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ABSTRACT 

Taqiya is one of the teachings that the Qur'anic, narrative and rational 

arguments indicate its legitimacy. Accordingly, there is no difference 

in the principle of its permission among Muslims, but due to its special 

historical characteristics, the Shiites have become more famous for it. 

For this reason, the Shiite opposition has used it as a pretext to attack 

the Shiites. Ibn Taymiyyah Salafi and Nasser al-Qafari, contemporary 

Wahhabis, have considered the Shiite reliance on this doctrine to be 

exaggerated. Hypocrisy, incorrect generalization, knowing the 

language of Taqiya, harming other than its consistency on incorrect 

Imamology are among their doubts about Shiites in this doctrine. In the 

present paper, these suspicions were critiqued in a descriptive-

analytical manner based on library sources. The findings of the study 

show that contrary to the claims of the two, the Shiites allow Taqiya 

only in cases of emergency, on a case-by-case basis, as necessary and 

provided that they do not harm others. The evidence for the 

permissibility of Taqiya indicates its generality and does not prove 
Taqiya alone against infidels. Also, the concept of Taqiya is different 

from the term hypocrisy, and the arguments of the two are incorrect in 

turning the Shiites to Taqiya. 
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 :نویسنده مسئول

 محمد عظیمی

 چکیده

هایی است که ادله قرآنی، روایی و عقلی بر مشروعیت آن داللت دارند. بر این تقیه یکی از آموزه

ولی به دلیل مختصات خاص تاریخی،  ،اساس اختالفی در اصل جواز آن میان مسلمانان وجود ندارد

به این سبب مخالفان شیعه، آن را دستاویزی برای حمله به  .شیعه بیشتر به آن شهرت یافته است

تمسک شیعه به این آموزه را  از وهابیان معاصر، اند. ابن تیمیه سلفی و ناصر قفاریشیعه قرار داده

     ت، لسانی دانستن تقیه، اضرار به غیرو قوام آن برمنافقانه بودن، تعمیم نادرس اند.غالیانه دانسته

شبهات این  حاضر، در جستارشناسی نادرست از جمله شبهات آنان بر شیعه در این آموزه است. امام

نشان های پژوهش ای مورد نقد قرار گرفت. یافتهبه روش توصیفی تحلیلی بر اساس منابع کتابخانه

به قدر  ،به صورت موردی ،بر خالف ادعای این دو، شیعه تقیه را تنها در شرایط اضطرار دهدمی

داند. ادله جواز تقیه برعمومیت آن داللت مجاز می و مشروط به عدم اضرار به دیگران ضرورت

تقیه با نفاق مصطلح  متفاوت  مفهوم و تنها تقیه در مقابل کفار را اثبات نمی کند. هم چنین شتهدا

  باشد. شیعه به تقیه ناصواب می یآورادله این دو در روینیز  وده وب

 ایمیل:
azimimohammad57@gmail.com                                        

 08/01/1400تاریخ دریافت: 

 11/07/1400تاریخ پذیرش: 

 01/10/1400تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

تقیه تقیه، تقیه خوفی، تقیه مداراتی، 

 .قفاریابن تیمیه، کتمانی، تقیه سکوتی، 
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 بیان مسأله

های اسالمی که در شیعه بیشتر چهره نموده است، آموزه تقیه است. تقیه مفهومی قرآنی و در لغت، یکی از آموزه

اسم مصدر از فعل »اتّقی یتّقی« برگرفته از ریشه »وقی« به معنای حفظ کردن و هم ریشه با کلمه تقوی است. در 

 ند: ادر تعریف آن آوردهاصطالح دینی اجماال نوعی پنهان ساختن اعتقاد است. 

، در سخن یا کاری که مخالف حق است با دیگری موافقت و رتقیه آن است که انسان برای حفظ خود از ضر

 (. 2/۷2۹: 1۳۷2؛ طبرسی،  ۶/2۹۳: 142۷همراهی کند )سبحانی، 

های گوناگون به احادیث بسیاری را در متون روایی شیعه به خود اختصاص داده است و به صورت ،این آموزه

های قرآنی تقیه، موارد عدم جواز . ضرورت تقیه، تقیه جهت حفظ دین، تقیه امامان )ع(، نمونهشده استآن تاکید 

 ای از این روایات استتقیه، ادله قرآنی تقیه، تقیه درصورت اضطرار، تقیه مداراتی و بیان فلسفه تقیه محتوای پاره

 (. ۷2/۳۹۳: 140۳؛ مجلسی،2/221: 140۷)کلینی،

 هسلفیبنیانگذار  ؛ق(۷2۸اند. ابن تیمیه )مدیرباز شیعه را در این آموزه مورد نقد خود قرار داده مخالفان نیز از

سلفیان با تفکیک و ناصر قفاری از حامیان معاصر تفکر محمد بن عبد الوهاب از جمله این منتقدان می باشند. 

رح شبهاتی اساس تشیع را نشانه گرفته ( با ط1۵۸/ 1ق: 1۳۹۶تقیه اسالمی و مشروع و »تقیه شیعی« )الهی ظهیر، 

در این تحقیق به شبهات این دو درباره تقیه پاسخ داده می شود. بنابر این پرسش اصلی این تحقیق چنین اند. 

