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مقدمه

برائت در لغت از ماده »ُبْرء، َبَراَء، بِرَء« )ابن منظور، 1414ق، ج1، ص31(، جمع 
آن »َبِريُئــونَ  و ُبَرآُء«، فاعــل آن »َبِري ٌء« )فراهيــدي، 1410ق، ج8، ص289( و به 
معنــاي »الَتَقّصي ِمّما ُيكَره ُمجاِورته« يعني دور شــدن از چيزي که مجاورت با آن 
مورد کراهت اســت، مي باشــد؛ به همين دليل مي گويند »َبَرْأُت من المرض«؛ زيرا 
مرض نزد شخص ناپسند اســت )فراهيدي، 1410ق، ج8، ص289(. اين کلمه که 
با »اِلي« متعــدي مي گردد )صاحب، 1414ق، ج10، ص274( در معناي دوســتي 
نکردن، دوري کردن، اعتماد نکردن، اظهار دشمني و نفرت نيز به کار مي رود )راغب 

اصفهاني، 1412ق، ص121؛ طريحي، 1375، ج6، ص30(. 

معناي اصطالحي برائت به معناي لغوي آن بسيار نزديک است و در معناي بغض 
داشتن، ترک معاشرت، محبت نکردن، بيزاري جستن و دشمني نمودن با طاغوت، 
بت ها، پيشوايان باطل، شرک و بت پرستي و دشمنان اولياي الهي به کار رفته است 
)ر.ک: طباطبايي، 1374، ج1، ص426؛ طيب، 1378، ج4، ص249؛ مکارم شيرازي 
و همــکاران، 1386، ج2، ص409؛ توبه، 1و3؛ يونس، 41؛ بقره، 166( و دو مرحله 
قلبي و عملي را شــامل مي گردد. برائت عملي، خود داراي مراحلي است که در دو 
مرحله برائت در گفتار و رفتار خالصه مي شــود و مي تواند کامل و کامل تر گردد. 
برائت عملي در سه مرحله قابل اجراست: اول اعتزال، دوري کردن و افتراق )مائده، 
25؛ حجر، 94(؛ دوم اعالم بيزاري و تنفر )ممتحنه، 4(؛ ســوم دشــمني و عداوت 

)ممتحنه، 4. ر.ک: مدرسي، 1377، ج2، ص307(. 

هرچند بعد قلبي و اعتقادي برائت، زمينه ساز بروز خارجي آن است، ولي بيشتر 
مباحــث برائت، در قالــب چگونگي گفتار و رفتار با مخالفــان نمايان مي گردد و 
بيشترين ظهور، ثمره و کارکرد آن در مواجهه با مخالفان خواهد بود؛ به همين دليل 
آنچه بايد بيشــتر مورد دقت و بررســي قرار گيرد، مباني و محدوديت هاي برائت 
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عملي اســت؛ کاري که بــا وجود اهميت فراوان آن، تا کنون به صورت مبســوط 
به آن پرداخته نشــده، بلکه تنها به بيان اهميت و مصاديق برائت اکتفا شــده است. 
ازاين رو بررسي اهميت و مصاديق برائت، تکرار نوشته هاي ديگران خواهد بود. اما 
تحقيق در مورد زيرساخت هاي اعتقادي و قلمرو کاربرد اين آموزه، ضروري به نظر 
مي رســد؛ تحقيقي که با توجه به آيات و احاديث فراوان در اين باب بايد بر مبناي 

اين منقوالت شرعي و تحليل محتواي آنها انجام گيرد.

1. مباني اعتقادي برائت از نگاه قرآن و روايات

با جســت وجو و دقت در منقوالت شرعي مي توان فهميد ســه آموزه بنيادين 
توحيــد، واليت و ايمــان، زيربناهاي اعتقاد و عمل به برائت از دشــمنان خداوند 

متعال اند.

