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Abstract
Imami  Jurists  ,due  to  the  importance  of  prudential 

concealment  (Taqīyah)in  the  Shi̒ i  thought  system  and 
to  great  emphasis  of  Islamic  Shari̒ a  on  this  subject  ,have 
regarded in explaining its effects as greatly significant ,taken 
to its legal (fiqhi) (inference and presented view in the context 
of  situational  (Waḍ ī̒)  and  obligational  (  Taklīfī)  rulings  in 
prudential concealment Behavior .Various issues and views 
have been come up in the fiqhi works concerning situational 

1 .Hakim - M; (2021); “ General Principles of Judging the Authenticity 
in Prudential Concealment Behavior; Investigating the Contexts in the 
Field of Worships and Transactions “; Jostar_ Hay Fiqhi va  Usuli; Vol: 7 
; No: 23 ; Page: 41-73 ; Doi:10.22034/jrj.2020.56643.1966
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ruling (Ḥukm Waḍ ī̒)of worships and prudential concealment 
transactions .But general foundations of Ijtihadi views have 
not  been  independently  explained  .For  this  reason  ,while 
critically  rethinking  the  opinions  ,this  article  analyzes  the 
principles and documents of situational ruling of prudential 
concealment behavior and re-examines the effects of those 
principles in the field  of worships and transactions. In this 
study  ,which  is  written  in  a  descriptive-analytical method, 
the general legal proofs in permission to obey prudential 
concealment(  Taqīyyah)  traditions  ,(Hadith  Raf)̒ ,(Meysūr 
)principle and discovering the edict by prudential concealment 
obeying through connecting the worships edicts to prudential 
concealment ethics is accepted as the basics of judging the 
validity  in  obeying  the  prudential  concealment  .Based  on 
mentioned basics ,situational ruling of validity and its effects 
in  worships  and  transactions  performs  in  the  condition  of 
prudential concealment provided that urgency and conformity 
of the title would be customarily true about the remaining 
amount of action .The effect of validity of devotional-prudential 
concealment behaviors is that worship does not need to make 
it up or restore it and expected effects of unilateral obligations 
and contracts  result  in  prudential  concealment transactions.

Key  Words  :Prudential  Concealment (  Taqīyyah,) 
Prudential  Concealment  Proofs  ,Legal  Permission, 
Situational  Ruling (Ḥukm  Waḍʻī)Validity  Ruling ,Ḥadith 
Raf  ̒,Meysūr Principle.
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سال هفتم،شماره پیاپی 23،تابستان 1400

مبانی عام حکم 
صحت در رفتار 

تقیه ای

مبانیعامحکمصحتدررفتارتقیهای؛
واکاویزمینههاوتحلیلدرساحتعباداتومعامالت1

محمدرضامنوچهرینائینی2
محمدحکیم3

 چکیده
و  شیعه  اندیشۀ  نظام  در  تقّیه  جایگاه  و  اهمیت  به  توجه  با  امامیه  فقیهان 
کید و ترغیب فراواِن شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیین آثار آن اهتمام  تأ
ورزیده  اند  و به استنباِط فقهی و ارائۀ دیدگاه در زمینۀ احکاِم تکلیفی و وضعی 
در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، دربارۀ حکم وضعِی عبادات و 
معامالت تقیه ای، مباحث متعّدد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است، اما 
همین  به  نشده است.  تبیین  مستقل  به طوِر  اجتهادی  نظریاِت  آن  عام  بنیان های 
سبب، این نوشتار ضمن بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی 
در  مبانی  آن  آثار  قلمرو  بازپژوهی  و  تقیه ای  اعمال  وضعِی  مستندات حکم  و 
این جستار که  در  پرداخته است.  اعم(  معنای  )به  معامالت  و  عبادات  ساحت 
امتثاِل  به  اذن  ادلۀ عام شرعی در  یافته است،  ـ تحلیلی سامان  با روش توصیفی 
تقیه ای )روایات تقیه(، حدیث رفع، قاعدۀ میسور و کشِف امر به امتثال تقیه ای 
مبانی حکم  به عنوان  تقیه،  اوامِر  با  عبادات  اوامِر  انضمام  و  پیوستگی  از طریق 
این  با  یادشده،  مبانی  براساِس  شده است.  پذیرفته  تقیه ای  اعمال  در  صحت 

1. تاریخ دریافت: 1398/11/1؛ تاریخ پذیرش: 1399/3/11
mrnaeini47@gmail.com :2. مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم- ایران؛ رایانامه

3. طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران 
khak_mohammad@yahoo.com :ـ پردیس فارابی؛ قم- ایران؛ )نویسنده مسئول(، رایانامه



جستارهای
فقهیواصولی
سال هفتم،شماره پیاپی 23،
تابستان1400
44

شرط که اضطرار و انطباق عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل عرفًا صدق کند، 
حکم وضعی صحت و آثار آن در عبادات و معامالت انجام گرفته در شرایط 
تقیه جاری و مترّتب می شود. اثر صحت در رفتارهای عبادی تقیه ای، إجزاء و 
بسندگی عبادت و بی نیازی از اعاده یا قضا است و در معامالت تقیه ای نیز ترّتب 

آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد. 
کلیدواژه ها : تقّیه، ادلۀ تقیه، اذن شرعی، حکم وضعی، حکم صحت، حدیث 

رفع، قاعدۀ میسور.

بیانمسئله
تقیه  احکام  و  اقسام  مبانی،  تحلیل  و  کشف  و  تبار شناسی  مفهوم پژوهی، 
اندیشۀ  در  را  درازدامنی  و  دیرین  مباحثی  و حدیث،  فقه  دانش های کالم،  در 
اسالمی پدید آورده است. »تقّیه« در لغت به معنای حذر، پرهیز، نگاه داشتن و 
پنهان نمودن است )ابن منظور، 1414، 402/15ق؛ فیومی، بی تا، 669/2؛ زبیدی، 1414ق، 
آن  به  اعتقاد  پوشاندن  و  پنهان ساختن حق  مفهوم  به  اصطالح،  در  و  304/20(؛ 
دربرابِر مخالفان و ابراز همسویی با آنان در رفتار و گفتار )برخالف میل باطنی( 
رفته است  به کار  آبرویی  و  مالی  دینی، جانی،  زیان  از  به قصد صیانت خویش 
)مفید، 1371ق، 137؛ انصاری، 1414ق، 71؛ داوری، 1426ق، 61/1؛ هاشمی شاهرودی، 

.)584/2  ،1394
تقیه در متون دینی، دارای دالالت و اشارات قرآنی )آل عمران/28؛ نحل/106؛ 
 .)237-203/16 1409ق،  عاملی،  )حّر  است  متعّدد  روایی  مستندات  و  غافر/28( 
عالوه بر آیات و روایات، بر حکم عقل، سیرۀ ُعقال، فطرت و وجداِن سلیم نیز 
مبتنی است )بجنوردی، 1419ق، 50/5؛ داوری، 1426ق، 64/1 و66( و مورد اجماع 
فراوانی  حکمت های   .)65/1 1426ق،  )داوری،  گرفته است  قرار  فقیهان  تسالم  و 
اسرار  حفظ  به  می توان  جمله  ازآن  که  است  تصویر  قابل  تقیه  مشروعیت  برای 
امامان:و شیعیان، ایجاد و حفظ وحدت، معاشرت معروف و عدِم خسارت 
دینی و دنیایی اشاره کرد )مفید، 1414ق، 118؛ خمینی، 1420ق، 7؛ حسینی سیستانی، 

.)257 بی تا، 
تقیه  پژوهی در فقه امامیه، از دیرباز مورد اعتنای مؤلفان آثار فقهی بوده و 
از زمان حیات معصومان: رساله های مستقّلی در این زمینه نگاشته شده است 
در  معاصر  و  متأخر  فقیهاِن  مستقل  رساله های   .)405-403/4 1403ق،  )طهرانی، 
خمینی،  71-103؛  1414ق،  انصاری،  49/2-54؛  1409ق،  )کرکی،  تقیه  فقه پژوهی 
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مبانی عام حکم 
صحت در رفتار 

تقیه ای

)مامقانی، 1350ق، 241- آثار  این  بر  فقهای دیگر  1409ق، 173/2-210( و حواشی 
واکاوی  و  تقیه  فقهی  تحلیل  اهمیت  نیز   )637-630  ،1375 تبریزی،  شهیدی  250؛ 

نشان می دهد. را  تقیه ای  رفتار  حکم 
امامیه نیز همچون قاعده ای فقهی قلمداد شده است  تقیه در قواعد فقهیۀ 
)بجنوردی، 1419ق، 47/5؛ مکارم شیرازی، 1411ق، 381/1؛ مصطفوی، 1421ق، 102(.

