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 بازخواني سه قرائت برساخته از مفهوم تقيه؛
 اتحادانكار، انقضا و 

 
 1سيدمحمدمهدي موسوي  ۲۷/۱۱/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

 2محمدتقي سبحاني ۱۶/۰۴/۱۴۰۱تاریخ تأیید: 
 

 چكيده
های مختلف به مذاق خویش با آن به تعامل  گروه، یکی از باورهای اصیل اسالمی که در سده اخیر

پژوهش حاضر به بررسی سه قرائت از مفهوم مسئله تقّیه است. ، اند برخاسته و قرائتی تازه از آن ارائه کرده
ها را با کتاب و سّنت به بحث و نظر نشسته   خوانی و پایبندی آن  تقّیه در عصر حاضر پرداخته و میزان هم

شده از سوی برخی اندیشمندان عامه که بر این باور است تقّیه در بین   رویکرد انکاری مطرح، است. نخست
باور به تقّیه اختصاِص به شیعه دارد. گروه دیگر با تمّسک به اّدعای انقضای  مسلمانان جایگاهی نداشته و

با تلّقی ، بر این باورند که در شرایط کنونی جایی برای تقّیه و مشروعّیت آن نیست. نظرّیه دیگر، زمان تقّیه
ه اختالف میان در راستای کتمان حقایق و وجو، کند که از این اصل  تالش می، همانی تقّیه با وحدت  این

هر سه نظرّیه یادشده با آیات و روایات و عقل سلیم ، گرفته  برداری کند. بنا بر تحقیق صورت مذاهب بهره
توان چنین اّدعایی را بر معارف دین تحمیل کرد. وجود شواهدی از تقّیه در منابع حدیثی   مخالف بوده و نمی

بیان اصول ، دم توّجه به گستره زمانی و مکانی این حکمع، عدم تأثیر علم مخالفان در عمل به تقّیه، عامه
در مصادر مکتوب و تفاوت ماهوی تقّیه و وحدت از جمله دالیل ابطال نظرّیات فوق ، معارف مذهب

مذهبان   عمل به تقّیه جواز شرعی داشته و تکلیف امامی، هستند. با توّجه به ایرادات وارد بر نظریات یادشده
 داند.  ترین اعتقادهای شیعی ثابت می  هم بدون کوتاه آمدن از مهمرا تا عصر ظهور آن 
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 درآمد
که ادلۀ   عنوان یکی از باورهای اسالمی است که عالوه بر این  ) بهdissimulation( اصل تقّیه

های معتبر فریقین ثابت نمود و با عقل سلیم نیز   کتابتوان از میان آیات و روایات در  را می آن 
 شود.  گمان مصلحتش آشکار می  بی، های آن  سازگار است. موضوعی که با نگرش به همه سویه

؛ ١٤٢: ق١٤٠٨، قلعجی ٣٩٦: ١٠، ق١٤١٤، حسینی زبیدی( از مجموع کلمات اهل لغت
، مفید( ) و اندیشمندان اسالمی٤٠١: ٤، ق١٤٠٧، ؛ فیروزآبادی٤٠٢: ١٥، ق١٤٠٥، منظور ابن

: ۱۵، ق١٤٠٥، منظور  ؛ ابن٣٧: ق١٤١٥، ؛ انصاری٢٧٢: ٢، ق١٤١٣، ؛ طبرسی١٣٦: ق١٤١٤
، انتیص، هیشود که معنای تق ) استفاده می٢٧٩: ١٢، ١٣٧٩،  ی الن ق س جر ع ح  ن ؛ اب۴۰۱

ظت از ضرر و گری است. این معنا شامل انواع حفایزی از ضرر و آزار دیحفاظت و نگهداری چ
  شود. می، خواه در امور دینی یا مسائل دنیوی باشد، شود از هر آنچه از آن ترسیده می، زیان

های قرآن کریم است. شاید لفظ تقّیه بدین صورت در قرآن به   آموزه، ترین دالیل تقّیه  از مهم
). ١٠٦: ؛ نحل٢٨: ؛ غافر٢٨: عمران آل( اّما آیاتی چند متعّرض مفهوم آن شده است، کار نرفته

از آن جهت که ، آید که در هنگام به خطر افتادن جان مسلمان از آیات وحی چنین به دست می
شود. از طریق   اظهار کفر به زبان جایز بوده و سبب خروج از اسالم نمی، حفظ آن واجب است

ریق اولی نیز تر از کفر به ط  اظهار کم، آید که برای حفظ مسلمان قیاس اولویت نیز به دست می
ای است تا مسلمانان در برابر طغیان ظالمان به آن پناه  جایز است. بنابراین به گواه آیات تقّیه قلعه

 ١برند. اقوال مفّسران شیعه و سنی در ذیل این آیات مؤّید این باور است.
واهیم به شماری از احادیث برخ، بیت  در سّنت نبوی و روایات اهل، های قرآنی  در کنار آموزه

خصوص   اند. در روایات اسالمی و به  خورد که از جایگاه تقّیه و لزوم عمل به آن سخن رانده
عنوان نمونه   شیعی واژه تقّیه کاربرد رایجی داشته و مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است؛ به

ه ُنه دهم دین است و تقیّ : خوانیم  در برخی از این اسناد در رابطه با اهمیت و جایگاه بلند تقّیه می
) و برخی روایات نیز او را ٢١٨: ٢،  ١٣٦٢، کلینی( کسی که به تقّیه عمل نکند گویا دین ندارد

؛ ٢٥١: ٣، ق١٤٠٥، ؛ اربلی١٢٧: ٢، ق١٤١٤، بابویه ابن( اند  همانند تارک صالة دانسته
یچ اندیشمندی ای است که ه  گونه  رو اهمیت تقّیه به  ). از این١٨١:  ٥٠، ق١٤٠٣، مجلسی

                                                           
 ١٣٩٦دفاع شده در سال » بررسی تطبیقی نظرّیه تقّیه با رویکرد به کتب اربعه و صحیحین«نامه   نگارنده در پایان. ١

 در حوزه علمیه قم، به صورت تفصیلی به این آیات پرداخته است.
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سّنت نسبت به جواز آن اّدعای   در برخی منابع اهلکه   تواند منکر اصل آن شود؛ چه آن  نمی
 ). ٥٧: ٤، ١٣٦٤، قرطبی( اجماع شده است

د کرده ییکی و روش عاقالنه را تأین عمل تاکتیت ایمشروع، زیم نیفطرت و عقل سل، وجدان
، آورد. به عبارت دیگر  اجتماعی و عقالنی به حساب می، اسییکی از قواعد مترّقی سیو آن را 

با در نظر گرفتن شرایط روا و  سیره عقال است که دفع ضرر محتمل را، دلیل عقلی جواز تقّیه
تقّیه ، ). بنابراین بر مبنای پذیرش این دلیل۳۷۷: ق١٤٤٢، فاضل مقداد( دانند حّتی ضروری می

 اهد داشت.اختصاص به شیعیان و حّتی مسلمانان نخو
، کند  های برخاسته از مفهوم تقّیه یاری می  نکته مهم دیگر که ما را در تحلیل درست از قرائت

، خوفی( کیش) و سبب و عّلت تقّیه  مسلمان و هم، کافر( شونده  بیان اقسام تقّیه از لحاظ تقّیه
اظهار بوده و شامل مداراتی و کتمانی) است؛ همچنین چگونگی عمل به تقّیه که فراتر از عدم 

، سوره نحل ١٠٦)؛ چنانچه به گواه آیه ١٢٨: ١٣٢٧، موسوی خمینی( شود  اظهار باطل نیز می
 جناب عمار رضی الله عنه خالف اعتقاد قلبی خویش را به زبان آورده است.

