بسم اهلل الرحمن الرحیم

کاربرد تقیه سیاسی در زندگی اهلبیت(ع)
نویسنده:سیدحسین علی نقوی
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چکیده
تقیه یکی از اصول مھم زندگی بشراست که در ادوار مختلف،انسان ها از جمله اهل
بیت(ع) برای حفظ جان خود و پیروان خویش از گزند دشمن،از آن استفاده نموده اند۔ با
این وجود ،وجوه متعدد استفاده اهل بیت(ع) از اصل تقیه به ویژه در بعد سیاسی تشریح
نشده است۔ در این زمینه ،آثار فراوانی به رشته تحریر در آمده؛ ولی بیشتر آنھا به تقیه
اهل بیت(ع) در وجه فقھی پرداخته اند لذا با این پرسش که کاربرد تقیه سیاسی در زندگی
اهل بیت(ع) چگونه است؟مواجه ایم .این نوشتار سعی بر آن دارد تا اهمیت و ضرورت
تقیه از سوی اهل بیت(ع) را از ُبعد تاریخی -سیاسی بیان نماید۔ با مراجعه به قرآن و کتب
تاریخی و روایات و احادیث و با شیوه توصیف و تحلیل می توان به تبیین موضوع مقاله
پرداخت۔اهل بیت(ع) برای حفظ جان خود و یاران و محافظت از امامت و والیت و نیز
حفظ وحدت میان مسلمانان ،ناگزیر به استفاده از اصل تقیه در ادوار مختلف زندگی خود
بوده اند۔
واژگان کلیدی :تقیه ،اهل بیت(ع) ،دشمن،وحدت و سیاسی.

 - 1دانش پژوہ مقطع دکتری رشتہ تاریخ اهل البیت(ع) جامعه المصطفی(ص)hussainajfi@yahoo.com-
1

مقدمه
اهل بیت(ع) برای حفظ جان خود و یاران و نیز حفظ وحدت میان مسلمانان بنا به اقتضای دوران خود در
مواقع مختلف از اصل تقیه استفاده نموده اند۔ تقیه یکی از اصول مھم زندگی بشری می باشد که شرع مقدس
برای حفظ جان و جلوگیری از بروز اختالف میں جامعه در مواقع خطر استفاده از آن را اجازه داده است۔ اهل
بیت(ع) در دوران اختناق و تحت مراقبت های شدیدی قرار داشتند بطوری که در برخی موارد در مجامع
عمومی از ابراز امامت خود نیز معذور بوده اند۔ بر همین مبنا در بسیاری از موارد به صورت اشاره و یا با استفاده
از پنھان کاری ،از اصل تقیه استفاده نموده و به برکت تقیه و پنھان کاری ،جان خود و دوستان خود را حفظ
نموده اند۔ حکام زمان اهل بیت(ع) همیشه در پی آن بوده اند تا کشف کنند که اهل بیت(ع) با آنان مخالف
می باشند و از این طریق بتوانند سختگیری های شان را بر آنھا زیاد نمایند و یا آنھا را زندانی نمایند و به
شھادت برسانند۔ در این راستا جاسوسانی بسیار پیرامون اهل بیت(ع) قرار می دادند تا از ّ
سر و کارهای اهل
بیت(ع) آگاهی یابند۔ اهل بیت(ع) نیز در مقابل با استفاده از اصل تقیه ،نقشه های دشمنان را نقش بر آب
نموده ،جان خود و یاران را از گزند دشمنان حفظ می نمودند۔ تقیه ،نفاق محسوب نمی شود؛ زیرا نفاق اظھار
ایمان و اخفای کفر است؛ ولی تقیه ،اخفای ایمان و اظھار کفر از سر اکراه می باشد۔ با این وجود ،استفاده از
تقیه محل و مکان مناسب خود را می طلبد؛ البته در جایی که مسلمات و ضروریات دین خدشه دار و باعث
خونریزی شود ،تقیه جایز نیست۔

تعاریف و تاریخچه
الف -تعاریف
تقیه :از مصدرهای متعدد از اصل ’’وقی‘‘ است۔ پرهیز و دوری از چیزی یا کسی که برای انسان ضرر دارد ،به
منظور محافظت خود ،از معانی آن است۔ (ابن منظور :۴۱۴۱ ،ذیل ماده وقی)همچنین تقیه ،پرهیز از آسیب
شخص دیگر از راه همراهی گفتاری یا رفتاری با او می باشد۔ (انصاری )۷۳ :۴۷۳۱ ،تقیه ،مقوله ای از جھاد
است۔ تقیه در مکتب اهل بیت(ع) مبنایی برای چشم پوشی از حق نیست ،بلکه وسیله ای برای نجات و
پاسداری از حق و نوعی تاکتیک دفاعی در مقابل دشمن است؛ این مطلب با توجه به استعمال کلماتی
چون ’’جنه‘‘ (کافی :۴۷۳۱،ج۱۱۱، ۱؛ مجلسی:۴۱۱۷،ج )۷۹۳ ،۳۱به معنای سپر و ’’ترس‘‘ (کافی:۴۷۳۱،
ج )۱۱۱ ،۱به معنای کاله خود در احادیث ،به دست می آید۔
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اهل بیت(ع) :اهل در لغت به معنای انس و قرابت آمده (فیومی ،بیتا )۱۳ :و بیت هم به معنای محل
سکونت و جای بیتوته است و اصل اهل البیت در لغت به معنای خویشان فرد است که با او قرابت و خویشاوندی
داشته باشند۔(همان )۳۳:طبق احادیث فریقین ،این اصطالح بر امامان؛ یعنی از امام علی(ع) تا امام زمان(ع)
منطبق است۔ (مجلسی :۴۱۱۷ ،ج)۷۷۳ ،۷۳
دشمن :واژه دشمن در فرهنگ دینی و اصطالح قرآنی به معنای ’’عدو‘‘ به کار رفته است۔در فرهنگ فارسی
،به معنایٓ بدخواه دیگری،عدو ،خصم ،مخالف مقابل دوست و محب به کار می رود(.معین:۴۷۳۱ ،ج،۱
)۳حفظ نفس از دشمن،از اقسام مصالح ضروری است که مورد اهتمام شارع قرار گرفته و اساس بسیاری از
قانون گذاری های الهی است۔ شیخ طوسی درباره حفظ نفس می گوید’’ :تقیه در نظر علمای شیعه هنگام
ترس از کشته شدن واجب است۔‘‘(طوسی ،بیتا :ج)۱۷۳ ،۱
ب -تاریخچه تقیه
اصل تقیه ،پیشینه ای بسیار دراز دارد۔ اولین مورد آن مربوط به حضرت شیث (هبۃ الله) فرزند حضرت آدم(ع)
برمی گردد که از قابیل برای حفظ جان خود تقیه کرد۔ (مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۱۴۹ ،۳۳همچنین مورد دیگر آن
در باره حضرت ابراهیم(ع) است که برای حفظ جان خود در جریان شکسته شدن بتھا ،از تقیه و توریه استفاده
نمود۔ (زمخشری ،بیتا:ج۷،۴۱۱؛ طباطبائی :۴۷۹۱،ج )۷۱۱ ،۴۱هارون به دستور برادرش موسی(ع) مأمور
به نرم سخن گفتن با فرعون شد۔ (مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۷۹۳ ،۳۳داستان مشھور اصحاب کھف نیز از موارد
تقیه می باشند۔ (مجلسی :۴۱۱۷ ،ج ۱۱۹ ،۳۳و ج۱۱۳ ،۴۱؛حرعاملی :۴۱۱۹ ،ج۴۳ ،۴۴؛ طبرسی:۴۷۱۳ ،
ج)۳۴۱ ،۳تقیه انواع و اقسام مختلفی دارد همانند تقیه سیاسی ،کالمی ،فقھی و باز هم از نگاه دیگر می توان
آن را به تقیه کتمانی ،اظھاری ،مداراتی ،اکرامی ،خوفی و غیره تقسیم نمود۔تقیه نمودن امری فطری می
باشد و شرع نیز حکم آن را امضا نموده است؛ وگرنه انبیا الھی نمی توانستند به آن عمل نمایند۔