و  قرآنی  ادلۀ  بر  مبتنی  هدف   و  انگیزه  و  منشأ  براساس  را  تقیه  فقیهان 
مداراتی  کتمانی،  خوفی،  همچون  متعّددی،  به گونه های  روایی  مستندات 
)تحبیبی( و اکراهی )اجباری( تقسیم  کرده اند1 )خمینی، 1409ق، 174/2؛ خمینی، 
1415ق، 236/2؛ روحانی، 1412ق، 392/11؛ داوری، 1426ق، 203/1(  و بر مطالعه و 

ورزیده اند.  اهتمام  یادشده  اقسام  از  یک  هر  ویژگی های  کشف 
می شوند:  محسوب  تقیه  فقهی  کارکردهای  و  آثار  جمله  از  مسائل  این 
خویی،  74؛  1414ق،  )انصاری،  وجوب  و  حرمت  در  الزامی  تکالیف  برچیدگی 
الزام های  با  مخالفت  بر  مترّتب  عقاِب  استحقاِق  و  گناه  رفع  266/4(؛  1418ق، 
تقیه ای  )انصاری، 1415ق، 478/2(؛ برچیدگی جزای حّدی در مانند نطق  شرعی 

ــان،  ــروی مؤمن ــا آب ــال ی ــزه و هــدف حفــظ جــان، م ــا انگی ــه اســت کــه ب ــه ای از تقی 1. تقیــۀخوفــی: گون
بزرگداشــت دیــن و اعتــالی کیــان اســالم و مذهــب تشــریع شده اســت )روحانــی، 1412ق، 411/11(. تــرس از 
ضــرر و انتظــار خســارت جانــی و مالــی یــا آبرویــی کــه چنیــن تقیــه ای را مشــروع ســاخته اســت، تــرِس شــخص 
متّقــی )تقیه کننــده(، تــرس نســبت به جــان و مــال یــا آبــروی بــرادران مؤمــن دینــی و نیــز تــرس نســبت به کیــان 
اســالمی یــا شــأنی از شــئون شــیعه را شــامل می شــود )خمینــی، 1409ق، 174/2؛ خمینــی، 1415ق، 236/2؛ 

خمینــی، 1420، 7(. 
ــت  ــریع شده اس ــیعیان تش ــان: و ش ــرار امام ــظ اس ــدف حف ــا ه ــه، ب ــوع از تقی ــن ن ــی: ای ــۀکتمان تقی
ــر  ــج و تظاه ــدم تروی ــب و ع ــرام و مذه ــتِن م ــی نگاه  داش ــان و مخف ــا کتم ــی، 1415ق، 236/2( و ب )خمین
ــا  ــادی ی ــرام اعتق ــب و م ــه مذه ــر ب ــه تظاه ــرایطی ک ــی، 1412ق، 415/11(. ش ــد )روحان ــق می یاب ــه آن تحّق ب
ــده هایی  ــد؛ مفس ــکل می ده ــه را ش ــه از تقی ــزۀ این گون ــود انگی ــده هایی ش ــب مفس ــکی، موج ــلوکی و مناس س
چــون هالک  شــدِن جــان یــا ازبیــن  رفتــِن آبــرو، تشــّتت جماعــت شــیعیان، خلــل در کیــان مذهــب و منــع از 

ــج آن.  تروی
»تقیــۀمداراتــی« )تحبیبــی(: انگیــزه و هــدف و مطلــوب در ایــن نــوع از تقیــه، ذات وحــدت اســالمی اســت 
کــه به وســیلۀ جلــب مــوّدت و محّبــت مخالفــان مذهــب، بــا حســن معاشــرت بــا ایشــان تحقــق می یابــد ماننــد 
ــه  ــده ب ــه گانۀ یادش ــان. س ــوات آن ــازه ام ــییع جن ــت و تش ــاز جماع ــور در نم ــا، حض ــان آن ه ــادت از مریض عی
اعتــالی کیــان و عــّزت اســالم و مســلمانان در مقابــِل کّفــار و مشــرکان خواهــد انجامیــد، بــدون آن کــه تــرس 
ــی،  ــی، 1420ق، 7-8؛ روحان ــی، 1409ق، 174/2؛ خمین ــد )خمین ــرح باش ــارت مط ــار خس ــا انتظ ــرر ی از ض

.)421/11 1412ق، 
ــراه«  ــل »اک ــرو، گاه به دلی ــا آب ــال ی ــا م ــان ی ــه ج ــیدن ب ــرس از زیان رس ــاری(: ت ــی« )اجب ــۀاکراه »تقی
تحّقــق می یابــد )روحانــی، 1412ق، 392/11(. تقیــۀ اکراهــی، بــه دلیــل ضــرورت و اضطــراِر ناشــی از اکــراه، 
مشــروعیت یافتــه اســت و شــخص تقیه کننــده در شــرایطی بــه تقیــه تمســک می جویــد کــه از جانــب دیگــری 

ــی، 1412ق، 396-395/11(. اکــراه شــده باشــد )روحان
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به مطالب کفرآمیز )آل عمران/28( که در شرایط عادی باعث ارتداد و مستوجب 
حّد است )نجفی، 1404ق، 609/41-610(؛ جزای تعزیری مترّتب بر ارتکاب تقیه ای 
)خویی،  ماه رمضان  در  تقیه ای  افطار  مانند  در  ارتفاع کّفاره  نیز  و  تعزیر  اسباِب 

 .)267/4 1418ق، 
حکم وضعی رفتاری که به صورت تقیه ای به انجام رسیده است در شماِر 
مسائل اختالفی قلمداد می شود و آرای فقیهان در این زمینه متفاوت است. این 
اختالف آرا، پژوهشگران را به دیدگاه های پراکنده و متفاوتی در ابواب مختلف 

فقه امامیه رهنمون می سازد )همدانی، 1416ق، 449/2؛ داوری، 1426ق، 175/1(.
مطرح  فقیهان  آثار  در  اساسی  دیدگاه  سه  تقیه ای،  عبادات  ساحت  در 
شده است: نخست، دیدگاه وجوِب اعادۀ عمل عبادی پس از زوال شرایط تقیه 
)عدم إجزاء مطلق(؛ دوم، نظریۀ اجزاء و بسندگی عبادت تقیه ای و تحّقق امتثال 
بدون نیاز به اعاده به طور مطلق و سوم، دیدگاه تفصیل و وابستگی صحت و اجزاء 

عبادت تقیه ای به سبک و سیاق دلیل شرعی.
مطرح  فقیهان  توسط  عمده  دیدگاه  دو  نیز  تقیه ای  معامالت  ساحت  در 
تقیه ای و دوم،  معامالت  بر  آثار صحت  شده است: نخست، دیدگاه عدم ترّتب 
نظریۀ ترّتب حکم صحت و آثار آن بر معامالت انجام گرفته در شرایط اضطراِر 

تقیه ای. 
ارائه  نظریات  این  اجتهادی  مبانی  زمینۀ  در  مستقلی  تحقیق  تاکنون  اما   
نشده است. بر همین اساس، لزوم بازپژوهی و تحلیل این مسأله و ارائۀ دیدگاهی 

احساس می شود.  تقیه  در حکم وضعی  آن  مبانی عمومی  پیرامون  فراگیر 
با  اعمال مکّلفان قطعًا صحیح نیست اگر در شرایط عادی و بدون تقیه، 
اختالل و فاقِد جزء و شرط یا واجِد مانع انجام گیرد، و آثار وضعی بطالن بر آن 
تقیه هستند وضعیتی متفاوت  اما اعمالی که در مقام و شرایط  مترّتب می شود. 
در  می توان  می شود،  ارائه  مقاله  این  در  که  مستنداتی  و  مبانی  براساس  دارند. 
رفتارهای تقیه ای که با منشأها و انگیزه های متنّوع )خوفی، مداراتی و...( صورت 
می گیرد، حکم وضعِی صحت را با تفاوت در قلمرو و آثاِر صحت مترّتب دانست. 
این نوشتار بنابر مجالی که دارد، به واکاوی و تحلیِل آن مبانی خواهد پرداخت. 
که  می شود  مطرح  گزاره  این  به صورت  حاضر  تحقیق  اساسی  پرسش  بنابراین 
)حکم وضعی صحت در اعمال تقیه ای، در ساحت عبادات و معامالت از چه 
مبانی و قلمرو و آثاری برخوردار است؟( پاسخ به این پرسش، در مباحث ذیل 

واکاوی خواهد شد.
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 1.ساحتشناسیبحث 
حکم وضعی رفتار و اعمال تقیه ای در دو ساحت قابل طرح و بررسی است. 
1-1.ساحتنخست:حکمواثروضعیدرعباداتتقیهای

عبادات شرعی، همراه با اجزا و شرایط تشریع شده اند و اموری موانِع صحت 
آن ها قلمداد شده که از  آن  امور نهی شده است. نهی در حرمت شرعی ظهور 
است  فساد عمل  مقتضای  فقه،   اصوِل  دانش  مبنای  بر  عبادت  از  نهی  و  دارد 
اختالل  بنابراین در صورت  مظّفر، 1375، 346/1(.  )آخوند خراسانی، 1409ق، 180؛ 
با مانع صحت در شرایط عادی، عمل  یا مواجهۀ آن  در اجزا و شرایط عبادت 
عبادی باطل است و آثار بطالِن آن )وجوب اعاده یا قضا( مترّتب خواهد شد. در 
وضعیت اضطرارِی تقیه نیز ممکن است عبادات با فقدان برخی از اجزا و شرایط 
به انجام رسند و یا با مانِع صحت مواجه شوند، مانند وضو برخالف نظر فقهی 
صحیح، تکّتف در نماز، سجده بر چیزی که سجده بر آن صحیح نیست و نیز 
انجام برخی محّرمات در احرام حّج. اگر عبادات تقیه ای صحیح دانسته شوند، 
بررسی  و  فقهی  آثار  در  تتّبع  شد.  خواهد  مترّتب  آن ها  بر  )اجزاء(1  صحت  اثر 
تاریخچۀ مسألۀ صحت و إجزاء در عبادات تقیه ای، سه دیدگاه اساسی را در این 

به دست می دهد:  زمینه 
الف. گروهی از فقیهان با محدودسازی قلمرو صحت در عبادات تقیه ای، 
اضطرار حکم می کنند  شرایط  رفع  و  تقیه  زوال  از  پس  عمل  اعادۀ  وجوب  به 
)طوسی، 1387ق، 22/1؛ محقق حّلی، 1408ق، 14/1؛ محقق حلی، 1407ق، 154/1(، زیرا 
تقیه حالتی موّقت است )حسینی سیستانی، بی تا، 282( و عبادت تقیه ای مشروط به 
مقام ضرورت است و باید میزان و مقدار ضرورت در آن لحاظ شود و به همان 
میزان جایز باشد. بنابراین، ضرورت تقیه منتفی شده است )حلی، 1419ق، 45/1(.

