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قدمهم

.اهبـرد مـذهبی باشـد، ضـرورت زیسـت اجتمـاعی اسـت       تقیه پیش از آنکه اصل دینـی یـا ر  
خرَد آدمی و اقتضاي زندگی اجتماعی، تقیه را به یک ضرورت تبدیل کرده است و تکیـه و تأکیـد   

مـدار در رویـارویی  ي دیـن خردگرایـی دینـی و جامعـه   يهفراوان پیشوایان دینـی بـر آن، نشـان   
ـ    . با مشکالت فـردي و جمعـی اسـت    ؤمن اهمیـت دارد، اسـتمرار دیـن و   آنچـه در تقیـه بـراي م

بینـی اسـت و در مقابـل آن    گرایـی و واقـع  خردمنـدي، عقـل  يهزیرا تقیه نشان،احکام الهی است
آنجا کـه دیـن ضـروري باشـد، عاشـورا و صـفّین       . بنیادگرایی مذموم و دور از عقالنیت قرار دارد

. داردصلح حسنی و پیمان حدیبیه در پیآفریند و آنجا که زمینه ناهموار و زمانه ناهمراه باشد، می
اندیشی نسبتی با دین نـدارد و تقیـه همچـون    اما آنچه مسلّم است این است که تهورِ مذموم و خام

هـاي  هـاي جنـبش  هاي عمیق را مرهم گذاشـته و از ضـرورت  بخش که زخمپادزهري است التیام
.عقالنی است

شناسی تقیهجایگاه

زیـرا از  ،ي نخست هجرت از مباحث متداول کالمـی و فقهـی بـوده اسـت    هابحث تقیه در قرن
انـد و از سـوي دیگـر شـیعیان بـیش     سو علماي امامی متقدم آثاري با عنوان تقیه ذکـر کـرده  یک

ایـن امـر بیشـتر   . انـد از سایر پیروان مـذاهب اسـالمی بـه التـزام عملـی بـه تقیـه شـهرت یافتـه         
تشـیع بنـا بـر منـابع تـاریخی، در طـول حیـات پـر فـراز         ناشی از این واقعیت است که مـذهب 

هاي گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی سخت در مضیقه و تنگنـا بـوده   و نشیب خود از جنبه
.است

ها در میان شیعیان، برخی وجود عناصر بـاطنی در  چگونگی ظهور و رسوخ این آموزهيهدربار
اند زیرا شیعیان در را از عوامل پیدایش تقیه دانستهنزد شیعیان و برخی دیگر شرایط سخت بیرونی

، ص ي جهان اسالمدانشنامه: ك.ر(هاي تاریخی زیر فشار حاکمان جور و مخالف بودنداکثر دوره
برخی نیز روي گرایش باطنی در میان شیعیان تأکید دارند و آن را از عوامـل تقیـه   ). 894و 892
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در فهـم  ــ بر فرض صحترا گرایش باطنی در میان شیعیاناند که چندان درست نیست زیشمرده
. متون و تفسیر نصوص است، نه در زیست اجتماعی

براساس دیدگاه اکثر دانشمندان شیعی، اصل اولی و حکم اولی در اسالم، امر به معروف و نهی از 
موارد استثناء اسـت منکر و جهاد در راه خدا با مال و جان است و تقیه حکم فرعی و ثانوي و از 

مربوط بـه تقیـه   يهدر دو آی،به همین دلیل).روایات کتاب العشرة: 72،1403جمجلسی،:ك.ر(
:این موضوع با ادات استثناء بیان شده است

يهسـور (»مگر آنکه بخواهید از آنـان بـه نحـوي تقیـه کنیـد     ...: إالّ أن تتّقوا منهم تقاة... «. 1
)28يهعمران، آیآل

کـه  مجبـور شـود، درحـالی   ] به گفتار کفر[مگر کسی که: إالّ من اُکره و قلبه مطمئن باالیمان«.2
).106يهنحل، آیيهسور(»قلبش مطمئن به ایمان است

چنانکه از این آیات پیدا است، تقیه راهی براي رهایی از اکراه و خطرهاي مهم جانی و مانند آن 
.است نه اصل اولی و ذاتی

ــا  فانه جایگــاهمتأســ ــار علمــی راه نیافتــه اســت و ب ــه تألیفــات و آث ــه چنــدان ب شناســی تقی
ــود ــینهوج ــاب   پیش ــا کت ــیعه و ی ــه ش ــاچیزي را از فق ــش ن ــوالنی بخ ــه اي ط ــی ب ــاي روای ه

هـاي گذشـته  تقیـه، چـه در دوره  يههـاي مسـتقل دربـار   تعداد رساله. داده استخود اختصاص
جا دارد پزوهشگران در این زمینه خألهاي موجـود را پـر   معاصر، اندك است ويهدورو چه در

.کنند
عنوان یک مسأله و فرع فقهی مطرح ساخت، شـهید اول  از میان فقها نخستین کسی که تقیه را به

نگـاري  نویسـی یـا تـک   پس از وي رساله. بود) 208يه، قاعد2جلد (القواعد و الفوائددر کتاب 
فی التقیـۀ ۀرسالها در موضوع تقیه، ترین رسالهمعاصر، مطرحيهدورتقیه آغاز شد و در يهدربار

الرسائلاست که در ضمن کتاب ) ره(از امام خمینیرسالۀ فی التقیۀو ) ره(از مرحوم شیخ انصاري
تفصـیل  هاي خود بـه مکارم شیرازي نیز در کتابمرحوم سیدحسن بجنوردي و آیۀاللّه. آمده است

.اندفقهی بررسی کردهتقیه را از منظر
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ها ها و ظرفیتضرورت: تقیه

گـواهی تـاریخ،  بـه . تشریع تقیه، غیر از مستندات دینـی و الهـی، ضـرورت تـاریخی نیـز دارد     
هــاي بســیاري از مخالفـان و دشــمنان، کمــر بـه قتــل شــیعه و مـرام او بســته بودنــد و در   گـروه 

ـ . ینداران نبـوده اسـت  برخی مواقع تاریخی، هیچ راهی جز تقیه پیش پاي د برخوردهـاي  يهنمون
هـا در ایـن بخشـنامه  . امیـه اسـت  هـاي حکـومتی بنـی   مخالفان، بخشنامهيهآلود و دشمنانتعصب

هـا را شـود و همـین سیاسـت   هـا آشـکار مـی   هاي ضد علـوي حکومـت  بخش مهمی از سیاست
نمونـه کـافی اسـت کـه بـدانیم     بـراي  . اي از رفتارهاي شیعیان مانند تقیـه دانسـت  باید منشأ پاره

معاویــه در چنــدین بخشــنامه و فرمــان حکــومتی بــه تمــام والیــان و اســتانداران و فرمانــداران 
أُنظروا إلی من قامت علیه البینه إنّه یحب علیاً و «:هاي تحت نفوذ و اقتدارش دستور داده بودمنطقه

بنگریـد هـرکس کـه دوسـتدار علـی و     : اهل بیته فامحوه مـن الـدیوان و اسـقطوا عطـاه و رزقـه     
،11مینـی، ج ا(»اش را ببریـد المـال حـذف کنیـد و روزي   خاندان او است، نامش را از دفتر بیت

).41و40ص: 1387
ـ   معاویـه طـی بخشـنامه   «: نویسـد الحدیـد مـی  أبـی همچنین ابـن  عمـال و يهاي واحـد بـه هم

ابـوتراب و اهـل بیـت او را   از ایـن پـس هـرکس چیـزي از فضـائل     «: کارگزاران خـود نوشـت  
پـا خاسـتند  گـاه خطیبـان بـه   آن. »ام و در امان نخواهد بـود ام را از او برداشتهروایت کند، من ذمه

.را لعـن کردنـد و از او بیـزاري جسـتند    ) ع(و در هر کوي و بـرزن و برفـراز هـر منبـري علـی     
بـیش از شـهرهاي دیگـر   ،)ع(دلیـل کثـرت دوسـتان و شـیعیان علـی     در این زمان مردم کوفه به

. معاویه، زیاد بـن سـمیه را بـر آنـان و اهـل بصـره گمـارد       . بود] هاي معاویهگیريسخت[گرفتار 
آمـد، نسـبت بـه شـیعیان    حسـاب مـی  ز آنجا که زادة سمیه، خود در گذشته در شمار شـیعیان بـه  

سـاند و ریافـت و بـه قتـل مـی    پـس آنـان را در هـر کـوي و بـرزن مـی      . اطّالعات کافی داشت
هـا و پاهـایی را کـه قطـع کـرد،     بسـا دسـت  . آوردموجبات خوف و وحشت آنان را فـراهم مـی  

عراق هاي درختان آویخت، یا از سرزمینهایی را که از حدقه بیرون آورد و آنان را بر شاخهچشم
،11ج الحدید،ابیابن(»...اخراج کرد، تا جایی که هیچ شخصیت معروفی در آن ناحیه باقی نماند

