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چکیده
پدیــدۀ نصــب یا ناصبیگری ،از مفاهیمی اســت که در تاریخ مســلمانان شــکل گرفته
است .معنای لغوی نصب ،برپا کردن بوده و سپس به معنی دشمنی و جنگ درآمده و
در این معنی اخیر کاربرد وسیعی پیدا کرده است .این واژه ابتدا در متون شیعی کاربرد
اصطالحی یافته و مراد از آن ،دشمنی با علی؟ع؟ و اهلبیت پیامبر؟ص؟ است .در این
تحقیــق ،ضمن بررســی معانی لغــوی و اصطالحی نصب ،با تبییــن مفهوم این واژه در
متون فقهی و اشــاره به برخی از احکام ناصبی ،ســعی شده تصویر صحیحی از مفهوم
نصب و ناصبیگری ارائه شــود .مفهوم و مصداق نصب در دیدگاه شــیعی ،بهدقت در
متــون فقهــی ارائهشــده که به معنــای خاص آن ،یعنی اظهار دشــمنی و جنــگ با امام
معصوم محدود شــده و از کاربرد عام نصب که مطلق غیر شــیعه را در برمیگیرد ،پرهیز
شده است.
کلیدواژهها :نصب ،نواصب ،ناصبیگری ،علی بن ابیطالب؟ع؟ ،امامیه.
* تاریخ دریافت ،93/8/30 :تاریخ پذیرش.93/11/2 :
 .1استادیار دانشگاه فردوسی مشهد .mmojtahedi@um.ac.ir
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 _1طرح مسئله
ازآنجاکــه مفهــوم ناصبیگری در تاریخ اســام ،ابتدا در متون شــیعی بهکاررفته اســت،
برای بررســی آن ،ابتدا باید متون شــیعی مورد واکاوی قرار گیرد .در میان منابع شــیعی،
متون فقهی در تعریف و تشخیص مفهوم و مصداق ناصبی ،از دقت بیشتری برخوردار
اســت؛ ازایــنرو در ایــن مقالــه برای مفهــوم یابی ناصبیگــری ،بر این متون تأکید شــده
است.
ســیر تحــول تاریخی واژۀ نصب را میتوان در ســه مقطع بررســی کرد :مرحلــۀ اول از آغاز
تــا قــرن هفتــم؛ مرحلۀ دوم از قرن هفتم تا قرن دهم؛ و باالخره مرحلۀ ســوم از قرن دهم تا
زمان حاضر .در این تقسیمبندی ،تعیین قرن هفتم هجری را بهعنوان پایان مرحلۀ اول
_ که موردبحث این مقاله است _ میتوان در شواهد زیر جستجو کرد:
الــف .بــرای اولیــن بــار در قــرن پنجم و ششــم ،چندیــن اثر بــا عنوان ناصــب و نواصب
ً
نوشته شده است 1که تقریبا تا چند قرن بعد ،از این نوع تألیفات خبری نیست.
162

ب .ب ــا بررس ــی آث ــار فقه ــی امامی ــه در ق ــرن شش ــم ،بیاعتنای ــی معن ــاداری نس ــبت ب ــه
بیــان احــکام و مســائل فقهــی مربــوط بــه ناصبــی مالحظــه میشــود .بــرای نمونــه در
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آثــار ابــن زهــره ( 585 _511ق ،).فقیــه امامــی ســاکن حلــب ،اشــارهای بــه احــکام
ناصب ــی نش ــده اس ــت .دلی ــل ای ــن پدی ــده بهدرس ــتی معل ــوم نیس ــت؛ ول ــی ش ــاید
بت ــوان گف ــت ک ــه تس ــلط ایوبی ــان ب ــر حل ــب و تش ــدید س ــختگیریها ب ــر ش ــیعیان
کار اب ــن زه ــره بیتأثی ــر نب ــوده اس ــت .اگرچ ــه ش ــاید همگرای ــی اب ــن زه ــره ب ــا
در ای ــن ِ

اه ــل س ــنت ،دلی ــل نپرداخت ــن وی ب ــه اح ــکام نواص ــب ب ــوده اس ــت 2.بیتوجه ــی
نس ــبت ب ــه بی ــان اح ــکام فقه ــی مرب ــوط ب ــه ناصب ــی پ ــس از اب ــن زه ــره ادام ــه یاف ــت
 .1ر.ک :آقــا بــزرگ تهرانی ،محمد محســن ،الذریعــة76/19 ،229/11 ،194/4 ،130/3 ،494/2 ،؛
حســکانی ،عبیــداهلل بن عبــداهلل ،شــواهد التنزیــل123/2 ،؛ افنــدی ،عبداهلل ،ریــاض العلماء،
.33/5
 .2ابن زهره ،حمزه بن علی ،غنیة النزوع.28 ،

ت ــا آنک ــه محق ــق حل ــی (د 676 .ق ).و عالم ــۀ حل ــی (د 726 .ق ،).در آث ــار فقه ــی
خ ــود ب ــار دیگ ــر ب ــه ط ــرح ای ــن مباح ــث پرداختن ــد.
ج .پس از قرن هفتم ،در آثار شــخصیتهای برجســتۀ اهل تسنن مانند ابن تیمیه ،ابن
حجر عســقالنی ،ابن کثیر و ذهبی ،به فراوانی از نصب ،ناصبیگری ،عثمانیگری
و مفاهیم مرتبط با آنها اســتفاده شــده اســت و همین امر موجب شــده تا آثار اهل
ســنت از قرن هفتم به بعد با آثار ســدههای پیش از خود که چنین واژگانی در آنها
یافت نمیشد ،متمایز باشند.

1

 _2نصب در لغت و اصطالح
َن ْصــب دارای معانــی فــراوان و گوناگون اســت ،اما در اصــل به معنی برپا کــردن و پابرجا
نگهداشــتن چیزی _ مثل نیزه _ اســت .لذا َ«ن َص ْب ُت َّ
الش ْ
ــى َء» یعنی آن را برپا کردم ،باال
بردم و به ســویش فراخواندم 2.به ســنگی که برای عبادت َن ْصب میشد و نیز به سنگی
که مقابل بت نصب و خون قربانیها روی آن میریخت ،و هرچه جز خدا پرستش شود
ُن ُصب (جمع آن انصاب) گفته میشــد .همچنین به معنی رنج و ســختی ،نوعی آواز
نصــب گفتهشــده _ بــه قرینۀ کلمــه بعدازآن _  ،آشــکار نمودن بدی ،جنگ ،دشــمنی و
ماننــد آن بر ضد کســی اســت 4.البته خود نصب بدون قرینه هــم به معنی جنگ آمده
اســت؛ 5یعنی ناصبه همان ناصبة الحرب اســت .بهعنوان شاهد این معنا از نصب،
 .1به استثنای معدودی ّ
سنی معتزلی و اهل رأی مثل جاحظ ،اسکافی ،ناشیءاکبر و زمخشری.
 .2ابوحاتم رازی ،احمد بن حمدان ،کتاب الزینة.258/3،
 .3ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة.434/5 ،
 .4فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین136/2 ،؛ ازهری ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغة148/12 ،؛
جوهــری ،اســماعیل بــن حمــاد ،الصحــاح225/2 ،؛ راغــب اصفهانــی ،حســین بــن محمــد،
مفردات.494 ،
 .5فراهیدی ،خلیل بن احمد ،همان.
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کــه صــدا در آن بلند میشــود و نیز دادن فتحه به کلمه اســت 3.معنــی دیگری که برای
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به شعر َجریر ( 110 _28ق ).استناد شده است:
َ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ
1
َن َص َبت َبنو أ َس ٍد ِ َ
رادان
ن
ل
		
بوا
د
وِإذا بنو أس ٍد ع يل ت
ي

و نیز به شعر کمیت 126 _ 60( 2ق:).

