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چکیده
مشــهور فقهای امامیه، تحّقق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از 
مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کرده اند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت 
از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانسته اند که مخالفت شان با مذهب حق 
عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی 
مفهوم عدل و فســق، ادلۀ دال بر فســق همۀ مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دالیل 
معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مســلمانان، دیدگاه فقیهانی که فســق مخالفان را به 
گاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص داده اند، تقویت نموده  حالت علم و آ
اســت. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شِک در صدق عنواِن فاسق 

بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست.
کلیدواژه ها: عدالت، فسق، متجاهر به فسق، عادل، فاسق، مخالفان مذهبی.
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طرح مسئله
عدالت از مفاهیمی اســت که در دانش هــای مختلف نظیر کالم، اخالق، فقه، 
حقوق و سیاســت مــورد توجه قرار گرفته اســت. در فقه، دانش اســتنباط احکام، 
در ســه جا از عدالت سخن گفته شده است: نخســت به عنوان وصفی از اوصاف 
انسان مکلف که موجب مشروعیت برخی تصرفات یا صحت تصدی وی بر برخی 
جایگاه ها می شــود؛ مثل شرطیت عدالت برای امام جماعت، قاضی، شاهد، مجتهد 
و... . دوم تحت عنوان قاعدۀ عدل و انصاف که بر اساس آن الزم است بین طرفین 
دعوی به عدالت و انصاف رفتار شــود. سوم تحت عنوان قاعدۀ عدالت که بنا بر آن 

تشریع و قانون گذاری احکام از سوی شارع بر مبنای عدالت است.1
از مســائل مورد توجه فقهای امامیه در ضمن بحث از عدالت به عنوان وصفی از 
اوصاف مکلفان، بررســی امکان تحقق عدالت در مخالفان مذهبی اســت. مقصود 
از مخالفان مذهبی در معنای عام آن همه افرادی اســت که از نظر عقیدتی، با تشیع 
اثنی عشری هم باور نیستند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده ای از مخالفان 
مذهبی امامیه در لســان فقهای شیعی به طور خاص مخالف نام گرفته اند )گلپایگانی، 

 .)199 ،1413
مشهور فقیهان شیعی معتقدند به سبب مخالفت اهل سنت با مذهب حق، تحقق 
وصف عدالت دربارۀ آنان منتفی است و عموم مخالفان، مشمول عنوان فاسق هستند. 
گو این که مخالفان به ســبب ابتال به فســق نظری و اعتقادی که به مراتب از فســق 
عملی و جوارحی بدتر است، صالحیت اتصاف به وصف عدالت عملی را ندارند. 
مراد از فسق نظری، ناراستی عقاید دینی ـ مذهبی و عدم انطباق اندیشه ها و باورهای 
فــرد با تعالیم ناب وحیانی و منظور از فســق عملی و جوارحی، عدم تطابق عملکرد 
و رفتارهای فرد با مســیر معین توسط شــارع مقدس است )ر.ک: طوسی، 1387، 220/8؛ 

شیرازی، 1426، 61/3(. 

1. گرچه متقدمان و متأخران از فقها در البالی کلماتشان اشاراتی به دو قاعده عدل و انصاف و قاعده عدالت داشته اند، 
لکن این دو مفهوم به طور کلی در متون کالسیک جایی نداشته و از سوی  برخی از دانشوران معاصر مورد توجه قرار گرفته 
است )برای تفصیل بیشتر دربارۀ قاعدۀ عدل و انصاف، ر.ک: سیفی مازندرانی، 1425، 201/1-324؛ مصطفوی، 1421، 

159-162 و برای اطالع از قاعدۀ عدالت، ر.ک: سبحانی، 1419، 24؛ علی اکبریان، 1387(. 
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در مقابل، تعدادی از فقیهان در فاسق بودن عموم اهل سنت به صرف مخالفتشان 
بــا مذهب حق تردید کرده، به امکان تحقق عدالــت در دیگر پیروان مذاهب و ملل 
تمایل یافته اند. از نظر این گروه، فســق اعتقادی و نظری مثل عدم اعتقاد به امامت 
ائمۀ اهل بیت لزومًا به از بین رفتن عدالت عملی نمی انجامد و فقط فســق ناشی 
از افعال جوارحی نظیر ارتکاب اعمال منافی عفت، شرب خمر، قدف و ... موجب 

زوال وصف عدالت می شود. )ر.ک: عاملی، 1402، 767/2؛ عاملی، 1413، 160/1(
مبنای اصلی نظریۀ فســق مخالفان مذهبی و نفی عدالت از آنان، دخالت ایمان 
به معنای خاص آن در تحقق مفهوم عدالت اســت. براســاس این مبنا، الزِم اصلی و 
اساسی تحقق عدالت در افراد، باور یافتن به جانشینی و امامت امامان دوازده گانۀ پس 
 اســت؛ ازاین رو، غیر شیعیان که به امامت بدون فصل امامان معصوم از پیغمبر
باورمند نیســتند نه تنها نمی توانند به وصف عدالت متصف شــوند، بلکه به ســبب 
باورهای فاســد و باطلشان نظیر اعتقاد به جانشینی خلفای سه گانه پس از پیامبر و 

ترجیح آنان بر اهل بیت پیامبر، مشمول عنوان فاسق می شوند. 
بنا بر آنچه گذشت، بازپژوهی نظریۀ فقهی نفی عدالت از عموم مخالفان مذهبی 
و تحلیل صواب یا ناصواب بودن آن در گرو پاسخ به پرسش های ذیل است: نخست 
این که آیا عدالت دارای حقیقت شرعیه  یا متشرعه ای است که بنا بر آن فقط مؤمنان 
به مثابۀ معتقدان به امامت امامان دوازده گانه می توانند متصف به آن شــوند؟ دوم 
این که آیا باورهای فاســد، باطل و خالف واقع مخالفان مادامی که خودشان به فساد 
و بطالن آن واقف نیستند بلکه آن را صحیح و صواب می دانند، موجب دخول آنان 
تحت عنوان فسق می شود یا خیر؟ سوم این که در فرض شک در صدق عنوان فاسق 

بر مصادیق خارجی مخالفان، مقتضای اصول لفظی و عملی چیست؟ 
مقالۀ حاضر در مقام پاســخگویی به پرســش های فوق پــس از تبیین آرای فقها 
پیرامون عدالت و فسق مخالفان مذهبی، به بررسی همه جانبۀ دو مفهوم عدل و فسق 
در لغت، قرآن و روایات پرداخته و ســپس ادلۀ فقها دربارۀ گزارۀ عادل یا فاسق بودن 
مخالفان مذهبی را بررسی و تحلیل کرده است. در نهایت، با مراجعه به اصول لفظی 
و عملی، مقتضای این اصول را در فرض تردید در صدق عنوان فاســق بر مصادیق و 



80

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 15
تابستان  1398

افراد خارجی مخالفان تبیین کرده است. 

 1. آرای فقهی دربارۀ امکان تحقق عدالت در مخالفان مذهبی
1-1. نافیان تحقق عدالت در مخالفان

نفی عدالت از مطلق مخالفان و رمی عموم آنان به فســق توسط مشهور فقها در 
بندهای زیر قابل دسته بندی است:

الف( از جمله شرایط معتبر برای امام جمعه و جماعت، شاهد، قاضی و مجتهد 
اعتقاد به امامت امامان معصوم اســت که از آن به ایمان تعبیر می شود. با توجه به 
عدم اعتقاد مخالفان به مقام امامت ائمه که مرادف با فســق اســت، تحقق شرط 
ایمان در آنان منتفی می باشــد؛ ازاین رو، صالحیت تصدی جایگاه های مورد اشــاره 
را ندارنــد )حلی، 1407، 432/2؛ حلی، 1408، 115/4؛ حلی، 1414، 279/4؛ عاملی، 1419، 388/4؛ 

فاضل مقداد، 1404، 286/4؛ بهبهانی، 1419، 226/3؛ گلپایگانی، 1405، 35(. 
ب( شــرط دیگری کــه بهره منــدی از آن در تصدی جایــگاه امامت جمعه و 
جماعت، شــهادت، قضاوت، اجتهاد و افتا ضرورت دارد، عدالت اســت. بنابراین 
مخالفان که به مذهب حق اعتقاد ندارند فاسق هستند و نمی توانند در این جایگاه ها 
قــرار گیرند )عاملــی، 1419، 392/4؛ بحرانی، 1405، 19/10، 20 و41؛ نراقــی، 1421، 26/8؛ کرکی، 
1409، 167/1؛ نجفــی، 1404، 273/13 و 17/41؛ خوانســاری، 1405، 4/6 و 101؛ خویــی، 1411، 150؛ 

طباطبایی قمی، 1425، 225(. 
ج( از جمله مستثنیات حرمت غیبت، غیبت از مخالفان مذهبی است. وجه شرعی 
 این حکم تجاهر مخالفان به فسق است که ناشی از انکار مقام امامت ائمۀ هدی
توسط آنان می باشد )نجفی، 1404، 63/22؛ خویی، بی تا، 324/1؛ طباطبایی قمی، 1413، 283/1(. 

1-2. موافقان تحقق عدالت در مخالفان
در مقابل، گروهی از فقیهان در فســق همۀ مخالفان تردید کرده، به امکان تحقق 
گاهی به مخالفت با مذهب  عدالــت دربارۀ مخالفانی که از روی قصور، جهل و ناآ

حق برخاسته اند، حکم کرده اند.
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شــهید ثانی در مقام بیان شــرطیت ایمان به معنای خاص آن برای امام جماعت 
آورده اســت: »غیر مؤمن به خاطر مخالفت با راه حق ضال و فاســق می باشد«. وی 
ســپس تصریح کرده مرادش از مخالف حق، شخصی است که مخالفتش از تقصیر 
در نظر نشئت گیرد )عاملی، 1402، 767/2(. ایشان همچنین در ضمن بحث شهادت در 
اســتدالل محقق حلی دربارۀ فاسق بودن عموم افراد غیر شیعه خدشه کرده و عنوان 
گاه از مخالفان مذهبی قابل حمل دانسته است )عاملی، 1413،  فاسق را فقط بر معاندان آ

 .)160/14
محقق اردبیلی نیز دلیل صالحیت نداشتن مخالفان برای تصدی امامت جمعه را 
اعتقادات باطلشــان دانسته که به فسق منجر می شود. وی در تبیین بیشتر مراد خود، 
اعتقاد ناحقی را که به فســق می انجامد، موردی دانســته که از تقصیر، کمی تأمل و 
دقت، اکتفا به تقلید از گذشتگان و نادیده گرفتن راه حّق روشن و مبرهن ناشی باشد 
)اردبیلی، 1403، 350/2-351(. بر اساس این سخن محقق اردبیلی، وی در تفسیق مخالفان 
بین افراد قاصر و مقصر در عدم گرایش به مذهب حق تفکیک کرده اســت، لکن 
از ادامۀ ســخن وی چنین بر می آید از لحاظ صغروی دایرۀ مخالفان مقّصر را بســیار 
محدود کرده است: »هر کس منصفانه در آیات قرآن بنگرد و در کتب اخبار و ِسَیر 
اهل ســنت نظیر تفسیر ثعلبی، مسند احمد، برخی از مطالب صحاح سته و ... تأمل 

کند، حقانیت آشکار مذهب امامیه را خواهد یافت«.
به نظر می رسد این گونه هموار یافتن مسیر نیل به حقیقت در باور محقق اردبیلی، 
ساده انگاری در قضیۀ ســخت و دشوار کشف حقیقت و ناشی از عدم ژرف کاوی 
در خصوص زمینه های انتحال مذهبی و بی توجهی به تأثیر مؤلفه های تاریخی، قومی، 
جغرافیایی و وراثتی در شکل گیری آن باشد. ظاهرًا باور بسیاری از عالمان و منادیان 
مذاهب در طول تاریخ این گونه بوده که گویی همۀ حقیقت، میوۀ رســیده و آمادۀ 
چیدنی است که به آسانی به دست آید؛ ازین رو، اغلب کسانی را که از همۀ حقیقت 

بهره  مند نشده اند، رمی به تقصیر کرده اند.
 از میان معاصران، آیت الله خویی به رغم تصریح به متجاهر بودن عموم مخالفان 
به فســق در بحث غیبت، در بحث از شرایط شاهد، مخالفان قاصر نظیر مستضعفان 
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را از شمول عنوان فسق خارج دانسته است )خویی، 1422، 97/41(. شاید دلیل تفاوت دو 
دیدگاه مورد اشــاره این باشــد که گزارۀ اخیر یک کبرای کلی و گزارۀ ناظر به فسق 

عموم مخالفان، اظهار نظر دربارۀ موضوع حکم و ناظر به صغرای مسئله است.
آیت الله تبریزی هم در بحث غیبت گفته است: »اگر مخالفت مخالفان مذهبی 
با حق از روی تقصیر باشد، از روشن ترین مصادیق فساق و متجاهران به فسق به شمار 
می روند« )تبریزی، 1416، 188/1(. مفهوم این سخن آن است که مخالفت از روی قصور 
به فسق نمی انجامد. وی در بحث شهادت تصریح کرده است مخالف قاصر می تواند 
متصف به عدالت شود؛ در نتیجه، شهادتش مورد قبول قرار گیرد )تبریزی، بی تا، 432(. در این 
میان، از آنجا که ایشان معیار تقصیر را ترک فحص و جست وجو از حق بیان کرده )تبریزی، 
1416، 188/1(، به نظر می رسد از لحاظ صغروی، دایرۀ قصور را بسیار محدود می داند.