تقیه در دوران پیامبر(ص)
پیامبر(ص) در بسیاری از موارد مجبور به تقیه بود همانند سری بودن دعوت ایشان در سه سال اول بعثت که
علت آن را می توان پایین بودن فضای عمومی نسبت به درک و شناخت برخی حقایق برشمرد و ممکن بود
نھال اسالم که هنوز در مرحله ابتدائی خودش بود ،در نطفه خشک شود.تقیه پیامبر(ص) در مورد تبدیل
َ ّ
عبارت ’’ ِب ْس ِم الله ا َّلر ْح ٰم ِن َّالر ِح ْیم‘‘ به عبارت ’’ ِب ْاس ِمک الل ُھ َّم‘‘ و حذف عنوان ’’رسول الله‘‘ بعد از نام ’’محمد‘‘ در
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جریان صلح حدیبیه( ،ابن هشام ،بیتا :ج۷۴۳ ،۷؛ طبری :۴۷۳۳ ،ج )۳۷۱ ،۱تقیه مداراتی است که در صورت
عدم قبول ،مشرکان حاضر به صلح نمی شدند۔ تقیه پیامبر(ص) فعل شخصی ایشان نمی باشد بلکه برگرفته
از قرآن می باشد ،چنانکه در آیه  ۱۳سوره آل عمران نسبت به تقیه مؤمنان از کافران تصریح نموده است۔ از
مصادیق تقیه پیامبر(ص) می توان به کتمان نام منافقینی که در هنگام برگشت از تبوک ،قصد ترور پیامبر(ص)
را داشتند ،خواندن نماز بر جنازه عبدالله بن ابی که از سران منافق مدینه بود(،حرعاملی :۴۱۱۹ ،ج)۳۳۱ ،۱
اشاره نمود۔ همچنین تغییر ندادن ساختمان کعبه از آن چه قریش در سال  ۷۳عام الفیل به قصد تجدید بنای
آن ،ساخته بودند (همان ،ج )۷۱۳ ،۹که در منابع اهل سنت آمده است،علت آن نومسلمان بودن مردم
بود۔(احمد بن حنبل ،بیتا :ج)۳۳ ،۳
ابوطالب نیز به منظور حمایت از جان پیامبر(ص) ایمان خود را اظھار نمی کرده است ،به طوری که بسیاری از
مورخان سنی ،کفر ابوطالب(ع) را قایل شدند۔(جعفر مرتضی :۴۱۱۳ ،ج)۴۳۳ ،۴حتی پیامبر(ص) بخش
عمودی معراج را به علت ظرفیت پایین اذهان عمومی مردم بیان نفرمودند و بعدها آن را بیان نمود۔ علت این
بود که برخی از مسلمانان حتی با شنیدن بخش اول آن (معراج افقی) ،مرتد شدند۔(همان)۱۳۳ ،در این راستا
می توان به تقیه برخی اصحاب نیز اشاره نمود همانند بیزاری عمار از پیامبر(ص) در هنگام شکنجه توسط
مشرکان که نوعی تقیه سیاسی کالمی بود و مورد تائید آن حضرت قرار گرفت۔(مجلسی ،همان۱۴۱ ،؛
طباطبائی ،ج)۷۳۳ ،۴۱موارد تقیه پیامبر(ص) بیشتر سیاسی و کالمی بود و مخالفین پیامبر(ص) بیشتر کفار
و یا مخالفانی در لباس مسلمان (یعنی منافقین) بودند۔

تقیه در زمان امام علی(ع)
از آنجا که تقیه امری فطری می باشد و بیشتر در مواقع خطر برای حفظ جان بکار می رفت ،در سیره ائمه
معصومین(ع) نمونه های فراوان استفاده از تقیه مشھود است۔ اگر علت استفاده از اصل تقیه در تاریخ
اهلبیت(ع) را واکاوی نمائیم ،بیشتر به این نتیجه می توان رسید که آنھا برای حفظ جان خود و اصحاب و
حفظ وحدت میان مسلمانان ناگزیر به استفاده از تقیه بوده اند۔ مشروعیت اصل تقیه مورد اتفاق فریقین می
باشد و از آنجا که تقیه امری عقالیی است ،مورد پذیرش تمام عقالی جھان می باشد۔ شافعی قائل است که
تقیه به خاطر حفظ جان جایز است(.قصیر عاملی)۱۳ :۴۷۳۱ ،

4

مھم ترین تقیه سیاسی امیرالمؤمنین(ع) ،سکوت ۱۳ساله ایشان بعد از ماجرای سقیفه است که برای حفظ
وحدت امت اسالمی که نیاز شدید جامعه اسالمی در آن زمان بوده صورت گرفت۔(مجلسی،همان)۷۹۱ ،۱۳ :
ّ
با این وجود ،امیرالمومنینؑ خالفت را حق مسلم خود می دانست و در نھج البالغه و در خطبه شقشقیه به
آن اشاره نموده است۔ (نھج البالغه ،خطبه۷؛ مفید :۴۱۴۷ ،ج ،۳ص)۱۳۳
امام علیؑ در مورد تقیه اش می فرماید:
’’ما با گروهی با خوش رویی برخورد می کنیم ،در حالی که دل های مان ایشان را دشمن می دارد ،آن ها
دشمن خدا هستند و این گونه برخورد ما جھت حفظ برادران مان است نه خودمان۔‘‘(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج،۳۳
)۱۱۴
آن حضرت در دوران حکومت خود از جھت بیان احکام تقیه نمی کرد ،گر چه از جھت عمل دستش در تغییر
احکام بسته بود۔البته شکی نیست که امام علیؑ مسائل مختلف کالمی ،به خصوص مسئله والیت و لزوم
اطاعت از ائمهؑ را در طول زندگی خود بعد از پیامبرؑ چه برای مردم و چه برای شیعیان ّ
خاص بیان می کرد
که این بیانات در کتاب های مختلف جمع آوری شده است۔ اما نکته قابل توجه این است که زمان آن
حضرتؑ ،قابلیت درک او را نداشت۔
امام علی(ع) یکی از مظلوم ترین امامان به شمار می آید که با مشکالت مختلف اجتماعی و سیاسی و فقھی
دست به گریبان بوده است و به خاطر رفتار و روش های خلفای قبلی ،به راحتی نمی توانست اوضاع را تغییر
بدهد و به همین خاطر است که برخی نابخردان ،ایشان را در امور حکومت داری ناموفق جلوه می دهند۔

تقیه تا پایان امامت امام سجاد (ع)
از برجسته ترین مصادیق تقیه سیاسی ائمهؑ در این دوره صلح امام حسنؑ است که یکی از مھم ترین علل
آن حفظ خون مسلمانان به خصوص شیعیان می باشد۔(همان :ج۴۹ ،۱۱؛ سیوطی )۴۳۱ :۴۷۳۳ ،عدم قیام
امام حسینؑ در زمان معاویه نیز از همین باب است۔ معاویه فردی بود که ظواهر اسالم را رعایت می نمود؛
لذا مخالفت صریح با وی به راحتی امکان پذیر نبود۔
نماز خواندن امامین حسنینؑ پشت سر مروان بن حکم حاکم مدینه(مجلسی :ج۱۳ ،۳۳؛ حرعاملی ،ج،۳
 )۷۳۷را می توانیم از مصادیق تقیه سیاسی و اجتماعی به شمار آوریم که بخاطر حفظ وحدت میان مسلمانان،
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مجبور به این عمل بوده اند۔کاربرد تقیه در جھت مصلحت مؤمنان و مسلمانان جعل شده است و این دارای
ّ
حدی است که فراتر از آن جایز نخواهد بود؛ اگر تقیه کارایی خود را از دست بدهد و دشمن به گونه ای شریر
و ستمکار باشد که در هر حال ،قصد نابودی مؤمن را داشته باشد ،در آنجا تقیه جایز نیست ،بلکه باید مقاومت
کرد۔ امام باقر(ع) تقیه را عاملی برای صیانت خون ها به شمار می آورند ولی قائل به این هستند که اگر کار به
قتل و خونریزی کشیده شود ،دیگر تقیه روا نیست۔(حرعاملی ،ج)۱۳۷ ،۴۴چنانچه بر امام حسین(ع) ثابت
شده بود که یزید به هر صورت ایشان را به شھادت خواهد رساند ،لذا آن حضرت(ع) تقیه نکرد۔
امام سجادؑ برای تقیه خود شیوه خاصی را انتخاب کرد که حساسیت حاکمان را برنمی انگیخت۔ ایشان به
بیان معارف شیعی در قالب دعا پرداخت و از این نظر با مردم و مخالفین مذهبی برخوردی نداشت؛ چنانچه
محمد بن شھاب زهری می گوید هیچ دوست نھانی و هیچ دشمن آشکاری برای امامؑ وجود
نداشت۔(مجلسی ،ج۱۱۴ ،۳۳؛ حرعاملی ،ج )۳۱۴ ،۳امام(ع) در حقیقت قدرت مخالفت با طبقه حاکم را
نداشتند؛ لذا سیاست و حکمت اقتضا می کرد که با تقیه و مدارات ،رفتار عملی خود را پیش ببرد و در این فضا،
جان خود و هم جان شیعیان را حفظ نمایند۔
قول امام سجاد(ع) که هر گاه درمیان حاکمان ظالم به سر می برید ،احکام آنان را اجرا کنید و خود را آشکار
نسازید که کشته خواهید شد؛(حرعاملی :ج۳ ،۴۳و )۴۳۳راهنمای بزرگی برای زندگی در دوران خفقان می
باشد۔
اگر به رفتار حاکمان دقت نمائیم ،در می یابیم که آنان نسبت به اقدامات سیاسی امامان و شیعیان حساس
بودند و هیچگاه در مورد امور فقھی مزاحمتی ایجاد نمی کردند یکی از مصادیق این واقعیت ،یحیی ابن ام
طویل است که یکی از باب های امام سجاد(ع) بود که پس از شناسایی توسط حجاج شھید شد۔(طبری،
 )۴۹۷ :۴۱۴۷البته امام(ع) به علت رعایت نکردن اصول پنھانکاری از سوی برخی شیعیان ،با مشکالتی مواجه
شدند و در جایی از آن به عنوان گالیه ذکر نموده و فرمودند :دوست داشتم که قسمتی از گوشت های بازوی
خود را می دادم تا دو صفت شتابکاری و رعایت نکردن پنھان کاری از میان شیعیانمان رخت بربندد۔(مجلسی،
همان)۹۹ :

