
کم در منظومۀ فقهی اهل سنت کاوی نافرمانی از حا وا
عبدالرحمن نجفی عمران1

عباس الهی2

چکیده

کــم در منظومــۀ فقهــی اهل ســنت از مســائل مطــرح در فقــه  ی نافرمانــی از حا کاو بحــث وا

سیاســی اســت و بــه نظــر میرســد کــه در هــر دورهــای از ضــرورت خاصــی برخــوردار اســت؛ 

ی حکومــت اســامی باشــد یــا در غیــر آن؛ زیــرا در هــر دوره و زمانهــای  خــواه در زمــان برقــرار

کــم  کــه وظیفــۀ خــود را در قبــال فرمان هــای حا بــر مــردم و مســئوالن حکومتــی الزم اســت 

کــم عــادل و یــا پادشــاه  گاه شــوند کــه آیــا می تواننــد از فرمان هــای حا بداننــد و از ایــن مســئله آ

؟ ســتمکار ســرپیچی نماینــد یــا خیــر

در دیدگاههــای  ی  کاو وا و  توصیفــی  ـ  از شــیوۀ تحلیلــی  اســتفاده  بــا  پژوهــش حاضــر  در 

کــم  کــم را بــر دو قســم »حا کــه هرچنــد اهل ســنت، حا مختلــف، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 

ی فرقــی بیــن آن دو قائــل  « میداننــد، ولــی از نظــر اطاعــت و فرمان بــردار کــم جائــر عــادل« و »حا

ی  کــم را در مــوارد دســتور بــه محرمــات واجــب شــمرده و فرمان بــردار نیســتند و نافرمانــی از حا

کــم در مکروهــات، اختــاف دارنــد و در  از او را حــرام می داننــد و در مــورد لــزوم اطاعــت از حا
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کــم را واجــب  غیــر محرمــات و مکروهــات -اعــم از مــوارد مشــکوک و غیــر آن- اطاعــت از حا

دانســته و بــرای اثبــات مدعــای خویــش بــه ادلــۀ اربعــه تمســک جســتهاند.

. اهل سنت. کم جائر کم عادل. حا نافرمانی. حا واژ��ن ����ی:

مقدمه

کــم در منظومــۀ فقهــی اهل ســنت اســت؛ بــه ایــن بیــان  ی نافرمانــی از حا کاو بحــث پیرامــون وا

کــم را جایــز میشــمارند یــا خیــر و آیــا در مــورد حکــم نافرمانــی  کــه آیــا اهل ســنت نافرمانــی از حا

؟ کــم عــادل و پادشــاه ســتمکار فــرق میگذارنــد یــا خیــر کــم، بیــن حا از حا

یــم و روایــات مطــرح شــده و فقهــای اهل ســنت  کــم هــم در آیــات قــرآن کر بحــث نافرمانــی از حا

ــه آن دســت  ــد ب ــه کتــب فقهــی میتوان ــا مراجعــه ب ــد و آدمــی ب نیــز پیرامــون آن بحــث کردهان

، در کنــار یکدیگــر جمــع  یابــد. ولــی ظاهــرًا بحــث از تمــام اقســام و شــقوق آن در یــک نوشــتار

نشــده اســت و ایــن از ویژگیهــای مقالــه حاضــر اســت.

انســان زندگــی میکنــد،  کــه  کــه در هــر جامعــه ای  نیــز آن اســت  اهمیــت چنیــن بحثــی 

کــم و دســتورات  کمــی وجــود دارد و بــر انســان ها الزم اســت کــه وظیفــۀ خــود را در برابــر حا حا

گاهــی  کــم آ ی در برابــر فرمان هــای حا او بشناســند و همچنیــن از وظیفــۀ مســئوالن کشــور

یابنــد.

کــم  کــم را بــه دو قســم »حا بــاور نگارنــده بــر آن اســت کــه هرچنــد دانشــمندان اهل ســنت حا

کــم و  « تقســیم نموده انــد، ولــی از جهــت لــزوم اطاعــت از حا عــادل« و »پادشــاه ســتمکار

ــر نمیگذارنــد و در دســتور بــه  کــم جائ کــم عــادل و حا ، فرقــی بیــن حا حرمــت نافرمانــی از او

کــم در مــوارد  ــزوم اطاعــت از حا کــم را الزم میشــمارند و در مــورد ل محرمــات، نافرمانــی از حا

دســتور بــه مکروهــات اختــاف دارنــد و در غیــر آن -خــواه در مــوارد مشــکوک و یــا غیــر آن- 
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کــم را واجــب شــمرده و نافرمانــی از آن را حــرام میداننــد و بــرای اثبــات مدعــای  اطاعــت از حا

خویــش بــه ادلــۀ اربعــه تمســک جســتهاند.

مفهوم شناسی

أ. نافرمانی

نافرمانــی در ل�ــت، بــه معنــای تمــرد (دهخــدا، 1341: 38/ 193)، ســرپیچی (دهخــدا، 1341: 

ی، 1381:  38/ 193)، سرکشــی (دهخــدا، 1341: 38/ 193؛ نفیســی، بیتــا: 5/ 3۶50؛ انــور

ی،  8/ 7۶۶7 ـ 7۶۶۶)، ط�یــان (دهخــدا، 1341: 38/ 193؛ نفیســی، بیتــا: 5/ 3۶50؛ انــور

ی، 1381: 8/ 7۶۶7 ـ 7۶۶۶)، گردنکشــی (دهخــدا،  1381: 8/ 7۶۶7 ـ 7۶۶۶)، گنــاه (انــور

1341: 38/ 193؛ نفیســی، بیتــا: 5/ 3۶50)، مخالفــت (دهخــدا، 1341: 38/ 193؛ نفیســی، 

بیتــا: 5/ 3۶50)، فرمــان نبــردن (دهخــدا، 1341: 38/ 193) و عــدم اطاعــت (دهخدا، 1341: 

ی  38/ 193؛ نفیســی، بیتــا: 5/ 3۶50) اســت و در اصطــاح بــه معنــای سرکشــی و گردن فــراز

کــم و دســتگاههای حکومتــی بــا  اســت (آقابخشــی، 137۶: 91) و امــروزه از نافرمانــی از حا

ــا اتــکا  عنــوان »نافرمانــی مدنــی« تعبیــر میشــود و بــه معنــای اقدامــی اســت کــه شــهروندی ب

بــه ابــزار مســالمت آمیز در راســتای ســرپیچی علنــی و اعام شــده از فرمان هایــی کــه بــه نــام 

هنجــار و یــا آموزههــای مافــوق صــادر شــده، ولــی بــه نظــر نامشــروع می�یــد، در مقابــل قانــون، 

حکــم یــا فرمانــی مقتدرانــه صــورت میدهــد (آقابخشــی، 137۶: 91) و در مقابــل اصطــاح 

ــوع اقــدام و  ــه معنــای پرهیــز از هــر ن نافرمانــی مدنــی، اصطــاح مقاومــت مدنــی اســت کــه ب

