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 چکیده
دربرخورد با دولت و  هیاست. تق هیواسالم تق عیحفظ تش نهیدر زم -السالم همیعل-ائمه  یکاربرد یهااستیاز س یکی

 ری تعب یاس یس هیتق اتیالسالم به روا همیعل تیو از طرف اهلب یو در ُبعد گفتار شودیم دهینام یاسیس هیتقحاکم،  فهیخل
و  قی دق فی تعر یاس یس هی انجام گرفته اما در رابطه ب ا تق ییهاآن پژوهش عاهداف و انوا ه،ی. اگرچه دررابطه با تقشودیم

آنان  یو مراد واقع تیظهور کالم اهلب یدر بازشناس یاسیس هیتق یهامشخص ارائه نشده است. شناخت مالک یمالک ها
وج ود  ییهاشاخص ه یاسیه سیتق اتیروا یبرا ایسؤال است که آ نیپاسخ به ا یمقاله در پ نی. اکندیم فایا ییسزانقش به

 یلغو یهایش با بررسپژوه نیداد؟ نگارنده درا صیتشخ گرید اتیرا از روا یاسیس هیتق اتیآن بتوان روا لهیدارد که به وس
 حیتص ر لیاز قب ییهاشاخصه یخیو منابع تار ییارائه داده و با مراجعه به متون روا یاسیس هیاز تق یجامع فیتعر ییو روا
عنوان خ اص در  عه،یمسلم ش دیمدح خلفا، مخالفت با عقا اتیروا ات،یصدور روا یزمان طیشرا ت،یبودن روا یاهیبه تق

 یاس یس طیو ش را یخیاست که ب ا ش ناخت ت ار نیحاضر ا یبررس جهیکرده است. نت یمعرف اصحاب بیو تخر اتیروا
و در  اف تیدس ت  یاس یس یاهی تق اتی روا صیتشخ یبرا یمشخص یهابه مالک توانیالسالم م همیعل تیاهلب یزندگ

قرارگرفت ه  یمورد بررس یلیصدر مقاله بطور تف گفتهشیها و مستندات پها تمسک کرد. مالکاز ائمه به آن یریجهت الگوگ
 است.

 السالم همیعل تیها، اهل بشاخصه ات،یروا ،یاسیس هیتق است،یس ه،یتق: هاکلیدواژه

                                                 
 .26/10/1396: یینها بیصوت خی؛ تار10/09/1395وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 

 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

 One of the practical policies of the Infallible Imams intended to preserve the Shi'a 

Islam was Taqiyya. With regard to the government and the ruling caliph, taqiyyah is 

called political taqiyyah. As far as the discourse dimension is concerned, and with 

regard to the Ahl al-Bayt, they are interpreted as narratives of political taqiyyah. 

Many studies have investigated taqiyya, its goals and types, but there is no clear 

definition and specific criteria for taqiyya. Shedding light on the criteria of political 

taqiyyah plays an important role in recognizing the terms used by the Ahl al-Bayt 

and their true meaning. This article seeks to answer the question whether there are 

any criteria for the traditions of political taqiyyah in order to distinguish traditions of 

political taqiyya from other traditions. The author offers a comprehensive definition 

of political taqiyyah through lexical and narrative analyses. Moreover, by reference to 

narrative texts and historical sources, criteria such as explicit assertions that indicate 

the taqiyyah nature of traditions, sociopolitical circumstances at the time of issuing 

traditions, traditions that praise caliphs, opposition to Shia beliefs, specific titles of 

traditions as well as the defamation of companions. The result of this study reveal 

that by understanding the historical and political conditions surrounding the life of 

the Prophet (pbum), one can obtain specific criteria for identifying political taqiyyah 

traditions, which in turn helps shed light on requirements on emulating the path of 

the Infallible. The aforementioned criteria and documents will be elaborated on detail 

in the article. 
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 قدمهم

تواند با کافر اظه ار بر اساس قرآن، مؤمن به هنگام خوف بر جان خود و در مورد ترس از شر کافران می
( از آن جا ک ه ش یعیان در ط ول ت اریخ االب اد م ورد 28دوستی کرده و عقاید خود را پنهان کند )آل عمران: 

یان سعی در مح و تش یع و عقای د آن ای با شکنجه و کشتار شیعهجوم حاکمانی ظالم بودند که با هر بهانه
دینی شیعیان برای حف ظ عقای د اص یل اس المی  -های سیاسیترین استراتژیاند؛ یکی از هوشمندانهداشته

بوده است. به همین لحاظ برخی از « تقیه»پنهان کردن ماهیت تشیع و جلوگیری از ضرر به اسالم در قالب 
ای است که از آنان در شرایط خاص سیاس ی و در برخ ورد ب ا روایات صادر شده از معصومان روایات تقیه

دولت حاکم صادر شده است. روشن است که برای استنباط و تحلیل درست سیره اهلبیت علیهم الس الم و 
های انجام شده االباد یا بطور کلی ای و ابعاد آن ضروری است. در پژوهشتاریخ شیعه شناخت روایات تقیه

ه بیان شده و یا مالک تقیه از جهت فقهی به منظور استنباط احکام م ورد توج ه ق رار های روایات تقیمالک
گرفته است. گرچه در مورد تقسیم تقیه به تقیه فردی و سیاسی، پژوهشی با همین عنوان از آی ت الل ه مح ی 

 (؛ ام ا در تش خیص روای ات1: ش ماره 1383الدین هرندی منتشر شده است )هرندی، علوم سیاسی، بهار 
های ضمنی نیز به دلیل عدم اطالع تقیه سیاسی تا کنون بطور مستقل پژوهشی انجام نگرفته است و پژوهش

از شرایط سیاسی ائمه دچار خلط در مصادیق تقیه سیاسی شده اس ت. ای ن مقال ه در مق ام پاس خ ب ه ای ن 
سیاسی بدست آورد ی ا های مشخصی برای تقیه ای مالکتوان با بررسی روایات تقیهپرسش است که آیا می

 خیر؟
 

 مفهوم تقیه

گرفت ه ش ده از نظ ر اال ب لغ ت شناس ان ب ه معن ای تحف ظ و « وقی یقی وقایه»تقیه درلغت از ماده 
 (.404/ 15؛ ابن منظور 304/ 20؛ زبیدی، 526/ 6جلوگیری از ضرر دانسته شده است؛ )جوهری، 

عتقاد فیه و مکاتم ا المخ الفین و ت رک کتمان الحق و ستر اال»معنای اصطالحی تقیه عبارت است از: 
(: تقیه پوشاندن حق و کتمان نم ودن اعتق اد 137/ 1)مفید، « مظاهرتهم بما یعقب ضررا فی الدین و الدنیا.

