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 چکیده

ی قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی؛ هنوز قواعدی با وجود جایگاه ویژه
ی فقهی  و یا در میان فقها به عنوان یک قاعدههستند که استخراج و اصطیاد نشده

بر . است» ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«ها قاعده اند که یکی از آنشهرت نیافته
اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است 

نظر به اهمیت موضوع از یک سو و . شودو اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقّق نمی
طلبید در راستای تأیید و برای آن از دیگر سو، می» قاعده« و شیوع اصطالح عدم رواج

در این پژوهش که به روش توصیفی . تثبیت این قاعده، تحقیقی درخور صورت پذیرد
تحلیلی و با جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته، ضمن 

و »  طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِال«های مختلف از روایت بررسی و تبیین برداشت
 .ی مذکور اثبات شده استتطبیق مصادیق مختلف فقهی آن در کالم فقها، قاعده
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 مقدمه
. است رفیع جایگاهی آن، با مرتبط هایپژوهش و فقهی مباحث در فقهی قواعد جایگاه

مکتب و به منظور تسهیل در استنباط صحیح  اصول آموزش به اهتمام با) ع (بیت اهل
 و در ضمن نهاده جای به خود شاگردان برای بسیاری فقهی قواعد احکام توسط فقها،

اند که اغلب با الفاظ عام بیانات خود به اصحاب خاصّ خویش تفهیم کرده و آموزش داده
بسیاری از این قواعد فقهی، مورد . اند چه در قالب اثبات ـ بیان شدهـ چه در قالب نفی و

جای فقه توسط فقها به کار گرفته  شناسایی، بحث و تدقیق قرار گرفته و در جای
 یا نشده و اصطیاد یا استخراج هنوز که در این بین برخی از قواعد وجود دارند. اند شده
ال طاعهَ  «قاعده هاآن از یکی .اندنیافته شهرت فقهی یقاعده یک عنوان به فقها میان در

در لسان دو » قاعده«ی است که با وجود یک بار کاربرد واژه »لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ
ی فقهی شهرت نیافته و به نفر از فقها، در استعماالت دیگر فقیهان به عنوان قاعده

دید همان قدر که اصطیاد و تأسیس تربی. عنوان قاعده مورد استناد قرار نگرفته است
سازی قواعد ناشناخته و یا قواعد فقهی ارزش علمی و عملی فراوانی دارد، کشف و مدلّل

کمتر مورد توجه قرار گرفته نیز در راستای کمک به تفریع و تطبیق فروع ارزشمند 
یازمند شود که دانسته شود انجام این کار ناهمیت این کار زمانی بیشتر روشن می. است

 . فحص و جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام است
متّخَذ از روایتی به همین مضمون » ال طاعَه لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«قاعده 

های به عمل آمده با بررسی. شودباشد و فروعات متعدّدی در فقه بر آن مترتّب می می
پژوهشی جدید و نو  رو پژوهش حاضر، اینتحقیقی در مورد این قاعده یافت نشد؛ از 

از آنجا که فهم بسیاری از احادیث نیاز به مقدّماتی چند دارد و . شودمحسوب می
رسیدن به این فهم مستلزم طیّ مراحلی از قبیل فهم متن حدیث و فهم مقصود اصلی 

ه ، به این سؤال پاسخ دادسبب پس از بررسی مفردات این حدیثباشد، به همین آن می
تواند به عنوان یک شود که اوّالً، حدیث مذکور چه مضامینی دارد و ثانیاً، آیا میمی

 .قاعده فقهی مطرح شود یا خیر و مستندات دالّ بر مضمون آن کدام است
 

 مفاد اجمالی قاعده. ١
ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی  «با توجه به بیانی که در مباحث آینده خواهد آمد مقصود از قاعده

: باشد، یکی از این دو معنا استمی مضمون همین به روایتی از متّخَذ که »هِ الخالِقِمَعصیَ



  ٤١٩  »ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالق«قاعده فقهی بررسی 

 یا و تشویق نهی، امر، کاری به را فردی مخلوقین، از یکی اگر که است آن یا مقصود
 از پیروی و اطاعت باشد، معاصی ارتکاب موجب او فعل ترک یا فعل این و نماید ترغیب
 فرد خود زد؛ یا مراد این است که اگر باز سر او خواسته از ایدب و نیست الزم وی دستور
 در غلطیدن فرو و معصیت دچار آن جزئی یا کلّی مقدّمات در و دهد انجام عملی بخواهد
 چنانکه .شود نمی محسوب شارع دستور اتیان و عبادت مصداق وی عمل شود، حرام

 .روشن خواهد شد روایت مذکور ظهور در معنای اول دارد
 
 مستندات قاعده. ٢

در ذیل به پنج . مدارک این قاعده روایاتی فراوان است که دربردارنده همین مضمونند
 :شودها اشاره میمورد از آن

؛  ]١٥٤، ص١٦، ج٢١[لَا طَاعَهَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَهِ الْخَالِق «: پیامبر اسالم فرمود) أ
 .»اطاعت از مخلوق در معصیت خداوند روا نیست

 ].٥٠٠، ص٣٥[ نیز نقل شده است) ع(ین روایت به همین شکل از امام علی ا) ب
وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسِکَ بِالْمِلْکِ فَأَنْ ... «: ، نقل شده است که فرمود)ع(از امام علی ) ج

...   لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَهِ الْخَالِقتُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ إِلَّا فِیمَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ لَا طَاعَهَ
؛ و امّا حقّ کسی که سیاست مملکت را بر عهده دارد، این است که او ]٦٢٠، ص٢، ج٤[

را اطاعت کنی و نافرمانیش نکنی جز در موردی که موجب خشم خدای عزّ و جلّ شود؛ 
 .»زیرا که طاعت هیچ مخلوقی در معصیت خالق روا نیست

  وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَاجِبٌ فَإِنْ کَانَا مُشْرِکَیْنِ... «: ق نقل شده که فرموده استاز امام صاد) د
، ٢، ج٢ [ فَال تُطِعْهُما وَ لَا غَیْرَهُمَا فِي الْمَعْصِیَهِ فَإِنَّهُ لَا طَاعَهَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَهِ الْخَالِقِ

ها و نه دیگری را رک باشند نه آن؛ احسان به پدر و مادر واجب است و اگر مش]٦٠٨ص
 .»در معصیت خدا فرمان مبر؛ زیرا برای مخلوق در معصیت خالق، حقّ طاعتی نیست

؛ ]٣١٠، ص٢، ج٥٣... [ال دینَ لِمَن دانَ بطاعهِ مَن یعصی هللا«: فرمود) ع( امام باقر )  ه
 .»داردکند، دین نآن که به فرمانبرداری از کسی گردن نهد که نافرمانی خدا می

 
 ی اثبات مفاد قاعدهادله. ٣

، انفال، ٢٣، جن، ٩٢، مائده، ١٣٥ و ٨٠، ٥٩، نساء، ١٣٢  و٣٢عمران،  ، آل١: نکـ [آیات 
، ١، ج٢: نکـ [و روایات فراوانی ] ٧، حشر، ١٢ ، تغابن،٥٦ و ٥٤، نور، ٤٦  و٢٤، ٢٠، ١
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 مذکور یوجود دارد که مثبت مفاد قاعده] ٤٢، ص١٣، ج٦١؛ ٥٤٦، ص٣٥؛ ١٣٩ص
هستند و عالوه بر اثبات وجوب اطاعت از خداوند و عدم اطاعت از غیر خدا؛ از جمله 

ها نبرخی از آ. ی اصطیاد این قاعده از روایات قبلی نیز خواهند بودوالدین، پشتوانه
 :عبارتند از

 
 آیات. ١ـ٣

 مَا بِي لِتُشْرِكَ جَاهَدَاكَ إِنْ وَ حُسْناً بِوَالِدَیْهِ الْإِنْسَانَ وَصَّیْنَا وَ«: فرمایدآیه اول ـ خداوند می
 کند، ینیک مادرش و پدر به که کردیم توصیه انسان به ؛ ما...تُطِعْهُمَا فَالَ عِلْمٌ بِهِ لَکَ لَیْسَ

 آن به که یشو قائل یهمتای من یبرا که کنند تالش) و باشند مشرك(دو  آن اگر و
 نسبت به در این آیه، نیکی و احترام]. ٨بوت، ، عنک١[» نکن یپیرو هاآن از ،یندار علم
 با معصیت و مخالفت به که است شده سفارش جایی در تنها آنان از اطاعت و مادر و پدر

 . احکام الهی منجر نشود
، ١[أَعْمالَکُمْ  تُبْطِلُوا ال وَ الرَّسُولَ أَطیعُوا وَ اللَّهَ أَطیعُوا آمَنُوا الَّذینَ یا أَیُّهَا«آیه دوم ـ 

 رسول کنید اطاعت و را، خدا کنید اطاعت! اید آورده ایمان که یکسان یا ؛]٣٣ محمّد،
مطابق این آیه اطاعت از خدا و رسول به طور . »!نسازید باطل را خود اعمال و را،) خدا(

شود؛ خواه خود شخص تحت تأثیر مطلق واجب است و نافرمانی باعث بطالن اعمال می
 نافرمانی کند یا اینکه به سبب اطاعت از غیر خدا و رسول هواهای نفسانی اقدام به

 .عصیان نماید) والدین یا دیگران(
 لَهُمُ یَکُونَ أَنْ أَمْراً رَسُولُهُ وَ اللَّهُ یقَضَ إِذا مُؤْمِنَةٍ ال وَ لِمُؤْمِنٍ کانَ ما وَ«  سوم ـآیه
 ؛ هیچ]٣٦ ، احزاب،١[مُبیناً  ضَالالً ضَلَّ فَقَدْ لَهُرَسُو وَ اللَّهَ یَعْصِ مَنْ وَ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِیَرَةُ

 یاختیار بدانند، الزم را یامر پیامبرش و خدا که یهنگام ندارد حق یایمان با زن و مرد
 یگمراه به کند، را رسولش و خدا ینافرمان کس هر و باشد؛ داشته) خدا فرمان برابر در(