بیتفاوتــی دربــارۀ آنچــه از ســوی حکومــت به عنــوان قانــون وضــع و بــه اجــرا گذاشــته شــود، 

میباشــد (آقابخشــی، 137۶: 90).
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ک� ب. �ا

ی، بیتــا: 1/ 418) و از معنــی  کــم در ل�ــت بــه معنــی قاضــی اســت (ابــن اثیــر جــزر واژۀ حا

کــم  بــدان جهــت حا را  گفته انــد: »قاضــی  از ل�ویــان  ی  »منــع« اخــذ شــده اســت. بســیار

ی، بیتــا: 1/  ــه یکدیگــر می گــردد« (ابــن اثیــر جــزر گفته انــد کــه مانــع ظلــم انســان ها نســبت ب

، 1414: 12/ 144؛ حســینی واســطی، 1414: 1۶/ 1۶0). چنان کــه کفعمــی(ره)  420؛ ابــن منظــور

کــم  کــم را بــدان جهــت حا کمــًا لمنعــه النــاس مــن التظالــم؛ حا کــم حا می گویــد: »ســمی الحا

ــی، 1405: 322). ــی دارد«  (کفعم ــر بازم ــه یکدیگ ــم ب ــرم را از ظل ــه م ــد ک گفته ان

کم به دو معنی است: در اصطاح دینی واژۀ حا

ُقــوا َمَعاِصــی اهلِل ِفــی 
َ
ع) آمــده اســت: »اّت ۱. �ا�ــی؛ چنانکــه در روایتــی از حضــرت علــی(

یــد،  ــُم؛ از معصیــت خــدا در پنهانــی و خلوتگاه هــا بپرهیز ِک َحا
ْ
ــاِهَد ُهــَو ال

َ
 الّش

َ
ــِ�ّن ــَواِت َف

َ
َخل

ْ
ال

فقهــا نیــز در ابــواب قضــا، از  زیــرا شــاهد همــان دادرس اســت« (ســید رضــی، 1414: 473).

کــم تعبیــر نمودهانــد (ابــن نجیــم، 1400: 1/ 10۶؛ شــیبانی، بیتــا: 3/ 31؛  قاضــی بــا عنــوان حا

ــی، 1400: 1/ 1۶). ــودود موصل ــن م اب

ی منطقــه و ســرزمینی مشــ�ول باشــد (ابــن  کــه بــه حکومــت دار شــخصی  ۲. والــی؛ یعنــی

کــه بــر دو قســم عــادل و جائــر تقســیم میشــود. نجیــم، 1400: 1/ 229)؛ 

کــم جائــر نمیبیننــد و در مــورد نافرمانــی  کــم عــادل و حا دانشــمندان اهلســنت فرقــی بیــن حا

از آنــان چنــد فــرض قائــل هســتند:
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أ. در گناه و م��یت

ا�وال

کــم در مــوارد گنــاه و معصیت جایز نیســت و نافرمانی  ی از حا از منظــر اهل ســنت فرمانبــردار

از آن واجــب اســت. چنانکــه ابــن نجیــم حنفــی آمــده اســت: »چنانچــه کار امــام مبتنــی بــر 

مصلحتــی باشــد کــه بــه امــور عامــه تعلــق میگیــرد، از نظــر شــرع امــرش نافــذ نیســت، جــز آنکــه 

ــود«  ــا شــرع باشــد، نافــذ نخواهــد ب ــا شــرع باشــد. پــس چنانچــه امــر امــام مخالــف ب موافــق ب

(ابــن نجیــم، 1400: 1/ 124).

ی نیــز در الــدرر المباحــه گفتــه اســت: »هــرگاه پادشــاه یــا امیــر یــا قاضــی بــه چیــزی امــر  نحــاو

ــر آن  ــا دنیــوی بــرای رعیــت ب ــا از چیــزی نهــی کنــد، چنانچــه مصلحــت دینــی و ی نمایــد و ی

ی از آن واجــب اســت و مخالفــت بــا آن جایــز  امــر و نهــی مترتــب باشــد، بــر رعیــت فرمانبــردار

نیســت. ولــی چنانچــه دارای مصلحــت نبــوده و امــر و نهــی فــوق صــرف هــوای نفســانی باشــد 

یــرا بــرای  ی نداشــته باشــد، گنــاه اســت و در گنــاه طاعتــی نیســت؛ ز و از ســوی شــرع مجــوز

ی، بیتــا: 1/ 252). مخلــوق در نافرمانــی خالــق طاعتــی نیســت« (نحــاو

؛ مگــر  ابــن تیمیــه گفتــه اســت: »نافرمانــی از امــام جایــز نیســت، خــواه نیکــوکار باشــد یــا جائــر

 :142۶ ، آنکــه بــه نافرمانــی از خــدا دســتور دهــد« (ابــن تیمیــه حرانــی، بیتــا: 28/ 587؛ همــو

.(587 /28

ــت  ــه اطاع ــم ک ی ــد دار ــول واح ــد، ق ــر کن ــی ام ــه حرام ــام ب ــه ام ــت: »چنانچ ــه اس ــوقی گفت دس

یــدگار طاعتــی نیســت« (دســوقی، بیتــا: 1/ 407 یــرا بــرای مخلــوق در نافرمانــی آفر نمیشــود؛ ز

و 4/ 90).

کــم بــه مأمــورش دســتور دهــد کــه کســی را بکشــد و مأمــور  مــاوردی گفتــه اســت: »چنانچــه حا
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ی  کــم؛ زیــرا فرمانبــردار نیــز بــا اختیــار خــود، آن شــخ� را بــه قتــل رســاند، او قاتــل اســت نــه حا

.(72 /12 :1414 ، کــم در گناهــان الزم نیســت« (مــاوردى، بیتــا: 12/ 14۶؛ همــو از حا

ــا: 3/  فقهــای دیگــری نظیــر ابــن حجــر هیتمــی در تحفــة المحتــاج (ابــن حجــر هيتمــی، بیت

ی در روضــة الطالبیــن (نــووی، ۱۴۰۵: ۱/ ۲۶۰) و ابوالبقــاء شــافعی در النجــم  71)، نــوو

و  امــر  در  امــام  از  ی  «فرمانبــردار گفته انــد:   (۶۹  /۹  :۱۴۲۵ شــافعی،  (ابوالبقــاء  الوهــاج 

نهیــش واجــب اســت، مادامی کــه بــر خــاف حکــم شــرع نباشــد؛ خــواه امــام عــادل باشــد یــا 

.» ســتمکار

کــم عــادل و یــا فاســق  بــا توجــه بــه کلمــات فــوق، مذاهــب چهارگانــه اهل ســنت اطاعــت از حا

را در امــر بــه گنــاه و معصیــت جایــز نمی داننــد و نافرمانــی از آن را واجــب میشــمارند.