آیت الله ســبحانی دیگر فقیهی است که مخالف مقصر را معاقب، فاسق و ظالم 
دانســته، اما مخالفان قاصر را از شــمول عنوان فســق خارج کرده است. بر خالف 
نظریــات قبل، اظهار نظر نامبرده دربارۀ صغرا و موضوع حکم جالب توجه اســت: 
»چقدر تعداد افراد قاصر در کشورهای اسالمی فراوان است، چه رسد در دیگر بالد« 

)سبحانی، 1418، 215/2 و 217(.
از دیگر معاصران که از بیان های وی، امکان تحقق عدالت در عموم مســلمانان 
اعم از شیعیان و اهل سنت استفاده می شود، آیت الله سیستانی است. گرچه در آثار 
فقهی مکتوب ایشان در خصوص عدالت مخالفان تصریحی یافت نشد، از استنادات 
عام ایشــان در ضمــن بحث عدالت چنین بر می آید که در اندیشــۀ فقهی این فقیه، 
تحقق وصف عدالت نســبت به عموم مسلمانان امکان پذیر است؛ از جمله آنجا که 
طرف خطاب کریمۀ َو اشِهدُوا َذوی َعدٍل ِمنُکم )طالق/2( را مسلمانان بیان کرده است 
)سیستانی، 1437، 466(. دیدگاه های آیت الله سیستانی در خصوص اهل سنت در جریان 
تحــوالت اخیر عراق نیز همین معنا را تأیید می کند. نظیر آنچه در بیانیه های ایشــان 
نســبت به رعایت حقوق اهل سنت آمده اســت تا آنجا که در چند مورد آحاد اهل 
ســنت را نفس و جان شیعیان نامیده و جایگاهی برتر و باالتر از اخوت مذهبی برای 

ایشان قائل شده اند )بخش بیانیه های سایت معظٌم له(. 



83

بازپژوهی نظریۀ 
فقهی نفی عدالت 

از مخالفان مذهبی و 
رمی آنان به فسق

2. بررسی مفاهیم عدالت و فسق
دربارۀ وجود حقیقت شــرعیه برای عدالت دو دیدگاه کلی وجود دارد: مشــهور 
فقها بر این باورند که چون در هیچ یک از ادلۀ شرعی، اعم از آیات و روایات، معنای 
خاصی برای عدالت بیان نشــده و عدالت حقیقت شرعیه ندارد )نراقی، 1415، 77/18؛ 
موسوی قزوینی، 1419، 20؛ آشتیانی، 1425، 197/1؛ مامقانی، 1350، 251؛ مغنیه، 1421، 145/5؛ اردکانی، 
1402، 100(. در مقابــل، برخــی مثل صاحب جواهر معتقدنــد برای عدالت، حقیقت 
شــرعیه یا حداقل مجاز شرعی ثابت است. ایشان دلیل این مطلب را ظاهر روایات و 
تعابیر علما دانسته که هنگام تعریف عدالت آن را به شرع نسبت داده اند )نجفی، 1404، 

 .)280/13
دربارۀ فسق هم گفته شده است: فسق خروج از مسیر طاعت خدا و انجام ندادن 
اوامر پروردگار با التفات به زشــتی و توجه به قبح این عمل اســت؛ لذا اگر کسی به 
ســبب جهل به موضوع یا حکم، مرتکب معصیت شــود اطالق عنوان فاســق بر او 
صحیح نیســت )خویی، بی تــا، 341/1؛ حســینی روحانی، 1412، 345/14 و 370(. در این میان، 
توجه به قصور یا تقصیر فرد مرتکب ضرورت دارد؛ یعنی چنانچه جهل وی به حکم 
یا موضوع به تقصیر او مستند شود، دیگر نمی توان به عدم فسقش حکم کرد )خویی، 

بی تا، 341/1(.
ارائۀ دیدگاه تحقیقی دربارۀ معنای عدل و فسق به بررسی این دو مفهوم در قرآن و 

سنت و نیز اقوال لغویان وابسته است.

2-1. عدالت در لغت
واژۀ عدل و عدالت هر دو مصدر مادۀ َعَدَل هستند. برای عدل معانی گوناگونی 
در لغت ذکر شده است. از جمله: حکم کردن بر اساس حق؛ شخصی که سخن و 
حکمش مورد رضایت قرار دارد؛ مثل، مانند و نظیر؛ فدیه؛ نقیض ســتم و ضّد جور 
)فراهیــدی، 1410، 38/2-40؛ صاحب بن عباد، 1414، 422/1-424؛ جوهری، 1410، 1760/5 و 1761(. 
در این بین برخی لغت نویســان معنای اصلی مادۀ عدل را استوا و مساوات بیان کرده 
)ابن فارس، 1404، 246/4( و برخی دیگر ضمن برشمردن معانی عدل به این مفاهیم اشاره 
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کرده اند )ابن منظور، 1414، 430/11(. 
بــه نظر برخی معاصران معنای اصلی مادۀ عدل »حد وســط بین افراط و تفریط 
است به طوری که زیاده و نقص در آن وجود نداشته باشد و آن اعتدال حقیقی است 
و به مناســبت این معناســت که بر واژه های اقتصاد )میانه روی(، مساوات )برابری(، 
قســط )حصه و نصیب(، استوا )راســتی و استواری( و اســتقامت اطالق می شود« 

)مصطفوی، 1402، 64/8(.
تأمل در این معانی نشــان می دهد که عموم آن ها به مفاهیم پیش گفته بازگشــت 
دارد؛ برای مثال، علت تســمیۀ حکم کردن براساس حق به عدل این است که حکم 
به حق از افراط و تفریط دور است. وجه نامیدن شخصی که سخن و حکمش مورد 
رضایت قرار دارد به عدل این است که کالمش از انحراف و ضعف به دور است و با 
حق و صواب مطابقت دارد. تسمیۀ مثل و نظیر به عدل از آن روست که دو امر شبیه 
به هم ناراست نیستند، بلکه متعادل و متناظر می باشند. نامیدن قیمت و فدیه به عدل 
به ســبب آن است که با یکدیگر برابر و مساوی اند. در نهایت این که به خالف جور 
و ســتم عدل گفته شده، از آن جهت است که جور و ستم خروج از مسیر اعتدال و 
انحراف از جادۀ حق اســت، بر خالف عدل که قرار داشتن در مسیر حق و اعتدال 
می باشد. بنابر آنچه گذشت انســانی که به عدالت متصف شده و عادل نام گرفته، 
کسی است که معتدل و متعارف عمل می کند و از هرگونه کجی، انحراف و افراط 

و تفریط به دور است.
جمعی از فقها نیز حقیقت عدالت را اســتقامت در مقام رفتار و عمل دانسته اند. 
از جمله فقیه معاصر آیت الله سیستانی با توجه به معنای لغوی عدالت، عادل را کسی 
معرفی کرده که به مطلق قوانینـ  اعم از قوانین شریعت اسالم و غیر آنـ  ملتزم است 
و بدون هرگونه انحراف از مســیر مندرج در قانون، طبق آن عمل می کند )سیســتانی، 

 .)464 ،1437

2-2. عدالت در قرآن
مادۀ عدل در قرآن 28 مرتبه و در ضمن 24 آیه در 11 سوره به کار رفته است. از 
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این تعداد 14 مورد، استعمال خود واژۀ عدل است، 2 بار امر به رعایت عدل در قالب 
کلمات »اعدلوا« و »فاعدلوا« آمده است. بقیه هم افعال مختلفی است که مادۀ عدل 

در آن وجود دارد.
برخــی موارد کاربرد واژگان پیش گفته در قرآن متناســب با معانی لغوی مذکور 
می باشــد. از جمله کلمۀ عدل که در آیات 48 و 123 ســورۀ بقره و نیز آیه 70 سورۀ 
انعام به معنای فدیه، عوض و غرامت آمده اســت. واژۀ عدل و برخی افعال مشتق از 
مادۀ عدل در آیات 95 ســورۀ مائده، 1 و 150 ســورۀ انعام و 60 سورۀ نمل به معنای 
شریک، مثل و نظیر ذکر شده و در آیۀ 7 سورۀ انفطار به معنای تساوی و تعادل آمده 
اســت. نیز مشتقات عدل در آیات 159 و 181 سورۀ اعراف به معنای حکم کردن بر 

اساس حق به کار رفته است.
کاربردهای دیگر مادۀ عدل در قرآن مواردی است که به طور صریح و مستقیم یا 
به نحو اشــاره و غیر مستقیم و در قالب های صیغۀ امر )مائده/8(، مادۀ امر )نحل/90( و 
قرار گرفتن عدل به عنوان قید مأموٌربه )بقره/282( به ُحسن رعایت عدل و عدالت توجه 

و به ضرورت آن فرمان داده شده است. 
در برخی آیات از موضوع رعایت عدالت بین زوجات متعدد سخن به میان آمده 
اســت )نســاء/3-129(. در بعضی آیات هم سخن از اشــخاص دارای وصف عدالت 
اســت. نظیر آیۀ 95 ســورۀ مائده که آغازین آن دربارۀ حرمت صید در حال احرام 
اســت و در ادامۀ آن آمده که دو نفر عادل باید معادل بودن کفارۀ صید با خود صید 
را تأیید و تصدیق کنند. در آیۀ 106 همین سوره که به بحث وصیت مربوط است، در 
موقع وصیت الزم می داند که دو نفر عادل به شهادت طلبیده شوند. همچنین است 
آیۀ دوم ســورۀ طالق که طبق آن، باید در هنگام طالق دو نفر عادل شــاهد و گواه 

باشند.
نکتۀ جالب توجه در ســه قسم آیات اخیر آن است که در خود آن ها به مفهوم و 
چیســتی عدالت اشاره نشده و در روایات تفسیری ذیل آیات نیز سخنی از تعریف و 
ماهیت عدالت به میان نیامده است. این یعنی عدالت در آیات قرآن در همان مفهوم 
عرفی و لغوی خود که در ذهن مخاطبان قرآن معروف بوده، به کار رفته است؛ به بیان 
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روشــن تر، امر به رعایت عدل و عدالت در قرآن به معنای رعایت اعتدال و مساوات 
و پرهیز از افراط و تفریط اســت. انسان عادل که با تعبیر صاحب عدالت یعنی »ذوا 
عدل« و »ذوی عدل« از او یاد شــده نیز کســی است که از هرگونه افراط و تفریط 
به دور اســت و بر اســاس اعتدال رفتار می کند. بر اساس این تحلیل، به نظر می رسد 
باورهای افراد اعم از اعتقاد دینی و مذهبی آنان در اتصاف ایشــان به وصف عدالت 
نقشــی ندارد، بلکه هر انسانی با باورهای دینی و مذهبی مختلف می تواند به عدالت 
متصف شود، به شرط آن که از افراط و تفریط دور باشد و نسبت به باورها و معتقدات 

خود به اعتدال رفتار کند.
مؤّید تحلیل پیش گفته، ســخن خدای سبحان در سورۀ مائده دربارۀ لزوم شاهد 
گرفتن در هنگام وصیت اســت که نخســت در آن آمده دو نفر عادل از خودتان را 
شــاهد بگیرید و سپس آمده اگر مسافرت کردید و مصیبت مرگ شما فرا رسید، دو 
َحَدُكُم 

َ
ذیَن آَمُنوا َشهاَدُة َبْیِنُکْم ِإذا َحَضَر أ َها الَّ یُّ

َ
نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید: یا أ

ْرِض 
َ
ْنُتْم َضَرْبُتْم ِفی اْل

َ
ْو آَخراِن ِمْن َغْیِرُكــْم ِإْن أ

َ
ِة اْثناِن َذوا َعْدٍل ِمْنُکْم أ اْلَمــْوُت حیَن اْلَوِصیَّ

صاَبْتُکْم ُمصیَبُة اْلَمْوِت )مائده/106(. 
َ
َفأ

غالبًا عبارت »ذوا عدل« صفت واژۀ »اثنان« و کلمۀ »آخران« به »اثنان« عطف 
شــده اســت )نحاس، 1421، 286/1؛ دعاس، 1425، 282/1؛ درویش، 1415، 37/3؛ صافی، 1418، 
45/7(. بنابراین می توان گفت »ذوا عدل« صفت »آخران« نیز هست )اردبیلی، بی تا، 474؛ 
کاظمی، بی تا، 117/3(. از آنجا که بنابر روایات )کلینی، 1429، 4/7( مراد از ضمیر »کم« در 
»منکم« مسلمانان است و در نتیجه منظور از »غیرکم« در آیه غیر مسلمانان خواهد 
بود، عدالت مســلمانان و غیر ایشان ثابت می شود؛ به بیان دیگر، خداوند در این آیه، 
نخست به دو شرط تدین به اسالم و برخورداری از عدالت برای شاهد اشاره کرده و 
آنگاه در ادامه وظیفۀ مسلمانان در فرض فقدان مسلمان عادل را مراجعه به غیرمسلمان 
عادل بیان فرموده است. پر واضح است براساس آنچه پیشتر دربارۀ معنای عدالت در 
منطق قرآن گذشــت، مراد از عدالت غیر مسلمانان اعتدال و میانه روی ایشان در نزد 

