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 چکیده
مباحههههث  بههههار،ع مههههه مجلسههههى بههههه عنههههوان یکههههى از علمههههای بههههزر  شههههیعه دارای نظریههههاتى در

شناسههى احادیههث اسههت کههه مشههخص کههردن روش و معیارهههای ایشههان کمهه  بسههیاری در آسهیب
آنجها ضهرورت دارد کهه  ای ازای دارد. شناخت روایهات تقیههشناخت بهتر و تشخیص روایات تقیه

ها مو،هب ایجهاد تعهارض و اخهت ف در از منابع احکا  است و عد  شناخت آن :روایات ائمه
ههای ،ریهان سیاسهى و اخهت ف سهطح فههم شهیعیان و ،ریهان غلهو از زمینهه .شهودبین روایات مهى

 ای از دید ع مه مجلسى هستند.ایجاد روایات تقیه
ایشهان ههای ی و تحلیل شراآور،معبا ای ایات تقیهبه رو ع مه مجلسىشیو، پرداختن 
کرد،ها آن بودنای که به تقیههایى در ذیل روایت  ابل فههم و دسهتیابى اسهت. بها  ،اشار، 

و ای معیارههای شناسهایى روایهات تقیههتهرین تهوان مههممهى بررسى و تحلیل بیانات ع مه
کههردهههای نشهانه مبههانى تههرین . از ،ملههه مهههمایههن دسههت روایههات را از دیههد ایشههان مشههخص 

کتهههاب، همراههههى بههها مخالفهههان، معیهههار اعتقهههادی: انهههد ازعبهههارتع مهههه  مهههذاهب و ، اههههل 
 نهها  بههرد.را  تههوبیخ و بههدگویى، و تههرا از طعنههه مخالفههت بهها  ههول مشهههور، تفکههرات اسهه مى

کردن و ، هنگا  پاسخ دادنسکوت  نیهش  :از ائمهه پرسهش مخهالفینعد  اصرار به نهى 
 از دید ع مه مجلسى است. ای روایات تقیههای نشانهن تریاز مهم
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که ریشه در  : رآن دارد تقیه از موضوعاتى است 
َعاْل ذِلاَک َفَلا ْ ) ْْ ْوِلیااَ  ِماْن ُدوِن اْلُماْؤِمنیَن َو َماْن َی

َ
ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلکافِفریَن أ اِه فاىلا َیت َ  َس ِماَن الل َ

ِه اْلَمصیرَشْی  َسُه َو ِإَلى الل َ ْْ ُه َن ُرُکُم الل َ ِ ُقوا ِمْنُهْم ُتقاًة َو ُیَحذ  ْن َتت َ
َ
 1.(ٍ  ِإلا َ أ

در شهرا روایهى  ،از دیرباز ،علما و مفسران 2و در روایات شیعه نیش بدان پرداخته شد، است.
کهای خود به تقیه کهه ایهن دسهت روایهات در  3انهد.رد،بودن بسهیاری از روایهات اشهار،  از آنجهایى 

بهه عنهوان یکهى از  :و ما نیش مکلف به پیروی از روایات اهل بیهت اند،شرایط خاد بیان شد
مو،ب ایجاد اخت ف بهین ای ى احادیث تقیهشناسعد  آسیب، منابع دین و احکا  هستیم

  شود.مى احکا 
از ای در آن بخهش عمهد،و شهیعى اسهت مجموعهه حهدیث تهرین ،هامع ،بحار األنوارکتهاب 

کریم ع و،  و به تناسب عناوین ابواب و موضوعات درج شد،ها آن همرا، با تفسیر ،آیات  رآن 
گهردآوری  :بر احادیث نبوی، احادیث  دسى و اخبار و روایات و معارف اهل بیت نیش در آن 

کتاب  4.شد، است است و به تحلیل بسهیاری از  تنها نا ل روایات نبود، بحار األنوارع مه در 
 پرداخته است. ای از ،مله روایات تقیهها روایت

گههرایش بههه اخبههار اهههل مههى گههریزمههان بهها اوج تفکههر اخبههاریع مههه مجلسههى هههم یسههته و در  ز
کهههه ایشهههان از  ،زیهههر  هههرایننیهههش شههههر، بهههود، اسهههت و بههها و،هههود  :بیهههت ایهههن تصهههور ایجهههاد شهههد، 

گرد پهدر خهود گهری نیهش بهوسردمداران ،ریان اخبهاری گهرایش اخبهاری  -د، اسهتو ع مهه شها کهه 
کهرد،  بحهار األنهوار،هامع حهدیثى شهیعه، ترین و بزر ترین بود، استو مهم -داشته  را تهالیف 
گردان اای از استادان و پار، ىبرخو است با این همهه،  5... واند داشته یتفکر اخبار یشاناز شا

کهه ایشهان بها مى لىمحققان ع مه را فردی میان اخباری و اصو شمارند و شهواهدی و،هود دارد 
کههرد، اسههت. گههریاخبههاریبرخههى از مبههانى  بایههد ع مههه مجلسههى را از ، از ایههن رو 6نیههش مخالفههت 

                                                           
 .۲۸آیه ، . سور، آل عمران1
 .۲۹۳د، )طوسى(مالیاأل و۳۵۵د، ۲ج ،خصالالو ۲۲۰د، ۲ج، الکافی. 2
وسهائل و ۲۷۳د، ۴ج، روض الجنان و روح الجنهانو ۳۴۷د، ۲ج، علل الشرائعو ۱۵د، اإلمامة و التبصرة م  الحیرة. 3

 .۱۱۹د، ۲ج ، روح المعانیو ۲۲۷د، ۲۰ج، الشیعة
 .۱۸۲-۱۸۴د، ۹ج، أعیان الشیعة. 4
 .۲۴۰-۲۴۴د، ۲ج، تاریخ حدیث شیع  .5
زندگی نام  عالمه  و ۵۹د، ای بر فق  شیع مقدم و ۲۰۰د، عالم  مجلسیو ۴۲۸د، بزرگ علم و دی  عالم  مجلسی .6

 .۲۵۱د، ۱ج، مجلسی
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کل ،هههای متقههد یهماننههد اخبههار یشههان،گههری ااخبههاریعالمههان اخبههارگرا دانسههت و  و  ینههىامثههال 
 ینو در عه هداشهت یو اخبهار ىاصهول ینبه معتهدل مها ىروشه ع مهه 1.ها بود، استآن مانندصدوز و 

همچهون  ى،و علهو  عقلهته داشه ىتو،هه خاصه یهشن ىبهه علهو  عقلهاسهت،  ،بهزر  بهود ىکهه محهدحاین
بهود،  ىگونهاگون یههههای عملرسهاله یو داراشهد، علهم محسهوب مهى یهنا یدفلسفه را خواند، و از اسات

 یىع مهه طباطبها ،اسهاا ینر همب 2.نبود، است گریی،مود اخبار یدهد داراکه نشان مى است
  3ى.ضد اصول یبه معنا ارینه اخب ،محدث دانستهبه عنوان را  ع مه مجلسى یشن

 بهاور داشهتکهه  ینهى زو یهلماننهد مه  خلمتعصهبى ههای بر خ ف اخباری ،ع مه مجلسى
 یههتروا یچوا،ههب اسههت و در آن، هههههها آن و عمههل بهههانههد یح، صههحیکههافال کتههابتمهها  اخبههار 

کتهاب  4،و،ود نداردی ایهتق کتهب روایهى شهیعه اذعهان داشهته  الکافیبه و،ود تقیهه در  و سهایر 
های مند و در چهارچوب مبانى خاد، به شناسایى و تحلیل روایتاست و به صورت  اعد،

کرد، استای تقیه ای تقیههای ایجاد روایتهای زمینهترین و ع و، بر شناسایى، مهما .ا دا  
کرد، است.ها آن راهریهای هو برخى از نشان  را نیش تبیین 

ع مه مجلسى در شناخت آسیب تقیه در احادیث شیعه در البهه الی های مبانى و دیدگا،
کشههف و شناسههایى اسههت. بههرای دسههت ابتههدا تمهها   یههابى بههه ایههن هههدف،بیانههات ایشههان  ابههل 

و بعههد از  وری شههد،گههردا بحههار األنههوار کتههاب درای تقیههههههایى روایههتبیانههات ایشههان در ذیههل 
 ى روایههاتشناسههآسههیبسههعى در شناسههاندن سههب  و روش ایشههان در  ههها،آن بررسههى و تحلیههل

 شد، است. ای تقیه
 سههىلپژوهشههى بههه زبههان فارسههى یهها عربههى بههه بررسههى رویکههرد ع مههه مجکههه الز  بههه ذکههر اسههت 

 ی وعنههوان عالمهه  مجلسهه»بهها ای مقالهههدر در شههناخت آسههیب تقیههه نارداختههه اسههت و تنههها 
در ،مهع روایهات متعهارض مطهرا شهد،  ایشهانههای روشتهرین مههم ،«جمع روایهات متعهارض

احادیث متعارض از دید ع مهه بیهان  حل اخت فهای یکى از روش نیش به عنوان تقیهو است 
 5شد، است.