).44ص:1387
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ــه  ــه را در نام ــرورت تقی ــهض ــهداءاي ک ــرت سیدالش ــر ) ع(حض ــت، بهت ــه نوش ــراي معاوی ب
ـ   . توان دیـد می تـاریخی، فهرسـت بلنـدي از جنایـات معاویـه را در حـقِّ       يهایشـان در ایـن نام

تو قاتل آیا ... آیا تو قاتل حجر بن عدي نیستی؟«: نویسدشمارد و میدوستان و شیعیان پدرش می
آیـا تـو قاتـل    ... آیا تو موالي زیاد بن سـمیه فرزنـد فـراش نیسـتی؟    ... عمرو بن حمق نیستی؟

معـادن الحکمـۀ فـی    ، احمـدي میـانجی  (» حضرمی که زیاد راجع به او به تو نامه نوشت، نیستی؟
).34ص ،مکاتیب االئمه

طالب بر شیعیان علی بن ابیهایی را که در آن دوران این روایات و اسناد تاریخی بخشی از ظلم
عقالیی و امـري  يهکارگیري اصل تقیه، یک سیربنابراین هرچند که به. کندرفته است، گزارش می

هاي مؤکّد پیشوایان شیعه به آن، ها و فرمانفطري و طبیعی است ولی اشتهار شیعه به تقیه و توصیه
هـاي  افزون بر ریشـه . نند آنها با شیعیان استمروان و ماسفیان و آل ناشی از کینه و دشمنی آل ابی

ـ   . گذاردتاریخی و عقلی، پیامدهاي تقیه نیز بر ضرورت آن صحه می يهبه سخن دیگـر اگـر جامع
یافتنی اسـت، بـیش از   دینی بداند که تقیه منشأ چه آثاري است و چه اهدافی از رهگذر تقیه دست

شماري از اهداف و پیامدهاي طبیعی تقیـه در زیـر   ،رواز این. یابدپیش به ضرورت آن وقوف می
: شودیادآوري می

پاسداري از کیان امامت . 1

، تقیه را )ع(امام صادق. تقیه نقش مهمی در دفاع از سازمان امامت و حفظ این میراث الهی دارد
لیس «:ندفرمایاز گزند حوادث ناگوار و مردمان پست دانسته و می) ع(عاملی براي حفظ اهل بیت

از ما نیست کسی که به تقیه ملتزم نباشد و ما را از : منّا منْ لم یلزِم التقیۀ و یصوننا عن سفلۀ الرعیۀ
).212ص :16،1409، ج عاملیحرّ(»شرّ مردمان پست حفظ نکند

هاي ویرانگر خواهد شـد و آنچـه   ها و درگیريحرکت بدون رهبري و مدیریت، دستخوش آفت
مردم سفله يههاي جائر و طاغوتی نیست؛ بلکه گاه از ناحیکند، فقط حکومتدید میرهبري را ته

اي رو بر امت واجب است که کیان امامت را در قلعهاز این. گیردنیز امامت در معرض خطر قرار می
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شـود  آفرینـی سـاخته نمـی   طلبی و حماسهامن و محصور فقط با شهادتيهاین قلع. امن قرار دهد
.یقین تقیه استیکی از دیوارهاي بلند و استوار آن بهبلکه 

سازي نیروهاي انسانیحفاظت و ذخیره. 2

طـول  هـا بـه  در جوامع و اجتماعاتی که تربیت و آموزش نیروي انسـانی فعـال و کارآمـد سـال    
هاي هنگفـت دارد، نبایـد جـان   گذاريانجامد و پرورش اعضاي معتقد و ایثارگر نیاز به سرمایهمی

رعایـت تقیـه در چنـین    . افراد مؤمن آن را براي تأمین نیازهاي زودگذر و آنی به خطـر انـداخت  
تـا سـه   ) ص(در آغاز رسالت پیامبر گرامی اسالم،رواز این. تري استتر و جديجوامعی حساس

خـود را يهگرفت و پیامبر و مؤمنان نخستین عقیدسال، دعوت به اسالم کامالً مخفیانه صورت می
اولیه سامان یافت و مسلمانان نیرو گرفتند، دعـوت  يهبا گذشت سه سال که هست. کردندپنهان می

و بـیش  طور کامل برداشته نشد و کـم با وجود این، دستور تقیه به. به اسالم نیز علنی و آشکار شد
م در روزهـاي  وجود داشت تا مسلمانان بتوانند نیروهاي خود را براي دفاع از مکتب نوبنیاد اسـال 

حتّی در مدینه که حکومت اسالمی شکل گرفته بود و مسلمانان از . حساس و خطرخیز حفظ کنند
اگرچه تقیه در مکّه . قدرت برتر و بیشتري برخوردار بودند، همچنان تقیه در دستور کار قرار داشت

انان از نظر قدرت و هایی نیز داشت که بازگشت آن به تفاوت وضعیت مسلمبا تقیه در مدینه تفاوت
.استقرار در این دو شهر است

هاسازي اهداف و برنامهپنهان. 3

انــد و ازجــوامعی اســت کــه اقلیــت صــالح گرفتــار اکثریــت ناصــالحکــاربرد تقیــه بیشــتر در
حیات فردي و اجتماعی خـود و همزمـان   يهاقلیت مؤمنِ صالح، براي ادام. توسل به آن ناگزیرند

شــان الزم اســت در بســیاري از مواقــع و مــوارد بــه اصــلهــداف واالي مکتــببــراي پیشــبرد ا
کارگشاي تقیه توسل کنند و از ایـن رهگـذر مکتبـی را کـه رهـایی انسـان و جهـان در گـرو آن        

نیـز تعبیـر   » جنّـه «گفتنی است که در روایات از تقیه به . ها نگه دارنداست از گزند آفات و آسیب
جنین را چون در شـکم مـادر پنهـان    . است» خفا«و » پنهان«معناي بهدر لغت » جنّ«. شده است
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دیوانـه را هـم کـه   . هـا یعنـی موجـود پنهـان از دیـده    ) در مقابـل انـس  (جِـن . است جنین گویند
دلیـل فراوانـی  بهشـت را نیـز بـه   . دانسـتند زده مـی روسـت کـه او را جـن   گویند، از آنمجنون می

اند زیـرا  تقیه را نیز جنّه خوانده. انددرختان، جنّت نامیدهدرختان و پوشیدگی آن زیر شاخ و برگ
از امـام  . کنـد خود را از کفّار و مخالفان پوشانده و مخفی مـی يي تقیه، عقاید حقّههوسیلانسان به

ات را طـال و راه و آیـین  : اسـتر ذهبـک و ذهابـک و مـذهبک    «:نقل است که فرمـود ) ع(صادق
ین دستور مطلق نیست و مربوط به مواقعی است که حفظ جان انسان به روشن است که ا. »بپوشان

.آن وابسته است

حفظ جان دیگران. 4

کسـی کـه نفـوذ اجتمـاعی و قبـول عـام دارد، بـراي خـود او        يهگاهی اظهار نظر و ابراز عقید
کنــد ولــی ممکــن اســت جــان دیگــري یــا دیگــران را بــه خطــر ضــرر و خطــري ایجــاد نمــی

در . باطنی سودي نداشته باشد، کتمان و تقیه الزم اسـت يهگونه موارد اگر بیان عقیددر این. اندازد
بینیم عباس در پیِ آنان بودند، میامیه و بنیکه بنی) ع(حاالت بعضی از اصحاب خاص و مؤثر ائمه

ان با امام ایشيهکرده است، تا رابطآنان را در مقابل دیگران و بیگانگان مذمت ) ع(که امام معصوم
. آمیزي را عـرض کـرد  مطلب گالیه) ع(عنوان نمونه روزي زراره خدمت امام صادقبه. افشا نشود

خواهد اي هستی که سلطان جباري میمن مانند خضرم و تو مانند آن کشتی«: امام در پاسخ فرمود
گـاهی در  همان گونه که خضر، آن کشتی را معیوب سـاخت، مـن نیـز    . آن را غاصبانه تصرّف کند

ذیـل زرارة  :1404طوسـی، (» کنم تا از شرِّ فراعنۀ زمان محفوظ بمانیجلسات تو را نکوهش می
).بن اعین

آید که تقیه فقط پوشاندن عقاید خود نیست بلکه گاهی با اظهار نظري از این روایت چنین برمی
در اصـطالح  . مـان باشـد  توان باورهاي او را نیز پنهان کرد تا جان و مالش در اکسی میيهدربار

ایـن روش،  . خواننـد زدن یا آدرس خطـادادن مـی  مداران امروزین این شیوه را نعل وارونهسیاست
هاي بهتري را کند و فرصتاندازد و دست او را از جان دوستان کوتاه میدشمن را به خیال خام می