خودشان است. 
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2-3. عدالت در سنت
بررسی روایات مربوط به عدالت، گویای این است که اهل بیت در مقام بیان 
ماهیت و حقیقت عدالت سخنی نفرموده و فقط به بیان امارات و نشانه های عدالت 
پرداخته اند. مهم ترین روایت در باب عدالت که فقها نیز در مقام بیان حقیقت عدالت 
به آن تمســک جســته اند، روایت ابن ابی یعفور اســت )صدوق، 1406، 38/3(. در این 
روایت فقط نشانه های شخص عادل و طرق پی بردن به عدالت شخص آمده است. 
نوع پرسش و پاسخ هم نشان می دهد معنای عدالت در نظر سائل روشن بوده است؛ 
لذا از آن پرســش ننموده اســت. نکتۀ دیگر شایان توجه این است که امام در این 
روایت از نشانه های شخص عادل در میان مسلمانان سخن فرموده اند. از این روایت به 
دست می آید که مسلمانی و حسن ظاهر یکی از طرق اثبات عدالت است. البته این 
بدان معنا نیست که بین اتصاف به عدالت و بهره مندی از اسالم تالزم وجود دارد، به 
طوری که هر مسلمانی عادل است، بلکه به این معناست که در صورت مسلمان بودن 
فرد و عدم ظهور گناه و معصیتی از سوی او، بدون تفحص و جست وجو از حال وی 

می توان به عدالتش حکم کرد. 

2-4. فسق در لغت
اصل مادۀ فسق به معنای رعایت نکردن ضوابط و مقررات معینی است که برای 
تأمین امنیت و مصونیت شــیء و جلوگیری از فســاد و تباهی آن در نظر گرفته شده 
است )مصطفوی، 1402، 89/9(. به گفتۀ ابن اعرابی این معنا در فرهنگ لغات عرب قبل 
از اسالم فقط دربارۀ خرمایی به کار رفته که قبل از رشد کامل از پوستۀ خود خارج 
شده و در معرض زوال قرار گرفته است )ابن منظور، 1414، 308/10(. توضیح بیشتر این که 
پس از تشــکیل اولیۀ خرما روی نخل در فصل بهار، این دانۀ اولیه در میان پوســته و 
پوششــی سبز رنگ قرار می گیرد. با گذشت زمان، مراحل تکّون و شکل گیری دانۀ 
خرما درون این پوســته طی شــده، در نهایت به صورت میوۀ خرما ظاهر می شــود. 
وظیفۀ پوســتۀ روی دانۀ خرما، محافظت از آن در برابر آســیب آفات، حشــرات و 
آلودگی هاست و فضای مناسب رشد و کمال نهایی خرما را فراهم می کند؛ بنابراین، 
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اگر خرما قبل از رشــد کامل از پوســتۀ خود خارج شود، امنیت و مصونیتش از بین 
رفته، در معرض آسیب قرار می گیرد. 

متناسب با معنای مورد اشاره، بیشتر لغویان فسق را به معنای خروج از مسیر طاعت 
و فرمانبــرداری خدا، ترک اوامر پروردگار، نافرمانــی حق، رعایت نکردن ضوابط و 
مقررات شرع با اقدام به گناهان کوچک و بزرگ و تمایل به انجام معاصی دانسته اند 
)فراهیــدی، 1410، 82/5؛ راغــب اصفهانی، 1412، 636؛ ابن منظور، 1414، 308/10(. وجه تناســب 
معنای اخیر با معنای اصلی مادۀ فســق این اســت که اگر بنده ای وظایف شرعی و 
مقررات دینی را رعایت نکند و راه گناه و عصیان را در پیش گیرد، امنیت و مصونیت 
خود را برابر آسیب ها از دست می دهد و در طی مسیر کمال با مشکل مواجه می شود؛ 
بنابراین، علت تسمیۀ شخص عاصی و گناهکار به فاسق این است که با انجام گناه از 

مسیر طاعت و فرمانبرداری حق خارج می شود. 
در میان لغت نویســان، برخی به این نکته اشاره کرده اند که فسق به معنای ترک 
عموم دســتورات شــرعی یا بعضی از آن، پس از التزام و اقرار به احکام شرع محقق 

می شود )راغب اصفهانی، 1412، 636(.

2-5. فسق در قرآن
مادۀ فســق به همراه مشــتقاتش 54 بار در قرآن به کار رفته است. از این تعداد 4 
مورد واژۀ فســوق، 3 مورد کلمۀ فســق، 35 مورد جمع واژۀ فاسق در قالب کلمات 
گوناگون و 10 مورد افعال مختلفی اســت که مادۀ فســق در آن به کار رفته است. 2 
مورد دیگر اســتعمال مشتقات فسق در آیات قرآن، عنوان فاسق است که در دو آیۀ 6 

سورۀ حجرات معروف به آیۀ نباء و 18 سورۀ سجده آمده است.
در میان آیات پیش گفته خدای سبحان پس از نخستین مورد استعمال مادۀ فسق 
در قرآن که به اضالل فاســقان اشــاره دارد، مراد و مقصود خود از این افراد را تبیین 
کرده، فرموده است: فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را پس از محکم ساختن 
آن می شکنند و پیوندهایی را که خدا به برقراری آن دستور داده است، قطع و در روی 
ْن 

َ
ُه ِبِه أ َمَر اللَّ

َ
ِه ِمْن َبْعِد ِمیثاِقِه َو َیْقَطُعوَن ما أ ِذیَن َیْنُقُضوَن َعْهَد اللَّ زمین فساد می کنند: الَّ
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ْرِض )بقره/27(. بنابر آیات دیگر، منظور از عهد و پیمان الهی 
َ
ُیوَصَل َو ُیْفِسُدوَن ِفی اْل

بندگان با خدا، قرار داشــتن در خط عبودیت حق و خروج از مســیر اطاعت شیطان 
است )یس/60-61(؛ بنابراین، فسق در بیان قرآن به معنای خروج انسان از مسیر بندگی 

و اطاعت پروردگار است که با ارتکاب معاصی محقق می شود.
 تدبر در آیاتی که نمونه های فســق و مصادیق فاســقان در آن بیان شده نیز نشان 
می دهد، اصطالح فسق در قرآن مرادف با اطاعت نکردن خدا و اقدام به گناه است. 
مثل تمرد شــیطان از فرمان الهی ســجده بر آدم )کهف/50(، استفاده از خوردنی های 
ممنــوع )انعام/145(، ارتــکاب کارهای حرام مانند بخت آزمایی )مائــده/3(، انحرافات 
جنسی )انبیاء/74(، تهمت زدن به زنان عفیف و پاکدامن )نور/4(، ترک امر به معروف و 
نهی از منکر )آل عمران/110(، ترک نام خدا به هنگام ذبح حیوان )انعام/121(. در این میان 
از آن رو که نقض عهد وقتی تصور دارد که قباًل بسته و محکم شده باشد )طباطبایی، 
1417، 93/1(، می توان آیۀ مورد بحث در تبیین معنای فاســقان را مؤید ســخن راغب 
دانســت که فسق به معنای ترک فرامین شرعی پس از التزام و اقرار به آنهاست. تعبیر 

»من بعد میثاقه« نیز همین معنا را می رساند.
مؤید دیگر معنای مورد اشــاره، آیات مربوط به فاســق بودن اهل نفاق است که 
آمدن تعابیر »لووا رؤسهم«، »یصدون« و »مستکبرون« )منافقون/5( دربارۀ ایشان نشان 
می دهد که فسق، خروج از طاعت خدا همراه با عناد و لجاجت و انکار حق پس از 

پی بردن به آن است. 
آیۀ دیگری که نشــان می دهد فسق به معنای اطاعت نکردن از خدا پس از تعهد 
ن ِكَتاٍب َو ِحْکَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم  َن َلَما َءاَتْیُتُکم مِّ ِبیِّ ُه ِمیَثاَق النَّ َخَذ اللَّ

َ
است، این آیه است: َو ِإْذ أ

َخْذُتْم َعلَی  َذاِلُکْم ِإْصِری 
َ
ْقَرْرُتــْم َو أ

َ
ُه َقاَل َء أ َما َمَعُکْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِه َو َلَتنُصُرنَّ ٌق لِّ َصدِّ َرُســوٌل مُّ

 ْوَلئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن
ُ
ِهِدیَن؛ َفَمن َتَولَی  َبْعَد ذِلَك َفأ َن الشَّ َنا َمَعُکم مِّ

َ
ْقَرْرَنا َقاَل َفاشْهُدوْا َو أ

َ
َقاُلوْا أ

)آل عمران/81-82(. همچنین این آیه کفرورزی بعد از روشــن شدن حق را فسق دانسته 
ْرِض َكَما 

َ
ُهْم ِفی اْل اِلحاِت َلَیْســَتْخِلَفنَّ ذیَن آَمُنوا ِمْنُکــْم َو َعِمُلوا الصَّ ُه الَّ اســت: َوَعَد اللَّ

ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم  َلنَّ ِذی اْرَتضی  َلُهْم َو َلُیَبدِّ َننَّ َلُهْم دیَنُهُم الَّ ذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َو َلُیَمکِّ اْسَتْخَلَف الَّ
ولِئَك ُهُم اْلفاِسُقوَن )نور/55(.

ُ
ْمنًا َیْعُبُدوَننی  ال ُیْشِرُكوَن بی  َشْیئًا َو َمْن َكَفَر َبْعَد ذِلَك َفأ

َ
أ
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2-6. فسق در سنت
آنچه از روایات ائمه در تبیین حقیقت و ماهیت فســق و فاســق راه گشاست، 
بیانی از حضرت امیر اســت که ضمن برشمردن فســق به عنوان یکی از پایه های 
کفر، آن را دارای چهار شــعبه می دانند: جفا، کوری، غفلت، سرکشــی و عناد: »َو 
ْبَهِة َفاْلِفْسُق ِمْن َذِلَك َعَلی  ــكِّ َو الشُّ ْرَبِع َدَعاِئَم َعَلی اْلِفْســِق َو اْلُغُلوِّ َو الشَّ

َ
اْلُکْفُر َعَلی أ

« )کلینی، 1429، 391/2(. آنگاه در ادامه فرمود:  ْرَبِع ُشَعٍب اْلَجَفا َو اْلَعَمی َو اْلَغْفَلِة َو اْلُعُتوِّ
َ
أ

هــر کس اهل جفا باشــد، مؤمن را تحقیــر می کند و با فقها دشــمنی می ورزد و بر 
گناه اصرار می کند. و هر کس کور باشــد یاد خدا را فراموش می کند و خلقش بد 
می گردد و شیطان بر او مسلط می شود. هر کس خودش را به غفلت بزند با پشت بر 
زمین سقوط می کند و گمراهی خودش را رستگاری می داند و فریب آرزوهای خود 
را می خورد. و هر کس از امر و فرمان خداوند ســرباز زند و سرکشــی کند، خداوند 
او را منکوب می کند و با قهر و غلبه خود او را خوار می گرداند و با عظمت و جالل 
خود او را کوچك می نماید؛ همان گونه که او نســبت به خداوند عناد ورزید و افراط 

کرد و از گذشت خداوند مغرور شد.
ِه« به خوبی نشــان می دهد که  ْمِر اللَّ

َ
َصرَّ َعَلی اْلِحْنث« و »َو َمْن َعَتا َعْن أ

َ
تعابیر »أ

علم و عمد در تحقق فسق نقش اساسی دارد. ظاهر معنای غفلت هم به قرینه سیاق 
آن اســت که فرد از روی اختیار توجه خود را از حقیقتی باز دارد و گویی مراد از آن 
در این حدیث شریف همان تغافل و خود را به خواب زدن است. ضمن این که از آثار 
شــدید مترتب بر فسق می توان فهمید که شخص فاسق یک گناهکار عادی نیست، 
بلکه کسی است که حجت بر او تمام شده و با این حال به مخالفت با حق پرداخته 

است. 