شویم که گاهی   رو می  های جدیدی روبه  در عصر حاضر نسبت به این باور اسالمی خوانش
اند که به تفصیل این نظریات و   انحرافی و گاهی تحریف در معنای تقّیه داشته، اریرویکرد انک

صاحبان آن پرداخته خواهد شد. در این میان شماری از اندیشمندان معاصر اهل سّنت با این 
اصل اسالمی مخالفت و دایرۀ آن را محدود و مختص به امامیه پنداشته و درصدد مناقشه با 

 اند. برآمده، ز دریچه مخالفت با تقّیهوحدت امت اسالم ا
های درون شیعی قائل به انقضاء عمل به دستور تقّیه در زمان   همچنین برخی از جریان

اند.   حاضر شده و برای این اّدعای خویش به برخی ادله و استحسانات عقلی تمّسک جسته
سته از آن برداشتی مخالف شماری دیگر نیز به تحریف معنای تقّیه دامن زده و خواسته یا ناخوا

اند. قرائتی که به نظر در تعارض با اصل برائت در اندیشه امامیه است. از   با باورهای امامیه کرده
 الزمه اعتقاد به این آموزه اسالمی است.، جامع و مطابق با آیات و روایات، رو تبیینی صحیح  این

مقاالت فراوانی در موضوع تقّیه نگاشته  ها و  در رابطه با پیشینه این بحث باید گفت که کتاب
در ابواب ، توان یافت. همچنین در میان فقها شده است. در اهم منابع حدیثی ردپای تقّیه را می

های فقهی   صوم و حج به مناسبت به آن پرداخته شده است. کتاب، مختلف فقهی نظیر طهارت
اند. در مباحث کالمی نیز در   شده سّنت نیز عمومًا در ذیل باب اکراه متعرض این بحث  اهل

مناقشات میان متکّلمان امامیه و عامه این بحث مطرح بوده است. در عصر حاضر نیز کتب و 
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 ١اند.  ها و یا حّتی رویکرد تطبیقی به این نظرّیه پرداخته  گونه، تحلیل، مقاالت فروانی در اثبات
های نوین و میزان پایداری یا انحراف   قرائتبررسی ، امتیاز این پژوهش نسبت به تألیفات گذشته

 های کتاب و سّنت است.  ایشان از آموزه
نیز به آن سفارش فراوانی شده تبیت  از آنجا که اصل تقّیه منشأ قرآنی داشته و در روایات اهل

، برای همه مسلمانان، است. عمل به این آموزه دینی چه در قرون گذشته و چه در حال یا آینده
نماید.   ضرورت این پژوهش را آشکار می، مذهبان کاربرد کلیدی داشته  صوص امامیخ  به

ویژه   ها برای جهان اسالم و به  آشکار شدن آثار زیان بار آن، همچنین با آشنایی این سه خوانش
 شیعه انکارناپذیر خواهد شد.
عامه و اختصاص آن کوشد ابتدا انکار تقّیه از سوی اندیشمندان   نگارنده در این تحقیق می

آشکار و سپس دالیل و استحسانات جریانی از امامیه که ، ترین منابع عامه  به شیعیان را از مهم
اند را مورد بازخوانی قرار دهد. در نهایت نیز قرائتی دیگر که   زمان عمل به تقّیه را تمام دانسته

با آیات و روایات مورد دوسویه بوده و احتمال تحریف در معنای تقّیه در آن آشکار است 
 ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 انكار تقيه .1
 . طرح نظريه 1-1

تسنن و اختصاص آن به   انکار تقّیه از سوی برخی اهل، های معاصر  از جمله قرائت
سّنت نیز قابل   نویسان اهل  های مقاالت  مذهبان است. نگرشی که رّدپای آن در گزارش  امامی

: ٢٤، تا  بی، سرخسی( اند  نیز باور به تقّیه را نشان از نفاق شیعیان پنداشته پیگیری است. برخی
٤٥.( 

که   کند که تقّیه مسلمان در برابر مسلمان جایز نیست. به بیان دیگر این  این قرائت ادعا می
قّیه سّنت نیز ت  شارع مقدس تقّیه را فقط در برابر ظلم کّفار جایز دانسته است؛ اّما شیعیان با اهل

مصاحبه عبدالحمید امام جمعه زاهدان با حسین : ر.ک( اند که این نشان از نوعی نفاق دارد  کرده
 ).https://www.namasha.com./v/9jhBcZhg: دهباشی

                                                           
گاهی بیشتر از پیشینه تفصیلی این بحث به رساله پایان. ١ بررسی تطبیقی نظرّیه تقّیه با رویکرد به کتب «نامه   برای آ

 ، رشته تخصصی امامت، مراجعه کنید.٣، سطح »اربعه و صحیحین
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ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن : فرماید کنند که می  ایشان برای تأیید اّدعای خود به این آیه نیز استناد می َیتَّ الَّ
ْوِلَیاَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن اْلَکاِفِریَن 
َ
مؤمنان را واگذاشته و از ، )؛ نباید اهل ایمان٢٨: عمران آل( أ

 کافران دوست گزینند. 
از این رو تقّیه در ، سّنت و مخالفان باورهای امامیه نیاورده است  از آنجا که آیه سخنی از اهل

 ).٨٦٠: ٢، ق١٤٣١، قفاری( برابر ایشان صحیح نیست

 بررسي و نقد .2-1
زوایای ، جا ضروری است تا با مراجعه به مصادر حدیثی اصلی عامه و شروح آن  در این

پنهان این موضوع را در دو بخش آشکار کرده تا به باور صحیح در این مسئله پی برده شود و در 
حاصل ، تأیید مضامین موجود در کتب امامیه و مقبولّیت طرفین نسبت به این باور دینی، نهایت

 شده باشد.

 . جواز تقيه از مسلمان1-2-1
با توّجه به آیات روشنگر وحی ابتدا باید دانست هیچ اختالفی در جواز تقّیه در برابر خطری 

نیست و همه مسلمانان در زمان خوف از کّفار ملزم ، شود که از سوی کّفار متوّجه مسلمانان می
دیگر حاجتی به تقّیه ندارند؛ اّما با توّجه و دّقت  ،به تقّیه هستند و در زمان برطرف شدن آن خطر

شود که هر چند ظاهر   عمران پی برده می  سوره آل ٢٨سوره نحل و  ١٠٦، سوره غافر ٢٨در آیات 
، ها  ولی فلسفه تشریع آن، ها درباره تقّیه مسلمان در مقابل کافر است  آیات تقّیه و شأن نزول آن
گیرد؛   تقّیه مسلمان در برابر مسلمان را نیز در برمی، آبرو است مال و، که عبارت از صیانت نفس

خوف از ضرر بوده و ایمان یا کفر ، چراکه عّلت جواز و مشروعّیت حکم تقّیه در تمام این آیات
کند که این ضرر از سوی کّفار یا  ظالم در موضوع حکم لحاظ نشده است. بنابراین فرقی نمی

از این حکم ، رو هرگاه مخالفان نیز منشأ خطر شوند  انان باشد. از اینای از مسلم  َفَسقه یا ظلمه
ای جز عمل به تقّیه نیست؛ بنابراین عمل به  مستثنی نبوده و برای دفع خوف و ضرر ایشان چاره

 این باور اسالمی منحصر در کّفار نیست.
غافر در مقام  ٢٨آیه : شود  تک آیات فوق پرداخته می  به جهت اهمّیت مطلب به تبیین تک

دستور به مسلمانان است تا والیت و تدبیر امور خود را به کافران نسپارند که اگر والیت خود را 
از حزب الهی خارج شده و دیگر در زمره مؤمنان نخواهند بود. در ادامه ، به کّفار واگذار کنند

همان تقّیه است؛ بدین معنا که ، اّال) ذکر شده است و مورد استثنا( استثنایی با ادات استثنا، آیه
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، پذیرد کند و آن را می اظهار والیت کافر را می، در مقام ظاهر، اگر مؤمنی در خطر قرار گرفت
ُقوا ولی در حقیقت و باطنش آن را قبول نداشته و از آن بر حذر است. در این فراز آیه  ن َتتَّ

