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حکم لعن بر مُتصفشدگان به فسق و کفر در فقه اسالمی
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چکیده
مطابق مفاد گزارههای متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص) ،لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها
تطبیق یابد ،نه تنها مشروع ،بلکه در مواردی الزم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه
شخص افراد مشروع باشد ،همانطور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشتهاند .البته گسترهی
حکم مذکور در مواجهه با دالیل حفظ نظام اسالم و پاسداری از آن که در پرتو حفظ اتحاد مسلمین و جامعه
اسالمی تبلور مییابد ،چندان هُویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیدهی گروهی ،یکی از اوصافی که حاکی از فسق
و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد ،مطابق
فقه اسالمی ،مخصوصاً فقه جعفری ،آیا مکلّف میتواند به استناد ادلّه ،به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت
ورزد؟ .حفظ نظام اسالم در گِرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان ،از هر گرایش و
مذهب ،به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکانپذیر نیست؛ بنابراین با پدیدار شدن عنوان ثانوی ،اهانت و توهین
حتی در قالب لعن به مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان ،از مذاهب اسالمی هستند ،مشروع
نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد.
کلید واژهها :لعن ،مقدسات مسلمین ،حفظ نظام اسالم ،اتحاد مسلمین ،حکم ثانوی.

 -1تاریخ وصول1396/11/19 :

تاریخ پذیرش1397/4/25 :

* استاد فقه و حقوق ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ا یران(نویسنده مسؤول) ahangaran@ut.ac.ir
**
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 -1مقدمه
لعن به عنوان یکی از مصادیقِ نشان دادن بغض و کینهی آدمی نسبت به جریان و اشخاص خاص،
از مسائل نخستین در عالم بشری و مورد ابتالی جوامع مسلمان و غیرمسلمان است ،و ابعاد فقهی ،کالمی،
اخالقی ،اجتماعی و سیاسی وسیع دارد ،که قابل بحث و بررسی فراوان میباشد .چه اینکه حبّ و بغض در
وجود انسان دو نیروی درونی و قدرتمندی است که منشأ ثمرات زیادی برای جامعه و افراد آن است .انسان
به محبوبش عالقه دارد و از مبغوضش بیزارى مىجوید و اصوالً تا محبت و عالقه نباشد اراده نیست و تا
اراده نباشد قیام و اقدامى نخواهد بود و تا کراهت و انزجار نباشد ترك و پرهیز معنایى ندارد.
با نزول دین مُبین اسالم و تأیید لزوم توّلی و تبرّی نسبت به دوستان و دشمنان خداوند ،این موضوع
در درون جامعه اسالمی و پس از پیدایش گرایشها و نحلههای متفاوت در زمینههای کالمی و فقهی میان
برخی پیروان مذاهب و مسالک مختلف نمود و جلوهی ویژهای پیدا کرد؛ به ویژه هنگامی که همراه با نوعی
تعصّب و جانبداری همراه گشت.
اهمیت مسأله با مطالعه گزارههای تاریخی هُویدا میشود؛ در طول تاریخ اسالم تا به امروز مشاهده
میشود که بزرگان از مذهب ،مورد لعن پیروان دیگر مذاهب قرار میگرفتند و در برخی موارد مُنجر به
جنگهای خونین بین پیروان و طرفداران آنان شده است؛ این مسأله منحصر به مذهب جعفری در تقابل با
دیگر مذاهب اهل سنت نیست ،بلکه بین مذاهب اهلسنت نیز لعن بزرگان از مذاهب دیگر نیز رواج داشته
است .اهانت و لعن ابوحنیفه توسط بخاری و برخی از طالیهدارانِ اهل حدیث ،در کتب فقهی و تاریخی
شاهد این مطلب است و بر هیچ یک از تتبعکنندگان پوشیده نخواهد بود (بخاری .)3 ،1407 ،لعن بر
بزرگان و اشخاصِ مورد احترام در مذاهب اسالمی ،نه تنها موجب کُدورت بین مسلمانان شود و انگیزه
تفرقه امت اسالمی توسط برخی از اجانب و دورافتادگان از رحمت الهی را فراهم میسازد ،بلکه موجب
خدشه دار شده وحدت مسلمین از درون گشته و در نتیجه نظام اسالم تحت الشعاع قرار میگیرد.
نظر به اهمیت لعن و تبرّی از مُتصف شدگان به عنوان کُفر و فسق و جایگاه اتحاد مسلمین و حفظ
نظام اسالم در پرتو آن در فقه اسالمی ،ضروری است با نگاهی به ادلّهی لعن ،از قرآن و سنت نبوی (ص)،
حکم لعن و حدود آن مورد توجه قرار گیرد و در ادامه ،میانکنش ادلّهی حفظ نظام اسالم با ادلّهی لعن از
منظر فقه اسالمی تبیین گردد ،تا هرگونه افراط و تفریطی که باعث وَهن مذهب میشود صورت نگیرد و
این امر با مراجعه به متون و منابع فقهی و تتبع در آن ،صورت میپذیرد.
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 -2تبیین مفهوم برخی اصطالحات
قبل از ورود در اصل بحث الزم است تا برخی از اصطالحات توضیح داده شود.
 -1-2مفهوم لعن در فرهنگ اسالمی
واژه «لعن» ،مصدر و به معانی «نفرین و دعای علیه (ابن اثیر ،بیتا255 ،4 ،؛ ابن منظور،13 ،1414 ،
 )387و «طرد نمودن و دور کردن» (ابن فارس )252 ،5 ،1404 ،آمده است .مینویسد« :لعن همان طرد و
دور کردن از روى غضب است؛ از خدا در آخرت به معنای عذاب و در دنیا انقطاع از قبول رحمت و توفیق
خداست؛ از انسان دعا و طلب از خداوند (مبنی بر دور ماندن ملعون از رحمت الهی)» (راغب.)741 ،1412 ،
توجه به استعماالت مختلف از واژه «لعن» در قرآن کریم نشان میدهد که اگر العن خداوند متعال
باشد ،لعن او در قیامت به صورت عذاب و عقاب تبلور مییابد و در دنیا محرومیت از توفیقات او و شمول
خذالن الهی را در انحاء مختلف به دنبال دارد و اگر العن غیر خداوند( ،انبیاء ،مالئکه ،مردمان و العنون)
باشد (هود44 ،؛ آل عمران 61 ،و 161 ،87؛ اعراف )44 ،و لعن در آخرت مورد نظر باشد (هود18 ،؛ اعراف،
38؛ احزاب 67 ،و  )78به معنای مسجّل گردیدن عذاب است .یعنی اگر لعن کنندهای در قیامت کسی را
لعنت کند معنایش آن است که نفرین او در حق لعنت شده مستجاب و او را از رحمت مخصوصِ مؤمنین
طرد شده و عذاب بر او مسجَّل میشود .حال اگر لعن در دنیا مورد نظر باشد (آل عمران 61 ،و  87و ،)161
همانطور که غالباً لعن افراد نسبت به دیگران در دنیا اتفاق میافتد ،این لعن صِرف دعا و نفرین است که با
الفاظ مُحقق گردیده و نتیجه آن همان اِظهار خشم و نفرت و طرد معنوی و یا درخواست دور ساختن او از
رحمت خداوند است .چنانچه این دعا مقبول درگاه الهی باشد ،این لعن برای ملعونین ذخیره شده تا در
آخرت تجسّم یابد و این تجسّم همان دوری از رحمت الهی و در نتیجه عذاب و عقوبت است (طباطبایی،
همان 189 ،10 ،و 390؛ ابن حجر571 ،10 ،1407 ،؛ آلوسی.)426 ،1 ،1415 ،
 -2-2مفهوم «نظام اسالم»
مراد از نظام میتواند «سامانداشتن زندگی و معیشیت مردم»« ،کیان کشور اسالمی»« ،حکومت یا
رژیم سیاسی موجود» و «خردهنظام های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی» باشد؛ اما آنچه در این
نوشتار از نظام مدنظر است ،نظام اسالم است که از آن به نظام المله نیز یاد شده است (ملک افضلی و
دیگران )129-133 ،و منظور از آن «سازمان دین ،موجودیت و استقرار حاکمیت اسالم میباشد که معموالً
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به بیضه اسالم تعبیر میشود و در تعبیر دیگری شامل ایدئولوژی و محتوای دین ،سازمانهای عهدهدار آن،
موجودیت عینی دین در جامعه و حالت استیال ،جوّ حاکم و نفوذ معنوی و اجرایی اسالم در عینیت جامعه
میباشد» (عمید زنجانی.)35 ،8 ،1384 ،
به تعبیر دیگر« ،نظام اسالم» ،ساختار عامی است که مسلمین با حفظ آن ساختار و تطبیق حرکات
خود با آن به سعادت میرسند .مضاف الیه نظام ،گاهی «اسالم» و گاهی «جامعه اسالمی» نیز تعبیر می-
شود(علیدوست)126-125 ،1388 ،؛ پس در جامعه اسالمی ،هدف غایی حفظ نظام اسالم و عینیت
بخشیدن به دین اسالم در جامعه برای نیل به اهداف تعالی آن یعنی سعادت دنیوی و اخروی انسانهاست.
-3-2حکم ثانوی
مراد از حکم در فقه «تشریعى است که از طرف خداوند براى منظم ساختن زندگى انسان صادر شده
است» (صدر 53 ،1 ،1418 ،و  )12 ،2و «حکم ثانوى» آن حکمى است که شارع آن را با نظر به حالت
خاص و استثنایى جعل مىکند و در مقابل «حکم اولی» است که نظر به مصالح و مفاسد خودِ موضوع جعل
شده است (حائری 253 ،2 ،1418 ،به بعد).
