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چکیده
ع مه ههه مجلسه ههى به ههه عنه ههوان یکه ههى از علمه ههای به ههزر شههههیعه دارای نظری هههاتى دربههههار ،مباحههههث

آسهیبشناسههى احادیههث اسههت کههه مشههخص کههردن روش و معیارهههای ایشههان کمه

بسههیاری در

شناخت بهتر و تشخیص روایات تقیهای دارد .شناخت روایهات تقیههای از آنجها ضهرورت دارد کهه

روایات ائمه :از منابع احکا است و عد شناخت آنها مو،هب ایجهاد تعهارض و اخهت ف در

بین روایات مهىشهود، .ریهان سیاسهى و اخهت ف سهطح فههم شهیعیان و ،ریهان غلهو از زمینههههای

ایجاد روایات تقیهای از دید ع مه مجلسى هستند.

شیو ،پرداختن ع مه مجلسى به روایات تقیهای با ،معآور ی و تحلیل شراههای ایشهان

در ذیل روایتهایى که به تقیهای بودن آنها اشار ،کرد ،،ابل فههم و دسهتیابى اسهت .بها
بررسى و تحلیل بیانات ع مه مهىتهوان مههمتهرین معیارههای شناسهایى روایهات تقیههای و

نشهانههههای ایههن دسههت روایههات را از دیههد ایشههان مشههخص کههرد .از ،ملههه مهههمتههرین مبههانى
ع مههه عبههارتانههد از :معیههار اعتقههادی ،همراهههى بههها مخالفهههان ،اههههل کتهههاب ،مههذاهب و

تفکههرات اسه مى ،مخالفههت بهها ههول مشهههور و تههرا از طعنههه ،تههوبیخ و بههدگویى را نهها بههرد.

سکوت هنگا پاسخ دادن ،عد اصرار به نهى کردن و پرسهش مخهالفین از ائمهه :نیهش

از مهمترین نشانههای روایات تقیهای از دید ع مه مجلسى است.
کلیدواژهها :معیار ،روایات ،تقیه ،مجلسى ،بحار األنوار.
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تقیه از موضوعاتى است که ریشه در رآن دارد:

َ
َ ََ
َ
ْ
(لا َی َتخذ ْال ُم ْؤم ُن َ
رین أ ْو ِلیاا َ ِم ْان ُدون ْال ُم ْاؤ ِم َ
ون ْالک ِافف َ
اک فلا ْ َس ِم َان الل ِاه فاى
نین َو َم ْان َیْ َع ْال ِذل
ِِ
ِ
ِ
َ ْ ََْ ََُ ُْ ْ ُ ً َ ُ َ ُُُ َُ َْ َ ُ َ َ َ ْ
1
َ
شی ٍ ِإلا أن تتقوا ِمنهم تقاة و یح ِذرکم الله نْسه و ِإلى الل ِه المصیر).

و در روایات شیعه نیش بدان پرداخته شد ،است .علما و مفسران ،از دیرباز ،در شهرا روایهى
2

خود به تقیهای بودن بسهیاری از روایهات اشهار ،کهرد،انهد .از آنجهایى کهه ایهن دسهت روایهات در
3

شرایط خاد بیان شد،اند و ما نیش مکلف به پیروی از روایات اهل بیهت :بهه عنهوان یکهى از
منابع دین و احکا هستیم ،عد آسیبشناسى احادیث تقیهای مو،ب ایجاد اخت ف بهین
احکا مىشود.

کتهاب بحار األنوار، ،هامعتهرین مجموعهه حهدیث شهیعى اسهت و در آن بخهش عمهد،ای از

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

شد ،است .ع مه در کتاب بحار األنوار تنها نا ل روایات نبود ،است و به تحلیل بسهیاری از
4

روایتها از ،مله روایات تقیهای پرداخته است.

ع مههه مجلسههى هههمزمههان بهها اوج تفکههر اخبههاریگههری مههىزیسههته و در گههرایش بههه اخبههار اهههل

بیههت :نیههش شهههر ،بههود ،اسههت و بهها و،ههود ههراین ز یههر ،ایههن تصههور ایجههاد شههد ،کههه ایشههان از

سردمداران ،ریان اخبهاریگهری نیهش بهود ،اسهتو ع مهه شهاگرد پهدر خهود  -کهه گهرایش اخبهاری
داشته  -بود ،استو مهمترین و بزر ترین ،هامع حهدیثى شهیعه ،بحهار األنهوار را تهالیف کهرد،
استو برخى از استادان و پار،ای از شاگردان ایشان تفکر اخبار ی داشتهاند و  ...با این همهه،
5

محققان ع مه را فردی میان اخباری و اصولى مىشمارند و شهواهدی و،هود دارد کهه ایشهان بها

برخههى از مبههانى اخبههاریگههری نیههش مخالفههت کههرد ،اسههت .از ایههن رو ،بایههد ع مههه مجلسههى را از
6

 .1سور ،آل عمران ،آیه .۲۸

 .2الکافی ،ج ،۲د۲۲۰و الخصال ،ج ،۲د۳۵۵و األمالی(طوسى) ،د.۲۹۳
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 .3اإلمامة و التبصرة م الحیرة ،د۱۵و علل الشرائع ،ج ،۲د۳۴۷و روض الجنان و روح الجنهان ،ج ،۴د۲۷۳و وسهائل
الشیعة ،ج ،۲۰د۲۲۷و روح المعانی ،ج ،۲د.۱۱۹
 .4أعیان الشیعة ،ج ،۹د.۱۸۲-۱۸۴
 .5تاریخ حدیث شیع  ،ج ،۲د.۲۴۰-۲۴۴
 .6عالم مجلسی بزرگ علم و دی  ،د۴۲۸و عالم مجلسی ،د۲۰۰و مقدم ای بر فق شیع  ،د۵۹و زندگی نام عالمه
مجلسی ،ج ،۱د.۲۵۱

صدوز و مانند آنها بود ،است .ع مهه روشهى معتهدل مها بهین اصهولى و اخبهار ی داشهته و در عهین
1

اینکهه محهدحى بهزر بهود ،اسهت ،بهه علهو عقلهى نیهش تو،هه خاصهى داشهته و علهو عقلهى ،همچهون

فلسفه را خواند ،و از اساتید ایهن علهم محسهوب مهىشهد ،و دارای رسهالهههای عملیهه گونهاگونى بهود،

است که نشان مىدهد دارای ،مود اخبار یگری نبود ،است .بر همین اسهاا ،ع مهه طباطبهایى
2

نیش ع مه مجلسى را به عنوان محدث دانسته ،نه اخباری به معنای ضد اصولى.

3

ع مه مجلسى ،بر خ ف اخباریههای متعصهبى ماننهد مه خلیهل زو ینهى کهه بهاور داشهت

تمهها اخبههار کتههاب الکههافی ،صههحیحانههد و عمههل بههه آنههها وا،ههب اسههت و در آن ،ههیچ روایههت
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عالمههان اخبههارگرا دانسههت و اخبههاریگههری ایشههان ،هماننههد اخبههار یهههای متقههد  ،امثههال کلینههى و

تقیهای و،ود ندارد ،به و،ود تقیهه در کتهاب الکافی و سهایر کتهب روایهى شهیعه اذعهان داشهته
4

است و به صورت اعد،مند و در چهارچوب مبانى خاد ،به شناسایى و تحلیل روایتهای

تقیهای ا دا کرد ،است .او ع و ،بر شناسایى ،مهمترین زمینههای ایجاد روایتهای تقیهای

و برخى از نشانههای راهری آنها را نیش تبیین کرد ،است.