َ
ِإالَّ أ

ُه نَ  ُرُکُم اللَّ ُیَحِذّ فلسفه تقّیه که همان صیانت نفس از هر ضرری ، صراحت  به، ْفَسهُ ِمْنُهْم ُتَقاًة َو
 .تشریع شده است، است

این آیه مّکی است و نزول آن در اوایل بعثت پیامبر اکرم و دعوت ، سوره نحل ١٠٦ اّما آیه
که تعداد مسلمانان از تعداد انگشتان دست تجاوز   هنگامی، مردم به دین اسالم بوده است

، یاسر، عمار: گروهی از مسلمانان در صدر اسالم تحت شکنجه کّفار قرار گرفتندکرد.  نمی
اّما ، پدر و مادر عّمار) در زیر شکنجه کشته شدند( بالل و خباب. یاسر و سمیه، ُصهیب، سمیه

ای گمان   از شکنجه خالص شد. عّده، جناب عّمار با به زبان جاری کردن خواسته مشرکان
عّمار سرشار ، چنین نیست«: درباره او فرمود ولی پیامبر اکرم، شده است کردند که عّمار کافر

 ».از ایمان است و ایمان با گوشت و خون او درآمیخته است
که تشریع حکم تقّیه در ابتدای ظهور اسالم   آید؛ نخست این از این آیه مطلبی به دست می

چون ، به خطر افتادن جان مسلمانکه در هنگام   نشان از اهمّیت این موضوع دارد و سپس این
جایز بوده و سبب خروج از اسالم  -و نه در قلب-اظهار کفر به زبان ، حفظ آن واجب است

ای دانسته است تا مسلمانان در برابر  شود. در واقع آیه شریفه فلسفه تشریع تقّیه را قلعه  نمی
 ١٤٢٠، فخر رازی( ین مطلب استطغیان ظالمان به آن پناه برند. اقوال مفّسران فریقین مؤّید ا

 ).٢٧٤: ٢٠، ق
د کّفار را در ظاهر و باطن و آشکار و نهان یعمران نیز مسلمانان نبا  آل ٢٨اّما بنا بر دستور آیه 
شان بهراسند و مجبور شوند در ظاهر با آنان دوستی یان) ایز( که از  مگر آن، دوست داشته باشند

 کنند.
هر چند ، اگر حاکم ظالمی، عنوان مثال  شود که به  گفته می حال با توجه به بیان این آیات

از ، اند  با تهدید دستور به نوشیدن شراب داد و مردمانی که در چنگ او گرفتار آمده، مسلمان
توان گفت ایشان در پیشگاه الهی گناهکار بوده   آیا می، روی ترس آن فعل حرام را مرتکب شدند

گناهی به عهده ایشان نیست؟ از این رو التزام به ، د را کرده بوداست؛ ولی اگر کافری همان تهدی
که اگر به مجرد مسلمان یا کافر بودن شخِص ُمتقی   دیگر این .این مّدعا خالف عقل و شرع است

اّول اّدعا است و جای بحث دارد؛ چرا که اّدله تقّیه مطلق بوده ، بین ایشان فرق گذاشته شود، ِمنه
 عمل به تقّیه در صورت خطر است.، لهو متقضای اطالق اد
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در منابع حدیثی عاّمه مشهود ، شماری از تقّیه مسلمان از مسلمان  که موارد بی  نهایت این
کنند   ثابت می، ها وجود دارد ث با اختالفات جزیی که در مضمون آنین احادیاست. برخی از ا
کردند. از عایشه روایت   ه مییتقمسلمانان   از تازه، ت مصالحییبه منظور رعا، که رسول خدا

هایی  آن را از پایه، دانی که قوم تو وقتی کعبه را ساختند آیا نمی«: شده است که آن حضرت فرمود
چرا شما آن را به حالت اول باز : گفتم» اند؟ تر گرفته  کوچک، که حضرت ابراهیم قرار داده بود

دستور ، ودند و تازه از کفر جدا نشده بودندمسلمان نب  اگر قوم تو تازه«: گردانید؟ فرمود نمی
وارد آن ، دادم که کعبه را خراب کنند و آن مقدار از کعبه را که از آن بیرون مانده است می
دادم و آن را مانند  سطح و برای آن دو در از شرق و غرب قرار می  کردم. کف آن را با زمین هم می

: ٣، ؛ همان١٥٠٦ح ، ٥٧٣: ٢، ق١٤٠٧ ،بخاری( »کردم. زمان حضرت ابراهیم درست می
: ٢، ؛ همان١١٨: ٤، ؛ همان١٥٦: ٢، ؛ همان٤٢١٤ح، ١٦٣٠: ٤، ؛ همان٣١٨٨ح ، ١٢٣٢
 ).١٥٦: ٢؛ ١٥٠٩ح ، ٥٧٤

همچنین از ابوُهریره گزارشی نقل شده است که در زمان منع تدوین حدیث از ترس خلیفه 
ُپر از حدیث کرده بودم و ، من دو ظرف بزرگکند که   کرده است. او اّدعا می روایت نقل نمی، دوم

گردن و ، کردم درب یکی را باز کردم و برای مردم منتشر کردم و اگر درب ظرف دیگر را باز می
). ابوهریره در واقع با سکوت خویش در برابر ٣٨: ١، ق١٤٠٧، بخاری( شد ام قطع می حنجره

از ، از آنجا که اظهار خالف واقع، ذشتنحل گ ١٠٦خلیفه تقّیه کرده است؛ چنانچه در بیان آیه 
همچنین به طریق ُاولی سکوت از بیان حقیقت یا همان تقّیه کتمانی ، روی تقّیه بالمانع است

 مجوز شرعی دارد. 
ت شده است یتقّیه جناب حذیفه از عثمان نیز از جمله این موارد است. از نزال بن سبره روا

ده یبه من خبر رس: ز حضور داشت. عثمان به او گفتیفه نیم و ُحذینزد عثمان بود«: که گفت
ن یام؛ اّما ما از وی ا قسم به خدا من نگفته: حذیفه پاسخ داد !! ن و چنان گفتهیاست که چن
ده ین سخنان را نشنیا ما از تو ایآ: میبه او گفت، رون رفتیکه عثمان ب  وقتی .میده بودیسخنان را شن

ن خود را برای یمن بعضی از د: چرا قسم خوردی؟ پاسخ داد پس: میگفت .بلی: م؟ پاسخ دادیبود
: ٨، ق١٤٢٣، قرطبی( »آن را از دست دهم. ترسم تمامی  را مییفروشم؛ ز گر مییحفظ بعضی د

 ).٣٨٩: ١، تا  بی، طحاوی( شمار دیگری نیز از تقّیه صحابه موجود است  ). موارد بی٣٠٩و  ٨١
توان اّدعا کرد که رفتار   باقی است که آیا می، مسلمان حال جای این پرسش از منکراِن تقّیه از

آغشته به نفاق است؟! آیا ، کرد رسول خدا که از خویشان تازه به اسالم گرویده عایشه تقّیه می
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آیا خلیفه سّوم مسلمان نبود که جناب  !کرد؟ خلیفه دّوم کافر بوده است که ابوُهریره از او تقّیه می
سّنت به یقین ایشان کافر نیستند. بنابراین معاصرانی   کرد؟! طبق عقیده اهل ُحذیفه از او تقّیه می

یا باید الزمه اّدعای باطل خویش را پذیرفته و از ، کنند  که تقّیه مسلمان از مسلمان را انکار می
توان در قبال خطری که حّتی از سوی یک  که بپذیرند که می  دایره اسالم خارج شوند و یا این

 تقّیه کرد.، شود  توّجه ما میمسلمان م

 تفاوت تقيه با نفاق .2-2-1
بر خالف نفاق که موضوع آن تظاهر به حق و پنهان کردن شرک و ، چنانچه گذشت در تقّیه