ادله

کــم در مــوارد دســتور بــه گنــاه و معصیــت،  دلیــل اهل ســنت بــرای وجــوب نافرمانــی از حا

: کــه برخــی از آنهــا عبارت انــد از روایاتــی اســت 

۱. رواايت

1ـ1. »ال طاعــة لمخلــوق فــی معصیــة الخالــق؛ بــرای هیــ� مخلوقــی در نافرمانــی خــدا طاعتــی 

نیســت« (حمیــدی، 1423: 1/ 79)

نحــوۀ اســتدالل بــه روایــت فــوق آن اســت کــه چنیــن روایتــی اطــاق دارد و در دســتوراتی کــه 

کــم باشــد یــا نــه- و بــر خــاف فرمان هــای الهــی اســت،  هــر انســانی صــادر میشــود -خــواه حا

ی را جایــز نمیشــمارد. بــه همیــن جهــت در المهــذب آمــده اســت: »چنانچــه  فرمان بــردار

امــام بــه قتــل نــاروای شــخصی دســتور دهــد و مأمــور ندانــد کــه قتلــش نارواســت، ضمــان قتــل 

ــر امــام اســت؛ زیــرا ظاهــر آن اســت کــه امــام جــز بــه حــق  از قبیــل کفــاره و قصــاص و دیــه ب
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دســتور نمیدهــد و مأمــور در کار خــود معــذور اســت. ولــی چنانچــه مأمــور بدانــد کــه قتلــش 

نارواســت، ضمــان قتــل از قبیــل کفــاره و قصــاص و دیــه بــر مأمــور اســت؛ زیــرا طاعــت از 

امــام در آنچــه حــال نیســت، جایــز نیســت و دلیلــش روایــت پیامبــر (ص) اســت کــه فرمــود: 

ی، بیتــا: 3/ 178). »بــرای هیــ� مخلوقــی در نافرمانــی خــدا طاعتــی نیســت«« (شــیراز

منهاجــی اســیوطی نیــز گفتــه اســت: »چنانچــه امــام بــه غیــر عدالــت قضــاوت نمایــد یــا بــه 

(ص): »بــرای هیــ�  غیــر حــق دســتور دهــد، طاعتــش الزم اســت؛ بــه دلیــل گفتــار پیامبــر

مخلوقــی در نافرمانــی خــدا طاعتــی نیســت«« (منهاجــی اســیوطی، بیتــا: 2/ 280).

1ـ2. »مــن امرکــم منهــم بمعصیــة اهلل فــا تطیعــوه؛ هرکســی از والیــان کــه بــه شــما بــه نافرمانــی از 

ی نکنیــد« (ابــن ماجــه، 1430: 4/ 122). خــدا دســتور دهــد، از او فرمان بــردار

ــْر  ــْم یْؤَم
َ
ــا ل ــِه َم یْســرِِه َوَمْنَشــِطِه َوَمْکَرِه ــی ُعْســرِِه َو ــُة ِف اَع ــْمُع َوالّطَ ُمْســِلِم الّسَ

ْ
ــْرِء ال َم

ْ
ــی ال

َ
1ـ3. »َعل

ی   َطاَعــَة؛ بــر مســلمان شــنوایی و فرمانبــردار
َ

 َســْمَع َوال
َ

ِمــَر ِبَمْعِصیــِة اهلِل َفــا
ُ
ِبَمْعِصیــِة اهلِل َفــِ�َذا أ

از پادشــاه در ســختی و آســانی و نشــاط و کراهــت الزم اســت تــا زمانــی کــه بــه نافرمانــی خــدا 

ی  دســتور نــداده باشــد. پــس چنانچــه بــه نافرمانــی خــدا دســتور دهــد، شــنوایی و فرمانبــردار

نیســت« (ابــن تیمیــه حرانــی، بیتــا: 1/ 31۶).

 َطاَعــَة ِلــی 
َ

َطْعــُت اهلَل َفــِ�َذا َعَصیــُت اهلَل َفــا
َ
ِطیُعوِنــی َمــا أ

َ
۱ـ۴. ابوبکــر در روایتــی گفتــه اســت: »أ

یُکــْم؛ تــا زمانــی کــه خــدا را اطاعــت میکنــم، از مــن اطاعــت کنیــد؛ پــس چنانچــه خــدا را 
َ
َعل

نافرمانــی کــردم، حــق اطاعتــی بــر شــما نــدارم« (ابــن تیمیــه حرانــی، بیتــا: 20/ 210).

۲. اجماع

کــم در مــوارد دســتور بــه گنــاه، اجمــاع اســت؛ زیرا  دومیــن دلیــل بیانگــر وجــوب نافرمانــی از حا

کــم در مــوارد دســتور بــه گنــاه،  ی از حا ی از فقهــای اهل ســنت بــر حرمــت فرمان بــردار بســیار
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نقــل اجمــاع نمودهانــد (کلیوبــی شــیخی زاده، 1419: 4/ 451).

کــم عــادل و پادشــاه ســتمکار را  بــر اســاس ادلــۀ فــوق، اهل ســنت اطاعــت از هیچیــک از حا

در مــوارد امــر بــه گنــاه و معصیــت جایــز نمیداننــد و نافرمانــی از آن را واجــب میشــمارند. بــه 

کمــان  ی اســامی مــردم برخــی از کشــورهای اســامی علیــه حا یــان بیــدار همیــن جهــت در جر

یدند و بــا آنــان نافرمانــی نمودنــد؛ چنانکــه مــردم تونــس علیــه دولــت بن علــی  خــود شــور

ــاس تونــس معــروف شــد و خواســتار از بیــن رفتــن  ــه انقــاب ی ــد و قیامشــان ب شــورش نمودن

ی و ســرکوب و خفقــان سیاســی بودنــد (شــاه ولــی  فســاد سیاســی، نابرابــری اجتماعــی، بیــکار

 ، ی نظیــر شــکنجه، فقــر ــه خاطــر امــور ، ب ــا آنکــه مــردم مصــر ی: 1398) و ی ـ یوســفی جویبــار

یدند (محمدیــان: 1393) و یــا انقابهــای دیگــری  ی علیــه حســنی مبــارک شــور فســاد و بیــکار

ی اســامی رخ داد و نتیجــه آن بــود کــه مــردم کشــورها، حکمرانــان خویش  یــان بیــدار کــه در جر

را گناهــکار میدیدنــد و قیــام علیــه آنــان را روا میشــمردند.

ب. در مکروهات

ا�وال

کــم را در مکروهــات جایــز نمیشــمارند؛ چنانکــه باعلــوی در ب�یــة  اهل ســنت اطاعــت از حا

المسترشــدین گفتــه اســت: »طاعــت در اوامــر آشــکار و پنهــان در مــواردی کــه حــرام یــا مکــروه 

نباشــد، واجــب اســت و واجــب مؤکــد میشــود و مســتحب، واجــب اســت و همچنیــن مبــاح 

کــو در صــورت قــول بــه کراهــت آن«  چنانچــه دارای مصلحــت باشــد، نظیــر تــرک شــرب تنبا

(باعلــوی، بیتــا: 1/ 189).