اعمال  امتثال  ز  مجوِّ و  غ  مسوِّ تقیه  فقیهان  از  دیگر  گروهی  نگاه  در  ب. 
عبادی بدون شرط و جزء یا همراه مانع است )شهید اول، 1412ق، 48( و عبادت 
تقیه ای نیز عبادت شرعی محسوب می شود. بنابراین، آثار صحت عمل تقیه ای 
با زوال مقام تقیه نقض نخواهد شد )شهید ثانی، 1402ق، 112/1(. از سوی دیگر، 
امتثال مأموربه مقتضی کفایت عمل و إجزاء است )کرکی، 1414ق، 221/1ـ222؛ 
عاملی، 1411ق، 224/1؛ نجفی، 1404ق، 243/2(. اصل استصحاب در صحت عمل 
1. »ِاجــزاء« بــه ایــن معانــی تعریــف شده اســت: کفایــت و بســندگی عمــِل انجام گرفتــه به وســیلۀ مکلــف و 
ســقوِط مأموٌربــه در حکــم شــرعی و بی نیــازی از تکــرار آن )هاشــمی شــاهرودی، 1437ق، 5/ 252(؛ بســندگی 
امتثــاِل اضطــراری یــا ظاهــری از امتثــال امــر واقعــی پــس از رفــع اضطــرار یــا کشــف خــالف و نیــز عــدم لــزوم 

اعــاده یــا قضــای عمــِل انجام گرفتــه )آخونــد خراســانی، 1409ق، 82؛ صــدر، 1417ق، 2/ 135(. 
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انتفای اشتغال ذمه می شود )نجفی، 1404ق، 244/2(. نیز باعث  تقیه ای 
اعاده  یا عدم  وجوب  و حکم وجوب  تقیه ای  عبادات  فقها  از  برخی  ج. 
در وقت یا قضای خارج از وقت در آن عبادات را در صورتی صحیح و کافی 
می دانند که اذن به امتثال تقیه در سبک و سیاق دلیل شرعی وجود داشته باشد.  

اذن شرعی به تقیه در عبادات به چند صورت تحّقق می یابد: 
در صورت اول، متعّلِق تقیه دارای جواز و اذن خاص شرعی است، مانند 
و  71/1، ح219(  1390ق،  362/1، ح1092؛ طوسی،  1407ق،  )طوسی،  تقیه ای  وضوی 
نماز تقیه ای )کلینی، 1407ق، 365/2، 380(. این گونه موارد، چنانچه به همان صورت 
مأذون و منصوص انجام پذیرند، امتثال قلمداد می شود و امتثال، مقتضی إجزاء 
در  )کرکی، 1409ق، 52-51/2(.  بود  نخواهد  واجب  اعادۀ عمل  بنابراین،  است. 
اذن به امتثال تقیه ای به وسیلۀ دلیل خاص شرعی، شارع مقّدس برای مأموربه کّلی 
مأموربه  به  امر  اساس،  بر همین  و  داده است  قرار  و اضطراری  اختیاری  فرد  دو 
فرد  با  اضطرار  تحّقق  هنگام  در  می شود،  ساقط  اختیاری  فرد  با  چنان که  کلی 
اضطراری نیز ساقط خواهد شد، هرچند شرایط تقیه قبل از خروج وقِت عبادت 
)انصاری،  باشد  داشته  وجود  عبادت  زمان  در  امتثال  امکان  و  باشد  شده  مرتفع 

77 ـ 78(. 1414ق، 
در صورت دوم، متعّلِق تقیه دارای اذن خاص شرعی نیست بلکه جواز تقیه 
در آن عبادت از عمومات جواز تقیه استنباط می شود. روایاتی مانند »التقّیُة في 
الّلُه له«1 )کلینی، 1407ق، 220/2، ح16(؛  ُه  کلِّ َشيٍء َیضَطرُّ إلیه ابن آدم، فقد أَحلَّ
»التقّیُة في کّل ضرورٍة و صاحُبها أعلُم بها حین َتنِزَل به«2 )کلینی، 1407ق، 219/2، 
التقّیِة إاّل و صاحُبها مأجوٌر علیها إن  التقّیَة واسعٌة و لیس شيٌء ِمن  ح13(؛ »فإّن 
شاء الّلُه«3 )کلینی، 1407ق، 380/3، ح7( و »إّن ِتسعَة أعشاِر الدین فی التقّیِة، و ال 
ین«4  دیَن ِلمن ال تقّیَة له، و التقّیُة في کلِّ شيٍء إاّل في الَنبیِذ و الَمسِح علی الُخفَّ

)کلینی، 1407ق، 217/2(. 
در این گونه موارد، اگر مکّلف تعّذر داشته باشد و اظهار صورِی موافقت 
1. »تقیــه در هــر چیــزی اســت کــه انســان بــه آن اضطــرار یابــد ]و ناچــار شــود[؛ زیــرا بــه تحقیــق، خداونــد تقیــه 

را در حالــت اضــرار، بــرای تقیه کننــده حــالل ســاخته اســت«.
ــه  2.»تقیــه در هــر ضرورتــی، جــاری اســت؛ و شــخِص تقیه کننــده، هــر زمــان کــه برایــش رخ دهــد، خــود ب

گاه تــر اســت«. آن آ
3. »بــه تحقیــق، تقیــه موضوعــی گســترده اســت؛ و هیـــ تقیــه ای نیســت، جــز آن کــه تقیه کننــده بــه خاطــِر آن 

مأجــور اســت، ان شــاء الّلــه«.
4. »بــه راســتی کــه ُنه َدهــم دیــن در تقیــه اســت، و هــر کــس کــه تقیــه نــدارد، اصــاًل دیــن نــدارد. و تقّیــه در 

همــه چیــز جــاری اســت، جــز در نوشــیدن نبیــذ و مســح بــر روی کفــش«.
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ممکن نباشد و نیز راه گریزی )مندوحه( نداشه باشد، می تواند عمل تقیه ای را 
آن  وقت  در  عبادت  اعادۀ  اگر  البته  است.  مجزی  عبادتی  و چنین  دهد  انجام 
نیز واجب است  اعادۀ عمل  تقیه  پایان شرایط و محدودۀ  از  باشد، پس  ممکن 

.)52/2 1409ق،  )کرکی، 
صورت سوم، اوامر عاِم عبادات است که نسبت به مقام تقیه دارای عموم 
و شمول هستند. در اوامر عام عبادات، متعّلق های اوامر مقّید به تمّکن هستند و 
اّدلۀ تقیه، فردی تعّبدی برای حالت عدِم تمّکن به وجود می آوردند. صحت چنین 
از  این است که مکّلف راه گریز )مندوحه( و تمّکن  به  تقیه ای، مشروط  عمل 
انجام عمل مطابق با حکِم واقعی را در بخش دیگری از زمان در اختیار نداشته 

باشد )انصاری، 1414ق، 77 ـ 80(.
1-2.ساحتدوم:آثاروضعیصحتدرمعامالتتقیهای

در ترّتب آثاِر حکم وضعی صحت در عقود و ایقاعاِت تقیه ای )معامالت 
فاصلۀ  تخّلل  با  بیع حصات، عقد  باطل، همچون  بیع های  مانند  اعّم(  معنای  به 
طوالنی بین ایجاب و قبول و نیز نکاح و طالق تقیه ای  دو دیدگاه مطرح است: 
الف. در دیدگاه نخست، حکم و آثار صحت در معامالت تقیه ای مترّتب 
نخواهد شد، زیرا اوامر و اّدلۀ تقیه تنها بر مشروعیت و وجوب خودداری و تحّفظ 
از ضرِر مالی، جانی، آبرویی و... داللت دارند و فقط حرمت را اثبات می کنند. 
53؛  1409ق،  )کرکی،  نمی شود  برداشت  ادله  این  از  صحیح  عمل  آثاِر  ترّتب  اما 

انصاری، 1414، 99 ـ 100؛ داوری، 1426ق، 175/1(. 
یك  به ذات  اگر  تقیه،  ادّلۀ  در  توجه داشت که جواز  باید  دیگر  از سوی 
معامله خاص تعلق گرفته باشد، بر ترتب آثار صحت نیز داللت خواهد کرد،  زیرا 
آنچه از جواِز معامله در ذهن مرتکز می شود و مورد انتظار و توقع است، ترّتب و 
جریان آثار آن معامله است. اما اگر جواز در ادلۀ تقیه به عنوانی عام و منطبق بر 
موارد فراوان تعلق یافته باشد، مقصود از حلیت و جواز، ترتب آثار نخواهد بود، 
تعلق  مصادیق  همه  به  که  آمده است  بیان حکمی  برای  مطلق  یا  عام  دلیل  زیرا 
پذیرد. بدون تردید، حکِم دربرگیرندۀ همۀ افراد و مصادیق صرفًا حکم تکلیفی 
است نه وضعی، به ویژه در ادلۀ جواز تقیه که برای حفظ جان ها و مال ها و آبروها 
تشریع شده اند و جان و مال و ناموس تنها با برداشتن حکم تکلیفی حفظ خواهد 