.گذارددر اختیار آنان می
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سپر حفاظتی. 5

) ع(امـام علـی  . مؤمنان اسـت يهبراي حفاظت از خون و جان همدر فرهنگ شیعی تقیه راهی
تقیـه از : التقیۀُ من أفضلِ أعمال المـؤمن یصـون بهـا نفسـه و إخوانَـه عـنِ الفـاجرین       «:فرمایدمی

»رهانـد اش را از چنگال فاجران مـی کمک آن خود و برادران دینیبهترین اعمال مؤمن است که به
:روایـت شـده اسـت   ) ع(نیـز از حضـرت امـام صـادق    ). 222ص:16،1409ج حرّ عـاملی، (
کلینـی  (»تقیه سپر مومن و چشمِ بد دورکننده از اوسـت : التقیۀُ تُرس المؤمن و التقیۀُ حرز المؤمن«

و» غصــه«بــر وزن » جنّــۀ«و » قُــرص«بــر وزن » تُــرس«). 314ص:3،1401ج،رازي
کـار اي بـه معنـاي سـپر و وسـیله   نی دارنـد و بـه  تقریبـاً مفهـوم یکسـا   » حفـظ «بـر وزن  » حرز«

در مفهوم تقیـه، معنـاي   ،بنابراین. کندروند که سرباز در میدان نبرد در پناه آن خود را حفظ میمی
گفتنـی اسـت کـه اگـر سـپرهاي      . دفاع در برابر دشمن براي حفاظت خود یا همرزمان نهفته است

و » دفاع عامـل «ري تقسیم کنیم و نیز اگر دفاع را به افزاافزاري و سختحفاظتی را به دو نوع نرم
هاي غیرافزاري و دفاعیقین تقیه در شمار مؤثّرترین سپرهاي نرمبخش کنیم، به» دفاع غیرعامل«

خوبی توان دفاعی و حفاظتی آن را روشن این روش دفاعی و گاه تهاجمی بهيهپیشین. عامل است
.کندمی

ثمربیهوده و بیهاي جلوگیري از قیام. 6

)ع(برخی از عوام شـیعه و حتّـی برخـی خـواص و اصـحاب ائمـه      ) ع(امامت ائمهيهدر دور
نگـري و اهـداف سـنجیده و بـدون داشـتن یـار      ریـزي صـحیح و آینـده   گونـه برنامـه  بدون هـیچ 

.خاسـتند و یاور و امکانات و تجهیـزات الزم، بـه مقابلـه بـا دسـتگاه امویـان و عباسـیان برمـی        
پرداختنـد و نسـبت بـه نتـایج و پیامـدهاي     خـود و عمـل بـه آن مـی    يهن تنها به بیان عقیـد آنا

از همـین رو مـورد تعقیـب و اذیـت و آزار و گـاه قتـل و شـهادت       . توجـه بودنـد  نـاگوار آن بـی  
.شـد هاي انقالبی شیعیان یکی پـس از دیگـري سـرکوب و متالشـی مـی     گرفتند و حرکتقرار می

هـاي انقالبـی  منظـور حفاظـت از جـان شـیعیان و هدفمندسـازي حرکـت      به)ع(براي همین ائمه
کردنـد و حتّـی نسـبت بـه تـرك     کـارگیري تقیـه را توصـیه و سـفارش مـی     شیعیان، پیوسـته بـه  
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آمدنـد، تشـویق   تقیـه برمـی  ي هخـوبی از عهـد  نمودند و گاهی هم کسـانی را کـه بـه   آن توبیخ می
هاي تاریخی مسطور هاي نافرجام کم نیست و در کتابوع قیامهاي تاریخی این ننمونه. فرمودندمی

.است

جلوگیري از انزواي شیعیان. 7

ویـژه امویـان و عباسـیان و    دلیل حاکمیت سـالطین جـور، بـه   هاي تاریخی بهدر برخی از دوره
ی جـوی دلیل تـرس از انتقـام  گرفت و نیز بههایی که ضد شیعیان صورت میفشارها و قتل و غارت
ــه، شــیعیان و امامیــان از خلــوت عامــه و حاکمــان و بــه منظــور حفــظ و صــیانت از عقایــد حقّ

دفـاعی، گـاهی تمسـخر و    يهاین شیو. کشیدندآمدند و چادر انزوا بر سر خود میخود بیرون نمی
.کـرد انگیخت و گاهی نیـز بـدبینی عامـه و تبلیغـات سـوء را بیشـتر مـی       دشمنان را برمیيهطعن

تبلیغات، شیعیان به ناهماهنگی با جریان کلّـی جماعـت و ایجـاد تفرقـه و فتنـه در میـان       در این
) ع(ائمـه ،رواز ایـن . شـدند نکردن به اتحاد مسلمانان و آداب اجتماعی متّهم میمسلمانان و توجه

خواستندخواندند و از آنان میشیعیان را به معاشرت و حسن مصاحبت و همسایگی با عامه فرامی
کـار بندنـد و هراسـی بـه خـود راه      که بهانه را از دشمنان بگیرند و در شرایط اضطراري تقیه را به

ـ  . گیري را از میان بـردارد گوشهيهتقیه توانست رخوت و روحی،بنابراین. ندهند يههمچنـین تقی
تأکیـد  شـاید . هـا کاسـت  تحبیبی و مداراتی نظر مثبت عامه را به شیعیان جلب کـرد و از دشـمنی  

در بسیاري از روایات وجود دارد براي جلـب نظـر و تـألیف    » اخوان«يهفراوانی که بر روي کلم
جویی، شـماتت و تمسـخر و   اینها، تقیه راه بهانهيهافزون بر هم. قلوب برادران عامه هم بوده است

.انتقام را بر دشمنان بست

نقلی و عقلی تقیهيهادلّ

افـزون بـر عقـل عملـی،     . شرعی استيهدینی مبتنی بر نصوص و ادلّتقیه همچون سایر احکام
بـه سـخن   . اي از آنها گزارش شـد هاي آشکاري بر تقیه دارند که پیشتر پارهمتون دینی نیز داللت

تـوان  کتاب، سنّت، اجماع و عقـل مـی  يهچهارگانيهدیگر براي اثبات احکام تکلیفی تقیه، از ادلّ
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يهلئهاي قرآنی و روایی و سپس عقلـی را بـر مسـ   نخست شماري از داللتدر اینجا. بهره گرفت
تقیه به بحث گذاشته می شود تا آشکار گردد که تقیه از مبانی و دالیل استواري برخوردار اسـت و  

. آسانی بتوان بر آن انگشت نقد و نفی گذاشتچنین نیست که به

هاي قرآنینصوص و داللت. 1

داللــت برخــی از ایــن. تقیــه هســتنديهتــرین ادلّــنخســتین و مهــمآیــات و نصــوص قرآنــی
آیات بر تقیه، مطابقی و برخی التزامی یا تضمنی اسـت امـا آنچـه تردیـدي در آن نیسـت، امکـان       

آید شماري از ایـن مسـتندات قرآنـی تقیـه     آنچه در پی می. انتساب کلّی تقیه به آیات قرآنی است
:است

هنگام اضطرار کافران بهاقرار به والیت. 1ـ1

»       ـنَ اللَّـهم سفَلَـی ـکـلْ ذَلفْعـنْ یم ینَ ونـؤْمونِ الْمنْ دم اءیلرِینَ أَونُونَ الْکَافؤْمالْم ذتَّخـی لَایف
ـ   ..: .ء إِلَّا أَنْ تَتَّقُواْ منْهم تُقَاةً و یحذِّرکُم اللَّه نَفْسهشَی جـاي اهـل ایمـان، کـافران    همؤمنـان نبایـد ب

کس چنین کند چیزي از خدا نزد او نیست مگـر ایـن   ند و هررا به دوستی و سرپرستی خود برگزین
/عمـران آل(»...داردکه بخواهید از آنان تقیه کنید و خداوند شما را از نافرمانی خود برحذر مـی 

28.(
.لـزوم رعایـت تقیـه اشـاره دارد    این آیه در مدینه نازل شـده اسـت و بـه داللـت مطـابقی بـر       

عنـوان دوسـت و نـه   دهـد کـه بیگانگـان را نـه بـه     خداوند در صدر آیه به مسلمانان دسـتور مـی  
کند که هرکس تن به چنین کـاري  سپس تهدید می. عنوان یاور و حامی در هیچ کار خود نپذیرندبه

ـ » تقیـه «درنـگ  دهد ارتباطش را با خداوند گسسته است امـا بـی   ،بنـابراین . کنـد تثناء مـی را اس
. اگر کسی از روي تقیه کافري را ولی خود بنامد یا در برابر او تمکین کند مشمول نهی آیـه نیسـت  