کــم  ی گفتــه اســت: »اختــاف شــده کــه آیــا امت�ــال امــر حا ی مالکــی در حاشــیة العــدو عــدو

در غیــر معصیــت و لــو در مکــروه واجــب اســت، چنانکــه ظاهــر گفتــار ابــن عرفــه ایــن اســت؛ 
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کــم در غیــر گنــاه واجــب اســت" یــا آنکــه تنهــا در طاعــت،  ی گفتــه "اطاعــت از حا زیــرا و

کــم در معــروف  کــم واجــب اســت کــه ظاهــر روایــت "همانــا اطاعــت از حا ی از حا فرمانبــردار

ی، بیتــا: 1/ 508). اســت" بــر آن داللــت دارد« (عــدو

فقهــای دیگــری نظیــر بجیرمــی در تحفــة الحبیــب (بجیرمــی، 1417: 2/ 474) و حاشــیة 

ی، بیتــا: 1/ 112) گفتهاند:  ی در نهایــة الزیــن (نــوو بیتــا: 5/ 475) و نــوو البجیرمــی (بجیرمــی،

«چنانچــه حاکــم بــه واجبــی دســتور دهــد، وجوبــش مؤکــد میشــود و چنانچــه بــه مســتحب دســتور 
گــر بــه مباحــی کــه دارای مصلحــت عامــه اســت، نظیــر تــرک شــرب  دهــد، واجــب میشــود و ا

دخانیــات دســتور دهــد، واجــب میشــود؛ بــه خــاف مــواردی کــه بــه حــرام یــا مکــروه یــا مباحــی 

کــه مصلحــت عامــه نــدارد، دســتور دهــد«.

ادله

کم در موارد دستور به مکروهات دو دلیل آوردهاند: اهل سنت برای لزوم نافرمانی از حا

کــم را در »معروف«  ۱. روایــت انمــا ال�اعــ� فــی الم�ــروف؛ زیــرا چنین روایتی لــزوم اطاعت از حا

منحصــر میکنــد. از ســویی مــراد از معــروف چیــزی اســت کــه انجــام آن روا باشــد کــه واجبــات 

و مســتحبات اســت و شــامل مکروهــات نمیشــود؛ چنانکــه حطــاب رعینــی در مواهــب 

الجلیــل گفتــه اســت: »در روایــت "انمــا الطاعــة فــی المعــروف" انمــا افــادۀ حصــر میکنــد و بــه 

ی کــه از نظــر شــرع  معنــای غیرمنکــر و معصیــت اســت و طاعــت واجــب و مســتحب و امــور

کــم بــه امــر جایــزی دســتور دهــد،  جایــز هســتند، در آن داخــل میشــود. بنابرایــن چنانچــه حا

ی از او واجــب خواهــد بــود و مخالفتــش جایــز نیســت. ولــی چنانچــه بــه چیــزی  فرمانبــردار

کــه شــارع از آن نهــی تنزیهــی نمــوده و نهــی تحریمــی نــدارد، امــر کنــد، وجــوب اطاعــت از او 

مشــکل اســت« (طرابلســی م�ربــی، 1423: 8/ 3۶7).
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کــم در مــوارد  لــزوم نافرمانــی از حا بــرای  کــه اهل ســنت  دومیــن دلیلــی  لــ�وم �دعــت؛   .۲
کــم در چنیــن مــواردی  ی از حا کــه فرمان بــردار دســتور بــه مکروهــات آوردهانــد، آن اســت 

مســتلزم بدعــت و تشــریع اســت کــه حــرام میباشــد؛ چنانکــه ابوالبــرکات در الشــرح الکبیــر 

ــر کراهــت آن  گفتــه اســت: »و گفتــه شــده کــه طاعــت امــام در مکــروه -چیــزی کــه اجمــاع ب

ی نکنــد، باغــی نیســت  اســت- واجــب نیســت و کســی کــه در مکروهــات از امــام فرمانبــردار

و ایــن قــول اظهــر اســت؛ زیــرا اطاعــت در مکروهــات و لــزوم انجــام مکــروه، بدعــت و احــداث 

ی، بیتــا: 4/ 298). چیــزی در دیــن اســت کــه جــزء آن نیســت و مــردود اســت« (عــدو

ج. در �یر موارد گناه و مکروه

ا�وال

اهل ســنت اطاعــت از پادشــاه را در غیــر مــوارد گنــاه و معصیــت واجــب میداننــد؛ چنانکــه 

ی از امــام، پــس اطاعــت از تمــام دســتورهای او  نمــری قرطبــی گفتــه اســت: »و امــا فرمان بــردار

واجــب اســت، جــز آنکــه معصیتــی آشــکار باشــد کــه هیــ� شــکی در گنــاه بــودن آن نباشــد« 

(نمــری قرطبــی، 2000: 5/ 134).

ی از امــام، در  کلیــل گفتــه اســت: »بــر همــگان فرمان بــردار ی در التــاج و اال ابوعبــداهلل عبــدر

ــاه ندهــد،  ــه گن ــی کــه دســتور ب ــا زمان ــد، الزم اســت ت ــا بدشــان می آی ــد و ی آنچــه دوســت دارن

ی، 1398: ۶/ 105). هرچنــد امــام غیــر عــادل باشــد« (عبــدر

الشــافعی  فقــه  فــی  ی  الحــاو و   (15۶  /12 بیتــا:  (مــاوردی،  الکبیــر  ی  الحــاو در  مــاوردی 

ی از امــام واجــب اســت، جــز در  (مــاوردی، 1414: 12/ 77) گفتــه اســت: »همانــا فرمانبــردار

آنچــه یقیــن حاصــل شــود کــه ســتم اســت«.

ی، بیتــا: 4/ 110) و شــرح البهجــة الوردیــة  ی در اســنی المطالــب (انصــار شیخ االســام انصــار
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شــربینی در  ی، بیتــا: 2/ 205)، ی در االقنــاع (حجــاو الحجــاو ی، بیتــا: 5/ 351)، (انصــار

ی در  ۱۶/ ۲۹۹)، نــوو االقنــاع (شــربینی، 1415: 550) و م�نــی المحتــاج (شــربینی، بیتــا:

ی، بیتــا: 3/ 435) و ابوالبقــاء شــافعی در النجــم الوهــاج (ابوالبقــاء  روضــة الطالبیــن (نــوو

شــافعی، 1425: 9/ ۶9) گفتهانــد: »طاعــت امــام -هرچنــد ســتمکار باشــد- تنهــا در اوامــر و 

نواهــی کــه از نظــر شــرع جایــز اســت، واجــب می باشــد«. همانگونــه کــه قائــل بــه آن شــدهاند 

کــه کســانی کــه از طاعــت امــام ســرباز زننــد، از اهــل ب�ــی (ابــن مفلــ�، 1423: 7/ 4۶9 ـ بعلــی 

حنفــی، 1401: 1/ 277) و قطــاع طریــق (ابــن مفلــ�، 1418: 7/ 4۶9) و اهــل معصیــت (ابــن 

قدامــه، 1405: 10/ 49) میباشــند.

