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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 پنجموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 پاییز

 

 یعهائمه ش یرهدر س یّهتق  تحقق یکارها راه یخیتطور تار

 91/4/9912: ییدتأ یختار   72/7/9911 :یافتدر یختار

 1 یرحسینیم یحیی 
 2 یباباخان یعل

ه باهرهژای االژیمی    تقیه یکی از محورهای مهم پژوهه  رر تژاریع اقایژ    

انژ   بژ ان ا ژ      االت. شیعیان امامیه بی  از ریگر مذاهب به تقیژه بژاهر راشژ ه    

انژ . ریگژر مژذاهب     ان  ه به بحث ررباره ابعار نظژری ه ققهژی  ن پرراه ژه    کرره

رانس ن تقیه به صژ ر االژیو ه  پژذیرا کژاربرر  ن رر     به رلی  منحصر  االیمی 

 ان . ای به پرراه ن به این موضوع نشان ن اره موارری نارر  ایقه

هژای امامیژه را بژرای     تژرین رها  کوش  با نگاهی تاریخی  مهم این مقاله می

ره   تقیژه   ا   به تقیه ه تحقق بخشی ن به  ن بررالی کن . این بررالی نشان می

رن رهو  بیش ر ناظر به ک  ان  ال ر ه اظهار هیف مع ق ات قلبژی بژوره   تا  غاز ق

االت  اما از ال ه رهو هجری ه بژا اقژیای  ع عیژت شژیعیان ه قیهنژی  ژرق ن       

هژا    عژویی ه ان قژار از هژوری    قشارهای الیاالی اع  اای  رق ارهایی مانن  ایب

 .بر رق ه االتکیشان را رر  ایجار اه یف رر مسائ  رینی ه اق راق رر میان هم

 

 .یعتش یختار ی،فرق اسالم یه،امام یه،، تقائمه یاتروا :کلیدواژگان

                                              

 .(Y.mirhoseini@gmail.com) یبدم یاهلل حائر ۀیدانشگاه آ یثگروه علوم قرآن و حد یاراستاد. 1
 .(Babaxani.ali@gmail.com)و دانشنامه دفاع مقدس  یخمرکز تار یسرئ .2
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 . مقدمه1

تقیده  » رسدد تررید    های مختلفی درباره تقیه ارائه شده است که به نظر می تاکنون تبیین

تدر از   مخفی نمودن حق از دیگران یا اظهار خالف آن است، به جهت مصلحتی کده مهد   

تقیه اصلی قرآنی است که ترین آنها است. در دیدگاه شیریان امامی،  جامع9«اظهار آن باشد

به جاى مؤمنان، کدافران را دوسدت و سرسرسدت خدود      یدنبا یمانا افراد با»حداقل دو آیه 

یزیدد  از آنها بپره که یناى با خدا ندارد مگر ا رابطه یچکند، ه ینانتخاب کنند و هرکس چن

آوردن خود، به خدا  یمانهر کس سس از ا» و« 7[یدکن یهتقترى  هاى مه  ]و به خاطر هدف

 یمان[ قلبش به ا لىو] [ مگر آن کس که مجبور شده کفر ورزد ]عذابى سخت خواهد داشت

 کنند.  به وضوح بر این آموزه داللت می« 9.دارد یناناطم

های متردددی از عمدل بده تقیده را      توان نمونه می چنین در سیره عملی سیامبر ه 

به دلیل آن که بیشترین سیره برجای مانده از ایشان، مربوط به دوره مدینه  4اهده کرد.مش

ی داشته است، با شواهد اندکی از تقیه در این دوره کمتراست و در آن زمان، تقیه ضرورت 

تر بدوده   رو هستی . رعایت تقیه در سیزده سال نخست آغاز تبلیغ در شهر مکه، افزون به رو

 است. 

                                              
 .11، صنقش تقیه در استنباط. صفری، 1

ءٍ إِالَّ أَنْ  شَه ْ   ال یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّههِ فه   . »2

امع الجه : قرطب ،  برای نمونه، ن.ک .(. مفسران زیادی چنین برداشت  دارند22، آیه)آل عمران« تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً

 .99-93، ص3، جیرفى التفس یطالبحر المح؛ ابوحیان آندلس ، 292، ص2، جألحكام القرآن

؛ برای همین برداشت 121، 11نحل، آیه« یمانإالَّ مَنْ أکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإ یمانِهِمَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إ» .3

المحرر ؛ ابن عطیه آندلس ، 136-131، ص2، جالكشاف، حت  از سوی مفسران اهل سنت، ر.ک: زمخشری

 . 923، ص3، جالوجیز

 .69-62، صدر استنباط یهنقش تق ی،: صفر. ر.ک9
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با بسامد بیشتری از کاربرد تقیه و  از سیره نبوی به رفتار و گفتار اهل بیتدر گذر 

رو هستی . با این توضیح کده بدا ایجداد خفقدان سیاسدی د اجتمداعی،         به سفارش به آن رو

شد و به تبع آن، فراخوان سیروان به عمل بر اسداس تقیده    ضرورت تقیه بیشتر احساس می

 شود.  ین شواهد این امر اشاره میجا به مه  تر تر شد. در این فزون

، ابدراهی   تقیه را سنت سیدامبران سیشدین، مانندد    به عنوان نمونه، امام صادق

 کردنددد و کاربسددت تقیدده را مایدده عددزت    مررفددی مددی و سیامبراسددالم موسددی

 هدایی از نامده   چنین در نهج البالغه، حکمت شماره یک و بخدش  ه  9دانستند. مؤمنان می

 در  7مدددرتبا بدددا تقیددده دانسدددته شدددده اسدددت.    917و  15، 97هدددای  و خطبددده 14

بیش از همه تقیه به سپر تشبیه شدده اسدت. ایشدان در ایدن بداره       روایات مرصومان

 فرمایند: می
 تقیه سپر مؤمن است؛ 

   3تقیه سپر خداوند در میان خلقش است.

و جدواز  به وضوح چرایی تشریع تقیه ی از آسیب، و جلوگیروجه شبه؛ یرنی بازدارندگی 

تقیه چنان در شیره امامیه اهمیت دارد که سفارش شدده اسدت بایدد    دهد.  آن را نشان می

و یا آن که اگر دیدن بده ده بخدش    4عالقه به تقیه، بیش از دوست داشتن سدر و مادر باشد

 1تقسی  شود، نه بخش آن تقیه است.

                                              
 (.321ص ،االخبار  معان)ابن بابویه، « فَقَدْ تَسَنَّمَ الذِّرْوَةَ الْعُلْیا مِنَ العِزّ -مَنِ اسْتَعْمَلَ التَّقِیۀَ فِ  دِینِ اللَّهِ». 1

 .119، ص هدر تتمه نهج البالغ  فهرست موضوع ی،عطارد. 2

 .221-222، ص2ج ، الكاف ین ،کل. 3

 .162، ص1ج ،یبالتهذ  ،وس. ط9

 .219، ص1، جالمحاسن  ،: برق ر.ک یۀ،التق ینسعۀ أعشار الد. ت1
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تقیه از دین »مانند  سازد، روایاتی عباراتی که بیش از همه، ارجمندی تقیه را نمایان می

کسی که تقیه نددارد،  »و  9«من و دین سدران من است و کسى که تقیه نکند، ایمان ندارد

هستند که در آنها از واژه دین برای تقیه استفاده شده 7«همسان فردی است که دین ندارد

 کنند.  دین توصی  می است و کسی که تقیه ندارد را بی

های تمایز شیریان  ن داشته است، تقیه را یکی از شاخصاین روایات، مستشرقان را بر آ

البتده   9امامی بدانند و آن را در شمار اصلی از اصول اعتقادی شیریان اثناعشری قرار دهند.