از ، شخص مؤمن به دلیل ترس از زیان مالی یا جانی برای خود یا دیگری، باورهای غلط است
، انصاری( کند که حّتی خالف آن را اظهار می  ینتقّیه کتمانی) و یا ا( اظهار حقیقت خودداری

اری یات بسیدارای مبنای قرآنی است. در آ، )؛ همچنین تقّیه افزون بر پشتوانه عقلی۳۷: ق١٤١٥
ی و یعنوان راهی عقال  ه بهیمشاهده شد که عمل به تق، ها مورد بحث نیز واقع شدند  که برخی از آن

قرار گرفته است. بنابراین آن چیزی که باعث طرح این  های وحی  رش آموزهیمورد پذ، دهیپسند
به نوعی شباهت تقّیه با نفاق است. تشابه از آن جهت که شخص در تقّیه یا ، اشکال شده است

دهد  کند؛ اّما با این تفاوت که آنچه در نفاق رخ می چیزی را که بدان معتقد است را پنهان می، نفاق
یده باطل است که این عمل کامًال برخالف تقّیه است؛ چرا که در تظاهر به ایمان و پنهان کردن عق

ایمان خویش را به جهت ، مؤمن به دلیل وجود ضرر مالی شدید یا جانی برای خود یا دیگری، تقّیه
 ).١٨٥: ق۱۴۲۲، ؛ امین۳۷۷: ق١٤٢٢، فاضل مقداد( کند  دفع ضرر کتمان می
ایمان ، با انگیزه ایمانی است؛ اّما در نفاق که تقّیه برای صیانت از مؤمنان  نکته دیگر این

 منشور جاویدبه ، گونه نیست. برای پاسخ تفصیلی به پاسخ این اتهام  جایگاهی ندارد و این
 ).٢١: ٤، ١٣٦٧، سبحانی( مراجعه کنید

نفاق دانستن آن و اختصاص آن به شیعه ادعایی کامًال ، انکار تقّیه، بنا بر آنچه گذشت
 نادرست است. 

 انقضا و اتمام زمان يا مكان تقيه .2
 . طرح نظريه1-2

تفّکری است که ، های جدید از باور تقّیه که منشأ آن در جامعه شیعی بوده  یکی از قرائت
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پندارد. عمده   داند و عمل به آن را مجزی نمی  تاریخ مصرِف عمل به دستوِر تقّیه را گذشته می
تقّیه و عدم عزیمت آن و سپس استناد به اضمحالل و  ابتدا شاید رخصت بودن، دلیل این اّدعا

مذهبان   نابودی حّق در صورت کتمان باورها و اطالع داشتن مخالفان از عقاید و باورهای امامی
های عمومی و همچنین متون   های حاکمّیتی و یا تریبون  است. این جریان سکوت رسانه

خصوص   ان امامیه و پیروان مکاتب دیگر بهآموزشی از عدم بیان و یا تصریح به اختالفات می
 اند.  رنگ شدن باورها و فراموشی آن دانسته  منجر به کم، عامه

باورهایمان را انکار کرده و ، که چرا وقتی مخالفان به عقاید ما آگاهی دارند  از سوی دیگر این
رای تقّیه باقی نخواهد دیگر مجالی ب، تقّیه کنیم؟ بنابراین با وجود این حجم از ابزار و اطالعات

مبانی فکری : ر.ک( شود  چون یاسر الحبیب نسبت داده می  برخی افراد هم ماند. این نظرّیه به
 ).https://kayhan.ir/fa/news/128329شیعیان لندن؛ 

برخی دیگر نیز جغرافیای سکونت خویش را مالک قرار داده و تقّیه را اختصاص به برخی 
نظران این جریان با   اند. برخی از صاحب  محدود کرده، آشکار استها که مقتضای آن   مکان

ای به برخی   اند. محقق کرکی در نامه  استناد به نظر مرحوم محقق ثانی این نظر را اختیار کرده
عدم تقّیه خود در اصفهان را به جهت شرابط مکانی و زمانی خاّص خویش ، شیعیان حجاز

: ١٣٦٤، تنکابنی( را با شیعیان حجاز متمایز دانسته استدانسته و از این رو تکلیف خود 
کنند. بنابراین لحاظ کردن   ). ایشان شمول ادله تقّیه را با توّجه به شرایط مکانی تعریف می٣٤٧
پندارند. در این   از حوزه تکلیفی خود خارج می، کیشان دیگر که در شرایط ایشان نیستند  هم

 را با ادّله شرعی به بحث و نظر خواهیم نشست. میزان پایبندی این مّدعا، مجال

 . بررسي و نقد2-2
که موضوعی همانند تقّیه   در چند مرحله به بررسی این نظرّیه پرداخته خواهد شد. ابتدا این

صرفًا ، که این همه سفارش به انجام آن و مؤاخذه در صورت ترک آن در روایات مشهود است
، اند  هر چند برخی فقها تقّیه را حکمی ترخیصی دانستهیک حکم استحبابی و رخصت است؟! 

ای شود که تقّیه نکردن   گونه  اّما ایشان هم قائلند که اگر بر اساس قاعده َاهم و مهم امر به
که باعث شود به دین ضربه وارد شود و یا   همانند این، ای عظیم را به همراه داشته باشد  مفسده

، که فقها  اند. عالوه این  در این صورت تقّیه را الزم و واجب دانسته، ای به خطر بیفتد  جان عّده
 اند.  تقّیه را تابع احکام خمسه دانسته
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که تا چه میزان علم مخالفان در عمل به تقّیه دخالت دارد. آیا در روایات از   نکته دیگر این
 عنوان دلیلی بر انجام یا ترک تقّیه یادی شده است؟   چنین قیدی به

چه مسلمان و ( توّجه به اطالق روایات آمر به تقّیه و عدم اعتنا به جایگاه علم طرف مقابل با
گاه دانستن یا ندانستن عقیده توّسط مخالفان   شود که معیار تقّیه هیچ  پی برده می، چه مخالف)

) ٢٢٠: ٢، ١٣٦٢، کلینی( مالکی که در آیات و همچنین روایات، بلکه چنانچه گذشت، نیست
عنوان مالک اصلی تقّیه آن هم در   است که به» اضطرار«تنها عنصر ، آن تصریح شده استبه 

شامل ، تشریع شده است؛ بنابراین اّدّله تقّیه به طریق اولی، صورت نداشتن چاره و راه فرار
خواهد ، شود کیشان وی می  تحریک نکردن و دامن نزدن به خطری که متوّجه شخص و یا هم

عنوان مالک تقّیه اشاره نشده است و   که در هیچ آیه یا روایت به این مسئله به  شد. عالوه این
 تواند باشد.  دلیلی از آیات و روایات مؤّید این نظر نمی

بنابراین این مطلب دلیلی شرعی نداشته و صرف یک استحسان باطل است. از این رو ما 
 مأمور به وظیفه شرعی خود خواهیم بود.

