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 چکیده

برای حفظ جان خود از آن تقیّه ضروری مذهب شیعه است که در طول تاریخ بعلت فشار حکّام ظالم، شیعیان 

 گرفتند.افتراء مخالفین قرار می و البته از این بابت هم مورد تهمت کردند واستفاده می

کنند چون تعبیر می «مستثنیات تقیّه»حرام است که از آن به تقیّه  که در آنها ی استاز جمله مباحث مهم تقیّه، موارد

تقیّه  ،کند و یا در مواردی که نباید تقیّه کنده کند تقیّه نمییباید تقّدر جایی که  مؤمناگر این موارد مشخّص نشود 

 نماید.می

 تلقدین و در منجر به فساد  تقیّه یعنی آنجا کهتقیّه خواهیم به بررسی دو مورد از موارد استثناء در این مقاله می

 صورت حرام است. بپردازیم و از ادلّه ثابت کنیم که تقیّه در این دو ،شودمیفس محترمه ن
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 مقدمه

اینکه شیعیان به تقیّه بیشتر از دیگران  .اندکه آزادی را از او سلب کرده ضعیفی استانسان ش هر رو تقیّه شعار و

 و سختیکه در عصرهای مختلف توسط دولتهای اموی، عباسی و... تحت فشار است  اند به خاطر اینمشهور شده

را از  هایشانکتاب اها وها برای حفظ جان خود مجبور بودند عقاید، فتواند و به همین خاطر در اکثر زمانبوده

که وحدت امّت نید با بقیّه مسلمانان معاشرت و مراودة داشته باشند تا اینان دین مخفی کنند در حالی که بادشم

اسالمی از بین نرود و شکسته نشود و موجب سوء استفاده کفار و ملحدین برای ضربه زدن به مسلمانان نگردد. به 

نان را رعایت کرده باشد و از طرفی ظواهر حال مسلمااز  تا دنمواستفاده می تقیّهدیرباز از همین خاطر شیعه از 

 . مایدننظرات خود را مخفی عقاید و  طرف دیگر

نیز و « دینی و دین آبائیالتقیّة »فرمودند: است که میائمه هدی علیهم السالم فرمایشات از  برگرفته التزام به تقیه

 قرآن بر جواز تقیّه داللت دارند. آیات

کام البته تقیّه دارای شرائط و احکامی است که علماء با استفاده از آیات و روایات اهل البیت علیهم السالم این اح

 اند.شان تبیین کردهدر کتب فقهیرا 

اثبات  ،آن از کتاب و سنتجواز  ادلهگذرا به جایگاه تقیّه و بررسی اجمالی  در این مقاله بر آنیم پس از نگاهی

شود  ریختن خون )قتل نفس محترمه( به فساد دین یا که منجر جایی در از جمله موارد  نماییم که تقیه در بعض

گردد را و روایاتی که سبب خروج این موارد از قاعده اولیه )جواز تقیه بلکه رجحان آن( می هحرام است و ادلّ

 بررسی نماییم.

به کار گیرد و در مواردی که تقیّه  صحیح آن ه را در جایگاهدهد که تقیّ شناخت این موارد به مؤمن این امکان را می

  .نمایداز دین خدا دفاع  شجاعانه حرام است
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 تقیّه:تعریف 

 یالف( تعریف لغو

باشد که واو آن به می« وقی»لغت تقیه از دو جهت مادّه و هیأت قابل بررسی است از جهت مادّه، حروف اصلی آن 

« ٰ  وقوی»باشد که اصلش بوده از این جهت، هم ریشه با لغت تقوا می« وقیّه»تاء تبدیل شده است بنابراین اصل آن 

که بر « اتّقاء و تقیّه« اتّقی، یتّقی»است یا ثالثی مزید « تقی، یتقی، تقیّه»از ثالثی مجرد  ذخومأ واژه تقیّه یا .بوده است

به کار « صیانت»و « نگه داشتن»، «دور شدن»باشد و به لحاظ واژگانی در معنای ر میدصمبنای هر دو فرض، تقیه م

 1رفته است.

های قرآن به جای کی هستند، از این رو در برخی از قرائتگفته است: تقاة، تقیّه، تقوی و اتّقاء، همه ی ابن اعرابی

، یعنی «تَبَقّهْ و تَوَقَّهْ »، تقیّه قرائت شده است. و در حدیث شریف آمده است: 2«أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةًالًا »تُقاةً در آیه 

 3پرهیز کن. خود را نگهدار و نفس خویش را در معرض تلف و هالکت قرار مده و از آفات دوری و

ف است ن اختالآباشد و در مصدر یا اسم مصدر بودن می« فَعیله»اما از جهت هیأت و صیغه، کلمه تقیّه بر وزن 

نای ن به معو در صورت اسم مصدر بود« خود نگه داشتن»ولی شاید بتوان گفت تقیه اگر مصدر باشد به معنای 

 است.« داریخودنگه»

 ب( تعریف اصطالحی:

ست و االحی م مختلف مانند تفسیر، حدیث، فقه، اصول فقه، قواعد فقه و کالم دارای تعریف اصطتقیه در علو

در  عاریفی کهتاوان اند. اما با توجه به تشابه فرظاهر آن است که مؤلّفان هر علم به تعریف اصطالحی آن پرداخته

آید ه دست میتیجه بآن در روایات، این نعلوم مختلف اسالمی وارد شده است و نیز ورود آن در قرآن و استفاده از 

ن ن در میاآپیدا کرده و شدّت رواج  غیرمخصوص به علم خاصحقیقتی « صالة» لای مثکه این لغت همانند کلمه

 مسلمانان آن را دارای حقیقتی شرعیّه یا ال اقل متشرّعه نموده است.

