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 شناسي نصب درآرای فقهاي امامیه مفهوم
 

 ٣ محمود توکلیان اکبري٢ دکتر حسین صابری،١،تقي فخلعيمددکتر مح

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، ٢، دانشیاردانشگاه فردوسي مشهد١
 مباني حقوق ا سالمي دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دکتري فقه و٣

 )١٠/١٠/١٣٩٠ :یخ پذیرش نهایيـ تار ٢٩/٦/١٣٩٠: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

های این جریان منحرف عقیدتی و ارائـه تعریـف           بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی     
به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی . دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است

 بـه میـدان بحـث       این مقاله بـا ورود    . اند  خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب داده      آثار و احکام  
آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهـی قـرار داده              ،  فقهی
تحلیل و نقد دیدگاه افراطـی مـشایخ اخبـاری توسـط فقیهـان معاصـر و تبیـین                   . است

سـرانجام ایـن   . در اوج مباحث این مقالـه نشـسته اسـت      ) هر(دیدگاه ممتاز امام خمینی   
 . ای در باب مفهوم نصب نائل شده است و محتاطانهاله به نتیجه منصفانه مق

 
 خوارجنصب، ناصبی، اهل بیت، عداوت،   ها کلید واژه

 
 طرح مسأله

 از جملـه مـصطلحات آشـنا در ادبیـات           ،مصطلح نصب و ناصبی و مشتقات آن دو        دو
بـه ویـژه    . چنان که فرهنگ واژگان فقهی نیز نا آشنای با آن نیست          . ق و مذاهب است   رَفِ

ب اهمیت بحث از نـص . متر منبع فقهی امامیه نتوان از بحث مرتبط بدان اثری یافت    در ک 
 جریان نـصب بـه مثابـه        ،گردد که در نگاه فقیهان امامیه      و ناصبی آنگاه بیشتر نمایان می     

فقیهـان امـامی   . نمادی از انحراف عمیق از مبانی و اصول اسـالم شناسـانده شـده اسـت               
ر حربـی را بـر       و بسیاری از دیگـر احکـام کـاف         نکاحاحکامی چون کفر و نجاست، حرمت       
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 و  مناقـشه ای بـرای     احکام مربوط به ناصبی کمتر زمینه     در اغلب   . اند ناصبی سزاوار یافته  
بـه  . لیکن همه سخن در باب تبیین مفهوم نصب و ناصبی اسـت           . خورد ایراد به چشم می   

 .گـر بـود   ا نظـاره ی نصب، معرکه آرای فقهـی ر توان در عرصه بحث مفهوم  میطوری که

یابد که هـر رأیـی در بـاب مفـوم نـصب               می تر افزون تیّپرداختن به این بحث آنگاه اهمّ     
 جمـع کمتـر یـا بیـشتری از          ،شود که در باب تطبیق مصداقی آن       اختیار شود، سبب می   

 سـایر  ،گـردد حکم به کفـر و نجاسـت آنـان     و  خانواده مسلمین بیرون نهاده شوندۀجرگ
 ءجـز   گرچـه مفـاهیمی چـون اسـالم و کفـر           ،از سوی دیگر  . ن بار شود  احکام نیز بر ایشا   

منـد آن نیـز      ی ضـابطه   و مفهوم فقه    است  برخوردار   خارجی ءزاإاعتبارات شرعی و از ما ب     
های ناشی از استفاده ناروای آن دو نیز بر احدی  درخور توجه و عنایت است، لیکن آسیب

، سـایر   کـه ریخ گذشـته فـرق و مـذاهب بل        که تکفیر در ادواری از تا      و این  پوشیده نیست 
، همـواره  شـده  به کار گرفته مـی  مذهبیفکری و ادیان به عنوان ابزاری در طرد مخالفان       

منشأ نگرانی در میان ناظرانی بوده است که همگرایی را بر واگرایی، رحمت را بر سطوت                
 بیـین و ایـضاح    تاین  بنـابر  .انـد  وش بینی را بر بدبینی ترجیح داده      و جذب را بر دفع و خ      

ـ همان قدر اهمّ   چون اسالم و ایمان و کفر و شرک          مفهومی مقوالتی  ت دارد کـه حمـل      یّ
 . ت استیّدارای اهمّ ١ها بر مصادیقی چون نصب آن

در این مقاله سعی شده است ضمن ارائه گزارشی کامل از مفاهیم ارائه شده از سـوی     
ل  نظریه مختار به طور مدلّ     ،ها نفقیهان امامی در باب مفهوم نصب ونقد و تحلیل فقهی آ          

ثان اخبـاری و فقیهـان امـامی    چالش نظری پدید آمده بین شماری از محـدّ  . تبیین شود 
 تبیـین   ،در ایـن میـان    . ر از ایشان نیز در اوج مباحث فقهی این مقاله نشسته است           متأخّ

 . در کانون توجه نگارندگان قرار گرفته است) ره( دیدگاه فقهی امام خمینی
 
 شناسی نصب گانواژ

پیشتر اشاره شد که مفهوم نصب، اصطالحي آشنا در ادبیـات فقـه و فـرق و مـذاهب            
 معني مطلق   لغوی به معاجم   نصب در .  پای آن را در منابع لغوی نیز باید جست         ردّ. است

 ،فیـومی  ٧/١٣٦ ،فراهیـدی ( .ورده شـده اسـت    ثـال آن آ   ام دشمني و   جنگ و  برپاداشتن
                                                                                                                                                                             

پـذیرش شـریعت پیـامبر    «یـا  »  اسالم اسـت ،تسلیم در برابر حق شدن «به طور مثال هرگاه گفته شود       . ١
لی مفاهیم اسالم و کفر به حمل ذاتی اوّ       » فر است  ک ،انکار شریعت پیامبر خاتم   « یا  »  اسالم است  ،خاتم

نصب و ناصبی به حمـل      » ناصبی کافر است  «یا  » نصب کفر است  «تبیین شده است، و وقتی گفته شود        
 .شایع صناعی بر کفر و کافر اطالق شده است
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ن تـدیّ ) السالم  علیه(اند که به دشمنی حضرت علی        رفی کرده ناصبی را کسی مع   ) ٢/٦٠٧
 یناصـب  نیز   ربرخی از معاجم متأخّ   ) ١/١٣٨،آباديفیروز. (و به دشمنی برخیزد   یا با ا   ورزد

بـه  یـا شـیعیان     ) الـسّالم   علـیهم (ده که تظاهر به دشمنی با اهل بیت       را کسی معرفی نمو   
نقطـه مـشترك ایـن تعـاریف         )٢/١٧٣،طریحی( .کند از اهل بیت، می   آنان  جهت پیروی   

 این که    امر  نهایت ،است) صلّی هللا علیه و آله    (  پیامبر اهل بیت  درباره ناصبي، دشمني با   
. نیـز بـه آن افـزوده شـده اسـت           » دشمنی عالنا«  و » ورزیدن به دشمنی   تدیّن«قیود  گاه  

 شود این است که مفهوم اصـطالحی نـصب تـا           میمورد توجه واقع     چیزی که در بدو امر    
 توان این فرضیه را پیگیری کرد که نصب        بنابراین می . وی نیز امتداد یافته است    معاجم لغ 

کـاوش در   ، بر این مبنـا    .باشد یا متشرعه    شرعو خاستگاه آن عرف      م عرفی  از مفاهی  یکی
اهلیت فقیهان در واکاوی مفاهیم مربوط به . های فقهی است مفهوم نصب از جنس کاوش
های مفهومی از این   نیست و منابع فقهی مشحون از بررسیعرف شرعی بر کسی پوشیده

آن مثـل ناصـب یـا ناصـبی           هاي همخوان با    دیگر واژه  ژه نصب و     وا ،از این رو  . سنخ است 
 . ر به وفور مورد بررسی واقع شده استمتأخّ م وفقهاي متقدّ فقهي امامیه اعم ازدرکتب 

