


کس��اني که به س��فر معنوي حج مش��ّرف 
مي ش��وند؛  به وي��ژه روحاني��ان کاروان ها،  
از تنگ نظ��ري و تعّص��ب وهابيان��ي که امور 
حاجيان را به دس��ت دارند،  به خوبي آگاه اند 
و به درس��تي مي دانند که در چنين وضعيتي،  
چاره وگريزي نيست جز تقيه و همراهي کردن 
با آنان در بعضي امور و اعمال. اينجاست که 
حاجي به » تقي��ة مدارات��ي« روي مي آورد و 
احساس می کند تقيه از مسائل مهّمي است که 
حاجيان ب��ا آن در ارتباط ان��د و بايد در اين 
مورد آگاهي هايي داش��ته باش��ند. از اين رو،  
نگارنده به تهية اين نوش��تار،  با محوريت اين 
موضوع برآمدم،  با اين اميد که هم خود و هم 

ديگران از آن بهرة الزم را ببريم. 

فتحي نيا
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ساختار اصلي اين نوشتار  بدين گونه سامان يافته است که ابتدا به بحث تاريخي تقيه 
مي پردازد و آنگاه نگاهي دارد به موضوع »مشروعيِت تقية مداراتي«.

شايس��ته اس��ت پيش از پرداختن به بحث نخست )نگاه تاريخي به تقيه(،  تقسيمي کلّي 
از تقيه را ارائه کنيم تا تصّوري درس��ت و مناست از موضوع بحث � تقية مداراتي �  در 

ذهن خوانندة عزيز شكل بگيرد.
تقيه را مي توان به »تقية حفظي« و »تقية مداراتي« تقسيم کرد؛1 تقية حفظي2  تقيه اي است 
که ش��خص براي حفظ جان خود ناگزير از آن است و اما تقية مداراتي، ُحسن معاشرت، 
مدارا، جلب موّدت و در نتيجه تحقق وحدت ميان مسلمانان است؛ بدين صورت که: از يک 
سو، در شعائر الهي، مانند نماز جماعت و ديگر مظاهر وحدت براي حصوِل وحدِت کلمه 
ميان مسلمان ها و عدم پراکندگي آنان،  به خصوص در برابر کفار و دشمنان، شرکت و 
حضور يكپارچه داشته باش��ند و از سوي ديگر پيروان مذهب حق مورد تعيير و مذّمت 
و خواري قرار نگيرند و با ش��رکت در جماع��ات، رفع هرگونه اتهام را از خود بنمايند و 
با الزام به ش��رکت در جماعات و مانند آن، خود را از صف مس��لمين جدا نكرده و دچار 
مخاطره نگردند.«3 و البته بايد توجه داشت که اين اهداف گاهي به صورت ذاتي و بدون 
اين که خوفي بر دين باش��د، مورد توجه رهبران و س��اير شيعيان قرار مي گيرد و گاهي 
خوف و ترس بر دين اس��ت که ش��يعيان و رهبران را به س��مت وحدت ميان مسلمانان 
مي کش��اند.  اکنون آنچه از تعريف تقية مداراتي مورد نظر ما اس��ت، هر دو قسم از اين 

هدف است.
اگ��ر بخواهيم تفاوت »تقية حفظي« و »تقية مداراتي« را در عبارتي فش��رده بيان کنيم، 
بايد بگوييم در تقية حفظي، ش��خص تقيه کنن��ده از بيان ديدگاهش ترس دارد و در واقع 
ب��ه عنوان فردي با عقايد ديگران4 به ارتباط با دش��من مي پ��ردازد، در حالي که در تقية 
مداراتي انسان از بيان ديدگاه خود نمي ترسد بلكه براي ايجاد اتحاد، به ارتباط با ديگران 

مي پردازد.
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نگاهي تاريخي به تقية مداراتي در سيرة معصومان:  

الف( تقيه مداراتي در دوران رسالت 
دوران پيامب��ر اعظم9  دوران وحدت ميان مس��لمانان بود؛ چرا ك��ه درآن هنگام هيچ يک از 
عوامل اختالف وجود نداشت، بنابراين، چيزي به نام »تقية مداراتي« هم ضرورت نمي يافت. البته 
در تاريخ نبوت، يک مورد يافت مي شود كه شايد بتوان نام آن را »تقيه مداراتي« گذاشت و آن 
مدارايي بود كه پيامبر خدا با منافقان داشت و در بعضي از موارد كه تنها او از نام آن ها آگاه بود، 
از فاش كردن نامش��ان در نزد ديگر مس��لمانان خودداري مي كرد و يا تنها با افراد خاص در ميان 
َا لَْ َيَناُلوا«5  مي فرمايد: روايات داللت مي كند كه  وا بمِ مي گذاشت؛ چنانچه در مورد آية:  »َو َهمُّ
گروهي از منافقان قصد داشتند هنگام بازگشت از غزوة تبوك پيامبر را از گردنه به داخل دره اي 
بيندازند و پيامبر وقتي از طريق وحي از اين نقشة خصمانة آنان آگاهي يافت، با تدابيري از انجام 
آن نقش��ه پيش گيري كرد6   ولي بعدها با اين كه از نام آن ها به خوبي آگاه بود، جز براي گروهي 
خاص،  از بيان نام  و معرفي آن ها خودداري كرد. اين را مي توان نوعي تقيه شمرد كه پيامبر براي 
حفظ يكپارچگي مسلمانان در برابر دشمن و ديگر مصالح مسلمين در آن موقعيت، از بيان بعضي 

واقعيت ها خودداري ورزيد.
پ��س مي ت��وان نتيجه گرفت: تقيه در زمان پيامبر9   تقية حفظي بود؛  و آن، در برابر كفار بود 
نه مسلمانان و بيشتر زماني بود كه مسلمانان در مكه مي زيستند و به طور كلي هيچ تقيه اي در ميان 

مسلمانان زمان پيامبر ضرورت نداشت.

ب:  تقية مداراتي در دوران امامت
دوران امامت را مي توان به دو دوره تقسيم كرد؛ چرا كه وضعيت شيعه در اين دو عصر، با فراز 
و فرود همراه بود؛  نخس��ت، دوران حيات و حضور امام علي7  و بعد، دوران پس از ش��هادت 
آن حضرت. پيش از پرداختن به دو دورة ياد شده، به بياني كلي از وضعيت تقيه در دورة امامت 

مي پردازيم: 
در دوران امامت،   تقيه به عنوان اصلي ترين سياست شيعيان از سوي ائمه: معرفي و در عمل  34
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پياده گرديد و احاديث وارده از ائمة اطهار گواه بر اين مطلب است. براي نمونه، امام علي7 در 
خطبه اي مي فرمايد:  

ْظَهُر َعَلْيُكْم َبْعدمِي َرُجٌل ... إمِنَُّه َسِّبِّبَيْأُمُرُكْم بمَِسِّبِّب�يِّ َو اْلَبَاَءةمِ ممِنيِّ َفَأمَّا  * »َأمَّا إمِنَُّه َسِّبِّبيَ
بُّ َفُسبُّونمِي َفإمِنَُّه لمِي َزَكاٌة َو َلُكْم َنَاٌة َو َأمَّا اْلَبَاَءُة َفاَل َتَتَبَُّءوا ممِنيِّ َفإمِنيِّي ُولمِْدُت  السَّ

َعَلى اْلفمِْطَرةمِ َو َسَبْقُت إمَِل اإلمِميَانمِ َو المِْجَرةمِ«.7

دو روايت ديگر: 

ييِّ َقاَل: َقاَل لمِي َأُبو َعْبدمِ  َشاممِ ْبنمِ َسالمٍِ َعْن َأبمِي ُعَمَر ْاأَلْعَجممِ * »اْبُن َأبمِي ُعَمْيٍ َعْن همِ
ْن اَل َتقمِيََّة َلُه َو  َة َأْعَشِّبِّبارمِ الديِّينمِ فمِ التَّقمِيَّةمِ َو اَل دمِيَن لمَِ اهللم7ِ: َيا َأَبا ُعَمَر إمِنَّ تمِْسِّبِّبعَ

التَّقمِيَُّة فمِ ُكليِّ َشيْ ٍء إمِالَّ فمِ النَّبمِيذمِ َو الَْْسحمِ َعَلى اْلُفَّْيمِ«.8

دمِ ْبنمِ َخالمٍِد َو اْلَُسْيمِ ْبنمِ  يَسِّبِّبى َعْن ُمَمَّ دمِ ْبنمِ عمِ ُد ْبُن َيَْيى َعْن َأْحََد ْبنمِ ُمَمَّ * »ُمَمَّ
ْمَراَن اْلََل�مِيِّ َعْن ُحَسْيمِ ْبنمِ َأبمِي  يٍد َجمِيعًا َعنمِ النَّْضرمِ ْبنمِ ُسَوْيٍد َعْن َيَْيى ْبنمِ عمِ َسعمِ
اْلَعاَلءمِ َعْن َحبمِيبمِ ْبنمِ بمِْشِّبِّبرمِ َقاَل َقاَل َأُبو َعْبدمِ اهللم7ِ َسمِْعُت َأبمِي َيُقوُل اَل َو اهللمِ َما 
َعَلى َذلمَِك َكاَن َهَذا َوْجهمِ اأَلْرضمِ َشِّبِّبيْ ٌء َأَحبَّ إمَِليَّ ممِِّبِّبَن التَّقمِيَّةمِ َيا َحبمِيُب إمِنَُّه َمْن 
َكاَنْت َلُه َتقمِيٌَّة َرَفَعُه اهلُل َيا َحبمِيُب َمْن لَْ  َتُكْن َلُه َتقمِيٌَّة َوَضَعهُ اهلُل َياَحبمِيُب إمِنَّ النَّاَس 

َا ُهْم فمِ ُهْدَنٍة َفَلْو َقْدَكاَن َذلمَِك َكاَن َهَذا«.9 إمِنَّ

همانطور كه مالحظه مي كنيد، ائمه:  در اين روايات در صدد بيان سياستي كلي براي شيعيان 
هستند و با بيان هاي مختلف مي خواهند شيعيان را  بر عمل به آن ترغيب نمايند.