جمع بندی 
عدالت در اصطالح شرع در همان معنای لغوی خود به کار رفته و به معنای اعتدال 
و میانه روی در رفتار و دوری از افراط و تفریط است. در این میان، میانه روی شخص 
مسلمان و پرهیز وی از افراط و تفریط به مثابۀ پایبندی به مناسک و رفتارهای دینی، 



91

بازپژوهی نظریۀ 
فقهی نفی عدالت 

از مخالفان مذهبی و 
رمی آنان به فسق

نشــانه هایی دارد که در روایات به آن اشاره شده است. با این توضیح، اتصاف عموم 
 مسلمانان به مفهوم عدل امکان پذیر است؛ مگر آن که انکار جانشینی امیرمؤمنان
پــس از پیامبر، نپذیرفتن مقام والیت امامان معصوم، اعتقاد به جانشــینی خلفا 
پس از رســول خدا و محبت ورزی به آنان مصداق بارز فســق و خروج از طاعت 
پروردگار است که خروج از راه اعتدال و مفهوم عدالت را نتیجه می دهد. لکن بنابر 
آنچه دربارۀ مفهوم فســق در لغت، قرآن و روایات گذشت، خروج از طاعت دربارۀ 
گاهی به مخالفت با حق بپردازند؛ بنابراین،  کسانی صدق می کند که از روی علم و آ
اطالق عنوان فاســق بر عموم مخالفان مذهبی صرف نظر از قصور یا تقصیر آنان در 

مخالفت با مذهب حق صحیح نیست. 

3. بررسی دالیل نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق 
3-1. روایت حمران بن اعین شیبانی

در ضمن این روایت که دربارۀ اقتدا به مخالفان مذهبی می باشد، چنین آمده که 
دشمن خدا فاسق است، برای ما شایسته نیست به او اقتدا کنیم و با او نماز گزاریم: 

َی َمَعُه« )طوسی، 1407، 28/3(.  ْن َنْقَتِدَی ِبِه َو اَل ُنَصلِّ
َ
ِه َفاِسٌق اَل َیْنَبِغی َلَنا أ »َعُدوُّ اللَّ

تعدادی از فقها این عبارت را به صادقین نســبت داده و بر اساس آن به فاسق 
بــودن مخالفان و در نتیجه جایــز نبودن اقتدا به آنان در نماز جمعه و جماعت حکم 
کرده اند )حلی، 1407، 432/2؛ حلی، 1414، 279/4؛ عاملی، 1419، 388/4؛ بهبهانی، 1419، 226/3؛ 

بهبهانی، 1424، 297/1؛ بنی فضل، بی تا، 570/3(. 

بررسی سند حدیث
محمدتقی مجلســی و فرزندش عالمۀ مجلســی ســند روایت را حسن و موثق 
همچون صحیح بیان کرده اند )مجلســی اول، 1406، 506/2؛ مجلسی، 1406، 700/4(. بررسی 
رجالی روات حدیث نشــان از صحت سند آن دارد؛ چه حسین بن سعید اهوازی که 
شــیخ طوسی، حدیث را از او نقل کرده، امامی و ثقه می باشد )طوسی، بی تا، 150؛ حلی، 
1381، 49(. صفوان بن یحیی افزون بر ثقه بودن از اصحاب اجماع و مشایخ ثالثه است 
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)کشــی، 1390؛ 556؛ نجاشــی، 1407، 198؛ طوسی، بی تا، 242(. عبدالله بن بکیر گرچه فطحی 
مذهب است، از اصحاب اجماع به شمار می رود )کشی، 1390، 375؛ طوسی، بی تا، 304(. 
زرارة بن اعین هم امامی، ثقه و از اصحاب اجماع اســت )کشــی، 1390، 238؛ نجاشــی، 
1407، 175( و در نهایت، حمران بن اعین نیز ثقه و دارای مذهب امامیه می باشد )کشی، 

 .)161 ،1390

بررسی داللت حدیث
 گرچه فقها تعبیر مورد اشــاره را سخن امام باقر یا امام صادق دانسته اند، دقت 
در متن روایت نشــان می دهد عبارت مورد بحث ســخن حمران بن اعین یا برادرش 
زراره اســت. بیان مطلب این که حمران بن اعین شیبانی می گوید، امام صادق به 
من فرمود: در نوشــته ای از علی آمده اســت که چون با مخالفان در هنگام وقت 
نمــاز جمعه نماز می گزارید، با آنان نمــاز بخوانید. زرارة بن اعین که ناقل روایت از 
برادر خود، حمران است، می گوید به وی گفتم: این چنین نیست. امام از روی تقیه 
با تو سخن فرموده است. آیا به دشمن خدا اقتدا کنم؟ حمران می گوید: چگونه امام 
از من تقیه کرده اســت و حال آن که من از او در این باره پرسشــی نکردم، بلکه امام 
خود به این ســخن ابتدا کرد و فرمود: در نوشــته ای از علی آمده است که چون 
بــا مخالفان در هنگام وقت نماز جمعه نماز می گزارید با آنان نماز بخوانید. چگونه 
در ایــن حکم از جانب امام تقیه وجــود دارد؟ زراره می گوید: امام از تو تقیه کرده 
اســت و چنین چیزی جایز نیســت. در ادامه زراره می گوید: مــن و برادرم محضر 
امام صادق رســیدیم. حمران به حضرت عرض کــرد: حدیثی را که دربارۀ نماز 
خواندن با مخالفان فرمودید، برای زراره خواندم و او گفت: چنین نیســت. دشــمن 
خدا فاسق است؛ )ازاین رو( شایسته نیست به او اقتدا کنیم و با او نماز بگزاریم. پس 
امام صادق فرمود: در نوشته ای از علی آمده است: چون با مخالفان در هنگام 
وقت نماز جمعه نماز می گزارید، با آنان نماز بخوانید و از جای خود برنخیز تا این که 
دو رکعت دیگر بخوانی. زراره می گوید: بنابراین چهار رکعت برای خودم می خوانم 
و اقتدا نمی کنم. حضرت فرمود: بله. سپس امام سکوت کردند و برادرم نیز ساکت 
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شد و راضی شدیم.
 ،چنانکه روشن است، حمران در مقام نقل گفت وگوی خود و زراره برای امام
وقتی ســخن زراره را بیان می کند، وصف فاسق را برای دشمن خدا که ناظر به عامه 
و اهل سنت است، می آورد، لکن در کالم خود امام به چنین وصفی اشاره نشده 
 است. با این حال، ممکن است بگوییم چون این سخن حمران مورد اعتراض امام
قرار نگرفته، تقریر معصوم به شــمار می رود و حجت اســت؛ مگر این که بگوییم 
کاربــرد عنوان »عدواللــه« برای عموم مخالفان مذهبی دقیق به نظر نمی رســد؛ چه 
این که به دالیل ملموس تاریخی بخش بزرگی از اهل سنت کسانی اند که محب اهل 
بیــت بوده اند و این که به جایگاه و مقام والیت ائمــه باور نیافته اند و این امر، 
عالمانه، عامدانه و از سر انکار و تعصب نبوده است. آیا می توان انکار کرد که بخش 
اعظمــی از کتــب و تألیفات در باب فضایل و مناقب اهل بیــت پیامبر را عالمان 

بزرگ اهل سنت تألیف کرده اند؟
در بیان هــای حضرات معصومان نیز اهل ســنت بــه گروه های مختلفی مثل 
نواصب، مستضعفان، جاهالن، شکاکان، غیر عارفان و اهل ضاللت تقسیم و از میان 
آنان فقط نواصب به مثابه کســانی که به دشــمنی با اهل بیت تدین دارند و آن را 

اظهار می کنند، با تعبیر »عدوالله« معرفی شده اند )کلینی، 1429، 189/3(. 

3-2. روایت زرارة بن اعین
این روایت نیز مثل روایت قبل دربارۀ نماز خواندن با مخالفان اســت و در ضمن 
آن از امام باقر نقل شده که امیرالمؤمنین پشت سر شخص فاسقی نماز خواند: 

ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن َصّلی َخْلَف َفاِسٍق« )کلینی، 1429، 374/3(. 
َ
»ِإنَّ أ

از میــان فقها، محدث بحرانــی در مقام بیان چگونگی شــرکت در نماز جمعۀ 
مخالفــان در فرض تقیه به این حدیث اســتناد کرده اســت )بحرانــی، 1405، 184/10(. 
صاحب ریاض نیز ضمن اشاره به کیفیت نماز خواندن با امام غیر عادل این حدیث 

را مورد توجه قرار داده است )طباطبایی، 1418، 373/3(. 
استناد به روایت مورد اشاره برای اثبات فسق مخالفان با این که در روایت تصریحی 
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به اقتدای امام به عامه و اهل سنت وجود ندارد؛ از آن روست که موضوع سخن در 
روایت، اقتدای امیرالمؤمنین به شخص فاسق در نماز جمعه است. روشن است که 
اقامۀ نماز جمعه از ســوی شخص منصوب از سوی حاکم جامعه یا خود او صورت 
می گیرد. از ســوی دیگر، چون سخن از اقتدای حضرت به شخص فاسق است، 
نمی توان گفت امام جمعه منصوب از جانب ایشان بوده است؛ بنابراین، یقین حاصل 
می شــود که شرکت حضرت در نماز جمعه در دوران قبض ید ایشان و مربوط به 
زمان سه خلیفه پیشین بوده است؛ لذا مراد از شخص فاسق یکی از آن ها یا منصوبان 

از جانب ایشان است.
نکتۀ دیگری که نشان می دهد مراد از فاسق، غیر شیعۀ امامی است، کیفیت نماز 
خواندن امیرالمؤمنین مطابق دستور وارده در مورد چگونگی نماز خواندن با اهل 
ســنت است. در روایت مورد بحث آمده که حضرت پس از اتمام نماز جمعه از 
جا برخاســت و چهار رکعت نماز گزارد. در روایات مربوط به کیفیت شــرکت در 
جماعت مخالفان نیز آمده است که شخص شیعه قبل یا بعد از حضور در جماعت 
مخالفان، نمازش را بخواند و نماز همراه با جماعت مخالفان را نافله قرار دهد )طوسی، 

 .)33/3 ،1407

بررسی سند حدیث
 محمد تقی مجلسی حدیث را حسن کالصحیح و فرزندش آن را حسن دانسته است 
)مجلسی اول، 1406، 505/2؛ مجلسی، 1406، 503/5(. در این میان چون تمامی راویان حدیث 
تا امام باقر1 امامی و ثقه هستند، سند حدیث در شمار اسناد صحیح قرار می گیرد.

بررسی داللت حدیث
 با توجه به صحت ســند و روشنی داللت حدیث، حکم به فاسق بودن مخالف 
اجمااًل اثبات پذیر اســت، مگر آن که با توجه به آنچه دربارۀ مراد از امام جمعه مورد 

1. علی بن ابراهیم قمی، ابراهیم بن هاشم قمی، حماد بن عیسی جهنی، حریز بن عبدالله سجستانی و زرارة بن اعین شیبانی. 
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بحث روایت گذشــت که یکی از خلفای سه گانه یا شخص منصوب از سوی ایشان 
بوده، می توان گفت عموم مخالفان تحت عنوان فاســق قرار نداشته و فقط افرادی از 
ایشــان که از روی علم، عمد و عناد، مذهب حق را نپذیرفته و به باطل گرویده اند، 
فاســق به شــمار می روند. از طرفی، این گمانه که این قبیل روایات ناظر به شرایط و 
دورۀ خاص تاریخی هســتند نیز قویًا مطرح است. نکتۀ کلیدی این است که سنیان 
و مخالفــان در طول دوره ها تغیییر هویت داده و پوســت اندازی کرده اند. نبود نگاه 
تاریخی سبب می شود که همۀ مخالفان امت واحده تلقی شوند، در حالی که تعمیم 
حکم امثال مروان بن حکم و عّمال اموی و عباسی و منصوبان از جانب خلفای جور 
در جایــگاه جمعه و جماعت به عامۀ اهل ســنتی کــه در ورای اعصار و قرون آمده 
و همه عشــق و عواطف صادقانه خود را به پیامبر و به تبع ایشــان به اصحاب نثار 

می کنند، ناصواب است. 