اکراه ،اضطرار ،عسر و حرج ،ضرر و اضرار ،تقیه و نذر و حفظ نظام از عناوینی هستند که موجب
جریان حکم ثانوی میشود .این حکم ،موقّت و در طول حکم اولی بوده و تنها شامل کسانى است که در
موقعیت و عناوین فوقالذکر قرار میگیرند (بروجردی511 ،1 ،1412 ،؛ خمینی324 ،2 ،1418 ،؛ صدر،
.)273 ،2 ،1418
 -3دیدگاه فقیهان اسالمی پیرامون لعن
از منظر فقهای مذهب جعفری ،لعن و طلبِ دوری از رحمت الهی ،تنها در فرضی که ملعون ،استحقاق
لعن داشته باشد ،نه تنها مشروع بلکه از طاعات دانسته شده و بر آن ثواب مترتب میشود (مدنی،7 ،1415 ،
211 – 209؛ شوشتری)19 ،1367 ،؛ در برخی موارد همچون لعن بر دشمنان الهی ،واجب است (آل کاشف
الغطاء ،بیتا56 ،؛ سبحانی )612 ،3 ،1381 ،در این حکم ،بین مسلمان بودن ملعون و غیرمسلمان بودن او،
فرقی نیست ،همان طور که بین لعنِ شخص معیّن و غیر معیّن فرقی نیست .به عبارت دیگر ،هر قول و
عملی از مکلّف ،که حاکی از فسق و کفر او باشد ،معیار استحقاق لعن است (محقق ثانی ،بیتا )43 ،و ذکر
برخی عناوین در لعنِ افراد و گروهها در کتاب و سنت همچون کافران ،مشرکان ،منافقان ،ظالمان،
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دروغگویان ،قاطعان رحم ،کتمانکنندگان حقیقت ،اذیتکنندگان پیامبر اعظم ،افسادگری در زمین ،نسبت
فحشا به محصنات و  ...تنها از باب اشاره به همان عنوان کفر و فسق است (ابوالصالح477-478 ،1403 ،؛
شیخ طوسی ،بیتا44-46 ،2 ،؛ محقق اردبیلی ،بیتا693-694 ،؛ فیض کاشانی ،بیتا 206 ،1 ،به بعد؛
سبحانی.)611 ،3 ،1381 ،
از منظر فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز ،لعنِ کسانی که استحقاق لعن دارند ،فی الجمله،
پذیرفته شده است (ابن رشد .)545-551 ،18 ،1408 ،البته قید استحقاق در نظر برخی از اینان ،وصفِ کفر
با عنایت به جنس آن و علم به آن است .غزالی (م505ق) معتقد است :لعن ،گاهی به وصف عام تعلق می-
گیرد ،مثل :لعن ظالمان ،کافران ،فاسقان و امثال آن و گاهی لعن به وصف اخص از قسم پیشین است ،مثل
لعن یهویان ،مسیحیان ،خوارج ،زناکاران ،ریاکاران ،رباگیران و امثال آن؛ در هر دو فرض ،لعن مشروع و
جایز است .چون به مرگ حداقل یکی از میان آنان در حال کفر ،علم وجود دارد و گاهی لعن به شخص
معین است در این صورت ،اگر آن فرد از کسانی باشد که کفر او ثابت باشد ،لعن او جایز است؛ مثل :لعن
فرعون ،ابیجهل ،ابیلهب و امثال آن؛ چه اینکه کفر آنان در حال مرگ یقینی است و اگر آن شخصِ معین
و خاص از کسانی باشد که کفر او در حال مرگ ثابت نباشد ،یعنی نمیدانیم در حال مرگ ،کافر بوده و یا
توبه کرده و یکی از مقربانِ درگاه الهی شده است ،در این فرض لعن جایز نیست (غزالی.)17 ،9 ،
این نظریه ،در میان هر یک از چهار مذهب فقهی ،طرفدارانی دارد که میتوان از مذهب حنفی ،به
«کاشانی» ()142 ،7 ،1406؛ «سیواسی» (بیتا)421 ،7 ،؛ از مذهب مالکی به «قاضی عیاض» (نفراوی،1 ،
 )470و «حطاب رُّعینی» ()254 ،2 ،1412؛ از مذهب شافعی به «نووی» (بیتا« ،)394 ،4 ،ابن حجر
عسقالنی» ( 36 ،11 ،1407و  )37و «سیوطی» ( )292 ،4 ،1416و از مذهب حنبلی «ابن تیمیه» (،1416
« ،)511 ،6ابن مفرج» ( )119 ،10 ،1424و دیگران (مرداوی190 -189 ،10 ،1419 ،؛ بهوتی،6 ،1402 ،
125؛ بعلی )512 ،1 ،1406،اشاره کرد.
در مقابل این دیدگاه ،برخی معتقدند قید «استحقاق لعن» ممکن است منوط به وَصف کفر نباشد و
مراد از آن ،درخواست و طلب از خداوندِ سبحان برای دوری ملعون از منزلت و جایگاه اَبرار و بزرگان
باشد و قهستانی ابن عابدین ( )416 ،3 ،1421و ابن نجیم (بیتا 120 ،4 ،و  )121از مذهب حنفی بر این
عقیدهاند .عالوه بر اینکه ،ابن ناجی تنوخی از میان مالکیه (نفرانی470 ،1 ،؛ حطاب )254 ،2 ،1412 ،و
ابن حجر عسقالنی از شافعیه (258 ،9 ،1407؛  )67 ،12گزارش میدهند که برخی مشایخ و اساتید
خود ،لعن عاصیِ معین را جایز دانستهاند (شوکانی ،بیتا.)262 ،6 ،
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از میان حنابله نیز ،بنابر گزارش ابن تیمیه ،برخی به جواز لعن فاسق به صورت خاص و معین ،فتوا
دادهاند (ابن تیمیه )569 ،4 ،1406،و معتقدند همانطور که میتوان به سبب کار نیکویی که شخص معین،
انجام میدهد او را مورد درود و صالت قرار داد ،میتوان به خاطر ارتکاب گناه و استحقاق عذاب ،او را لعن
کرد (همان.)570 ،
راستیآزمایی فهم و تفسیر متفاوت از ادلّه در تبیین قید استحقاق ،موجب میشود تا به دقت ادلّهی
مشترك در فقه اسالمی ،قرآن و سنت نبوی (ص) با تأکید بر منابع اهل سنت مورد ارزیابی قرار گیرد.
 -4مبانی لعن در فقه اسالمی و تبیین محدودهی داللی آن
مبانی و دالیل قرانی لعن در فقه اسالمی به قرار زیر است:
 -1 -4قرآن
مفاد داللی آیات قرآن در دو محور کلی« ،لعنکنندگان» و «لعنشدگان» به شرح ذیل است:
خداوند سبحان با اِخبار از لعنِ خود نسبت به برخی افراد و گروهها (بقره 88 ،و  89و 159؛ نساء 52 ،و
 46و  93و 118؛ احزاب 57 ،و  )64رحمت خود را از آنان دور دانسته و در حقیقت بیزاری خود از ایشان را،
به مسلمانان خبر میدهد .وقتی خداوند سبحان با لعنِ صریح ،رحمت خود را در دنیا یا آخرت یا دنیا و
آخرت ،از برخی افراد و گروهها دور میداند ،به حکم عقل ،گویی آنها را به خاطر آن صفتی که مُتصف به
آن هستند ،مُستحق لعن بندگان دانسته است (جصاص.)124 ،1 ،1405 ،
در بیانی دقیقتر :اِخبار الهی ،مخصوصاً در برخی آیات در مقام اِنشاء در قالب جمله خبریه است (بقره،
159؛ محمد22 ،؛ احزاب )57 ،و این انشاء یا به نحو دعا علیه ملعونان است و یا امر به لعن برای مستحقان
آن است (آل کاشف الغطاء ،همان56 ،؛ کبیر مدنی207 ،7 ،1409 ،؛ مرعشی ،بیتا49 ،1 ،؛ سبحانی ،بیتا،
)612 ،3؛ یعنی بندگان نیز بایستی بیزاری خود از آن افراد و گروهها را نشان دهند یا با اظهار این بیزاری در
قالب لعن ،دوری رحمت الهی از خداوند سبحان را برای ملعونان درخواست کنند ،همانطور که خداوند
سبحان از دوری رحمت خود از ایشان پرده برداشته است.
با تقریب فوق ،ادعای برخی دانشوران اسالمی مبنی بر اینکه مشروعیت لعن ،فقط برای خداوند
سبحان ثابت بوده و بندگان حق لعن ندارند!! (شبراوی84 ،1423 ،؛ زرندی ،بیتا )288 ،و یا میتوان به
جای لعن به استغفار پرداخت (غزالی ،بیتا ،)17 ،9 ،مسموع نیست .چون لعن بندگان همان درخواست
دوری رحمت الهی برای ملعون است که پیشتر دوری رحمت الهی از آنان توسط خداوند در این آیات خبر
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داده شده است و اصوال قرائت آیاتی که حاکی از لعن خداوند سبحان نسبت به کافران و منافقان مثالٌ است،
به نوعی درخواست دوری ملعون از رحمت خداوند سبحان است (طوسی ،بیتا )524- 523 ،2 ،یعنی
مسلمانان با قرائت این آیات و گفتن (لعنه اهلل علی الظّالِمین) ،مثالً دوری رحمت الهی از ظالمان را از
خداوند سبحان طلب میکنند.