سیش از کلبرگ، این ابن تیمیه بود که برای نخستین بار، تقیه را جزء اصدول دیدن امامیده    

 نویسد: برشمرد. او در این باره می
انهد  و در   فاق را از اصول دین خود قرار داده و آن را تقیهه نامیهده  رافضیان ن

   4اند. های ناروا داده این زمینه به ائمه اهل بیت نسبت

و در آثار آنان بازتاب یافتده   شود در دوران مراصر این شبهه از سوی وهابیت دنبال می

  1است.

و تابردان در نظدر و عمدل بده تقیده بداور        ، صحابه سیامبرافزون بر اهل بیت

گران مراصدر، ندام هفتداد و چهدار تدن از       کردند. یکی از سژوهش داشتند و به آن عمل می

بزرگان صحابه و تابران را تا سایان قرن سوم هجری ثبت کرده است کده اعتقداد خدود را    

                                              
 .211، ص1، جالمحاسن  ،؛ برق229، ص2ج ، الكاف ین ،کل. 1

 .332، صفقه الرضا. 2

3. Kohlberg, Some Imāmī -shīʿī Views on Taqiyya, p395. 

 .119، ص1ج ،یۀالشرع یاسۀالس یمیه،بن ت. ا9

شهبهه و   یهن ا یشترب یلتفص ی؛ برا216، ص2ج ،ۀیعشر  االثن ۀیاالمام ۀیعاصول مذهب الش ی،: قفار . ر.ک1

 یگهران، ؛ معهارف و د 326-321، ص2، جالخهالف  یهامسائل دام ف  االنصاف ف  ،: سبحان جواب به آنهار.ک

 .112-116ص یه،عه امامیاز منظر ش یهاتان کلبرگ در موضوع تق یدگاهبر د  ه کالم ی روا ینقد
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چنین باید به علمای   ه 9اند. نسبت به تقیه ابراز نموده اند و یا آن که در عمل به کار بسته

بزرگ اهل سنت اشاره کرد که به صراحت در جوامع روایی، آثار تفسیری، تاریخی و فقهی 

اند که نشان دهنده سذیرش  ای بحث نموده خود به مسئله تقیه اهتمام نشان داده و به گونه

 است.   این اصل از سوی آنان

وایی نزد اهدل سدنت، در بداب    ق( صاحب مرتبرترین اثر ر715برای نمونه، بخاری )د. 

تقیده و   ق( بده مسدئله  991اکراه از کتاب صحیح خود با نقل روایتی از حسدن بصدری )د.   

ق( فقیده   489شدمس الددین سرخسدی )د.    7مشروعیت آن تا روز قیامت اشاره کرده است.

ق( و  418ق(، بیهقی )د. 791و محدثانی چون ابن ابی شیبه )د. 9حنفی مذهب قرن سنج 

  4اند. ق( از دیگر علمای عامه هستند که به جواز تقیه حک  کرده 199.سیوطی )د

که این دیدگاه از سوی مراصران اهل تسدنن سدی گرفتده     نکته شایان توجه این است 

اندد. بندا بدر     عمل به تقیه را سذیرفته 5و محمد رشیدرضا 1شده است و کسانی چون آلوسی

گرفتن در شرایا مملو از خفقان و فشار، ناگزیر  شواهد باال، با این که شیریان به دلیل قرار

 اند، اما تقیه اصلی اسالمی است و اختصاصی به امامیه ندارد. از تقیه استفاده بیشتری نموده

دهد تنها گروهی که در هیچ شرایطی تقیده را   سیری در تاریخ فرق اسالمی نشان می

منشرب از شیره بودند، اعتقدادی بده   البته برخی از زیدیان، گرچه  2نپذیرفتند، خوارج بودند.

                                              
 .162-99ص ،یهعند المذاهب و الفرق االسالم یهواقع التق یدی،: عم . ر.ک1

 .11، ص2ج ،یحالجامع الصح ی،خار. ب2

 .91، ص29، جالمبسوط  ،سرخس. 3

 یرالدر المنثور فى تفس یوط ،؛ س229، ص2ج ،یالسنن الكبر یهق ،ب ؛96، ص9، جالمصنف یبه،ش  ابن أب. 9

 .11، ص2، جالمأثور

 .226، ص11ج ؛216، ص2ج ،یمالقرآن العظ یرروح المعانى فى تفس  ،آلوس. 1

 .923، ص3ج المنار(، یر)تفس یمالقرآن الحك یرتفسرضا،  یدرش. 1

 .121، ص1، جالملل و النحل  ،شهرستان. 6
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هدای دیگدر شدیری     در مقابل، عالوه بر شیریان امامی، تقیه در میان اقلیدت  9تقیه نداشتند.

  7مانند اسماعیلیه بسیار مورد توجه بوده است.

درباره سیشینه سژوهش باید گفت که از میان عالمان مسلمان، فقها، مفسران و بیش از 

و مقاالت و تصانی  زیادی درباره ایدن    ای به این مسئله داشته ژههمه متکلمان، اهتمام وی

دینی  خاور سژوهان نیز از بیرون جامره اسالمی و با نگاهی برون 9اند. موضوع برجای گذاشته

اما سژوهشی کده در   4اند هایی ارائه کرده اند و تحلیل و سدیدار شناسانه، این مفهوم را کاویده

ق بخشیدن به تقیه گرد آمده باشد و با نگرشدی تداریخی، سدیر    کارهای تحق آن تمامی راه

کارها مررفی شده باشد، نوشته نشده است. برای رسیدن به ایدن مقصدود، در    تطور این راه

ای گرد  ها به صورت کتابخانه این مقاله از روش توصیفی د تحلیلی بهره گرفته شده و داده 

 آمده است.

 تقیه و مواضع کاربست. میزان 2

از جواز شرعی تقیه و اهمیت آن، بحث دیگری که برای درک جایگاه تداریخی تقیده    سس

تدوان در   مه  است، میزان و مواضدع کاربسدت تقیده اسدت. ضدرورت ایدن بحدث را مدی        

جو کرد که گروهدی از شدیریان، درک صدحیحی از شدرایا سیاسدی       و هایی جست گزارش

تدوان در   یا و عدم کاربرد تقیده را مدی  کردند. تفر اجتماعی نداشتند و مطابق آن رفتار نمی

ق( و بنی عبداس  997 – 49های مترددی از علویان و طالبیان در زمان بنی امیه ) شورش

                                              
مجموع کتب و رسائل االمام   ،: قاسم رسّ ر.ک یه،نزد امام یهبه باور تق  رسّ یمقاسم بن ابراه ینقدها یبرا. 1

 .122، 112-111، 111، ص1ج ، الرس یمالقاسم بن ابراه

2. Daftary, The Ismaailis: Their History and Doctrines 1995, V3, p85. 

 .39-22، صدر استنباط یهنقش تقینه، ر.ک: صفری، . برای فهرست جامع  از آثار نوشته شده در این زم3
4. For example: Etan Kohlberg, 1975, Some Imāmī shīʿī Views on Taqiyya; 

