۵ص، ۱۴۰6، ابو شهبه/ ۱۱۷ص، ۱۹۸۷، علوانی/ ۲6۱ص، ۱۴۲۲، هوزان/ ۸۸ص، ۲۰۰۴، کیلکیدی/ ۲۰ص
 .(66ص
)ع(  که امام یاآمدآ امت به گونهمیشناخت صحت یا عدم صحت روایات هقهی به شاار  یبرا یاین کتاب به عنوان م ك و ابزار.  2

ام ندیدآ)ع(  من چنین حکای در کتاب علی، گوینداز غسل جنابت دروغ می لاگل کوهه در بارآ روایت وجوب وضو قب: هرمایدمی
کرد، در نگزد مران )ع( از آن مدح می گر کتابی که امام صگادق: گویدعبید االله حلبی در طریق صدوق می (.139ص، 1ج، )طومی

و توجه به این موضوع ضروری ( 164 /1اند )مجلسگی، اصحاب حدیث از اگل منت حجت بود، گویی خودشان آن را مااع کردآ
 :حکم اصحاب حدیث به حجیت آن بگود، ز متقدمان اگل منت بیش از مند روایتامت که م ك صحت حدیث در نزد بسگیاری ا

 .(346، ص1428، )عونی« و اعلگم عندنا الخبر الصحیح ما حکم أگل الحدیث بصحته»
 ). 161ص، 2، ج1400، )شاهعی« کتاب علیما أشک أنه : أتیقن بأنه کتاب علی؟ قال: قلت».  3
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مردم عراق به علم ما )هقه( : گفتنددینه میاگل م (.120ص، 1415، )یعقوب کردندپیومته ایراد وارد می ع( صادق
گرایش میامی ، گرایش عثاانی .(۳۳۵ص، ۱۴۰۴، ابن تایم/ ۱۵۰ص، ۲ج، ۲۰۰۳، )ابن قتیبه راضی نیستند

 و حّب عثاان و دهاع از اقدامات وی بود)ع(  ترین شاخصه آن دشانی با امام علیحکومت اموی بود که مهم
نسبت روایات منت روشن امت  (.234-225صص، 1384، پاتریشانا/ 88-25صص، 1388، )گدایت پناآ

، ۱۳۸۷، )امینی شدبر منابر لعن می در حکومت اموی صد مال، ابوتراب که جّد وی )ع( نبوی به امام صادق
منت در عراق و امری مادآ و میسر نبودآ امت و مبب اکراآ و عدم پذیرش روایات تومط اگل ، (۱۴۸ص، ۷ج

و  عیترس واقیک ، ترس از عدم پذیرش روایات و ترک منت نبوی به خاطر منبع روایات ،شد. بنابراینشام می
 غیر قابل انکار بود. 

منصور بارگا  بود. )ع( امام صادقمرجعیت علای حکومت منصور عبامی نیز جزء مخالفان  ،اهزون بر این
بن  جعفر: گفتمی آن حضرتدربارآ  و (۱۵۹ص، ۱۱ج، ۱۴۰۳، گرهت )مجلسی)ع(  تصایم به کشتن امام

توانم مدرکی نه می، توانم هرویش ببرمتوانم بیرونش بیاورم و نه مینه می، محاد مانند امتخوان در گلوی من امت
(. او نهران ۲۹۸ص، ۱۴۱۳، طبری/ ۲۹۳ص، ۱۴۰۹، توانم تحالش کنم )ابن حیونو نه می از او بدمت بیاورم

مردم به علم جعفر بن محاد  :ابوحنیفه گفت رو، بهو ازاین در بین مسلاانان بود )ع( علای امام صادق مرجعیت
، ۱۳۹۷، )مظفرچهل پرمش مخت برای وی آمادآ کن! ]که او را در مناظرآ علای شکست دگی[ ، اندهریفته شدآ

معی کرد با پررنگ کردن جایهاآ وی به مالک بن أنس روی آورد و ، و وقتی در این جلسه ناامید شد (۷۹ص، ۱ج
تو عاقلتریِن مردم گستی. اگر عار من »: گفت و به مالک بکاگد )ع( از جایهاآ امام صادق ،به عنوان هقیه مدینه

هرمتم و مردم را مجبور به پذیرش نویسم و به اطراف و اکناف میهتاوا و اقوال تو را گاچون قرآن می، باقی بااند
( و او را بسیار تکریم و هقیه رمای معرهی ۷۹ص، ۵ج، ۱۴۱۳، مزی/ ۲۰۹ص، ۱ج، تابی ،)ذگبی« کنمآن می

س انجز مالک بن: کردوگب( در شهر مدینه اع م میمخنهوی بنی عباس )ابن »: نویسدکرد. ابن خلکان میمی
حالی بود که مالک این در ، (۱۳۵ص، ۴ج، تابی، )ابن خلکان« در مسائل هتوا دگد، و ابوحنیفه کسی حق ندارد

 . (۳۷۲، ص۳، ج۱۹۵6، ابن شهرآشوب) اذعان کردآ بود )ع( بن أنس پیش از این به اعلایت امام صادق
: فته بودگآن حضرت کرد تا جایی که بارگا به منصور گاآ این حسامیت خود را به هقه امام با صراحت بیان می 

، 6ج، 1407، ینیکل؟ )«کجا از من هقه صادر شدآ امت»: دادو امام نیز پامخ می« هقه خود را به رخ من نکش»
  .(200ص، 47ج، 1403، مجلسی/ 200ص، ۱۴۱۴، ابن طاووس/ 446ص

 از اینکه بر ای امتقرینه عبامیان زمان در، )ع( معصومین گای منصور بر شیعیان و ائاهاین مخت گیری
، تابی، محادل ی)طو نکنند نقل حدیث عراقدر به نام وی ، )ع( صادق امام راویان و شاگردان، حکومت ترس

 صادق )ع( اهرادی از اگل علم از امام: نویسد. یعقوبی در تاریخش می(۳۳۸ص، ۱۴ج، ۱۴۰۷، ذگبی/ ۲۴۲ص
. (۲66ص، تابی، )یعقوبی« اخبرنا العالم»: گفتندمی ،خوامتند بازگو کنندولی وقتی می، شنیدندحدیث می

وجود داشت. نخست ترس  )ع( از انتساب روایات هقهی به امام صادقواقعی برای ترس دو جهت کلی  ،بنابراین
از عدم پذیرش روایات تومط بخشی از جامعه اگل منت که تحت تأثیر گرایش عثاانی صد ماله حکومت اموی 
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 قدترس از حکومت منصور عبامی و حسامیت شدید وی به مرجعیت علای امام صا: در عراق و شام بودند. دوم
 در عراق و شام به صورت جّدی وجود داشت. ، که گر دو جهت )ع(

 زمانمؤلفه  -5-2
ه باید این مطلب را مورد مؤلفبرای ههم این  .مؤثر امت آنههم مدلول  توجه به شرایط زمانی روایات تقیه نیز در

 دورآ امامت امام صادق. صادر شدآ امت )ع( که این روایات در کدام مقطع از حیات امام صادقبررمی قرار داد 
 : که به مه بخش قابل تقسیم امتد به طول انجامیقاری  ۱۴۸تا  ۱۱۴از مال ، مال ۳۴ )ع(

که بر اوضاع  خلیفه مقتدر اموی عبدالالک بن مصادف با حکومت گشام: ( قاری۱۰۵-۱۲۵) گایمال -۱
 کنترل داشت. در این دوران شاگردان امام صادقتحت گای امام را به شدت مالکت ام می مسلط بودآ و هعالیت

 شاگردی )ع( محضر امام دربرای مثال در مورد مالک بن انس که مدتها ؛ ت روایت از امام را نداشتندأجر)ع( 
در زیرا  ،(۷6ص، ۵ج، ۱۴۱۳، )مزی «اِس بَّ الَع ینِ بَ  َر ی اظهَ تَّ د َح اَّ َح مُ  بِن  رِ عَف ن َج َع  روِ م یَ لَ »: آمدآ امت، کردآمی
گای حجاج بن یومف ثقفی در مبارزآ با هقه و منت نبوی کسی جرأت به وامطه هعالیت، آ نخست گجریمد

 ،)نسائیرا رگا کردند  هقه، )ع( گفته شدآ که مردم به خاطر دشانی با امام علی نقل روایات هقهی را نداشت.
 1(.۲۷۹ص، ۵ج، ۱۴۱۴
و در پایان آن به درگیری  به اهول نهادامیه رو حکومت بنیگا در طی این مال: قاری (۱۲۵-۱۳۲)گای مال -۲