، »سـپر «، »خـوف «، »زره«معنـاي  بـه » يوق«ي ههر دو از ریش» تقیه«و » تقاة«گفتنی است که 
دادن نـوعی از  مذکور بـراي نشـان  يهاز تقیه در آی» تقاة«شاید تعبیر به . است» حذر«و » کتمان«

زیرا ،اي خاص از پرهیز داللت داردبر گونه» تقاة«يهکلم. انواع تقیه باشد که همراه با خوف است
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کرد و نیازي بـه تأکیـد نـوعی    اکتفا می» االّ ان تتّقوا منهم«يهدر غیر این صورت الزم بود به جمل
.نبود

زیـرا در غیـر ایـن   ،آید که تقیه اسـتثناء اسـت نـه قاعـده    یادشده، چنین برمیيهمچنین از آیه
در مکتـب اسـالم  . نماید کـه نادرسـت اسـت   صورت تخصیص اکثر و زیادت فرع بر اصل رخ می

،نشر و تبلیغ معارف حـق و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و جهـاد در راه خـدا اصـل اسـت          
مکـانی، اسـتفاده از تقیـه   ولی در برخی مواقـع خـاص و جزئـی بـه اقتضـاي شـرایط زمـانی و       

نشـینی بـا ایـن نگـاه، تقیـه یـک عقـب      . براي حفظ دین و کیان اسالم مجاز و بلکه مطلوب است
در اصــطالح نظامیــان، گــاهی دادن. منظــور حفــظ نیــرو و موجودیــت دیــن اســتتــاکتیکی بــه

ن خـود در تقیـه نیـز مـؤمن بخشـی از ایمـا     . زمین به دشمن براي گرفتن زمـان از او الزم اسـت  
ـ ظاهر و از سرِ اجبار کنار میرا به  مسـاعد بـه مقاصـد خـود دسـت     يهگذارد تا در زمانه و زمین

در حقیقت سیاست امر به معروف و نهی از منکر، سیاست راهبردي اسالم است و تقیـه یـک   . یابد
هـا  ولیتمعناي ترك مسئبا این فرض تقیه به. ي از آن نیستریزکاربردي است که گاهی گيهبرنام

ـ  گیـري و انزواطلبـی و   گوشـه يهو وظایف دینی و اهمال در شعائر اصیل اسالمی و تقویت روحی
کیشـان و بـرادران ایمـانی   اعتنـایی بـه حقـوق و وظـایف مـا نسـبت بـه هـم        گـري و بـی  رهبانی
آیۀ در ذیلالمیزانچنانکه مؤلّف . عبارت دیگر تقیه تغییر شکل مبارزه است نه انتفاي آنبه. نیست

ربما یترتب علی التقیۀ و المجاراة مع أعداء الدین و مخالفی الحـق مـن حفـظ    ... «: گویدمذکور می
گـاهی آنچـه   ...:مصلحۀ الدین و حیاة الحق ما ال یترتب علی ترکها و إنکار ذلک مکابرة و تعسف

»ن مترتّب نیستتردید بر ترك آبی) مانند مصلحت دین و استمرار حیات حق(بر تقیه مترتّب است
، ص 3، ج طبــريتفســیر؛ 435، ص 2تبیــان، ج : ك.نیــز ر؛ 153ص : 3،1394طباطبــایی، ج (

152.(
انَّ التقیۀ جائزة إلی یوم القیامۀ فالدخول فی والیتهم البد و «: نویسدسرخسی نیز ذیل این آیه می

در ذیل سـخن  » عدم جواز««. »أنْ یکونَ عند حصول االضطرار و اإلکراه أما مع االختیار فالیجوز
: 24،1414سرخسی، ج (»دهد که مراد از جواز در صدر کالمش، وجوب استسرخسی نشان می

).45ص
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جواز تقیه به شرط ایمان قلبی. 1-2

»لَک انِ ومنٌّ بِالْإِیئطْمم هقَلْب و نْ أُکْرِهإِلَّا م هانمإِی دعنْ بم نْ کَفَرَ بِاللَّهراً    مـدبِـالْکُفْرِ ص نْ شَـرَحنْ م
یمظع ذَابع ملَه و نَ اللَّهم غَضَب هِملَیبـه  [آوردنش به خـدا کفـر ورزد  هرکس که پس از ایمان: فَع

دلش مطمـئن بـه ایمـان    ] کهدرحالی[اجبار شود ] به کفر[مگر کسی که ] شودعذاب خدا گرفتار می
اند، غضبی سخت از خدا بر آنان است و آنان را ا براي کفر گشادهخود ريهولی آنان که سین. است

).106نحل، (»عذابی عظیم است
ـ    يهدربـار . این آیه نیز داللت مطابقی بـر موضـوع تقیـه دارد    شـریف، يهشـأن نـزول ایـن آی

ايحادثـه ي هسخنان متعددي نقل شده است ولی بنـا بـر اعتقـاد اکثـر محقّقـان، ایـن آیـه دربـار        
گونـه  ایـن مـاجراي تـاریخی را ایـن    المیـزان تفسیر صاحب . که براي عمار یاسر اتّفاق افتاداست

: کندگزارش می
مشرکان عمار را گرفتند و رهایش نکردند تا اینکه او نبی مکرّم اسالم را دشنام داد و خـدایان  «

از خود : کردي؟ گفتچه : پرسید) ص(رسید، پیامبر) ص(وقتی خدمت پیامبر. آنان را تمجید کرد
پیـامبر . اطمینان به ایمـان : یابی؟ گفتدر قلبت چه می: فرمود) ص(پیامبر. شرّي بر جاي گذاشتم

در ایـن هنگـام   . همان کار را بکـن ] که مرا سب کنی[پس اگر باز هم از تو خواستند : فرمود) ص(
، جطباطبـایی (»نازل شـد ...کْرِه و قَلْبه مطْمئنٌّ بِالْإِیمانِمنْ کَفَرَ بِاللَّه منْ بعد إِیمانه إِلَّا منْ أُۀي آی

).358ص:12،1394
تقیه در جایی است کـه مـؤمن   . به ضرورت عقلی نیز تقیه بدون ایمان قلبی معنا و مصداق ندارد

معنـا و  پوشاند ولی اگر در قلب خود ایمانی نداشته باشد پوشـاندن و تقیـه  چیزي را از دشمن می
را » و قَلْبه مطْمئنٌّ بِالْإِیمـانِ «يهحالیي همذکور جمليهروست که خداوند در آیبدین. مفهوم ندارد
هاي خـود را بـا   ها و همکارياستفاده نکنند و همگراییاي از این حکم سوءشود تا عدهیادآور می

.دشمنان به حساب تقیه نگذارند
آیـا کـار عمـار    «هایی نیز مطرح شده است؛ از جملـه اینکـه   ها و شبههلباال سؤايهدر ذیل آی

درست بود که تقیه کرد و جانش را نجات داد یا تصمیم پدر و مادر او که تقیه نکردنـد و تـا پـاي    
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افضـل اسـت یـا تقیـه و حفـظ      آیا ثبات در دیـن، «و » ند و جام شهادت را نوشیدند؟جان ایستاد
»جان؟

زیـرا بـا  ،اند که عملکـرد پـدر و مـادر عمـار در تـرك تقیـه افضـل اسـت        دهبرخی بر این عقی
امـا ایـن عقیـده بـا     . گـردد ها دین و ارکان نظام اسالم استوارتر میها و استقامتگونه پایدارياین

تقیه یـک دسـتور صـریح دینـی     . روایات فراوان باب تقیه و صراحت آیات شریف همخوانی ندارد
ـ از این. هاي مالی و انسانی اسالم استف سرمایهاست که ترك آن اتال يهروست که شاید بتوان آی

پدر . شمار آوردهاي قرآنی تقیه بهرا نیز از پشتوانه) 195/بقره(»و ال تُلقوا بأیدیکم إلی التّهلکه«
رت و تعصب دلیل غیاطّالعی از حکم تقیه راه شهادت را برگزیدند و یا بهدلیل بیو مادر عمار یا به

اجر و ثواب نیست اما آنچه حکم اولی و دسـتور صـریح اسـت تقیـه     شدید به اسالم که آن نیز بی
.باشدمی

اختفاي ایمان براي نجات مؤمنان. 1-3

»          ـی اللَّـهبقُـولَ رـالً أَنْ یجأَتَقْتُلُـونَ ر انَـهمإِی کْـتُمنَ یـورْعـنْ آلِ فنٌ مـؤْملٌ مجقَالَ ر و  قَـد و
ـ   ذي یعـدکُم جاءکُم بِالْبینَات منْ ربکُم و إِنْ یک کَاذباً فَعلَیه کَذبه و إِنْ یک صادقاً یصبکُم بعـض الَّ

 کَذَّاب رِفسم ونْ هي مدهلَای و مـرد مـؤمنی از آل فرعـون کـه ایمـان خـود را پنهـان       :...إِنَّ اللَّه
/ )غـافر (مـؤمن (» ...است؟پروردگار من اللّه: گویدمیکشید که آیا مردي را می: کرده بود، گفت