ادله

کــم در مــوارد دســتور بــه غیــر محرمــات و  اهل ســنت بــرای اثبــات وجــوب اطاعــت از حا

مکروهــات، بــه ادلــۀ اربعــه اســتدالل نمودهانــد:

۱. �رآن

ْمــرِ ِمْنُکــْم؛ ای 
َ ْ
وِلــی ا�

ُ
 َو أ

َ
ُســول ِطیُعــوا الّرَ

َ
ِطیُعــوا اهلَل َو أ

َ
ِذیــَن آَمُنــوا أ

َّ
یَهــا ال

َ
1ـ1. آیــه شــریفه »یــا أ

(نســاء/  کســانی کــه ایمــان آوردهایــد! از خــدا و رســول و صاحبــان امــر خــود اطاعــت کنیــد«

.(59

ی  نحــوۀ اســتدالل بــه آیــۀ فــوق آن اســت کــه خداونــد متعــال در چنیــن آیهــای فرمانبــردار

ی از رســول و صاحبــان امــر مقــارن نمــود کــه بیانگــر آن اســت کــه  از خــود را بــه فرمانبــردار

(ص) و صاحبــان امــر نیــز  همانگونــه کــه اطاعــت از خــدا واجــب اســت، اطاعــت از پیامبــر

واجــب اســت (رجراجــی، 1428: 8/ 57).

ــی  ــّمَ اَل یِجــُدوا ِف ــْم ُث ــا َشــَجَر َبیَنُه ــوَك ِفیَم ُم ــی یَحّکِ ــوَن َحّتَ ــَ� اَل یْؤِمُن ّبِ ــَا َو َر 1ـ2. آیــۀ شــریفه »َف
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ــو ســوگند،  ــه  پــروردگار ت ُموا َتْســِلیمًا؛ نــه چنیــن اســت. ب ِ
ّ
ــا َقَضیــَت َو یَســل ْنُفِســِهْم َحَرجــًا ِمّمَ

َ
أ

اینــان ایمــان نمی آورنــد تــا در خصومــت و نزاعشــان تنهــا تــو را حکــم گرداننــد، آنــگاه بدانچــه 

ــد«  ــلیم آن گردن ــل تس ــور کام ــد و به ط ــراض راه ندهن ــش اعت ــان خوی ــی در ج ــاوت کن ــو قض ت

(نســاء/ ۶5).

کمــان  نحــوۀ اســتدالل بــه آیــۀ فــوق آن اســت کــه خداونــد متعــال در چنیــن آیهــای تســلیم حا

بــودن و حرف شــنوی از آنــان و اطاعــت و انقیــاد در برابــر آنــان را بــر مــردم واجــب شــمرد 

.(57  /8 (رجراجــی، 1428: 

۲. رواايت

: عبارت اند از کم داللت دارد که برخی از آنها روایات فراوانی بر لزوم اطاعت از حا

2ـ1. »مــن أطاعنــی فقــد أطــاع اهلل و مــن عصانــی فقــد عصــی اهلل و مــن أطــاع أمیــری فقــد 

أطاعنــی و مــن عصــى أمیــری فقــد عصانــی؛ هرکســی کــه مــرا اطاعــت کنــد، پــس بــه تحقیــق 

خــدا را اطاعــت نمــود و هرکســی کــه مــرا نافرمانــی کنــد، پــس بــه تحقیــق خــدا را نافرمانــی نمــود 

و هرکســی کــه امیــر مــرا را اطاعــت کنــد، پــس بــه تحقیــق مــرا اطاعــت نمــود و هرکســی کــه امیــر 

مــرا را نافرمانــی کنــد، بــه تحقیــق مــرا نافرمانــی نمــوده اســت« (رجراجــی، 1428: 8/ 57).

علیــه طاعــة َمــاَت ِمیَتــًة َجاِهِلیــًة؛ کســی کــه بمیــرد و اطاعــت از  یَســت
َ
2ـ2. »َمــْن َمــاَت َول

کــم نداشــته باشــد، بــه مــرگ جاهلیــت مــرده اســت« (ابــن حجــر عســقانی، بیتــا: 7/ 48؛  حا

بوصیــری، 1420: 5/ 58).

یــد و خــروج از طاعــت  ع) بــا یز دســوقی بــا اســتدالل بــه چنیــن روایتــی مخالفــت امــام حســین(

ع)  او را رد کــرده و میگویــد: »چنیــن روایتــی پاســخ ســخنی اســت کــه میگویــد: امــام حســین(

یــد، در زمــان امــام  ی خــارج شــد، درحالی کــه یز فرمانبــردار یــد و از یــد مخالفــت ورز بــا یز
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، از زمــرۀ ب�ــات  ع) و پیــروان او کــه امــام حســین( حســین امــام بــود و الزمهــاش آن اســت 

باشــند کــه ســخنی باطــل اســت« (دســوقی، بیتــا: 4/ 298).

ع) بــا  بــر اســاس نگــرش فــوق، قاضــی ابوبکــر ابــن العربــی قائــل بــه آن شــد کــه امــام حســین(

شمشــیر جــدش کشــته شــده اســت (آلوســی، 1415: 13/ 228)؛ ولــی پاســخش آن اســت کــه 

یدن بــر او ب�ــی و حــرام  یــد ســتمکار بــود و اهــل حجــاز بــا او بیعــت نکــرده بودنــد تــا شــور او� یز

ــدون  ــورش ب ــًا ش ــا: 38/ 138). ثانی ــی، بیت ــر هیتم ــن حج ــا: 4/ 427؛ اب ی، بیت ــاو ــد (ص باش

ع) در قیــام خویــش عــذر موجــه  کــم حــرام اســت، درحالی کــه امــام حســین ( عــذر علیــه حا

یــد اعتقــادی بــه دیــن اســام و پیامبــر آن نداشــت.  یــرا یز داشــت (رملــی، بیتــا: 4/ 111)؛ ز

یــد مرتکــب شــده، بیانگــر وجــود  ی کــه یز چنانکــه جاحــظ گفتــه اســت: »منکــرات بســیار

رذایــل اخاقــی در اوســت و موجــب خــروج او از ایمــان میگــردد. او فاســق ملعــون اســت و 

کســی کــه از دشــنام بــه ایــن ملعــون نهــی کنــد، خــود نیــز ملعــون اســت« (جاحــظ، بیتــا: 2/ 

14 ـ 13).

یــد گنــاه نکــرد و لعــن او جایــز  گــر کســی بگویــد کــه یز  آلوســی در روح المعانــی گفتــه اســت: »ا

یــد محســوب نمــود. مــن میگویــم کــه آن خبیــث بــه رســالت  نیســت، بایــد او را در زمــرۀ یــاران یز

(ص)  کــه بــا اهــل حــرم الهــی و اهلبیــت پیامبــر (ص) اعتقــاد نداشــت و آنچــه را  پیامبــر

ی کــه او مرتکــب شــد، در داللــت  انجــام داد و رســواییهای دیگــر او بیانگــر آن اســت و امــور

بــر کفــرش کمتــر از انداختــن ورقــی از قــرآن در ک�افــات نیســت. گمــان نمیکنــم کــه وضعیــت 

او بــر مســلمانان آن زمــان پنهــان بــوده باشــد، ولــی آنهــا مقهــور و تحت فشــار بودنــد و چارهــای 

جــز صبــر نداشــتند« (آلوســی، 1415: 13/ 228 ـ 227).