 است: شبهات ابن تیمیه و قفاری بر آموزه تقیه در شیعه و پاسخ به آنها چیست؟ 

 مشروعیت اصل تقیه از منظر ابن تیمیه و قفاری . 1

 ؛2۸)آل عمران، تقیه از مفاهیم قرآنی است که در آیات متعددی از قرآن کریم بر مشروعیت آن تصریح شده است

: 140۹(. افزون بر این آیات، روایات فریقین نیز بر این مشروعیت داللت دارند )ابن ابی شیبة،2۸؛ غافر،10۶نحل 

(. از این رو در اصل جواز آن اختالفی بین مسلمانان ۳/۵1: 14۳1؛ متقی هندی، ۸/2۸1ی، بی تا: ؛ سیوط۶/4۷4

رضا،  ؛ رشید22۳: 1414؛ مغنیه،4/4۳1: 1412اند )سبحانی،مطلق تقیه را انکار کرده ،وجود ندارد. تنها خوارج

را در این آموزه سرزنش  حتی سلفیه و وهابیت که شیعه (2۸۹و  1/2۷۷: 1۳۷۳؛ شکری آلوسی،۳/2۸0: 1414

 ، اصل آن را قبول دارند.می کنند

 

و برخی آیات قرآن را از ادله مشروعیت  ابن تیمیه و قفاری  به صراحت، مشروعیت اصل این آموزه را  پذیرفته 

. این دو بر این باورند که این آیات، (2/۸0۶: 141۵؛ قفاری، ۸/242و ۶/421: 140۶)ابن تیمیه،اند آن شناسانده

تقیه مسلمان در مقابل کفار را در حالت اضطرار اثبات می کنند. از این رو تقیه و عقب نشینی از باورهای اعتقادی  

 (.2/۸0۶: 141۵؛ قفاری، ۶/424)ابن تیمیه، همان: در حالت عادی جایز نبوده و نوعی نفاق حرام به شمار می آید 
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مداراتی را که تنها به معنای خوش رفتاری و تعامل  شایسته با مخالفان است و هیچ نوع عقب  هم چنین تقیه

 (2۹۵؛ شکری آلوسی، همان، ۶/424)ابن تیمیه، همان: نشینی اعتقادی در آن وجود ندارد، نیز مشروع می دانند 

از این آموزه اسالمی را نادرست این دو متفکر سلفی، شیعه را در این آموزه مورد نقد قرار داده و قرائت شیعی 

 اند.و غالیانه پنداشته و شبهاتی را به آن طرح کرده

 منافقانه بودن تقیه شیعی شبهه نخست:. 1-1

تقیه  کرده وهای اصلی و به تعبیر خود »راس المال« رافضه را تقیه عنوان یکی از مشخصهو قفاری ابن تیمیه 

 ،مسلمانان با وجود آن که در صدر اسالم کم تعداد و ضعیف بودند این دو،از نظرگاه شیعی را نوعی نفاق می دانند. 

تقیه را اصل دین  ،(، ولی  روافض مانند یهود۸/242و ۶/421: 140۶ایمان خود را کتمان نمی کردند )ابن تیمیه،

ق: 1۳۹۶الهی ظهیر،  ؛2/۸0۵: 141۵قفاری، ؛ 1/۶۸و  1/۳۸)همان،  خود و نفاق را به معنای ایمان قرار داده

  :( و بر این باورند که۵۶؛ شکری آلوسی، همان،1/12۷

نشانه ها و اسباب نفاق، در هیچ صنفی از اصناف امت اسالمی، به اندازه مذهب شیعه نیست. نفاق شدید و »

سخنی را  یعنیدر شیعه آشکاری که در شیعه هست، در غیر شیعه وجود ندارد. اساساً شعار شیعه، تقیه است. تقیه 

 (.۷/1۵1همان،  ابن تیمیه،بر خالف آنچه در دل داری بر زبان جاری کنی و این نشانه نفاق است« )

 پاسخ شبهه

مشتق شده است. »نَفَق« به سوراخ داخل زمین که راه فراری داشته باشد، گفته می  «نفق»نفاق در لغت از ریشه 

: 1404بن فارس، )اآشکار می سازد، کتمان می کند  شود. منافق از جهت لغوی کسی است که خالف آن چه را

(. مانند بسیاری از اصطالحات دیگر، معنای قرآنی و اصطالحی نفاق با معنای لغوی آن یکی نیست. صرفا ۵/4۵4

تناسب معنایی بین معنای لغوی و اصطالحی وجود دارد. نفاق در اصطالح قرآنی به معنای کتمان کفر و اظهار 

معنا اخص از معنای لغوی است که عدم توجه به این تفاوت سبب مغالطه خواهد شد. از این رو ایمان است. این 

است )سبحانی،  یا حق و کتمان ایمان یا باطل چرا که تقیه اظهار کفر ؛در نقطه مقابل تقیه قرار داردقرآنی نفاق 

 ا همسر فرعون مدح نمی شدند. مؤمن آل فرعون ی ،(. اگر تقیه همان نفاق بود هیچ گاه در قرآن4/4۳2: 1412

بررسی سخنان ابن تیمیه و قفاری نشانگر این است که این دو، تقیه لسانی در حالت اختیار را مساوی با نفاق 

می دانند ولی معتقدند صِرف کتمان حق و تقیه سکوتی تا زمانی که در بیان و فعل ظهور پیدا نکند نفاق نیست و 

کفرگویی و تقیه لسانی منجر گردد با وجود تحقق نفاق، حرام نبوده و از باب ضرورت بی اگر در صورت اجبار به 

اشکال است. حال آن که ثابت شد تقیه لسانی حتی در شرایط اضطرار هم نفاق مصطلح نمی باشد. در ادامه هم 

ند و تقیه مشروع نیز ثابت خواهد شد که شیعه نیز مانند دیگران تقیه خوفی را تنها در حالت ضرورت مجاز می دا

 باشد. منحصر در تقیه سکوتی نمی
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 حصر تقیه مشروع در تقیه کتمانی )سکوتی( شبهه دوم:. 1-2

اند. تقیه را صرفا به کتمان باور قلبی معنا کرده و اظهار لسانی یا فعلی خالف باور قلبی را جائز ندانسته ،این دو

بین کفار و فجار قرار بگیرد و نتواند به جهاد با آنان بپردازد بر اساس ابن تیمیه معتقد است فرد با ایمان هر گاه در 

 میسور نبود( باید با زبان خود به مقابله روی آورد و اگر مقابله لسانی هم ۶/424روایت نبوی )ابن تیمیه، همان: 

ر می تواند مانند مؤمن اکث به هیچ وجه دروغ و اظهار خالف باور قلبی جائز نیست؛ حد .نماید بسندهبه انکار قلبی 

جاز مُ ،آل فرعون، ایمان خود را کتمان نماید، مگر این که مجبور به کفرگویی گردد که در این صورت اظهار خالف

 . )همان( خواهد بود

 پاسخ شبهه

تقیه رجوع به تفاسیر اهل سنت خالف پنداشت ابن تیمیه و قفاری را ثابت می کند. بسیاری از این اندیشمندان به 

 لسانی و فعلی در عبارات خود تصریح کرده اند.

