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تقیه
و نمو  آ   ی صهذر  سهنت    مرحلهه آنچه تا حال مطزح نمودیم  توه   •

جههت  تحث تمیه وه امنه یرغدی تیا  آ  هستی ، تا . ضد مزتدط می
. یر ارتثاط است صذر  سنت

مؼنی یر تمیه سخن یر امن است ووه رتتوار و سوخن مؼػودی ػ یوه      •
. السالی اس چه خهت غایر ضده است
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تقیه
تا وند  تزؼ ما تز امن تدی وه امای یر ممای تیا  حى  والؼی و اػو    •

.اس الهی و والمی و است
اظهار حى  ( خهت غدور تیا  ما رتتار)تناتزامن خهت غدور سنت  •

. والؼی است
اما یر تمیه خهت غدور تؼ  ما لدل، تیا  حىو  والؼوی نیسوت ووه     •

.تفػی  آ  خداهد گذضت
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تقیه
اغ  وخدی تمیه خشو مس مات مىتة اه  تیت ػ یه  السالی است و •

الثته اس خم ه مداریی است وه مح  اػتزاؼ مخالفا  ضیؼه نسثت ته 
. ضیؼه است

غاحة وسام  روامات مزتدط ته تمیه را یر تاب امز توه مؼوزوو و   •
. *نهی اس منىز خمغ آوریه است

 255و   203، غع 16ضیخ حز ػام ی، وسائ  الطیؼۀ، ج : ن.ر. *•
وتاب االمز تالمؼزوو و النهی ػن المنىز، اتداب االمز و النهی و موا  )

(.36و  24های  مناسثهما، تاب
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تقیه
وند،  تزخی اس امن روامات وه مس   تدی  تمیه را یر نشی ضیؼه تیا  می•

:ػثارتند اس

ا  تسؼۀ : وند اتی ػمزو اػدمی اس امای غایق ػ یه السالی نم  می. 1•
نه یه  یمن یر تمیوه  ]اػطار الدمن تی التمیۀ، و ال یمن لمن ال تمیۀ له 
[.است و وسی وه تمیه نداضته تاضد، یمن نداری

(.3، ح 24هما ، تاب ) 204هما ، ظ : ن.ر. •
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تقیه
التمیۀ من یمنی و یمون آتوائی، ال   : تزمامد امای تالزػ یه السالی می. 2•

تمیه یمن من و پدرا  من است و وسی وه تمیوه  ]امما  لمن ال تمیۀ له 
[.نداری، امما  نداری

(.4هما ، ح )هما  : ن.ر. •
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تقیه

.د  این در  رایت، تقیه، معیا  دیانت ر دین دا ی معرفی شذه است•
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تقیه
اقسام تقیه•
اس امن  یمى. یاند امای خمینی تمیه را اس خهات مخت ف لات  تمسی  می•

آنچوه را اموای   . *اتتد خهات، مداریی است وه تمیه یر آنها اتفاق می
. تدا  السای تمیه نامید خمینی یر امن خهت مطزح نمدیه، می

. 7امای خمینی، الزسائ  الؼطزۀ، التمیۀ، ظ . *•
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تقیه
:السای تمیه ػثارتند اس•
ی خدتی ما اضطزاری تمیه. أ•
ی مداراتی تمیه. ب•
تمیه ته مؼنای ػدی اظهار حك . ج•
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تقیه

اقسام تقیه

ی خوفی  تقیه. أ
یا اضطراری

ی  تقیه. ب
مداراتی

تقیه به معنای . ج
عدم اظهار حق 
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تقیه
: ی خدتی ما اضطزاری تمیه. أ•
اگز ضخع یر مدلؼیتی لزار گیزی وه تیا  حك ما ػم  توز بثوك آ    •

تزای وی ما ابزاتیانص خطز یاضته تاضد، مدواس اسوت ت ىوه توز او     
ای تاضد وه خطزی متدخوه   واخة است وه رتتار و گفتارش ته گدنه

. او ما ابزاتیا  نطدی
.نامی  میی خوفی یا اضطرا ی  تقیهچنین تزخدریی را •
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تقیه
مؼػدما  ػ یه  السالی یر لسمت وسیؼی اس توارمخ حودرضوا  توا    •

مطى  خ فای خدر مداخه تدیند و تمط یر یورا  ودتواهی و یورا    
خالتت امای ػ ی و امای حسن ػ یهما السالی و حىدمت را یر یست  