رّعه رف متشسلمانان و به عبارت دیگر در عآن در عرف م فقهیبا این حال منظور از تعریف اصطالحی، تعریف 

 :پردازیمز دیدگاه علمای مختلف میباشد که در ذیل به برخی از این تعاریف امی

                                                 
 .401ص  ،15ابن منظور، لسان العرب، ج 1

 .2۸آل عمران،  2

 21۷.ص 5ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث، ج 3
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 تعریف شیخ مفید:

ا یعقب ضرراً فی الدین أو مب رتهمالمخالفین و ترک مظاه مکاتمةالتقیّة کتمان الحقّ و ستر االعتقاد فیه و »

  1«الدنیا

 ین و ظاهرمخالف کاری در مقابله بااز: کتمان حق و پوشاندن اعتقاد خود در مورد آن و پنهانتقیه عبارت است »

 «.نساختن اموری که ضرری دینی یا دنیوی به همراه داشته باشد

 :طبرسیتعریف امین االسالم 

 .2«التقیّة االظهار باللسان خالف ما ینطوی علیه القلب للخوف علی النفس»

 «.خالف اعتقاد قلبی را به زبان آوردن به جهت ترس بر جان تقیه عبارت است از»

 تعریف شهید اول:

 3«ترک ما ینکرون حذرا من غوائلهمو التقیّة مجاملة الناس بما یعرفون »

اند( و مأنوس آن اشناسند )و بچه میه جا آوردن آنتقیّه عبارت است از: به نیکی معاشرت کردن با مردم بوسیله ب»

 «.هاشناسند )و با آن مأنوس نیستند( به جهت دوری کردن از دردسرهای آنیچه نمترک آن

 صاری:تعریف شیخ ان

 .4«المراد هنا: التحفظ عن ضرر الغیر بموافقته فی قول أو فعل مخالف للحق»

 فتارا او در گقت ببوسیله مواف منظور از تقیه در اینجا عبارت است از: خود را نگه داشتن از ضرر رساندن دیگری»

 «.کرداری که مخالف حق است یا

مانع  وجامع  عظام در صدد تعریف فقهاءواضح است که بعضی از این تعاریف از برخی دیگر اعم است ولی ظاهرا 

 اند به خاطر وضوحی که در معنای تقیه هست.نبوده

 

                                                 
 13۷ص، ات االمامیهاعتقادشیخ مفید، تصحیح  1

 .۷2۹، ص2مجمع البیان، جطبرسی،  2

 .20۸، قاعده ۱۵۵، ص2شهید اوّل، القواعد و الفوائد، ج 3

 .11شیخ انصاری، التقیّه، ص 4
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عریف دیگران از بابت جامع یا کدام از فقها به تفرمایند هیچحضرت آیة اهلل مکارم به همین مطلب اشاره کرده و می

 .1اندمانع نبودن ایرادی نگرفته

 دین و حکمت تشریع آن: درجایگاه تقیّه 

ه بسیاری ک وایاتای که چندین آیه از قرآن و رتقیّه در دین مبین اسالم اهمیّت و جایگاه خطیری دارد به گونه

ادن ده و وعده ه تقیّبتقیه و ثواب عظیم برای عامل ممکن است به حد تواتر برسد دالّ بر اهمیّت و تأکید بر رعایت 

 پردازیم:ها میای از آنباشد که به عنوان تیمّن و تبرّک به ذکر نمونهاز عذاب دردناک برای تارک آن می

لَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْءٍ إِلَّا أَنْ لِكَ فَٰ  وَمَنْ یَفْعَلْ ذَ  ٰ  لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ » .1

 .2«وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ ٰ  وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ  ٰ  تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً 

 .3«التقیّة من دینی و دین آبائی، وال ایمان لمن ال تقیّة له»قال أبوجعفر)ع(:  .2

 .4«أیُّ شیءٍ أقرُّ للعین من التقیّة، ان التقیّة جنّة المؤمنقال أبوعبداهلل)ع(: إنّ أبی)ع( کان یقول:  .3

 .5«قال أبوعبداهلل)ع(: یا أباعمر! إنّ تسعة أعشار الدین فی التقیّة و ال دین لمن ال تقیّة له )الحدیث( .4

 عالوه ست،اشده  در دین واردای از آیات و روایات بسیاری بود که در خصوص اهمیّت و جایگاه تقیّه ها نمونهاین

ر کند. عالوه بیمبر آیات و روایات، عقل از باب دفع ضرر محتمل و نیز تقدّم اهم بر مهم حکم به اعمال تقیّه 

 باشد.به تقیه می عملنیز  دال بر  متشرعهها، اجماع علماء و سیره عقالء و این

 ارتند از:به چند حکمت اشاره شده است که عب کتباما درباره فلسفه تشریع تقیّه در برخی 

 حفظ جان مؤمنین و اوصیاء. .1

 صیانت از مذهب شیعه و شریعت اسالم. .2

 6ها.حفظ وحدت مسلمانان و جلوگیری از ایجاد فتنه و شقاق میان آن .3

                                                 
 .۳۸۷، ص۱، جالفقهیةناصر مکارم شیرازی، القواعد  1

 .۲۸آل عمران،  2

 .۳من ابواب االمر والنهی، ح ۲۴، باب۱۱وسائل الشیعة، ج 3

 .۲4همان، ح 4

 .۲همان، ح 5

 .۶۴، ص۲، جالفعالسیفی مازندرانی، مبانی الفقه  6
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 اقسام تقیه به حسب حکم تکلیفی