Kohlberg, Etan (1995), Taqiyya in shīʿī theology and religion; Clarke, 2005, 

The Rise and decline of Taqiyya in Twelver shīʿīsm. 
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سنجیدند و به همدین دلیدل بدا تأییدد      ق( مشاهده کرد که شرایا الزم را نمی 997-515)

 همراه نبودند. بیت اهل

اشداره کدرد کده بده سدبب       کاظ  توان به قیام زید فرزند امام به عنوان نمونه می 

به شدت او را سرزنش و امام رضا 9های عباسیان، به زید النار لقب گرفت سوزاندن خانه

 9و اجازه ندادند احدی از شیریان، زید را همراهی کند. 7کردند

برداشدتی   آید که شیریان در زمدان ظهدور ائمده مرصدومان    از برخی روایات برمی

اشتند. برای نمونه، اسحاق بن عمار بر شیریانی از مسدجد کوفده   افراطی از عمل به تقیه د

نماید. او عمل خود را مبتنی بر تقیه در  کند اما از سالم کردن بر آنها خودداری می گذر می

شدود، آن حردرت    حاضدر مدی   دانست. وقتی نزد امدام صدادق   بار می شرایطی خفقان

نها را مصداقی از جفا بر برادران دینی کیشان و سالم ندادن به آ کردارش؛ یرنی گذر بر ه 

شمردند. اسحاق در ساسخ، به تقیه اشاره کرد و کوشش نمود رفتار خود را بدان مستند کند، 

را مصداقی از  هاذاع، ترک سالم را مصداق عمل به تقیه ندانستند. بلکه صادق اماماما 

، انتشار اخبار شیریان و یا مسائل مربدوط  هاذاع، به احتمال مقصود از 4تقیه به شمار آوردند

 به امامت باشد. 

چنین، این نکته شایان توجه است که یکی از نقددهای امامدان از شدیریان دربداره      ه 

خطاب  توان به سخن منسوب به امام رضا کاربست نادرست تقیه است. برای نمونه می

ی برای دیدار ایشان به شهر عهد به گروهی از شیریان اشاره کرد که سس از سذیرش والیت

در این دیدار به دو نوع عمل نادرست ایشان اشاره کردند  مرو آمده بودند. حررت رضا

                                              
 .131، ص2، جاألمم و الملوک یختار ی،طبر. 1

 .239، ص2، جأخبار الرضا یونع یه،ابن بابو. 2

 .391، صقرب االسناد یری،حم. 3

 .196، ص2، جکشف الغمه  ،اربل. 9
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که عبارت بود از تقیه در مواضری که ضرورتی ندارد و ترک تقیه در جایی کده گریدزی از   

دران این نقد در کنار کوتاهی در انجام فرایض و ک  کاری در ادای حقوق بدرا  9آن نیست.

 کند. دینی آمده است که بر ارجمندی تقیه داللت می

 مه  است که می فرماید:  در بازگشت به بحث اصلی، توجه به روایتی از امام باقر
تقیه در هر چیزی است؛ هر آنچه که بنی آدم بدان مضطر شهود  خداونهد بهه    

 2تحقیق آن را برایش حالل ساخته است.

 مده است: آ در روایتی دیگر از آن حررت 
 3تقیه در هر امر ضروری کاربرد دارد. 

شود که ضرورت ایجاب کند. این روایدت در   بنابراین قاعده کلی، تقیه زمانی انجام می

 دیگر جوامع روایی، سایانی بسیار مه  دارد: 
کننهده   تقیهه زمانی که شرایط آن تحقق یابد  است و ضرورت تقیه هنگام هر 

 .4 استداناتر بدان خود 

 1نسبت داده شده اسدت.  ، گاه این روایت به امام صادقدر روایتی از امام باقر

شود. ه  چنین، انتخاب رفتار بر  بر اساس روایت باال، تفاوت شرایا به تنوع رفتار منجر می

شدود و تریدین    چنان که در مسائل فقهی، احکام صادر می عهده فرد واگذار شده است. ه 

  5شود. نهاده میمصادیق بر عهده مکلفان 

                                              

 .991، ص2، جاإلحتجاج  ،طبرس. 1
 .219، ص1، جالمحاسن  ،برق .2
 .همان.  3
 .222، ص2ج ، الكاف ین ،کل. 9
 .393، ص9، جاألمم و الملوک یختار یه،ر.ک: ابن بابو. 1
 یرلتحر یالسرائر الحاو)ابن ادریس حل ، «  عَلَینَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیكُمُ التَّفْرِیع»بر اساس روایات  مانند . 1

داللهت دارد،  ( که بر جواز اخذ فروع از اصول و کلیها  منقهول از اههل بیهت    161، ص3، جیالفتاو
 مسائل جزئ  نظری پیرامون تقیه را از اصول کل  احادیث استخراج نمود.توان گفت که باید  م 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 751  7931 پاییز، پنجمهفتادو، شماره نوزدهمسال              

طرح شده است، در انتخداب   با این حال، اصول و قواعدی که از سوی اهل بیت 

در سدخنی از   یابدد. بدرای نمونده، دشدنام بده اهدل بیدت        عملکرد سیروان اهمیت می

 امدام صدادق   9.شدود  شود، اما برائت روا دانسته نمی جایز شمرده می امیرالمؤمنین

ای بدودن   موافقت یا مخالفت سخن خویش با مردمان عامّه را به ترتیب، نشان دهنده تقیه

 7دانستند. یا نبودن آن می

 گوید: ای در عل  فقه شده است که می روایات باال منجر به تثبیت قاعده
کند  حتی اظهار کلماتی که بر کفر داللهت   تقیه همه چیز را مباح و مجاز می 

 3داشته باشند.

بنابراین، این باور وجود دارد که تقیه، تمامی احکام خمسه؛ یرندی واجدب، مسدتحب،     

های دست یافتن به تقیه بدر همدین    وسیله و یا راه 4گیرد. مباح، مکروه و حرام را در بر می

 1شود. مبنا بر سنج بخش تقسی  می

بیدین  علمای شیره در طول تاریخ به مسئله تقیه سرداختده و مواضدع کاربسدت آن را ت   

 نویسد:  ق( در این باره می 989اند. به عنوان نمونه شیخ صدوق )د. کرده
ای دینی و ترک آن در حکم ترک نمهاز اسهت؛   تحت شرایط ظلم  تقیه فریضه

                                              
اعتقاد صهادر نشهده    تواند از روی  شود و م  تفاو  این دو در آن است که دشنام، تنها بر زبان جاری م . 1

 ،هنههج البالغه  ؛ 399، ص9، جمنههاج البراعهۀ  گیری داللت دارد )خوی ،  باشد، اما برائت بر مفارقت و کناره

  (. 16خطبه 

 .92، ص2ج ،یبالتهذ  ،طوس. 2

 (.112، ص2، جالقواعد و الفوائداول،  یدشهءٍ حتّى إظهارُ کَلمۀِ الكفر ) التّقیۀ تُبیحُ کلّ ش . 3

نضهد القواعهد   ر.ک: فاضل مقداد،  یشتر،ب یلتفص ی؛ برا112-116، ص2، جالقواعد و الفوائداول،  یدشه. 9

 .262-261، صیهالفقه

را در سه گهروه   یهق( که تق 221 د.) یوری؛ مقداد بن عبداهلل س119، ص2ج ،القواعد و الفوائداول،  یدشه. 1

  (.399، ص1، ج کنز العرفان فى فقه القرآنفاضل مقداد،  ) کرده است یمحرام، واجب و مباح تقس
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در عین حال اگر عمهل تقیهه منجهر بهه مههافره افتهادن زنهدگی بدهری گهردد           

  1بایست ترک شود می

یابد. شدیخ مفیدد در    ق( شرح و بسا می 499این نظریه بردها از سوی شیخ مفید )د. 