تقیه در زمان امام باقرؑ
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از آنجا که این دوران با ادامه فشارهای خلفای اموی بر علیه شیعیان همراه بود؛ از این لحاظ در این دوره
شاهد آغاز رشد صدور روایات تقیه و نیز تقیه آن حضرت در ابعاد مختلف فقھی ،سیاسی ،اجتماعی و کالمی
می باشیم که در حقیقت این دوره نقطه عطفی در جھت اثباتی تقیه است۔ امام باقر(ع) به شیعیانش سفارش
نمود که در صورت ابتال به گرفتاری و پایداری نمودن ،خداوند پاداش هزار شھید را برای آنان می
نویسد۔(حرعاملی :ج)۱۳۱ ،۷
نکته ای وجود دارد که امام(ع) چرا از پنھان کاری و رازداری استفاده می نموده اند؟ چه رازی وجود داشته
است که امام(ع) باید آنقدر مراعات تقیه را می نمودند؟شاید بتوان گفت که راز اصلی ،مسایل و مطالبی پیرامون
اسرار تشکیالتی امام(ع) بوده است۔ یک جمع که با هدف انقالبی و با ایدئولوژی راهنما ،در میدان مبارزه
سیاسی و فکری گام می نھد ،دارای اسرار و تاکتیک های پیش بینی شده ،زمان و مکان اقدام های بزرگ،
نام و نشان و تکلیف مھره های مؤثر ،منابع مؤثر مالی ،خبرها و گزارش ها از حوادث و وقایع مھم و غیره۔۔۔ می
باشد۔ به نظر می رسد یک سری رازهای تشکیالتی وجود داشتند که امام(ع) ،بنابر اهمیت آن ،از اصل تقیه
در مورد آنھا استفاده می نمودند۔ از همین جا می توان سخن امام(ع) که کسی که با ما به پیکار برمی خیزد،
بر ما گران بارتر نیست از آن که راز ما را افشا می سازد ،را فھمید۔ از سوی دیگر وقتی ارتباط امام(ع) را با قیام
ً
های شیعی واکاوی می نمائیم ،تائیداتی از سوی امام(ع) مشاهده می شوند؛ پس حتما میان امام(ع) و
صاحبان قیام ،رابطه ای وجود داشته است و مکاتبات و دستوراتی رد و بدل می شده اند و تقیه نیز در همین
امور بوده است۔
در دوران امام سجاد(ع) دوستان اهلبیت به بیست نفر نمی رسند؛ ولی حاال تعداد انبوهی از خراسان و دیگر
مناطق شیعه نشین مانند کوفه و مدینه و مناطق جدید از کشورهای اسالمی که از مرکز حکومت بنی امیه دور
است ،نیز بر قلمرو طرز تفکر شیعی افزوده شده بود۔ از این مطالب به وضوح می توان به اقدامات مخفیانه امام
سجاد(ع) و تشکیالت اندرونی ایشان پی ُبرد که با تقیه و پنھان کاری زیاد ،آن را به سرانجام رسانید؛ تا جائی
که در زمان امام باقر(ع) تعداد دوستداران از هزاران نفر تجاوز می کند۔
از موارد تقیه سیاسی امام باقرؑ می توان روایت توریه ای ایشان که در مجلس هشام ،خطاب به او فرمودند را
ذکر نمود’’ :ای امیرمومنان ،بر مردم واجب است که از امامشان اطاعت نمایند و هنگام نصیحت و خیرخواهی
با او از در راستی درآیند۔‘‘(مجلسی ،همان :ج)۷۴۳ ،۱۳
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از موارد دیگر تقیه امام باقر(ع) می توان به برخورد آن امام(ع) با دشنام دهنده به حضرت علی(ع) (مجلسی،
ج )۷۱۱ ،۳۳و سفارش به یکی از یاران خود مبنی بر عدم ترک نماز پشت سر حاکم اشاره نمود۔(حرعاملی ،ج،۳
 )۷۳۱همچنین سفارش به رعایت خوشرویی در برخورد با مخالفان(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۱۱۴، ۳۳و صدور
اجازه سوگند تقیه ای از سوی امام باقرؑ برای بعضی یاران خود به جھت حفظ اموال مسلمانان(مجلسی،
 :۴۱۱۷ج )۷۴۴ ،۳۳از دیگر موارد تقیه می باشد۔ امام باقر(ع) در روایتی تصریح نمودند که خداوند تقیه را در
صورت ناچاری ،برای انسان حالل ساخته است۔(کلینی :۴۷۳۱ ،ج )۱۱۱ ،۱و نیز فرمودند که تقیه در هر مورد
ناچاری است؛ و آن کس که دچار آن شود ،بھتر می تواند مورد آن را دریابد۔(حرعاملی :۴۱۱۹ ،ج۱۳۳ ،۴۴؛
مجلسی :۴۱۱۷ ،ج)۱۷۱ ،۳۳
علل رشد روایات تقیه در دوران امام باقرؑ را می توان ظرفیت های مختلف جامعه آن روز و نیز جلوگیری از
دست آویز قرار گرفتن روایات به وسیله غالیان و هم چنین حفظ جان شیعیان از تعرض حکومت دانست۔