		
َو امحل أحقاد األقارب فيكم

ُوي ْن َص ُب يل يف األبعدين وانصب

3

نصب به معنی اصطالحی آن ،یعنی دشمنی با علی؟ع؟ و یا اهلبیت؟مهع؟ ،در متون
شــیعی در ســدههای نخستین کاربرد داشته اســت؛ اما در منابع لغوی قرون نخستین،
بــه مفهــوم اصطالحــی آن اشــاره نشــده اســت .تنهــا در قــرون بعــدی اســت کــه برخی
لغتشناســان بــه معنی اصطالحی اشــاره کردهانــد و با تعبیر ناصبیــة ،نواصب و اهل
النصــب ،از معتقــدان آن یــاد کردهاند 4.این مفهوم اصطالحــی نصب ،در منابع فقهی
شــیعه بهدقت مترادف با کســی آمده اســت که نســبت به اهلبیت؟مهع؟ ابراز دشــمنی
میکنــد؛ ولــی در ســایر منابع شــیعی ،مانند روایات ،بــه این معنی دقیق و مشــخص،
بــه کار نرفتــه اســت .با عنایــت به روایتی از شــیخ کلینی ،به مفهومی نــادر و غیر رایج از
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ناصبی برمیخوریم و آن اینکه ناصبیان کسانی هستند که رهبر و امامی غیر از امامان
معصوم؟مهع؟ برمیگزینند.

5
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 .1آن هنگام که بنی اسد به من محبت میورزند ،با آن کس که دشمن من است جنگ میکنند.
زمخشری بیت را اینگونه آورده است:
ّ َّ
رامان
ملن
أسد
بنو
نصبت
بوا
حتز
عل
		
و إذا بنو ٍ
ي
أسد ي
زمخشری ،محمود بن عمر ،اساس البالغة.635/1 ،
 .2ابوحاتم رازی ،احمد بن حمدان ،همان.
 .3در میانتــان کینههــای نزدیــکان را به دوش میکشــم ،اما در میان دیگرانی که از نزدیکانم نیســتند
یشــود و مــن نیز دشــمنی مــیورزم .ابوحاتــم رازی ،احمد بــن حمدان
نســبت بــه من دشــمنی م 
(ترجمه) ،پاورقی ص .67
 .4زمخشری ،محمود بن عمر ،همان؛ فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط133/1 ،؛
طریحــی ،فخرالدیــن بــن محمــد ،مجمــع البحریــن316/4 ،؛ زبیــدی ،محمــد مرتضــی ،تــاج
العروس436/2 ،
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی50/8 ،؛ رازی ،محمد بن حسین ،تبصرة العوام.28 ،

 _3تفکیک ناصبی به دو مفهوم خاص و عام
در متون شــیعی ،واژۀ ناصب بارها بهکاررفته اســت؛ ولی در بررســی دقیق آنها معلوم
میشــود کــه ایــن واژه _ و دیگــر ترکیبهــای آن _ همهجا به یک معنی اســتفاده نشــده
ً
اســت .در متــون فقهــی _ روایــی ،قیــودی مثــل «معروفا بالنصــب»« 1 ،قد عــرف نصبه و
عداوته»« ،املعروفة بذلک [یعین بنصب]» 2 ،برای ناصب آورده شــده اســت که مفهوم
آن باید با توجه به این قیود موردتوجه قرار گیرد .گاهی مفهوم ناصبی بیآنکه از این واژه
ً
استفاده شود بهکاررفته است ،مانند« :املظاهرة بعداوة آل الرسول» 3و «معلنا بعداوة آل
حممد» 4که همگی تأکیدی اســت بر دشــمنی آشــکار با خاندان رسول خدا؟ص؟ .با این
توضیح ،ناصبی به کســی گفته میشــود که آشــکارا به اظهار دشــمنی با اهلبیت؟مهع؟
بپردازد.
بــا بررســی منابع شــیعی دو گونــه از کاربرد نصب به چشــم میخورد که میتــوان از آنها
بــا عنــوان «ناصبــی فقهــی» یا مفهوم خــاص و «ناصبــی عرفی» یــا مفهوم عام یــاد کرد.
قیدهایــی کــه بــه برخی نمونههای آن در باال اشــاره شــد ،بیانگر معنــی خاص نصب _
یعنی همان معنی فقهی _ هستند؛ اما اگر ناصبی و نصب بدون چنین قیودی بیایند،
دیگــری نیــز از غیر ناصبی جدا شــده اســت و آن واژههایی مثل مخالف ،مســتضعف
و ...اســت که آشــکارا با بیان تفاوت میان اهل تســنن با ناصبیان ،راهگشــای محقق
برای تفکیک ناصبی از غیر ناصبی است.

ً
در غیــر از متــون فقهــی _ حدیثــی ،هــر جــا واژۀ ناصبــی بهکاررفتــه ،غالبــا نــه بــه مفهوم
خــاص ناصبــی که در باال ذکرشــد ،بلکه به معنــی عرفی و عام آن یعنــی مخالف ،غیر
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.374/7 ،
 .2همان 348/5 ،و .349
 .3مفید ،محمد بن محمد ،المقنعة.500 ،
 .4طوسی ،محمد بن حسن ،النهایة.52 ،
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باید به محتوای مطلب و نوع منبع آن توجه کرد .در متون فقهی ،ناصبی بهوسیلۀ قیود
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عارف ،شــکاک و مســتضعف اســت؛ معنایی که شایسته نیســت با مفهوم خاص آن
آمیخته شود.