 
 های تاریخی ریشه

هـای نخـست خالفـت امـام         ال سـ  را بـه  هـا    ی ناصبی ه تاریخ دیرین کوشیده اند برخی  
هایی  انگیزه آن حضرت را     های معارض با    گروه ،به باور ایشان  . ردانندبرگ) السالم  علیه(علی

و حسد و طمع ورزی بـه        کینه وررزی    ،چون عداوت دیرین، جهل، انتقام جویی، عصبیت      
تـر آن     لیکن دقیق ) ٢٥و   ٢٤معلم،( . سوق داد  )السالم  علیه( امام علی   به دشمنی با     قدرت

 .گـردد رهای عداوت با امام به همان عصر رسالت و دوران حیـات پیـامبر ب               است که ریشه  
ـ           راز سفارش ) ٢٣٠و٢/٢٢٩ محقق کرکي : ـ  نک( ت و  های انبـوه صـاحب رسـالت بـه محبّ

هـای   را در رسوا کـردن گـروه      ) السالم  علیه(ژه علی   دوستی با عترت و اهلبیت خود به وی       
هـای ایـن خانـدان در       و نیز تثبیت فـضیلت     وزانه آنان های کینه ت   دشمنیشای  افمعاند و   

بارها نشان ایمان را دوستی علی      ) هللا علیه و آله     صلی(پیامبر اکرم . باید جست میان امت   
، ٥ /٣٠، ترمـذی،    ٩٥/١احمدبن حنبـل    : ـ  نک(. و نشان نفاق را دشمنی با وی عنوان کرد        

 مؤمنـان از    معیـار تمـایز    ، و بغـض   ابه همـین حـبّ    از صـح  برای گروهی   ) )١١٦/٨نسایی،
ما گـروه انـصار     «اری  صجابر بن عبدهللا ان    ابو سعید خدری و   تی از   اطبق روای . منافقان بود 

ــه  ــان را ب ــی  منافق ــی م ــه عل ــشان ب ــشان بغض ــناختیم  ن ــی،( .»ش ــن ٣٢٨/٢ طبران ، اب
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یـک جریـان    البته نمود عینی جریان نصب بـه عنـوان          ) ٣٠/٤، ابن اثیر،  ١١١٠/٣عبدالبر،
) السالم  علیه( در دوران خالفت امام علی     ههای معاندان  یئفرهنگی و سیاسی را در فتنه جو      

و خوارج  گران عثمانی و اموی، برپاکنندگان جنگ صفین و آنگاه گروه             فتنه باید جست و  
،  ایـن گـروه    . به شمار آورد   ی این جریان  نخستین تجلّ را باید    جنگ نهروان    گانبر پاکنند 

ه و معرفـی     شـناخت  )الـسالم   علـیهم (ها در عصر ائمـه هـدی        بدترین ناصبی  ندرواي ت  فرقه
در دوران امویان بـه ویـژه       ). ١/٢٠٤  نراقی، احمد،  ،٧/٤٣٢ ،مسالک،  شهید ثانی ( .اند شده
معاویه بـه    . این جریان در اوج اقتدار سیاسی قرار گرفت         بر خالفت،   معاویه  استیالی عصر

هللا  صـلی (و خانـدان پیـامبر  ) الـسالم  علیه(ت به علی هدف زدودن همه آثار محبت و اراد 
را  از کـسانی کـه انـدک          هـر گونـه حمـایتی        ،ای به کارگزاران خود    طی نامه ) علیه و آله  

) ١١/٤٤ابـن ابـی الحدیـد،   . (ابـوتراب و اهـل بیـتش روایـت کننـد، برداشـت            فضیلتی از   
ور شـد، تنهـا بـه منظـ       خاندان پیامبر که در این دوران نهاده        با  های خبیث عداوت     ریشه
ی شد  پاک و مضرّ بلکه تبدیل به جریان نا ،برداری سیاسی مقطعی به کار گرفته نشد       بهره

نقطـه  . ی خاصـی یافـت  که در دل تاریخ امتداد یافت و در هر عصر و دورانی ظهور و تجلّ   
ای در   عقیـده . بـود ) الـسالم   علـیهم (دشمنی با اهـل بیـت       مشترک اعتقادی این جریان،     

: ـ  کـ ن( منـابع فـرق اسـالمی     درانبوه  و احادیث   ) ٢٣/شوريال(ریح با آیات قرآن     یت ص ضدّ
، صـدوق، عیـون     ٨/٢٦٢، هیثمـی  ٥/٣٢٩ ترمذی   ،٨٤ و ١/٧٧، احمد بن حنبل   ١/٦١مسلم

واجب دانـسته و    که دوستی خاندان وحی را      ) ٥٢ و حرانی  ٣٤١، االمالی ٦٨/ ١ضااخبار الر 
هللا علیـه و      صـلی (ر حدّ دشمنی با پیـامبر       ، نفاق و خروج از دین و د       دشمنی آنان را کفر   

 . اعالم کرده است) آله
 

 نصب در تعابیر فقهی
.  از رویکردهای گوناگون فقیهان امامی در باب مفهوم نصب یاد شـد            ،مقالهابتدای  در  

 .گیرد مورد بررسی قرار می» نصب«در این قسمت، تعاریف موجود دربارۀ 
 

 ) السالم علیهم( دشمنی با ائمه ـ١
) الـسالم   علـیهم (ترین تعریف فقهای امامیه در باره مفهوم نصب، دشمنی با ائمـه            ایجر
 مطلق عداوت و دشمنی با ائمه در صدق مفهوم نصب کافی دانسته             ،در این تعریف  . است

 .دشمنی کند) ع( ناصبی کسی است که با ائمه،بر این اساس. شده است
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، چون  ائمه دین دشمنی کند   گر کسی که با     ناصبی نیست م  : معتقد است محقق حلی   
 ). ٢٧٨/ محقق حلی(خوارج 

با طرح اجماع بـر    را مردود دانسته وشهادت ناصبی ، شاهد در بحث شرایط  نیز نراقی
 فـساد اسـت و چـه        ناصبی معروف به صالح نیست زیرا صالح ضـدّ        : گوید  می کفر ناصبی 

 .کـرده اسـت  تر از دشمنی با کسی که قرآن بـه وجـوب مـودّت او تـصریح       فسادی بزرگ 
 فـساد   ۀنـشان  )الـسالم  علـیهم ( دشمنی با اهـل بیـت        ،این فقیه  ۀدر گفت ) ١٨/٥٠نراقی،  (

 . ناصبی را بر دشمن ائمه اطالق کرده استمعلوم است که وی . ناصبی عنوان شده است
 دشـمن اهـل     بـر  آید که وی ناصبی را     های شهید صدر نیز چنین برمی       از برخی گفته  

ممکن اسـت بـرای اثبـات کفـر در مـورد      : ق کرده و گفته است تطبی )السالم علیهم(بیت  
حُبّنـا ایمـان و     "به روایات وارد با مضمون      ) السالم  علیهم(بیت  و دشمن اهل   یناصبمطلق  

لت دارند بر این که عـدم       این روایات دال  . تمسّک شود ) ٢٨/٣٤٦ ،حرّ عاملی ( "بغضنا کفر 
 ) ٣/٣٠٩ ،صدر. (» استاسالم درشرط تعبّدی ) السالم علیهم(بیت بُغض اهل

 دشـمنی بـا   ،ق مفهوم نصب در این تعریف این است که آیا در تحقّ  پرسش قابل تأملّ  
یـک   و یا دشمنی با هـر ) السالم علیه( دخیل است یا دشمنی با امام علی    ، شیعه ۀهمه ائم 
 ، قدر متیقن از تعریـف     :توان گفت  شاید ب  ؟ کافی است  بزرگواران در تحقق این معنا    از آن   

تر آن است که صدق مفهـوم بـر دشـمن امـام              لیکن درست  . با جمیع ائمه است    دشمنی
یقینی است، چرا که نخستین بار این عنوان بـرای خـوارج و نیـز دار و                 ) السالم  علیه(علی

 و افزودن هر گونه قیدی دیگر به مفهوم به خروج مورد دسته بنی امیه  به کار رفته است  
عـداوت  ، عنوان نصب در مـورد       شاید بتوان گفت   و) ١/٤٧٢حلی،: ـ  نک(می شود    منتهی  