به آن است؛ پنهان کاری با مخالفان و دوری از تظاهر به چیزهایی است که آسیب در دین و یا دنیا را در پ ی 
التقیُا: االظهاُر باللساِن خالٌف ما َینطِوی علیه القل ُب للخ وِف عل ی »ست: ابن شهرآشوب معتقدا«. دارند

؛ )اب ن شهرآش وب،  ( تقی ه 187/ 2النفِس اذا کاَن ما یبُطُنُه ُهَو الَحقُّ فان کاَن ما َیبُطُنُه باطالد کاَن ذلَک نفاق اد
گفته است، البت ه اگ ر ح ق بازگو کردن خالف آنچه است که آدمی در دل دارد و از روی ترس بر جان خود، 

المراُد هنا: التحفُظ عن »گوید: شیخ انصاری نیز می« باشد، ولی اگر باطل باشد، این عمل نفاق خواهد بود
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؛ )انصاری، رسائل الفقهیا،  ( مقصود از تقی ه عب ارت 71ضرر الغیِر بموافقِته فی قوٍل او فعٍل ُمخالٍف ِللَحقِّ
ای ن تعری ف «. ا همراهی کردن با او در گفتار و کردار مخالف حقاست از: حفاظت خود از ضرر دیگری ب

 شود.نیز شامل تقیه مداراتی نمی
 

 نقد تعاریف

ک ه ب ه  -تعاریف یاد شده از جامعیت کافی برخوردار نیستند. تعریف شیخ مفید شامل تقی ه م داراتی 
زن درانی، مب انی الفق ه معنای جلب محبت مخالفان برای حفظ وحدت کلمه و پرهیز از اختالف است )ما

شود. برتعریف ابن شهرآشوب نیز همین اشکال وارد است چراکه روشن است تقیه نمی –( 130/ 21الفعال، 
فقط در گفتار نیست و ممکن است دررفتار نیز نمود پیدا کند. تعریف شیخ انصاری نیز شامل تقیه م داراتی 

 شود.نمی
التقیا مجاملا الن اس بم ا یعرف ون، و »ول بیان کرده است: ترین تعریف را شهید ارسد کاملبه نظر می

( تقی ه یعن ی ب ه نیک ی معاش رت 155/ 2ترک ما ینکرون، حذرا من اوائلهم )شهید اول، القواعد والفوائد، 
شناسند، ب ه خ اطر دوری ک ردن از شناسند و ترک آن چه نمیکردن با مردم به وسیله به جا آوردن آن چه می

 «د آنان است.کینه توزی و فسا
 شود.این تعریف شامل همه انواع تقیه و همچنین تقیه در گفتار و رفتار می

 
 سیاست

(؛ 108/ 6سیاست در لغت به معنای اصالح و هدایت خلق به سعادت دنی ا و آخ رت )اب ن منظ ور،  
ن دادن (؛ اق دام ب رای س اما421/ 2برعهده گرفتن کار رعیت و تدبیر و دقت نظر در امور رعی ت )ج زری، 

 ( آمده است.322/ 8چیزی به وسیله اموری که آن را اصالح کند )زبیدی، 
ها و تحقیقات آن با تدبیر عم ومی جامع ه، ق درت، سیاست در اصطالح دانشی است که حوزه بررسی

 (.17نهادها و رفتار سیاسی ارتباط دارد )جمالی، 
است معنای عام سیاست مطابق با معنای در اصطالح روایات نیز دردو معنای عام و خاص به کار رفته 

لغوی آن یعنی اصالح و تدبیر امور. کسی در باره سیاست از امام حسن علیه السالم پرسید، ام ام در پاس خ 
سیاست عبارت از آن است که حقوق خدا و حق وق زن دگان و حق وق مردگ ان را مراع ات کن ی. »فرمود: 

ن فرمان داده و دوری گزی دن اس ت از آنچ ه نه ی ک رده حقوق خدا، عمل کردن به هر چیزی است که به آ
است؛ اّما حقوق زندگان، انجام دادن کارهای واجبی است که نسبت به برادرانت بر عهده داری، و اینک ه در 
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رسد، خدمت کردن به مردم خود تأخیر روا مداری، و نسبت به ولی امر، تا وقتی که خالصانه به کار مردم می
باشی، و هر گاه از راه راست منحرف شد، تو رویش داد بکشی! و اّم ا حق وق مردگ ان  اخالص کامل داشته

های ایش ان چش م بشوش ی، ک ه آن ان را عبارت از این است که از کارهای نیک ایش ان ی اد کن ی و از ب دی
(. در روایات دیگر نیز بر این معنای 620/ 6)حکیمی، « کندپروردگاری است که به حسابشان رسیدگی می

( و حسن سیاست در 54عام با اشاره به بعضی موارد همچون سیاست جسم )امام رضا، طب االمام الرضا، 
( اشاره شده است. در معن ای دیگ ر، 656/ 6(، سیاسا اللیل )فیض کاشانی، الوافی، 28/ 1تربیت )کلینی، 

نمونه در روایتی از سیاست بطور خاص در معنای تدبیر حکومت و ریاست امت به کاررفته است. به عنوان 
( فضیلت ریاس ت در 483)تمیمی آمدی،« فضل الرئاسا حسن السیاسا»امام رضا علیه السالم آمده است 

اإلم ام »فرمای د: نیکویی سیاست است. در روایت دیگر امام رضا علیه السالم در توصیف صفات امام می
(؛ 285/ 4ض الطاع ا )بحران ی، البره ان، أمین الله فی خلقه، و حجته علی عباده... عالم بالسیاسا، مفرو

و « امام امانت دارخدا در میان خلقش و حجت او بر بندگانش، دانا ب ه سیاس ت و اط اعتش واج ب اس ت
اند )رک: همچنین روایات دیگری وجود دارد که سیاست را در رابطه با حکومت و ریاست جامعه به کاربرده

؛ بروج ردی، ج امع أحادی   610/ 2من ال یحضره الفقی ه، ؛ ابن بابویه، 450، 431، 359لیثی واسطی، 
 (.218/ 2؛ کلینی، 622/ 22الشیعا: 

 
 تقیه سیاسی

توان گفت بطورکلی تقیه با همه انواع آن سیاستی در زن دگی اهلبی ت عل یهم باتوجه به معنای لغوی می
« سیاس ت تقی ه»آن تعبیر به توان از دانند و از این جهت میالسالم بوده است که با شرایط خاص انجام می

( و ه ر 24کرد؛ اما بنا برمعنای خاص و این که موضوع علم سیاست، دولت و قدرت است )نک: جمالی، 
امری که مربوط به دولت، مدیریت، تعیین شکل، مقاصد و چگونگی فعالی ت دول ت باش د ام ور سیاس ی 

که در تعامل با دولت و قدرت حاکم بر ای ( تقیه سیاسی عبارت است از هر گونه تقیه212است؛ )آشوری، 
جامعه و به منظور حفظ از آسیب حکومت باشد. پژوهش حاضر در پ ی بازشناس ی معیاره ای تش خیص 

 روایات تقیه سیاسی به معنای تقیه در مقابل حکومت و دولت حاکم است.
 