1 ـ دوران حضور امام علي7
وضعيت شيعه در عهد سه خليفة نخسِت پس از پيامبر9 ، داراي ويژگي هايي بود كه به شرح 

آن مي پردازيم و در ضمن مطالب، به وضعيت تقيه نيز اشاره خواهيم كرد:  
� نكتة نخست اين كه شيعه در اين دوره، به جز روزهاي نخست پس از سقيفه،   با فشار چنداني 
رو به رو نبود. اگر چه مي توان گفت بسياري از شيعيان به خاطر باورها و عقايدشان، از رسيدن به 
منصب هاي مهم محروم بودند؛10 چنانكه خليفة اول،  نخست خالد بن سعيد را فرمانده جنگ شام 
35كرده بود، ولي مش��اورش به او گفت: مگر خودداري خالد از بيعت و اتحادش با بني هاشم را از 
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ياد برده اي؟ صالح نمي بينم كه او فرمانده باش��د. از اين رو ابوبكر حكم فرماندهي خالد را پس 
گرفت و كسان ديگري را به جاي او نشاند.11 

ش��يعه از اين جهت نيازي به تقية حفظي نداش��ت؛ چرا كه جانش در خطر نبود و لذا هم خود 
امام علي7 و هم ش��يعيان خاص آن حضرت، در مواقع لزوم به بيان واقعيت ها مي پرداختند و تا 
مدت��ي،12 هم آن حضرت و هم ش��يعيانش از بيعت خودداري كردن��د. اما آنچه كه به عنوان تقيه 
مداراتي مطرح اس��ت، در تمام دوران خالفت خلفاي ثالثه به عنوان سياست كلي شيعيان مطرح 
بود وتا آنجاكه مصالح مس��لمانان اقتضا مي كرد، از سياس��ت نامبرده دور نمي ش��دند و البته اين 
سياست تحت رهبري امام علي7 بود. بزرگترين نمونة تقية مداراتي در آن زمان سكوت بيست 
و پنج س��الة امام علي7 بود كه انگيزه و هدف از آن، تنها مصلحت جامعة اس��المي و ترس از 

تفرقة ميان مسلمانان بود؛   چنانكه حضرت خود به اين واقعيت تصريح مي كنند:  

ْأَثَرْت َعَلْيَنا ُقَرْيٌش بمِاأَلْمرمِ َو َدَفَعْتَنا َعْن َحقٍّ َنُْن َأَحقُّ  * »إمِنَّ اهلَل لَّا َقَبَض َنبمِيَُّه اْسِّبِّبتَ
َي  ْبَ َعَلى َذلمَِك َأْفَضُل ممِْن َتْفرمِيقمِ َكلمَِمةمِ الُْْسلمِممِ بمِهمِ ممَِن النَّاسمِ َكافًَّة َفَرَأْيُت َأنَّ الصَّ
يُثو َعْهٍد بمِاإلمِْساَلممِ َو الديِّيُن ميَْخُض َمَْض اْلَوْطبمِ  ْم َو النَّاُس َحدمِ َو َسِّبِّبْفكمِ دمَِمائمِهمِ

ُسُه َأَقلُّ َخَلٍق ]ُخْلٍف [«.13 ُدُه َأْدَنى َوْهٍن َو َيْعكمِ ُيْفسمِ
كس��اني كه از دوران پيامبر خدا9  و اس��الم مصلحتِي بعضي قبايل بزرگ؛ مانند قريش كه تا 
زمان فتح مكه مس��لمان نشده بودند و همچنين از مسائل بعد از پيامبر مانند ارتداد بعضي از قبايل 
و دشمني بسياري از منافقان آگاهي داشته باشند، اين سخن امام7 را به درستي متوجه مي شوند؛ 

چنانكه خود حضرت در مورد ارتداد مي فرمايند:  

ُج َهَذا اأَلْمَر ممِْن  ي َو اَل َيُْطُر بمَِبالمِِّبِّبي َأنَّ اْلَعَرَب ُتْزعمِ * »َفِّبِّبَواهللمِ َما َكاَن ُيْلَقى فمِ ُروعمِ
وُه َعنيِّ ممِْن َبْعدمِهمِ َفَما َراَعنمِ إمِالَّ اْنثمَِياُل النَّاسمِ  َبْعِّبِّبدمِهم9ِ َعْن َأْهلمِ َبْيتمِهمِ َو اَل َأنَُّهْم ُمَنحُّ
َعَة النَِّّبِّباسمِ َقْد َرَجَعْت َعنمِ  َعَلِّبِّبى ُفاَلٍن ُيَبايمُِعوَنُه َفَأْمَسِّبِّبْكُت َيدمِي َحتَّى َرَأْيُت َراجمِ
يُت إمِْن َلْ َأْنُصرمِ اإلمِْساَلَم َو َأْهَلُه َأْن َأَرى  ٍد9 َفَخشمِ ْاإلمِْساَلممِ َيْدُعوَن إمَِل َمْقمِ َدْينمِ ُمَمَّ
َي َمَتاُع  َا همِ تمِ إمِنَّ

يَبُة بمِهمِ َعَليَّ َأْعَظَم ممِْن َفْوتمِ ومِاَلَيتمُِكُم الَّ فمِيهمِ َثْلمًا َأْو َهْدمًا َتُكوُن الُْصمِ
َحاُب َفَنَهْضُت  ُع السَّ َراُب َأْو َكَما َيَتَقشَّ َأيَّاٍم َقاَلئمَِل َيُزوُل ممِْنَها َما َكاَن َكَما َيُزوُل السَّ

ُل َو َزَهَق َو اْطَمَأنَّ الديِّيُن َو َتَنْهَنَه«.14 فمِ تمِْلَك اأَلْحَداثمِ َحتَّى َزاَح اْلَباطمِ 36
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روش��ن است كه اين مورد از موارِد روش��ِن تقية مداراتي است كه حضرت براي حفظ اسالم 
و ترس از اختالف ميان مس��لمانان ناگزير از آن بود و تجربه بعدها نش��ان داد كه دقيقاً حق با آن 

حضرت بود.
در اين دوران، حضرت گرچه خودش به ورود در مس��ائل سياس��ي و همكاري با خلفا رغبتي 
نش��ان نمي داد15 و اين مس��أله به قدري آش��كار اس��ت كه در مورد روابط امام با خليفة اول هيچ 
خاطرة تاريخي ذكر نكرده اند،  اما ياران و نزديكانش را از حضور در مسائل سياسي و كمک به 
حكومت منع نمي كرد  بلكه با مش��ورت امام، بعضي مسؤوليت ها را به عهده مي گرفتند؛  چنانكه 
فضل بن عباس در س��پاه ش��ام منصب نظامي داشت و در سال هيجدهم هجري در فلسطين از دنيا 
رفت و حذيفة بن يمان و س��لمان به ترتيب در مدائن فرماندار بودند. عمار بن ياس��ر بعد از س��عد 
بن ابي وقاص از س��وي خليفة دوم حاكم كوفه ش��د. هاش��م مرقال كه از شيعيان با اخالص امير 
مؤمن��ان7 بود و در جنگ صفين در ركاب آن حضرت به ش��هادت رس��يد، در دوران خلفا از 
فرماندهان برجسته بود و در سال بيست و دوم هجرت آذربايجان را فتح كرد. عثمان بن ُحنيف و 

حذيفة بن يمان از سوي خليفة دوم مأمور اندازه گيري زمين هاي عراق بودند.16 
از موارد ديگري كه حضرت در مسائل سياسي كاماًل تقيه مي كردند، اواخر خالفت خليفة سوم 
ب��ود؛ آنگاه كه مردم به قصد جان خليفه به مدينه آمدن��د. در اين زمان، حضرت بر خالف روية 
پيشين، در مسائل سياسي دخالت كردند و براي جلوگيري از قتل خليفه و آرام كردن اوضاع، از 
هيچ تالش��ي دريغ نكردند. با اينكه هم خود حضرت مي دانس��ت و هم بعدها تاريخ نشان داد كه 
او در معرض اتهام قرار خواهد گرفت،17  ليكن باز ثابت شد كه در نظر گرفتن »مصلحت اسالم«، 

دوران سه خليفة بعد از پيامبر9 ،  امام علي7 كه داراي شخصيتي شناخته 
ش�ده در مي�ان صحابه ب�ود،  در كنار س�ایر صحاب�ه به راحتي مي توانس�ت 
نظ�ر فقه�ي خود را بي�ان كند و بلكه در این جهت نس�بت به دیگ�ر صحابه، از 
برجس�تگي وی�ژه برخوردار ب�ود؛  چنانكه در بعضي مواق�ع، خليفة دوم نظر 
فقه�ي امام علي7 را مي پرس�يد و به آن عمل مي كرد و ب�ه همين دليل چندین 
 بار این واقعيت را بيان كرد كه: »َلْو اَل َعلمِيٌّ لَََلَك ُعَمُر« و این نبود مگر به خاطر 

