دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر»  /سال دوم ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان  ،1396پیاپی /4صفحات 77-98
Semiannual Journal of Studies of Contemporary Jurisprudence/ Vol.2, No.2, Autumn and Winter 2017

خروج بر دولت اسالمی؛
موجب کفر یا فسق؟
*

جواد حسینی

چکیده
خروج (بغی) بر امام یا دولت اسالمی در کالم و فقه ،آثاری دارد .اینکه خروج ،موجب
کفر میشود یا فسق؟ از جمله این آثار است .در میان علمای امامیه در حکم خروج ببر امبام
معصوم دو نظریه وجود دارد ،اما از حکم خروج بر دولت اسالمی در عصبر یببت ،بحثبی
نشده است .این مقاله ،عهدهدار بررسی تحلیلی ب اجتهادی این مسأله است .ببا نقب  ،نقبد و
بررسی دیدگاههای فقیهان و دالی هر گروه در این مسأله ،به این نتیجه میرسیم که خبروج
بر امام معصوم ،موج

کفر نیست؛ چه رسد به خروج بر دولت اسالمی در عصر یبت ،امبا

چون خروج بر امام معصوم از روی علم و عمد از گناهان کبیره است ،موج
از دایره عدالت میگردد .خروج بر دولت اسالمی هم در مواردی موج

واژگان کلیدي
بغی ،حاکم اسالمی ،دولت اسالمی ،کفر ،فسق.
دریافت1397/4/7 :

تأیید1397/6/10 :

* محقق و مدرس حوزه علمیه قم.

فسق و خروج

فسق میشود.

مقدمه

« خروج بر دولت به قصد براندازی» از مباحث مهم فلسفه سیاسی استت ننهته در
دانش کالم و گاهی نیز در فقه مطرح می شود ،احکام و نثتار ختروج (بغتی بتر امتام
معصوم یا امام عادل است اینکه خروج بر امام معصوم یا عادل موجب کفر میشود ی ا
فسق؟ یکی از این احکام و نثار است هر چند این بحث ،کالمی بوده و کمتر در فقه
مورد توجه قرار می گی رد ،اما در برخی از کتب فقهی ،در بحث جهتاد بتا بغتاا ،ا یتن
پرسش مطرح شده و دالیل هر دو احتمال متورد بررستی قترار گرفتته استت پرستش
اصلی این مقاله نن است که خروج بر حاکم یا دولت مشروع اسالمی در عصر غیبت،
موجب کفر است ی ا فسق؟ ازاین رو ،در این مقالته حکتم ختروج بتر امتام معصتوم بته
صورا مستقل مورد بحث نی ست ،اما چون دالی لی که در کلماا فقیهان مورد استناد
قرار گرفته ،معطوف به خروج بر امام معصوم است ،به ناچار با نقتل و نقتد و بررستی
ننها ،می زان داللتشان بر حکم ختروج بتر دولتت استالمی در عصتر غیبتت را ارز یتابی
خواهیم کرد
قبل از نقل ،نقتد و بررستی نظریتاا و دالیتل ننتان ،تو تیح مختصتری دربتار مفتاهیم
«بغی»« ،کفر»« ،فسق» و «دولت اسالمی» ارائه میشود
 .1مفاهیم
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 .1-1بغی

بغی را در لغت « طلب الشئ»« ،تع دّی»« ،ظلتم» و « مجتاوز ة الحت دّ» معنتا کترده انتد
(لسان العرب ،ماده بغی بنا بر معنای اول و معنتای نختر نن را دو قستم دانستته انتد،
پسندی ده و ناپسند؛ «بغی محمتود» را « عبتور از عتدل بته احستان و گت ر از واجتب بته
مستحب» شمرده و «بغی م موم» را «تجاوز از حق به باطل و مشتبه» توصیف کرده اند ،
ولی بغی در غالب موارد استعمال نن مفهومی ناپسند است (راغب اصفهانی1412 ،ق،
ماده بغی
این سخن راغب اصفهانی که بغی در اکثر موارد استعمالش در قترنن در معنتای مت موم

استعمال شده ،صتحیح استت ،ولتی مشتتقاا نن ماننتد (ابتغتاد در غالتب متوارد در معنتای
پسندیده استعمال شده است

1

در اصطالح فقهی «خروج بر امتام عتادل و شکستتن بیعتت وی و مخالفتت بتا احکتام و
دستوراا او» را بغی دانستهاند شیخ طوسی در «نهایه» میگوید:
«کُلُّ مَن خَرج عَلی امام عادلٍ و نکثَ بیعتَه و خالفَه فی احکامهه فوهو بها ٍ»
(طوسی1400 ،ق ،ص.)296

عالمه حلّی نیز در «ت کره» مینویسد:
«المُخالفُ لِالمام العادلِ الخارجِ عن طاعتِه باالمتناع عن اداء ما وَجهََ علیهه
بالشرایط اآلتیه» (حلی1419 ،ق ،ج ،9ص.)391

تناسب معنای اصطالحی با معنای لغوی نیز کامالً روشن است چنتین کستی را از نن رو
باغی گویند که از حدّ خود تجاوز کرده و به حقوق امام و جامعه تعدی نموده ،یا بته ختاطر
ننکه ستمکار است ،یا به ایتن ختاطر کته خواهتان استتعالد و برتتری بتر امتام جامعته استت
(همان

2

 .2-1کفر

کفر ،نقیض ایمتان و انکتار نعمتت استت (فراهیتدی1409 ،ق ،ج ،5ص357؛ جتوهری،
1376ق ،ج ،2ص 807و ریشه نن در لغت ،ستر و پوشاندن است (ابن دریتد1988 ،م ،ج،2
«نعمتهتای الهتی» را بپوشتاند ،کتافر گوینتد (جتوهری ،1376 ،ج ،2ص808؛ ابتن فتار ،
1404ق ،ج ،5ص192
کفر در اصطالح بهمعنای پوشیدن نور ایمان و عقیده بته یگتانگی ختدای متعتال ،نبتوا
پیامبران الهی ،رستول ختاتم

و جهتان پت

از متر

استت کفتر را مربتو بته اعتقتاد

 . 1برای آشنایی بیشتر با معنای لغوی « بغی » در قهرآ و روایهار ر : .مقالهه « بغهی ،محاربهه و
نافرمههانی مههدنی » از سههیدجواد ورعههی در فصههلنامه سیاسههت متعالیههه  ،ش  ، 9تابسههتا ، 1394
ص . 131- 137
 .2در فقه برای تحقق «بغی» به معنای مصطلح فقوی کهه دارای آاهار و احکهامی اسهت ،شهرایطی تعیهین
کردهاند .برای آشنایی بیشتر با این شرایط ر : .هما  ،ص.137-141
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ص 786و به همین مناسبت به «شب تاریتک» و کستی کته «زرهاش را بتا لبتا »« ،حتق» یتا
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دانستهاند ،نه انجام یا ترک عمل ازاینرو ،اهل بیت