 _4کاربرد لغوی نصب در احادیث
کاربرد لغوی نصب ،به معنی ابراز دشمنی و جنگ ،در متون قرون اولیه دیده میشود؛

1

امــا با فرض صحت انتســاب ،میتــوان احادیث منقول از پیامبر اکرم؟ص؟ را که شــامل
واژۀ نصــب اســت ،از اولیــن مــوارد کاربرد ایــن مفهوم دانســت 2.ازجملۀ آنهــا ،روایتی
اســت کــه شــیخ صــدوق از انــس بــن مالــک از رســول خــدا؟ص؟ نقــلمیکند کــه«َ :من
ً
َ
ناصــب َع ِل َّيــا َح َار َباهلل .» ...؛  3و نیز حدیث مشــابه دیگری که ابنمغازلی شــافعی در
ً
مناقباالمامعلیبنابیطالــب از قــول رســول اکرم؟ص؟ آورده اســت«َ :مــن ناصب َع ِلیا
َ
خ َ
الفــة بعــدی فهــو کافــر و قد حــارب َ
اهلل و رســوله 4.» ...و روایتی دیگــر از پیامبر؟ص؟:
ال
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وغال یفالدین
«صنفــان من أمیت ال نصیب هلما یف االســام ،الناصــب الهلبییت حرباٍ ،
ٌ
5
مارق منه».
پیامبــر اکــرم؟ص؟ در یکــی از خطبههــای خــود ،ضمن بیــان برتری علــی؟ع؟ ،به بحث
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دشمنی و مخالفت با آن حضرت نیز اشاره کرده و تأکید نمود که خداوند فرموده:
هرکه با علی دشــمنی کند با من دشــمنی کرده و هرکه از او پیروی کند مرا
 .1ماننــد ثقفــی ،ابراهیــم بــن محمــد ،الغــارات275/1 ،؛ طبــری ،محمــد بــن جریــر ،تاریــخ االمــم و
الملوک 461/7 ،425/6 ،99/5 ،336/2 ،و  447 ،406/8 ،509و .481
 .2در ایــن نمونههــا ،نصب (دشــمنی و یا جنگ) ،نســبت به علی؟ع؟ و اهلبیت؟مهع؟ مطرح شــده
است .در این احادیث بهصراحت لفظ نصب آمده است؛ ولی در شمار زیادی از احادیث منقول
از پیامبــر؟ص؟_ بــدون ذکر لفظ نصب _ به مضمون نصب که همان دشــمنی با امیرالمؤمنین؟ع؟
است نیز ،اشاره شده است.
 .3صدوق ،محمد بن علی ،امالی.771 ،
 .4ابنمغازلی ،علی بن محمد ،مناقب علی بن ابی طالب؟ع؟ ،93 ،ح .68
 .5صدوق ،محمد بن علی ،من الیحضره الفقیه.408/3 ،

پیــروی کــرده و جنگافروز بر او با من جنگ کرده (=من ناصبه ناصبنی) و
مخالف او با من مخالفت نموده است . ...

1

آن حضرت در جای دیگر و خطاب به علی؟ع؟ ،ضمن اشاره به اینکه خداوند ،شفاعت
اهــل توحیــد را به رســولش ســپرده اســت ،تأکیــد میکند که این شــفاعت به کســانی که
نسبت به علی و فرزندانش ابراز دشمنی کنند (=ناصبک و ناصب ولدک) ،نمیرسد.

2

در روایات ،نصب دربارۀ دشمنان حسین بن علی؟امهع؟ نیز آمده است .برای نمونه ،در
روایتی از پیامبر؟ص؟ نقل شده که خداوند فرموده است:
هرکــس او [حســین؟ع؟] را بکشــد ،و بــا او بــه نصــب ،خصومــت و نــزاع
برخیزد (=من قتله وناصبه وناواه ونازعه) ،لعن ،خشم ،عذاب ،محنت و
عقوبت الهی برای او خواهد بود.

3

برخــی از نمونههایــی که واژۀ نصب در ســخنان امــام علی؟ع؟ گزارش شــده از این قرار
است:
وقتــی ماجــرای بنیناجیــه بــه اطــاع آن حضــرت رســید ،از ِخ ّریــت بــن راشــد ،رئیس
امــام ،دســتگیری و مجــازات افراد را بر اســاس اتهام و گمان رد کــرد .طبق نظر حضرت
امیر؟ع؟ ،جنگ با مخالف ،آن هنگام رواســت که بر ضد آن حضرت جنگ برپا کرده
(ناصبنی) و آشکارا به دشمنی بپردازد (اظهر لی العداوة) و پسازآن هم به دعوت امام
برای بازگشت و توبه پاسخ ندهد.

4

بــه بیــان امیرالمؤمنین؟ع؟ ،بدترین نابینایی ،ندیدن فضایل اهلبیت و ابراز دشــمنی
 .1مفید ،محمد بن محمد ،امالی 77 ،و 346؛ طوســی ،محمد بن حســن ،امالی.118 ،
 .2همان.455 ،
 .3ابــن قولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات.148 ،
 .4ثقفی ،ابراهیم بن محمد ،همان372/1 ،؛ طبری ،محمد بن جریر ،همان.131/5 ،

معناشناسیناصبیگریباتأکیدبرمتونامامیهتاقرنهفتم

بنیناجیــه ،یــاد کــرد کــه دو بــار بــه علی؟ع؟ دربــارۀ برخــی اطرافیانــش هشــدار داد؛ اما
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با آنان دانسته شده است:
ّ
ذنب
أشــد الناس عمی من عمی عن حبنا و فضلنا و ناصبنا العداوة بال ٍ
ّ
ســبق منــا إلیــه إل إنــا دعونــاه إلی الحــق و دعاه ســوانا إلی الفتنــة و الدنیا
َ
1
العداوة لنا.
فآثروها و نصبوا

واژۀ نصب در روایات شیعه ،بیشتر به معنای لغوی آن به کار رفته است .وجود عباراتی
ً
ً
عــداوة»«َ ،2ن َص َب حربا» 3و َ«ن َص َب لنا اهلالبیت» 4و امثال آن ،شــاهدی
چــون«َ :ن َص َب
بر این کاربرد اســت .درعینحال در بســیاری از روایات تنها لفظ ناصب آمده اســت.

5

میتوان حدس زد که در ابتدا ،نصب به مفهوم لغوی آن مدنظر بوده و بهتدریج معنای
اصطالحی آن ،یعنی «نصب العداوة الهل البیت» ،شکل گرفته است.

6

 _5نصب در متون فقهی
از ویژگیهای متون فقهی ،تالش برای ارائۀ دقیق مفاهیم و پاسخ واضح به پرسشهای
168

مطرح شده است .این نکته باعث شده که دقیقترین مفهوم نصب از منابع فقهی به
دست آید.
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در موضــوع موردبحــث این پژوهش ،در متون فقهی شــیعه ،هرچه از دورۀ ائمه؟مهع؟ دور
میشــویم ،تالش برای ارائۀ مفهومی شــفافتر از واژۀ نصب ،نمایانتر میشود .توضیح
 .1صــدوق ،محمــد بن علی ،خصال633 ،؛ لیثی ،علی بن محمد ،عیــون المواعظ124 ،؛ آمدی،
عبدالواحد بن محمد ،غررالحکم ،117 ،ش .2035
 .2صدوق ،محمد بن علی ،همان633 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،الغیبة.170 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.223/2 ،
 .4همان 498/6 ،و 101/8؛ طوسی ،محمد بن حسن ،مصباح المتهجد.781 ،
 .5کلینــی ،محمــد بــن یعقوب ،همــان 14/3 ،و 503/6؛ صــدوق ،محمد بن علــی ،امالی 726 ،و
منابع دیگر.