 نویسد:  این باره می
تقیه تنها زمانی باید مراعات گردد که با علم قطعی یا ظن قوی دانسته شهود  

  2که ترک آن به مذهب راستین و یا معتقدان آن در این عالم  ضرر وارد سازد.

ود داشته باشد، تقیه او در اثر دیگری بر این باور است که زمانی که بی  زندگی فرد وج

های فدرد باشدد و   امری جائز در مذهب است. در صورتی که خطری متوجه اموال و دارایی

 9توان به عنوان امری جایز بدان نگریسدت.  یا تقیه سطح امنیت جامره را افزایش دهد، می

کند که تقیه گاهی واجب و تکلیفی شرعی و گداهی جدائز    در ادامه به این مسئله اشاره می

چنین گاه انجام آن و گاه ترک آن افرل است. به هر حال حتی زمانی که تدرک   ست. ه ا

 4آن افرل است، عامل به آن مرذور و مرفو است.

داند، اما مرتقد است ق( کنار گذاردن تقیه را گناه می 285چند سده برد، شهید اول )د .

اهل بیت قرار گیرد، انجام آن زمانی که فردِ مؤمن در موقریت بیان کلمه کفر و یا برائت از 

  1گردد.مباح و یا حتی ترک آن و تحمل رنج و عذاب ناشی از آن مستحب می

ق(، با اشاره به تفسیر غلا اهل  9929در دوره مراصر، محمد حسین کاش  الغطاء )د. 

کند کده عقدل و فطدرت،     سنت درباره تقیه در نزد امامیه، از آن به فرمی رفتاری تربیر می

                                              
 .12-11ص ،یۀالهدا یه،ابن بابو. 1

 .136، ص یهاعتقادا  االمام یحتصح ید،مف. 2

 .112، صاوائل المقاال  ید،مف. 3

 همان.. 9

 .112، ص2، جالقواعد و الفوائداول،  یدشه. 1
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بنددی   گونده طبقده   سازد. وی احکام تکلیفی مربوط به آن را این را بدان متمایل می انسان

که بدا اظهدار    جهت گردد، واجب است هنگامیکه اگر ترک آن منجر به مرگ بی نماید می

هدا و اهدداف و   یابد، در سی گیری انگیدزه  علنی عقائد صحیح خود به قوت قلبی دست می

تواند به آن سای بند باشدد و اگدر التدزام بده آن بده      نوز میترک تقیه مختار بوده و البته ه

 9گردد.عدالتی منجر گردد، عملی حرام محسوب میگسترش کذب و ظل  و بی

نکته دیگری که در بحث مواضع کاربست تقیه اهمیت دارد، این است که علت تقیده،  

ان، ایجاد همیشه منحصر در خوف و ترس نیست. بلکه دالیل دیگری مانند حفظ جان یار

 7تواند دلیل تقیه واقع شود. مودت با سایر مسلمانان و دالیلی از این قبیل می

از جملده دالیلدی اسدت کده      4و مرتدد شددن آندان    9ترس از اختالف در میدان امدت   

توان به ترس امام از منظری دیگر نگریست.  اند. حتی می به آن اشاره کرده مرصومان

شخصی بر جان خود نیست، بلکه در بسیاری از موارد،  با این توضیح که ترس امام، ترس

ترس بر مصالح اسالم است که مبادا با از بین رفتن امام، آن مصالح از جامره رخت بربندد. 

سخن  1حفظی و تقیه مداراتی سژوهان از دو نوع تقیه خوفی یا به همین دلیل است که تقیه 

 گویند. می

سایان استفاده از آن، ظهدور قدائ  آل محمدد )عدج(      یابد و البته تقیه همیشه ادامه نمی 

در توصیفی برای تقریب به ذهن مبنی بر این که در آن زمان، خوف و  5دانسته شده است.

 ای در کار نخواهد بود، آمده است: ترس و مسامحه
                                              

 .119-113، صو اصولها یعهأصل الشکاشف الغطا، . 1

 .162، صدر استنباط یهنقش تق ی،ر.ک: ادامه مقاله؛ صفر. 2

 .293، ص3، جاالمامۀ  ف  الشاف  ،مرتض یدس. 3

 .111، ص3ج ،یمالتقد  الى مستحق یمالصراط المستق یاض ،؛ بهمان. 9

 .222-212، صدر استنباط یهنقش تق ی،صفر. 1

 .122ص ،یهاعتقادا  اإلمام یه،ابن بابو. 1
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   1شود. در آن هنگام  حتی بر اهل نفاق نیز حدّ شرعی جاری می

ضع کاربست تقیه، آن اسدت کده بدا وجدود همده      موضوع مه  سس از بحث درباره موا

شده است؟ بر  تأکیدها و اصرارها بر تقیه، در مقام عمل به چه میزان بر اساس آن عمل می

گسدترش فراواندی    حردور ائمده   رسد کاربرد تقیه در زمان اساس روایات، به نظر می

کرد که از سوی توان در روایات سرشماری جست و جو  داشته است. شاهد این مسئله را می

 محمول عل  التقیۀهایی، مانند  آمیز دانسته شده است. از این رو عبارت علمای امامیه تقیه
  7شود. در کتاب های روایی و فقهی بسیار یافت می

تدرین   مشحون به تقیه اسدت و مهد    شهید اول بر آن است که فتاوای اهل بیت

که شدیخ حدر عداملی بدا      نکته سایانی آن 9داند. دلیل اختالف حدیث را روایات تقیه آمیز می

گردآوردن احادیثی مرتبا با تقیه به این نتیجه دست یافته است که عمل به تقیه در زمان 

ضرورت بیشتری دارد. این مه  را از عنوان بدابی کده بدرای ایدن      غیبت امام مرصوم

 شود. او در این باره می نویسد: منظور انتخاب کرده است، فهمیده می
 4وجوب التقیة عند الهوف و الضرورة فی زمان الغیبة خاصّة. فی 

 های نخستین هجری و سیر تطور آن  کارهای تحقق تقیه در سده . راه3

نوشته شده است، بدا   هایی که درباره سیره اهل بیت هنگام مراجره به روایات و کتاب

ی شوی . آنچه بیشتر کارهای مختلفی برای تحقق تقیه و عملیاتی کردن آن رو به رو م راه

شود، کتمان، ستر و وانمود کردن رفتاری یا  در اذهان نقش بسته است و با تقیه تداعی می

                                              
 .162، ص1ج ،یبالتهذ  ،طوس. 1

، 92، ص1، جاالستبصهار  ؛ 16، ص2، ج129، ص2، ج32، ص1ج ،یبالتههذ   ،نمونه، ر.ک: طوس یبرا. 2

 .231، ص9ج

 .116، ص2، جالفوائدالقواعد و اول،  یدشه. 3

 .129، ص1، جاألمۀ إلى أحكام األئمۀ یۀهدا  ،حر عامل. 9
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های درونی است. این دو روش بیش از همده   گفتاری در مسائل فقهی، برخالف باورداشت

در تقیه استفاده شده است، اما اندواع دیگدری از تقیده وجدود دارد کده گداه مغفدول واقدع         

کیشان، ایجداد اخدتالف در مسدائل     وند. به عنوان نمونه می توان به افتراق میان ه ش می

 مذهبان اشاره کرد.   جویی و انتقاد از ه  دینی، عیب

چدون برائدت عمدار     دو مورد نخست، از آغاز اسالم وجود داشته است و رخدادهایی ه 

دهدد. سده مدورد     مدی  بر وجود تقیه در صدر اسالم گواهی 9ق( از سیامبر 92یاسر )د. 