ــَر  ْم
َ
ــّرُِق أ ــُد یَف ی ْو یرِ

َ
ــَة أ َجَماَع

ْ
ــاَرَق ال ــوُه َف یُتُم

َ
ــْن َرأ ــاٌت َفَم ــاٌت َوَهَن ــِدی َهَن ۲ـ۳. «إنَّــُه َسیُکــوُن َبْع

 
َ

ِإّن ــِة َو َجَماَع
ْ
ــی ال

َ
ــَد اهلِل َعل  ی

َ
ــِ�ّن ــوُه َف

ُ
ــْن َکاَن َفاْقُتل ــا َم َکاِئًن ــلم  ــه وس ــی اهلل علی ــٍد صل ــِة ُمَحّمَ ّمَ

ُ
أ
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َجَماَعــَة یْرُکــ�؛ پــس از مــن حوادثــی اتفــاق میافتــد؛ پــس هرکســی 
ْ
َق ال ــیَطاَن َمــَع َمــْن َفــّرَ

َ
الّش

را دیدیــد کــه از جماعــت جــدا شــد و یــا قصــد آن دارد کــه امــر محمــد (ص) را بــه تفرقــه و 

جدایــی بکشــاند، هرکســی کــه باشــد، او را بکشــید. پــس به درســتی دســت خــدا بــر جماعــت 

کــه از جماعــت جدایــی جویــد، هم نشــین میشــود«  اســت و به درســتی شــیطان بــا کســی 

ــا: 1/ 318). (ابــن علیــش، بیت

کــم بــه نافرمانــی برخیــزد،  دســتور بــه کشــتن کســی کــه برخــاف جماعــت اقــدام ورزد و بــا حا

کــم واجــب اســت. بیانگــر آن اســت کــه اطاعــت از حا

ــْر  ــْم یْؤَم
َ
ــا ل ــِه َم یْســرِِه َوَمْنَشــِطِه َوَمْکَرِه اَعــُة ِفــی ُعْســرِِه َو ــْمُع َوالّطَ ُمْســِلِم الّسَ

ْ
ــْرِء ال َم

ْ
ــی ال

َ
2ـ4. »َعل

ی   َطاَعــَة؛ بــر مســلمان شــنوایی و فرمانبــردار
َ

 َســْمَع َوال
َ

ِمــَر ِبَمْعِصیــِة اهلِل َفــا
ُ
ِبَمْعِصیــِة اهلِل َفــِ�َذا أ

از پادشــاه در ســختی و آســانی و نشــاط و کراهــت الزم اســت تــا زمانــی کــه بــه نافرمانــی خــدا 

ی  دســتور نــداده باشــد؛ پــس چنانچــه بــه نافرمانــی خــدا دســتور دهــد، شــنوایی و فرمانبــردار

نیســت« (ابــن تیمیــه حرانــی، بیتــا:1/ 31۶).

3. اجماع

بــه  دســتور  مــوارد  در  کــم  حا از  اطاعــت  وجــوب  بــرای  اهل ســنت  کــه  دلیلــی  ســومین 

ی در االقنــاع  غیرمحرمــات و مکروهــات اقامــه نمودهانــد، اجمــاع اســت؛ چنانکــه حجــاو

حجــر  ابــن   ،(192  /1  :1415 (شــربینی،  االقنــاع  در  شــربینی   ،(177  /1 بیتــا:  ی،  (حجــاو

ی الفقهیــة (ابــن حجــر هیتمــی، بیتــا: 1/ 278)، بجیرمــی در حاشــیة علــی  هیتمــی در الفتــاو

الخطیــب (بجیرمــی، بیتــا: 5/ 4۶4)، شــربینی در م�نــی المحتاج (شــربینی، بیتــا: 1/ 322)، 

شــهاب الدیــن رملــی در نهایــة المحتــاج (رملــی، 1404: 2/ 41۶) گفتهانــد: »دیــدگاه فقهــا در 

ــا  ــت، ت ــب اس ــش واج ــر و نهی ــام در ام ــت از ام ــه اطاع ــت ک ــر آن اس ــی ب ــت عظم ــاب امام ب

ــر خــاف حکــم شــرع نباشــد.« زمانــی کــه ب
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4. عقل

کــم بــه آن اســت کــه بــرای  کــم، عقــل اســت؛ زیــرا عقــل حا چهارمیــن دلیــل لــزوم اطاعــت از حا

ــه  ــت. ب ی اس ــرور ــت ض ــم و حکوم ک ــود حا ــامی، وج ــۀ اس ــرج در جامع ــری از هرج وم جلوگی

کــه والیــت امــر مــردم از  همیــن جهــت ابــن تیمیــه گفتــه اســت: »الزم اســت دانســته شــود 

یــرا انســانها  بزرگ تریــن واجبــات دیــن اســت، بلکــه دیــن تنهــا به واســطۀ آن مانــدگار اســت؛ ز

بــه یکدیگــر نیازمنــد هســتند و مصلحــت آنهــا تنهــا به واســطۀ زندگــی اجتماعــی تأمیــن 

میگــردد و هــر اجتماعــی نیــز ناچــار از وجــود رئیــس اســت« (ابــن تیمیــه حرانــی، بیتــا: 1/ 

.(217

کام فــوق، بحــث والیــت امــر و ضــرورت آن را مطــرح نمــود، ولــی  هرچنــد ابــن تیمیــه در 

ــدارد و  ــان می ــی بی ــی اجتماع ی زندگ ــرار ــرای برق ــر را ب ــت ام ــود والی ــرورت وج ــه ض ازآنجایی ک

چنیــن امــری تنهــا در فــرض اطاعــت از رئیــس میســر اســت، وگرنــه وجــود رئیــس برطرف کنندۀ 

ــی امــر  کــم و ول ــزوم اطاعــت از حا ــه بیانگــر ل ــن تیمی ــود، بنابرایــن کام اب مشــکلی نخواهــد ب

اســت.