بایست بدون چون و چرا  هر مسلمانی میمستفاد از این آیه. »است شده گرفتار یآشکار
از دستورات خدا و رسول اطاعت کند و هیچ کس در مخالفت کردن، اختیاری ندارد؛ بر 
این اساس، هم خود انسان و هم والدین او ملزم به اطاعت از خدا و رسول او هستند، و 

دا و رسول، ی والدین بر خالف احکام الهی، مخالفت با خروشن است که اوامر صادر شده
آید؛ وقتی هم که این نوع اوامر، گمراهی و حرام باشد، به طریق و گمراهی به حساب می

 .    اولی اطاعت از آن دستورات ضاللت و حرام خواهد بود



  ٤٢١  »ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالق«قاعده فقهی بررسی 

 لَهُ وَ فیها خالِداً ناراً یُدْخِلْهُ حُدُودَهُ یَتَعَدَّ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یَعْصِ مَنْ وَ«آیه چهارم ـ 
 یمرزها از و کند را پیامبرش و خدا ینافرمان که کس آن ؛ و]١٤، نساء، ١[مُهینٌ  ابٌعَذ
 او یبرا و ماند؛ خواهد آن در جاودانه که کند یم وارد یآتش در را او نماید، تجاوز او

دارد که مخالفت والدین با این آیه به روشنی بیان می .»است یا خوارکننده مجازات
ای جز آتش جهنم ندارد؛ بنابراین اطاعت شود و  نتیجهوب میاحکام الهی معصیت محس

عالوه بر . ها نیز همان نتیجه را خواهد داشت و حرام است ها در این مخالفت کردناز آن
ها لزوم  و از آنی احسان به والدین نازل شدهاین موارد، اصوالً آیاتی هم که در باره

 عبادت و اطاعت را به خداوند منحصر کرده و ، ابتدا1شوداطاعت از والدین فهمیده می
دهد اطاعت از والدین اند که این نشان میها تصریح کردهسپس به احسان نسبت به آن

بایست شکل ها، در چارچوب  اطاعت از احکام و  اوامر الهی میدر راستای احسان  به آن
مجاز به مخالفت با بنابراین، مطابق این آیات و آیات مشابه دیگر، هیچ کس . بگیرد

ها؛ از ی اطاعت از دیگر انساندستورات خدا و رسول؛ چه بدون واسطه و چه به واسطه
 .این مطلب همان مفاد قاعده اصطیاد شده است. جمله والدین نیست

 
 روایات. ٢ـ٣

 يفِ الطّاعهُ إنَّما مَعصیَهِ اللَّهِ في لِأَحدٍ طاعهَ ال« :فرمایدمی) ص(روایت اول ـ پیامبر 
 کار در فقط اطاعت نیست روا خدا معصیت در کس هیچ ؛ اطاعت]٦٧٧ص ،١٦[ المَعروفِ

 .»است نیک
به ابو سعید خدری فرمود آیا ) ع(روایت دوم ـ در روایتی آمده است که امام حسین 

ها هستم؛ در حالی که تو با من ها محبوبترین افراد از زمینیکه من نزد آسمانی دانیمی
به من فرمود از ) ص(ین جنگیدی؟ ابوسعید در مقام اعتذار گفت، پیامبرو پدرم در صف

 أَنْ  یوَ إِنْ جاهَداكَ عَل" یتعال هللا قول سمعت أما«: امام پاسخ دادند. پدرت اطاعت کن
 " وفإِنَّمَا الطَّاعَهُ فِي الْمَعْرُ" هللارسول و قول "تُشْرِكَ بِي ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما

 و«: ؛ آیا قول خداوند]٢٩٧، ص٤٣، ج٥٣ [" لَا طَاعَهَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَهِ الْخَالِق" و قوله
 هاآن از ،یندار علم آن به که یشو قائل یهمتای من یبرا که کنند دو تالش آن اگر
و نیز فرمایش دیگر او » اطاعت تنها در کار نیک است«): ص(و قول پیامبر» نکن یپیرو

 . »نشنیدی؟» در معصیت خدا اطاعتی برای مخلوق نیست«: را
                                                                                                                                                                             

 و شیئاً بِهِ تُشْرِکوا ال وَ اللّه اعْبُدُوا وَ«؛ )٢٣، اسراء، ١(» اِحْساناً بِالْوالِدَینِ وَ اِیاه اِالّ تَعْبُدُوا اَالّ رَبُّک قَضی وَ«. ١
 ].٨٣، بقره، ١[» اِحْساناً بِالْوالِدَینِ وَ اللّه اِالَّ تَعْبُدُونَ ال«و ] ٨٤، نساء، ١[» اِحْساناً بِالْوالِدَینِ
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 الْوَلَدِ ثَلَاثَهُ أَشْیَاءَ شُکْرُهُمَا ی عَلَ  لِلْوَالِدَیْنِ یَجِبُ«:  فرمودند)ع(صادق روایت سوم ـ امام
، ٧٥، ج٥٣ ... [ هِ اللَّه کُلِّ حَالٍ وَ طَاَعتُهُمَا فِیمَا یَأْمُرَانِهِ وَ یَنْهَیَانِهِ عَنْهُ فِي غَیْرِ مَعْصِیَیعَلَ
 حال، همه در هاآن شکرگذاری دارد؛ مادر و پدر قبال در وظیفه سه ؛ فرزند]٢٣٦ص

 .»االهی معصیت غیر در کنندمی نهی و امر آنچه در هاآن اطاعت
 لَا وَ مُشْرِکَیْنِ کَانَا إِنْ وَ  وَاجِبٌ  الْوَالِدَیْنِ بِرُّ«: فرمایدمی)ع (روایت چهارم ـ امام رضا

 واجب مادر و پدر با یرفتار نیک ؛]١٢٤، ص٢ج ،٣[جَلّ  وَ عَزَّ اللَّهِ مَعْصِیَهِ فِي لَهُمَا طَاعَهَ
 . »نیست روا خدا معصیت در دو آن از یفرمانبردار و باشند مشرك چه اگر است؛

گونه که روشن است، روایت اول به طور صریح اطاعت از غیر خدا را صرفاً در  همان
و گفتار نیک که قاعدتاً چیزی غیر از واجبات و یا مستحبات نیستند و یا حداقل اعمال 

شوند مجاز شمرده و سه روایت بعدی فرمانبرداری از از محرمات الهی محسوب نمی
اند که به طریق اولویت اطاعت از غیر والدین در والدین را در معصیت خدا نهی کرده

 .کنندمعاصی را تحریم می
 

  عقلیدلیل. ٣ـ٣
کند که انسان باید در برابر هر کس که عقل حکم می. لزوم شکر منعم امری عقلی است

ای از او تشکّر کند و گرنه از گونهتفاوت نباشد و بهبه او نعمتی داده یا خدمتی نموده، بی
های مختلفی طرف عقل خود مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت؛ البته شکر مُنعِم گونه

از طرفی دیگر از . شودوند در قالب اطاعت از اوامر و نواهی او متجلّی میشکر خدا. دارد
، فرع بر اطاعت او است؛ زیرا چنانکه گذشت )ع(و ائمه ) ص(نظر عقل، اطاعت پیامبر 
ها در ها را واجب کرده است و معنا ندارد که به اطاعت از آنخود خداوند اطاعت از آن

از . قض غرض و نیز عقالً عبث و قبیح خواهد بودمخالفت با خود دستور دهد؛ زیرا ن
همین جا است که هر طاعتی؛ مانند اطاعت از والدین و همسر که معصیت الهی در آن 

ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی «این حکم عقل، دقیقاً همان مفاد قاعده . باشد، باطل خواهد بود
 .است» مَعصیَهِ الخالِقِ

 
 » فی مَعصیَهِ الخالِقِال طاعهَ لِمَخلوقٍ«مفهوم حدیث . ٤

ها از روایت نیز در این قسمت ضمن بررسی مفردات روایت؛ به تبیین نظرات و برداشت
 :شودپرداخته می



  ٤٢٣  »ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالق«قاعده فقهی بررسی 

، با »ال«این گونه . باشد در اینجا برای نفی جنس است؛ زیرا ما بعد آن نکره می:»ال«
. ، تفاوت داردرودی نفی وحدت که در نفی حکم از همه افراد جنس به کار نمی»ال«
ی نفی جنس یکی از نواسخ است و برای ناسخ بودن باید شروطی داشته باشد که »ال«

 ].٦٢٢، ص١، ج٤٤: نکـ [ نکره بودن اسم و خبر یکی از جمله آن شرائط است
 :آیددر این روایت نظراتی مطرح است که به تفصیل می» ال«اما در مورد معنای 

به » ال ضرر«در قاعده » ال«، همچون )ال طاعه(یث در این حد» ال«برخی معتقدند ) ١
؛ یعنی هیچ کس نباید در اطاعت از مخلوق، نسبت به ]٢٤، ص٣٣[معنای نهی است 

 ].١٤٥، ص١، ج٥٤: نکـ [خالق مرتکب معصیت شود 
به معنای نهی در جمله » ال«بر این نظر، اشکاالتی وارد شده؛ از جمله اینکه استعمال 

بایست در همان ، نفی است و می»ال«ست؛ چرا که معنای حقیقی اسمیه خالف فصاحت ا
 ].٣٨١، ص ١١[معنا بکار رود 

» نفی حکم به لسان نفی موضوع«را در ترکیب روایت، به معنای » ال«برخی دیگر ) ٢
أـ خود موضوع، : در این معنا در سه مورد امکان دارد» ال«اند که استعمال گرفته و گفته

) ع(ها، دارای حکم شرعی باشد؛ مثالً امام علیموم ادلّه یا اطالق آنو بر حسب ع» منفی«
؛ میان پدر و فرزندش ربا ]١٣٥، ص١٨، ج٢١[ رِبًا   وَ وَلَدِهِ  الرَّجُلِ  بَیْنَ لَیْسَ«: فرمایدمی

، علّت »منفی«ب ـ عنوان . عمل مذکور مصداق ربا نیستطبق این روایت، . »وجود ندارد
برای . اشد که بر حسب عموم دلیل یا اطالق آن، موضوع حکم استو سبب برای کاری ب