همان آزادي در بيان مسائل فقهي.
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در تصميم گيري هاي حضرت عنصر تعيين كننده است.
همانطورك��ه مالحظه گرديد »تقية مداراتي« در حّد مس��ائل سياس��ِي موجود در آن زمان بود، 
ليكن آنچه ما در اين نوش��تار به دنبال آن هس��تيم و با هدف اين مقاله   س��ازگارِي بيشتري دارد، 
تقية مداراتي در مسائل فقهي است؛  گر چه در زمان خلفا از هر چيزي مي شد برداشت سياسي به 
معن��اي خاص آن كرد؛  به عنوان نمونه، زكات نپرداختن به عمال دولتي را مخالفت و بلكه يک 
طغيان سياس��ي مي ش��مردند؛ چنانكه به بهانة همين عدم پرداخت زكات، به برخي تهمت ارتداد 
زده ش��د؛  در حالي كه در عصر پيامبر، پرداخت زكات، يک امر سياس��ي به معناي خاص نبود. 
به هر حال، آنچه كه مهم اس��ت مسائل فقهي اس��ت و در اين زمينه بايد گفت:  دوران سه خليفة 
بعد از پيامبر9 ،  امام علي7 كه داراي ش��خصيتي ش��ناخته ش��ده در ميان صحابه بود،  در كنار 
س��اير صحابه به راحتي مي توانس��ت نظر فقهي خود را بيان كند و بلكه در اين جهت نس��بت به 
ديگر صحابه، از برجس��تگي ويژه برخوردار بود؛  چنانكه در بعضي مواقع، خليفة دوم نظر فقهي 
امام علي7 را مي پرس��يد18 و به آن عمل مي كرد و به همين دليل چندين بار اين واقعيت را بيان 
ك��رد ك��ه: »َلْو اَل َعلمِيٌّ لَََلَك ُعَمُر« و اين نبود مگر به خاطر همان آزادي در بيان مس��ائل فقهي و 
همچنين در زمان خليفة س��وم،  با اين كه  وي كمتر به فتواي حضرت احس��اس نياز مي كرد، اما 
حضرت در مقابل انحرافات مي ايستاد تا آنجاكه عثمان خطاب به وي گفت: »إمِنََّك َلَكثمُِي اْلمِاَلفمِ 
َعَلْيَنا«19  ليكن بايد توجه داشت كه اين در مقام فتوا بود، اما در مقام عمل، جايي كه امام7 ناچار 
از همراهي با جماعت بود، از تقية مداراتي كوتاهي نمي كرد؛  براي نمونه، امام در نماز جماعت 
شركت می كرد20 با اين كه قطعاً از نظر مباركشان اين نماز نمي توانست صحيح باشد. و هر وقت 
هم چنين ضرورتي وجود نداشت از همراهي جمع خودداري مي كرد؛ براي نمونه، در كتب اهل 

سنت نقل شده است كه حضرت در مورد متعة حج با عثمان مخالفت مي كرد:  

،  َقاَل اْخَتَلَف َعلمِيٌّ َو ُعْثَماُن َو ُهْم  * »َو َرَوى اْلُبَخارمِيُّ َأْيضًا،  َعْن َسعمِيدمِ ْبنمِ الَُْسيَّبمِ
7 َما ُترمِيُد إمِالَّ َأْن َتْنَهى َعْن َأْمٍر َفَعَلُه النَّ�مُِّ َصلَّى  بمُِعْسِّبِّبَفاَن فمِ الُْْتَعةمِ،  َفَقاَل َعلمِيٌّ

َما َجمِيعًا.  7 َذلمَِك َأَهلَّ بمِهمِ ا َرَأى َعلمِيٌّ اهلُل َعَلْيهمِ ]َو آلمِهمِ [ َفَلمَّ

َة  َد َعلمِّيًا َو ُعْثَماَن َبْيَ َمكَّ ،  َأنَُّه َشهمِ  َو َرَوى اْلُبَخارمِيُّ َو ُمْسلمٌِم،  َعْن َمْرَواَن ْبنمِ اْلََكممِ
ا َرَأى َذلمَِك َعلمِيٌّ َأَهلَّ  يَنةمِ،  َو ُعْثَماُن َيْنَهى َعنمِ الُْْتَعةمِ َو َأْن ُيَْمَع َبْيَنُهَما،  َفَلمَّ َو الَْدمِ
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ٍة،  َفَقاَل ُعْثَماُن َتَرانمِي َأْنَهى النَّاَس َو َأْنَت َتْفَعُلُه َفَقاَل  بمِهمَِمِّبِّبا َلبَّْيَك بمُِعْمَرٍة َو َحجَّ
َما ُكْنُت أَلَدَع ُسنََّة َرُسولمِ اهللمِ َصلَّى اهلُل َعَلْيهمِ ]َو آلمِهمِ [ لمَِقْولمِ َأَحٍد.«21 

و م��ورد ديگ��ري كه امام از تقي��ة مداراتي خودداري كرد و پيش تر هم به آن اش��اره كرديم، 
اي��ن بود كه در تمام مدت بيس��ت و پنج س��ال خالفت خلفاي س��ه گانه، حض��رت به هيچ وجه 
در جنگ ه��اي آن دوران ش��ركت نمي كردن��د و اين خود نوعي ابراز مخالفت صريح به ش��مار 

مي رفت. 
نكتة ديگري كه در رابطه با اين دوران بايد توضيح داده ش��ود اين اس��ت كه بعضي از صحابة 
شيعه مانند ابوذر و عمار مورد ضرب و شتم  خليفة سوم قرار گرفتند كه اين، ربطي به تشيّع آن ها 
نداش��ت بلكه از آن جهت اين اتفاق رخ دادكه خليفه از سوي آن ها مورد اعتراض واقع مي شد و 
اين نكته از اين جهت مورد تأكيد است كه بگوييم تقيه اي كه در اين دوران الزم بود، عبارت بود 
از »تقية مداراتي« و البته اين مطالب مربوط به زماني است كه امام7 در مدينه بوده و به خالفت 
نرس��يده بودند ليكن بعد از خالفت؛ چه در مدينه و چه در كوفه، آن حضرت س��عي بليغ و تالش 
بس��يار داش��تند كه بدعت هاي موج��ود در زمينة فقهي و اعتقادي را اص��الح كنند اما با مخالفت 
م��ردم مواجه گرديدند و امام براي اين كه از ايج��اد اختالف پيش گيري كنند، از اصرار بر تغيير 
آن احكام، خودداري ورزيدند؛ چنانكه خود حضرت در ضمن خطبه اي، اين حقيقت را تش��ريح 

مي كند و به صورت مفصل به آن مي پردازد: 

دمِيَن لمِمِاَلفمِهمِ،  َلتمِ اْلُوالُة َقْبلمِي َأْعَمااًل َخاَلُفوا فمِيَها َرُسوَل اهللم9ِ ُمَتَعميِّ * »َفَقاَل َقْد َعممِ
ْلُتَها إمَِل  َهِّبِّبا َوَحوَّ همِ، ُمَغييِّمِينمِ لمُِسِّبِّبنَّتمِهمِ، َو َلْوَحَْلُت النَّاَس َعَلى َتْركمِ ِّبِّبَي لمَِعْهِّبِّبدمِ َناقمِضمِ
َق َعنيِّ ُجْندمِي َحتَّى َأْبَقى  َها َو إمَِل َما َكاَنْت فمِ َعْهدمِ َرُسِّبِّبولمِ اهللم9ِ َلَتَفِّبِّبرَّ عمِ َمَواضمِ
َتابمِ اهللمِ َعزَّ  يَعتمَِ الَّذمِيَن َعَرُفوا َفْضلمِي َو َفْرَض إمَِماَمتمِ ممِْن كمِ َوْحدمِي َأْو َقلمِيٌل ممِْن شمِ
َو َجلَّ َو ُسنَّةمِ َرُسولمِ اهللم9ِ ... َفَتَناَدى َبْعُض َأْهلمِ َعْسَكرمِي ممَِّْن ُيَقاتمُِل َمعمِي َيا َأْهَل 
ْفُت  الةمِ فمِ َشْهرمِ َرَمَضاَن َتَطوُّعًا َو َلَقْد خمِ اإلمِْسالممِ ُغييَِّْت ُسنَُّة ُعَمَر َيْنَهاَنا َعنمِ الصَّ
همِ اأُلمَّةمِ ممَِن اْلُفْرَقةمِ َو َطاَعةمِ  َيةمِ َجانمِبمِ َعْسِّبِّبَكرمِي َما َلقمِيُت ممِْن َهذمِ َأْن َيُثوُروا فمِ َناحمِ

َعاةمِ إمَِل النَّار«.22 اَلَلةمِ َو الدُّ ةمِ الضَّ َأئمِمَّ

 به درس��تي فهميده مي شود كه اين خود نوعي »تقية مداراتي« است و حضرت ناگزير از عمل 
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ب��ه چني��ن تقيه اي بودند تا اتحاد ميان ياران خود را، كه از نظر سياس��ي به هم نزديک ولي از نظر 
اعتق��ادي دور بودن��د،23  حفظ كنند. همچني��ن مالحظه مي كنيد امام7 در مق��ام بيان واقعيت،  
علي رغم علمي كه به مخالفت مردم دارد،  دريغ نمي كند ولي در مقام عمل هر جا كه الزم است، 

از مدارا چشم نمي پوشد.