در تفستیر اطتالق کفتر بتر تتارک

حج در قرنن (نل عمتران( 1، 97 : 3فرمتودهانتد« :مقصتود کستی استت کته فریضته حتج و
وجوب نن را انکار کند ،نه کسی که با اعتقاد بته حتج ،از روی تستاهل نن را تترک نمایتد
(ر ک :فیض کاشانی1406 ،ق ،ج ،12ص251؛ مجلستی1404 ،ق ،ج ،17ص 143تناستب
معنای لغوی و اصطالحی هم روشن است برخی بر ایتن باورنتد کته اطتالق کتافر ،تنهتا بتر
کستی رواستتت کتته «نعمتتتهتتا و حقتتوق الهتی» را انکتتار کنتتد کتته معصتیتی بتتزر

استتت

(عسگری1400 ،ق ،ص225
 .3-1فسق

فستتق در برابتتر عتتدالت ،در لغتتت بتته معنتتای ختتروج ناخوشتتایند استتت در متتورد
خرمایی که از پوست جدا شود ،همهنین بر موشتی کته بترای تبتاه کتردن از النته اش
خارج گردد ،به کار می رود در اصطالح در مورد مؤمن و مسلمانی بته کتار متیرود
کتته « بتتا ارتکتتاب گنتتاه کبی ت ره از طاعتتت اله تی» ختتارج گتتردد (عستتگری1400 ،ق،
ص 225؛ راغتب اصتتفهانی 1412 ،ق ،ص  636از ننجتا کتته فقی هتان و محتتدثان بتترای
عدالت ،معانی مختلفی ارائه کرده انتد ،فستق هتم بته تبتم نن معتانی مختلفتی خواهتد
داشت ،اما مشهورترین معنای عدالت « ترک گناهان کبی ره و عدم اصترار بتر گناهتان
صغی ره» است طبعاً فسق به معنای « ارتکاب گناهان کبی ره و اصرار بر صغی ره» خواهتد
بتتود (ابتتن ادر یت 1410 ،ق  ،ج  ، 1ص  280؛ ش تیخ انصتتاری 1414 ،ق ،ص  6؛ مجلس تی،
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1410ق ،ج  ،85ص  24؛ سبزواری ،بیتا  ،ج  ، 1ص  138و اگر عدالت به معنای « ملکته
درونی و نی روی کنترل کننتده در برابتر گنتاه» باشتد (نراقتی 1415 ،ق ،ج  ، 18ص ، 83
فسق از کف دادن این ملکه در برابر گناه خواهد بود به هتر تقتدی ر ،فستق بته معنتای
پرهی ز ن کردن از گناه کبی ره یا اصرار ورز یت دن بتر گنتاه صتغی ره بتوده و دارای نثتار و
احکامی است

 .1وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ َنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ .

 .4-1دولت مشروع اسالمی

مقصود از «دولت اسالمی» دولتی است که شهروندانش که به صتورا مشترو  1وظیفته
اطاعت و فرمانبرداری دارند ،نن را مشروع بدانند؛ مثالً:
بنا بر نظر مسلمانان در عصر پیامبر «حکومت مشروع ،حکومتی است که پیتامبر در رس
نن باشد یا زمامدار جامعه از جانب او مأذون باشد»
بنا بر رسی شیعیان در زمان حضور معصوم« ،دولت اسالمی دولتی است که پیامبر یا امام
معصوم در رس

نن باشد» و در عصر غیبت «دولتی است که از طترف امتام معصتوم متأذون

باشد بنا بر نظریه نیابت فقهاد در عصر غیبتت ،در صتورا امکتان ،فقیته عتادل در رس
باشد ،در مراتب بعدی مؤمن عادل و سپ

نن

مؤمن فاسق ،زمام امور را در دست داشته باشتد»

البته اسالمی بودن دولت ،افزون بر منشأ مشروعیت کته اذن و ر تایت امتام معصتوم استت،
باید از نظر اهداف و وظایف هم واجد شرایطی باشد؛ متثالً بته دنبتال برقتراری عتدالت کته
فلسفه تشکیل حکومت است ،باشد یا وظایفش را در قبال شتهروندان انجتام دهتد و حقتوق
ننان را پا

بدارد

 .2اثر بغی در «ایمان» یا «عدالت»

اینک نوبت رسیدگی به پرسش اصلی مقاله است که نیا بغی و خروج بر حاکم اسالمی
یا دولت مشروع اسالمی ،ایمان ندمی را تحت تأثیر قرار داده و شخص را از ایمتان بته کفتر
میکند یا ممکن است هیچیک از این دو اثر را نداشته باشد؟ یادنوری این نکته الزم استت
که حکم جاهل قاصری که بر امام معصوم یا دولت اسالمی در عصتر غیبتت ختروج نمایتد،
خارج از مو وع بحث است

 . 1وجوب اطاعت مردم از حکومت ،مشروط به شرایط است مثل :انجام وظایف حکومهت در
قبال شوروندا و تأمین حقوق آنا  ،رعایت موازین شریعت در اداره جامعه و واجد شرایط
بود زمامدارا  .با فقدا هر یک از شرایط ،اطاعت از حکومهت واجهَ نخواههد بهود ،امها
براندازی حکومت در صورتی مجاز و حتی واجَ می شود کهه حکومهت ،فاقهد مشهروعیت
شود.
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سوق میدهد یا در عدالت انسان اثر گ اشته و او را از دایتره عتدالت ختارج کترده و فاستق
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قبل از بررسی دالیل هر دو احتمال ،مروری بر عباراا متکلمان و فقیهان ،پیشتینه مستأله
را روشن میکند

من اینکه ادعای اجماع برخی از فقیهان را محک میزند

پیشینه مسأله

برخی از فقیهان« ،بغی» بر امام عادل را موجب کفر دانسته و نن را نتزد امامیته ،اجمتاعی
شمردهاند به منظور صحت و سقم این ادعا بررسی عباراا فقهی رورا دارد
شیخ مفیتد در «الجمتل» کته اثتری تتاریخی استت و در تمن نن مباحتث کالمتی هتم
مشاهده میشود ،مینویسد:
«اجمعت

الشتیعة علتی الحکتتب فک تتا بحت فی ابیاالمتتنب ین ولکت م ب لتتب

یخاجوهب فذلک عن حکب بلة االسالم ان ک ن ک اهب ت بن طایق التأویل ت
ک ا بلة و لب یکن ک ا دّة عن الشاع بع اق بت ب علی الجملة ب ت و اه ت
الش دتین و االعتص م فذلک عن ک ا الادّة المخاج عن االستالم و ان کت ووا
فک اهب خ جین عن االیم ن بستحقین ف اللع ة و الخلود فی ال ت حستام
قدب ه» (مفید1413 ،ق ،ص.)70

از این بیان برمینید که از نگاه شیخ مفید:
 1شیعه ،محاربان با امیرمؤمنان علی

را باالتفاق کافر میداند

 2کفر در اینجا کفر مصطلح نیست که شخص محارب را از دایر استالم ختارج کنتد،
مثل کفر شخص مرتد ،بلکه به خاطر شهادتینی که بر زبان دارند ،محکتوم بته استالمند؛ هتر
چند مؤمن نیستند و استحقاق لعنت و خلود در جهنم را دارند
مطالعات فقه معاصر
سال دوم  /شمارة دوم /پیاپی4