 .6البتــه مفهــوم لغــوی آن ،همچنــان بــه کار میرفــت ر.ک :صدوق ،محمــد بن علی ،عیــون اخبار
الرضا؟ع؟103/2 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،الغیبه 64 ،و منابع دیگر.

آنکه باوجود احادیث دربردارندۀ مباحث مربوط به ناصبیان در نگاشــتههای حدیثی
نخســتین ،ابــواب فقهــی مربوط بهعنــوان ناصب ،در قرن چهارم شــکل گرفته اســت؛
ً
و در ادامــه ،ظاهــرا اولبــار در قــرن ششــم ،کتابی مســتقل باهدف ارائۀ مفهــوم ناصبی،

1

تألیف شــده اســت 2.این روند اســتمرار یافت تا آنکه در قرن دوازدهم ،منابع مرتبط با
این مســئله ،فراتر از حوزۀ فقهی به آن پرداختند.

3

 _6تفکیک مصادیق ناصبی از غیر ناصبی ،از دیدگاه بزرگان امامیه
پیش از آنکه به بررســی موارد مربوط به نواصب در متون فقهی _ روایی اشــاره شــود ،جا
دارد چند نمونۀ روشن از تقسیم مصادیق ناصبی از سوی فقهای شیعه ارائه شود:
شیخ صدوق ذیل حدیثی دربارۀ منع ازدواج با ناصبی ،تعریف کاملی از معنی ناصبی
ارائه میدهد که بســیار مهم اســت« :ناصبی کســی اســت که لعن امیرالمؤمنین؟ع؟ و
خروج بر مسلمانان را حالل میداند» .وی ،کسانی را که خیال میکنند هرکه مخالف
باشد ،الجرم ناصبی است ،نادان دانسته و سخن ایشان را مردود میشمارد.

4

یکــی دیگــر از صریحترین تقســیمبندیهای مصداق ناصبی را شــیخ مفیــد ارائه داده
حالل اســت؛ اینان اگرچه به بســیاری از مقامات و منزلتهای امامان جاهلاند اما به
محبت امیرالمؤمنین و سایر ائمه؟مهع؟ معتقد هستند .گروه دوم که ذبیحۀ آنان همانند
کفار حرام اســت ،شــامل خوارج و گروههای شــبیه آنان میشــود که ویژگی مشترکشان،
 .1ر.ک :در بخش احکام فقهی ،ابواب خاص در آثار کلینی ،صدوق و طوسی.
ً
 .2رســالة فی معنی الناصب ،ظاهرا اثری در مفهوم شناســی ناصبی بوده اســت .افندی این رســاله
را از آن ابن ادریس حلی دانســته اســت (ریاض العلماء .)33/5 ،اطالعی از نســخۀ خطی این
رساله در دست نیست.
 .3بــرای نمونــه ر.ک :الشــهاب الثاقــب فی بیان معنی الناصب از شــیخ یوســف بحرانی ،صاحب
الحدائق الناضرة.
 .4صدوق ،محمد بن علی ،من الیحضره الفقیه.408/3 ،
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اســت .او «ناصبة آلل محمد؟مهع؟» را به دو گروه تقســیم میکند :گروهی که ذبیحۀ آنان
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دشــمنی بــا امیرالمؤمنیــن و ائمــۀ اطهار؟مهع؟ اســت .اینــان ازنظر شــیخ مفیــد مرتدند،
چراکه با اولیای دین عناد میورزند و مرتکب محرمات میشوند.

1

شــیخ طوســی در تهذیب االحکام پس از نقل دیدگاه شــیخ مفید ،بهجای «ناصب»،
«مخالــف آل محمــد» را بــه دو گــروه تقســیم کــرده اســت 2.از دیــد شــیخ طوســی ،ایــن
مخالف است که به دو گروه محب و دشمن تقسیم میشود و گروه دوم همان ناصبیان
خواهنــد بــود؛ درحالیکه شــیخ مفیــد ،ناصبیان را به دو گروه تقســیم کرده و دشــمنان
را کافــر شــمرده اســت؛ امــا درنهایــت ،بهوضوح مشــخص اســت کــه مفهــوم اصلی هر
دو بیــان ،همــان تأکیــد بــر تفکیــک مصادیق و در هــم نیامیختن مخالــف و ناصبی با
هم است.
در پاســخ ســؤالی در مــورد ناصبیــان ،محقق حلــی ،ناصبــی را تنها کســی معرفی کرده
اســت کــه با ائمۀ دین دشــمنی کند ،ماننــد خوارج 3.وی همچنیــن توضیحی کامل از
مفهوم ناصب ارائه داده است :کسی که نسبت به اهلبیت؟مهع؟ اظهار دشمنی و بدی
170

میکند و به ایشــان چیزهایی نســبت میدهد که موجب طعن در عدالتشــان اســت،
کسانی مثل خوارج و امثال آنها.

4
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 _7برخی از احکام ناصبی در فقه امامیه
اکنــون برای روشــنتر شــدن دیــدگاه فقهی امامیه دربــارۀ مفهوم ناصبیگــری و ناصبی،
بهاجمال برخی از احکام فقهی مربوط به ناصبی ذکر میشود .ذکر این موارد تنها برای
ایضــاح مفهــوم و مصــداق ناصبی در دیــدگاه فقهی و تأکید بر جداســازی این مفهوم از
مفهوم عام و عامیانۀ آن است.
 .1مفید ،محمد بن محمد ،المقنعة.579 ،
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب االحکام.71/9 ،
 .3حلی ،جعفر بن حسن ،الرسائل التسع 277 ،و .278
 .4همو ،المعتبر.766/2 ،

 _1 _7ازدواج

ازدواج بــا ناصبــی حــرام اســت؛ 1البته در این میــان ،گاهی قیودی همــراه ناصبی آمده
اســت ،ماننــد شــناخته شــده بــودن فــرد به نصــب و دشــمنی 2یا اظهــار عــداوت با آل
رسول؟مهع؟؛ 3اما بهطورمعمول ،بدون قید و شرط آمده است.
بــا توجــه بــه حرمت این ازدواج ،اگر چنیــن ازدواجی بدون آگاهــی از نصب فرد صورت
گیــرد ،پــس از آگاهــی خودبهخــود فســخ میشــود 4.در روایات برای نشــان دادن زشــتی
ازدواج با ناصبی ،ازدواج با اهل کتاب بهتر از ازدواج با ناصبی دانســته شــده اســت.

5

گاهــی در حرمــت ازدواج ،مــواردی مثــل مجوســیه 6 ،با ناصب همراه شــده اســت .در
روایتــی ،امام باقــر؟ع؟ ،ازدواج ،خوردن ذبیحه و زندگی با آنان را نهی کردهاند 7.ازدواج
بــا ناصبــی حتی بهصورت موقت هم جایز نیســت 8.در این میان ابــن حمزه 9 ،ازدواج
موقت با زن ناصبی را فقط در موارد ضروری ،جایز میداند.