تقیه در زمان امام صادقؑ(ع)
در زمان امام صادقؑ(ع) تقیه به اوج خود می رسد و در این باب روایات فراوانی از این معصومؑ به چشم می
خورند۔ از ُبعد سیاسی ،علت این روایات ،فشارهای سخت از سوی حکومت های مرکزی می باشد و رشد روایات
تقیه در بخش های دیگر را می توان طوالنی بودن دوران امامت ایشان دانست۔
اگر بخواهیم با ترسیم یک منحنی روایات تقیه را بررسی کنیم ،دوره امامت امام صادق(ع) بلندترین نقطه این
منحنی را به خود اختصاص می دهد۔ زیرا حدود نیمی از روایات تقیه در بحاراالنوار ( ۳۷روایت از  ۴۱۳روایت)
از این امام نقل شده(،مجلسی :۴۱۱۷ ،ج۷۹۷۹ ،۳۳۔ )۱۱۷که این رقم غیر از احادیث مربوط به تقیه است
که ایشان از قول امامان پیش از خود نقل می کند۔از موارد تقیه سیاسی در زمان امام صادقؑ می توان به
پوشیدن لباس سیاه که سفاح برای ایشان فرستاده بود اشاره کرد که امامؑ با وجود تصریح به اینکه این لباس،
لباس اهل آتش است ،آن را می پوشد۔(حرعاملی :۴۱۱۹ ،ج)۱۳۹ ،۷
امام صادقؑ در دستورالعملی خطاب به یاران خود ،آنھا را از اقدامات سیاسی تند همانند قیام زید باز می
داشت و آنھا را از مطرح کردن مسائل سیاسی باز داشته ،امر به نشستن می نمود و اظھار می داشت که شما
هیچ گاه به تشکیل حکومت دست نخواهید یافت و زیدیه همیشه برای شما پوشش خواهند بود۔(مجلسی،
 :۴۱۱۷ج)۳۱ ،۳۳
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تقیه امامان ریشه سیاسی داشته است؛ وقتی محمد ابن سنان به ظاهر از نزد امام(ع) طرد می شود؛ این تبری
جستن و اظھار بیزاری ،هیچ دلیلی جز یک تاکتیک تشکیالتی ندارد؛ چرا که وی باب امام صادق(ع) بوده
است۔ کسانی که امین و مورد اعتماد امام(ع) بودند یا مسئول جمع آوری و تقسیم اموالی بودند که در اختیار
امام بود ،بی گمان از اسرار زیادی باید آگاه باشند ،که کمترین و کوچکترین آنھا اطالع از نام پرداخت کنندگان
و نام گیرندگان آن اموال است و این برای دشمنان تشکیالت امام(ع) طعمه کوچکی نبود؛ سرنوشت عبرت
انگیز معلی ابن خنیس وکیل امام صادق(ع) در مدینه و اظھارات تقیه آمیز امام(ع) درباره مفضل ابن عمر
وکیل آن حضرت در کوفه نمونه روشن برای این مدعاست۔
در باب تقیه سیاسی به مواردی برخورد می کنیم که امام صادقؑ از خلیفه با عنوان امیرالمومنین یاد نموده
است۔(حرعاملی :۴۱۱۹ ،ج )۹۳ ،۳همچنین اقدام امام صادق(ع) در مورد جانشین خود که ایشان پنج نفر را
به عنوان وصی خود معرفی نمود۔(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۳ ،۱۳امامؑ فاش کننده اسرار را قاتل عمدی و نه
خطایی ائمهؑ به حساب آورده است۔(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۳۳ ،۳۳امام صادقؑ در بیان علل تقیه می فرماید
که تقیه بر من آسان تر است تا این که گردنم زده شود و خداوند عبادت نشود۔(حرعاملی :۴۱۱۹ ،ج،۳
)۹۳چنانچه امام(ع) در جواب ابوبصیر فرموده بود :به خداوند سوگند چنین شخصی وجود دارد که از رازها و
اخبار غیبی خبر دهد ،اما تو تنھا یک حدیث که آن را کتمان کرده ای برای من شاهد بیاور۔(مجلسی:۴۱۱۷ ،
ج)۱۱۱ ،۳۳
از ُبعد دیگر ،از آنجا که محور بحث ما تقیه اهل بیت(ع) تا عصر غیبت صغری می باشد ،می توان چنین گفت
که ائمه(ع) در راستای تربیت شیعیان و اصحاب خود بوده اند تا آنھا را با امر غیبت آشنا نمایند و در هنگام
امام خود
وقوع غیبت ،آنھا از غیبت امام خود سردرگم نشوند و عادت به غایب بودن و یا در دسترس
نبودن ِ
ِ

داشته باشند؛ چنانچه امام(ع) در این راستا تصریح داشت که هر چه به این امر (غیبت) نزدیک می شویم ،تقیه
شدیدتر می شود۔(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج ۷۹۹ ،۳۱و  )۱۷۱این فرمایش امام(ع) می تواند زمینه سازی برای
آماده سازی اذهان عمومی نسبت به پذیرش غیبت باشد و شاید هم برای آماده سازی قیام بوده ولی شرایط
قیام محقق نشدند۔
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تقیه در دوران امام کاظم(ع)
تقیه کالمی سیاسی امام کاظم(ع) از همان زمان آغاز امامتش شروع شد؛ که امام(ع) حتی امامت خود را به
صورت علنی اظھار نمی کرد۔(مفید :۴۱۴۷ ،ج۱۱۷ ،۱؛ مجلسی :۴۱۱۷ ،ج)۳۱ ،۱۳
یکی از نمونه های تقیه امام کاظم(ع) سخن آن بزرگوار است در باب خواندن نماز پشت سر حاکم وقت که
امام(ع) با استناد به نماز خواندن حسنین (علیھم السالم) پشت سر مروان(،حرعاملی :۴۱۱۹ ،ج)۷۱۴ ،۳
علت نماز خواندن خود پشت سر حاکم وقت را بیان فرمود۔شدت تقیه ایشان را می توان در نامه آن حضرت
بعد از مرگ موسی الھادی خطاب به مادر خلیفه مشاهده کرد که در آن نامه از خلیفه با
عنوان ’’امیرالمؤمنین‘‘ یاد کرده و عبارتی چون ’’صلوات الله علیه و رحمته و مغفرته و رضوانه‘‘ برایش می
نویسد۔(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج)۴۷۱ ،۱۳
تشکیالت امام کاظم(ع) به قدری وسیع بود که با اقصی نقاط مملکت اسالمی ارتباط داشت؛ میزان این
ارتباطات وسیع را می توان در اقدام اسماعیل پسر عموی امام(ع) مشاهده نمود که نزد خلیفه رفته و از آن
حضرت سعایت نمود و نزد هارون از وجود دو خلیفه در جامعه اسالمی سخن به میان آورد و اظھار داشت که
مردم به موسی بن جعفر(ع) مالیات و پول می دهند۔(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۱۷۹ ،۱۳در همین راستا ،امام(ع)
با توسل به تقیه ،به خلیفه فرمودند که هیچ خراجی دریافت نمی کنند۔(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج)۴۱۳ ،۱۳
شاید برخی صاحب نظران ادعا کنند که امام(ع) هدفی به نام جنگ و یا انقالب و قیام نداشتند؛ طبق روایتی،
یکی از راویان نزدیک امام(ع) وقتی به اتاق شخصی آن امام(ع) می رود ،در آنجا سه چیز را مشاهده می کند
که از آن سه چیز به تعبیر امروزی می شود فھمید که امام(ع) آماده قیام بودند؛ آن سه چیز عبارت بود از یک
لباس جنگ ،یک مصحف و یک شمشیر که آویزان بود۔(حمیری ،بیتا )۴۳۱ :ولی شرایط هیچگاه مساعد
ً
نشد که امام(ع) آن لباس را بر تن کند و شمشیر به دست بگیرند ،زیرا در دوران بنی عباس مخصوصا هارون،
عرصه چنان بر شیعه تنگ بود که کسی توان فعالیت سیاسی و حتی فرهنگی را نیز نداشت ،ولی با این وجود،
در نھایت تقیه ،قیامھای شیعه همانند قیام شھید فخ را همراهی و از آنھا حمایت می نمود۔(مجلسی:۴۱۱۷ ،
ج )۴۳۳ ،۱۳البته امام(ع) ضمن منع یارانش از قیام مسلحانه ،به آنھا گوشزد می نمود که فرصت مناسب آن
میسر نیست؛ همانند منع ایشان به یحیی بن عبدالله از قیام؛(کلینی :۴۷۳۱ ،ج )۷۳۳ ،۴از این رو به شیوه
های دیگری از مبارزه علیه دستگاه ظلم و جور روی آورد۔
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یکی از این روش هایی که امام کاظم(ع) از آن استفاده نمود ،ورود و نفوذ در دستگاه حکومتی برای آگاهی
از سیاست های حکام وقت بود که در نھایت تقیه ،افراد خاص خود را تشویق به ورود به حکومت می نمود؛
نمونه ی بارز آن علی بن یقطین بود که امام(ع) حضور وی در دستگاه حاکمه را وسیله ی دفع خطرات احتمالی
علیه یاران خود برمی شمردند۔(کلینی :۴۷۳۱ ،ج)۴۴۱ ،۳یکی از اقدامات امام(ع) حفظ نیروهای مھم و
کارآمد بود که امام(ع) با سپر تقیه ،از آنھا حمایت و آنھا را از گزند دشمن محفوظ نگه می داشتند؛ چنانچه
ماجرای فرستادن لباسی توسط علی بن یقطین به محضر امام(ع) و پس فرستادن آن لباس توسط امام(ع)
قابل ذکر است۔(راوندی :۴۱۱۹ ،ج)۷۷۱ ،۴
در زمان امام کاظم(ع) رفتار سرکوب گرانه هارون با علویان ،شدت تقیه امام(ع) و یارانش را تشدید نمود و به
همین علت سازمان وکالت در زمان این امام(ع) توسعه یافت۔ (جاسم حسین :۴۷۳۳ ،جاهای مختلف) ولی
به علت شدت تقیه و از طرفی زندان های طوالنی امام(ع) و سپس شھادت ایشان در زندان ،باعث شد تا
بزرگترین مسئله در جامعه شیعی به وجود آید و آن پیدایش فرقه واقفیه بود؛ این فرقه باعث ایجاد بزرگترین
انشقاق در شیعه شد و اگر کوشش های امام رضا(ع) نبود ،می رفت تا مکتب تشیع نابود شود۔

