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 اهتب هاي كشمكش و ها بحران دستخوش گذشته از بيش امروزه اسالمی جوامع: چکيده

 در ریشه بحران این از بزرگی بخش است؛ مسلم آنچه. است گرفته قرار سياسی كننده

 و تفرقه دارد؛ اسالم جهان مصالح براساس دوراندیشانه تعامل و همگرایی روحيه فقدان

 هدف را اسالمی هاي سرزمين داخلی، هاي سرمایه و نيروها فرسایش با مذهبی هاي تنش

 واملع بررسی كنونی نوشتار واره مسئله لذا. است داده قرار المللی بين تهدیدهاي انواع

 شهاندی در تقيه نگارندگان گمان به كه است اسالمی جوامع در همگرایی و تعامل بهبود

 اخوت هاي پایه بسط و تحكيم راستاي در كه است نياز این به  پاسخی دقيقاً شيعه

 فقه رد تقيه جایگاه تبيين به رو پيش نوشتار در بنابراین. است شده تشریع اسالمی،

 روش و تحليلی -توصيفی پژوهش روش. است شده پرداخته سنت واهل شيعه سياسی

 .است اي كتابخانه ها داده آوري جمع

 .اسالم تسنن، تشيع، سياسی، فقه تقيه، :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

اهل سنت و اهل تشيع بر حسب اعتقادات فردي ناخواسته و بعضا به عمد موجد بحران كلی جوامع اسالمی در دو سنخ 

كننده  تباه هاي كشمكش و ها بحران دستخوش گذشته شاهد از هاي سياسی و اجتماعی و دینی شده اند كه در بُعد سياسی بيش

 جهان مصالح براساس تعامل دوراندیشانه و همگرایی روحيه فقدان در ریشه این بحران از بزرگی مسلم است؛ بخش آنچه هستيم.

 تهدیدهاي انواع هدف را اسالمی هاي سرزمين داخلی، هاي و سرمایه نيروها فرسایش با مذهبی هاي تنش و تفرقه دارد؛ اسالم

است. جدال هاي داخلی با تضعيف ميدان اقتدار مقدس در جوامع اسالمی موجبات تسلط اقتدارهاي دنيوي  داده قرار المللی بين
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دهد كه اقتدارات دنيوي ساخته و پرداخته بر این جوامع را مهيا خواهد كرد و حتی وضعيت برخی كشورهاي منطقه نشان می

 ها حاكم و تأثير گذاشته است. جوامع سكوالر، بر آن

با هدف بهبود همگرایی و تعامل در جوامع اسالمی سعی كردیم در نوشتار پيش رو به این مسله بپردازیم كه  بنابراین

چگونه می توان همگرایی و تعامل و وحدت در جوامع اسالمی را به وجود آورد؟ بنابر گمان مقاله كنونی بخش مهمی از درمان 

نظر پژوهش فقه سياسی بوده و متغيير مورد بررسی تقيه خواهد بود. فقه جوامع اسالمی در فقه اسالمی نهفته كه آن بخش مورد 

اسالمی با هدف تنظيم مناسبات اجتماعی در سنخ هاي گوناگون سياسی و اقتصادي و ... راهنمایی جوامع اسالمی بوده و در اینجا 

ه را از اي سعی كرده اند ابعاد اجتماع ساز تقيتحليلی و كتابخانه -نویسندگان با روش توصيفی نيز منبع تغذیه ما به شمار می رود.

 فقه سياسی اهل تشيع و اهل تسنن استخراج و در یک سكوي تئوریک براي درمان بيماري مذكور تجویز كنند.