...  تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ و   أُمَّتِي  عَنْ رُفِعَ«: فرمایندمی) ص(نمونه وقتی پیامبر اکرم 
به دیگر سخن . ، در این مورد، نفی معلول است به زبان نفی علّت»]٣٦٩، ص١٥، ج٢١[

گیرد، مثل این است که در خارج به وقوع صورت می... و نسیان و کاری که در حال خطا 
، عنوان »منفی«ج ـ زمانی که عنوان  .گرددبنابراین حکم از آن مرتفع می. نپیوسته است

ال طاعهَ «ثانوی برای موضوعی باشد که دارای حکم است، مثل عنوان طاعت در روایت 
به دیگر سخن مقوله طاعت که در اینجا ]. ٢١٨، ص٥، ج٣٠[» لمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق

نفی شده، موضوع چیزی است که بر آن احکام خاصّی مترتّب است؛ مثالً نماز که 
شود؛ یعنی بر نمی مصداق اطاعت است؛ اگر در ملک غصبی برگزار شود، اطاعت محسوب

 .شودمیگیرد نیز احکامی مترتّب معاصی که نسبت به خداوند صورت می
 ].٥٣٧، ص٧[برای نهی از فعل و یا نفی وجوب است » ال«شیخ انصاری به اعتقاد ) ٣

در معنای حقیقی خود » ال«رسد که با دقت در روایات دالّ بر این قاعده به نظر می
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یعنی نفی جنس بکار رفته است؛ یعنی در معصیت خالق، جنس اطاعتی برای مخلوق 
ه در آن معصیت پروردگار به دیگر سخن هر کس به انسان امر و نهی نمود ک. نیست

باشد، از این شخص آمِر که مخلوقی از مخلوقات است، نباید اطاعت کرد؛ زیرا واژه طاعت 
 . دهدجنس است که در سیاق نفی افاده عموم می

طاعت به معنای انقیاد و فرمانبرداری و نقطه مقابل آن : »طاعت و معصیت«
، ٨، ج٥.  [باشد» اطاعت«که مصدر آن و اسم است برای هر آنچه ] ٥٢٩، ص٢٩[نافرمانی 

و ] ٦٧، ص١٥، ج٥[؛ اما معصیت، به معنای پیروی نکردن ]٢٠٩، ص٢، ج٤٦؛ ٢٤١ص
 ].٢٤٢٩، ص٦، ج٢٠[خالف فرمانبرداری آمده است 

آن شود در حالی مجرای داند یا هر چه جاری سیّد مرتضی طاعت را انجام فعل می
، و معصیت را ]٢٧٥ ص،٢، ج٣٤[لوّ رتبه است که موافق با اراده فردی باشد که دارای ع

 ].٢٨٣، صهمان[هر فعل یا اخالل در فعلی که خداوند آن را خوش ندارد 
در لغت، » طاعت«: نویسدسیّد علیخان کبیر در شرح خود بر صحیفه سجّادیه می

انقیاد و فرمانبرداری و در اصطالح؛ موافقت و اجرای دستور است و البته گفته شده 
و معصیت، مخالفت با ] ٢٥، ص٢، ج٥١[شود  با اراده الهی نیز طاعت خوانده میموافقت

 .است] ٣٨٩، ص٦، ج٥١[و خروج از اطاعت الهی ] ٣٥٩، ص٢، ج٥١[امر و نهی شارع 
توان چنین گفت که طاعت، به هر آنچه که رضای الهی و بندی میدر مقام جمع

به عبارت دیگر . عصیت خواهد بودشود و ضدّ آن هم متقرّب وی در آن است، معنا می
 .طاعت، همان موافقت با دستور الهی بواسطه امتثال آن است

 
 معنای روایت. ٥

توان به دو گونه ترجمه نمود که بسته را می» ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«روایت 
 : به نوع ترجمه، مصادیقی برای آن متصوّر است

 
  مخلوقین، در معصیت خالق بایسته نبودن اطاعت. ١ـ٥

مقصود این است که اگر یکی از مخلوقین، فردی را به کاری امر، نهی، تشویق و یا 
 ترغیب نماید و این فعل یا ترک فعل او موجب ارتکاب معاصی باشد، اطاعت و پیروی از

در ذیل چند نمونه از این . بایست از خواسته او سر باز زددستور وی الزم نیست و می
 :ع ترجمه خواهد آمدنو



  ٤٢٥  »ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالق«قاعده فقهی بررسی 

جایی که نافرمانی از خدا رواج دارد، پیروی و اطاعت از مخلوق سزاوار نیست ) الف
 ].١٤٩٣، ص٣٢[

 ].    ٣٩١، ص٣٦[آفریده را فرمان بردن، نشاید آنجا که نا فرمانی آفریننده الزم آید ) ب
در آن باشد اطاعت و پيروي از مخلوق سزاوار نيست جايي كه نا فرماني خدا )       ج

  ]. 1167، ص2، ج49[
 ].٦٦٧، ص٢٨[ هیچ اطاعتی از مخلوق، در نافرمانی پروردگار روا نیست) د
 

 عدم تحقق اطاعت با معصیت خالق. ٢ـ٥
اگر خود فرد بخواهد عملی انجام دهد و در مقدّمات کلّی یا جزئی آن دچار معصیت و 

 دستور شارع محسوب فرو غلطیدن در حرام شود، عمل وی مصداق عبادت و اتیان
 :شودبرای این دیدگاه نیز به مواردی اشاره می. نخواهد شد

 ].٨٠٠، ص٩[در معصیت خالق، طاعتی برای مخلوق نیست ) الف
اطاعت پروردگار زمانی صحیح و مورد رضایت اوست که خالص باشد و آمیخته به معصیت ) ب
 ].٣٧٢، ص٤، ج٤١[شود میبه عبارت دیگر با اجتناب از معصیت، طاعت محقّق . نباشد
 مانند نماز خواندن در ؛عبادت و بندگی جایز نیست آنجا که موجب معصیت باشد) ج

 ]. ١١٦٧، ص٢، ج٤٩[زمین غصبی و جایی که به ستم گرفته شده است 
مصداق این روایت، وضو ساختن با آب غصبی یا اقامه نماز در : گویدمیثم میابن) د

شود ـ همانطور که ی در این روایت بر نفی جواز حمل میخانه و زمین غصبی است و نف
منقول است ـ ولی شافعی معتقد است نفی برای فضیلت ) ع(و اهل بیت ) ص(از نبی 

 ].٥٦٦، ص١٤[است ولی عبادت صحیح است 
در مقام مقایسه دو دیدگاه باید گفت که دیدگاه دوّم نسبت به دیدگاه اوّل، عام است؛ 

شود؛ امّا دیدگاه  فقط پیروی از مخلوق در معاصی را شامل میچرا که دیدگاه نخست،
کند؛ خواه نفس دوّم انجام هر کاری را که به هر دلیلی معصیت در آن راه دارد ردّ می

 .  تبعیت از مخلوق باشد؛ خواه فعلی از افعال؛ مثل اقامه نماز در مکان یا لباس غصبی
کند؛ مثالً در کتاب ل را تأیید میدر این میان روایاتی وجود دارد که قول اوّ

قرار دارد و سه » بابُ ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«بابی تحت عنوان » المحاسن«
با ] ٣١، توبه، ١[» ...اللَّه دُونِ مِنْ أَرْباباً رُهْبانَهُمْ وَ أَحْبارَهُمْ اتَّخَذُوا«روایت را در تفسیر آیه 
وسائل نیز بابی الدر کتاب مستدرک ]. ٢٤٦، ص١، ج١٥[کند همین برداشت نقل می
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هست که در آن روایت مذکور » تحریمُ اِسخاطِ الخالق فی مرضاهِ المخلوقِ«تحت عنوان 
 ].٢٠٩، ص١٢، ج٦١[هم آمده است 

نقل شده است ) ع(در باب طمع از امام علی » تنبیهُ الخواطر و نزههُ النواظر«در کتاب 
هی را گسیل داشته و مردی را به فرماندهی آن تعیین کردند و سپا) ص(که پیامبر اکرم 

فرمانده آتشی . به سپاهیان دستور دادند تا فرمان او را بشنوند و از او اطاعت کنند
گروهی از آنان خودداری کرده و گفتند . ها امر کرد تا میان آتش روندبرافروخت و به آن

. رد آتش شوند که خبر به پیامبر رسیدما از آتش فرار کردیم و جمعی هم خواستند وا
اطاعت در : ماندند و افزودشدند، پیوسته در آتش میها وارد آتش میاگر آن: فرمود

 .نافرمانی خدا معنا ندارد، تنها در کار نیک اطاعت واجب است
اند که آن گروه تصمیم داشتند تا وارد آتش شوند امّا جوانی به برخی نیز نقل کرده

اگر آن بزرگوار شما را دستور داد که . بیاید) ص( شتاب نکنید تا رسول خدا :ها گفتآن
اگر : پس خدمت پیامبر رسیدند؛ آن گرامی فرمود. گاه وارد شویدوارد آتش شوید، آن

اطاعت تنها در کار نیک الزم است و . شدیدوارد آتش شده بودید، هرگز از آن بیرون نمی
 ].١١٢، ص٦٢[ ی خدا باشد، معنی ندارداطاعت مخلوق در آنجا که نافرمان
 سوره تغابن آمده است که اهل تفسیر قائلند گروهی ١٤نیز در تفسیر مبین ذیل آیه 

از مکّیان مسلمان شده و قصد هجرت به سوی پیامبر نمودند؛ ولی در این حال فرزندان 
 از اطاعت زن ها را از این کار منع نمودند و در حقیقت این آیه جهت تحذّرو زنانشان آن

ال «توان به روایت همچنین برای تأیید مطلب می. و فرزندان در آن مورد نازل شده است
باره بین اینکه مخلوق از بستگان تمسّک نمود و در این» طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ

 ].٧٤٧، ص٥٦[ها، تفاوتی نیست باشد یا غیر آن
اند و برای برداشت  روایات همگی مؤیّد تفسیر اوّلموارد مذکور و نیز موارد مشابه در

 .    توان به مؤیّدی اشاره نموددوّم جز آرای برخی فقها نمی
شده و » ال طاعهَ لِمَخلوقٍ«توان گفت که در روایات تعبیر به در تأیید برداشت اوّل می