عالوه بر اینکه قرآن با مطلّع ساختن مسلمانان از لعن و نفرین برخی انبیاء الهی همچون حضرت
نوح(ع) (نوح26 ،؛ مائده ،78 ،هود )44 ،به نوعی از مشروعیت لعن و نفرین ،فی الجمله ،در این دنیا برای
غیر خداوند پرده بر می دارد .عالوه بر اینکه خطاب خداوند متعال به پیامبر اسالم(ص) مبنی بر اثبات نبوّت
بر مُحاجّهگرانِ ستیزهجو ،از راه مباهله و لعن (آل عمران ،)61 ،به روشنی بر مشروعیت بلکه مطلوبیت آن
نزد خداوند سبحان داللت دارد .به عبارت دیگر ،خداوند متعال برای اتمام حجت با عنادورزانی که از
پذیرش حق سر باز میزنند به مبارزه با آنان از طریق لعن و نفرین و درخواست لعنت خداوند بر دروغگویان،
اشاره میکند (محقق ثانی ،بیتا.)43 ،
ذکر نام مالئکه و مردمان و به طور کلی لعنتکنندگان (العنون) در کنار نام خداوند سبحان به عنوان
العن و لعنت کننده در قالب جملهای خبری در برخی آیات (بقره 159 ،و 161؛ آل عمران ،)87 ،نشان-
دهندهی اِخبار خداوند از استحقاق آن افراد و گروههای مذکور به لعنت خداوند و غیر خداوند است ،البته
مادامی که آنان متصف به برخی صفات باشند و توبه نکرده باشند .به عبارت دیگر( ،وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ) در
برخی آیات (بقره161 ،؛ آل عمران ،)87 ،به نحو قضیه حقیقیه مراد است؛ یعنی آن افراد ،مستحق لعن همه
مردمان هستند (سیوطی27 ،1416 ،؛ مراغی ،بیتا207 ،3 ،؛ طنطاوی ،بیتا174 ،2 ،؛ قرطبی،2 ،1364 ،
 .)190توجه به این معنا بهخاطر آن است که اگر ظاهر آیات مذکور مراد باشد ،باید با واقع و نفساالمر
مطابقت داشته باشد و مالئکه و همهی مردمان العن باشند و حال آنکه قطعاً چنین نیست و بسیاری از
مردمان ،از مؤمنان و مسلمانان و دیگران ،ملعونانِ مندرج در آیه شریفه را لعن نکرده و نمیکنند و این عدم
مطابقت با واقع ،از ساحت باری تعالی به دور است (جصاص ،همان124 ،1 ،؛ آلوسی ،همان427 ،1 ،؛ فیض
کاشانی ،همان 207 ،1 ،و  .)208در حقیقت ،مفاد خبریبودن لعن مالئکه و مردمان ،در مقام دفع این توهم
است که لعن آن افراد و گروهها تنها مختص خداوند سبحان نیست ،همانطور که عذاب و کیفر آنان
مختص اوست (طوسی ،همان .)523 ،2 ،بلکه مردمان نیز ،با توجه به لعنت خداوند بر آن افراد و گروهها ،و
به خاطر استحقاق آنان ،میتواند در دنیا یا آخرت یا در دنیا و آخرت (سیوطی27 ،1416 ،؛ شوکانی ،همان،
 )187 ،1از خداوند درخواست کنند تا رحمت خود از ملعونان را دور سازد ،رحمتی که خودِ خداوند از دوری
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ملعونان از آن خبر داده است .توجه به تکرار واژهی (یَلعَنُهُم) (بقره )159 ،نیز به تفاوت لعنت خدا با لعنت
دیگران اشاره دارد (بالغی )143 ،1 ،1420 ،به این بیان که لعنت خدا یعنی خداوند ایشان را از رحمت و
سعادت دور مىکند و لعنت لعنتکنندگان (العنون) ،نفرین و درخواست لعن خدا برای ملعونان است (عینی،
همان188 ،12 ،؛ سبزواری66 ،1419 ،؛ بغدادی ،همان )93 ،1 ،و نظر به اطالق آن ،این لعن میتواند در
دنیا و آخرت باشد؛ یعنی مالئکه و مردمان در دنیا یا در آخرت یا در دنیا و آخرت میتواند العن باشند (ابن
جوزی ،همان128 ،1 ،؛ حائری346 ،1 ،1377 ،؛ حسینی شیرازی ،بیتا.)203 ،1 ،
در نگاهی عمیقتر به آیات مذکور باید گفت :ذکر نام مالئکه و مردمان و العنون در کنار نام خداوند
سبحان به عنوان العن ،با اینکه لعن خداوند از همه بلیغتر و رساتر و گیراتر است ،نشان دهندهی آنست که
به مسلمانان و بندگان بفهماند آنها نسبت به لعنت و تبرّی از ملعونان ،مکلّف هستند (ابوالفتوح رازی،
 )422 ،4 ،1408به عبارت دیگر ،هر چند ظاهر آیات شریفه خبری است ،منتها مراد واقعی ،انشاء و امر
خداوند به لعن آن افراد و گروههاست .این گفتمان قرآنی در آیات دیگری همچون (وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ) (بقره )228 ،نیز استعمال شده است؛ جمله در ظاهر خبریه ولی مراد از آن إنشاء و
تکلیف بر لعن مُستحقان آن است (کبیر مدنی ،همان208 – 207 ،7 ،؛ مرعشی ،همان49 ،1 ،؛ سبحانی،
همان .)612 ،3 ،توجه به این کاربرد از آن جهت است که خداوند متعال در آیات دیگر با لعنِ خود ،آن افراد
و گروه ها را مستحق لعن دانسته است؛ پس ذکر نام مالئکه و مردمان و العنون در آیات مذکور ،نه فقط به
خاطر خبر از استحقاق لعن برای آن افراد و گروههاست ،بلکه مفاد آن انشاء و امر است .یعنی همگان به
لعن و تبرّی از آن افراد و گروهها مکلّف هستند.
توضیح بیشتر اینکه وقتی خداوند سبحان با لعنِ صریح ،رحمت خود را ،در دنیا ،یا آخرت ،یا دنیا و
آخرت ،از برخی افراد و گروهها دور میداند ،به حکم عقل ،گویی آنها را به خاطر آن صفتی که متصف به
آن هستند ،مُستحق لعن بندگان دانسته است .و لعن بندگان هم چیزی جز درخواست دوری رحمت الهی
برای ملعون نیست؛ دوری از رحمتی که خداوند از آن خبر داده است .شکی نیست که مالئکه و انبیاء و
اولیاء و تابعان آنان ،آنچه را که خداوند دوست میدارد را دوست میدارند و در مقابل ،آنچه را که او لعن
میکند ،آنها نیز لعن میکنند .زیرا همه از اراده و امر حق تعالی مُنبعث هستند .مگر ممکن است خدا کسی
را لعن کند ولی پیامبر(ص) او را لعن نکند! مالئکه او را لعن نکنند (سبزواری !)200 ،2 ،1409 ،بنابراین،
ذکر نام مالئکه و مردمان و العنون برای فهماندن چیزی بیش از استحقاق لعن آن افراد و گروههاست و
آن مفاد انشائی و امری خطابِ مذکور است (محقق ثانی ،بیتا .)43 ،یعنی همگان به لعن آن افراد و گروهها
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مکلّف هستند .البته وجوب و استحباب آن حَسب اختالف انظار متفاوت است و نظر نویسنده ظهور گزاره-
های مذکور در وجوب آن است.
و اما لعنشدگان :در قرآن کریم ،گاهی افراد مشخصی همچون ابلیس (حجر35 ،؛ نساء  )118و گاه
گروههایی مثل دروغگویان (آل عمران61 ،؛ نور ،)7 ،ظالمان (آل عمران ،)87 ،کافران (بقره 88 ،و 161؛
احزاب ،)64 ،مشرکان (فتح ،)6 ،منافقان (توبه68 ،؛ محمد ،)23 ،تهمتزنندگان به زنان مومن (نور،)23 ،
آزاردهندگان خدا و رسول خدا (احزاب ،)57 ،قاتل عمدی مومن (نساء ،)93 ،پیمانشکنان ،قاطعانرحم،
مفسدان فی األرض (رعد )25 ،و کتمانکنندگان حقایق دینی (بقره )159 ،و گاه اقوام مثل قوم عاد (هود،
 ،)59قوم فرعون (هود99 ،؛ قصص ،)42 ،اصحاب سبت (نساء )47 ،و شجره ملعونه (اسراء )60 ،مورد لعن
قرار گرفتهاند.
عنایت و توجه به آیات مذکور ،داخلنمودن عنوان فِسق در معیار استحقاق لعن را تائید میکند؛ به
طور خالصه ،عموم تعلیل خداوند متعال در خصوص قاتل در آیه شریفه (وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ) (نساء)93 ،
و لعن خداوند بر عنوان کذب و دروغگویی در آیه (وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ) (نور،
 ،)7بر مشروعیت لعن بر فاسق داللت دارد .همانطور که عمومیت مستفاد از جمعِ مُحلّی به «ال» در واژه-
ی «الظالمین» در آیه شریفه (أَال لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ) (هود )18 ،بر عنوان «فاسق» نیز شامل است ،چه
اینکه به شهادت خداوندِ متعال در قرآن (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ) (فاطر ،)32 ،فاسق بر نفس خود ظُلم کرده
است .بنابراین ،در استحقاق لعن ،صدقِ عنوان کفر به معنای اعم از شرك یا صدقِ عنوان فسق الزم است.