سسین تنها در مذهب امامیه، شاهد مثال دارد و در این مذهب تطور یافته است. آن ه  به 

هدا بدر    دلیل افزایش نسبی جمریت شیریان و فشارهای بسیار زیادی که از سوی حکومدت 

کار نخستِ تحقق تقیده، بده    شد. به دلیل آشنایی بیشتر جامره علمی با دو راه آنان وارد می

و با مررفی چند نمونه درباره آن بحث خواهی  کرد. آن گاه دو روش دیگر   رت خالصهصو

خواهی  گرفت و نکات و ظرای  مربوط به هر یدک را بده بحدث     را با تفصیل بیشتری سی

 خواهی  نهاد. 

 . کتمان و ستر 3-1

کتمان و سوشاندن عقاید روشی است که بیش از همده در محقدق کدردن تقیده از آن     

استفاده شده است. چنان که در ترری  تقیه گذشت، یکی از دو گونه اصلی تقیه، سوشاندن 

باورها از مخالفان است و از آنجا که کتمان به نسبت دیگر مرنای اصلی تقیه؛ یرنی اظهار 

تر است، بارها از آن استفاده شده اسدت. رفتدار مدؤمن آل     کردن بر خالف مرتقدات، آسان

، منطبق بر همین ندوع از تقیده   7کری  از آن سخن به میان آمده استفرعون که در قرآن 

 است.

                                              
 .229، صاسباب نزول القرآن یشابوری،ن یواحد. 1

 (.22، 92)غافر، آیه«  وَ قَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ یكْتُمُ إِیمَانَه». 2
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شدود. از همدین رو، امدام     کار در سیره و رفتدار مرصدومان، فدراوان یافدت مدی      این راه

سیددروان خددویش را بده اظهددار ننمددودن باورهایشدان سیرامددون امامددت فددرا    عسدکری 

کردندد و دسدتور    یتی را رعایدت مدی  هایشان اصول امن و خود برای انتقال سیام 9خواندند می

 7شود.  های ایشان در سوششی چوبین جا به جا  دادند نامه 

و آرزو  9نمودندد  کاری و زندگی در ستر اشاره می به صراحت به سنهان امام صادق 

 ،کردند، ای کاش! این امکان وجود داشت در مقابدل فددا کدردن گوشدت دسدت خدود       می

بیشتری از خود نشان دهند و کتمان در زمره خصایص  شیریانشان در حفظ اسرار، کوشش

ای که تقیه را رعایت ننمایدد و هویدداگر اسدرار     شایان توجه است که شیره 4ایشان درآید.

  1باشد، به مانند منکر اهل بیت خوانده شده است.

گرفتن از قیداس اولویدت تقیده بده صدورت کتمدان و        بهره ه  چنین، امام سجاد

 ا با مقایسه سلمان و ابوذر تبیین نمودند و در این باره فرمودند: سوشاندن باورها ر
گذشت  باخبر بهود بهه    به خدا سوگند! اگر ابوذر از آنچه در قلب سلمان می 

  6.کرد یقین او را نابود می

با این توضیح که وقتی سلمان برخی اسرار را از ابوذر که قدادر بده تحمدل آنهدا نبدود      

را ساخت، شیریان باید اعتقادات و مناسک مذهب خود و به طور کلی هر آنچده  مخفی می

که سوشاندنش مطلوب باشد از دشمنان خود مخفی نمایند. در این زمینه، محمد بن یرقوب 

                                              
 .211ص ،یۀاثبا  الوص ی،مسعود. 1

 .926، ص9، ج:طالب  مناقب آل أبابن شهر آشوب، . 2

 .369، ص2ج ، الكاف ین ،کل. 3

 .222-221، ص2ج ،همان. 9

 .223ص ،همان. 1

 .921، ص1ج . همان،1
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را  ، بابی به نام کتمان گشوده است و شانزده روایت از ائمه مرصومانالکافیکلینی در 

 9در آن گرد آورده است. 

 هار رفتار یا گفتاری برخالف باورهای درونی . اظ3-2

گردد کده عامدل    بخش مهمی از تقیه به وانمود کردن و ابراز عقیده و یا رفتاری بازمی

آن به آن باور ندارد. به شرط آن که مصلحت واالتری کده شدریرت آن را تأییدد کندد، در     

هد ایدن روش، بسدیار   انگیز است. شدوا  میان باشد. این بخش از تقیه، بیش از همه مناقشه

هدای   زیاد است که شاید نخستین نمونه آن زمانی بوده است که عمار یاسر در سی شکنجه

سدوره نحدل در ایدن     915کفار قریش ناگزیر شد، کلماتی کفرآمیز بر زبان جاری کند. آیه 

شدود، امدا رفتدارش تأییدد      باره نازل گردیده است. در این آیه به کفرگدویی او اشداره مدی   

 دد. خداوند در این باره می فرماید: گر می
کهه او را بهه زور    شهود نهه آن   بهه خهدا کهافر مهى     یمهان کسى که په  از ا 

مطمئن است بل  یشخو یمانکه دلش به ا اند تا اظهار کفر کند و حال آن واداشته

و عهذابى بهزر     ینهد مورد خدم خدا یند گدا آنان که درِ دل را به روى کفر مى

  2یا است.مه یدانبرا

و اصحاب ایشان بارها از ایدن روش بدرای تحقدق تقیده اسدتفاده       ائمه مرصومان

داشتند و آن را  سوشیدن لباس سیاه را خوش نمی اند. به عنوان نمونه، امام صادق کرده

؛ چرا کده در زمدان   9کردند کردند، اما از این سوشش استفاده می لباس دوزخیان توصی  می

                                              
 .221-221، ص2ج ، الكاف ین ،: کل ر.ک. 1

 یهِمْوَ لكِنْ مَنْ شَهرَحَ بِهالْكُفْرِ صَهدْراً فَعَلَه     یمانِمُطْمَئِنٌّ بِالْإ  إِالَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ یمانِهِمَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إ». 2

 .(121)النحل، آیه« یمٌغَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظ

 .999، ص1ج ، الكاف ین ،کل. 3
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گاه  آنحیات ایشان، دولت بنی عباس رنگ سیاه را نشانه قیام و دولت خود قرار داده بود. 

  9که علویان و شیریان رنگ سبز را برای خود برگزیده بودند.