 شده، بررسی امامت ردیف در گاه اهميت لحاظ به (و431ق: 4141)شيخ مفيد، فقهی - كالمی اصل یک تشيع در تقيه

 اندیشمندان ق(از 124تيميه ) ابن مثال نموده است، شيعه متوجه نيز را حمالت شدیدترین كالمی، مجادالت در (اما41، 3)عنایت، ج

 مسئله، در دخيل مبانی به توجه بدون داشته، خود از پس شيعی ضد جریانهاي گيري شكل در را تاثير بيشترین كه سنت اهل

 بر این، اضافه . كند می تكذیب را آن دل در كه آورد می زبان بر چيزهایی شيعه، آن اساس بر چون ميداند، نفاق را تقيه ماهيت

 كه نيست بيش دروغی او به پندار اند، مسئله این وفق بر ها آن خود رفتار یا و تقيه به بيت)ع( اهل توصيه از حاكی كه روایاتی

 ایشان، از تندتر ق( 452حجر عسقالنی) ابن .حافظ .(43ق، ج 441)ابن تيميه،  اند گردیده پرداخته و ساخته شيعيان توسط همه

 قبيل این م(.4691)عسقالنی،  است جهنم آتش در جاویدان سزایش عذاب كه دانسته شرك با مساوي شيعی را اندیشه در تقيه

 خاص ذهنيت یک گيري جهت بازتاب باشد، دینی اصول با پيوندش و مسئله هاي در ریشه تعمق حاصل كه آن از بيش ها برداشت

 كه هرگاه نيز ها ونهضت ها نحله سایر نبوده، شيعه به منحصر اسالم تاریخ در محتاطانه، رفتار این زیرا، بود؛ خواهد این ارتباط در

 گذشت در تقيه كه است درست (. البته266 :4312اند)عنایت،  شده متوسل تاكتيک همين به اند شده واقع متجاوزان تهدید در

 نه اما (،215و213 :)مطهري، بی تا نداشته مطلوبی سرنوشت اندیشی و سطح بدفهمی اثر در دیگر مفاهيم از بسياري مانند زمان،

 بيشتر و اندیشانه سطحی تفسيرهاي تداوم نماید. توجيه دینِی منطق وزن بر تيميه را ابن امثال تندروانه حمالت بشود كه چنان آن

 ابعاد تمام تحليل جامع، یک در تا واداشته را شيعی اندیشمندان خود نخست، قدم در مقوله، این از تاریخی شرایط خاص به وابسته

 موثر تحليل یک طبق شيعی نواندیشی در هایی كه پروژه از یكی معاصر دوران در لذا دهند، قرار نظر مطمح را تقيه كاربردهاي و

 .است بوده دیگر، انگيز مناقشه مفاهيم كناربرخی در تقيه مفهوم بازسازي و بازخوانی ، شده تلقی

 

 :تقيه فقهي مباني

 ثباتا سطح ترین عالی رادر آن مشروعيت باشد داشته امكان یا و بتواند كه رفت خواهيم مبانی جستجوي ما  بخش این در

 .ردك استفاده مذهبی تند احساسات بروز و تكروانه رفتارهاي از جلوگيري براي فقهی نظریه یک قالب در آن از بشود و نماید

 .هستند بندي طبقه قابل بخش 3 در فقهی مبانی

 سنت

 دبگنج مختصر این در اش همه كه است آن از زیادتر بيت،اهل سنن و احادیث ميان در بویژه سنت از تقيه جواز بر دليل

 اند، كرده روایت عمار داستان در سنی و شيعه كه را آنچه است كافی و ساخت خواهيم خاطرنشان را هاآن از بخشی اینجا در ما و

 ص ،15ج بحاراالنوار،(  )باالیمان مطمئن قلبه و اكره من اال) آیه خداوند كه بود عمار ماجراي همين پيرامون در و بگيریم نظر در

 .فرستاد فرو را( 363-113

 را او مكّه كفّار كه بود یاسر عمّار زد، تاریخی تقيّه یک به دست اسالم صدر در كه كسانی از یكی ؛یاسر عمار تاریخی تقيه 

 ليهع اهلل صلی محمد حضرت از و بردارند دست اسالم دین از تا دادند سختی هايشكنجه هاآن به و گرفتند مادرش و پدر همراه به