مبانى و دیدگا،های ع مه مجلسى در شناخت آسیب تقیه در احادیث شیعه در البهه الی

بیانههات ایشههان ابههل کشههف و شناسههایى اسههت .بههرای دسههتیههابى بههه ایههن هههدف ،ابتههدا تمهها

بیانههات ایشههان در ذیههل روایههتهههایى تقیهههای در کتههاب بحههار األنههوار گههرداوری شههد ،و بعههد از

بررسههى و تحلیههل آنههها ،سههعى در شناسههاندن سههب

تقیهای شد ،است.

و روش ایشههان در آسههیبشناس هى روایههات

الز بههه ذکههر اسههت کههه پژوهشههى بههه ز بههان فارسههى یهها عر بههى بههه بررسههى رویکههرد ع مههه مجلسههى

در شههناخت آسههیب تقیههه نارداختههه اسههت و تنههها در مقالهههای بهها «عنههوان عالمهه مجلسههی و

جمع روایهات متعهارض» ،مههمتهرین روشههای ایشهان در ،مهع روایهات متعهارض مطهرا شهد،
است و تقیه نیش به عنوان یکى از روشهای حل اخت ف احادیث متعارض از دید ع مهه بیهان

شد ،است.

5

 .1مکتبهای حدیثی ،د.۳۱۷

 .2تطور اجتهاد در حوزه استنباط ،ج ،۲د.۱۵۴
 .3مجموع رسائل ،ج ،۳د.۳۰

 .4اخباریگری (تاریخ و عقاید) ،د.۱۲۹

 .5ر.ک« :ع مه مجلسى و ،مع روایات متعارض».
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 .2تقیه
 .1-2واژهشناسی لغوی

د
اهههل ل ههت در معنههای واژ ،تقیههه تقریبهها هههمنظههر هسههتند .فی هروز آبههادی در قههاموا المحههیط

مىگوید:

ً
َّ ُ ْ ً َّ ً
َّ
واق َّیة :صانه؛ اتقیت الیشء و تقیته أتقیه :...حذرته .وقاه وقیا؛
و
قاه َّوقیا و ِوقا َّیة و ِ

1

یعنى محافظت کردن ،از چیشی تقیه کرد و یعنى از آن خود را حف کرد .

،وهری نیش تقیه را به معنای رآنى آن معنا کرد ،است .و ابن منظور در لسان العرب تقیهه را
2

بههه معنههای آمههادگى بههرای چی هشی و حف ه خههود از آن معن ها کههرد ،اسههت .از بررسههى کتههب ل ههت
3

مشخص مىشود که تقیه در ل ت به معناهای صیانت ،حفارت و نگهدار ی چیهشی از ضهرر،
آزار و اذیت چیش دیگر معنا شد ،است.

 .2-2تقیه در اصطالح

تقیه اصط حى دینى به معنای ابراز داشتن عقید ،یا انجا دادن کاری برخ ف نظهر لبهى

خود ،به دالیلى خهاد اسهت .فقهها و علمها بهه تعر یهف اصهط حى تقیهه پرداختههانهدو از ،ملهه

شههیخ مفیههد تقیههه را بههه معنههای کتمههان کههردن حه و پوشههاندن عقیههد ،خههود و تههرک مخالفههت بهها
مخالفان در مواردی که باعث ضرر و زیانى در دین یا در دنیا شود تعریف کرد ،اسهت .شههید
4

اول نیههش تقیههه را بههه همراهههى و هههمک مههى بهها مههرد در آنچههه عقیههد ،دارنههد و تههرک آنچههه آنههها منکههر

هستند ،برای ،لوگیری از شر و ضرر آنها ،معنا کرد ،است .در وا ع ،تقیه در اصهط ا فقهها،
5

یعنى پوشاندن ح و عقید ،خود و همراهى و همک مى با ا،مهاع مهرد در مهواردی کهه ضهرری

در دین یا دنیای شخص ایجاد شود .در تقیه ،بر خ ف نفاز  -کهه موضهوع آن تظهاهر بهه حه و

پنهان کردن شرک و باطل است  -شخص مؤمن به دلیل ترا از زیان مالى یا ،انى بهرای خهود

یا دیگری ،از ارهار حقیقت خودداری مىکند.
 .1القاموا المحیط ،ج ،۴د.۴۶۵
 .2الصحاح ،ج ،۶د.۲۵۲۸

 .3لسان العرب ،ج ،۱۵د.۴۰۴

 .4تصحیح اعتقادات اإلمامیة ،د.۱۱۵
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 .5القواعد والفوائد ،ج ،۲د.۱۵۵

 .6اللوامع االهیة فی المباحث الکالمیة ،د.۳۷۷

6

شناسایى است .تقیه از دید ع مه با تعر یف اصط حى فقهها نشدیه

اسهت و ایشهان نیهش ایهل

به پوشاندن ح و عقید ،و همک مى با مخالفهان بهرای ،لهوگیری از ضهرر و ز یهان مهالى و ،هانى
استو با این تفاوت که به تقیه از شهیعیان کهمبههر ،و ضهعیف العقهل بهرای ،لهوگیری از آفتهادن

آنها در ورطه ،ریان غلو نیش معتقد است.
 .3زمینه ایجاد روایات تقیهای

زمینههه ایجههاد روایههات تقیهههای از دیههد ع مههه بههه دو صههورت اسههت .۱ :زمینههه خههار،ى کههه بههه
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تعریف تقیه از دید ع مه مجلسى با بررسى بیانات ایشان در ذیل روایتهای تقیههای ابهل

مخههالفین ائمههه :بههر مههىگههرددو  .۲زمینههه داخلههى کههه ،ر یههان غلههو و تههرا از افت هادن شههیعیان
ضعیف العقل و کمبهر ،به دا این ،ریان است.

 .1-3زمینه خارجی

مهههمتههرین عامههل ایجههاد روایههات تقیهههای در ارتبههاط بهها مخالفههان ،شههرایط سیاسههى زمههان اهههل

بیت :است .شرایط سیاسى حا کم بر ائمه ،:چه در زمان حکومت بنىامیهه و بعهد از آن،

بنى عباا باعث شد که ائمه :برخى از روایات خود را با تقیهه بیهان کننهد تها آنجها کهه حتهى
معرفى اما بعد نیش هموار ،در خفا و تقیه صورت مهىگرفتهه اسهت .نقهل شهد ،اسهت کهه گروههى

در خدمت اما رضا ۷بودندو و تى عش رفتن کردند ،اما رضا ۷به آنها فرمود :پهیش پسهر
ابههو ،عفههر برو یهد ،بههه او سه

کنیهد و تجدیهد عهههد نماییهد .آن گههرو ،کههه رفتنههد ،امهها  ۷فرمههود:

خداوند مفضل را رحمت کندو به کمتر از این اشار ،نیش امر امامت بر وی آشکار بود.
ع مههه و،ههود عبههارت «رحههم ا مفضههل» را در روایههت ،نشههانهای بههر امامههت امهها

1

،ههواد۷

مىداند که به دلیل تقیه به نا حضرت تصریح نشد ،است .یا در روایتى دیگر ،احمد بن ابى
2

خالد ،غ

حضرت ،واد ۷مىگوید :اما  ۷مرا گوا ،و وصى خود گرفت و اما هادی ۷را

سرپرسههت خههواهران خههو یش ههرار داد و عبههد ا بههن مسههاور را متصههدى امههوال و امه ک و غه
کنیش خو یش تا زمان بالغ شدن على بن محمد۷

و

رار داد .و تى اما  ۷بالغ شد ،عبهد ا بهن

مساور باید از او اطاعت کند و اموال را در اختیار ایشان رار دهد که ایشان اختیاردار خهواهران
 .1إعالم الوری بأعالم الهدی ،د.۳۴۷
 .2بحار األنوار ،ج ،۵۰د.۲۵
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خو یش خواهد بود.