د در ذکر این شومعلوم می. اگر برداشت دوّم صحیح باشد، نیازی به ذکر واژه مخلوق نبود
در . واژه خصوصیتی نهفته است که همان تبعیت از مخلوقات در ارتکاب محرّمات باشد

توان در هر موردی که هر صورت حتی اگر نتوان برداشت اوّل را ترجیح داد، باز می
معصیت تحقق پذیرد؛ از جمله پیروی از دیگران، روایت را مستند حکم قرار داد و امکان 

بنابراین در مقام استنباط حکم، با توجّه به دیدگاه . ود خواهد داشتجریان قاعده وج
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نخست، در صورتی که خواسته مخلوق از انسان مغایر دستورات الهی و احکام شرعی 
باشد، باید استنکاف کرد؛ ولی با اهتمام به دیدگاه دوّم در همه مواردی که در انجام 

 .توان به قاعده تمسّک نمودشود، میها مرتکب گناه و معصیت میاعمال یا ترک آن
 

 موارد تطبیق قاعده. ٦
 موارد تطبیق قاعده در برداشت اول. ١ـ٦
فردی را بدون وجود حقّی به کشتن فرد ) ع( فقها در جایی که جانشین امام .١ـ١ـ٦

گویند اگر فرد مأمور نسبت به قتل دیگر بگمارد، ضمن بیان شقوق گوناگون مسأله می
جایز ) ع( و عالِم باشد، جایز نیست او را بکشد و اطاعت از جانشین امام غیر حقّ، آگاه

پس اگر دستور او را انجام داد و . »ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«نیست؛ چرا که 
ای شود و بر فرد آمِر قصاص و کفارهوی را کُشت، قاتل ضمن پرداخت کفّاره، قصاص می

د نسبت به آنچه انجام داده، مرتکب گناه و عصیان شده است  تردیمتوجّه نیست ولی بی
 ].٤١، ص٧، ج٤٣؛ ٤٦٧، ص٢، ج٤٠[ 

تواند بدون اذن همسر خود حجّ مستحبّی بجا آورد، ولی در حجّ واجب  زن نمی.٢ـ١ـ٦
در دیگر ]. ١٣٣، ص٥، ج٤٥[» ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«اذن او شرط نیست؛ زیرا 

در حجّ واجب اگر اِحرام بسته باشد، واجب است آن . هم وضع به همین شکل استواجبات 
. تواند او را از اتمام حجّ منع نمایدرا بجا آورد هر چند برای زوج ناخوشایند باشد و زوج نمی

 ].٦٧، ص١٣، ج٢٥[فقها همگی نسبت به این مسأله اجماع دارند 
ی که پیامد آن معصیت الهی نباشد،  انجام اوامر پدر و مادر جز در موارد.٣ـ١ـ٦

ها در درباره اطاعت از والدین در واجبات عینی باید گفت که اطاعت آن. واجب است
بِرُّ «: آمده است) ع(ترک این دسته از واجبات، جایز نیست؛ زیرا در عیون اخبار الرّضا 

 لَهُمَا فِي مَعْصِیَهِ اللَِّه عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا لِغَیْرِهِمَا  کَانَا مُشْرِکَیْنِ وَ لَا طَاعَهَ  وَ إِنْ  وَاجِبٌ الْوَالِدَیْنِ
؛ نیکی به والدین واجب است ]١٢٤، ٢، ج٣... [فَإِنَّهُ لَا طَاعَهَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَهِ الْخَالِقِ 

گونه ها هیچدر انجام معصیت الهی برای آن دو و غیر آن. هر چند که مشرک باشند
 .» ندارد؛ زیرا طاعتی برای مخلوق در معصیت خداوند نیستاطاعتی وجود

 از جمله شروط زکات، حرّیت و آزاد بودن فرد است و این موضوع میان فقها .٤ـ١ـ٦
داند مشهور است به طوری که عالمه حلّی عدم وجوب زکات بر مملوک را اجماعی می

ل و دارایی مملوک، وی و محقّق حلّی معتقدند که بنابر فرض تموّ]. ١٦، ص٥، ج٢٣[
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زکات بر او واجب است که در این صورت دیگر احصای حرّیت به عنوان شرط پرداخت زکات 
قائل است که علما در وجوب » مختلف الشیعه«امّا عالمه حلّی در کتاب . موجّه نخواهد بود

در هر صورت در مسأله دو قول وجود ]. ١٥٦، ص٣، ج٢٤[زکات بر عبد اختالف نظر دارند 
تواند زکات پرداخت کند و در رد که در فرض تموّل هم، وی به دلیل محجور بودن نمیدا

همین ثبوت وجوب زکات با رفع حجر از او بواسطه اذن موال نیز مناقشه وجود دارد و خود 
ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی «عالمه در فرض تموّل عبد و احراز شرائط نصاب با استدالل به روایت 

معتقد است که پرداخت زکات واجب بوده و محتاج اذن موال نیست؛ چرا که » قِمَعصیَهِ الخالِ
 ].٤٥، ص٣، ج٢٣[در ادای واجبات، اذن موال مدخلیتی ندارد 

 در بحث شرایط قبول شهادت، فقها قائلند که شهادت برخی از ارحام بر .٥ـ١ـ٦
ند علیه پدر و از جمله موارد این نوع شهادت، شهادت فرز. برخی دیگر قابل قبول است

ای قائل به منع قبول این عدّه: قول اوّل: مادر است که دو قول میان فقها وجود دارد
اند و حتّی ادعای اجماع بر آن نیز  و این نظر را به مشهور فقها نسبت دادهشهادت شده

ها است نویسد که دلیل ما اجماع فرقه و اخبار و روایات آنشده است و شیخ طوسی می
ای که در شهادت بر والدین قابل قبول است؛ زیرا ادلّه: قول دوّم]. ٢٩٧، ص٦ج، ٤٢[

 شُهَداءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِینَ کُونُوا«: یقبول شهادت فرد عادل اقامه شده، عمومیت دارند و آیه
 ایمان که یکسان ی؛ ا]١٣٥، نساء، ١[الْأَقْرَبِینَ  وَ الْوالِدَیْنِ أَوِ أَنْفُسِکُمْ  یعَل لَوْ وَ لِلَّهِ

 یا خود زیان به چند هر دهید، شهادت خدا یبرا و باشید فرمانروا عدالت به اید، آورده
گیرد و این مورد ، مورد فوق را در بر می»باشد بوده شما خویشاوندان یا مادر و پدر

؛ ]٢٨٣، بقره، ١[لْبُه قَ آثِمٌ فَإِنَّهُ یَکْتُمْها مَنْ وَ الشَّهادَهَ تَکْتُمُوا ال«: یمشمول عموم آیه
»   گناهکار است دل به کند، کتمان را شهادت که کس هر. مکنید کتمان را شهادت

ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی «گیرد، طاعتی نیست و روایت شود و چون گناه صورت میمی
؛ یعنی با توجه به اوامر الهی ]٣٣، ص٥٠[شامل این مورد خواهد شد » مَعصیَهِ الخالِقِ

. ادت حتی نسبت به خود، فرزندان و نزدیکان واجب است و کتمان آن، گناهادای شه
پس اگر کسی کتمان شهادت نمود، مرتکب معصیت شده است و با این کار اطاعت الهی 

 .شودگیرد؛ بلکه با ادای شهادت، اطاعت الهی محقّق می صورت نمی
 مگر آنکه بر انجام شود قسم زن و فرزند با وجود والدین و شوهر منعقد نمی.٦ـ١ـ٦

شود و در این فرع، اجماالً اختالف نظری دیده نمی. فعل واجب یا ترک حرامی باشد
به . است] ٢١٧، ص٢٣، ج٢١: نکـ [دلیل آن، صحیحه منصور بن حازم و روایت ابن قداح 
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مقتضای این دو روایت، قسم این افراد بدون اذن والدین و شوهرشان انعقاد شرعی 
 .باشد که متبادر از نفی ماهیّت، نفی صحّت آن مییابد؛ چرا نمی

، ١١، ج١٨[شهید ثانی و برخی دیگر قائل به عدم صحّت چنین سوگندی هستند 
؛ چرا که یمین، نوعی ایقاع است و ایقاعات اگر متوقّف بر چیزی باشند، واقع ]٢٠٦ص
 مانع آن اصل کالم در این است که آیا اذن شرط صحّت است یا اینکه نهی. شوندنمی

، ٣، ج٢٢[است؟ مشهور این است که نهی، مانع است؛ به همین دلیل محقّق حلّی 
و فیض کاشانی ] ٢٠٦، ص١١، ج١٨[و متأخرین پس از او همانند شهید ثانی ] ١٣٢ص

اند هرگاه این اشخاص بدون اذن آن افراد به آن را تأیید کرده و گفته] ٤١، ص٢، ج٤٧[
توانند آن را منحلّ قد است اگر چه والدین و شوهر میقسم مبادرت کنند، صحیح و منع

ساخته و به هم زنند و از سوی دیگر، این افراد، قسم بر فعل واجب و ترک حرام را از این 
اند؛ بدین معنا که اگر سوگند بر انجام کار واجب و یا ترک حرام باشد، حکم استثنا کرده

نخواهد داشت؛ زیرا این حکم بر حسب روایت افراد مذکور توانایی بر هم زدن آن سوگند را 
خواهد بود و در حقیقت در این هنگام مقصود، نفی » ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«

یمین و سوگند توسط والد در فعل یا ترک فعلی است که اراده فرزند به انجام یا ترک آن 
 ].٢٦٢، ص٣٥، ج٦٠[تعلّق گرفته است و مجرّد نهی والد منظور نیست 

توانند فرزند را از  پدر و مادر در صورتی که مسلمان، عاقل و آزاد باشند، می.٧ـ١ـ٦
جهاد منع کنند و در این مسأله هیچ اختالفی نیست و آنچه باعث انعقاد اجماع شده؛ 

استدالل عالمه حلّی بر . عالوه بر سلطنت داشتن در ممانعت، معتبر بودن اذن آنان است
 است که اطاعت والدین واجب عینی است و حال آنکه جهاد، واجب کفائی این مطلب آن

