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  دهكيچ

 یدر ابـواب  ر عمومـاً یـ ن تعبیاست. ا »امام عادل«هم به دنبال داشته، عبارت  یام خاصکحه اک ،عهیفقه ش در ریاز تعاب یکی

» یقتـال اهـل البغـ   «شود. باب   یومت در ارتباط هستند، مشاهده مکبا ح یه به نوعک یلئا مسای  دارند و یه ابعاد اجتماعک

ا مفهوم امـام  یه آک استال ؤن سیال پاسخ به ان مقاله به دنبیبرخوردار است. ا یت خاصیه از اهمکهاست  ن بابیاز ا یکی

امـام  «ر متـرادف بـا   یتعـاب   عبارات فقها و یشود؟ بررس یز شامل میا فقها را نین باب اختصاص به معصوم دارد یعادل در ا

 خـروج بـر    شود و یه هم مین مفهوم شامل فقیه اکدهد  ینشان م »امکب االحیتهذ«  و »عهیوسائل الش«ات یروا  و »عادل

  خروج بر امام معصوم است. کم به مثابۀه حایفق

  ت.، بغایه، اهل بغیامام عادل، سلطان عادل، فق :ها کلیدواژه
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  مقدمه

را   یفقهـ  یمـ کح ي،ریارگکـ  هپس از هر ب  و شده رر استفادهکم 1یدر شانزده باب فقه» امام عادل«عبارت 

ه عـادلِ مبسـوط   یا فقینظور، امام معصوم است ا میست؟ آیچ »امام عادل«ز به دنبال داشته است. مراد از ین

مسـتنبط از   یم فقهکدر ح ماًین پرسش مستقیشود؟ پاسخ به ا یرا شامل م یم عادلکه هر حاکنیا او ی دیال

 یه در برخـ کـ تصور شود   و اشدله روشن بئجواب مس ،نگاه اول د دریل خواهد بود. شایآن موضوع دخ

ن، منظـور امـام   یقیطور ه ز بین يگریدر ابواب د  ، ونیستامام معصوم  ،»امام عادل«منظور از  قطعاً ،ابواب

  شود. ید به طور جداگانه بررسین موضوع در هر باب بایرسد ا یمعصوم است. اما به نظر م

که این عبارت در آن آمده اسـت. در ایـن تحقیـق، بـه طـور       یکی از ابوابی است » باب قتال اهل البغی«

موضوع هستیم که در صورت پذیرش حاکمیت فقها در عصر غیبـت و تصـدي    خاص به دنبال بررسی این

شـود؟ از   ، شامل فقیه هم مـی »قتال اهل بغی«در بحث » امام عادل«داري مسلمانان توسط فقیه، آیا تعبیر  زمام

کنند واجب اسـت؟   که آیا مبارزه با کسانی که بر فقیه عادلِ حاکم خروج می ثمرات بحث این است   نتایج و

» امـام عـادل  »  و» بغـی «مفهـوم    شدگان در این نزاع، حکم شهید خواهنـد داشـت؟ در اینجـا، دو    آیا کشته  و

فـرض،   به صورت پیش  و سیرة امیرالمؤمنین  را بر حسب روایات و» بغی«بررسی است.   نیازمند تحلیل و

خـواهیم پرداخـت. الزم   » امام عادل« تنها به بررسی مفهوم  رو، ایم. ازاین به معناي خروج بر امام عادل دانسته

فـرض تلقـی شـده و     به ذکر است که در این تحقیق، حق حاکمیت فقیه در عصـر غیبـت بـه عنـوان پـیش     

فقهاي شـیعه بـراي    دهد هاي فقهی نشان میدرصدد اثبات اصل حاکمیت فقیه نیستیم؛ زیرا مراجعه به کتاب

؛ 261ق، ص1413انـد (مفیـد،    ون به آن اشاره داشـته فقیه عادل، حق حاکمیت قایل بوده و در مباحث گوناگ

، 2 ؛ ج246، ص1 ق، ج1417؛ شـــهید اول، 624، ص2 ق، ج1387؛ حلـــی، 525، ص1 ق، ج1413حلـــی، 

هـاي مسـتقل   و کتـاب  )1384.ك: رحمان ستایش و مهریـزي،  ر(ها باره رساله ). عالوه بر آن، در این47ص

ایم. براي پاسـخ بـه سـؤال    فرض پذیرفته وضوع را به صورت پیشما این م ،رو ؛ ازایناندنیز نگاشته 2بسیاري

و تحلیـل دیـدگاه فقهـا دربـارة فقیـه عـادل در اسـتمرار        » امام عـادل «اصلی مقاله، ضروري است به مفهوم 

  ربط اشاره کنیم. و اینکه چه کسانی شایستۀ مبارزه با بغات هستند و روایات ذي حاکمیت امام معصوم

  »امام عادل« يمعنا

بـه    گران اسـت و یش دیشاپیارها پکه در کرا  یسک عالمه مصطفوي  و فارس ابن، منظور ابن ،از نظر لغوي

بـه   یهمگـ  یرهبـر هـر قـوم     شان، قرآن وینان ایامبر، جانشیاساس پ نیااند. بر گفته »امام«شود  یاقتدا م  او

  آیند. شمار می بهامام  ینوع
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القـرآن إِمـام     و الخلیفۀ إِمام الرَّعیۀ،  األئمۀ، وإمام  النبى  فى األمور. و قُدم  اإلِمام: کلُّ من اقتُدى به و«

، 1 ج ،ق1404، فـارس  (ابـن  »إِمام. قال الخلیل: األمام القدام :یقال للخَیط الذى یقوم علیه البِناء  المسلمین. و

  ). 136ص  ،1 ق، ج1402 ،يمصطفو ؛25ص ،12 ج ،ق1414منظور،  ؛ ابن29و 28ص

ـ از همـه   ،صورت  نیه در اکشود  یز اطالق میه نیبر فق  و استاعم  گاهی »امام« ةواژ ،در اصطالح ا ی

کـه   )؛ چنـان 51، ص1، جق1426، و همکاران قاسمیشود ( یز برخوردار مین ارات معصومیاز اخت یبخش

و حضـور   بـت الشـرائط در زمـان غی   بر فقیـه جـامع  » امام«معتقد است: لفظ  شیخ یوسف بحرانیمرحوم 

  شود: یاطالق م

 ،تراضیا بالفقیه الجامع حال الحضور فالعـن بینهمـا جـاز     أما ما ذهب إلیه المشهور من أنهما لو

على الفقیه الجامع لشـرائط الفتـوى    »االمام«بإطالق لفظ   ما یستدعی علیه بعمومات األخبار وفرب

 .)137، ص1 ج ق،1410بحرانی، ( الغیبۀ  حال الحضور و

یـه  و هـم بـر فق   و هـم بـر امـام معصـوم     اسـت مطلـق   »امـام «لفظ  ،عهیش یدر اصطالح فقه ،نیابنابر

 شود. یط اطالق مئالشرا جامع

  آمده است: »عدل«در معناي لغوي  ،لغت يها تابکدر 

  .) 1760، ص5 ، جق1410ي، عادالٌ (جوهر  فهو القضیۀالعدلُ: خالف الجور. یقال: عدلَ علیه فى 