 كّهم كفار دست به تا كردند استقامت و پافشاري آنقدر - مادرش - سميّه و عمار پدر یاسر. بجویند بيزاري و تبرّي سلم و اله و

 أیيدت را كفار هاي خواسته زبانش با كند پيدا راه او قلب در اسالم دین از تردیدي كوچكترین اینكه بدون عمّار اما. شدند شهيد

 . جست بيزاري اسالم دین از ظاهر در و كرد
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 ،ایمان از است پر قدمش تا سر از عمّار: فرمود پيامبر. دادند خدا رسول به را عمّار كار خبر ؛عمار تقيه به خدا رسول واكنش

 رهباالخ من! اهللرسول یا: كرد عرض و رسيد پيامبر خدمت كرد، می گریه كهدرحالی عمّار،. است عجين او خون و گوشت با ایمان و

 عمّار گریان چشمان بر دست خدا، رسول. كردم تعریف هاآن خدایان از و جستم بيزاري ظاهر به اسالم، از و گفتم بگویم نباید آنچه

 اال ایمانه بعد من باهلل كفر من: » شد نازل آیه این سپس. كن تكرار هم تو كردند، تكرار هم باز اگر ندارد، اشكالی: فرمود و كشيد

 جز است، شده معرفی عذاب و سرزنش مورد ایمان از بعد شدن كافر آیه این در(. 419/ نحل) ؛« باالیمان مطمئن قلبه و اكره من

 . است شده داده اجازه ایمان به قلبی اطمينان با زبانی كفر صورت آن در كه كند، ایجاب ضرورت و اجبار و اكراه كه مواردي در

 
 

 اجماع

 دشای و است اجماع باصطالح و نظراتفاق شيعه دانشمندان و فقها ميان احياناً آن وجوب در بلكه تقيه، مشروعيت در    

 .ندارند اختالف آن مورد در نيز تن دو حتی كه باشد مسائل سلسله آن از تقيه مسئله
 

 عقل

 نابودي خطر از را مالش و جان باید ميتواند كه اندازه آن تا خطر مواقع در انسان كه ميكند حكم قطع بطور هم عقل    

(. 465/بقره) ۀالتهلك الی بایدیكم تلقوا وال: گوید عقل حكم این تأیيد در مجيد قرآن حتی و نيندازد مهلكه در را وخویشتن كند حفظ

 نسبت خداوند كه نكشيد را خود( 26/نساء)رحيما بكم كان اهلل ان انفسكم تقتلوا وال. نيندازید هالكت به خود دست به را خویشتن

 نظر و بيندیشد آنكه بی طبيعی و غریزي بطور انسان زیرا است؛ همين بر نيز جهان عقالي سيره. است دلسوز و مهربان شما به

 ندمخالف شما با سياسی مشی خط یا و مذهب لحاظ از كه كنيد گذر مردمی بر شما هرگاه. ميكند تقيه شود، جویا را شرع و عقل

 تاریخ ماش هرگاه دیدگاه این از. ميدارید نگاه پنهان را دلتان راز ميتوانيد تا تردید بدون بترسيد، خود جان بر ایشان سوي از شما و

 بین. است بوده پناهگاه ضروري، مسئله یک عنوانبه تقيه كه دید خواهيد دهيد، قرار توجه مورد آن نخستين روزگار از را اسالم

. ساخت آشكار را دعوتش الهی دستور به سپس و خواند فرا را هاشم بنی تا فرمود اقدام پنهانی بطور دعوت، آغاز در( ص) اكرم

 از بتواند ات ميكرد پنهان را اسالمش پيامبر، عموي ابوطالب حتی ميكردند؛ كتمان را دینشان اسالم ازگسترش پيش هم مسلمانان

 افرانك یعنی شد؛ عكس جریان و گرفت نيرو اسالم آنكه تا. باشد دور قریش تهمت از دفاع این در و كند دفاع كاملًا برادرزادهاش