امّا اگر جهاد متعیّن بر ]. ٣٦، ص١٤، ج٢٥[بوده و واجب عینی مقدّم بر واجب کفائی است 
ه جهاد برود بدون اینکه طلب اذن از بایست بفرزند باشد و وجوب آن عینی تلقّی شود، می
تواند اطاعت نکرده و به جهاد رود، ها هم میوالدین کند و حتّی در صورت مخالفت آن

 ].٢٤، ص٢١، ج٦٠[است » ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«دلیل این حکم قاعده 
ت که به  اگر زن در حالت اعتکاف، طالق رجعی داده شود، بر او واجب اس.٨ـ١ـ٦

منزل خویش جهت گذراندن عدّه برگردد و اعتکاف او باطل است، و اگر اعتکاف به 
از سوی دیگر اگر به . گیردصورت واجب موسّع باشد، بعد از خروج از عدّه آن را از سر می

صورت واجب معیّن باشد، بین اتمام آن و سپس خارج شدن، یا ابطال آن و خروج فوری 
د نیست مخیر باشد؛ زیرا مصداق تزاحم دو واجب است و اهمیّت جهت انجام عدّه، بعی
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واضحی هم در بین وجود ندارد؛ ولی اگر طالق به صورت بائن باشد، اشکالی ندارد؛ چرا 
اگر اعتکاف واجب ]. ٢٥٧، ص٢، ج٣٩[که در ایام عدّه حضور او در منزل واجب نیست 

 واجب معیّن باشد؛ مانند اجاره و معیّن باشد؛ مثل روز سوّم اعتکاف یا اینکه به سببی
اجیر شدن بر انجام آن، و در این حال شوهر او را منع کند، چه کار باید کند؟ از یک 
طرف، باید به مقتضای روایات برای عدّه گذراندن به خانه رجوع کند و از سوی دیگر به 

 مقتضای اطالق دلیل، ماندن در مسجد جهت اعتکاف هم بر او واجب است؟
 عروه، بحث فوق را در دو واجبی که متزاحم هستند و اهمیّت هیچ یک صاحب

. نسبت به دیگری معلوم نیست، مندرج ساخته و به همین دلیل فتوا به تخییر داده است
داشتن مبنای ایشان آن است که این دو، یک چیز نبوده و مشهور آن است که عدّه نگه

ه است؛ ولی اگر ما منکر این مبنا شویم و در خانه و خارج نشدن بدون اذن از احکام عدّ
بنا را بر این بگذاریم که این مورد از احکام زوجیّت هستند، حرمت خروج از خانه بدون 

برای معتدّه هم ) وجوب اطاعت از شوهر(اذن که برای زن ثابت است، با همان مناط 
قی شوهر است دلیل مبنای ما این است که معتدّه رجعیّه، همسر و زن حقی. ثابت است

حکم این نوع طالق مثل حکم بیع صرف و سلم . نه اینکه در حکم زن حقیقی باشد
گونه که امضای بیع صرف و سلم توسّط شارع منوط به قبض است و با همان. است

شود که عدّه منقضی آید، طالق هم زمانی موجب جدایی میقبض، بیع به وجود می
ت و همه آثار زوجیّت از جواز نگاه کردن، گردد و پیش از آن فقط انشای محض اس

کشف حجاب، آرایش و تمکین باقی است، حتّی اینکه شوهر اگر با علم به اینکه زنا حرام 
است، با معتدّه همبستر شود، زنا محقّق نشده؛ بلکه این همبستری نشانه رجوع است و 

قضای عدّه است، به این حکم از روایات معتبر مشعر به اینکه بینونت و جدایی پس از ان
بنابراین مبنا ـ که درست نیز هست ـ مزاحمتی در بین نیست تا مسأله . آیددست می

منجر به تخییر گردد؛ زیرا در اعتکاف واجب، شوهر حقّ منع زن را ندارد و دلیل این 
است و آنچه که در این بحث تعیّن » ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«حکم هم قاعده 

 .]٤٤٠، ص٢ج ،٢٦[یابد، اتمام اعتکاف و سپس خروج جهت گذراندن عدّه است می
 در موضوع حجّ نمودن زن، این فرع مطرح است که آیا اذن شوهر در حجّ .٩ـ١ـ٦

ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ «نذری شرط است یا نه؟ برخی از فقها با استدالل به قاعده 
ذن شوهر هستند؛ ولی برخی نیز اعمال این روایت را در ، قائل به عدم اشتراط ا»الخاِلقِ

اوّالً، حدیث به معاصی نسبت به واجبات و محرّمات : گوینداین نوع صحیح ندانسته و می
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ها یا مـواردی که با عناوین ثانـوی ایجاد اصلـی انصراف دارد نه متعلّقات عرضـی آن
ر در نذر اذن ندهد، اصالً نـذر منعقد ، ثانیاً اگـر بگوییم شوه...شوند؛ مثـل نذر و می
لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ «: بر آن داللت دارد) ع(شود و صحیحه عبدهللا بن سنان از امام صادق نمی

 إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهِ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَهِ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
تواند با وجود ؛ زن نمی]٢١٤، ص١٩، ج٢١[فِي حَجٍّ أَوْ زَکَاهِ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَهِ رَحِمِهَا 

ای آزاد کند، صدقه پرداخت نماید و عبدی را تدبیر کند و یا هبه یا نذری شوهر برده
والدین و یا صله انجام دهد جز با اذن شوهر؛ ولی در حجّ یا پرداخت زکات یا نیکی به 

 بنابراین اگر وجوب حجّ به صورت اصلی منظور باشد، در .»رحم، اذن شوهر نیاز نیست
ال (منه منظور شود، داخل در مستثنی) عرضی(مستثنی داخل است و اگر به صورت نذر 

ولی اگر شوهر اذن در نذر ندهد، الزمه اذن او سقوط حقّ خودش است و . است) نذر
ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی «اهد داشت و دیگر نیازی به تمسّک به حدیث دیگر حقّ منع نخو

 ].٢٤٨، ص١، ج٥٥[نیست » مَعصیَهِ الخالِقِ
 در جایی که زن در تعیین عدد ما بین ماه یا بعض آن مخیّر است، اگر .١٠ـ١ـ٦

شوهر با او معارضه کرده و او را از اختیار زمان خاصّی منع نماید، در موردی که منافی 
البته .  استمتاع یا غیر آن باشد، ظاهر، وجوب اطاعت شوهر و مراعات حقّ او استحقّ

باید گفت تخییر در جایی جاری است که نه اهمّ وجود داشته و نه احتمال اهمیّت باشد 
و این در حالی است که مراعات حقّ شوهر اهمّ است که در این صورت موضوعی برای 

واهد در اوّل ماه قرار دهد و مغایر با خواست شوهر بوده امّا اگر زن بخ. ماندتخییر نمی
تواند زن را منع کند؛ بلکه در هر جایی که زن بخواهد احتیاط مستحبی باشد، شوهر می

بجا آورد، این حق برای او وجود دارد؛ البته اگر بحث احتیاط وجوبی باشد، شوهر حقّ 
نخواهد »  لوق فی معصیهِ الخالقال طاعهَ لمخ«منع زن را در انتخاب بر مبنای حدیث 

 ].٢١٠، ص٣، ج٣١[داشت 
 اگر مرد به زن خود اذن دهد تا معتکف شود، در روز سوّم اعتکاف، حقّ .١١ـ١ـ٦

ال طاعهَ «نهی او را ندارد؛ زیرا نهی او در واجبات اثری نخواهد داشت به دلیل حدیث 
 ].٣٧٣، ص١٠، ج٣١[» لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ

. شودها می طواف نساء بر زن و مرد واجب و باعث تحلیل محرّمات بر آن.١٢ـ١ـ٦
ال «مستند این حکم، حدیث . اگر زن آن را انجام ندهد، تمکین به شوهر بر او حرام است

ال طاعهَ «کس این فرض نیز بر مبنای حدیث ع... است» طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٤٣٢

صحیح است؛ یعنی در موردی که زن طواف نساء انجام داده، » خالِقِلِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ ال
 ].٣٤٩، ص١٤، ج٣١[ولی مرد موفّق به انجام آن نشده است 

 نذر زن بدون اذن شوهر صحیح نیست و اگر زن بی اذن شوهر نذر کند، شوهر .١٣ـ١ـ٦
هر دیگر حقّ بر هم زدنش را دارد؛ ولی اگر به او اذن داد و زن، نذری منعقد کرد، شو

تواند آن را بر هم زده و از وفای به آن جلوگیری کند؛ زیرا نذر با همه شرایط خودش  نمی
 ].٢٨٢، ٢٢، ج٣١[شود شامل آن می» ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«واقع شده و قاعده 

ای از تکامل تواند همسر خود را بر اسقاط جنین در هر مرحله شوهر نمی.١٤ـ١ـ٦
که باشد اجبار نماید؛ زیرا وی اصالتاً چنین حقّی ندارد هر چند حمل و ) فه تا جنیننط(

دلیلش این است که مراعات بقای نوع نسبت به . بارداری، منافی با استمتاع او باشد
تواند از دیگر سوی زن هم نمی. استمتاع جسمی شخصی عرفاً، شرعاً و عقالً اهمّیّت دارد

ال «اعت کند؛ زیرا سقط جنین حرام است و زن به دلیل قاعده در این امر از شوهر اط
در امور واجب و حرام نباید از شوهر اطاعتی داشته » طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ

تراضی بر اسقاط هم جایز نیست؛ زیرا مصداق تراضی بر معصیت است که فاقد . باشد
 ].٢٨٢، ص٢٥، ج٣١[باشد وجاهت می

تواند همسر خود را مجبور به برداشتن چادر یا رفع حجاب نماید؛ نمی مرد .١٥ـ١ـ٦
بر . حجابی و خالف شرع جایز نیستزیرا حجاب بر زن واجب است و بر مرد اجبار به بی

ال «مستند این حکم هم قاعده . زن هم اطاعت از شوهر در معصیت الهی واجب نیست
 ].١٨٨، ص٢، ج٥٩[است » طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ

ای که  در بحث سقوط حقّ نفقه بواسطه نشوز باید توجّه داشت عذر شرعی.١٦ـ١ـ٦
بنابراین اگر . کندمانع از استمتاع شوهر است، به استحقاق نفقه زن ضرری وارد نمی