حکومت نوبنیاد عبامی به مرکوب  ۱۴۵- ۱۳۲گای مرنهون شد. در مال و در نهایتبا عبامیان مشغول بود 
در مدینه هرصتی برای نشر معارف و إحیاء  )ع( امام صادق ،و در این مقطع زمانی مرگرم بود و مخالفان مدعیان
 ت.یاهروک نبوی و نقد روش رأی و قیاس و بیان نادرمتی و ناکارآمدی آن در امتنباط احکام هقهی منت مت

را زیر نظر داشت و هعالیت او را در جوانب )ع(  به شدت امام، منصور در این دورآ: (۱۳۲-۱۴۸)گای الم-۳
هقه خود را با امتفادآ از  جلسات آموزش )ع( امام صادق، ولی در عین حال در مدینه 2.کردکنترل می، مختلف

 کرد.برگزار می، وجود داشت (شهر بغداد) پایتخت هرصتی که به وامطه دوری شهر مدینه از
نظام این پیدایش  .(۲۰۹ص، ۱۹۹۰، )واهی اندقرن دوم و موم گجری را دورآ پیدایش نظام امناد دانسته

گویی به اعتراض اصحاب رأی واقع در پامخ در، 3(۱۱ص، ۱ج، تابی، میرین گفته )مسلم بن حجاجچنانچه ابن
به صورت روشی غیر قابل اجتناب ، آور نبودنمنت به خاطر عدم حجیت خبر واحد و علممحدثان شیعه و اگل به

حدثان ترین دغدغه مدر این دورآ مهم (.۱۷۲ص، ۳ج، ۱۴۰۵، به وجود آمدآ امت )جصاص، در طریقه تحدیث

                                                           
 .«)ع( من بغض علی ةقد ترکوا السن».  1
حتی نتوانست وصی خود را با صراحت اع م دارد و وصیت را بین پنج نفر مردد گذاشت )ع(  امام صادق هشار تا آن جا بود که این.  2

 (.۳۱۷-۳۰۱صص، ۳، ج۱۴۰۴، مسعودیتا جان وصی واقعی در امان بااند )، خود منصور بود، که یکی از آنها
ا َوَقَعِت اْلِفْتَنُة، َقاُلوا:  :ن قالیریابن م . 3 ْمَناِد، َهَلاَّ ِة َهُیْؤَخُذ َحِدیُثُهْم، §َلْم َیُکوُنوا َیْسَأُلوَن َعِن اإْلِ نَّ وا َلَنا ِرَجاَلُکْم، َهُیْنَظُر ِإَلی َأْگِل السُّ َماُّ

ُیْنَظُر ِإَلی َأْگِل اْلِبَدِع   .َهَ  ُیْؤَخُذ َحِدیُثُهْم َو
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مرمل به پیامبر اکرم )ص( و صحابه بودآ امت. این دورآ را در عراق دورآ پیدایش رهع روایات ، اگل منت در عراق
 1.(۱۹۵ص، ۳ج، ۱۴۱۸، دی)ابن ع اندامناد جعلی دانسته

را ناچار در قالب  )ع( روایات امام صادقتقیه کردآ و ، به جهت ترس واقعی، در این زمان اصحاب حدیث 
 کردند و این روایات را از طرق شناخته شدآ و مورد قبول در نزد مردم عراق و شام به پیامبر روایاتی نقل به معنا می

برای شاا روایات را نقل به ، خوامتیماگر ما می»: گویدمفیان ثوری می دادند.)ص( و صحابه نسبت میاکرم 
وایات اگر من ر: گویدر جای دیهر می]کنایه از موارد اندک[ و یا د« تنها یک روایت برای نقل داشتیم.، الفاظ کنیم

: گویدو در جای دیهر چنین می .«پذیرهتیدشاا مخن مرا نای، کردمطور که شنیدآ بودم برای شاا نقل میرا گاان
اگر اجازآ نقل به معنا »: گویدوکیع بن جراح می .«قسم به خدا که ما راگی جز نقل به معنای روایت نداشتیم»

توانیم روایت را ما نای: گفته امت]کنایه از نابودی دین[ عار بن مرة  «.شدندگ ک میمردم ، وجود نداشت

                                                           
بیشتر راگکاری در گنهامه تعارض اخبار بودآ امت و در هرایند تحدیث ، باید توجه داشت ارزیابی مندی در قرن دوم و موم گجری.  1

لبته، ا، (۱6، ص۱۴۰۳، شدآ امت )نایفیک امر ضروری قلاداد نای ،در قرن دوم گجری و حتی پس از آن تا قرن چهارم گجری
، (. بنابراین۵۲، ص۱ج، ۱۴۰۷، شود )کلینیگای حدیثی دیدآ میاز گاان ابتدا در مجاوعه، ناودگایی در توجه به إمناد صحیحرگ
و  شیخ صدوق، چنانچه در قرن چهارم گجری طور کلی امناد و توجه به وثاقت راویان در هرایند تحدیث یک امر ثانوی بودآ امتبه

حتی ، اندذکر کردآ، بخشی از آن را در مشیخه، اند و تنها از باب تبرک و تیانخود را ذکر نکردآشیخ طومی بخش ابتدایی امناد 
 گاان روایت با مندی صحیح و با مندی ضعیف وجود دارد اگر روایتی قابل اعتااد، دگدای با عنوان تعویض امانید نشان مینظریه

 توان به مسأله اعتااد به مرامیل مشایخمی ،ن مند ضعیف ناود. گاچنینمند صحیح را جایهزیتوان می، از طریق دیهر رمیدآ امت
به عنوان قرائنی در ثانوی بودن دانش رجال در اعتبارمنجی روایات در بین دانشاندان شیعه متقدم توجه  ...، یا توثیقات عاومی، ثقات

در واقع گاان وثوق به صدور روایت از ، ان بودآ امتشنامنزد غالب هقهاء و ام م آن چه مبب حجیت روایات ،کرد. به عبارت دیهر
در نزد  ،... نسبت به توجه به مند، عقل، قرآن، اگتاام به قرائن متنی از جاله مواهقت با منت ،بودآ امت. بنابراین)ع(  معصومان

ناد در نقش ام، داخلی و خارجی محدثان متقدم در اولویت قرار داشته امت. ولی به تدریج به موازات از بین رهتن بسیاری از قرائن
ویژآ اصولیون اگایت یاهته امت و گم اکنون مند یکی از مهاترین عناصر نقد انتساب تاریخی به ،اعتبار منجی روایات در نزد محدثان

 (. 212ص، 1990، آید )واهیبه شاار می
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 هقهی روایات، دثان اگل منتمح .(28-27صص، 1998، ایم برای شاا نقل کنیم )شایجیطور که شنیدآگاان
  (.39ص، 1415، حزم)ابن  اندعائشه و عبدالله بن عباس نسبت دادآ، عبدالله بن عار، آبه ابوگریر را بیشتر

 توانستندنای، اشخاصکه به چند دلیل این ، انداین اهراد در نزد اگل منت به مکثران حدیث مشهور شدآ
  :گویندگان واقعی این روایات باشند

 ،)حلی آن که اهراد مذکور قائل به حجیت منت نبوی نبودند و در زمرآ اصحاب رأی قرار داشتند: خستن
 (.254ص، 1947، اهغانی/ 335ص، 1992، شلبی/ 467ص، 2002

 ناقل این حجم ومیع از توانستندنای، یا کودکیبه دلیل کوتاگی زمان مصاحبت با رمول خدا )ص( و : دوم
به ویژآ در مقایسه با صحابه بزرگ ، 1(135ص، 1993، ابوریه/ 21ص، 2000، )بوگندی روایات نبوی باشند
ری از بایست ناقل روایات بیشتکه به صورت طبیعی می حتی خلفاء ث ثهابوذر و یا ، ملاان، دیهری چون مقداد

 اکرم )ص( باشند. پیامبر
، 1ج، 2007، )حسنی در امناد گاه روایات هقهی در قرن دوم گجری، مشکل حلقه مشترک راویان: موم

 .باشدمیگر زمان جعل این امناد نشان ،(55-32صص
به ویژآ ، جدی برگزاری حلقات آموزش هقه در مدآ نخست گجریگای تاریخی از مانوعیت گزارش: چهارم

بسیاری از هقهاء را کشت و به خاطر  وی در عراق که و بالخصوص،در زمان حکومت حجاج بن یومف ثقفی 
 تدادآ شدآ ام «مایت السنة»برگزاری گر نوع جلسه هقهی را مانوع کردآ بود و به او لقب  )ع( دشانی با امام علی

، ابن عبدالبر/ 206ص، 3ج، 1418، ابن معد/ 9ص، 6ج، 1422، یبخار/ 279ص، 5ج، 1411، نسائی)
 .(6ص، 1ج، 1974

 که بر مبنای رأی و قیاس اندآ از ایشانمتناقض روایات منقول از این اشخاص با برخی هتاوای باقی: پنجم
 2صادر شدآ امت.