البته شایان ذکر است ،ارتکاب گناهان صغیر ،مجوز لعن مُرتکبِ آن نیست ،چه اینکه به تصریح خداوند در
آیه شریفه (الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِال اللَّمَمَ) (نجم )32 ،صغائر موجب نقص در ایمان نبوده و
عدالت را از بین نمیبرد (کلینی)6 – 1 ،442 . 441 ،2 ،1407 ،؛ هر چند که اصرار بر صغیره و کوچک-
شمردن آن ،بنابر ادلّه (حر عاملی )14 – 1 ،314 – 310 ،15 ،1409 ،از کبائر است و مرتکب آن استحقاق
لعن دارد ،چون عنوان فاسق بر او صادق است (محقق ثانی ،بیتا44 – 43 ،؛ .)47 - 46 ،2 ،1409
همانطور که گفتیم ،نظریهی شایع میان اهل سنت آنست که لعن صاحبان اوصاف و عناوین و اقوام
مذکور ،با همان تعابیر مذکور در آیات ،بدون تعیین شخص و فرد خاصی به عنوان مصداق آن عنوان و
صفت خاص ،مشروع است؛ یعنی در لعنِ عناوینی چون ظالم ،کاذب ،منافق ،و امثال آن ،جنس منافق ،مثال،
مراد است ،نه هر فردی از آن جنس ،و نه فردِ معینی از آن؛ و حال آنکه ،این نظریه و اعتقاد به آن نه تنها
در این بحث (لعن) بلکه در سایر مباحث فقهی ،مستلزم آنست که احکام فقهی و شرعی فقط متوجه عناوین
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بوده و نتوان بر مصادیق آن عنوان تطبیق نمود؛ مثال حکم زنا در آیهی شریفه (الزَّانِیَه وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ
واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَه) (نور )2 ،در خصوص افراد و اشخاص زناکار وارد نشده بلکه تنها بر عنوان و جنس
زانی و زانیه وارد شده است ،همچنین در خصوص سارق و سارقه و بقیه احکام فقهی چنین است ،که در
این صورت ،تمام احکام شرعی تعطیل خواهد شد؛ چون آن احکام به افراد و اشخاص تعلق نگرفته و به
عنوان تعلّق گرفته است!! .عالوه بر اینکه عناوین و اوصاف در خارج و واقعیت وجودی ندارند ،پس حکم به
لعن و شالق و رجم و قطع دست و امثال اینها بر آن باطل است .زیرا عناوین و اوصاف از افراد و مصادیق
خارجی که متصف به آن صفت یا عنوان خاص هستند ،ارتکاز یافته و وجود ذهنی مییابند و حال اگر حکم
شرعی تنها به عناوین و اوصاف تعلّق گرفته باشد ،باتوجه به اینکه این عناوین و اوصاف وجود خارجی
ندارند ،پس امتثال حکم شرعی باید در ذهن صورت گیرد!!! مثال ،جلد و شالق به سارق و امثال آن باید در
ذهن صورت گیرد! این امر باطل و مخالف مسلّمات شریعت است .پس تعلّق حکم به عناوین و اوصاف از
باب مرآتیت آنها نسبت به افراد و مصادیق خارجی است ،حکم شرعی بر عناوین کلی جعل شده و این
عناوین به مصادیق سرایت میکند و به اصطالح ،حکم ،به مصادیقِ مُتعلقِ خود مُنحل میشود .در این
صورت باید گفت ،لعن بر افراد و اشخاصی که متصف به آن صفات و عناوین و اقوام مذکور در آیات مذکور
باشند از باب تمسک به نص قرآن مشروع است .اگر بر این مطلب اصرار شود که لعن در قرآن بر همان
عنوان و صفات مذکور بوده بدون آنکه بر مصادیق و افراد معینی تطبیق گردد ،باید گفت ،این لعنها
جملگی لغو است!! چون عنوان در واقعیتِ خارجی وجودی ندارد پس فائدهای هم ندارد و مُستلزم آنست که
امر لغو و بیهودهای به خداوند متعال استناد یابد و این امر قطعاً باطل است (عبید کلبانی.)29 -30 ،1428 ،
ممکن است گفته شود ،مشروعیت لعن تنها برای کافران است چون اینان هستند که از رحمت الهی
به دور هستند ،پس در لعن صاحبان اوصاف و عناوین و اقوام مذکور ،لعن عناوینی چون ظالمان،
دروغگویان و امثال آن از آن جهت است که در بین آنان قطعاً کسانی هستند که در حال کُفر مردهاند؛ و
چون افراد و اشخاص معینی که متصف به صفات مذکور هستند ،ممکن است توبه کنند ،دیگر لعن آنها
جایز نیست (غزالی ،همان17 ،9 ،؛ ابن علیش ،بیتا271 ،5 ،؛ ابن تیمیه.)569 ،4 ،1406 ،
روشن است که این نظریه اجتهاد در مقابل نصِ صریح از قرآن کریم است!! چه اینکه توجه به برخی
آیات قرآن همچون (وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ) (نور )7 ،نشان میدهد که دروغگویی
عنوانی است که استحقاق لعن الهی را دارد و لعنت فرستادن زوج بر خود در جریان لِعان ،دلیل روشنی بر
جواز لعنِ افراد خاص و معین اعم از کافر و مسلمان است .خصوصاً آنکه ،آیه مذکور در شأن یکى از صحابه
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رسول خدا(ص) و همسر او نازل شده است (بخاری .)4156 ،1603 ،4 ،1407 ،ابن عابدین از بزرگان فقه
حنفی ،بعد از آنکه متمایل به عدم جواز لعن بر افراد خاص و معین است ،مینویسند« :اشکالی که بر
ممنوعیتِ لعن افراد خاص و معین مطرح است ،مشروعیت لعان است؛ چون در آن ،لعن فرد معین مطرح
است و هر چند این لعن در تقدیر و فرض دروغگویی زوج است ،منتها این باعث نمیشود تا لعن معین و
خاص نباشد» (ابن عابدین ،همان .)416 ،3 ،از طرف دیگر ،عنایت و توجه به برخی صفات و عناوین لعنت
شده در قرآن ،نه تنها قابل صدق بر مسلمانان نیز میباشد بلکه ظهور برخی از آنها ،همچون منافقان،
ایجاب میکند که لعن بر مسلمانانِ اتصاف یافته به آن صفت و عنوان خاص یعنی نفاق است .چه بسا،
عنایت به همین مطالب در تبیین فقهی حکم لعن ،باعث گردید با برخی از اندیشمندان اهل سنت ،به جواز
لعن فرد عاصی در فرض تعیین مصداق آن حکم کنند (نفرانی ،بیتا470 ،1 ،؛ حطاب رعینی،2 ،1412 ،
 .)254در تبیین داللی سنت نبوی (ص) توضیح بیشتر خواهد آمد.
 -2-4سنت نبوی (ص)
لعن از مضامینی است که در سنت نبوی(ص) نسبت به اشخاص و گروههای مختلف از طریق اهل-
بیت گرامیشان :و دیگران گزارش شده و در جوامعروایی مُنعکس شده است؛ نظر به اهمیت بحث ،در ادامه
با تکیه بر احادیث موجود در مجامع روایی اهل سنت ،حکم لعن در سنت نبوی(ص) پیگیری و واکاوی می-
شود .مطابق سنت گزارش شده از رسول خدا(ص) ،صاحبان اوصاف و عناوینی همچون «ربا دهنده و ربا
گیرنده»؛ «رشوه دهنده و رشوه گیرنده»؛ «جنایتکاران در مدینه النبی»؛ «پناه دهندگان به جنایتکار در
مدینه النبی»؛ «حالل شمارندگان حرام الهی»؛ «تارك سنت نبوی»؛ «اذیت کنندگان رسول خدا و اهل
بیت ایشان» در گزارشات متعددی مورد لعن پیامبر اعظم (ص) واقع شده (بخاری ،همان4177 ،1514 ،4 ،؛
و 6117 ،2223 ،5؛ و 6374 ،2482 ،6؛ ترمذی ،)2154 ،457 ،4 ،1403 ،مشروعیت لعن بر آنان برای
پیروان سنت پیامبر اعظم (ص) نیز ثابت است و به تقریبی که گذشت ،طلب دوریِ عنوان مذکور ،بما هو
عنوان ،از رحمت الهی توسط پیامبر اعظم (ص) لغو و بیهوده است! بلکه این مصادیق و افراد آن عنوان و
وصف هستند که طلب دوری آنان از رحمت الهی مدِّ نظر پیامبر اعظم (ص) است .و اصوال عنایت به برخی
گزارشات نشان می دهد که مسلمان و غیر مسلمان ،مادامی که متصف به آن صفات و عناوین مذکور باشند،
ملعون پیامبر اعظم (ص) خواهند بود .به عبارت دیگر ،صفات و عناوین لعنت شده در کالم رسول خدا(ص)،
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نه تنها قابل صدق بر مسلمانان نیز میباشد بلکه ظهور برخی از آنها ایجاب میکند که لعن رسول خدا
(ص) بر مسلمانانِ اتصاف یافته به آن صفت و عنوان خاص است .به عنوان نمونه وقتی در گزارش
«سمعت رسول اهلل (ص)یقول سیکون فی آخر أمتی رجال یرکبون على السروج کأشباه الرجال ینزلون على
أبواب المسجد نساؤهم کاسیات عاریات على رؤوسهم کأسنمه البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات..