الحاشـیة علـی    شـهید ثـانی،     همـان،   ( پذیرد دیگر ائمه نیز به تنهایی تحقق می      هریک از   
حکـم و ایـن کـه هریـک از ائمـه            به دلیل تالزم در     ) ٤/١٩٨ ،الغطا کاشف و   ٤٦٣ ،االلفیة

عنا که عنـوان کلـی       مصداقی از یک عنوان کلی هستند با عنایت به این م           )السالم علیهم(
 .شودی عداوت اهل بیت موضوع نصب تلقّ

 معاصر پس از اشاره به این نکتـه کـه گروهـی از فقهـا تظـاهر و                   ه پژوهان فقیکی از   
آن را کنـد و   اند، خود وی این قید را نفی می  دشمنی را قید در مفهوم نصب گرفته      اعالن  

که دشـمن   که ناصبي بر هر   ایشان معتقدند   ) ٢٠٠ و١٩٩ مدرسی یزدی، ( .داند شرط نمی 
اغـراض   سایر بخل و  روي حسادت و   گرچه دشمنی او از    شود، اهل بیت است، اطالق مي    

 )همان. (شخصي باشد
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 ) السالم لیهمع( تظاهر به دشمنی با ائمه ـ٢
طبق .  نصب برابر با تظاهر و اعالن دشمنی با ائمه دانسته شده است            ،در تعریف دیگر  

مادام که شخص دشمنی خود را اظهار و اعـالن نکنـد            ائمه   مطلق دشمنی با     ،این تعریف 
از  .تر اسـت  ین تحدیـدگرا   رویکـرد پیـش    این رویکرد فقهی نسبت به    . موجب نصب نیست  

ناصـبی کـسی اسـت کـه        : فرماید ، عالمه حلی است که می     جمله فقهای صاحب این رأی    
 شهید ثانی نیز). ١/٦٨عالمه حلی، ( .کند) السالم علیهم( تظاهر به دشمنی با یکی از ائمه   

 از ائمـه را     فـردی منی بـا     که ناصبی کسی است که دشـ       معتقد است  به عنوان قول اصح   
حق اسـت    مخالف   منکر امامت که   ، چرا  انکار کند  ، نه کسی که امامت آنان را      کندآشکار  

  )١/٥٩٢ ،لئرساشهید ثانی، ( . ناصبیان در دنیا اندکندبنابراین شمار. نه ناصبی
ــا اهــل ناصــبی«: فرمایــد ارت دیگــري مــیدثانی در عبــشــهی  بیــت  کــسی اســت کــه ب

. شـکار گردانـد   یا یکی از آنان دشمنی کند و این دشمنی را صریحاً یا لزوماً آ             ) السالم  علیهم(
کند کـه اعـالن      شمارد به این نکته اشاره می       ب می جمله نواص  که خوارج را از    وی پس از این   

 )  ١/٤٢٠ ،روض الجنانهمان، ( .تر است  بلیغاز خود دشمنی) السالم علیه(لیعبا دشمنی 
. اظهـار کنـد  را داند که  دشـمني    مطلق را کسی می  یناصبوحید بهبهانی نیز کافر و      

بهبهـانی،  ( » منافق نامیده است   ،وی کسی که دشمني را پنهان و خالف آن را اظهار کند           
٤/٥٢٥  ( 

 و ســبّ  دشــمنی،مــالک نــصبمــده اســت کــه بجنــوردی آمرحــوم در عبــارتی از 
نان که به نـصّ قـرآن کـریم         یا یکی از اوالد طاهرین اوست، آ      ) السالم  علیه(امیرالمؤمنین  

 و دشنام یـاد شـده       دشمنی از سبّ   در این عبارت عالوه بر     ).٥/٣٢٤بجنوردی،  ( .طاهرند
 . که ابزار اظهار دشمنی است

 اصـحاب   نکته قابل توجه در این تعریف این که صاحب حدائق این قـول را بـه اکثـر                 
 ،١/٤٠٨آملی( دیگر قائلین این قول عبارتند از) ٥/١٧٨بحرانی، ( .امامیه نسبت داده است

 ) ٥/٢٧٠تبریزی 
 

 ) السالم علیهم( دشمنی دین ورزانه با ائمهـ٣
ورزی و بـه ضـمیمه        در باب نصب، دشمنی همـراه بـا دیـن          سومین تعریف ارائه شده   

 با ائمـه    ند که ناصبی کسی است که دشمنی      جمعی از فقها بر این باور     . ن است عنصر تدیّ 
 یک احساس فردی در دشـمني بـا          نصب از حدّ   ،در این تعریف  .  خود گرداند  یرا باور دین  
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. ، مرام و ایدئولوژی تبدیل شـده اسـت        فراتر رفته و به یک عقیده     ) السالم  علیهم(یت  ب اهل
ریف خـود ذکـر   ورد در لیـست تعـا  ومین م د مفتاح الکرامه،این مفهوم از نصب را صاحب   

 ) ٢/٤٥عاملی، ( .استکرده 
ای به تأیید ایـن دیـدگاه روی آورده     از جمله فقیهانی است که به گونه   صاحب جواهر 

اهـل نـصب کـسانی    :  که در آن آمـده اسـت     هاللغ وی پس از نقل عبارتی از قاموس      . تاس
 ،آبـادی فیروز (،ورزنـد   مـی  نتـدیّ  )الـسالم  علیـه (هستند که به دشمنی با حـضرت علـی          

 ،وی بـا اسـتناد بـه دلیـل سـیره          ) ٦/٦٦نجفی،  ( .این گفته را نیکو شمرده است     ) ١/١٣٨
ناصبی نیستند، ناصبی کسی اسـت      ) السالم  علیه(معتقد است مطلق مخالفان امامت ائمه       

از کتب تـاریخ    «: نویسد  میوی   .داندرا باور دینی خود گر    ) السالم  علیه( با علی    يکه دشمن 
یاری از صحابه در زمـان پیـامبر و بعـد از او و اصـحاب جمـل و                   آید که بس   و سیره برمی  
و ) الـسالم   علیـه (منینیشتر اهل مدینه و مکه با امیرالمـؤ       تمام اهل شام و ب     صفین بلکه و  

 نبـوده و ایـن بـدان سـبب         حیه او دشمن بودند با اینکه معاشرت با آنان نزد شیعه قبی           ذرّ
رو با خوارج    تدیّن نداشتند و از این    مني  به دش دانستند چون    ت که آنان را ناصبی نمی     اس

 ) همان. (فرق داشتند
ستدراک کرده و گفته اسـت گـاه تعمـیم نـصب بـه              گرچه صاحب جواهر بعد از آن ا      

 ؛یابد ن نباشد نیز در درون تقویت می      اگر چه از روی تدیّ    ) السالم  علیهم(بیت   دشمنی اهل 
هور در آن دارد، لـیکن  ر نیز ظکند و اخبا صب درباره هر دشمنی صدق میچون  مفهوم ن 
 ) همان. (ل نیستگوید که این گفته خالی از تأمّ سرانجام می

ي هـستند و  ، طبقـه خـاص و مشخـصّ   نواصـب «: خ حسین حلی نیز معتقـد اسـت      شی
که این عقیـده را بـه        ، نهایت این  شود وجب نفی اسالم و انکار آن می      عقایدي دارند که م   

ایـشان  ) ١/٤٦٥حلی،  ( .کنند ن به آن ابراز می     و تدیّ  )السالم  علیه(صورت دشمنی با علی     
از کـسی اسـت کـه دشـمنی بـا           ناصبی در حقیقت عبارت     : فرماید  عبارت دیگری می   در

شیعه شهرت یافته کـه او      کند به نحوی که در بین        را اظهار می  ) السالم  لیهع(حضرت علی 
) ٤٦٦ همان،( .کند، با ایشان مخالفت     امر خالفت و فضیلت    ناصبی است، نه کسی که در     
ت که اعـالن    پس از اینکه بیان کردیم که ناصبی کسی اس        «: همچنین ایشان معتقد است   