28.(
مردي که قرآنبه گواهی . دارد) ع(این آیه اشاره به بخشی از تاریخ و سرگذشت حضرت موسی

را از خطر ) ع(اي حساس توانست جان موسیایمان خود را از فرعونیان مخفی کرده بود، در لحظه
و دفاع ) ع(مؤمن آل فرعون براي خدمت به آیین موسی) باطنیيهکتمان عقید(تقیه . مرگ برهاند

اسـرار  يهوي با نفوذ در تشکیالت فرعونیان از هم. بحرانی و حساس بوديهاز حیات او در لحظ
ـ هاي فرعون براي قتل موسی مطّلع بود و به موقع نقشهو برنامه در . ش بـرآب کـرد  هاي آنان را نق

التقیۀُ دینی و دینُ آبائی و ال دینَ لمـنْ ال تقیـۀَ لـه و    «: خوانیممی) ع(حدیث مروي از امام صادق
يهمـن و شـیو  يهتقیه شیو: فی االرض ألنَّ مؤمنُ آل فرعون لو أظهر االسالم لَقُتلَالتقیۀُ تُرس اهللا
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تقیه سپر الهی است . ماندنمی) براي او(نگیرد، دین کارکسی که تقیه را به. پدران و اجداد من است
»شـد حتم کشته مـی کرد، بهدر روي زمین؛ چه آنکه مؤمن آل فرعون، اگر اسالم خود را اظهار می

).521ص:8،1408ج،طبرسی(
و تاریخ صـدر اسـالم   ) ع(ء فرعون در تاریخ برخی دیگر از انبیانظیر ایمان و داستان مؤمن آل 

عنوان نمونه در روایات، ایمان حضرت ابوطالب بـه ایمـان مـؤمن آل فرعـون     به. شده استتکرار 
»إن أباطالب کمؤمنِ آل فرعون یکتم إیمانـه : فی حدیث قال) ع(عن العسکري«:تشبیه شده است

يهلئدر این روایت صـراحت در مسـ  » یکتم ایمانَه«يهجمل). 470ص:تابی،18ج،بروجردي(
.تقیه دارد

حکـم تکلیفـی  «يهلئدلیـل داللـت مطـابقی، بـیش از آیـات دیگـر در مسـ       گفته بهآیات پیش
يهولـی بـا توسـع   گیـرد،  ب تقیه مورد توجه قرار مـی وجويهکاربرد دارد و در بحث از ادلّ» تقیه

بلکه اگـر  ،خوفی فقط منحصر در کتمان حقیقت نیستيهشود که وجوب تقیمالك تقیه روشن می
تمان براي رعایت مصالح مهم دیگري نیز باشد عمل بـه تقیـه جـایز اسـت هماننـد داسـتان       این ک

و برخورد حضـرت یوسـف بـا    ) ع(ها به دست حضرت ابراهیم خلیلاصحاب کهف و شکستن بت
تقیه وجود دارد کـه بـه   يهشده در باال آیات دیگري نیز در زمیني یادهافزون بر سه آی. برادرانش

این آیات عبارتند . شوندو به کمک روایات تفسیري، مستند قرآنی تقیه محسوب میداللت تضمنی 
:از

هالکت يهپرهیز از ورط. 1-4

). 195بقـره، (»با دستان خـود، خـویش را بـه هالکـت نیندازیـد     : لَاتُلْقُواْ بِأَیدیکُم إِلَی التَّهلُکَۀِ«
:اند که از آن جمله است ایـن روایـت  أیید کردهروایات دالیت ضمنی این آیه را بر تقیه تصریح و ت

،16، جحـرّ عـاملی  (»فـی التّقیـۀ  ) والتقلوا بأیدیکم إلـی التّهلکـۀ  (هذا : قال) ع(عبداللّهعن ابی«
).213ص:1409

،داللت آیه بر تقیه ـ غیر از آنکه از تصدیق روایـات برخـوردار اسـت ـ بسـیار روشـن اسـت        
ـ     زیرا ترك تقیـه مصـداق القـاي     هالکـت اسـت و نهـی از آن   يهنفـس بـه دسـت خـود در ورط
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دهـد،  موارد استثنایی مانند آنچه در جهاد و جنگ یا دفاع رخ می. معناي نهی از ترك تقیه استبه
دلیل خاص دارد وگرنه حکم کلّی آیه و عقل، حفظ نفس و پرهیز از مهالک حتمی و حتّی احتمالی 

.است

تقیه؛ مصداق صبر. 1-5

»هونَأَیحتُفْل لَّکُماتَّقُوا اهللا لَع ابِطُوا ور ابِرُوا وص بِرُوا ونُوا اصینَ آماي آنان که ایمان آوردیـد،  :ا الَّذ
باشـد کـه رسـتگار    . صبر پیشه کنید و شکیبا باشید و به مصاف دشمن بروید و از خـدا بپرهیزیـد  

).200/عمرانآل(»شوید
اصـبروا «: امـام فرمـود  . راجع بـه ایـن آیـه سـؤال کـردم     ) ع(صادقاز امام: گویدبصیر میابی

»لعلّکـم تفلحـون  علی المصائب و صابروهم علی التقیۀ و رابطوا علی مـن تقتـدون بـه و اتّقـوا اهللا    
بنابراین مصابره که صبر شدیدتري است، شـامل تقیـه نیـز    ).208ص:16،1409جعاملی،حرّ(

.شودمی

جلب خیرتقیه؛ براي . 1-6

در ایـن آیـه   ). 70/یوسـف (»هسـتید شـما سـارق  ! اي کاروانیـان : ایتها العیر انّکُم لَسارقون«
ایـن نسـبت زمینـه را بـراي     . خواننـد برادران یوسف را دزد میيهکارگزاران حضرت یوسف قافل

. برادران و نجات یعقوب از هجران فراهم کرديهتوب
الخیرَ فی مـن  «: یقول) ع(سمعت اباجعفر: قال«:آمده است)ع(ربصیر از امام باقدر روایت ابی

نیـز  ). 375،ص 18، ج بروجردي(»التقیه له و لقد قال یوسف ایتُها العیر انَّکُم لَسارقون و ماسرقوا
کُـم  و لقد قال یوسف ایتُها العیر انَّالتقیۀُ من دین اهللا: قال«: کندنقل می) ع(بصیر عن امام صادقابی

.»ما کانوا سرقوا شیئاً و ما کذبلَسارقون واهللا
ـ   ا منافع ایـن تقیۀ یوسف دفع ضرر نبود بلکه جلب منفعت بود امتـاریخی چـه بـود؟    يهدر تقی

اي به بـرادران و  دانیم همین اتّهام تقیهاي قصد خیر داشت و چنانکه میاز این اتّهام تقیه) ع(یوسف
رسـید؛ کنعـان آبـاد شـد؛ بـرادران      ) ع(به یوسف)ع(یعقوب: ها را گشودرهگيهکاروان کنعان هم
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اش را یافت و کشور بزرگ مصر از آن پس از وجود توبه کردند؛ یوسف پدر و خانواده) ع(یوسف
. و حضور دو پیامبر برخوردار شدند

تقیه؛ راه گریز از حرج. 1-7

).78/حج(»و قرار نداد بر شما در دین حرج را: حرَجٍو ما جعلَ علَیکُم فی الدینِ منْ «
پیام صریح و روشن این آیه آن است که در دین حرج نیست؛ یعنی آنچه مؤمن را بـه زحمـت و   

گاهی براي فرار از حرج و رهایی از زحمت فـراوان و جانکـاه   . اندازد دین و دینی نیستخطر می
شریفه، هرگاه اجرا و عمـل بـه   يهمفاد تضمنی این آیبه سخن دیگر طبق. اي جز تقیه نیستچاره

آیات دیگـر نیـز   . احکام مقابله با دشمن، مسلمانان را به خطر و حرج اندازد، آن حکم منتفی است
:فرمایدعنوان نمونه خداوند میکند بهاین حکم را تأیید می

خداوند براي شما آسانی را اراده کرده است نه دشواري : یرِید اهللا بِکُم الْیسرَ و لَایرِید بِکُم الْعسرَ«
).185/بقره(»را

همچنین باید دانست کـه سـنگ بنـاي احکـام     . پیشین استيهداللت این آیه بر تقیه همانند آی
. پسنددفرسا را براي مسلمانان نمیاسالم بر یسر و آسانی است و خداوند سختی و گرفتاريِ طاقت

یه در اسالم تشریع نشده بود عسر و سختی فراوانی بر پیروان ایـن مکتـب عـارض    اگر تق،بنابراین
م گیـري خداونـد در اسـال   در واقع یکی از موارد آسـان . آمدندآن برنمیيهشد که شاید از عهدمی