10

 .1اشــعری ،احمــد بن محمــد ،النوادر130 ،؛ کلینــی ،محمد بن یعقوب ،همــان350/5 ،؛ صدوق،
محمــد بــن علی ،المقنــع307 ،؛ مفید ،محمــد بن محمد ،مقنعــة500 ،؛ ابنحمــزه ،محمد بن
علی ،الوسیلة290 ،

 .3مفید ،محمد بن محمد ،المقنعة500 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب.302/7 ،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان351/5 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،االستبصار.183/3 ،
ً
 .5مثال ر.ک :کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.
 .6صدوق ،محمد بن علی ،الهدایة.259 ،
 .7طوسی ،محمد بن حسن ،االستبصار184/3 ،؛ همو ،تهذیب.303/7 ،
 .8مفید ،محمد بن محمد ،المقنعة.545 ،
 .9ابن حمزه ،محمد بن علی ،الوسیلة.310 ،
 .10تنها جایی که در دائرةالمعارف اســام ،از نواصب ذکری به میان آمده اســت ،ذیل مدخل متعه
اســت .نویســندۀ مقالــه ضمن توضیــح نظر امامیه ،به منــع ازدواج موقت با کافــران و نیز نواصب
اشاره نموده است و نواصب را خوارج افراطی معنی کرده است .بنگرید به:
Heffening، W، (Mut‘a) in Encyclopaedia of Islam (New edition). VII:765a
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 .2اشــعری ،احمد بن محمد ،همان؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان 348/5 ،و 349؛ طوســی،
ّ
محمد بن حسن ،النهایة458 ،؛ ابن ّبراج ،عبدالعزیز بن نحیر ،مهذب.188/2 ،
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 _2 _7نماز بر جنازۀ ناصبی

در بابی از جلد ســوم اصول کافی با عنوان «باب الصالة علی الناصب» ،هفت روایت
بــه ایــن موضوع اختصاص یافته اســت 1.بهطورکلــی در صورت نماز خوانــدن بر جنازۀ
ناصبی ،الزم است که نفرین شود 2.علمای شیعه ،این نماز را جز در حالت تقیه ،جایز
4
نمیدانند 3.ابن ّبراج ،نماز بر ناصبی را در صورت عدم ضرورت تقیه جایز نمیداند.
در این مورد هم قیودی دربارۀ علنی بودن و شناخته شدن به نصب ،در کنار ناصبی به
ً
چشم میخورد 5که قبال دربارۀ آن توضیح داده شد.
 _3 _7اقتدا به ناصبی در نماز

اقتــدا بــه ناصبــی و خارجــی در نمــاز جایــز نیســت 6 ،مگــر درصورتیکــه تــرس آن باشــد
ک ــه موج ــب ش ــهرت و انگشـ ـتنما ش ــدن بش ــود 7.در ای ــن می ــان نظ ــر ش ــیخ طوس ــی
قابلتوج ــه اس ــت؛ وی ع ــاوه ب ــر رد اقت ــدا در نم ــاز ب ــه ناصب ــی در ح ــال اختی ــار 8 ،اقت ــدا
ب ــه کس ــی ک ــه امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ را دوس ــت دارد ،ول ــی از دش ــمن او بی ــزاری نمیجوی ــد
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را نیــز جایــز نمیدانــد 9.وی ســایر فرقههــای شــیعۀ غیــر اثناعشــری را نیــز مشــمول ایــن
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 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.190 _188/3 ،
 .2قاضــی نعمــان ،دعائم االســام236/1 ،؛ صدوق ،محمد بن علی ،الهدایــة114 ،؛ مفید ،محمد
بن محمد ،المقنعة229 ،؛ ابن ّبراج ،عبدالعزیز بن نحیر ،همان.131/1 ،
 .3مفید ،محمد بن محمد ،همان.229 ،
 .4ابن ّبراج ،عبدالعزیز بن نحیر ،همان.129/1 ،
 .5طوسی ،محمد بن حسن ،النهایة.145 ،
 .6اشعری ،احمد بن محمد ،همان130 ،؛ قاضی نعمان ،همان.151/1 ،
 .7همان .152/1 ،قاضی نعمان در پی هر دو روایتی که دربارۀ منع نماز_ جز در حال تقیه_ پشت سر
ناصبی و خارجی آورده ،اشاره میکند که به حمداهلل ترس و تقیه رفع شده و امر خدا آشکارشده
اســت و واجب نیســت پشــت ســر آنها نمــاز خواند .منظــور او از امــر خدا همان اعــان دعوت و
قدرت یافتن خلفای فاطمی است.
 .8طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب.27/3 ،
 .9همو ،مبسوط .155/1 ،واضح است که مورد دوم ،به معنی ناصبی نیامده و نیست.

حکــم دانســته اســت؛ البتــه جــواز بهشــرط تقیــه نیــز موردقبــول او اســت.

1

علی بن ســعید بصری که در بصره ،میان بنیعدی زندگیمیکرد ،از امام صادق؟ع؟
درباره نماز پشت سر آنها که عثمانی مذهب بودند ،سؤال میکند .پاسخ امام ،مبنی
بر جواز نماز بر اســاس تقیه بود و فضیل بن یســار به نقل از باقرین؟امهع؟ به او میگوید که
نباید به ناصبی اقتدا کرد.

2

 _4 _7ذبیحۀ ناصبی

شیخ طوسی بابی از استبصار به نام «باب ذبائح من نصب العداوة آلل محمد؟مهع؟» را
به بررسی حکم ذبیحۀ ناصبان اهلبیت؟مهع؟ ،اختصاص داده است 3.ایشان معتقد
اســت ذبیحۀ ناصبی حرام و در حکم ذبیحۀ کفار و مرتدان اســت 4.ذبیحۀ خوارج هم
_ بهطور مستقل _ حرام دانسته شده است.

5

گاهــی در منابــع ،خــوردن ذبایح ناصب و یهــودی و نصرانی ،به شــرطی که نام خداوند
هنگام ذبح شنیده شود ،جایز دانسته شده 6و گاهی حتی خوردن ذبایح مخالف هم
منع شــده اســت 7.البته به نظر میرسد که در این دو مورد _ همانگونه که شیخ طوسی
اشاره میکند _ اضطرار و شرایط ،موجب تعلیق حرمت شده است.
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8

خــارج از اســام و درنتیجــه ذبایح آنهــا را حرام و نیز حکم ناصــب حربی را مثل حکم
 .1همو ،النهایة.112 ،
 .2همو ،تهذیب 27/3 ،و .28
 .3همو ،استبصار.87/4 ،
 .4مفید ،محمد بن محمد ،المقنعة579 ،؛ ابن حمزه ،محمد بن علی ،الوسیلة.361 ،
 .5طوسی ،محمد بن حسن ،همان.87/4 ،
 .6همان.
 .7همان.86/4 ،
 .8همان 86/4 ،و .88
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محقــق حلــی ،ذبیحۀ تمــام مســلمانان را حالل میدانــد و خوارج ،غالت و ّ
مشــبهه را

خــوارج میدانــد 1.خریــد گوشــت از ناصبــی هــم مشــمول حکــم حرمــت میشــود و آن
گوشت بدتر از گوشت میته و خوک دانسته شده است.