 ای سیاسیهای تشخیص روایات تقیهمالک

ها شاخصه و مالک معین ی ب رای هایی برخورد کرد که در آنونهتوان به نمای میبادقت در روایات تقیه 
ای را از ایر آن باز شناخت. نکته قابل توجه توان روایات تقیهها میتقیه وجود دارد که با تعمیم این شاخصه
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تر ای در مرتبه پس از دقت در داللت سندی است. به عبارت روش نهای روایات تقیهاینکه بررسی شاخصه
توان از داللت متن روایت بر تقیه سخن گفت که از جهت سندی قابل پذیرش بوده و دالل ت ب ر میزمانی 

های شناخت های پیش رو را بعنوان شاخصهتوان شاخصهضعف و جعل نداشته باشد. با این توضیحات می
 ای نام برد.روایات تقیه

 
 ای بودن عملتصریح به تقیه -1

به صراحت به تقیه اشاره کرده است. بعنوان نمونه امام ص ادق علی ه  دربرخی روایات، امام علیه السالم
ان د. در ای ن زی ارت ام ام ب ه السالم در باب زیارت امام حسین علیه السالم زیارت خاصی را بی ان فرموده

ات را بشوش سشس به کنار قبر های پاکیزههرگاه به فرات آمدی اسل کن و لباس»فرماید: یونس بن ظبیان می
َو َق د  َتمت ت  ِزیاَرُت ک »فرمای د: در ادامه این روایت امام می« و سه بار بگو صلی الله علیک یااباعبدالله برو

ِقیاِ   (.598/ 2)ابن بابویه، من ال یحضره الفقیه، « َهِذِه ِفی َحاِل التت
وجود خطراتی که  به تصریح امام علیه السالم این روایت با توجه به زیارات وارد شده در بقیه موارد و با

 شود.زیارت امام حسین در آن زمان برای شیعیان داشت حمل بر تقیه می
کن د ک ه: دراین روایت امام پس از بیان کیفیت زیارت امام حسین علیه السالم به این نکته تص ریح می

یح ب ه ش ود. ای ن تص ریعنی زیارت در حال تقیه اینگون ه تم ام می« قد تمت زیارتک هذه فی حال التقیا»
ای است و در موارد دیگر زیارت ت ام و روشنی بیانگر این است که این زیارت مختصر مربوط به شرایط تقیه

 کامل به این شکل نیست.
 نمونه دیگر

مرا نزد سفاح در حیره بردن د او از »در روایتی از حضرت امام صادق علیه السالم نقل است که فرمود:  
گیریم گویی؟ گفتم: این امر امام است، اگر روزه بگیری ما هم روزه میچه میمن پرسید: در باره روزه امروز 

کنیم. سفاح به االمش گفت سفره اذا را بیاور پس من نیز ب ا اوخ وردم ب ا و اگر افطار کنی ما هم افطار می
 «دانستم آن روز، رمضان بود.که به خدا قسم! میاین

َفک اَن »ان این مسأله دلیل افطار روزه را بیان کرده و فرم ود: امام صادق علیه السالم بالفاصله پس از بی
ُه؛ آن افطار و قضای آن برایم سهل َبَد اللت َرَب ُعُنِقی َو اَل یع  ماد َو َقَضاُؤُه َأیَسَر َعَلی ِمن  َأن  یض  َطاِری یو  تر بود از ِإف 

 (:83/ 4)کلینی، « این که گردنم زده شود و خدا عبادت نگردد
 نماید که افطار آن روز از باب تقیه بوده است.پیداست امام به صراحت اعالم میچنانکه 
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 شرایط زمانی صدور روایات -2
درک درست بسیاری از نصوص، نیازمند آگاهی از زمان، مکان و شرایطی است که حدی  صادر ش ده 

ده و پ س از بی ان است. شهید صدر از فقهایی است که به مسأله زمان و شرایط صدور حدی  دقت ویژه کر
این نکته که تأثیر شخصیت محقق در اجتهاد نقش مهمی در استنباط دارد و مجتهد باید اصالت موض وع را 

ای ن خط ر م وقعی »گوی د: حفظ کرده و سلیقه شخصی و نظرات خود را در کشف وقایع دخالت ندهد می
ن ص دور نص وص ج دا ک رده و های بزرگ تاریخی، عصر حیات محق ق را از دوراشود که فاصلهبیشتر می

ها مسائلی را که مولود شرایط جدی د اس ت ح ل نمای د ...و در مق ام بی ان ای ن انسان بخواهد به کمک آن
ه ا، گنجان دن ن ص در چ ارچوب ح دود، توانیم چهار م ورد را بی ان کن یم: توجی ه واقعیتمخاطرات می

)ص در، اقتص ادنا، « در قب ال ن ص گیری پیش ساختهجداکردن نص شرعی از شرایط و مقتضیات و موضع
384.) 
شود ایشان یکی از آفات اجتهاد را ج دا ک ردن دلی ل ش رعی از ظ روف و ش رایط چنانکه مالحظه می 

ولعلنا ندرک بصورة اوضح موجبات التقیا الفکری ا »گوید: اند. یکی دیگر از محققان دراین رابطه میدانسته
لماض یا واننتقلن ا ال ی المعارض ا الفکری ا والسیاس یا المعاص رة والسیاسیه، اذا تجاورنا احداث الت اریخ ا

های عمل به تقیه را در حوزه فکری و سیاس ی را درک تری زمینه(: شاید ما به شکل واضح230)الموسوی، 
کنیم هنگامی که مروری بر حوادث مهم تاریخ گذشته بنماییم و در نتیجه منتقل شویم به ض رورت تقی ه در 

 «.و سیاسی دوران معاصرتعارضات فکری 
های مختلف و جو ح اکم ب ر جامع ه در ها و نحلهرسد تاریخ صدور حدی  و فرقهبنابراین به نظر می

ای سودمند باشد. به عنوان نمون ه در روای ات ش یعه، ش کاری ک ه پرن دگان ش کاری شناخت روایات تقیه
ق علیه السالم حک م ای ن مس أله را در ها کشته شده، حالل نیست. امام صاددرچنگ دارند و در چنگال آن

اند نخور و از آنچه توسط پرن دگان ازآنچه باز و شاهین کشته»جواب سؤال ابن عباس اینگونه فرموده است: 
(؛ اما با این حال روایات دیگری وجود دارد ک ه حک م ب ه 71/ 4)طوسی، « وحشی کشته شده است نخور.