أحمد بن حنبل)7083 ،223 ،2 ،؛ زنانِ در آخر الزمان که با اوصاف خاصی در اجتماع ظاهر میشوند ،مورد
لعن قرار گرفتهاند ،نمیتوان گفت که چون در میان آن زنان ،زنان کافر هم بودهاند ،پس به این لحاظ لعن
شده اند .چون در ابتدای گزارش تصریح شده که در امت رسول خدا(ص) در آخر الزمان ،زنانی با چنین
اوصافی خواهند آمد و ملعون پیامبر(ص) هستند و این نشان از مسلمان بودن آن زنان با اوصاف خاص
است .و یا در گزارش ابوهریره از پیامبر(ص) «قال رسول اهلل (ص) :إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت
فبات غضبان علیها لعنتها المالئکه حتى تصبح»(بخارى ،همان ،)3065 ،1182 ،3 ،ظهور روایت در
خصوص زنانِ مسلمانی است که تمکین همسر نکرده و به این سبب عاصی و گنهکار هستند .امام بلقینی
(ابن حجر )67 ،12 ،1407 ،و برخی مشایخ ابن حجر عسقالنی (همان )258 ،9 ،با استناد به گزارش اخیر،
لعن بر مسلمانِ گنهکار به صورت معیّن و خاص را جایز دانسته اند .و یا وقتی عنوان «تارك سنت رسول
خدا(ص)» در گزارش عایشه از رسول خدا(ص) مورد لعن آن حضرت قرار میگیرد (ترمذى ،همان،457 ،4 ،
 ،)2154آیا میتوان فرض نمود که تارك سنت رسول خدا(ص) آن دسته کسانی است که در میانشان کافر
است!! اگر چنین بوده باشد هر آینه ذکر این عنوان لغو است چون اگر کافر باشند دیگر خود پیامبر (ص) را
به عنوان پیامبر الهی (ص) قبول ندارند و دیگر تارك سنت رسول خدا (ص) در عرف و مردمان بر اینها
اطالق نمی شود .بنابراین ،لعن بر صاحبان عناوین و مصادیق مذکور ،چه مسلمان باشند و چه غیر مسلمان،
مشروع است .برخی در تبیین و دفاع حداکثری از نظریهی عدم جواز لعن بر مسلمان فاسق ،معتقدند لعنِ
این افراد برای پیامبر(ص) مانعی نداشته است ،چونکه آن حضرت (ص) به فرجام افراد و اشخاص اِشراف
داشته و می دانسته که آن فرد و شخص خاص توبه کرده یا نکرده است؛ و چون ممکن است ،افراد و
اشخاص مُتصف به فسق ،در برههای از عُمر خود توبه کنند و مورد بخشش و رحمت الهی واقع شوند پس
لعن آنان توسط غیر از پیامبر اعظم (ص) ،جایز نیست چون اینان از توبهی آن فرد مطلع نیستند ،پس
بایستی لعن با عناوین کلی که یقین داریم در بین آنها کافرانی نیز هستند ،صورت گیرد .مثل لعن بر ظالمان
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(بجیرمی.)250 ،4 ،1417 ،
عقیده مذکور مُبتنی بر فهمِ غلط از لعن متصف شدگان به فسق و کفر است .گویا گمان میشود که
در لعن ،تثبیت و حتمیت در دوری از رحمت الهی مطرح است! و حال آنکه ،توبه کردن یا احتمال توبه
کردن برای شخصِ خاصی که هماکنون فاسق ،ظالم ،یا کاذب و  ...است ،ربطی به تجویز دعا بر علیه و
لعن او ندارد .چون اوال! ،تا یقین به توبهی او در بین نباشد ،عقل و عقالء به فِسق او حکم میکنند و به
اصطالح مادامی که یقین در بِین نباشد ،یقین سابق نقض نخواهد شد؛ اصوالً ،اگر صِرف احتمال توبه کردن
کافرِ معین ،در عدم جواز لعن او کافی باشد ،هر آینه باید گفت غسل و کفن او نیز واجب است ،چون چه
بسا با توبه و گِرویدن به اسالم مُرده باشد!! حال آنکه قطعا چنین نیست و فقیهی از علمای اسالم به آن
فتوا نمیدهد و ثانیاً ،احکام تابع موضوعات هستند و با تغییر موضوعات تغییر مییابند .به عبارت دیگر ،لعن
بر متصف شدگان به فسق و کفر ،به معنای آنست که مادامی که آن فرد خاص مُتصف به آن صفت است،
دور از رحمت الهی باشد و نه اینکه معنای لعن ،تثبیت و حتمیت در دوری از رحمت الهی باشد (خوئى ،بی-
تا.)296 ،13 ،
در توضیحی بیشتر ،خداوند متعال فاسقان را مادامی که بر فسق خود پافشاری کنند ،دور از رحمتِ
خود دانسته به نحوی که از هدایت الهی بینصیبشان ساخته است (مائده108 ،؛ توبه 24 ،و  80و 96؛ و
الصف5 :؛ منافقون ، 6 ،در عین حال به دوست داشتن توبه کنندگان و شمول رحمت خود بر آنان خبر می-
دهد (بقره )222 ،حال در فرضی که زید ،مثالً ،در برههای از زندگی شراب خوار بوده و عنوان فسق بر او
صادق است ،به حکم قرآن ،از رحمت الهی دور بوده و مبغوض خداوند متعال است و با اینکه خداوند متعال
از حال برخی فاسقان خبر دارد که ممکن است توبه کنند ،باز هم از غضب و دوری رحمت خود بر فاسقان
سخن می گوید .اگر آن فرد توبه کند ،مورد رحمت الهی است و خداوند او را دوست میدارد .این نشان می-
دهد که لعن و طلب دوری از رحمت الهی برای شخص فاسق ،مادامی است که متصف به فسق باشد و نه
اینکه در لعن ،تثبیت و حتمیت در دوری از رحمت الهی مطرح باشد .نتیجه آنکه ،همانطور که میتوان به
سبب کار خیر و نیکو بر مسلمان معین و مشخص ،رحمت الهی را طلب نمود ،هر چند که احتمال دارد کافر
از دنیا رود ،میتوان به خاطر ارتکاب گناه (کبیره) و استحقاق عذاب ،نیز او را لعن کرد ،و دوری از رحمت
الهی را برای او طلب نمود و این ربطی به فرجام کار او ندارد .عالوه بر اینکه فهم عمومی حاضران در زمان
نزول شریعت اسالمی از لعن پیامبر(ص) نسبت به صاحبان اوصاف و عناوین مذکور ،نشان میدهد که
اتصاف افراد بر آن اوصاف کافی است (مسلم ،بیتا1582 ،1207 ،2 ،؛ 2125 ،1678 ،3؛ طبری،2 ،1403 ،
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460؛ 132 ،3؛ بیهقی5154 ،294 ،4 ،1421 ،؛ شیبانی551 ،2 ،1406 ،؛ مسعودی.)311 ،1 ،1965 ،
با حفظ مطالب مذکور ،اگر ،بنابر عقیدهی گروهی از مسلمانان ،یکی از آن اوصاف و عناوینِ حاکی از
فسق و کفر بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد ،در
اینجا مسئله جدیدی رخ میدهد و آن اینکه مطابق فقه اسالمی ،مخصوصاً فقه مذهب جعفری ،آیا مکلّف
میتواند به استناد ادله ی پیشین به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت ورزد و اصوال حکم لعن بر آن مصادیق
خاص چیست؟ در ادامه الزم است جایگاه اتحاد مسلمین و حفظ نظام اسالم در فقه اسالمی مشخص و
میانکنش ادلهی حفظ نظام با ادلهی لعن از منظر فقه اسالمی تبیین شود.
 -5حفظ نظام اسالم و جایگاه اتحاد مسلمین در آن
عقل و فطرتِ سلیم مراعات مصالح عمومی را الزم و ضروری میداند بنابراین ،صیانت و حفاظت از
نظام اسالم و جامعه اسالمی ،الزم است (نجف آبادی)298 ،4 ،1409 ،؛ بنابر تالزم حکم عقل و شرع (کل
ما حکم به العقل حکم به الشرع) ،واجب شرعی است .عالوه بر عقل ،شرع مُبین نیز بر وجوب حفظ نظام
اسالم نیز توجه نموده (صحیفه امام ،امام خمینی494 ،11 ،؛  )329 ،15و با توجه به احادیث اهل بیت ،یکی
از فرائض مهم الهی بر همگان ،حفظ نظام اسالم است (نجفآبادی ،همان.)300- 306 ،
مَناط و مالكِ وجوب حفظ نظام ،مطابقت آن با «مصلحت عمومی جامعه اسالمی» است؛ به عبارت
دیگر ،حفظ نظام به حفظ مصلحت عام برمیگردد ،چنانکه اخالل به آن ،نادیدهگرفتن همین مصلحت است،
و ربطی به عسر ،حرج و اضطرار ندارد .پس حفظ نظام اسالم واجب است ،هر چند به عسر ،حرج ،اضطرار،
ضرورت و ضرر منتهی نگردد .بنابراین ،تکتک آحاد جامعه اسالمی (مسلمین) مأمور به حفظ نظام و مَنهی
از هَتک و اخالل آن هستند چه اخالل ،عسر ،حرج ،اضطرار و  ...پیش آید یا نیآید (علیدوست،1388 ،
 .)127امام خمینی (ره) در مورد اهمیت حفظ نظام اسالم و جایگاه آن نسبت به سایر فرایض میگوید:
«حفظ اسالم ،یک فریضهی الهی است ،باالتر از تمام فرایض؛ یعنی هیچ فریضهای در اسالم ،باالتر از
حفظ خود اسالم نیست» (امام خمینی .)329 ،15 ،1378 ،حفظ نظام اسالم و پاسداری از آن ،در گروه حفظ
اتحاد مسلمین و جامعه اسالمی است و حفظ اتحاد مسلمین بدون احترام مسلمانان از هر گرایش و مذهب،
به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست .مسلمانان با در نظر گرفتن همین مصلحت ،باید از هرگونه
اهانت و توهین حتی در قالب لعن به اشخاص و مصادیقی که مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان از
مذاهب مختلف اسالمی ،پرهیز کنند.

حکم لعن بر متصف شدگان به فسق و کفر ...