1

ع مه و،ود مخالفین (اهل سنت) ناآ گا ،به در ،منشلت و کمال اما با و،ود ص ر سنى را
د
علت تقیهای بودن این روایت مىداند و معتقهد اسهت امها ،هواد ۷رهاهرا کارهها تها بهل از بهه
بلوغ رسیدن اما هادی ۷به عبدا بن مسمار سارد ،است تا بهانهای برای دخالت ضهات

مخالفان در امور مالى و  ...اما  ۷نباشد.

2

خفقان حا کم بر ،امعه باعث شد ائمه :و شیعیانشان در خفقان ،فشار و تهدید ،انى و

مهالى و عقیههدتى ههرار بگیرنهد و نههاگریش بسههیاری از روایهات در الههب تقیههه بیهان شههد ،اسههت .ایههن
خفقههان تهها حههدی بههود کههه حتههى امهها کههارم ۷بههراى خی هزران ،مههادر خلیفههه عباسههى ،نامهههای

بلندپایه نوشت و به او به مناسبت فوت فرزندش موسى بهن محمهد تسهلیت گفتهه و نسهبت بهه

خ فههت فرزنههد دیگههرش هههارون ،تهنیهت گفههت .شههدت تقیهه در زمههان موسههى ابههن ،عفههر ۷تهها
3

حدی بود که اما  ۷براى درگذشت یه

کهافر مطهرود و شهخص نابکهارى کهه ایمهان بهه خهدا و

یامت نداشت ،چنین نامهاى مىنو یسد .این روایت خود شاهدی بر اهمیت تقیه است.

4

 .1-3جریان داخلی

در بررسى شراها و بیانات ع مه مجلسى مشخص مىشود که ایشان تنها معتقهد بهه تقیهه

از مخالفین نبهود ،،بلکهه برخهى از ،ر یانهات داخلهى شهیعه را نیهش در ایجهاد روایهتههای تقیههای

مؤحر دانسته است، .ریان غلو و ترا از افتادن شیعیان با بهر ،عقلى کم در ورطهه ایهن ،ر یهان،
نیش زمینهساز ایجاد روایات تقیهای در میان شیعیان بود ،است.

ائمههه :بههرای مقابلههه بهها افکههار غالیههان شههیعه و عههد سههوء اسههتفاد ،ایههن گههرو ،از روایههات و

،لوگیری از در غلتیدن شیعیان در ورطهه غلهو ،حتهى مقامهات علمهى خهود را انکهار مهىکردنهد.

روایهتههایى کههه بهر برتهری میههان ائمهه :داللهت دارنههد ،از ایهن نهوع هسههتند .از امها

صههادز۷

در بار ،اعلمیت میان ائمه ،:سؤال پرسید ،شد ،است .امها  ۷فرمودنهد :بها ایهنکهه برخهى از
ائمه :عهالمتهر هسهتند ،ولهى علهم همگهى آنهها بهه حه ل و حهرا و تفسهیر هرآن یکهى اسهت.
ع مه هر دو احتمال بول یا رد اعلمیت بین ائمهه :را پذیرفتهه و بهرای ههر یه

 .1الکافی ،ج ،۱د.۳۲۵

 .2بحار األنوار ،ج ،۵۰د.۱۲۲-۱۲۳
 .3قرب اإلسناد ،د.۳۰۸-۳۰۹
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 .4بحار األنوار ،ج ،۴۸د.۱۳۵

 .5بصائر الدرجات ،ج ،۱د.۴۷۹

5

توضهیحى نیهش

اعلم بودن اما بعد نسبت به اما بل اسهتو ههر چنهد مطالهب ،دیهدی کهه بهه امها بعهد داد،

مىشد ،به عینهه بهه امها بهل نیهش افاضهه مهىشهد تها اخهرین امها  ،از امها اول عهالمتهر نباشهد .در
نهایههت ،بههرای رفههع تعههارض ایجههاد شههد ،،ایههن روایههت را تقیهههای و ،ر یههان غلههو را علههت ایجههاد آن

مىداند .البته ممکن است مراد از ائمهای که عالمتر هسهتند ،رسهول خهدا ۹و امها
1

باشندو همان طور که در روایت اما با ر ۷نیش به این نکته اشار ،شد ،است:

علهى۷

َّ
َّ َّ َّ
َّ
َّ َّ
َّ
احلوو َّ ل َّو ْ َّ
احل َّجو ِوة َّو ْ َّ
الط َّاع ِووة َّو ْ ُ
احلو َّور ِاَ ٌَّ َّووواء َّو
أنو ُوه ْیوو ِر ی ِِل ِخ ِرنووا َّمووا ْی و ِر ی ِألول َّنووا َّو َُو ْوم ِِف
ِ
َّ
َّ ْ ُ ُ َّ 2
ِِلحمدَّ ۹و أ ِمیر ْ ُ
اِل ْؤم ِن َّی ۷فضل ا.
ِ

رویکرد عالمه مجلسی در شناخت آسیب تقیه در احادیث بحار األنوار

ارائه کهرد ،اسهت .از دیهد ایشهان ،تجدیهد علمهى کهه بهرای امها بعهد صهورت مهىگرفتهه ،دلیهل بهر

در روایتهای بسیاری به فضیلت امامان شیعه :بر انبیای بل از پیامبر ،۹اشار ،شهد،

استو اما در روایتى خ ف این آمد ،است .در باب فضیلت زیارت بهر امها علهى ،۷از امها

صادز ۷این چنین نقل شد ،است:

َّ
َّما ٌَّ َّک َّن فیه َّأ َّحد َّب ْع َّد َّأ َّب َّا ْیه َّالطی َّب ْی َّآد ََّ َّو ُناح َّأ ْک َّر َُ م ْن َّأمیر ْ ُ ْ
َّ ُ
اَّلل َّعل ْ ِْم.
اِلؤم ِن َّی َّصل َّوات ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ٍ

این روایت ،بر کریمتر بودن حضرت آد و نهوا نسهبت بهه حضهرت امیرالمهؤمنین ۷داللهت
َ
دارد3.ع مههه مجلسههى ایههن سههمت َ
(مهها َب ْعه َهد أ َب َو ْیه ِه) را بههه بعههد از زمههان رحلههت آد  ۷و نههوا۷

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

یا ترا از ضعفای شیعه یا تقیه از مخالفین بیان شد ،استو چهرا کهه اخبهار مستفیضهى و،هود

دارد که امامان شیعه :از انبیای غیر از پیامبر ۹عالمتر بود،اند.

4

 .۴سبکشناسی

شیو ،برخورد ع مه مجلسى با روایات تقیهای بهدین صهورت اسهت کهه ایشهان گها ،بهه دلیهل

وضوحى که در تقیهای بهودن برخهى از روایهات و،هود داشهته ،تنهها بهه تقیههای بهودن آنهها اشهار،
د
کرد ،و از توضیح در بار ،چرایى تقیههای بهودن آنهها خهودداری کهرد ،اسهت .در ایهن نهوع ،عمومها
 .1بحار األنوار ،ج ،۲۵د.۳۵۸
 .2االختصاص ،د.۲۲

 .3کامل الزیارات ،د.۳۹

 .4بحار األنوار ،ج ،۹۷د.۲۵۹-۲۶۰
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علمای دیگر با ع مه مجلسى هم نظر هستندو برای نمونه:

در روایتههى امهها کههارم ۷چههرت زدن شخصههى را کههه در نمههاز نشسههته باشههد ،تهها زمههانى کههه

پیشهانیش را بهر زمههین نگذاشهته باشههد یها خههودش را بهه چیهشی تکیههه نهداد ،باشههد ،بهدون اشههکال
1
َّ َ َ
الصه ا خ ْیه ٌر ِم َهن
دانسته اسهت .یها از امها بها ر ۷نقهل شهد ،اسهت کهه پهدر در خانههاش ذکهر «
َّ
2
الن ْو ِ » را در اذان نماز مهىخوانهد .همهان طهور کهه در نمونههههای ارائهه شهد ،مشهاهد ،گردیهد ،بهه
دلیل وضوحى کهه در تقیههای بهودن ایهن روایهات و،هود دارد ،ع مهه از ارائهه توضهیحات اضهافى
خودداری کرد ،و تنها به تقیهای بودن آنها اشار ،کرد ،است.
سب

و روش پرداختن ع مه مجلسى به روایتههای تقیههای در تحلیهل روایهاتى کهه ایشهان

ب ههه توض ههیح چرای ههى تقی ههه در آنه هها پرداخت ههه اب ههل شناس ههایى اس ههت .در ای ههن دس ههته روای ههات،
توضههیحات مفیههدی ارائههه شههد ،کههه بهها شناسههایى و تحلیههل آنههها مههىتههوان معیارهههای شههناخت

روایات تقیهای از دید ع مه را نشان داد.