یقْضی   العدلُ: الحکْم بالحق، یقال: هو  ... وضد الجور  هو  مستقیم، و ه: ما قام فی النفوس أَنّالعدل

  العدلُ مـن النـاس: المرْضـی قولُـه و      فی حکمه. و معدلۀ  حکَم عادلٌ: ذو  هو  یعدلُ. و  بالحق و

  .) 430، ص11 ، جق1414منظور،  ابنحکْمه (

دالًعدع ضَرَب دلُ، من حدعکْمِ یفی الح ملٌ  فهو ،لَ الحاکی بـالحقِّ و   یقالُ: هو .عادقْضلُ    یـدعی

 .) 471، ص15 ، جق1414ی، (واسط

داننـد؛   ستم؛ آنچه در فطرت انسانی آن را مستقیم می  ضد جور و«را » عدل«هاي لغت،  در مجموع، در کتاب

 کند. اند که به عدالت حکم می را کسی دانسته» حاکم عادل»  اند و نا کردهمع» به حق حکم کردن  و

 یعـدالت عبـارت از حـالت    اند: گفته »عدالت«ف یدر تعر ،نونکرباز تا یعه از دیش يدر اصطالح، فقها

ى داشـته باشـد کـه مـانع تـرك واجبـات یـا انجـام         شود انسان همیشه تقوای موجب مىنفسانى است که 

ــ  ــرعى اس ــات ش ــ(ت محرم ــ  ؛501 ، ص8  ، جق1413 ،یحل ــی، 289 ، ص4  ق، ج1404 ،یحل ؛ بحران

، 1  ، جق1424براى احراز آن، حسن ظاهر کـافى اسـت (موسـوي خمینـى،       ) و23 ، ص10  ق، ج1405

  ).19 ، ص1  ق، ج1426  ؛ بهجت،113 ق، ص1424 ،يا خامنه  ؛806 ص

 یاصـطالح   و يلغـو  يبا توجه بـه معنـا    و رددا »عصمت«اعم از  ییمعنا »عدالت« ،فین تعاریبنابرا

  اعـم از معصـوم و    بـوده و  »امـام جـور  «در مقابـل   »امـام عـادل  «ر یتعب :توان گفت یم ،»عدالت»  و» امام«
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ـ ن یفقه يها تابک  ات ویر روایر در ساین تعبیا که معصوم است؛ چنانریغ امـام   خصـوص در ز منحصـراً ی

طوسـی،    ؛314، ص7 ج ق،1409عـاملی،  حر  ؛282، ص2 ، جق1407 طوسـی، ار نرفته است (ه کمعصوم ب

  ).302ص ،ق1400همو،   ؛151و149، ص1 ، جق1387

آن اصـطالحات   يه فقهـا بـرا  کـ مطرح شـده   »یم اسالمکف حایوظا«به عنوان  يامور ،عهیدر فقه ش

ـ ، امام، سلطان، فقیم، ناظر، والکحا«همچون  گوناگونی ، ق1426، همکـاران قاسـمی و  (انـد   آورده »ه و...ی

  تواند نشان از ترادف آنها باشد. یموضوع م یک ي). استفاده از الفاظ متعدد برا47، ص1 ج

گرچـه   ،سـلطنت باشـد    شود که داراى قدرت و ه بر کسى اطالق مىکاست  یاز الفاظ یکی »سلطان«

ـ تعب ي). فقهـا بـرا   54، صهمـان ( ملک بر وى صادق نباشد  عنوان پادشاه و  یگـاه  یم اسـالم کر از حـا ی

از  یه برخـ کـ نجاست یجالب ا ۀتکاند. ن ار بردهه کرا ب »امام عادل«عبارت  یگاه  و »سلطان عادل«عبارت 

ـ نشان دادن تـرادف ا  ياند. برا دانسته »سلطان عادل«ا همطراز یرا مصداق  »ه عادلیفق«شان یا ر یـ ن دو تعبی

 م:ینک یاشاره م نمونهبه چند 

ار رفته بحث نماز جمعـه اسـت.   کبه  »امام عادل«ترادف با م »سلطان عادل« جاهایی که در آناز  یکی

ـ از تعب اجبـرّ  ابـن مثـل   يه افـراد کد حضور امام عادل است ینماز جمعه و نماز ع ۀاقام یاز شروط اصل ر ی

و الشروط التی ذکرناها هی: ... و یحضر االمام العادل أو مـن نصـبه أو مـن    «اند:  ردهکاستفاده  »امام عادل«

  .)100 ، ص1  ، جق1406 ،برّاج بنا( »جرى مجراه

 سـید مرتضـی  توان به  اند. از جمله، می استفاده کرده» سلطان عادل«اما برخی به جاي این تعبیر، از تعبیر 

(سـید  » ، من حضور السـلطان العـادل  صالة الجمعۀالشروط التی تلزم معها «نویسد:  ) اشاره کرد که می436(م

ال تجـب   الجمعۀ«نویسد:  در باب وجوب نماز جمعه می حلی محقق). همچنین  265ق، ص1417مرتضی، 

) نیـز  598(مادریـس  ابن). 84، ص1 ق، ج1408حلی، محقق » (من نصبه  إال بشروط: األول السلطان العادل أو

دانـد کـه یکـی از آنهـا شـرایط حضـور        درخصوص شرایط نماز عید، همان شرایط نماز جمعه را الزم مـی 

، مـن حضـور   عیدین فریضۀ بتکامل الشروط التـی ذکرناهـا فـی لـزوم الجمعـۀ     صالة ال«سلطان عادل است: 

  ).191، ص3 ؛ ج217، ص2 ج  ؛315، ص1 ق، ج1410ادریس حلی،  (ابن» السلطان العادل، و...

امـا در   ،اسـت دانسـته  ن را سلطان عـادل  یدیع ۀاز شروط اقام یکی) 1186(م حدائق الناضرهصاحب 

ـ  »امام«ر یتعب ،ه در آنهاکند ک یاشاره م یاتیبه روا ،ل آنیذ ـ  »امـام عـادل  «ا ی نجـا  یار رفتـه اسـت. از ا  ه کـ ب

  هستند: هم معنا »امام عادل«و  »سلطان عادل« ،شانینظر اه ب که ردکتوان استفاده  یم

السلطان العـادل أو مـن    - العید] : ... أحدها عندهم صالة) [ما یشترط فی وجوب المسألۀ الثانیۀ(

 ،سألته عن الصالة یوم الفطر و األضـحى «قال:  مسلم عن أحدهمابن  محمد صحیحۀنصبه... و 
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عن ابى جعفر قـال:   زرارةو ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن ». ... امام لیس صالة إال مع :فقال

  .) 202، ص10 ، جق1405 بحرانی،» (یوم الفطر و األضحى إال مع امام عادل صالةال «

روه کـ قضـاوت توسـط منصـوب سـلطان عـادل م      ياخذ اجرت برا :نیز فقها معتقدند» تاب القضاءک«در 