 از مفسران اهل سنت در تعریف تقیه این چنین آورده است:  ق(۳10)م طبری

ولی برای حفظ جان  ،تقیه لسانی یعنی این که فردی از روی جبر سخنی بگوید که معصیت به شمار می آید

هیچ گناهی بر او نیست در این صورت  .از ایمان است خویش آن را بر زبان جاری سازد در حالی که قلبش آکنده

 (.۳/1۵۳: 1412)طبری،

 یک اندیشمند دیگر اهل سنت می گوید:

: 1421از عقوبتی حفظ کند )سرخسی، تقیه آن است که انسان خود را با اظهار خالف آن چه که به آن باور دارد،

24/4۵.) 

 ق( بیان می کند:۶0۶فخر رازی اشعری )م

آن است که هرگاه فردی در میان کفار قرار گیرد و از آنها نسبت به جان و مال خود بترسد در زبان با آنها تقیه 

مدارا و همراهی داشته باشد و به اظهار عداوت اقدام نکند بلکه جایز است با آنان مهربانانه و دوستانه سخن بگوید 

 (. ۸/1۹۳: 1420نها در ظاهر است نه در دلها )فخر رازی، زیرا تقیه ت ،ولی در دل ایمان حقیقی خود را داشته باشد

 گفته است: (2۸)آل عمران،  إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً«...ق( هم در ذیل آیه »۷10نسفی سنی )م

»هر گاه کافر تسلط بر تو داشته باشد و از او بر جان و مال خود بترسی در این هنگام جایز است اظهار دوستی 

 (.1/2۳1: 141۶و دشمنی خود را با او پنهان سازی« )نسفی،  کنی

وجوب دروغ را جایی دانسته  کهیکی از موارد جواز بل ،ق( در اثر معروف خود احیاء العلوم۵0۵غزالی )م

 (.۹/41است که سبب حفظ خون مسلمانی گردد )غزالی، بی تا: 
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سخنی  است که انسان برای حفظ خود از ضرر،صاحب تفسیر المنار نیز در تعریف تقیه می آورد: »تقیه آن 

در این عبارات به اظهار خالف  (.۳/2۸0خالف حق گوید یا کاری مخالف با حق انجام دهد« )رشید رضا، همان،

باور قلبی در تقیه تصریح شده و تنها به کتمان باور قلبی بسنده نشده است. این اظهار ممکن است لسانی یا فعلی 

به اظهار  رناگزی ،کتمان جهتکه گاه کتمان به صرف سکوت حاصل نمی شود و تقیه کننده  باشد. افزون بر آن

لسانی یا فعلی خالف باور قلبی می گردد. از این رو هر گاه در تعریف تقیه به صرف کتمان نیز بسنده شود به 

مان بسنده کرده و معتقد همان گونه که شیخ مفید در تعریف تقیه به صرف کت ؛معنای عدم جواز اظهار نخواهد بود

است  تقیه، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان، به جهت دوری از ضرر دینی یا دنیایی است 

آن چه مهم است دور کردن ضرر و زیان است که گاه با صرف سکوت یا تقیه سکوتی  (.1۳۷: 141۳)شیخ مفید، 

 به اظهار لسانی می گردد. به دست می آید و گاه نیز متقی مجبور 

( و جریان عمار یاسر نیز چنین بر می آید که عمار تنها به کتمان حق روی 10۶از شان نزول آیه تقیه )نحل، 

مشرکان او را مجبور به اظهار کرده و عمار نیز نبوت پیامبر اسالم )ص( را انکار نموده است و این  .نیاورده است

؛ ابن ۶/۵۹۸: 1۳۷2وند و پیامبر اسالم )ص( واقع شده است )طبرسی، عکس العمل عمار مورد تایید خدا

 (. 4/۵20: 141۹کثیر،

. از ( ۶/424)ابن تیمیه، همان:  اظهار را نیز تجویز می کنند ،خود ابن تیمیه و قفاری در حالت اکراه و اضطرار

حالت اختیار و غیر اکراه است ولی  این استثنا چنین بر می آید که تقیه کتمانی که این دو از آن سخن گفته اند در

 . نمودو باطل را اظهار  هدر حالت اکراه می توان به کتمان قناعت نکرد

گوید: »اگر تقدیر چنین آید که مسلمانی داند، او میابن تیمیه در شرایط تقیه، سجده برابر بت را نیز جایز می

در برابر بتی سجده کند و در دل قصد عبادت آن را نداشته باشد، بلکه نیتش سجده برای خدا باشد، این کفر 

از آنان ترس دارد، جایز است که در فعل که در بین مشرکان است و بر نفس خویش نخواهد بود. برای کسی

 باشد، داشته را تعالی اهلل برای سجود قصد قلبش در و –  کند سجده هایشانبت بر و –ها همراه شود ظاهری با آن

 (.14/120: 14۳2تیمیه، ابن) «...