 .1-3شناسایی قاعدهمند روایات تقیهای
 .1-1-3معیار اعتقادی

مخالفت با مبانى اعتقهادی شهیعه از معیارههایى اسهت کهه ع مهه مجلسهى رأی بهه تقیههای

بودن برخى از روایتهها داد ،اسهت .عصهمت انبیها و عهد پهذیرش سههوالنبى مههمتهرین مبهانى
اعتقادی ع مه مجلسى در تشخیص روایتهای تقیهای است.
 .1-1-1-3عصمت انبیا:

عصمت انبیا :از موضوعاتى است که به صورت کلى مورد بول همهه مسهلمانان اسهتو

اما در حدود و و یژگىهای آن بین مهذاهب مختلهف اسه مى اتفهاز نظهر و،هود نهدارد و برخهى از

فرز اس مى انجا برخى از گناهان را ،در شرایطى ،بر انبیا ،هایش دانسهتهانهد .مطهاب بها دیهدگا،

امامیه ،هیچ گونه گناهى ،نه کبیر ،و نه ص یر ،،نه به صورت عمد و نه از روى سههو و خطها ،از

انبیهها سههر نمههى زنههد و تنههها برخههى همچههون شههیخ صههدوز و اسههتادش ،ابههن ولیههد بههه سههو النبههى
3

معتقد هستند .ع مه برای رفع تعارض روایتههایى کهه بها عصهمت مطله انبیهاء در تعهارض
4

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

در موضوع سهوالنبى از اما صادز ۷نقل شد ،است که پیهامبر ۹نمازشهان را بها صهدای

بلنهد رائههت کردنههد .بعههد از نمههاز ،رو بههه اصههحاب کردنههد و گفتنههد :آیهها چیههشی از نمههاز را فرامههوش

کههرد ؟ اصههحاب سههکوت کردنههد .آنگهها ،پیههامبر ۹از و،ههود ابههى بههن کعههب در میههان اصههحاب
ا
سؤال کرد .گفتند :بله .پیامبر ۹از ابى پرسید :آیا چیشی از نماز را ضایع کهرد ؟ گفهت :بلهه یها
رسول ا  .۹از دید ع مه ،این روایت با ا،ماع امامیهه در عصهمت انبیها :مخهالف بهود ،و
1

مواف با دیدگا ،شیخ صدوز و استادش ابن ولید اسهت .او احتمهال مهىدههد کهه ایهن روایهت،
ْ ْ َ َّ
(اب ه ِهن الق ههداا)  -ک ههه ز ی ههدی م ههذهب اس ههت  -تقی هههای باش ههد .ع م ههه اک ههر
ب ههه ر ین ههه راو ی آن
2
روایتهای نقل شد ،از و ی را مطاب با عقاید مخالفین مىداند.

رویکرد عالمه مجلسی در شناخت آسیب تقیه در احادیث بحار األنوار

هستند ،آنها را بر تقیه حمل کرد ،است.

ع و ،بر روایتهایى که بر سهوالنبى داللت دارند ،در کتهاب بحهار األنهوار چنهدین روایهت

نیش نقل شد ،که بر انجا گنا ،توسهط انبیها داللهت دارنهد .او ایهن روایهات را نیهش ،بهه طریه اولهى،

همانند روایات سهوالنبى ،بر تقیه حمل کرد ،است.

در موضههوع عصههمت حضههرت آد  ،۷نقههل شههد ،کههه م هبمون عباسههى منههارر،ای ب هین امهها

رضا ۷با دانشمندان و صهاحب نظهران مسهلمان و سهایر ادیهان از یههود و نصهارا و مجهوا و...

تههدارک دیههد .سههؤاالت متعههددی از حضههرت پرسههید ،شههد .یکههى از سههؤاال تى کههه از امهها پرسههید،
3
َ ََ
شههد ،تفسههیر آیههه ( َو َعصههى َآد ا َر ّبه اهه ف ههوى) بههود کههه امهها  ،۷ضههمن بههول معصههیت حضههرت
آد  ،۷مکان ارتکاب آن را در بهشت اع

کردند .از دید ع مهه ،امها رضها ۷از سهر تقیهه و
4

برای مماشات با اعتقادات اهل سنت ،چنین تفسیری را از آیهه مطهرا کهرد ،اسهت .ایهن سهؤال

در ،مع دانشمندان مذاهب مختلف اسه مى از امها پرسهید ،شهد ،و مهراد حضهرت از تعیهین

مکان ارتکهاب معصهیت حضهرت آد  ،۷تنهها بهرای پهایین آوردن رتبهه گنها ،و رد کهردن مطله

گنا ،از ایشان است .الز به ذکر است که بسیاری از اندیشمندان و مفسهران شهیعه ،در تفسهیر
5

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

6

 .1المحاس  ،ج ،۱د.۲۶۱

 .2بحار األنوار ،ج ،۸۱د.۲۴۲
 .3سوره ط  ،آیه .۲۰

 .4االمالی (شیخ صدوق)۱۳۷۶ ،ش ،د.۹۱
 .5بحار األنوار ،ج ،۱۱د.۷۵-۷۲

 .6تنزی االنبیاء ،د۱۰و المیزان فی التفسیر قرآن ،ج ،۱۴د.۲۲۲-۲۲۳
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یا در تفسیر القمی روایتى نقل شد ،کهه در بخشهى از آن بهه خطهای حضهرت داود ۷نسهبت

به اور یاء  -که از فرماند،های ایشان بود  -و نحو ،ازدواج حضرت بها همسهر اور یهاء اشهار ،شهد ،و

مطالبى که با شبن و عصمت نبوت در تعارض هستند ،به حضرت داود ۷نسبت داد ،شد،
است .ع مه برای رههایى از مطالهب نادرسهتى کهه در ایهن روایهت بهه حضهرت داود ۷نسهبت
1

داد ،شد ،،بدون اشار ،به ضعیف بودن روایت ،بحث تقیههای بهودن رو یهات و همهاهنگى آن را

با عقاید اهل سنت مطرا کرد ،و به تو،یه روایت پرداخته است .داستان زن اور یهاء و ارتبهاط
2

و ی با حضرت داود ،۷با اینکه بازتاب گسترد،ای در منابع تار یخى و تفسیری داشته ،امها
4

3

بس هیاری از علمهها ،بههر خ ه ف ع مههه ،بهها عرضههه ایههن روایههت بههر آیههات ههرآن و مقایسههه آن بهها سههایر

احادیههث اهههل بی هت :در بههار ،داود نب هى ،۷ب هر سههاختگى بههودن ایههن روایههت تب کیههد کههرد،انههد.