25

توضیح بیشتر آنکه جهان اسالم و جامعه اسالمی از دیرباز تاکنون دستخوش تهدیدات دشمنان اسالم
و استعمار و استکبار ابرقدرتهای شرق و غرب بوده است تا جایی که تقابل با دشمنانِ قسم خوردهی
اسالم که به نابودی اسالم و آموزههای اصیل و روح بخش آن کمرِ همت بسته اند ،ایجاب میکند تا
مسلمانان ،اتحاد خود را حفظ کرده تا با این عمل ،پاسدار نظام اسالم و جامعه اسالمی باشند.
حال اگر گروهی از مسلمانان ،بنابر بر تطبیق برخی عناوینِ حاکی از استحقاق لعن بر مصادیق ،به لعنِ
اشخاص و افرادی روی آورند که مورد احترام گروهِ دیگری از مسلمین باشند ،در این صورت وحدت و
یکپارچگی مسلمین مَخدوش گشته و نظام اسالم و جامعه اسالمی دچار تفرقه و دو دستگی یا چند دستگی
می شود و استمرار آن ،قطعا ،راه را برای نابودی اسالم ناب به دست خود مسلمانان فراهم میسازد .بنابراین،
ادلهی حاکی از حفظ نظام اسالم ،مُستلزم آنست که لعن و به طور کلی هر گونه اهانت و توهین به
مصادیق و افراد معین و مشخصی که مورد احترام گروه دیگری از مسلمانان هستند از جهت شرعی (فقه)
ممنوع و حرام باشد .و این به آن معناست که هیچ یک از مسلمانان ،نباید عناوین مذکور در استحقاق لعن
بر اشخاص و افرادی تطبیق کنند در حالی که آن اشخاص مورد احترام گروه بسیاری از مسلمانان با گرایش
و مذاهب مختلف ،باشند .عالوه بر درك عقل و وجدان بر ضرورتِ حفظ نظام اسالم با حفظ اتحاد و وحدت
مسلمین ،مطالعه سیرهی عملی اهلبیت عصمت و طهارت در تعامل با گروهها و فرقهها و گرایشهای
مختلف اسالمی (صدوق ،بیتا91 ،1 ،؛ کلینی ،همان 2 ،8 ،تا  )14و عملکرد اصحاب ایشان (طوسی،1411 ،
386؛ عالمه مجلسی ،)357 ،51 ،1403 ،در قالب گزارشات مختلفی در منابع تاریخی و روایی مُنعکس شده
است و به روشنی ممنوعیت و حرمت شرعیِ اهانت و توهین در قالب لعن بر افراد و اشخاصِ مورد احترام
اهل سنت ،به منظور حفظ نظام اسالم در قالب حفظ اتحاد مسلمین ،داللت دارد.
 -6تبیین فقهی تقابل ادلّه لعن با ادلّه حفظ نظام
رفتارها و اعتقادات افراد در جامعه اسالمی ،سهگونه است؛ یا کامالً شخصی است و به هیچ وجه جنبه
اجتماعی ندارد ،یا مىتواند اثر اجتماعی داشته باشد ،ولی شخص میکوشد تا رفتار یا باورش به هیچ عنوان،
جنبهی اجتماعی و عمومی پیدا نکند و حتی مانع از تسرّی آثار آن بر جامعه اسالمی مىشود ،یا از باب آثار
و نتایج و یا ذات عمل و ماهیت آن ،جنبه عمومى و اجتماعی دارد ،مثالً در مأل عام اقدام به لعن افراد و
اشخاصی میکند که به گمان خود هر چند صحیح ،تطبیق یافته از عناوینی است که لعن به پشتوانه آن باید
صورت گیرد ،حال آنکه آن افراد و اشخاص مورد احترام گروههای دیگر از مسلمین است .در فرض اخیر و
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حتی فرض دوم ،ادلهی حاکی از وجوب حفظ نظام اسالم در قالب حفظ اتحاد مسلمین ،با ادلّه وجوب یا
استحباب لعن بر افراد و مصادیق تطبیق یافته از عناوین حاکی از استحقاق لعن ،تقابل داشته و در توضیح
میانکنش قاعده حفظ نظام اسالم با لعن بر افراد و مصادیق محترم نزد گروهی از مسلمین ،دو تبیین
فقهی ،در منظر مذهب جعفری ،ارائه میشود.
 -1-6تبیین اول
در ممنوعیت لعن بر اشخاص مورد احترام نزد گروهی از مسلمین در جایی که مصلحت حفظ نظام
اسالم در گرو اتحاد مسلمین و احترام متقابل به مقدسات و عقاید آنان از هر گرایش و مذهب ،از مفسدهی
آن ،مهمتر باشد ،قانون «لزوم تقدیم اهم بر مهم» جاری است .در تزاحم (تنگاتنگى) میان لزوم لعن و تبری
و وجود مصلحت دیگر ،معیار« ،اهم» بودن دلیل است (اصطالحات االصول ،مشکینی )87 ،پس آن که
مهمتر است ،پیش میافتد (اجود التقریرات ،خوئی .)278 ،4 ،ادلّهی لعنِ بر افراد و اشخاص ،که تطبیق یافته
از عناوین کفر و فسق است ،هنگام تزاحم با ادلّهی حفظ نظام اسالم و مراعات مصلحت عمومی جامعه
اسالمی ،به مرحلهی فعلیت نرسیده و تنها در مرحله «شأنى» باقی میماند .همین امر باعث میشود تا
مسلمین عقاید و مقدسات مذاهب مختلف را محترم شمرده و به اهانت و توهین در قالب لعن و امثال آن
اقدام نکنند .اتحاد مسلمین و حفظ نظام اسالم که در پرتو آن تحقق مییابد ،ایجاب میکند تا مسلمین از
هر گونه اقدامی که موجب خدشهدار شدن اتحاد گردد ،پرهیز کنند .به عبارت دیگر ،حفظ نظام اسالم و
پاسداری از آن که در گرو حفظ اتحاد مسلمین و احترام به مقدّسات آنهاست ،از اموری است که شارع
مقدس راضى به ترك و اهمال در آن نیست ،به همین دلیل در تزاحم با هر دلیلی ،از جمله ادلّهی لعن بر
افراد و اشخاصِ متصف به عنوان «کفر» و «فسق» ،دلیل مذکور از فعلیت خارج شده و ارتکاب آن دیگر
مشروع نیست.
 -2-6تبیین دوم
گفتیم حفظ نظام اسالم به مصلحت عام برمیگردد و تکتک آحاد جامعه اسالمی مأمور به حفظ نظام
اسالم و مَنهی از هَتک و اخالل آن هستند چه با اخالل ،عسر ،حرج ،اضطرار و  ...پیش آید یا نیآید.
عمل به احکام دین اسالم توسط همگان در جامعه اسالمی یکی از بارزترین عواملی در حفظ نظام
اسالم است .به عنوان مثال ،همگان ،در وهله اول ،به لعن بر افراد و اشخاص متصف به وصف «کفر» و
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«فسق» ،مکلّف هستند ،عدم رعایت و امتثال این حکم ،خود موجب اخالل نظام اسالم خواهد بود.
حال اگر در مواردی حفظ نظام اسالم در گرو نقضِ برخی از احکام ابتدایی و اولیه اسالم باشد ،و یا
عمل به آن احکام در شرایط ویژه و خاص ،نظام اسالم را مخدوش سازد ،حکم شرعی اسالم از عنوان حکم
اولی به حکم ثانوی تبدیل میشود .به عبارت دیگر ،وقتی لعن بر صاحبان اوصاف کفر و فسق ،همراه با
تطبیق برخی مصادیق آن دو عنوان بر افراد و اشخاصی همراه باشد که آن افراد و اشخاص مورد احترام
گروههای دیگر از مسلمین از مذاهب اسالمی باشد ،در اینجا عمل به ادلّهی لعن بر مصداقی معین و
مشخص ،خود موجب اخالل نظام اسالم شود ،این تغییر عنوان ،موجب تغییر حکم اولی لعن بر مصادیقِ
خاص و معین به حکم ثانوی حرمت خواهد شد .پس هر چند که مفاد ادلّهی لعن ،وجوب یا استحباب لعن
بر افراد و اشخاص متصف به صفت «کفر» و «فسق» است ،منتها اگر در تطبیق آن اوصاف بر برخی افراد،
مصادیقی یافت شود که از مقدّسات مذاهب اسالمی هستند ،حفظ نظام اسالم عنوانی است که میتواند ما
را به حکم ثانوی لعن بر مصادیق خاص که همانا حرمت است رهنمون سازد .فتاوی و احکام فقهای مذهب
جعفری از دیرباز تاکنون ،به ممنوعیت هرگونه اهانت و توهین به افراد مورد احترام و مقدّس نزد اهل سنت
(جمعی از نویسندگان ،)1394 ،در همین راستا تبیین میشود .البته شکی نیست که تبرّی از غیر مذهب
حق ،یکی از فروع دین بوده (صدوق607 ،2 ،1368 ،؛ حرعاملی ،همان )17 ،176 ،16 ،و در روایات فراوانی
به وجوب حبّ و بغض در راه خدا اشاره شده (حرعاملی ،همان ،16 ،بَابُ وُجُوبِ الْحُبِّ فِی اهللِ وَ الْبُغْضِ فِی
اهللِ 165 ،...ـ  )172تا جایی که ایمان مساوی با حبّ و بغض معرفی شده (همان )170 ،16 ،و از
محکمترین دستاویزهای ایمان قلمداد گردید (همان .)177 ،16 ،اما با نگاهی به ادلّهی حفظ نظام اسالم که
در گرو حفظ اتحاد مسلمین است ،تبری و اظهار آن در قالب لعن باید به گونهای باشد که اهانت و توهینی
به سایر مذاهب اسالمی در آن نباشد .الزم به ذکر است ،حاکم اسالمی در فرض مذکور که لعن بر
مصادیقی تطبیق یافته که مورد احترام سایر مسلمین است ،میتواند با استناد به ادله فوقانیِ تعزیر در
حکومت اسالمی ،به مجازات العن مبادرت ورزد .به عبارت دیگر ،اگر نزد حاکم اثبات گردد که العن در
لعن خود ،موجبات تفرقه و کدورت میان مسلمین را فراهم نموده و در تعزیر العن مصلحت باشد ،حاکم به
تعزیر العن حکم کرده و میزان آن حَسب رأی و نظر اوست.
