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تقیه

ــت  ــداری اس ــت و نگه ــای صیان ــه معن ــی« ب ــی، یق ــاده »وق ــت، از م ــه در لغ تقی

)جوهــری، 1410ق، ج 6، ص 2527( و تــاء در ابتــدای ایــن واژه، در اصــل واو بــوده اســت؛ ماننــد 

ــدی، 1410، ج5، ص239(. ــت )فراهی ــوده اس ــوی« ب ــل »وق ــه در اص ــوی« ک واژه »تق

امــام خمینــی در تبییــن لغــوی واژه تقیــه، آن را بــه دوری گزیــدن و برحــذر بــودن 

ــه،  ــای تقی ــان از معن ــه ایش ــی، 1415، ج2، ص225(. ترجم ــد )خمین ــا کرده ان ــیدن، معن و ترس

ــه ترجمــه  ــان هــم این گون ــن واژه اســت؛ کمااینکــه بعضــی از لغوی ــوازم ای ــن ل تبیی

کرده انــد )فیروزآبــادی، 1415، ج4، ص915(.

معنــای اصطالحــی تقیــه، اخــص از معنــای لغــوی آن اســت. عالمانــی ماننــد شــیخ 

ــد )مفیــد، 1414، ص137(، شــهید اول )عاملــی، بی تــا،  ج2، ص155( و شــیخ انصــاری )انصــاری، 1414،  مفی

ــوان  ــن عن ــاوت بی ــن تف ــی در تبیی ــام خمین ــد. ام ــف کرده ان ــن واژه را تعری ص71( ای

ــارت اســت از دوری  ــه عب ــرده اســت: »تقی ــف ک ــن تعری ــه را چنی ــراه، تقی ــه و اک تقی

ــال  ــه شــخص اعم ــه اینک ــب هســتند؛ ب ــف مذه ــه مخال ــی ک ــّر گروه جســتن از ش

موافــق مذهــب آنهــا را انجــام دهــد، بــدون اینکــه او را بــه انجــام تقیــه اکــراه کننــد یــا 

او را بــر تــرک تقیــه تهدیــد کننــد« )خمینــی، 1415، ج2، ص223(. درنهایــت مفهــوم تقیــه را اعــم 

از مفهــوم اکــراه دانســته اند )هــان(. ایشــان در جــای دیگــر تقیــه را این گونــه تعریــف 

ــا  ــد ی ــع بگوی ــه انســان حکمــی را برخــالف واق ــه آن اســت ک ــی تقی ــد: »معن کرده ان

عملــی برخــالف میــزان شــریعت انجــام دهــد بــرای حفــظ کــردن خــون یــا نامــوس 

ــا دیگــری« )خمینــی، بی تــا، کشــف االرسار، ص128(. ــا مــال خــود ی ی

بــه نظــر می رســد تعریــف دوم، کامل تــر از تعریــف اول اســت؛ چــون از لحــاظ 

تقیــه در گفتــار و کــردار عمومیــت دارد و از حیــث »متقــی منــه« هــم عمومیــت دارد؛ 

یعنــی تقیــه نه تنهــا در مقابــل مخالــف مذهــب، در مقابــل مخالــف دیــن و مخالفــاِن 

ــز مشــروعیت دارد. هم مذهــب نی
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ــی اســت و  ــه خوف ــه تقی ــه، ناظــر ب ــا از تقی ــی و ســایر علم ــام خمین ــف ام تعاری

ــه  ــه اینکــه ایــن تعریف هــا ناظــر ب ــا توجــه ب شــامل تقیــه مداراتــی نمی شــود؛ امــا ب

معنــای شرح االســمی اســت و درصــدد تبییــن ماهیــت تقیــه نیســت و ماهیــت تقیــه 

ــا وارد نیســت. ــر تعریف ه ــوده اســت، اشــکالی ب ــزد علمــا روشــن ب ن

تقیه مداراتی

مــدارات در لغــت، از بــاب مفاعلــه و از مــاده »دری« یــا »درء« اســت و در لغــت بــه 

پوشــاندن عــداوت و نرم خویــی معنــا شــده اســت. )جوهــری، 1410 ، ج 6، ص2334(.

در کلمــات امــام خمینــی و بعضــی از معاصــران )روحانــی، بی تــا، ج11، ص421؛ ســبحانی، 1423، 

ج 2، ص34( بــرای تقیــه مداراتــی تعاریفــی آمــده اســت؛ تعریــف امــام خمینــی ازاین قــرار 

ــدت  ــی و وح ــوب در آن، یکپارچگ ــه مطل ــت ک ــه ای اس ــی تقی ــه مدارات ــت: »تقی اس

کلمــه بــا جلــب محبــت مخالفیــن می باشــد، بــدون اینکــه ماننــد تقیــه خوفــی خــوف 

ضــرری در بیــن باشــد« )خمینــی، 1420،  ص 8(.

آنچــه از تعریــف امــام خمینــی و ســایر فقهــا بــه دســت می آیــد، ایــن اســت کــه 

ــا اهــل ســنت اســت،  ــی، خوش برخــوردی و همزیســتی مســالمت آمیز ب ــه مدارات تقی

ــت  ــلمین و تقوی ــن مس ــدت بی ــی و وح ــاد هم گرای ــظ و ایج ــت: 1. حف ــه دو جه ب

اســالم و مســلمین در مقابــل کفــار و مشــرکان؛ 2. جلــب محبــت عامــه و جــذب آنهــا، 

ــیعه و  ــب ش ــه مذه ــوند، و بلک ــوار نش ــرزنش و خ ــت س ــب اهل بی ــروان مذه ــا پی ت

شــیعیان تقویــت شــوند.

از نظــر امــام خمینــی تقیــه مداراتــی قســیم دو قســم دیگــر تقیــه، یعنی تقیــه خوفی 

و تقیــه کتمانــی اســت؛ برخــالف دو دیــدگاه دیگــر دربــاره تقیــه مداراتی؛ یعنــی دیدگاه 

شــیخ انصــاری کــه تقیــه مداراتــی را از اقســام تقیــه خوفــی قــرار داده و ایــن تقیــه را به 

نحــو مطلــق قبــول ندارنــد و در تحقــق آن، خــوف ضــرر تدریجــی را شــرط دانســته اند 
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)انصــاری، 1414، ص73(؛ و دیــدگاه آیــت اهلل خویــی کــه ایــن تقیــه را از تقیــه خوفــی تفکیــک 

کــرده، ولــی آن را خــارج از مقســم تقیــه دانســته اند؛ چــون از نظــر ایشــان، مقــوم تقیــه، 

خــوف ضــرر اســت )خویــی، 1418، ج5، ص314ـ  318(. در اینجــا بــه جهــت تفکیــک این اقســام، 

تقیــه خوفــی و تقیــه کتمانــی بــه صــورت اجمالــی تبییــن می شــود:

تقیــه خوفــی: تقیــه خوفــی تقیــه ای اســت کــه موضــوع آن، خــوف متقــی بــر وقوع 

ضــرر یــا خطــر بــر نفــس یــا مــال یــا آبروســت کــه گاهــی ایــن خــوف بــه حــد اکــراه 

و اجبــار می رســد و گاهــی نمی رســد. پــس مــالک تشــریع ایــن تقیــه، تحقــق عنــوان 

خــوف یــا عنــوان اکــراه اســت.