گر جعل گستردآ امناد در مدآ دوم گجری امت که بسیاری از تاام دالیل هوق و بسیاری ادله دیهر نشان
ی هِ  ُس ل  َد إاّل یُ  یِث دِ الَح  اِب صَح ن اَ ا مِ مَ »: اندگفتهرجالیون و حدیث شنامان اگل منت به این مسأله اذعان کردآ و 

شدآ در نزد به طرق معهود و شناخته  )ع( نقل روایات امام صادق. (۴۰۲ص، ۱۵ج، ۱۴۱۵، )ابن عساکر «ادِ منَ اْل
، عائشه، ابن عار، آروایات را به ابوگریر، گم خودش 3صورت گرهت. )ع( اگل منت به راگناایی خود امام صادق

                                                           
در )ع(  که روایات امام علیدرحالی؛ اندکردآروایت نقل  ۱۵۰۰ابن عباس ، ۲۲۱۰، عائشه، 2100ابن عار، 5374، ابوگریرآ.  1

 (۱۸۴-۱۴6، صص ۱۳۸۷، امینی) رمد. روایت نای ۵۰۰اگل منت به جوامع حدیثی 
، ۱۴۱۴، شدن ظرهی که مگ از آن خوردآ مه بار شستن )طبق مذگب اصحاب رأی(]طحاویبرای پاک آمث  در یک روایت ابوگریر.  2
 ([ را الزم دانسته امت.۱۱6ص، ۹ج، ۱۴۰۷، )طبق مذگب جعفری و اصحاب حدیث(]طومی[ و یکبار گفت بار شستن ۲۳، ص۱ج
بیان حکم در قالب روایات و حکایات کوتاگی ، امتفادآ کردند)ع(،  روشی که محدثان قرن دوم برای نقل روایات هقهی امام صادق.  3

 خته شدآ در نزد اگل عراق و شام بود. گای محبوب و شناگای اصلی آن گاان مکثران حدیث و شخصیتبود که شخصیت
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چه در نزد ایشان شناخته شدآ اگل منت روایات را برای اگل منت با آن داد کهدمتور میگم  و 1داد.. نسبت می.
در برابر  )ع( منت را از آشکار کردن امناد این روایات به امام صادقگم محدثان شیعه و اگل و  2نقل کنند، بود

 ،)نوبختی ملعون امت کسی که نام مرا در مجالس مردم ببرد: هرمودو می کردنهی میطیف مخالف از اگل منت 
، 4ج، 1407، )کلینی کندخداوند ایاانش را ملب می،گر کس که حدیث ما را آشکار کند؛ (110ص، 1404

گر کس حدیث  و (370ص، 2ج، گاان) حّق ما را ضایع کردآ امت، گر کس روایات ما را آشکار کند؛ (111ص
 3.(114ص، 4ج گاان،) ما را به عاد کشته امت ،ما را آشکار کند
 ،برای نقل روایات هقهی به امناد دیهر، محدثان کرد. دلیل شرعییمرا دعوت به تقیه  محدثان )ع( امام صادق

 ،جواز نقل روایات به معنی بود. مادامی که مصلحتی أگم حفظ منت نبوی و إحیاء منت متروک نبویگاان دلیل 
، خطیب بغدادی/ 364ص، 1414، )ابن حجر نقل به معنا شود، روایات با الفاظی دیهر تا الزم بود، در میان بود

. ریشه (170ص، 1977، )صباغ به معنای بیان یک حکم با الفاظ متفاوت بود، نقل به معنا .(220ص، 1405
-27صص، 1998، )شایجی امتنقل یک دامتان در قرآن کریم با الفاظ ، شرعی جواز این عال در نزد محدثان

عدم پذیرش منت نبوی و از دمت رهتن هرصت محدودی که برای إحیاء منت نبوی به وجود آمدآ  ترس از. (28
گاگاندن ، ماندندامناد روایات باقی میدر بند ، . اگر محدثانبود ترس واقعییک ، بود آن هرصت محدود برای آ

به  )ع( نقل روایات امام صادق رهت.گای میامی و هرگنهی از بین میبه دلیل چالش، زین و إحیاء منت نبوی
مبب پیدایش حدیث مشترک هقهی در جوامع حدیثی شیعه و اگل منت شد. یعنی بیان ، امناد و طرق اگل منت

درصد از مجاوعه  70با الفاظ گاسان یا ناگاسان در جوامع حدیثی شیعه و اگل منت که بیش از حکم واحد 
  (.79ص، 1396، )حکیم دگدروایات هقهی شیعه و اگل منت را تشکیل می

توان به عنوان یکی از مبانی نظری عادآ جریان تاریخی تدلیس در امناد در قرن دوم گجری روایات تقیه را می
 موضوعی که به عنوان یک جریان تاریخی هرگنهی در مدآ دوم و موم گجری در عراق تحقق یاهت 4،دانست

                                                           
ی، )اصبهان دانسته امتمیقول ابن عار و عائشه و ابوگریرآ را حجت )ع(  تا آن جا که برخی از اگل منت گاان کردند امام صادق 1.

، عائشه، زگری، ابن عار، ناهع، عطاء، خود از عروة بن زبیر)ع(  امام صادق .(168، ص2004، بلتاجی/ 1333، ص4، ج1408
 .(۹۰، ص۹ج، ۱۴۱۳، )قایااز ذگبی کرد...نقل روایت می، ابن عباس، ابوگریرة

، کلینی) نکرونیعرهون و امتروا عنهم ما یباا  حدثوگم و قل لهم رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلی نفسه قال ماعت أبا عبد الله ع. 2
 (.223ص، 2ج، 1407

َنا، َثَنایَنا َحدِ یَعلَ  َأَذاعَ  َمْن »؛ «َمّاانی هی َمْحِفل ِمَن الّناِس َمْلُعون  َمْلُعون  َمْن ».  3  ،َثَنایَنا َحدِ یَعلَ  َأَذاعَ  َمْن »؛ «َهُهَو ِبَاْنِزَلِة َمْن َجَحَدَنا َحقَّ
ُه اإْلِ  ا نَ لَ تَ ن قَ اَّ مِ  َو هُ ثًا هَ یدِ ا َح نَ یلَ َع  َی وِ ن ُر إّنه مَ »؛ «ْقُتْلَنا َخَطأً یَو َلْم ، َعْاداً  َهُهَو َکَاْن َقَتَلَنا، ئًا ِمْن َأْمِرَنایَنا َش یَعلَ  َأَذاعَ  َمْن »؛ «َااَن یَمَلَبُه اللَّ

  .«أً َط ا َخ لنَ قتُ یَ م لَ  ادًا َو َع 
و حدیث گردید و اصحاب رأی اصحاب حدیث را متهم به مرقت حدیث ناودند. ولی  جریانی که منجر به تقابل اصحاب رأی.  4

ود از اگر غیر این ب .اند غالب روایات هقهی ایشان نقل به معنامتکردند و اذعان کردآبا ادله نقل به معنا توجیه میایشان عال خود را 
غالب االحادیث مروی بالاعنی. قد تداولتها ( 676، ص2ج، 1416، جزائری/ 230ص، 1332، )قامای شد.ایشان پذیرهته نای

 الیه عباراتهم. هزادوا و نقصوا و قدموا و أخروا و بّدلوا الفاظا بالفاظ. ادت ا بااگوَو َر تدوینها و هَ لوون قبل ؤاالعاجم و الا
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، ابن حجر/ 63-۱۴ص، ۱۴۰6، بن عجای مبط/ ۸6ص، 1952، ابن ابی حاتم/ ۹ص، ۱ج، ۱۴۰۳، ی)صنعان
گیچ ، منت به گفته محدثان اگل، (22ص، ۱۴۳۰، صیاح/ ۳۴ص، 1ج، ۱۴۰۸، حصه/ 334ص، 5ج، ۱۴۱۲
(. ۴۰۲ص، ۱۵ج، ۱۴۱۵، کردند )ابن عساکرمهر آن که در مند روایت تدلیس می، اصحاب حدیث نبودندیک از 