شود که در ایـن      ین وصف مشهور گشته است، معلوم می      ی که به ا   ا  دشمنی کرده به گونه   
های این فقیه    از مجموع گفته   )همان( ».عصر و دوران جز شمار قلیلی نتوان ناصبی یافت        

را در تحقـق    » دشمنی دین ورزانه  «و  » اعالن دشمنی «شود که وی هر دو قید        فاده می است
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 .مفهوم نصب الزم دانسته است
 ١قه ابن ابي یعفور    ناصبی وارد در موثّ    ۀ کلم ، نیز هماهنگ با این نظر     )ره( امام خمینی 

هـا گـروه     ناصـبی ،آیـد  قه برمی و گفته است چنان که از موثّ    را به همین معنا حمل کرده     
قاقي آن نیست که بر هر       معني اشت  ،مراد از ناصبی  . اند ای در آن دوران بوده      ه شده شناخت

ه کسي که به هر عنواني دشمني کند صدق کند، بلکه منظور همان گـروه شـناخته شـد                 
ورزنـد و شـاید از        ن مـي   هـستند کـه در دشـمني خـویش تـدیّ           هایي ست و آنان ناصبي   ا

 . خوارج باشند ازاي شعبه
حق این است که مراد از ناصبی کـه  «: نویسد میي فاضل لنکرانی نیز    آقا ،عاصرفقیه م 

را جزئـی از    ) الـسالم   علـیهم (، کسی است که دشمنی با اهل بیت       است او شده  حکم به نج  
 .ب جویـد  وجـل تقـرّ   آن به خداونـد عزّ    وسیله  از فرائضش قرار دهد و به       ای   دین و فریضه  

هـا را همـین     وایات و مـورد اجمـاع فق      ن از ر  وی قدر متیقّ   )٢٥٤ و   ٢٥٣فاضل لنکرانی،   (
 )٢٥٥همان، ( .داند مفهوم از نصب می

در این تعریف، نصب به عنوان یک جریان عقیدتی و نحله مـذهبی شناسـانده شـده                 
بنـابراین  .  است)السالم علیهم( یا ائمه   آن دشمنی با علی    است که شاخص اصلی اعتقادی    

 ماننـد آن در     ل و نبـود معرفـت و      های شخصی یـا جهـ      های فروتر ناشی از عقده      دشمنی
 .اثر است تحقق مفهوم نصب بی

 
  خارجی مسلکیـ٤

و نواصـب را بـا      آید که نـصب را بـا خـارجی مـسلکی             از بعضی از عبارات فقهی برمی     
الکرامه در ضمن نقل اقوال در باب ناصبی این قول           صاحب مفتاح . اند  خوارج یکسان یافته  

هر  آورده و معتقـد اسـت از ظـا   »منتهـی المطلـب  « و   »معتبر«را به نقل از عالمه حلی در        
 نیز  »تحریر االحکام « و عالمه در     »مختصر النافع « و   »االسالم شرایع«عبارت محقق حلی در     

همین تعریـف را در صـدر تعـاریف         فاضل مقداد نیز    ) ٤٤ و ٢/٤٣عاملی،  ( .مستفاد است 
 )٢/٤٢١فاضل مقداد، ( .گانه خود ذکر کرده است پنج

                                                                                                                                                                             
ب لنـا  والنصرانی والمجوسی والناص  إیاک أن تغتسل من غسالة الحمام ففیها تجتمع غسالة الیهودی            و«. ١

 أنجس من الکلب وأن الناصب لنا أهـل         ن هللا تبارک و تعالی لم یخلق خلقا        فإ م،هل البیت وهو شره   أ
 ).١/٢٢٠حرّ عاملی، (» البیت ألنجس منه
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توان به این نکته اشاره کـرد کـه تعـاریف            تحقیق تا بدین مرحله می    حاصل  به عنوان   
 کــدام قیــدی بــر تعریــف نخــست افزودنــد و مطلــق دشــمنی بــا علــی دوم و ســوم هــر

چنین تقییداتی در مورد    . ین کردند یا تدّ د به قید اعالن     را مقیّ یا دیگر ائمه    ) السالم  علیه(
از این رو اسـت کـه صـاحب    . ندآفری ن میمتیقّثر خود را در تعیین قدر        ا ،اجمال و تردید  

ن از آن را خـوارج،       قـدر متـیقّ    ،الکرامه پس از ذکر معانی ششگانه در بـاب ناصـبی           مفتاح
تـر آن    گرچه درست ) ٢/٤٥عاملی،  ( .یابد ان به دشمنی می    به دشمنی و متدینّ    متظاهران

آورده ن را گـرد   یّدو عنصر تظـاهر و تـد      هر  ن را جایی سراغ گیریم که       است که قدر متیقّ   
این نکته نیز در خور توجه است که به میزانـی کـه بـر شـمار قیـود در مفـاهیم و                        .باشد

 .شود تر می  مصداقی آن کوچکۀ دایر،ه شودتعاریف افزود
 ایـن تعریـف     : هماهنگ بـا برخـی از فقهـا بایـد گفـت            ،اما در خصوص تعریف چهارم    

تین و بارزترین مصداق تاریخی آنان      مفهومی نیست، بلکه باز شناساندن ناصبیان به نخس       
: ـ  نکـ ( .دلیل است   بی ،گروه خاص بنابراین محصور کردن مصادیق ناصبیان در این        . است

 )٨/٢٢٠ تقی، مجلسی، محمد و٩/٧١ طوسی،
 

 تحلیل دیدگاه اخباریان
شناسي نصب و ناصبي با رویکرد دیگري از سوي          جز رویکردهاي گذشته در مفهوم    به  

 ،خباري روبرو هستیم که ایشان بـا اسـتناد بـه اخبـار و روایـاتي چنـد                جمعي از مشایخ ا   
 نه تنها به دشمن ائمه      ناصبیاند    آنان گفته  .اند روه دیگر نیز اطالق کرده    ناصبي را بر دو گ    

 هر آن که به برتري شـیخین    :اند شود و نیز گفته     اطالق مي بلکه بر دشمن شیعه ائمه نیز       
 . شود ر آورد نیز ناصبي خوانده ميباو) السالم علیه( امام علي بر

 داده اسـت کـه   س از آنکه به شهید ثاني نـسبت  هللا جزائري در این باره پ      د نعمت سی
دشمني خـود را در مـورد آنـان آشـکار            وناصبي کسي است که دشمن اهل البیت باشد         

ن ای بنـابر  .نین است ین دوران در هر دیار چ     حال اکثر مخالفان ما در ا     «: ه است  گفت ١،دکن
 وي همـین    ».نـد ا  ناصـبي  ،دالن، دیگر مخالفان   دان و زنان و ساده    لّبه جز مستضعفان و مقَ    

نجاسـت   وآنگاه حکم به کفـر       و) ٣٠٧ و ٢/٣٠٦جزایری،  ( عني از نصب را سزاوار یافته     م
ون بر آن اغلب احکام مربوط به کـافر حربـي از جملـه جـواز قتـل و                   زفالفان کرده و ا   خم

 ) ٣٠٨ و ٣٠٧همان، ( .ثابت دانسته استشان حقّ در مصادره اموال را

                                                                                                                                                                             
 .با توجه به عبارت گذشته شهید ثاني صحت این مدعا به شدت محل تردید است. ١
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ا در میدان بحث نهاده و در این باب سخن ، محدث بحراني پاخباريعالم بیش از این 
کند که آنان به اسالم       ر اشاره مي  خّفقهاي متأ ي مشهور   أرپس از آنکه به     وي  . رانده است 

 در ناصـبي را نیـز   وت ناصـبي کـرده    حکم به کفر  و نجاس      ،ل شده  طهارت مخالفان قائ   و
م  به مشهور فقهـاي متقـدّ    ،اند  محصور یافته  )السالم  لیهمع(متظاهر به دشمني با اهل بیت     