ــرار  ــادات و اس ــردن اعتق ــی ک ــاندن و مخف ــی، پوش ــه کتمان ــی:  تقی ــه کتمان تقی

ــی،  ــد )خمین ــان نباش ــی در می ــو خوف ــیعه اســت؛ ول ــب ش ــق مذه ــت  و حقای اهل بی

1420، ص8(. ایــن تقیــه درواقــع یــک نــوع عمــل قلبــی اســت و در عمــل بیرونــی، ظهــور 

ــدارد. ــروز ن و ب

ــی و  ــم تکلیف ــه حک ــی« ، در ادام ــه مدارات ــه« و »تقی ــوم »تقی ــان دو مفه ــد از بی بع

وضعــی تقیــه مداراتــی از نظــر امــام خمینــی و نقــش آن در هم گرایــی مســلمین بیــان 

می شــود.

الف( حکم تکلیفی تقیه مداراتی و تأثیر آن در هم گرایی مسلمین

بعضــی از فقهایــی کــه تقیــه مداراتــی را از ســایر اقســام تقیــه تفکیــک کرده انــد، 

متعــرض حکــم تکلیفــی آن نیــز شــده اند. بعضــی قائــل بــه وجــوب ایــن تقیــه شــده و 

بعضــی آن را مســتحب دانســته اند. بعــد از بیــان دیــدگاه امــام خمینــی، دیــدگاه قائــالن 

بــه اســتحباب مطــرح، و نقــد می شــود.

دیدگاه امام خمینی

ــتفاده  ــان اس ــتفتائات ایش ــه و اس ــاله تقی ــی در رس ــام خمین ــارات ام ــه از عب آنچ
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ــه  ــول ب ــدون شــک ق ــی اســت. ب ــه مدارات ــه تقی می شــود، وجــوب تکلیفــی عمــل ب

ــه  ــلمین در اندیش ــجام مس ــدت و انس ــت وح ــان دهنده اهمی ــه، نش ــن تقی ــوب ای وج

ایشــان اســت کــه  در هم گرایــی مســلمین بســیار تأثیــر دارد: »جــواز ایــن تقیــه )تقیــه 

ــا غیــر آن نیســت؛ بلکــه  ــر نفــس ی مداراتــی(، بلکــه وجــوب آن، متوقــف بــر خــوف ب

مصالــح نوعیــه ســبب وجــوب ایــن تقیــه نســبت بــه مخالفیــن گردیــده اســت. پــس 

ایــن تقیــه و کتمــان ســّر، واجــب اســت، ولــو ایمــن باشــد و بــر نفســش یــا غیــر آن 

خــوف نداشــته باشــد« )هــان، ص71(.

دالیل وجوب تقیه مداراتی

دلیل اول: مصلحت وحدت

ــی  ــه«، یعن ــح نوعی ــت، »مصال ــده اس ــام آم ــرت ام ــارت حض ــه در عب ــر آنچ بناب
ــن  ــن مســلمین، ســبب وجــوب ای ــی بی ــل وحــدت، انســجام و هم گرای مصالحــی مث
ــزد  ــح مهــم و لزومــی ن ــی، از مصال ــه شــده اســت. مصلحــت وحــدت و هم گرای تقی
شــارع شــمرده می شــود و ایــن مصلحــت در تزاحــم بــا مصلحــت موجــود در تــرک 
تقیــه و انجــام مأموربــه واقعــی مقــدم اســت و بــه حکــم آن، بایــد بــه ایــن تقیــه عمــل 
ــوارد،  ــه حســب م ــن مصلحــت و ب ــدار ای ــه، دائرم ــن تقی ــن وجــوب ای ــرد. بنابرای ک
ــل  ــاند، مث ــزوم می رس ــد ل ــه ح ــم را ب ــات حک ــی اوق ــود و گاه ــد ب ــف خواه مختل
موســم حــج کــه حاجیــان ایرانــی در نمــاز جماعــت شــرکت می کننــد و خــروج آنهــا 
از مســجد در هنــگام برپایــی نمــاز جماعــت و شــرکت نکــردن آنهــا آثــار منفــی در پی 

ــد: ــه فرموده ان ــن زمین ــی در ضمــن مســائلی در ای ــام خمین دارد. ام
ــد،  ــد ش ــت منعق ــاز جماع ــجدالنبی نم ــا مس ــجدالحرام ی ــه در مس ــی ک »در وقت
مؤمنیــن نبایــد از آنجــا خــارج شــوند و بایــد از جماعــت تخلــف نكنند و با ســایر 
مســلمین بــه جماعــت نمــاز بخواننــد. در مكــه و مدینــه در مســافرخانه و هتــل 
ــایر مســلمین  ــد در جماعــت س ــد و می توانن ــه جماعــت بخوانن ــاز را ب ــد نم نبای
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ــا،  ــی، بی ت ــد« )خمین ــه جماعــت بخوانن ــد و نمــاز را ب در مســاجد شــرکت کنن
ــتفتائات، ص322(. اس

اینکــه مصلحــت وحــدت و اتحــاد صفــوف مســلمین، در اندیشــه امــام خمینــی از 

ــح لزومــی در شــریعت اســت، در ســخنرانی ها و ســیره عملــی ایشــان در قبــل  مصال

و بعــد از انقــالب نیــز منعکــس شــده اســت. بــه همیــن دلیــل هیــچ حرکتــی را کــه 

بــه تفرقــه صفــوف مســلمین و بهره  بــرداری و اســتیالی اســتعمارگران بینجامــد، جایــز 

نمی شــمردند و بــا صــدور پیام هــای پیاپــی، راه هــای عملــی وحــدت شــیعه و ســنی را 

مطــرح کردنــد و در تمــام دوران زعامــت، بــه مقابلــه بــا اقداماتــی برخاســتند کــه نتیجه 

آنهــا تفرقــه و جــدال بیــن شــیعه و ســنی بــود.