 -7نتیجهگیری
مفاد انشائی آیات قرآن خصوصاً آنجایی که نام مالئکه و مردمان و به طور کلی لعنتکنندگان
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(العنون) در کنار نام خداوند سبحان ذکر میشود ،نشان از تکلیف وجوبی مسلمانان به لعنت مُستحقان آن
دارد .و بنابر عموم تعلیل خداوند درباره لعن قاتل و بیان لعن باریتعالی بر دروغگویان ،و عموم مُستفاد از
جمعِ مُحلّی به «ال» در واژهی «الظالمین» در آیه شریفه (أَال لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ) ،عنوان «فاسق» نیز
در کنار عنوان «کفر» معیار استحقاق لعن است .توجه به سنت نبوی(ص) و عنایت به تکتک عناوین و
صفات لعن شده توسط پیامبر اعظم (ص) نیز ،نشان میدهد مسلمان و غیر مسلمان ،مادامی که متصف به
آن صفات و عناوین مذکور در سنت نبوی باشند ،ملعون پیامبر اعظم(ص) هستند و حتی ظهور برخی از
گزارشات ایجاب می کند که لعن رسول خدا(ص) بر مسلمانانِ اتصاف یافته به آن صفت و عنوان خاص مدّ
نظر باشد .بنابراین عنوان «فسق» در کنار عنوان «کفر» معیار استحقاق لعن است .و روشن است که دو
عنوان یاد شده مرآت و آینه ی مُعنوَن ،یعنی مصادیق و افراد خارجیِ آن عنوان است .بنابراین ،لعن بر افراد و
اشخاصی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد ،یقین به توبه آنان در بین نباشد ،جایز بلکه در مواردی
الزم است چنین نیست که برخی پنداشتهاند که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد.
حال اگر ،بنابر عقیدهی گروهی از مسلمانان ،یکی از آن دو عنوان مذکور بر برخی مصادیق تطبیق یابد و
آن مصداقِ خاص مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد ،در اینجا مسأله ،حکم دیگری دارد .توجه به
ادلّ ه حفظ نظام اسالم که در گرو اتحاد مسلمین از هر گرایش و مذهب با یکدیگر است ،نشان میدهد که
اگر لعن بر برخی افراد و اشخاص معین و مشخص ،وحدت مسلمین را مخدوش کند و در نتیجه موجبات
اخالل نظام اسالم را فراهم سازد ،مشروعیت و لزوم آن در برخی تحتالشعاع قرار گرفته و در فقه مذهب
جعفری به حکم واقعی ثانوی حرام شرعی است و لعن باید کلی و بدون تطبیق بر مصادیق باشد .این مقاله
با تحلیل ادلّه قرانی مشروعیت قوانین بدین نتیجه رسید که هر قانونی که بخواهد الزامآور باشد بایست در
سه مرحله دارای جامعیت و فراگیری باشد؛ مرحله اول ،مرحله قانونگذاری است در این مرحله قانونگذار
می بایست دارای احاطهی علمی کامل بر انسان باشد تا سعادت انسان را تأمین نماید وگرنه التزام به قانونی
که بر اساس آزمون و خطا استوار باشد هر آن زندگی انسانها را تباه خواهد نمود لذا تنها خداست که می-
تواند قانونگذار باشد .در مرحله دوم نظارت بر اجرای قوانین است در این مرحله نیز باید ناظری باشد که
هیچ کس از دید او پنهان نشود تا تمامی افراد ملزم بدان گردند و این مرحله نیز تنها در اختیار خداوند
متعال است و در مرحله سوم یعنی مرحله اعمال مجازات نیز باید مجازاتی باشد که در هر حال سنگینتر از
سود قانون شکنی باشد و این مرحله نیز در اختیار خداوند است و در نتیجه ملزمبودن به رعایت قوانین تنها
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در صورتی است که خداوند واضع و ناظر آن باشد .در ادامه مقاله با بررسی آیات قرآنی به طبقهبندی پنج
دسته از آیات اقدام مینماید که دسته اول شامل آیاتی میگردد که قانون را با عبارت «حدود» بیان داشته
است و خدا بیان نموده که با آنان که حدود الهی را پاس ندارند با اشد مجازات برخورد خواهد کرد :در دسته
دوم آیاتی قرار گرفتند که دربر دارنده واژه « حکم » بود در این دسته نیز خداوند اعالم نمود حکم مختص
خداوند است و قانونشکنان مجازات سختی خواهند چشید؛ در دسته سوم آیاتی قرار داده شدند که حکم و
قانونگذاری را مجعول از طرف خداوند میدانستند و در دسته چهارم آیاتی قرار دارند که از قانونگذاری بر
مبنای ظن و گمان نهی شده بود تا بشر به بیراهه نرفته و ضررهای جبرانناپذیری بر نوع بشر وارد نشود و
باألخره در دسته پنجم نحوه قانونگذاری خداوند بیان شده بود که خداوند قوانین را برای پیامبران و اولی
االمر که ائمه معصومین نازل مینماید تا آنها نیز این قوانین را در اختیار بشر قرار دهند و تنها این قانون
است که از خطا و اشتباه بری بوده و عقال بر تمام افراد بشر الزم است تا آنها را رعایت نمایند وگرنه قانونی
که احتمال خطا و اشتباه در آن میرود هرگز کسی را وجدانًا ملزم بر رعایت نخواهد نمود.
پی نوشت
[ .]1عالوه بر اسناد نقلی و روایی این قاعده [بقره 219 ،2 ،؛ و حرعاملی ،همان3 ،376 ،3 ،؛ و ،17
 ]11 ،216سند عقلی این قاعده چنین است :بدون تردید تشریع و تکوین با یکدیگر رابطه دارند و نمیتواند
آنچه در تکوین وجود دارد و مورد نظر شارع نیز میباشد ،در تشریع منعکس نشود و تشریع و استنباط بدون
لحاظ آن صورت پذیرد و پر واضح است که تفاوت مراتب مصالح و مراتب ،که امری تکوینی است ،مالحظه
آن را در تقنین در قالب لزوم تقدیم اهم بر مهم خواهد بود.
فهرست منابع
قرآن مجید
 -1ابن اثیر ،مبارك بن محمد( ،بیتا) ،النهایه ،مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان ،قم.
 -2ابن تیمیه ،تقیالدین ،)1406( ،منهاج السنه ،جامعه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیه ،سعودیه.
 -3ابن تیمیه ،تقیالدین ،)1416( ،مجموع الفتاوى ،مجمع الملک فهد ،المدینه النبویه.
 -4ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،)1422( ،زاد المسیر ،دار الکتاب العربی ،بیروت.
 -5ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،)1407( ،فتح الباری ،دارالریان للتراث ،قاهره.
 -6محمد بن احمد( ،بیتا) ،فتح العلی المالک ،دار المعرفه ،بیجا.
 -7ابن رشد قرطبی ،)1408( ،البیان والتحصیل ،دار الغرب اإلسالمی ،بیروت ،چاپ دوم.
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 -8ابن عابدین ،محمد امین ،)1421( ،حاشیه رد المختار على الدر المختار ،دار الفکر ،بیروت.
 -9ابن عبدالواحد ،محمد( ،بیتا) ،شرح فتح القدیر ،دار الفکر ،بیروت.
 -10ابن عربی ،محمد ،)1422( ،تفسیر ابن عربى ،دار احیاء التراث العربى ،بیروت.
 -11ابن فارس ،احمد ،)1404( ،معجم مقائیس اللغه ،دفتر تبلیغات اسالمى ،قم.
 -12ابن کثیر ،اسماعیل ،)1420( ،تفسیر القرآن العظیم ،دار طیبه ،بیجا.
 -13ابن مفرج ،محمد ،)1424( ،الفروع ،مؤسسه الرسالة ،بیروت.
 -14ابن منظور ،محمد بن مکرم ،)1414( ،لسانالعرب ،دارصادر ،بیروت.
 -15ابن نجیم ،زین الدین( ،بیتا) ،البحر الرائق ،دار المعرفه ،بیروت.
ع
 -16ابوالصالح حلبی ،)1403( ،الکافی فی الفقه ،کتابخانه عمومی امام علی .
 -17ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ،)1408( ،روض الجنان ،بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى ،مشهد.
 -18أحمد بن محمد بن حنبل ،)1420( ،مسند أحمد بن حنبل ،مؤسسه الرساله ،بیروت ،چاپ دوم.
 -19امام خمینی(ره) ،سید روح اهلل موسوی1378( ،ش) ،صحیفه امام ،جلد 11و15و ،17مؤسسه تنظیم و نشر ،قم.
 -20امام خمینی(ره) ،سید روح اهلل موسوی ،)1415( ،المکاسب المحرمه ،جلد1و ،2مؤسسه تنظیم و نشر ،قم.
 -21آل کاشف الغطاء ،هادی( ،بیتا) ،الرد على موسى جار اهلل ،موسسه کاشف الغطاء ،نجف اشرف.