ای واجب اسدت. بدرای نمونده،     به هرحال، چنان چه تقیه ضرورت یابد انجام فرل تقیه

 رمودند:ف در این باره می امام باقر
ای صادر کنیم  شیعیان باید بر اسها  آن عمهل کننهد کهه      اگر ما فتوایی تقیه

چه آن را  ن تر خواهد داشت و چنا برای ایدان بهتر است و حتی اجر و ثوابی عظیم

 2کارند. ترک گویند  به خدا سوگند که گناه

مسدلمانان   گشای مسلمانان در طول تاریخ بوده است. بدرای نمونده،   این نوع تقیه راه 

چین در دوره مراصر که ناچار بودند به اجبار در اعیاد در مرابد حاضر شوند و سیشانی خود را 

سه مرتبه بر خاک بسایند و احتدرام الزم را بده تمثدال فرمدانروای کدل ادا کنندد در بدین        

ر، نهادند تا با این کا انگشتان خود، لوله کوچکی از کاغذ که نام مکه روی آن نوشته بود می

 9ترظی  خود را نثار شهر مقدس مکه نمایند و نه امپراتوری چین.

؛ از قدوطی ندوره بده کسدی     النُّهورَةِ   جِرَابِ  أَعْطَاکَ مِنْ»در این جا اشاره به اصطالح 

تدوان در سدخن    خالی از لط  نخواهد بود. یکی از کاربردهای این اصطالح را مدی « دادن

ای  درباره روش تقسی  اموال تدازه درگذشدته   بن مُحرِز جست که از امام صادق سلمۀ

ها نزد او به امانت مانده است.  سرسد که دختری با چند بنده آزاد شده دارد و این دارایی می

امام به او چنین ساسخ دادند که نیمی از اموال را به دختر بده و بقیه را ندزد خدود نگهددار.    

است، این حک  را نزد دیگر شدیریان   که گمان برده بود صاحب نیمی از اموال شده سلمۀ

                                              
 .116، ص2، جاألمم و الملوک یختار ی،: طبر ر.ک. 1

 .11، ص1ج ، الكاف ین ،کل. 2

 .991ص ،یانهم یاىدر خانا  آس یندروغ یشىدرو یاحتس ی،وامبر. 3
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دانستند این حک  از روی تقیه صادر شده، به مدزاح   کند اما دیگر اصحاب که می مطرح می

 گویند:  می
 1اش به تو داده است. امام از قوفی نوره

 2ای بوده و حکم واقعی از ایشان صادر نگشته است. به این معنا که سخن، تقیه

اند. به همین سبب،  ای داشته فقهای شیره در طول تاریخ به این نوع از تقیه، توجه ویژه

بحث درباره تقیه در آثار فقهی در ابواب ترادل و تراجیح ثبت شده اسدت و از زمدان شدیخ    

ق( به برد، مورد استفاده بسیاری از فقها قرار گرفته اسدت. در ایدن میدان     451طوسی )د. 

تهدذیب  ار حائز اهمیت اسدت. او بدیش از صدد و دوازده مرتبده در     نقش شیخ طوسی بسی

، از تقیه به عنوان تنها راه حل و یا به عنوان یکی از وجوه رفع ترارض میان اخبار األحکام

  9و احکام استفاده کرده است.

                                              
، 3ج  ینمجمع البحرکنایه از امر ناپسند و ناخوشایند است )طریح ، « از ظرف نوره/موبر به کس  دادن. »1

حسهین  جالله ، جهراب النهورة بهین اللغهۀ و       :  (. برای توضیح بیشتر درباره ایهن اصهطالح، ر.ک   121ص

 .االصطالح

 .332، ص11، جبحار االنوار  ،مجلس. 2

، 162، 111، 93، 92، 91، 11، 12، 19، 32، ص1، جیبالتههذ  : طوسه ،   . برای مشاهده این موارد، ر.ک3

، 131، 129، 129، 92، 91، 61، 12، 13، 12، ص2؛ ج991، 911، 922، 291، 221، 222، 269، 211

، 192، 139، 131، 36، 16، ص3؛ ج322، 322، 323، 299، 222، 261، 212، 213، 211، 191، 111

، 26، 21، ص1؛ ج22، 22، 23، ص9؛ ج321، 319، 311، 292، 262، 239، 221، 199، 191، 193

، 333، 312، 316، 292، 211، 211، ص6؛ ج221، 222، 216، 219، 212، 299، 112، ص1؛ ج922

، 32، 29، 22، ص9؛ ج129، 126، 121، 121، 122، 99، 92، 29، 39، 16، ص2؛ ج922، 911، 321

؛ 322، 361، 312، 319، 392، 393، 331، 321، 312، 319، 326، 321، 293، 222، 112، 66، 62

 .121، 122، 91، 93، 92، 11، 1، 1، ص12ج
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ق( بیش از دیگر فقیهان به تقیه توجه 9985شاید بتوان گفت شیخ یوس  بحرانی )د. 

تقیه  ،الحدائق الناضرة ف  أحكام العترة الطاهرهدر مقدمه اثر مشهورش،  داشته است. او

و از دیگدر عالمدان انتقداد     9ترین مرجحات می داندد  را سس از عرض حدیث بر قرآن، قوی

اند و به محض تردارض، بده سدمت     کند که بیش از حد سراغ جرلی بودن احادیث رفته می

وی با این مبنا، حدود نهصد روایت را حمل بر  7اند.  جرلی بودن یک روایت سوق سیدا کرده

ق(  9914مسلک او، شیخ حر عداملی )د.  های ه  تقیه کرده است که بیش از دو برابر حمل

   9در وسائل الشیره است.

 کیشان  . ایجاد اختالف در مسائل دینی و افتراق در میان هم3-3

رو هسدتی  کده انددکی     بده یابی به تقیه رو در برخی روایات با روش دیگری برای دست

کدار، ایجداد اخدتالف در     های سیشین متفاوت است. ایدن راه  ناشناخته مانده است و با روش

کده بدرای حفدظ جدان شدیریان        مسائل دینی و افتراق میان مؤمنان اسدت. در ایدن روش  

شود تا در نزد دشمنان القا شود که شیریان  اندیشیده شده است، آگاهانه اختالفاتی طرح می

بسدتگی ندارندد. ایدن     کنند و وحدت الزم را برای اتحاد و هد   ه صورت سراکنده عمل میب

بسیار حیاتی بوده  کار با توجه به شرایا سیاسی اجتماعی دوران زندگانی اهل بیت راه

اختالف اصحاب خدود را مایده    است و در روایات، به رحمت یاد شده است. امام کاظ 

 فرمودند:  ره میخواندند و در این با رحمت می
شود؛ په    هایتان زده می چنان چه من شما را به امر واحدی گرد آورم  گردن

   4افکنم. من در میان یارانم  اختالف می

                                              
 .أقوى المرجحا  ،بعد العرض على الكتاب العزیز ،ن الترجیح بین االخبار بالتقیۀ. أ1

 .2، ص1، جأحكام العترة الطاهرة  الحدائق الناضرة ف  ،بحران. 2

 .212، صدر استنباط یهنقش تق ی،: صفر ر.ک. 3

 .391، ص2، جعلل الشرائع یه،ابن بابو. 9
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  أَصْهحَابِ    اخْتِلَهافُ »کند، عبارت  نقل می از سیامبر در روایتی که امام صادق
اند، به اختالفی که اهدل    که اهل سنت از آن عدالت صحابه را برداشت کرده «رَحْمَۀٌ  لَكُمْ

شود. برداشت شیخ صدوق از روایت باال آن اسدت کده گداه     کنند، تأویل می بیت ایجاد می

اند تا به تقیه عمدل شدود و شدرایا     ، فتاوای مختل  و مترارضی صادر کردهاهل بیت

    9تر باشد. برای زندگی شیریان مناسب

تدرین   برای بخش نخست؛ یرنی ایجاد اختالف در مسائل دینی، شاید بهترین و عجیب

ق( 911)د.  زُرارة بن أعهیَن های چندگانه و متفاوتی باشد کده   شاهد مثال مربوط به ساسخ