 .پروردند می كفر خویش دل در ليكن كردند، اسالم اظهار( تقيه روي از) مدینه و مكه در

 در ارستمك هايحكومت طرف از پيوسته كه است تلخ حقيقت این دهندهنشان شيعه تاریخ ؛تقيه ضرورت و شيعه تاریخ

 این اند،گرفته قرار هاستم و ظلم و هاشكنجه انواع مورد و بوده فشار تحت اند،بوده غيرشيعی مذاهب طرفدار كه اسالم جهان

. ودب هولناك و شدید بسيار داشتند قرار سياسی قدرت اریكه بر عباسی و اموي هايحكومت كه طاهرین ائمّه دوران در وضعيت

 به سياسی جرم بزرگترین علوي خاندان با ارتباط حتی مواردي در و بود، شده سلب شيعيان از اجتماعی و سياسی آزادي هرگونه

 تقيه از اعم) تقيه روش بكارگيري با جز است، راستين اسالم تبلور كه تشيع حفظ شرایطی چنين در است بدیهی. رفتمی شمار

 پی( ع)تبي ائمه حكيمانه منش و روش و دوراندیشی نگري،واقعبه توانمی شرایط این به باتوجه .نبود پذیرامكان( مدراتی و خوفی

 هايتحریف اب و كنند، بيان مردم براي را دین حقایق توانستند اندیشانه مصلحت و خيرخواهانه شيوه چنين بكارگيري با آنان. برد

 اگر ـ ار تشيع مذهب و. كنند مبارزه استوار و شایسته ايگونه به شد،می اسالم آیين در افرادي توسط سهو یا عمد به كه معنوي

 .نمایند حفظ ـ سنگين هايهزینه پرداختن و هامشقت تحمل با چه

 : است توجه قابل زیر احادیث «تقيه» مورد در همچنين

 باعث این ازیر دارید ابراز ما با دوستيتان كه منظور بدین مكنيد ستایش دشمنانمان نزد را ما: »فرمود( السالم عليه) اميرالمؤمنين

 .«سازید خوار زمانتان حكومت نزد را خود كه شود

 و گرفت نمى چيزى به را آن ولى گزارد مى جمعه نماز جور امامان با تقيه روى از( السالم عليه) سجاد امام كه آمده حدیث در

 .خواند مى ظهر نماز خود سپس
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 نجاآ شود كسى خون ریختن باعث تقيه اگر و ماند مصون جانها كه شده واجب جهت بدین تقيه: »فرمود( السالم عليه) باقر امام

 .«نيست جایز تقيه

 عليه) باقر امام از مسلم بن محمد. «گردد شدیدتر تقيه شود نزدیكتر حقه دولت ظهور به زمان قدر هر: »فرمود( ع) صادق امام

 حالل برایش را آن خداوند باشد ناچار بدان آدمى كه آنچه هر و است جارى چيز همه در تقيه: »فرمود كه كند روایت( السالم

 . «است نموده

 مى شركت( وقت حكومت) رسمى اعياد مراسم در آنان زیرا ; نرسد كهف اصحاب تقيه به كس هيچ تقيه: »فرمود( ع) صادق امام

 .«ساخت مضاعف را هاآن اجر خداوند رو این از ـ بودند استوار خویش دین بر حال عين در و ـ بستند مى زنار( حتى) و نمودند

 خوى دشمنان حضور در كه نسازد خویش عادت مطمئن دوستان حضور در را تقيه كه كسى نيست ما از: »فرمود( ع) صادق امام

 .«گردد او

  دارد؟ نظري چه تقيه باره در تشيع

 عرض و جان حفظ براي بود، خطر در انسان عرض و جان اگر كه است این آن معناي و است قرآنی اصل یک تقيه، -4

 در مكری قرآن. دارند را او جان به تعرض قصد كه مسلمانانی مقابل در چه و باشد كفار مقابل در چه حال كند؛ تقيّه تواندمی خود،

 . است كرده اشاره معنا این به 24 غافر و 24 عمران آل و419  آیه نحل سوره

 حفظ براي اما نفس، حفظ براي داند، می جایز را تقيه شافعی كه كندمی نقل كبير تفسير 43 صفحه ،4 جلد در رازي فخر