، عبهش، ابن جریح، عبدالرزاق صنعانی، اهرادی چون مالک بن أنس، منتبسیاری از راویان ثقه اگل، در این مدآ
یث و تدلیس در إمناد ( متهم به مرقت حد۲۴۵ص، ۴ج، ۲۰۰۲، مفیان ثوری و مفیان بن عیینه )ابن حجر

با عناوین مختلف از این گروآ بزرگ ، منت در کتب تاریخ حدیثاگل .(97-۲۳صص، تابی، )مرتضی اندشدآ
، «مرق الحدیث»وصف «. مارق الحدیث»و « الادلسون هی االمناد»مانند ، کنندراویان اصحاب حدیث یاد می

، (۸۳-۴۳صص، ۲۰۰۳، گجری امت )ر.ک. زیانیکی از اوصاف خاص راویان اگل منت در مدآ دوم و موم 
دن روایت یا پذیرهته ش، به شیخ دیهری به جهت کسب شهرت، به این معنا که روایتی را که شیخی در آن تفرد دارد

 (.۲۸۱ص، ۲۰۱۹، نسبت دادآ شود )ابن دقیق العید
و مسأله رهع به موضوع مرقت حدیث و مسأله تدلیس در مند ، منتدر کتب رجال و علم الحدیث اگل

پرداخته شدآ امت. به این معنا که طیف در مدآ دوم و موم گجری به عنوان یک جریان تاریخی ، احادیث مرمل
این  .(97-۲۳صص، تابی، )مرتضی به این کار شهرت داشتند، منتومیعی از راویان و محدثان ثقه در نزد اگل

 که با در، منت امتگای مهم تاریخ حدیث اگلای مبب چنین اقدامی شدآ امت یکی از پرمشکه چه انهیزآ
ل در عراق قاب )ع( امام صادق پذیرش روایاتو مسأله عدم  )ع( منت با امام صادقنظر گرهتن ارتباط محدثان اگل

  1تبیین امت.

 مخاطبان -5-3
، رایندکسانی گستند که در این ه و کنندگان در ارتباط با هضای صدور روایات تقیهشرکت، مخاطبانمنظور از  

بسان ناایشی که در حال اجرامت  .اندبودند و در صحنه صدور این روایات حضور داشته )ع( گاراآ امام صادق
 توجه به مخاطب، گای این دیالوگ و گفتاان تحلیل شوددر ارتباط با مایر نقش )ع( و باید مخن امام صادق

 و گفتاانی امت که این روایات بدان جهت صادر شدآ امت.  ههم صحیح روایتیکی از عوامل تأثیرگذار در ، ک م
از اصحاب  منتراوی اگل ۳۵۰۰به گواگی تاریخ بیش از ، حضور داشتند )ع( اهرادی که در کنار امام صادق

، ۲۰۰6، )حب الله اندبودآ راوی شیعه و اندی ۴۰۰و حدود  (۱۵۳-۳۲۸صص، ۱۴۱۵، )طومی حدیث
راوی از اصحاب حدیث در این مقطع  ۳۵۰۰باید به عالکرد این  ،بنابراین .(۲۱۸ص، ۱۳۸6، غروی/ ۲۸6ص

ترین جریان تاریخی آن چه در عالکرد اصحاب حدیث در این مقطع زمانی به عنوان مهم؛ زمانی توجه داشت

                                                           
« منت اگل روایی جوامع از( ع) صادق امام روایات بازیابی در مندی تدلیس تاریخی جریان نقش»این نظریه در مقاله با عنوان  .1

تومط  نقل روایات منن و هقهی، تبیین شدآ امت. در این مقاله نویسندگان ت ش در اثبات این موضوع دارند که مرقت حدیث در واقع
منت با طرق و امناد و متونی بودآ امت که در نزد ایشان شناخته شدآ و قابل پذیرش بودآ منت برای مخاطبان اگلراویان شیعه و اگل

 .(۳۲۰-۲۸۹صص ، ۱۴۰۰، گاکاران و حسینیامت )
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ن ا در ارتباط با راویاباید نتایج و مراد جّدی این روایات حتا ،شود. بنابرایندیدآ می )ع( مرتبط با امام صادق
 بررمی شود. ، منت نیزاگل

 نفر گزارچهار به با وجود اخت ف در مذگب و عقیدآ )ع( راویان امام صادق: ابن عقدآ کوهی گفته امت
: گفتن علی الوشاء میبحسن  .(۳۷۲ص، ۳ج، ۱۹۵6، ابن شهر آشوب/ ۷۹ص، ۲ج، ۱۴۱۴، )مفید رمدمی

 ،البته .(۳۹ص، ۱۴۱6، )نجاشی «گفتندمی )ع( که حدثنی جعفربن محاد مدر مسجد کوهه نهصد نفر را دید»
به نام وی در عراق مدت کوتاگی جریان داشت و پس از آن جلوی این کار  )ع( صادقحضرت جریان تحدیث از 

/ ۲۱۴ص، ۲ج؛ ۱۳6ص، ۱ج، ۱۴۱۳، )مالک بن انس شدبا کنیه نقل می یشانکوهه روایات ا گرهته شد و در
اکراآ داشتند و اگر کسی  )ع( زیرا اصحاب رأی در عراق از شنیدن نام امام صادق ،(۳۷۱ص، ۱ج، ۱۴۰۰، شاهعی

 ابن شبرمه به امام صادق، (۳6۳ص، 6ج، ۱۴۱۳، )ذگبی شدگا به ماتش پرتاب میکفش ،بردرا می یشاننام ا
(. ۲۲۹ص، ۲ج، ۲۰۰۳، گردد )ابن قتیبهلیکن به شاا برنای، شودعلم از مات شاا خارج می: گفت )ع(

 ،دادند )عجلیرا بر خود تحریم کردآ بودند و اجازآ بیان آن را نای)ع(  هقهای بصرآ حدیث امام صادق ،گاچنین
، ر بصرآویژآ دبه ،شاید بخشی از دلیل آن را بتوان بازتاب تفکر عثاانی در مناطقی از عراق(. ۲۷۰ص، ۱ج، ۱۴۰۵

ای که مهاترین شاخصه آن حاایت از عثاان و حکومت اموی و اندیشه ،بغداد و یا حتی بخشی از کوهه دانست
و هقه جعفری در عراق )ع(  و هقه علوی بود که تا این حد در دشانی با امام صادق)ع(  دشانی با حضرت علی

 .(۸۱ و ۴۱ و ۳۳صص، ۱۳۸۸، پناآ)گدایت قابل مشاگدآ بود
 مردم زدزبان که شدآ نقل او از علوم قدری به: نویسدمی گیثای حجر ابنهضا در مدینه متفاوت بود. اما این 

، مالک، جریح ابن، معید یحیی بن: مانند، )حدیث( پیشوایان و بزرگ شدآ پخش جا گاه در آن آوازآ و گشته
 اندکردآ نقل حدیث او از مختیانی شعبه و ایوب، انصاری قیسبن  معید بن یحیی، هنعیی بن مفیان، ثوری مفیان

منت با این تعداد در جوامع حدیثی اگل، )ع( تعداد روایات نقل شدآ از امام صادق .(۲۰۱ص، ۱۴۱۴، ثای)گی
تنامبی ندارد و این تعداد از راویان و  اندحاضر شدآ )ع( ی که از اگل منت در جلسات درس امام صادقراویان

ی در جوامع حدیث )ع( روایات امام صادقکه الیحدر بایستی چندین برابر مقدار کنونی باشد.، حجم روایات آنها
این گاان کنشی امت که روایات تقیه  (.184-۱۴6صص، ۱۳۸۷، )امینی روایت امت ۲۴۲ اگل منت حدود

د و به تقیه کردن، محدثان اگل منت، بیاید )ع( که نامی از امام صادقدر باهت بیرونی ایجاد کردآ امت. بدون این
 را مخفی کردند.  )ع( امناد روایات به امام صادق، روایاتجهت ترس واقعی از عدم پذیرش 