ابی مریم انصاری نقل شده که از امام باقر علیه السالم از شکار از »کند؛ جواز خوردن شکار باز شکاری می
)همان(. در توضیح اختالف این روایات « هاستشاهین و بازها پرسیدم امام فرمود بله به مانند شکار سگ

شیخ طوسی معتقد است یک وجه این اختالف به دلیل وجود س الطینی ب ود ک ه ب ه ج واز تن اول آن فت وا 
ِتی ِفی َزَمِن َبِنی ُأَمی َا َأنت »(؛ لذا امام صادق علیه السالم دراین باره فرمودند: 29 دادند )همان،می کاَن َأِبی یف 

ِقیِهم  َو ُهَو َحَراٌم َما َقَتل. ِقیِهم  َو َأَنا اَل َأتت ُر َفُهَو َحاَلٌل َو کاَن یتت ق  َباِزی َو الصت (؛ پ درم 72/ 4)طوسی، « َما َقَتَل ال 
کنیم. داد، ول ی م ا اکن ون تقی ه نم یامیه در حال تقیه، به حلیت شکار باز و شاهین فت وا م ی در زمان بنی
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 بنابراین شکاری که کشته شود حرام است.
توجه به عصر شکوفایی فقه شیعه در زمان امام باقر علیه السالم به روشنی بیانگر این اس ت ک ه فت وای 

لی ل من ع ت دوین ح دی  توس ط خلف ای پ س از پی امبر و امام باقر براساس تقیه فقهی نیست چراکه ب ه د
های پس از آن در عصر قبل از امام باقر فرصت رش د فقه ی بوج ود نیام د و بس یاری از اختالفات و جنگ

هجری من ع نق ل و  100احکام فقهی از بین رفته بود و با خالفت عمربن عبدالعزیز برای اولین بار در سال 
های فقهی اهل سنت مصادف با امامت ام ام ب اقر وفایی و پیدایش مشربکتابت حدی  برداشته شد و شک

علیه السالم گردید. از این رو امام باقر با ابراز نظرات فقهی به جلوگیری از انحراف فقهی اهل سنت پرداخته 
(. دراین زمینه توجه به روای ت 300-292کرد )ر.ک: جعفریان، و بطور صریح نظر فقهی اسالم را بیان می

عبد الله بن معمر )عمیر( لیثی نزد امام باقر »باشد: زیر بیانگر تالش امام باقر در بیان عقیده فقهی شیعه می
اید! امام فرمود: خدا آن علیه الّسالم آمد و پرسید: به من اینگونه رسیده است که شما فتوا به حلیت متعه داده

ان د. عبدالل ه رفته و یاران آن حضرت ب دان عم ل کردهرا در کتابش حالل فرموده و سنت پیامبر بر آن قرار گ
گفت: اما عمر از آن نهی کرده است. امام پاسخ داد تو بر فتوای رفیقت هستی و من ب ر حک م رس ول خ دا 

اما از نظر سیاسی دوران امام باقر علیه السالم ب ا حک ام   (.149/ 2)اربلی، « )صّلی الّله علیه و آله وسلم(.
ه ا ها به جز عمر بن عبدالعزیز به دلیل ادعای امامت و زعامت اهل بیت با آنکه همه آناموی مصادف بود 

امیه با امام باقرعلیه السالم در زمان هشام بن عبدالملک بود ک ه کردند بیشترین سختگیری بنیمخالفت می
مقاب ل حکوم ت  ( لذا در برخی موارد امام برای حفظ تشیع در319منجر به بازداشت امام شد )جعفریان، 

کرد. روایت دیگر از امام صادق علیه السالم بیانگر این مطلب است ک ه خ ود ام ام ص ادق نی ز در تقیه می
ِتی َو »کرد: امیه بود مانند پدرش براساس تقیه رفتار میابتدای امامت که مصادف با حکومت بنی کاَن َأِبی یف 

بُ  ُن َنَخاُف ِفی َصیِد ال  ِتی َو َنح  ا ُنف  رِک َذکاَت ُه کنت ا اَل َنَخاُف َو اَل ُنِحلُّ َصیَدَها ِإالت َأن  ُتد  ا اْل َن َفِإنت ُقوِر َفَأمت َزاِة َو الصُّ
ِب  َج واِرِح ُمکلِّ م  ُتم  ِم َن ال  َه َعزت َو َجلت َقاَل َو م ا َعلت ِه َعزت َو َجلت َأنت اللت ُه َلِفی کَتاِب اللت ک اَلَب َو ِإنت ی ال  « یَن َفَس مت

ها دادیم و ما در ش کاربازها و ش اهینداد و ما نیز همینگونه فتوا می(؛ پدرم اینگونه فتوا می73/ 4)طوسی، 
ها را مگر اینکه تذکی ه ش ده باش ند و همان ا در دانیم صید آنترسیم و حالل نمیترسیدیم اما اکنون نمیمی

پس خداوند س گان را « ایدا را تعلیم دادههو شکاِر سگان شکاری که آن»کتاب خداوند عزوجل آمده است 
 کند.(باشد و حکم به ایرآن سرایت نمیها برای حلیت دارای خصوصیت مینام برده است )یعنی سگ

 
 روایات مدح خلفا -3

ای سیاسی روایاتی است که در آن برخالف روش های دیگر تشخیص روایات تقیهیکی دیگراز شاخصه
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 اند.الم با عباراتی خلفا را مدح کردهثابت اسالم، اهلبیت علیهم الس
توان به روایت مفصلی که از خادم امام رضا علیه السالم در ب اب عل ت پ ذیرش از جمله این موارد می

« امیرالمؤمنین»السالم بطور مکرر مأمون را با نام والیت عهدی مأمون ذکر شده اشاره کرد که امام رضا علیه
های کاب ل ک ه کند. وقتی مأمون با نامه خبر ف تح قری ه( خطاب می170-164/ 49)مجلسی، بحاراالنوار، 

ای از آی ا ف تح قری ه»مشرک بودند خدمت امام رسید امام از اظهار خوش حالی او ناراح ت ش ده وفرم ود: 
کند؟ مأمون گفت: آیا دراین فتح سرور وخوشحالی نیست؟ امام پاس خ های اهل شرک تو را خشنود میقریه

ک ِبِه َفِإنتکداد: یا َأمِ  ِر َو َخصت م 
َ ُه ِمن  َهَذا اْل  ک اللت ٍد ص َو َما َوالت ِا ُمَحمت َه ِفی ُأمت ِق اللت ِمِنیَن اتت ُمؤ  َت  یَر ال  َقد  َض یع 

ه. کُم ِفیِهم  ِبَغیِر ُحکِم اللت َت َذِلک ِإَلی َایرِک یح  ض  ِلِمیَن َو َفوت ُمس  / 2الرض ا، )ابن بابویه، عیون أخبار « ُأُموَر ال 
(؛ ای امیرالمؤمنین از خدا پروا کن در امت محمد و ماموریتی که خدا ب ه ت و داده! ام ور مس لمانان را 160