 وي بـراي  .نـد ، کافر و نجس یافتـه بود فان را ناصبيلنسبت داده است که آنان عموم مخا   
بن ، ا »المقنعه« در ، مفید » الیاقوت فصّ«ن نوبخت در    بي خود عباراتي از ا    تثبیت این مدعا  

را نقل کرده    »سرائر « در و ابن ادریس   »تهذیب« شیخ طوسي در     ،»المهذب البارع « در   راجب
 حقـق م هوي آنگـاه بـه گفتـ    ) ١٧٨ـ٥/١٧٥بحرانی،  ( .یده است خود نیز به این نظر گرو      و

 ۀ همـ  چـرا کـه وي از طهـارت و اسـالم           ،ض شـده اسـت    ت متعرّ  به شدّ  »معتبر«در  حلي  
نـي در نقـد و      بحرا) ١٧٨همـان،   ( .فتـه اسـت   به جز خـوارج و غـالت سـخن گ         مسلمین  

ي خـویش را     وارد سخن شده و ادلـه رأ        مبسوط حقق حلي به نحوي   گویي به ادله م    پاسخ
 ) ١٨٧ـ١٧٩همان، ( .کرده است تبیین مستوفا

 ،از آنجا که این رویکرد اخباري بر خواسته از فهم خاص آنان از بعضي روایـات اسـت                 
 :ت استیّحائز اهمّ ها قه در آنتفّو ذکر این روایات 

 لیس الناصب من نصب لنا اهل       ):السالم  علیه( عبدهللا بن سنان ازامام صادق     روایت ـ١
 الناصب من نصب لکم محمدا و آل محمد و لکنّ ضحدا یقول أنا أبغیت  النّک التجد أالب

ن  آ ماننـد و) ٢٠٧ ،عقـاب االعمـال   ابن بابویه،    (کم من شیعتنا  ونا و انّ  لّوکم تت و هو یعلم انّ   
 )٣٦٥ ،معاني االخبارهمو، ( .است) السالم علیه(از امام صادق ي بن خنیس  معلّروایت
لیـه أسـأله    کتبـت إ  «: )السالم  علیه(محمد بن علي بن عیسي با امام هادي          مکاتبه   ـ٢

و اعتقـاده  و الطـاغوت  الجبـت  حتاج في امتحانه الي اکثر مـن تقدیمـه        هل أ عن الناصب   
  )٥٨٣،ادریسابن ( ».من کان علي هذا فهو ناصب : الجوابفرجعا؟ ممتهباما

قـدیم فـالن و فـالن بـر          ت :به باور بحراني نشانه نصب در این روایـات دو چیـز اسـت             
البتـه وي نیـز     ) ٥/١٨٦بحرانـی،   ( ه ورزیدن به شیعیان اهل بیت     نیو ک ) السالم  علیه(علي

  )همان (. از شمول مفهوم نصب استثنا شوند،مستضعفانکه د یاب ضروري مي
است، چون  ک کرده   بحراني براي اثبات کفر مخالفان به روایات چند دیگري نیز تمسّ          

 بینه و بین خلقه فمن عرفـه         نصب علیا علما   وجلّ هللا عزّ  نّإ): السالم  علیه(روایت امام باقر  
 و روایـت    )٢٠ ح ٢/٣٨٨ ،کلینـي (من جهله کان ضاال      نکره کان کافرا و   من أ  کان مؤمنا و  

باب هدي من عرفه کان مؤمنا و مـن خالفـه کـان             ) ع( علیا   نّإ: )السالم علیه(ام صادق   ام
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، کلینــي( دیگــر از ایــن قبیــل و روایــاتي) ١/٨٩برقــي(نکــره دخــل النــار کــافرا و مــن أ
 )٩/٢٨٤،مجلسيو ٢٠٩عمال، و صدوق، عقاب األ٤٢٦  و١/١٨٧و٢/٣٨٩

ن اخبـار از    ایـن کـه در گروهـي از ایـ         «: نتیجه گرفته اسـت   چنین  وي از این روایات     
ي داللـت   وشنر د یاد شده است به    به عنوان انکار و در برخي دیگر جح       ا امامت   بمخالفت  

 بـه طـور     ند و انکار و موجب بیرون رفتن آنـا        کند که کفر مخالفان، کفر ناشي از جح        مي
 ) ٥/١٨٣بحرانی، ( .شدن همه احکام کفر بر ایشان استکامل از جاده اسالم و جاري 

 و گفتـه    هر امامیه اشاره کرد   خّه تفاوت دیدگاه خویش و فقیهان متأ      ببحراني بار دیگر    
کنـد، بلکـه    اختالفي نیست در این که ناصبي بر دشـمن اهـل البیـت صـدق مـي           «: است

عـا  کند؟ مـا چنـین ادّ      نوان ناصبي بر مخالفان صدق مي     اختالف بر سر آن است که آیا ع       
 ) ١٨٦همان،  (».اند ر آن را نپذیرفتهخّایم لیکن فقیهان متأ دهکر

 نقد رویکرد اخباري توسط فقیهان بعد
 دعـاوي و    ،ت به چـالش کـشیده شـده       ط فقیهان بعد به شدّ    این رویکرد اخباري توسّ   

از نگاه فقیهان ناقد، نسبت داده شده بـه مـشهور فقهـاي             . مستنداتشان پاسخ یافته است   
ان و طـرح    صاحب جـواهر بـا نظـر تفـصیلي بـه عبـارات ایـن فقیهـ                . م ثابت نیست  قدّتم

نجفـی،  ( .ه اسـت  ي تردیـد افکنـد    نعاي بحرا مدّ، در   احتماالتي چند در مقاصد گفتارشان    
و جمعـي از فقیهـان معاصـر نیـز بـا ورود بـه یـک مناقـشه                   ) هر(خمیني   امام) ٦٣ـ٦/٦١

  اراکـي   ، ٣/٣١٦خمینـی،   ( .انـد   را به شدت بـه چـالش کـشیده          دعاوي بحراني  ،تفصیلي
 ).٢٢٩، گلپایگاني، ١/٥١٤

بـاور بـه    مان کـسي اسـت کـه         بر حسب ارتکاز متشرعه مسل     )ره( خمیني باور امام به  
ز قید احتمالي دیگري است کـه       نیباور به معاد    .  یگانگي او و رسالت نبوي آورد      خداوند و 

گمـان در مفهـوم     بي،یکن باور به والیتل) ٣/٣١٥خمینی، . (در معني اسالم دخیل است    
 ) ٣٢٣همان، (باور یکي از اصول مذهب است این ) ٣١٦همان، ( .اسالم دخیل نیست

 انـد  معیار اسالم است استدالل کرده    ي خویش به روایاتي که بیانگر        اثبات رأ  ایشان برای 
 ان ال الـه اال هللا و  ةاإلسـالم شـهاد  : ..... )الـسالم    علیـه (از جمله روایت سماعه از امام صادق        

هره ح و المواریث و علـي ظـا  ت المناکبه حقنت الدماء و علیه جر) ص(یق برسول هللا    التصد
مــران بــن اعــین از امــام صــادق و نیــز روایــت ح) ١ ح،٢/٢٥کلینــي (»......جماعــة النــاس

که معیار اسالم تبیـین شـده         افزون بر این   ،در این روایات  ) ٥ح،  ٢/٢٦ ،همان) (السالم  علیه(
 بـا   )ره(خمینـي م  بـه گفتـه امـا     . ن نیز توجه شده است     اسالم و ایما   به تفاوت بین دو مقوله    
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ماند که اطالق کافر بر مخالفان به مفهوم ظاهري آن هرگـز              تردیدي نمي  ،وجود این روایات  
 ) ٣/٣٢١خمینی، . (نشاید

 اصـحاب از    ت مخالفـان، سـیره مـستمرّ      طهارو   بر اسالم    )ره(دلیل دیگر امام خمیني   
که به والیت اکلت و خوردن ذبیحه کساني است  کنون دایر بر معاشرت و مؤ     سالم تا در ا ص

ـ  ِ  له از سـر   رود کـه ایـن مـسأ       مان نمي و گ  اند هباور نداشت ) السالم  علیهم(ائمه   . ه باشـد   تقیّ
رده و با ایشان تعامل  مخالفان حکم مسلماني بار ک     عه بر که متشرّ  یعني این ) ٣١٦همان،  (