تقیه در زمان امام رضا(ع)
بستر شناسی و شناخت وضعیت دوره هر یک از امامان(ع) می تواند بھترین معاون در تحلیل اوضاع دوران
آن امام(ع) باشد۔ چنانکه این آگاهی می تواند تفاوت روش و سیره ی هر یک از ائمه(ع) در ابعاد مختلف
مانند سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی اقتصادی را با دیگر ائمه(ع) به خوبی بیان نماید۔
در زمان امام رضا(ع) اوضاع فرق می کرد و با آنکه هارون سوگند یاد کرده بود که بعد از موسی بن جعفر(ع)
اگر کسی ادعای امامت کند ،گردن او را خواهد زد ،امام رضا(ع) بدون واهمه امامت خود را برای یارانش آشکار
کرد۔(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۴۴۷ ،۱۹علت این اصرار امام(ع) را می توان ظھور فرقه ’’واقفیه‘‘ برشمرد؛ چرا که
این فرقه قائل به حیات امام کاظم(ع) و عدم امامت فردی پس از ایشان بود۔
دوران اولیه امامت امام رضا(ع) مصادف با خالفت هارون الرشید(۴۳۷۔ ۴۹۷ق) بود۔ در این دوران نسبت به
دوران امام کاظم(ع) ،فشار و اختناق علیه شیعیان کم بود که علل مختلفی داشت۔ از مھم ترین آنھا می توان
به موارد زیر اشاره نمود:
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۱۔ هارون به دلیل به شھادت رساندن امام کاظم(ع) ،دچار بیم و هراس از سوی علویان و دوستداران اهل
بیت(ع) بود۔(یعقوبی ،بیتا :ج)۱۴۱ ،۱
۲۔ تقیه :طبق برخی روایات ،امام رضا(ع) در زمان هارون الرشید سعی می کرد تا خود را از زندگی اجتماعی به
دور نشان دهد تا خلیفه از توجه پیرامون ایشان منصرف بشود۔ چنانکه ایشان پس از شھادت پدرش ،تعدادی
گوسفند ،خروس و سگ خریداری نمود و وانمود کرد که مشغول زندگی معمولی می باشد۔ چنانچه وقتی هارون
الرشید از این عمل امام(ع) مطلع شد ،احساس رفع خطر از جانب امام(ع) را ابراز نمود و گفت’’ :قد أمنا
جانبه‘‘(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج)۴۴۱ ،۱۹
۳۔ عدم وجود قیامی مھم از جانب علویان در دوران ده ساله امام رضا(ع) ،باعث شده بود تا هارون بھانه ای
برای سختگیری علیه علویان نداشته باشد۔ البته این فرض می باشد ،ولی به نظر می رسد ،شیعیان از طرف
خلیفه امنیتی نداشتند و امام(ع) تحت کنترل بوده است چون خود امام(ع) در روایتی فرمودند که تحت کنترل
هستند۔(صدوق :۴۱۱۱ ،ج )۱۴۱ ،۱میزان کنترل را می توان از حدیثی که رجال کشی آورده ،فھمید که
یونس بن عبدالرحمن نقل می کند که می خواستم از امام رضا(ع) سوالی کنم ،ولی نمی توانستم به آن
حضرت(ع) نزدیک بشوم۔(طوسی )۱۳۳ :۴۷۱۳ ،این روایت حاکی از سختگیری هارون نسبت به شیعیان و
ارتباط آنھا با امام(ع) بوده است که آنھا از سرگیری هرگونه قیامی از سوی علویان هراس و بیم داشتند۔
۴۔ البته هارون با وجود این آزادی نسبی که به شیعیان داده بود ،مراقب شیعیان و امام(ع) نیز بوده است و
توسط جاسوسانش از احوال آنھا پیگیری می نموده است؛ چون هارون در مورد نگھداری از حیوانات توسط
امام(ع) و پرداختن به زندگی معمولی ،پس از اظھار خرسندی ،نسبت به تناقض اخبار جاسوسانش ،یکی در
مورد آماده سازی قیام علیه خودش و دیگری در مورد پرداختن امام(ع) به زندگی معمولی تعجب نموده
بود۔(صدوق :۴۱۱۱ ،ج)۱۱۳ ،۱نیز با توجه به روایتی که در آن امام رضا(ع) خود به اندیشه هارون در مورد
تصمیم به قتل ایشان ،تصریح نمودند(،مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۴۴۳ ،۱۹می توان اخذ کرد که هارون قصد کشتن
امام رضا(ع) را داشته است ولی نتوانست موفق شود۔ به همین علت بوده است که امام رضا(ع) در زمان هارون
الرشید تقیه می نموده است ولی با این وجود ،امام(ع) در امر امامت خود ،تقیه نمی کرده است و در نامه هایش
به امام بودنش تصریح داشته است۔(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج)۱۱ ،۱۹
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همچنین روایتی دیگر مبنی بر عدم آزادی کامل امام(ع) وجود دارد؛ بزنطی خواستار مالقات با ایشان بود که
امام(ع) اظھار نمود تحت کنترل قرار دارد و نمی تواند با ایشان مالقات نماید و آنرا به وقت دیگری موکول می
نمایند۔(صدوق :۴۱۱۱ ،ج )۱۴۱ ،۱همچنین در موردی دیگر وقتی بزنطی با امام(ع) مالقاتی خصوصی
داشته ،امام(ع) از وی خواست تا شب را همانجا بماند ،تا مامورین حکومتی او را نبینند۔(صدوق :۴۱۱۱ ،ج،۱
 )۱۴۱فعالیت شیعیان در پوشش سازمان وکالت هم،یکی دیگر از مؤیدات سختگیری و کنترل دستگاه حاکمه
بوده است۔
در مورد تقیه سیاسی امام رضا(ع) می توان مدح و ستایش مامون توسط امام(ع)(،مجلسی :۴۱۱۷ ،ج،۱۹
 )۴۳۹افشای طرح ترور مامون و جواب رد دادن به پیشنھاد دهندگان طرح ترور وی(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج،۱۹
ّ
 ) ۴۳۷را نیز،بیان نمود۔ با وجود باز بودن فضا در دوران امامت امام رضا(ع) ،ایشان اتخاذ تقیه را در محل آن
واجب می داند۔(حرعاملی :۴۱۱۹ ،ج )۷۳ ،۴۴بر اساس روایتی از امام رضا(ع) بر لزوم پایبندی به تقیه تا قیام
قائم(،حرعاملی :۴۱۱۹ ،ج )۱۴۴ ،۴۳می توان سفارش امام رضا(ع) را نوعی پیشگویی و آینده نگری امام(ع)
برشمرد؛ که بعدها شیعیان دچار دوران های مشابه دوران امامان خواهند شد؛ که البته شاید بتوان گفت امروزه
در اکثر کشورهای جھان ،شیعیان زندگی تقیه ای را دنبال می کنند۔امام رضا(ع) با وجود آزادی ظاهری برای
شیعیان ،دوران سختی را پشت سر می گذراند۔ شکل ظاهری این دوران ،آن است که شیعیان و امام(ع)
آزادی داشته اند؛ ولی اگر از روی حقیقت و با نگاه درونی دقت نمائیم ،درمی یابیم که امام(ع) تحت فشار بود
و شیعیان نیز زیر ذره بین حکومتی قرار داشتند۔