یکــی از امــوری کــه در ســیره علمــی و عملــی حضــرت امــام بــر آن تأکیــد شــده، 

مســئله بــرادری و وحــدت شــیعه و ســنی بــوده اســت. ایشــان دراین بــاره فرموده انــد:

»مــا بــا مســلمین اهــل تســنن یکــی هســتیم؛ واحــد هســتیم کــه مســلمان و بــرادر 

ــا مســلمان ها بشــود،  ــن م ــه بی ــه باعــث تفرق ــد ک ــی بگوی هســتیم. اگــر کســی کالم

بدانیــد کــه یــا جاهــل هســتند یــا از کســانی هســتند کــه می خواهنــد بیــن مســلمانان 

ــم  ــا ه ــه ب ــا هم ــت؛ م ــاًل در کار نیس ــنی اص ــیعه و س ــه ش ــد. قضی ــالف بیندازن اخت

ــی، 1378، ج6، ص133(. ــم « )خمین برادری

»مــن مکــرر اعــالم کــرده ام کــه در اســالم، نــژاد، زبــان، قومیــت و گــروه و ناحیــه 

مطــرح نیســت. تمــام مســلمین- چــه اهــل ســنت و چــه شــیعی- بــرادر و برابــر، و 

همــه برخــوردار از همــه مزایــا و حقــوق اســالمی هســتند. ازجملــه جنایت هایــی کــه 

بدخواهــان بــه اســالم مرتکــب شــده اند، ایجــاد اختــالف بیــن بــرادران ســنی و شــیعی 

ــان، ج9، ص351(. ــت« )ه اس

یکــی از اقدامــات عملــی امــام، اعــالم هفتــه وحــدت در جهــان اســالم در ســالگرد 

تولــد پیامبــر اکــرم بــود. بیانــات ایشــان بــه ایــن قــرار اســت:
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ــران ســامت  ــان ای ــه ملــت قهرم ــی ب ــارك و تعال ــد تب ــدوارم کــه خداون »امی
بدهــد و هفتــه وحــدت را واقعــًا وحــدت درســت کننــد؛ نــه اینكــه فقــط مــا 
ــالیان دراز،  ــتیم در س ــدت هس ــه وح ــاج ب ــا محت ــم؛ م ــدت می گیری ــه وح هفت
همیشــه. قــرآن کریــم کــه ]بــه [ مــا دســتور داده و بــه مســلمین دســتور وحدت 
داده، بــرای یــك ســال و ده ســال و صــد ســال نیســت؛ بــرای سرتاســر عالــم 
اســت؛ در سرتاســر تاریــخ. و مــا محتــاج بــه ایــن هســتیم کــه عمــًا وحــدت را 
محقــق کنیــم و محقــق هســت و نگــه داریــم ایــن وحــدت را. مــا اآلن هــم در 
بیــن راه هســتیم و بایــد ایــن وحــدت را حفــظ کنیــم و مــن امیــدوارم کــه بــا 
برکــت وحــدت ملــت ایــران، ایــن وحــدت در ســایر کشــورهای اســامی هــم 
پیــدا بشــود کــه دارد پیــدا می شــود و همــه مســلمین دســت واحــد بشــوند بــر 

اعــدا؛ چنانچــه در روایــت هســت« )همــان، ج19، ص436(.

در بیانــات مختلفــی از حضــرت امــام، وحــدت و اتحــاد مســلمین، کلیــد بی نیــازی 

و پیــروزی مســلمین معرفی شــده اســت:
ــد،  ــز دارن ــه چی ــه هم ــی ک ــن دولت های ــامی، ای ــای اس ــن دولت ه ــر ای »اگ
ــر  ــه ذخای ــی ک ــن دولت های ــد، ای ــاد دارن ــراد زی ــه اف ــی ک ــن دولت های ای
زیــاد دارنــد، اگــر اینهــا بــا هــم اتحــاد پیــدا بكننــد، در ســایه اتحــاد احتیــاج 
بــه هیــچ چیــز و هیــچ کشــوری و هیــچ قدرتــی ندارنــد؛ بلكــه آنهــا بــه اینهــا 
محتــاج هســتند. اگــر مســلمین و دولت هــای اســامی بــا هــم آن پیونــد اخوتــی 
کــه خــدای تبــارك و تعالــی در قــرآن کریــم فرمــوده اســت، حفــظ کننــد و 
ایجــاد کننــد، نــه افغانســتان مــورد هجمــه واقــع می شــود و نــه فلســطین مــورد 
ــا  ــامی ب ــای اس ــر دولت ه ــورها. اگ ــایر کش ــه س ــود و ن ــع می ش ــه واق حمل
هــم وحــدت کلمــه پیــدا بكننــد، چــه احتیــاج بــه ایــن اســت کــه مــا دســتمان 
را پیــش آمریــكا دراز کنیــم یــا پیــش شــوروی؟ مــا چــه احتیاجــی بــه آنهــا 
داریــم؟ احتیــاج وقتــی پیــدا می شــود کــه مثــل حــاال متفــرق باشــند؛ کشــورها 
ــم  ــك همچــو پشــتوانه عظی ــد کشــورها کــه ی ــند. چــرا بای ــم جــدا باش از ه
دارنــد و آن قــرآن کریــم و اســام عزیــز و خــدای بــزرگ اســت، چــرا بایــد 
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ــا یــك همچــو پشــتوانه ای کــه آنهــا را دائــم دعــوت می کنــد بــه وحــدت،  ب
ــل  ــا در مقاب ــد م ــرا بای ــد، چ ــع می کن ــا را من ــه، آنه ــدازی و تفرق و از تفرقه ان
کتــاب خــدا و در مقابــل اســام عزیــز تفرقــه بیندازیم؟ ... اســام از شــما وحدت 
ــه حبــل اللَّ می خواهــد.  می خواهــد. اســام از شــما اتحــاد می خواهــد. اعتصــام ب
چــرا بــا هــم اعتصــام بــه حبــل اللَّ نمی کنیــد و هرکــس بــه یــك شــاخه، یــا 
شــرق یــا غــرب متوجــه شــده اســت؟ بیاییــد و دســت از ایــن کارهــا بردارید و 
همــه بــا هــم متحــد شــوید و همــه بــا هــم بــرادر شــوید. همان طــور کــه خدای 
ــا هــم  ــرادر ب ــرادر هســتند، ب ــی فرمــوده اســت کــه مؤمنیــن ب تبــارك و تعال
باشــید و دســت رد بــه ســینه مخالفــان اســام بزنیــد و مطمئــن باشــید کــه اگــر 
بــا هــم متحــد بشــوید، پیــروز هســتید و هیــچ قــوه شــرقی و غربــی نمی توانــد 

بــه شــما حكومــت کنــد« )همــان، ج15، ص452(.
»مســلمانان حاضــر در مواقــف کریمــه، از هــر ملــت و مذهــب کــه هســتند، 
ــر  ــم و پیامب ــرآن کری ــام و ق ــی اس ــمن اصل ــه دش ــد ک ــی بدانن ــد به خوب بای
ــكا  ــا، خصوصــًا آمری ــلم- ابرقدرت ه ــه و س ــه و آل ــی اللَّ علی عظیم الشــأن- صل
ــه کشــورهای اســامی  ــع ب ــرائیل اســت کــه چشــم طم ــده فاســدش اس و ولی
دوختــه و بــرای چپــاول مخــازن عظیــم زیرزمینــی و روی زمینــی ایــن کشــورها 
ــان در  ــت آن ــز موفقی ــتند؛ و رم ــت بردار نیس ــه ای دس ــت و توطئ ــچ جنای از هی
ــه  ــر شــكل ک ــه ه ــلمانان، ب ــن مس ــن بی ــه انداخت ــیطانی، تفرق ــه ش ــن توطئ ای