 در كه كسی و است آن خون حرمت مانند مسلمان مال حرمت چون كنيم، جواز به حكم كه است محتمل: است گفته چطور؟ مال

 . شودمی محسوب شهيد شود، كشته مالش راه

 اگر و شودمی حساب محروميت، و مظلوميت تاریخ شيعه، تاریخ است؛ داشته انگيزي اسف و بار غم نوشت سر شيعه، -2

 . بود آن نابودي با برابر گرفت، نمی كار به را قرآنی اصل این و نبود خوردار بر تقيه از شيعه

 كه است جایی آن و نكرد تقيه و داد را جان باید گاهی حاالت؛ همه در نه و است واجب خاصی حاالت در فقط تقيه، -3

 در و دكن خيانت تا كند،می تظاهر ایمان به و پنهان را خود كفر منافق، است؛ نفاق متضاد درست، تقيه.باشد خطر در دین اساس

 . دهد نجات را ها انسان دیگر یا خود جان تا دهدمی جلوه دیگر گونه به را خود ظاهر و پنهان را خود ایمان تقيه،

 كسی خون ریختن باعث تقيه اگر و بمانند مصون ها جان كه است شده واجب جهت بدین تقيه: فرمود( ع)باقر امام -1

( اشدب محسوس دشمن خطر كه سرزمينی) دارالتقيه در تقيه بستن كار به: فرمود( ع)صادق امام. نيست جایز تقيه جا آن شود،

 وسيله، نبدی كه باشد ندارد؛ كفاره و نبوده گناه سوگند، چنين از تخلف نكند، تقيه كه كند یاد سوگند كسی اگر و است واجب

 . سازد دفع خود از را ظلمی

 چيست؟ تقيه مورد در تسنن اهل نظر

 اباجتن و جستن دوري: »گویدمی چنين تقيه تعریف در جماعت و سنت اهل برجسته علماي از یكی عسقالنی حجر ابن 

 كه دباش سخنی راندن زبان بر تواندمی همچنين تقيه(. الباري فتح)«گویند تقيه را خویش معتقدات ساختن آشكار از ورزیدن

 نساخت وانمود: »است كرده تعریف صورت بدین را تقيه أثير ابن سبب همين به و. ندارد آن به اعتقادي هيچ باطن در شخص

 (.البيان جامع شاكر،)«گویند تقيه را است معتقد آن به باطن در شخص آنچه خالف واظهار

 :پردازیم می مسئله این پيرامون مهم بسيار نكاتی ذكر به تقيه، شرعی تعریف با شدن آشنا از پس اكنون

 را او ،هاآن خواست نساختن برآورده صورت در كه برد می بكار كافرانی و مشركين با را توریه و تقيه مسلمان انسان   -4

 .برسانند قتل به را او است ممكن حتی یا و داده قرار شكنجه و اذیت و آزار تحت

 :آیه این تفسير در -عليه اهلل رحمت- طبري جریر ابن

 پيش توریه و تقيه راه هاآن با و بهراسيد( كافران) هاآن از كهدرصورتی مگر( »24/عمرانآل. )﴾تُقَاةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إِالَّ﴿

 .«لمانانمس با نه و شودمی برده بكار كفار با فقط است كرده ذكر آیه این در را آن متعال خداوند كه تقيه: »است گفته. «گيرید

 ترشایسته آنچه اما است روا و جایز ايمسئله ها،آن اذیت و آزار و تهدید هنگام به كافران با كردن تقيه باوجوداینكه   -2

 در طالب ابن. نگردد كافران اوامر تسليم و كرده ایستادگی هاآن حقبه نا هايخواسته مقابل در مسلمان انسان كه است تربرازنده و



 469-462، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  انسانی اسالمیعلوم 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.i 

     

124 
 

 یستادگیا كافران هايشكنجه و تهدیدات مقابل در كه مسلمانی آن كه دارند نظراتفاق مسئله این بر علما تمام: »گویدمی رابطه این