شنود. او سس از دریافت اولین ساسخ که خدود طدرح    می در موضوعی واحد از امام باقر

شود که همان سؤال را به صورت مجزا تکرار کردند  اجه میگری مو کرده بود، با دو سرسش

دو ساسخ متفاوت دادند. وقتی زراره از چرایی این عملکرد سرسدش نمدود،    و باقرالرلوم

 در این باره فرمودند:  امام محمد باقر
دارد. اگر اتفهاق   این ]شرایط[ برای ما بهتر است و ما و شما را بیدتر نگه می

کننهد ]و اتحهاد شهما را     کلمه داشته باشید  مردم متابعت شما از ما را تصدیق می

 2شود.  دانند[ و زندگی ما و شما ناپایدار می علیه خود می

محمددتقی مجلسدی   این روایت بیشتر در ابواب اختالف الحدیث ثبت شده اسدت، امدا   

اندد و ایدن روایدت را در ابدواب      ق( و بسیاری دیگر، آن را به تقیه مرتبا دانسدته 9991)د.

در  افزون بر ایدن، بده احتمدال زیداد، هددف امدام صدادق        9اند. مرتبا با آن جای داده

 با این مسئله مرتبا است.  4های زیاد و گاه ناقص به مردمان ساسخ

                                              
 .116، صاالخبار  معان یه،ابن بابو. 1

 .11، ص1ج ، الكاف ین ،کل. 2

 .229، ص112، جبحار االنوار  ،مجلس. 3

 .11، ص1ج ، الكاف ین ،: کل ر.ک. 9
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کار سیشوایان با هدف زدودن اتحداد   نماز سسین، دیگر راهسراکندگی شیریان در خواندن 

ظاهری بوده است. به این صورت که برخی از شیریان، نماز عصدر را در زمدان خدود و بدا     

آوردند و برخی دیگر، نماز ظهر و عصر را سشت سر ه   تأخیر از ادای نماز ظهر به جای می

تا بددین صدورت، اتحداد خدود را بدرای       انداختند خواندند و فاصله چندانی بین آنها نمی می

امدروزه در کتدب فقهدی بدر      9مصلحتی واالتر که همانا حفظ جان باشدد، سوشدیده دارندد.   

استحباب گزاردن نماز عصر در زمان خودش تأکید شده است، اما سنت جمع خواندن نماز 

 ظهر و عصر از همان زمان به یادگار مانده است. 

ان حد بوده اسدت کده برخدی از شدیریان، احسداس خطدر       ها تا بد ناگفته نماند اختالف

کردند. در روایتی قابل تأمل، حَریز بن عبداهلل نزد امام ششد  از ایدن مسدئله شدکایت      می

در  اش نکرده است. امام صدادق   کند که هیچ چیز به اندازه اختالف اصحاب، آزرده می

  7 ها را به خود نسبت دادند. ساسخ، بیشتر اختالف

دهد، افکندن اختالف به عمد و برای تقیه بوده اسدت.   ت به صراحت نشان میاین روای

های عمدی برای برخی از شیریان، به ویژه آنان که تدازه بده تشدیع     البته، سذیرش اختالف

گرویده بودند و یا افرادی که اطالع چندانی از مبانی کالمی امامیه نداشتند، بسیار سدخت  

لحسین هارونی علوی که بر مذهب امامیه بدود، تنهدا بده    بود. به همین سبب است که ابوا

دلیل اختالف احادیث و ناتوانی در تحلیل آنها از این مذهب خارج شد. شیخ طوسی به این 

دهد هدف اصلی او از نگارش  کند و با ثبت آن در مقدمه اثرش، نشان می رخداد اشاره می

  9ست.تهذیب األحکام، حل اختالف بدوی از احادیث مترارض ا

                                              
 .312، ص2ج ،یبالتهذ  ،طوس. 1

 .391 ص ،2، جالشرائععلل  یه،ابن بابو. 2

 .3-2، ص1ج ،یبالتهذ  ،: طوس ر.ک. 3
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دو تفسیر مختلد    نمونه دیگر، روایتی از موسی بن أشیَ  است. او نزد امام صادق

کند و آن چنان که  شنود و این اختالف رأی، او را سرگردان می را درباره یک آیه قرآن می

گاه خدود   شده است. آن دهد، گویا قلبش با خنجرهایی شرحه شرحه می خودش گزارش می

کند، رهدا   کند که من أبوقتاده را که حتی در افاده واوی خطا نمی را این چنین سرزنش می

شود. موسی با ایدن   ام که چنین اشتباه فاحشی مرتکب می ام و سیش این شخص آمده کرده

آید و امام به همان سؤال، ساسخ سدومی عرضده    رفت که فرد دیگری می افکار، کلنجار می

گاه امام بدا   ها سی ببرد. آن ای بودن ساسخ هشود، موسی به تقی کنند. همین امر سبب می می

سوره حشر، چنین رویکدردی را در حدوزه اختیدار امدام      2سوره ص و  91تمسک به آیات 

 9دانستند.

هدایی در میدان    دهدد، چندین اخدتالف    های به دست آمده از روایات نشان مدی  گزارش

 هدا در   الفبدرای کنتدرل ایدن اخدت     شیریان ک  نبوده است و راهبرد ائمه مرصدومان 

مواقع ضروری، تریین افراد شاخص و ارجاع شیریان به اصحاب برگزیده است. از ایدن رو،  

 آمدد و از ایدن مسدئله شدکایت کدرد کده        وقتی فیض بدن مختدار ندزد امدام صدادق     

اشاره کردندد و دسدتور    زارة بن أعینشیریان کوفه گرفتار اختالف حدیث هستند، امام به 

 چنین، فدیض بده ایدن نکتده      ها را از او جویا شود. ه  اختالف دادند، ساسخ دقیق و حقیقی

 کند که مفرل بن عمر در شدهر کوفده، مرجدع شدیریان در حدل اخدتالف بدوده         اشاره می

 7است. 

کردند که احتمال  بیش از همه از این روش استفاده می بر اساس روایات، صادقین

عباسیان از بروز قیام از سوی آندان  رود به دلیل مراجره فراوان شیریان به ائمه و ترس  می

                                              
 .211-211، ص1ج ، الكاف ین ،ل. ک1

 .131-131، صرجال  ،کش. 2
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گدران، حددود سنجداه     بوده است. به همین دلیل است که بر اساس برآورد یکی از سدژوهش 

    9صادر شده است. آمیز از امام صادق روایت تقیه

و در مقدمده    نمایندد  مدی است که فقها به این نوع از تقیه توجه ویژه   واسسین نکته آن

برخی از آثار فقهی به این مه  اشاره شده است. به عنوان نمونده، شدیخ یوسد  بحراندی،     

ق(، صاحب حدائق که در مقدمه اثرش به اختالف افکندن  9985فقیه و محدث اخباری )د.

دهد که در  کند. او به این نکته توجه می اشاره می بین احکام از سوی ائمه مرصومان

ای کده   نکتده  7یه، ضرورتی ندارد مخالفان و دشدمنان حردور داشدته باشدند.    این نوع از تق

حق داشتند  یادآوری آن در این مسئله حیاتی است، این است که تنها ائمه مرصومان

کاری بدرای عمدوم مدردم تجدویز      توان آن را به عنوان راه از این شیوه استفاده کنند و نمی

 کرد. 