بر قسم را چنین  ۵گردد. شیخ انصاری در رساله تقیه خود این قسم تقسیم می ۵تقیه به لحاظ حکم تکلیفی به 

 :1شماردمی

ثال ت. )مهای آن زیاد اسشود و مثالاعمال می واجب فعلی ای است که برای دفع ضررتقیه واجب: تقیه .1

 آید(.شود و یا فتنه و شقاق بین مسلمین پیش میاگر تقیه نکند نفس محترمی کشته می

ود، شترم ای نفس محتقیّه مستحب: در جایی که اگر تقیّه نکند ضرر تدریجا متوجه شخص یا اشخاص دار .2

شود یمه جدایی نجر بها در بالدشان معاشرت ننماید غالبا ممثال اگر مدارا با اهل سنّت را ترک کند و با آن

 ها به شیعیان است.که موجب ضرر رسیدن از ناحیه آن

د اشساوی بضرر شود در نظر شارع م موجبجا که اجتناب از ضرر و یا ارتکاب عملی که تقیّه مباح: آن .3

 مانند تقیه در اظهار کلمه کفر بنا بر نظر برخی فقها.

لمه کر اظهار دقیّه تجا که ترک تقیّه و تحمل ضرر بر فعل تقیّه اولویّت داشته باشد مانند تقیّه مکروه: آن .4

 کفر بنابر نظر برخی دیگر از فقها.

 تقیّه حرام: تقیّه در دماء و جان کسانی که نفس محترم دارند. .5

 حرام است تقیّهها مواردی که در آن

 ها حرام است:اند که تقیه در آنفقهای عظام در کتب فقهی به چند مورد اشاره کرده

 تقیّه در جایی که موجب فساد در دین بشود. .1

 تقیّه در دماء. .2

 و متعة الحجّ. الخفّینتقیّه در شرب خمر و مسح علی  .3

 امیرالمؤمنین)ع(.تقیّه در اظهار کلمه کفر و تبرّی از  .4

دین است و تقیه در دماء  بررسی دو مورد اول یعنی تقیه در جایی که موجب فساد در ما در این مقاله بر آنیم که به

 بپردازیم:

                                                 
 .۱۴و  ۱۳شیخ انصاری، التقیّه، ص 1
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 شودموجب فساد در دین میتقیه در جایی که مورد اول:  

ا موجب یود و شت کفر و تقویّدر جایی که تقیه موجب فساد در دین و تزلزل در ارکان اسالم و محو شعائر الهی 

ر مورد دراض که ها و اموال و اعمانند حفظ جان -که حفظ آن در نظر شارع اهمّ است شود  هر آنچه از بین رفتن

 باشد.حرام میتقیه  -تشریع شده و دفاع ها حتّی جهادآن

قلّدین مرای ارد غالبا بدر تمام این موارد شکی نیست که تقیه حرام است و باید ترک شود اما تشخیص این مو

ع از و اطال است که تشخیص آن نیاز به تتبّع در ادله شرع مستنبطهممکن نیست، چون این موارد از موضوعات 

 آید.شارع مقدّس دارد و چنین کاری، از عهده فقیه و مجتهد بر می اقمذ

 استدالل بر حرمت

 حکم عقل

 مر دایر میان اهمّ و مهم است.به ترجیح جانب اهمّ در جایی که اعقل حکم می کند 

 روایات

 روایات فراوانی بر حرمت این تقیّه وارد شده است:

فِی حَدِیثٍ أَنَّ اْلمُؤْمِنَ إِذَا أَظْهَرَ الْإِیمَانَ ثُمَّ  (ع)عَنْ مَْسعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ «  الکافی»ما رواه فی » .1

یَّةً َو لَى نَقْضِهِ خَرَجَ مِمَّا وَصَفَ وَ أَظْهَرَ وَ َکانَ لَهُ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ یَدَّعِیَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِظَهَرَ مِنْهُ مَا یَدُلُّ عَ

 ذَلَِك لِأَنَّ لِلتَّقِیَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ مَعَ ذَلِكَ یُنْظَرُ فِیهِ فَإِنْ کَانَ لَیْسَ مِمَّا یُمْکِنُ أَْن تَکُونَ التَّقِیَّةُ فِی مِثْلِهِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ

مْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَیِْر أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِیرُ مَا یُتَّقَى مِثْلُ أَنْ یَکُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُکْمِهِ

لْمُؤْمِنُ بَیْنَهُمْ لَِمَکانِ التَّقِیَّةِ مِمَّا لَا یُؤَدِّی إِلَى الْفَسَادِ فِی الدِّینِ فَإِنَّهُ ءٍ یَعْمَلُ احُکْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ فَکُلُّ شَیْ

 1«جَائِزٌ.

 بررسی سند روایت: .أ

 باشند:در سلسله سند افراد ذیل موجود اند که همه ثقه می

 عن أبی مسعدة بن صدقهمحمد بن یعقوب )مرحوم کلینی( عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن 

 عبداهلل)ع(.

 لذا روایت از لحاظ سندی مشکلی ندارد.