شد، نه حکم وضعی و آثار آن. 
نکتۀ مهم این است که تقیه در معامالت، تنها از عمومات و اوامر مطلق 
ـ گونه معامله ای که دارای نّص شرعی خاص بر جواِز تقیه  تقیه بهره می برد و هی
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باشد وجود ندارد. 
ب. دیدگاه ترّتب حکم و آثار صحت در نظریۀ دوم در این ساحت است 
که درمقابِل نظریۀ پیش گفته قرار دارد و نظریۀ برگزیدۀ این جستار است. این 
1407ق،  )کلینی،  است  تقیه ای  رفتار  جواز  ادلۀ  و  اخبار  اطالِق  بر  مبتنی  دیدگاه 
217/2، 380/3(1. این روایات و ادله اطالق دارند و بر ترتب مطلق آثار در ساحت 
عبادات و معامالت داللت می کنند، زیرا جواز و منع در هر فعلی با عنایت به 
مورد خاِص آن و به حسب همان فعل استعمال می شود و با توجه به ویژگی های 
همچون  تکلیفی ای  مستقل  حکم  که  افعالی  در  جواز  و  منع  می دهد.  معنا  آن 
موانع  و  شروط  و  اجزاء  در  و  است  عدم گناه  و  گناه  معنای  به  دارند  حرمت 
عبادات، به معنای اذن و عدم اذن به تحّقِق امتثال آن عمل است، درصورتی که 
بدوِن جزء و شرط یا همراه با مانع باشد. منع و جواز در معامالت نیز به معنای 
معامله«  آن  از  مقصود  آثار  جریان  حیث  از  معامله،  بر  عدم اشکال  و  »اشکال 

می شود.  استعمال 
عالوه بر این، می توان از پاره ای نصوص روایی، اذن خاص شرعی به تقیه 
را در برخی از عقود و ایقاعات، مانند شهادت در نکاح و طالق به دست آورد 
)اشعری، 1408ق، 73، ح153(. اذن شارع به یک رفتاِر معاملی، داللت تضّمنی بر 
اباحه و صحت آن عمل دارد. از سوی دیگر چنان که گذشت، با توجه به مفاد 
مورد انتظار از معامالت، به معنای »عدم اشکال بر معامله، از حیث جریان آثاِر 

مقصود« است و شارع آن را امضا کرده است.
بنابراین اذن شرعی به رفتار تقیه ای اختصاصی به عبادات ندارد.

2.مبانیومستنداتحکموضعیصحت
داوری میان دیدگاه های مطرح شده، نیازمند واکاوی و تحلیل مبانی صحت 

و ترّتب آثار آن در اعمال تقیه ای و تبیین قلمرو این مبانی است.
2-1.ادلۀعامشرعیدراذنبهامتثالتقیهای

برخوردارند  قابلیت  این  از  تقیه،  جواز  بر  داّل  عمومی  احادیث  مجموعۀ 
که مبنایی کلی را برای اثبات حکم وضعی صحت در رفتار تقیه ای ارائه دهند 
)داوری، 1426ق، 191/1(. برخی روایاِت داّل بر اذن عام در امتثال تقیه ای در ادامه 

می شود:  مطرح 
2-1-1. امام باقر7در روایتی چنین فرموده است: 

ُه الّلُه َله« )کلینی، 1407ق،  »التقّیُة في کّل شيٍء َیضَطُرّ إلیه ابن آدم، فقد أَحلَّ
1. ر.ک: احادیث 2، 219، 13، 220 و16 در جلد دوم و حدیث 7 در جلد سوم. 
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220/2، ح 18(.
روایت  در  الّلُه«  »أَحّلُه  تعبیِر  از  که  دانستن(  )حالل  ِاحالل  از  مقصود 
ترک های  و  فعل ها  همۀ  در  شرعی  اذن  و  ترخیص  می شود،  برداشت  نخست 
تقیه اِی مکّلف است. احالل مطلق در این روایت، حکم تکلیفی جواز و حکم 
وضعی صحت هر دو را در بر می گیرد و شامل ترک جزء و شرط یا انجام مانع 

نیز می شود. تقیه  دلیل  به 
بر این اساس، مقصود از احالل، رفع منعی است که در برخی موارد دارای 
غیری  تحریم  شامل  موارد  برخی  در  و  ُشرب خمر،  مانند  است،  نفسی  تحریم 
است، مانند تکّتف در نماز یا مسح بر حائل در وضو یا تخّلل فاصلۀ طوالنی بین 

ایجاب و قبول در عقود.
2-1-2. در روایتی که به صورت پرسش از امام7 دربارۀ نماز جماعت 

تقیه ای و اقتدا به امام غیرعادل طرح شده، امام7 چنین پاسخ فرموده است: 
ِمَن  َوَلْیَس َشيْ ٌ  َواِسَعٌة  َة  ِقیَّ التَّ َفِإنَّ  اْسَتَطاَع،  َما  َعَلی  َمَعُه  لُیِتمَّ َصاَلَتُه  »...ُثمَّ 

)کلینی، 1407ق، 380/3، ح7(. ُه«1  اللَّ َشاَء  ِإْن  َعَلْیَها  ُجوٌر 
ْ
َمأ َوَصاِحُبَها  ِإالَّ  ِة  ِقیَّ التَّ

عدالت  شرطیت  مانند  نماز،  وضعی  احکام  از  برخی  نیز  دوم  روایت  در 
در امام جماعت و جزئیت سوره با ثبوت تقیه برداشته شده است و به اتمام نماز 
به میزان مقدور امر گردیده است )انصاری، 1414ق، 92؛ داوری، 1426ق، 195/1(. در 
این حدیث، از آن جا که امام7 درصدِد امر به امتثال و بیان تحقق امتثال است، 
حکم ایشان به اتمام نماز به اندازۀ استطاعت و توانایی، نشان دهندۀ سقوط همۀ 

اجزا و شرایط و موانعی است که ممکن است رعایت آن ها مقدور نباشد. 
تقیه ای  وسعت  و  سیطره  از  میزان  این  انحصار  و  اختصاص  احتمال 
درخصوص نماز نیز با توجه به اطالق تعلیل در »ِلنَّ التقّیَة واِسَعٌة« دفع می شود.

2-1-3. در حدیثی دیگر از امام صادق7 تفسیر و تبیین مقام تقیه چنین 
بیان گردیده است: 

»وَتفسیُر ما ُیّتقی مثل أن یکون قوُم َسوٍء، ظاهُر ُحکِمِهم وِفعِلِهم َعلی َغیِر 
ُحکَم الَحقِّ وِفعِله. فُکلُّ َشيٍء َیعَمُل المؤمُن َبیَنهم ِلَمکاِن الَتقّیِة ِمّما الیؤّدي إلی 

الَفساِد في الدیِن فإّنه جائٌز«2 )کلینی، 1407ق، 168/2(.
1. »... ]در اقامــه نمــاز جماعــت تقیــه ای بــه امامــت امــام فاقــد شــرایط[ بایــد بــه میــزان توانایــی، نمــاز را بــه 
همــراه وی بــه اتمــام رســاند، زیــرا تقیــه موضوعــی وســیع و گســترده اســت و هیـــ تقیــه ای نیســت جــز آن کــه 

ــه خاطــر آن مأجــور اســت ان شــاءالّله«. ــده ب تقیه کنن
2. »تبییــن و توضیــح مــورد تقیــه، این گونــه اســت کــه برخــی، ظاهــِر دســتورات و کردارشــان بــر خــالف حکــم 
و رفتــار حــق باشــد. بنابرایــن، هــر رفتــاری را کــه مؤمــن بــه خاطــر تقیــه در میــان آنــان انجــام دهــد تــا بدان جــا 
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برداشته  مانعیت  تکلیفی، حکم وضعِی  منع  نیز عالوه بر  سوم  در حدیث 
شده است، زیرا مقصود از جواز ناشی از تقیه در هر موردی با سنجش و قیاس 
آن با منع شرعی در شرایط عادی و خارج از مقام تقیه استنباط می شود و تقیه 
ممنوعیِت محقق شده در شرایط عادی را مرتفع خواهد ساخت )انصاری، 1414ق، 
اباحۀ  اباحه دارد و  بنابراین، جواز ذکرشده در این روایت ظهور در مطلق   .)92
نفسی و غیری را شامل است. جواز غیری نیز عرفًا )با منشأ ارتکاز و فهم عرفی( 

با رفع جزئیت و شرطیت و غیریت مالزمه دارد.
2-1-4. در روایتی دیگر امام صادق7 چنین آمده است: 

»إّن ِتسعَة أعشار الدین في التقّیِة، وال دیَن ِلمن ال تقّیَة له، و التقّیُة في کّل 
ین« )کلینی، 1407ق، 217/2، ح2(. شيٍء إاّل في الَنبیِذ و المسِح علی الُخفَّ

حدیث چهارم نیز بر ثبوت و مشروعیت تقیه در تمام موارد ممنوع در شرایط 
عادی داللت می کند به استثنای )نوشیدن ُمسکر و مسح بر حائل(1 )داوری، 1426ق، 
193/1-194(. استثنای مسح بر حائل، با عنایت به اینکه منع از چنین مسحی در 
شرایط عادی، منِع غیری است، دلیل بر ثبوت تقیه در تمام موارد منع غیری )امور 
اثر  تقیه و رفع مانعیت،  با ثبوت  ممنوعه برای رسیدن به صحت عمل( است و 