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

شیخ در ادامه میافزاید« :گروهی از معتزله که محاربان با علی

معتقد به فسق و استحقاق خلود ننان در جهنماند ،ولی ننان را کتافر اصتطالحی نمتیداننتد؛
خوارجِ اهل بصره و شام را کافر میدانند و از شریعت اسالم خارج
البته مفید و فقیهان پیش از او در نثار فقهی خود این بحتث را مطترح نکتردهانتد همتان
گونه که مالحظه میشود شیخ مفید هم درباره محاربان با امام علی

سخن میگویتد کته

از نظر شیعه ،معصوم است او درباره محاربه و بغی بر حاکم غیر معصوم اظهار نظری نکترده
است
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را گمتراه متیداننتد،

سید مرتضی علم الهدی در «انتصار» مینویسد:
«بم او ادت ف االب بیة القول ف ن بن ح ب االبت م العت دل و ف تی علیت و
خاج عن التزام ط عت  ،یجای بجای بح ب ال ای

و خ لع ط عتت فتی

الحکب علی ف لک ا و ان اختلف احک ب م بتن وجت رختا فتی المداف تة و
الموا ثة و کی یة ال یمة بن ابوال ب .و خ لف ف قی ال ق ء فی ذلک و ذهت
المحصّلون ب ب و المحققون الی انم بحت فی االبت م العت دل فّسّت ج تجت
الااائة ب ب و قطع الوالیة ل ب بن غیا اوت ء التی التک یتا» (سهید مرتضهی،
1415ق ،ص.)477

در این عبارا هم مقصود از امام عادل ،معصوم است گ شته از اینکه ا یتن تعبیت ر
در میان فقیهان ،به وی ژه قدماد رایج بوده که به امام معصوم ،امام عادل گفته میشتد،
تشبیه « محاربه با امام عادل» به « محاربه با پی امبر» نی ز شاهدی بر این مدعاست اگر بته
این نکته هم توجه شود که در زمانه قدماد حکومت عتادل غیت ر معصتوم متورد ابتتالد
نبوده تا به بیان حکم نن بپردازند
همانطور که مالحظه میشود تعبیر سید ،منحصر به کسانی نیستت کته بتا امتام علتی
جنگیده و بر او خروج کردهاند ،بلکه هر کسی که با امام عادل بجنگد و از طاعت او ختارج
شود ،مثل کسی است که با رسول خدا بجنگد و از طاعت او خارج شتود ،کتافر استت؛ هتر
چند در احکام دیگر مانند کفن و دفن ،ارث و چگونگی غنیمت بردن از اموالشتان متفتاوا
وی در ادامه ،پ

از نقل دیدگاه اهل سنت مبنی بر «فسق محاربان با امتام عتادل و لتزوم

برائت و قطم دوستی با ایشان ،بی ننکه تکفیر شوند» ،برای تثبیت دیتدگاه امامیته بته دالیلتی
استناد کرده که یکی از ننها «اجماع طایفه» است
شیخ طوسی در «خالف»:
« الا غ ی بن خاج عل ی اب م ع دل و ق تل و ب ع تسلی ب الحق الی و هو
اسب ذ مّ و ف ی اصح ف بن ی قول  :او ک فا و وافق ت علت ی اوت استب ذ مّ
جم عة بن العلم ء المعتزل ف ساهب و ی سمّوو ب فسّ ق ً و کذلک جم عة
عن اصح ب اف ی ح ی

و الش فع ی و ق ل افوح ی  :هب فسّ ج عل ی وج

ا لی دی ن  .و ق ل اصح ب الش فع ی  :لی س ف سب ذ مّ ع د الشت فع ی فتل هتو

خروج بر دولت اسالمی؛ موجب کفر یا فسق؟  /جواد حسینی

باشند
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اسب بن اجت د ف خط ً فم زلة بن خ لف بن ال ق ء فی فعت

بست ئل

االجت د .دلیل  :اجم ع ال اقة و اخا هب و ای ض ً قول  :الل ب! وال بتن
وااله و ع د بن ع داه واوصا بن وصاه واخذل بن خذل  ،صایح فذلک،
الن ال معتت داة بتتن اال التکتتون اال للک تت دون المتتنب ی ن » (طوسههی ،
 1407ق  ،ج ، 5ص .)335

از نظر شیخ طوسی هم ،باغی کسی است که بر امام عادل خروج کرده و با وی بجنگتد
برخی از علمای امامیه چنین فردی را کافر میدانند وی در ادامه با اشاره به وجتود اختتالف
میان اهل سنت ،اجماع امامیه و روایاا نقل شده در این زمینه را دلیل نظریه امامیته دانستته و
مبنی بر اینکه «خدایا! هر که با علی دشمنی ورزد ،دشتمن او بتاش» را

دعای رسول خدا

سخنی صریح در کفر محاربان با امتام عتادل قلمتداد نمتوده ،از نن رو کته خداونتد تنهتا بتا
کافران دشمنی میورزد ،نه با مؤمنان
سخن شیخ هم ناظر به خروج بتر امتام معصتوم استت ،شتاهدش هتم استتناد بته حتدیث
پیامبر

در غدیرخم ،درباره علی

است

بسیاری از فقیهان مانند سالر ،ابن برّاج ،ابن حمزه ،کیدری ،حلبتی و شتیخ صتدوق ایتن
مسأله را در کتب فقهی خود مطرح نکردهاند غیر از اینکه شیخ طوسی از فقیهانی یاد کترده
که قائل به کفر بغاا هستند که خود نشانه فقدان اجمتاع استت اختالفتی هتم کته در تعبیتر
فقهای سه گانه ت شیخ مفید ،سید مرتضی و شیخ طوسی ت به چشم میخورد ،پ یرش اجمتاع
بر «کفر مطلق بُغاا» بر امام معصوم ،به عنوان یک دلیتل مستتقل در عترد دالیتل نقلتی را
دشوار مینماید؛ به ویژه وقتی فقیهانی چون محقق در «شرایم» و عالمه در «ت کره» عبتاراا
مطالعات فقه معاصر
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متفاوتی دارند عباراا این دو فقیه عبارتند از:
محقق حلی:
«الیجوز تملک شیئ من اموالوم التی لهم یحوهها العسهکر لتحقهق االسهالم
المقتضی لحقن الدم و المال» (حلی1408 ،ق ،ج  ،1ص .)308

عالمه حلی:
« ...اهل البغی عندنا فسّاق و بعضوم کفار فالتقبل شوادتوم و ا کها عهدال
فی مذهبه( »...حلی1414 ،ق ،ج ،9ص.)427
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در فراز دیگری پ

از نقل سخن شیخ طوسی مبنی بر کفتر طوایتف ستهگانتهای کته بتا

علی

جنگیدند ،میافزاید:
«و االصل فی ذلک ا االمابة عندنا من شرائط االیمها فالیسهتحق الثهواب
الدائم اال به» (هما  ،ص.)392