                                                           
 .۳۱۷د، های حدیثیمکتب .1
 .۱۵۴د، ۲ج، تطور اجتهاد در حوزه استنباط .2
 .۳۰د، ۳ج، مجموع  رسائل. 3
 .۱۲۹د، گری )تاریخ و عقاید(اخباری .4
 .«،مع روایات متعارضع مه مجلسى و »ک: .ر .5
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 تقیه .2

 ی لغویشناسواژه .2-1
 قههاموا المحههیطدر  یروز آبههادیههف .نظههر هسههتندهههم اهههل ل ههت در معنههای واژ، تقیههه تقریبههاد 

 :گویدمى
قاُه  قْ  وَّ ایوَّ ه: ًة یَّ ًة و واقِ یَّ ًا و ِوقَّ  1؛وقاه وقیا. حذرته: ه...یته أتقیتق ء وت الیشیاتق؛ صانَّ

کردن، از چظیعنى محاف کرد یشی تقیت  کرد ی وه   .عنى از آن خود را حف  
تقیهه را  لسان العرب در ابن منظور و 2.است کرد، انیش تقیه را به معنای  رآنى آن معن ی،وهر

کتههب ل ههت  3کههرد، اسههت. اشی و حفهه  خههود از آن معنههیههبههه معنههای آمههادگى بههرای چ از بررسههى 
از ضهرر،  یشیهچ یانت، حفارت و نگهداریتقیه در ل ت به معناهای صکه شود مى مشخص
 شد، است. معناگر یش دیت چیآزار و اذ

 تقیه در اصطالح  .2-2
کاری برخ ف نظهر  لبهى تقیه اصط حى دینى به معنای ابرا ز داشتن عقید، یا انجا  دادن 

از ،ملهه  وانهدبه دالیلى خهاد اسهت. فقهها و علمها بهه تعریهف اصهط حى تقیهه پرداختهه ،خود
کههردن حهه  و پوشههاندن عقیههد، خههود و تههرک مخالفههت بهها تقیههه را بههه معنههای  شههیخ مفیههد کتمههان 

یانى در دین یا در د که باعث ضرر و ز کرد، اسهت نیا شودمخالفان در مواردی  شههید  4.تعریف 
منکههر ههها آن ک مههى بهها مههرد  در آنچههه عقیههد، دارنههد و تههرک آنچههههمراهههى و هههم نیههش تقیههه را بهههاول 

 ،تقیه در اصهط ا فقهها ،در وا ع 5.کرد، است امعن ،هاآن برای ،لوگیری از شر و ضرر ،هستند
کهه ضهرری ک مى با ا،مهیعنى پوشاندن ح  و عقید، خود و همراهى و هم اع مهرد  در مهواردی 

کهه موضهوع آن تظهاهر بهه حه  و  - در دین یا دنیای شخص ایجاد شود. در تقیه، بر خ ف نفاز
کردن شرک و باطل است یان مالى یا ،انى بهرای خهود  مؤمنشخص  - پنهان  به دلیل ترا از ز
 6کند.مى اریدیا دیگری، از ارهار حقیقت خود

                                                           
 .۴۶۵د، ۴ج، القاموا المحیط .1
 .۲۵۲۸د، ۶ج، الصحاح .2
 .۴۰۴د، ۱۵ج، لسان العرب .3
 .۱۱۵د، تصحیح اعتقادات اإلمامیة .4
 .۱۵۵د، ۲ج، القواعد والفوائد .5
 . ۳۷۷د، اللوامع االهیة فی المباحث الکالمیة .6



یرو
 کرد

جلس
مه م

عال
 ی

ت آس
ناخ

ر ش
د

 هیتق بی
حاد

در ا
 ثی

ألنوار
حار ا

ب
 

 

 

29 

 ابهل ای تقیهههای ى با بررسى بیانات ایشان در ذیل روایتتعریف تقیه از دید ع مه مجلس
  ایهل یهشن یشهاناسهت و ا یه فقهها نشد ىاصط ح یفبا تعر ع مه یداز د یهتق شناسایى است.

 ىو ،هان ىمهال یهاناز ضهرر و ز یری،لهوگ بهرای نابا مخالفه ىک مو هم ید،به پوشاندن ح  و عق
که به   و ضهعیف العقهل بهرای ،لهوگیری از آفتهادن بههر،کهم یعیاناز شه یهتقاستو با این تفاوت 

 در ورطه ،ریان غلو نیش معتقد است.ها آن

 ایزمینه ایجاد روایات تقیه .3
کههه بههه  .۱: از دیههد ع مههه بههه دو صههورت اسههتای زمینههه ایجههاد روایههات تقیههه زمینههه خههار،ى 

ادن شههیعیان ،ریههان غلههو و تههرا از افتههکههه  زمینههه داخلههى .۲و گههرددمههى بههر :مخههالفین ائمههه
کم  .است بهر، به دا  این ،ریانضعیف العقل و 

 خارجی زمینه .3-1
در ارتبههاط بهها مخالفههان، شههرایط سیاسههى زمههان اهههل ای عامههل ایجههاد روایههات تقیهههتههرین مهههم

کم بر ائمهاست.  :بیت  ،امیهه و بعهد از آنچه در زمان حکومت بنى ،:شرایط سیاسى حا
کننهدبرخى  :ائمه که بنى عباا باعث شد حتهى  کهه تها آنجها از روایات خود را با تقیهه بیهان 

کهه نقهل شهد، گرفتهه اسهت. مهى معرفى اما  بعد نیش هموار، در خفا و تقیه صورت گروههى اسهت 
کردند وبودند ۷خدمت اما  رضادر  ش پسهر  یپه :فرمودها آن به ۷رضا اما  ،و تى عش  رفتن 

کههه رفتنههدیههماید عهههد نیههد و تجدیههنکبههه او سهه    ،دیههابههو ،عفههر برو گههرو،  : فرمههود ۷امهها  ،د. آن 
  1.نیش امر امامت بر وی آشکار بودن اشار، یمتر از اکبه  وندکخداوند مفضل را رحمت 
 ۷بهههر امامهههت امههها  ،هههوادای نشهههانه ،در روایهههترا « رحهههم ا  مفضهههل»ع مههه و،هههود عبهههارت 

که به دلیل تقیه به نا  حضرت تصریح نشد، استمى احمد بن ابى  ،ى دیگردر روایتیا  2.داند 
گرفت و اما  هادی ۷اما  گوید:مى ۷خالد، غ   حضرت ،واد گوا، و وصى خود  را  ۷مرا 

و غهه   و  کش  ههرار داد و عبههد ا  بههن مسههاور را متصههدى امههوال و امهه یسرپرسههت خههواهران خههو
 بهن عبهد ا  ،بالغ شد ۷و تى اما  . رار داد ۷بن محمد ىعل شدنبالغ  زمانش تا یش خوینک

خهواهران  ارداریشان اختیه اکشان  رار دهد یار ایند و اموال را در اختکد از او اطاعت یمساور با
                                                           

 .۳۴۷د، إعالم الوری بأعالم الهدی .1
 .۲۵د، ۵۰ج، اربحار األنو. 2
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  1.ش خواهد بودیخو
کمال اما  با و،ود ص ر سنى را  گا، به  در، منشلت و  ع مه و،ود مخالفین )اهل سنت( ناآ