 .اند دیني داشته
 مورد اتهـام قـرار داده        فهم بحراني از برخي روایات را درباره کفر مخالفان         )ره (امام خمیني 

 ) همان. (ها نام نهاده است ه معاني آننهر اخبار و پي نبردن به کُ افریفتگي به ظو آن را 
ستي حمـل بـر بعـضي از         بای ، روایاتي که داللت بر کفر غیر مؤمن دارد        ،نبه باور ایشا  

 ن و شرك در کتاب و سـنت در معـاني متفـاوت بـه               چرا که اسالم، ایما    .مراتب کفر شود  
اي   درجـه ،اي از اسالم و ایمان  در ازاي هر مرتبه    کاررفته و داراي درجات گوناگوني است،     

کـه عنـوان    روایي چون کافي روایاتي را یافت       توان در کتب     مي. از کفر و شرك قرار دارد     
کننده نا، ز کننده نعمت، ترك کننده نماز و دیگر فرائض        امامي، کفران کفر و شرك بر غیر      

طـرح پرسـشي روي     گـاه بـه     آن. دعت گذار و مانند آن اطالق شده است       و شارب خمر و ب    
ه ي کـ  ناتوانند ادعا کنند که همه کس      او مي آیا صاحب حدائق و اقران      :  و گفته است   آورده

 این تعبیر ایتينیافته است که در هیچ رویا او توجه   موضوع این اخبارند کافر و نجسند؟ آ      
ـ معرفت یابد ) السالم  هعلی( به علي    کهربه کار نرفته است که ه      ه ، مسلم است و هرآن که ب

افري کـه   کـ . اند من و کافر تقابل یافته     بلکه در این روایات، مؤ      ورزد کافر است؟    جهل وی
. گیـرد  ار مـي  من قـر  ر برابـر مـؤ    گیرد غیر از کافري اسـت کـه د         در برابر مسلمان قرار مي    

 ) ٣٢٠همان، (
ه یافته است که سـنخ روایـات وارد در     این نتیجه را منصفان    )ره(سرانجام امام خمیني  

 صـاحب حـدائق را      ، غیر از سنخ روایات فقهي است و خلط بین این دو مقام            ،باب معارف 
 )٣٢١همان، . (اي افکنده است طهدر چنین ور

ده نـه معنـي     از روایاتي که در باب کفر مخالفان وارد شـ         «: بار دیگر گفته است   ایشان  
را در سطح احکام ظاهري فرود آورد به دلیـل اینکـه            توان آن    ميحقیقي مراد است و نه      

ایرت  مستفیض بلکه متواتري که بیانگر معیار اسالم است مغـ          گونه اخبار با اخبار     این ،اوالً
گونـه معاشـرت    با ایشان همهکنون ، اهل حق از عصر ائمه تا    به حکم ضرورت   ،دارد و ثانیاً  
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 بایستي این روایـات را یـا        ،الجرم. ندارده وجود    تقیّ کمترین شائبه اند و در این امر     هداشت
حمل بر احکام باطني چون ثواب آخرت کرد یـا مراتـب دیگـري از کفـر کـه بـه احکـام           

و این معنا که آنان در حقیقت کافرند ولي در ظاهر از باب مصالح              . ظاهري مربوط نیست  
چـرا   ؛ نیست وجیهشود نیز    احکام اسالم بر ایشان بار مي     برتر و عدم تفرقه بین مسلمین،       

  )٣٢٣همان، ( . فراتر از آنچه گذشت شرطي نیست،ق معناي اسالمکه در تحقّ
اتبه محمد بن علي بن عیـسي        به نقد روایت عبد هللا بن سنان و مک         )ره(امام خمیني 

به گفتـه   . ترین مستند بحراني و اقران او در تعریف نصب است نیز پرداخته است             که مهم 
 .  و مدرك استسنددچار ضعف در  ، این دو روایتایشان اوالً
گمان شمار زیـادي     ، چرا که بي   بد هللا بن سنان را نتوان پذیرفت       داللت روایت ع   ثانیاً

توان این تعبیر را     ند پس چگونه مي   ا هحضور داشت ) السالم  علیهم(از ناصبیان در عصر ائمه      
ز ظـاهر ایـن     طرفـي ا   پذیرفت؟ از    "بغض محمدا و آل محمد    ال تجد رجال یقول أنا أ     "که  

شود که کسي که نسبت به شیعه به خـاطر پیـروي از ائمـه دشـمني                  ميروایت استفاده   
ورزد ناصبي است و این معنا با دشمني با خود ائمه در تالزم است و شاید مراد این باشد                   

یـروي از مـا     کند، لیکن با شما شیعیان بـه جهـت پ          يکه ناصبي به دشمني ما تصریح نم      
پیشتر گفتـه شـد کـه جزائـري و بحرانـي در فهـم               ) ٣٢٤همان،   (.کند  دشمني ابراز مي  

دیدگاه شهید ثاني نیز دچار اشتباه شدند و گمان بردند شهید نیز با آنان هم نظـر اسـت         
بــسبب یهم  لمحبّــالعـداوة و"در عبــارت شـهید در روض الجنــان عبــارت  در حـالي کــه  

، مقصود ایـن    عرفي شده بود  اي از نصب م    ن نشانه به عنوا  )١/٤٢٠شهید ثانی،   ( "تهممحبّ
ـ     ددوست باسخن آشکارا این است که دشمني        سـبب دوسـتي آنـان بـه        ه  اران ائمه اگـر ب

ي در نصب اسـت، همـان دشـمني         نچه معیار اصل  پس آ . صب است  نشانه ن  ،بیت باشد  اهل
 داران ایـشان نیـز سـرِ      چون اهل بیت را دشمن است با دوست       ناصبي  . بیت است  خود اهل 

هـا    راین دشمني با شیعه هرگاه ناشي از جهل و ناآگاهي و شبهه یا نزاع             بناب .دشمني دارد 
 .  مفهوم نصب نداردربطی به، انند آن باشدهاي سیاسي و تاریخي و م قابتو ر

، معني روایـت را حمـل بـر         ورد مکاتبه نیز افزون بر ضعف سند       در م  )ره(امام خمیني 
.  ادلـه پیـشین نپذیرفتـه اسـت        بـه آثار اخروي کرده و حمل بر آثار ظـاهري و فقهـي را              

 )٣/٣٢٤خمینی، (
 پنـدارهای عالمـان   ، ایـشان  فقیهان دیگري نیز هم سـوي بـا  ،)ره(به جز امام خمیني   

ق معني  تحقّو نجاست مخالفان انکار کرده و اظهار شهادتین را در           کفر  اخباري را در باره     
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اد بحراني را بـه برخـي   ایشان نیز کفر مطرح در روایات مورد استن . اند انستهاسالم کافي د  
به تقـدیم   ا که قائل    توان کساني ر   اند که هرگز نمي     ز مراتب آن حمل کرده و بر آن شده        ا

 .کـافر نامیـد   ،  انـد  را به عنوان خلیفـه چهـارم پذیرفتـه        منین  نند ولي امیر المؤ   فالن و فال  
 )٢٤٣ و ٢٣٤گلپایگاني،(

یابد و مطلـق انحـراف    ب مي  بر این گفته که احکام کفر بر ناصبي اصطالحي ترتّ          یدّمؤ
و فـیهم   «شود این اسـت کـه در بعـضي از روایـات عبـارت             منین را شامل نمي   المؤاز امیر 
ناصـبي نیـستند   عموم مخالفـان   به کار رفته است و این جمله در این مفهوم که        »ناصبي

 )٢٤٤ ،همان( .ظاهر بلکه صریح است
 
 نتیجه
 برخـي از اخباریـان بـه همـراه           غلظت دیدگاه مخالف سـتیز     ،جریان بحث پیشین   در

 درگـري کـه    رسد افزون بر مـشرب اخبـاري       به نظر مي  . منطق و مستنداتشان معلوم شد    
هاي تاریخي و سیاسـي      ، بتوان به ریشه   شود از اخبار و روایات نمایان مي     استفاده ظاهري   