این عبارا هم شاهد دیگری بر اختصاص بحث به خروج بر امام معصوم است
وی در کتاب «مختلف الشیعة» این مسأله را از اصول دین دانستته و از بحتث دربتار نن
صرفنظر نموده است (حلی1413 ،ق(ب  ،ج ،4ص 449گویا بته نظتر ایشتان ایتن بحتث
ثمر فقهی ندارد؛ چرا که ننها هم که بغاا را کافر شتمردهانتد ،مقصودشتان کفتر مصتطلح
فقهی نبوده ،بلکه کفری است که در سرنوشت اخروی ننان تأثیر میگ ارد ،نه در رفتتار متا
با ننان؛ چون مثل منافق در ظاهر مسلمانند و متا بایتد بتا ننتان رفتتار یتک مستلمان را داشتته
باشیم
شهید ثانی نیز در حاشیه بر «شرائم االسالم» یتک جتا بغتاا را مستلمان توصتیف کترده
(شهید ثانی1422 ،ق ،ص  306و در جای دیگر وصف «کفر» را بترای ننتان ثابتت شتمرده
است (همان ،ص 319
شیخ جعفر کاشف الغطاد ،خوارج ،نصّاب ،مرتدین و را به عنوان کافر از بغتاا جتدا
کرده و ننان را کافر شمرده ،ولی سخنی از کفر بغاا به میان نیاورده است (کاشف الغطتاد،
1389ش ،ج ،4ص 363از معاصرین ،محقق عراقی نیز ننان را اهل قبله شمرده ،مگر ننکته
مثل خوارج روری دین را منکر شوند (عراقی1414 ،ق ،ج ،4ص414
معطوف به خروج بر امام معصوم است دالیل مورد استناد هم که سیره امام علی

با

ایشان است ،گواه بر این معناست ازاینرو ،در مسأله خروج بر حتاکم غیتر معصتوم یتا
دولت اسالمی در عصر غیبت نمیتوان به عباراا فقهاد استناد کرده و مسأله را اجماعی
دانست ،گ شته از اینکه ،حتی حکم ختروج بتر امتام معصتوم هتم متورد اتفتاق فقیهتان
نیست
 .3دالیل کفر بغات

اگر کسی بغی بر امام معصوم را نشانه کفر نداند ،در مورد غیر معصتوم بته طریتق اولتی،
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قائل به کفر نخواهد بود اما اگر کسی باغی بر امتام معصتوم را کتافر بدانتد ،ننگتاه بایتد بته
بررسی ادله پرداخت که نیا شامل بغی بر غیر معصوم هم می شود یا نه؟
برای اثباا کفر کسی که بر امام معصوم خروج کند بته دالیلتی استتناد شتده کته از دو
جهت به بررسی ننها میپردازیم؛ هم از این جهت که کفر بتاغی بتر امتام معصتوم را اثبتاا
میکند یا نه؟ و هم از این جهتت کته شتامل بتاغی بتر حتاکم استالمی در عصتر غیبتت هتم
میشود یا نه؟
 .1-3دلیل یکم؛ الزمة وجوب معرفت امام

در م هب امامیه ،معرفت به امام و پیروی از او مانند معرفت به خدا و پیامبر و اطاعتت از
ننان ،واجب است؛ همان گونه که انکار و تشکیک در ننها کفر استت ،انکتار معرفتت امتام
نیز موجب کفر است (سید مرتضی1415 ،ق ،ص477
نقد و بررسی

این استدالل و اجزاد نن هم ایراد نقضی دارد و هم ایراد ساختاری
اول ننکه ،نیا امامیه فرَق دیگر اسالمی را بته ختاطر عتدم اعتقتاد بته امامتت و جانشتینی
علی

و فرزندان معصوم رسول خدا

کافر میداند یا مسلمان گمراه؟ بدیهی است که

اکثریت قاطم علمای شیعه ننان را کافر نمیدانند
دوم ننکه ،نیا تمرّد از اوامر والیی رسول خدا و نادیده گرفتن ننها موجب کفتر استت؟
مطالعات فقه معاصر
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نیا منافقانی که فرامین رسول خدا را زیر پا نهادند ،کافرند یا مسلمان منافق؟ مشهور شتیعیان
ننان را کافر نمیدانند ،پ

چگونه میتوان کسانی را کته از طاعتت جانشتین پیتامبر ختارج

میشوند ،کافر شمرد؟
سوم ننکه ،با چشم پوشی از ایرادهای قبلی ،این دلیل کفر باغی بر امام معصوم را اثبتاا
میکند ،نه هر حاکم عادل در عصر حضور یا غیبت را
 .2-3دلیل دوم؛ الزمة عصمت امام

دالیل کافی وجود دارد که امام ،معصوم بوده و از ارتکاب هر عمل زشتی پاک استت

هر کسی که قائل به عصمت امام شده ،باغی بر او را کافر میداند تفکیتک میتان دو مستأله
(عصمت امام و (تکفیر باغی بر خالف اجماع امت اسالمی است (همان
نقد و بررسی

این دلیل هم با سه اشکال روبروست
یکم ننکه ،مانند دلیل قبلی در صورا تمام بودن ،کفر باغی بر معصوم را ثابت میکند،
نه مطلق حاکم بر حق و دولت اسالمی را
دوم ننکه ،بررسی پی شینه مسأله نشان داد اجمتاعی در کلمتاا علمتای امامیته کته
قائل به عصمت امامند ،وجود ندارد نیا فقهایی مثل عالمته و کاشتف الغطتاد کته بغتی را
موجب فسق دانسته اند ،بر خالف اجماع امامیه حرکت کرده و به اصطالح «خرق اجماع»
کرده اند؟
سوم ننکه ،اتفاقاً تفاوا احکام «بغاا» با «کفّار» ،امارهای است بر اینکه «بغاا» محکتوم
به کفر نیستند؛ هر چند ما در باطن و واقم ،ننان را بیایمان و کافر بتدانیم ،امتا فقتدان ایمتان
واقعی و کفر باطنی غیر از نن است که ننان را از جرگة مسلمانان خارج بتدانیم؛ چنانکته در
کلماا شیخ مفید نسبت به محاربان با علی

مشاهده شد

 .3-3دلیل سوم؛ بغی ،انکار ضروری دین

بغض و دشمنی و جنگ با اوست» ،ل ا باغی کافر و مرتد است (ر ک :همان ،ص478-477
نقد و بررسی

این دلیل هم با دو مشکل روبروست
مشکل اول ننکه ،اخص از مدعاست و تنها کفر بُغاتی را اثباا متیکنتد کته بغتی ننتان
مصداق انکار روری دین باشد نیا هر کسی که بر علیه امام ختروج متیکنتد ،ختروجش
برخاسته از بغض و دشمنی با امام است یا خروج میتوانتد انگیتزههتای دیگتری هتم داشتته
باشد؟ خروج بر علیه امام صرفاً میتواند به انگیزه کسب قدرا یا ثروا باشد ،نته برخاستته
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از کینه و بغض نسبت به امام معصوم به هر تقدیر ،بحث در مطلق بغی است ،با صترف نظتر
از انگیزه باغی
دوم ننکه ،اگر مالک کفر باغی ،انکار روری دین است ،چرا احکام بتاغی بتا احکتام
مرتد متفاوتند؟ چرا اموال بغاا تقسیم نمیشود؛ در حالی که اموال مرتد تقسیم میشود؟
 .4-3روایات متعدد