کارهها تها  بهل از بهه  اهراد ره ۷داند و معتقهد اسهت امها  ،هوادمى بودن این روایتای علت تقیه
ای برای دخالت  ضهات به عبدا  بن مسمار سارد، است تا بهانه ۷بلوغ رسیدن اما  هادی

 2نباشد. ۷در امور مالى و ... اما  مخالفان
کم بر ،امعه باعث شد  خفقان فشار و تهدید ،انى و  ،و شیعیانشان در خفقان :ائمهحا

گریش بگیرنهدمهالى و عقیههدتى  ههرار  ایههن  .شههد، اسههتبسههیاری از روایهات در  الههب تقیههه بیهان  و نهها
کههه حتههى کههارم خفقههان تهها حههدی بههود  ای نامههه ،فههه عباسههىیمههادر خل ،زرانیههبههراى خ ۷امهها  

و نسهبت بهه گفتهه ت یفوت فرزندش موسى بهن محمهد تسهلمناسبت او به  به پایه نوشت وبلند
گفههتیههتهن ،گههرش هههارونیخ فههت فرزنههد د تهها  ۷موسههى ابههن ،عفههردر زمههان  هیههشههدت تق 3.ت 

مهان بهه خهدا و یه اکهارى کهافر مطهرود و شهخص نابکه یه براى درگذشت  ۷اما  هکحدی بود 
 4.ه استیت تقیخود شاهدی بر اهم روایت نیا .سدینومى اىن نامهیچن نداشت،امت ی 

یان  .3-1  داخلی جر
 یههبهه تقتنها معتقهد  یشانا که شودمى مشخص ىع مه مجلس یاناتو بها شرا ىدر بررس
ای یههتقههای یهتروا یجهاددر ا یهشن یعه راشه ىداخله یانهاتاز ،ر ىبلکهه برخه ،نبهود، یناز مخالف

کم در ورطهه ایهن ،ریهان، دانسته است.  مؤحر ،ریان غلو و ترا از افتادن شیعیان با بهر، عقلى 
 در میان شیعیان بود، است. ای ایجاد روایات تقیه سازنیش زمینه
گههرو، از روایههات بههرای مقابلههه  :ائمههه  وبهها افکههار غالیههان شههیعه و عههد  سههوء اسههتفاد، ایههن 

 کردنهد.مهى خهود را انکهار ىمقامهات علمهحتهى در ورطهه غلهو،  یعیانش یدناز در غلت یری،لوگ
 ۷صههادز از ایهن نهوع هسههتند. از امها  ،داللهت دارنههد :کههه بهر برتهری میههان ائمههههایى روایهت

برخهى از  کههایهن فرمودنهد: بها ۷شد، است. امها  پرسید، سؤال، :اعلمیت میان ائمه بار،در
 5.یکهى اسهت ر  هرآنیحه ل و حهرا  و تفسهه بههها آن همگهىعلهم ولهى  ،هسهتندتهر لماعه :ائمه

را پذیرفتهه و بهرای ههر یه  توضهیحى نیهش  :ع مه هر دو احتمال  بول یا رد اعلمیت بین ائمهه
                                                           

 .۳۲۵د، ۱ج، الکافی .1
 .۱۲۲-۱۲۳د، ۵۰ج، بحار األنوار. 2
 .۳۰۸-۳۰۹د، قرب اإلسناد .3
 .۱۳۵د، ۴۸ج، بحار األنوار .4
 .۴۷۹د، ۱ج، الدرجات بصائر .5
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کهه بهرای امها  کهرد، اسهت. از دیهد ایشهان، تجدیهد علمهى  دلیهل بهر  ،گرفتههمهى بعهد صهورت ارائه 
کهه بهه امها  بعهد داد،نسبت به اما   بل اسهتو ههر چنهد اعلم بودن اما  بعد   مطالهب ،دیهدی 

در  .نباشهدتهر لماشهد تها اخهرین امها ، از امها  اول عهمهى به عینهه بهه امها   بهل نیهش افاضهه ،شدمى
 ن غلههو را علههت ایجههاد آنو ،ریههاای ایههن روایههت را تقیههه ،بههرای رفههع تعههارض ایجههاد شههد، ،نهایههت

 ۷امها  علهىو  ۹رسهول خهدا ،هسهتندتر لماکه عای البته ممکن است مراد از ائمه 1.داندمى
که در روایت اما  با ر ودباشن  نیش به این نکته اشار، شد، است:  ۷همان طور 

ووُه  ن َّ
َّ
ووأ ْ ووا  یرِ یَّ ووا مَّ ووِِلِخِرنَّ ْ ووْم ِِف  یرِ یَّ َُ ووا وَّ  نَّ ل  و َّ

ووِة وَّ احْلُ  أِلَّ اعَّ اء  وَّ الط َّ وووَّ ٌَّ  َِ ا وورَّ ِل وَّ احْلَّ
وو َّ ووِة وَّ احْلَّ ج َّ

مِ  ۹ِِلحمد
َّ
نِ یوَّ أ ْؤم  ا. ۷یَّ ِر اِْلُ ْضُلُ  َّ   2فَّ

، اشار، شهد، ۹ بل از پیامبر بر انبیای :بسیاری به فضیلت امامان شیعههای در روایت
یارت  بهر امها  علهى واست ، از امها  ۷اما در روایتى خ ف این آمد، است. در باب فضیلت ز

 چنین نقل شد، است:  این ۷ادزص
اُت اَّلِل  وَّ لَّ ِنیَّ صَّ ْؤم  ِمیِر اِْلُ

َّ
َُ ِمْن أ ْکرَّ

َّ
ََّ وَّ ُناٍح أ ْیِ آدَّ بَّ ی ِ ْیِه الط َّ اَّ بَّ

َّ
ْعدَّ أ د  بَّ حَّ

َّ
نَّ ِفیِه أ کَّ ٌَّ ا  ممَّ ِ ْْ

لَّ  . عَّ
کریماین روایت،  داللهت  ۷ینمهؤمنبودن حضرت آد  و نهوا نسهبت بهه حضهرت امیرالتر بر 

َبَو ع مههه مجل3.ددار
َ
 ۷و نههوا ۷د آبعههد از زمههان رحلههت  را بههه( ِه ْیههسههى ایههن  سههمت )َمهها َبْعههَد أ

نسههبت بههه پیامبرهههای  ۷بهها فضههیلت امهها  علههى ،ایههن عبههارتکههه کههرد، و معتقههد اسههت  معنهها
چنین روایاتى به دلیل ضعف عقول مرد   صدور این استممکن  گذشته در تعارض نیست و

کهه اخبهار مستفیضهى و،هود فین بیان شد، استیا ترا از ضعفای شیعه یا تقیه از مخال و چهرا 
که امامان شیعه   4اند.بود،تر لماع ۹غیر از پیامبر از انبیای :دارد 

 ی شناسسبک .۴
گها، بهه دلیهل  بهدین صهورتای شیو، برخورد ع مه مجلسى با روایات تقیه کهه ایشهان  اسهت 

که در تقیهوضوح اشهار، هها آن بهودنای ا بهه تقیههتنهه بهودن برخهى از روایهات و،هود داشهته،ای ى 
 عمومهاد  ،. در ایهن نهوعکهرد، اسهت داریدخهوهها آن بهودنای چرایى تقیهه بار،توضیح درو از  کرد،

                                                           
 .۳۵۸د، ۲۵ج، بحار األنوار .1
 .۲۲د، ختصاصالا .2
 .۳۹د، کامل الزیارات .3
 .۲۵۹-۲۶۰د، ۹۷ج، بحار األنوار. 4
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 برای نمونه: وعلمای دیگر با ع مه مجلسى هم نظر هستند
کههارم کههه  ،در نمههاز نشسههته باشههد کهههرا چههرت زدن شخصههى  ۷در روایتههى امهها   تهها زمههانى 

اشههکال بهدون  ،ن نگذاشهته باشههد یها خههودش را بهه چیهشی تکیههه نهداد، باشههدپیشهانیش را بهر زمههی
کهه پهدر  در خانهه ۷از امها  بها ر یها 1.دانسته اسهت هَ  ا َخ »اش ذکهر نقهل شهد، اسهت  ٌر ِمهَن ْیهالّصَ