راه جایز است و در آن چه از ادله تقیه بر می آید و شیعه نیز به آن معتقد است تقیه تنها در حالت اضطرار و اک

؛ شکری 2/۳4۸: 1۳۸1تنها تقیه مداراتی )سبحانی،  همان گونه که خود ابن تیمیه و قفاری هم برآنند، حالت اختیار

مشروع می باشد. کیفیت و نوع تقیه وابسته به مقدار ضرورت و اکراه است؛ گاه به صرف  (2۸۸الوسی، همان، 

ی بیشتر از آن جائز نخواهد بود ولی گاه نیز ضرروت مقتضِضرورت بر طرف می شود در این صورت  ،کتمان

در این فرض، اظهار الزم خواهد بود ولی کیفیت و کمیت اظهار وابسته به مقدار و چگونگی  .اظهار می باشد

 ضرورت می باشد. )الضرورات تقدّر بقدرها(.
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 تعمیم نادرست تقیه در شیعه  شبهه سوم:. 3-1

ای اسالمی و شرعی قبول دارند ولی بر آنند که تقیه تقیه را به عنوان آموزه با وجود این که  ابن تیمیه و قفاری،

تنها در مقابل کفار است و حال آن که تقیه شیعه در مقابل مسلمانان است؛ افزون بر آن که بعد از عزت و قوت 

شیعه را به دلیل این بنابر این  (2/۸0۶: 141۵؛ قفاری، ۶/424اسالم، تقیه شایسته نیست )ابن تیمیه، همان: یافتن 

و در مقابل مسلمانان دیگر نیز روا می دانند سرزنش کرده و حتی غالی  منحصرنکرده اندکفار مقابل  درکه تقیه را 

 می پندارند.

 پاسخ شبهه

ه اصل مشروعیت آن را اثبات می کنند بلکه بر صحت دیدگاه شیعه نیز داللت ادله مشروعیت شیعه عالوه بر آن ک

 دارند. 

  عمومیت ادله قرآنی جواز تقیه

هر چند ظاهر آیات تقیه و شان نزول آنها درباره تقیه مسلمان در مقابل کافر است ولی فلسفه تشریع آن، که 

 گیرد. مال و آبرو است، تقیه مسلمان در برابر مسلمان را نیز در برمی ،عبارت از صیانت نفس

 داللت روایات بر عمومیت

آیا حجر پرسید: » در صحیح بخاری؛ معتبرترین کتاب حدیثی اهل سنت، آمده است عایشه از رسول اکرم )ص(

بیت و کعبه است. عایشه می گوید فرمود: بله جزء  اسماعیل، جزء »کعبه« است یا جزء آن نیست؟ پیامبر )ص(

پرسیدم: پس چرا دستور نمی دهید آن را داخل در »بیت« قرار دهند؟ پیامبر خدا )ص( پاسخ داد: ای عایشه! اگر 

قوم تو تازه از جاهلیت به اسالم در نیامده بودند، دستور می دادم تا خانه خدا را خراب بکنند و حجر اسماعیل 

 (.2/۵۷4: 140۷م« )بخاری، ر بیت داخل می کردرا که از خانه خارج شده د

گفت: رسول خدا )ص( فرمود: اگر قوم تو تازه از کفر و جاهلیت جدا ابن زبیر می گوید: »خاله من عائشه می

گذاشتم کردم و برای آن، دو در از شرق و غرب میکردم و کف آن را با زمین یکی مینشده بودند، کعبه را خراب می

اند« تر( درست کردهکردم؛ زیرا قوم تو کعبه را به همین اندازه )کوچکسمت حجر به آن اضافه میو شش ذراع از 

البانی از پیروان اندیشه محمد بن عبد الوهاب، این روایت را بنابر شروط بخاری  (.۶/1۷۹ تا:)احمد بن حنبل، بی

 (. 4/۳0۵: 140۵صحیح دانسته است )آلبانی، 

 تقیه در برابر مسلمانان بود ولو تازه مسلمانان. ا )ص( بی شک این عمل رسول خد 

 داللت سیره اصحاب بر عمومیت تقیه 

منزلت برجسته ای در نزد اهل سنت و به ویژه سلفیه و وهابیت دارند به گونه ای که ذم  اصحاب پیامبر اکرم )ص(

. (۳/4۶۳)ابن تیمیه، همان:  می دانند هیچ یک از صحابه را جایز ندانسته و شیعه را در این باره خطاکار و غالی
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از جمله اصحاب مورد احترام نزد اهل سنت، ابوهریره است که در منابع اهل سنت روایات بسیاری از او نقل شده 

 در عبارتی که بخاری از وی نقل کرده است می گوید: است. 

ی کردم )احادیث آن را بیان ام یکی از این ظرف ها را خال»از رسول خدا دو ظرف پر از حدیث حفظ کرده

(. بنابراین ابوهریره اعتراف می 1/۵۶کردم( ظرف دیگر را اگر خالی می کردم گردنم زده می شد« )بخاری، همان، 

کند که به جهت خوف جان نیمی از احادیث پیامبر اکرم )ص( را منتشر نکرده است. آیا این عمل ابوهریره، چیزی 

 قیه، در هنگام عزت و قدرت اسالم و در برابر مسلمان روی داده است نه کافر. غیر از تقیه است؟! بی شک این ت

اند که از وی نقل کرده .ابوهریره در حدیثی دیگر مشخص ساخته است که از چه کسی تقیه می کرده است

 :گفت

ت« )ذهبی، می شکافآوردم، سرم را »من احادیثی در سینه دارم که اگر در زمان عمر و یا در نزد او به زبان می

 (.۷1/۳: 200۳؛ ابن عساکر، ۸/10۷ :140۷؛ ابن کثیر، 4/1۸۹: 1۹۹۷

فارغ از این که این احادیث فاش نشده در چه موضوعی بوده است، این رفتار ابوهریره، که از علمای سلف 

یمیه و قفاری به هیچ داللت دارد؛ چرا که ابن ت  برعمومیت تقیه نزد سلفیه در نهایت اعتبار است، اوفهم و  بوده

 وجه راضی نمی شوند که فردی چون عمر را از جرگه مسلمانان خارج سازند. 