که دشمنان با بیان ناصحیح از عقاید و باورهای ما به نوعی ظلم و ددمنشی   توضیح بیشتر آن
دهند. کشتار شیعیان در طول تاریخ خود گواهی تلخ بر این مّدعا   خویش را موّجه جلوه می

ورتر   شعله، ور بوده با چنین پندار سستی  کشی را که همواره شعله  توان آتش شیعه  است. حال نمی
وپای مخالفان و جلوگیری از ظلم و آزار   نوعی بستن دست  عدم اظهار عقاید بهکرد. بنابراین 

که در گزارشی امام با وجود علم مخالفان به باورهای خاص شیعی   ایشان خواهد شد. جالب این
)؛ چراکه تقّیه در ١٠٧: ق ١٤٢١، حّلی( اند  باز هم دستور به تقّیه داده، همچون برائت و رجعت

رود که اثر آن   بیت یک نوع جهاد به شمار می  از سوی اهل، باطل بر اهل ایمانهنگام تسّلط 
نجات دین از نابودی و اضمحالل و حفظ جان اهل ایمان است. بنابراین ، استمرار حقیقت

آمادگی و توانمندی برای ظهور در ، سفارش اکید امامان و سِرّ تداوم حرکت شیعه در طول تاریخ
 ه است. همین راستا تعریف شد
و اجتماعی  -آورند ها آن را به وجود می  که حکومت-که شرایط سیاسی   نکته قابل توجه این

اّما آن را ، شاید باعث تغییر در شکل تقّیه شده است، -آورد که اّمت به وجود می-موجود 
 کند.  گاه از حوزه تکلیف خارج نمی  هیچ

تکلیف تقّیه تا ، بیت  ساس برخی احادیث اهلبر ا، اّما در رابطه با گستره زمانی وجوب تقّیه
). در دعای عصر ١٤٥: ق۱۴۰۹، حسینی استرآبادی( است زمان ظهور حضرت حجت
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 غیبت که در روز جمعه وارد شده است نیز تصریح به اتمام زمان تقّیه در عصر ظهور شده است
یم که حکایت از نیز شاهد روایتی از پیشوای ششم هست کافی ). در٤١٥: ١، تا  بی، طوسی(

ْمُر َکاَن «: در زمان نزدیکی ظهور دارد، تر شدن شرایط تقّیه  شدیدتر و سخت
َ
َما َتَقاَرَب َهَذا اْأل ُکلَّ

ةِ  ِقیَّ َشدَّ ِللتَّ
َ
 ).٢٢١: ٢، ١٣٦٢، کلینی( »أ

والتقیُة واجبٌة الَیُجوُز رفُعها «: فرماید در این زمینه چنین می اإلعتقاداتمرحوم صدوق نیز در 
َفَمن َتَرَکها َقبَل ُخروِجِه َفَقد َخَرَج َعن دیِن اللِه َودیِن اِإلمامیِة َوخاَلَف اللَه  .إلی أن َیخرَج القائُم 

ئَمةَ 
َ
)؛ تقّیه واجب است و رفع آن جائز نیست تا خروج ١٠٨، ق١٤١٤، بابویه ابن( »َوَرُسوَلُه َواأل

شده  س از دین خدا و امامیه خارجپ، ندترک کحضرت حّجت و هرکس تا قبل از آن موقع تقّیه را 
 رسول و ائمه به مخالفت برخاسته است.، و با خدا
دیدگاه گستره ، در شأن منجی موعود نازل شده است، بیت  سوره نور که به گواه اهل ٥٥آیه 

ذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم : کند را تقویت می زمانی تقّیه تا زمان ظهور حضرت مهدی ُه الَّ َو  َوَعَد اللَّ
َننَّ َلُهْم  ذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َو َلُیَمکِّ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ

َ
ُهْم ِفي اْأل اِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَّ ِذي  َعِمُلوا الصَّ دیَنُهُم الَّ

ْمناَلُهْم   اْرَتضی
َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أ َلنَّ منی یرا به امشان یو ب«: فرماید ). آنجا که می٥٥: نور( َوَلُیَبدِّ

دیگر خوفی از جانب دشمنان متوّجه اهل ، در زمان حکومت آن ُمصلح کل». مبّدل گرداند
 ایمان نخواهد بود و دیگر تقّیه خوفی معنا ندارد.

شود که   رنگ شدن و نابودی معارف به جهت کتمان باورها نیز گفته می  در رابطه با کم
تقّیه متوّجه بیان حقیقت معارف نیست. از این رو  بیت در مورد  دستورات صادره از امامان اهل

های علمای امامیه مملو از بیان اعتقادات حقه و ابطال انظار و عقاید مخالفان بوده   آثار و کتاب
که در شرع مقدس برای تقّیه حّد و مرزهایی تعریف شده است که یکی از آن   و هست. عالوه این

چه بسا ممکن است مواردی امام معصوم فایده ترک  از بین رفتن حق و حقیقت است.، حدود
تقّیه را اهّم و بیشتر از تقّیه کردن دانسته و مانند سیدالشهدا حّتی جان خویش را در این مسیر فدا 

 کند.
شود که شاید در زمان سابق با نبوِد   که در رابطه با گستره مکانی تقّیه گفته می  مطلب آخر این

اّما در عصر ، کانات امروزی جواز علنی برخی از باورها ایرادی نداشتابزار ارتباط جمعی و ام
توان با کنار گذاشتن تقّیه جان و مال دیگر   نمی، حاضر که عصر ارتباطات نام گرفته است

 کنند را به خطر انداخت.  کیشان را که در مناطق پرخطر زندگی می  هم
 باعث کشته شدن او شده بود، شاید از روایتی که شراکت در خون کسی که افشای سّر 



 

 

 و 
سي

ره 
شما

م، 
 ده

سال
هفت

م، 
ان

ست
تاب

 
14

01
 

60

) بتوان چنین استفاده کرد. از آنجا که افشای یک مطلب باعث ٢٨٣: ١٤ ، ١٣٦٢، کلینی(
چنین   ای که این  گمان ابراز عمل خالف تقّیه  بی، گناه شده است  شریک شدن در خون یک بی

 ای داشته باشد هم ناصحیح است.  نتیجه
 ز با ادّله شرعی مخالفت دارد و باطل است.نتیجه این که این قرائت جدید نی

 هماني اتّحاد و تقيه  اين .3
 . طرح نظريه1-3

های اسالمی مخالفان و موافقان خویش را داشته   از دیرباز سخن راندن از اّتحاد میان فرقه
گاهی تقّیه را به اشتباه به وحدت یا عاملی جهت وحدت بین  است. برخی نادانسته و از روی ناآ

اند که   اند. ایشان چنان افسارگسیخته بر طبل وحدت کوبیده  های دیگر پنداشته  امیه و سایر فرقهام
اند. تاریخ مرجئه شیعه یا مقصره خود گواه بر این مّدعا است.   باورهای خویش را لگدمال کرده

رش با پذی، امیه  این جریان انحرافی به جهت پیشبرد اهداف خویش در مقابله با فساد بنی
برای پندار سنیان در ، پذیرد و در عمل  خالفت خلفای نخستین را هم می، افضلّیت امام علی

 ).٤٤١: ١٣٩٥، اقوام کرباسی( دهد  پوشی از اعتقاد شیعه ارائه می  تن، مسئله امامت و خالفت
). ١٧٨: ١١٠، ق ١٤٠٣، مجلسی( اند  این گروه در مصادر شیعی با عنوان بتریه نیز یاد شده

برای مطالعه بیشتر ( اند  بیت جریان مورد تأییدی نبوده  در روایات اهل، که این جریان  اضافه این
ایشان را ، ). محّققان تاریخ اندیشه نیز در واکاوی این نظرّیه٤٤١: ١٣٩٥، اقوام کرباسی: ر.ک
راکه هواداران این اند؛ چ  واسطه کوتاهی ورزیدن در حّق امیرمؤمنان از جامعه شیعی متمایز دانسته  به

، حضرت علی خود را از ابوبکر و سایرین برای اداره امور مسلمانان نظرّیه مّدعی هستند که 
حّق شخصی خود را کنار گذشت و بر آن اصرار ، اّما به سبب مسائلی، اند  دانسته تر می شایسته

 ).٣٨٥: تا  بی، برقعی( دنورزید و با کمال خودگذشتگی با ابوبکر بیعت و مشروعّیت او را کامل فرمو
پا را از این فراتر گذاشته است. به  ١،گرایان ایرانی  در عصر حاضر نیز برخی همچون سلفی

                                                           
های مشروطه و پس از آن، تحت  ا قرآنیان نام یک جریان فکری است که با تکیه بر شعار بازگشت به قرآن در سال. ی١