                                                 
 .۶از ابواب االمر والنهی، ح ۲۵، باب ۱۱شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 1
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 بررسی داللت روایت: .ب

ین فإنّه اد فی الدلی الفساممّا ال یؤدّی »... اند: در ذیل تفسیر موارد تقیه فرموده از مفهوم کالم امام )ع(

 .«اگر تقیّه منجر به فساد در دین شود جائز نیست»شود که ، این مطلب برداشت می«جائز

نْدَهُ الُْکمَیْتُ نِ مُوسَى ع وَ عِسَی الْحَدَ أَبِفی رجاله عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْ« الکشّی»ما رواه » .2

 فَقَالَ لِلْکُمَیْتِ أَنْتَ الَّذِی تَقُولُ -بْنُ زَیْدٍ

 !یِر ؟فَالْآنَ صِرْتُ إِلَى أُمَیَّةَ             وَ الْأُمُورُ لَهَا  مَصَا          

کُمْ لَمُوَالٍ وَ لِعَدُوِّکُمْ لَقَالٍ وَ لَکِنِّی قُلْتُهُ عَلَى التَّقِیَّةِ قَالَ قَالَ قُلْتُ: ذَاکَ وَ اللَّهِ مَا رَجَعْتُ عَنْ إِیمَانِی وَ إِنِّی لَ -

 1«أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ التَّقِیَّةَ تَجُوزُ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ.

 بررسی سلسله سند روایت: .أ

 در سلسله سند افراد ذیل موجودند:

عبر جصباح عن اسحاق بن یزید بن محمد البصری عن نصر بن  عن« الرجال»کشی فی کتاب محمد بن عمر ال

 الهمدانی عن دُرست بن ابی منصور محمد بن افضیل عن محمدبن علی

 حال به بررسی راویان این سند می پردازیم:

ست و ال کرده زیاد از او روایت نق کشیدانند ولی جناب نصر بن صبّاح: نجاشی و شیخ طوسی او را غالی می. 1

 وحید بهبهانی در نسبت غلوّ به او اشکال نموده و بلکه او را مدح و تأیید نموده است. مرحوم

 اسحاق بن یزید بن محمد البصری: هیچ توثیقی ندارد.. 2

 جعفر بن محمد بن الفضیل: هیچ توثیقی ندارد.. 3

ء ز ضعفاابسیار  هم فرموده که او غضائریمحمد بن علی الهمدانی: شیخ طوسی او را تضعیف کرده و ابن . 4

 روایت نقل کرده است.

ه وثیق شدتاند که او واقفی است ولی در معجم رجال حدیث فرموده کشیدرست بن أبی منصور: شیخ طوسی و . 5

 است. نمودهاو را تضعیف  هیزالوجاست و علّامه هم در 

 1در نتیجه این روایت از لحاظ سندی قابل اعتماد نیست.

                                                 
 .۷از ابواب االمر و النهی، ح ۲۵، باب ۱۱شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 1
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 بررسی داللی روایت: .ب

 اهلل مکارم در القواعد الفقهیه می فرماید:آیت 

ذیل روایت دال بر اعتراض امام )ع( به کمیت به خاطر شعرش در مدح بنی امیّه است که در آن مبالغه کرده است » 

اهل بیت )علیهم السالم( بوده است.  موالیو حال آنکه کمیت شاعری معروف به مداح و  ،مدح ایشان بهنسبت 

دارد که این شعر را از روی تقیه گفته و حفظ ظاهر نموده عذر آوردن به امام)ع( عرضه میولی کمیت در مقام 

گویی است اما امام )ع( به این عذرآوری او قانع نشدند و در پاسخ فرمودند اگر باب تقیه به این وسعت که تو می

ه مسلّم است که تقیّه در شرب تواند تقیّه نمود!! در حالیکه کباشد پس در همه چیز حتّی در شرب خمر هم می

 2« خمر جایز نیست.

ر مشهوری د ر شاعرای بود و ثانیا چون کمیت بسیاشود که مدح کمیت، اوال مبالغهاز این روایت فهمیده می» اقول:

انب قیّه از جتشد لذا های کفر و ضالل و تأیید بنی امیه میمدح اهل بیت)ع( بود تقیه او چه بسا موجب تقویت پایه

 «.بودیکرد چه بسا تقیّه او حرام نماو حرام است و إلّا اگر او شاعری مشهور نبود و یا مبالغه نمی

 پس تقیه هرجا که موجب فساد در دین و تقویت کفر و ضلّال شود جایز نیست.

عن ابی محمد الحسن بن علی العسکری )ع( فی حدث انّ الرضا )ع( « االحتجاج»ما رواه الطبرسی فی » .3

ماعة من الشیعة و حجبهم فقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا الْجَفَاءُ الْعَظِیمُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بَعْدَ هَذَا جفا ج

وَ سَلْمَانُ وَ  حُسَیْنُالْحِجَابِ الصَّعْبِ؟ قَالَ لِدَعْوَاکُمْ أَنَّکُمْ شِیعَةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَیْحَکُمْ إِنَّ شِیعَتَهُ الْحَسَنُ وَ الْ

وَ أَنْتُمْ فِی أَکْثَِر أَعْمَالِکُمْ لَُه  -أَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ وَ عَمَّارٌ َو مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی بَکْرٍ الَّذِینَ لَْم یُخَالِفُوا شَیْئاً مِنْ أَوَامِرِهِ