درادام ه « کنند.ای و آنان بر این امت به ایر حکم خدا حکومت میای و به عهده دیگران گذاشتهضایع کرده
َه یا َأمِ »دوباره با همین خطاب فرمودند:  ِق اللت ِة َو َفاتت ُب وت ِجع  ِإَل ی َبی ِت النُّ ِلِمیَن َو ار  ُمس  ِمِنیَن ِفی ُأُموِر ال  ُمؤ  یَر ال 

َعُم  ُل ال  ِلِمیَن ِمث  ُمس  ِمِنیَن َأنت َواِلی ال  ُمؤ  َت یا َأِمیَر ال  َصاِر َأ َما َعِلم  ن 
َ ُمَهاِجِریَن َو اْل  ِدِن ال  ُفس  َطاِط َمع  وِد ِفی َوَسِط ال 

َخَذه )همان(؛ پس ای امیرالمؤمنین از خدا بترس و به امور مسلمانان رسیدگی نما و نظری به خانه َمن  َأَراَدُه أَ 
دانی ای امیر مؤمنین که سرپرست مسلمین حکم ستون خیمه را نبوت و مرکز مهاجرین و انصار نما. آیا نمی

 گیرد؟کند ستون را میدارد هرکس آهنگان خیمه را می
کن د ام ا واقع امام رضا به اعتراض بر سیاست مأمون پرداخته و او را ت وبیخ میگرچه دراین عبارات در  

در کاهش اثر انتقام جویانه مأمون نق ش م ؤثری داش ته و ل ذا م أمون « امیرالمؤمنین»رسد عبارت بنظر می
 پذیرد.سخن امام را می

ای ک ه ب رای الم در نام هرود امام کاظم علی ه الس نمونه دیگر زمانی است که خلیفه عباسی از دنیا می
اند ضمن خطاب امیرالمؤمنین برای هادی عباسی برای او طلب رحم ت و مغف رت تسلیت به مادراو نوشته

أقول أنظر إلی شدة التقیا »نویسد: شمارد! مرحوم مجلسی با بیان این نامه میکرده و مصیبت او را بزرگ می
ِحساِب فهذا یف تح ل ک فی زمانه ع حتی أحوجته إلی أن یکتب مثل هذا الک ِم ال  ِمُن ِبیو  تاب لموت کافر ال یؤ 

ای در من التقیا کل باب )همان( شدت تقیه را در زمان آنحضرت نظاره کن که او را ب ه نوش تن چن ین نام ه
الس الم در ابت دای نام ه ای ن گون ه کند. امام کاظم علیهروز حساب ندارد مجبور میمرگ کسی که ایمان به

َف ر»نویسد: می ِمِنیَن ِم ن  ُموَس ی ب  ِن َجع  ُم ؤ  َخی ُزَراِن ُأمِّ َأِمی ِر ال  ِحیِم ِلل  ِه ال رحمن ال رت ِم اللت )مجلس ی، « ِبس 
ب ه »نویسد: خواند و در فراز دیگر نامه چنین می( و خلیفه ااصب را امیرالمؤمنین می134/ 48بحاراالنوار، 

ک ه  -قضای االب الهی در وفات امیرالمؤمنین موسی آنچه از -خداوند عمر شما را طوالنی کند -مارسید 
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ِه َو ِإنت ا ِإَلی ِه َراِجُع وَن بخ اطر بزرگ ی  –صلوات خدا و رحمت و آمرزش و رضوانش براو باد  ا ِللت جاری شد ِإنت
ا ِإَلیِه َراِجُعوَن بخاطر صبر بر مقدرات خدا  ِه َو ِإنت ا ِللت و تسلیم در مقابل مصیبتش و گرفتاری شدید با رفتن او ِإنت

قضا و فرمانش. انالله و اناالیه راجعون بخاطر سنگینی مصیبت وارد شده بر تو مخصوصاد نسبت بما و آتشی 
خواهم که درود خویش ور گردید و زندگی را بر کام ما تلخ کرد از خدا میکه در دل ما از این مصیبت شعله

اش بکن د و و را ملحق به پیامبر اکرم و آباء و اجداد شایس تهرا بر امیر المؤمنین فرستد و او را رحمت کند و ا
اش قرار دهد. از خدا خواهانم که بتو اجر زیاد و طول عمر زندگی آینده را برای او بهتر از دنیای از دست رفته

ای عنایت کند و عاقبت بخیر فرماید و به پاداش از دست دادن امیر المؤمنین بهترین پاداشی که مقرر کرده بر
خواهم به تو صبر عنایت کند و تسلیت شکیبایان از درود و رحمت و هدایت خویش عنایت کند، از خدا می

هائی که خداوند بتو ارزانی داش ته نیکو و خلفی بهتر عنایت کند در آینده دیگر ناراحتی در باره خود و نعمت
 )همان(« نبینی.

ی ک »فرمای د: تر اینکه امام خالفت هارون را به وی تبریک گفت ه و مینکته سنگین َو َأس  َأُل اللت َه َأن  یَهنِّ
َسَأ ِف ی َأَجِل ِه َو أَ  ُه ِبِه َو َأَطاَل َبَقاُه َو َمدت ِفی ُعُمِرِه َو َأن  َتَع اللت ِمِنیَن َأم  ُمؤ  َم اِ ِخاَلَفَا َأِمیِر ال  ع  َاکَما ِب َأَتمِّ النِّ َو  ن  یَس وِّ

ِلِمیَن َعا ُمس  اد َو ال  َعک َو ِإیاَنا َخاصت کَفایِا َو َأن  یَمتِّ َسِن ال  ُعُمِر َو َأح  َوِل ال  کَراَمِا َو َأط  َضِل ال  ِمِنیَن َأف  ُم ؤ  مت اد ِب َأِمیِر ال 
ُه َبَقاُه َو مَ  ک َأَطاَل اللت ِسِه َو ِمن  َمِل ِفیِه ِلَنف 

َ َضَل اْل  ُلَغ ِبِه َأف  ی َنب  ِل ی َو َحتت ُه َبَقاک َأَح ٌد ِم ن  َأه  َناَله َلم  یکن  َأَطاَل اللت
ِر َعَلیَها ُدَعاءد َو  ج 

َ َظاماد َو ِبَها َحَزناد َو َلک ِباْل  َمِتک کاَن َأَشدت ِلُمِصیَبِتک ِإع  ِتک َو ُحر  ِمک َو َخاصت ِت ی َقو  َمِا الت ع   ِبالنِّ
ِمِنیَن أَ  ُمؤ  ِمیِر ال 

َ
ُه ِْل َدَث اللت َمک ُروِه فیه ا ِمنِّ ی )هم ان، َأح  ِع ال  ُه َبَقاُه ُدَعاءد ِبَتَماِمَها َو دوامها َو َبَقاِئَها َو َدف  َطاَل اللت

من د گ ردی و (؛ از خدا خواستارم خالفت امیر المؤمنین هارون را بر تو مبارک کن د و از وج ودش بهره135
و او را حفظ فرماید شما و مخصوصاد م ا و  عمرش را طوالنی و از بهترین نعمت و کرامت بهرمندش گرداند