ـ  انـد.  ردهکـ اسـتفاده   »امـام عـادل  «از عبـارت   »سلطان عادل«ر یتعب يجاه ب یاست. اما برخ  ،نمونـه  رايب

  سد:ینو یم رهبا نیدر ا ادریس ابن

ـ   األجرة... و االرتشاء على األحکام، و القضاء بین الناس، و أخذ  ک، و ال بـأس بأخـذ   علـى ذل

علـى   األجـرة السلطان العادل، و یکون ذلک من بیـت المـال، دون    جهۀالرزق على القضاء، من 

  .) 217، ص2 ، جق1410ادریس حلی،  ابن( فیه کراهۀ

... و امـا المکـروه ... األجـر علـى القضـاء و      «اند:  ردهکر امام عادل استفاده یاز تعب براج ابن مانندهم  یبرخ

  .) 346 ، ص1  ، جق1406برّاج،  ابنکام من قبل االمام العادل، (تنفیذ األح

امـا    ،گفته »سلطنت«ت بر عقد را یسبب چهارم از اسباب وال ،»احکتاب النک«) در 726(م عالمه حلی

 شود: یز شامل میه را نیه فقکاست  »امام عادل«همان  »سلطان«مراد از  :دیفرما یدر ادامه م

: ... المراد بالسلطان هنا االمام العادل او من یـأذن لـه   السلطنۀ. السبب الرّابع العاقد .. ین الثانکالر

  .) 592، صتا حلی، بیو یدخل فیه الفقیه المامون القائم بشرائط االقتداء و الحکم ( ،االمام

  امام سلطان جور در برابر امام سلطان عادل  

 ،ق1390طوسـی،  انـد (  دهبه کار بر »ام سلطان جورام«را در مقابل  »امام سلطان عادل« عه معموالًیش يفقها

، 5 ج ق،1410انصـاري،   ؛312صتا،  بی  ؛ طباطبائی حائري،10ص ق،1401؛ فیض کاشانی، 119 ، ص4  ج

  اند. دههم کرح ین موضوع تصریبه ا حتیشان یاز ا ی). برخ282ص

ن نوع اسـتعمال  ی. اندک یم ییاصطالح خودنما  ن دویق ایا مصادین بحث در شناخت مصداق یا ةثمر

ـ توانـد فق  یمـ   و نداردبه معصوم  یعبارت اختصاص  ن دویدهد ا ینشان م ز شـامل گـردد.   یـ ه عـادل را ن ی

خواهـد نمـود.    یانیشـا  کمـ کن موضـوع  یـ ن ایـی شمندان بـه تب ین اندیر اینوع تعاب  مراجعه به عبارات و

ـ بـه ا  حتی ار برده وکدر مقابل هم به را  »سلطان جائر«و  »سلطان عادل« ،قرن پنجم ياز فقها ،برّاج ابن ن ی

  رود: یار مکبه  »سلطان جائر«در مقابل  »سلطان عادل«ه ک است ردهکح یتصر موضوع

ن یقیمهـا بعـد   ود جاز أجعل إلیه إقامۀ الحد  إذا استخلف السلطان الجائر إنسانا من المسلمین، و

 لـک باذنـه ال بـإذن السـلطان الجـائر     ه یفعـل ذ انّ  ه من قبل االمام العادل فی ذلک ون یعتقد انّأ

  .) 342، ص1 ج ،ق1406برّاج،  ابن(

األخر السلطان الجـائر، فامـا سـلطان      ... السلطان على ضربین: أحدهما سلطان اإلسالم العادل و

  .) 346مرغب فیها. (همان، ص  مندوب الى خدمته، و  اإلسالم العادل فهو

۶۶     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

   ن تقابل وجود دارد:یز این ،مقرن هفت یتب فقهکاز  ،کشف الرموزتاب کدر 

ـ    دعائه إلیه، و  من نصبه لذلک، و  إنما یجب مع وجود اإلمام العادل، أو ا أن ال یجوز مع الجـائر إلّ

  .)416، ص1 ج ق،1411یوسفی، اإلسالم ( بیضۀیدهم المسلمین من یخشى منه على 

إنّمـا یجـب بشـرط دعـاء االمـام      «: شود یده مین تقابل دیز این ،قرن دهم ياز فقها ،د اولیدر عبارات شه

شـهید اول،  ( »اإلسالم من االصـطالم  بیضۀال یجوز مع الجائر اختیاراً، إلّا أن یخاف على   نائبه. و  العادل أو

  .)30، ص2 ج ق،1417

الحـدائق   ،)142، ص3 ج ق،1413شـهید ثـانی،   ( شهید ثانی مسالک االفهامن استعمال دوگانه در یا

حسـینی  ( مرحـوم عـاملی   مفتـاح الکرامـه   ،)647، ص22 ج ق،1405بحرانـی،  ( محقق بحرانی الناضره

جـامع  ، )195، ص8 ج ق،1418طباطبـائی حـائري،   ( ریاض المسـائل  ،)98، ص13 ج ق،1419عـاملی،  

قـرن   ياز فقها سیدمحمد مجاهد المناهل) و 370، ص1 ج ق،1413 میرزاي قمی، ( میرزاي قمی الشتات

رد کـ توان به عنوان مؤید استفاده  از این تقابل می .)312 ص ،تا بیائري، طباطبائی حزدهم آمده است (یس

ار رفتـه و  کـ بـه   »سلطان جائر«ه همواره در مقابل کاصطالح عامی است  کی »سلطان عادل«ه اصطالح ک

  اختصاص به معصوم ندارد.   لزوماً

  ول مبارزه با بغات ئمس

به متون فقهی علماي متقدم و متـأخر   ،سی استکچه  ةزه با بغات بر عهدره مباکله ئبراي بررسی این مس

 یبه صراحت قتال با اهـل بغـ   ،النهایهتاب کمتقدم در  ياز فقها شیخ طوسینیم. ک ن مراجعه میاو معاصر

  داند: یز واجب میر معصوم نیغ يرا برا

  تالـه و جاز لإلمـام ق   باغ، و  خالفه فی أحکامه فهو  نکث بیعته، و  کلّ من خرج على إمام عادل و

التّـأخّر عـن     ال یسوغ لـه   یجب على من یستنهضه اإلمام فی قتالهم النّهوض معه. و  مجاهدته. و

ال یجوز ألحد قتال أهل البغـی إلّـا     من خرج على إمام جائر لم یجز قتالهم على حال. و  ذلک. و

  ).296ق، ص1400ی،بأمر اإلمام (طوس

  ن نظر را دارد:  یهم لسرائراتاب کقرن ششم در  ياز فقها ادریس حلی ابن

  و جاز لإلمـام قتالـه    باغ، و  خالفه فی أحکامه فهو  نکث بیعته، و  و کل من خرج على إمام عادل

ال یسوغ لـه التـأخیر عـن      یجب على من یستنهضه اإلمام فی قتالهم النهوض معه، و  مجاهدته، و

 ). 16، ص2 ، جق1410ادریس حلی،  ابنذلک (

بـر امـام    تمبارزه بـا بغـا   :ز معتقد استیقرن هفتم ن ياز فقها ،کشف الرموزصاحب  ،فاضل آبیمرحوم 