تقیه در زمان امام جواد(ع)
امام جواد(ع) در کودکی منصب امامت را عھده دار شد و با وجود مشکالت پذیرش کم ّ
سنی امام از سوی
جامعه ،نقش حائز اهمیتی در راه گسترش و دفاع از امامت و فرهنگ اصیل اسالم ایفا نمود و پایه های امامت
را استوار ساخت و خط وصایت و رهبری را در اهل بیت(ع) حفظ کرد۔
بعد از شھادت امام رضا(ع) ،مأمون در مقامی نبود که بتواند بیش از گذشته به آزار و اذیت امام جواد(ع)
بپردازد،در نتیجه،وی برای رهایی از تھمت قتل امام رضا(ع) سعی می نمود تا نگاه عمومی را نسبت به خود
شفاف کند و سعی بر آرام نگه داشتن اوضاع می نمود۔ وی والیتعھدی را بر امام جواد(ع) نیز تحمیل نمود و
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ً
امام(ع) با شرط عدم دخالت در امور ،آن را پذیرفت و با این روش ،عمال نقشه خلیفه را که با این اقدام می
خواست کسب مشروعیت نماید ،ناکام نمود۔
مأمون که به علت نشست و برخاست با علمای معتزله ،تمایل معتزلی یافته بود؛ همیشه درصدد آن بود تا امام
جواد(ع) را با کشاندن به محافل مناظره ،شکست علمی بدهد۔ ولی همیشه امام جواد(ع) پیروز معرکه می
شدند و نقشه های مأمون و معتزلیان(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۳ ،۳۱نقش بر آب می شدند و حتی خود مأمون
نیز معترف به برتری علمی آن امام(ع) می شد(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۳۱ ،۳۱و عباسیان نیز نه تنھا به مقصود
خود نمی رسیدند بلکه موجب رسوایی و فضاحت بیشتر آنان می شد۔
در باب تقیه کالمی می توان مناظره امام(ع) با یحیی ابن اکثم را مشاهده نمود که وقتی وی احادیث جعلی
فضایل ابوبکر و عمر را بیان می کرد ،امام(ع) فرمود :من منکر فضایل این دو نیستم؛ و سپس با بیانی منطقی
به ّرد آن احادیث پرداخت۔(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج)۳۱ ،۳۱
در مورد زندگانی سیاسی امام جواد(ع) مطالب زیادی از تاریخ به دست نمی آید و مھم ترین اقدامی که از سوی
این امام(ع) در معرض مشاهده قرار دارد ،دفاع ایشان از مقام امامت می باشد۔ در مناظراتی که داشتند ،ایشان
با پاسخ دادن به تمامی سواالت ،حقانیت امامت خویش را به اثبات می رساندند۔ البته مھم ترین برکتی که این
ریزی مسئله امامت امام زمان(ع) در سن
امام(ع) داراست ،کم سن بودن ایشان می باشد که همین در پی ِ
کودکی و غیبت مؤثر می باشد و از همین جا است که شیعه در مسیر آمادگی برای پذیرش غیبت مھدی(ع)

قرار می گیرد۔
به نظر می رسد دوران امام جواد(ع) طوری بوده است که تقیه لزومی نداشته است؛ البته این به معنای آن
نیست که خلیفه کنترلی بر امام(ع) نداشته است؛ چونکه یکی از اهداف مأمون از تزویج دخترش ام فضل با
امام(ع) کنترل بر آن امام(ع) بوده است و تن دادن به ازدواج از سوی امام(ع) ،نوعی تقیه بوده است چونکه
در صورت انکار از ازدواج ،مورد عتاب و سختگیری شدید از طرف مأمون قرار می گرفت۔ از طرفی به علت
وجود فرقه های مختلف ،اقتضای آن زمان این بوده است و امام(ع) آشکارا با این فرقه ها مخالفت می
نمودند(عطاردی ،بیتا )۴۳۱ :و حتی علیه غالت ،اقداماتی شدیدتر مانند لعن آنان و دستور به قتل آنان نیز
داده است۔(طوسی۳۱۹ :۴۷۱۳ ،؛ جعفریان )۱۹۴ :۴۷۳۴ ،لذا تقیه ای آن چنانی از آن امام(ع) یافت نمی
شود .در واقع،بنابر آنچه در مورد زندگانی و دوران آن امام(ع) بیان شد ،نیاز شدیدی به تقیه نبوده است۔
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پس از وفات مأمون ،معتصم که شخصیتی متفاوت با مأمون داشت؛ بر خالف مأمون ،موضعگیری متضادی
با اهل بیت(ع) داشت و امام جواد(ع) دو سال آخر عمر خویش را تحت نظارت شدید دستگاه امنیتی و نظامی
معتصم بسر برد؛ چنانکه معتصم ایشان را به بغداد فرا خواند تا تحت نظر او باشند۔