الف( توحيد، زيربناي اعتقاد و عمل به برائت

رابطه زيربنايي توحيد و بيزاري از شــرک به خوبــي در آيات و احاديث قابل 
مشاهده است؛ براي مثال رســوالن الهي به دنبال دعوت مردم به توحيد، آنها را از 
شرک منع مي کردند؛ همچنان که الگوي موحدان، حضرت ابراهيم7 نيز در مسير 
ا  دعوت به توحيد، سستي اعتقاد به شرک را گوشزد کرد و از آن برحذر داشت: }َفَلمَّ
ا ُتْشـِرُكون{ )انعام، 78. همچنين ر.ک: طبرسي، 1403ق،  َأَفَلْت قاَل يا َقْوِم ِإنِّي َبري ٌء ِممَّ

ج2، ص427؛ حسن، 1427ق، ج2، ص289( و خداوند متعال همچنان که تمام انبيا 
را به دعوت به توحيد امر فرموده، آنان را به اعالم برائت از طاغوت نيز فراخوانده 
اســت )نحل، 36( و به دنبال دعوت ايشان به سوي خداوند يکتا و پيروي از وحي 
الهي، ايشــان را به بيزاري و روي گرداني از شــرک و مشرکان نيز امر فرموده است 
 ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َو 

َ
)ر.ک: خــرازي، 1417ق، ج1، ص68(: }اتَِّبْع ما ُأوِحي

َأْعِرْض َعِن اْلُمْشِركين{ )انعام، 106؛ قصص، 87(. به طور کلي دستور خداوند متعال 
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به کســاني که مي خواهند موحد باشند اين است که عالوه بر»اال اهلل«، »ال اله« را نيز 
بر زبان جاري کنند )ر.ک: سبحاني، 1411ق، ج2، ص85(.

هرچند متکلمان اماميه، اقسام توحيد را به گونه هاي متفاوت بيان کرده اند )ر.ک: 
شــبر، 1424ق، ج1، ص36 ـ 40؛ ســبحاني، 1411ق، ج2، ص9 ـ 105؛ خرازي، 
1417ق، ج1، ص53(، اما هر يک از اين اقســام را در هر کدام از اين دسته بندي ها 
در نظر بگيريم حتمًا با گونه اي برائت همراه اســت؛ براي مثال، اعتقاد به توحيد در 
ذات مالزم اســت با انکار و بيزاري از خدايي غير از اهلل تعالي؛ اعتقاد به توحيد در 
صفات مالزم است با اعتقاد به نفي صفات زائد بر ذات خداوند متعال، نفي نقص و 
محدوديت در صفات خداوند تعالي و نفي مرکب بودن ذات باري تعالي از صفات؛ 
توحيد در افعال، مالزم اســت با رد و انکار شريک بودن غير در اداره امور عالم در 
عرض خداوند متعال؛ توحيد در محبت نيز مالزم است با اعتقاد به لزوم بيزاري از 
محبت استقاللي به غير اهلل تعالي. ازاين رو مي توان گفت همراهي توحيد با برائت، 
روشــن است و تصور توحيد، منهاي برائت، بي معناست. اما آنچه بيش از همه در 
رابطه زيربنايي توحيد و برائت به چشم مي آيد، رابطه برائت با توحيد در محبت و 
ربوبيت اســت، به اين معنا که مؤمنان موحد، به »انحصار« محبت و تدبير براي اهلل 
تعالي معتقدند و از انتســاب اســتقاللي اين امور به غير او برائت مي جويند )ر.ک: 

سبحاني، 1411ق، ج2، ص105(.