تقیه »: ودهرم)ع(  گشا بود. امام صادقدمتورالعالی راآ، عالکرد إحیاء منت نبویدر دمتورالعال رعایت تقیه 
 گم برای شیعیان و، البته باید توجه داشت راویان شیعه و اگل منت در این دورآ زمانی 1.«برای حفظ برادران امت

در این ولی ، تواهق نداشتید شاا با گم»: هرمود )ع( کردند. امام صادقگم برای اگل منت روایت نقل می

                                                           
          (.95ص، تابی، )شعیری انة اإلخوانیة لصیامتعاال التق )ع(:  قال جعفر بن محاد.  1
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تأثیر  ،به عنوان یک مؤلفه باهتی، توجه به مخاطبان روایات تقیه ،بنابراین 1.«با گم آشنا شدید أمر]آموختن هقه[
  دارد.و کنش این روایات در باهت بیرونی جامعه روایات تقیه مدلول  روشنی در ههم

 گوینده -5-4
ت و اگداف وی از بیان یک عبارگای گویندآ توجه به ویژگی، گای باهتی در کاربردشنامییکی دیهر از مؤلفه

نخست  ت.این روایات توجه داش گویندآنیز باید به در ههم روایات تقیه . و تأثیر آن در باهت و تحلیل گفتاان امت
روایت ( )ع امت و از مایر ائاه )ع( امام صادق، گویندآ بیشتر روایات تقیه، طور که پیش از این تصریح شدگاان

 امت. ()ع آن حضرتگر ارتباط روشن تقیه با شرایط حیات این نشان، چندانی در موضوع تقیه در دمت نیست
ناخته شود. تر شگر بشر بهتر و دقیقبه عنوان گدایت ()ع امام صادق که برای ههم بهتر مدلول روایت تقیه الزم امت

ودآ تر بتنها حفظ جان شیعیان و خودش بدون در نظرگرهتن مصالح بزرگ، در دوران امامتش آن حضرتآیا گدف 
آن بازگرداندن جامعه ام می به مسیر  گدهی برتر در نظر داشته و، به عنوان گادی بشریت )ع(یا امام  ؟امت

در این دوران از روایات دیهر وی  )ع( ؟ دغدغه امام صادقامت صحیح یعنی حرکت در مسیر قرآن و منت نبوی
نند کاگر ایشان را بخوانیم ما را اجابت نای، مصیبت مردم بر ما عظیم امت: هرمایدمیآنجا که ، قابل درک امت

  2شوند.جز به ما گدایت نای، اگر ایشان را رگا کنیم و
نبوی  زیست که صد مال از میامت منع از نقل و نهارش احادیث و منتدر دورانی می )ع( امام صادق

، ب ذری)دین و هقه به کلی در آمتانه نابودی و اضاح ل بود ، گذشته بود و به گفته بسیاری از اصحاب حدیث
 در چنین شرایطی امام صادق، ام می در حداقل ماکن بوداط عات هقهی جامعه  ( و۳۲۷ص، ۱۳ج، ۱۴۱۷

شرعی  بیان احکام، به گفته قرآن کریم، )ع( ترین وظیفه و گدف معصوممهمد. برای إحیاء منت نبوی قیام کر )ع(
، که این احکام شرعی متضان رشد( ۱۰۵/ ۴: نساء؛ ۴۴/ ۱6: )نحلو اجرایی کردن آن در جامعه ام می امت 

  .روایات تقیه باید در ارتباط با این گدف مهم تبیین گردد ،تومعه تادنی جامعه ام می امت. بنابراینگدایت و 

 ترتیب عمل -5-5
ه ترتیب و مسأله توجه ب، تواند در تبیین مقصود مؤثر باشدگایی که در باهت موقعیتی میاز مؤلفه دیهر یکی 

 و . دقت در میاق روایات تقیه و صدر و ذیل این روایاتشودماختار رتبی امت که یک پارآ گفتار در آن صادر می

                                                           
زیرا راویان ، (۴۳۲ص، ۳ج، ۱۴۰۷، )کلینی« هیوإناا تعارهتم عل، لم تتواخوا علی گذا اْلمر»: قال، ه الس میعبد الله عل یعن أب.  1

موضوعی با  کردند که مبب پیدایشبا یکدیهر ارتباط داشتند و از یکدیهر روایت نقل می، اگل منت برای دریاهت منت نبویشیعه و 
 عنوان راویان مشترک بین شیعه و اگل منت شد. 

اِس َعَلْیَنا َعِظیَاة  ِإْن َدَعْوَناُگْم َلْم َیْسَتِجیُبو)ع(:  ُق ادِ الصَّ  عُت ِا َم .  2 ُة َالنَّ ، ۴ج، ۱۴۱۳ ،)ابن بایویه ا َلَنا َو ِإْن َتَرْکَناُگْم َلْم َیْهَتُدوا ِبَغْیِرَناَبِلیَّ
 .(۴۰۵ص
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د نکته چن، تقدم یا تأخر دارند )ع( که از نظر زمانی نسبت به امام صادق)ع(  مایر اگل بیتاحادیث مقایسه آن با 
 : کندرا برای خوانندآ مشخص می

ترین اعاال معرهی داشتنیو دومت به عنوان بهترین )ع( در بین گاه اعاال در روایات امام صادق، تقیه الف(
موضوعاتی دیهر به )ع(  در روایات مایر اگل بیت «أحب االعاال»و یا  «خیر االعاال»که درحالی، گرددمی

از احب اعاال در نزد : هرمایدمیپیامبر اکرم )ص( » امت.تعریف شدآ  شادی در قلب مؤمنانقرآن ، نااز، چون
: پیامبر خدا )ص( هرمود»؛ (189، ص2ج ،1407، )کلینی «برادر مؤمن امتخداوند وارد کردن شادی در قلب 

چیزی بر روی زمین به : هرمایدمی)ع(  امام صادقولی ؛ (۳۲۱، ص۵ج ،)گاان «نور چشم من در نااز امت
چه چیز به اندازآ تقیه مایه چشم : هرمایدو یا می (۲۱۷، ص۲ج ،اندازآ تقیه در نزد من دومت داشتنی نیست )گاان

 (.۲۲۰، ص۲ج ،)گاان روشنی من امت؟
ه کدرحالی ؛آیدبه شاار میامری از دین خداوند و از اصول دینی تشیع  )ع( بعد از دوران امام صادقتقیه  ب(

 به عنوان اصلی از دین خداوند مطرح نشدآ بود. ، پیش از این در روایات به این موضوع
جامعه ام می از اگل منت امت و گروگی از اگل منت مقابل بخشی از  )ع( زمان امام صادقتقیه در  ج(

امعه جتردید تقیه برای حفظ جان و آبروی بخشی از بیکنندگان گستند و جزء تقیه )ع( نیز گاراآ امام صادق
  .(95ص، تابی، )شعیری امت برادران ، حفظام می و به تعبیر روایت شریف

ین امام به معنای پذیرش حجیت اقوال و روایات ا )ع( صادقدر زمان امام ، )ع( بیتوالیت اگل  در تقیه د(
و لقب صادق را به او  مخنان وی داشتند و صدق باور به حجیت اگل منتبخشی از جامعه محدثان  بود. هقیه

گاآ: گویدمیدر مورد امام صادق )ع( مفیان ثوری  1.دادند ، تر امت که رمالت خود را در کجا قرار دگدخداوند آ
اِدِق َهْضً   »: گویدأنس می مالک بن ، َو اَل َخَطَر َعَلی َقْلِب َبَشر  أْهَضُل ِمْن َجْعَفر  الصَّ ، َو اَل َمِاَعْت ُاُذن  َما َرأْت َعْین 

 امام صادقالزم االتباع بودن مخن گر این نشان (.۳۷۲ص، ۳ج، ۱۹۵6، )ابن شهرآشوب «َو ِعْلاًا َو ِعَباَدًة َو َوَرعاً 
اگر اگل عراق و دشانان تشیع : هرمایدمی خود آن حضرتطور که و گاان امت اصحاب حدیثدر نزد  )ع(
آهرین خطر الیت برای ایشانواین حّب و  ،بنابراین .دادندایشان را آزار می، گذرددانستند در قلب ایشان چه میمی
قاد به معنای اعت )ع( والیت اگل بیت کهدرحالی ؛و الزم بود نام وی را در گنهام نقل روایات هقهی بیان نکنند بود