یقینــًا وجــود حکومــت و تبعیــت مــردم از دســتورات حکومتــی ضامــن بقــا و ثبــات جامعــه 

ــد  کــم بای ی از حا ــه همیــن جهــت پیــرو اســت و موجــب جلوگیــری از هرج ومــرج می شــود؛ ب

واجــب باشــد. چنانکــه نمــری قرطبــی در اســتذکار گفتــه اســت: »و امــا جماعــت اهل ســنت 

و امامــان آنــان گفتهانــد: اختیــار آن اســت کــه امــام، فاضــل، عالــم، عــادل، نیکــوکار و قــوی 

ــه  ــه اینگون ــا چنانچ ــت. ام ــت الزم اس ــورد امام ــه در م ــه ک ــد، آنگون ــت باش ــه حکوم ــام ب ــر قی ب

یــرا نــزاع بــا  یدن بــر اوســت. ز ، بهتــر از شــور ی از امــام ســتمکار نبــود، پــس صبــر بــر فرمانبــردار

یختــن خــون مســلمانان  او و خــروج بــر او موجــب دگرگونــی امنیــت اجتماعــی بــه خــوف و ر

و بازنهــادن دســت دشــمنان و غارت کننــدگان بــر مســلمانان و ایجــاد فســاد در زمیــن اســت 
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کــه بدتــر از صبــر بــر ســتم پادشــاه ســتمکار اســت« (نمــری قرطبــی، 2000: 5/ 1۶).

کــم را در غیــر مــوارد دســتور بــه  ی از حا بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، اهل ســنت فرمان بــردار

ارتــکاب محرمــات و مکروهــات واجــب می شــمارند و نافرمانــی از آن را حــرام میداننــد و 

بــرای اثبــات مدعــای خویــش بــه ادلــۀ اربعــه تمســک جســتهاند.

د. در موارد مشکوک

 ، یــا خیــر کــه نمیدانیــم حــرام اســت  را در دســتوراتی  کــم  از حا ی  فرمان بــردار اهل ســنت

ــُم 
َ
ــا یْعل  ِفیَم

َّ
ــٌة ِإال ــاِم َواِجَب َم ِ

ْ
ــَة ا�  َطاَع

َ
ّن

َ
واجــب می شــمارند؛ چنانکــه مــاوردی گفتــه اســت: »أ

ی از امــام واجــب اســت، مگــر در مــواردی کــه دانســته شــود  ــٌم؛ به درســتی فرمان بــردار
ْ
ــُه ُظل

َ
ّن
َ
أ

کــه ســتم اســت« (مــاوردی، 1414: 12/ 77).

ابــن قدامــه نیــز گفتــه اســت: »یجــب طاعــة ا�مــام فــی غیــر المعصیــة والظاهــر أنــه ال یأمــر إال 

ی از امــام در غیرمعصیــت واجــب اســت و ظاهــر آن اســت کــه امــام جــز  بالحــق؛ فرمان بــردار

بــه حــق دســتور نمیدهــد« (ابــن قدامــه، بیتــا: 9/ 343؛ ابــن قدامــه، 1405: 9/ 480).

ــه إال أن تکــون  نمــری قرطبــی نیــز گفتــه اســت: »وأمــا طاعــة ا�مــام فواجبــة فــی کل مــا یأمــر ب

کــه میدهــد،  ی از امــام در تمــام دســتوراتی  معصیــة بینــة ال شــ� فیهــا؛ و امــا فرمان بــردار

گنــاه بــودن آن نباشــد« (نمــری  کــه شــکی در  واجــب اســت؛ جــز آنکــه معصیتــی باشــد 

.(134  /5  :2000 قرطبــی، 

ٍم ُمْجَمــٍع  ُمــْر ِبُمَحــّرَ
ْ
ــْم یأ

َ
ُمــُر ِبــِه َمــا ل

ْ
ُکّلِ َمــا یأ َمــاِم ِفــی  ِ

ْ
خرشــی نیــز گفتــه اســت: »َتِجــُب َطاَعــُة ا�

ــه حرامــی  ــی کــه ب ــا زمان ی از امــام در تمــام دســتورات او واجــب اســت؛ ت ــردار ــِه؛ فرمان ب ی
َ
َعل

دســتور ندهــد کــه اجمــاع بــر حرمــت آن اســت« (خرشــی، بیتــا: 5/ 353).
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کــم را در مــواردی کــه نســبت بــه  ی از حا فرمان بــردار بــا توجــه بــه چنیــن کلماتــی، اهل ســنت

کــم جــز بــه حــق  یــم، واجــب می شــمارند و دلیلــش را آن میداننــد کــه حا حرمــت آن شــک دار

دســتور نمیدهــد (بهوتــی، بیتــا: 1/ ۶34؛ دکتــور مصطفــی الخــن، 1413: 8/ 25؛ شــربینی، 

.(225 /5 :1415 ، بیتــا: 4/ 12؛ همــو

نتیجه گیری

کــم عــادل و پادشــاه ســتمکار فرقــی نیســت و بــا تدبــر در کتــب  از منظــر اهل ســنت بیــن حا

کــم در مــوارد  ی از حا ــردار ــزوم فرمان ب ــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه آنــان در مــورد ل اهل ســنت ب

کــم را در  ارتــکاب مکروهــات اختاف نظــر دارنــد و بــا تمســک بــه روایــات، اطاعــت از حا

ی اســامی،  یــان بیــدار مــوارد گنــاه و معصیــت واجــب نمیشــمارند و بــه همیــن جهــت در جر

کمان آنان ســتمکار  مــردم برخــی از کشــورهای عربــی، وقتــی بــه یقیــن رســیدند کــه برخــی از حا

ی آنــان از مناصــب حکومتی شــدند.  یدند و خواســتار برکنــار کمــان خــود شــور هســتند، بــر حا

ــوارد  ــا م ــتحبات و ی ــات و مس ــکاب واجب ــه ارت ــتور ب ــم را در دس ک ــت از حا ــنت، اطاع اهل س

مشــکوک واجــب میداننــد و بــرای اثبــات چنیــن مدعایــی بــه ادلــۀ اربعــه (قــرآن، روایــات، 

اجمــاع و عقــل) تمســک جســتهاند.
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12. ابــن مفلــ�، ابواســحاق برهــان الدیــن ابراهیــم بــن محمــد بــن عبــداهلل بــن محمــد. (1423

یــاض: دار عالــم الکتــاب. هـــ ق). المبــدع شــرح المقنــع. ر

ــرب.  ــان الع ــرم. (1414 هـــ ق). لس ــن مک ــد ب ــن محم ــال الدی ــو الفضلجم ، اب ــور ــن منظ 13. اب

. بیــروت: دار الفکــر

، بیجا. 14. ابن مودود الموصلی. (بیتا). االختیار لتعلیل المختار

. بیــروت:  15. ابــن نجیــم حنفــی، زیــن العابدیــن بــن ابراهیــم. (1400 هـــ ق). االشــباه و النظائــر

دار الکــب العلمیــة.

یــا، ســنیکی، زیــن الدیــن ابویحیــی. (بیتــا). اســنی  یــا بــن محمــد بــن زکر ی، زکر 1۶. انصــار

المطالــب. بیجــا.

البهیــة  ال�ــرر  (بیتــا).   .................................................................................  .17

فــی شــرح البهجــة الوردیــة، بیجــا.

ی، حسن. (1381 هـ ش). فرهنگ بزرگ سخن. سخن. 18. انور

. (بیتــا). ب�یــة المسترشــدین.  19. باعلــوی، عبدالرحمــن بــن محمــد بــن حســین بــن عمــر

. بیــروت: دار الفکــر

. (1417 هـــ ق). تحفــة الحبیــب علــی  ــن عمــر 20. بجیرمــی شــافعی، ســلیمان بــن محمــد ب

شــرح الخطیــب. بیــروت: دار الکتــب العلمیــة.