يک - توحيد در محبت، زيربناي برائت قلبي

توحيد در محبت، يعني مؤمن موحد، محبت کســي غيــر از خداوند تعالي را 
در دل نداشته باشــد؛ مگر آنکه آن محبت مورد رضايت خداوند متعال و در ادامه 
محبت او باشد؛ مانند محبت اولياءاهلل تعالي که در ادامه محبت اهلل تعالي است: »فال 
يليق املحبة منه اصالة اال له تعالی« )ر.ک: خرازي، 1417ق، ج1، ص53؛ شــبر، 1424ق، 

ج1، ص39(. ايــن »انحصار«، اواًل زيربناي نفي محبت اغيار، و ثانيًا مبناي برائت از 
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دشمنان اهلل تعالي و اولياي اوست. آيات و روايات نيز اين امر را به دو شکل »نفي 
محبت اغيار« و »بغض و برائت از دشمنان« بيان مي کنند:

دســته اي از آيات و روايات، نافي محبت اغيارند و محبت و واليت اولياي الهي 
را با محبت دشمنان ايشان، ضدين و غير قابل جمع معرفي مي کنند )ر.ک: سبحاني، 
1425ق، ج2، ص365(. بر اساس اين آيات و روايات، »محبت الهي« بايد دست کم 
»عدم محبت دشــمنان« ايشان را در پي داشته باشد؛ زيرا اجتماع دو حب متضاد در 
َذا َقْومًا َو ُيِبُّ  َنا ِف َقْلِب َأَحٍد، ُيِبُّ ِبَ َنا َو ُحبُّ َعُدوِّ َتِمَع ُحبُّ قلــب واحد امکان ندارد: »َو َلْن َيْ
بِاْلَخِر َأْعَداَءُهْم« )مفيد، 1413ق، ص232(. بنابراين ابراز عالقه همزمان به اهلل تعالي 

و اولياي او همراه با محبت دشــمنان ايشان امکان پذير نيست )مجلسي، 1404ق، 
ج66، ص242(. ازايــن رو حضرت امام باقر7 در ذيل آيه }ما َجَعَل اهلُل ِلَرُجٍل ِمْن 
َنا َفْلَيْمَتِحْن َقْلَبُه َفإِْن َشــاَرَكُه ِف  َقْلَبْيِن ِفي َجْوِفِه{ )احزاب، 4( فرمودند: »َمْن َأَراَد َأْن َيْعَلَم ُحبَّ

ا َو َلْسَنا ِمْنُه« )قمي، 1404ق، ج2، ص171. همچنين ر.ک: سند،  َنا َفَلْيَس ِمنَّ َنا ُحبَّ َعُدوِّ ُحبِّ

1416ق، ص35(. 

در ايــن روايات، معيار محبت صادق، »خالي بودن قلب از محبت اغيار« معرفي 
شده است؛ زيرا محبت الهي شرکت نمي پذيرد )ر.ک: محقق سبزواري، 1383، ج2، 
ص635(. به همين دليل، هنگامي که شــخصي خدمت حضرت اميرالمؤمنين7 
رسيد و گفت: »من تو را دوست دارم و فالني را هم دوست دارم« و يكي از دشمنان 
حضــرت را نام برد، امام7 مانعة الجمع بــودن اين دو محبت را با اين جمله بيان 
« )شوشتري، 1367ق، ص248؛  ا َأْن ُتْبِصُ ا َأْن َتْعَمي َو إِمَّ ا اْلَن َفَأْنَت َأْعَوُر َفإِمَّ فرمودند: »َأمَّ
مرعشي، 1409ق، ج1، ص314(، »اكنون تو يك چشم سالم داري. يا كور باش و يا 

بينا«. همچنين است رواياتي که مي فرمايند: 

ـ َصِديُق َعُدوِّ اهللِ َعُدوُّ اهللِ )شيخ صدوق، 1416ق، ص9(. 

ـ َمْن َأَحبَّ َكاِفرًا َفَقْد َأْبَغَض اهللَ )همو، 1362، ص605(. 
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روايات مزبور در واقع به اين حکم عقل ارشــاد مي کنند که دوســِت دشــمن، 
دشــمن است و دشمِن دوست، دشــمن. اما دوست واقعي، کسي است که دشمِن 
دشمن دوستش باشد يا حداقل، دوسِت دشمِن دوستش نباشد )ر.ک: شبر، 1424ق، 
ج1، ص40(؛ زيرا »مودت دشــمن، سبب خروج از مواالت دوست است« )حزين 

الهيجي، 1375، ص95(.