نُونَ بِعَظِیمِ حُقُوقِ إِخْوَانِکُمْ فِی اللَّهِ وَ تَتَّقُونَ حَیْثُ لَا تَجِبُ مُخَالِفُونَ وَ تُقَصِّرُونَ فِی کَثِیرٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ تَتَهَاوَ

 3«التَّقِیَّةُ وَ تَتْرُکُونَ التَّقِیَّةَ حَیْثُ لَا بُدَّ مِنَ التَّقِیَّة

 بررسی سندی روایت: .أ

 اند.کردها ذکر ناست و جناب طبرسی سند ر مرسله ،این روایت مانند بسیاری از روایات کتاب شریف احتجاج

 بررسی داللت روایت: .ب

                                                                                                                                                                  
 .1۹1صو  433صو  111صو  ۷4و ص 4۸5ر.ک. الموسوعة الرجالیة المیسرة، ص   1

 .۴۱۷، ص۱مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج 2

 ۴۵۹، ص۲طبرسی، االحتجاج، ج 3
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یقن از ی قدر متای که مستلزم فساد در دین است تصریح نشده است ولتقیّهشدن  ستثناماگر چه در این روایت به 

 ر آن جایزه خاطجا امر اهمّی وجود ندارد که بباشد، چون در اینای است که موجب فساد در دین میآن همان تقیه

 ای که مستلزم فساد در دین است.ترک کند. پس داللت دارد بر استثناء تقیه باشد که تقیّه را

 اشکال به داللت روایت:

 :فرمایندحضرت آیة اهلل مکارم در القواعد الفقهیّه می

ها از باب خطای در تطبیق و اشتباه در مصداق تقیّه بوده توان این چنین اشکال نمود که اعتراض امام)ع( به آنمی» 

ها ملتزم بودند که در جایی که خوفی در کار نیست تقیّه کنند و در جایی که خوف هست تقیّه نکنند یعنی آناست. 

 1«ها در مصادیق است نه استثناء از حکم تقیّه.آن تشخیصپس روایت ناظر به 

 ردّ اشکال:

ها ، آنندارد مذمتیق که چون اوال اشتباه در مصداق و خطا در تطبی ،باشدشکالی که وارد شد درست نمیا اقول:

 ثانیا اساسا دارد،ن مذمتدر حالیکه نبوده است یا بالعکس، این اصال  ،بوده در کار فکر کرده بودند که خطر و خوف

ین عقیه خوف است، چه خوف آجل و چه عاجل، و لذا بحث ما در جایی است که خوف هست ولی در تموضوع 

 .کار نباشدکه خوفی در کرد نه اینحال نباید تقیّه 

 شود خوب است.ای که موجب فساد در دین میداللت این روایت بر استثناء تقیه در نتیجه

ا عَالِمٌ ما رواه الشیخ فی التهذیب عن ابی حمزة الثمالی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَبْقَ الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِیهَا مِنَّ » .4

 وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ الْبَاطِلِ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِیَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِیَّةَیَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ 

 -کُمْ مِنْ آبَائِکُمْ وَ أُمَّهَاتِکُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ دُعِیتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِی وَ لَکَانَتِ التَّقِیَّةُ أَحَبَّ إِلَیْ

 .2«مَا احْتَاجَ إِلَى مُسَاءَلَتِکُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَأَقَامَ فِی کَثِیرٍ مِنْکُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّهِ.

 شند:بابررسی سند روایت: در سلسله سند افراد ذیل موجودند که همه ثقه می .أ

بن  ن علیعن الحسن ب -یعنی ابن یزید-محمدبن الحسن الطوسی باسناده عن محمدبن الحسن الصفار عن یعقوب 

 عن أبی حمزة الثمالی عن أبی عبداهلل)ع( العقرقوفیفضّال، عن شعیب 

 بنابراین روایت از لحاظ سندی هیچ مشکلی ندارد.

                                                 
 .۴۱۸، ص۱مکارم شیرازی، القواعد الفقهیّه، ج 1

 .۲از ابواب االمر و النهی، ح ۳۱، باب ۱۱وسائل الشیعة، ج ،حر عاملی 2
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 بررسی داللت روایت: .ب

جواب  کند شما درکه امام )ع( از شما طلب یاری می یکند که زمانخبار میإدر مقام ذم جا که امام )ع( از آن

ایند فرمعد میرید!! و بوست داتقیّه را از پدر و مادرتان بیشتر دتوانیم بلکه باید تقیّه کنیم!! گویا گویید که ما نمیمی

بر شما  دا راخبلکه اگر انجام ندادید حد  کندد دیگر از شما درخواست یاری نمیاگر امام زمان )عج( ظهور کن

 کند.جاری می

در « ادن دینه خطر افتب» یا و« واقع شدن دین در فساد»فظ شویم که اگرچه لبا کمی تأمّل در حدیث متوجه می

وایت را رداللت این  توانمیجا که امام)ع( یاری نشوند موجب فساد در دین است کالم امام )ع( نیست ولی از آن

 دانست. مّتا

 اد در دینوجب فسروایت را بر جایی که م رای استدالل به حرمت تقیّه،ب دندار یموزلممکن است گفته شود  :اقول

از  سأله جزئیمر در گوییم در جایی که امام معصوم )ع( امر کند که تقیّه نکنید حتّی اگشود حمل کنیم، بلکه میمی

ام ال امر امامتث وقیّه کردن حرام است. یعنی در واقع خود گوش دادن دین باشد و موجب فساد کلّ در دین نباشد ت

أله تقیه، مس ثنیاتو نصرت او از مسأله فساد در دین مهمتر است، پس چه بسا بتوان به عنوان موردی مجزّا از مست

 امتثال امر امام و نصرت او را مطرح نمود.