ــان ، ج 19، ص 28(. ــد« )هم ــد، می باش بتوانن

بیــن مســلمین، علــت  تفرقــه و اختــالف  ایشــان،  از  در کالم دیگــری 

اســت: شــده  خوانــده  اســالمی  امــت  گرفتاری هــای 
»گرفتــاری مســلمان ها همــه در پرتــو اختــاف بیــن قشــرهای مســلمین اســت. 
ــند. از  ــدار باش ــد بی ــلمین بای ــت، مس ــه ملت هاس ــداری هم ــه روز بی ــروز ک ام
ــات ایجــاد می کننــد  ــو اختاف ــی ن ــرار مذکــور در هندوســتان خصوصــًا، دهل ق
بیــن برادرهــای مســلم؛ بیــن برادرهــای شــیعه و ســنی؛ و مــن بــه هــر دو قشــر 
ــلمین را  ــه مس ــی هم ــارك و تعال ــدای تب ــه خ ــتم ک ــام می فرس ــا پی از برادره



دعــوت فرمــوده اســت کــه اعتصــام بــه حبــل اللَّ پیــدا کننــد و متفــرق نباشــند. 
ــه از  ــا هم ــه گرفتاري ه ــا را ک ــن معن ــند ای ــرده باش ــاس ک ــاال احس ــد ح بای
ــلمان های  ــر مس ــت. اگ ــلمان ها هس ــن مس ــه بی ــت ک ــی اس ــت اختاف جه
ــن  ــك از ای ــند، هیچ ی ــته باش ــاف نداش ــوند و اخت ــع بش ــم مجتم ــا ه ــان ب جه
ــتان،  ــلمان های هندوس ــر مس ــد و اگ ــش نمی آی ــا پی ــرای آنه ــا ب گرفتاري ه
چــه شــیعه و چــه ســنی، بــا هــم اتفــاق پیــدا بكننــد و در مســائل اســامی روی 
مبانــی اســامی عمــل بكننــد، آنهــا از ایــن گرفتاري هایــی کــه همیشــه داشــتند 
ــا  ــن گرفتاري ه ــتند، از ای ــاری داش ــلمان ها گرفت ــه مس ــخ، هم ــول تاری و در ط
ــائل  ــق مس ــه عم ــه ب ــان توج ــا همه م ــد م ــروز بای ــد. ام ــد ش ــارج خواهن خ
پیــدا کنیــم و بدانیــم کــه قدرت هــای بــزرگ بــرای اینكــه اســتفاده بكننــد و 
ــد. امــروز  ــه اختــاف وامی دارن اســتفاده های مــادی بكننــد از مــردم، آنهــا را ب
روزی نیســت کــه مســلمان ها بــا هــم اختــاف داشــته باشــند. شــیعه و ســنی هر 
دو بــا هــم بایــد مجتمــع باشــند و اختافــات را کنــار بگذارنــد و بــا هــم در امور 
ــع  ــات رف ــع اختاف ــا رف ، ب ــد کــه ان شــاء اللَّ اجتماعــی و سیاســی فعالیــت بكنن

ــان، ج15، ص465(. ــود« )هم ــا بش گرفتاري ه

بــا توجــه بــه مبانــی اندیشــه امــام خمینــی و کلمــات دیگــر ایشــان، دو دلیــل دیگــر 

نیــز می تــوان بــر وجــوب تقیــه مداراتــی اقامــه کــرد:

دلیل دوم: روایات تقیه

منظــور، روایاتــی اســت کــه در آنهــا لفــظ »تقیــه« آمــده اســت و بــر وجــوب مطلــق 

ــه  ــن اســت ک ــی ای ــام خمین ــر ســخنان ام ــد. ظاه ــت می کن ــی( دالل ــه )خوفــی و مدارات تقی

عنــوان »تقیــه« در روایــات، در معنــی اعــم بــه کار رفتــه اســت و شــامل تقیــه مداراتــی 

نیــز می شــود )خمینــی، 1420، ص49(. بنابرایــن در اســتدالل بــر وجــوب تقیــه مداراتــی، بــه 

روایاتــی می تــوان اســتناد کــرد کــه بــر وجــوب مطلــق تقیــه داللــت می کننــد، ماننــد: 

صحیحــه معمــر بــن خــالد: »التقیــة مــن دینــي و دیــن آبائــي و ال إیمــان لمــن ال تقیــة 
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لــه«، صحیحــه أبــان: »ال دیــن لمــن ال تقیــة لــه و ال إیمــان لمــن ال ورع لــه« )حــر عاملــی، 

ــارک الصــالة  ــة کت ــارک التقی ــو قلــت إن ت 1409، ج16، ص 204 و210(؛ و مرســله صــدوق: »ل

لکنــت صادقــا« )هــان،  ج10، ص131(.

ــان اینکــه  ــا بی ــد ی ــه نمی کن ــن از کســی کــه تقی ــات در نفــی تدی ــن روای ســیاق ای

تــارک تقیــه ماننــد تــارک نمــاز اســت، بیانگــر اهمیــت اکیــد تقیــه و وجــوب آن اســت و 

بــا توجــه بــه مبنــای امــام خمینــی کــه عنــوان »تقیــه« بــر مطلــق تقیــه اطــالق می شــود و 

نبــودن قرینــه ای بــر اراده خصــوص تقیــه خوفــی، ایــن روایــات نیز شــامل تقیــه مداراتی 

ــالق  ــه آن اط ــبت ب ــت، نس ــده اس ــر نش ــه« در آن ذک ــی فی ــه »متق ــود؛ و ازآنجاک می ش

مقامــی دارد و فــرض مخالفــت بــا تکلیــف الزامــی ماننــد نمــاز را شــامل می شــود؛ یعنــی 

فرضــی کــه بــه جهــت تقیــه برخــالف وظیفــه شــرعی الزامــی عمــل شــود.

دلیل سوم: روایات تقیه مداراتی

روایــات زیــادی ظهــور در تقیــه مداراتــی دارد یــا حداقــل مطلق انــد و اطالقشــان 

ــر تقیــه خوفــی و  ــات ب ــز می شــود؛ چــون حمــل ایــن روای ــه مداراتــی نی شــامل تقی

صورتــی کــه خــوف ضــرری در میــان باشــد، حمــل بــدون دلیــل یــا حمــل بــر فــرد 

نــادر اســت. در اینجــا فقــط روایاتــی بیــان می شــود کــه از آنهــا اوالً می تــوان اســتظهار 

ــان شــده اســت؛ ماننــد  ــاً تکالیــف الزامــی ماننــد نمــاز در آنهــا بی وجــوب کــرد؛ ثانی

صحیحــه هشــام کنــدی کــه امــام خمینــی در بحــث اِجــزای عمــل مقــرون بــه تقیــه 

ــد: ــتناد کرده ان ــه آن اس ــی، ب مدارات
»إیاكــم أن تعملــوا عمــال یعّیرونــا بــه فــإّن ولد الســوء یعّیــر والده بعملــه كونوا لمن انقطعتــم إلیه زینــا و ال 
تكونــوا علیــه شــینا صّلوا في عشــائرهم و عــودوا مرضاهــم و اشــهدوا جنائزهم و ال یســبقونكم إلی شــي ء 
مــن الخیــر فأنتــم أولــی بــه منهــم و الله مــا عبد اللــه بشــي ء أحب إلیــه من الخــب ء قلــت: و مــا الخب ء، 

قــال: التقیــۀ« )همــان، ج 16، ص 219(.