3-3. روایت ابوخدیجه
در ایــن روایــت که موضوع آن چگونگی رفع نزاع میان شــیعیان اســت از امام 
اُکْم ِإَذا  صادق نقل شده بپرهیزید از این که به یکی از این فاسقان مراجعه کنید: »ِإیَّ
ْن َتَتَحاَکُموا ِإَلی 

َ
ْخِذ َو اْلَعَطاِء أ

َ
ْو َتَداَری َبْیَنُکْم ِفی َشْی ٍء ِمَن اْل

َ
َوَقَعْت َبْیَنُکْم ُخُصوَمٌة أ

اِق« )طوسی، 1407، 303/6(.  َحٍد ِمْن َهُؤاَلِء اْلُفسَّ
َ
أ

ـاِق« را بـر قضات عامه و اهل سـنت تطبیـق کرده اند  فقهـا عبـارت »َهـُؤاَلِء اْلُفسَّ
)بحرانـی، 1423، 529/1؛ کاشـف الغطـاء، 1381، 588/1؛ خوئـی، 1418، 365؛ مرتضـوی لنگـرودی، 
1412، 278/2؛ حسـینی شـیرازی، 1426، 37/3 و 46؛ حسـینی روحانـی، 1412، 19/25(. بـه نظـر 
می رسـد وجـه ایـن تطبیـق، ادامۀ بیان حضـرت صادق اسـت کـه فرمودند: یکی 
گاه باشـد، برگزینید که من چنین کسـی  از میـان خـود را کـه از حـالل و حرام مـا آ
ـْن َقـْد َعـَرَف َحاَلَلَنـا َو  را داور در بیـن شـما قـرار دادم: »اْجَعُلـوا َبْیَنُکـْم َرُجـاًل ِممَّ
ـی َقـْد َجَعْلُتـُه َقاِضیـًا«. توضیـح بیشـتر آن کـه شـارحان احادیـث مـراد از  َحَراَمَنـا َفِإنِّ
»رجل منکم« را شـخص شـیعۀ امامی دانسـته اند )مجلسـی، محمدتقی، 1406، 6/6(؛ لذا 
بـه قرینـۀ مقابلـه معلوم می شـود که مـراد از »هوالء الفسـاق« غیر شـیعیان و با توجه 
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بـه وضعیـت زمـان و مـکان صـدور حدیـث، خصـوص عامه و اهل سـنت هسـتند. 

بررسی سند حدیث
 سند این روایت صحیح است؛ زیرا محمد بن علی بن محبوب، احمد بن محمد بن 
عیسی، حسین بن سعید اهوازی و هارون بن جهم1 جملگی امامی و ثقه هستند )نجاشی، 
1407، 349 و 438؛ طوســی، 1427، 351 و 355؛ حلی، 1381، 39، 156و 180(. تنها شــخص مورد 
اختالف ابوخدیجه است که شیخ او را تضعیف کرده )طوسی، بی تا، 227(، لکن نجاشی 
او را امامی ثقه و جلیل القدر دانســته اســت )نجاشــی، 1407، 188(. شاید به همین علت، 
مجلســی اول در یک جا حدیث را قوی و در جای دیگر صحیح معرفی کرده اســت 
)مجلسی اول، 1406، 7/6 و 56/7(. بر فرض آن که سند حدیث را ضعیف بدانیم، به سبب 
شهرت حدیث از آن چشم پوشی می شود )خمینی، 1418، 598/4؛ کاشف الغطاء، 1422، 460(. 

بررسی داللت حدیث
 نخست این که مراد از فسق در این روایت فسق اصطالحی در برابر مفهوم عدالت 
نیســت، بلکه به معنای لغــوی آن و ناظر به داوری قضات عامــه بر خالف موازین 
مکتب اهل بیت است )حائری، 1426، 98/1؛ نیز، ر.ک: موسوی اردبیلی، 1423، 37-36/1(. 
صرف نظر از مطلب پیش گفته، چون بحث از قضاوت اســت، کسانی منظورند 
کــه از روی علم به مذهب مخالــف حق گرویده اند نه عوام و جهال؛ بنابراین، رمی 
عموم مخالفان مذهبی به فسق دقیق نیست. مؤید این معنا روایت دیگری است که با 
اندک اختالفی در مضامین از ابوخدیجه نقل شده و به جای تعبیر »هوالء الفساق«، 
عبارت »اهل الجور« آمده2 که ظهور در کارگزاران ظلمه و قضات منصوب از ناحیۀ 

1. برخی مراد از ابی جهم را بکیر بن اعین دانسته اند که در زمان امام صادق از دنیا رفته است. ایشان گفته اند چون حسین 
بن سعید اهوازی از یاران امام هشتم بوده است، نقل بدون واسطۀ ابی جهم از حسین بن سعید منجر به ارسال سند و در 
نتیجه ضعف آن می شود )خمینی، 1418، 36؛ سبحانی، 1415، 31/3(، لکن نقل حدیث مطابق آنچه در کتاب محاسن 

آمده، گویای آن است که مراد از ابی جهم، هارون بن جهم می باشد که از اصحاب امام صادق بوده است.
ْهِل اْلَجْوِر َو َلِکِن اْنُظُروا ِإَلی َرُجٍل ِمْنُکْم- َیْعَلُم َشْیئًا ِمْن َقَضاَیاَنا َفاْجَعُلوُه َبْیَنُکْم َفِإنِّی 

َ
ْن ُیَحاِکَم َبْعُضُکْم َبْعضًا ِإَلی أ

َ
اُکْم أ 2. »ِإیَّ

َقْد َجَعْلُتُه َقاِضیًا َفَتَحاَکُموا ِإَلْیِه« )کلینی، 1429، 412/7(.
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آنان دارد )حائری، 1426، 99/1(. پر واضح اســت، مخالفانی که در عصر بنی امیه و بنی 
گاهانه به  عباس زندگی می کردند و به واســطۀ تعلق به جریان های سیاســی معاند، آ
مخالفت با اهل بیت برمی خاستند، حسابشان از عامۀ اهل سنت که عمومًا افرادی 
قاصرند، جداست. خود ائمه  نیز به این تفکیک توجه داشته و بین عموم مخالفان 
با کســانی که عامدانــه و عالمانه با حق مخالفت می کردنــد، تفکیک قائل بودند. 
روایات فراوان ائمه دال بر مدارا، همزیستی مسالمت آمیز و حسن معاشرت با عامه 

در غیر شرایط تقیه مؤید همین مطلب است.

3-4. روایت عبدالله بن ابی یعفور
این روایت متضمن پرســش و پاســخ ابن ابی یعفور با امام صــادق دربارۀ راه 
شناخت شخص عادل است. مهم ترین بخش روایت که برای نفی عدالت از مخالفان 
مذهبی مورد توجه فقها قرار گرفته، آنجاســت که امام یکی از نشانه های شخص 
عادل را این بیان می کند که اگر از او در میان قبیله و محله اش پرسش شود، گویند: 
ْیَنا ِمْنُه ِإالَّ َخْیرًا« 

َ
ِتِه َقاُلوا َما َرأ ما جز خیر از او ندیده ایم: »َفِإَذا ُسِئَل َعْنُه ِفی َقِبیَلِتِه َو َمَحلَّ

)صدوق، 1413، 38/3(. 
اســتدالل فقها به عبارت پیش گفته بر عدم امکان تحقق عدالت مخالفان از این 
روســت که نپذیرفتن امامت امام منصوب از سوی خدا و پیروی از غیر او قطعًا خیر 

نیست )نراقی، 1422، 198(. 

بررسی سند حدیث
 در میان افراد سلسله سند حدیث، حسین بن سعید اهوازی، عبدالله بن مسکان و 
عبدالله بن ابی یعفور امامی و ثقه اند )طوسی، بی تا، 150و 294؛ حلی، 1381، 39، 49، 106و107(. 
تنها راوی مورد تردید عثمان بن عیسی کالبی است که مدتی غیر امامی بوده و سپس 
شیعه شده است و برخی رجالیان او را از اصحاب اجماع دانسته اند )کشی، 1390، 556(. 
ظاهر آن است که مشایخ حدیث پس از تشیع وی احادیثش را نقل کرده اند؛ لذا در 
این صورت ســند صحیح خواهد بود. بر فــرض آن که نقل حدیث مربوط به قبل از 
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تشیع وی باشد، حدیث در شمار احادیث موثق قرار می گیرد. 

بررسی داللت حدیث
 تدبــر در صدر و ذیل روایــت عبدالله بن ابی یعفور نشــان دهندۀ امکان تحقق 
عدالت در عموم مســلمانان صرف نظر از اعتقاد مذهبی آنان اســت؛ چه در ابتدای 
روایت، ســخن از راه شناخت عدالت فرد در بین مسلمانان است: »ِبَم ُتْعَرُف َعَداَلُة 
ُجِل َبْیَن اْلُمْســِلِمیَن«؛ افزون بر این، آنچه در اثنای روایت به عنوان نشــانۀ عدالت  الرَّ
شخص در بین مسلمانان بیان شــده، اهتمام به مناسک دینی اسالمی مثل مداومت 
به حضور در نمازهای پنجگانه اســت که عموم مسلمانان اعم از شیعه و سنی به آن 

معتقد و پای بند هستند. 
زوال وصف عدالت در مخالفان به سبب خیر نبودن پیروی آنان از خلفا و همچنین 
عدم پذیرش امام منصوب از ســوی خدا توسط ایشــان، صحیح است؛ زیرا خیر در 
روایت در قالب نکرۀ در ســیاق نفی آمده که مفید اطالق و عموم است و طبق آن، 
عادل کســی است که جز خیر و خوبی از او دیده نشود؛ بنابراین، اگر شخصی تنها 
ملتزم به یک شر و فساد باشد، از شمول روایت خارج است، لکن چنان که گذشت، 
مطلب مورد اشــاره در صورتی است که مخالفان به شر و فساد بودن باورهای فاسد، 
باطل و خالف خود واقف باشــند؛ در غیر این صورت، اطالق عنوان فاسق بر ایشان 

صحیح نیست. 

3-5. روایات دال بر بطالن اعمال مخالفان 
محدث بحرانی در این باره گفته است: »روایات دربارۀ بطالن اعمال مخالفان در 
حد استفاضه است ... و حکم به عدالت ایشان با این اخبار سازگاری ندارد« )بحرانی، 
1405، 43/10(. آیــت الله خویی هم در بیان دومین وجــه از وجوه جواز غیبت از غیر 
شیعیان، دلیل متجاهر به فسق بودن عموم مخالفان را بطالن اعمال ایشان برشمرده است 
)خویی، بی تا، 324/1(. تحلیل ادعای مورد اشــاره نیازمند بررسی هر یک از گزاره های 
ذیل اســت که صغری، کبری و نتیجۀ یک اســتدالل منطقی را تشــکیل می دهند:
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صغری: اعمال مخالفان مذهبی باطل است.
کبری: الزم بطالن اعمال مخالفان، فسق آنان )بلکه تجاهر ایشان به فسق(، است.

نتیجه: مخالفان مذهبی فاسق )بلکه متجاهر به فسق( اند.
مدعای مذکور هم از ناحیۀ صغری و هم از جانب کبری مورد مناقشه است. در 
ُبعد صغروی، باطل دانستن اعمال عموم مخالفان مذهبی اعّم از کسانی که از روی 
علــم، مقام والیت ائمه را انکار کرده اند و کســانی که از روی جهل و نادانی به 
والیت غیر ائمه گردن نهاده اند، صحیح به نظر نمی رســد، بلکه الزم است بین افراد 
قاصر و مقصر تفاوت قائل شــویم. به قول شهید مطهری، اگر کسی در روایاتی که 
از ائمه اطهار رســیده اســت ... دقت کند می یابد که ائمه تأکیدشان بر این 
مطلب بوده که هر چه بر ســر انســان می آید از آن است که حق بر او عرضه بشود و 
او در مقابل حق، تعّصب و عناد بورزد و یا ال اقل در شــرایطی باشــد که می بایست 
تحقیق و جست وجو کند و نکند. اما افرادی که ذاتًا و به واسطۀ قصور فهم و ادراک 
و یا به علل دیگر در شــرایطی به سر می برند که مصداق منِکر یا مقّصر در تحقیق و 
جســت وجو به شــمار نمی روند، آن ها در ردیف منکران و مخالفان نیستند؛ آن ها از 
مستضعفان و ُمرَجون المرالله به شمار می روند؛ و از روایات استفاده می شود که ائمه 

اطهار بسیاری از مردم را از این طبقه می دانند« )مطهری، 1388، 299(. 
یــک نمونه از این روایات، روایتی صحیح الســند1 از ضریس کنانی اســت که 
می گوید به امام باقر عرض کردم، فدایت شــوم، موحدانی از مسلمانان گناهکار 
کــه به نبوت حضرت محمــد معتقدند و در حالی می میرند کــه امامی ندارند و 
والیت شــما را نمی شناسند، چه وضعیتی دارند؟ امام فرمود: ایشان در قبرهایشان 
قرار دارند و از آن خارج نمی شوند، اگر برای ایشان عمل صالحی وجود داشته باشد 
و نسبت به اهل بیت اظهار دشمنی نکرده باشند، راه باریکه ای برای آن ها به سمت 
بهشــتی که خدا در مغرب خلق کرده، باز می شــود. پس روح این گونه افراد از آن 

1. روات حدیث عبارت اند از: محمد بن یعقوب کلینی، علی بن ابراهیم قمی، ابراهیم بن هاشم قمی، حسن بن محبوب 
سراد، علی بن رئاب کوفی، ضریس بن عبدالملک بن اعین. تمام ایشان امامی و ثقه می باشند )ر.ک: کشی، 1390، 314؛ 

نجاشی، 1407، 260 و 378؛ طوسی، بی تا، 12، 263، 334، 395؛ حلی، 1381، 5، 37، 93، 100، 145(. 
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حفره به آن بهشــت داخل می شــود و تا روز قیامت که خداوند را مالقات کند، در 
آنجا می ماند. آن گاه به حسنات و گناهانش رسیدگی می شود؛ در نتیجه یا به بهشت 