از شاگردان ایشان به نام اسدالله خرقانی شکل گرفت و  آبادی توسط یکی  های اصالحی شیخ هادی نجم  تاثیر اندیشه
چون شریعت سنگلجی، یوسف شعار، برقعی، قلمداران و حسینی طباطبایی ادامه   های دیگری هم  وسیله چهره  به

 دانند، روش تفسیری قرآن به قرآن را شاخص نیاز از سّنت می  یافت. این گروه که قرآن را در بخش اعتقادات کافی و بی
 اند.  فهم قرآن، قرار داده
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اند که به حذف عنصر امامت   گرایی پیچیده  گمان خویش نسخه جدیدی برای وحدت و هم
ئله بیزاری مسیر افراط پیش گرفته و صورت مس، همچنین برخی به بهانه تقریب ١انجامیده است؛

اند؛ اّما در   را از اعتقادات خویش پاک کرده بیت  جستن از دشمنان و غاصبان حّق اهل
اند و چنان بر طبل مخالفت با وحدت بین مسلمانان   برخی مسیر تفریط را برگزیده، مقابل
ان گونه تعامل اجتماعی با مخالفان در منظومه فکری ایش  اند که گویی جایی برای هیچ  کوبیده
 گنجد.  نمی

که حوزه   تقریب بین باورهای مذاهب است یا این، حال سؤال این است که آیا معنای تقّیه
های روایی برداشتی   شمولی آن فقط در مسائل اجتماعی و سیاسی بوده است. آیا آیات و آموزه

اّتحادی داشته و از آن کنند؟ آیا مخالفان امامیه نیز باور به چنین   چنین از تقّیه را قبول می  این
 اند؟  استقبال کرده

 . بررسي و نقد2-3
برای روشن این مسئله ابتدا باید تقّیه مداراتی را تبیین و سپس اقسامی که از وحدت متصّور 

ترسیم شود تا بتوان قرائت صحیح را از نادرست با بررسی ادّله به بحث و نظر ، شده است
 نشست. 

تقّیه خوفی مراد است؛ زیرا ، یاد شده» ُترس«و » ُجّنه«عنوان سپر   بهدر احادیثی که از تقّیه 
عنوان سپری   شود و تقّیه خوفی نیز به ای است که از ضربات دشمن به آن پناه برده می  سپر وسیله

روایاتی که به حسن معاشرت و التزام به ، کند؛ اّما در مقابل در برابر هجمات ظالمان عمل می
 بیشتر با تقّیه مداراتی مناسبت دارند.، اند  سفارش کردهاعمال پسندیده 

حسن ، نظر مخالفان به شیعه و آیین تشیع  هدف عمده و اساسی از این نوع تقّیه جلب
اّتحاد و انسجام ، ا تحّقق وحدتیز و جلب موّدت مخالفان یآم ستی مسالمتیز  هم، معاشرت

 گر مذاهبیان از جانب دیعیمذمت ش ر وییتع، ا رفع اتهامیان مسلمانان یاسالمی در م
 است.

                                                           
کید و اصرار بر مسئله   گری ایرانی بحث و نظر در رابطه با غدیر را بی  ریان سلفی. ج١ فایده دانسته و قائل است که تأ

غدیر، صدها سال پس از دوران خلفای راشدین، هیچ نفعی برای مسلمین زمان ما ندارد و در این زمانه که بین 
شده و پیروان هر مذهب با پیروان مذاهب دیگر عداوت دارند و مسلمانان در کمال ضعف بسر مسلمانان تفرقه ایجاد 

آید؟! (ر.ک به برقعی، تضاد  اند اصرار بر اثبات خالفت زید یا َعمرو به چه کار می برند و از ملل دیگر عقب مانده می
 )٣٩٣مفاتیح با قرآن: 
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عیادت ، مدارا کردن، مساجد، حضور در مجالس، بیت در این موضوع  بنا بر روایات اهل
باب العشره ، کافی: ر.ک( مریض و تشییع جنازه مردگان عامه مطلوب و مورد تأکید ایشان است

روایات ، کافیهای مختلف   بابروایات باب التقیة). در باب مدارات عالوه بر ، و باب المدارات
، شیخ صدوق: ر.ک( خورد به چشم می استبصارو  تهذیب، من الیحضر الفقیهفراوانی در 

باب من ، ٢٢٤: ٦ ، ١٣٦٤، ؛ شیخ طوسی١١٢٨ح ، باب الجماعة وفضلها، ٣٨٣: ١، ١٣٨٦
 ). ٢٧و  ٨ح ، باب احکام الجماعة، ٢٢٤: ٦ ، ؛ همان٢٧ح ، الیه الحکم
یادآوری است که منظومه روایات شیعی را باید در کنار هم مالحظه کرد و باید توّجه الزم به 

بیت چیزی   از اعتبار روایات تّبری نسبت به دشمنان اسالم و اهل، داشت که انبوه این روایات
قریب ( نامه الهی سیاسی خود در این باره  گذار کبیر انقالب اسالمی در وصیت  کاهد. بنیان  نمی
ن حق آنان ید بر تمامی ستمگران و غاصبیت بایب  طبق دستور اهل«: اند  ین مضامین) فرمودهبه ا

ن لعن را زنده نگه داشت. ید ایامت لعن فرستاد و بایه ملعون از صدر اسالم تا روز قیام  مثل بنی
ع و یطور کوبنده فجا  بر همه واجب است که در تمام مجالس عمومی و مراسم مذهبی به

ان شده و بعد به آنان لعنت فرستاده یت از صدر اسالم تا به امروز بیب  دشمنان اهلات یجنا
 ) ٢بخش، ١٣٦٨، موسوی خمینی( »شود.

گاه در جمع بین این دو دسته روایات به نتیجه مطلوبی خواهد  از این رو انسان بصیر و آ
او را خطری تهدید  رسید که لعن و برائت از دشمنان و ظالمان در مأل عام و در موقعّیتی که

کند جای خود را به تقّیه داده و شیعه با سالح تقّیه مداراتی اهداف مهم خویش را پیش  می
قلوب ، بر تقّیه مداراتی از این رو باشد که با نیکی، بیت  برد. شاید عّلت سفارش اکید اهل می

 کسانی که ِعناد نداشته نسبت به حقیقت متمایل گشته و هدایت شوند.
تبیین اقسام وحدت گام دومی است که ما را در تبیین درست در این ، ز بیان این مقدمهبعد ا

توان در وحدت   گرایی را می  های مختلف از وحدت و هم  موضوع یاری خواهد رسانید. برداشت
وجو کرد. ابتدا وحدت اجتماعی که شواهد آن در منابع   سیاسی و مذهبی جست، اجتماعی

 است.فریقین قابل اثبات 
ان مسلمانان یاّتحاد و انسجام اسالمی در م، جلب موّدت مخالفان، زیآم ستی مسالمتیز  هم

های دین و بزرگان دین بوده است؛ چنانچه شواهد آن در احادیثی   همواره مطلوب معارف و آموزه
  شود.  امیرمؤمنان و برخی از صحابه مشاهده می، از جناب رسول خدا

شه او را باخبر یت کرده که عایر و همچنین ُمسلم نیشابوری روایزب  ابنُبخاری از ُعروة 



 

 

63 

يه؛
م تق

فهو
ز م

ه ا
اخت

رس
ت ب

رائ
ه ق

ي س
خوان

باز
 

حاد
و ات

ضا 
 انق

كار،
ان

 

: مردی خدمت پیامبر اکرم آمد و اجازه گرفت که وارد شود. حضرت فرمود: ساخته است که
پیامبر اکرم با ، فامیل خیلی بد و قبیحی است. وقتی آن مرد داخل شد، اجازه بدهید تا بیاید. او
که وارد   یا رسول الله قبل از این: گوید که گفتم برخورد کرد. عایشه می او با مالیمت و با محّبت