ابتالی زن به انجام واجب مضیّقی باشد که مزاحم با اجابت شوهر است، شوهر حقّ ندارد 
شامل موضوع شده و » ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«ند؛ زیرا قاعده که او را منع ک

امّا اگر ابتال به واجب موسّع باشد، از آن . تواند امتناع کرده و شوهر را اطاعت نکندزن می
جهت که واجب موسّع مزاحم واجب مضیّق نیست، ال محاله بر زن اجابت شوهر واجب 

 ].٧٤٦، ص٦[ به وقت دیگر اندازد تواند موسّع رااست و می
 اطاعت از حاکم فاسق جائر نه تنها واجب؛ بلکه جایز نیست؛ یعنی در امور .١٧ـ١ـ٦

کند، اطاعت کردن از او جایز نیست و معموالً این بحث جور و معصیت که بدان حکم می
ما داللت آیاتی بر مدّعای . گیرددر تعیین والی و انعقاد امامت وی مورد بررسی قرار می



  ٤٣٣  »ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالق«قاعده فقهی بررسی 

، شعرا، ١[یُصْلِحُونَ  ال وَ الْأَرْضِ فِي یُفْسِدُونَ الَّذِینَ* الْمُسْرِفِینَ  أَمْرَ تُطِیعُوا ال وَ«: دارد
 اهل و کنند یم فساد زمین در که  آنان.نبرید فرمان اسرافکاران از ؛ و]١٥٢ و ١٥١

شامـل این حکم  » لخالِقِال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ ا«نیز قاعده ... »نیستند اصالح
، ١، ج٥٧[شود و به عنوان اوّلین روایاتی مطرح است که داللت بر مدّعای ما دارد  می
حکمرانی کند، اطاعت از ) ع(اما اگر حاکم عادل به نیابت از امام معصوم ]. ٥٩٠ص

حال اگر به اشتباه اوامری را صادر کند در این که اطاعت از او . دستورات او واجب است
اگر حاکم معصوم نباشد و کسی علم داشته «: واجب است یا خیر، چنین گفته شده است

باشد که حاکم در تشخیص موضوع حکم اصل به خطا رفته است، در اینکه آیا اگر حکم 
حاکم معصیت الهی تلقّی نشود، مخالفت با او و ترک اطاعت و لو به صورت پنهانی جایز 

ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ «جا با استناد به قاعده است یا اینکه جایز نیست، در این
گوییم که اطاعت حاکم مطلقاً واجب است جز در مواردی که منجر به می» الخالِقِ

 ].١١٤، ص٣٧: نکـ [معصیت الهی شود 
در بحث جواز قیام و .  اعانه و کمک به فرد ظالم و ستمگر حرام است.١٨ـ١ـ٦

به دیگر سخن، .  جور این قاعده نقش اساسی و مبنایی داردمبارزه مسلّحانه بر ضدّ حاکم
اش، از بارزترین مراتب و مصادیق کمک تسلیم فرد ظالم شدن و اطاعت او در اوامر والیی

ای است و اطاعت های هر جامعهو مساعدت او است و از آن جهت که حکومت از بایسته
آن است، این اصل ناگزیر مستلزم اش از لوازم حکومت و مقوّمات حاکم در اوامر والیی

وجوب سعی و تالش و جدّیت در راستای براندازی و اسقاط حاکمیّت ظلم است تا جایی 
از جمله مسائلی . که بعد از آن حکومت عادل جایگزین شود و نظام اسالمی حاکم گردد

مَعصیَهِ ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی «: که اجماع قولی و اعتقادی بر آن اقامه شده این است که
؛ با این توضیح که اگر حاکم مسلمان از دین اسالم »الخالِقِ و إنَّما الطاعَهُ فِی المَعروفِ

برگردد، خروج و قیام بر ضدّ او واجب است؛ زیرا دستورات و اوامرش بر مبنای همین 
 ].٦١٧، ص١، ج٥٧[قاعده واجب االطاعه نخواهند بود 

 قانونی در حین انجام وظیفه، اگر خالف  موافقت با دستور مسئول رسمی و.١٩ـ١ـ٦
مبنای این حکم همانا . دستور شرع و دستور به انجام کار حرامی باشد، واجب نیست

  ].٩٦، ص١، ج٥٨[ است» ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«قاعده 
اند؛ ولی بوسیله این دو، نفقه  بیماری و حیض مانع از فراش و همبستری.٢٠ـ١ـ٦
از سوی دیگر زمانی که زن به اذن شوهر مسافرت نماید، نفقه او ساقط . شود نمیساقط



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٤٣٤

شود و این حقّ برای زن وجود دارد و نخواهد شد؛ زیرا اذن شوهر باعث اسقاط حقّش می
امّا اگر بدون . تفاوتی ندارد که مسافرت برای مصلحتی واجب باشد، یا مستحب و یا مباح

نظر و تفصیل است؛ بدین شکل که اگر سفر وی واجب اذن او مسافرت کند، بحث و 
شود، ولی ساقط نمی» ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«باشد؛ نفقه او بر مبنای قاعده 

؛ به عبارت دیگر، اگر سفر ]٦٧٩، ص٤، ج١٩[اگر واجب نباشد، مستحق نفقه نیست 
ر نیست؛ زیرا طبق این زوجه، سفری واجب مثل حجّ واجب باشد، نیازی به اذن شوه

یابد، پیروی از نظر هیچ کس واجب نیست روایت در آنجا که معصیت پروردگار تحقّق می
و فقط باید واجب الهی تحقّق یابد، به همین خاطر نفقه زن که در ارتباط با تمکین وی 

 .شودباشد، بخاطر سرپیچی از دستور شوهر و انجام فریضه ساقط نمی می
 

 یق قاعده در برداشت دوّمموارد تطب. ٢ـ٦
؛ مواردی که مصداق آن »ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«اساس معنای دوّمِ حدیث بر

ای که با گونهشوند و فقها به استناد آن فتوا داده باشند بسیار اندک است بهمحسوب 
از جمله : وجود فحص فراوان صرفاً یک مورد به دست آمد که بیان آن به این شرح است

. شروط قصر و شکسته شدن نماز، آن است که فرد، مبادرت به انجام سفر حرام نماید
همه فـقها بدون هیچ اختالف نظری قائل هستند که در سفر معصیت، نماز شکسته 

اینکه سفر بنفسه حرام باشد؛ ) الف: سفر معصّیت دو گونه است. شود و کامل استنمی
ن شوهر در موارد غیر واجب شرعی و نیز زمانی که این مثل مسافرت کردن زن بدون اذ

مسافرت منافی با حقّ شوهر باشد و یا مانند سفر بخاطر ترس از یورش دشمن و مواردی 
اینکه ) ب. که اصل سفر و دوری از وطن، مبغوض شارع بوده و محکوم به حرمت است

؛ همانند این مورد گیردسفر بنفسه مباح است ولی به قصد انجام کاری حرام صورت می
که فردی بخاطر سرقت، خرید شراب، کشتن نفس محترمه، زنا و کمک به ستمگران 

اقتضای اطالق نصوص و فتاوای علما هر دو قسم را ]. ٩٤، ص٢٠، ج٢٧[مسافرت نماید 
شود، ولی شهید ثانی در مورد گونه اوّل اشکال کرده و معتقد است که روایات شامل می

 ].٣٨٨، ص١٧[شوند شامل آن نمی
 صَیْدٍ یمَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَ«: فرمایدمی) ع(  امام صادق 

 أَوْ ضَرَرٍ  أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَایَهٍ مَعْصِیَهِ اللَّهِ أَوْ رَسُوالً لِمَنْ یَعْصِي اللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ فِي
کند باید  که سفر ميیکس؛ ]٤٧٦، ص٨، ج٢١؛ ١٤٢، ص٢، ج٤[ قَوْمٍ مِنَ الْمُْسلِمِینَ یلَعَ



  ٤٣٥  »ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالق«قاعده فقهی بررسی 

 باشد که سفرش به قصد شکار یا در ینماز را شکسته بخواند و افطار نماید، مگر آنکه مرد
کند، یا برای طلب  ی را معصیت می باشد که خدایمعصیت خداوند است، یا پیک کس

. » از مسلمانان باشدیارش دادن بد و یا ضرر رساندن به گروهدشمن یا دشمنی، یا گز
گونه که بیان شده، در شمول این روایت برای گونه اوّل سفر معصیّت مناقشه شده  همان

ولی مطلب شهید ثانی قابل مناقشه . است؛ یعنی موردی که اصل سفر بنفسه حرام باشد
برای شمول قاصر نیست و این قسم بر سفر »  اللَّهِ مَعْصِیَهِ أَوْ فِي«) ع(است؛ زیرا فرمایش امام 

حرام از نوع انطباق کلّی بر مصداق آن منطبق است و مثل این استعمال هم شایع است؛ زیرا 
یعنی زید » زیدٌ فی العلماء«: کند؛ مثل اینکه گفته شوددخول فرد در عنوان کلّی را بیان می

در این » ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ «از سوی دیگر روایت. یکی از مصادیق علما است
بدین معنا که طاعت در عملی که خود آن بنفسه مصداق معصیت خالق . مسأله وارد است

بنابراین سفری که معصیت خدا در آن باشد شامل این قسم هم شده و . است، نمودی ندارد
 .]٩٨، ص٢٠، ج٢٧[داخل در کبری بوده و مصداقی برای آن است 

 
 با دیگر قواعد» ال طاعه«حکم تعارض قاعده . ٧

ال «یا » ال حرج«هرگاه این قاعده با قواعد دیگری تعارض پیدا کند، اگر قاعده معارض، 
باشد، از آن جا که بنابر فتوای فقها دو قاعده مذکور بر سایر قواعد و ادلّه حکومت » ضرر

و حتی گاه قاعده ] ٤٨٠، ص١، ج٣٨؛ ٢٣١، ص١، ج١٣؛ ٢٣٠ و ٢٢٧، ص٢، ج١٢[دارند 
ال طاعهَ لِمَخلوقٍ «بر قاعده ] ٤٦٧، ص٢، ج٨[گیرد هم پیشی می» ال ضرر«بر » ال حرج«