داللــت روایــت بــر وجــوب، بــه ایــن تقریــب اســت کــه تعبیــر »صّلــوا فــي 
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عشــائرهم« امــر بــه نمــاز خوانــدن بــا اهــل ســنت اســت و هیئــت »افعــل« )صیغــه امــر( بر 

ــر وجــوب باشــد. اســاس بعضــی مبانــی می توانــد دلیــل ب

توضیــح اســتدالل ایــن اســت کــه بــدون شــک، صیغه »افعــل« داللــت بــر مطلوبیت 

و محبوبیــت در نــزد شــارع می کنــد و بحــث در ایــن اســت کــه آیــا ظهــور در وجــوب 

یــا اســتحباب و یــا جامــع بیــن ایــن دو دارد. از نظــر مشــهور داللــت وضعــی صیغــه 

»افعــل«، بــر وجــوب داللــت می کنــد؛ امــا از نظــر امــام خمینــی صیغــه »افعــل« وضعــًا 

ــد؛  ــت می کن ــر وجــوب دالل ــه حکــم عقــال ب ــد، بلکــه ب ــت نمی کن ــر وجــوب دالل ب

ــت از آن را الزم، و  ــی، اطاع ــت عقالی ــل« را حج ــه »افع ــدور صیغ ــال ص ــی عق یعن

ــه ایــن دلیــل کــه در نــزد عقــال  ــا آن را مســتحق عقــاب می داننــد؛ ب مخالفت کننــده ب

ــی، ترخیــص و جــوازی وارد  ــب مول ــی کــه از جان ــا زمان ــر الزم اســت ت اطاعــت ام

شــود و لــزوم اطاعــت را بــردارد )خمینــی، 1415، ج 1، ص257(. 

بــر اســاس ایــن مبنــای امــام خمینــی، جملــه  »صّلــوا فــي عشــائرهم« در روایــت 

ــی  ــدی، یعن ــر بع ــه اوام ــد؛ گرچ ــت می کن ــه دالل ــا عام ــاز ب ــوب نم ــر وج ــام، ب هش

ــه، ظهــور در وجــوب  ــه دلیــل وجــود قرین »عــودوا مرضاهــم و اشــهدوا جنائزهــم« ب

ــه  ــون ب ــد؛ چ ــت می کنن ــوارد دالل ــن م ــتحباب ای ــا اس ــروعیت ی ــر مش ــد و ب ندارن

مناســبت حکــم و موضــوع، احتمــال وجــوب عیــادت از مریضــان عامــه و شــرکت در 

ــا آنهــا احتمــال وجــوب داده  ــاره نمــاز ب ــازه آنهــا داده نمی شــود، امــا درب تشــییع جن

می شــود و ممکــن اســت شــارع، امــر الزامــی بــه نمــاز خوانــدن بــا آنهــا کــرده باشــد. 

پــس امــر بــه نمــاز بــر ظهــورش باقــی اســت، مگــر اینکــه کســی دربــاره نمــاز هــم 

ادعــای وجــود قرینــه کنــد. البتــه بــا توجــه بــه صــدر روایــت کــه از انجــام دادن عملی 

کــه موجــب ســرزنش ائمــه می شــود، نهــی کــرده اســت، وجوبــی کــه ادعــا می کنیــم، 

بــه نحــو مطلــق نیســت و در صورتــی کــه نمــاز نخوانــدن بــا آنهــا ســرزنش ائمــه را 

بــه دنبــال نداشــته باشــد، نمــاز خوانــدن بــا آنهــا واجــب نیســت.
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در روایــات دیگــر نیــز بــه نمــاز بــا عامــه امــر شــده اســت؛ ماننــد: صحیحــه عبداهلل 

بــن ســنان کــه در آن تعبیــر »عــودوا مرضاهــم و احضــروا جنائزهــم و اشــهدوا لهــم و علیهــم وصّلــوا معهــم فــي 

مســاجدهم« آمــده اســت؛ و روایــت کثیــر بــن علقمــه کــه تعبیــر »صّلــوا فــي عشــائركم و عــودوا 

مرضاكــم و احضــروا جنائزكــم« در آن آمــده اســت )حــر عاملــی، 1409، ج 12، ص 7(.

امــا بــر مبنــای ظهــور وضعــی )نظــر مشــهور( تفکیــک بیــن اوامــر صحیــح نیســت و یــا 

بایــد همــه اوامــر بــر وجــوب داللــت کننــد کــه در ایــن روایــات بعیــد بــه نظر می رســد؛ 

یــا بایــد همــه اوامــر بــر اســتحباب داللــت کننــد کــه مدعــای مــا را اثبــات نمی کنــد.

یکــی دیگــر از قائــالن بــه وجــوب تقیــه مداراتــی، آیــت اهلل ســبزواری اســت. کالم 

ایشــان چنیــن اســت: »بــا احتمــال ضــرر در تــرک تقیــه، تقیــه واجــب اســت؛ بلکــه اگر 

ضــرری در بیــن نباشــد، ولــی بــه ســبب تقیــه وحــدت اســالمی حفــظ شــود، تقیــه 

واجــب اســت« )ســبزواری، 1413، ج15، ص 238(

قائالن به استحباب تقیه مداراتی

ــه ضــرر و خســارت تدریجــی منجــر  ــه ب ــرک تقی از نظــر شــیخ انصــاری اگــر ت

شــود، تقیــه مســتحب اســت و بــا ایــن مــالک، چــون تــرک مــدارا بــا عامــه و دوری از 

معاشــرت آنهــا غالبــاً بــه متضــرر شــدن شــیعیان منجــر می شــود، لــذا تقیــه مداراتــی را 

ــته اند )انصــاری، 1414، ص72(. ــتحب دانس مس

علــت اســتحباب تقیــه مداراتــی در کلمــات شــیخ، وجــود ضــرر تدریجــی اســت. 

ــه ضــرر  ــه شــیخ انصــاری ایــن اســت کــه تقیــه مداراتــی منــوط ب اشــکال مبنایــی ب

نیســت و در روایــات ایــن تقیــه، اثــری از خــوف ضــرر فعلــی یــا تدریجــی نیســت. 

اشــکال دیگــر ایــن اســت کــه چنان کــه در تبییــن دیــدگاه امــام خمینــی گذشــت، از 

ــه اســتظهار می شــود. ــن تقی ــات وجــوب ای بعضــی از روای

یکــی دیگــر از فقهــای قائــل بــه اســتحباب تقیــه مداراتــی، آیــت اهلل خویی اســت. از 
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نظــر ایشــان تقیــه متقــوم بــه ترتــب عنــوان ضــرر اســت؛ امــا درعین حــال از روایــات 

بــاب تقیــه، تقیــه مداراتــی نیــز اســتفاده می شــود و از ایــن روایــات این گونــه اســتظهار 

می گــردد کــه حکمــت تشــریع ایــن تقیــه، مــدارای بــا عامــه و ایجــاد وحــدت کلمــه 

اســت و عنــوان ضــرر در ایــن روایــات اخــذ نشــده اســت. پــس حکــم بــه اســتحباب 

ایــن تقیــه کرده انــد و وجــه اســتحباب آن را اتحــاد کلمــه مســلمین و نشــان دادن عــدم 

تعصــب شــیعیان قــرار داده انــد )خویــی، 1418، ج5، ص319(.