تقیه در زمان امام هادی(ع)
امامت امام هادی(ع) با دوران حکومت چند تن از خلفای عباسی از جمله متوکل مقارن بوده است؛ وی در
دشمنی با اهل بیت(ع) مشھورتر از بقیه خلفا بود۔ متوکل از ترس اینکه مبادا امام(ع) علیه وی دست به قیامی
بزند،امام(ع) را از مدینه به سامرا احضار کرد(.سبط ابن جوزی۷۱۱ :۴۱۴۳ ،؛ مفید :۴۱۴۷ ،ج )۱۹۳ ،۱در
دوران امام هادی(ع) قیام های مختلفی از سوی علویان علیه انجام گرفت؛ اما امام(ع) برای رعایت تقیه ،هیچ
یک از آن قیام ها را تائید نکرد۔
هر چه فشار خلفای عباسی بر علویان و شیعیان بیشتر می شد ،ضرورت تقیه نیز بیشتر می شد۔ امام(ع) نیز با
حاکمان جور زمان خود به طور غیر مستقیم ،بدون اینکه آنھا حساس شوند ،مبارزه می کرد۔ چونکه امام
هادی(ع) در مقر نظامی بودند و تحت کنترل شدید قرار داشتند ،ارتباط مستقیم ایشان با شیعیان مقدور
نبود،لذا امام(ع) از طریق شبکه وکالت با پیروان خود در ارتباط بود۔(برای مطالعه ر۔ ک :جباری،۴۷۳۱:
جاهای مختلف)
روزی متوکل از امام(ع) پرسید :فرزندان پدرت درباره عباس بن عبدالمطلب چه می گویند؟ حضرت که از
اهداف شوم متوکل آگاه بود در پاسخ فرمود :ای امیرمؤمنان! فرزندان پدرم درباره مردی که خدا اطاعت
فرزندان او را بر خلق واجب کرده و اطاعت او (خداوند) بر فرزندانش واجب است ،چه می توانند بگویند؟
مسعودی می نویسد که در این روایت مقصود امام(ع) این بود که اطاعت خداوند بر فرزندان عباس واجب است
و به همین جھت سخنی تقیه ای و توریه ای بیان فرمودند۔(مسعودی :۴۱۱۹ ،ج)۴۱ ،۱
همچنین در تاریخ نقل شده که به متوکل که برای صدمه رساندن به امام(ع) ،منتظر فرصت بود خبر دادند که
َ ْ َ َ ُ ّٰ ُ َ ٰ َ
لی َید ْیه؛ روزی که ظالمان با دندان انگشت خود را می گزند۔‘‘(فرقان:
امام هادی(ع) آیه ’’یوم ی ِعض الظ ِالم ع
آیه )۱۳را به برخی از خلفا تفسیر می کند۔ متوکل در حضور برخی افراد مھم از امام(ع) مطلب را جویا شد که
امام هادی(ع) در پاسخ فرمودند’’ :منظور از این آیه دو نفر هستند که خداوند نخواسته از ایشان نام ببرد و
سپس فرمودند :آیا امیرالمؤمنین تمایل دارند از چیزی که خداوند بر آن پرده کشیده ،پرده بردارند؟‘‘ متوکل
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گفت’’ :نه ،میل به چنین کاری ندارم۔‘‘(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۱۴۱ :۳۱چنانچه از متن این روایت برمی آید،
امام(ع) در معرض تھدید متوکل قرار داشته اند؛ بنابراین می بایست تقیه پیشه نموده جوابی می دادند که فقط
اهل دقت و فھم ،هدف اصلی ایشان را دریابند۔
امام(ع) از اصحاب خود می خواستند کمتر به دیدار ایشان بیایند ،تا مبادا خطری از سوی دستگاه متوجه آنھا
شود۔(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۴۹۱ ،۳۱همچنین امام(ع) در مورد والیت و توریه یکی از یاران ،عمل او را مورد
تائید قرار دادند و در ازای عمل نمودن او به اصل تقیه ،مقامش را همراهی با ائمه(ع) در ’’اعلی علیین‘‘ بیان
نمود۔(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج)۱۱۳ ،۳۱
امام هادی(ع) در طول زندگی خویش بسیار تالش و کوشش نمود و پس از رفتن به سامرا بیشتر مراقب حفظ
جان شیعیان بود و آنھا را به استفاده از اصل تقیه سفارش می نمود؛ چرا که شیعه در مسیری قرار گرفته بود
که بتواند غیبت امام زمان(ع) را بپذیرد .است۔
تقیه در زمان امام حسن عسکری(ع)
از آنجا که امام حسن عسکری(ع) برای غیبت کبری زمینه سازی می کرد و یکی از ویژگی های عصر غیبت
تقیه است ،زندگی ایشان بیشتر از دیگر امامان با شدیدترین حاالت پنھانکاری متمایز شده است۔امام(ع) حتی
برای رساندن نامه هایش از پنھانکاری استفاده می کرد؛(مجلسی :۴۱۱۷ ،ج )۱۳۷ ،۳۱زیرا امام حسن(ع) در
شرایطی زندگی می کرد که دشمن در تالش برای کشف روابط آنھا با شیعیان بود و نیز مراقب جانشین آن
حضرت(ع) بود تا او را یافته و از بین ببرد۔
شیوه سخن گفتن با اشاره و رمز در محافل شیعه امری بس شایع بوده است۔ در این موارد امام(ع) و شیعیان
به علت اختناق حاکم در جامعه ،در حال تقیه بوده اند۔ چنانچه در روایتی محمد بن عبدالعزیز بلخی از صدا
نمودن امام در مأل عام بعنوان با اشاره امام(ع) امتناع می ورزد؛ که امام(ع) در بیان علت این کار ،فرمودند که
یا پنھان کاری است یا کشته شدن۔(مجلسی ،همان )۱۹۱:در همین زمینه جماعتی از اهواز همانند چنین
برخوردی را از امام(ع) مشاهده نمودند که بنا به تقیه با حاکم در مسیری همراه و بخاطر تقیه از مالقات با
شیعیان معذور بود۔(اربلی :۴۷۳۴ ،ج)۱۱۳ ،۱
از آنجا که حکام وقت شنیده بودند که فرزند امام حسن(ع) بساط ظلم را بر می دارد ،به شدت امام و خانواده
ایشان را زیر نظر داشتند تا مبادا فرزندی از ایشان زنده بماند۔ در این صورت بزرگترین تقیه سیاسی که از امام
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حسن عسکری(ع) به چشم می خورد ،پنھان نگه داشتن والدت فرزندش بوده است که حتی برادرش جعفر
نیز از آن خبر نداشت۔امام(ع) در زمان خودش به علت فشار شدید سیاسی ،به اصحاب خود سفارش فراوانی
به رعایت تقیه می نموده است مانند این روایت’’ :خداوند برای شیعیان در تقیه گشایشی قرار داد که در هنگام
قدرت آشکارا دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان او را اعالم می کنند و هرگاه در موضع ضعف قرار
داشتند ،این دوستی و دشمنی را پنھان می نمایند۔‘‘(مجلسی)۱۱۹ ،۳۳ :۴۱۱۷ ،
یکی از علل مھم که ائمه(ع) را ناچار به استفاده از تقیه در برابر افراد و یاران خودشان می نموده است ،عدم
کتمان و رازداری از سوی یاران بوده است که گاهی به علت عدم رازداری ،مسائل و مشکالتی را هم برای خود
آنان و هم برای امام(ع) در پی داشته است۔از آنجا که امامین عسکریین(ع) در پادگان زیر نظر حراست و
کنترل دستگاه دولتی قرار داشتند؛ لذا فشار بر این امامان(ع) زیاد بوده است۔ اگر شرایط خفقان سیاسی حاکم
باشد ،رهبران سیاسی حالت محافظه کارانه می گیرند۔ بر این اساس فعالیت های زیرزمینی و مخفیانه مورد
توجه قرار می گیرد،در نتیجه ،تقیه یعنی زندگی در گمنامی ،یا غیر مستقیم حرف زدن توسط امامان شیعه در
برابر خلفای عباسی در پیش گرفته شد۔
به نظر می رسد می توان علت سیر تصاعدی از دوران امام صادق(ع) به این طرف و شدت آن در زمان امام
عسکری(ع) را آغاز غیبت امام زمان(ع) بیان نمود،چرا که خلفای عباسی کنترل شدیدی برای پیدا کردن
جانشین امام یازدهم داشتند تا او را نابود کنند؛ به همین علت امام عسکری(ع) نمی توانستند امام بعدی را
آشکارا معرفی نمایند و این اعالن در خفا انجام شد۔ پس شیعیان باید تربیت کافی را می داشتند که اگر امام از
نظر آنان غائب باشد ،دچار واهمه و اضطراب و گمراهی نشوند و امام عسکری(ع) مشغول تربیت کردن
شیعیان بوده است که با غیبت آشنا شوند۔ بر همین اساس است که خود ایشان با سپر تقیه امام بعدی را مخفی
نگه داشت و نیز شیعیان را به پایبندی بر اصل تقیه دستور داد۔

تقیه در زمان غیبت صغری
امام یازدهم سال های آخر امامت خود را در خفا و تقیه زندگی می کرد؛ زیرا معتمد عباسی ،ارتباطات امام را
محدود کرده و از طریق جاسوس هایش ،آن حضرت(ع) را به شدت تحت نظر داشت۔(شھرآشوب:۴۷۳۹ ،
ج ) ۱۱۱ ،۱از این رو ،بیشتر شیعیان از تماس با امام(ع) محروم بودند و فقط بزرگانی از شیعه می توانستند با
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امام(ع) در ارتباط باشند۔ به همین علت امام یازدهم فرزند خویش را به صورت علنی به امامت بعد از خود
منصوب نکرد؛ بلکه با اشاره و تنھا به برخی از خواص معرفی نمود۔(کلینی :۴۷۳۱ ،ج)۷۱۳ ،۱
باید توجه داشت که اندیشه مھدویت از دوران مختار به بعد در جامعه اسالمی مطرح بوده است،لذا در هر دوره
که امامان شیعه می آمدند ،حکام به دنبال دستگیری امام عصر(ع) بودند۔ چنانچه معتمد عباسی در
جستجوی فرزند امام یازدهم می کوشید تا او را بیابد و دستگیر نماید۔ چون باور شیعیان در سطح جامعه مبنی
بر اینکه آنان منتظر قیام امام(ع) هستند ،مشھور بود۔ از این رو پیشوای یازدهم فرزندش را پنھان می ساخت
و تنھا برخی از خواص می توانستند فرزند امام(ع) را ببینند۔(کلینی :۴۷۳۱،ج )۷۱۱ ،۴در این راستا از روایات
اخذ می شود که امام عسکری(ع) با وجود شدت تقیه ،تعدادی از پیروان مورد اعتماد خود را گرد هم آورد و
فرزندش را به آنھا نشان داد۔(کلینی،۴۷۳۱ ،ج)۷۷۱ ،۴
ٰ
صغری با آن امام(ع) در رابطه بودند۔ ولی این دوره ،به خاطر تقیه شدید چنان بر
نواب اربعه در دوران غیبت
شیعه سخت گذشت که افراد مختلفی مانند ابن بابویه ،کلینی ،عبدالله بن جعفر حمیری که از افراد سرشناس
بودند ،مطالبی تحت عنوان ’’الحیرۃ‘‘ نگاشتند(طوسی ،بیتا )۱۹۱ :که همه اینھا ،نشانگر حیرت و سردرگمی
شیعیان در مورد امام دوازدهم بوده است که علت اصلی آن را می توان تقیه شدید بیان نمود۔
طبق آیه  ۳۳سوره نور و برخی آیات دیگر ،به خوبی می توان فھمید که پیش از تحقق وعده ی الھی مبنی بر
خالفت مؤمنان و نیکوکاران ،آنان در ترس و هراس به سر می برند۔ عالوه بر این که روایات بسیاری از عدالت
گستری در عصر ظھور سخن می گویند ،از گستردگی ظلم و ستم پیش از ظھور نیز گفت و گو می نمایند۔ این
ترس و هراس همان چیزی است که موجب پیدایش تقیه شده است۔
ٰ
صغری شیعیان توسط چھار نایب با امام(ع) ارتباط داشتند و به همین خاطر این چھار نایب به
در زمان غیبت
خاطر حفظ جان امام(ع) و معارف اسالم حقیقی ،باید با شدت زیادی تقیه می نمودند۔ یکی از مصادیق اوج
تقیه ،اقدام ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی مبنی بر طرد نمودن دربانش به علت لعن بر معاویه بود۔(مجلسی،
 :۴۱۱۷ج )۷۳۳ ،۳۴شاید بتوان گفت که نواب امام(ع) در امر تقیه شدت به خرج می دادند که ثمره آن را می
ٰ
صغری دانست که موجب شد آنھا از سوی حکام وقت به قتل
توان استمرار سلسله نواب در دوران غیبت
نرسند۔
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به نظر می رسد که تقیه سیاسی ،بیشتر به علت ظلم حاکمان بوده تا جان و عقیده شیعیان محفوظ بماند و
تقیه از مردم عادی که به دنبال مسائل فقھی خود بوده اند ،به این علت بوده است که اکثر حکام ظالم ،از
اختالف بین مسلمانان سو استفاده نموده و شیعیان را شناسایی می کردند لذا در بسیاری از موارد ،الزم بوده
است که از مردم عادی اعم از شیعه و عامه نیز ،تقیه شود تا موجب به وجود آمدن تعصب و اختالفی نگردد
که حکام بتوانند توسط آن ،یاران امام و شیعیان را شناسایی کرده و به هالکت برسانند۔