.تشریع تقیه است) شریعت سهله(

روایات. 2

ـ چنین برمی) ع(از سیره و روایات حضرات معصومین تـرین  شـرعی از ضـروري  يهآید که تقی
از بررسی اجمالی روایات تقیـه در  . راهبردهاي شیعه در رویارویی با موانع سخت و ویرانگر است

: آیددست میهمجامع روایی شیعه، مطالب زیر ب
گاه خود بـه آن عمـل   . کوشیدند تقیه را در فرهنگ دینی نهادینه کنندمی) ع(اهل بیتيهائم-
. کردنـد دادند و گاه آنان را به آن ترغیب مـی ن طریق به شیعیان آموزش عملی میکردند و از ایمی
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نکردن برخی شیعیان به رعایت ایـن اصـل مهـم ابـراز     توجهگاهی نیز گالیه و اعتراض خود را از 
.داشتندمی

به این ترتیب . شامل بیش از یکصد روایت استجامع االحادیثو وسائل الشیعهباب تقیه در -
.1رسدگذرد و به مرز تواتر میتقیه از حد استفاضه میيهوایات دربارر

تقیه، جواز آن را در وقت خوف و خطر، اثبات و جواز عمل به تقیـه را  ي هاخبار متواتر دربار-
. کندقطعی می

تکلیفی روایات تقیه، حکمت تشریع، نتایج، آثار، حدود، انواع و اقسام، موارد استثناء و احکام -
.کندتقیه را بیان می

:اندطور کلّی روایات مربوط به تقیه دوگونهبه-
کند مانند ها و اهمیت آن را بیان میاول، روایاتی است که اصل مشروعیت تقیه یا ویژگیيهدست

.»تسعۀُ أعشار الدین فی التقیۀ«و » التقیۀُ تُرس المؤمن«روایات 
ترتیـب  این گروه از روایات را بـه . که در ارتباط با احکام فقهی استدوم روایاتی است يهدست

:بندي کردزیر می توان تقسیم
این قسم نیز خود . فقهی مکلّفان در حال تقیه استيهروایاتی که در مقام تعیین وظیف: قسم اول

:بر دو نوع است
اند مانند این سخن کلّی امام نحو عام یا خاص مشخّص کردهمکلَّف را بهيهروایاتی که وظیف) 1

یـا  . »إذا کنتم فی أئمۀ الجور فَامضوا فی أحکامهم و ال تشهروا أنفسـکم «: فرمایدکه می) ع(سجاد
اي که در آن از گرفتن بعضی از اموال طبـق مـذهب مخالفـان    به نامه) ع(این پاسخ عام امام کاظم

گفتـه  پیشيهدو نمون. »یۀ منهم والمداراةیجوز لکم ذلک إذا کان مذهبکم فیه التق«: سؤال شده بود
روایات خاص روایاتی است . کندمصادیق روایات عام بودند و تکلیف عمومی مؤمنان را معلوم می

اي در وضوي تقیـه يهدربار) ع(کنند مانند دستور امام صادقکه تکلیف شخص خاصی را بیان می
» ألیس تشـهد بغـداد و عسـاکرهم؟   «: فرمایندیدر ذیل روایت م)ع(امام. خطاب به داوود بن زربی

دلیل حضورش در به مقتضاي حال او و به) ع(کند که مفاد سخن اماماین ذیل به مخاطب تفهیم می
.هاي بغداد استیکی از پادگان
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ال «: در جواب علـی بـن یقطـین اسـت    ) ع(دیگر از این دست روایات سخن امام کاظميهنمون
.»یاب فی حال التقیۀبأس بالسجود علی الثّ

روایاتی که در آنها بیان مشخّص مبنی بر تقیه وجود ندارد ولی فقها آنهـا را حمـل بـر تقیـه     ) 2
.اندکرده

قسم دوم روایاتی است که به هر علّت در آنها، امام خود در حال تقیه قرار گرفته و حکم فقهـی  
أفطرُ «: فرمایدکند و میم الشّک را افطار مییو) ع(واقعی را بیان نکرده است مثل اینکه امام صادق

فتواي يهمثال دیگر سخن آن حضرت دربار. »یوماً من شهر رمضان أحب إلی من أنْ یضرب عنقی
کـان أبـی   «: فرمایـد حلّیت شکار صید شده با باز و شاهین است که میيهپدر بزرگوارشان دربار

رة و أما اآلن فالنخاف و الیحـلّ صـیدها إالّ أنْ تـدرك    یفتی و نحن نخاف فی صید البزاة و الصقو
.»...ذکاته

اول روایات یعنی مشروعیت و جواز و وجوب تقیه يهدستيههدف نوشتار حاضر گفتگو دربار
.است

روایات دیگر در چند محور به . تر برخی روایات تفسیري ذیل آیات تقیه طرح و تبیین شدپیش
: گیردقرار میشرح زیر مورد بررسی

.روایات حاکی از اصل مشروعیت تقیه. گروه یک
.روایات وجوب تقیه. گروه دو
.روایات ناهی از ترك تقیه و اذاعۀ سرّ. گروه سه

.احادیث منقول از طرق اهل سنّت. گروه چهار

روایات جواز تقیه. 2-1

ما علـی وجـه األرض   واهللاال،: ولسمعت أبی یق): ع(قال ابوعبداللّه:گویدحبیب بن بشیر می. 1
. تکن له تقیۀ وضَعه اهللامنْ لم! یا حبیب. إنّه منْ کانت له تقیۀ رفَعه اهللا! یا حبیب. أحب إلی منَ التّقیۀ

از پـدرم  : فرمـود ) ع(امـام صـادق  :إنّ النّاس إنّما هم فی هدنَۀٍ فلو قدکان ذلک کان هذا! یا حبیب
! اي حبیـب . تر از تقیه نیسـت چیز روي زمین نزد من محبوببه خدا سوگند هیچ: فرمودشنیدم که 
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اي نـدارد  هـرکس از تقیـه بهـره   ! اي حبیـب . هرکس اهل تقیه باشد خداوند او را باال خواهد بـرد 
همانا مردم در پرتو تقیـه در صـلح و سـازش بـه سـر      ! اي حبیب. خداوند او را خوار خواهد کرد

).205ص :16،1409،جحرّ عاملی(»برندمی
: المؤمنالتقیۀُ تُرس المؤمن و التّقیۀُ حرزةُ«: یقول) ع(سمعت اباعبداللّه«: گویدیعفور میابیابن. 2

).همان(»است] براي مجاهد[تقیه براي اهل ایمان همچون زره و سنگر 
اي اسـت بـین خـدا و    تقیه زره: و بین خلقهالتقیۀُ تُرس اهللا بینه : قال) ع(عبداهللاحریز عن ابی. 3

).207صهمان،(» خلقش
ء أحـب إلیـه مـنَ    بشـی ما عبـداهللا : یقول) ع(سمعت أباعبداهللا: صحیحۀ هشام بن سالم، قال. 4

ءالخَب .؟ قالالخبو ما: قلتعبادت نشده است»ءخب«تر از خداوند به چیزي محبوب: التقیۀُ: ء .
).همان(»ء همان تقیه استخب: ء چیست؟ فرمودخب: عرض کردم:گویدهشام می

: إنّه قال فی حدیث) ع(جعفرأحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن معمر بن یحیی عن أبی. 5
توانـد  هرجا که مؤمن بر جان خود بترسـد مـی  : کُلما خاف المؤمن علی نفسه فیه ضرورة فله التّقیۀ

نقــل از بــه: 25382ح: 1،1418بــابمســلم داوري،؛386،ص18، ج بروجــردي(»تقیــه کنــد
چیزي نیست کـه  : گویددر همین حدیث سماعۀ به نقل از حضرت می). 258،ص12، جمستدرك

و فیه عن سماعۀ «: حرام شده باشد مگر اینکه خداوند آن را در هنگام اضطرار حالل فرموده است
.»قد أحلّه لمنِ اضطرّ إلیهلیس شیء مما حرّم اهللا إلّا و: قال: قال

این روایات عموماً جواز عمل به تقیه را هنگام خوف و ترس و ضرورت و اضطرار براي حفـظ  
. کنندجان و مال و ایمان اثبات می

روایات وجوب. 2-2

؟مـن دیـنِ اهللا  : قلـت . عزّوجـلّ التقیـۀُ مـن دیـن اهللا   ): ع(قال ابوعبـداهللا : بصیر قالروایۀ ابی. 1
جـزء  : پرسـیدم . تقیه جزء دین الهی است: فرمود) ع(امام صادق...:إي واهللا من دین اهللا): ع(قال