2 ـ دوران بعد از امام علي7 

اين دوران از شهادت امام علي7 در سال چهل هجري آغاز مي شود و تمام دوران بني اميه و 
بني عباس را � تا آخر عصر ائمه: ـ  شامل مي شود. ويژگي اصلي اين عصر، كه آن را از دوران 
قبل جدا مي كند، ظلم و ستمي است كه خلفا در حق شيعيان و ائمة اطهار روا مي داشتند و به طور 
قطع، آن آزادي كه در زمان خلفا تا حدي براي ش��يعيان وجود داش��ت رنگ باخت و ائمة اطهار 
و شيعيانش��ان؛ چه در نظر دادن و چه در عمل كردن به آن،  حق ابراز وجود نداش��تند. همانطور 
كه پيش تر گفتيم ش��يعه در تمام دوران حضور ائمة اطهار:  به تقيه نياز داشته است ليكن آنچه 
تغيير مي كرده، جهت و انگيزه و حّد و حدود تقيه بوده است. براي نمونه، در دوران حضور امام 
علي7 تقيه بيش��تر جنبه و جهت مداراتي داش��ت ليكن در اين دوران  )البته با نگاه اجمالي( تقيه 
بيش��تر جنبة حفظ جان ش��يعيان و جلوگيري از هدر رفتن خون آن ها داشته است. البته اين هم در 

شرايط مختلف كم و زياد مي شده است.
اين دوران بعد از صلح امام حس��ن7 با معاويه و خلف وعدة وي شكل گرفت. معاويه بعد از 
اعالم اين مطلب كه تمام مواد صلح نامه را زير پا گذاشته، با دستي باز شيعيان را تحت فشار قرار 
داد. 24 بدون ش��ک در چنين وضعيتي، س��خن گفتن از تقية مداراتي،  بي معني اس��ت؛ زيرا تقية 
مداراتي در جايي اس��ت كه گروهي احس��اس امنيت كنند و بتوانند دست به شمشير ببرند و ميان 
مسلمانان اختالف به وجود آورند،   مصالح را مقدم بدارند و دست از ايجاد اختالف بردارند و به 
اتحاد بينديشند؛  اما آنگاه كه جان آن گروه در خطر باشد، ديگر صحبت از مدارا معني ندارد. 

در اي��ن م��دت، هر تقيه اي؛ چه از س��وي ائمه:  و چه از س��وي شيعيانش��ان صورت گيرد، 
 ب��ه انگي��زة حفظ جان اس��ت و حمل بر تقي��ة مداراتي ني��از به قرين��ه دارد و لذا اگ��ر مي بينيم
 امام حس��ن وامام حسين8 پشت سر مروان بن حكم، حاكم مدينه نماز مي خوانند،25  نه از باب 
مدارا است بلكه از باب تقية حفظي است.  البته ممكن است كسي اشكال كندكه: امام حسن و امام 
حس��ين كه بر جان خود خوفي نداشتند. 26 در پاسخ مي گوييم: اوالً چنين ادعايي بايد ثابت شود.   40
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ثانياً به فرض كه خوفي بر جان خود نداش��تند ولي به عنوان رهبر دينِي ش��يعيان، براي حفظ جان

 

  شيعيانش��ان هم كه ش��ده، ناگزير از ش��ركت در نماز جماعت بودند.27  اي��ن مطلب از فرمايش
 امام حس��ن7 مش��خص اس��ت؛  زماني كه س��ليمان بن صرد خزاع��ي و گروه��ي از كوفيان در 
 مدينه خدمت امام حس��ن7 رس��يدند و نس��بت به جريان صلح اعتراض داش��تند، امام در پاسخ

آن ها فرمود:  

»فإنّکم شيعتنا و أهل مودتنا،  و من نعرفه بالنصيحة والصحبة واالستقامة لنا،  و 
قد فهمت ما ذکرتم و لو کنت بالحزم في أمر الدنيا و للدنيا أعمل و أنصب،  ما 
کان معاوية بأبأس مني بأس��ا،  و أش��د ش��کيمة،  و لکان رأيي غير ما رأيتم،  و 
لکني أش��هد اهلل و إياکم أني لم أرد بم��ا رأيتم ااًل حقن دمائکم،  و إصالح ذات 
بينک��م،  فاتقوا اهلل و ارضوا بقضاء اهلل،  و س��لموا ألمر اهلل،  و الزموا بيوتکم،  و 
کفوا أيديکم،  حتى يستريح بّر،  أو يستراح من فاجر،  مع أن أبي کان يحدثني أن 
معاوية سيلي األمر،  فو اهلل لو سرنا إليه بالجبال و الشجر،  ما شککت أنه سيظهر،  
إن اهلل ال معق��ب لحکم��ه،  و ال راّد لقضائه،  و أما قولک:  يا مذّل المؤمنين،  فو 
اهلل ألن تذلّوا و تعافوا أحّب إلّي من أن تعزوا و تقتلوا،  فإن رّد اهلل علينا حّقنا في 
عافية قبلنا،  و س��ألنا اهلل العون على أمره،  و إن صرفه عنا رضينا،  و س��ألنا اهلل 
أن يبارک في صرفه عنا،  فليکن کل رجل منکم حلسا من  أحالس بيته،  ما دام 
معاوية حّيًا،  فإن يهلک و نحن و أنتم أحياء،  س��ألنا اهلل العزيمة على  رش��دنا،  و 
المعونة على أمرنا،  و أن ال يکلنا إلى أنفس��نا،  فإن اهلل مع الذين اتقوا و الذين 

هم محسنون.«28 

اگ��ر اين فرمايش امام7 را در كنار اعم��ال معاويه و عمالش قرار دهيم، معناي حرف امام7 
را خوب و واضح مي فهميم و اين كه ش��يعيان آن حضرت به صورت جدي در خطر بودند وامام 
اين وظيفه را بر دوش خود احساس مي كرد و هيچ راهي جز تقيه در پيش نداشتند. و دقيقاً همين 

فرمايش را هم امام حسين7 به همان گروه فرمودند:  

»ليکن کّل رجل منکم حلسًا من أحالس بيته،  ما دام معاوية حّيًا،  فإنّها بيعة کنت 
41و اهلل لها کارهًا،  فإن هلک معاوية نظرنا و نظرتم،  و رأينا و رأيتم.«29
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مناس��ب اس��ت براي تكميل اين مطلب دو كالم از كلمات  امام سجاد7 را هم ضميمة بحث 
كنيم؛  امام طي دستور العملي كلي، خطاب به شيعيان اينگونه مي فرمايد:  

ْم َو اَل َتْشِّبِّبَهُروا َأْنُفَسِّبِّبُكْم  ةمِ َجِّبِّبْوٍر َفاْقُضوا فمِ َأْحَكاممِهمِ »َقِّبِّباَل إمَِذا ُكْنُتِّبِّبْم فمِ َأئمِمَّ
َفُتْقَتُلوا...«.30

در فرمايش ديگري مي فرمايند: 

دمِي النََّزَق َو  ِّبِّبيَعةمِ َلَنا بمَِبْعضمِ َلْممِ َساعمِ »َودمِْدُت َو اهللمِ َأنيِّي اْفَتَدْيُت َخْصَلَتْيمِ فمِ الشيِّ
ْتَمان«.31 قمِلََّة اْلكمِ

مطالب��ي كه آورديم، وضعيت تقيه اِي آن دوران را به روش��ني نش��ان مي دهد؛  البته مقصود ما 
اين نيس��ت ك��ه بگوييم امامان ش��يعه:  در اين مدت هي��چ حركتي از خود نش��ان ندادند و يا 
اين كه شيعيان خود را رها ساختند، بلكه در همين فرصت است كه با حركت هاي فرهنگي وعلمي 
به اس��تحكام بنيادهاي علمي و فرهنگي ش��يعه مي پرداختند و زمينه را ب��راي يک حركت عظيم 
علمي در زمان امام باقر و امام صادق8 آماده كردند، ليكن به هر حال مدارا كردن كه نش��ان از 
قدرت و عدم ترس از جان است، در اين مدت بي معني بود. البته يک شكل از تقية مداراتي در 

اين دوران قابل تصور است كه بعداً به آن اشاره خواهد شد.
به نظر مي رس��د اين وضعيت در تمام دوران حضور ائمه:  وجود داش��ته؛  حتي در عصر امام 
باق��ر و امام صادق8 هم چنين وضعيتي بوده اس��ت. گر چه در آن زم��ان قدرت بني اميه رو به 
افول بود و به علت وجود مشكالت بيروني و دروني، فرصت برخورد شديد با شيعيان را نداشتند 
و از همي��ن رو، فرصتي مناس��ب ب��راي امام باقر و ام��ام صادق832 به وجود آم��د تا به تحكيم 
بنيادهاي فقهي و اعتقادي شيعه بپردازند اما با اين حال، دليل و قرينه اي كه بتوان تقية آن زمان را 
مداراتي ناميد وجود ندارد؛ زيرا با تعريف تقية مداراتي س��ازگار نيست. اما با اين حال، بعضي از 
حركت هاي ش��يعيان را مي توان با تقيه مداراتي س��ازگار دانست؛ مانند اين توصية امام صادق7 

كه به شيعيانش فرمود: 

نمِ  ءمِ ُيَعِّبِّبيَُّ َوالمُِدُه بمَِعَملمِهمِ ُكوُنوا لمَِ ِّبِّبوْ »إمِيَّاُكِّبِّبْم َأْن َتْعَمُلوا َعَماًل ُنَعيَُّ بمِهمِ َفإمِنَّ َوَلَد السَّ
ْم َو ُعوُدوا َمْرَضاُهْم  اْنَقَطْعُتْم إمَِلْيهمِ َزْينًا َو اَل َتُكوُنوا َعَلْيهمِ َشْينًا َصلُّوا فمِ َعَشائمِرمِهمِ
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َو اْشَهُدوا َجَنائمَِزُهْم َو اَل َيْسبمُِقوَنُكْم إمَِل َشيْ ٍء ممَِن اْلَْيمِ َفَأْنُتْم َأْوَل بمِهمِ ممِْنُهْم َو اهللمِ 
َما ُعبمَِد اهلُل بمَِشيْ ٍء َأَحبَّ إمَِلْيهمِ ممَِن اْلَْب ءمِ ُقْلُت َو َما اْلَْب ُء َقاَل التَّقمِيَُّة«.33 

اما به هر حال نمي توان تمام توصيه هاي ائمه به تقيه و ش��ركت آن ها در نماز جماعت را حمل 
بر تقية مداراتي كرد و اين گونه حمل كردن ها نياز به قرينه دارد؛  چنانكه در اين روايت، قرينه بر 
اين حمل،  صدر كالم است كه امام7  پيروانش را پرهيز مي دهد از كارهايي كه موجب سبكي 