د یـابي ایـن عوامـل خـو        ، کـه البتـه ریـشه      ها توجه کرد   اندیشه گونه اینیابي    نیز در شکل  
 کـافي از فقیهـان      قد علمي و نظري این دیـدگاه در حـدّ         در ن . نیازمند تحقیق ویژه است   

 ذکـر   ،ر آنچـه مطـرح شـد       لیکن افزون ب   ،مدد گرفته شد   )ره(چون امام خمیني  معاصري  
 . رسد بیت نظر برگزیده ضروري به نظر ميچند نکته دیگر براي تکمیل بحث و تث

آن بـه    بخـشیدن آثـار کفـر و ماننـد           نخست اینکه در مسائل خطیري چـون ترتیـب        
ک اند، تمـسّ   مات اسالم اذعان کرده   نامند و به اصول و مقوّ      گروهي که خود را مسلمان مي     

ضوابط علم اصول و دانش حدیث است، حتي در صورتي          ایر   مغ ،جستن به یک یا دو خبر     
نکـه   چه رسد بـه ای  ،که چنین خبري در بهترین وضع استنادي و داللي قرار داشته باشد           

گانه برتابـد و بـه مقتـضاي        هاي چند    وارد شود و در داللت نیز احتمال       بر سند آن اشکال   
  قابل ذکر   از جمله نکات   ،به نظر نگارندگان  . جمع بین آن و سایر ادله و اخبار توجه نشود         

خصوص روایات نصب آن است که این روایات در ظـروف سیاسـي و اجتمـاعي عـصر                   در
هاي آگاهانه با اهـل بیـت بـوده           بني عباس که اوج دشمني     ني امیه و  صدور یعني عصر ب   

هاي زماني و مکـاني      زاوار نیست با غفلت از این ویژگي      د و س  ن شو ، مورد تحلیل واقع   است
 . حکمي فرا زماني مورد استفاده واقع شود، با تکیه بر یک فهم ظاهريو صرفاً

تـوان    به دو صورت مي    تبیین مفهوم نصب و ترتیب دادن اثر کفر بر آن         دوم اینکه در    
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ب شـود و    محسودي بر کفر    اي تعبّ   اماره ، یابد هر مفهومي  ، نخست اینکه نصب   .عمل کرد 
 نـصب تعریفـي     ،در این صورت  .  انکار ضروري پیوند یابد    هوم نصب با مقوله   دیگر اینکه مف  

شـود کـافر      ناصبي چون منکر ضـروري شـناخته مـي         یابد و   با انکار ضروري مي    هماهنگ
رو  ایـشان از آن . اند ر همین رویکرد دوم را ترجیح داده برخي از فقهاي معاص   .خوانده شود 

اند که انکار ضروري کرده است و در این میان محبت اهل بیت              به کفر ناصبي حکم کرده    
نظـري   که این دومي فراتر از یک مسئله ، چرارت دیني است نه قبول خالفت ایشان ضرو
 ،که در عبارت صاحب جواهر آمده اسـت         چنان ،جهدر نتی ) ٥٢٠ و   ١/٥٢١ اراکي. (تنیس
اي باشد کـه     م فالن و فالن گرچه ناشي از شبهه       به مجرد تقدی  ق عرفي مفهوم نصب     تحقّ

 ،)ره(  امام خمینـي و به گفته) ٦/٦٥نجفی، . (فته نیستپذیر، فرد در دفع آن ناتوان است 
 که ضروري عبارت  چرا؛امامت به مفهومي که نزد امامیه مطرح است ضروري دین نیست         

 ،از امر واضح و بدیهي نزد جمیع طبقات مسلمین است و چه بسا نزد کثیري از مسلمین                
توان گفت جزء اصول مـذهب و منکـر          عقیده برخالف امامت ضروري شده باشد، بلي مي       

 )٣/٣٢٥خمینی، . ( مذهب خارج است نه از اسالمآن از
نکار ااند که آیا     رسش را مطرح کرده   ین است که فقیهان این پ     ار این باب    نکته دیگر د  

ضروري به خودي خود موجب کفر است یا انکاري موجـب آنـست کـه بـه نفـي و انکـار                      
 سـترگي روي داده و دو مبنـا در      هـاي  رسالت منجر شود؟ در ایـن بـاره بحـث         الوهیت و   

 ،بر این اساس طبـق مبنـاي نخـست        ) ٣/٣٢٦ نيخمی امام :ـ  کن( .له ایجاد شده است   مسأ
مـستلزم کفـر    به مثابه انکار ضـروري دیـن        ) م السالم علیه( مفهوم دشمني ائمه     نصب به 

 انکار الوهیت   است و طبق مبناي دوم فقط در صورتي چنین است که این دشمني از سرِ              
 هوي و جـاه طلبـي و        ۀدسته دشمني با ائمه که ناشي از غلب        بنابراین آن . یا رسالت باشد  

و شـبهه    که ناشي از جهل      یست چه رسد به این    اغراض سیاسي باشد نیز مستلزم کفر ن      
بیـت بـه      ه ناصبي نسبت به اهـل     کینچه   چنان«:  شهید صدر در این باره گفته است       .باشد
 از سـرِ ) هللا علیه و آله لیص(یا احتمال دهد به این که پیامبر      اي برسد که قطع یابد       درجه
ایر تصدیق اجمالي به     سخني در تکریم اهل بیت گفته است، چنین چیزي مغ          هوایا  خطا  

کینه ناصبي به سبب ایـن باشـد کـه قطـع            چه   رسالت نبوي و موجب کفر است و چنان       
دایر بر مدح و تکریم اهل بیت از پیامبر صـادر نـشده و              هیچ امري   به این که    یافته است   

در نتیجه ورود هرگونه دستوري در شریعت درباره دوستي اهل بیت را انکار کنـد، فقـط                 
 ». ضروري به خـودي خـود کـافر اسـت          جب کفر است که قائل شویم منکر      در صورتي مو  
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چـه   در باب انکار ضروري، چنـان      نخست   نیز به گفته ایشان طبق مبناي     ) ٣/٣٠٩صدر،  (
کسي به سبب عواملي چون کینه، اخفا و تحریف در رسیدن والیت و دوستي اهـل بیـت      

 )انهم( .شود ند، کفر وي در این حالت ثابت نمي ضرورت تردید کبه حدّ
د و انکـار لحـاظ شـده        فهوم جحـ  که، در بسیاري از روایات وارد در باب کفر، م          سوم این 

کـه در     و چنـان   )١٨و   ٢ و   ١العبـادات، حـدیث     ه   از ابـواب مقدمـ     ٢ بـاب  ، عاملي حرّ(است  
، ٢/٤٥١جـوهري ( علـم و آگـاهي اسـت          سـرِ   انکـار از   ،دوي تـصریح شـده، جحـ      معاجم لغـ  
وجحـدوا بهـا واسـتیقنتها انفـسهم     "از آیـه کریمـه     به درستي   و همین معنا    ) ٣/٢٠طریحي

بنابراین روایات وارد در باب کفـر مخالفـان         . شود نیز فهمیده مي  ) ١٤/نملال( "....ظلما وعلوا 
را  و موارد غیـر آن     هاي آگاهانه است   ني ظاهري حمل شود، ناظر به دشمني      حتي اگر بر مع   

ه یکي از شرایط تکلیف، علم و التفات دانـسته          در مباحث اصولي هم هموار    . گیرد در بر نمي  
 از این روسـت     . او سزاوار است   ۀاخذفي بر جاهل قاصر ثابت است و نه مؤ        نه تکلی . شده است 

له انکـار ضـروري نیـز       در مـسأ   .ي تفکیک شده است   بین جهل قصوري و تقصیر    که همواره   
) هر(هـاي امـام خمینـي       عبـارت یـشتر در    پ.  علم و اعتقاد را لحاظ کـرد       بایستي انکار از سرِ   