وضعی )بطالن( آن نیز مرتفع خواهد شد.
براساس تحلیل ارائه شده از محتوای احادیث، اذن شرعی به تحّقق امتثال 
تقیه ای، به دلیل ظهور ادله در کفایت عمِل انجام گرفته در شرایط تقیه، هم تکلیفًا 

و هم وضعًا، إجزاء و ترّتِب آثار را نتیجه خواهد داد. 
تقّیه مطلق  تبیین  مقام  تقیه در  عاّم  از روایات  برخی  شایان ذکر است که 
هستند )کلینی، 1407ق، 219/2، ح13 و 220، ح16 و ح18(. برخی برای تفسیر تقیۀ 
خوفی وارد شده اند )کلینی، 1407ق، 168/2( و برخی دیگر بیانگر تقیۀ مداراتی 
هستند )کلینی، 1407ق، 219/2، ح11، و 380/3، ح7(. بنابراین، مبانی روایی حکم 
صحت، به گونۀ خاصی از اقسام تقیه )در تقسیم بر اساس منشأ و هدف( اختصاص 

که به تباهی دین منجر نگردد قطعًا جائز است«.
ــذ  ــتثنای نبی ــد و اس ــی می کن ــال معّرف ــام افع ــه در تم ــده ای اولی ــوان قاع ــه را به عن ــت، تقی ــن روای ــوم ای 1. عم
ــض  ــرد )فی ــه ک ــواردی توجی ــن م ــه در چنی ــه تقی ــاز ب ــدرِت نی ــا ن ــوان ب ــش( را می ت ــوش )کف ــر پاپ ــح ب و مس
ــه  ــه ب ــه تقی ــد و البت ــه دارن ــوع تقی ــی از موض ــروج تخّصص ــًا خ ــور غالب ــن ام ــانی، 1406ق، 5/ 686(. ای کاش
ــکارم  ــی، 1415ق، 2/ 238؛ م ــت )خمین ــب اس ــه واج ــروع و بلک ــز مش ــوارد نی ــن م ــرورت در ای ــای ض اقتض
ــه ایــن دلیــل  شــیرازی، 1411ق، 2/ 420-424(. برخــی از محّققــان نیــز عــدم تقیــه امــام7 در ایــن مــوارد را ب
دانســته اند کــه در احادیــث خــود عاّمــه نیــز روایاتــی داّل بــر حرمــت آن هــا وجــود دارد. بنابرایــن، هرچنــد حکــم 
ایــن مــوارد، بیــن مذاهــب مــورد اختــالف اســت امــا امــام7 در آن هــا تقیــه نفرمــوده  اســت )حســینی سیســتانی، 

.)354-353 بی تــا، 
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ندارد و در انواع مختلف تقیه قابل تعمیم است )داوری، 1426ق، 175/1(.
2-2.حدیثرفع

برخی از فقها، استناد به حدیث رفع را تنها برای رفِع حکم تکلیفی در شرایط 
تقیه پذیرفته اند و تمّسک به آن را برای اثبات حکم و آثار وضعِی صحت نفی 
می کنند )خویی، 1418ق، 266/4 و 273(. اما براساس آنچه در ادامه تبیین می شود 
حدیث رفع )کلینی، 1407ق، 462/2 و 463؛ صدوق، 1362ق، 417/2، ح9؛ صدوق، 
1398ق، 353، ح25( این قابلیت را دارد که به عنوان یکی از مستنداِت ترّتب حکم 
وضعی صحت و آثار آن در رفتار تقیه ای به شمار  آید. باید توجه داشت که استناد 
بر ترك جزء و شرط در  این است که عنوان اضطرار،  بر  به حدیث رفع، مبتنی 
مقام تقیه صدق کند یا این که بر انجام تقیه اِی مانع صدق کند، زیرا حدیث رفع 
به طور مستقیم متعّرض مقام تقیه نشده است اما اضطرار را به عنوان یکی از موارد 

برچیده شده معّرفی کرده است.1
2-2-1.تقیهازمصادیِقاضطرار

تقیه در نگاه عرف از مصادیق اضطرار قلمداد می شود و ترک آن مستلزم 
می کنند  تأیید  را  عرفی  فهم  نیز  تقیه  باب  روایات  است.  عمل کننده  بر  حرج 
)کلینی، 1407ق، 219/2-220( و فقیهان نیز شمول حدیث رفع بر مقام تقیه را به دلیل 
مصداق  داشتِن برای اضطرار پذیرفته اند )عاملی، 1419ق، 440/2 و 445(. در انطباق 
عنوان اضطرار بر رفتار تقیه ای )بر مناط تشخیص عرف( بین موارد مختلف تفاوتی 
نیست. حتی موارد امکان اظهار موافقت صوری و تبدیِل امتثال یا انجام عمل در 
زمان و مکان دیگر نیز اگر بر اساِس مقاصد و فهم عرفی باعث تنگنای شدید 
گردد، مصداق عرفی اضطرار محسوب می شود. البته در رفع اضطرار، این شرط 
معتبر است که شخِص مضطر در وقوع حالت اضطرار و قرار دادن خویش در 
این وضعیت مقصر نباشد، زیرا مفاد حدیث رفع مفادی »امتنانی« است )انصاری، 
امتنانی بودن  و   )346/3 1376ق،  نایینی،  87/2؛  1415ق،  انصاری،  35/2؛  1428ق، 
حدیث رفع، قلمرو داللت حدیث را به حدود امتنان محدود و مضّیق می سازد. 
بر همین اساس، چنان که برخی از فقها تصریح کرده اند )انصاری، 1414ق، 

77( عنوان اضطرار بر رفتار تقیه ای )بدون تقصیر تقیه کننده( منطبق خواهد بود.

ْســَیاِن   َو النِّ
ُ
ِتــي ِتْســُع ِخَصــاٍل: اْلَخَطــأ مَّ

ُ
ــِه6: »ُوِضــَع َعــْن أ ــِه7 َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَّ ِبــي َعْبــِد اللَّ

َ
1. َعــْن أ

ــِر  َفکُّ ــي التَّ ــُة ِف ــَرُة َو اْلَوْسَوَس َی ــِه َو الطِّ ــُتْکِرُهوا َعَلْی ــا اْس ــِه َو َم وا إَلْی ــرُّ ــا اْضُط ــوَن َو َم ــا اَل ُیِطیُق ــوَن َو َم ــا اَل َیْعَلُم َو َم
ْو َیــٍد« )کلینــی، 1407، 2/ 462، ح1 و 463، ح2؛ صــدوق، 1362، 

َ
ِفــي اْلَخْلــِق َو اْلَحَســُد َمــا َلــْم ُیْظِهــْر ِبِلَســاٍن أ

ــدوق، 1398، 353، ح25(. 417/2، ح9؛ ص
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اعمال حکم در رفع حدیث به استناد زمینههای .2-2-2  
تقیهای

استناد به مفاد حدیث رفع برای اثبات إجزاء و ترّتب آثار صحت بر رفتاری 
طرح  قابل  افعال  مشروط  آثار  و  وضعی  تکلیفی،  احکام  حوزۀ  سه  در  تقیه ای، 
و  حرمت  مانند  افعالند،  به  ق  متعلَّ که  الزامی  تکلیفی  احکام  برچیدگی  است. 
وجوب، به واسطۀ تحّقق اضطرار و مقام تقیه مورد پذیرش فقیهان قرار گرفته است 
داوری،  266/4؛  1418ق،  خویی،  74؛  1414ق،  انصاری،  425/36؛  1404ق،  )نجفی، 
و  صحت  مانند   تقیه ای،  افعال  در  وضعی  احکام  ارتفاع  اما   .)175/1 1426ق، 
بررسی  نیازمند  رفع  حدیث  به  تمّسک  با  مانعیت  و  شرطیت  جزئیت،  بطالن، 
است. آثار افعال »مشروِط فعل« نامیده می شوند و خوِد فعل، شرط آن محسوب 
می شود. قلمرو حدیِث رفع در برچیدن فعل و مشروِط فعل نیز نیازمند تحلیل و 
مترّتب  ماه رمضان  افطار در روزهای  بر  مانند وجوب کّفاره که  بررسی است، 
می شود. در این مثال فعل افطار، شرِط اثر است و وجوب کّفاره، مشروط فعل 
مورد  این  برای  دیگر  مثالی  غیر،  مال  اتالف  وضعِی  اثر  به عنوان  ضمان  است. 