  واجب است:   ون از طرف ااعادل و منصوب



   ۶۷ »بغيالقتال اهل « باب  در »دلاامام ع«مفهوم بررسي 

  ، وکبیـرة التأخّر عنـه    من نصبه، و  أو  : یجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إلیه هوالبغاة

  ).418، ص1 ج ق،1417یوسفی، ( یسقط بقیام من فیه غنى ما لم یستنهضه اإلمام على التعیین

  ح دارد:  یتصر موضوعن یبه هم شرائع االسالمتاب کز در ین محقق حلی

  من نصبه اإلمام و  خصوصا أو  یجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إلیه اإلمام عموما أو

  .)307، ص1 ج ق،1408حلی، ( کبیرةالتأخر عنه 

بر منصـوب   یه مبارزه با اهل بغکح دارد ین مطلب تصریبه ا هاي خود نیز در کتاب عالمه حلین یهمچن

 و 351 ، ص1  ج، ق1410، حلــی؛ 110 ، ص1  ج ق،1418حلــی، ز واجــب اســت (یــاز طــرف امــام ن

).  183 ، ص15 ج ق،1412و   522، ص1 ، ج(ب) ق1413و   230، ص2 ج ق،1420 و 88 ، صق1411

ه عـالوه  کـ شود  یاستفاده م ،ن هستندامعاصر  ن واخر، متأانه از متقدممزبور، کاز نظرات علماي  ،نیبنابرا

د. وجـود دار ز حـق برخـورد بـا بغـات     یـ شـان ن یا یـۀ منصوب خاص یا عام از ناح يبر امام معصوم، برا

ه حـق برخـورد و   یدانند، فق یب عام امام معصوم میا نایه را منصوب یعه فقیش يه فقهاک ،رو ازآن ،نیبنابرا

  ارد.را د یمقابله با اهل بغ

  ييبحث روا

  ر شـده کـ ذ» مـا ینَاسـبه    و  أَبواب جِهاد الْعدو«ثی در یدر احاد »امام عادل«مفهوم  ،وسائل الشیعهتاب کدر 

 :ار رفته استه کمشابه آن ب  و مزبورر یتعب ،در چهار باب از ابواب جهاد ،مجموعدر . است

 االِحْتِیَاجِ إِلَیْهِ  الْقُدْرَةِ عَلَیْهِ و وُجُوبِهِ عَلَى الْکِفَایَۀِ مَعَ :۱ الف. باب

 ، ازثیحـد  یـک جهاد است. تنها در  كآثار تر  اجر مجاهد و  لت جهاد وین باب در فضیث ایشتر احادیب

ن بـاب مطلـق   یر در اوعبارت منظ رو، سخن گفته شده است. ازایند به جهاد رفت یبا  ه همراه اوک یسک

 :شَاذَانَ عنِ الرِّضَا ع فی کتَابِه إِلَـى الْمـأْمونِ قَـالَ   بن  امده است: عنِ الْفَضْلِین يدیا بعد از آن قیقبل   بوده و

توان گفت مفهـوم   ینم ،نی. بنابرا)18، ص 15ج ق، 1409(حر عاملی، » و الْجِهاد واجِب مع الْإِمامِ الْعادل«

 اختصاص دارد. به معصوم» امام عادل«

 حكم القتال مع الظالم  القتال و اإلسالم قبل يالدعاء إلوجوب  :۱۰باب ب. 

ـ با ،جنگ  و يریاز درگ ، پیشثیحد  دو  نیث دارد. طبق مفاد ایحد  ن باب تنها دویا د طـرف مقابـل را   ی

نـد: بـه مـن    ک یمـ   خطاب به امام عـرض  ،سائل در ضمن مطالبش ،ث دومیرد. در حدکبه اسالم دعوت 

۶۸     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

  ن جملـه و یـ اصـال بـه ا   ،ثیحد ۀز در ادامین . امامن استکامام عادل مم ابکجنگ تنها در ر :اند گفته

  :اند نشدهشود، متعرض  یآنچه از آن استفاده م

اللَّه دبنْ أَبِی عع رُ الْغَزْوأُکْث لٌ فَقَالَ: إِنِّی کُنْتجر أَلَهفَقَالُوا: لَا غَزْو  قَالَ: س .لَیع کجِرَ ذَلفَح ...  

إِنَّ اللَّـه یحشُـرُ النَّـاس علَـى     ... « عبد اللَّه  ا مع إِمامٍ عادلٍ. فَما تَرَى، أَصلَحک اللَّه؟ فَقَالَ أَبوإِلَّ

نْ أَدعوهم؟ فَقَالَ: فَقَالَ الرَّجلُ: غَزَوت فَواقَعت الْمشْرِکینَ فَینْبغی قتَالُهم قَبلَ أَ»... نیاتهِم یوم الْقیامۀِ

فَلَـا   - لَم یقَاتلُوا  إِنْ کَانُوا قَوماً لَم یغْزُوا و  قَاتَلُوا فَإِنَّک تَجتَرِئُ بِذَلک و  قُوتلُوا و  إِنْ کَانُوا غَزَوا و«

 .)45، ص15 جهمان، ( »تَدعوهم... یسعک قتَالُهم حتَّى

 تَحرِيمِ الْجِهاد مع غَيرِ الْإِمامِ الْعادلِ  إِذْنِه و  وجوبِ الْجِهاد بِأَمرِ الْإِمامِ و اشْتراط :۱۲ ج. باب

باشـد. در ضـمن    ل آن در ارتبـاط بـا موضـوع مـورد بحـث      یث ذیه احادکدهد  ین باب نشان میعنوان ا

  :ار رفته استه کب »امام عادل«ر یتعب ،ن بابیدهم ا  ث نهم ویحد

 »شَـهِید   منْ قُتلَ دونَ مالـه فَهـو    الْجِهاد واجِب مع إِمامٍ عادل و  و«قَالَ:  محمدبن  عنْ جعفَرِ ـ

 .ث)ی(الحد

دونَ  منْ قَاتَـلَ فَقُتـلَ    الْجِهاد واجِب مع إِمامٍ عادل و  و«قَالَ:  ،فی کتَابِه إِلَى الْمأْمونِ عنِ الرِّضَا

  .)49، ص15(همان، ج » شَهِید  نَفْسه فَهو  رحله و  ماله و

 ةدهنـد  ه نشـان کـ بـه صـورت مطلـق آمـده اسـت و قیـدي       » امام عادل«در این دو روایت نیز تعبیر 

ا از نظـر  یـ ه ک آمده ییها عبارت ،ن بابیات ایروا یباشد، وجود ندارد. در باق اختصاص آن به معصوم

 یبرخـ امـا  ن معناسـت.  یـ ت باب مشـعر بـه ا  یا مجموعِ روای است، یکی »امام عادل«مضمون با   محتوا و

  :است یکی »امام عادل«ه از نظر محتوا با ک ییها عبارت

اللَّه دبنْ أَبِی عیرٍ عشنْ بـ ع َتإِنَّ الْق :لَک نَامِ أَنِّی قُلْتی الْمف تأَیإِنِّی ر :لَه رِ قَالَ: قُلْتغَی عالَ م