ابن حجر معتقد است منظور ابوهریره از این احادیث، روایاتی بود که نام و احواالت امراء و حاکمان سوء در 

مانند این حدیث  ؛از آنان یاد می کردو ابوهریره از ذکر این احادیث بیمناک بود و گاه به کنایه  آن درج شده بود

و حکومت بچه ها« که به حکمرانی  ۶0فرمود: »به خدا پناه می برم از سال  پیامبر )ص(، که او نقل کرده است

  (.1/1۷۳ :1424یزید بن معاویه اشاره داشت )ابن حجر، 

تقیه در مقابل مسلمان داللت آشکاری سخن عبد اهلل بن مسعود یکی دیگر از اصحاب پیامبر )ص( نیز بر جواز 

 دارد. وی می گوید:

خود را از دست یک یا دو تازیانه او در امان نگه دارم،  »اگر صاحب قدرتی مرا مجبور سازد تا با سخنی،

 (. ۶/4۷4 :140۹« )ابن ابی شیبه، چنین حرفی را خواهم زد

اشد، در عام بودن آن تردیدی وجود ندارد و شامل بی تردید اگر مراد ابن مسعود از سلطان، سلطان مسلمان نب

 سلطان مسلمان نیز می گردد. 

باوری بر خالف نظر حکومت اموی داشت. هنگامی که دوستانش او را از این مخالفت  ،رحسن بصری درباره قدَ

 (. ۷/1۶۷: 1410ترساندند، گفت از این به بعد مخالفت نخواهد کرد )ابن سعد، 

همانا ما در ظاهر به برخی لبخند می زدیم ولی در دل نفرینشان می کردیم« )بخاری، د: »ابو الدرداء می گوی

 (. ۸/۳۷همان، 
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  برخی بزرگان اهل سنت بر عمومیتتصریح 

شافعی یکی از فقهای اربعه اهل سنت بر آن است هر گاه وضعیت مسلمانان شبیه وضعیت مسلمانان با مشرکان و 

 (.۸/12جان تقیه حالل خواهد بود )فخر رازی، همان،  کفار گردد به جهت حفظ نفس و

، تقیه بعد تشکیل دولت اسالمی و قوت گرفتن مسلمانان مبنی بر عدم جوازفخر رازی بعد نقل دیدگاه مجاهد  

بقای نظریه مقابل آن را که تقیه تا روز رستاخیز جایز شمرده شده را قول بهتر معرفی می کند )فخر رازی، همان(.  

 (.۶/4۷4ق:140۹تا روز قیامت در احادیث اهل سنت وارد شده است. )ابن ابی شیبة،تقیه 

سوره آل عمران را به دلیل مدنی بودن و قوت و عزت  2۸هم چنین فخر رازی بر خالف نظر ابن تیمیه که آیه 

(، 42۳همان، تیمیه،ابن )مسلمانان در مدینه و عدم جواز تقیه مسلمان در مقابل مسلمان غیر مرتبط با تقیه دانسته 

 معتقد است این آیه بر مشروعیت تقیه داللت می کند )همان(. 

 (. 2/11۷: 141۵آلوسی نیز قسمی از تقیه را در مقابل کافر و قسم دیگر آن را اعم دانسته است )آلوسی، 

 تقیه شیعه در حالت اختیار  شبهه چهارم:. 4-1

تاکید دارند که تقیه تنها در حال ضرورت مجاز است ولی شیعه چنین باوری نداشته و آن را  ابن تیمیه و قفاری

از این رو پایبندی به آن در  (۸0۷ /2: 141۵قفاری، مانند نماز حتی فراتر از آن رکنی از ارکان دین می پندارد )

  هر حالتی الزم است. 

ی عمومی تواند به عنوان یک شیوهد و دعوت است تقیه نمیاسالمی که دین جها از نظر گاه ابن تیمیه و قفاری،

و رویکردی اجتماعی مشروعیت داشته باشد، بلکه راهکاری فردی و موقت است که در شرایط اضطرار مجاز شده 

و با تغییر شرایط و زوال اضطرار دیگر مجاز نخواهد بود و حال آن که شیعه این آموزه موقت و اضطراری را به 

اسلوب عمومی و طبیعی و در حال اختیار به کار می بندد. بنابراین شیعه در این آموزه اسالمی گرفتار  عنوان یک

 (.112۵و ۸0۸)همان،  غلو شده است

 پاسخ شبهه 

 سازد.می آشکار اضطرار دقت در احادیث شیعه و عبارات متفکران شیعه در بحث تقیه، جواز آن را درحالت

به صراحت در متون روایی شیعه آمده است. برای مثال امام باقر )ع( می فرماید: »تقیه در هر  «الضرورة»قید 

(. هم چنین می فرماید:» تقیه در هر چیزی است که بنی آدم به آن مضطر 2/21۹: 140۷ضرورتی است« )کلینی، 

 (.220وند به سبب ضرورت تقیه را بر وی حالل کرده است« )همان، اشود و خد

 بر روایات، در سخنان اندیشمندان شیعی نیز به شیوه های مختلف به این نکته تاکید شده است.افزون 

قید »عند الضرورة« به صراحت بیان شده است یا آن را مقید به وقوع خوف  متفکران شیعه هم، در عبارات

فاضل مقداد بعد از  (.2/4۳۵؛ شیخ طوسی، بی تا: 11۸: 141۳، )ب( شیخ مفید)جانی یا مالی تجویز کرده اند 
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ای است که ضرورت شدید آن را واجب می کند« )فاضل مقداد، تعریف تقیه می گوید: » تقیه از احکام ثانویه

(. ۵1: 141۸فی دولة الظالمین« را آورده است )شیخ صدوق، (. شیخ صدوق در وجوب تقیه قید »۵0۳: 1422