2

 _5 _7دادن کفاره به ناصبی

در اطعام کفاره ،شــیعه بودن فقیر از شــروط اســت؛ اما در مواردی که شیعۀ نیازمند وجود
نداشــته باشــد ،اطعــام مســتضعفین از غیــر شــیعه (ممــن خالفهــم) جایــز اســت؛ ولی
درهرصــورت ،ناصبــی نبایــد اطعــام شــود 3.گاهی نهــی از هر نــوع کمک ازجملــه اطعام
ناصــب ،بهقدری شــدید اســت که وعدۀ عذاب ســختی برای روز قیامــت در پی دارد 4و
گاه مســاوی با قتل یک شــیعه انگاشــته شده اســت؛ 5اما در مقابل ،دادن زکات فطره به
همسایگان غیر عارف که ناصبی نیستند ،اگر نیازمند باشند ،جایز شمرده شده است.

6

 _6 _7اموال ناصبی

ابن ادریس حلی ،دو روایت را مبنی بر جواز اســتفاده از مال ناصبی [بدون اذن او] نقل
174

میکنــد؛ ولــی در توضیح خود تأکید میورزد که ناصب در این دو روایت ،کســی اســت
که علیه مسلمین جنگ برپا میکنند (اهل الحرب)؛ وگرنه گرفتن مال مسلمان و ّ
ذمی
بههیچوجه جایز نیست.

7
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این گفتۀ ابن ادریس ،تأکیدهای شیخ مفید و شیخ صدوق دربارۀ محدود و مشخص
کردن مصادیق ناصبی را به یاد میآورد.

8

 .1حلی ،جعفر بن حسن ،همان.277 ،
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،همان.87/4 ،
 .3همو ،النهایه570،؛ ابن ّبراج ،عبدالعزیز بن نحیر ،همان.415/2 ،
 .4نرسی ،زید ،کتاب زید النرسی.52 ،
ً
ًّ
 .5صدوق ،محمد بن علی ،معانیاالخبار« :365 ،من أشبع عدوا لنا فقد قتل ولیا لنا».
 .6همو ،من الیحضره الفقیه.182/2 ،

 .7ابن ادریس ،محمد بن احمد ،مستطرفاتالسرائر.607 ،
 .8ر.ک :ابتدای همین مقاله.

 _7 _7نیابت حج از ناصبی

در فقــه شــیعه ،نمیتــوان به نیابــت از ناصبی به حج رفت 1.این مســئله یک اســتثناء
دارد و آن در صورتــی اســت کــه ناصبــی ،پدر فرد باشــد 2.بابی از کافی بــا عنوان «الحج
عن المخالف» به دو روایت دربارۀ این موضوع اختصاص پیداکرده است .تخصیص
خــوردن حکــم نیابــت از ناصبی ،دربارۀ پدر ،شــبیه ســایر احکام فقهــی دربارۀ ناصب
اســت که در مورد مخالف و مســتضعف ،تخصیص خورده است .به همین لحاظ در
اینجا نیز ناصب میتواند به مفهوم خاص فقهی آمده باشد.
 _8 _7شیعه شدن ناصبی

طبــق فقــه شــیعه ،اعمــال ناصبــی کــه در زمــان گمراهــی و اعتقــاد بــه نصــب انجــام داده
اســت ،پــس از شــیعه شــدن (= اســتبصار) ،قبــول میشــود و نیــاز بــه تکــرار و قضــای آن
نیس ــت .زکات 3و ح ــج 4از ای ــن م ــورد مس ــتثنا هس ــتند؛ ول ــی ع ــدم وج ــوب و درنتیج ــه
اس ــتحباب قض ــای ح ــج نی ــز در برخ ــی مناب ــع آم ــده اس ــت 5.ش ــیخ طوس ــی باب ــی از
االس ــتبصار را ب ــه روای ــات مرب ــوط ب ــه ح ــج مخال ــف و ناصبـ ـیای ک ــه مستبصرش ــده
اختصـــاص داده اســـت 6.ازآنجاکـــه اگـــر «حروریـــه ،مرجئـــه ،عثمانیـــه و قدریـــه»

 .1کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان309/4 ،؛ صــدوق ،محمد بن علــی ،من الیحضــره الفقیه،
422/2؛ طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب.414/5 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان؛ صدوق ،محمد بن علی ،همان؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان.

 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان546/3 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان.9/5 ،
 .4کلینــی ،محمــد بــن یعقوب ،همــان274/4 ،؛ صدوق ،محمــد بن علی ،من ال یحضــره الفقیه،
422/2؛ طوسی ،محمد بن حسن ،االستبصار.146/2 ،
 .5همو ،تهذیب 9/5 ،و .10
 .6همو ،االستبصار 145/2 ،به بعد.
 .7کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان545/3 ،؛ صدوق ،محمد بن علی ،علل الشــرایع374/2 ،؛
طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب.54/4 ،
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نی ــز _ مث ــل ناصب ــی _ مس ــتبصر ش ــوند ،هم ــان حک ــم را دارن ــد 7 ،میت ــوان همس ــانی
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دی ــدگاه فقه ــای ش ــیعه می ــان ای ــن واژهه ــا _ بهوی ــژه عثمانی ــه و نواص ــب _ را موردتوج ــه
ق ــرارداد.

 _8تفکیک مفهومی واژۀ ناصبی از غیر ناصبی
در بخشــی که نظر صریح فقهای امامیه راجع به ناصبی ذکر شــد ،بهوضوح از تفکیکی
ســخن رفــت کــه ایشــان در میــان غیر شــیعیان قائــل بــوده و آنها را بــه دو گروه تقســیم
میکردنــد و تنهــا یکــی را ناصبــی و شــامل احــکام خــاص آن میدانســتند .در نمونــۀ
احکامــی هــم که برای ناصبیان ذکر شــد ،واژههایی دیده میشــوند کــه در کنار ناصبی
آمدهانــد؛ امــا بهعنــوان قید و اســتثنا و نه به همــان معنای ناصبی .پرواضح اســت که
کاربرد واژههای متفاوت ،آنهم در احکام فقهی ،بیدلیل و بدون دقت صورت نگرفته

اســت .پس باید دید واژههایی همچون :مخالف ،غیر عارف ،شــکاک و مســتضعف
ً
که در متون فقهی _ حدیثی کامال شــناخته شــدهاند ،به چه معنی بهکاررفتهاند .توجه
به این معنی تأییدی اســت بر این نکته که از دیدگاه فقه شــیعه ،همۀ سنیان ،ناصبی
176