رواياتي ديگر، نه تنها نافي محبت اغيار هســتند، بلکه بر اساس آنها محبت اوليا 
بايد با »بغض« دشــمنان همراه باشد. اين گونه روايات، بغض دشمنان خداوند يکتا 
را نيــز به دنبال محبت او ضروري دانســته اند؛ مانند رواياتي کــه بغض را نيز به 
دنبال حب، از محکم ترين دستاويزهاي ايمان )کليني، 1365، ج2، ص125( معرفي 
کرده اند )ر.ک: طالقاني، 1373، ج2، ص303(. همچنين اســت رواياتي که بهترين 
بُّ ِف  ْعَمِل اْلُ اعمال را نه فقط حب، بلکه حب همراه با بغض في اهلل مي دانند: »َأْفَضل اْلَ
اهللِ َو اْلُبْغُض ِف اهللِ« )راوندي، 1407ق، ص28(؛ يعني هرکس حب في اهلل تعالي دارد، 

بايد بغض في اهلل تعالي نيز داشته باشد )ر.ک: خرازي، 1417ق، ج2، ص82(. برخي 
از روايات نيز ادعاي پذيرش محبت الهي، بدون برائت از دشمنان را کذب مي دانند 
و به دروغ گو بودن کســي که مدعي اين محبت است اما از دشمنان اهلل تعالي بيزار 
نيست، تصريح مي کنند )مرعشي، 1409ق، ج2، ص352(؛ مانند روايتي که مطابق 
آن به حضرت امام صادق7 عرض  كردند فالن كس شــما را دوست مي دارد ولي 
َتَنا  بَّ َعی َمَ در بيزاري از دشمنانتان ضعيف است. حضرت فرمودند: »َهْيَهاَت َكَذَب َمِن ادَّ

َنا« )ابن ادريس حلي، 1411ق، ص640(. ْأ ِمْن َعُدوِّ َو َلْ َيَتَبَّ

چنان که مالحظه شد خط مشي کلي اين روايات، نخست ضرورت التزام به عدم 
محبت دشــمنان خداوند متعال، و دوم بغض و برائت از آنان در ادامه محبت الهي 
اســت؛ حب و بغضي که هر دو في اهلل تعالي اســت )ر.ک: خرازي، 1417ق، ج2، 
ص83(؛ زيــرا »أصل الّب  و البغض  ان يكونــا ف اهلل و هلل، و ذلك بأن ال يّب إاّل اهلل« )قمي، 
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1415ق، ج2، ص405(؛ يعني محور، خداوند متعال و محبت اوست و هنگامي که 
حب و بغض خداوند تعالي محور شد، مقدار آن نيز با همين معيار تنظيم مي گردد؛ 
به اين معنا که هرچه ميزان قرب کســي به خداوند تعالي بيشــتر باشد، بايد بيشتر 
مــورد محبت قرار گيرد و هرچه مقدار عداوت و دوري کســي از خداوند متعال 
بيشتر باشد، بايد بيشتر مورد بغض و برائت باشد )ر.ک: محقق کرکي، بي تا، ص22؛ 

شوشتري، 1367ق، ص320(.