می رود یا به دوزخ )کلینی، 1429، 247/3(.
پر واضح است، مصداق مسلمانانی که توحید و نبوت را قبول کرده، اما به والیت 
ائمه معرفت ندارند، جز اهل ســنت نیستند. در این بین، تصریح امام به این که 
در قیامت به حســنات ایشان رســیدگی و در فرض پذیرش به بهشت می روند، نشان 
می دهد که عملکردشــان صحیح اســت. در حالی که اگر اعمال عموم مخالفان به 
ســبب انکار والیت ائمه باطل بود، سخن از رسیدگی به عملکرد صالح آنان معنا 

نداشت.
نیـز ادامـۀ روایـت نشـان می دهـد کـه بطالن اعمـال و مناسـک مخالفـان که در 
روایـات بـه آن تصریـح شـده، مربـوط بـه افراد مقصـر و معاندان از ایشـان اسـت که 
گاهی نسـبت بـه مقام و جایـگاه ائمـه آن را انکار و به دشـمنی  بـه رغـم علـم و آ
بـا آن اقـدام کردنـد. حضـرت می فرماینـد: نواصـب از اهـل قبله وقتـی می میرند 
از همـان قبـری کـه در آن قـرار دارنـد راه باریکه ای به سـمت دوزخی که خـدا آن را 
در مشـرق آفریـده برایشـان بـاز می شـود و از آنجـا لهیب هـا، شـراره ها و دود و زبانه 
تـا روز قیامـت بـر آنان داخل می شـود و در نهایت، یکسـره به سـوی جهنـم خواهند 

رفت )کلینـی، 1429، 247/3(. 
افــزون بر نادرســتی صغری، هیچ مالزمــۀ عقلی بین بطالن اعمال و مناســک 
مخالفان با تجاهر ایشان به فسق وجود ندارد، به ویژه آن که خود آنان توجهی به باطل 
بودن اعمالشان ندارند، بلکه آن را صحیح می پندارند و به امید رسیدن به پاداش الهی 
آن را انجــام می دهنــد. مثالی که عدم مالزمه بین بطالن عمل و تجاهر به فســق را 
بیان می کند، این است که اگر مخالفان را به سبب بطالن اعمالشان متجاهر به فسق 
بدانیم، باید شــخص نمازگزاری را که بدون التفات به عدم طهارت خود یا در حال 
جهل به قبله نماز می خواند نیز فاسق بدانیم، حال آن که که چنین نیست و تجاهر به 
فسق در صورتی محقق می شود که شخص با علم به فاسد بودن کاری، مرتکب آن 

شود )سبحانی، 1424، 574(.
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3-6. روایات دال بر کفر و نصب مخالفان 
محقــق اردبیلی ضمن بر شــمردن روایات دال بر کفــر و نصب مخالفان، گفته 
است: چگونه ممکن است کسی که این اوصاف دربارۀ او بیان شده، فاسق نباشد. 
حتی اگر بخواهیم کفر آنها را تأویل کنیم، در فســق ایشان تردیدی وجود ندارد؛ لذا 

اتصاف ایشان به عدالت هیچ وجهی ندارد )اردبیلی، 1403، 300/12(. 
نیز گفته شــده کفر و نصب هیچ گاه با اســالم جمع نمی شود چه رسد به آن که 
بخواهد با عدالت همراه شود )بحرانی، 1405، 43/10 و 256/25(. محدث بحرانی افزون بر 
مطلب پیش گفته به روایاتی استناد کرده که در مذمت مخالفان مقام والیت و امامت 
ائمه بیان شده و گفته است: حکم به عادل بودن مخالفان با این روایات هیچ گونه 

سازگاری ندارد )بحرانی، 1423، 39/4(. 
تحلیل این دلیل نیز مثل دلیل قبل به بررسی گزاره های ذیل وابسته است:

صغری: مخالفان، کافر و ناصبی اند.
کبری: الزم کفر و نصب، اتصاف به فسق و عدم برخورداری از عدالت است.

نتیجه: مخالفان فاسق اند. 
اگرچه کبرای پیش گفته صحیح اســت، صغرای مورد اشاره از چند جهت مورد 

مناقشه قرار دارد:
جهــت اول این که روایات فراوانی وجود دارد که بر مســلمان بودن اهل ســنت 
 داللت دارد. از روشــن ترین این روایات، روایت ســفیان بن سمط از امام صادق
است که می گوید: شخصی از آن حضرت دربارۀ تفاوت بین اسالم و ایمان پرسش 
کرد. حضرت در پاسخ فرمود: اسالم همان ظاهری است که مردم بر آن هستند؛ 
یعنــی گواهی بــه وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اکــرم و اقامۀ نماز و پرداخت 
زکات و انجــام حج و روزۀ ماه رمضان. ولی ایمان عبارت اســت از معرفت این امر 
)والیت ائمه( همراه با موارد مورد اشاره )توحید و نبوت و ...(. پس اگر فرد به اسالم 
اقرار کند و والیت را نشناسد، مسلمان گمراه خواهد بود )کلینی، 1429، 24/2(. دیدگاه 
مشهور فقهی نیز بر پایۀ همین روایات استوار شده و بیان می کند مسلمان کسی است 

که به شهادتین اقرار کند )خویی، 1418، 84/3(. 
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جهت دوم مناقشه که ریشه در مطلب اخیر دارد، لزوم توجه به تفاوت معنایی واژۀ 
کفر و مانند آن در آیات و روایات و مصطلحات فقهی اســت. توضیح بیشتر این که 
عناوین اسالم، ایمان و شرک در آیات قرآن و روایات معصومان در معانی مختلفی 
بــه کار رفته و مراتب متفاوت و درجات گوناگون دارد. مطابق این معنا برای کفر و 
مشــتقات آن نیز مراتب مختلفی متصور اســت )خمینی، 1421، 432/3-434(؛ ازاین رو، 
کفر در آیات و روایات گاهی در مقابل مفهوم اسالم به معنای عدم پذیرش ظاهری 
رسالت پیامبر و تعالیم وحیانی آن حضرت می باشد. گاهی به معنای نداشتن ایمان 
به مفهوم اصطالحی آن یعنی نپذیرفتن قلبی اعتقادات دینی است که در مورد منافقان 
مصداق می یابد. گاهی هم مراد از کفر، کفر حقیقی و باطنی است که در برابر ایمان 
مثمر و نجات بخش می باشــد و به همســانی عاقبت ســوء افرادی که به لوازم ایمان 
پای بند نیستند با کفار ظاهری اشاره دارد. بنابراین، در اظهار نظر فقهی بر پایۀ روایاتی 
که واژۀ کفر در آن ها به کار رفته، عدم خلط بین معانی مختلف کفر ضروری است. 
در ایــن میان با توجه به روایاتی که معیار اســالم را اقــرار زبانی توحید و پذیرش 
ظاهری رســالت پیامبــر بیان فرموده، مخالفــان که از این مــالک برخوردارند، 
مسلمان اند؛ لذا مراد از کفر مخالفان در روایات، کفر به معنای دوم یا سوم است که 

موجب ترتب آثار فقهی بر مخالفان نظیر اثبات نجاست یا فسق ایشان نمی شود. 
در مورد اطالق عنوان ناصبی بر مخالفان باید گفت مشهور فقیهان امامیه با توجه 
به مفهوم نصب در لغت و اصطالح از یک سو و اجماع و اتفاق مذاهب اهل سنت 
بر محبت و دوستی اهل بیت پیامبر اطالق ناصبی بر عموم سنیان را نپذیرفته و همه 
مخالفان را ناصبی ندانســته اند )حلــی، 1413، 322/4؛ کرکی، 1414، 15/13(. حتی صاحب 
حدائق که ناصبی گری را مرادف با مخالفت با مذهب حق دانســته، مســتضعفان از 

اهل خالف را از این معنا استثنا کرده است )بحرانی، 1405، 163/14(. 

جمع بندی 
روایات مورد اســتدالل بر قرار داشــتن مخالفان مذهبی ذیل عنوان فاســق فقط 
کســانی را شامل می شــود که از روی علم، عمد و عناد حق را انکار کرده و پس از 
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اتمــام حجت به مخالفت با آن پرداخته انــد؛ لذا تطبیق این روایات بر مطلق مخالفان 
صحیح نیست، به ویژه آن که در مثل روایت ابن ابی یعفور از امکان تحقق عدالت در 
عامۀ مسلمانان سخن گفته شده است. تفسیق مخالفان به سبب روایات دال بر بطالن 
اعمال و مناسک ایشان مورد پذیرش قرار نگرفت. همچنین در گزارۀ نفی عدالت از 

مخالفان به سبب روایات دال بر کفر و نصب آنان تردید جدی وارد شد. 

4. بررسی دالیل امکان تحقق عدالت در مخالفان
4-1. مفهوم لغوی فسق

شــهید ثانی کــه از طرفداران امــکان تحقق عدالت در عمــوم ملت ها از جمله 
مخالفان مذهبی امامیه است، دلیل مدعای خود را با توجه به مفهوم فسق ساماندهی 
کرده اســت. ایشان در رّد ســخن محقق که دلیل عدم پذیرش شهادت مخالفان را 
اتصاف آنان به وصف فسق دانسته )حلی، 1408، 115/4(، آورده است: فسق در صورتی 
محقق می شــود که شخص گناهکار به گناه بودن فعل خود علم داشته باشد، اما در 
گاهی از معصیت بودن کار خود، بلکه اعتقاد به این که کاری که انجام  صــورت ناآ
می دهد از باالترین طاعات می باشد، فسق در حق او ثابت نیست و وضعیت مخالفان 
چنین است؛ چه ایشان اعتقاد باطل خود را معصیت نمی دانند، بلکه گمان می کنند 
اعتقاداتشــان از مهم ترین طاعات است. در این میان، بین کسانی که اعتقاداتشان از 
علم یا تقلید نشأت گرفته تفاوتی نیست ... )بنابراین( حق آن است که عدالت دربارۀ 
عموم ملت ها در صورتی که بر حســب اعتقادات خودشــان به آن اقدام کنند، ثابت 
می شود و خروج بعضی افراد از تحت عنوان عدالت نیازمند دلیل است )عاملی، 1413، 

 .)160/14
درستی و صحت این سخن شهید ثانی در ضمن بررسی معنا و مفهوم فسق محقق شد.

4-2. روایات دال بر عادل بودن مخالفان 
یک دسته از این روایات، احادیثی است که از عدالت شخص مسلم یا مسلمانان 
سخن می گوید. نظیر روایت حریز که از امام صادق دربارۀ چهار شخصی پرسش 
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می کند که نسبت به انجام عمل منافی عفت توسط مرد محصن شهادت داده اند، در 
حالی که دو نفرشان به عدالت شناخته می شوند و عدالت دو نفر دیگر ثابت نیست. 
امام در پاســخ وی فرمود: اگر چهار مســلمانی باشند که به شهادت زور شناخته 
نمی شوند، شهادتشــان پذیرفته می شود ... مگر آن که به فســق شناخته شوند: »ِإَذا 
ْن 

َ
ِجیَزْت َشَهاَدُتُهْم َجِمیعًا ... ِإالَّ أ

ُ
وِر أ ْرَبَعًة ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َلْیَس ُیْعَرُفوَن ِبَشَهاَدِة الزُّ

َ
َکاُنوا أ

َیُکوُنوا َمْعُروِفیَن ِباْلِفْسِق« )کلینی، 1429، 403/7(. پر واضح است واژۀ »المسلمین« ظهور 
در عموم مسلمانان اعم از اهل ایمان و غیر ایشان از مخالفان مذهبی امامیه دارد. 