 .1«ینکم بالورع و قوّوه باتقیّة ... اّتقو اهلل و صونوا د» ... قال االمام الصادق )ع(:  .5

 بررسی سندی روایت:  .أ

 :سله سند روایت افراد ذیل موجودنددر سل

 «عن ابن محبوب عن حریز عن أبی عبداهلل )ع(  سهلمحمد بن یعقوب عن عدّة من اصحابنا عن »

خ در شی و شیبن زیاد که در او اختالف است. برخی مانند نجا سهل بجزهمه افراد موجود در سند ثقه هستند، 

در  ولی «تابله کضعیف، »اند و شیخ در الفهرست فرموده غضائری او را تضعیف نموده ابن نیز استبصار وکتاب 

نی حید بهبهاو رحومم و «ثقةٌ، رازی»ع( دانسته و فرموده: عین حال او را از رجال امام هادی )ع( و امام عکسری )

 هم او را توثیق نموده است.

 بررسی داللی روایت: .ب

                                                 
 .۴از ابواب تحریم معونة الظالمین، ح ۴۲، باب ۱۲وسائل الشیعة، ج ،حر عاملی 1
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جا که تقیّه برای صیانت و حفظ دین تشریع شده است پس هرگاه که همین تقیّه از آنشود از روایت استفاده می

 1موجب فساد در دین شود مشروع نیست.

 .2«ةاتَّقُوا عَلَى دِینِکُمْ فَاحْجُبُوهُ بِالتَّقِیَّ »قال االمام الصادق )ع(:  .6

 بررسی سندی روایت: .أ

 در سلسله سند افراد ذیل موجودند:

عن  وففمکمحمد بن یعقوب عن أبی علی االشعری عن الحسن بن علی الکوفی عن العباس بن عامل عن جابر ال»

 «عبداهلل بن ابی یعفور عن أبی عبداهلل )ع(

« حسنة» ذا روایتممدوح است ل امامیکه « وففجابر المک»اند به جز تمامی افراد موجود در سلسله سند توثیق شده

 باشد.می

 بررسی داللت روایت: .ب

 داللت این روایت کامال مشابه داللت روایت قبلی است.

 مورد اول بندیجمع

 اوال: حکم عقل بر حرمت تقیه ای که موجب فساد در دین است، قطعی و مسلًم است.

م از لحاظ سند هروایت دیگر  ۴ اما ،سندی ضعیف بودندروایت از لحاظ  ۲روایت مذکور، فقط  ۶از مجموع ثانیا: 

 یز نیست.شود جاگفت که تقیّه در جایی که موجب فساد در دین می توانلذا می .و هم از لحاظ داللت تام بودند

 تقیّه  در جایی که موجب ریختن خون شودمورد دوّم: 

ه تقیّه ی که هرگااین معن است به« تقیّه در دماء»دانند میدومین مورد از مواردی که فقهاء عظام تقیّه را در آن حرام 

 موجب ریختن خون و قتل نفس محترمه شود، جایز نیست.

                                                 
 . ۱۶۸، ص۲سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ج 1

 .۲۱۸، ص۲الکلینی، الکافی، ج 2
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 حرمت براستدالل 

 اجماع

یست. نیّه جایز گر تقاند که در مشروعیت تقیّه شرط است که به حد دماء نرسد و إلّا دیفقهای شیعه نقل اجماع کرده

 پردازیم.برخی از موارد نقل میبه عنوان نمونه به ذکر 

 فرماید:ابن ادریس حلّی در کتاب سرائر می .1

 .1«الدماء سفكال خالف بینهم أن ال تقیة فی قتل النفس و »

 نویسد:علّامه حلّی در کتاب منتهی المطلب می .2

لغ الحال فلو خاف االنسان علی نفسه من ترک إقامتها، جاز له ذلك للتقیة ما لم یبلغ قتل النفوس، فان ب»

 .2«ذلك، لم یجُز فعله و ال تقیّة فیها بالخالف

 د:می فرمای« فی قتل السلم  انفاذ امر الجائر»در باب در ریاض المسائل  طباطباییعلّامه  .3

الدم، فال یجوز اذا  ونالمحقو یجب علیه أن ینفذ امره )امر الجائز( و لو کان محرّما .... إلّا فی قتل المسلم »

 .3«انّما جعلت التقیة لتحقن الدماء فاذا بلغ الدم فال تقیّة للصحیحبلغه اجماعا، و 

 نویسد:مرحوم مقدّس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان می .4

 .4«ةفإنّه ال تقیّة فی الدماء، و قد مرّ دلیل المنع والجواز و هو العقل و النقل من االجماع و الکتاب والسنّ»

 فرماید:مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر الکالم می

نعم استثنی المصنّف و غیره من ذلك علی کل حال الدماء المحترمة باالیمان بل ال خالف أجده فیه بالنسبة »

 .5«الی القتل ظلما بل االجماع بقسمیه علیه

 اشکال به اجماع:

است چون روایاتی داریم که دالّ بر همین  مدرکین اجماع شود که مطلب اجماعی است. اما ایپس مشخّص می

 توان بدان استناد کرد.مطلب هستند پس اجماع بما هو اجماع کاشف تعبّدی از رأی معصوم )ع( نیست. لذا نمی