  بـه بـاور    .ندل امامیه را ضرورت دینـي ندانـست       گذشت که ایشان امامت به مفهوم مورد قبو       
 طبقه نخـستي     از ضروریات بوده و    يصدر اول  رود که اصل امامت در     ، این احتمال مي   ایشان

کـرده   انکـار   ضـرورتي را   ،امامت امیرالمؤمنین بـوده اسـت      اي منکر  که بدون هرگونه شبهه   
 اینکـه اصـالً    اشد ولي براي طبقات بعدي به دلیل شدت اعتمادشـان بـه طبقـه نخـست و                ب

اند، شـبهه واقـع       طبقه نخست را نداده    نسیانِ و یاسهو احتمال مخالفت باگفتار پیامبراکرم و    
 ناصـبي را کـسي      نیـز  است که فاضل مقـداد     رو  این از شاید و) ٣/٣٢٩خمینی،  ( شده باشد 

یا به طریقي کـه بـه     و رابه گونه تواتر  ) السالم  لیهع(رامامت علي    ب دانسته است که چون نصّ    
ـ ) ٢/٤٢١فاضـل مقـداد،    ( .کنـد  دارد، بشنود، انکار   ت آن باور  صحّ  د چنـین تفـسیري از  مؤیّ

هرگاه کسي بـه دلیـل اجمـاع یـا          « :آنجا که گفته است    وي است،  دیگري از سخن   او گفتار
 )همان( ».ناصبي نیست قیده ورزد،ع )السالم لیهع( علي از مصلحت به امامت غیر

جملـه   طبق مباني مطرح شده پیروان مذاهب اسالمي غیرشـیعي، جملگـي مـسلمان و             
شـبهه   جهـل و    ریـشه در   عقاید غلطشان هم عمـدتاً     ،شود آنان بار مي  همه   احکام اسالم بر  

 ؛انـد  ندادهخواندن آنان جفاي بزرگي است که فحول فقهاي شیعه هرگز بدان تن              کافر .دارد
دربـاره  .  سخن اداشد   حقّ ،این مقاله   شبهاتشان در  ردّ به جزگروهي ازمشایخ اخباري که در     

 گونـه دشـمني سـبب کفـر        کنـد کـه آن       رسم احتیاط چنین اقتضا مـي      ائمه نیز  دشمني با 
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 .رسالت داشته باشد الوهیت و انکار ستیز با اصل اسالم و و عناد دانسته شود که ریشه در
 دو .باب نـصب مطـرح شـد       تعاریف شش گانه در    این نوشتار  درکه،   سخن پایاني این  

 خبـر  حاصل نگاه ظاهربینانه به چند     گري و  اندیشه اخباري  تعریف پایاني نشأت گرفته از    
          .گـشت  ناصـوابي آن آشـکار     گرفـت و   همـه جانبـه مـورد تحلیـل قـرار          بود که به طـور    

 ائمــه  اعــالن دشــمني بــاتعــاریف نیــز تعریــف نــصب بــه معنــي ســایر ازن متــیّق قــدر
 یـا مـستلزم انکـار       دیني تبدیل شود و    شعار که به یک نشانه و    اي   به گونه ) السالم  لیهمع(

 به هـر  .ضروري باب انکار  است، آن هم باعنایت به دومبناي پیش گفته در  ،ضروري باشد 
اصـولیان بـه طـور    .  موافق بـا قواعـد اصـولي اسـت    ،این باب ن درمتیقّ  أخذ به قدر ،حال

 یعنی ایـن کـه   .اند  باطل دانسته عام را  مفهومیهشبهات   درعام  ک به عموم    کپارچه تمسّ ی
. مصادیق مـشکوك آن حمـل کـرد        توان بر  جاست ناصبي را نمي   ن و کفر  بر عمومات دالّ 

شـهید  ( ».اندکند این دنیا بسیار   درناصبیان  «: سرانجام هماهنگ با شهید ثاني باید گفت      
         .)١/٥٩٢ ،رسائلثانی، 
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 .ق١٤١٩اول
 .١٣٦٤، تهران، دارالکتب االسالمیه،تهذیب االحکامطوسي، محمدبن حسن، . ٣٣
 .ق١٤١٤ قم،  مؤسسه آل البیت:تحقیق ،تذکرة الفقها ، بن یوسفعالمه حلي، حسن. ٣٤
الـشریعه فـی شـرح      تفـصیل   ( النجاسـات واحکامهـا   ،  کتاب الطهـاره  محمد،  فاضل لنکراني،   . ٣٥

 .ق١٤٠٩ چاپخانه علمیه، چاپ اول، قم،)تحریرالوسیله
نـه آیـت    کتابخا، قم، تنقیح الرائع لمختصر الشرایع   الفاضل مقداد، مقدادبن عبدهللا السّیوري،      . ٣٦

 .ق١٤٠٤ چاپ اول، هللا مرعشی،
 قـم، . ائی، ابـراهیم الـسامر    مهـدی المخزومـی   : تحقیـق ،  العـین   خلیل بن احمـد،    فراهیدي،. ٣٧

 .ق١٤٠٥ دارالهجره،



 ٩٣ شناسی نصب در آرای فقهای امامیه   مفهوم

 .دارالجیل: ، بیروتقاموس المحیطال محمدبن یعقوب، فیروزآبادي،. ٣٨
 .ق١٤٠٥ منشورات دارالهجره،قم،، مصباح المنیراحمد بن محمد، فیومي، . ٣٩
 انتـشارات دفترتبلیغـات     ، قـم،   عن مبهمات شریعه الغـراء     کشف الغطاء  ،جعفر کاشف الغطاء، . ٤٠

  .١٣٧٩، اسالمی، چاپ اول
، چـاپ   هللا مرعشي    کتابخانه آیت  ، قم، رسائل الکرکي ) محقق کرکي (، علي بن حسین     کرکي. ٤١

 .ق١٤٠٩اول 
 .ش١٣٦٥  دارالکتب االسالمیه،، تهران،الکافيکلیني، محمدبن یعقوب، . ٤٢
 دارالقـرآن الکـریم، چـاپ اول،        قـم،  ، الکفـار  اسـه نتایج األفکـارفي نج   گلپایگاني، محمدرضا،   . ٤٣

 .ق١٤١٣
 .ق١٤٠٣ مؤسسة الوفاء، چاپ دوم،  بیروت،،بحاراالنوارباقر، مجلسي، محمد. ٤٤
 اپ دوم، بنیـاد فرهنـگ اسـالمی کوشـانپور، چـ     ، قـم ،روضـة المتقـین   تقي،  جلسي، محمد م. ٤٥

 .ق١٤١١
 انتشارات کتابخانه آیت هللا مرعشی نجفی،       ، قم، الرسائل التسع محقق حلي، جعفربن حسن،     . ٤٦

 . ق١٤١٣
 .ق١٤١٠، چاپ اول، انتشارات داوری،قم ،نموذج في الفقه الجعفري عباس، رسي یزدي،مد. ٤٧
 .ق١٣٩٢، دارالفکرروت،، صحیح مسلم، بیالجامع الصحیحمسلم بن حجاج، . ٤٨
 .ق١٤١٨الهادي، چاپ اول ،  دار، بیروت،النصب و النواصب، محسنمعلم، . ٤٩
 داراحیاء التـراث العربـی،      ، بیروت، سالمالم في شرح شرایع اال    جواهرالکحسن،  نجفي، محمد . ٥٠

 .م١٩٨١چاپ هفتم،
البیـت،    آل تحقیق مؤسسه  ،لشریعهام ا مستند الشیعه في احک   ،   بن محمدمهدی  راقي، احمد ن. ٥١

 .ق١٤١٥،  چاپ اولقم،
 .ق١٣٤٨ چاپ اول، ، بیروت، دارالفکر،سنن نسایینسایی، احمدبن شعیب، . ٥٢
 . ق١٤٠٨، ربیدارالکتب الع، بیروت، ئدمنبع الفوا الزوائد ومجمع هیثمي، علي بن ابي بکر، . ٥٣



 ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان ٢بانی حقوق اسالمی، شمارۀ      مجلۀ فقه و م           ٩٤

 