خیلی با محّبت با او برخورد کردی! حضرت ، ولی وقتی وارد شد، گفتی که آدم بدی است، شود
، بخاری( ُبرند ها می  از آن، ها  بدترین مردم کسی است که مردم به خاطر بدزبانی آن: فرمود
کند و وقتی آن  ). نبی مکرم از طرفی او را بدگویی می٢١: ٨، حجاج بن ؛ مسلم٨٦: ٧، ق١٤٠٧

که تعجب عایشه هم برانگیخته   طوری  کند؛ به با او با محّبت برخورد می، شود شخص وارد می
ه و مدارای با عموم مردم حّتی از یث بر جواز تقین حدیست که ایده نیشود. بر کسی پوش می

غ احکام یدن به حق و تبلین موارد نه تنها در رسیرا در اید؛ زینما  امبر اکرم داللت مییسوی پ
بلکه باعث جذب این ، کند جاد نمییعت اسالم و دعوت به سوی خداوند عّز وجّل مانعی ایشر

 شود.  افراد به دین حق می
إّنا لنکشر «: روایت دیگری را بخاری در صحیح خود از ابودرداء روایت کرده که همچنین

َبنا لتلعنهم ِفی ُوجوهِ  )؛ ما با گفتار و رفتار خود در ١٠٢: ٧، ق١٤٠٧، بخاری( »أقواٍم َوإن ُقلو
 گفتیم. کنیم اما در درون قلبمان آنها را لعن و نفرین می برابر گروهی از مردم مدارا می

 اند را به معنای مدارای با مردم در گفتار و رفتار بیان داشته» ُمکاشره«، شارحان حدیث
مستحّق لعن و نفرین واقعی ، که در قلب  کسانی، ). به یقین٤٣٨: ١٠، ١٣٧٩، عسقالنی(

تواند   اند که از دایره حّق و اعتقادات راستین بیرون باشند. قول این صحابی می  اشخاصی، هستند
 سّنت باشد.  دلیل خوبی برای تقّیه مداراتی نزد اهل

زدن به ریسمان الهی و کنار  وحدت سیاسی نیز گونه دیگری از وحدت است که با چنگ
در برابر دشمنان اسالم ، )١٠٣: عمران  آل( َفّرُقواَواعَتُصموا ِبَحبِل اللِه َجمیعًا َوالتَ گذاشتن تفرقه 

تحت لوایی واحد در صفوف مّتحد از کیان اسالم دفاع کرد؛ چنانچه امیر مؤمنان در جریان 
اّما آنجایی که خطری اصل ، سالم بودفتوحات که هر چند مخالف شیوه حضرت در انتشار ا

مشورت و راهنمایی ، به کسانی که حّتی به ایشان ظلم روا داشته بودند، کرد  اسالم را تهدید می
 داده است.

در مالک عقلی و شرعی این دو نوع از وحدت هیچ عقل سلیم و دلیل شرعی نه تنها 
اندیشان   ؛ اّما آنچه برای بسیاری از سادهاند  بلکه همواره بدان راهنما بوده، مخالفتی نکرده است

دلی از   وحدت عقیدتی است. بدین معنا که به جهت اّتحاد و یک، توّهم کرده است امامّیه ایجاد



 

 

 و 
سي

ره 
شما

م، 
 ده

سال
هفت

م، 
ان

ست
تاب

 
14

01
 

64

اقلّیت دست از اعتقادات خود ، نشینی کرده و برای خشنود شدن اکثرّیت  باورهای خود عقب
 رنگ جماعت شود.  شسته و به عبارتی هم

م از نگاه قرآن و روایات و هم از نظر اندیشمندان اسالمی مردود شمرده شده این پندار ه
صاَری حّتی : فرماید  است. قرآن کریم خطاب به رسول گرامی می َو َلن َترضی َعنَک الَیُهود َوالنَّ

تهم  نشینی از برخی اعتقادات دشمنان  )؛ یعنی پیامبر گمان مکن که با عقب١٢٠: بقره( َتَتّبَع ِملَّ
، دارند. ایشان تا تو را کامًال تابع خود نبینند  می  از تو راضی شده و دست از مخالفت با تو بر

، های قبل و چه در عصر حاضر  دست از تو و اهل ایمان بر نخواهند داشت؛ چنانچه در زمان
صبان ایم. دشمنان شیعه نه تنها ایشان را به جهت مخالفت و لعن غا  ها بوده  شاهد این َددمنشی

عزاداری و توّسل به اولیای الهی نیز ، بلکه ایشان را به جهت زیارت، اند  بیت کشته  حّق اهل
مواردی که شیعیان بغداد را به جهت آن در قرن سوم تا ششم ، طقوس الشیعةکشند. نویسنده   می

ویر شده را با منابع تاریخی از عامه به تص  هجری قربانی و زندگی ایشان به آتش کشیده می
شدن شیعه به جهت حّتی جشن گرفتن برای مراسم غدیر و   کشیده است. تاریخ گواه بر کشته

 عزاداری سیدالشهدا در قرون ابتدایی اسالم است.
نشینی از اعتقادات گمان کرده که راهی برای اّتحاد پیدا   که با پندار عقب  بنابراین کسانی

 اند.  ته و خسران دنیا و آخرت را برای خویش رقم زدهدر حقیقت به سرابی بیش دست نیاف، اند  کرده
تنها ایستادن به سمت کعبه را نقطه اشتراک فریقین دانسته و بقیه ، در حدیثی امام صادق

). امام ٩١: ٦٥، ق١٤٠٣، مجلسی( اند  باورهای مخالفان را از پیروان خویش جدا دانسته
الیت را در دایره انکارکنندگان رسالت و مخالفان و منکران و، نیز در زیارت غدیریه هادی

عالمه عسکری و معالم المدرستین ) و ۲۶۳: ق۱۴۱۹، مشهدی  ابن( اند  حّتی توحید بیان داشته
محمدصادق نجمی که توحید و نبّوت را در مکتب پیروان سقیفه  سیری در صحیحین همچنین

 خود گواهی بر این اّدعا است.، اند  به تصویر کشیده
اند که   گونه القا کرده  این، که برخی از روی ناآگاهی و یا به جهت تحریف باورها  این بنابراین

پایان یافته  فقط اختالف بر سر خالفت بوده و آن هم بعد از مّدتی با رضایت حضرت امیر
اند؛ چنانچه   اند را طی کرده  بیت فرموده  مسیری خالف واقعیت تاریخی و آنچه که اهل، است
چون عدم قبول شرط عبدالرحمن بن عوف مبنی بر بیعت بر سّنت شیخین   های تاریخی هم  گزاره

عدم حضور حضرت در فتوحات و عدم قبول ُپست حکومتی از خلفا ، در شورای شش نفره عمر
 مؤّید این مّدعا هستند.، نشینی حضرت  در دوران خانه
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دار وحدت   خود پرچم چون رهبری معظم انقالب که  بزرگان شیعه هم، از سوی دیگر
یعنی ، گوییم که شیعه و سّنی در کنار هم قرار گیرند  اگر ما می«: فرماید  باره می  در این، هستند
ایم که منظورمان از   شیعه بماند و سّنی هم سّنی بماند. ما چه موقع به عالم سنی گفته، شیعه

گوییم کسی مذهبش   ما نمی ایم.  وحدت این است که شما شیعه بشوید؟ ما چنین چیزی نگفته
بیانات در جمع آزادگان و اقشار ( »هدف جلوگیری از سوء استفاده دشمن است. .را عوض کند

 )khamenhe.ir، ١٣٦٩/ ٠٧/ ١١مختلف مردم 
بنابراین اگر شمار معدودی از علمای عامه از روی ناآگاهی و غفلت از منابع فریقین مطرح 

مگر ، پذیرد  گاه تحّقق نمی  با شیعه نداریم و این وحدت هیچ گونه وحدتی  کنند که ما هیچ  می
شود که آری   در پاسخ ایشان گفته می، که شیعیان دست از اهّم اعتقاداتشان بردارند  این