ْوِ   کهه در نمونهه 2خوانهد.مهى را در اذان نماز «الّنَ گردیهدههای همهان طهور  بهه  ،ارائهه شهد، مشهاهد، 
کهه د ، ع مهه از ارائهه توضهیحات اضهافى دبهودن ایهن روایهات و،هود دارای ر تقیههدلیل وضوحى 

کرد، دخود کرد، است.ها آن بودنای و تنها به تقیهاری   اشار، 
 ایشهانکهه  ىتادر تحلیهل روایهای تقیههههای سب  و روش پرداختن ع مه مجلسى به روایت

روایهههات،  هدر ایهههن دسهههتپرداختهههه  ابهههل شناسهههایى اسهههت. هههها آن درتقیهههه  چرایهههىتوضهههیح  بهههه
کههه بهها شناسههایى و تحلیههل تههوان معیارهههای شههناخت ههها مههىآن توضههیحات مفیههدی ارائههه شههد، 

 از دید ع مه را نشان داد. ای روایات تقیه
واقاعده ییشناسا .3-1  یایهتق یاتمند ر

 معیار اعتقادی  .3-1-1
کهه ع مهه مجلسهشهیعه  مخالفت با مبانى اعتقهادی ای ی بهه تقیههأى راز معیارههایى اسهت 

مبهانى تهرین و عهد  پهذیرش سههوالنبى مههم عصهمت انبیها داد، اسهت.هها بودن برخى از روایت
 است.ای تقیههای اعتقادی ع مه مجلسى در تشخیص روایت

 :انبیا عصمت. 3-1-1-1
کل ىاز موضوعات :یاعصمت انب که به صورت   ومسهلمانان اسهته مورد  بول همه ىاست 
از  ىاتفهاز نظهر و،هود نهدارد و برخه ىمهذاهب مختلهف اسه م ینآن بهای ژگىیاما در حدود و و

گناهان را ىانجا  برخ ىفرز اس م مطهاب  بها دیهدگا،  انهد.دانسهته یش،ها یاانب بر ،در شرایطى ،از 
گناهى یچه امامیه، کب ،گونه  و خطها، از سههو ه از روى ن نه به صورت عمد و یر،،و نه ص  یر،نه 

هو النبههى بههه سهه ابههن ولیههد ،اسههتادشو  شههیخ صههدوز همچههونبرخههى و تنههها  3سههر نمههى زنههد یههاانب
کهه بها عصهمت مطله  انبیهاء در تعهارض ههایى برای رفع تعارض روایت ع مه 4.هستند معتقد

                                                           
 .۲۲۹د، ۷۷ج، همان .1
 .۱۶۹د، ۸۱ج، همان .2
 .۹۹د، )صدوز( إعتقادات اإلمامیة. 3
 .۳۶۰د، ۱ج، م  ال یحضره الفقی  .4

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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کرد، است. ها ، آنهستند  را بر تقیه حمل 
که  نقل شد، ۷اما  صادز موضوع سهوالنبى ازدر  نمازشهان را بها صهدای  ۹پیهامبراست 

کردنههد. بعههد از نمههاز گفتنههد ،بلنهد  رائههت  کردنههد و  آیهها چیههشی از نمههاز را فرامههوش  :رو بههه اصههحاب 
کردنههد. آنگهها، پیههامبر کعههب در میههان اصههحاب ۹کههرد ؟ اصههحاب سههکوت   از و،ههود ابههى بههن 

بى پرسید ۹بله. پیامبر :گفتند .کرد سؤال گفهت :از اا کهرد ؟  بلهه یها  :آیا چیشی از نماز را ضایع 
و بهود، مخهالف  :یهادر عصهمت انب یههبا ا،ماع امام یتروا ینا ،از دید ع مه ۹.1رسول ا 
 ،یهتروا یهناکهه دههد مهى و احتمهالا .اسهت یدصدوز و استادش ابن ول یخش یدگا،مواف  با د

اا یراو ینههههبهههه  ر ک هههر ع مهههه  .باشهههدای یههههتق -مهههذهب اسهههت  یهههدیکهههه ز -( آن )اْبهههِن اْلَقهههّدَ ا
  2داند.مى ینمخالف یدرا مطاب  با عقا ینقل شد، از وهای یتروا

کتهاب هایى ع و، بر روایت چنهدین روایهت  بحهار األنهوارکه بر سهوالنبى داللت دارند، در 
گنا، توسهط انبیهانیش نقل  که بر انجا    ،بهه طریه  اولهى ،ایهن روایهات را نیهش . اوداللهت دارنهد شد، 

کرد، است.  ،همانند روایات سهوالنبى  بر تقیه حمل 
ین امهها  بههای مون عباسههى منههارر،بمههکههه ، نقههل شههد، ۷در موضههوع عصههمت حضههرت آد 

و مجهوا و... ا ههود و نصهاریان از یهر ادیبا دانشمندان و صهاحب نظهران مسهلمان و سها ۷رضا
کههه از امهها  پرسههید، سههؤاالیکههى از  .ت متعههددی از حضههرت پرسههید، شههدسههؤاالتههدارک دیههد.  تى 

ههها َفَ ههوى َو َعصههى)تفسههیر آیههه  ،شههد ّبَ کههه امهها 3(آَد ا َر ضههمن  بههول معصههیت حضههرت  ،۷بههود 
کردند، مکان ۷آد  از سهر تقیهه و  ۷امها  رضها ،از دید ع مهه 4.ارتکاب آن را در بهشت اع   

کهرد، اسهترا چنین تفسیری  ،اهل سنت اعتقاداتمماشات با  برای  سهؤالایهن  .از آیهه مطهرا 
در ،مع دانشمندان مذاهب مختلف اسه مى از امها  پرسهید، شهد، و مهراد حضهرت از تعیهین 

کهردن مطله  تنهها ، ۷مکان ارتکهاب معصهیت حضهرت آد  گنها، و رد  بهرای پهایین آوردن رتبهه 
در تفسهیر  ،بسیاری از اندیشمندان و مفسهران شهیعه که الز  به ذکر است 5.از ایشان استگنا، 

کرد، ۷موضوع عد  معصیت حضرت آد  ،این آیه  6اند.را مطرا 
                                                           

 .۲۶۱د، ۱ج، المحاس  .1
 .۲۴۲د، ۸۱ج، بحار األنوار .2
 .۲۰آیه ، ط  سوره .3
 .۹۱د، ش۱۳۷۶، مالی )شیخ صدوق(الا .4
 .۷۵-۷۲د، ۱۱ج، بحار األنوار .5
 .۲۲۲-۲۲۳د، ۱۴ج، المیزان فی التفسیر قرآنو ۱۰د، بیاءتنزی  االن .6
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کهه در بخشه روایتى یقمال یرتفسیا در  بت نسه ۷حضهرت داود یاز آن بهه خطها ىنقل شد، 
یهاءو نحو، ازدواج حضرت بها همسهر  - بود یشاناهای که از فرماند، - یاءبه اور اشهار، شهد، و  اور
شد،  نسبت داد، ۷حضرت داودبه  ،ن و عصمت نبوت در تعارض هستندبکه با ش ىمطالب

کهه در ایهن روایهت بهه حضهرت داود 1ت.اس نسهبت  ۷ع مه برای رههایى از مطالهب نادرسهتى 
یهات و همهاهنگى آن ای ار، به ضعیف بودن روایت، بحث تقیههبدون اش ،داد، شد، را بهودن رو

کرد، و به تو،یه روایت پرداخته است. و ارتبهاط  اءیهداستان زن اور 2با عقاید اهل سنت مطرا 
گسترد، کهاین با، ۷با حضرت داود یو امها  ،داشته 4یریو تفس 3ىخیدر منابع تار یابازتاب 

 یربهها سههابهها عرضههه ایههن روایههت بههر آیههات  ههرآن و مقایسههه آن  ،مهههخهه ف ع  بههر ،از علمهها یاریبسهه
کیههد یههترواایههن بههودن  سههاختگى ربهه، ۷ىداود نبهه بههار،در :تیههاهههل بیههث احاد  انههد.کههرد، تب