دستۀ دوم روایات، احادیثی است که در آن از عدالت کسی که بر فطرت متولد 
شــده، سخن به میان آمده اســت. مثل ســخن امام رضا در پاسخ سؤال محمد 
بن ابی نصر که از حضرت دربارۀ شــهادت دو مرد ناصبی بر طالق پرســش کرد و 
امام در پاســخ فرمود: هر کس که بر فطرت تولد یافته، شــهادت وی بر طالق 
جایز اســت پس از آن که خیری از او شناخته شــود: »َمْن ُوِلَد َعَلی الِفْطَرِة ُاجیَزْت 
ْن َتْعِرَف ِمْنُه َخْیراً « )کلینی، 1429، 68/6(. تعبیر »َمن ُوِلَد َعَلی 

َ
اَلِق َبْعَد أ َشَهاَدُتُه َعَلی الطَّ

الِفطرة« نشــان می دهد که وصف عدالت دربارۀ عموم مسلمانان امکان تحقق دارد 
یِن َحنیفًا  ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

َ
)ســبزواری، 1423، 333/2(. توضیح این که تعبیر مذکور از آیه َفأ

اَس َعَلْیها )روم/30( برگرفته شده است. خدای سبحان در این  تی  َفَطَر النَّ ِه الَّ ِفْطَرَت اللَّ
آیه فرموده است: آیین پاک و خالص )دین اسالم( فطرتی است که خداوند انسان ها 
را بر آن آفریده است؛ یعنی سرشت و درون عموم انسان ها متمایل به دین و شریعت 
اســت. بنابراین، انسانی که بر فطرت متولد شــده، کسی است که به سرشت ذاتی 
خود تقید یافته و آیین حق را پذیرفته است که شامل عموم مسلمانان اعم از شیعیان و 
غیر ایشان می شود. روایات متعددی نیز بیان می کند که مراد از فطرت، خداشناسی 
و توحید پروردگار اســت )برقی، 1371، 241/1؛ کلینی، 1429، 12/2(. در بیان فقها نیز تعبیر 
تولد بر فطرت ناظر به کســانی دانسته شــده که از پدر و مادر مسلمان تولد یافته اند 

)فاضل هندی، 1416، 358/9(. 
دستۀ سوم، اخبار مطلقی است که بدون اشاره به اعتقاد دینی و مذهبی، نشانه های 
شخص عادل را بیان می کند؛ مثل روایتی که در صحیفة الرضا از پیامبر و در کافی 



105

بازپژوهی نظریۀ 
فقهی نفی عدالت 

از مخالفان مذهبی و 
رمی آنان به فسق

از امام صادق نقل شده و بیان می کند که هر کس در معامله با مردم به آنان ستم 
نکند و در ســخن گفتن با ایشــان به آنان دروغ نگوید و هرگاه به آنان وعده دهد، 
خلف وعده نکند، چنین کسی از افرادی است که مرّوتش کامل و عدالتش آشکار 
است و برادری او واجب و غیبت از او حرام است )االمام علی بن موسی، 1406، 48؛ کلینی، 

.)239/2 ،1429
بر اساس این سه دســته روایات، برخی فقها اصل در شخص مسلمان را اتصاف 
وی به عدالت دانســته اند )طوســی، 1407، 218/6؛ ابن جنید، 1416، 85؛ صــدوق، 1418، 286؛ 

ابن براج، 1406، 556/2(. 

اشکال یک
 ممکن اســت گفته شود مراد از اسالم در روایات دســتۀ اول، ایمان و منظور از 
تولد بر فطرت در روایات دســتۀ دوم، مســئلۀ والیت ائمه است. در نتیجه روایات 
مطلق هم بر مؤمنان و شــیعیان حمل می شــود. فقها نیز به این مطلب اشاره کرده اند 
که مرادشــان از اسالم، اسالم مرادف با ایمان است )طوسی، 1387، 187/8؛ حلی، 1408، 

126/4؛ حلی، 1412، 382/5؛ 1413، 36/1؛ اردبیلی، 1403، 350/2(.
پاسخ

 بی تردید، کلمۀ مســلم و مشــتقات آن در تعداد زیادی از روایات ائمه ناظر 
به عموم پیروان مذاهب اعم از شــیعیان و اهل سنت به کار رفته است و حمل آن بر 
خصوص شیعیان صحیح نیســت، بلکه به گفتۀ امام خمینی در نقد دیدگاه محدث 
بحرانی بر کفر مخالفان چه بسا بتوان گفت عنوان مسلم در بعضی روایات به خصوص 

اهل سنت اشاره دارد )خمینی، 1421، 432/3(. 
افــزون بر این، در اصول فقه بیان شــده که حمل عام بر خاص یا حمل مطلق بر 
مقید مربوط به جایی است که میان عام و خاص یا بین مطلق و مقید تنافی و تعارض 
وجود داشــته باشــد. اما اگر عام و خاص یا مطلق و مقید موافق یکدیگر و از قبیل 
مثبتین باشند، حمل عام بر خاص و حمل مطلق بر مقید وجهی ندارد )انصاری، 1416، 

11/4؛ آخوند خراسانی، 1409، 437(.
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اشکال دو
ذیل روایات دســتۀ دوم پذیرش شهادت فردی که بر فطرت متولد شده، منوط به 
ْن َتْعِرَف ِمْنُه َخْیرًا« و مراد از خیر، 

َ
آن دانســته شده که به خیر شناخته شــود: »َبْعَد أ

اعتقاد به امامت امامان معصوم پس از پیامبر است. 
پاسخ

ْن َتْعِرَف ِمْنُه َخْیرًا« به صورت نکرۀ در ســیاق اثبات 
َ
 واژۀ خیــر در عبارت »َبْعَد أ

آمده اســت؛ لذا هر کســی را که به انجام کار خیری شناخته شود، در بر می گیرد. 
اگر چه اهل ســنت به امامت امامان معصوم به مثابه مصداق خیر اعتقاد ندارند، 
کارهای خیر دیگری مثل اظهار شــهادتین، اقدام به نماز، روزه و ... از ایشان صادر 
می شــود؛ بنابراین، ایشان نیز به خیر شناخته می شوند؛ در نتیجه، عدالت دربارۀ آنان 

امکان تحقق دارد )موسوی عاملی، 1411، مدارک االحکام، 114/9(. 

اشکال سه
 بین شــناخته شــدن به خیر و پرهیز از اقدام به شــر و فســاد مالزمه وجود دارد؛ 
بنابراین، هر چند اهل ســنت به انجام برخی کارهای خیر معروف اند، از باالترین شر 
و فساد که پیروی از شخص غیرمنصوب از سوی پروردگار است پرهیزی ندارند؛ لذا 
نمی توانند تحت عموم روایت باقی بمانند )موسوی عاملی، 1411، نهایة المرام، 40/2 ؛ شهیدی، 

 .)644 ،1375
پاسخ

 مطلب مورد اشــاره در صورتی صحیح است که باورهای فاسد، باطل و خالف 
واقع مخالفان مادامی که خودشــان به فســاد و بطالن آن واقف نیســتند، شر، فساد، 
معصیت و فســق به شــمار رود، لکن چنان که در قبل محقق شــد، اگر خود آنان، 
عقایدشان را باطل ندانند، در صدق عنوان فسق بر آن تردید وجود دارد. سیاق پرسش 
 و پاســخ روایت که در مقام تقیه بیان شده نیز همین معنا را تأیید می کند؛ چه امام
در پاسخ سؤال از شهادت ناصبی بر طالق، بدون تصریح به جواب فرمودند: شهادت 
هر مسلمانی مادامی که به خیر شناخته شود، جایز است. پر واضح است نواصب به 
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گاهی به دشمنی با اهل بیت اظهار می کنند، هیچ  مثابه کسانی که از روی علم و آ
گاه به خیر و خوبی شناخته نمی شوند.

جمع بندی 
روایــات اهل بیت در باب عدالت به روشــنی بیان می کند که عدالت دربارۀ 
عموم مســلمانان امکان تحقق دارد و حمل این روایات بر خصوص مؤمنان به مثابه 

معتقدان به امامت امامان معصوم صحیح نیست.

5. مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شک در صدق عنوان فاسق بر 
مخالفان 

آخریــن مطلبی که تبیین آن نقش مهمی در تکمیل نتایج تحقیق دارد، مقتضای 
اصول لفظی و عملی در فرض شــک در صدق عنوان فاســق بــر مصادیق خارجی 
مخالفان اســت. به بیان بهتر، چنانچه در عالمانــه و عامدانه بودن اعراض از مذهب 
حق از ســوی آحاد و مصادیق خارجی مخالفانی که در گوشه و کنار جامعه زندگی 

می کنند شک و تردید به وجود آید، چه باید کرد؟
پاسخ این پرسش را از دو منظر می توان تبیین کرد:

1. اگر شــک در صدق عنوان فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان ناشی از شبهۀ 
مفهومی در معنای لفظ عادل و به ســبب تردید در دخالت اعتقاد مذهبی در تحقق 
مفهوم عدالت باشــد، مسئله از قبیل شبهۀ مفهومیۀ دایر بین اقل و اکثر است؛ به بیان 
روشــن تر، تردید ما به سبب آن است که نمی دانیم مراد از عادل، خصوص مؤمنان و 
معتقدان به مقام امامت اهل بیت است یا اعم از افراد مسلمان درست کرداری که 

به جانشینی امامان معصوم پس از پیامبر معتقدند یا آن را قبول ندارند.
براساس آنچه دربارۀ معنای عدالت در لغت و کاربردهای قرآن و حدیث گذشت، 
به نظر می رسد مقتضای اصل اطالق و عموم، عدم دخالت اعتقاد مذهبی در مفهوم 

عدالت و عدم تخصیص آن به باورمندان به مقام امامت ائمه است.
از نظــر اقتضای اصول عملیه نیز چون شــک در قید زاید در تحقق مفهوم عدل 
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وجــود دارد، مجرای اصل برائت اســت که نتیجۀ آن انطباق عنــوان عادل بر عموم 
مخالفان می باشد.

پر واضح اســت که منظور ما از انطباق عنوان عادل بر مخالفان مذهبی بر اســاس 
اصول لفظی و عملی، اتصاف تمام ایشــان به وصف عدل نیست، بلکه مراد آن است 
که عموم مخالفان مذهبی صالحیت اتصاف به وصف عدالت را دارند؛ اگرچه ممکن 

است برخی از ایشان به موجب ارتکاب فسق عملی متصف به عدالت نباشند.
2. پس از روشن شدن مفهوم فسق به مثابه خروج عامدانه و عالمانه از خط طاعت 
پروردگار و در نتیجه یقین به انطباق عنوان عادل بر عموم مخالفان، چنانچه در فاسق 
بودن مصادیق خارجی مخالفان تردید صورت گیرد، مســئله از قبیل شــبهۀ مصداقیه 
خواهد بود؛ به بیان روشــن تر، تردید ما به سبب آن است که نمی دانیم فالن شخص 
مخالف، از روی علم و عمد مقام امامت ائمه را منکر شده تا تحت عنوان فاسق 
قــرار گیرد یا اعــراض او از مذهب حق عالمانه و عامدانه نبوده تا تحت عموم عنوان 

عادل باقی بماند.
طبق آنچه گذشــت، اعتقاد مذهبی به خودی خود دخلی در اتصاف شخص به 
وصف عدالت ندارد؛ لذا در امکان قرار گرفتن همۀ مخالفان تحت عموم عنوان عادل 
تردیدی نیســت. از سوی دیگر، پر واضح است که در گرایش ُسّنیان به مکتب خلفا 
مؤلفه های فراوانی نظیر شرایط زمانی، موقعیت جغرافیایی، فضای خانوادگی، اوضاع 
فرهنگی و ... مؤثر بوده اســت و چنین نیست که گرایش عموم مخالفان به مذهب 
تسنن پس از حق یافتن عقاید شیعی و به سبب مخالفت جاحدانه و عامدانه با مذهب 

شیعه باشد. 
طبق آنچه اصولیان دربارۀ شبهۀ مصداقیه در بحث عام و خاص بیان کرده اند، به 
نظر می رسد پاســخ پرسش اخیر را می توان با توجه به نظریۀ جواز تمسک به عام در 
فرض آمدن مخصص لّبی ساماندهی کرد )انصاری، 1404، 194؛ مظفر، 1430، 204/1-207(؛ 
یعنی چون انطباق اصل عنوان عادل بر مخالفان محرز اســت، در مصادیق مشکوک 
به اصالۀ العموم تمســک می شود. در این میان، طبق دیدگاه مرحوم آخوند نه تنها در 
چنین مواردی تمســک به عموم عام جایز اســت، بلکه می توان به قرار نداشتن افراد 
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مشکوک تحت عنوان فاســق حکم کرد )آخوند خراســانی، 1409، 222- 223(. اما از نظر 
اصول عملیه، مورد بحث حاضر، مجرای یکی از اصول موضوعی است که در موارد 
شــک در موضوع، آن را منقح و روشن می ســازد. با توجه به آنچه دربارۀ زمینه ها و 
مؤلفه های انتحال مذهبی بیان کردیم، در بحث حاضر می توان به اصل عدم تمسک 
کرد و عدم دشمنی ورزی مخالفان با مذهب تشیع و عدم انکار عالمانۀ آنان نسبت به 

مذهب حق را نتیجه گرفت. 
از اصــل عدم مهم تر، اصل صحت اســت که بنا بر آن کــردار، گفتار و عقاید 
دیگران صحیح تلقی می شــود.1 توضیح بیشتر این که جریان اصل صحت در فرض 
تردید در درســتی اعتقادات اشخاص از ســه جهت قابل بررسی است )انصاری، 1416، 
731/2-732؛ آغاضیــاء عراقی، بی تا، 103/4؛ بجنــوردی، 1419، 309/1-311؛ مکارم، 1411، 153/1-

155( جهت نخست، تردید در صحت اعتقاداتی است که به موضوعات خارجیه تعلق 
دارند. نظیر شــک در صحت اعتقاد شــخص به ُکرّیت آب؛ جهت دوم، شک در 
درستی اعتقاداتی است که متعلق به احکام شرعی فرعی هستند؛ مثل تردید در درستی 
اعتقاد شــخص به عدم جزئیت ســوره در نماز؛ جهت سوم، شــک در اعتقادات و 
باورهای اساسی فرد است؛ مانند تردید در صحت اعتقاد ذابحی که مدعی اعتقاد به 

اسالم می باشد. 
صرف نظر از جریان داشــتن یا عدم اجرای اصل صحت در دو مورد نخســت، 
چنانچه در صحت اعتقادات اساســی فرد تردید باشــد، مقتضای اصل مورد بحث، 
حمل اعتقادات فرد بر صحت است؛ بدون آن که فحص و جست وجوی تفصیلی در 

جزئیات اعتقادات و باورهایش ضروری باشد )مکارم، 1411، 155-154/1(.
طبق این اصل اساســی که در فطرت انسان ها ریشه دارد و به منظور رواج گزارۀ 
اخالقی حسن ظن به دیگران و جلوگیری از رواج بی اعتمادی و بدگمانی آحاد جامعه 
به یکدیگر مورد توجه قانون گذار اســالمی قرار گرفته است، می توان گفت: اگر در 
صحت یا فساد عقیدۀ مخالفان تردید شود که عالمانه و عامدانه از مذهب حق اعراض 

1. این مطلب بنا بر آن است که اصل صحت را جزء اصول عملیه بدانیم. 
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کرده و از روی جحد و انکار به باطل گرویده اند یا گرایش ایشــان به مذهب تسنن 
گاهانه و از سر جهل قصوری بوده است، اصل صحت موجب نفی ریب و اتهام  ناآ

از آنان می شود. 