265/4 ـ 266(. 1418ق،  )خویی،  می شود  قلمداد 

2-2-2-1.احکامتکلیفی
وارد  امتنان  مقام  در  رفع  حدیث  ازآن جاکه  فقیهان،  از  برخی  دیدگاه  در 
گردیده است و امتنان، تنها با رفع عقاب و مؤاخذه سازگار است، این حدیث تنها 

)انصاری، 1414ق، 76(.  را مرتفع می سازد  عقاب و مؤاخذه 
ولی در دیدگاهی دیگر، برخی از محققان بر این باورند که آنچه در حدیِث 
رفع برداشته شده است، مؤاخذه و استحقاق عقاب نیست،  زیرا مؤاخذه و عقاب 
یا رفِع جعل توسط  از امور خارجی و قابل جعل و تشریع نیست و اصاًل جعل 
چیزی  بنابراین،   .)175/1 1426ق،  )داوری،  کرد  نخواهد  صدق  آن  دربارۀ  شارع 
براساس حدیث رفع مرتفع خواهد شد که تحت سیطره تشریع قرار گیرد و رفع 
از چنین  که  است  تکلیف  و  الزام  تنها  و  عقاب گردد  و  مؤاخذه  رفع  منشأ  آن 

برخوردار است )خویی، 1418ق، 266/4؛ داوری، 1426ق، 175/1(. ویژگی ای 

2-2-2-2.احکاموآثاروضعی
در ترّتب حکم وضعِی صحت در افعال تقیه ای و بقای آثار صحت پس از 
زوال شرایط تقیه اختالف نظر است )روحانی، 1412ق، 424/11(. در دیدگاه موافق 
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با تمّسك به حدیث رفع برای اثبات حکم وضعِی صحت در اعمال تقیه ای، رفِع 
مستفاد از این حدیث، مختّص به حکم تکلیفی نیست و ارتفاع احکام وضعی را 
نیز شامل می شود. بنابراین، درصورِت اضطرار تقیه ای به ترك جزء و شرط یا انجاِم 

مانع، حدیث رفع مقتضی برچیدگی شرطیت و جزئیت و مانعیت است.
 اما در نظریۀ مخالف )خویی، 1418ق، 272/4-273( برای رفع احکام وضعی 
در اعمال تقیه ای، نمی توان به حدیث رفع تمّسك نمود، زیرا اضطرار به ترك جزء 
ـ کدام از این دو  و شرِط عمل یا انجاِم مانع، به دو صورت قابِل تصور است و هی

صورت ذیل حدیث رفع جای نمی گیرد: 
واجب  عمِل  افراد  از  خاصی  مصداق  به  اضطرار  است  ممکن  الف. 
اختصاص یابد و تنها در بخشی از زمان عمل مطرح باشد نه در تمام زمان عمل. 
دراین صورت ارتفاع »ما اضطّروا إلیه« )که حدیث رفع به برداشته  شدِن آن تصریح 
می کند( صدق نمی کند، زیرا امر و تکلیف الزامی به طبیعت مأموٌربه همچون 

نماز تعّلق می گیرد نه فرد خاصی از افراد آن. 
یا اضطراْر  و  باشد  داشته  فرد  تنها یک  مأموٌربه  ب. درصورتی که طبیعت 
تمام زمان را فرا گرفته باشد، نیز نمی توان با تمّسک به حدیِث رفع قائل به ارتفاع 
انتزاعی  مفاهیمی  مذکور  سه گانۀ  امور  زیرا  شد،  مانعیت  و  جزئیت  و  شرطیت 
و بدون جعِل مستقّل هستند. این امور از امر به عمل مرّکبی انتزاع شده اند که 
شامل تمام اجزا و شرایط و فاقِد موانع هستند و تنها با ارتفاع منشأ انتزاعشان مرتفع 
به مجموع  امر  برچیده شدِن  رفع  مقتضای حدیث  اساس،  این  بر  خواهند شد. 

مرکب از تمام اجزاء و شرایط است.

2-2-2-3.آثارمشروِطفعل
که  است  این  تقیه ای  عمل  یا  اضطراری  عمل  رفع  و  برچیده شدن  معنای 
این اساس،  بر  چنین عملی »ال عمل« محسوب  شود )داوری، 1426ق، 181/1(. 
برداشته  آثار،  تعّبدی موضوع آن  ارتفاع  به دلیل  نیز  بر آن عمل  مترّتب  آثار  همۀ 
خواهد شد. به عنوان مثال، افطار تعّمدی و اضطراری روزۀ ماه رمضان کفاره را 
واجب نمی کند، زیرا چنین افطاری »ال افطار« به شمار می آید. البته از مطلب 
یادشده موارد خالف امتنان در حق شخص مضطر یا حق دیگری استثنا می شود، 
مانند اتالف مال غیر به دلیل قرار  گرفتن در تنگنای اضطرار یا تقیه که برخالف 
امتنان در حق دیگری است. بر این اساس، ضماِن ناشی از اتالِف تقیه ای مرتفع 

نخواهد شد )خویی، 1418ق، 267/4 ـ 269؛ داوری، 1426ق، 178-177/1(. 
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تحلیل و بررسی زمینه های سه گانه در استناد به حدیث رفع و قلمرو آن در 
رفتار تقیه ای، در ادامه می آید: 

سهگانه زمینههای در رفع قلمرو تحلیل و بررسی .3-2-2
فعل( مشروط و وضعی و تکلیفی )احکام

قابلیت حدیث رفع در اثبات حکم و اثر صحت در رفتار تقیه ای براساس 
است:  قلمروسنجی  و  قابل شناسایی  ذیل  تحلیل های 

الف. در متن حدیث رفع، برچیده  شدِن احکام و موارد مذکور در متن 
روایت، به آیۀ 286 سورۀ بقره1 مستند  شده است. در آیۀ یادشده بر رفع مؤاخذه 
کید و تصریح شده است. بر همین اساس، عموم حدیث رفع )کلینی،  و عذاب تأ
الزام تخصیص نمی خورد و حّداقل  به رفع تکلیف و  تنها  1407ق، 462/2، ح1( 
دارای عمومی است که رفع عقاب را نیز شامل می شود و برچیدگی عذاب تنها 
یکی از مصادیق آن است. بلکه حدیث رفع به دلیِل اطالق حدیث و ظهور آن در 
رفِع همۀ آثار تکوینی و تشریعی، رفع تشریعی احکام تکلیفی و الزامی، برچیدگی 
رفع  نیز  و  امتنان(  خالِف  موارد  استثنای  به  )البته  افعال  مشروِط  و  وضعی  آثار 

تکوینِی عقاب را شامل می شود.
است  تکلیفی  و  تنگنا  رفع  تکلیف،  رفع  از  مقصود  داشت که  توجه  باید 
را  تشریع و جعل  نه اصل  ایجاد می کند  را  استحقاق عقاب  آن  با  که مخالفت 
امتثال نظری ندارد، زیرا اساس جعل، منوط به  به احوال مکّلف در هنگام  که 
مالک های نفس المری و تابع مصالح و مفاسد واقعی است و ناظر به مقام امتثال 
نیست. بر این مبنا، انطباق اصل جعل و تشریع بر مکّلف، قهری است و به همین 
دلیل، بر فراموش کاِر نماْز قضای نماز واجب است. البته در موارد خاصی مثل 
عبادِت فاقد جزء و شرط به دلیل اضطرار و تقیه قاعدۀ إجزاء جاری می شود، زیرا 
عمل اضطراری مقتضی إجزاء است )آخوند خراسانی، 1409ق، 82؛ صدر، 1417ق، 

 .)135/2
ب. جعل عام به طور مستقل به طبیعت مأموٌربه تعلق یافته است و شارع با 
اصل جعل عام، طبیعت رکوع اختیاری یا سورۀ اختیاری را به عنوان جزء طبیعت 
همین صورت  به  نیز  موانع  و  شروط  در  کرده است. جعل  اختیاری جعل  نماز 
ـ گونه اختصاصی به مصداق خاصی ندارد، بلکه  است. بنابراین، مقام جعل هی
طبیعت را دربرمی گیرد. اما این جعل عام به مصادیق و افراد متعدد منحل می گردد 
1. »َرّبنــا التؤاِخذنــا إن َنســینا أو أخطأنــا، ورّبنــا والتحِمــل علینــا إصــرًا کمــا َحَملَتــه علــی الذیــن َمــن ِقبَلنــا، رّبنــا 

والُتَحّملنــا مــاال طاقــَة لنــا ِبــه« )بقــره/5(.
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و افراد و مصادیق طبیعت را دارای جعل انحاللی می سازد. دراین صورت، اطالق 
جعل  است،  طبیعت  به  اضطرار  تعّلق  شرایط  شامل  که  همان گونه  رفع  حدیث 

مصادیق و افراد طبیعی را نیز در شرایط اضطرار در بر خواهد گرفت. 
بنابراین، حدیث رفع از این توانایی برخوردار است که جزئیت را از یک مصداق 

خاص مرتفع  سازد. 
برخی فقیهان فرد و مصداق را از موارد اضطرار می دانند و آن را اصاًل متعلق 
امر مأموٌربه محسوب نمی کنند )خویی، 1418ق، 272/4-273( و به همین خاطر، شمول 
حدیث رفع را نسبت به چنین مواردی رد می کنند. این دیدگاه پذیرفتنی نخواهد بود.