گونه وحدتی نیست.   حق و باطل هیچ، مذهبان نیز بر این باورند که بین ُظلمت و نور  امامی
به معنای وحدت در عقیده و احکام ، کنند  فاع علمی میوحدتی که اندیشمندان شیعه از آن د
بلکه معنای صحیح آن اّتحاد سیاسی در برابر دشمن ، فقهی و تناُزل از عقاید طرفین نیست

آمیز بین آحاد اّمت اسالم است؛   مشترک اسالمی و ُحسن معاشرت و همزیستی مسالمت
یک از   فریقین کامًال مجزا است و هیچچراکه ثابت شد مقوله وحدت و تقّیه در قرآن و روایات 

داللتی بر وحدت ، اند  آیاتی که جوامع حدیثی تفسیری عامه و خاصه برای تقّیه ذکر کرده
  .عقیدتی ندارند

انسجام و همدلی ، که برآیند و نتیجه عمل به تقّیه مداراتی که منجر به اّتحاد  نکته پایانی این
اّتحاد نامید؛ ، شود را شاید بتوان از روی مسامحه  دشمنان میدر جامعه و یکپارچگی در مقابل 

هرگز چنین باوری مقصود ایشان ، اّما با توّجه به منظومه فکری و وادادگی صاحبان این نظرّیه
 نبوده و تعریف وحدت از سوی ایشان با اّتسحاد مذکور تفاوت ماهوی دارد.

 گيري  نتيجه
 : گردد  ج مینتایج زیر استخرا، از آنچه بیان شد

 عنوان آیینی جامع و فراگیر و  توان گفت که اسالم به با توجه به آنچه که گذشت می -١
 برای پیروان خویش راهکارهایی قرار داده است که، پذیر  عنوان فقهی انعطاف  فقه اسالم به

 ساِن   الجمله و به  تقّیه را فی، سّنت  راهگشای رهروان صادق باشد. اهل، در شرایط دشوار
 ساِن یک  اند؛ اّما شیعه آن را بالجمله و به تبع فرمایش امامان معصوم به  پناه پذیرفته  جان
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عنوان یک راهکار جهت پیشبرد اهداف اجتماعی در قالب عبادتی برتر پذیرفته   پناه و بلکه به  جان
 است.
نظران   آن به شیعیان از سوی برخی صاحب انکار تقّیه مسلمان از مسلمان و اختصاص -٢
گاهی ایشان به مناط تقّیه و همچنین مصادر حدیثی خویش بوده است؛ چراکه ، عامه نشان از ناآ

 منابع عامه مملو از تقّیه صحابه از یکدیگر است.
ادعای انقضا و اتمام زمان تقّیه دلیل شرعی نداشته و به جهت مخالفت با آیات و  -٣
 ا یک استحسان باطل است. تنه، روایات
همانی تقّیه و وحدت نیز هیچ منشأ دینی نداشته و ادّله و تعریف هر کدام از این دو   این -٤

 دهندگان این نظرّیه کامًال از هم جدا هستند.   موضوع از نگاه ارائه
 

 ـــــــــــــــــــــــــ منابع
 .مجیدقرآن 

 مؤسسه نشر اسالمی.، قم، المزار، )۱۳۷۸( ،محمدبن جعفر، مشهدی  ابن .١
د للطباعة والنشر یدار المف، بیروت، اإلعتقادات فی دین اإلمامیة، ق)١٤١٤( ،علی بن محمد، بابویه ابن .٢

 ع.یوالتوز
دفتر ، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، قم، من الیحضره الفقیه، )١٣٨٦( ،ـــــــــــــــــــــــــ .٣

 انتشارات اسالمی.
 دار احیاء التراث العربی.، بیروت، فتح الباری، )١٣٧٩( ،لی ع  ن ب مد اح،  ی الن ق س جر ع ح  ن اب .٤
، ١٣٧٩: نسخه الکترونیکی( نشر أدب الحوزة، لسان العرب، ق)١٤٠٥( ،محمد بن مکرم، منظور ابن .٥

 مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان).، قم
 دار األضواء.، بیروت، االئمةکشف الغمة فی معرفة ، ق)١٤٠٥( ،علی بن عیسی، اربلی .٦
مؤسسه علمی ، قم، جستارهایی در مدرسه کالمی کوفه، »مرجئه شیعه«، )١٣٩٥( ،اکبر، اقوام کرباسی .٧

 .فرهنگی دارالحدیث
مرکز الغدیر ، بیروت، نقض الوشیعة او الشیعة بین الحقائق و االوهام، ق)١٤٠٣( ،سیدمحسن، امین .٨

 للدراسات االسالمیة.
کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم ، قم، المکاسب، ق)١٤١٥( ،امین محمد بن مرتضی، انصاری .٩

 انصاری.
ه، ق)١٤١٥( ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٠  کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.، قم، التقیّ
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 ر.یکث  دار ابن، دمشق، الجامع الصحیح، ق)١٤٠٧( ،اسماعیل بن محمد، بخاری .١١
 نسخه موجود در سایت کتابخانه عقیده.، تضاد مفاتیح با قرآن، فضلابوال، برقعی .١٢
 چاپ اسالمیه.، قم، قصص العلماء، )١٣٦٤( ،محمد بن سلیمان، تنکابنی .١٣
، قم، تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العتره الطاهره، ق)۱۴۰۹( ،الدین  سیدشرف، حسینی استرآبادی .١٤

 جامعه مدرسین.
 دار الفکر.، بیروت، تاج العروس من جواهر القاموس، ق)١٤١٤( ، محمدمرتضی، حسینی زبیدی .١٥
 . مؤسسة النشر االسالمی، قم، مختصر البصائر، ق)١٤٢١( ،مان بن محمدیحسن بن سل، حّلی .١٦
 ره).( مؤسسه نشر و آثار امام خمینی، قم، وصیتنامه الهی سیاسی، )١٣٦٨( ،سیدروح الله، خمینی .١٧
 کتابفروشی علمیه اسالمیه.، تهران، شف االسرارک، )١٣٢٧( ،ـــــــــــــــــــــــ .١٨
 دارالقرآن الکریم.، قم، منشور جاوید، )١٣٦٧( ،جعفر، سبحانی تبریزی .١٩
 دارالمعرفة.، بیروت، المبسوط، تا)  بی( ،سهل یأب محمدبن، ین سرخسیشمس الد .٢٠
حوزۀ علمیۀ جامعۀ مدرسین ، قم، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ق)١٤١٣( ، حسن بن فضل، طبرسی .٢١

 دفتر انتشارات اسالمی.، قم
 نا.  بی، جا  بی، مصباح المتهجد و سالح المتعبد، تا)  بی( ،محمدبن الحسن، طوسی .٢٢
 ة.یدارالکتب االسالم، تهران، تهذیب االحکام، )١٣٦٤( ،ـــــــــــــــــــــــــــ .٢٣
، قم، فی المباحث الکالمیةاللوامع االلهیة ، ق)١٤٢٢( ،فاضل مقداد)( مقداد بن عبدالله، سیوری .٢٤

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
 بیروت.، دار احیاء التراث العربی، ق ١٤٢٠، مفاتیح الغیب، عمر  محّمد بن، فخر رازی .٢٥
 دارالکتب العلمیه.، بیروت، القاموس المحیط، ق)۱۴۰۷( ،یعقوب بن محّمد، فیروزآبادی .٢٦
 ة.یالسعود –مکتبة الرشد ، ریاض، یح البخاریشرح صح، ق)١٤٢٣( یبطال البکر  إبن، قرطبی .٢٧
 انتشارات ناصرخسرو.، تهران، الجامع ألحکام القرآن، )١٣٦٤( ،احمد بن محمد، قرطبی .٢٨
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 ع.ید للطباعة والنشر والتوزیدار المف
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