بسیاری از مفسران شهیعه و اههلسهنت ،ضهمن رد کهردن ایهن داسهتان از زوایهای گونهاگون ،بهه
5

6

نقد آن پرداختهاند .فخر راز ی ضمن پلید و فاسد خوانهدن ایهن داسهتان ،دالیهل د،گانههای را بهر

نادرستى آن ا امه کهرد ،کهه همهه آنهها داللهت بهر تفسهیر بهه رأی بهودن ایهن داسهتان بهرای آیهه ۲۳

سور« ،د» مىکنند .با و،ود اینکه تقیهه یکهى از را،ههای عه ج روایهتههای متعهارض از دیهد
7

ع مه مجلسهى اسهت ،امها تقیههای بهودن ایهن روایهت چنهدان مقبهول نیسهت .چهه بسها بهتهر بهود
ع مه نیش ماننهد سهایر دانشهمندان ایهن روایهت را بهر آیهات هرآن و احادیهث

طعهى اههل بیهت:

عرضه مىکردند و به ،ای تقیهای بودن ،بر ساختگى بودن آن تب کید مىکرد.
 .2-1-3همراهی با مخالفان و مذاهب فکری

روایاتى که مطاب با دیهدگا ،سهایر مهذاهب ،از ،ملهه اههل سهنت و تفکهرات اسه مى ،ماننهد

اشههاعر ،و صههوفى بیههان شههد،انههد و بهها عقایههد آنههها تطههاب دارنههد نیههش از مهههمتههرین مبههانى ع مههه در

تقیهای دانستن روایات است.
د
همراهییی بییا اه ی سیینت :از آنجههایى ک هه اهههل سههنت عمومهها ههدرت را در دسههت داشههتهانههد،
 .1تفسیر القمی ،ج ،۲د.۲۳۰- ۲۳۳
 .2بحار األنوار ،ج ،۲۰د.۲۱-۲۳

 .3تاریخ یعقوبی ،ج ،۱د۵۲-۵۳و تاریخ الطبری ،ج ،۱د۲۸۵-۲۸۶و مروج الذهب ،ج ،۱د.۵۲ - ۵۴
 .4جامع البیان ،ج ،۱۲ج ،۲۳د۱۷۴و تفسیر القمی ،ج ،۲د.۲۲۹ - ۲۳۳
 .5تبیان ،ج ،۸د.۵۵۴-۵۵۵
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 .6روح المعانی ،ج ،۱۱د.۲۰۶

 .7مفاتیح الغیب ،ج ،۲۶د.۲۷۷-۲۷۹

روایتهای اهل بیت :در شرایط تقیه و در راستای همراهى با عقاید آنها نقل شوند.

در روایتههى بهها موضههوع اسههتطاعت از امهها صههادز ۷نقههل شههد ،اسههت :خداونههد مخلو ههات را

آفر ی هد و ابههشار اسههتطاعت را در آنههها ههرار داد ،ولههى انجهها دادن کههار را بههه ایشههان وا گههذار نکههرد.

هنگا کار و همرا ،کار ،استطاعت بر آن کار دارند ،ولهى بهل از کهار اسهتطاعت ندارنهد .ع مهه
در شههرا روایههت ،چنههد احتمههال را نقههل کههرد ،اسههتو از ،ملههه ،روایههت از سههر تقیههه و مطههاب بهها

دیدگا ،اشاعر ،که معتقدند برای فرد درتى مقارن با فعل و،ود دارد که در آن مهؤحر نیسهت و بهه
عهد تقهد اسهتطاعت بههر انجها کهار معتقدنههد ،نقهل شهد ،اسههت .توضهیح ،آنکهه در اصههط ا
1

ک

رویکرد عالمه مجلسی در شناخت آسیب تقیه در احادیث بحار األنوار

فشارهایى که نسبت به ائمه :و شیعیانشان در ،امعه و،هود داشهت باعهث شهد بسهیاری از

دو دیدگا ،عمد ،در بار ،مفههو اسهتطاعت بهر انجها فعهل مطهرا اسهت :اسهتطاعت همهرا،

فعل ،ایلین این دیدگا - ،که اهل حدیث (اشعریون) و مر،ئه هستند – ایلاند که ههر فعلهى

را استطاعتى است که همهرا ،بها انجها آن کهار ایجهاد مهىشهود و اسهتطاعت ،بهل از انجها کهار

و،ود ندارد .و تى استطاعت باشد ،فعل هم هست و چون نباشد ،فعهل ههم نیسهت .در وا هع،
این افراد ایهل بهه ،بهر در اختیهار هسهتند .در مقابهل ایهن گهرو ،،عهدلین (شهیعه و معتشلهه) هرار
2

دارند که به استطاعت بل از فعل معتقد هسهتند و بهر ایهن باورنهد کهه انسهان بهل از انجها کهار

استطاعت بر انجا آن دارد و در مقابل ،بریون رار دارند.

3

در روایت دیگری از رسول خدا ۹این چنین نقل شد ،است:

َّ
َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ
ْ َّ َّ
ل ْو ال أ ْن أْ َّعل أم ِت ألخ ْر ُت ال ِعش َّاء ِإَل ِن ْو ِف الل ْی ِب.

4

از دیههد ع مههه ،ایههن روایههت بههر اسههتحباب ت هبخیر نمههاز عشهها از اول و ههت کههه فضههیلت اسههت

داللت مىکند .بر همین اساا ممکن است به خاطر تقیهه صهادر شهد ،باشهدو ز یهرا تهبخیر نمهاز
عشا در بین اهل سنت مشهور است و در آحار روایى آنها نیش مشهود است:

َّ
َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ ُ َّ َّ َّ
ُ
َّ ْ َّ ُ َّ ْ ُ َّ ْ ُ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
اَّلل :۹ل ْوو ال أ ْن أْو َّعول أم ِوت أل َّم ْور ُ ُن ْم أ ْن
الترم ِذی و ابن م
اجة ،قال :قال َّر ٌُال ِ
أْحد و ِ
َّ
َّ
ُ
5
ْ َّ َّ ُ
ُی َّؤ ِخ ُ وا ال ِعش َّاء ِإَل ثل ِث الل ْی ِب أ ْو ِن ْو ِف ِه.

 .1بحار األنوار ،ج ،۵د.۴۳

 .2مقاالت اإلسالمیی و اختالف المصلی  ،ج ،۱د.۲۸۳
 .3شرح االصول الخمس  ،د.۹۷
 .4علل الشرائع ،ج ،۲د.۳۴۱
 .5بحار األنوار ،ج ،۸۰د.۶۴
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همراهی با صوفیان :گا ،روایتى برای هماهنگى با شیو ،زندگى اهل تصوف نقهل شهد ،اسهت.

در روایتى از اما على ۷نقل شد ،که ایشان پیوسته خوردن گوشت را بد مىداشت و خهوردن
آن را همچون ِمى اعتیادآور مىدانست .ع مه این روایت و مشابه آن را مواف اخبار مخالفهان
1

و روش زندگى صوفیان مىداند و آن را بر تقیه حمل کرد ،است.

2

همراهی با اه کتاب :همراهى روایهات اههل بیهت :بها عقایهد اههل کتهاب از دیگهر معیارهها

شناخت احادیث تقیههای از دیهد ع مهه مجلسهى اسهت .نقهل شهد ،اسهت کهه روزى هشها بهن
عبههدالمل  ،امهها بهها ر ۷را بههه شهها فههرا خوانههد تهها ی ه

دانشههمند مس هیحى در بههار ،مسههائلى از

حضرت سؤال کند .از ،مله سؤاالت آن مسهیحى ایهن بهود کهه مهراد از آن دو نفهر  -کهه ههر دو بها

هم متولد شد ،و در ی

روز از دنیا رفتند و هر دو را در ی

بر دفن کردنهد و یکهى از آن دو صهد

و پنجها ،و دیگههرى پنجها ،سههال عمههر کهرد  -چههه کسههانى بهود،انههد؟ امهها بها ر ۷فرمههود :آن دو نفههر
عزیر و خواهر دو لوى او عزیر ،بودند .از دید ع مه ،نا شخصى را که خداوند بهه مهدت صهد
3

سال میراند ،بین أرمیا و عزیر اخت ف است و روایات بهر ههر دو داللهت دارنهد .روایهتههایى کهه
داللت دارند این شخص عزیر بود ،،ممکن است محمول بهر تقیهه و موافه بها روایهتههای اههل
کتاب باشند .ائمه :در پاسخ به اهل کتاب مطاب با دیدگا ،خودشان پاسخ داد،اند.