 ثواب و اجر بدهد، دست از را خود جان راه این در و نسازد جاري خویش زبان بر اندخواسته هاآن كه را آلودي كفر سخنان و كند

 (42/341 الباري، فتح)«شودمی صاحب را تريافزون

 مادر ميهس شهادت و حبشی بالل و صدیق ابوبكر همچون ایشان ویاران( وسلم عليه اهللصلی) اهللرسول سيرت و زندگانی

 این براي شاهد بهترین مشركين، هاياذیت و آزار و هاشكنجه برابر در هاآن مقاومت و -أجمعين عنهماهللرضی- خبيب و عمار

 .است مسئله

 .گردد مبدل عمل به یا و قلبی اعتقادي به و رفته فراتر زبان چهارچوب از نباید هرگز تقيه -3

 یمانا ماالمال بایستی قلب و گرددمی منحصر زبان چهارچوب در فقط تقيه كاربرد: »گویدمی -عنهماهللرضی- عباس ابن 

 .«عمل با نه است، زبان با فقط كردن تقيه: »است گفته رابطه این در العاليۀ ابو و. «باشد

 معرض رد گرسنگی شدت از شخصی اگر كه گونههمان. شودمی برده بكار تنگنایی و ضرورت حالت در فقط كردن تقيه  -1

 .دهد نجات را خود و كرده استفاده خوك یا و مردار گوشت از تواندمی باشد، شدن هالك

 

 آن تقيه، زا تصویري چنين با و دانسته آشكار نفاق یا محض كذب مستلزم تقيه مسئله در را شيعه عقيده وهابيان از برخی

 .دانندمی مردود را

 پاسخ

 و ذیرفتهپ را آن بشر عقالي همه بلكه و مسلمانان عموم بلكه نيست شيعه مختصات از ـ گردید بيان كهچنان ـ تقيه: اوالً

 كذب مستلزم تقيه اگر پس. است بسته بكار

 .شيعه بر فقطنه و است، وارد مسلمانان همه بر اشكال این است، نفاق یا

 مالز امكان، صورت در البته. است جایز شرعی و عقلی ازنظر شود، مترتب آن بر اهمی مصلحت كه مواردي در كذب ثانياً،

 ذات اصالح آن، موارد از كه نماید توریه است

 .است برخوردار باالیی اهميت از اسالم مقدس شرع در كه است البين

 وندر در و كند اظهار را حق انسان كهاین از است عبارت ـ است شدهبيان روایات و كریم قرآن در كه گونهآن ـ نفاق ثالثاً،

 در كهدرحالی باشد، داشته اعتقاد باطل به

 .دارد عقيده حقبه باطن در و كندمی اظهار را باطل انسان تقيه،

 ذكر ازاینپيش كه آیاتی در كهدرحالی است، شده نكوهش مورد تمام شدت با منافقانه عمل و منافقان كریم قرآن در

 شيعه بمذه بر تقيه درباره وهابيان از برخی كه دیگري شبهه. است شدهشناخته مشروع و پسندیده كاري عنوانبه تقيه گردیده،

 آراي و ایدعق بر تواننمی است، شدهپذیرفته كلی قاعده یک عنوانبه تقيه شيعه مذهب در چون: اندگفته كه است این اندكرده وارد

 .است علمی اعتبار فاقد آنان آراي و اقوال درنتيجه و. شودمی داده تقيه احتمال مسائل همه در زیرا برد، پی آنان واقعی

 یادآور نخست مورد در شيعه، علماي اقوال مورد در زمانی و. شودمی مطرح( ع)طاهرین ائمه روایات درباره گاهی شبهه این

 :شویممی

 .اندكرده بيان ايتقيه احكام از را واقعی احكام تشخيص راه مناسب هايشيوه به( ع)طاهرین ائمه: اوالً

 باشد نای آن نتيجه تا باشد، داشته راه تقيه اخالقی قضایاي و عملی احكام یا نظري معارف همه در كه نيست چنين ثانياً،