کَـذَلک. فَقَـالَ     لَحمِ الْخنْزِیرِ. فَقُلْت لی: نَعم، هو  الدمِ و  الْإِمامِ الْمفْتَرَضِ طَاعتُه حرَام مثْلُ الْمیتَۀِ و

 ).45(همان، ص» کَذَلک  کَذَلک، هو  هو: «عبد اللَّه  أَبو

اللَّه دبنْ أَبِی عـ ع  :َقَال»یلع رِيصالْب ادبع ینِبن  لَقیسالْح      ـای :کَّـۀَ، فَقَـالَ لَـهی طَرِیقِ مف

یلوبن  ع ادالْجِه نِ، تَرَکْتیسو  الْح تَهوبعو  ص جلَى الْحع لْتزَّ و   أَقْبـ ع إِنَّ اللَّه .هینقُولُ:    للَّ ـ یج

أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀَ یقاتلُونَ فی سبِیلِ اللّـه الْآیـۀَ. فَقَـالَ      شْتَرى منَ الْمؤْمنینَ أَنْفُسهم وإِنَّ اللّه ا

یلنِبن  عیسالْح  ـیلۀَ. فَقَالَ عونَ الْآیونَ الْعابِدبۀَ، فَقَالَ: التّائالْآی منِ بـن   أَتـیسالْحنَـا   : إِذَاأَیر

 ).46هؤُلَاء الَّذینَ هذه صفَتُهم فَالْجِهاد معهم أَفْضَلُ منَ الْحج (همان، ص

لَا ینْفـذُ فـی     لَا یخْرُج الْمسلم فی الْجِهاد مع منْ لَا یؤْمنُ علَى الْحکْمِ، و: «ـ قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ

الْفَی أَم لَّءجزَّوع 49(همان، ص» رَ اللَّه.( 
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ق یه از مصـاد کـ ن است کمم یسک يرهبر یۀه جهاد تنها در ساکشود  ین باب استفاده میاز ا ،مجموعدر 

ه یـ شـده در آ رکذ یقادصـ مـل م کا  امام معصوم مصداق اتـم و   ،رو نیتوبه باشد. ازا کۀسوره مبار 112 یۀآ

لَا ینْفـذُ    الیخْرُج الْمسلم فی الْجِهاد مع منْ لَا یؤْمنُ علَى الْحکْمِ و«ت آخر یاما با توجه به مفهوم روا .است

ی الْفَیف رَ اللَّهأَم ه کـ نیا  الزم شـمرده شـده و    او يه بـرا کـ  یم عـدالت کـ ز به حید نیال ه عادل مبسوطیفق ،»ء

را در   تـوان او  یمـ  شروط،ن یبا دارا بودن ا  و باشده یق آیاز مصاد یکیتواند  یم ،است یام الهکاح يمجر

  ل شد.یز قاین  او يم جواز جهاد را عالوه بر امام معصوم براکح  ن امر داخل دانست ویا

  حكْمِ قتَالِ الْبغَاة :۲۶ د. باب

ث سـوم  یان شده اسـت. تنهـا در حـد   یمقابله با آنها ب یچگونگ  ام وک، اح»یبغ«از  یقین باب مصادیدر ا

ـ متعرض ا ،ات بابیر روایدر سا  اند و ردهکف یرا خروج بر امام عادل تعر »یبغ« نیمنؤرالمیمباب، ا ن ی

ی تنهـا  ه بغـ کـ جـه گرفـت   ید بتـوان نت یز شاین باب نیات ایاند. البته با مرور مجموع روا نشده یاز بغ امعن

ـ نندگان بر غک قتال با خروج نیمنؤرالمیام ذیل،ت یدر روا که خروج بر امام معصوم نیست؛ چنان ر امـام  ی

  اند: ز واجب دانستهیعادل را ن

دمحنْ مع هنَادبن  بِإِسدمنَانِبن  أَحنْ بى عیحبن  ی   ،ـنْ أَبِیـهفَرٍ ععنْ جیرَةِ عغنِ الْمنِ ابع نْ أَبِیهع دمحم

إِنْ   جماعـۀٍ فَقَـاتلُوهم، و    خَرَجوا علَى إِمـامٍ عـادلٍ أَو  فَقَالَ: إِنْ  ذُکرَت الْحرُورِیۀُ عنْد علی«قَالَ: 

  ). 81، ص15 ق، ج1409عاملی، حر» (خَرَجوا علَى إِمامٍ جائرٍ فَلَا تُقَاتلُوهم؛ فَإِنَّ لَهم فی ذَلک مقَاالً

بـه صـورت    »امام عـادل « سخن از ه در آن،کنیا اول :ماست يمدعا مؤیدجهت   از دو تین روایعبارت ا

شـمول   :توان گفـت  یم ،ن دوینار هم قرار دادن اکبا ه ک است ان آمدهیبه م »م جائرکحا«در مقابل   ره وکن

از  یمـراد از آن گروهـ   د،یترد یه بک »جماعۀ  او« ریتعبوم د  .است یم عادلکهر حا ةرندیآن دربرگ يظاهر

مقاتلـه بـا    ه صرفاًک ،تین روایا یانیپا ۀالبته از جمل .ندا واقع شده يتعد  حمله و آماجه ک است مسلمانان

تنها خـروج بـر امـام     یه بغکجه گرفت یتوان نت یز مین است ز ندانستهینندگان بر امام جائر را جاک خروج

ه بـراي او  کـ  ،مکه حـا یخروج بر فق ،نی. بنابرانیستشان یز تنها مختص این یمقابله با باغ  معصوم نبوده و

  .ستز دارایه او حق مقابله با آنها را نکخواهد بود  یق بغیز از مصادیل هستیم نیامیت قکحق حا

ه مشـتمل بـر   ک» جب معه الجهادیمن «دارد به نام  یباب تهذیب االحکام »الْإِمام سیرَةِ  د والْجِها«تَاب ک

ه کـ ث یحد یکبا  آمده »جب جهادهیاصناف من «تحت عنوان  يگریپس از آن باب د  .ث استیپنج حد

 ینـوع  یم قتال با اهـل بغـ  یده ینشان م اولاست. ابتدا با مراجعه به باب  »افیاس«ث معروف یهمان حد

  د باشد.یبا یسکچه  ين جهاد تحت رهبریا که شود یروشن م بعديسپس در باب   جهاد است و

۷۰     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

 أَصْنَاف من يجِب جِهاده :۵۹ . باب ه

ـ ن یه قتال با اهل بغکشود  ین باب است، استفاده میث ایه تنها حدک ،»افیاس«ث یاز حد جهـاد   یز نـوع ی

  اند.   آورده »الجهاد«تاب کرا در ضمن  ز آنیه فقها نک گونه همان :است

و... قَـالَ لَـه    قَالَ: سأَلَ رجلٌ أَبِی عنْ حرُوبِ أَمیرِ الْمؤْمنینَ اللَّهعبد غیاث عنْ أَبِیبن  حفْصِ