4

 .3-1-3ترس از طعنه ،توبیخ و بدگویی

ترا از طعنه ،توبیخ و بدگویى در بین مرد از ،مله علتهایى است که ائمهه :بها تقیهه

با مرد صحبت کرد،اندو برای نمونه :در روایتى ابىخالد ماط به اما صادز ۷مهىگو یهد :از

اما با ر ۷شنید،ا که و تى اهل بهشت وارد بهشت و اهل ،هنم وارد ،ههنم مهىشهوند ،ا گهر

خداونههد اراد ،کنههد خلهه دیگههری را مههىآفرینههد و دنیهها را بههرای آنههها خلهه مههىکنههد و  ...امهها

صادز ۷در پاسخ فرمودند :من نمىگویم خداوند این کار را مىکنهد .در روایهت ههممضهمون
5

دیگری ،اما صادز ۷در پاسخ به همین سؤال به ابوبصیر فرمودنهد :گمهان نمهىکهنم خداونهد
خل دیگری را بیافریند تا او را عبادت کنند.

 .1المحاس  ،ج ،۲د.۴۷۰

 .2بحار األنوار ،ج ،۶۳د.۷۰

 .3تفسیر القمی ،ج ،۱د.۱۰۰

 .4بحار األنوار ،ج ،۱۴د.۳۷۸
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 .5الزهد ،د.۱۰۴
 .6همان ،د.۱۰۳

6

از سیاز مىتوان فهمید خداوند خل دیگری را خل مىکندو اما امها  ۷از سهر تقیهه

و ترا از طعنه و بدگویى از سوی مخالفین و ...به خلقت دیگر تصر یح نکرد ،اسهت.

کسى از متکلمین متعرض نفى با احبات این موضوع نیش نشد ،است و ادلهه عقلهى نیهش

ایجاد خل دیگر را رد نمىکنند ،بلکه آن را ویتر مىکند.

1

 .۶-1-3مخالفت با مشهور و اجماع

خ ف آنچهه مهورد ا،مهاع ائمهه :و اصهحاب اسهت ،از معیارههایى اسهت کهه ع مهه بهرای

تشخیص روایتههای تقیههای از آن اسهتفاد ،کهرد ،اسهت .در روایتهى از امها رضها ۷نقهل شهد،

رویکرد عالمه مجلسی در شناخت آسیب تقیه در احادیث بحار األنوار

ع مه در شرا این دو روایت مىگوید:

سههور،هههای معههوذتین (نههاا و فل ه ) را در نمههازهههای وا،ههب نخوانیههد .ایههن دو سههور ،از دعاهههای

چشههمزخههم هسههتند و از ههرآن نیسههتند و آنههها را بههه ههرآن اضههافه کههرد،انههد و نبایههد آنههها را در
نمازهههای وا،ههب خوانههدو ولههى خوانههدن آنههها در نوافههل اشههکالى نههدارد .ع مههه ایههن روایههت را
2

محمول بر تقیه مىداند و به نقل از کتاب ذکری مىگوید:

اک ر علمای ما ا،ماع دارند که معوذتین از رآن مجید و دو سور، ،دا از هم هسهتند و
خواندن آنها در نمازهای وا،ب و نوافل اشکالى ندارد.

3

در نمونه دیگر ،نقل شد ،کهه امها بها ر ۷هنگها وضهو گهرفتن دستشهان را داخهل رهرف آب

رار مىدادند و ساس سر و پاهایشان را مسح مىکردنهد .ع مهه عبهارت «وضهع الیهد فهى اإلنهاء
4

للمسح» ،در روایت را شاهد بر تقیه مىداند و مىگوید:

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

5

 .2-3نشانههای ظاهری روایات تقیه

در بررسى روایتهایى کهه ع مهه بهه تقیههای بهودن آنهها اشهار ،کهرد ،اسهت ،برخهى نشهانههها

و،ههود دارنههد کههه بههه نحههوی بهها تقیهههای بههودن روایههات در ارتبههاط هسههتند .از ،ملههه مهههمتههرین
 .1بحار األنوار ،ج ،۸د.۳۷۶

 .2الفق المنسوب إلی اإلمام الرضا ،۷د.۱۱۳
 .3بحار األنوار ،ج ،۸۲د.۴۲-۴۳
 .4السرائر ،ج ،۳د.۵۵۴

 .5بحار األنوار ،ج ،۷۷د.۲۷۲
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نشانههایى که با و،ود آنها تا حدودی مىتوان به تقیهای بودن روایت پى برد ،عبارتاند از:
 .1-2-3سکوت کردن

سکوت کردن ائمه :هنگا پاسخ دادن ،از نشانههای راهری است که بهه تقیههای بهودن

روایت متعارض داللت مىکند .در قرب االسناد ابى نصر بشنطى مىگوید :نماز م هرب را همهرا،
بها اههل مدینههه در مسهجد خوانههد  .و تهى امهها ،ماعهت ،سه

داد ،بلنهد شههد و چههار رکعههت

نماز خواند و ساس دو رکعت نماز شب خواند و نشد اما کارم ۷رفتم .اما به مهن گفهت:

نمههاز شههب خوانههدی؟ گفههتم بلههه .امهها پرسههید :چههه و ههت خوانههدی؟ گفهتم :در هنگهها م ههرب و

نحو ،خواندن را توضیح داد  .و به ایشان گفتم :من این ،نین نماز خوانهد  ،ا گهر ،هایش نیسهت
د
1
تا نماز را سریعا اعاد ،کنم .اما  ۷در پاسخ سکوت کردند.
در روایت دیگری ،ابراهیم بن ابى الب د مىگوید :به حضرت ،واد ۷عرض کرد  :آیا شهما

بههه کتههاب هههاى پههدرتان نگهها ،مههىکنیهد؟ امهها فرمههود :آرى .گفههتم :شمشهیر پیهامبر ۹و زرهههش؟

فرمود :در ف ن محل بود و غ
اما سکوت کرد .از دید ع
2

حضرت رضا ۷و محمد بن على به آنجا رفتهاند .و در ادامه،

مه ،مهراد از «محمهد بهن علهى» در روایهت ،خهود حضهرت ،هواد۷

است که به واسطه تقیه به نا خود تصهر یح نکهرد ،اسهت .در ایهن دو روایهت امها  ۷بهه دلیهل
3

شرایط تقیهای در پاسخ به سؤاالت مطرا شد ،،سکوت کرد ،است.
 .2-2-3عدم اصرار معصوم به نهی کردن

عد اصرار معصو در نهى کردن ،از دیگر نشانهههای روایهات تقیههای اسهت .نقهل شهد ،کهه

حضرت على ۷در روز عیهدى بیهرون رفتنهد و مردمهى را دیدنهد کهه نمهاز مهىخواننهد .فرمودنهد:

اى مرد  ،ما در مثل این روز در محضر پیامبر خهدا ۹حاضهر بهودیم ،ههیچکهس نبهود کهه بهل از

عی هد ،نمههاز بخوانههد .مههردى گفههت :اى امی هر المههؤمنین ،آیهها ایههن مههرد را از نمههاز خوانههدن نهههى

نمىکنى؟ اما فرمودند :صد ندار بندگانى را که نماز مهىخواننهد ،نههى کهنمو ولهى بهرای شهما