نام ائمه اطهار:  به عنوان رهبر تشيّع در نزد دشمنان مي شود.
نكتة جالبي كه ش��ايد بتواند قرينه اي بر ادعاي ما باش��د اين است كه پنجاه و سه روايت از صد 
و ش��ش روايت مرب��وط به تقيه  )البته با حذف موارد تكرار( كه در كت��اب بحار األنوار،  از امام 
صادق7 نقل شده است؛ يعني حدود پنجاه درصد روايات تقيه را شامل مي شود و اين رقم غير 
از احاديث مربوط به تقيه اس��ت كه امام صادق7 از امام��ان پيش از خود نقل مي كند. همچنين 
با بررس��ي چهل و چهار حديث مربوط به كتمان سّر در اين كتاب، تعداد بيست و هفت روايت؛ 
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يعن�ي بي�ش از ش��صت درصد از زبان آن امام نقل ش��ده است.34  و اين در حالي است كه قريب 
به اتفاق اين روايات با تقية مداراتي كه در حالت امن باشد سازگاري ندارند و اين نشان مي دهد 
فراغتي كه براي امام صادق7 به وجود آمده بود، به معناي امنيت و عدم وجود خطر نبوده بلكه 
سبک شدن خطر را مي رساند و لذا مي بينيم امام7 در همان دوران كه بعضي قيام ها شكل گرفته 

بود و يا  در حال شكل گيري بود، به هيچ وجه با آن ها همكاري نكرد.35
البته در اينجا نكته اي باقي مي ماند كه گفتن آن، به تكميل بحث كمک مي كند و آن اين كه:

گر چه ما كمتر روايتي داريم كه اختصاص به بحث تقية مداراتي داش��ته باش��د ليكن با اندك 
تحليلي مي توان پي برد كه اين مطلب در آن زمان وجود داشته است؛  با اين بيان كه وقتي حضور 
شيعيان در جماعات اهل سنت و برخورد نيكو مي تواند دل اهل سنت را به سوي آن ها جلب كند 
و يا اين كه ش��يعيان مي توانند در قالب اين همنش��يني ها، بعضي از معارف ش��يعي را به اهل سنت 
انتقال دهند و آنان را با اين معارف نوراني آش��نا كنند، بي ش��ک ائمه:  چنين توصيه اي را به 
ي��اران و اصحابش��ان مي كردند. پس بايد گفت گر چه روايات اندكي در اين زمينه به دس��ت ما 
رس��يده، ليكن خود اين تحليل، دليل متقني اس��ت بر وجود اين سياس��ت از سوي ائمه: ؛  پس 
بايد توجه داشت كه اين هدف  )جذب قلوب اهل سنت( كه در روايات هم آمده،36  در آن زمان 
نمي توانس��ت به عنوان تنها هدف در اين گونه تقيه ها باشد، بلكه تقيه در آن زمان، مي توانست هم 
از باب خوف باش��د و هم از باب مدارا و جذب دل ها و آش��نا كردن اهل سنت با مذهب تشيع و 

به تعبير ديگر، مدارا كردن به عنوان يک هدف ضمني مورد نظر بوده است. 

مشروعيت تقية مدارتي
در مي��ان روايات، تعبير »تقية مداراتي« به كار نرفته اما احاديثي وجود دارد كه مي تواند ناظر به 
همين مفهوم باش��د. با توجه به اين كه از اين دست روايات زياد است، اكنون به بررسي بعضي از 
آن ها مي پردازيم. البته پيش از پرداختن به رواياِت باب،  بايد ياد آور ش��ويم كه مش��روعيت تقية 

مداراتي مي تواند در دو مرحله مورد بحث قرار گيرد:
الف( اين كه بگوييم بر مكلفين از ش��يعه واجب است در جماعات اهل سنت شركت كنند و با 

اين كار، فاصلة سياسي ميان شيعه وسني را به حداقل برسانند.
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ب( اگر مكلفي از روي مدارا، در جماعت اهل س��نت ش��ركت كرد و بر اس��اس مباني فقهي 
آن ها اعمال عبادي را انجام داد، مجزي از تكليف است و ديگر نيازي به اعادة نماز در منزل يا هر 
جاي ديگر نيس��ت و به تعبير ديگر، مشروعيت تقيه را در دو مرحلة »تكليفي« و »وضعي« مي توان 
مورد بحث قرار داد. پس بايد توجه داش��ته باش��يم كه ممكن اس��ت تنها مرحلة نخست را بتوانيم 
اثبات كنيم و اين منافاتي با عدم مشروعيت تقية مداراتي در مرحلة دوم ندارد؛ زيرا خود شركت 
در نماز جماعِت آن ها از آنجا كه داراي هدف مجّزا است و ثمرة بزرگي مترتّب بر آن مي شود، 
مي تواند متعلق امر و نهي واقع ش��ود و خود شركت در جماعات اهل سنت در نظر مولي مطلوب 
باش��د نه اين كه مجزي از اعمال عبادي هم واقع ش��ود. با اين توضيح بايد توجه كرد ممكن است 

ما تنها بتوانيم اصل وجوب تقية مداراتي را از روايات به دست بياوريم. 
ادلة مورد بحث در دو دس��ته بررسي مي ش��ود:  دليل نقلي و دليل عقلي كه ما در اين بحث، به 

مورد نخست )دليل نقلي( خواهيم پرداخت:

دليل نقلي: 
رواياتي كه در اين باب مورد استفاده قرار مي گيرد را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:  نخست 
رواياتي كه به صورت ضمني، به مش��روعيت تقيه اش��اره دارد و به تعبير ديگر مش��روعيت تقيه،  
مالزم با مضمون روايات اس��ت و دس��ته دوم رواياتي اس��ت كه نصاً داللت بر مش��روعيت تقيه 

مي كند.

دسته اول: 
روايت اول، روايتهشامالکندياستکهميگويد: 

نمِ  ءمِ ُيَعِّبِّبيَُّ َوالمُِدُه بمَِعَملمِهمِ ُكوُنوا لمَِ ِّبِّبوْ »إمِيَّاُكِّبِّبْم َأْن َتْعَمُلوا َعَماًل ُنَعيَُّ بمِهمِ َفإمِنَّ َوَلَد السَّ
ْم َو ُعوُدوا َمْرَضاُهْم  اْنَقَطْعُتْم إمَِلْيهمِ َزْينًا َو اَل َتُكوُنوا َعَلْيهمِ َشْينًا َصلُّوا فمِ َعَشائمِرمِهمِ
َو اْشَهُدوا َجَنائمَِزُهْم َو اَل َيْسبمُِقوَنُكْم إمَِل َشيْ ٍء ممَِن اْلَْيمِ َفَأْنُتْم َأْوَل بمِهمِ ممِْنُهْم َو اهللمِ 

َما ُعبمَِد اهلُل بمَِشيْ ٍء َأَحبَّ إمَِلْيهمِ ممَِن اْلَْب ءمِ ُقْلُت َو َما اْلَْب ُء َقاَل التَّقمِيَُّة«.37

داللت اين روايت را از دو جهت بايد بررسي كرد:  
الف(  اصل حضور در محافل و برنامه هاي اهل س��نت و مدارا با آن ها، در جاهايي كه شيعيان 

45

13
88

ار 
 به

- 6
ه 7

مار
ش

ال
رج

و 
خ 

ری
تا



در ميان آن ها زندگي مي كنند و با حضور خود مي توانند دل آنان را به س��وي خود جذب كنند، 
امر وجوبي دارد و مواردي كه در اين روايت آمده، از باب نمونه و مثال اس��ت نه براي محصور 
كردن موارد ياد شده. و دليل اين كه مي گوييم اين امر امام7 امري وجوبي است، دو چيز است:  
1.  در جايي كه قرينه بر خالف نباشد،  امر داللت بر وجوب مي كند  2.  نوع بيان امام7 داللت 

مي كند كه حضرت به آن بسيار تأكيد دارند و اصرار بر تحّقق اين امر مي كنند.
ب(  بايد بررس��ي ش��ود افزون بر وجوب حضور در مجالس اهل سنت، آيا عملي كه در جمع 
آنان و بر اس��اس مباني فقهي ايش��ان انجام مي ش��ود، مجزي از اصل تكليف هست يا خير؟ شايد 
بتوان گفت اطالق اين روايت داللت مي كند كه عمل ياد شده مجزي است؛  ليكن با كمي دقت 
متوجه مي ش��ويم كه امام7 در مقام بيان احكام اين نماز نبوده بلكه خواس��ته اند اصحاب خود را 
نسبت به اين اشتباه اجتماعي � سياسي38  متوجه كنند و از ادامة آن باز دارند. همانطوركه پيش تر 
توضيح داديم، عدم صحت يک عمل؛ مانند نمازي كه به جماعت با اهل سنت خوانده مي شود، 
منافات��ي ب��ا اين ندارد كه امام7 بفرمايد: اين تقيه بهترين عبادت خداس��ت؛   زيرا ما مي توانيم به 

يک عمل؛ مانند شركت در نماز جماعت اهل سنت، از دو جهت بنگريم:
نخست از اين جهت كه: اين نمازي است كه مكلف به آن هستيم و از آنجاكه امام معصوم7 

به ما اجازه داده آن را به جماعت با اهل سنت بخوانيم، پس مجزي است.
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دوم اين ك��ه: اين حضور و ش��ركت، تنها ب��ه عنوان حضور در نماز جماعت اهل س��نت مورد 
نظ��ر امام معصوم بوده، نه اين ك��ه كفايت از امر به نماز هم بكن��د. بنابراين، مي توان گفت اصل 
حضور در نماز جماعت اهل س��نت يک عبادت اس��ت؛ چون اوالً امام معصوم به آن دستور داده 
و ثانياً باعث مي ش��ود كه محبّت تش��يع در دل آن ها جا بگيرد و ايشان را به آشنايي بيشتر با تشيع 
و در نتيج��ه گراي��ش به آن ترغيب كند و البته امروزه ثمرة بزرگتري نيز بر آن مترتب اس��ت كه 
همان وحدت ميان ش��يعه و س��ني مي باش��د. به خصوص زماني كه آن را در كنار روايات ابواب 
مختلف نماز جماعت قرار دهيم كه امر ش��ده اس��ت در هنگام نماز جماعت با اهل س��نت، شما 
ب��راي خودت��ان قرائت نماز را بخوانيد؛ به طوري كه آن ها متوجه نش��وند،  به دس��ت مي آيد كه 
 امام7 در اين روايت ش��ريف اصاًل در مقام بيان احكام اين گونه عمل هاي تقيه اي نيس��تند، بلكه 
همانطور كه گفتيم، در مقام بيان اهميت حضور در جماعات اهل س��نت مي باشند؛  به خصوص 
اگر به روايت س��وم � كه آن را نقل خواهيم كرد � توجه ش��ود، اين مطلب بيش��تر از پيش روشن 

خواهد شد.