راویان روایات امام صادق)ع( را به زنبور در کندو  ی کهروایتبار دیهر الزم امت  یک. به امامت و حّب ایشان امت
 گر آن امت که مخاطب این روایتنشان در ماختار این روایت کام ً  دقت ؛مورد توجه قرار گیرد تشبیه کردآ بود،

                                                           
دادند را اصحاب حدیث به شیوخی می)ع(  ولی لقب صادق، مطرح شدآ امت)ع(  گای مختلفی در مورد لقب امام صادقدیدگاآ.  1

( و یا به امام ۲۵ص، ۷ج، ۱۴۱۳، )ذگبی« الصادق الاعّار»: داشت مانندکه در مورد اتصال روایات ایشان به عصر نبوی تردید وجود 
به دلیل این که از خاندان پیامبر)ص( بود و به روایات وی اعتااد داشتند.  مشهورترین دیدگاآ آن امت که به خاطر صدق )ع(  صادق
ع( ) زیرا از نهاآ شیعه مخن امام ،دادآ نشدآ گفتند. روشن امت این نسبت از جانب شیعه به امامبه وی صادق می امام ششم گفتار

ی بِ أ یُث دِ ی َح یثِ دِ هرمود: َح م میاند. تا آن جا که اماصدق امت. این وصف برای کسانی بودآ امت که یقین به صحت مخن وی نداشته
            .(53: 1ق، 1407، )کلینی )ص( اللهِ  وِل ُم ن َر َع  آِ د  ن َج َع  یهِ أبِ  یُث دِ ی َح بِ أَ  یُث دِ َح  َو 
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امری روشن و مشخص بودآ امت و  )ع( چون تشیع اصحاب امام صادق ،اگل منت گستنداصحاب حدیث از 
ویژآ که خ هت عبامی با به، وجود ندارد )ع( کردن تشیع در زمان امام صادقای بر لزوم پنهاندر تاریخ قرینه

در بین  )ع( ولی والیت امام صادق 1.(6۰ص، ۱۹۹۵، )ثعالبی امیه گرهتندگرایش شیعی حکومت را از بنی
 قابل تحال نبودآ امت. و شام جامعه عراق اگل منت برای، محدثان اگل منت

گای بعدی مورد موء امتفادآ غالیان قرارگرهت و ایشان ت ش کردند آن را با بخشی از روایات تقیه در قرن گگ(
، 1398، نیاحسن/ 17ص ،2009، مومی) آمیخته مازند، برانهیزمفاگیم باطنی و خراهات و یا مطالب تفرقه

 .دگا از روایات تفکیک شواین بخش، ابتدا، برای ههم صحیح روایات تقیه الزم امت ،بنابراین. (96-71صص
 گردد.عدم توجه به این موضوع مبب انحراف در ههم مدلول روایات تقیه می

ون چگر لزوم توجه به باهت بیرونی روایات تقیه امت. نیز نشان، روایات تقیه در بستر حدیث شیعهتوجه به 
 امت.  )ع( گر ارتباط این مخنان به موضوع و جریان مهای در زمان حیات امام صادقنشان، تمضاون روایا

 گیرینتیجه
مدلول برای روایات تقیه دو ، از جانب محققان شیعه که دگدتاریخی و هقهی نشان می، بررمی متون حدیثی

کام و دوم اح)ع(  بیتنخست مسأله والیت اگل، در نظر گرهته شدآ امت ،شدآچیزی که باید پنهان می به عنوان
 ()ع این روایات بیشتر از زبان مبارک امام صادقچه در بیان حکم شرعی و چه در عال به حکم شرعی.  ،شرعی

دو مدلول قابل توضیح و تبیین با این ، ولی کنشی که این روایات در جامعه ایجاد کردآ امت، صادر شدآ امت
ان حّب گر لزوم کتانشان، و گرایش میامی منصور عبامی )ع( نیست. یعنی وضعیت اجتااعی حیات امام صادق

 «ع() الرضا من اگل البیت»العباس خود با داعیه حکومت بنی زیرا ،حداقل در این بازآ زمانی نیست )ع( اگل بیت
حداقل در این زمان دلیلی برای کتاان  ،بر مر کار آمدند. بنابراین)ع(  بیت شدآ اگلحّق غصباحیای و با ادعای 

 وجود نداشته امت.  )ع( حّب اگل بیت
ی اآن چه به عنوان متعلق تقیه مطرح شدآ از زاویه، شودمبب می، گای باهتی در روایات تقیهتوجه به مؤلفه

بررمی  و قیهروایات تو موقعیتی توجه به باهت بیرونی د. مورد بررمی قرار گیر، دیهر به عنوان مدلول روایات تقیه
از  )ع( امام صادق که دگدنشان می، ترتیب عال و گویندآ، مخاطبان، زمان، گای محیطیشامل مؤلفه عناصر آن

کردآ و آن إحیاء منت نبوی بودآ امت. نسبت دادن روایات هقهی در مدآ دعوت به تقیه گدهی مهم را دنبال می
 ع() ترین دغدغه و چالشی بودآ که هراروی امام صادقو الزام مسلاان به تبعیت از آن مهم )ص( پیامبر اکرمدوم به 

ه مبب گدایت جامعه ام می ب، به عنوان یک دمتورالعال کلی و مشروع تقیهو محدثان قرار داشته امت. راگبرد 
 .دینبوی گرد مسیر صحیح و إحیاء منت
که در ا رتواند گفتاان دینی مهای می، مدار در روایات تقیهی کاربردشنامی و باهتگاتوجه به عناصر و مؤلفه

 اطربه خ ترسکردن منبع حدیث از روی پنهان .به خوبی تبیین نااید ،گیری بودمدآ دوم گجری در حال شکل
                                                           

ّ لِ َع  بُّ ُح »: فتگیمنصور دوانیقی م.  1
 .(۲۷۷ص، ۱۴۲۹، دریس حلی)ابن ا« فرکُ  هُ غُض بُ  َو  ایاان   ی 
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جامعه  گدهی که در، امتروایات تقیه  کارکرد، تومط اگل منت )ع( عدم پذیرش روایات هقهی امام صادق
هرصت اندکی که در دمت امام  تحّقق یاهت و مبب گردید آن حضرتگای جّدی و پیهیرانه ام می با توصیه

و علم هقه وی در رامتای اعت ء و رشد جامعه  یردبردای قرار گبه بهترین شکل مورد بهرآ، قرار گرهت )ع( صادق
 .دکار گرهته شوام می به

بدون  )ع( و نقل روایات هقهی امام صادق محدثان مدآ دوم و موم گجری رواج تحدیث نقل به معنا در بین
بخشی از کارکردی امت که روایات تقیه در گفتاان علای و دینی مدآ ، این که به نام وی در امناد تصریح شود

ی روش به دنبال تحقق آن بودآ امت. )ع( جا گذاشته و روایات تقیه صادرشدآ از امام صادقدوم گجری از خود به
 تحقق گدایت نسبی جامعه ام می به مات دین ام م در حّد امکان گردید. منت متروک نبوی و یکه مبب إحیا

ندآ توان گدف گویای روبرو گستیم که آن را میما با پدیدآ، در شناخت باهت بیرونی و واقعیت مدآ دوم گجری
که در جوامع حدیثی اگل منت از طریق  امت نبوی ای از روایات منتحجم گستردآ و آن روایات تقیه قلاداد کرد

به اذعان خود محدثان اگل منت جعلی و ماختهی  امناد آن روایاتی که ،صحابه به پیامبر )ص( منتسب شدآ امت
اذعان نکردآ و این  ،اندکس از محدثان اگل منت نیز به این که روایات را از مصدری دیهر گرهتهولی گیچ ،امت

، واندتگای باهتی روایات تقیه میاند. دقت در ویژگیاند که روایات را از چه مصدری گرهتهمسأله را پنهان کردآ
را به عنوان کنش و کارکرد روایات  )ع( کردن امناد روایات به امام صادقیاهته یعنی پنهانواقعیت خارجی تحقق