روایتههى را از آنچههه در نههشد رسههول خههدا ۹حاضههر بههودیم ،نقههل کههرد  .از دیههد ع مههه عههد اصههرار
4

اما  ۷به نهى کردن و  ،برای تقیه است.
 .1قرب اإلسناد ،د۳۸۹و بحار األنوار ،ج ،۸۰د.۶۳
 .2مجمع البیان ،ج ،۱د.۱۸۱

 .3بحار األنوار ،ج ،۲۶د.۲۲۱
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 .4مجمع البیان ،ج ،۱۰د۷۸۳
 .5بحار األنوار ،ج ،۸۸د۱۲۵

5

روایههتهههایى کههه مضههمون سههؤال و پرسههش دارنههد و مخههالفین ا ههدا بههه سههؤال از معصههو

۷

کرد،انهد ،از نشهانهههای تقیهه اسهت .از دیهد ع مهه ،در ایهن روایهات ،در صهورتى کهه احبهات شهود

سهؤال کننههد ،از مخههالفین بههود ،و روایههت بهها عقایههد شهیعه مخههالف باشههد ،روایههت از نههوع تقیهههای
است .ائمه :در زمان خود ،ع و ،بر اینکه به عنوان اما شیعیان محهل سهؤال و رفهع مشهکل

ش هیعیان خههود بههود،انههد ،بههه عنههوان فقیهههى بههزر مههورد تو،ههه مخههالفین بههود،انههد و گهها ،برخ هى از
مخالفین حتى روایاتى را بر ائمه :عرضه مىکردندو مهث د ا
ابوزرعهه از محهدحان و ر،هلشناسهان
بهزر اههل سهنت در وصهف امها بها ر ۷مهىگو یهد :ایشهان از بهزر تهرین دانشهمندان اسهت .یهها
1

رویکرد عالمه مجلسی در شناخت آسیب تقیه در احادیث بحار األنوار

 .3-2-3پرسش مخالفین از ائمه:

ابواسحاز سبیعى اما با ر ۷را دانشمندی دانسته که هرگش کسى همانند او را در علهم ندیهد،

است .و تى ائمه :از سوی مخالفین مورد سؤال رار مىگرفتند ،با رعایت شهرایط تقیههای و
2

مطاب با عقاید خودشان به آنها پاسخ مىدادند.

نقل شد ،است که گروهى از فقها نشد اما رضا ۷بودنهد و از ایشهان در بهار ،تفسهیر واژ ،نعهیم
3
َ
ُ َ َُ َُ َ َ َ َ
ایم) سههؤال پرس هیدند .امهها  ۷بههه نقههل از امهها عل هى ،۷واژ،
در آیههه (ثاام لس ْساائلن ی ْوم ِئا ٍاِ لا ِان الن ِعا ِ

«نعیم» را به خرماى تهاز ،و آب خنه

معنها کردنهد .ع مهه تفسهیر واژ« ،نعهیم» را بهه خرمهای تهاز،
4

متناسب با دیدگا ،شیعه نمىداند و معتقد است گروهى که به نشد اما رضا ۷آمهد ،بودنهد تها
از ایشان سؤال بپرسند ،از مخالفین بود،اند و اما رضها ۷مطهاب بها عقایهد خودشهان بهه آنهها

پاس ههخ داد ،اس ههت .در نتیج ههه ،ممک ههن اس ههت ای ههن روای ههت تقی هههای باش ههد .گ هها ،مخالف ههان از
5

چیشهههایى سههؤال مههىپرس هیدند کههه خههود شههامل آن نمههىشههدند .ائمههه :نیههش بهها رعای هت شههرایط
تقیهای به آنها پاسخ مىدادند .در روایتى از اما صادز ۷در بهار ،معنهای «آل محمهد» سهؤال

پرسید ،شد ،که اما  ۷آل محمد را به کسانى که خداوند ازدواج کردن با آنها را حرا کهرد،،
تفسیر کرد ،است .از دید ع مه ممکن است مراد اما
6

 ،۷اختصاد دادن «آل» به ائمهه:

باشد ،نه اینکه مراد از آل تما کسهانى اسهت کهه ازدواج بها آنهها حهرا اسهت .حضهرت بها ایهن
 .1المناقب ،ج ،۴د۱۷۸
 .2االرشاد ،ج ،۲د۲۳۰
 .3سوره تکاثر ،آیه .۸

 .4عیون اخبار الرضا ،۷ج ،۲د.۳۹
 .5بحار األنوار ،ج ،۷د.۲۷۳
 .6االخبار ،د.۹۵
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تفسیر صهد خهارج نمهودن بنهىعبهاا و امثهال آنهها از معنهای عبهارت «آل محمهد» را داشهته و

پرسش کنند ،خود از کسانى بود ،که شامل معنای «آل محمد» نمىشد ،است.

1

 .۴نتیجهگیری

 -ع مهه مجلسهى در بحار األنهوار تنهها بهه نقهل روایهت نارداختهه اسهت و بهه آسهیبشناسهى

روایات نیش ا دا کرد ،است .از ،مله روایتههایى کهه ع مهه بهه شهرا و تبیهین آنهها پرداختهه،
روایتهای تقیهای است .مبانى و شیو ،پرداختن ع مه به روایات تقیهای در بررسهى و تحلیهل
بیانات ایشان در شرا روایات تقیهای ابل دستیابى است.
 -بهها بررسههى بیانههات ع مههه ،مشههخص گردیههد ایشههان تنههها بههه تقیههه از مخههالفین معتقههد نبههود،

اسههت ،بلکههه برخههى از ،ریانههات داخلههى شههیعه را در ایجههاد روایههتهههای تقیهههای م هؤحر دانسههته
است .مهمتهرین زمینهه ایجهاد روایهات تقیههای در میهان مخالفهان بهه ،ر یهان سیاسهى و در میهان
شیعیان به ،ریان غلو و و،ود شیعیان کمبهر ،برمىگردد.

 -ع مههه مجلسههى بههه دو صههورت کلههى و اعههد،منههد بههه بررسههى روایههتهههای تقیهههای در کتههاب بحههار

األنوار پرداختهه اسهت .مههمتهرین مبهانى ایشهان در شهناخت روایهتههای تقیههای عبهارتانهد از :مبهانى
اعتقادی ،همراهى با مخالفان ،مخالفت با مشهور و ترا از ایجاد طعنه ،توبیخ و بدگویى.

 -در بررسههى بیانههات ع مههه مشههخص گردیههد کههه تقیههه یکههى از راهکارهههای ایشههان بههرای رفههع

تعههارض اخبههار بههود ،اسههت و از ایههن اعههد ،بسههیار اسههتفاد ،کههرد ،اسههتو تهها ،ههایى کههه حتههى
روایههتهههای را کههه بههر انجهها معصههیت توسههط انبیهها داللههت دارنههد ،بههر خه ف اک ههر علمهها  -کههه بههه
موضوع و ساختگى بودن آنها اشار ،کرد،اند  -بر تقیه حمل کرد ،است.

 -با بررسى بیانات ع مه مجلسى مىتوان برخى از نشانههای روایهات تقیههای را شناسهایى

کههردو از ،ملههه :سههکوت کههردن ائمههه ،:عههد اصههرار ائمههه :بههه نهههى مخههالفین ،و پرسههش
مخالفین از ائمه.:
کتابنامه
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قرآن کریم.
 اخباریگری (تاریخ و عقایهد) ،ابهراهیم بهشهتى ،هم :مؤسسهه علمهى فرهنگهى دارالحهدیث، .1بحار األنوار ،ج ،۲۵د۲۱۶

 اإلرشههاد ،محمههد بههن محمههد نعمههان شههیخ مفیههد ،بیههروت :دار المفیههد للطباعههة و النشههر والتوزیع۱۴۱۴ ،ز.