روايت دوم: 

فيِّ  »َعِّبِّبْن َحَّادمِ ْبنمِ ُعْثَمِّبِّباَن َعْن َأبمِي َعْبدمِ اهللم7ِ َأنَُّه َقاَل َمِّبِّبْن َصلَّى َمَعُهْم فمِ الصَّ
39 .» فيِّ اأَلوَّلمِ ،  َكاَن َكَمْن َصلَّى َخْلَف َرُسولمِ اهللم9ِ فمِ الصَّ 47اأَلوَّلمِ
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بررسي: 
به نظر مي رس��د، تمام مطالبي كه در مورد روايت نخس��ت آورديم، در م��ورد اين روايت هم 
جاري اس��ت. نكتة ديگري كه بايد در اينجا گفته ش��ود اين اس��ت كه ادعاي اين مس��أله كه اين 
روايت مربوط به تقية مداراتي اس��ت و اختصاص به آن دارد، بدون دليل اس��ت و تنها از اطالق 
اين روايت مي توان استفاده كرد كه هم تقية مداراتي و هم غير آن را شامل مي شود و اختصاص 

به باب تقية مداراتي ندارد.

روايت سوم: 

َعْن َأبمِي َعْبدمِ اهللم7ِ َقاَل ُيَْسِّبِّببُ َلَك إمَِذا َدَخْلَت َمَعُهْم َو إمِْن ُكْنَت اَل َتْقَتدمِي بمِهمِْم 
ممِْثَل َما ُيَْسُب َلَك إمَِذا ُكْنَت َمَع َمْن ُيْقَتَدى بمِهمِ«.40

طبق اين روايت، اگر با اهل س��نت نماز بگزاری،  گرچه حتي به آنان اقتدا نكني،  همان اندازه 
فضيلت براي تو نوشته می شودكه اقتدا كني به امامي كه نمازش صحيح است! 

اين روايت ش��ريف، در مقام بيان صّحت نمازي كه به جماعت با اهل س��نت خوانده مي ش��ود 
نيس��ت و لذا مطالب ياد ش��ده در ذيل روايت اول اينجا هم تكرار مي شود  )البته با وضوح بيشتر( 
همانگونه كه بايد توجه داش��ت كه اين روايت مانند رواي��ت دوم كه ذكر كرديم، اختصاص به 

تقية مداراتي ندارد، گر چه شامل آن هم مي شود.

روايت چهارم: 

اَلةمِ َخْلَفُهْم َفَقاَل... َقْد َأْنَكَح َرُسوُل  »َعْن َسَاَعَة، َقاَل: َسِّبِّبَأْلُتُه َعْن ُمَناَكَحتمِهمِْم َوالصَّ
7 َوَراَءُهْم«.41 اهللم9ِ َو َصلَّى َعلمِيٌّ

بررسي: 
گر چه ممكن اس��ت كسي كه از امام صادق7 در بارة نماز جماعت با اهل سنت پرسيده، در 
7 َوَراَءُهْم«  مربوط به تقية  مق��ام تقي��ة حفظي بوده، ليكن دليلي كه امام7 آورده  »َصلَِّّبِّبى َعلمِيٌّ
مداراتي اس��ت42  و در ضمن، از ظاهر روايت به دس��ت مي آيد كه سؤال كننده در مورد صّحت 
چنين نمازي پرسيده اس��ت. بنابراين، اين روايت بر مشروعيت تقية مداراتي و صّحت نماز با اين 

ويژگي ها داللت دارد. 48
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تأملي در روايات مذكور: 
ه��ر كالمي، وقتي از گوينده اي صادر مي ش��ود، باي��د آن را در قالب موقعي��ت زماني و مكانِي 
صدوركالم  بررس��ي كرد.  روش��ن اس��ت كه در زمان ائمه: آنچه فكر و ذهن شيعيان و رهبران 
آن ها را به خود مش��غول مي كرد، ترس از تعّرض دس��تگاه هاي دولتي و نيز حفظ جان شيعيان بود. 
بنابراي��ن، روايات ياد ش��ده، گرچه در ظاه��ر داراي اطالق اند و بنا بر قاع��ده هم مي توان به اطالق 
موجود تمسک جست، ليكن با بياني كه گذشت مي توان گفت  در وجود اين اطالق هم بايد شک 
كرد؛  زيرا وقتي نه در ذهن امام معصوم7 و نه در ذهن مخاطب، هيچ تصّوري جز خوف و ترس 
و تقيه وجود نداشته، چگونه مي توان به صرف وجود صورت اطالق در كالم، آن را حمل بر اطالق 
كنيم؟ البته شايد بتوان بر مطلب مذكور اشكالي وارد كرد؛ با اين بيان كه: درست است شرايط زماني 
و مكاني صدور اين روايات، ترس و خوف بوده، ليكن با تحليلي كه پيش تر ارائه گرديد و در ضمن 

آن به لزوم وجود تقية مداراتي اشاره شد، ناچار بايد اين اطالق را هم پذيرفت. 43

روايت پنجم: 

َد  اٍر فمِ َحدمِيٍث َقاَل ُقْلُت أَلبمِي َعْبدمِ اهللم7ِ إمِنيِّي َأْدُخُل الَْْسجمِ »َعْن إمِْسِّبِّبَحاَق ْبنمِ َعمَّ
ُننمِ َأْن ُأَؤذيَِّن َو ُأقمِيَم َأْو ُأَكبيَِّ،  َفَقاَل لمِي  ُد اإلمَِماَم َقْد َرَكَع َو َقْد َرَكَع اْلَقْوُم َفاَل ميْكمِ َفَأجمِ

َفإمَِذا َكاَن َذلمَِك َفاْدُخْل َمَعُهْم فمِ الرَّْكَعةمِ َفاْعَتدَّ بمَِها َفإمِنََّها ممِْن َأْفَضلمِ َرَكَعاتمَِك«.44

بررسي: 
اوالً : اين روايت اختصاص به تقية مداراتي ندارد و ثانياً: از س��ؤال راوي مشخص مي شود كه 
اگر انسان بتواند در جماعت اهل سنت شركت كند و در عين حال براي خود اذان واقامه بگويد و 
قرائت نماز را بخواند، بايد اين كار را انجام دهد ولي اگر وارد جماعت شد و نتوانست اين كارها 
را انجام دهد )مانند مثالي كه س��ؤال كننده مطرح كرد( در اين صورت نمازي كه با اهل س��نت 

خوانده مي شود مجزي است. پس نمي توان به صورت مطلق گفت نماز تقيه اي مجزي است. 
البته صاحب وسائل اين روايت را در باب سي و چهار از ابواب نماز جماعت به صورت كامل 

نقل كرده است؛ به اين شكل كه در ادامة اين روايت اينگونه آمده است: 

َيانمِي َقْد َقاُموا إمَِليَّ  تٌَّة ممِْن جمِ »َقاَل إمِْسِّبِّبَحاُق َفَفَعْلُت ُثمَّ اْنَصَرْفُت َفإمَِذا َخَْسِّبِّبٌة َأْو سمِ
49
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ِّبِّبكَ َخْيًا َفَقْد َو اهللمِ َرَأْيَنا  ممِِّبِّبَن الَْْخُزوممِييَِّي َو اأُلَمومِييَِّي َفَقاُلوا َجَزاَك اهلُل َعْن َنْفسمِ
َي ُقْمَت  اَلَف َما َظَننَّا بمَِك َو َما قمِيَل فمِيَك َفُقْلُت َو َأيُّ َشيْ ٍء َذاَك َقاُلوا َتبمِْعَناَك حمِ خمِ
اَلةمِ َمَعَنا َفَقْد َوَجْدَناَك َقدمِ اْعَتَدْدَت  ي بمِالصَّ ِّبِّبالةمِ َو َنُْن َنَرى َأنََّك اَل َتْقَتِّبِّبدمِ إمَِل الصَّ
ِّبِّبالةمِ َمَعَنا َقاَل َفَعلمِْمُت َأنَّ َأَبا َعْبدمِ اهللم7ِ لَْ َيْأُمْرنمِي إمِالَّ َو ُهَو َيَاُف َعَليَّ َهَذا  بمِالصَّ

ْبَهُه«.45 َو شمِ

راوي، ك��ه در آن زمان زندگ��ي مي كرده، تحليل خود را از كالم ام��ام صادق7 بيان نموده 
است.  البته اين تحليل نمي تواند تحليلي شخصي و اجتهادي باشد بلكه خبري است از واقع و لذا 
اين روايت در موقعيت تقية حفظي صادر ش��ده اس��ت؛  اما با اين حال، مي توان در موقعيت تقية 

مداراتي هم بر طبق اين دستور امام7 در مورد نماز برخورد كرد.