                                                 
 .203، ص2ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 1
 .245، ص15علّامه حلّی، منتهی المطلب، ج 2
 .215ص، ۸طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج 3
 .۹۷، ص۸مقدّس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج 4

 .16۹، ص22نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم، ج 5
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 روایات

 ای از روایات دالّ بر عدم مشروعیت تقیّه در دماء دارند:عدّه

انّما جُعل »عن محمدبن مسلم عن أبی جعفر الباقر )ع(: قال  «الکافی»ما رواه محمدبن یعقوب الکلینی فی  .1

 .1«التقیّة لیحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فیس تقیّة

 ررسی سندی روایت:ب .أ

 در سلسله سند افراد ذیل موجودند که همه از ثقات هستند:

م ن مسلعن محمدب الحدادمحمد بن یعقوب عن أبی علی األشعری عن محمدبن عبدالجبّار عن صفوان عن شعیب 

 عن أبی جعفر)ع(.

 لذا سند روایت صحیح است.

از پدرش و محمدبن عیسی الیقطینی عن صفوان بن یحیی نقل « المحاسن»در « برقی» البته همین روایت را جناب

 .2کرده است

 بررسی داللت روایت: .ب

 شود که تقیّه در دماء جایز نیست.ی برداشت میقز این روایت به داللت مطابا

 در روایت:« إنّما»ر حص

 د:فرمایآقای سیفی مازندرانی در کتاب مبانی الفقه الفعال می

. عمارو ذلك فی قضیّة  3قوله إنّما جعلت التقیّة؛ أی شُرّعَتْ فی اوّل تشریعها، کما اشار الیه السید االمام الراحل »

م بین هذه هّو بذلك یرتفع التعارض المتو الدم حقنفالحصر باعتبار مبدأ تشریعها، ال بمعنی حصر جواز التقیّة فی 

 .4« «إنّما»و بین سائر النصوص و یُحفَظ ظهور  الطائفة

 دانند نه حصر حقیقی.در واقع آقای سیفی، حصر موجود در روایت را حصر اضافی می

                                                 
 .1از ابواب االمر والنهی، ح 31، باب 11شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 1
 .25۹، ص1، ابوجعفر، المحاسن، جبرقی 2
 .224، ص2المحرّمة، جاالمام الخمینی، سید روح اهلل الموسوی، المکاسب  3

 .162و161، ص2سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ج 4



1۷ 

 

، وان حصر راتمی جا که اظهر مصادیق تقیّه حرام، تقیّه در دماء و نفوس محترمه است، لذایمکن أن یقال: از آن

 حصر حقیقی در نظر گرفت.

طالقات استند و تقیّه اضطراریّه ه عموماتخود، حاکم بر  سلبیضمنا این روایت و روایت بعدی با توجه به عقد 

ع و نفی موضو ه لسانبزنند. زیرا این روایات حکم تقیّه را ادّعاءً و تنزیالً تقیید می برای جلسه حکومتها را آن

جواز  وجوب یا لسانش نفی وجود قضیّه که موضوع» ال تقیّة» کنند چون در روایت که آمده عنوان تقیّه نفی می

 تقیّه است.باشد. این مربوط به داللت استمعالی است اما مراد جدیّ موال نفی حکم است، می

لم یبق األرض إلّا و فیها منّا «عن أبی حمزه الثمالی قال : قال ابوعبداهلل)ع(  «التهذیب»ما رواه الشیخ فی  .2

 .1...«إنّما جعلت التقیّة لیحقن بها الدم، فاذا بلغت التقیّة الدم فال تقیّة »عالم تعرف الحقّ من الباطل و قال: 

 بررسی سندی روایت: .أ

 موجودند که همه از ثقات هستند: لیاد ذدر سلسله سند افر

ل ن فضابمحمد بن الحسن الطوسی باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن زید عن الحسن بن علی 

 عن شعیب بن العقرقوفی عن أبی حمزه الثمالی

 بررسی داللی روایت: .ب

 تام است.است لذا داللت آن  روایت سابقمشابه این روایت 

لو قلت ان تارک التقیة کتارک الصلوة لکنت صادقا و التقیة فی کل » وق عن الصادق )ع( انه قال: . مرسله الصد3

 2«شیء حتی یبلغ الدم، فاذا بلغ الدم فال تقیة 

 بررسی سندی روایت: .أ

 این روایت مرسله است لذا از لحاظ سند دچار اشکال است.

 بررسی داللی روایت: .ب

 لذا داللت آن تام است. این روایت هم مشابه روایت اسبق است

                                                 
 .2از ابواب االمر والنهی، ح 31، باب 11شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 1
 .2۷4، ص 12، ج مستدرک الوسائلمحدث نوری، میرزا حسین،  2
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 مورد دوم بندیجمع

 عمده دلیل روایات است که دوتای آنها صحیح السند و تام الداللة هستند.

 دلیل دیگر اجماع است که البته با وجود روایات، مدرکی می باشد.

 فروعات مربوط به مورد دوم

 فرع اول

ه وب تقیّبحث است که آیا وج میان فقهاء شودمیفس محترمه که تقیّه موجب ریختن خون و قتل ن در مواردی

ده است و شاشته ت و جواز آن بردیکه اصل مشروعبرداشته شده است و در نتیجه تقیّه و دماء جایز است و یا این

 لذا تقیّه در این موارد حرام است؟

 وجوباستدالل بر رفع 

در صدر روایت وجوب تقّیه  مجعول 1«بلغ الدم فیس تقیّة ن بها الدم، فاذاقإنّما جُعل التقیّة لیح»با توجّه به روایت 

همان وجوب تقیّه است چون اوال برای حقن الدم و حفظ نفس است. لذا آن چه در ذیل روایت رفع شده است 

مالک جعل بین حقن الدم منتفی شده است و ثانیا مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که وجوب تقیّه رفع شده 

 باشد.