أی اصحاب حدیث به عنوان مواهقان و اصحاب ر و )ع( ل گفتاان بین امام صادقکنشی که به دلی ،تقیه تبیین کند
 جامعه پدید آمدآ امت. مدآ دوم گجری در منت نبوی در روایاتبه عنوان مخالفان حجیت 
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 .ق1409، نیمدرمجامعهدهتر انتشارات ام می : قم؛ ةفضائل اَّلئم یشرح اَّلخبار ف؛ نعاان بن محاد، ونیابن ح .10
    تا.بی، ةدارالثقاه: لبنان؛ اَّلعیانوفیات ؛ احاد بن ابراگیم، ابن خلکان .11
 .م 2019، ناشرون: بیروت؛ ان اَّلصطالحیب یاَّلقتراح ف؛ یمحاد بن عل، دیق العیابن دق .12
 .ق ۱۴۱۸، دارالکتب العلایة: بیروت؛ طبقات الکبریال؛ محاد، ابن معد .13
 .م 1956، درییالح ةمطبع: نجف؛ السالم همطالب علی یمناقب آل اب؛ یمحاد بن عل، ابن شهرآشوب .14
 .ق ۱۴۱۴، علایالا ةمؤمس: بیروت؛ مهج الدعوات و منهج العبادات؛ علی بن مومی، ابن طاووس .15
 .م ۱۹۷۴، دارالجیل: بیروت؛ اَّلصحاب ةاَّلستیعاب فی معرف؛ یومف بن عبدالله، ابن عبد البر .16
 .ق ۱۴۱۸، ةالکتب العلایدار : بیروت؛ الکامل فی الضعفاء؛ ، ابواحاد عبدالله بن عدیابن عدی .17
یخ مدین؛ ، علی بن حسنابن عساکر .18  .ق ۱۴۱۵، علی شیری :چاپ: بیروت؛ دمشق ةتار
 .م 2003، ةیدار الکتب العلا: روتیب؛ ون اَّلخباریع؛ عبد االله بن مسلم، ینوریبه دیابن قت .19
 .م ۱۹۹۳، منشورات االعلای ةمومس: بیروت؛ ةیالمحمد ةاضواء علی السن؛ محاود، ابوریه .20
 .ق ۱۴۰6، مجاع البحوث االم میة: قاگرآ؛ و رد شبهة المستشرقین ةدفاع عن السن؛ محاد بن مویلم، ابوشهبه .21
 ق. ۱۴۰۸، دار العاصاة: ریاض؛ العظمة؛ عبدالله بن محاد، یاصبهان .22
 .ق ۱۹۴۷، لجنة التألیف و النشر: قاگرآ؛ و السیاسة ةعائش؛ معید، اهغانی .23
 . ق ۱۳۸۷، دارالکتاب العربی: بیروت؛ الغدیر؛ عبدالحسین، امینی .24
 .۱۸۴-۱۴6، صص۴۷، ش1387علوم حدیث، امینی، نوروز، روایات اگل بیت)ع( در منابع اگل منت،  .25
 . ق ۱۴۲۲، طوق النجاة دار: دمشق؛ الجامع الصحیح؛ محاد بن امااعیل، بخاری .26
 .م ۱۹۹۸، دارالکتب العلایة: بیروت؛ خزانة اَّلدب؛ عبدالقادر، بغدادی .27
 .ق 1417، دار الفکر: بیروت؛ جمل من أنساب األشراف؛ ییحیاحاد بن ، یب ذر .28
یع اَّلسالمی فی القرن الثانی؛ أ. د، بلتاجی .29  .م ۲۰۰۴، دارالس م.: قاگرآ؛ مناهج التشر
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یرة، مصطفی، بوگندی .30  .م ۲۰۰۰، دارالغدیر: قم، ةنقدی ةدراسة تحلیلی :اکثر ابوهر
 .م ۱۹۹۵، دارالتقریب االم می: بیروت؛ ةالعباسی ةو قیام الدول ةاَّلموی ةسقوط الدول؛ عبدالعزیز، ثعالبی .31
 .ق ۱۴۱6، ةالاطبوعات االم می ةمکتب: حلب؛ توجیه النظر الی اصول اَّلثر؛ طاگر بن صالح، جزائری .32
 .ق ۱۴۰۵، دار احیاء التراث العربی: بیروت؛ احکام القرآن؛ احاد بن علی، جصاص .33
 ق. ۱۴۱۴، ةوزارة االوقاف الکویتی: کویت؛ اَّلصولالفصول فی ؛ _______________ .34
 .م ۱۱۱۹، کورنیش: قاگرآ؛ اَّلمام الشافعی ناصر السنة و رافع اَّلصول؛ عبدالحلیم، جندی .35
 .ش 1398، انتشارات علای: تهران، محادرضا بیاتی :ترجاه؛ معنی شناسی کاربردی؛ شیوان، چپان .36
 .م 2006. یمومسه انتشار العرب: بیروت؛ یعیالش یالفکر اَّلمام یف ةالسن ةینظر ؛ دریح، حب الله .37
 .ش 1388، بومتان کتاب: قم؛ در بیان احکام دین)ع(  تقیه معصومین؛ معید، زادآ دلهشاحسن .38
 م. ۲۰۰۷، داراالیاان: ریاض؛ اَّلسناد و بیان مکانته فی علم الحدیث معرفة مدار؛ محاد مجیر خطیب، حسنی .39
یابی روایات »؛ صادق، بشیرزادآ و علیه، رضاداد ؛زینببیبی، حسینی .40 یخی تدلیس سندی در باز یان تار نقش جر

 ش. ۱۴۰۰، ۳۲۰-۲۸۹صص ، ۲۸ش ، مطالعات قرآن و حدیث؛ «جوامع حدیثی اهل سنت از )ع( امام صادق
 ق. ۱۴۰۸، دار ابن حزم: مکه؛ ن الرد و القبولیث المرسل بیالحد؛ زیبنت عبدالعز، حصه .41
 .ش ۱۳۹6، ان و مذاگبیدانشهاآ اد: قم؛ مشترك یث فقهیحد؛ محادحسن، حکیم .42
 .م ۲۰۰۲، دار االثر: بیروت؛ عبدالله بن عمر؛ بامم، حلی .43
 .م ۲۰۰۸، مکتبة الرشد: ریاض؛ الفتوی بغیر علم و أثرها فی األمة؛ خالد بن حاد، خریف .44
 .ق ۱۴۰۵، دارالکتاب العربی: بیروت؛ فی علم الروایة ةالکفای؛ احاد بن علی، خطیب بغدادی .45
یخ اَّلسالم؛ محاد بن أحاد، ذگبی .46  . ق ۱۴۰۷، دارالکتاب العربی :بیروت؛ تار
 تا. بی، ةدارالکتب العلای :بیروت؛ الحفاظ ةتذکر ؛ _______________ .47
 .ق 1413، ثیدار الحد :قاگرآ؛ ر أعالم النبالءیس؛ _______________ .48
 تا.بی، مکتبة الخانجی: قاگرآ؛ الهجرةتوثیق السنة فی القرن الثانی من ؛ عبدالاطلب، رهعت هوزی .49
، 83-42ص، 2ش، ةیاالمگ م ةمجله جامع؛ «لیالجرح و التعد یث واثره فیالحد ةسـرق»؛ رمضان امحاق، انیز .50

 .م 2003
 .ق ۱۴۰6، ةیدارالکتب العلا: روتیب؛ نین َّلسماء المدلسییالتب؛ م بن محادیابراگ، یمبط بن عجا .51
یخ الخلفاء؛ عبدالرحان بن ابی بکر، میوطی .52  .ق ۱۴۱۷، نزار مصطفی الباز ةمکتب: بیروت؛ تار
 . ق ۱۴۰۳، دارالفکر: بیروت؛ اَّلم؛ محاد بن ادریس، شاهعی .53
 .ق ۱۴۰۰، ةدارالکتب العلای: بیروت؛ المسند؛ ________________ .54
 .م ۱۹۹۸، دار ابن حزم: بیروت؛ مناهج المحدثین فی روایة الحدیث بالمعنی؛ عبدالرزاق بن خلیفه، شایجی .55
 تا.بی، مکتبه حیدریه: نجف اشرف؛ جامع اَّلخبار؛ بن محاد محاد، شعیری .56
 .م ۱۹۹۲، دار الجیل: بیروت؛ حیات ابن عمر؛ محاود، شلبی .57
 .ق ۱۴۱۵، مرکز أبحاث العقائدیة: قم؛ منع تدوین الحدیث؛ میدعلی، شهرمتانی .58
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 .م ۱۹۷۷، مکتب االم می: بیروت؛ الحدیث النبوی؛ صباغ محاد .59
 .ق ۱۴۰۴، ارعشیالنجفی ال ةمکتب: قم؛ بصائر الدرجات؛ محاد بن حسن، صفار .60
 .ش ۱۳۹۴، بومتان کتاب: قم؛ نقش تقیه در استنباط؛ نعات الله، صفری هروشانی .61
 .ش ۱۳۸۲، انتشارات گاشهری: تهران؛ معنی شناسی کاربردی؛ کوروش، صفوی .62
 .ق ۱۴۰۳، االم میالاکتب : بیروت؛ المصنف؛ عبدالرزاق بن گاام، صنعانی .63
 ۱۴۳۰ ،دار ابن جوزی :عربستان؛ الثقات الذین تعمدوا وقف المرفوع او ارسال الموصول؛ علی بن عبدالله، صیاح .64