  سیف منْها مغْمود ... . و  بِخَمسۀِ أَسیاف ... سیف منْها مکْفُوف و : بعثَ اللَّه محمداًجعفَر  أَبو

اقْتَتَلُـوا   إِنْ طائفَتانِ منَ الْمؤْمنینَ  التَّأْوِیلِ، قَالَ اللَّه تَعالَى: و  أَما السیف الْمکْفُوف علَى أَهلِ الْبغْیِ و

 ء إِلى أَمرِ اللّه. فَلَما نَزَلَت هذه الْآیۀُ قَالَ رسولُ اللَّـه  فَأَصلحوا بینَهما إِلَى قَوله تَعالَى: حتّى تَفی

  منْ هو؟ فَقَالَ: هـو  النَّبِی إِنَّ منْکُم منْ یقَاتلُ بعدي علَى التَّأْوِیلِ کَما قَاتَلْت علَى التَّنْزِیلِ. فَسئلَ

 أَما السیف الْمغْمود فَالسیف الَّذي یقَام بِه الْقصاص ...  ... . وخَاصف النَّعلِ؛ یعنی أَمیرَ الْمؤْمنینَ

  ). 136، ص6 ق، ج1407(طوسی، 

 من يجِب معه الْجِهاد :۵۸ و. باب

ث چهـارم از  ینـد؟ در حـد  ک یدا میت پیمشروع یسکچه  يه جهاد تحت رهبرکن است یا یال اساسؤس

م قتـال  که حکرد کتوان استفاده  می زیث باب نیآمده است. اما از مجموع احاد »امام عادل«ر یتعب ،ن بابیا

  است: يز جارید نیال ه عادل مبسوطیفق يبرا یبا اهل بغ

 112 یـۀ ور در آکات مذیخصوص یسکاگر  :مودنده فرکاست  ث امام سجادیث اول همان حدیحد

ـ . امـا آ )134، ص6(همـان، ج  ردکـ خواهنـد   یرا در جنگ همراهـ   ه توبه را داشته باشد اوکمبار ةسور ا ی

تالشـش حفـظ حـدود      ر اسـت و کاز من یناه  آمر به معروف و  شرط شده و  د عدالت در اویه قک یهیفق

سـت  یاما بدان معنا ن ،است ن صفات معصومیداق اتم اه خارج است؟ هرچند مصیاست از شمول آ یاله

 یسـ کن یهمراه چن ،تین رواین صفات نباشد. پس طبق ایتر واجد ا قیصورت رقه ب یشان حتیر ایه غک

 رفت. یتوان به قتال اهل بغ یم

حـال آنکـه برخـی فقهـا       فرماید: جهاد تنها با امام مفترض الطاعه جایز است، و حدیث دوم می

  الیـد اسـت.   د عمومیت حدود اختیار فقیه مبسـوط مؤی  رد وعمومیت دا  دلّۀ جهاد إطالق ومعتقدند: ا

در   کنـد و  در این صورت، بر اطالقاتى که در آن ظهور امام عصر قید شده است، رجحان پیـدا مـى  

  منتظـري،   ؛14، ص21ق، ج1381نتیجه، مقصود از آن، حاکم عادل است، نـه امـام عصـر (نجفـی،     

).  13 ، ص4 ، جتـا  بـی   حسینی تهرانی،  ؛333ـ336، ص تا بی  ،روحانی  ؛118و117ص ،1ق، ج1409

در جهـاد، اذن امـام معصـوم را شـرط      حلبـی   و مفیـد از سوي دیگر، برخـی فقهـاي متقـدم، مثـل     

  ). 246ق، ص1403؛ حلبی، 810ق، ص1413اند (مفید،  ندانسته



   ۷۱ »بغيالقتال اهل « باب  در »دلاامام ع«مفهوم بررسي 

ـ فق يرهبـر  یۀجهـاد در سـا   ،متقـدم  يفقها یلمات برخکبه انضمام   ن باب آمده ویبنابر آنچه در ا ه ی

  مجـاز و   او يبرا شود، میجهاد شمرده  یه نوعک ت هم،قتال با بغا  ،رو نی. ازااستز ید جایال عادل مبسوط

 الزم خواهد بود.

  قتَالِ أَهلِ الْبغْيِ من أَهلِ الصَّلَاة :۶۴ ز. باب

ام کـ ، احوسائل الشیعهابواب جهاد  26آن همانند باب ه در کن عنوان دارد یتحت ا یباب تهذیب االحکام

ا یـ ح یامـا توضـ   ،نظر آمـده  منظورر ینِ باب، تعبیآخر  ث هفتم ویتنها در حد  مقابله با بغات مطرح شده و

 ارائه نشده است. »امام عادل«راجع به مفهوم  يریتفس

مزبـور   يهـا  در بـاب  »عـادل  امام«ه مفهوم کشود  یاستفاده م ،نقل شد ییتب رواکاز مجموع آنچه از 

ـ ا مزبور،شود. عالوه بر مطالب  یه عادل هم میاختصاص به معصوم ندارد و شامل فق ـ تـه ن کن نی ز قابـل  ی

ـ ا سـلطان عـادل   یـ ه عادل مصداق امـام  یه فقکاند  ردهکح یتصر مکرر ه فقهاکتوجه است  ا در طـول آن  ی

  شود: یاشاره م ییها به نمونه ،نجایاست. در ا

  در نظر فقها» سلطان/ امام عادل«بر » فقيه عادل«م مفهو باقطان

 است. ين ویگزیو جا »سلطان عادل /امام«مصداق  »ه عادلیفق«ه کنیبه اتصریح دارند فقها  یبرخ

مـن لـه   «اى بر ارادة امام معصوم از آن وجود نداشته باشد، به معنـاى   ى که قرینهجایدر  »سلطان«واژة 

  سـلطان عـادل، هـم شـامل امـام      رو، ازایـن قدرت است.   اى سلطنت وهر کس دار :است؛ یعنى» هالسلطن

قاسـمی و  گیـرد (  که فقیه را هـم دربـر مـى    ایشانحاکمان منصوب   شود و هم شامل نایبان و معصوم مى

  ). 55، ص1 ، جق1426، همکاران

ایـن  امام معصـوم ندارنـد، از شـمول     سويکه هیچ نیابتى از  ،ستمگر  از سوى دیگر، حاکمان جور و

ح یاختیاراتى که براى سـلطان ذکـر شـده، برخـوردار نیسـتند. از تصـر        از وظایف و  واژه خارج هستند و

  م و سلطان عادل است:کق حایاز مصاد یکیه عادل یفق که شود یفقها دانسته م یبرخ

  سد:  ینو یم عالمه حلی

هنا االمام العادل او من یـأذن لـه   الرکن الثانی العاقد ... السبب الرّابع السلطنۀ: ... المراد بالسلطان 

  ). 592، صتا بیاالمام و یدخل فیه الفقیه المامون القائم بشرائط االقتداء و الحکم (حلی، 

  داند. یم یق سلطان در امور فقهیاز مصاد یکیه را همانند امام معصوم یشان فقیا

ـ را امام معصوم  »امام«با امام است، منظور از  آنن ییار تعیه اختک ،هیدر بحث جز میرزاي قمی ـ ا فقی ه ی