نتیجه گیری
زمانی بروز و ظھور
بر اساس تعریفی که تقیه دارد ،تقیه در زمان امنیت مطلق ،وجود ندارد؛ و عدم امنیت ،ظرف ِ

تقیه است۔ در حقیقت هنگام ظھور منجی موعود ،دوران تقیه پایان می پذیرد ،زیرا یکی از ارکان مھم مشروعیت

تقیه ،ترس و هراس از اظھار عقیده و احساس ناامنی از ابراز حقیقت است؛ امری که طبق روایات ،با آمدن
مھدی(عج) از بین می رود۔(حرعاملی :۴۱۱۹ ،ج)۱۱۳ ،۴۳
بر این اساس معلوم می گردد که تقیه با ظھور مرتبط است۔ در روزگار عدم امنیت و عدم عدالت مطلق یعنی در
دوران غیبت امام عدالت گستر باید تقیه را پیگیری نمود و در روزگار رهایی از بی عدالتی و ناامنی و ظھور
امام(ع) ،تقیه از بین می رود؛ چون زمینه اش از بین رفته است۔
تجربه تاریخی نشان می دهد که جامعه شیعی در بیشتر زمان ها و مکان ها از امنیت اجتماعی دیرپا و همه
جانبه ای که بتواند اعتقادات خود را به طور شفاف و صریح و کامل بیان کند ،برخوردار نبوده است۔ امروزه در
بسیاری از کشورهای جھان ،شاهد هستیم که شیعیان در حالت تقیه ای زندگی می نمایند۔ از این رو می توان
به وضوح گفت که در مقیاس وسیع منطقه ای و جھانی ،شیعه از حالت تقیه خارج نشده و همواره در وضعیتی
به سر می برد که در مواجھه با غیر شیعیان مجبور است بخشی از رفتارها و گفتارهای خود را برخالف باورهای
واقعی خویش بروز دهد۔ شاید روایاتی که تقیه را تا هنگام خروج قائم(ع) واجب و الزم می دانند ،اشاره به همین
مطلب داشته اند ،لذا باید پذیرفت که روایت های مذکور در صدد انشای حکم شرعی نبوده اند ،بلکه درصدد
پیشگویی و اخبار از آینده و وضعیت جامعه شیعی در دوران غیبت و پیش از قیام قائم(ع) بوده اند۔
همانطور که در روایات ،از تقیه به عنوان سپر نام برده شد(،حرعاملی :۴۱۱۹ ،ج )۱۱۳ ،۴۳می توان فھمید که
تقیه نوعی تاکتیک و ابزار جنگی برای مقاومت بیشتر در برابر دشمن است ،چرا که سپر ،وسیله مورد استفاده
در میدان نبرد و درگیری است نه وسیله مورد استفاده در استراحت و عافیت۔ از لحاظ دسته بندی ،نمی توان
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ادوار ائمه(ع) را به صورت منظمی دسته بندی نمود و یا بتوان به سیر تقیه در زمان ائمه مختلف ،عنوان
مشخصی داد ولی به طور کلی می توان گفت ائمه در راستای هدف واحدی که همان ارشاد و راهنمایی مردم
و بیان معارف بلند و حقیقی اسالم بوده است ،ناچار به استفاده از تقیه بوده اند تا بتوانند معارف اصیل را به
آیندگان برسانند۔
به نظر می رسد با نگاه نوینی به تاریخ دوران امامان(ع) به این حقیقت دست می یابیم که حکام وقت بیشتر به
دنبال یاران خاص امامان(ع) بوده اند۔ چونکه اطالعاتی که این گونه افراد از رازهای امام(ع) می داشتند،
مردم و شیعیان معمولی نداشتند۔در آخر به این نتیجه می رسیم که شیعیان فقط در زمان حکومت عدل
خواهند توانست تمامی عقاید و رفتارهای خود را به طور کامل از خود بروز دهند و حکومت عدل جھانی ،فقط
حکومت حضرت قائم(ع) می باشد؛ لذا تقیه باید تا زمان برپایی حکومت امام قائم(ع) وجود داشته باشد،البته
با این وجود در باب تقیه نکات مبھم فراوانی وجود دارد که امید است آیندگان با تحقیقات گسترده و تخصصی،
درصدد حل آنھا برخواهند آمد۔

کتابنامه
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۴۷۳۳ش
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 8حر عاملی ،وسایل الشیعه ،مؤسسه آل البیت ،قم۴۱۱۹ ،ق
 9حمیری قمی ،عبدالله بن جعفر  ،قرب االسناد ،انتشارات کتابخانه نینوی ،تھران ،بی تا
 11حمیری ،ابن هشام حمیری معافری المعروف ابن هشام ،السیرۃ النبویه ،دارالمعرفۃ ،بیروت ،بی تا
 11زمخشری ،ابوالقاسم جار الله محمود بن عمر ،الکشاف فی حقائق التنزل و عیون االقاویل فی وجوه التاویل ،دار المعرفه،
بیروت ،بی تا
 12سبط ابن جوزی ،تذکرۃ الخواص ،منشورات الشریف الرضی ،قم۴۱۴۳ ،ق
 13سید رضی ،نھج البالغه ،نشر هجرت ،قم۴۱۴۱ ،ق
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 25طبری ،محمد بن جریر بن رستم ،دالئل االمامۃ ،بعثت ،قم ۴۱۴۷ق
 26طوسی ،ابی جعفر محمد بن الحسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی ،دار احیا التراث العربی،
بیروت ،بی تا
 27عاملی ،سید جعفر مرتضی ،الحیاۃ السیاسیه لالمام الرضا(ع) ،چاپ دوم ،جامعه مدرسین ،قم۴۷۳۱ ،ش۴۱۱۷/ق
 28عاملی ،سید جعفر مرتضی ،الصحیح من سیرۃ النبی األعظم ،دارالحدیث ،قم۴۱۱۳ ،ق
 29عطاردی ،عزیزالله ،مسند االمام الجواد ابی جعفر محمد بن علی الرضا(علیھم السالم) ،نشر آستان قدس رضوی ،مشھد،
بی تا
 31فرهنگ معین ،معین ،نشر امیر کبیر ،تھران۴۷۳۱ ،ش
 31قصیر عاملی ،مصطفی ،التقیه عند اھل البیت ،بی جا ،المجمع العالمی الهل البیت المعاونیه الثقافیه۴۷۳۱ ،ش
 32قطب راوندی ،الخرائج و الجرائح ،ناشر مدرسه االمام المھدی(عج) ،قم۴۱۱۹ ،ق
 33فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر ،مطبعۃ الیمنیه ،بی جا ،بی تا
 34مازندرانی ،ابن شھر آشوب ،المناقب ،نشر عالمه ،قم۴۷۳۹ ،ق
 35مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت۴۱۱۷ ،ق
 36مسعودی ،ابوالحسن علی بن الحسین ،التنبیه و االشراف ،تصحیح عبدالله اسماعیل الصاوی ،دارالصاوی ،قاهره ،بی تا
 37مسعودی ،ابوالحسن علی بن الحسین ،مروج الذھب و معادن الجوھر ،تحقیق اسعد داغر ،قم ،دار الهجره ،چاپ دوم،
۴۱۱۹ق
 38مفید ،ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی ،مصنفات الشیخ المفید ،الموتمر العالمی بمناسبه ذکری
االلفیه للفقیه الشیخ المفید ،چاپ اول ،قم۴۱۴۷ ،ق
 39نجاشی ،احمد بن علی ،رجال نجاشی ،انتشارات جامعه مدرسین ،قم۴۱۱۳ ،ق
 41یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب المعروف یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،دار صادر ،بیروت ،بی تا
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