(. این 1/۳۶: 142۵ر وقت ضرورت جایز می شود )سبحانی، اند که دبرخی نیز آن را هم چون »اکل میته« دانسته

شبهه سلفیه هم ناظر به همین نوع تقیه  .م گرفته استهمان چیزی است که در ادبیات متاخران »تقیه خوفی« نا

 (.۶/424)ابن تیمیه، همان: است و گر نه آنان نیز مدارا و تقیه مداراتی را در حال اختیار مشروع می دانند 

 ه پنجم: تقیه شیعی مجوزی برای اضرار به غیرشبه. 5-1

یکی دیگر از ایرادات سلفیه این است که شیعه از تقیه به عنوان یک ابزار علیه دیگران استفاده کرده و از این آموزه 

مؤمنی که در دارالکفر  اسالمی به عنوان مشروعیت بخشی به خیانت خود بهره می گیرد.  ابن تیمیه می نویسد:

زیست می کند به مقتضای ایمان خود با این مردمان رفتاری حسنه داشته و خیر خواه آنان بوده و هیچ گاه به آنان 

)ابن تیمیه،  خیانت نمی کند؛ حال آن که شیعه هر اقدام شری که از دستش بر آید علیه مخالفان خود انجام می دهد

 (.۶/424همان: 

 پاسخ شبهه

تقیه کننده در تقیه خوفی از بیان اصول از تقسیمات تقیه، تقسیم آن به تقیه خوفی و تقیه مداراتی است. یکی 

اساسی دین یا مذهب اجتناب کرده یا در صورت اضطرار خالف آن را اظهار می نماید، در مقابل تقیه مداراتی که 

ما از اعتقادات اساسی کوتاه نیامده یا خالف لزو (تقیه کنندهمتقی ) تنها به هدف جذب مخالفان صورت می گیرد و

همراهی و محبت به مخالفان می پردازد. مالحظه روایات تقیه نیز این ، آنها را اظهار نمی کند بلکه تنها به همکاری

ای از این روایات ناظر به تقیه خوفی بوده و شیعیان برای حفظ جانشان توصیه تقسیم بندی را تایید می کند. پاره

ی مداراتی ناظرند. در این روایات قیه شده اند. دسته ای دیگر نیز برای جذب مخالفان به مذهب حق به تقیهبه ت

های آنان بروند و در تشییع جنازه شان توصیه شده شیعیان در جماعات مخالفان شرکت کنند، به عیادت مریض

 (.2/21۹شرکت نمایند )کلینی، همان، 

آورد و به جهت خیرخواهی و و دفاع از خویشتن به تقیه خوفی روی میشیعه برای حفظ جان خود  ،باری

نوع دوستی به تقیه مداراتی مامور می شود. این بر خالف آن چیزی است که ابن تیمیه و قفاری می گویند و شیعه 

 را به بداندیشی و بدخواهی در قبال مسلمانان متهم می کنند. 

ا بر اساس قاعده »ال ضرر و ال ضرار« به عدم اضرار به غیر مقید از سوی دیگر، بزرگان شیعه جواز تقیه ر

(. هر گاه تقیه سبب کشته شدن یا غصب اموال غیر یا شهادت دروغ علیه دیگری 224: 1414اند )مغنیه، ساخته

به  جائز نیست. در روایات شیعه آمده است: تقیه تا زمانی جایز است که ،یا اطالع کفار بر اسرار مسلمانان گردد

ریختن خون بی گناهی منجر نشود. هر گاه فردی تحت فشار قرار گیرد تا بی گناهی را بکشد به هیچ وجه نمی 
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تواند از باب تقیه به چنین جنایتی مرتکب گردد. امام باقر )ع( فرمود: »تقیه برای حفظ خون تشریع شده است 

توجه به این نکته هم  (.220کلینی، همان، پس هر گاه به ریزش خون مسلمانی منجر شود جایز نخواهد بود« )

 گردد.مهم است که مراد از غیر اعم بوده و حتی غیر شیعه و غیر مسلمان را نیز شامل می

 تقیه شیعی معلول امام شناسی غالیانه  شبهه ششم:. 6-1

 (:۸11همان، قفاری،) غلو به چند نکته اشاره می کند رویکرد غالیانه شیعه بهقفاری در بیان اسباب 

الف. شیعه خالفت خلفای سه گانه را مشروع نمی داند و از طرفی می بیند امام علی )ع( خالفت آنان را 

 مشروع می دانست. برای توجیه این اختالف به تقیه پناه می برد. 

بزرگان آنها مانند شیخ طوسی به وجود روایات  ب. شیعیان به عصمت علمی و عملی امامان خود معتقدند. ولی

متعارض اقرار دارند که با عصمت سازگار نیست. برای این که بتوانند این تعارض را توجیه کنند به تقیه افراطی 

 ای دانستن یک قسم از این روایات، تعارض را رفع می کنند )همان(. روی آورده و با تقیه

 پاسخ شبهه

دلیل توجیه عدم همراهی خود با رفتار امام علی )ع( در پذیرش خالفت خلفای سه گانه به تقیه این که شیعه به 

افراطی روی آورده، بی اساس است. ادله و شواهد بسیاری بر عدم مشروعیت خالفت این خلفا نزد امام علی )ع(  

(. سخنان و ۳/202 :داللت دارد. بی تردید حضرت، خالفت و امامت را حق خود می دانست )طبری، بی تا

. احتجاجات بسیاری در این باره از حضرت و پیروان و منسوبین به ایشان در منابع شیعی و سنی موجود است

 عدم قیام حضرت در مقابل دستگاه حاکمه هیچ گاه به معنای مشروعیت بخشی به حکومت وقت نیست.