دلیل دیگر روایاتی از رسول خدا
عن النبی

است که نیازمند نقل و بررسی است

« :یا علی حَربُک حَربی و سِلمُک سِلمی» (طوسی1384 ،ق ،ج ،1ص374؛

شیخ مفید ،الفصول المختارة ،ص197
«مَنْ نذَى عَلِیّاً فَقَدْ نذَانِی وَ مَتنْ نذَانِتی فَقَتدْ نذَى اللتهَ تَعَتالَ » (قنتدوزی1385 ،ق ،ج،2
ص205؛ ابن شهرنشوب1405 ،ق ،ج ،3ص211
«اللهم! والِ مَن وااله و عاد مَن عاداه» (صدوق1400 ،ق ،ج ،2ص460؛ همو ،بیتتا ،ج،2
ص47
برخی از فقیهان متکلم در نثار کالمی خود 1برای اثبتاا کفتر محاربتان بتا علتی
احادیث فوق استدالل نمودهاند؛ چون جنگ و صلح علی

بته

 ،مانند جنتگ و صتلح رستول

خداست و ننان که با رسول خدا جنگیدند ،محکوم به کفرند ،پ

محاربان با علتی

کافرند؛ چنانکه نزار و اذیت خدا و رستول ختدا کته نتیجته نزار و اذیتت علتی

نیتز
دانستته

شده ،موجب کفر است
مطالعات فقه معاصر
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نقد و بررسی

استدالل به این روایاا با اشکاالتی مواجه است
اوالً :تشبیه جنگ و صلح حضرا علی

بته جنتگ و صتلح رستول ختدا بتدین معنتا

نیست که از همه جهاا مشتابه یکدیگرنتد اگتر چنتین استت چترا رفتتار امتام علتی
محاربان ،با رفتار پیامبر با محاربان متفاوا است؟ چرا احکامشان یکسان نیست؟ پت

بتا
تشتبیه

میتواند از یک جنبه باشد و نن جنبه لزوماً «کفر محاربان» با هر دو نیست ظاهر ایتن تشتبیه
 .1ر : .مفید(شیخ) ،االفص ح فی االب بة ،چ1413 ،1ق.

نن است که رسول خدا ،حضرا علتی
میکند او نف

را بستان ختویش متیدانتد و بته جامعته معرفتی

پیامبر است ازاینرو ،جنگ و صلح او جنگ و صلح رستول خداستت ،نته

اینکه لزوماً احکام شرعی محاربان با رسول خدا با احکام شرعی محاربان با علی

یکسان

باشد
ثانیاً :اگر استدالل به احادیث صحیح باشد ،تنها کفر محاربان با علی

را ثابت

می کند و نهایتاً محاربان با امام معصوم را ،نه باغی بر مطلق حاکم جامعه را شاهدش
روایاتی است که در ننها مح اربتان بتا علتی

مصتداق « متن کفتر» (بقتره( 253 : 2؛

بروجتتتترد ی1386 ،ش ،ج  ،16ص  ، 132ح  21493و « ائمتتتته کفتتتتر» (بقتتتتره( 12 : 2؛
بروجردی1386 ،ش ،ج  ،16ص  ،132ح 21494در نیاا قرنن شمرده شده اند عالمه
طباطبایی ،اطالق «کافر» بر محاربان امام علی

از سوی نن حضرا با استناد به این

نیاا را به معنای اعم دانسته ،نته کفتر ختاص اصتطالحی کته احکتام خاصتی بتر نن
مترتب می شود ای شان نقل مستفیض و تار یخ را گواه می داند که علی

با اصتحاب

جمل ،صفین و نهروان ،معاملة کفار و اهل کتاب نکرد؛ چنانکته معاملته مرتتد نیت ز بتا
ننان ننمود بنابراین ،تنها فرد باقی مانده نن ا ست که ننان را کافر باطنی می دانست
نه ظاهری ؛ چنانکه می فرمتود « :ا قتاتلهم علتی التأو یتل دون التنز یتل» (مفیت د1413 ،ق،
ص  70؛ طباطبائی1413 ،ق ،ج  ،2ص 323

کسانی که باغی را کافر نمیدانند ،به قرنن و سیره معصتوم استتناد متیکننتد اینتک بته
تبیین دالیل این گروه پرداخته و به نقد و بررسی نن میپردازیم
 .1-4دلیل یکم؛ آیه قرآن

مهمترین مستند این نظریه ،نیه شریفه قرنن تلقی شده؛ نیهای که اصلیترین دلیل جهاد
با بغاا ،قلمداد شده است و در بررسی معلتوم خواهتد شتد کته ظهتور در بغتی گروهتی از
مؤمنان بر گروهی دیگر دارد ،نه بغی بر امام و دولت اسالمی
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْللُُِوا
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بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي ءَ
إِلَى أَمْرِ اهلل( ...حجرار(.)9 :)49

در این نیه ،بغاا مؤمن شمرده شدهاند که در صورا نزاع با گروه دیگتری از مؤمنتان،
ابتدا باید بین ننان صلح و نشتی برقرار کرد و در صورتی که یتک گتروه نستبت بته گتروه
دیگر بغی و تجاوز نمود ،با گروه باغی جنگید در نیه شریفه ،نه تنها ستخنی از کفتر گتروه
باغی به میان نیامده ،بلکه طائفهای از مؤمنان شمرده شدهاند اگر نیه را شتامل بغتی بتر امتام
معصوم و دولت اسالمی در عصر غیبت هم بدانیم ،در این نیته دلیلتی بتر کفتر ننتان وجتود
ندارد
اشکال

شیخ محمد حسن نجفی ،نگارند جتواهر الکتالم پت

از نقتل ایتن استتدالل ،نن را «بتا

اصول شیعه در بحث امامت» ناسازگار توصیف کترده استت لت ا بته تبَتم بعضتی از فقیهتان
پیشین در ظاهر نیه ،تصرف کرده و به توجیه نن پرداخته که عبارتند از:
ت اطالق «مؤمن» بر گروه باغی ،اطالق مَجازی است ،نه حقیقی
ت استعمال کلمه «مؤمن» بر گروه باغی ،به اعتبار و عیت ننان قبل از بغی است
ت استعمال کلمه «مؤمن» بر گروه باغی بر اسا

اعتقاد ننان به ایمان خودشان است ،نه به

حسب واقم (نجفی ،بیتا ،ج ،21ص323

مطالعات فقه معاصر
سال دوم  /شمارة دوم /پیاپی4

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

نقد و بررسی
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یکم ،اگر مدلول مطابقی نیه را «بغی گروهی از مؤمنان بر گروه دیگری از ننان» بتدانیم
ت چنانهه ظاهر نیه و برداشت اکثر فقهاست ت و حکم بغی بر امام را با تمسک بته «اولویتت»
یا «کشف مالک» از نیه استفاده کنیم ،نیا تنها بغی بر امتام موجتب کفتر استت ،چنانهته از
دالیل قائالن این نظریه استفاده میشود ت یا بغی بتر «گروهتی از مؤمنتان» هتم موجتب کفتر
است؟
به نظر نمیرسد بغی گروهی از مؤمنان بر علیه گروه دیگری از ننان ،موجب کفر باشتد
و کسی نیز چنین مطلبی را مطرح نکرده؛ حال چگونه متیتتوان در ظتاهر نیته ت کته اساستاً