. شوند؛ اما اگر معارض، قاعده دیگر باشد، فتاوا مختلف استمقدّم می» فی مَعصیَهِ الخالِقِ
 :باشدهایی از این تعارضات میموارد ذیل نمونه

ان مستأجره، چنانچه مستأجر پس از اتمام مدّت اجاره ملک  در بحث استیجار اعیأـ
را تخلیه نکند و بدون اذن مالک آنجا بماند، غاصب محسوب شده و عالوه بر اینکه ید او، 
ید ضمان است، احکام عبادی همانند اقامه نماز و استفاده از آب خانه جهت غسل یا 

از . دچار مشکل خواهند شد» یَهِ الخالِقِال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعص«وضو، بر مبنای قاعده 
سوی دیگر اگر حکم تخلیه برای مستأجر مستلزم عسر و حرج باشد ولی برای موجر 

منفی و مرفوع » ال حرج«حرجی نباشد، قهراً حکم تخلیه عین مستأجره بواسطه قاعده 
در » ال حرج«ناگفته نماند که اگر عسر و حرج متوجّه موجر باشد، قاعده . خواهد شد

نیز به دلیل تصرف بدون » ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«طرف او اجرا شده و قاعده 
 .اذن در مورد اعمال عبادی مستأجر اجرا خواهد شد
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این . تواند بدون اذن همسر روزه مستحبی بگیرد یا از خانه خارج شود زن نمیب ـ
؛ ٣٤٩، ص٨، ج٢١؛ ٨٠، ص٢، ج٤ ؛٢٤٢، ص١، ج٢: نکـ [خاصّ حکم عالوه بر دالیل 

بدین معنا . است» ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«مستفاد از قاعده ] ٦٠٥، ٧، ج٥٢
که چون اذن همسر در این موارد شرط است، اگر بدون اذن وی صورت پذیرند، مصداق 

وهر از سوی دیگر اگر زندگی عادی زن دچار عسر و حرج شود، مثالً ش. طاعت نیستند
، زن ...غیبت طوالنی کند یا از دادن نفقه عاجـز باشد یا از دادن آن استنکاف کند و 

پس در . به حاکم مراجعه و درخواست طالق نماید» ال حرج«تواند بر مبنای قاعده می
زندگی عادی زن باید در همه امور از شوهر اطاعت کند ولی اگر شوهر در اثر اموری 

ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی «توان قاعده خت و حرجی کند، نمیزندگی را بر همسر خود س
» ال حرج«را برای اعمال عبادی زن جاری نمود و باید با استناد به قاعده » مَعصیَهِ الخالِقِ

 زن مستحبی اعمال انجام تر اگربه تعبیر روشن. او را از وضعیّت مشقّت بار او نجات داد
 معصیت زیرا مرتکب بود؛ نخواهد عبادت مصداق نکند، انجام آ پیدا تنافی شوهر حق با

 انجام است شوهر اذن به منوط که را همسری وظایف همه زن اگر مقابل، در. شده است
ال طاعهَ «ی به استناد قاعده تواننمی دیگر ننماید، پرداخت را زن حقوق شوهر ولی دهد،

 زیرا نمود؛ اجبار زناشویی الیفتک انجام ادامه به را او»  لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ
 .حرج خواهد بود و عسر مصداق
 طرح شکوائیه نزد حاکم و قاضی جور حرام است؛ زیرا از اصل این کار نهی شده ج ـ

 طاغوت فَحَکَمَ له فإنّما یأخذ سُحتاً و إن کان حقُّه ثابتاً ألنّه أخَذَ یمَن تَحاکَمَ إل«: است
؛ هر کس برای داوری ]٩٠٣، ص١٦، ج٤٨ [ ...هُ أن یکفر به بحُکمِ الطّاغوت و قد أَمَرَ اللَّ

گیرد هر رود و آنچه را وی به نفع او حکم کند، به حرام می) طاغوت(نزد قاضی جور 
چند حقّ او در آن ثابت باشد؛ زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته است در حالی که 

م او نیز قابل اطاعت نخواهد بود؛ عالوه بر این، حک. »خداوند فرمان داده که بدو کفر ورزد
» ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ«زیرا حکم او بر اساس قوانین الهی نیست و قاعده 

از دیگر سوی، اگر گرفتن و احقاق حقّ متوقّف بر رجوع به حاکم و . بر این داللت دارد
تداخل » ال ضرر«با قاعده » قِال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِ«قاضی جور باشد، قاعده 

 .شودمقدّم بر آن می» ال ضرر«پیدا کرده و قاعده 
 اگر موال به مملوک خود اجازه احرام بستن دهد و وی نیز احرام ببندد، موال دـ

اقتضای در این مورد قاعده سلطنت ]. ٤٢٥، ص٢، ج٣٩[تواند از اذن خود رجوع کند نمی



  ٤٣٧  »ال طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالق«قاعده فقهی بررسی 

حرام، حدوثاً و بقاءً مشروط به اذن اوست؛ ولی برخی قائلند که جواز رجوع را دارد؛ زیرا صحّت ا
کند و جز با محلِّل قاعده سلطنت جاری نیست؛ زیرا شروع کردن در احرام، اتمام آن را واجب می

مورد دیگر . شود و در بحث ما رجوع مالک، مصداق محلِّل شرعی نیستشرعی، احرام منحلّ نمی
بر آن تقدّم دارد؛ زیرا بر عبد واجب نیست که » لوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِال طاعهَ لِمَخ«اینکه قاعده 

 ].٤٢، ص١٢، ج٣١[در این هنگام از موال تبعیت نماید 
 
 گیرینتیجه

 قابل گوناگونی ابواب فقه در در ،»ال طاعهَ لِمَخلوٍق فی مَعصیَهِ الخالِقِ«ـ مفاد حدیث ١
 با توجه .است شهرت نیافته قاعده یک عنوان به فقها کالم در وجود این با است؛ استناد

به آیات و روایات فراوانی که به نوعی مؤید مضمون این حدیث هستند، و نیز با عنایت 
ها را از به صحّت سند و کلیت مفاد آن، و کثرت و تنوع موضوعاتی که فقها حکم آن

خلوقٍ فی مَعصیَهِ ال طاعهَ لِمَ«توان قاعده بودن اند، میحدیث مذکور استفاده کرده
 . را اثبات و مدلّل کرد و مبنای بسیاری از احکام در ابواب مختلف فقهی قرار داد» الخالِقِ
 به منجر که صورتی در دیگران از اطاعت أـ: است شده ارائه معنا دو روایت این ـ برای٢

 ند،گرد خداوند معصیت موجب اعمال افراد اگر ب ـ. نیست سزاوار شود، خداوند معصیت
 نخست، دیدگاه است؛ عام اوّل، دیدگاه به نسبت دوّم دیدگاه. شودداطاعت الهی محقّق نمی

 هم و مورد، این هم دوّم، دیدگاه امّا گیرد؛برمی در را معاصی در مخلوق از پیروی تنها
 و دالیل به توجه با رسدمی نظر به. شد خواهد شامل را شوندمی گناه به منجر که عباداتی
مقصود  به را ما هم دوم معنای اراده هرچند باشد، صحیح اول معنای شد، گفته که یشواهد

 جواز و صحت مالک) طبق معنای اول( مستفاد از آن، قاعده این اساس، مطابق بر. رساندمی
 هرگاه و است شرعی احکام و خداوند اوامر با مغایرت عدم دیگران، اوامر و دستورات از پیروی
 با مطابق (دیگر سوی از. بود خواهد حرام باشد، خداوند معصیت موجب دیگران از اطاعت
 و اطاعت میان مرز بایستو می شودنمی محقّق حرام انجام با الهی اطاعت اصل ،)دوم معنای

 .شود مشخّص عبادات انجام هنگام به معصیت
 
 منابع

 .قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی. ]١[
 ٢تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ اول، . الخصال). ش١٣٦٢(بن علی ابن بابویه، محمّد . ]٢[

 .جلد، قم، مؤسسه نشر اسالمی
، تصحیح مهدی الجوردی، چاپ اول، عیون اخبار الرّضا علیه السالم، )ق١٣٧٨( ــــــــــ، .]٣[

 . جلد، تهران، نشر جهان٢
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 جلد، ٤اری، چاپ دوم، ، تصحیح علی اکبر غفمن الیحضره الفقیه، )ق١٤١٣ ( ــــــــــ،.]٤[
 .قم، مؤسسه نشر اسالمی

 ١٥، تصحیح احمد فارس، چاپ سوم، لسان العرب، )ق١٤١٤( ابن منظور، محمّد بن مکرم، .]٥[
 .جلد، بیروت، دار الفکر والطباعه و النشر و التوزیع

 . جلد، قم، نور نگار١، چاپ اول، کتاب النکاح، )ق١٤١٩(، علی اراکی، محمّد .]٦[
 جلد، تهران، ١، چاپ اول، الفوائد االصولیه، )ق١٤٢٦(صاری، مرتضی بن محمّد امین،  ان.]٧[

 .شمس تبریزی
 . جلد، قم، مجمع الفکر االسالمی٤، چاپ نهم، فرائد االصول، )ق١٤٢٨( ـــــــــــ، .]٨[
 . جلد، تهران، پیام آزادی١، چاپ دوم،  ترجمه نهج البالغه،)ش١٣٨٦( انصاریان، حسین، .]٩[
 ).ع(البیت  جلد، قم، مؤسسه آل١، چاپ اول، کفایه االصول، )ق١٤٠٩( آخوند خراسانی، محمّد کاظم، .]١١[
هللا  جلد، قم، کتابخانه آیت٢، چاپ اول، بحر الفوائد، )ق١٤٠٣( آشتیانی، محمّد حسن، .]١٢[

 .مرعشی نجفی
 و محمّد حسین ، تصحیح مهدی مهریزیالقواعد الفقهیه، )ق١٤١٩( بجنوردی، حسن، .]١٣[

 . جلد، قم، الهادی٧درایتی، چاپ اول، 
، ترجمه محمّد صادق عارف و شرح نهج البالغه، )ش١٣٧٥(الدّین میثم، بحرانی، کمال. ]١٤[