ق( حنبلی مسلک می نویسد: »حضرت علی )ع( را به زور نزد ابوبکر آوردند در حالی که 21۳ مابن قتیبه )

حضرت فرمود: من به خالفت  .بیعت کن گفتند:به ایشان  .حضرت می فرمود: من بنده خدا و برادر رسول او هستم

تو را رها  :ر به حضرت گفتبیعت نمی کنم شما باید با من بیعت کنید ... تا این که عم ،تر هستماز شما شایسته

االن  ؛حضرت به عمر فرمود: بدوش شیری را که پستان دیگرش برای توست .نمی کنیم مگر این که بیعت کنی

سوگند به خدا به سخن تو گوش نداده و بیعت نخواهم  !. ای عمررسدخالفت ابوبکر را محکم کن تا فردا نوبت تو 

 (.1/2۹: 1410مجبورت نمی کنم« )ابن قتیبه، حاال که این گونه است  :کرد. ابوبکر گفت

در جای خود با ادله عقلی و نقلی بسیاری اثبات شده است و به  نیز شیعه عصمت امامانلزوم عصمت امام و 

چنین  ،. بر این اساس(۳۶4: 141۳)حلی،  های بسیاری داده شده استدر این باره پاسخهم شبهات مخالفان 

ه و از محکمات اعتقادی شیعه به شمار می آید. بر اساس این باور صحیح، هیچ گاه باوری حق و غیر غالیانه بود

امام یا هر معصوم دیگری دچار تناقض قولی یا رفتاری نخواهد شد. بنابر این هر گاه چنین تناقضی در احادیث 
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است. یکی از این علل این تناقض مولود کالم آنها نبوده بلکه متاثر از اسباب بیرونی بوده  ،آنان مشاهده گردید

 بیرونی؛ نه تنها علت، تقیه می باشد. 

نیز وجود دارد به  ،نقل می کننداز سوی دیگر چنین تعارضی در روایات اهل سنت که از پیامبر اکرم )ص( 

ای که بزرگان اهل سنت بحث از این موضوع را در دانش »مختلف الحدیث« ضروری می دانند )سیوطی، گونه

انشمندان اهل سنت در این باره تالیفات مستقلی نیز داشته و به راهکارهای رفع تعارض و اختالف (. د1۹۶: 140۹

اند.  کتاب »اختالف الحدیث« محمد بن ادریس شافعی و »تاویل مختلف الحدیث« ابن قتیبه احادیث پرداخته

 دینوری از جمله آنهاست. 

 تقیه در تاریخ تشیع

است ولی علت این که شیعه بیشتر به این آموزه ملتزم شده است به جهت مختصات و ای اسالمی اصل تقیه آموزه

(. بعد رحلت پیامبر اکرم )ص( تا اعصار و امصار متعدد 2/2۹۵: 1۳۸1شرایط خاص تاریخی بوده است )سبحانی، 

ای جز تقیه ارههمواره مخالفان شیعه قدرت سیاسی را در اختیار داشته اند و بر شیعه سخت می گرفتند و شیعه چ

 نداشته است. 

هر کس  ؛فرمان داد بر شیعیان سخت گرفته شود. به کارگزاران خود بخشنامه کرد ن،روی کار آمدبعد معاویه 

ای پذیرفته ای در محکمهشهادت هیچ شیعه ،روایتی نقل کند در امان نباشد در فضائل اهل بیت رسول خدا )ص(

هایشان ویران گردد. کارگزاران معاویه نیز اطاعت امر لمال حذف گردد و خانهاسامی شیعیان از دیوان بیت ا ،نشود

 :1404؛ ابن ابی الحدید، ۸/۵2: 140۷؛ ابن کثیر، 11/2۵: 141۶کرده و شیعیان را در مضیقه قرار دادند )امینی، 

از نام گذاری (. ابن حجر عسقالنی می نویسد: معاویه چنان وحشتی در بین مردم ایجاد کرده بود که 11/44

(. بسیاری از بزرگان شیعه مانند امام حسن مجتبی ۷/۳1۹ فرزندانشان به نام علی می ترسیدند )ابن حجر، بی تا:

)ع(، حجر بن عدی، رشید هجری، عبد اهلل حضرمی و عمرو بن حمق خزاعی در این دوره به شهادت رسیدند. در 

های متمادی حاکم بوده و هر ت. این شرایط کم و بیش تا قرنچنین شرایطی شیعه به اجبار به تقیه روی آورده اس

ای استفاده می کرد. بنابراین اگر قرار بر مالمت کسی باشد کسانی گروهی نیز جای شیعه می بود از چنین آموزه

 اند.باید مذمت شوند که شیعه را مجبور به تقیه کرده

و شیعیان در برخی مناطق قدرت سیاسی پیدا  شرایط نسبت به گذشته بسیار متفاوت گشته ،در عصر حاضر

در چنین شرایطی تقیه ای که در گذشته بوده است  .کرده اند یا دولت های حاکم نسبت به مذهب بی تفاوت هستند

مغنیه نیزاز این که شیعه آقای مراد  .شیعه تقیه را کنار گذاشته است ،به دلیل رفع ضرورت از این رو .وجود ندارد

چون وی به برداشته شدن ظلم از شیعه یا عدم تقیه در »بالد  ،همین معنا می باشد ،تقیه نمی کنددر عصر حاضر 

( در این باره وارد نیست. 1120(. بنابر این نقد قفاری )قفاری، همان، ۵2 :141۷الشیعه« تصریح می کند )مغنیه، 
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الشیعه ضرورت اقتضا کند تقیه الزم به عبارت دیگر از نظر گاه مغنیه هر گاه به صورت موردی حتی در بالد 

 خواهد شد.  