ج. برخی از فقیهان بر این باورند که امور سه گانه )جزء، شرط، مانع(1 تنها 
انتزاعاتی به شمار می آیند که از امر یا نهی در اصل تکلیف گرفته می شوند. به 
این صورت که از امر به عمل مرکب از چند جزء »جزئیت« انتزاع می شود و از 
امر به یك عمل با تقیید به یک شرط »شرطیت« و نیز از نهی از تحقق چیزی 
صدر،  273/4؛  1418ق،  )خویی،  می شود  انتزاع  »مانعیت«  مأموٌربه  عمل  به همراه 
1418ق، 12/2(. بر این اساس، اگر مکلف در نماز تقیه ای مضطر به ترک جزء 
یا شرط باشد و یا اقدام به مانع کند، مقتضای حدیث رفع برچیده  شدِن اساِس 
امر به مجموع مرّکب و رفع اصِل تکلیف در هنگام اضطرار است و حدیث رفع 
نمی تواند تکلیف دیگری مثاًل نماز تقیه اِی فاقد جزء را به صورتی خاص اثبات 

کند )خویی، 1418ق، 273/4(.
اما دیدگاه یادشده این گونه نقد می شود: 

جزئیت و شرطیت و مانعیْت اموری اعتباری هستند و به اعتبار قانون گذار 
وابسته اند. چنان که ممکن است به تبِع منشأ انتزاعشان جعل شوند؛ جعل مستقل 
آن ها نیز ممکن است. البته باید توّجه داشت که جزئیت و شرطیت و مانعیت در 
عالم »اثبات« که مقام تفصیل و فهم است توسط مکّلف انتزاع و سپس فهمیده 
می شوند، این گونه که از امر به عمِل مرکب از چند جزء یا مقّید به یك شرط و 
نیز از نهی از تحّقق مانع به همراه مأموٌربه، انتزاع و فهم می کند. بنابراین، کشف 
و انتزاع این مفاهیم مربوط به عالم اثبات است، ولی امر قانون گذار به جزئیت و 

1. برخــی از محققــان، دربــارۀ »مانــع« قائــل بــه تفصیــل شــده اند و بــر ایــن باورنــد کــه اگــر مانعیــت، مترّتــب 
از یــک حکــم تکلیفــی، ماننــد »الغصــُب حــراٌم« باشــد، عمــل تقیــه ای همــراه بــا چنیــن مانعــی نیازمنــد اعــاده 
یــا قضــا نیســت. ایــن دیــدگاه در امــور جعلــی دیگــر )جــزء و شــرط( کــه دلیــل آن هــا منتــزع از احــکام تکلیفیــه 
اســت نیــز قابــل تعمیــم اســت. امــا اگــر چیــزی خــود دارای مانعیــت غیریــه باشــد نــه این کــه ناشــی از حکــم 
تکلیفــی باشــد، در ایــن مــوارد عمــل تقیــه ای بــه همــراه مانــع نیازمنــد اعــاده یــا قضــا اســت )داوری، 1426ق، 

.)185/1



جستارهای
فقهیواصولی
سال هفتم،شماره پیاپی 23،
تابستان1400
58

شرطیت و نهی از مانعیت، مربوط به عالم ثبوت است و در دیدگاه یادشده، بین 
عاَلم ثبوت و اثبات خلط پیش آمده است. 

همچنین، باید توجه داشت که امِر آمر در عالم ثبوت و نفس المر به عنوان 
امر واحد و با لحاظ وحدانیِت عمل تحّقق یافته است و امر به یک چیز براساس 
عمِل  به  امر  است.  مأموٌربه  آن  تصور  بر  متوقف  آن،  غرض  بودِن  و  مطلوبیت 
مرکب به صورت یک جا و یک پارچه، تنها در فرضی برای آِمر مهّیا می شود که 
آِمر عمل مرکب را به همان صورِت وحدانی تصّور کند )خمینی، 1381ق، 70-69( 
موانع  و  شرایط  و  اجزا  دخالت  که  می یابد  تحقق  این صورت  به  ویژگی  این  و 
در غرض و نیز اعتبار همۀ اجزا و شرایط و موانع به میزان نقش آفرینی آن ها در 
تحصیل غرض مالحظه شود. بنابراین، امر به مرکب بدون جعل مستقل برای اجزا 

و شرایط و موانْع غیرعقالنی و موجب تناقض است.
د. برخی از فقها، در نفی تمّسک به حدیث رفع برای اثبات بقای تکلیف 
در اجزا و شرایط باقیمانده و لزوم امتثال چنین استدالل می کنند: نصوص و ادلۀ 
شرعی برای بطالِن عمِل فاقد جزء و شرط یا واجد مانع عمومیت دارند و هردو 
حالت اختیار و اضطرار را دربر  می گیرند )انصاری، 1414ق، 76(. بنابراین پس از 
ممکن  نبودِن عمل به برخی از اجزا و شرایط یا اضطرار به انجاِم موانع، تکلیف به 
مأموٌربه از اساس برداشته می شود و عباداِت مرکب بدون جزء و شرط یا همراه با 
مانع اصاًل مأموٌربه و مشروع نخواهند بود )خویی، 1418ق، 273/4(. در معامالت 
باطل  تقیه و اضطرار، اصل عمل  به دلیل  نیز درصورت عدم  اتیان جزء و شرط 

می شود و آثار عمِل باطل مترّتب می شود.
یادشده،  دیدگاه  اطالق  مقابل  در  زیرا  نیست،  پذیرفتنی  یادشده  استدالل 
می توان قائل به تفصیل شد. مرکبات مختلف در این زمینه متفاوتند. در عباداتی 
مانند نماز، مطابق با فهم عرفی، اجزا و شرایط )هرکدام به مقداری( در ماهیت 
و  اجزا  از  هرکدام  با  و  دارند  دخالت  عبادت  از  تحصیل غرض  و  نماز  عبادی 
بنابراین،  آمد.1  به دست خواهد  از مطلوب  مقداری  و  از غرض  بخشی  شرایط، 
با  تقیه،  به دلیل  شرط  یک  شرطیِت  رفع  یا  جزء  یک  جزئیِت  انتفای  درصورت 
توجه به ارتکاز و فهم عرفی متشّرعه هیـ توجیهی برای رفع تکلیف از سایر اجزا 
به  مکلف  که  آن جا  از  روزه،  همچون  عبادتی  در  اما  نیست.  متصّور  شرایط  و 

1. »جــزء« عنصــر معّینــی از شــیء یــا عمــِل مرّکــب اســت کــه بخشــی از ماهیــِت شــیء یــا عمــِل مرّکــب را 
ــگاه شــرعی، و ایجــاب و قبــول نســبت به عقــد  تشــکیل می دهــد، ماننــد رکــوع و ســجود نســبت به نمــاز در ن

در نــگاه عــرِف ُعقالیــی )خویــی، 1364، 3/ 33؛ هاشــمی شــاهرودی، 1394، 80/3(.
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امساك از طلوع فجر تا مغرب تکلیف شده است نمی توان برای هر ساعتی از روز 
بخشی از غرض و مطلوب را احراز کرد، زیرا عرف متشّرعه مجموع امساک در 
تمام ساعات روز را به صورت متصل، تحصیل کنندۀ غرض شارع از امر به روزه 
می داند. منشأ این فهم عرفی نیز این است که عرف متشّرعه با توجه به ادلۀ روزه 
امساک های منقطع و بدون اّتصال را مصداِق روزه به عنوان یک عبادت شرعی 

نمی کنند. قلمداد 
و  دیدگاه شمول  برگزیدن  نیز  و  سه گانه  امور  مجعول  بودِن  اگر  همچنین 
اطالق حدیث رفع نسبت به همۀ احکام و آثار پذیرفته شود، جزئیت و شرطیت 
و مانعیت نیز بدون هیـ تفاوتی در اعمال مرکِب گوناگون مرتفع خواهند شد.

واضح است که رفع جزئیِت یک جزء از ماهیت نماز یا رفع مانعیت یک 
مانع از روزه، متوقف به »ِصدق عنوان« بر عمل مرکب است که آن عمل مرکب 
یا بدون آن جزء یا شرط باشد یا با مانع باشد. این صدِق عنوان در مسألۀ نماز، 
نماِز  ادله،  این  بسیار، محرز و روشن است و مفاد  اّدلۀ روایِی  به مفاد  با عنایت 
فاقد برخی اجزا و شرایط یا واجِد برخی از موانع را به دلیل تقیه، عنواِن »الصالة« 
اطالق کرده اند )کلینی، 1407ق، 380/3، ح7(. اما در روزه این گونه نیست و صدِق 
عنوان احراز نمی شود. برخی از نصوص روایی نیز بر این داللت دارند که عنوان 
)کلینی،  نمی کند  روزه صدق  ماهیت  در  اختالل  و  عرفی  ذهن  مرتکز  در  روزه 

1407ق، 83/4، ح9(.
2-3.قاعدۀمیسور

می شود  قلمداد  فقه  در  پرکاربرد  و  مهم  قواعد  شمار  در  که  میسور  قاعده 
)ایروانی، 1390ق، 117/2(، عالوه بر مستندات روایی )احسائی، 1405ق، 58/4، ح205 
و ح207( بر ارتکاز ذهن عرفی و سیرۀ عقالیی مبتنی است. این قاعده داللت دارد 
بر این که مقداِر ممکن از تکلیِف مرکب بعد از عدم قدرت بر انجام آن )به طور 
کامل و با تمام اجزا و شرایط و بدون موانع( ساقط نمی شود )بجنوردی، 1419ق، 
127/4(. مصداق این قاعده، مرکِب دارای اجزاء است و وجود امر به عمل ناقص 
را اثبات می کند )ایروانی، 1390ق، 119/2(. قاعدۀ میسور از این ویژگی برخوردار 
)مراغی، 1417ق،  به شمار  آید  باقیماندۀ عمل  در  اتیان  است که مدرک وجوب 
463/1؛ ایروانی، 1390ق، 119/2( و ساحت مورد بحث در این جستار را نیز دربر 

گیرد.
قاعدۀ میسور به دلیل انطباق بر ارتکاز ُعقالیی و عرفی، عالوه بر عبادات 
می تواند در معامالت نیز جاری شود، در صورتی که تمام شرایط و مقدمات جریان 
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البته شرط جریان قاعده این است  قاعده محقق شود و مجرای آن مهیا گردد. 
که مقدار میسور در همان ماهیِت معسور قابل اتیان باشد )نایینی، 1418ق، 403/3(، 
مانند نماز بدون سوره در شرایط تقیه که باز هم میسور ماهیت »صالة« به شمار 
می آید و عرْف آن را موضوع وجوب و باقی می انگارد )ایروانی، 1390ق، 127/2(.