 -22آلوسی ،نعمان بن محمود ،)1415( ،روح المعانى ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
 -23بجیرمی ،سلیمان ،)1417( ،تحفه الحبیب ،دار الکتب العلمیه ،بیروت.
 -24بخاری ،محمد بن اسماعیل ( ،)1407صحیح البخاری ،دار ابن کثیر ،بیروت ،چاپ دوم.
 -25بروجردی ،سید حسین ( ،)1412الحاشیه علی کفایه االصول ،جلد  ،1نشر انصاریان ،قم.
 -26بعلی ،محمد بن علی ،)1406( ،مختصر الفتاوى ،دار ابن القیم ،بیجا.
 -27بغدادی ،علی بن محمد ،)1415( ،لباب التاویل ،دار الکتب العلمیه ،بیروت.
 -28بهوتی ،منصور بن یونس ،)1402( ،کشاف القناع ،دار الفکر ،بیروت.
 -29بیهقی ،أبوبکر ،)1421( ،شعباإلیمان ،دار الکتب العلمیه ،بیروت.
 -30ترمذی ،محمد بن عیسی ،)1403( ،سنن الترمذی ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،چاپ دوم.
 -31جصاص ،احمد ،)1405( ،احکام القرآن ،دار احیاء التراث العربى ،بیروت.
 -32جمعی از نویسندگان ،)1394( ،حرمت تکفیر مسلمانان و اهانت به مقدسات اسالمی نشر مشعر ،قم ،چاپ دوم.
 -33حائری ،سید علی ،)1377( ،مقتنیات الدرر ،دار الکتب االسالمیه ،تهران.
 -34حائری یزدی ،شیخ عبدالکریم ،)1418( ،دررالفوائد ،مؤسسة النشر االسالمی ،قم ،چاپ ششم.
 -35حر عاملی ،محمد بن حسن ،)1409( ،وسائل الشیعه ،مؤسسه آلالبیتع ،قم.
 -36حر عاملی ،محمد بن حسن ،)1403( ،الفوائد الطوسیه ،چاپخانه علمیه ،قم.
 -37حسینی شیرازی ،محمد ،)1424( ،تقریب القرآن إلى األذهان ،دار العلوم ،بیروت.
 -38حطاب رُّعینی ،محمد بن محمد ،)1412( ،مواهب الجلیل ،دار الفکر ،بیروت ،چاپ دوم.
 -39خرشی ،محمد ،)1318( ،الشرح الکبیر ،بینا ،قاهره.

حکم لعن بر متصف شدگان به فسق و کفر ...
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 -40خلیل فراهیدی ،)1409( ،العین ،دار الهجره ،قم.
 -41خمینی ،سید مصطفی ،)1418( ،تحریرات فی األصول ،مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،قم.
 -42خویی ،حبیب اهلل هاشمی( ،بیتا) ،منهاج البراعه ،مکتبه االسالمیه ،تهران.
 -43خویی ،سید ابوالقاسم موسوی ( ،)1420اجود التقریرات ،تقریرات محقق نائینی ،انتشارات مصطفوی ،قم.
 -44راغب ،حسین بن محمد ،)1412( ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار العلم  -الدار الشامیة ،لبنان – سوریه.
 -45زرندی ،محمد بن یوسف( ،بیتا) ،نظم در السمطین ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 -46زمخشری ،محمود بن عمر( ،بیتا) ،الکشاف ،دار إحیاء التراث العربى ،بیروت.
ع
 -47سبحانی ،جعفر ،)1381( ،اإلنصاف فی مسائل دام فیها الخالف ،موسسه االمام الصادق  ،قم.
 -48سبزواری ،سید عبداالعلی ،)1409( ،مواهب الرحمان ،موسسه اهل بیتع ،بیروت.
 -49سبزواری ،محمد بن حبیب اهلل ،)1419( ،ارشاد االذهان ،دار التعارف للمطبوعات ،بیروت.
 -50سیوطی ،جالل الدین ،)1416( ،تفسیر الجاللین ،مؤسسه النور للمطبوعات ،بیروت.
 -51سیوطی ،جالل الدین ،)1993( ،الدر المنثور ،دار الفکر ،بیروت.
 -52شبراوی شافعی ،عبداهلل ،)1423( ،اإلتحاف بحبِّ األشراف ،دار الکتاب االسالمی ،قم.
 -53شوشتری ،نور اهلل بن شریف ،)1367( ،الصوارم المهرقه ،مطبعه النهضه ،تهران.
 -54شوکانی ،محمد بن علی ،)1414( ،فتح القدیر ،دار ابن کثیر ،دار الکلم الطیب ،دمشق ،بیروت.
 -55شوکانی ،محمد بن علی( ،بیتا) ،نیل األوطار ،إدارة الطباعة المنیریة ،بی جا و بی تا.
 -56شیبانی ،أحمد بن حنبل( ،بیتا) ،السنه ،دار ابن القیم ،بی جا.
 -57صدر ،سید محمد باقر ،)1418( ،دروس فی علم االصول ،مؤسسة النشر االسالمی ،قم ،چاپ پنجم.
 -58صدوق ،محمد بن علی ،)1362( ،الخصال ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
 -59صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرائع ،مکتبه الداوری ،قم.
 -60طباطبایی ،سید محمد حسین ،)1417( ،المیزان فى تفسیر القرآن ،انتشارات جامعهى مدرسین ،قم ،چاپ پنجم.
 -61طبری ،محمد بن جریر ،)1403( ،تاریخ األمم و الملوك ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات ،بیروت.
 -62طبری ،محمد بن جریر ،)1412( ،جامع البیان ،دار المعرفه ،بیروت.
 -63طریحی ،سید احمدحسین ،)1416( ،مجمع البحرین ،کتابفروشی مرتضوی ،تهران.
 -64طنطاوى ،محمد( ،بیتا) ،التفسیر الوسیط ،نرم افزار جامع التفاسیر نور.
 -65طوسی ،محمد بن الحسن ،)1411( ،الغیبه ،دار المعارف اإلسالمیة ،قم.
 -66طوسی ،محمد بن الحسن( ،بیتا) ،التبیان ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 -67عبید کلبانی ،)1428( ،اللعن فی اإلسالم ،دار العاصمه ،مملکه البحرین.
 -68عالمه مجلسی ،محمد باقر ،)1403( ،بحار األنوار ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،چاپ دوم.
 -69علیدوست ،ابوالقاسم ،)1388( ،فقه و مصلحت ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران.
 -70عمید زنجانی ،عباسعلی ،)1384( ،قواعد فقه سیاسی(مصلحت) ،امیرکبیر ،تهران.
 -71عینی حنفی ،محمود بن احمد( ،بیتا) ،عمده القارى ،دار إحیاء التراث العربى ،بیروت.
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 -72غزالی ،محمد( ،بیتا) ،إحیاء علوم الدین ،دار المعرفه ،بیروت.
 -73فخر رازی ،محمد بن عمر ،)1420( ،التفسیر الکبیر ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،چاپ دوم.
 -74فیض کاشانی ،محمد( ،بیتا) ،تفسیر الصافی ،مکتبه الصدر ،تهران.
 -75فیومی ،احمد( ،بیتا) ،المصباح المنیر ،منشورات دار الرضی ،قم.
 -76قرطبی ،محمد بن احمد ،)1364( ،الجامع ألحاکم القرآن ،انتشارات ناصر خسرو ،تهران.
 -77کاشانی ،ابوبکر ،)1406( ،بدائع الصنائع ،دار الکتب العلمیه ،بیروت ،چاپ دوم.
 -78کبیر مدنی شیرازی ،سید علی خان ،)1415( ،ریاض السالکین ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،چاپ چهارم.
 -79کلینی ،محمد بن یعقوب ،)1407( ،الکافی ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران ،چاپ چهارم.
 -80ماوردی ،علی بن محمد ،)1414( ،الحاوی الکبیر ،دار الکتب العلمیه ،بیروت.
 -81محقق اردبیلی ،احمد( ،بیتا) ،زبده البیان ،المکتبه الجعفریه ،تهران.
 -82محقق ثانی ،علی بن حسین ،)1409( ،رسائل المحقق الکرکی ،کتابخانه آیه اهلل مرعشى نجفى ،قم.
 -83محقق ثانی ،علی بن حسین( ،بیتا) ،النفحات الالهوت ،مکتبه نینوی الحدیثه ،تهران.
 -84مراغی ،احمد بن مصطفی( ،بیتا) ،تفسیر المراغى ،داراحیاء التراث العربى ،بیروت.
 -85مرداوی ،علی بن سلیمان ،)1419( ،اإلنصاف ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت.
 -86مرعشی ،شهاب الدین( ،بیتا) ،شرح إحقاق الحق ،تصحیح :السید إبراهیم المیانجی ،بینا ،بیجا.
 -87مسعودی ،علی بن حسین ،)1965( ،مروج الذهب ،دار االندلس ،بیروت.
 -88مسلم بن الحجاج( ،بیتا) ،صحیح مسلم ،دار إحیاء التراث العربى ،بیروت.
 -89مشکینی ،علی ،)1413( ،اصطالحات االصول ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
 -90ملک افضلی اردکانی ،محسن ،)1391( ،مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول ،مجله فقه و اصول ،سال،48
(شماره ،)88ص.129-133
 -91نجفآبادی ،حسین علی منتظری ،)1409( ،مبانی فقهی حکومت اسالمی( ،مترجمان :صلواتی ،محمود و
شکوری ،ابوالفضل) مؤسسه کیهان ،قم.
 -92نفراوی ،احمد بن غنیم( ،بیتا) ،الفواکه الدوانی ،مکتبه الثقافه الدینیه ،بیجا.
 -93نووی ،یحیی بن شرف(بیتا) ،المجموع ،دار الفکر ،بیروت.