روايت ششم: 

بمِ َو اَل َتْقَرَأ َخْلَفُه فمِيَما  »َعِّبِّبْن َأبمِي َجْعَفٍر7 َقاَل اَل َبْأَس بمَِأْن ُتَصليَِّي َخْلَف النَّاصمِ
َيَْهُر فمِيهمِ َفإمِنَّ قمَِراَءَتُه ُتْزمِيَك إمَِذا َسمِْعَتَها«.46

 بررسي: 
عدم ارتباط اين روايت با تقية مداراتي واضح و روش��ن اس��ت؛ زيرا سخن از ناصبي و دشمن 
ائمه اس��ت و هيچ ارتباطي به تقية مدارتي كه در آن حرف از دوس��تي ميان ش��يعيان و اهل سنت 

است، ندارد.

جمع بندي روايات: 
از بررسي روايات ياد شده به دست مي آيد روايتي كه اختصاص به مبحث تقية مداراتي داشته 
باش��د وجود ندارد و تنها از اطالق روايات و همچني��ن تحليل هايي كه در مبحث تاريخي مطرح 
گرديد،  مي توان اس��تفاده كرد كه تقي��ة مداراتي، مورد نظر ائمة اطهار:  بوده اس��ت. از ميان 
روايات، تنها روايت اول، دوم و چهارم با بحث تقية مداراتي در ارتباط است و البته همانطور كه 
از بررس��ي ها هم مش��خص شد، تنها روايت چهارم ناظر است بر صّحت و عدم صحت نمازي كه 

در جماعت اهل سنت خوانده مي شود.
50
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دسته دوم )از دليل نقلي(: 
دسته دوم رواياتي است كه با صراحت و به صورت مطلق، بر مشروعيت تقيه داللت دارد. 

روايت اول: 

يل بن َبزمِيٍع َعنمِ اْبنمِ ُمْسَكاَن َعْن ُعَمَر ْبنمِ َيَْيى ْبنمِ َسالمٍِ َعْن  دمِ ْبن إمِْسَاعمِ »َعْن ُمَمَّ
َأبمِي َجْعَفٍر7 َقاَل التَّقمِيَُّة فمِ ُكليِّ َضُروَرٍة ومَِ النَّْضرمِ َعْن َيَْيى اْلََل�مِيِّ َعْن َمْعَمٍر ممِْثَلُه  

َو َعنمِ اْبنمِ َأبمِي ُعَمْيٍ َعْن َحَّادمِ ْبنمِ ُعْثَماَن َعنمِ اْلَارمِثمِ ْبنمِ الُْغمَِيةمِ ممِْثَلُه«.47

»تقيه« در اصل از »وقي« گرفته ش��ده و به معناي پرهيز كردن اس��ت48 و در اصطالح، در جايي 
به كار مي رودكه انس��ان بخواهد از شّر گروهي خاص نجات يابد؛ لذا در ظاهر، به آن ها نزديک 
مي شود، در حالي كه در دل با آنان دشمن است.  البته اين قضيه ممكن است در خارج به شكلها 
و صورت هاي مختلف محّقق ش��ود؛ به عنوان نمونه و مثال، در زمان س��ه خليفة بعد از پيامبر9،  
تقيه اي كه از س��وي ش��يعيان صورت مي گرفت به اين جهت بود كه جماعت مس��لمان به تفرقه 
كش��يده نشود و علت مسأله هم اين بود كه در صورت ايجاد اختالف ميان مسلمانان، بدون شک 
عده اي از اين تفرقه سوء استفاده مي كردند و از اسالم دست بر مي داشتند و حتي گاهي گروهي 
از كفار را بر ضّد مس��لمانان مي شوراندند؛ چنانچه امام علي7 در زمان خالفتش، به خاطر حفظ 
پيوند ميان يارانش، از اصرار بر بعضي حقايق چش��م مي پوش��يدكه در مبحث نخست اشاره شد و 
بعد از امام علي7 تقيه حالت ديگري به خود گرفت؛ به اين ش��كل كه شيعه كه در اقليت به سر 
مي برد و بزرگترين دش��من بني اميه و بني عباس به حساب مي آمد، براي حفظ جان خود دست 

به تقيه مي زد و ائمه اطهار:  بر اين مسأله بسيار تأكيد داشتند. 

در صدر اس�ام، آنچه كه در سياس�ت پيامبر حرف اول را مي زد، وحدت ميان 
مسلمانان بود و لذا آن حضرت هيچ گاه حاضر نبود به خاطر نابودي یك نفر 
و یا گروهي خاص، از وحدت كه مهم ترین مصالح اسام بود  دست بر دارد و 
این چيزي است كه در روایت به آن »تقيه« گفته شده است و این وضعيت با

 موقعيت سياسي جهان اسام در زمان حاضر كامًا موافقت دارد.
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با اين بيان متوجه مي ش��ويم اينگونه نيست كه تقيه هميشه و همه جا براي حفظ جان باشد بلكه 
بزرگتري��ن انگيزه براي تقيه، مي تواند حفظ دين باش��د و حفظ دي��ن به يقين كمتر از حفظ جان 
نيست. حال با اين بيان، واضح مي گردد كه تقية مداراتي هم مي تواند مصداقي از تقية اصطالحي 
باش��د؛ زيرا هدف از آن، حفظ دين به وسيلة نزديک شدن به اهل سنت و ايجاد وحدت بين اين 
دو گروه از مس��لمانان اس��ت؛ چنانكه از روايت امام حسن عس��كري7 به نقل از امام صادق7 

چنين مطلبي را مي توان استفاده كرد: 

ْم َأمَّا  ْم َو ُمَالمِفمِهمِ ْم ُمْؤممِنمِهمِ ادمُِق7 َو ُقوُلوا لمِلنَّاسمِ ُحْسِّبِّبنًا َأْي لمِلنَّاسمِ ُكليِّهمِ »َقاَل الصَّ
الُْْؤممُِنوَن َفَيْبُسِّبِّبُط لَُْم َوْجَهُه َو َأمَّا الَُْخالمُِفوَن َفُيَكليُِّمُهِّبِّبمْ بمِالَُْداَراةمِ الْجتمَِذابمِهمِْم إمَِل 
همِ َو َعْن إمِْخَوانمِهمِ الُْْؤممِنمَِي َقاَل  اإلمِميَانمِ َفإمِنَُّه بمَِأْيَسرمِ ممِْن َذلمَِك َيُكفُّ ُشُروَرُهْم َعْن َنْفسمِ
ِّبِّبهمِ َو إمِْخَوانمِهمِ َكاَن  اإلمَِمِّبِّباُم7 إمِنَّ ُمَداَراَة َأْعَداءمِ اهللمِ ممِْن َأْفَضلمِ َصَدَقةمِ الَْْرءمِ َعَلى َنْفسمِ
َرُسِّبِّبوُل اهللم7ِ فمِ َمْنزمِلمِهمِ إمَِذا اْسَتْأَذَن َعَلْيهمِ َعْبُد اهللمِ ْبُن ُأَبييِّ ْبنمِ َسُلوٍل َفَقاَل َرُسوُل 
ا  ا َدَخَل َأْجَلَسِّبِّبهُ َو َبَشَر فمِ َوْجهمِهمِ َفَلمَّ ِّبِّبَيةمِ اْئَذُنوا َلُه َفَلمَّ اهللم9ِ بمِْئَس َأُخو اْلَعشمِ
َخَرَج َقاَلْت َلُه َعائمَِشُة َيا َرُسوَل اهللم9ِ ُقْلَت فمِيهمِ َما ُقْلَت َو َفَعْلَت بمِهمِ ممَِن اْلبمِْشرمِ َما 
ْنَد اهللمِ َيْوَم اْلقمَِياَمةمِ  َفَعْلَت َفَقاَل َرُسِّبِّبوُل اهللم9ِ َيا ُعَوْيُش َيا ُحَْيَاُء إمِنَّ َشرَّ النَّاسمِ عمِ

َمْن ُيْكَرُم اتيَِّقاَء َشريِّهمِ مِ«.49 

مسلّم است كه در اين روايت، تقيه در مورد حفظ جان به كار نرفته بلكه در موردي به كار رفته 
كه هدف حفظ وحدت در ميان مس��لمين بوده اس��ت؛ زيرا در صدر اسالم، آنچه كه در سياست 
پيامبر حرف اول را مي زد، وحدت ميان مس��لمانان بود و لذا آن حضرت هيچ گاه حاضر نبود به 
خاطر نابودي يک نفر و يا گروهي خاص، از وحدت كه مهم ترين مصالح اس��الم بود  دس��ت بر 
دارد و اين چيزي است كه در اين روايت به آن »تقيه« گفته شده است50 و اين وضعيت با موقعيت 
سياس��ي جهان اس��الم در زمان حاضر كاماًل موافقت دارد. تنها چيزي كه باقي مي ماند آن اس��ت 
كه اين روايت در كتاب »تفس��ير اإلمام حس��ن العسكري7« نقل شده است كه در مورد حجيت 
آن اختالف وجود دارد. ليكن به نظر نويس��نده چيزي كه اين س��طور را به حقيقت نزديكتر نشان 

مي دهد حجيت اين كتاب است.51 
 نكتة ديگري كه بايد توضيح داده ش��ود، اين اس��ت كه نبايد فكر كني��م كلمة »مداراة« كه در

52
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اي��ن روايت آمده، در اين برداش��ت از روايت مؤثّر بوده اس��ت؛ زيرا در اي��ن روايت تنها معناي

 

  لغ��وي م��ورد نظر امام7 بوده، در حالي ك��ه معناي مورد نظر ما از معناي اصطالحي برداش��ت
شده است.