ظاهــراً از نظــر آیــت اهلل خویــی مصلحتــی کــه در حکــم هســت، تــا آن حــد نیســت 

کــه حکــم را بــه درجــه وجــوب برســاند؛ امــا بــه نظــر می رســد مصلحــت وحــدت 

ــه  کلمــه و هم گرایــی بیــن مســلمین از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و  حکــم ب

اقتضــای آن می توانــد متصــف بــه وجــوب شــود؛ چراکــه تــرک ایــن تقیــه و ایجــاد 

تفرقــه و تشــتت و آســیب رســیدن بــه وحــدت و انســجام مســلمین، کمتــر از ضــرر 

شــخصی بــر مکلــف نیســت و همان طــور کــه عمــل بــه تقیــه خوفــی در مــوارد ضــرر 

شــخصی واجــب اســت، وجــوب تقیــه مداراتــی نیــز خالــی از قــوت نیســت.

آیــت اهلل مــکارم شــیرازی نیــز قــول بــه اســتحباب ایــن تقیــه را پذیرفته انــد. ایشــان 

بعــد از تفکیــک تقیــه مداراتــی از اقســام دیگــر، در بیــان حکــم ایــن تقیــه فرموده انــد 

کــه روایــات مــدارای بــا عامــه، بــر اســتحباب ایــن تقیــه داللــت می کنــد. یعنــی اوامــر 

واردشــده در ایــن روایــات، ظهــور در وجــوب نــدارد و بــر اســتحباب حمــل می شــود. 

از طرفــی قاعــده اهــم و مهــم در مقــام جــاری اســت؛ یعنــی در مقــام، تــرک تقیــه مهم، 

و انجــام تقیــه و مــدارای بــا عامــه بــه جهــت مصالــح، اهــم اســت؛ و اهــم بــر مهــم، 

مقــدم اســت )مــکارم، 1411، ج1، ص439(.

مســتند اســتحباب از نظــر ایشــان دو چیــز اســت: اســتظهار از روایــات؛ البتــه در 

دیــدگاه امــام خمینــی، چنان کــه گذشــت، از روایــات تقیــه و تقیــه مداراتــی، وجــوب 

ایــن تقیــه اســتظهار می شــود؛ دلیــل دوم ایشــان تقدیــم اهــم بــر مهــم اســت؛ جــای 
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انــکار ایــن قاعــده نیســت؛ امــا چــرا ایــن تقدیــم را مســتحب بدانیــم؟ تقدیــم اهــم بــر 

مهــم واجــب و الزم اســت؛ کمااینکــه در مصادیــق دیگــر ایــن قاعــده، تقدیــم لــزوم 

دارد نــه اســتحباب.

ب( ِاجزای عمل مقرون به تقیه مداراتی و تأثیر آن در هم گرایی مسلمین

ــه موجــب وحــدت و  ــادی اســت و هرچــه ک ــق زی ــی دارای مصادی ــه مدارات تقی

ــد  ــود، می توان ــه ش ــت عام ــذب محب ــلمین و ج ــوف مس ــجام صف ــتگی و انس هم بس

ــاز  ــرکت در نم ــد ش ــی مانن ــزا، در مصادیق ــث از اِج ــد. بح ــه باش ــن تقی ــداق ای مص

جماعــت عامــه و همراهــی عامــه در مواقیــت حــج مطــرح اســت و جــای ایــن ســؤال 

اســت کــه عبــادت مقــرون بــه ایــن تقیــه آیــا مجــزی و صحیــح اســت و کفایــت از 

ــاده اش الزم اســت؟ ــا اع ــا مجــزی نیســت و قضــا ی ــد ی ــی می کن ــه واقع مأمورب

امــام خمینــی قبــل از ورود بــه بحــث ِجــزا، ایــن نکتــه را متذکــر شــده اند کــه بحــث 

ــی از  ــف مصداق ــه مکّل ــی اســت ک ــای، در جای ــل تقیه ــزا در عم ــدم ِج ــا ع ــزا ی از ِج

مأموربــه را انجــام داده و بــه دلیــل تقیــه، در عملــش تغییــری ایجــاد کــرده و در آن، جــزء 

یــا شــرطی را تــرک، یــا مانعــی ایجــاد کــرده اســت؛ مثــاًل نمــاز را بــدون ســوره خوانــده 

اســت یــا دست بســته نمــاز خوانــده یــا تــا آخــر غــروب خورشــید روزه گرفتــه؛ امــا در 

جایــی کــه بــه دلیــل تقیــه، اصــل مأموربــه را تــرک کــرده، مثــل اینکــه نمــاز یــا روزه را 

تــرک کــرده، بحــث از اِجــزا یــا عــدم اِجــزا معنــی نــدارد، و بــدون شــک بایــد مأموربــه 

را انجــام دهــد و روزه یــا نمــاز خــود را قضــا کنــد )خمینــی، 1420، ص41 ، 42(.

دیدگاه امام خمینی

ــرات  ــه و تقری ــاله تقی ــی همچــون رس ــام خمین ــی ام ــب علم ــن کت آنچــه از مت

ــل  ــه عم ــت ک ــن اس ــود، ای ــتفاده می ش ــان اس ــتفتائات ایش ــارت و اس ــاب طه کت

مقــرون بــه تقیــه، چــه خوفــی چــه مداراتــی، مجــزی از واقــع اســت و اعــاده یــا 
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ــت. ــای آن الزم نیس قض

بــدون شــک قــول بــه اِجــزای عمــل مقــرون بــه تقیــه مداراتــی نیــز نقش مهمــی در 

هم گرایــی و وحــدت مســلمین دارد و شــیعیان بــا رغبــت و عالقــه در نمــاز جماعــت 

و دیگــر اجتماعــات اهــل ســنت شــرکت می کننــد؛ امــا قــول بــه عــدم اِجــزا و لــزوم 

اعــاده یــا قضــای عمــل تقیهــای، بی رغبتــی شــیعیان بــرای حضــور در اجتماعــات اهــل 

ســنت را در پــی دارد و مخالــف حکمــت تشــریع تقیــه اســت؛ چراکــه تشــریع تقیــه به 

دلیــل حفــظ مؤمنــان، رفــع اختــالف، تحقــق وحــدت و هم گرایــی، و تســهیل و امتنــان 

بــر شــیعیان اســت و ایــن حکمت هــا اقتضــای ایــن را دارد کــه در مــوارد تقیــه، عمــل 

صحیــح و مجــزی باشــد.

