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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 

 4191 االول جمادی 2 - 4931 بهمن 62 دوشنبه ، یجلسه

 

 مقدَمه

 ، ی دین استی تقیه به این نکته رسید که تقیه در حقیقت یک تاکتیک برای حفظ و توسعهبحث درباره

 نباشد. و منافع حاصله بیشتر از دخل شود،هایی که در این راه انجام میهزینه مخارج و طوری کهه ب

خواهد جانش را انسانی که به عنوان نیروی اسالم می صورت کهبه این مثالی هم زدیم این زمینه در 

 که به صرفه و منفعت اسالم باشد و خونش هدر و هرز نرود. ا کند، در چه شرایطی فدا کندفد

 .مطرح گردیدبود که در مورد معنای تقیه  بحثیی این خالصه

و مورد بررسی ه مطرح شد اندکه برای وجوب تقیه مورد استدالل قرار گرفتهی پیش سه آیه در جلسه

 قرار گرفتند:

 :آل عمرانی ی مبارکهسوره 82 ی آیه .1

َ ِذََلا خِ
تَّ ََيا ِمُنونا ُؤم ََاْلم اِفِرينا ََالمكا اءا ِليا وم

ا
ََأ ََُدوِنََِمنم ِمِنيا ُؤم ََاْلم ََوا نم ََما لم عا فم ََيا ََذِلكا سا يم لا ََفا ََِمنا ِ ََِفََاّللَّ يم َشا ََء  ََِإلَّ نم

ا
ُقواَأ تَّ ََتا م ُ ََِمْنم اة  ََُتقا َوا

َ ُرُكُ ََُيحاذِّ ُ ُهََاّللَّ سا فم ََنا ََوا ََِإلا ِ اِصُيََاّللَّ َاْلم

 :نحلی ی مبارکهسوره 101و  101 آیات  .8
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ا ا يَِإَّنَّ ِ
َتا فم ََيا ِذبا ََالمكا ِذينا ََالَّ ََلا ِمُنونا اِتََُيؤم ََِبآيا ِ ََاّللَّ ََوا ولِئكا

ُ
ََأ ََُهُ اِذُُبنا َ ؛المكا نم ََما را فا ََكا ِ ََِباّللَّ ِدََِمنم عم اِنِهََبا ََِإميا ََِإلَّ نم ََما ها ِ

ْكم
ُ
ََأ ُبُهََوا لم َقا

َ ِئن  ما اِنََُمطم ميا ِ
ََِباْلم ََوا ََلِكنم نم ََما حا را ِرََشا ََِبالمُكفم را  دم ََصا م ِ

لاْيم عا ََفا ب  ضا ََغا ََِمنا ِ ََاّللَّ ََوا مم ُ َََلا اب  ذا ََعا ِظي  َعا

 :غافری ی مبارکهسوره 82 یآیه .3

َ ََوا الا ََقا ُجل  ََرا ِمن  ََُمؤم ََآِلََِمنم نا وم عا ََِفرم ُتُ ُهََياكم انا ََِإميا
ا
ََأ ُتُلونا قم ََتا ُجل  ََرا نم

ا
ََأ ُقولا ََيا ا ّبِّ ََرا ُ ََاّللَّ ََوا دم ََقا ُكم اءا اِتََجا نا يِّ با ََِبالم ُكَمَِمنم بِّ ََرا ََوا ُكََِإنم َيا

ِذبا َ ِهَََكا يم لا عا ِذُبُهََفا ََكا ََوا ُكََِإنم اِدقا ََيا ََصا ُكمم بم ُضََُُيِ عم ََالَِّذيَبا ِعُدُكم ََيا ََِإنَّ ا ََاّللَّ ِديَلا م َََيا نم ََما ََُهوا ِرف  ََُمسم اب  ذَّ َكا

این  با تحلیلاین است که  استداللو تفصیل  پرداختیمتحلیل استدالل به اجمالی به صورت همچنین 

