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 مقدّمه

رسیدیم که تقیه عبارت  نتیجه روایات و احادیث داشتیم به این به حسب تحلیلی که ازبود و بحث در مورد تقیه 

 است از اجرای یک تاکتیک برای حفظ دین، حفظ نیروی دین و نیروی اسالم.

جانی هم هست برای حفظ نیروی انسانی برای دین است نه  تقیه به معنای حفظ جان نیست؛ اگر حفظدر واقع پس 

 آسیب برای بدن و جان.پیشگیری از به عنوان حفظ جان و 

که در این جلسه به  شودیاند ثابت متناد قرار گرفتهی قرآنی که برای تقیه مورد اسی آیات شریفهاین معنا به وسیله

 پردازیم.این آیات می

 آیات مرتبط با معنای تقیهبررسی 

 ی شریفه است:از آیاتی که در خصوص معنای تقیّه و حکم آن مورد تمسّک قرار گرفته است، این آیهیکی 

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

ا
ََأ ََُدوِنََِمنم ِمِنيا ُؤم ََاْلم ََوا نم ََما لم عا فم َذَيا ََِلكا 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 1َاْلم
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که در  است مطرحؤال ساکنون این است و « پذیریمصونیت»عبارت از معنای لغوی تقیه  قبالً گذشت،همچنان که 

 ه چیست؟با تقیّخداوند ذات مقدّس  ، تناسب تحذیر ازی شریفهآیه

معترضه است. لیکن  «اال ان تتقوا ...»ی جملهتحذیر نموده است و از خودش ی کافر در تولّ اند خداوند برخی گفته

است؛ یعنی اگر مسلمانان از  «اال ان تتقوا منهم ...»مربوط به  «رکم ...حذّی»، با توجّه به سیاق آیهحق آن است که 

ی حفظ جان و عافیت و رفاه این کار برای خدا )و از ترس خدا( باشد، نه برا ،ی کافر را پذیرفتندباب تقیه، تولّ

خدمت نمایند و به اسالم در آن فرصتی به دست بیاورند که  با حفظ جاناین باشد که از تقیّه هدفشان  ؛زندگی

 .رصد کنند برای حفظ اسالم و تحکیم دینفرصتی را 

گاه بازگشت داده شود،برای خدا انجام ه تقیّ که اگر داردو بیان می هم تأکید بر همین است «الی اهلل المصیر...»عبارت 

 ست.و مقصد به طرف خدا

ای حفظ دین ی نیرو بربلکه نوعی ذخیره ؛نیست یطلبحفظ جان و عافیت ،هتقیّهدف از کند که پس این آیه ثابت می

 باشد.و تحکیم آن می

  است:ی نحل ی مبارکهسوره 101و  101 ی شریفه آیاتکه در این معنا مورد استناد قرار گرفته است،  بعدی اتآی

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

َ َُمطم ِئن  اِنََما 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  1ََعا

افراد )کافر( دو این بندند. افتراء می و دروغ خداوند و آیاتش ایمان ندارند وی کسانی است که به درباره 101ی آیه

( و 101ی صدر آیهشوند )فر می( و برخی هم بعد از ایمان کا101اند )آیه فر بودهاز اول کا گروهیک  ؛هستند گروه
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و خللی در مطمئن است  ان به ایماندر حالی که قلبش- برای دست برداشتن از ایمان و اسالم کسانی کهاز گروه دوم 

  اند.استثناء شده ،انداکراه شده -وجود ندارد انشاعتقاد باطنی

پذیرفته و در باطن و قلب مطمئن به ایمان هستند( بایستی دقّت  -ظاهراً –)که کفر بعد از ایمان را  ه این افرادالبتّ

 به اقتضای زیرا؛ داشته باشند پیدا کرده و در این حالت آرامش شرح صدرنسبت به کفر داشته باشند که نبایستی 

یعنی در کفر به ) پیدا کند شرح صدر حالت )کفر ظاهری(اگر به این  «یهم غضب من اهلل و لهم عذاب عظیمفعل»

( مورد غضب و یمان و کمک به اسالم نداشته باشدای برای اش و آسایش در زندگی و ... برسد و دیگر دغدغهآرام

و یاری دین  مندی و التهاب برای ایماندغدغه دائماًبایستی کند کسی که تقیه می ؛گیردعذاب بزرگ الهی قرار می

 داشته باشد. خدا

و  گی خودشکند، بایستی جانش را برای دین خدا حفظ کند، نه برای عافیت و آرامش زندنتیجتاً کسی که تقیه می

تقیه به عنوان یک تاکتیک تدافعی برای حفظ دین است، نه برای حفظ عافیت و آرامش شود که تأکید میباز هم 

 شخص.

 ی شریفه است:ی سومی که در خصوص بحث تقیّه مورد استناد قرار گرفته است این آیهآیه

َ ََوا الا ََقا ُجل  ََرا ِمن  ََُمؤم ََآِلََِمنم نا وم عا ََِفرم ُتُ ُهََياكم انا ََِإميا
ا
ََأ ُتُلونا قم ُجََتا َرا ََل  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 1َكا

برخی مواردی  اند. ماننددر برخی تفاسیر است این است که ذیل آیه را در تفسیر آیه رها کرده یکی از اشکاالتی که

دقّت اند متأسّفانه رغم دقّت فراوانی که داشتهعلیمرحوم عالمه طباطبایی رحمه اهلل و مرحوم طبرسی رحمه اهلل  که

 اند.ننموده
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کرد رد مؤمنی که در میان خاندان فرعون بود و ایمانش را پنهان میاین آیه اشاره به جریان مؤمن آل فرعون دارد؛ م

 گفتهکه موسی اگر سخنی » که و توجیه این بیاندر زمانی که فرعون قصد کشتن موسی علیه السالم را داشت، با  و

هایی که به شما داده، دامنگیر شما وعدهباشد، برخی از راست کذب باشد، دامنگیر خودش خواهد شد و اگر هم 

 جان موسی علیه السالم را نجات داد.« ... خواهد شد و

( با صدر آیه )قال رجل مومن ...( چیست؟ شود که تناسب ذیل آیه )ان اهلل الیهدی...اکنون این سؤال مطرح می

کتمان ایمان بایستی در مسیر خدمت به دین خدا )و مثالً نجات جان تناسب این دو فراز حاکی از این است که 

شخص باشد(  طلبیکتمان دین برای حفظ جان و عافیت یعنی مثالً) باشد صورتغیر این و اگر پیامبر خدا( باشد

 گیرد.میمسرف و کذّاب بوده و مورد هدایت خداوند قرار ن

ی بیان مؤمن آل فرعون بدانیم، باز هم از همین اقدام ی ذیل را هم ادامهجملهاگر این تحلیل را هم نپذیریم و حتّی 

ی دین شود که هدف از تقیه بایستی حفظ دین و یاری جبههعین حال تقیه( دانسته میآن فرد )نجات جان موسی در 

 مؤمنان باشد، نه صرفاً حفظ جان. و

 اند.هایی هستند که برای بیان حکم تقیّه و موارد آن مورد تمسّک فقهاء قرار گرفتهی مذکور، مهمترین آیهآیهسه 

 

 