مربو به بغی بر علیه گروهی از مؤمنان است ،نه امام ت تصرف کرد و نن را بر مَجتاز حمتل
نمود و اصوالً چه نیازی به این تصرف هست؟ مگر حکم جهاد با بغاا بر علیه امام از ظتاهر
این نیه استفاده میشود که الزم باشد چنین تصرفی صورا گیرد؟ معمتوالً احکتام بغتی بتر
امام از روایاا و سیره امام علی

استفاده میشود

دوم ،اگر ظاهر نیه «بغی بر امام» را هم شامل شود ،بتدین بیتان کته ممکتن استت گتروه
مؤمنان که بر علیه ننان بغی و تجاوز شده ،امام و یاران او باشند ،در این صتورا الزم استت
اطالق «ایمان» را در نیه نسبت به یک فرد و مصداق از بغی (یعنی بغی بتر مؤمنتان حقیقتی
بدانیم و هیچگونه تصرفی را در ظاهر نیه الزم ندانیم و نسبت به یک فترد و مصتداق دیگتر
بغی (یعنی بغی بر امام مجازی بشماریم و در نن تصترف نمتاییم بته عبتارا دیگتر ،کلمته
«مؤمنین» را در نیه بر «اکثر از معنای واحد» حمل نماییم که عتدم جتواز نن در علتم اصتول
ثابت شده است
سوم ،این که اطالق «مؤمن» بر بغاا ،مربو به قبتل از بغتی ننتان استت ،نیازمنتد قرینته
است و چنین قرینهای وجود ندارد ظاهر نیه ،مؤمن دانستن هر دو گروه است کته یکتی بتر
دیگری خروج و ستم کرده و به سبب این رفتار ستمکار و گنهکتار استت ،نته کتافر

تمن

ننکه بر گروه متجاوز در هر دو مرحله ،چه قبل از بغی و چه بعد از نن« ،مؤمن» اطالق شتده
است
چهارم ،نن که نمیتوان بدون وجود قرینه ،استعمال کلمه «مؤمن» بتر گتروه بتاغی را بته
نمیتوان اطالق مؤمن بر یک گروه را به اعتبار اعتقاد خود ننان دانست و اطتالق بتر گتروه
دیگر را واقعی قلمداد کرد
 .2-4سیره معصوم

دلیل دوم ،سیره امام علی
امیرمؤمنان علی

در برختورد بتا اصتحاب جمتل ،صتفین و نهتروان استت

با سه گروهی که با نن حضرا جنگیدند ،رفتار کافر و مشرک نکترد،

بلکه ننان را مسلمانان گمراهی میدانست که بر علیه امام عادل خروج کتردهانتد؛ هتر چنتد
برخی از سران این گروهها در باطن کافر باشند
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اعتبار اعتقاد ختود ننتان بته ایمتان ختویش دانستت قترنن هتر دو گتروه را متؤمن شتمرده،
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اینکه فقیهان در احکام جهاد با بغاا به سیر نن حضرا استناد کردهاند و حتتی برختی
گفتهاند اگر سیر نن حضرا نبود ما راهی برای شناخت احکام بغی نداشتیم ،نشان میدهد
که احکام بغاا با احکام کفار و مشرکان متفاوا استت و اال نیتازی بته ستیر نن حضترا
نبود سیره امام اینگونه روایت شده است:
«عن ابی البختری قال :لمّا انتوی علی

الی البصره خرج اهلوا الی ا قال:
منادیا ینادی التطغوا

فقاتلوهم و ظوروا علیوم و ولّوا منوزمین فامر علی

فی غیر مقبل و التطلبوا مدبرا و التجوزوا علی جریح و من القی سالحا فوو
آمن و من اغلق بابه فوو آمن و ما کا بالعسکر فوو لکم مغنم و ما کا فهی
الدور فوو میراث یقسّم بینوم علی فرائض اهلل عزوجل ،فقهام الیهه قهوم مهن
اصحابه».

پ

از بیان این احکام ،اصحاب حضرا ،زبان به اعتراد گشودند و گفتند:
«ی ابیاالمنب ین بِتن ایتن احللت
وس ئ ب؟»؛ چگوو اس

ل ت دعت ئ ب و ابتوال ب و حامبت

ک خون و ب ل رو

علی ت

ا فا ب حتالل متمادی ،ولتی

زو وش ن ا تحایب کادی و اج زه اسیا کادن رو

ا ومیدهی؟

حضرا فرمود:
«الن القوم علی ال طاة و ک ن ل ب والء قال ال اق و کت ن وکت ح ب لامتده»؛
چو آنا بر فطرر مسلمانی باقیاند و قبل از جدا شد و خروج بر ما با مها
رابطه والیی داشتند و ازدواجشا نیز صحیح و منطبق بر اصول بوده است.

اصحاب از این پاسخ را ی نشدند تا ننکه حضرا به ننان فرمود:
مطالعات فقه معاصر
سال دوم  /شمارة دوم /پیاپی4

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

«هذه السیاة فی اهل القالتة ف وکاتموهت فت وواوا التیکب یأختذ ع یشت فتی
س م »؛ روش و حکم شرعی در مواجوه بها اههل قبلهه همهین اسهت ،ارهر
منکرید ،بگویید که کدامتا حاضرید عایشه را به عنوا سوم خود از غنهائم
بگیرید؟! (بروجردی1386 ،ش ،ج ،16ص ،153ح.)21542

با این سخن را ی شده و فهمیدند که حق با امیرمؤمنان علی
را به او سپردند

مالحظه میشود که در این روایت معروف ،امام اصحاب جمل را «اهتل قبلته» توصتیف
کرده است
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است و تصتمیمگیتری

در حدیث دیگری ،امتام پت

از تشتریح تفتاوا احکتام اصتحاب جمتل و اصتحاب

صفین ،گروه دوم را به خاطر ننکه با نن حضرا بیعت نکترده و دارای مرکزیتتی بودنتد
که بدان ملحق شده و دوباره سازماندهی شده و به میدان جنگ باز میگشتند ،به «ختروج
از دین» توصیف میکنتد ،از همتین روستت کته جتا ن و متال و فرزندانشتان حتالل استت
(همان ،ص ،153-155ح21543
 .3-4روایات

دلیل سوم منکرین کفر بغاا ،روایاا است روایاا مستفیضهای است کته محاربتان بتا
علی

را برادران دینی شمردهاند که تنها جرم ننهتا بغتی بتر امتام عتادل استت بته عنتوان

نمونه:
عن ابی جعفر

انه سئل عن الذین قاتلهم علی

من اهل القبلة أ کافرون هم؟

قال « :کفروا باالحکام و کفروا بالنعم کفراً لیس ککفر الذین دفعوا النبوة و لم یقر رووا
باالسالم و لو کانوا کذلک ما حلوت لنا مناکحتهم و الذبائحهم و المرواثههم» (همتان،
ح 21506
عن علی