پذیری و حفظ جان برای مصونیت)گیری کنیم که معنای تقیه همان معنای مورد نظر ما ات نتیجهآی

 است. (حفظ دین

 مِنْهُمْ  تَتَّقُوا أَنْ) حفظ جان این است کهی اول آیه در...( نَفْسَهُ اللَّهُ یُحَذِّرُکُمُ) پرهیز از کیفر الهیی الزمه

 باشد. و برای حمایت از او راه خدا در (تُقَاةً

صورتی منتفی  گفته شد که ارتداد در -بود رد ارتدادامو بیان مقام درکه -ی بعدی هم آیهمورد در 

ی دین داشته دغدغههمواره شود که شخصی که تقّیه کرده است، شرح صدر به کفر پیدا نکند و می

 فاع از مؤمنین و دین خدادبرای  بایستی ی سوم هم گفته شد که حفظ جانآیه خصوص در باشد.

 باشد.

اند همین معنا را از روایاتی هم که برای وجوب تقیه مورد استناد قرار گرفته ،آیات شریفه این برعالوه 

 کنیم.استنباط می

 حدیث اول
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 يَعْفُورٍ  أَبِي بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْمَكْفُوفِ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ الْأَشْعَرِيُّ عَلِيٍّ أَبُو

 النَّاسِ  فِي أَْنتُمْ إِنَّمَا هُلَ تَقِیَّةَ لَا لِمَنْ إِيمَانَ لَا فَإِنَّهُ بِالتَّقِیَّةِ فَاحْجُبُوهُ دِينِكُمْ عَلَى اتَّقُوا: قَالَ  علیه السّالم اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ

 فِي مَا عَلِمُوا النَّاسَ أَنَّ لَوْ وَ أَكَلَتْهُ إِلَّا ءٌشَيْ  مِنْهَا بَقِيَ مَا النَّحْلِ أَجْوَافِ فِي مَا تَعْلَمُ الطَّیْرَ  أَنَّ لَوْ الطَّیْرِ فِي كَالنَّحْلِ

 عَلَى كَانَ مِنْكُمْ عَبْداً اللَّهُ رَحِمَ الْعَلَانِیَةِ وَ  السِّرِّ فِي لَنَحَلُوكُمْ وَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَأَكَلُوكُمْ الْبَیْتِ أَهْلَ تُحِبُّونَّا أَنَّكُمْ أَجْوَافِكُمْ

 1وَلَايَتِنَا.

تحقیق شما به ی که تقیه ندارد، ایمان ندارد. همانا کس؛ بپوشانید با تقیهآن را بپرهیزید بر دینتان، پس »

م زنبور رندگان بدانند که چه در شکپ در میان مردم مانند زنبورعسل در میان پرندگان هستید که اگر

خورندش و اگر مردمان قی نخواهند گذاشت جز این که میهیچ زنبوری را باعسل است )عسل( 

هایشان وجود دارد، همانا شما را با زبان علیهم السّالمحبّ اهل بیت از بدانند آنچه در دل شما 

رحمت کند بندگانی از شما را که بر خواهند خورد و شمارا در پنهان و آشکار خواهند سایید. خداوند 

 «والیت ما هستند.

 دین نشر مرکز که السالم علیه عسکری امام زمان در و است بوده قم اشعری علمای از اشعری ابوعلی

 اشعریون لذا اند؛بوده السالم علیهم ائمه و اطمینان مورد بسیار قم اشعریون اند،بوده ری و قم شهرهای

 .اندبوده توجّه مورد بسیار روایات وثوق نظر از( اشعری ابوعلی جمله از و) قم
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 صادق امام وثوق مورد اصحاب از هم -یعفور ابی ابن- حدیث این یسلسله در دیگر روای همچنین

 .است السالم علیه

 اشعری ابوعلی جانب از نقل لیکن نیست، شده شناخته خیلی المکفوف جابر سند، یسلسله در البتّه