نتیجه گیری
برای عدالت شــرعی به عنوان وصفی از اوصاف انسان مکلف، حقیقت شرعیه  
یا متشــرعه ای که بنا بر آن صرف اعتقاد مذهبی در تحقق عدالت مؤثر باشد، وجود 
ندارد. عدالت را بایستی با نشانه های ایمان از سر صدق و پاک زیستی و رفتار صادقانه 
گاهانه و از سر عناد از حقیقت و رفتار ناسره با بندگان  با خلق و فســق را با اعراض آ
خداوند شناسایی کرد. بر این اساس می توان خصلت عدالت را دربارۀ همه مسلمانان 
پاکدل و درســت کردار قابل تحقق یافت1. روایات در باب عدالت نیز بر همین معنا 
داللت دارد. در این بین به رغم آن که باورهای فاسد، باطل و خالف مخالفان مذهبی، 
مصداق بارز خروج از طاعت پروردگار است، لکن چون خودشان به فساد و بطالن 
آن واقف نیستند، در صحت اطالق عنوان فاسق بر آنان تردید جدی وجود دارد؛ مگر 
آن گروه از مخالفانی که با علم به بطالن و فساد اعتقادات خود، از روی لجاجت و 
عناد به مخالفت با حق برخاسته و آن را انکار کرده اند. به یقین چنین افرادی در امروز 

و دیروز تاریخ بسیار اندک اند.

منابع
•قرآن کریم

 .1. آخوند خراسانی، محمدکاظم، )1409ق(.کفایة األصول، قم: مؤسسه آل البیت
2. آشتیانی، محمدحسن، )1425ق(. کتاب القضاء، تحقیق علی اکبر زمانی نژاد، قم: انتشارات 

زهیر. 
3. ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز، )1406ق(. المهذب، تحقیق جمعی از محققین و مصححین 

تحت اشراف شیخ جعفر سبحانی، قم: دفتر انتشارات اسالمی. 

1. این مدعا دربارۀ دیگر موحدان و خداپرستان نیز تحقیقی دیگر می طلبد.
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4. ابن جنید اسکافی، محمد بن احمد، )1416ق(. مجموعۀ فتاوی ابن جنید، تحقیق علی پناه 
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ـــــــ ، )بی تا(. زبدة البیان في احکام القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران: المکتبة  8.ـ 
 .الجعفریة

9. اردکانی، مرتضی، )1402ق(. رسالة في العدالة، قم: مؤلف. 
10. اإلمام علی بن موسی الرضا، )1406ق(. صحیفة اإلمام الرضا، تحقیق محمدمهدی 

  .نجف، مشهد: کنگره جهانی امام رضا
11. انصاری، مرتضی، )1416ق(. فرائد األصول، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسالمی.  

 .12.ــــــــ ، )1404ق(. مطارح األنظار، قم: مؤسسه آل البیت
13. بجنوردی، سیدحسن، )1419ق(. القواعد الفقهیة.  تحقیق حسین مهریزی، محمدحسین 

درایتی، قم: الهادی.  
14. بحرانــی، یوســف، )1405ق(. الحدائــق الناضرة فی احــکام العترة الطاهــرة، تحقیق 

محمدتقی ایروانی، قم: دفتر انتشارات اسالمی. 
15.ــــــــــ ، )1423ق(. الــدرر النجفیة مــن الملتقطات الیوســفیة، بیروت: دارالمصطفی 
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16. برقی، احمد، )1371ق(. المحاسن، چاپ دوم، قم: دارالکتب االسالمیة.  

17. بنی فضل، مرتضی، )بی تا(. مدارک تحریر الوسیلة، بی جا: بی نا.  
  .18. بهبهانی، محمدباقر، )1419ق(. الحاشیة علی مدارک االحکام، قم: مؤسسه آل البیت

ـــــــ ، )1424ق(. مصابیح الظالم، قم: مؤسسة العالمة المجدد الوحید البهبهانی.   19.ـ 
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ـــــــ ، )بی تا(. اسس القضاء و الشهادة، قم: دفتر مؤلف.   21.ـ 
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دارالعلم. 
23. حائری یزدی، مرتضی، )1426ق(. شرح العروة الوثقی، تحقیق محمدحسین امراللهی، 
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24. حسینی روحانی، سیدصادق، )1412ق(. فقه الصادق، قم: دارالکتاب. 
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 .ـــــــ ، )1414ق(. تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت 32.ـ 
33. خوانســاری، ســید احمد، )1405ق(. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، تحقیق 

علی اکبر غفاری، چاپ دوم، قم: اسماعیلیان.  
34. خمینی، ســید روح الله، )1421ق(. کتاب الطهاره، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

  .خمینی
35. درویــش، محی الدیــن، )1415ق(. اعــراب القرآن و بیانه، چاپ چهارم، ســوریه: دار 

االرشاد. 
36. دعاس، حمیدان، )1425ق(. اعراب القرآن الکریم، دمشق: دار المنیر. 

37. راغب اصفهانی، حسین، )1412ق(. المفردات في غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان 
داودی، دمشق: الدار الشامیة.  

38. ســبحانی، جعفر، )1415ق(. الرســائل االربع.  تقریر: محسن حیدری و دیگران ، قم: 
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 .مؤسسه امام صادق
ـــــــ ، )1418ق(. نظام القضاء و الشــهادة في الشریعة اإلسالمیة الغراء، قم: مؤسسه  39.ـ 

  .امام صادق
ـــــــ ، )1419ق(. مصادر الفقه االسالمی و منابعه، بیروت: دار االضواء.  40.ـ 

ـــــــ ، )1424ق(. المواهب في تحریر احکام المکاســب، تقریر ســیف الله یعقوبی،  41.ـ 
  .قم: مؤسسه امام صادق

42. سبزواری، محمدباقر، )1423ق(. کفایة االحکام، قم: دفتر انتشارات اسالمی. 
43. سیســتانی، سیدعلی، )1437ق(. االجتهاد و التقلید و االحتیاط، تقریر سیدمحمدعلی 
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44. سیفی مازندرانی، علی اکبر، )1425ق(. مبانی الفقه الفعال في القواعد الفقهیة االساسیة، 
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ـــــــ ، )1407ق(. تهذیب االحکام.  چ چهارم، تهران: دار الکتب االسالمیة.  56.ـ 
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62. عراقی، آقاضیاء، )بی تا(. نهایة االفکار )القواعد الفقهیة(. قم: دفتر انتشارات اسالمی. 
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64. فاضــل مقداد، جمال الدین )1404ق(. التنقیح الرائع لمختصر الشــرائع، تحقیق ســید 

عبداللطیف حسینی کوه کمری، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.  
65.  فاضل هندی، محمد، )1416ق(. کشــف اللثــام و االبهام عن قواعد االحکام، تحقیق 
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66. فراهیــدی، خلیل بن احمد، )1410ق(. العیــن، تحقیق دکتر مهدی مخزومی و دیگران ، 
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67. کاشف الغطاء، حسن، )1422ق(. انوار الفقاهة، نجف: مؤسسه کاشف الغطاء. 

68. کاشف الغطاء، علی، )1381ق(. النورالساطع في الفقه النافع، نجف: مطبعة اآلداب. 
69. کاظمی، فاضل جواد، )بی تا(. مسالک االفهام الی آیات االحکام، بی جا: بی نا.  

70. کرکی، علی بن حسین، )1409ق(. رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم: 
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی. 

ـــــــــ ، )1414ق(. جامــع المقاصد في شــرح القواعد، چاپ دوم، قم: مؤسســه آل  71.ـ 
 .البیت

72. کّشی، محمد بن عمر، )1390ق(. رجال الکشی، تحقیق دکتر حسن مصطفوی، مشهد: 
مؤسسه نشر دانشگاه مشهد. 

73. کلینی، محمد بن یعقوب، )1429ق(. الکافی، قم: مؤسسه دارالحدیث. 
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74. گلپایگانی، ســید محمدرضا، )1405ق(. کتاب الشــهادات.  تقریر ســیدعلی حسینی 
میالنی، قم: مقرر. 

75.ــــــــ ، )1413ق(. ارشاد السائل، چاپ دوم، بیروت: دار الصفوة. 
76. مامقانی، مالعبدالله، )1350ق(. حاشــیة علی رســالة في العدالــة، قم: مجمع الذخائر 

االسالمیة. 
77. مجلســی، محمدباقر، )1406ق(. مالذ االخیار في فهم تهذیب االخبار، تحقیق ســید 

مهدی رجایی، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.  
78. مجلسی، محمدتقی، )1406ق(. روضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه، تحقیق 

سید حسین موسوی کرمانی و . . .  ، چاپ دوم، قم: مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور.  
79. مرتضوی لنگرودی، سید محمدحسن، )1412ق(. الدر النضید في االجتهاد و االحتیاط 

و التقلید، قم: انصاریان.  
80. مصطفوی، حسن، )1402ق(. التحقیق في کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب 

للترجمة و النشر. 
81. مصطفــوی، ســید محمدکاظم، )1421ق(. مــأة قاعدة فقهیة، چاپ چهــارم، قم: دفتر 

انتشارات اسالمی. 
82.  مطهری، مرتضی، )1388ش( عدل الهی، تهران: صدرا. 

83. مظفر، محمدرضا، )130ق(. اصول الفقه، قم: انتشارات اسالمی. 
84. مغنیه، محمدجواد، )1421ق(. فقه االمام الصادق، چاپ دوم، قم: انصاریان. 

  .85. مکارم شیرازی، ناصر، )1411ق(. القواعد الفقهیه، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین
86. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، )1423ق(. فقه القضاء، چاپ دوم، قم: بی نا.  

87. موســوی خمینی، سید روح الله، )1418ق(. االجتهاد و التقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و 
 .نشر آثار امام خمینی

ـــــــ ، )1418ق(. تنقیح األصول.  تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران: مؤسسه تنظیم  88.ـ 
 .و نشر آثار امام خمینی

89. موســوی خویی، سید ابوالقاسم، )1411ق(. فقه الشیعة - االجتهاد و التقلید، تقریر سید 
محمدمهدی موسوی خلخالی.  چ سوم، قم: چاپ خانه نوظهور.  

ـــــــ ، )1418ق(. التنقیح في شرح العروة الوثقی، تقریر میرزا علی غروی، قم: بی نا.  90.ـ 
ـــــــ ، )1422ق(. مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسة احیاء آثار االمام الخوئی.  91.ـ 

ـــــــ ، )بی تا(. مصباح الفقاهة، تقریر محمدعلی توحیدی.  بی جا: بی نا.  92.ـ 
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93. موسوی عاملی، محمد، )1411ق(. مدارک االحکام فی شرح عبادات شرائع االسالم، 
 .بیروت: مؤسسه آل البیت

ـــــــ ، )1411ق(. نهایة المرام فی شــرح مختصر شــرائع االسالم، قم: دفتر انتشارات  94.ـ 
اسالمی. 

95. موسوی قزوینی، سیدعلی، )1419ق(. رسالة فی العدالة، قم: دفتر انتشارات اسالمی. 
96. نجاشــی، احمد، )1407ق(. رجال النجاشــی، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی، قم: 

دفتر انتشارات اسالمی. 
97. نجفی، محمدحسن، )1404ق(. جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، تحقیق عباس 

قوچانی و دیگران ، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
98. نحاس، احمد، )1421ق(. اعراب القرآن، بیروت: دار الکتب العلمیة. 

 .99. نراقی، احمد، )1415ق(. مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت
100. نراقی، محمد، )1422ق(. مشــارق االحکام، تحقیق سیدحسن وحدتی شبیری، چاپ 

دوم، قم: کنگره نراقیین.