 :انه سئل عن قتلی اهرل الملرل أمشررکون هرم؟ قرال« :ال برل مرن الشرر

فرووا» ،قیل :فلنافقون؟ قال« :ال ،ان اللنرافقین الیرذکرون اهلل اال قلریالً» ،قیرل :فلرا هرم؟ قرال:
«اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم» (همان ،ح21505
النفاق ولکنه کان یقول :هم اخواننا بغوا علینا» (همان ،ح21520
عن جعفر عن ابیه  « :ان علیاً کان یقول الهل حربه انوا لم نقاتلهم عن التکفی ر لهرم و
لم نقاتلهم علی التکفی ر لنا و لکنوا ثأینا انوا علری حر و ثأوا انوهرم علری حر » (همتان،
ح 21521
در مجموع ،روایاا فوق از نظر کثرا ،مستفیضه بوده و بر روایاا مورد استتناد قتائالن
«کفر باغی» ترجیح دارد افزون بر نن ،سیره حضرا علی

نیز مؤید ننها بوده و غیر قابل

توجیه است
بررسی مدعای طرفین نشان می دهد ،ادلّه کفتر کستی کته بتر امتام معصتوم ختروج
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عن جعفر عن ابیه« :ان علیاً لم یکن ینسر

احرااً مرن اهرل حربره الری الشرر

و ال الری
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نماید ،از اثباا مدعا قاصر است اما فسق چنین کسی جای تردید ندارد؛ زیرا خروج بر
امام معصوم ،گناه کبیره بوده و موجب فسق و ختروج از دایتره عتدالت استت پت

بته

طریق اولی کسی که بر حاکم اسالمی یا دولت اسالمی در عصر غیبتت ختروج نمایتد،
کافر نیست اما فسق چنین فردی منو به کبیره بودن گناه خروج بر دولت استالمی در
عصر غیبت است
نیا خروج بر حاکم یا دولت اسالمی در عصر غیبت ،هم گناه کبیره است؟
از مجموع نصوصی که درباره اهمیت و جایگاه حاکم اسالمی وجود دارد میتوان ادعتا
کرد کسی که از روی علم و عمد و بدون هیچ توجیه موجّهی بر حاکم اسالمی خروج کند
و برای براندازی دولت اسالمی تالش نماید ،مرتکتب گنتاه کبیتره شتده و عمتل او موجتب
خروج از دایره عدالت است به عنوان نمونه:
در روای تاا ،ایستتتادگی در برابتتر حکتتم حتتاکم منصتتوب امتتام معصتتوم ،مخالفتتت و
ایستادگی در برابر امام و حکم خدا و حتی شرک به ختدا شتمرده شتده استت «فَتِِنيی قَتدْ
جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَِِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَِِنمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنَتا رَدَّ
وَ الرادُّ عَلَیْنَا الرادُّ عَلَ اللهِ وَ هُوَ عَلَ حَدِّ الشيرْکِ بِالله» (کلینی1407 ،ق ،ج ،1ص67
تالش برای براندازی دولت اسالمی ،یکی از مصادیق نپ یرفتن حکم حاکم منصتوب از
طرف امام معصوم است
امام علی

یکی از کارگزارانش را به خاطر تصرف ناروا در غنائم و بیت المال

ت نه براندازی حکومتت امتام ت بته خی انتت نستبت بته متردم و بتزر
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة دوم /پیاپی4
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فریبکاری با امام و زمامدار جامعه را بزر

تترین خی انتت و

تترین فریبکتاری توصتیف کترده  ،تقبتیح

می کند و میفرمای د :
«أبّ فعد ،ف نم أعوب الخی وة خی وة االبة و أعوب ال شّ على أهل المصا غتشّ
االب م» (هاشمی خوئی1400 ،ق ،ج ،4ص.)240

این برخورد امام به خاطر نن نبود که امام خود را معصوم متیدانستت ،بلکته خیانتت در
بیت المال را در حکومتی مشروع ،خیانت به مردم و بدترین نوع فریبکاری با زمامدار جامعه
دانسته و کارگزارش را توبیخ میکنتد بتدیهی استت برانتدازی دولتت مشتروع استالمی بته
مراتب زشتتر از تصرف در بیت المال است

به نظر میرسد در مواردی که شخصی با توجیهی که به نظر خویش موجّه مینمایتد ،مثتل
اینکه معتقد باشد که حاکم فاقد شرایط شده ،یا به وظایف خود در قبال مردم عمتل نمتیکنتد
یا احکام و موازین شریعت را زیرپا میگ ارد ،اقدام بته ختروج بتر حتاکم یتا دولتت استالمی
میکند ،نمیتوان او را به خروج از عدالت ،متهم کرده و به فستق محکتوم کترد؛ زیترا دالیتل
مورد استناد ،نظر به کسی دارد که از روی علم و عمد بر دولت اسالمی خروج میکند
نتیجهگیری

 1بحث از اینکه بغی موجب کفر است یا فسق؟ بحثی کالمی استت ازایتنرو ،بستیاری
از فقیهان در مباحث فقهی خود متعرد این بحث نشدهاند ننهایی هم که مطرح کتردهانتد،
در خصوص «اطالق مؤمن» بر بُغاا در نیته نهتم ستور حجتراا بتا چنتین پرسشتی روبترو
شدهاند عالمه حلی در «مختلف الشریعة» بتا صتراحت نن را بحثتی کالمتی شتمرده و عبتور
کرده است
 2در اینکه با بغاا ،معامله مسلمان شده و امیرمؤمنان علی

نیز با ننان به عنتوان اهتل

قبله ،رفتار نموده ،تردیدی وجود ندارد اگر هم اطالق کفر بر ننان شده ،کفر باطنی استت،
نه ظاهری و در فقه از کفر باطنی و احکام نن مثل خلود در جهنم و بحث نمیشود البتته
در بعضی از احکام جهاد با بغاا مثتل کفتن ،دفتن و تجهیتز یتا عتدم کفتن ،دفتن و تجهیتز
کشتگان ننها ،ردّ پای این بحث را مشاهده میکنیم
خروج باغی بر امام معصوم از دای ر مسلمین و الحاق او به کفار را اثباا نمتی کنتد و
در مقابل ،ظاهر نیه شریفه ،سی ره امی رمؤمنان و روایاا بر ای مان و اسالم ننهتا داللتت
دارد؛ هر چند کسی که با امام معصوم بجنگد ،قطعاً از ای مان واقعی بی بهره بوده و در
باطن کافر است اما دیگران وظیفه دارند با ننان رفتار مستلمان منحترف و گمتراه را
داشته باشند
 4غالب دالیل طرفین ،معطوف به «خروج بر امام معصوم» استت دالیتل ارائته شتده بتر
کفر «خروج» بر امام معصوم از اثباا مدعا ،قاصر است به طریق اولی کفر «بغی» بتر حتاکم
و دولت اسالمی در عصر غیبت را ثابت نمیکند
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 3در عین حال دالیل کسانی که بغی را موجتب کفتر دانستته انتد ،ناتمتام بتوده و
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 5خروج بر دولت اسالمی ،با علم و نگاهی از مشروعیت نن و ناروا بودن خروج
بر چنین دولتی ،گناه کبی ره و بر اسا