 .ق
 .ق ۱۴۱۳، انتشارات بعثت: قم؛ ةمدَّلئل اَّلما؛ محاد بن جریر، طبری .65
 .ق ۱۴۱۴، عالم الکتاب: مدینه منورآ؛ شرح معانی اآلثار؛ احاد بن محاد، طحاوی .66
 تا.بی، دار احیاء التراث العربی: بیروت؛ التبیان؛ محاد بن الحسن، طومی .67
 .ق ۱۳۹۰، ةدار الکتب االم می: تهران؛ اَّلستبصار؛ ________________ .68
  .ق ۱۴۱۵، النشراالم می ةمومس: قم؛ الطوسی رجال؛ ________________ .69
یخ العلویین؛ محاد امین غالب، طویل .70  تا.بی، دار االندلس: بیروت؛ تار
یخی)ع(  عند اهل البیت ةالتقی؛ مصطفی قصیر، عاملی .71 ، هینمطبعه ن: قم؛ علی ضوء النصوص و الواقع التار

 .ق ۱۴۱6
 .م ۱۹۷۹، مکتبة الخانجی: قاگرآ؛ عند اصحاب الحدیث ةاَّلتجاهات الفقهی؛ محاود، عبدالاجید .72
یخ الثقات؛ احاد بن عبدالله، عجلی .73  .ق ۱۴۰۵، الدار ةمکتب: ةالانور ةالادین؛ تار
 ۱۹۹۸، ایةالعل دارالکتب: بیروت؛ سمط النجوم العوالی فی أنباء األوائل والتوالی؛ بن حسین عبدالالک، عصامی .74

 . م
 .م۱۹۹۳، الدار االم میة: بیروت؛ التقیة فی الفکر اَّلسالمی؛ هتحیه مصطفی، عطری .75
یف المرتضی؛ علی بن حسین، علم الهدی .76  .ق ۱۴۰۵، نابی :جابی؛ رسائل الشر
 .م ۱۹۸۷، الاعهد العالای ل م م: ویرجینیا؛ ادب اَّلختالف فی اَّلسالم؛ طه جابر، علوانی .77
 ،میدمحاد صادق عارف :ترجاه؛ های اسالمی غیر شیعهفرقه تقیه از دیدگاه مذاهب و؛ حبیب گاشم ثامر، عایدی .78

 .ش ۱۳۷۷، گای آمتان قدس رضویبنیاد پژوگش: مشهد
مرکز : قم؛ ةاَّلمامی ةمن غیر الشیع ةعند المذاهب و الفرق اَّلسالمی ةواقع التقی؛ _________________ .79

 ق. ۱۴۱6، الغدیر
 .ق ۱۴۲۸، دارالصایعی: ریاض؛ ةالنبوی ةفی علوم السن ةاضاءات بحثی؛ حاتم بن عارف، عونی .80
 .ش 1386، یشنام عهیش: قم؛ عهیث شیخ حدیتار ؛ نهله، ینینائ یغرو .81
 .ق 1424، ل مایدل: قم؛ للغلو ةیو النفس ةیخیالجذور التار ؛ یمام، یریغر .82
 .ق ۱۴۰۹، نشر گجرت: قم؛ کتاب العین؛ ل بن احادیخل، دییهراگ .83
 .ق ۱۳۳۲، ةدارالکتب العلای: بیروت؛ قواعد التحدیث؛ محاد ج ل الدین بن محاد، قامای .84
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 تا.بی، یالنشر االم م ةمومس: قم؛ اَّلطهار ةفضائل اَّلئم یشرح اَّلخبار ف؛ نعاان بن محاد، نعاان یقاض .85
یخ تدمری؛ محاد بن احاد، قایااز ذگبی .86  .ق ۱۴۱۳، دارالکتاب العربی: بیروت؛ تار
، ۲۳۴-۲۲۵صص، ۱۳ اارآشی، پژوگشنامه حکات ام م، انیهرمان یمهد :ترجاه؛ «هیعثمان»؛ شایپاتر، کرون .87

 .ش ۱۳۸۴
 .ق ۱۴۰۷، ةیدارالکتب االم م: تهران؛ یالکاف؛ قوبیمحاد بن ، ینیکل .88
 .ش ۱۳۸۸، انتشارات رازی: کرمانشاآ، مصطفی حسرتی: ترجاه؛ شناسی کاربردیزبان؛ گای، کوك .89
 .م ۲۰۰۴ ،مکتبة االع م: عربستان ؛المسموعة الفرائد إلی الشارة في اثارة الفوائد المجموعة؛ خلیل، کیلکیدی .90
 .ق 1413، دار القلم: دمشق؛ الموطأ ؛مالك بن أنس .91
 ش.۱۳6۹، )ع( دانشهاآ امام صادق: تهران؛ ةتلخیص مقباس الهدای؛ عبدالله، مامقانی .92
 . ق ۱۴۰۳، دار احیاء التراث ام می: بیروت؛  بحار األنوار؛ محاد باقر، مجلسی .93
 تا.بی، بایرو ةجامع: کنو؛ الحدیث ةالمتهمین بسرق ةبث النجیب لمعرف؛ احاد، مرتضی .94
 .ق ۱۴۱۳، مؤمسة الرمالة: بیروت؛ تهذیب الکمال؛ یومف بن عبدالرحان، مزی .95
 . ق ۱۳۹۷، دارالزگراء: بیروت؛ )ع( اَّلمام الصادق؛ محاد حسن، مظفر .96
یخ شیعه؛ محاد حسین، مظفر .97  .ش ۱۳۹۲، دهتر نشر هرگنگ ام می: قم، حجتی میدمحاد باقر :ترجاه؛ تار
 .ق ۱۴۱۴، دیدار الاف: بیروت؛ یَّلمالا؛ بن نعاان محاد بن محاد، دیمف .98
 .ق ۱۴۱۴، دیدار الاف: قم؛ ح اَّلعتقادیتصح؛ ____________________ .99

 .م ۲۰۰۹، مکتبة العربیة: بیروت؛ اصولها و تطبیقاتها ،الفتوی ونشأتها و تطورها؛ حسین محاد، م ح .100
یخ اَّلسماعیلی ةالستر و التقی؛ علی حسن، مومی .101  .م 2009، نینوی: دمشق؛ ةفی تار
 .ق ۱۴۰۳، ةدارالبشائراالم می: بیروت؛ الحدیث فهو مذهبیاذا صح ؛ علی، نایف .102
 .ق 1416، یالنشر االم م ةمومس: قم؛ النجاشی رجال؛ یاحاد بن عل، ینجاش .103
 .ق ۱۴۱۴، ةدارالکتب العلای: بیروت؛ نساییالسنن ؛ احاد بن شعیب، نسائی .104
   .ق ۱۴۰۴، داراالضواء: روتیب؛ ةعیفرق الش؛ یحسن بن موم، ینوبخت .105
یخی فی التدوین؛ محاد عبدالکریم، واهی .106  .م ۱۹۹۰، قاری یونس ةجامع: بنغازی؛ منهج البحث التار
 .ش ۱۳۸۸، پژوگشهاآ حوزآ و دانشهاآ: قم؛ بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربال؛ محادرضا، پناآگدایت .107
 .ق ۱۴۱۴قاگرآ: مکتبه القدمی،  ؛مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛ علی بن ابی بکر، گیثای .108
 .ق ۱۴۱۵، دارالفجر: لندن؛ ةلتوحید اَّلم ةالخطط السیاسی؛ احاد حسین، یعقوب .109
یخ یعقوبی؛ بن ابی یعقوب احاد، یعقوبی .110  تا.بی، دار صادر: بیروت؛ تار
 .ش ۱۳۸۵، انتشارات مات: تهران، محاد عاوزادآ مهدیرجی: ترجاه؛ کاربردشناسی زبان؛ جورج، یول .111

 
 
 