مند گرداند بطوری که به بهترین آرزوهای خود در مورد او و ش ما برس یم تمام مسلمانان را از وجودش بهره
کدام از بستگان من و خویشاوندان و نزدیکان و خانواده خدا طوالنی کند زندگی او و دسترسی به او را. هیچ

مصیبت شما ناراحت نشده و بیشتر دعا برای اجر و پاداش ش ما و ادام ه نعم ت  شما بیشتر از من نسبت به
 «کند.فرمانروائی و طول عمر و بقای نعمت و رفع ناراحتی از امیر المؤمنین نمی

 توان از حدی  امام صادق علیه السالم نیز به دست آورد:جواز مدح خلفا در حال تقیه را می
اختیار ستمگران ق رار گرف ت ب ا ه ر ک س برخ ورد ک ردی و از او ای پسر نعمان، وقتی حکومت در »

ترسی به او تحیت بگو و سالم کن زیرا کسی که با دولت درآویزد باع  قتل خود ش ده و خویش تن را از می
ُلکِا با دست خود موجب هالکت خویش نشوید.میان برده خداوند می ه  ُقوا ِبَأیِدیکم  ِإَلی َالتت « فرماید: َو اَل ُتل 

 (.309)حرانی، تحف العقول، 
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بیانگر این نکته است که برخ ورد هم راه ب ا تحی ت و « واستقبل من تتقیه»در این روایت مفهوم عبارت 
سالم با حکام ستمگر تنها در حال تقیه و باشرایط ترس از آسیب دشمن و به خطر افتادن تشیع جایز اس ت. 

 شود.برخوردی تجویز نمی ای وجود ندارد چنینلذا در جایی که شرایط تقیه
 

 تعارض با عقاید مسلم شیعه -4
یکی از مشهورترین احکام سیاسی شیعه حرمت پیروی از پادشاهان ظالم است. قرآن ک ریم گ رایش و 

( 113دان د. )ه ود: کند و آن را موجب استحقاق عذاب الهی میگردن نهادن به طااوت را صراحتاد نهی می
داند نه ی الم از پیروی از سلطان ظالمی که اطاعت خود را اطاعت خدا میهمچنین امیرالمؤمنین علیه الس

 کرده و فرمودند:
از سه کس بر دینتان به دور باشید، )نخست( کسی که قرآن خواند تا آن گاه که بهجت ی ب ر او دی دی، »

ترند؟ ک نزدیکاش و او را به نام شرک براند. گفتم ای امیر المؤمنین کدام یک به شرشمشیر کشد بر همسایه
فرمود آنکه دیگری را می راند. و )دوم( کسی که گفتار این و آن، او را به بازی گیرد، چن ان ک ه ه ر س خن و 
جریان گزافه را در پی گیرد و خود بیش از آن به درازا کشاندش. و )سوم( کسی که خداوند به او فرم انروایی 

است و سرپیچی از او، سرپیچی از خداست و او گ زاف دهد، آن گاه پندارد که فرمانبریش، فرمانبری از خد
ای هیچ فرمانبری در سرپیچی از آفریدگار نیست و سزاوار نیس ت ک ه آفری ده گفت چرا که برای هیچ آفریده

دلبستگیش به سرپیچی آفریدگار باشد. پس هیچ فرمانبری در معصیت او نیست و هیچ فرم انبری ب رای آن 
ر نیست. فرمانبری تنها از آن خدا و پیامبرش و والیان امر است. و خدای بلند که از خدا سرپیچی کند سزاوا

ده د. و دس تور ب ه مرتبه دستور به فرمانبری از پیامبر داد چون معصوم و پاکی است که به گناه دس تور نمی
کت اب  )هالل ی،« دهن دفرمانبری از اولی االمر داد چون معصومان و پاکانی هستند که به گناه دس تور نمی

 (.844/ 2سلیم بن قیس 
وجود در موارد تقیه اطاعت از سلطان واجب شمرده شده است چنانکه حضرت ام ام موس ی اما با این 

لوال أنی سمعت فی خبر عن جدی رسول الله أن طاعا السلطان للتقیا واجبا اذا ما »بن جعفر فرموده است: 
من در خب ری از ج دم رس ول خ دا نش نیده ب ودم ک ه  (؛ اگر77/ 1أجبت )ابن بابویه، عیون أخبار الرضا، 

 «کردم.اطاعت از سلطان از روی تقیه واجب است هرگز )فرمان سلطان را( اطاعت نمی
من خودم و ت و »نویسد: ای به امام کاظم علیه السالم میبه عنوان نمونه دیگر یحیی بن عبدالله در نامه 

ش خداوند است در مورد پیشینیان و آیندگان. به من اطالع داد کنم بشرهیز از خدا که این سفاررا سفارش می
ک ردی ب ا اینک ه از کسی که سرباز راه دین و نشر احکام خداست که تو به م ن اظه ار عالق ه و محب ت می
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همکاری و کمک به من خودداری نمودی با تو مشورت شد در مورد قیام و دعوت کردن مردم را به بیعت ب ا 
د شایستگی دارد، از همکاری و راهنمائی خودداری کردی همان طوری که پدرت پیش کسی که از آل محّم 

کردید که شایس ته آن نبودی د و پیوس ته آرزوی از این کرده بود، شما از همان قدیم االیام ادعای مقامی را می
و گم راه  کردید در این راه مردم را دستخوش هوای نفس خویش نم ودهخالفتی که خداوند به شما نداده می

 (.366/ 1)کلینی، « ترسانم از آنچه خداوند مردم را ترسانده است.کردید. من تو را می
ای از عل م ای نوشته و ضمن سفارش به تقوا و پرهیزکاری و دفاع از خود، گوش هامام در جواب او نامه 

را به اطاع ت از خلیف ه ف را  بی پایان خود را بر یحیی آشکار کرده و وی را از دنیا خواهی بر حذر داشته و او
کنم از مخالفت با خلیفه بترس و سعی ک ن فرم انبردار و مطی ع او اکنون به تو گوشزد می»خوانده و فرمود: 

باشی و برای خود از او امان بگیری قبل از اینکه به چنگال او اسیر شوی و گردنت ب ه دام بیافت د آن وق ت از 
وئی نخواهی یافت، مگر اینکه خداوند بر ت و ب ه فض ل و لط ف هر طرف که راه نفس کشیدن برای خود بج

خویش منت نهد و خلیفه بر تو رحم کند و امان دهد و بخشش نماید بواسطه حفظ احترام خویشاوندی که 
 )همان(« با پیغمبر داری. سالم بر پیروان حق.