  داند: یبه معصوم م ی نداشتنرس عادل در زمان دست

۷۲     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

ان تعیین الجزیۀ باختیار االمام، فإنّ المراد باإلمام فى اغلب هذه المسائل من بیده االمر. امـا فـى   

 ألدلـۀ حال الحضور و التسلط فهو االمام الحقیقى. و اما مع عدمه فالفقیه العادل، فهو النائب عنه با

  .)404، ص1 ج ق،1413میرزاي قمی، (

 ،نـدارد  یه ولکاست  یسک ید: سلطان، ولیفرما یه مک ي،ت نبوین روایبا اشاره به ا کاشف الغطاءمرحوم 

  است:   »هیفق« ،بتیدر عصر غ »سلطان«مصداق  :معتقد است

ئفۀ السادسـۀ ... النبـوي   الرابع: الذي استدل به على الوالیۀ العامۀ للمجتهد األخبار الکثیرة ... الطا

المشهور... السلطان ولی من ال ولی له، ... فإن ظاهره هو من کان له سلطنۀ. و الفقیـه فـی زمـن    

 الغیبۀ له سلطنۀ بالضرورة ... فیصدق علیه لفظ السلطان ... بل ال یتصور فی زمن الغیبـۀ السـلطنۀ  

  .)359، ص1 ج ق،1381نجفی، ( لغیره

عقـد،   يایـ در بـاب اول  »مکحـا «منظور از  :ز معتقد استین »یمحقق ثان«به  معروف ،مرحوم محقق کرکی

  بت است:  یط در عصر غئالشرا ه جامعیا فقیامام معصوم 

الباب الثانی العقد ... الفصل الثانی فی االولیاء ... المراد بالحاکم عندنا هو: االمام العـادل، أو مـن   

 لجامع لشرائط اإلفتاء و الحکم فی زمان الغیبۀ (محقـق أذن له االمام، و یدخل فیه الفقیه المأمون ا

  .)96، ص12 ج ق،1414کرکی، 

ـ  »امـام «لفـظ   :معتقـد اسـت   ،د به اذن امام عادل باشدیه باک یی،در بحث جهاد ابتدا نیز منتظري مرحوم ا ی

    است و اختصاص به معصوم ندارد: »امام جائر«در مقابل  »امام عادل«

دائی إذن اإلمام؟ و قد دلّت األخبار و فتـاوى أصـحابنا علـى اشـتراط     هل یعتبر فی الجهاد االبت

) ...  117، ص1 ق، ج1409الجهاد االبتدائی بوجود اإلمام العادل أو من نصـبه لـذلک (منتظـري،    

أقول: لیس فی األخبار و ال فی کلمات األصحاب لفظ اإلمام المعصوم، بـل اإلمـام العـادل فـی     

لم ینحصر إطالقـه علـى األئمـۀ     فی اللغۀ و کلمات األئمۀ» اإلمام« مقابل اإلمام الجائر. و لفظ

االثنى عشر، بل هو موضوع للقائد الذي یؤتم به فـی الجماعـۀ أو الجمعـۀ أو الحـج أو سیاسـۀ      

البالد، کما مرّ ... و العدالۀ أعم من العصمۀ، ... نعم، کان مصداق اإلمام العادل فی عصـر ظهـور   

ام المعصوم أو المنصوب من قبله. و لکن الشرط فـی الجهـاد االبتـدائی    عندنا هو اإلم األئمۀ

على ما فی األخبار و الکلمات هو عنوان اإلمام العادل فی قبال اإلمام الجائر، ال اإلمام المعصـوم  

)... و أمـا العصـمۀ فـال تشـترط قطعـاً و الّـا لـم یکـن          118فی قبال غیر المعصوم (همان، ص

کمالک األشتر و غیره أیضا الجهاد. و مثَل الفقیـه   و أمیر المؤمنین  یللمنصوبین من قبل النب

العادل العالم بالحوادث و المشاکل فی عصر الغیبۀ کمثل أمراء الجیوش و العمال المنصوبین من 

فی عدم وجود العصمۀ لهم و مع ذلک یفترض طاعتهم لوالیتهم. فـال ینحصـر اإلمـام     قبلهما

مام المعصوم. و إجماع الغنیۀ و التذکرة أیضا على عنوان اإلمام العادل فی المفترض طاعته فی اإل

  ). 120- 119قبال اإلمام الجائر (همان، ص



   ۷۳ »بغيالقتال اهل « باب  در »دلاامام ع«مفهوم بررسي 

  بسیاري از فقهاي متقدم و متأخر نیز معتقدند که فقیه جانشین و جایگزین امام عادل یا سلطان عادل است:  

 تحریـر االحکـام  در  عالمه حلی)،  675، صق1413در باب وصیت، (مفید،  شیخ مفیدمرحوم 

در بـاب والیـت در    محقـق سـبزواري  و  شهید ثانی)، 397، ص1 ق، ج1420در باب زکات (حلی، 

، 2 ، جتـا  بـی ؛ محقـق سـبزواري،   146، ص7 ؛ ج265، ص6 ق، ج1413وصیت و نکاح (شهید ثانی، 

در  بحرانی )، مرحوم247، ص3 ، جتا بیدر باب قضا (فیض کاشانی،  فیض کاشانی)، مرحوم  70ص

ق، 1405در بحـث اولیـاي عقـد (بحرانـی،      ریاض المسائلدر  حائريو مرحوم  الحدائق الناضره

)، همگی فقیـه را جانشـین و جـایگزین    100، ص11 ق، ج1418؛ طباطبائی حائري، 237، ص23 ج

  اند. امام عادل یا سلطان عادل معرفی کرده

  تصريح برخي فقها به جواز قتال فقيه با اهل بغي

روي،  اند که فقیه حق قتال با اهل بغی را نیـز دارد. بـدین   خی از فقها به این موضوع تصریح کردهبر

در باب قتال با اهل بغی، برخی تصریح دارند که غیرمعصـوم را نیـز   » امام عادل«در خصوص تعبیر 

شـمار     ل بهشود، تا آنجا که برخی از متقدمان خروج بر فقیه را از مصادیق بغی بر امام عاد شامل می

رو کـه فقیـه    انـد، ازآن  اند. اما برخی دیگر نیز تعبیر خروج بر نایب عام یا خاص را ذکر کـرده  آورده

  عادل نایب عام امام است: 

نظـارت بـر امـور     يرا برا  ه امام اوک یسکخروج بر   و ینکعهدش :، معتقد استالمهذبدر  برّاج ابن

ینکثـون    هم الذین یبغون على االمـام العـادل و    ، والبغاة« د:آی یبه حساب م یز بغیرده نکن ییتع انانمسلم

  ). 299، ص1 ، جق1406برّاج،  ابن( «یفعلون ذلک مع من نصبه االمام للنظر فی أمور المسلمین  بیعته و

ـ ن اوب عام یا نایب خاص و یا نای بر امام معصوم کنندة خروج :ز معتقد استین کاشف الغطاءمرحوم  ز ی