نیستند.
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از منظر فقهی ،رابطۀ مخالف و ناصبی ،عموم و خصوص مطلق است .به این معنی
کــه هــر ناصبــی مخالــف اســت ،ولی هــر مخالفــی ناصبــی نیســت .در مســائل فقهی
پیشگفته نیز بارها از مخالف _ و واژههای مستضعف ،غیر عارف و شکاک _ استفاده
شده است .شیخ صدوق در معانیاالخبار بابی را با عنوان «معنی المستضعف» ،به
احادیــث مربــوط به این مفهوم اختصاص داده اســت 1.یکی از معانی مســتضعف در
اصطالح فقهی ،هر اهل قبلهای اســت که ناصبی نباشــد و اختالفها و حق و باطل را
نشناســد؛ 2اینها نه کافرند و نه مؤمن 3.در بســیاری از موارد فقهی که ســخن از ناصبی
 .1ص  200به بعد.
 .2همان.201 ،
 .3همان.202 ،

ً
و شــرح حکمی دربارۀ اوســت ،معموال به مســتضعف هم اشــاره شــده و حکمی غیر از
حکم ناصبی برای آن مشــخص میشــود 1.در متون فقه شــیعی« ،مســتضعف» و «غیر
عــارف» 2 ،بــه یــک معنی آمده اســت .منظــور از غیر عارف ،مســلمانی اســت که مقام
واقعی امامان را نمیشناســد .او و ناصبی گرچه در این مســئله با هم مشــترک هستند،
امــا برخــاف ناصبــی ،غیر عــارف ،ابراز دشــمنی نمیکند .همین نکته ســبب تفاوت
میــان حکم فقهی این دو میشــود .برای مثال ،غیــر عارف پس از معرفت به امر امامان
و شــیعه شــدن_ برخالف ناصبی _ الزم نیســت حج خود را قضا کند؛ 3همچنین با زن
غیر عارف میتوان ازدواج کرد.

4

شــیخ کلینی؟حر؟ در باب «مناکحة النصاب و الشــکاک» 5نیز همین تفکیک مفهومی را
انجام داده اســت و شــکاک ،مستضعف و ُبله من النساء را در ردیف یکدیگر ذکر کرده
اســت .شیخ طوسی؟حر؟ در مقابل کســانی که بهطور علنی دشمنی میورزند ،شکاک را
به معنی مستضعف میداند 6.ازاینرو شیعه ،ازدواج با زن شکاک را برخالف ناصبی
جایز میداند.

7

میتوان گفت که مخالف ،مستضعف ،غیر عارف و شکاک ،واژگانی هستند که بر غیر
 .1برای مثال ر.ک :ابنبابویه ،علی بن حسین ،فقه الرضا188 ،؛ ابن حمزه ،محمد بن علی ،همان،
 119و 361؛ مفید ،محمد بن محمد ،مقنعه500 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب303/7 ،؛
همو ،النهایة.570،
 .2برای مثال ر.ک :مفید ،محمد بن محمد ،مقنعه.500 ،
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.
 .4همو350/5 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان.
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.348/5 ،
 .6طوسی ،محمد بن حسن ،همان.

 .7کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان؛ صدوق ،محمد بن علی ،المقنع307 ،؛ همو ،من ال یحضره
الفقیه408/3 ،؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان.
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با دقت در مواردی که بهویژه دربارۀ حکم ازدواج ،با وضوح بیشتری مطرح شده است،
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ناصبی اطالق شده و به دلیل عدم دشمنی و عناد ،حکمشان از ناصبیان جداست.
ذک ــر ای ــن نکت ــه نی ــز ض ــروری اس ــت ک ــه مفه ــوم فقه ــی ناصب ــی ،گاه ــی ب ــا واژههای ــی
ً
چــون «عـ ّ
ـدو اهلل» و «جاحــدا للحــق» ،بیــان شــده اســت 1.در همــۀ ایــن مــوارد ،بــه بغــض
نس ــبت ب ــه اهلبی ــت پیامب ــر؟مهع؟ اش ــاره ش ــده و ای ــن بهتری ــن دلی ــل ب ــرای همس ــانی
آنهـــا بـــا ناصبـــی اســـت .از ســـوی دیگـــر ،خـــوارج از متداولتریـــن مصداقهـــای
ناصبیگـــری بودهانـــد؛ زیـــرا بـــه جنـــگ بـــا علـــی؟ع؟ برخاســـتند و ازایـــنرو در مـــوارد
ً
زی ــادی ،صریح ــا ج ــزء ناصبی ــان معرفیش ــده و دیگران ــی ک ــه ج ــزء ناصبی ــان هس ــتند
نی ــز ب ــه خ ــوارج تش ــبیه ش ــدهاند.

2

نتیجه
واژۀ نصب در یک ســیر طبیعی ،از معنای لغوی «برپا کردن» و نیز «جنگ و دشــمنی»،
بــه معنی اصطالحی «دشــمنی با علــی و اهلبیت؟مهع؟» تحول یافته اســت .اصطالح
نصب و ناصبی ،ابتدا در فرهنگ شــیعی کاربرد داشــته و ســپس بهاحتمالزیاد از قرن
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مفهــوم واژۀ نصــب و ناصبــی در متون شــیعی گاه به هــم آمیخته و ابهامآلــود مینماید؛
بهگونــهای که برخی از عالمان شــیعی برای پرهیــز از درهمآمیختگی مفهوم ناصبی ،به
تألیف آثاری مستقل همت گماشتند 3.برای ایضاح دقیق مفهوم ناصبی میتوان آن را
به مفهوم عام و خاص تقسیم کرد .در مفهوم عام ،ناصبی مترادف با مخالف ،شکاک
و مستضعف است که نمیتوان آن را مفهومی دقیق و رسا و قابلقبول از سوی عالمان
بــزرگ امامیــه دانســت؛ بلکه این مفهوم بیشــتر بــه تلقــی عامیانه در فضــای منازعات
 .1ر.ک :کلینــی ،محمــد بــن یعقوب ،همان 189/3 ،به بعد ،باب الصــاة علی الناصب؛ صدوق،
محمد بن علی ،من الیحضره الفقیه.168/1 ،
 .2برای نمونه ر.ک :مفید ،محمد بن محمد ،المقنعة579 ،؛ حلی ،جعفر بن حسن ،همان .278
 .3برای نمونه ر.ک :آقا بزرگ تهرانی ،محمد محســن ،همان« :27/19 ،مال الناصب و انه لیس کل
خمالف ناصبا».