َفٍر َوَقَع ِفی یَدی َه اُروَن َفَبَلَغِنی َأنت کَتاَب مُ »راوی این ماجرا عبدالله ابراهیم جعفری گفت:  ِن َجع  وَسی ب 
َفٍر َو ُهَو َبِری ِن َجع  ی َعَلی ُموَسی ب  ِمُلونِّ اُس یح  ا َقَرَأُه َقاَل النت َمی ِبهَفَلمت ا یر  (؛ ب ه م ن خب ر 168)هم ان، « ٌء ِممت

جعف ر ب ه م ن افتد و او با مشاهده نامه گفت: مردم در م ورد موس ی ب ن رسید که نامه به دست هارون می
 «دارند. در حالی که او از این اتهامات پاک است.گویند و مرا بر ضد او وا میچیزهایی می

روشن است این روایات از باب تقیه صادر شده است و به همین جهت وقتی از امام درب اره اطاع ت و 
ایمان لمن ال تقیا له )هم ان التقیا دینی ودین ابائی وال»فرمایند: کنند حضرت میاحترام به والیان سؤال می

 «(؛ تقیه دین من و پدران من است و کسی که تقیه ندارد دین ندارد.431/ 75
 

 روایاتی با عناوین خاص در مورد خلفا  -5
های روایات تقیه سیاسی عناوین خاصی است که ائمه در مورد بعضی اش خاص یکی دیگر از شاخصه

را « عب اس»کنن د وارد امام و یارانش وقتی از بنی عب اس ی اد میبرند. به عنوان نمونه در بعضی مبه کار می
َد اس  َمُه ِف ی ِدی َواِن ُول  ِد »کنند. بیان می« ولد سابع»وارونه کرده و با عبارت  ِه ع َقاَل: َمن  َسوت ِد اللت َعن  َأِبی َعب 

ِزیراد )طوسی، تهذیب اْلحک ا ِقیاَمِا ِخن  َم ال  ُه یو  / 17؛ حرع املی، وس ائل الش یعا، 329/ 6م، َساِبٍع َحَشَرُه اللت
نوشته شود خدا اوا در روز قیامت به چه ره خ وک محش ور « فرزندان سابع»(؛ هرکس اسمش در دفتر 180

سابع مقلوب عباس و هو کنایا عنه و إنما کنی عن ه »گوید: گرداند. فیض کاشانی در توضیح این عبارت می



            21                                           یاسیس هیتق اتیشناخت روا یهاشاخصه                      1398و زمستان  زییپا

( سابع مقلوب عباس است و به صورت کنایه بر اساس تقی ه 161/ 17للتقیا کما یقال رمع؛ )فیض کاشانی، 
 «شود.آورده شده است همانگونه که )به عمر( رمع گفته می

/ 98)مجلسی، بحاراالنوار، « ولد سابع هو مقلوب عباس هکذا عبر تقیا»گوید: عالمه مجلسی نیز می
154.) 

کنایا عن بنی العباس مقلوبا، اما للتقی ا، أو : »داندای میهمچنین کشی بنابر یک وجه این تعبیر را تقیه
(؛ بن ی 265/ 1لالستحقار، أو الن الکنایا أبلغ، و ربما یقال: ان عباس کان سابع أوالد عبد المطلب )کشی، 

سابع کنایه از بنی عباس است که بطور مقلوب آمده یا بخاطر تقیه یا تحقیر بنی عباس یا ب ه جه ت رس اتر 
 «ا گفته شده که عباس هفتمین فرزند از اوالد عبدالمطلب است.بسبودن کنایه و چه

اولی ای خ دا محم د رس ول خ دا »کن د: نمونه دیگر: ابو حمزه از امام باقر علیه السالم چنین نقل می 
)صلی الله علیه وآله وسلم( و علی و حسن و حسین و علی بن حسین علیه السالم هستند. سشس ای ن ام ر 

ه ا را بش ذیرد زندم جعفر و جعفر نشسته بود )حضرت فرم ود( ه ر ک س والی ت اینرسد سشس فربه ما می
والیت خدا را پذیرفته است و با راستگویان است همانگونه که خداوند امر فرمود. عرض کردم: خدا امرت ان 

عرض کردم: آنان چه کسانی « های چهارگانهبت»را اصالح کند پس دشمنان شما چه کسانی هستند فرمود: 
ستند؟ فرمود: ابوالفصیل و ُرَمع و َنعَثل و معاویه و هر کس دین خود را از آنان بگیرد. پ س آن ک ه آن ان را ه

 (.116/ 2)عیاشی، « دشمن بدارد، با دشمنان خدا دشمنی کرده است
 داند )همان(.آن را مقلوب از عمر می« رمع»عیاشی درتوضیح عبارت  

روشنی مش خص را در سهام به کاربرد به« عول»اولین کسی که این مسأله در پاسخ ابن عباس در مورد 
ای پسر عباس، پس نخستین کسی که عول را در سهام ارث به کاربست »شود زفر بن اوس بصری گفت: می

وقتی سهام پ یش او دره م ش د، و بعض ی از آن ب ا بع ض دیگ ر ت زاحم « رمع»که بود؟ ابن عباس گفت: 
 (.256/ 4ره الفقیه، )ابن بابویه، من ال یحض« داشت.

آم ده اس ت و ش یخ کلین ی تص ریح « عمربن خطاب»در نسخه کتاب کافی با عبارت « رمع»عبارت 
(. همچن ین 526/ 13را آورده اس ت. )کلین ی، « رم ع»کند که شیخ صدوق بجای عمربن خطاب لفظ می

ض عین ب دون اب ن فی الفقیه رم ع ب دل عم ر ف ی المو»نویسد: فیض کاشانی نیز درتوضیح این عبارت می
آمده « رمع»(؛ در نسخه فقیه در دو جا به جای عمر 709/ 25الخطاب و إنما قلبت للتقیا؛ )فیض کاشانی، 

 است بدون عبارت ابن الخطاب و عمربه خاطر تقیه مقلوب شده است.
 روایات مشتمل بر توریه -6
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ز آن معنای مطابق واقع اراده توریه در اصطالح به کار بردن الفاظ دوپهلوست به شکلی که توریه کننده ا
(. توری ه 17/ 2کند اما قصد دارد که مخاطب از آن معنایی خالف واق ع را بفهم د )انص اری، المکاس ب، 

آورد که شنونده، ظاهر گوید و به ظرافت، سخنی بر زبان میکند، اّما دروغ نیز نمیکننده حقیقت را بیان نمی
ای واقع گون هپندارد. این بهه حتی آن را هماهنگ و موافق با خود میبیند و گاآن را باعقیده خود مخالف نمی

توان د ب ا م راد ج دی و نهفت ه آن گیری هوشمندانه از این قابلیت زبان است که ظاهر ابتدایی ک الم میبهره
متفاوت باشد و به سخن دیگر گاه معنایی را از سخن منظور داریم که ظاهر نیست، اّما س خن و م تن ت اب 