  است:   بغات کممشمول ح

نهى   العام، ممتنع عن طاعته فیما أمر به، و  نائبه الخاص أو  یدخل فی البغاة کلّ باغ على اإلمام أو

لحـاکم المسـلمین الحـامی      رد حقوق حاربوه ... و  خمس أو  عنه، فمن خالف فی ترك زکاة أو

  .) 367ـ368، ص4 ، جق1422نجفی، محاربته ( لبیضۀ اإلسالم، ... إذا اضطرّ إلى ذلک

نیز معتقد است: در بحث قتال با اهل بغی، که بحث خروج بر امام عادل مطـرح شـده، امـام     منتظريمرحوم 

  شود: رو به معصوم اختصاص ندارد و شامل فقیه عادل هم می عادل در مقابل امام جائر است و ازاین

د رأیت تفسیره بالخارج على اإلمام ق  مسألۀ قتال البغاة من المسائل المهتم بها فی فقه الفریقین. و

مطلق العادل بعد تحقـق    هل یراد به خصوص اإلمام المعصوم أو  العادل فی قبال اإلمام الجائر. و

۷۴     ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

عـدم الخـالف،     یدلّ على الحکم مضـافا الـى اإلجمـاع و     لعل الثانی أظهر. و  امامته؟ وجهان، و

  ). 128، ص1 ، جق1409األخبار من طرق الفریقین (منتظري،   الکتاب و

ـ فق معتقـد اسـت   ،»یقتال اهل بغـ «و هم در بحث  »جهاد«هم در بحث  ،زین روحانی اهللا تیآ ز حـق  یـ ه نی

  را دارد: یم جهاد و قتال با اهل بغکصدور ح

شرائط وجوب الجهاد ... اعتبار دعاء االمام أو من نصبه إلیه ... أن المراد من إمام عادل لم یعلـم  

ل توصیفه لعادل إنّما هو لإلشارة الى من یقابل الجائر، فالحق انّه لـیس فـی   کونه االمام األصل، ب

ء من النصوص ما یدلّ على اشتراط و حضور االمام األصل و دعائه له، فعدم المشروعیۀ مـع   شی

  ).34، ص13 ، جتا بیروحانی، إذن الفقیه ال دلیل علیه (

عاماً بال خالف فـی الوجـوب     نصبه خاصاً أو من  یجب قتاله أي: قتال الباغی مع دعاء االمام أو ف

) ... کما یجب قتال الخارج على المعصوم، یجب قتال الخارج على نائبـه الـذي    107(همان، ص

 الروایات المتقدمۀ دالۀ علیه کمـا عرفـت    اآلیات و  ، وجعل الراد علیه راداً على الحجۀ المنتظر

  ).112، ص13 ج ،(همان

  است:ز معتقد ین مرعشی يآقا

توان از باب عمـوم مـالك، احکـام     ... اگر بپذیریم اطالقات، انصراف به امام معصوم دارند، مى

زیـرا اگـر بـا     ؛نمایند، نیز جارى دانست خروج مى بغات را نسبت به کسانى که بر نایب امام

دل ... اساس نظام عتوانسته باشد، برخورد داشته باشدن بغات در عصر غیبت، فقیه و نایب امام

وجـود خواهنـد آورد و قطعـاً    ه سازند و هرج و مرج در جامعۀ اسالمى ب اسالمى را متزلزل مى

شارع مقدس اسالم به این گونه امور راضى نخواهد بود. بنـابراین، امـام عـادل و فقیـه جـامع      

دست گرفته باید با آنان طبـق مـوازین اسـالمى برخـورد     ه الشرایطى که حکومت اسالمى را ب

د. ... بنابراین، هرگاه گروهى بر علیه امام عادلى که زمامدار امـور  یان را قلع و قمع نمانموده و آن

شود  مسلمین گردیده و در مقام نشر اسالم و احیا احکام آن باشد، قیام نماید، باغى محسوب مى

و احکام بغات را باید دربارة آنان اجرا کرد، خواه آن امام عادل فقیـه باشـد و خـواه از عـدول     

مؤمنین و خواه حاکم بر اساس والیت شرعى متصدى حکومـت شـده باشـد و خـواه از بـاب      

 .)67و66، ص1 ج ق،1427مرعشی شوشتري، حسبه (

  يريگ جهينت

به صورت مطلق به کار رفتـه و فقهـا   » امام عادل«بنابر آنچه گذشت، روشن شد که در بیشتر جاها، اصطالح 

توان استفاده کـرد در جاهـایی کـه     مطلب، می  اند. از ضمیمۀ این دو هآن را به غیر معصوم نیز معنا کرد ،مکرر

است نباشـد، حکـم مسـتفاد از     اي هم دال بر اینکه مراد از آن معصوم قرینه  امام عادل مطلق به کار رفته و

این نکات و با کنار هم قرار دادن نکات ذیل: آن شامل فقیه عادل نیز خواهد شد. پس با لحاظ  
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 یشان است؛ر ایغ  و اعم از معصومکه ، »عادل«  و »امام« یاصطالح  و يغول يمعناـ 

اعم بودن امـام عـادل از مجمـوعِ     ةبر اعم بودن امام عادل و استفاد ات دالّیروا یدات برخؤیم  ر ویتعابـ 

 یات باب؛روا

 رت تصریح ندارند؛ـ نظرات بسیاري از متقدمان، متاخران و معاصران و اینکه عموماً به خاص بودن این عبا

 ند؛دان یم »امام جائر«مقابل  يریرا تعب »امام عادل«ه کفقها  یح برخیا تصریعبارات و ـ 

از جملـه   ؛ر معصـوم اسـت  یـ ه قابل حمل بر غک ی،متون فقه  ات ویدر روا »امام عادل«ر مترادف با یتعابـ 

ه عـادل مصـداق   یـ ه فقکـ نیبر ا یفقها مبن یح برخیتصر  و »سلطان عادل«با  »امام عادل«مترادف بودن 

 ي است؛ن ویگزین و جایا جانشیامام یا سلطان عادل 

 ؛برخورد با بغات را برعهده دارد ۀفیز وظیه نیه فقکبر این یمتون فقه  ات ویتصریح برخی رواـ 

  است. یم مصداق بغکه حایه خروج بر فقکنیبر ا یاز فقها مبن يح تعدادیتصرـ و 

بجـز در    و اسـت  اعم از امام معصوم  و »امام جور«است مقابل  يریتعب »ام عادلام«جه گرفت: یتوان نت یم

 جاهـا ر یدر سـا  ،ه مقصود از آن معصوم اسـت ک ،دارد ینه مشخصیا قریح شده یه تصرکخاص  جاهایی

  :داردرا به دنبال  ذیلج یصورت نتا  نیه در اکشود  یز شامل میه را نیفق

 ست.یشان نیا اذن ای  و ضور معصومبه ح يازین تمقابله با بغا يبراـ 

 .است یز بغید نیال ه عادل مبسوطیخروج بر فق ـ

 .واجب است معصوم بر او همچون امام ،باغیان مشترك نیزمقابله با  ـ
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