.اند های متفاوتی تزخدری یاضته یر امن مدت تا حىدمت. یاضتند
تزخی اس آنها ممتدر تدیند و وامالً تز اوضاع تس ط یاضوتند  اس امون    •

.وزیند رو، تطار تیطتزی تز مخالفا  خدی واری می
تزخی یمگز یچار ضؼف تدینود و آ  سو طه و هیمنوه را نداضوتند       •

. تناتزامن لایر ته ونتزل مخالفا  نثدیند
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تقیه
ها نسثت توه ائموه ػ ویه  السوالی نیوش       میشا  حساسیت امن حىدمت•

ها مدخوة رتتارهوای متفواوت     همین تفاوت حساسیت. متفاوت تدی
ضود ووه تزخوی اس امون      نسثت ته ائمه ػ یه  السالی و پیزوا  آنها می

. رتتارها، رتتارهامی تند و خطن تدی
وزینود ووه    یر هز حال مؼػدما  ػ یه  السالی یر توامی سندگی می•

ممىن تودی  . احتمال خطز تزای خدیضا  ما ابزاتیانطا  وخدی یاضت
یای توا تطوار    والی ما رتتاری اس آنها، مستمسىی ته یست ظالما  می

.تیطتزی تز ضیؼیا  واری نمامند
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تقیه
تا امن وغف احتمال یاری والی ما رتتاری اس مؼػدی ػ یه السالی توه  •

ی  پو  تمیوه  . خابز حفظ خا  خدی ما پیزوا  غدرت گزتته تاضود 
خدتی یر مدری ائمه ػ یه  السالی نیش مػداق یاری و احتموال آ  یر  

.مدری امطا  منتفی نیست
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تقیه
: ی مداراتی تمیه. ب•
امن لس  تزای مدارا تا سامز مذاهة اسالمی و ته خهت همزاهوی توا   •

. اتتد اوثزمت اتفاق می
یر امندا تزس و خطزی متدخه ضخع نیست  ولی اگز تخداهود توه   •

هما  روش متؼارو ضیؼیا  ػم  نمامد، ارتثابص تا سامز مس مانا  
.ساسی ی تدتینی یمگز مس مانا  را تزاه  می گزیی و سمینه لطغ می

یر امن غدرت مه تزی ضیؼه تزای همزاهی تا سامز مس مانا  مداس  •
است رتتار ما گفتاری یاضته تاضد وه تنا تز مذهة اه  تیوت ػ ویه    

.السالی غحیح نیست
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تقیه
ی امن مداری وه یر سما  حوودر ائموه ػ ویه  السوالی نیوش       اس خم ه•

.مػداق یاضته است، حودر یر نماسهای خماػت اه  سنت است
ای تدینود ووه ائموه ػ ویه       ی متأخز، اوثزمت ته گدنوه  یر سما  ائمه •

ضدند، اگزچه هیچ خطزی آنهوا را   تا آنها می یالسالی مدثدر ته مدارا
. نمدی تهدمد نمی

وزینود ضویؼیا  یر نمواس خماػوت      الثته ػ ی رغ  امن وه تأوید موی •
وزینود   مس مانا  ضزوت نمامند، خدیضا  چندا  ته امن وار الدای نمی

.تا مثایا ضیؼیا  ته تمیه تدی  آ  تدخه نداضته تاضند
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تقیه
یهند وه اس نظوز ضویؼه    اه  سنت یر نماس خدمص وارهامی اندای می•

ضودی و توا تابو  ضود  نمواس اموای، مأمدموا          تاػث تطال  نماس می
نماس مأمدی یر غدرتی غحیح اسوت ووه   . تدانند ته او التدا ونند نمی

.اختهایاً ما تم یداً ػم  امای اس نظز مأمدی یرست تاضد
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تقیه
ی مداراتی و مث  مداری حح و نماس موأمدی ضویؼه      اما یر ضزامط تمیه •

یر تین خماػت سنیا  یرست است  چزاووه ػودی حوودر ضویؼیا      
.ضدی وند و تاػث تزوس یضمنی می تاستاب تسیار منفی امدای می

اند تزای حفوظ وحودت    ته همین یلی  ائمه ػ یه  السالی تأوید وزیه •
. ضیؼیا  یر نماس ضزوت ونند و امن نماس مدشی است

یر والغ تز بثك تتدا ته بدر و ی اگز ضخػی یر ضزامطی مى ف توه  •
ػم  اس روی تمیه تاضد، آ  ػم  مدشی است، اگزچه آ  ػم  تنا تز 

.مثانی ضیؼی تاب  تاضد