 رفع اصل مشروعّیتر استدالل ب

توجه به  را بااتّفاقا مناسب حکم و موضوع و فهم مادّه اهل عرف دالّ بر رفع جواز و اصل مشروعیّت است. زی

قن س و حکند حفظ نفس محترمه و اهمیّت دم است، پس وقتی حفظ نفچه که تقیّه را واجب میسیاق روایت آن

محترمه  تل نفسقشود، قطعا ریختن خون و سبب آن تقیّه واجب میدماء تا این اندازه مهم و ارزشمند است که به 

یه ده الزامدر حفظ دم مصلحت الزامیه هست، در ریختن خون هم مفس که ورطسبب حرمت تقیّه است. زیرا همان 

ست. ایت او این استدالل است که موافق مناسبت حکم و موضوع و موجب تناسب بین صدر و ذیل رو وجود دارد

ال وع احتمبا همین استدالل فهم عرف و مناسبت حکم و موض« المکاسب المحرّمة»حضرت امام خمینی )ره( در 

 فرمایند:را ترجیح داده و سپس میدوم یعنی رفع اصل مشروعیّت 

                                                 
 .1لنهی، حاز ابواب االمر وا 31، باب 11شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 1
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إلّا  –ال شبهة فی استعمال عامّة الناس بلغت الدم و لم یحرمها،  اذا نفی الشارع وجوب التقیّه اذاففی المثل المورد »

 .1....« التقیّة لحفظ دمائهم، بل لحفظ اعراضهم بل ال یبعد استعمالهم لحفظ اموالهم المهمّة -من شدّ منهم

ردم مآید چون اکثر ام نکند نقض غرض الزم میفرمایند: اگر شارع مقدّس تقیّه را در دماء حرامام با این بیان می

جب دهند و مومگر قلیلی در چنین مواردی جان خود بلکه حتی آبرو و مال خود را بر جان دیگری ترجیح می

ین یعنی اود و گردند، همان چیزی که شارع تقیّه را برای حفظ آن جعل کرده بریختن خون و قتل نفس محترمه می

 نقض غرض شارع.

 دی فرع اولجمع بن

 باشد.تقیّه می ه در روایت، نفی اصل مشروعیّت وجوازمنظور از نفی تقیّ

 فرع دوم

 شود؟هم می« جرح»که شامل است یا این« قتل نفس»، فقط منظور از دمآیا   

 فرماید:می« ریاض المسائل»مرحوم طباطبایی در 

 لزوم االقتصار فی الخروج عن العمومات المجوّزة لفعلظاهر االطالق یشمل الجراح أیضا کما عن الشیخ، إلّا أنّ »

فرد األکمل، یقتضی المصیر الی جواز الجرح من االطالق و هو القتل فانّه ال ن المتبادرالمحرّمات بالتقیّة علی المتقیّ 

 .2«بترکه( إذا کان الخوف علی النفس ی القطع بالجواز )جواز الجرحالذی لم یبلغ حَدّه ..... و ینبغ

 است.« قتل نفس»به نظر ایشان منظور از دم فقط  پس

 مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: 

 3«( حیث ال یعارضه االحتیاط من جانب آخرنعم، االحوط اجتنابه )اجتناب الجرح»

 صاحب جواهر می فرمایند:

فس نن جرح مثال اگر امر دایر شد بی تری معارضه نکند.جرح است تا زمانی که با چیز مهم احوط اجتناب از

 جواز جرح ، بلکه وجوب جرح داریم. ما محترمه و کشته شدن خودش، قطعا اینجا باید تقیه کند و

                                                 
 .22۹، ص2خمینی)ره( سیدروح اهلل، المکاسب المحرّمة، ج 1
 .210، ص۸طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج 2
 .16۹، ص22نجفی، محمدحسن، جواهرالکالم، ج 3
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پس کالم  اقول: بنظر می رسد کالم صاحب جواهر صحیح می باشد و نمیتوان به اطالق جواز جرح قائل شد.

 صاحب ریاض درست نمی باشد.

 جمع بندی فرع دوم

 شود.نمی« جرح»است و شامل  «قتل نفس»منظور از دم، فقط 
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 نتیجه گیری

قاعده در تقیّه جواز بلکه  یمقتضدر این مقاله ابتدا به جایگاه تقیّه در کتاب و سنت پرداختیم و ثابت کردیم که 

شود از جمله این باشد و بعد از آن بیان شد که در مواردی تقیّه حرام میرجحان و حتّی وجوب آن عندالخوف می

شود اشاره شد و از روایات و دلیل عقل استفاده کردیم ای که منجر به فساد دین و قتل نفس محترم میتقیّه موارد به

منظور از نفی تقیّه در پرداختیم مثال  فروعاتیکه در این دو مصداق تقیّه حرام است. و در آخر هر کدام به ذکر 

است و « قتل نفس»نه رفع وجوب آن و یا منظور از دم، فقط  باشدروایت، نفی اصل مشروعیّت وجواز تقیّه می

 شود.نمی« جرح»شامل 
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