کهردن ایهن داسهت 6سهنت،و اههل 5عهیبسیاری از مفسران شه گون، بهه  یایهان از زواضهمن رد  گونها
را بهر  یاگانههل د،یهن داسهتان، دالیهد و فاسد خوانهدن ایضمن پل یفخر راز اند.نقد آن پرداخته

کهرد،  ىنادرست  ۲۳بهودن ایهن داسهتان بهرای آیهه  یر بهه رأیداللهت بهر تفسههها آن ه همههکهآن ا امه 
از دیهد  متعهارضههای یهترواعه ج ههای از را، یکهى یههتق کهاین و،ودبا  7ند.کنمى« د»سور، 

چهه بسها بهتهر بهود  .یسهتچنهدان مقبهول ن یهتروا یهنبهودن اای یههامها تق ،اسهت ع مه مجلسهى
 :ع مه نیش ماننهد سهایر دانشهمندان ایهن روایهت را بهر آیهات  هرآن و احادیهث  طعهى اههل بیهت

کید مىبودن، بر ساختگى بودن آن ای کردند و به ،ای تقیهمى عرضه  کرد.تب

 همراهی با مخالفان و مذاهب فکری  .3-1-2
که مطاب  با دیهدگا، سهایر مهذاهب ماننهد  ،از ،ملهه اههل سهنت و تفکهرات اسه مى ،روایاتى 

مبههانى ع مههه در تههرین تطههاب  دارنههد نیههش از مهههمههها آن عقایههدو بهها انههد صههوفى بیههان شههد،اشههاعر، و 
 دانستن روایات است.ای تقیه

کهه :همراهییی بییا اهیی  سیینت  انههد، ههدرت را در دسههت داشههته ه اهههل سههنت عمومههاد از آنجههایى 
                                                           

 .۲۳۰- ۲۳۳د، ۲ج، قمیالتفسیر  .1
 .۲۱-۲۳د، ۲۰ج، بحار األنوار .2
 .۵۲ - ۵۴د، ۱ج، مروج الذهبو ۲۸۵-۲۸۶د، ۱ج، طبریالتاریخ و ۵۲-۵۳د، ۱ج، تاریخ یعقوبی .3
 .۲۲۹ - ۲۳۳د، ۲ج، قمیالتفسیر و ۱۷۴د، ۲۳ج، ۱۲ج، جامع البیان .4
 .۵۵۴-۵۵۵د، ۸ج، تبیان .5
 .۲۰۶د، ۱۱ج، روح المعانی. 6
 .۲۷۷-۲۷۹د، ۲۶ج، مفاتیح الغیب. 7
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که نسبت به ائمه باعهث شهد بسهیاری از  و شیعیانشان در ،امعه و،هود داشهت :فشارهایى 
  نقل شوند.ها آن در شرایط تقیه و در راستای همراهى با عقاید :اهل بیتهای روایت

مخلو ههات را  ونههدخدا: اسههت نقههل شههد، ۷اسههتطاعت از امهها  صههادز موضههوع بهها یتههىدر روا
کههار را بههه ا ، ههرار دادههها آن د و ابههشار اسههتطاعت را دریههآفر گههذار یولههى انجهها  دادن   .نکههردشههان وا

. ع مهه کهار اسهتطاعت ندارنهداز ولهى  بهل  ،ار دارندکاستطاعت بر آن  ،ارکار و همرا، کهنگا  
کههرد، اسههت ،یههتدر شههرا روا طههاب  بهها و م یهههاز سههر تق یههتروا ،از ،ملههه وچنههد احتمههال را نقههل 

که در آن  ىفرد  درت یمعتقدند برا کهاشاعر،  یدگا،د و بهه  یسهتن مهؤحرمقارن با فعل و،ود دارد 
کهار معتقدنههدعهد  تقهد   در اصههط ا  کههآن ،یحتوضهنقهل شهد، اسههت.  1،اسهتطاعت بههر انجها  
اسهتطاعت همهرا، : مفههو  اسهتطاعت بهر انجها  فعهل مطهرا اسهت بار،دگا، عمد، دریک   دو د

که ههر فعلها ایل – ه هستندئمر، و( یون)اشعر یثکه اهل حد - یدگا،د ینا ینیل ا ،فعل  ىند 
کهار ا ىرا استطاعت که همهرا، بها انجها  آن  کهار از  بهل  ،شهود و اسهتطاعتمهى یجهاداست  انجها  
 ،در وا هع .یسهتن ههم نباشد، فعهل و چون هست هم فعل باشد، استطاعت ىو ت .و،ود ندارد

  هرارو معتشلهه(  یعه)شه ین، عهدلگهرو، یهندر مقابهل ا 2.هسهتند یهاربهه ،بهر در اخت ل ایهافراد  ینا
که ندار کهههسهتند و  معتقد استطاعت  بل از فعل بهد  کهار  بهر ایهن باورنهد  انسهان  بهل از انجها  

 3. رار دارند یونمقابل ،بردر بر انجا  آن دارد و  ستطاعتا
  :شد، استچنین نقل  این ۹رسول خدااز  دیگری در روایت

ِت  م َّ
ُ
لَّ أ ُْ  َّ عَّ

َّ
ْن أ
َّ
ْو الَّ أ اءَّ ِإَلَّ ِنْوِف الل َّ  لَّ ْرُت اْلِعشَّ َّخ َّ   4.ِب یْ ألَّ

کههه فضههیلت اسههت بایههن روایههت بههر اسههتحباب تهه ،از دیههد ع مههه خیر نمههاز عشهها از اول و ههت 
خیر نمهاز بتهزیهرا  وممکن است به خاطر تقیهه صهادر شهد، باشهدبر همین اساا  .دکنمىداللت 
  :نیش مشهود استها آن و در آحار روایىر بین اهل سنت مشهور است عشا د

ِذ  ْرم  ُد وَّ الت ِ ْْحَّ
َّ
اجَّ  ی ُ أ الَّ  ،ةَّ وَّ اْبُن مَّ اُل اَّلِل  :قَّ ٌُ الَّ رَّ وِت  :۹قَّ م َّ

ُ
ولَّ أ و  َّ عَّ ُْ

َّ
ْن أ
َّ
وْو الَّ أ ْن  لَّ

َّ
ْم أ وْرُنُ َّمَّ ألَّ

اءَّ ِإَلَّ ُثُلِث الل َّ یُ  وا اْلِعشَّ  ُ خ ِ ْو ِنْوِفِه یْ ؤَّ
َّ
  5.ِب أ

                                                           
 .۴۳د، ۵ج، بحار األنوار .1
 .۲۸۳د، ۱ج، مقاالت اإلسالمیی  و اختالف المصلی . 2
 .۹۷د، شرح االصول الخمس  .3
 .۳۴۱د، ۲ج، علل الشرائع .4
 .۶۴د، ۸۰ج، بحار األنوار. 5
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ای هماهنگى با شیو، زندگى اهل تصوف نقهل شهد، اسهت. بر ىگا، روایت همراهی با صوفیان:
که ایشان ۷اما  على ى ازدر روایت گوشت را بدیپ نقل شد،  خهوردن و  داشتمى وسته خوردن 

مواف  اخبار مخالفهان  روایت و مشابه آن ران یع مه ا 1.دانستمى ادآوریى اعتِم  آن را همچون
کرد، است. هیبر تق آن راو داند مى انیصوف ندگىز و روش  2حمل 

کتاب: همراهی با کتهاب از دیگهر :اههل بیهتروایهات  همراهى اه   معیارهها  بها عقایهد اههل 
کهه  نقهل شهد، .از دیهد ع مهه مجلسهى اسهتای تقیهه شناخت احادیث روزى هشها  بهن اسهت 

حى دربههار، مسههائلى از ید مسههدانشههمن یهه را بههه شهها  فههرا خوانههد تهها  ۷، امهها  بهها ر عبههدالمل
کهه ههر دو بها  -مهراد از آن دو نفهر  کهه ن بهودیهحى ایاز ،مله سؤاالت آن مسه .ندکحضرت سؤال 