در ادامــه بــه بعضــی از اســتفتائات امــام کــه ناظــر بــه تقیــه مداراتــی هــم می باشــد، 

اشــاره می شــود:
ــنن  ــل تس ــت اه ــه امام ــه را ب ــت یومی ــاز جماع ــج، نم ــات ح ــؤال: در اوق »س
برگــزار می کنیــم. آیــا اعــاده ایــن نمازهــا صحیــح اســت؟ جــواب: در مــورد 

تقیــه اعــاده واجــب نیســت.
ســؤال: آیــا شــیعیان در حــال اختیــار می تواننــد در نمــاز جماعــت اهــل تســنن 
ــر  ــد؟ اگ ــد، شــرکت کنن ــن می گوین ــد و آمی ــاز می خوانن ــته نم کــه دست بس
در حــال اختیــار نتواننــد و در حــال اضطــرار شــرکت کننــد، آیــا بایــد آن نمــاز 
را اعــاده کننــد؟ جــواب: در مــورد تقیــه شــرکت جایــز اســت و نمــاز صحیــح 
اســت و مختــص بــه مــورد ضــرورت نیســت« )خمینــی، 1422، ج1، ص611 – 

.)612

دالیل ِاجزای عمل مقرون به تقیه مداراتی

ایشان روایات دال بر اِجزای عمل تقیهای را به سه دسته تقسیم کرده اند:

دســته اول: روایاتــی کــه بــر اِجــزا در تقیــه اضطــراری )خوفــی( داللــت می کنــد. ایــن 

روایــات از موضــوع بحــث خــارج اســت.
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دســته دوم: روایاتــی کــه داللــت می کنــد بــر اِجــزا در مــواردی کــه عنــوان تقیهــای 

اقتضــا می کنــد، مأموربــه برخــالف حــق، اتیــان شــود )روایاتــی کــه موضــوع آنهــا عنــوان تقیــه اســت(. 

امــام بعــد از نقــل ایــن دســته از روایــات فرموده انــد: »و ال یخفــی أّن هــذه الطائفــة أعــّم مــوردًا مــن 

الطائفــة االولــی بــل یســتفاد مــن بعضهــا اإلجــزاء فــي التقّیــة المداراتیــة«. از ایــن عبارت، روشــن می شــود 

کــه از نظــر ایشــان عنــوان تقیــه در روایــات، در معنــای اعــم اســتعمال شــده اســت 

)خمینــی، 1420، ص 48- 58(.

در دســته دوم، نُــه روایــت نقــل کرده انــد. بــه دو روایــت کــه بــر اِجــزا در مطلــق 

ــدارد، اشــاره  ــی مانعــی ن ــه مدارات ــه تقی ــد و شمولشــان نســبت ب ــت می کن ــه دالل تقی

می شــود:

1. موثقــه مســعده بــن صدقــه: »... فــكل شــي ء یعمــل المؤمــن بینهم لمــكان التقیة ممــا ال یــؤدي إلی 

الفســاد فــي الدیــن فإنــه جائــز )حــر عاملــی، 1409، ج16، ص216(؛ ... هــر عملــی کــه مؤمــن در بیــن عامــه 

بــه دلیــل جایــگاه تقیــه انجــام دهــد، تــا زمانــی کــه فســاد در دیــن را در پــی نداشــته 

باشــد،  جایــز اســت«.

از نظــر امــام خمینــی جــواز بــه معنــای نفــوذ و امضاســت و اعــم از جــواز تکلیفــی 

و وضعــی اســت؛ نظیــر جــواز در روایت »الصلح جائــز بیــن المســلمین« )هــان، ج 18، ص 443(. پس 

عمــل تقیهــای عــالوه بــر اینکــه از نظــر تکلیفــی جایــز اســت، از نظــر وضعــی نیــز 

مجــزی اســت و در نهایــت فرموده انــد: »ایــن موثقــه برخــالف دســته اول روایــات، عام 

اســت و شــامل تقیــه اضطــراری و مداراتــی می شــود« )خمینــی، 1420، ص 49(.

2. صحیحــه ابوالصبــاح: »مــا صنعتــم مــن شــي ء أو حلفتــم علیــه من یمیــن في تقیــة فأنتم منه في ســعة 

ــر آن َقســم  ــا ب ــد ی ــه انجــام دادی ــت تقی )حــر عاملــی، 1409، ج23، ص 224(؛ هــر آنچــه در حال

خوردیــد،  شــما نســبت بــه آن توســعه داریــد«.

 از نظــر امــام خمینــی تعبیــر ســعه در روایــت، داللــت بــر ایــن می کنــد کــه اگــر 

مکلــف بــه جهــت تقیــه، در مأموربــه، زیــادی یــا نقصــان ایجــاد کنــد، دربــاره آن عمــل 
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در ســعه اســت و بــر عملــش اعــاده یــا قضــا مترتــب نمی شــود؛ چــون بطــالن عمــل 

و لــزوم اعــاده یــا قضــا درواقــع نوعــی ضیــق اســت )خمینــی، 1420، ص50(.

دســته ســوم: روایاتــی اســت کــه بــر اِجــزا در تقیــه مداراتــی داللــت می کننــد. امــام 

خمینــی از ایــن دســته، دو روایــت بیــان کرده انــد:

1. صحیحــه هشــام کنــدی کــه در تبییــن حکــم تکلیفــی تقیــه مداراتــی، ذکــر شــد. 

از نظــر امــام خمینــی در ایــن صحیحــه، بــه عمــل کــردن طبــق روش عامــه و نمــاز 

خوانــدن در جمــع آنهــا و مــوارد دیگــر، ترغیــب شــده اســت و حضــور در جمــع آنهــا 

ــع می شــود.  ــرک بعضــی از اجــزا و شــرایط و انجــام دادن بعضــی از موان مســتلزم ت

ذیــل روایــت شــریفه کــه حضــرت فرموده انــد: »و اللــه مــا عبــد اللــه بشــي ء أحــب إلیــه مــن الخب ء« 

بــرای دفــع اســتبعاد شــیعیان اســت کــه تصــور می کننــد عمــل مخالــف واقــع، صحیــح 

نیســت و حضــرت فرموده انــد: بلکــه ایــن عمــل از بهتریــن عبــادات اســت. )هــان، ص57(

2. روایــت ابوبصیــر کــه بــه این قــرار اســت: »خالطوهــم بالبّرانیــۀ و خالفوهــم بالجوانیــۀ إذا كانت 

اإلمــرۀ صبیانیــۀ )حــر عاملــی، 1409، ج16، ص219(؛ بــا مخالفــان در ظاهــر مخالطــه و همراهــی کنیــد 

و در باطــن مخالفــت کنیــد تــا زمانــی کــه حکمرانــان کودک گونــه هســتند )یعنــی حکومــت 

در دســت کوته فکرانــی اســت کــه در عقــل مثــل کــودکان هســتند(.

امــام خمینــی در ذیــل روایــت فرموده انــد: مــراد از مخالطــه در ظاهــر، یعنــی انجــام 

عمــل بــه نحــو تقیهــای، و مــراد از مخالفــت در باطــن، یعنــی انجــام دادن عمــل طبــق 

ــه می باشــد.  ــه؛ پــس عمــل در هــر مــوردی مصــداق مأمورب ــر حــال تقی واقــع در غی

)خمینــی، 1420، ص 58(

ِاجزا در نماز جماعت 

مهم تریــن و آشــکارترین مصــداق تقیــه مداراتــی، نمــاز جماعــت بــا عامــه اســت. 