ها و فشارهایی است که از ناحیه دشمنان و بنابراین تنها سبب تقیه به ویژه تقیه خوفی در شیعه سخت گیری

مخالفان بر آنها وارد شده است. این شرایط نه تنها شیعه را به تقیه مجبور می ساخته است بلکه امامان شیعه را نیز 

ای احادیثی از روی تقیه بگویند. شیعیان نیز مکلف بودند در شرایط تقیه کردهو وادار  دادهیط تقیه قرار تحت شرا

 (.2۷/10۷: 140۹؛ شیخ حر عاملی، 1/۶۵از چنین احادیثی پیروی کنند )کلینی، همان، 

 گیرینتیجه

 های این پژوهش به قرار زیر است:یافته

 ت.غالیانه نیس.اعتقاد شیعه به آموزه تقیه 1

 .شهرت شیعه در عمل به تقیه به دلیل مختصات خاص تاریخی بوده است. 2

 را مجاز می داند. )خوفی( .شیعه فقط در حالت اضطرار تقیه۳

 . تقیه تا جایی جایز است که سبب اضرار به غیر نشود. 4

 ل مسلمان جایز است. بنابراین تقیه مسلمان در مقاب ،. ادله جواز تقیه بر عمومیت آن داللت دارد۵

 .تقیه غیر از نفاق است، زیرا تقیه بر خالف نفاق، اظهار باطل و کتمان حق است.۶

می تواند به صورت  ،. تقیه صرفا به معنای کتمان حق نیست بلکه وابسته به شرایط تقیه و چگونگی ضرورت۷

 اظهار باطل نیز باشد.  

 دیگر.  اسبابعه را به تقیه وادار کرده است نه . سخت گیری و فشار مخالفان در طول تاریخ، شی۸

. نه تنها شیعه در اثر سخت گیری مخالفان به تقیه روی آورده است بلکه امامان شیعه نیز گاه مجبور به تقیه شده ۹

   ای به شمار می آیند. محتوای این احادیث بیانگر مراد جدی آنان نیست. از روایات، تقیه ایپارهاند. بر این اساس 

 . تقیه یکی از علل وجود روایات متعارض در متون حدیثی شیعه است نه معلول آن. 10
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 ، الهور، ادارة ترجمان السنة. الشیعة و السنةق، 1۳۹۶الهی ظهیر، احسان،

 ، قم، مرکز الغدیر.الغدیر فی الکتاب و السنة و االدبق، 141۶امینی، عبد الحسین، 

 بیروت، دار ابن کثیر.، ، صحیح البخاریق140۷بخاری، محمد بن اسماعیل، 

 ، قم، موسسة النشر االسالمی.رید االعتقادکشف المراد فی شرح تجق، 141۳حلی، حسن بن یوسف، 

 دار الفکر.، بیروت، سیر أعالم النبالءم، 1۹۹۷ذهبی، محمد بن أحمد، 

 ، بیروت، دارالمعرفة. تفسیر المنارق، 1414رشید رضا، محمد، 

 میة.مرکز العالمی للدراسات االسال ، قم،، اإللهیات على هدى الکتاب و السنة و العقل ق1412سبحانی، جعفر، 

 ، قم، مؤسسة االمام الصادق )ع(.االنصاف فی مسائل دام فیها الخالف، 1۳۸1سبحانی، جعفر، 

 ، مؤسسة االمام الصادق )ع(.قم رسائل و مقاالت،ق، 142۵سبحانی، جعفر، 

 ، قم، موسسة االمام الصادق )ع(.بحوث فی الملل و النحلق، 142۷سبحانی، جعفر، 

 ، بیروت، دار الکتب العلمیة. المبسوط ق،1421سرخسی، محمد بن احمد، 

 دفتر تبلیغات اسالمی.، قم، اللوامع اإللهیة فی المباحث الکالمیةق، 1422سیوری، فاضل مقداد، 

 ، باشراف دکتر علی جمعة، بی جا، بی نا. جامع االحادیثسیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، بی تا، 
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 ، بیروت، بی نا.تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، ق140۹بکر، بن ابی سیوطی، عبدالرحمان
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 ، قم، مؤسسه امام هادی )ع(.الهدایة فی االصول و الفروعق، 141۸شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، 

 التراث العربی. ، بیروت، دار احیاء التبیان فی تفسیر القرآنشیخ طوسی، محمد بن حسن، بی تا، 

 ، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید.اوایل المقاالت فی المذاهب و المختاراتق، 141۳شیخ مفید، محمد بن محمد، 

 .دیالمف خیللش یقم، المؤتمر العالم تصحیح اعتقادات اإلمامیة،ق، 141۳شیخ مفید، محمد بن محمد، 

 بیروت، دار المعرفة. جامع البیان فی تفسیر القرآن، ق،1412طبری، محمد بن جریر، 

 بیروت، مکتبة خیاط.، تاریخ االمم و الملوکطبری، محمد بن جریر، بی تا، 

 تهران، ناصر خسرو.  مجمع البیان فی تفسیر القرآن،، 1۳۷2طبرسی، فضل بن حسن، 

 ، بی جا، دار الکتب العربی. علوم الدین احیاءغزالی، محمد بن محمد، بی تا، 

 التراث العربی.بیروت، دار احیاء  التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(،ق، 1420فخر رازی، محمد بن عمر، 

 اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة عرض و نقد.ق، 141۵قفاری، ناصر بن عبد اهلل، 

 تب االسالمیة.، تهران، دار الک، الکافیق140۷ کلینی، محمد بن یعقوب،

 التراث العربی.، بیروت، دار احیاءکنز العمال فی سنن االقوال و االفعالق، 14۳1متقی، علی بن حسام الدین، 

 بیروت، دار احیاء التراث العربی. ار،بحاراالنوق، 140۳مجلسی، محمد باقر، 

 ، بیروت.الجوامع و الفوارق بین السنة و الشیعة ق،1414مغنیه، محمد جواد، 

 ، بیروت، دار الجواد.، الشیعة فی المیزانق141۷مغنیه، محمد جواد، 

 ، بیروت، دار النفائس.تفسیر النسفیق، 141۶نسفی، عبد اهلل بن احمد، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