ى از آن دو صهد یکهردنهد و ک بر دفن  ی ا رفتند و هر دو را در یروز از دن ی هم متولد شد، و در 
کهرد گههرى پنجها، سههال یو پنجها، و د کسههانى بهود -عمههر  فرمههود: آن دو نفههر  ۷ا ر؟ امهها  بهانههد،چههه 

 صهدکه خداوند بهه مهدت را  نا  شخصى ،از دید ع مه 3ر، بودند.یر و خواهر دو  لوى او عزیعز
کهه ههایى یهتروا. بهر ههر دو داللهت دارنهد یاتو روا استاخت ف  یرعز و یاأرم بین یراند،سال م

اههل ههای یهترواموافه  بها و  یههمحمول بهر تق ممکن است ،بود، یرشخص عز ینداللت دارند ا
کتاب مطاب  با د در پاسخ به :ائمه .کتاب باشند  4اند.خودشان پاسخ داد، یدگا،اهل 

 . ترس از طعنه، توبیخ و بدگویی3-1-3
که ائمهههایى در بین مرد  از ،مله علتطعنه، توبیخ و بدگویى ترا از  بها تقیهه  :است 

کرد، از  گویهد:مهى ۷اما  صادز بهد  ماط خالدر روایتى ابى :برای نمونه واندبا مرد  صحبت 
که و تى اهل بهشت وارد بهشت و اهل ،هنم وارد ،ههنمشنید، ۷اما  با ر گهر  ،شهوندمهى ا   ا

کنهههد خلههه  دیگهههری را امههها   .کنهههد و ..مهههى خلههه هههها آن آفرینهههد و دنیههها را بهههرایمهههى خداونههد اراد، 
کار رانمى : منفرمودنددر پاسخ  ۷صادز مضهمون ههمدر روایهت  5.کنهدمى گویم خداوند این 

گمهانفرمودنهدابوبصیر  به سؤالهمین در پاسخ به  ۷اما  صادزدیگری،  کهنم خداونهد نمهى : 
کنند   6.خل  دیگری را بیافریند تا او را عبادت 

                                                           
 .۴۷۰د، ۲ج، المحاس . 1
 .۷۰د، ۶۳ج، بحار األنوار. 2
 .۱۰۰د، ۱ج، تفسیر القمی. 3
 .۳۷۸د، ۱۴ج، بحار األنوار. 4
 .۱۰۴د، الزهد .5
 .۱۰۳د، همان .6
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 گوید: مى ع مه در شرا این دو روایت
تقیهه  از سهر ۷اما امها  وکندمى توان فهمید خداوند خل  دیگری را خل مى از سیاز
. نکرد، اسهت یحتصر خلقت دیگربه از طعنه و بدگویى از سوی مخالفین و... و ترا 

 یهشن ىادلهه عقله این موضوع نیش نشد، است و با احبات ىمتعرض نف یناز متکلم ىکس
 1.کندتر مىیبلکه آن را  و ،کنندنمى را رد یگرخل  د یجادا

 مخالفت با مشهور و اجماع . 3-1-۶
کهه ع مهه معیارههایىاز  ،و اصهحاب اسهت :ائمهه خ ف آنچهه مهورد ا،مهاع بهرای  اسهت 

کهرد، اسهت.ای تقیههههای تشخیص روایت  نقهل شهد، ۷امها  رضها در روایتهى از از آن اسهتفاد، 
از دعاهههای . ایههن دو سههور، وا،ههب نخوانیههدهههای در نمههاز )نههاا و فلهه ( را معههوذتینهههای سههور،
کهههرد،را بهههه  ههههههها آن زخهههم هسهههتند و از  هههرآن نیسهههتند وچشهههم در را هههها آن و نبایهههدانهههد رآن اضهههافه 
 را ع مههه ایههن روایههت 2.در نوافههل اشههکالى نههداردههها آن ولههى خوانههدن وخوانههدوا،ههب  ینمازههها

  گوید:مى ذکریکتاب  به نقل ازو  داندمى محمول بر تقیه
که معوذتین از  رآن مجید و دو سور، ،دا از هم هسهتند و  ک ر علمای ما ا،ماع دارند  ا

  3.در نمازهای وا،ب و نوافل اشکالى نداردها آن نخواند
کهه  ،در نمونه دیگر گهرفتن ۷امها  بها رنقل شد،  دستشهان را داخهل رهرف آب  هنگها  وضهو 

اإلنهاء  ىد فهیهوضهع ال» عبهارتع مهه  4.کردنهدمى دادند و ساس سر و پاهایشان را مسحمى  رار
  :دگویمى داند ومى بر تقیه در روایت را شاهد، «للمسح

کهرد مگهر  کردن سر و پاها نبایهد از آب ،دیهد اسهتفاد،  که برای مسح  مشهور این است 
 5.در هنگا  ضرورت

وایاتهای نشانه .3-2  تقیه  ظاهری ر
کهرد، اسهتهها آن بهودنای کهه ع مهه بهه تقیهههایى در بررسى روایت هها برخهى نشهانه ،اشهار، 

کهههه بهههه نحهههوی بههها تقیهههه تهههرین مههههمر ارتبهههاط هسهههتند. از ،ملهههه بهههودن روایهههات دای و،هههود دارنهههد 
                                                           

 .۳۷۶د، ۸ج، بحار األنوار. 1
 .۱۱۳د، ۷الفق  المنسوب إلی اإلمام الرضا .2
 .۴۲-۴۳د، ۸۲ج، بحار األنوار .3
 .۵۵۴د، ۳ج، السرائر .4
 .۲۷۲د، ۷۷ج ،بحار األنوار .5
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 : اند ازعبارت ،بودن روایت پى بردای توان به تقیهمى تا حدودیها آن که با و،ودهایى نشانه
کردن  .3-2-1  سکوت 

کردن  که بهه تقیهه راهریهای نشانهاز  ،هنگا  پاسخ دادن :ائمهسکوت  بهودن ای است 
نماز م هرب را همهرا،  گوید:مى ابى نصر بشنطى دقرب االسناکند. در مى متعارض داللت روایت

بلنهد شههد  و چههار رکعههت  ،سهه   داد ،و تهى امهها  ،ماعهت .بها اههل مدینههه در مسهجد خوانههد 
کارم وساس دو رکعت نماز شب خواند  و نماز خواند   گفهت ۷نشد اما    :رفتم. اما  به مهن 

گفههتم بلههه. امهها  پرسههید گفهه :نمههاز شههب خوانههدی؟  در هنگهها  م ههرب و  :تمچههه و ههت خوانههدی؟ 
گفتم گهر ،هایش نیسهت  ،،نین نماز خوانهد  من این :نحو، خواندن را توضیح داد . و به ایشان  ا

کنم. اما  تا نماز  را سریعاد  کردند ۷اعاد،    1.در پاسخ سکوت 
ا شهما یآ :رد کعرض  ۷به حضرت ،واد: گویدمى م بن ابى الب دیابراه ،روایت دیگریدر 

گفههتم :فرمههود ؟ امهها دیههنکمههى ان نگهها،تههاب هههاى پههدرتکبههه  و زرهههش؟  ۹امبریههر پیشمشهه :آرى. 
 ،و در ادامه .اندآنجا رفته بهو محمد بن على  ۷در ف ن محل بود و غ   حضرت رضا :فرمود

 ۷خهود حضهرت ،هواد یهت،در روا «محمهد بهن علهى»از مهراد  ،از دید ع مه 2.ردکوت کاما  س
بهه دلیهل  ۷در ایهن دو روایهت امها  3نکهرد، اسهت.ح یصهرتبه نا  خود ه یه به واسطه تقکاست 

کرد، است. ،ت مطرا شد،سؤاالدر پاسخ به ای شرایط تقیه  سکوت 
کردن به معصوم عدم اصرار .3-2-2  نهی 

کردن معصو عد  اصرار  کهه  نقهل شهد،اسهت. ای روایهات تقیههههای نشانهدیگر  از ،در نهى 
 نهد:فرمود .خواننهدىه نمهاز مهکهدنهد یمهى را دمرد و رون رفتنهدیهدى بیهدر روز ع ۷علىحضرت 
ه  بهل از کهس نبهود کهچیم، ههیحاضهر بهود ۹خهدا پیامبرن روز در محضر یما در مثل ا ،اى مرد 