21. ........................................................ (بیتــا). حاشــیة البجیرمــی علــی الخطیــب. 

. بیجا

22. بعلــی حنفــی، ابوعبــداهلل محمــد بــن ابــی الفتــ�. (1410 هـــ ق). المطلــع علــی ابــوات 

المقنــع. بیــروت: المکتــب االســامی.

23. بوصیــری، احمــد بــن ابــی بکــر بــن اســماعیل. (1420 هـــ ق). اتحــاف الخیــرة المهــرة 

یــاض: دار الوطــن. بزوائــد المســانید العشــرة. ر
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ــروض المربــع علــی مختصــر المقنــع.  24. بهوتــی، منصــور بــن یونــس بــن صــاح. (بیتــا). ال

بیجــا.

. (بیتا). رسائل الجاحظ. بیجا. 25. جاحظ، عمرو بن بحر

ی، موسی. (بیتا). االقناع فی حل الفاظ ابی شجاع. بیجا. 2۶. حجاو

27. حســینی واســطی زبیــدى حنفــی، محــب الدیــن ســید محمــد مرتضــی. (1414 هـــ ق). 

. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. بیــروت: دار الفکــر

و  ی  البخــار بیــن الصحیحیــن  الجمــع  فتــوح. (1423 هـــ ق).  بــن  28. حمیــدی، محمــد 

مســلم. بیــروت: دار النشــر ـ دار ابــن حــزم.

29. خرشی، محمد بن عبداهلل. (بیتا). شرح مختصر خلیل. بیجا.

30. خطیــب شــربینی، محمــد بــن احمــد. (1415 هـــ ق). االقنــاع فــی حــل الفــاظ ابــی شــجاع. 

. بیــروت: دار الفکــر

31. ................................................، م�نــی المحتــاج الــی معرفــة الفــاظ المنهــاج. 

بیجــا، بیتــا.

. بیــروت: دار  32. دســوقی، محمــد عرفــه. (بیتــا). حاشــیة الدســوقی علــی الشــرح الکبیــر

. الفکــر

33. دکتــور مصطفــی الخــن ـ دکتــور مصطفــی الب�ــا ـ علــی الشــربجی. (1413 هـــ ق). الفقــه 

المنهجــی علــی مذهــب االمــام الشــافعی. دمشــق: دار القلــم.

بــن موســی. (1425 هـــ ق). النجــم  کمــال الدیــن محمــد  ابوالبقــاء  34. دمیــری شــافعی، 

فــی شــرح المنهــاج. جــده: دار المنهــاج. الوهــاج 

. (1341 هـــ ش). ل�ت نامــه دهخــدا. تهــران: انتشــارات دانشــگاه  کبــر 35. دهخــدا، علی ا

ــران. ته

نتائــج  و  التحصیــل  هـــ ق). مناهــج  بــن ســعید. (1428  ابوالحســن علــی  3۶. رجراجــی، 
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تها. بیــروت: دار ابــن حــزم. لطائــف التأویــل فــی شــرح المدونــة و حــل مشــکا

37. رملــی شــافعی، شــمس الدیــن محمــد بــن ابــی العبــاس احمــد بــن حمــزة بــن شــهاب 

. ــة المحتــاج الــی شــرح المنهــاج. بیــروت: دار الفکــر الدیــن. (1404 هـــ ق). نهای

38. سید رضی، محمد. (1414 هـ ق). نهج الباغة. قم: مؤسسه نهج الباغه.

ی  کاو ی، محمــد. (1398 هـــ ش). فصلنامــه وا یــم، یوســفی جویبــار 39. شــاه ولــی، عبدالکر

گفتمانــی انقــاب تونــس، پژوهشــهای روابــط بیــن الملــل، نهــم، 315،338.

40. شــیبانی، ابوعبــداهلل محمــد بــن حســن بــن فرقــد. (بیتــا). االصــل المعــروف بالمبســوط. 

ادارة القــرآن و العلــوم االســامیة.

ــو اســحاق ابراهیــم بــن علــی بــن یوســف. (بیتــا). المهــذب فــی فقــه االمــام  ی، اب 41. شــیراز

الشــافعی. دار الکتــب االســامیة.

42. طرابلســی م�ربــی، شــمس الدیــن ابوعبــداهلل محمــد بــن محمــد بــن عبدالرحمــن. (1423

هـــ ق). مواهــب الجلیــل لشــرح مختصــر الخلیــل. دار عالــم الکتاب.

کلیل  ی، ابوعبــداهلل محمــد بــن یوســف بــن ابــی القاســم. (1398 هـ ق). التــاج و اال 43. عبــدر

. لمختصــر خلیــل. بیــروت: دار الفکر

. بیجا. ی، ابوالبرکات احمد بن محمد. (بیتا). الشرح الکبیر 44. عدو

45. کفعمی عاملی، ابراهیم بن علی. (1405 هـ ق). المصباح. قم: دار الرضی.

4۶. کلیبولــی شــیخیزاده، عبدالرحمــن بــن محمــد بــن ســلیمان. (1419 هـــ ق). مجمــع االنهــر 

. بیــروت: دار الکتــب العلمیــة. فــی شــرح ملتقــی االبحــر

ی  47. مــاوردی، ابوالحســن علــی بــن محمــد بــن محمــد بــن حبیــب. (1414 هـــ ق). الحــاو

فــی فقــه الشــافعی. بیــروت: دار الکتــب العلمیــة.

 . الکبیــر ی  الحــاو (بیتــا).   .......................................................................  .48

. الفکــر دار  بیــروت: 



، فصلنامــه  49. محمدیــان، علــی. (1393). تحلیلــی بــر زمینههــای داخلــی انقــاب مصــر

ــتم. ــهرضا، بیس ــد ش ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــن الملل ــی بی ــات سیاس تحقیق

ــا). جواهــر العقــود و معیــن  ــن احمــد. (بیت 50. منهاجــی اســیوطی، شــمس الدیــن محمــد ب

ــا. ــهود، بیج ــن و الش ــاة و الموقعی القض

. (بیتا). فرهنگ نفیسی. کتابفروشی خیام. کبر 51. نفیسی، علی ا

. (2000 م). االســتذکار الجامــع  52. نمــری قرطبــی، ابوعمــر یوســف بــن عبــداهلل بــن عبدالبــر

. بیــروت: دار الکتــب العلمیــة. لمذاهــب فقهــاء االمصــار

ی، ابوعبدالمعطــی محمــد بــن عمــر بــن علــی. (1405 هـ ق). روضــة الطالبین  ی جــاو 53. نــوو

و عمــدة المفتیــن. بیــروت: المکتب االســامی.

ارشــاد  فــی  الزیــن  نهایــة  ................................................................... (بیتــا).   .53

. المبتدئیــن. بیــروت: دار الفکــر