به هر حال، روايت نخست از اين دست روايات داللت مي كند كه هرجا انسان براي حفظ دين 
و يا حفظ جان و يا هر ضرورت ديگري نيازي به تقيه داشته باشد، اين تقيه جايز و بلكه واجب52 
اس��ت و تقيه مخصوص به مصداق خاص نيست و البته نكته اي كه بسيار مهم است، اين است كه 
اي��ن روايت تنها تقيه اي را م��ورد نظر دارد كه در مقام ضرورت باش��د و لذا اگر ضروري بودن 

تقيه اي را نتوانستيم ثابت كنيم، مشروعيت و وجوب آن هم خود به خود زير سئوال مي رود.
همچنين مش��روعيت تقية مداراتي، طبق تعريفي كه در آغاز مقاله آورديم، در حّدي كه بتوان 
ضرورت را براي آن روش��ن كرد، قابل اثبات است؛  و لذا وحدتي كه از خوف نباشد، نمي تواند 
علت تقية مداراتي باش��د مگر اين كه بتوان به ش��كل ديگري عنوان »ضروري بودن« را براي آن 

اثبات كرد.

53
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روايت دوم: 

ٍة  دَّ يَل اْلُْعفمِييِّ َو عمِ ٍم َو إمِْسَاعمِ دمِ ْبنمِ ُمْسِّبِّبلمِ يَسِّبِّبى َعنمِ اْبنمِ ُأَذْيَنَة َعْن ُمَمَّ »َحَّاُد ْبُن عمِ
َقاُلوا َسمِْعَنا َأَبا َجْعَفٍر7 َيُقوُل التَّقمِيَُّة فمِ ُكليِّ َشِّبِّبيْ ٍء َو ُكلُّ َشِّبِّبيْ ٍء اْضُطرَّ إمَِلْيهمِ اْبُن 

آَدَم َفَقْد َأَحلَُّه اهلُل َلُه«.53
مطالبي كه در مورد روايت اول آورديم در مورد روايت دوم و سوم هم تكرار مي شود.

روايت سوم: 

»كاف  َعِّبِّبْن َعلمِيٍّ َعْن َأبمِيهمِ َعْن َحَّاٍد َعْن رمِْبعمِيٍّ َعِّبِّبنْ ُزَراَرَة َعْن َأبمِي َجْعَفٍر7 َقاَل 
َي َتْنزمُِل بمِهمِ«.54 ُبَها َأْعَلُم بمَِها حمِ التَّقمِيَُّة فمِ ُكليِّ َضُروَرٍة َو َصاحمِ

و رواياتي ديگر از اين دست كه به صورت كلّي داللت بر مشروعيت و وجوب تقيه دارند، هيچ 
منافاتي با اين ندارد كه در زمان ائمة اطهار:  تقيه بيشتر و بلكه منحصراً در زمينة حفظ جان شيعيان 

مورد استفاده قرار مي گرفت. 

نكته مهم: 
نكته اي كه در ذيل س��ه روايت ياد شده بايد گفته شود اين است كه: بر خالف تصّور اوليه كه 
ش��ايد تصور عموم از تقيه هم اين باش��د،  موضوع تقيه »ضرر« نيس��ت بلكه طبق روايات مذكور 

»ضرورت« موضوع تقيه مي باشد كه البته ضرر هم مصداقي از مصاديق آن است.

پی نوشت ها:

1 . الرسائل العشر، لالمام خميني، ص 8
2 . اين اصطالح مساوي با تقيه خوفي نيست.

3 . مجله ميقات حج، سال دوم، شماره سوم، مقاله 
»تقيه مداراتي«، محمد فاضل لنكراني

4 . مقصود از ديگران همانهايي هستند که انسان از 
آنان تقيه مي کند.

5 . توبه : 74
6 . براي ديدن روايات مربوط به اين داستان به تفاسير 

مجمع البيان و روح المعاني و... مراجعه شود.
7 . نهج البالغه، خطبه 57

8 . الكافي ج 2، ص 217، باب التقيه، ح 2
9 . همان، ح 4

10 . ب��ه نقل از کتاب: تاريخ تش��يع، غالمحس��ن 
محرمي، ص 89

. تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 133  11
12 . در م��ورد مقدار اين م��دت در ميان مورخان  54
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اختالف وجود دارد.
.  شرح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ج 1 �  ص 308  13

. نهج البالغه، فيض االسالم، نامه 62  14
15 . رجوع ش��ود: تاريخ خلفا، رس��ول جعفريان، 
ص 203 به بعد. البته حضرت در حد مشورت 
کمكهاي��ي به خلفا مي کردند چنانچه پيش��نهاد 
فرس��تادن سپاه به شام را به ابوبكر داد ) تاريخ 
يعقوب��ي، ج 2، ص 133 ( براي اطالع بيش��تر 
از همكاري آن حضرت با خلفا مراجعه ش��ود: 
تاريخ خلفا، رسول جعفريان، ص 203 به بعد.

16 .  به نقل از تاريخ تشيع، ص 89، 90 
17 . جهت اطالع از منابع و جزئيات بيش��ر رجوع 

شود: تاريخ خلفا، رسول جعفريان. 
. عالمه اميني در مجلد شش��م الغدير در ضمن   18
بحث »نوادر االثر في علم عمر« نمونه هايي از 

آن را آورده است.
19 . مسند احمد � ج 1، ص 100

.  منبع اين مطلب در صفحه هيجده همين مقاله   20
آمده است.

21 . بحار االنوار، ج 30، ص 613
. الكافي، روضه، ص 60  22

23 . توضيح اين نكته الزم اس��ت که آنچه اصحاب 
ام��ام عل��ي7 را دور حضرت جمع ک��رده بود 
مسائل اعتقادي نبود بلكه مسائل سياسي آن زمان 
عامل عمده در اين تجمع بود؛ براي توضيح بيشتر 
اي مطلب مي توانيد به کتب تاريخ تش��يع و ذيل 

توضيح مفهوم تشيع اصطالحي مراجعه کنيد.
24 . رجوع ش��ود: صلح امام حس��ن، شيخ راضي آل 
ياسين، ترجمه سيد علي خامنه اي، ص 431 به بعد 
. وسائل الشيعه، مكتبة االسالم، ج 5  �  383  25

26 . مجله ميقات حج، سال دوم شماره سوم،  مقاله 
تقيه مداراتي، محمد فاضل لنكراني، ص 55

27 . و در احادي��ث زيادي ائم��ه اطهار: حفظ 
ج��ان دوس��تان را به عنوان ه��دف تقيه مطرح 
مي کنن��د. دراين زمينه به بح��ار االنوار، ج 72، 

ص 401 مراجعه شود.
. االمامة و السياسة، ج1، ص 187  28

29 . همان، ص 188
نكته اي که بايد بيان شود اين است که اين مطالب 
گر چه بيشترين ارتباطشان با جريان صلح و علت 
آن مي باشد اما در کل رويه و روش امام حسن و 

امام حسين8 را نشان  مي دهند.
30 . وسائل الشيعه، ج 27، ص 14، ح 7 

31 . بحار االنوار، ج 72، ص 69
. دوره دوم از امام��ت ام��ام باق��ر7  باچنين   32
ش��رايطي همزمان ب��ود. چنانچ��ه دوره اول از 

امامت امام صادق با اين شرايط همزمان بود.
33 . وسائل الشيعه، ابواب االمر و النهي، باب 26، ح 2
34 . به نقل از کتاب نقش تقيه در استنباط، نعمت اهلل 

صفري، ص 93
. قيام زيد بن علي در سال 121 بود؛ قيام محمد   35
ابن نفس زکيه در همان س��الهاي آخر بني اميه 
شكل گرفت گر چه که بعدها به وقوع پيوست. 
و ام��ام با هيچ کدام هم��كاري نكرد زيرا نتيجه 

آنها را مي دانست. 
. مانند روايتي که در باال از امام صادق7 گذشت.  36

. وس��ائل الش��يعه، ابواب االم��ر و النهي، باب   37
وجوب عشرة العامة تقيه، ح 2

. عدم حضور در مجالس و محافل اهل سنت   38
39 . وس��ائل الش��يعه  �  ابواب صلوة الجماعة  �  

باب 5، ح 1
. همان، ح 3   40

41 . همان، ح 10
. همانط��ور ک��ه در مبح��ث اول در اي��ن مورد   4255
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صحبت کرديم.
43 . انتهاي صفحه 13 و ابتداي صفحه 14

44 . همان، ح 8 
. همان، باب 34، ح 4  45

46 . وسائل الشيعه، ابواب صالة الجماعه، باب 34، ح5
47 . بحار االنوار، ج 72، ص 399

. ماوراء الفقه، ج 1، ص 99  48
. بحار االنوار، ج 72، ص 401  49

50 . م��ا در مبحث اول همين مطلب را به ش��كل 
ديگري آورديم: صفحه 2 از همين مقاله. 

. دليل مطلب هم اين اس��ت ک��ه اوال محمدبن   51
قاسم نيشابوري استاد مرحوم شيخ صدوق است 
که قطعا مورد وث��وق و اطمينان ان جناب بوده 
است و ثانيا دو راوي اين کتاب يعني يوسف بن 
محم��د ابن زياد و علي بن محمد بن س��يار هم 

گر چه از نظر ما مجهول است لكن قطعا نه تنها 
در نزد محمد بن قاسم مجهول نبوده است و حتي 
نمي توانسته است که ضعف هم باشد؛ زيرا ممكن 
نيس��ت که يك عالمي مثل ايشان که مفسر هم 
بوده اس��ت ي��ك کتابي را که ب��ه نقل بعضي از 
علما اين کتاب نفس��ير کل قرآن بوده اس��ت را 
نقل بكند و به شيخ صدوق هم اجاره نقل آن را 
بدهد و مخصوصا که در وصف اين دو مي گويد 

و کانا من الشيعة االماميه.
52 . در واجب بودن حكم تقيه در شرايط ضروري 
ش��كي نيست و تمام بحث در تشخيص مصداق 

تقيه است.
. بح��ار االن��وار، ج 72، ص 399 )س��ند اين   53

روايت صحيح است(
54 . همان، ص 432 و الكافي، ج 2، ص 219
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