گفههت .نمههاز بخوانههد ،دیههع  آیهها ایههن مههرد  را از نمههاز خوانههدن نهههى ،نیر المههؤمنیههاى ام :مههردى 
که نمازنمى کهنم ،خواننهدمهى کنى؟ اما  فرمودند:  صد ندار  بندگانى را  ولهى بهرای شهما  ونههى 

کههرد . ،حاضههر بههودیم ۹روایتههى را از آنچههه در نههشد رسههول خههدا عههد  اصههرار از دیههد ع مههه  4نقههل 
کردن  و  ۷اما   5.استبرای تقیه  ،به نهى 

                                                           
 .۶۳د، ۸۰ج، بحار األنوارو ۳۸۹د، قرب اإلسناد .1
 .۱۸۱د، ۱ج، مجمع البیان .2
 .۲۲۱د، ۲۶ج، بحار األنوار .3
 ۷۸۳د، ۱۰ج، مجمع البیان .4
 ۱۲۵د، ۸۸ج، بحار األنوار .5
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 :از ائمه ینپرسش مخالف .3-2-3
 ۷از معصههو  سههؤالو مخههالفین ا ههدا  بههه  و پرسههش دارنههد سههؤالمضههمون کههه هههایى روایههت

کهه احبهات شهود  ىدر صهورتدر ایهن روایهات،  ،ع مهه یهد. از داسهت یههتقههای از نشهانهانهد، کرد،
ای یهههتق باشههد، روایههت از نههوعمخههالف  یعهشهه یههدبهها عقایههت بههود، و روا ینکننههد، از مخههالف سهؤال
و رفهع مشهکل  سهؤالمحهل  یعیانش  به عنوان اما کهاین زمان خود، ع و، بر در :. ائمهاست

گهها، برخههانههد بههود، ینمههورد تو،ههه مخههالف بههزر  یهههىبههه عنههوان فق ،انههدد،خههود بههو یعیانشهه از  ىو 
رعهه از محهدحان و ر،هل مهث د  وکردندمى عرضه :را بر ائمه یاتىروا ىحت ینمخالف ان شناسهابوزا

 یهها 1.دانشهمندان اسهتتهرین بهزر  از یشهان: ایهدگومهى ۷بها ربهزر  اههل سهنت در وصهف امها  
کس یرا دانشمند ۷اما  با ر یعىابواسحاز سب که هرگش   یهد،همانند او را در علهم ند ىدانسته 

و ای یههتق یطشهرا یتبا رعا ،گرفتندمى  رار سؤالمورد  ینمخالف یاز سو :ائمه ىو ت 2است.
  دادند.مى پاسخها آن خودشان به یدمطاب  با عقا
که نقل شد،   یمواژ، نعه یرتفسه بهار،در یشهانبودنهد و از ا ۷از فقها نشد اما  رضا ىگروهاست 

ِعاایِم ) یهههدر آ ٍِ َلااِن الن َ ، واژ، ۷ىبههه نقههل از امهها  علهه ۷. امهها یدندپرسهه سههؤال3(ُثاام َ َلُسْسااَئُلن َ َیْوَمِئاا
بهه خرمهای تهاز، را  «یمنعه»واژ،  یرع مهه تفسه4.نهدکرد معنها  را به خرماى تهاز، و آب خنه «یمنع»

آمهد، بودنهد تها  ۷به نشد اما  رضاکه  گروهىمعتقد است  و داندنمى یعهش یدگا،متناسب با د
هها آن خودشهان بهه یهدمطهاب  بها عقا ۷و اما  رضهااند بود، یناز مخالف ،بپرسند سؤال یشاناز ا

گههها، مخالفهههان از  5.باشهههدای یههههتق یهههتروا یهههنممکهههن اسهههت ا ،یجههههدر نت .پاسهههخ داد، اسهههت
 یطشههرا تیههبهها رعا یههشن :شههدند. ائمهههنمههى کههه خههود شههامل آن یدندپرسههسههؤال مههى یشهههایىچ
 سهؤال« آل محمهد» یمعنها بهار،در ۷از اما  صادز روایتىدادند. در مى پاسخها آن بهای یهتق

که اما  ید،پرس کسان ۷شد،  کردن با ىآل محمد را به  کهرد،ها آن که خداوند ازدواج   ،را حرا  
 :به ائمهه «آل»اختصاد دادن  ،۷اما  مرادع مه ممکن است  یداز د 6.کرد، است یرتفس

کسهان کهاین نه ،شدبا  یهنحضهرت بها ا .حهرا  اسهتهها آن ه ازدواج بهاکهاسهت  ىمراد از آل تما  
                                                           

 ۱۷۸د، ۴ج، ناقبالم .1
 ۲۳۰د، ۲ج، رشادالا .2
 .۸آیه ، سوره تکاثر .3
 .۳۹د، ۲ج، ۷الرضا عیون اخبار .4
 .۲۷۳د، ۷ج، بحار األنوار .5
 .۹۵د، االخبار .6
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را داشهته و « آل محمهد»عبهارت  یاز معنهاهها آن عبهاا و امثهالى صهد خهارج نمهودن بنه یرتفس
کنند،  کسانخود پرسش  که شامل معنا ىاز  1شد، است.نمى «آل محمد» یبود، 

 

 گیرینتیجه .۴

ى شناسهتنهها بهه نقهل روایهت نارداختهه اسهت و بهه آسهیب بحار األنهواردر مجلسهى  ع مهه -
کرد، است. از ،مله روایت پرداختهه، هها آن کهه ع مهه بهه شهرا و تبیهینههایى روایات نیش ا دا  

در بررسهى و تحلیهل ای پرداختن ع مه به روایات تقیه شیو،و  است. مبانىای تقیههای روایت
 یابى است. ابل دستای یات تقیهایشان در شرا روا بیانات

گردیههد ایشههان تنههها بههه تقیههه از مخههالفین معتقههد نبههود،  - بهها بررسههى بیانههات ع مههه، مشههخص 
حر دانسههته ؤمههای تقیههههههای بلکههه برخههى از ،ریانههات داخلههى شههیعه را در ایجههاد روایههت ،اسههت

اسهى و در میهان در میهان مخالفهان بهه ،ریهان سیای زمینهه ایجهاد روایهات تقیههتهرین است. مهم
کم  گردد. مىبهر، برشیعیان به ،ریان غلو و و،ود شیعیان 

بحههار ای در کتههاب هههای تقیهههمنههد بههه بررسههى روایههتع مههه مجلسههى بههه دو صههورت کلههى و  اعههد، -
مبهانى انهد از: ای عبهارتههای تقیههتهرین مبهانى ایشهان در شهناخت روایهتپرداختهه اسهت. مههم األنوار

 مخالفان، مخالفت با مشهور و ترا از ایجاد طعنه، توبیخ و بدگویى. همراهى بااعتقادی، 
گردیههد  - تقیههه یکههى از راهکارهههای ایشههان بههرای رفههع کههه در بررسههى بیانههات ع مههه مشههخص 

کههه حتههى  کههرد، اسههتو تهها ،ههایى  تعههارض اخبههار بههود، اسههت و از ایههن  اعههد، بسههیار اسههتفاد، 
کههه بههر انجهها  معصههیت توسههط انبیههاروایههت ک ههر علمهها  ،اللههت دارنههدد هههای را  کههه بههه  -بههر خهه ف ا

کرد،ها آن موضوع و ساختگى بودن کرد، است. -اند اشار،   بر تقیه حمل 
شناسهایى را ای روایهات تقیهههای نشانه برخى ازتوان مى ع مه مجلسىبا بررسى بیانات  -
کههردن ائمههه،ملهههاز  وکههرد بههه نهههى مخههالفین، و پرسهههش  :عههد  اصههرار ائمههه، :: سههکوت 

 .:ائمه خالفین ازم
 کتابنامه

 قرآن کریم.