فرقــهای و سیاســی شــباهت دارد .مفهوم خــاص و فقهی ناصبی که بــه ابراز خصومت
و برپایــی جنــگ بر ضــد امامان معصــوم؟مهع؟ تعبیر میشــود ،بهدقت از ســوی عالمان
و نویســندگان بزرگ شــیعی بهکاررفته اســت و از میان ایشــان ،فقیهان امامیه بیشــترین
کوشش را برای تشخیص مفهوم و مصداق ناصبی کردهاند.
در متون فقهی شیعه ،هرچه از دورۀ ائمه؟مهع؟ دور میشویم ،کوشش برای ارائۀ مفهومی
شفافتر ،بیشتر نمایان میشود .شاید نیاز جامعه به شرح و بسط مسائل از دالیل این
کوشــش باشــد .احادیثی شــامل مباحث مربوط بــه ناصبیان ،در قرن چهــارم در ابواب
فقهی مربوط به ناصبی تدوین شده است و بهظاهر اولبار در قرن ششم هجری کتابی
مستقل باهدف ارائۀ مفهوم دقیقی از ناصبی ،تألیف شده است.
نگاهــی بــه عناوین احکام فقهی مطرح شــده دربارۀ ناصبیان ،نشــان میدهد که همۀ
آنها جزء مســائلی هســتند که شــیعیان ممکن بود هرروزه با آن برخورد داشته باشند و
بیانگــر حضــور افرادی با رویکــرد ناصبیگری در جامعه و نیز نشــانگر نوع تعامل جامعۀ
شــیعیان بــا ایــن پدیده اســت .به همین دلیــل در چندین مــورد در کنــار حکم اصلی،
شرط تقیه و یا اضطرار نیز دراینباره ذکر شده است.
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ابــن فــارس ،احمــد بن فــارس ،معجــم مقاییس اللغــة ،تحقیق :عبد الســام محمــد هارون،
بیروت :دار الجیل 1420 ،ق 1999/.م.
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التابعة لجماعة المدرسین 1403 ،ق 1362/.ش.
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علیه :السید حسن الموسوی الخرسان ،تهران :دار الکتب االسالمیة.1365 ،
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الغیبــة ،تحقیــق :الشــیخ عبــاداهلل الطهرانــی ،الشــیخ علــی أحمــد ناصح ،قم:
مؤسسة المعارف اإلسالمیة 1411 ،ق.

فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ سیزدهم و چهاردهم _ و
بهار و تابستان 1393

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،المبســوط فــی فقــه اإلمامیــة ،تصحیــح وتعلیــق :الســید محمد تقی الکشــفی،
تهران :المکتبة المرتضویة إلحیاء آثار الجعفریة 1387 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی ،قم :قدس محمدی ،بیتا.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،مصباح المتهجد ،بیروت :مؤسسة فقه الشیعة 1411 ،ق 1991/.م.
علــم الهــدی ،علی بن حســین ،رســائل شــریف المرتضی ،تحقیق :الســید مهــدی الرجائی،
باشراف سید احمد الحسینی االشکوری ،قم :دارالقرآن الکریم 1405 ،ق.
فراهیــدی ،خلیــل بــن احمــد ،العیــن ،تحقیــق :الدکتور مهــدی المخزومــی والدکتــور إبراهیم
السامرائی ،قم :مؤسسة دار الهجرة 1410 ،ق.
فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،بیتا.

قاضی نعمان ،دعائم االسالم وذکر الحالل والحرام ،والقضایا واألحکام عن اهلبیت رسولاهلل
علیهوعلیهمأفضلالسالم ،تحقیق :آصف بن علیأصغر فیضی ،قاهره :دار المعارف 1383
ق 1963/.م.

کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،الکافــی ،صححه وعلــق علیه :علــی أکبــر الغفاری ،تهــران :دار
الکتب االسالمیة.1365 ،
لیثی واســطی ،علی بن محمد ،عیون الحکم والمواعظ ،تحقیق :الشــیخ حســین الحسینی
البیرجندی ،قم :دارالحدیث.
محقــق حلــی ،جعفــر بــن حســن ،المعتبــر فــی شــرح المختصــر ،حققــه وصححــه عــدة من
األفاضل ،تحت إشراف آیةاهلل ناصر مکارم الشیرازی ،قم :مؤسسة سید الشهداء؟ع؟ ،بیتا.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الرســائل التســع ،تحقیق :رضا االســتادی ،قم :مکتبة آیةاهلل العظمی المرعشــی1413،
ق.1371/.
محمودی ،محمد باقر ،نهج السعادة ،نجف :مطبعة النعمان 1385 ،ق 1965/.م.
مفید ،محمد بن محمد ،االمالی ،تحقیق :حســین األســتاد ولی ،علی أکبر الغفاری ،بیروت:
دارالمفید للطباعة والنشر والتوزیع 1414 ،ق 1993/.م.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،المقنعــة ،تحقیــق :مؤسســة النشــر اإلســامی التابعــة لجماعة المدرســین ،قم:
مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین 1410 ،ق.
نرســی ،زیــد ،کتــاب زیــد النرســی فــی األصول الســتة عشــر لنخبة من الــرواة ،تحقیق :حســن
المصطفوی ،قم :دار الشبســتری للمطبوعات 1405 ،ق 1363/.ش .روایة هارون بن موســی
بن أحمد التلعکبری عن أبی العباس أحمد بن محمد بن سعید الهمدانی.
Heffening، W.، “mut‘a” in Encyclopedia of Islam (Second edition)، VII:765a.
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دالالت النصب يف اللغة
مع التأكيد عىل نصوص اإلمام َّية إىل القرن السابع
مهديالمجتهدي

1

الخالصة:

ثم
ظاهرة النصب والناصبي من املفاهيم التي تك َّونت يف تاريخ املسلمني ،فمعناه اللغوي :اإلقامةَّ ،
توسعت يف املعنى األخري ،حيث استخدمت هذه اللفظة يف النصوص الشيعية
مبعنى العداء والحرب ،و َّ
استعامالً اصطالح َّياً عىل ِّ
النبي؟مهع؟.
كل من نصب العداوة ألمري املؤمنني وأهل بيت ّ
موضوعي ضمن دراسة املعاين اللغو َّية واالصطالح َّية للنصب ،مع تبيني مفهوم
هذه املقالة :تحقيق
ّ
هذه اللفظة يف املتون الفقه َّية ،واالشارة إىل أحكام الناصبي ،والفهم الصحيح ملفهوم النصب.
الخاص وهو
يبــدو أن أفضل توضيح ملفهوم ومصداق النصب والناصبي يف املتون الفقه َّية باملعنى ّ
املبغض لإلمام املعصوم واملحارب له ،بخالف املعنى العام والذي يشمل غري الشيعة أيضاً.
املفردات األساس ّية :النصب ،النواصب ،اإلمام عيل بن طالب؟ع؟ ،اإلمام َّية.
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The semantics of anti-Shiism
With an emphasis on Imamate texts
till the seventh century
Mahdi Mojtahedi 1
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Abstract

The phenomenon of Nasb or anti-Shiism is a concept which is
formed in the history of Muslims. Its lexical meaning has been “to
establish” which has then changed into “enmity and fight”, and it
has got great application in its recent meaning. This word, first, has
got an idiomatic use in Shia texts, and its meaning is the enmity
with Imam Ali (AS) and the Household of the Prophet (pbuh). In
this research, in addition to exploring the meaning of this word in
jurisprudential texts and pointing some of the anti-Shia rules, it has
been tried to provide a true understanding of the concept of Nasb
and anti-Shiism. It seems that the best explanation for the concept
and sign of Nasb in Shia point of view has been provided precisely
in the jurisprudential texts which are limited to its special meaning,
i.e., expressing enmity and fight with Infallible Imam, and the use
of the general meaning of Nasb which also includes the Non-Shia
has been avoided.

Keywords: Nasb, Nawasib, anti-Shiism, Ali ibn Abitaleb (AS), Imamate.
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