ــه هفــت  ــه، ب ــاز پشــت ســر عام ــزا و صحــت نم ــر اِج ــی در اســتدالل ب ــام خمین ام
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روایــت تمســک کرده انــد. بعضــی از ایــن روایــات ماننــد صحیحــه حمــاد و صحیحــه 

ــان می شــود:  ــی هــم عمومیــت دارد، بی ــه مدارات ــاره تقی حفــص کــه درب

1. صحیحــه حمــاد بــن عثمــان: »مــن صّلــی معهــم فــي الصــف األول كان كمــن صّلــی خلــف رســول 

اللــه )صلــی اللــه علیــه و آلــه( فــي الصــف األول«. )حــر عاملــی، 1409، ج8 ، ص 299( امــام خمینــی در ذیــل 

ــه(  ــه و آل ــه علی ــی الل ــدا )صل ــول خ ــا رس ــاز ب ــه نم ــت ک ــکی نیس ــد: »ش ــت فرموده ان روای

صحیــح و دارای فضیلــت بســیار زیــادی اســت. پــس نمــاز پشــت ســر عامــه هــم ایــن 

صحــت را خواهــد داشــت« )خمینــی، 1420، ص 64(.

ــن بختــری: »یحســب لــك إذا دخلــت معهــم و إن لــم تقتــد بهــم مثــل  2. صحیحــه حفــص ب

ــر »یحســب لــک«  ــه« )حــر عاملــی، 1409، ج8 ، ص299(. تعبی مــا یحســب لــك إذا كنــت مــع مــن تقتــدي ب

صریــح در اِجزاســت و حمــل روایــت بــر مــوارد خــوف ضــرر، حمــل بــدون دلیــل 

یــا حمــل بــر فــرد نــادر اســت. ایشــان در ادامــه، روایــات متعــارض را بیــان کــرده و 

از آنهــا بــه مناقشــه ســندی و داللــی پاســخ داده انــد. )خمینــی، 1420 ، ص 67- 69(.

مســئله دیگــری کــه در عمــل بــه تقیــه مداراتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه، مســئله 

اعتبــار یــا عــدم اعتبــار عــدم مندوحــه )نداشــن راه گریــز از تقیــه( در تقیــه مداراتــی اســت؛ یعنی 

مشــروعیت ایــن تقیــه آیــا مشــروط بــه ایــن اســت کــه متقــی راه گریــز نداشــته باشــد و 

چــاره ای از متابعــت از اهــل ســنت نــدارد یــا بــه نحــو مطلــق اســت و حتــی اگــر متقــی 

می توانــد از جمــع آنهــا خــارج شــود و عمــل غیــر تقیــه ای را انجــام دهــد، ایــن تقیــه 

مشــروعیت دارد. از نظــر امــام خمینــی در مطلــق تقیــه، چــه خوفــی چــه مداراتــی، عــدم 

مندوحــه و نداشــتن راه گریــز، شــرط نیســت و مشــروعیت تقیــه بــه نحــو مطلــق اســت 

ــدگاه ایشــان  ــن دی )خمینــی، بی تــا، کتــاب الطهــارة )تقریــرات( ، ص 557 – 562؛ 1420، ص 78(. ای

نیــز ترغیــب شــیعیان بــه انجــام دادن عمــل تقیــه ای و شــرکت در اجتماعــات اهل ســنت 

ــر هم بســتگی و هم گرایــی مســلمین تأثیرگــذار اســت. را در پــی دارد و ب
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نتیجه گیری

ســؤال اصلــی در ایــن پژوهــش، ایــن بــود: دیــدگاه امــام خمینــی در تقیــه مداراتــی 

چیســت و ایــن دیــدگاه در هم گرایــی مســلمین چــه نقشــی دارد؟ ابتــدا مفهــوم تقیــه 

و تقیــه مداراتــی از نــگاه امــام خمینــی تبییــن، و بیــان شــد کــه تقیــه مداراتــی از منظــر 

امــام خمینــی تقیهــای اســت کــه مطلــوب در آن، وحــدت کلمــه و هم گرایــی بــا جلــب 

محبــت مخالفــان اســت، بــدون اینکــه ماننــد تقیــه خوفی، خــوف ضــرری در بین باشــد.

بــه لحــاظ حکــم تکلیفــی از نظــر امــام خمینــی، عمــل بــه تقیــه مداراتــی در عصــر 

کنونــی و در موســم حــج، و شــرکت در نمــاز جماعــت مســجدالحرام و مســجدالنبی 

ــه را  ــن تقی ــوب ای ــی، وج ــام خمین ــه ام ــی اندیش ــات و مبان ــت. در بیان ــب اس واج

ثابــت کردیــم. ایــن دیــدگاه امــام خمینــی، کاشــف از اهمیــت فوق العــاده وحــدت و 

هم گرایــی مســلمین در اندیشــه ایشــان اســت و نقــش مؤثــری در هم گرایــی مســلمین 

ــی عمــل  ــام خمین ــز از نظــر ام ــه لحــاظ حکــم وضعــی نی ــد داشــته باشــد. ب می توان

ــی  ــه روایات ــی، مجــزی اســت و ایشــان ب ــی چــه مدارات ــه، چــه خوف ــه تقی مقــرون ب

ــه  ــاره نمــاز جماعــت کــه مهم تریــن و بارزتریــن مصــداق تقی ــد و درب اســتناد کرده ان

مداراتــی اســت، روایــات دیگــری هــم ضمیمــه کرده انــد. ایــن دیــدگاه امــام خمینــی 

ــی و وحــدت مســلمین دارد. ــز نقــش بســزایی در هم گرای نی

ــی  ــدت و هم گرای ــان وح ــی از منادی ــام خمین ــه ام ــویم ک ــر می ش ــان متذک در پای

ــوده و مباحــث تقیــه و ازجملــه تقیــه مداراتــی در اندیشــه فقهــی و  امــت اســالمی ب

سیاســی ایشــان، بــه شــکل علمــی و عملــی مطــرح بــوده و یکــی از راهکارهــای عملی 

ــه اســت. ــه شــمار رفت ــی بیــن مســلمین ب وحــدت و هم گرای
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Abstract 
One kind of revival is toleration Taqiya. The purpose of this recipe 

is to attract the affection of the opposition and the unity of the word 

between the Muslims, without fear as a dreadful rebellion. From Imam 

Khomeini point of view, Taqiya is obligatory in the current era and in 

the presence of the Shiites during the Hajj period and their participation 

in the prayers of the congregation of Masjid al-Haram and the Masjid 

al-Nabi. In terms of the situation, the effective practice of this rebuke 

is arbitrary and sufficient for the agent to be real. These views show 

the great importance of the unity and convergence of Muslims in the 

thoughts of Imam Khomeini, and his view can play a significant role in 

the unity and convergence of the Muslims.
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