نظریه مشهور عالمان شیعه ،موجب فسق است

البته فسق کسی که معتقد باشد دولت اسالمی ،مشروعیت خود را از دستت داده و بتا
انگی زه تکلیف دینی برای براندازی نن اق دام کند ،یا در این زمینه جاهل قاصر باشتد،
دلی لی ندارد
منابع
 . 1قرآن کر یم .
 . 2ابن ادریس حل ّی ،محمدبن منصور (  1410ق) ،سرائر  ،قم :بوستا کتاب.
 . 3ابن دری د ،محمدبن حسن (  1988م)  ،جمهر ة اللغ ة  ،بیرور :دارالعلم للم الیی ن .
 . 4ابن شور آشوب ،محمدبن عل ی ( 1405ق)  ،مناقب آل ابي طالب  ،بیرور :داراالضواء .
 . 5ابن فارس ،احمد (1404ق) ،معجم مقا يي س اللغ ة ،تصحی ح عبدالسالم محمد هارو  ،قم:
مکتَ االعالم االسالم ی .
 . 6انصاری ،شیخ مرتضی (1414ق) ،رسائ فقهیه ،قم :کنگره بزررداشت شیخ اعظم انصاری .
 . 7برو جردی  ،سی د حسی ن (1386ش ) ،جامع احاديث الش يع ة  ،تورا  :انتشارار فرهنگ سبز .
 . 8جوهر ی  ،اسماعی ل بن حماد ( 1376ق)  ،صُاح  ،تصحی ح احمد عطار ،بیهرور :دارالعلهم
للمالیی ن .
 . 9حل ی (عالمه) ،حسن بنی وسف ( 1414ق)  ،تذکرة الفقهاء  ،قهم :مه سست ة آل البیه ت
الحیاء التراث .
1413 ( -------------------- . 10ق (الف) )  ،کشف المراد في شرح تجر يد االعتقاد ،
تحقی ق حسن حسن زاده آمل ی  ،چ  ، 4قم :م سس ة النشر االسالم ی .
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1413( -------------------- .11ق(ب)) ،مختلف الشيعة ،قم :م سسة النشر االسالمی.
 . 12حلی (محقق) ،نجمالدینجعفربنحسن (1408ق) ،شرایع االسالم ،تحقیق محمدبنعلهی بقهال،
چ  ، 2قم :م سسة اسماعیلیا .
 . 13راغَ اصفوانی  ،حسی ن بن محمد(1412ق) ،مفردات في الفاظ القرآن  ،بیرور :دارالقلم .
 . 14سبزواری ،محمدباقر (بی تا) ،کفاية االحکام  ،اصفوا  :انتشارار مودوی.
 . 15سی د مرتض ی علم الود ی  ،عل ی بن حسی ن ( 1415ق)  ،االنتصار في انفرادات االمام ي ه  ،قم:
م سس ة النش ر االسالم ی .
1405 ( -------------------------- . 16ق)  ،الفصللول المختللار ة  ،چ  ، 4بیههرور:
داراالضواء .

 . 17سی ور ی  ،جمال الدین مقدادبن عبداهلل(1384ق)  ،کنز العرفان  ،تصحی ح محمدباقر بوبود ی ،
تورا  ،بکتا ة الماتضوی ة .
 . 18شوید اانی ،زین الدین بن علی (  1422ق) ،حاشیه شرایع االسالم  ،قم :بوس تا کتاب.
 . 19صدوق (شیخ)  ،محمدبن عله ی بهن بابویه ه ( 1400ق)  ،املالي  ،بیهرور :مه سست ة االعلمه ی
للمطبوعار .
( ---------------------------- . 20بی تا)  ،ع ي ون اخبار الرضا  ،تحقی ق سی د مود ی
حس ین ی الجورد ی  ،تورا .
 . 21طباطبا ئ ی  ،سی د عل ی ( 1415ق)  ،ر ي اض المسائل  ،قم :م سس ة النشر االسالم ی .
 . 22طباطبائ ی  ،سی د محمدحسی ن ( 1413ق)  ،الم ي زان في تفسل ي ر القلرآن  ،چ  ، 5قهم :م سسهه
اسماعیلیا .
 . 23طوس ی(شیخ)  ،محمدبن الحسن (  1384ق)  ،امالی  ،نجف اشرف  :بطاع ة النعما .
 1407 ( --------------------- . 24ق)  ،الخالف  ،قم :م سس ة النشر االسالم ی.
 . 25عراق ی  ،ضیاء الدی ن ( 1414ق)  ،شرح تبصر ة المتعلم ي ن  ،تحقی ق شی خ محمد ح س ّو  ،قهم:
م سس ة النشر االسالم ی .
 . 26عسگر ی  ،حسن بن عبداهلل ( 1400ق)  ،الفروق في اللغ ة  ،بیرور :داراآلفاق الجدی د ة .
 . 27فراهی د ی  ،خلی ل بن احمد ( 1409ق)  ،کتاب الع ي ن  ،چ  ، 2قم :نشر هجرر .
 . 28فیض کاشانی ،محمدمحسهن (  1406ق) ،وافبی  ،اصهفوا  :کتابخانهه امهام امیرالمه منین
علی

.

 . 29ق ندوز ی  ،حافظ سلی ما بن ابراهی م ( 1385ق)  ،ي ناب ي ع المو د ّ ة  ،قم :مکتبه بصی رت ی .
 . 30کاشف الغطاء ،شی خ جعفر (  1389ش )  ،کشف الغطاء  ،تحقی ق مکتَ االعالم االسهالم ی ،
فرع خراسا  ،قم :بوستا کتاب .
کاشف ال غطاء .
 . 32کلینى ،ابو جعفر ،محمدبن یعقوب ( 1407ق)  ،کافي  ،چ  ، 4تورا  :دارالکتَ اإلسال بیة .
 . 33مجلسی ،محمدباقر ( 1404ق)  ،مرآة العقول  ،تحقیق سیدهاشم رسولی ،تورا  :دارالکتَ
اإلسال بیة .
 1410 ( --- - --------- . 34ق) ،بحار االنوار  ،بیرور :بنسسة الطبع و النشر.
 . 35مرواری د ،عل ی اصغر ( 1413ق)  ،ال ي ناب ي ع الفقه ي ة  ،چ  ، 1بیرور :م سس ة فقه الشی عه .
 . 36مفی د (شیخ)  ،محمدبن محمدبن نعما ( 1413ق)  ،االفصاح في االمام ة  ،قم :کنگهره شهی خ
مفی د .
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 . 31کاشف الغطاء ،شی خ حسن (1422ق)  ،انوار الفقاه ة  ،کتاب القضاء ،نجف اشرف :م سسه

1413 ( ----------- -------------- . 37ق)  ،الجمل و النصر ة لسل ي ّد العتلر ة فلي
حرب البصر ة  ،قم :کنگره شی خ مفی د .
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 . 38نجف ی  ،محمدحسن (بی تا)  ،جواه ر الکالم في شرح شرا ئ ع االسالم  ،تحقی ق شی خ عباس
قوچان ی  ،چ  ، 7بیرور :دار احیاء التراث العرب ی .
 . 39نراق ی  ،مول ی احمهد ( 1415ق)  ،مستند الش يع ة في احکلام الشلر يع ة  ،قهم :مه سست ة آل
البی ت

.

 . 40هاشمى خو ئ ى ،میرزاحبیَ اهلل ( 1400ق)  ،منهاج البراعة في شرح نهل
تورا  :بکتاة ا السالبیة .
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