 .های اسالمی جلد، مشهد، بنیاد پژوهش٥دیگران، چاپ اول، 
 .لکتب االسالمیه جلد، قم، دار ا٢، چاپ دوم، المحاسن، )ق١٣٧١( برقی، احمد بن محمّد، .]١٥[
 . جلد، تهران، دنیای دانش١، چاپ چهارم، نهج الفصاحه، )ش١٣٨٢( پاینده، ابوالقاسم، .]١٦[
، چاپ اول، روض الجنان فی شرح ارشاد االذهان، )تابی(علی،  بن الدّینعاملی، زین جبعی.]١٧[

 ).ع( جلد، قم، مؤسسه آل البیت ١
 جلد، قم، ١٥، چاپ اول، فهام الی تنقیح شرایع االسالممسالک اال، )ق١٤١٣( ــــــــــ، .]١٨[

 .مؤسسه المعارف االسالمیه
الفقه علی المذاهب االربعه و مذهب اهل البیت وفقاً ، )ق١٤١٩( جزیری، عبدالرحمن، .]١٩[

 . جلد، بیروت، دار الثقلین٥، چاپ اول، )ع(لمذهب اهل البیت 
، تحقیق احمد عبد الغفور عطار، چاپ لصحاح ا،)ق١٣٧٦( جوهری، اسماعیل بن حماد، .]٢٠[

 . جلد، بیروت، دار العلم للمالیین٦اول، 
تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل ، )ق١٤٠٩(عاملی، محمّد بن حسن،  حرّ.]٢١[

 ).ع( جلد، قم، مؤسسه آل البیت ٣٠، چاپ اول، الشریعه
، تحقیق ائل الحالل و الحرامشرایع االسالم فی مس، )ق١٤٠٨( حلّی، جعفر بن حسن، .]٢٢[

 . جلد، قم، مؤسسه اسماعیلیان٤الحسین محمّد علی بقال، چاپ دوم، عبد
 ).ع(البیت  جلد، قم، مؤسسه آل١٧، چاپ اول، تذکره الفقهاء، )ق١٤١٤( حلّی، حسن بن یوسف، .]٢٣[
قم، دفتر  جلد، ٩، چاپ دوم، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، )ق١٤١٣( ــــــــــ، .]٢٤[

 .انتشارات اسالمی
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 جلد، مشهد، ١٥، چاپ اول،  منتهی المطلب فی تحقیق المذهب،)ق١٤١٢( ــــــــــ، .]٢٥[
 .مجمع البحوث االسالمیه

، تقریر مرتضی بروجردی، چاپ المستند فی شرح العروه الوثقی، )تابی( خویی، ابوالقاسم، .]٢٦[
 .نا جلد، بی٤اول، 

 جلد، قم، مؤسسه احیاء آثار ٣٣، چاپ اول، موسوعه االمام الخویی، )ق١٤١٨( ــــــــــ، .]٢٧[
 .االمام الخویی

 . جلد، قم، مشهور١، چاپ اول، ترجمه نهج البالغه، )ش١٣٧٩( دشتی، محمّد، .]٢٨[
 جلد، ١، چاپ اول، مفردات الفاظ القرآن، )ق١٤١٢(اصفهانی، حسین بن محمّد،  راغب.]٢٩[

 .القلمبیروت، دار
 . جلد، تهران، حدیث دل٦، چاپ دوم، زبده االصول، )ش١٣٨٢( روحانی، محمّد صادق، .]٣٠[
، چاپ چهارم،  مهذّب االحکام فی بیان الحالل و الحرام،)ق١٤١٣(االعلی،  سبزواری، عبد.]٣١[

 . جلد، قم، مؤسسه المنار٣٠
 .هران، جاویدان جلد، ت١، چاپ اول، ترجمه نهج البالغه، )ش١٣٥٨( شاهین، داریوش، .]٣٢[
، تحقیق یحیی ابوطالبی عراقی، چاپ قاعده ال ضرر، )ق١٤١٠(هللا، شریعت اصفهانی، فتح. ]٣٣[

 . جلد، قم، دفتر انتشارات اسالمی١اول، 
، تصحیح سید رسائل شریف مرتضی، )ق١٤٠٥( شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، .]٣٤[

 .لکریما جلد، قم، دار القرآن٤مهدی رجایی، چاپ اول، 
صالح، چاپ اول، ، تصحیح صبحینهج البالغه، )ق١٤١٤(الرّضی، محمّد بن حسین،  شریف.]٣٥[

 . جلد، قم، هجرت١
 جلد، تهران، ١، چاپ چهاردهم، ترجمه نهج البالغه، )ش١٣٧٨( شهیدی، سیّد جعفر، .]٣٦[

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 .نا جلد، بی١، چاپ اول، لتعزیر؛ احکامه و حدودها، )تابی(هللا،  صافی گلپایگانی، لطف.]٣٧[
، چاپ عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، )ق١٤١٣( طباطبایی قمی، سیّد تقی، .]٣٨[

 . جلد، قم، کتابفروشی محلّاتی٤اول، 
، چاپ العروه الوثقی فیما تعم به البلوی، )ق١٤٠٩( طباطبایی یزدی، سیّد محمّد کاظم، .]٣٩[

 .د، بیروت، مؤسسه االعلمی للمطبوعات جل٢دوم، 
، تصحیح جمعی از محقّقان زیر المهذّب، )ق١٤٠٦( طرابلسی، ابن براج قاضی عبد العزیز، .]٤٠[

 . جلد، قم، دفتر انتشارات اسالمی٢هللا سبحانی، چاپ اول، نظر آیت
پ سوم، ، تحقیق سیّد احمد حسینی، چامجمع البحرین، )ش١٣٧٥(الدّین،  طریحی، فخر.]٤١[

 . جلد، تهران، کتابفروشی مرتضوی٦
 . جلد، قم، دفتر انتشارات اسالمی٦، چاپ اول، الخالف، )ق١٤٠٧( طوسی، محمّد بن حسن، .]٤٢[
، تحقیق محمّد تقی کشفی، چاپ المبسوط فی فقه االمامیه، ) ق١٣٨٧( ـــــــــــ، .]٤٣[

 .عفریه جلد، تهران، المکتبه المرتضویه الحیاء آثار الج٨سوم، 



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٤٤٠

 .المعارف دار  جلد، مصر،٤ سوم، چاپ ،الوافی النحو ،)م١٩٦٦ (حسن،  عبّاس،.]٤٤[
، چاپ کشف اللثام و االبهام عن قواعد االحکام، )ق١٤١٦(هندی، محمّد بن حسن،  فاضل.]٤٥[

 . جلد، قم، دفتر انتشارات اسالمی١١اول، 
 . جلد، قم، هجرت٩اپ دوم، ، چالعین کتاب، ) ق١٤٠٩( فراهیدی، خلیل بن احمد، .]٤٦[
 جلد، ٣، چاپ اول، مفاتیح الشرایع، )تابی( فیض کاشانی، محمّد محسن ابن شاه مرتضی، .]٤٧[

 .هللا مرعشی نجفیقم، کتابخانه آیت
ـ، .]٤٨[  ).ع(المؤمنین علی  جلد، اصفهان، کتابخانه امام امیر٢٦، چاپ اول، الوافی، )ق١٤٠٦( ـــــــــ
 ٢، چاپ پنجم، ترجمه و شرح نهج البالغه، )ش١٣٧٩(نقی، م اصفهانی، علیاالسال فیض.]٤٩[

 .جلد، تهران، مؤسسه چاپ و نشر تألیفات فیض االسالم
 ١، چاپ اول، )کتاب الشهادات(انوار الفقاهه ، )ق١٤٢٢(الغطاء، حسن بن جعفر،  کاشف.]٥٠[

 .جلد، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء
، ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیّد السّاجدین، )ق١٤٠٩(ن،خا کبیر مدنی، سیّد علی.]٥١[

 . جلد، قم، دفتر انتشارات اسالمی٧تصحیح محسن حسینی امینی، چاپ اول، 
 جلد، ١٥الحدیث، چاپ اول، ، تصحیح دارالکافی، )ق١٤٢٩( کلینی، محمّد بن یعقوب، .]٥٢[

 .الحدیثقم، دار
 . جلد، بیروت، دار احیاء التراث العربی١١١، چاپ دوم،  االنواربحار، ) ق١٤٠٣(باقر،  مجلسی، محمّد.]٥٣[
 جلد، تهران، مرکز ١، چاپ دوازدهم، )١(قواعد فقه ، )ش١٣٨٣(محقّق داماد، مصطفی، . ]٥٤[

 .نشر علوم اسالمی
 ٤، چاپ سوم، براهین الحجّ للفقهاء و الحجج، )ق١٤١١( مدنی کاشانی، حاج آقا رضا، .]٥٥[

 .هللا مدنی کاشانیسه علمیه آیتجلد، کاشان، مدر
 . جلد، قم، بنیاد بعثت١، چاپ اول، التفسیر المبین، )تابی(جواد،  مغنیه، محمّد.]٥٦[
، چاپ دراسات فی الوالیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیه، )ق١٤٠٩(علی،  منتظری، حسین.]٥٧[

 . جلد، قم، تفکّر٤دوم، 
 .نا، چاپ اول، قم، بیاستفتاآترساله ، )تابی(ـــــــــــ، . ]٥٨[
، تحقیق علی کریمی مجمع المسائل، )ق١٤٠٩( موسوی گلپایگانی، سیّد محمّدرضا، .]٥٩[

 .الکریم جلد، قم، دار القرآن٥جهرمی و همکاران، چاپ سوم، 
، تصحیح عباس جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، )ق١٤٠٤( نجفی، محمّدحسن، .]٦٠[

 . جلد، بیروت، دار احیاء التراث العربی٤٣، قوچانی، چاپ هفتم
 جلد، قم، ٢٨، چاپ اول، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، )ق١٤٠٨(،  نوری، حسین.]٦١[

 ).ع(البیت مؤسسه آل
، ترجمـه   تنبیه الخواطر و نزهه النـواظر     ،  )ش١٣٦٩(فراس، مسعود بن عیسی،      ورام بن ابی   .]٦٢[

 .های اسالمی آستان قدس رضویلد، مشهد، بنیاد پژوهش ج١، محمّدرضا عطایی، چاپ اول