ه علمهى فرهنگهى دارالحهدیث،  هم: مؤسسه، ابهراهیم بهشهتى، گری )تاریخ و عقایهد(اخباری -
                                                           

 ۲۱۶د، ۲۵ج، بحار األنوار. 1
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 ز.۱۳۹۱سازمان چا  و نشر، 
 النشههر و دار المفیههد للطباعههة و :، محمههد بههن محمههد نعمههان شههیخ مفیههد، بیههروتاإلرشههاد -

یع،  ز.۱۴۱۴ التوز
 ز.۱۳۹۰دارالکتب االس میة، تهران: ضل بن حسن طبرسى، ، فإعالم الوری بأعالم الهدی -

 تا.دار التعارف للمطبوعات، بىبیروت: سید محسن امین، ، أعیان الشیعة -

 ز.۱۴۱۴دار الثقافة،  م:  محمد بن حسن طوسى، األمالی، -

، ؟جع؟مدرسهة اإلمها  المههدى هم: ، على بن حسهین ابهن بابویهه، اإلمامة و التبصرة م  الحیرة -
 .ز۱۴۰۴

دار إحیههاء التههراث العربههى، بیههروت: ، محمههد بهها ر بههن محمههد تقههى مجلسههى، بحههار األنههوار -
 ز.۱۴۰۳

مکتبههة آیههة ا   ههم: ، محمههد بههن حسههن صههفار، ۹بصههائر الههدرجات فههی فضههائل آل محمههد -
 ز.۱۴۰۴، المرعشى النجفى

کهارم طباطبهایى، 2تاریخ حدیث شیع   - ه علمهى فرهنگهى دارالحهدیث،  هم: مؤسسه، محمد 
 ش.۱۳۹۰ن چا  و نشر، سازما

 ز.۱۴۱۴کنگر، شیخ مفید،  م: ، محمد بن محمد مفید، تصحیح اعتقادات اإلمامیة -
 ش.۱۳۷۳دار الکتاب، م: ، على بن ابراهیم  مى، تفسیر القمی -

 هم: ، محمد بهن حسهن شهیخ حهر عهاملى، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة -
 ز.۱۴۰۹مؤسسة آل البیت، 

کبههر غفههاری،  علههى شههیخ صههدوز، ، محمههد بههنخصههال - ،ههامع مدرسههین،  ههم: محقهه : علههى ا
 ش.۱۳۶۲

بیهروت: آلوسهى،  ، محمهود بهن عبهدا روح المعانی فی تفسیر القرآن العییم و السبع المثانی -
 ز.۱۴۱۵دار الکتب العلمیة، 

بنیهاد مشههد: ، حسین بن على ابوالفتوا رازى، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن -
 ز.۱۴۰۸هاى اس مى آستان  دا رضوى، شپژوه

سههازمان چها  و انتشههارات تههران: مصهلح الههدین مههدوی،،  زنههدگی نامهه  عالمهه  مجلسههی، -
 ش.۱۳۷۸وزارت فرهنگ و ارشاد اس مى، 

کوفى اهوازی، الزهد -  ز.۱۴۰۲المطبعة العلمیة،  م: ، حسین بن سعید 
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یهس،، محمهد بهالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی )و المسهتطرفات( - دفتهر  هم:  ن احمهد ابهن ادر
 ز.۱۴۱۰انتشارات اس مى وابسته به ،امعه مدرسین حوز، علمیه  م، 

،  اضى عبدالجبار بن احمد، مصحح: احمد بن حسین ابى هاشهم، شرح االصول الخمس  -
 .تابىداراالحیاء التراث العربى، بیروت: 

 .تابى، دار العلم للم یینبیروت: ، اسماعیل بن حماد ،وهرى، الصحاح -
 ش.۱۳۸۵فروشى داوری، کتاب م: ، محمد بن على شیخ صدوز، علل الشرائع -
 ز.۱۳۷۸نشر ،هان، تهران: ، محمد بن على شیخ صدوز، عیون أخبار الرضا -
ة آل مشهد: مؤسس ۷، منسوب به على بن موسى الرضا۷الفق  المنسوب إلی اإلمام الرضا -

 ز.۱۴۰۶، :البیت
 .تابىدار الکتب العلمیة، بیروت: وب فیروز آبادى، ، محمد بن یعقالقاموا المحیط -
 ز.۱۴۱۳، :ه آل البیت م: مؤسسعبد ا  بن ،عفر حمیرى،  قرب اإلسناد، -
 .تابىمنشورات مکتبة المفید،  م: شهید اول،  محمد بن مکى القواعد و الفوائد، -

کلینى،  الکافی، -  ز.۴۰۷۱دار الکتب االس میة، تهران: محمد بن یعقوب بن اسحاز 

 ش.۱۳۵۶دارالمرتضویة،  :بن  ولویه، نجف اشرف، ،عفر بن محمد کامل الزیارات -
 ز.۱۴۰۵نشر حوز،،  م: بن مکر  ابن منظور،  محمد لسان العرب، -
، الهدین مقهداد بهن عبهدا  اْسهدى السهّیورى،مهال، اللوامع االهیة فی المباحهث الکالمیهة -

 یهههههحههههوز، علم ىاسهههه م ی ههههاتلدفتههههر تب ههههم: محمههههد علههههى  اضههههى طباطبههههایى،  تحقیهههه :
 ش.۱۳۸۰، م

 ش.۱۳۷۲ناصرخسرو، تهران: ، فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان فی تفسیر القرآن -
 ش.۱۳۷۱دار الکتب االس میة،  م: احمد بن محمد بن خالد بر ى،  المحاس ، -
یتر هلموت،  ، على بن اسماعیل اشعری،مقاالت اإلسالمیی  و اختالف المصلی  - مصحح: ر

 .تابىدارالنشر، : بیروت

دفتهر انتشهارات اسه مى وابسهته بهه  هم: ، محمد بن على شهیخ صهدوز، م  ال یحضره الفقی  -
 ز.۱۴۱۳، ،امعه مدرسین حوز، علمیه  م

یه،  :ابن شهر آشوب، نجف اشرفمناقب آل أبی طالب،  -  ز.۱۳۷۶الحیدر
مهى للمطبوعهات، مؤسسة اْعلبیروت: ، محمدحسین طباطبایى، المیزان فی تفسیر القرآن -

 ز.۱۳۹۰
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 .تابىنا، ،ا، بىبى ، محمد حسن ربانى،های حدیثیمکتب -
 .تابىامیرکبیر، تهران: ، محمد ابراهیم ،ناتى، تطور اجتهاد در حوزه استنباط -

کوشهشمجموع  رسائل - بوسهتان  هم: ههادی خسهرو شهاهى،  :، محمد حسهین طباطبهایى، بهه 
 ش.۱۳۸۷کتاب، 

 . تابىالشریف الرضى،  م: ین علم الهدی، ، على بن حستنزی  االنبیاء -
 ش.۱۳۷۰، على دوانى، تهران: امیرکبیر، عالم  مجلسی بزرگمرد علم و دی  -
 ش.۱۳۹۰ ، حسن طارمى، تهران: نشر نو،عالم  مجلسی -
 ش.۱۳۸۶، حسین مدرسى طباطبائى، مشهد: آستان  دا رضوی، ای بر فق  شیع مقدم  -
 .تابىعقوبى، بیروت: دار صادر، ، احمد بن اسحاز یتاریخ الیعقوبی -
 ز.۱۴۱۳ه عشالدین، بیروت: مؤسس، محمد بن ،ریر طبری، تاریخ الطبری -
بیهروت: ، علهى بهن حسهین مسهعودی، شهرا عبهداالمیر مهنها، مروج الذهب و مهادن الجواهر -

 ز.۱۴۲۱االعلمى للمطبوعات،  مؤسسة
 .تابىارالمعرفة، دبیروت: ، محمد بن ،ریر طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن -
بیهروت: ، محمد بن حسهن طوسهى، مصهحح احمهد حبیهب عهاملى، التبیان فی تفسیر القرآن -

 .تابىدار احیاء، 
، دار إحیاء التراث العربهىبیروت: ، محمد بن عمر فخر رازی، التفسیر الکبیر)مفاتیح الغیب( -

 ز.۱۴۲۰
زهههراء خرمههى ا، لههى، عبههدالهادی فقهههى زاد،و ، «ع مههه مجلسههى و ،مههع روایههات متعههارض» -

 ش.۱۳۸۸، ۹۰-۱۰۷، ۵۳د، علوم حدیث
 