عمل  از  باقیمانده  میزان  بر  »میسور«  عنوان  صدق  با  یادشده،  مثاِل  در 
بقای  با  و  می کند  اثبات  باقیمانده  بخش  در  را  تکلیف  میسور  قاعدۀ  تقیه ای، 

می شود. تکلیف  امتثال  تقیه ای  عمل  در  إجزاء  مقتضای  تکلیف، 
2-4.انضماماوامرمطلقعباداتبهاوامرتقیه

از  می توان  میسور  قاعدۀ  و  رفع  حدیث  و  تقیه  جواز  عمومات  عالوه بر 
انضمام ادلۀ مطلق عبادات به اوامر تقیه نیز امر به امتثال اعمال را به گونۀ تقیه ای 
کشف نمود و صحت وضعی اعمال انجام گرفته در مقام تقّیه را استنباط کرد. 
البته برخی از فقیهان )انصاری، 1414ق، ص77( در مقتضای ادلۀ اجزاء و شرایط و 

به تفصیل شده اند:  یادشده، قائل  نیز امکان سنجی کشف  موانع و 
شرطیت  ادلۀ  مانند  شرایط،  و  اجزاء  ادلۀ  مقتضای  به  است  ممکن  الف. 
طهارت و جزئیِت رکنِی نیِت تقرب در نماز، جزء و شرط در صدِق ماهیت عمل 
بین حالت  تفاوت  بدوِن  و  مطلق  به صورت  دخالت  این  و  باشند  دخیل  عبادی 
اختیار و شرایط اضطرار باشد. الزمۀ آن  سقوط امر از مکلف، درفرِض تعّذر جزء 
و شرط، به دلیل تقیه و درنتیجه بطالن عبادت است. بر این اساس، با تقیه فقط 

حرمت یا وجوب تکلیفی برداشته می شود.
ب. اما اگر ادلۀ اجزا و شرایط، مقتضِی دخالت آن ها در ماهیت عبادت 
)به شرط تمّکن( باشند، در موارِد عذر، جزء و شرط از جزئیت و شرطیِت خود 
ساقط می شود و تکلیف در سایر اجزا و شرایط باقی خواهد ماند. برای تشخیص 

تمکن نیز باید به فهم عرفی مراجعه نمود.
بررسی

ادلۀ لفظِی جزئیت و شرطیت و مانعیت، گاه دارای اطالق یا عموم اند و 
صورت اضطرار یا تقیه را نیز دربر می گیرند و گاه در برخی موارد چنین اطالق 
یا عمومی در دلیل جزء و شرط و مانع وجود ندارد )داوری، 1426ق، 186-185/1( 
مانند اثبات موارد سه گانۀ یادشده به واسطۀ دالیل ُلّبی، همچون اجماع یا سیره و 
یا دلیل لفظی بدون اطالق و عموم. درصورتی که دلیل جزء و شرط و مانع دارای 
اطالق و عموم نباشد، اوامر و ادلۀ عمل و رفتاری که به سبب تقیه جزء یا شرِط 
آن ترک شده و یا موجب ارتکاِب مانع آن شده است، مالحظه و بررسی می شود. 
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آن ادله نیز ازجهت اطالق و عموم به دو گونه تقسیم می شوند: اول این که در 
برخی موارد، دلیل اصل عمل تقیه ای، دارای عموم یا اطالق است و فرض تحّقق 
اضطرار یا مقام تقیه را نیز شامل می شود. در این فرض می توان برای رفع جزئیت 
دلیل  نیز  موارد  برخی  در  این که  تمّسک کرد. دوم  آن  به  مانعیت  و  و شرطیت 
اصِل عمل دارای چنین اطالق یا عمومی نیست و عمل را تنها در شرایط عادی 

و اختیاری مقّید به جزء و شرط و عدم مانع ساخته است. 
با توجه به این نکته، ضروری است که عمومات و ادلۀ اجزا و شرایط و مانع 

نیز به دو گروه تقسیم  شوند: 
ادله ای است که  ادله هستند  این  و غالب  اعظم  گروه نخست که بخش 
مقام  به  نگاه  بدون  و  واقعی  مفاسد  و  مصالح  به  توجه  با  عام،  بیان جعل  برای 

نماز.  موانع  و  شرایط  و  اجزاء  بیان  ادلۀ  مانند  وارد شده اند،  امتثال، 
گروه دوم که اندک اند اّدله ای هستند که با لحاظ مقام امتثال وارد شده اند 
و به حاالت مکلف در این مقام توجه دارند، مانند دلیل قرآنِی جعل تیّمم به جای 
وضو )مائده/6( یا دلیل جواز نماز شخص عریان و شخص غریق )کوفی، بی تا، 

48، باب صالة الغریق والعریان(.
 باید توجه داشت که اطالق و عموم ادلۀ اجزا و شرایط تنها در مقام بیان 
اجزاء و شرایط است، البته بدون نگاه به حاالتی مانند اختیار و اضطرار در هنگام 
مرحلۀ  از  متأّخر  و  امتثال  مرتبۀ  به  مربوط  اضطرار  و  اختیار  زیرا حاالت  امتثال، 
البته  نیز به همین شیوه عمل می شود.  جعل هستند، چنان که در تقنین ُعقالیی 
جعل عام بر همۀ موارِد عروِض حاالت متعّدد و عدم عروض آن حاالت منطبق 
است. بر همین اساس، ادلۀ اجزاء و شرایط به دلیل انطباق بر همۀ موارد، مقتضی 
یا تمّکن  بین اختیار و اضطرار  دخالت در صدق ماهیت عبادت )بدون تفاوت 
و عدم تمّکن( هستند. بنابراین در شرایط تقیه جزء و شرط و مانع از جزئیت و 
باقی  شرطیت و مانعیت خود ساقط می شوند و تکلیف در سایر اجزا و شرایط 

ماند. خواهد 
نتیجه گیری

بر اساس تحلیل های ارائه شده در مقاله، نتایج ذیل به دست می آید: 
عالوه بر عموم و اطالق ادلۀ شرعِی اذن به امتثال تقیه ای، حدیث رفع نیز در . 1

شماِر مبانی عمومی قلمداد می شود که عبارت اند از:  صحت و مقتضی 
برچیدگی جزئیت، شرطیت و مانعیت از اعمال عبادی تقیه ای و نیز معامالِت 
انجام گرفته در مقام تقیه. عالوه برآن، قاعدۀ میسور نیز به عنوان مبنایی دیگر 
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در صحت اعمال تقیه ای، مقتضای بقای تکلیف و لزوم امتثال در اجزا و 
شرایط باقی مانده  است. هم چنین می توان از انضمام و پیوستگی اوامر مطلق 
عبادات درکناِر اوامر تقیه، امر به امتثال تقیه ای را کشف نمود. این مبانی 
اختصاص به گونه ای خاص از تقیه ندارند و در تقیه به انگیزه های گوناگون 
)خوفی، مداراتی و...( جاری هستند. البته اقتضای یادشده در حدیث رفع 
و قاعدۀ میسور مشروط به صدق عرفی »اضطرار« و صدق عنوان »عمل 
تعابیر »ما اضطّروا علیه« در  تا  از عمل است  باقیمانده  بر مقدار  مأموٌربه« 

حدیث رفع و »میسور العمل« در قاعدۀ میسور بر آن انطباق یابد. 
نتیجۀ عموم در ادلۀ شرعی، اذن به امتثال تقیه ای و اطالق حدیث رفع است . 2

و نتیجۀ قاعدۀ میسور )در برچیده  شدِن جزئیت، شرطیت، مانعیت و نیز لزوِم 
امتثال در مقدار باقیمانده از عمل(، صحت و إجزاء و ترّتب آثار صحت در 

اعماِل تقیه ای )عبادات و معامالت( است.
براساِس ارتکاز ذهنی و فهم و قضاوت عرف، معیار صدق یا عدم صدق . 3

با وجود ترک  این است که  تقیه   انجام گرفته در مقام  بر رفتار  عنوان عمل 
برخی از اجزا و شرایط یا انجام اضطراری برخی از موانع، رفتار انجام شده، 
عمِل اصلی مکّلف به حسب تقنین شرعی قلمداد شود، هرچند که براساس 
اّدلۀ حکم واقعی و خارج از شرایط تقیه چنین عملی باطل باشد. بنابراین، 
در اموری که حتی درصورت توسعه نداشتِن شرایط تقیه در تمام زمان،  باز 
هم عنوان صدق کنند و عمل اصلی مکّلف قلمداد  شوند، عمل انجام گرفته 

دارای حکم وضعی صحت دانسته می شود.
باید توّجه داشت که ِصرف حیثیت تقیه ای به تنهایی مقتضی صدق عنوان و . 4

ترّتب حکم وضعی صحت نخواهد بود، زیرا در مسائلی مانند وطی منکوحۀ 
تقیه ای مطابق با عقد غیرشرعی، یا تزویج زِن پنجم درصورت طالق تقیه اِی 
بین  فواصل  تخّلِل  با  نکاح  یا  و  با طالق غیرصحیح،  مطابق  همسر چهارم 
و  موارد  این  در  نمی شود.  جاری  صحت  وضعی  حکم  قبول،  و  ایجاب 
به عنوان »عمل مکّلف« صدق نمی کند  مصادیق از یک سو عنوان نکاح 
)البته در موارد ترّتب حرج و عسر شدید بر ترِك چنین نکاحی، می توان قائل 
به صدق عنوان شد( و از سوی دیگر، دین نسبت به محافظت از اعراض و 

نوامیس و امواِل مهم به شدت ترغیب کرده است.
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