 إعالم الوری بأعالم الهدی ،فضل بن حسن طبرسى ،تهران :دارالکتب االس میة۱۳۹۰ ،ز. أعیان الشیعة ،سید محسن امین ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات ،بىتا. -األمالی ،محمد بن حسن طوسى ،م :دار الثقافة۱۴۱۴ ،ز.

 اإلمامة و التبصرة م الحیرة ،على بن حسهین ابهن بابو یهه ،هم :مدرسهة اإلمها المههدى؟جع؟،۱۴۰۴ز.

رویکرد عالمه مجلسی در شناخت آسیب تقیه در احادیث بحار األنوار

سازمان چا

و نشر۱۳۹۱ ،ز.

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

 بصههائر الههدرجات فههی فضههائل آل محمههد ،۹محمههد بههن حسههن صههفار ،ههم :مکتبههة آیههة االمرعشى النجفى۱۴۰۴ ،ز.

 تاریخ حدیث شیع  ،2محمد کهارم طباطبهایى ،هم :مؤسسهه علمهى فرهنگهى دارالحهدیث،سازمان چا

و نشر۱۳۹۰ ،ش.

 تصحیح اعتقادات اإلمامیة ،محمد بن محمد مفید ،م :کنگر ،شیخ مفید۱۴۱۴ ،ز. -تفسیر القمی ،على بن ابراهیم مى ،م :دار الکتاب۱۳۷۳،ش.

 تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،محمد بهن حسهن شهیخ حهر عهاملى ،هم:مؤسسة آل البیت۱۴۰۹ ،ز.

 خصههال ،محمههد بههن علههى شههیخ صههدوز ،محقه  :علههى اکبههر غفههاری ،ههم، :ههامع مدرسههین،۱۳۶۲ش.

 روح المعانی فی تفسیر القرآن العییم و السبع المثانی ،محمهود بهن عبهدا آلوسهى ،بیهروت:دار الکتب العلمیة۱۴۱۵ ،ز.

 روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ،حسین بن على ابوالفتوا رازى ،مشههد :بنیهادپژوهشهاى اس مى آستان دا رضوى۱۴۰۸ ،ز.

 زنههدگی نامه عالمه مجلسههی ،مصهلح الههدین مههدوی ،،تههران :سههازمان چهاوزارت فرهنگ و ارشاد اس مى۱۳۷۸ ،ش.

 -الزهد ،حسین بن سعید کوفى اهوازی ،م :المطبعة العلمیة۱۴۰۲ ،ز.

و انتشههارات
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 السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المسهتطرفات) ،محمهد بهن احمهد ابهن ادر یهس ،هم :دفتهرانتشارات اس مى وابسته به ،امعه مدرسین حوز ،علمیه م۱۴۱۰ ،ز.

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

 -الصحاح ،اسماعیل بن حماد ،وهرى ،بیروت :دار العلم للم یین ،بىتا.

 علل الشرائع ،محمد بن على شیخ صدوز ،م :کتابفروشى داوری۱۳۸۵ ،ش. -عیون أخبار الرضا ،محمد بن على شیخ صدوز ،تهران :نشر ،هان۱۳۷۸ ،ز.

 الفق المنسوب إلی اإلمام الرضا ،۷منسوب به على بن موسى الرضا ۷مشهد :مؤسسة آلالبیت۱۴۰۶ ،:ز.
 القاموا المحیط ،محمد بن یعقوب فیروز آبادى ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،بىتا. -قرب اإلسناد ،عبد ا بن ،عفر حمیرى ،م :مؤسسه آل البیت۱۴۱۳ ،:ز.

 -القواعد و الفوائد ،محمد بن مکى شهید اول ،م :منشورات مکتبة المفید ،بىتا.

 الکافی ،محمد بن یعقوب بن اسحاز کلینى ،تهران :دار الکتب االس میة۱۴۰۷ ،ز. کامل الزیارات، ،عفر بن محمد بن ولویه ،نجف اشرف :دارالمرتضویة۱۳۵۶ ،ش. -لسان العرب ،محمد بن مکر ابن منظور ،م :نشر حوز۱۴۰۵ ،،ز.

 اللوامع االهیة فی المباحهث الکالمیهة، ،مهالالهدین مقهداد بهن عبهدا اْسهدى الس ّهیورى،تحقیه ه  :محمه ههد عله ههى اضهههى طباطبه ههایى ،ه ههم :دفته ههر تبلی هههات اس ه ه مى حه ههوز ،علمیه ههه
م۱۳۸۰،ش.

 مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،فضل بن حسن طبرسى ،تهران :ناصرخسرو۱۳۷۲ ،ش. -المحاس  ،احمد بن محمد بن خالد بر ى ،م :دار الکتب االس میة۱۳۷۱ ،ش.

 مقاالت اإلسالمیی و اختالف المصلی  ،على بن اسماعیل اشعری ،مصحح :ریتر هلموت،بیروت :دارالنشر ،بىتا.

 م ال یحضره الفقی  ،محمد بن على شهیخ صهدوز ،هم :دفتهر انتشهارات اسه مى وابسهته بهه،امعه مدرسین حوز ،علمیه م۱۴۱۳ ،ز.

 -مناقب آل أبی طالب ،ابن شهر آشوب ،نجف اشرف :الحیدریه۱۳۷۶ ،ز.
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 المیزان فی تفسیر القرآن ،محمدحسین طباطبایى ،بیروت :مؤسسة اْعلمهى للمطبوعهات،۱۳۹۰ز.

 -تطور اجتهاد در حوزه استنباط ،محمد ابراهیم ،ناتى ،تهران :امیرکبیر ،بىتا.

 مجموع رسائل ،محمد حسهین طباطبهایى ،بهه کوشهش :ههادی خسهرو شهاهى ،هم :بوسهتانکتاب۱۳۸۷ ،ش.

 -تنزی االنبیاء ،على بن حسین علم الهدی ،م :الشریف الرضى ،بىتا.

 عالم مجلسی بزرگمرد علم و دی  ،على دوانى ،تهران :امیرکبیر۱۳۷۰ ،ش. -عالم مجلسی ،حسن طارمى ،تهران :نشر نو۱۳۹۰ ،ش.

 مقدم ای بر فق شیع  ،حسین مدرسى طباطبائى ،مشهد :آستان دا رضوی۱۳۸۶ ،ش. -تاریخ الیعقوبی ،احمد بن اسحاز یعقوبى ،بیروت :دار صادر ،بىتا.

رویکرد عالمه مجلسی در شناخت آسیب تقیه در احادیث بحار األنوار

 -مکتبهای حدیثی ،محمد حسن ربانى ،بى،ا ،بىنا ،بىتا.

 -تاریخ الطبری ،محمد بن ،ریر طبری ،بیروت :مؤسسه عشالدین۱۴۱۳ ،ز.

 مروج الذهب و مهادن الجواهر ،علهى بهن حسهین مسهعودی ،شهرا عبهداالمیر مهنها ،بیهروت:مؤسسة االعلمى للمطبوعات۱۴۲۱ ،ز.

 -جامع البیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن ،ریر طبری ،بیروت :دارالمعرفة ،بىتا.

 التبیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن حسهن طوسهى ،مصهحح احمهد حبیهب عهاملى ،بیهروت:دار احیاء ،بىتا.

 التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب) ،محمد بن عمر فخر رازی ،بیروت :دار إحیاء التراث العر بهى،۱۴۲۰ز.

 «ع مههه مجلسههى و ،مههع روایههات متعههارض» ،عبههدالهادی فقهههى زاد،و زهههراء خرمههى ا ،لههى،علوم حدیث ،د۱۳۸۸ ،۹۰-۱۰۷ ،۵۳ش.
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