یر به آن را دارد )همان(. معصومان گاه ناگزیر از همراهی ظ اهری ب ا پرسش گران متعّص ب و اخ تالف تفس
الس الم ب ه جستند. امام ص ادق علیهاند و از این رو برای کمتر به کار بردن تقیه، از توریه سود میافکن بوده

مال معنایی دارد و هر کدام را گویم که هفتاد احتهمانا من سخنی می»کاربرد این روش تصریح کرده است: 
در برخی روایات ممک ن ( به همین جهت 769/ 2)راوندی، الخرائج والجرائح، « .دارمخواستم منظور می

عنوان مث ال ام ام ص ادق علی ه است برخورد و سخن امام با حاکم مشتمل بر توریه و بیانگر تقیه باش د. ب ه
خبر دهید ب ه م ن »پرسد: که ضمن آن هشام از امام باقر میالسالم از احضار امام باقر توسط هشام خبرداد 

از شبی که در آن علی بن ابی طالب علیه الّسالم کشته شدند و بفرمائید اائبی که در آن شهر نبوده و هنگ ام 
شهادت آن حضرت حضور نداشته به چه دلیلی بر قتل آن جن اب اس تدالل کن د و اص الد ب رای م ردم چ ه 

گاه هستید و جواب میعالمتی دال بر شهاد دهید. در ض من ب ه م ن ت آن حضرت وجود داشته اگر از آن آ
)اب ن « خبر دهید آیا آن عالمت برای شهادت و قتل ایر علی بن ابی طالب علیه الّس الم نی ز ب وده ی ا ن ه؟

 ( امام صادق علیه السالم فرمود:76قولویه، کامل الزیارات، 
در آن شبی که امیر مؤمنان علیه الّسالم کشته شد هر سنگی را ک ه  پدرم به او فرمود: ای امیر المؤمنین»

کردند زیر آن خون تازه بود چنانچه در شبی که هارون برادر موسی علیه الّسالم کشته ش د و از زمین بلند می
شبی که در آن یوشع بن نون مقتول واقع شد و شبی که در آن حضرت عیسی بن مریم به آسمان رفت و شبی 

آن شمعون بن حمون صفا به قتل رسید چنین بود و همچنین شبی که در آن حسین ب ن عل ی علیهم ا  که در
شد. سشس امام صادق فرمود: رن گ شد خون تازه دیده میالّسالم شهید گردید زیر هر سنگی که برداشته می

امیر الم ؤمنین ب ر  صورت هشام از اضب تغییر کرد و حمله کرد به پدرم که ایشان را بگیرد امام فرمود: ای
بندگان الزم است از امامشان اطاعت کرده و در مقام نصیحت و خیر خواهی او باشند و تنها چیزی که م ن 
را بر این داشت در خواست امیر را اجابت کرده و در اینجا حاضر شدم علم به این نکت ه اس ت ک ه ب ر م ن 

ؤمنین به من حسن ظن داشته باشد. هشام به ایش ان اطاعت امیر الزم است از این رو انتظار دارم که امیر الم
 )همان(« خواهی به نزد اهل خود برگرد...گفت: اگر می
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ی اامیرالمؤمنین الواج ب عل ی الن اس الطاع ا إلم امهم والص دق ل ه »روشن است دراینج ا عب ارت 
السالم است لیهمبیت عمعنای دو پهلویی دارد که قابل تطبیق بر حاکمان ااصب و ائمه اهل« باالنصیحا...

و از آنجا که اطاعت از حاکم ظالم مورد نهی است این روایت در مقام تقیه صادر شده است. لذا با این بیان 
 امام باقر خشم هشام فروکش کرد و امام را رها کرد.

 
 تخریب دوستان -7

د وج ه السالم مورد مذمت آن ان ق رار گیرن بیت علیهمهرگاه یکی از اصحاب خاص و ممدوح نزد اهل
شوند که وثاقت صحابی گیرد. این روایات در صورتی حمل بر تقیه میای قوت میسیاسی بودن روایت تقیه

مورد نظر با دلیل قطعی یا ظن معتبر ثابت شده باشد. به عنوان مثال زراره در کتب رج الی ب ا عن وان ام امی 
(، 136حیح المذهب )همان، (، ممدوح فی الروایا امامی ص154صحیح المذهب )کشی، رجال الکشی، 

( شناخته شده و از اصحاب اجماع 337؛ طوسی، رجال، 175ثقا جلیل امامی صحیح المذهب )نجاشی، 
( رویات زیادی در مدح وی وارد ش ده اس ت. بعن وان 218/ 7است. )رک: خویی، معجم رجال الحدی ، 

رحم ت کن د اگ ر او و امث ال او نبودن د خ دا زراره را »فرماید: السالم در حدیثی مینمونه امام صادق علیه
(؛ اما با این وجود عباراتی از امام صادق 136)کشی، اختیار معرفا الرجال، « رفت.احادی  پدرم از بین می

 ( 149؛ کشی، اختیار معرفا الرجال، 46/ 5در لعن او وجود دارد )مجلسی، بحاراالنوار، 
ت وان احادی   عارض بودند با الب ه روای ات م دح میتوان گفت روایات مدح و ذم اگر متبنابراین می 

 مذمت را ناظر به شرایط تقیه سیاسی دانست.
 

 گیرینتیجه

یکی از راهکارهای اسالم برای حفظ دین سیاست تقیه که در برخی موارد با شرایط خ اص و در مواق ع 
ط اجرای تقیه در عمل شود. لذا شناخت موارد و شرایضروری بنا به حسب مورد تقیه واجب یا مستحب می

ای جز بررسی متون دین ی و ش ناخت به مبانی دین نقش اساسی دارد. برای شناخت موارد وجوب تقیه چاره
ای ای سیاسی پرداخت ه ش د. روای ات تقی هشرایط صدور تقیه نیست. در این پژوهش به بررسی روایات تقیه
اند. این روایات را از جهت م رتبط یان کردهسیاسی روایاتی است که اهلبیت در برخورد با خلفای ااصب ب

نامیم. ش ناخت ای ن روای ات ه م از جه ت ش ناخت س یره بودن با شأن حکومت روایات تقیه سیاسی می
ای اس ت. ب ا ش ناخت س یره اهلبیت و هم از جهت چگونگی برداشت از روایت نقش دارای اهمیت وی ژه

ای سیاسی بدس ت یی کلی برای شناخت روایات تقیههاتوان شاخصهبیت میتاریخی و شرایط سیاسی اهل 
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ها تمسک کرد. با بررسی این روایات بطور خاص ب ه آورد و در جهت الگوگیری از ائمه علیهم السالم به آن
ای ب ودن روای ت، اند از تصریح ب ه تقی های اشاره شده که عبارتهفت شاخصه برای تشخیص روایات تقیه

وایات مدح خلفا، مخالفت با عقاید مسلم شیعه، روایات مشتمل بر توری ه، شرایط زمانی صدور روایات، ر
 عنوان خاص در روایات و روایات تخریب اصحاب.
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