 ذهبانم جویی و انتقاد از هم . عیب3-4

در ترری  عام از تقیه گفته شد که هرگونه اظهار نظری بر خالف باورهای درونی برای 

رسیدن به مصلحتی خاص و واالتر، نوعی تقیده اسدت. بدا در نظدر گدرفتن ایدن تررید ،        

جویی از شیریان برای حفاظت از جان و موقریت آنان باید نوعی تقیه بده شدمار آیدد.     عیب

بده   زرارة بهن أعهین  از یکی از بهترین اصحاب خود؛ یرندی   برای نمونه، امام صادق

، بده ندام عبدداهلل ندزد امدام      زرارةصورت علنی انتقاد کرده بودند اما هنگامی کده فرزندد   

 فرمایند:  آید، آن حررت در گفت و گویی خصوصی به ایشان می می صادق
ع و سالم مرا به پدرت برسان  و به او بگو که به فور قطه،  مهن بهرای دفها    

   3.مگیر حفاظت از جانت  بر تو خرده می

                                              
 .91، صدر استنباط یهنقش تق ی،صفر. 1

 .1، ص1، جأحكام العترة الطاهرة  الحدائق الناضرة ف  ،بحران. 2

 .132، صرجال  ،کش. 3

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 717  7931 پاییز، پنجمهفتادو، شماره نوزدهمسال              

در توضیح بیشتر این رفتار، شدرایا سیاسدی اجتمداعی را بده      آن گاه، امام صادق

دهند. از جمله آن که غیر شیریان و دشمنان بر هرکس که ما او را به خود  تفصیل شرح می

رسانند. اگر مدا بده    تر آزار و اذیت می نزدیک گردانی  و یا از جایگاهش ترری  کنی ، سریع

رانندد و خدود را مجداز     کسی محبت کنی  و یا نزد خود جایش دهی ، دشمنان آنهدا را مدی  

 گاه امام صدادق  سندارند که بر او اذیت وارد کنند و یا حتی او را از سای درآورند. آن می

 در مقام اثبات فرمودند: 
الفهان او را  جویی کنیم هرچند انسهان خهوبی باشهد  مه    اگر ما از کسی عیب

کهه فهردی هسهتی     ن گیریم به واسطه آ می  کنند. بنابراین ما از تو عیب ستایش می

شهوی و مدههور    ات به ما اهل بیهت شهناخته مهی    که به ارتباط با ما و دلبستگی

هستی و به همین دلیل است که نزد عموم جامعه ]غیر شیعیان[ مهذموم و ناپسهند   

ههای   از تو انتقاد کهنم تها عیهب و نقه      ترم آمد که آیی. پ  خوش به شمار می

برشمرده  مایه ستایش و حمد غیر شیعیان قرار گیرد و ما از همین فریق داف، شر 

 به تو هستیم. آنها

برای تبیین هر چه بیشتر موضوع به داستان سوراخ کدردن   آن گاه حررت صادق

ع شدبهه،  برای دف 9تند.سو چرایی آن استناد ج کشتی مساکین از سوی حررت خرر

ها نزد مدن   ترین انسان را تحسین کردند، با این جمالت که قس  به خدا! تو محبوب زرارة

اند.  اند و چه آنها که از دنیا رفته و بهترین اصحاب سدر من هستی، چه در بین آنها که زنده

را به همان کشتی مساکین تشبیه کرد کده دشدمنانی مترصدد ضدربه بده او       زرارةآن گاه 

چه از من و سدرم به تو رسدیده اسدت،    از آن»ر سایان روایت، چنین آمده است که هستند. د

                                              
کردند. خواستم معیوبش کنم؛ زیرا در آن سوتر پادشاهى  که در دریا کار مى آن کشتى از آنِ بینوایانى بود. 1

 .(69، 12، آیه )کهف گرفت ها را به غصب مى بود که کشت 
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ایدن سیاسدت را    دهد سیش از ایدن، امدام بداقر    که نشان می« گیر مباش غمگین و دل

 9اند. کرده دنبال می

شد، فرستادن سیامی ثدانوی بدود کده بده      ای که در این روش همیشه رعایت می نکته 

جدویی   شدد، دل  یافت تا از شیریانی که بر آنها خرده گرفته می صورت خصوصی انتقال می

انتقال دادند، بده   زرارةافزون بر سخنانی که به عبداهلل بن  که امام صادق شود. چنان

  7ارسال کردند. زرارةابالغ به شخص هایی برای  ابوبصیر نیز سیام

 . نتیجه4

کارهای  آید، راه از آن جا که تقیه، یکی از باورهای مه  در مذهب شیره امامیه به شمار می 

مختلفی برای تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن آن اندیشیده شده است. واضح است چنان 

ابسدته اسدت، تندوع در بده     که نفسِ تقیه، به شرایا سیاسی د اجتماعی حاک  بر جامرده و  

 های آن، ارتباط مستقیمی با اوضاع زمانه دارد.  کارگیری روش

کار کتمان  مانده در موضوع تقیه، چهار راه های برجای در این مقاله، با مراجره به روایت

و ستر، اظهار رفتار یا گفتاری برخالف باورهای درونی، ایجاد اخدتالف در مسدائل دیندی،    

مذهبان برای تحقق تقیده شناسدایی    جویی و انتقاد از ه  کیشان و عیب ه افتراق در میان 

 شد. 

ها برای شرایا و موقریدت خاصدی در نظدر گرفتده شدده       کاربرد هر یک از این روش 

توان گفت که به ترتیب، کتمدان و در مرحلده بردد وانمدود کدردن، نخسدتین        است، اما می

ماند و شدرایا بده    تمان، تنها عقاید مستور میهستند؛ زیرا در ک ها برای تحقق تقیه  گزینه

                                              
 .139-132ص رجال،  ،کش. 1

 .139، صهمان. 2

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 719  7931 پاییز، پنجمهفتادو، شماره نوزدهمسال              

ای نیست که فرد ناگزیر شود، تن به ظاهرسازی دهد. شدواهدی از دو روش بداال در    گونه

 های تحقق تقیه هستند. ترین گونه صدر اسالم وجود دارد که قدیمی

های اجتماعی به حدّ اعدالی خدود    چه خفقان سیاسی و محدودیت در مرتبه برد، چنان

تدری مانندد ایجداد اخدتالف در امدور دیندی، افتدراق در میدان          های سیچیدده  از روش رسد،

شود. با این توضیح که سخنان متناقض  مذهبان استفاده می جویی از ه  کیشان و عیب ه 

ای که به اصل مذهب آسدیب وارد نکندد، سیدروان مدذهب را بده       رهبران دینی در محدوده

 دهد. سراکندگی سوق می

سارچده   دشمنان و مخالفان گمان خواهند کرد بدا گروهدی متحدد و یدک     با این روش، 

های ممتاز و  کند. به صورت آشکار از شخصیت رو نیستند و خطری آنان را تهدید نمی به رو

شود تا این سندار تقویت گردد کده از جریدان اصدلی مدذهب دور      برجسته مذهب انتقاد می

 های اخیر از زمدان صدادقین   گردند. روش میها مصون  اند و از این رو از توطئه افتاده

بخشدی بده تقیده     کار تحقدق  در میان شیره سدیدار شدند که نشان دهنده تطور تاریخی راه

 است. 
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