( ع)بيتاهل ائمه احادیث درباره اول اصل لذا. گردد حيرت دچار اسالمی احكام و معارف قلمرو در بيتاهل مذهب فهم در انسان كه

 .است تقيه عدم

 انآن فقهی و كالمی تفسيري، شماربی هايكتاب در آنان هايدیدگاه كه شویممی یادآور شيعه علماي آراء و اقوال درباره

 .است منتشرشده دنيا علمی مراكز و هاكتابخانه در و نقل،
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 ميان مشهور یا اكثریت موردقبول گروهی و. است آنان اتفاق و اجماع مورد برخی: است دسته چند آنان هايدیدگاه

 و مكتوم آنان اتنظري و آراء درهرصورت ندارد؛ وجود هاآن در شهرتی یا اجماع و است، اختالف مورد نيز ايدسته و هاست،آن

 .شوند تردید دچار هاآن واقعی آراء و عقاید درباره یا یابند، دست هاآن به نتوانند دیگران تا نيست سرّي

 

 

 بحث ونتيجه گيري:

 وامعج در اجتماعی مناسبات تنظيم در تفكر تعميق لزوم اوليه، جایگاه از شده ترد انسان هدایت و الهی شریعت پایداري و حفظ

 دولتی نابي و انسانی بينا تعامالت و همگرایی و وحدت واقعبه. كندمی گوشزد دانشگاهيان و محققان ما بر ازپيشبيش را اسالمی

 سيره و كریم قرآن در كه است تقيه هاآن ازجمله. است گذاشته ارث به بندگانش براي خداوند كه است بزرگی راهكارهاي نيازمند

 و جان حفظ آن عمده غرض و ثانوي، است اصلی تقيّه واقعبه. شد اشاره هاآن از برخی به كه خوردمی چشم به اطهار ائمه و نبوي

 ايجهنتي تقيه اگر و واجب، تقيه باشد، تقيه بر متوقف یادشده امور حفظ اگر حال است، شریعت و دین حفظ نيز و مال، و شرف

 .بود خواهد حرام باشد، داشته مزبور غرض برخالف

 دارند، ايویژه اهميت متشرعه و شارع نظر در كه واجباتی و محرمات از برخی در: »فرمایدمی تقيه حرمت موارد درباره خمينی امام

 دین قتحقي كه ايگونهبه آن تفسير و قرآن، و اسالم كردن ردّ مشرّفه، مشاهد و معظمه كعبه كردن ویران مانند نيست؛ جایز تقيه

 و خرابكاري براي مخفی و سري هايگروه تشكيل» معناي به كه ايتقيه .گردد معرفی الحادي مذاهب مانند و گردیده، تحریف

 آن هب شيعه كه ايتقيه به ربطی هيچ ايتقيه چنين و است مردود و باطل شيعه، خصوصاً مسلمانان همه ازنظر باشد «ویرانگري

 .ندارد است معتقد

 اما ود؛شمی مرتكب آبرویش و مال و جان حفظ جهت به كننده تقيه فرد كه است جرمی «تقيه» كنيم فرض: گویيممی پایان در

 كه تاس كرده وادار را او و كرده واجب شيعه بر را تقيه كه گرددبرمی سببی آن به حقيقت در تقيه شود، گفته كه است این حق

 و عقل لكهب نيست كننده تقيه فرد شخصی ميل تقيه، سبب یعنی. كند تظاهر ندارد اعتقاد هاآن به كه افعالی و گفتار برخی به

 .دهدمی دستوري چنين او به كه است اسالم دین

 بدین يثانو اطالع تا. باشد اسالمی جوامع راهنمایی ثانوي اطالع تا تواندمی عقل و اجماع سنت، قرآن، پشتوانه به تقيه بنابراین

 .بود خواهد هم حرام بلكه نيست واجب و الزم دیگر تقيه تنهانه گردد، رفع تقيه الزامات اگر كه دليل
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