ص : 16،1409ج،حـرّ عـاملی  (»سـت آري به خدا سوگند جـزء دیـن خدا  : ددین خدا؟ فرمودن
209.(
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ال إیمـان لمـنْ ال ورع   ال دینَ لمنْ ال تقیۀَ له و : أنّه قال) ع(روایۀ ابان بن عثمان عن الصادق. 2
کسی که تقیه ندارد دین ندارد و ایمان ندارد کسی کـه  : فرمایدمی) ع(امام صادق: گویدابان می: له

).210صهمان،(» پرهیزگاري ندارد
إنّ تسعۀ أعشار الدین فی التّقیۀ ! یا أباعمر): ع(قال لی أبوعبداهللا: عمر األعجمی قالروایۀ ابی. 3

دین ندارد . نُه دهم دین در تقیه است! اي اباعمر: فرمود) ع(امام صادق... لمنْ ال تقیۀَ لهو ال دینَ
).204صهمان،(»کسی که تقیه ندارد

اّتقوا علی دیـنکم و احجبـوه بالتّقیـۀ فإنّـه     : قال) ع(عبداهللایعفور عن أبیبن أبیروایۀ عبداهللا. 4
إنّما أنْتم فی النّاس کالنّحل فی الطّیر و لو أنّ الطّیرَ یعلم ما فی أجواف النّحل . لهالایمانَ لمنْ ال تقیۀَ

    کُمونا أهـل البیـت ألکَلـووا ما فی أجوافکم أنّکم تحبملورلو أنّ النّاس ع إالّ أکَلَته ما بقی منها شیء
بر دینتان بترسید و آن : بداً منکم کان علی والیتناعرحم اهللا. بِألسنَتهِم و لنَحلو کُم فی السرّ والعالنیۀ

) عامـه (همانا شما در میان مردم. را در پوشش تقیه قرار دهید زیرا ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد
ـ       يههمانند زنبور در میان پرندگان هستید و اگر پرندگان بداننـد کـه در شـکم زنبـور چیسـت هم

هـاي شـما   در دل) ص(ر مردم بدانند که محبت به ما خانـدان پیـامبر  اگ. کنندزنبورها را شکار می
خورنـد و ماننـد گوشـتی کـه از اسـتخوان      زبانشان می] هايسرزنش[وجود دارد، حتماً شما را با 

اي از رحمت خداوند بر بنده. کنندبتراشند و آن را الغر و ضعیف سازند شما را ضعیف و نحیف می
).205صهمان،(»است] استوار[ت ما میان شما باد که بر والی

التّقیۀُ ):ع(قال ابوجعفر: فقال. عنِ القیامِ للوالة) ع(سألت أباالحسن: روایۀ معمر بن خالد قال. 5
قیـام  يهدربار) ع(از اباالحسن: گویدخالد میابن:من دینی و دینِ آبائی و ال إیمانَ لمنْ ال تقیۀَ له

ایمان ندارد آن کـس کـه   . تقیه از دین من و دین پدران من است: فرمود. سیدمدر مقابل حاکمان پر
).204همان، ص(»تقیه ندارد

لُـو قلـت إنَّ تـارك التّقیـۀ کَتـارك الصـالة لَکنـت صـادقاً و التّقیـۀُ فـی          ): ع(قال الصـادق . 6
اگـر بگـویم تـارك تقیـه    : فرمـود ) ع(امـام صـادق  :کُلِّ شیء حتّی یبلغ الدم فإذا بلغ الدم فال تقیۀ

است که به قتل نفس و ریختن خـون  ] مشروع[تقیه تا جایی. اممانند تارك نماز است، دروغ نگفته
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ص ،18ج،بروجـردي (»نیسـت ] مشـروع [هنگامی که به قتل نفـس بینجامـد   . کسی منتهی نشود
474.(

روایات ناهی از ترك تقیه و اذاعۀ سرّ. 2-3

رسیده است که از ) ع(شمارند، روایاتی نیز از ائمۀ معصومیناتی که تقیه را الزم میدر کنار روای
این روایات لحن توبیخی دارند کـه از  . اندسرّ و افشاي اسرار امامت نزد بیگانگان نهی کردهيهاذاع
:آنها عبارتند ازيهجمل
لیس منّا منْ لـم یلـزِم التّقیـۀَ و    ): ع(قال الصادق: عن آبائه قال) ع(عن اإلمام علی بن محمد. 1

از ما نیست کسی که ملتزم به رعایت تقیه نباشد و ما را از فرومایگـان  ...:یصوننا عن سفلۀ الرعیۀ
).212ص :16،1409ج،عاملیحرّ(» مصون ندارد

اره مع منْ یأمنه لتکون یجعلها شعاره و دثعلیکم بالتّقیۀ؛ فإنّه لیس منّا منْ لم): ع(قال الصادق. 2
بـا دوسـتان و   ] حتّـی [از ما نیست کسی که تقیه را . بر شما باد حفظ تقیه: ...سجیته مع منْ یحذره
منش و سجیۀ اخالقی او در مواجهـه  يهتا تقی] باید از دوستان هم تقیه کند. [معتمدان رعایت نکند

).همان(»با کسانی گردد که باید از آنان حذر کند
طبق این روایات فرد مؤمن باید حتّی از کسانی که نسبت به آنان مطمئن است تقیه را پیش گیرد 

. وخوي او شود و تمرینی باشد براي اوقاتی که همنشین دشمنان و مخالفان اسـت کردن خُلقتا تقیه
ه مشکالتی بـراي  سرّ چيهدانند اذاعنماید که میاین همه تأکید بر تقیه فقط براي کسانی موجه می

.شیعیان و رهبران تشیع در طول تاریخ پدید آورده است

دلیل عقلی . 3

براي لزوم تقیـه بـه دو شـیوه    . کنندافزون بر آیات و روایت دالیل عقلی نیز تقیه را پشتیبانی می
: توان استدالل عقلی کردمی

ي از قواعد اکامل اسالم، مجموعهویژه دین جامع وهبه گواهی عقل، دین ب:مستقلّات عقلیه) الف
ـ يهکننـد آفرین اسـت کـه تـأمین و تضـمین    ساز و سعادتزندگی نیازهـاي بشـر در تمـام    يههم



1389، سال اول، زمستان 1يه، شمارسراج منیريهفصلنام134

از جمله قوانین دینی، رعایت اهم و التـزام بـه امـور    . هاي حیات فردي و اجتماعی او استعرصه
تقیه چیزي جز رعایت ایـن قـانون   بردن از بهره. تعارض میان اهم و مهم استيهتر در هنگاممهم

. کنددر اینجا عقلِ خوبنیاد بشري نیز مستقلّاً حکم به لزوم رعایت تقیه می. نخواهد بود
مقدمات آن عقلی يهمراد از غیر مستقلّات عقلیه استداللی است که هم:غیر مستقلّات عقلیه) ب

یر بر وجوب تقیه که برخـی مقـدمات آن   اي از عقل و نقل است مانند استدالل زنیست بلکه آمیزه
.عقلی و برخی شرعی است

ــین ضــرري هماننــد قتــل و حکــم شــرعی ماننــد وجــوب   در نظــر شــارع مقــدس هرگــاه ب
ال ضرر «يهقاعد. کنداي تزاحمی رخ دهد، عقل به تقدیم دفع ضرر بر حکم شرعی حکم میلهئمس

عقـل حکـم   ،بنـابراین . دلیل این حکم اسـت » لیهإلّا ما اضطرّوا إ«و اصلِ » و ال ضرار فی اإلسالم
و از این رهگذر تقیـه بـا   ) رفع حکم شرعی(بر عنوان اولی) تقیه(کند به حکومت عنوان ثانويمی

ص:1،1418جمسـلم داوري، : ك.ر. (شـود حکم عقل غیر مستقل و به کمک شرع واجـب مـی  
).67ـ66

یک را امتثال کند، دلیلی نتواند هیچشته باشد که بهفعلی دايهبیان دیگر هرگاه مکلّف دو وظیفبه
هنگـام  ،بر همـین اسـاس  . سنجی کرده، اهم را برگزیند و مهم را ترك کندباید بین آن دو مصلحت

حفظ جان و اجراي احکام یا ابرازِ معتقدات متحیر شود، عقل يهتقیه نیز وقتی مکلّف بین دو وظیف
.کندراهنمایی می» اهم«سوي را بهرخصت شارع او يهسالم به ضمیم

مراد از عقل در اینجا عقل عملی است زیرا حکم آن در مقام عمل یا اموري اسـت کـه سـزاوار    
واقعـی خـود را   يهسیره و بناي عقال نیز این است کـه در مظـانِّ خطـر عقیـد    . فعل یا ترك است

انی خاص یا فرقـه و گروهـی   پوشانند و این امر چنان شایع و عمومی است که اختصاص به زممی
اساس حکـم عقـل و   صات و ابداعات شیعه نیست بلکه بربنابراین دیدگاه تقیه از مخت. خاص ندارد