 .کندمی جبران را جابر به نسبت جهل آن

زنبور عسل  شکماست. آنچه که در ...« لَنَحَلُوکُمْ وَ »ی ی استدالل در این حدیث شریف به کلمهعمده

ی حیاتی هم که در دل مؤمنین است، اعتقاد به اهل بیت ی عسل است؛ مادهی حیات، مادهوجود دارد

اند که اگر دشمنان بدانند که چه در دل شما است، شما فرموده علیه السّالم؛ لذا امام علیهم السالم است

 .برندو نیروی شما را به تحلیل می سایندرا می

 جسم است. 8گر الغری و ساییدگیمعنای دیو  1نا است؛ یکی به معنای هبه و هدیهبه دو مع« نحل»

برای حفظ سرمایه و عمود و ثروت فرمایند که آن چیزی که در دل و باطنتان است را حضرت می

و برده ی شما را تحلیل جامعه و سایند، شما را میبیابنددشمنان از آن اطّالع  که اگر پنهان کنیداسالم 

است و این تعبیر در « نساییدن شد»تعبیر ی تقیّه حفظ جان نیست، چون کنند. پس فلسفهتضعیف می

 کند.صدق میجامعه  تضعیف مورد

                                                      
 ... ابْنَیَّ  بُلْغَةَ وَ أَبِی نِحْلَةَ یَبْتَزُّنِی قُحَافَةَ أَبِی ابْنُ هَذَا...  فرمایند:می سالم اهلل علیهانیز حضرت زهراء  فدک حدیث در که آنچنان . 1
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 دومروایت 

  توّجه قرار گرفته است، این روایت شریفه است:مورد در خصوص حکم و موارد تقیه روایت دومی که 

 -جَلَّ  وَ  عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ غَیْرِهِ  وَ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ  عُمَیْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ

 وَ  التَّقِیَّةُ الْحَسَنَةُ قَالَ السَّیِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ يَدْرَؤُنَ وَ -التَّقِیَّةِ عَلَى صَبَرُوا بِمَا قَالَ صَبَرُوا بِما مَرَّتَیْنِ أَجْرَهُمْ يُؤْتَوْنَ أُولئِكَ

 1.الْإِذَاعَةُ السَّیِّئَةُ

بن  ای به آن وارد نیست؛ زیرا علیاین روایت از نظر سند صددرصد مورد اطمینان است و هیچ خدشه

ابراهیم کسی بوده که گفتارش در حکم قول معصوم علیه السالم بوده است و همچنین ابن ابی عمیر 

 کسی بوده که مراسیلش مانند مسانیدش مورد اعتماد بوده است.

با تبیین معنای حسنه و سیّئه و اند. در این روایت سیّئه را اذاعه )فاش ساختن( و حسنه را تقیه دانسته

ی مذکوره در متن ی شریفهسازی این دو با اذاعه و تقیه )در مقام تفسیر آیهو معادل تقابل این دو

اند، این مصداق مورد صبر )ما صبروا( را تقیه دانسته علیه السّالمامام و توّجه به این نکته که روایت( 

اگر تقیه  ؛استشود که تقیه بایستی برای حفظ دین باشد که اجرای آن مستلزم صبر مینکته فهمیده 

 شود.فقط به معنای حفظ جان باشد، به آن صبر اطالق نمی

 خارجی. و وجودنی ود ذه: وجود عینی، وجدارد «وجود»دین سه توجّه داشت که بایستی 
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در ذهن و باور که – وجود ذهنی هم؛ خداوند است و نیاز به حفظ ندارد وجود عینی نزد

وجود خارجی آن در معرض آسیب است که تقیه شامل ؛ فقط گیردمورد خطر قرار نمی -هاستانسان

 شود.آن می

 شاءاهلل...پردازیم انروایت دیگر نیز در این موضوع مطرح است که در جلسات بعد به آن میدو 

 

 