ها از رویـارویی و مقابلـه بـا خطـر نـاتوان و      که انسانهنگامی . مطابق فطرت اصیل انسانی است
عمل يهدر قول و حتّی در مرحلبساعاجزند گریزي از تقیه ندارند تا ضرر را دفع یا کم کنند و چه

باید بـراي دفـع افسـد   ) یعنی همراهی با ظالمان(هم مخالفان ستمگر را همراهی کنند اما این فاسد
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هرگونه همراهی با ظلمـه  ،بنابراین. باشد...) و مانند خطر جانی، حذف دین، افشاي رهبران دینی(
).12ص: 1358،قزوینی: ك.ر(و هر سکوتی در برابر ظلم، تقیه نیست

دلیل اجماع . 4

گونه استدالل شده است که فقهاي شیعه وجوب براي اجماع بر تقیه، اعم از محصل و منقول، این
بلکه همگـان آن را از  ،یک از فقها در این مسئله مخالف نیستدانند و هیچتقیه را متسالم علیه می

متّصـل  ) ع(و متشـرّعه بـه زمـان معصـومان    علمـا ي هسیر،رواز این. اندضروریات مذهب شمرده
بـه عصـر   ) ع(نیز از آنجا که عصـر ائمـه  . امضا کرده است) ع(ائمهيهشود و اصل تقیه را سیرمی
يهتوان تقیه را سـیر متّصل است و بعضی از روایات تاریخی شاهد بر آن است، میءو اوصیاءانبیا
.نیز دانستءانبیا

المدرك یا اجماع منقول است و اعتبار اجماع مصطلح در فقه را محتملگونه اجماعات،آري این
زیرا اجماع مورد ادعاي فقها، اجماع مدرکی است نه اجماع تعبدي کاشف از قـول معصـوم  ،ندارد

أما اإلجماع فوجوده و عدم حجیته معلوم لکون اعتمادهم علی تلک المدارك القطعیۀ فلـیس  «).ع(
گونـه اجماعـات را بایـد    ایـن ،بنابراین).44ص: 5،1379ج،بجنوردي(»طلحمن اإلجماع المص

.دیگريهحساب آورد نه دلیلی مستقل در کنار ادلّمؤید ادلّه به

نوشتپی

صـد و چهـل حـدیث و مرحـوم     نزدیک یکالشیعهوسائلمرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب . 1
، 18، در ج جامع االحادیـث نه روایت و مؤلف صد و، یکبحارعلّامه محمدباقر مجلسی در کتاب 

.اندصد و بیست و شش حدیث را گرد آوردهقریب به یک

منابع و مآخذ

محمـد  : تحقیـق .هالبالغـ شـرح نهـج  .). ق1387. (عبدالحمید بن محمـد المعتزلـى  ،الحدیدأبىإبن
.دار إحیاء التراث: بیروت.چاپ دوم. أبوالفضل إبراهیم
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.چـاپ سـوم  . األدبالسـنّۀ و الغـدیر فـى الکتـاب و   .). ق1387. (سین بن أحمدعبدالح،األمینى
.الکتاب العربىدار: بیروت
لجنۀ تحقیق تراث الشیخ : اعداد.رسائل فقهیه). .ق1415(.د امینبن محمشیخ مرتضى،االنصارى

.مؤتمر العالمى بمناسبۀ الذکرى المئویۀ الثانیۀ لمیالد الشیخ: قم.العظم
لجنـۀ تحقیـق تـراث    : اعـداد .ۀقیرسالۀ فى التّ). .ق1415. (ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.مؤتمر العالمى بمناسبۀ الذکرى المئویۀ الثانیۀ لمیالد الشیخ: قم.الشیخ االعظم
. )الرسائل(فرائد االصول فی تمییز المزیف عن القبول).تابی(.ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ

.اإلسالمیلنشرامؤسسۀ:قم
مـؤتمر العـالمى بمناسـبۀ الـذکرى     : قم.المکاسب). .ق1415.(ــــــــ ـــــــــــــــــــــ

.الثنویۀ الثالثۀ لمیالد الشیخ االنصارى
خمینـى نشر آثار امامتنظیم ويهمؤسس: تهران.قواعد الفقهیۀ). 1379. (محمد موسوى،بجنوردى

.)ره(
چـاپ  .مصـطفى دیـب البغـا   : تحقیـق . صحیح البخارى.). ق1410. (إسماعیلبنمحمد،البخارى
.کثیردار ابن: بیروت. چهارم

.اولچاپ .البیتآليهمؤسس: تحقیق.وسائل الشیعۀ.).ق1409(.بن الحسنمحمد،الحرّ العاملى
.آل البیتيهمؤسس: قم

: تحقیـق .تاج العروس من جواهر القـاموس .).ق1414. (السید محمد بن محمد، الحسینى الزَّبیدى
.الفکردار: بیروت.اولچاپ .على شیرى

محمـدعلى  : اعـداد ). تقریر بحـث ()ع(البیتقیۀ فى فقه اهلالتّ)..ق1418. (آیۀاهللا مسلم،الداورى
.مدعلى صالح المعلّمحم): جابى(.مصالح المعلّ

: تهـران .دومچـاپ  .کاظم موسوى بجنوردى: نظرزیر.). ش1369(.دائرةالمعارف بزرگ اسالمى
.مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمى

ـ : تحقیـق . القـرآن أحکـام .).ق1415(.بـن علـی  أبـوبکر أحمـد  ، »الجصاص«الرازي الم عبدالس
دار: بیروت.دعلی شاهینمحمۀالکتب العلمی.
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.ۀالکتب العلمیردا: بیروت.المبسوط)..ق1414(.بن احمددین محمالدشمس،السرخسى
سـولى  هاشـم الرّ : تحقیـق .العیاشـى تفسـیر .). ق1380(.مسـعود بـن محمد، السمرقندىالسلمى

.المکتبۀ العلمیۀ: تهران. اولچاپ. المحالّتى
.اسماعیل المعزى المالیـرى : تصحیح.الشیعۀأحادیثجامع). تابی(.الطباطبایى البروجردى، حسین

.مالیرىاسماعیل المعزى ال: قم
د مکتبـۀ السـی  :قـم .مستمسـک العـروة الـوثقى   )..ق1404. (د محسـن سـی ، الالطباطبائى الحکیم

.المرعشى
.إسماعیلیان: قم.چاپ سوم. المیزان فى تفسیر القرآن.). ق1394. (السید محمدحسین،الطباطبائى

تفسـیر  (تفسـیر القـرآن  مجمع البیـان فـى   .). ق1408. ()اإلسالمأمین(الفضل بن الحسن ، الطبرسى
چـاپ  .الیزدى الطباطبائىاهللالالسید فضسولى المحالّتى والسید هاشم الرّ: تحقیق.)البیانمجمع

.المعرفۀدار: بیروت. دوم
: قـم .اولچـاپ  .مسـتنبط المسـائل  مسـتدرك الوسـائل و  .). ق1407. (حسین النورى،الطبرسى
.البیتآليهمؤسس
.محمد أبوالفضل إبـراهیم : تحقیق.)الملوكتاریخ االُمم و(تاریخ الطبرى. یرمحمد بن جر، الطبرى
.المعارفدار: مصر

السید مهدى: تحقیق. )الکشّـى رجال(جالالرّاختیار معرفۀ.). ق1404(. الطوسى، محمد بن الحسن
.البیتآليهمؤسس: قم.اولچاپ . الرجائى

.األمینمکتبۀ: نجف.القرآنبیان فى تفسیرالتّ. ).ق1381.(ـــــــــ ـــــــــــــ
. السید عبدالهادي الحکـیم :تحقیق.القواعد و الفوائد). تابی). (شهید األول(یمحمد بن مکّ،العاملی

.مکتبۀ المفید:قم
ج اإلرشاد فى معرفۀ حج.). ق1413. (النعمانبن محمد بنمحمد،)الشیخ المفید(العکبرى البغدادى

.البیتآليهمؤسس:قم.اولچاپ . البیتآليهمؤسس: تحقیق.على العبادهللا
ین الحسـینى المعـروف   الـد جـالل دسـی : تصحیح.قضالنّ).1358(.شید عبدالجلیلالرّوالقزوینى، اب
.ىانجمن آثار ملّ: تهران.بمحدث
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. چهـارم چـاپ  .کبر الغفّـارى أعلى: تحقیق.الکافى.).ق1401. (یعقوبمحمد بن،الکلینى الرازى
.عارفالتّداردار صعب و: بیروت 
بحار األنوار الجامعـۀ لـدرر أخبـار األئمـۀ     .).ق1403. (محمدباقر بن محمدتقىعلّامه ،المجلسى

.الوفاءسۀمؤس: بیروت.دومچاپ .األطهار
).ع(طالبعلى بن ابىاالمام ۀمدرس: قم.القواعد الفقهیۀ).1383(.آیۀاهللا ناصر،مکارم شیرازى