دوـ توحيد در ربوبيت و تدبير، زيربناي برائت عملي

توحيد در ربوبيت به معناي انحصار تدبير استقاللي براي خداوند متعال، در امتداد 
توحيد در خالقيت اهلل تعالي است؛ يعني همان که خالق است، مدبر نيز مي باشد و 
همان گونه که خالق مستقلي جز اهلل تعالي وجود ندارد، مدبر مستقل عالم نيز ذات 
مقدس اهلل تعالي اســت؛ چراکه فقر ممکنات که مستلزم ايجاد آنها به دست خالق 
واجب اســت، هميشه همراه ايشــان خواهد بود. پس هميشه و در تمام امور، پس 
از خلــق نيز محتاج تدبير خالق خود خواهند بــود. ازاين رو خداوند متعال در آيه 
54 ســوره اعراف، با مقدم آوردن »َلُه« بر »اْلَخْلق« و »اْلَْمر«، خلق و تدبير، هردو را 
منحصرًا از آن خداوند متعال مي داند و مي فرمايد: }َأال َلُه اْلَخْلُق َو اْلَْمُر َتباَرَك اهلُل 
َربُّ اْلعاَلميَن{  )ر.ک: سبحاني، 1411ق، ج2، ص65(. بنابراين بايد بگوييم ال رب و 

ال مدبر مستقل اال اهلل تعالي )ر.ک: همو، 1428ق، ص72( که شامل دو قسم تکويني 
و تشــريعي است )ر.ک: همو، 1386، ص52( و زيربناي اعتقاد و عمل به برائت از 

مشرکان و طاغوت هاست:

اول  - توحيد در تدبير تکويني، زيربناي برائت از مشرکان

توحيــد در تدبير تکويني به اين معناســت که اداره اســتقاللي جهان فقط فعل 
خداوند تعالي اســت )رعد، 2( و همه موجودات، مسخر فرمان او )اعراف، 54( و 
جنود الهي اند که »يعملون بامره و يفعلون بمشــيته« )ر.ک: همو، 1411ق، ج2، ص63( 
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و وجود مدبر مستقل ديگري غير از اهلل تعالي باطل است )انبياء، 22؛ مومنون، 91(؛ 
به عبارت ديگر، اعتقاد به توحيد در ربوبيت تکويني، مســتلزم طرد، انکار و اعالم 
بيزاري از ربوبيت و تدبير استقاللي غير اهلل تعالي در نظام هستي است. قرآن کريم 
بطالن ربوبيت و تدبير اســتقاللي غير اهلل تعالي در عالــم را در ضمن دو آيه بيان 

مي فرمايد )ر.ک: همو، 1411ق، ج2، ص68(:

ـ }َلْو كاَن فيِهما آِلَهٌة ِإالَّ اهلُل َلَفَسَدتا{ )انبياء، 22؛ ر.ک: طباطبايي، 1374، ج14، 

ص375(. 

ـ }َو مــا كاَن َمَعُه ِمــْن ِإلٍه ِإذًا َلَذَهَب ُكلُّ ِإلٍه ِبما َخَلــَق َو َلَعال َبْعُضُهْم َعلي  

َبْعض{ )مؤمنون، 91؛ ر.ک: طباطبايي، 1374، ج14، ص375(. 

در روايات معصومين: نيز براي بيان توحيد در تدبير به همين آيات استشهاد 
شده است )کليني، 1365، ج1، ص80؛ شيخ صدوق، 1398ق، ص250(.

بر اســاس اين آيات و روايات، موحد به توحيد در تکوين، معتقد است که فقط 
خداوند متعال مدبر جهان هســتي اســت و از اين عقيده که ديگران نيز در اين امر 
)تدبير جهان( شــريک خداوند تبارک و تعالي هســتند، بيزار است. ازاين رو نقطه 
آغازين رويارويي جبهه حق و باطل از همين جاست و تمايز حق از باطل به وسيله 
برائت از شــرک و مشــرکان نيز از همين جا آغاز مي گردد )انعام، 76ـ78( و لزوم 
»برائت از شــرک مشرکان« در همين مرحله نمودي واضح مي يابد؛ چراکه انحراف 
مشرکان که در قرآن به آن اشاره شده است، نوعًا در همين قسم، يعني »انکار انحصار« 
ربوبيت و تدبير عالم به دست خداوند متعال مي باشد، نه در خالقيت اهلل تعالي: }َو 
ماواِت َو اْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ اهلل{ )لقمان، 25؛ زخرف، 9و87(،  َلِئْن َســَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

ازاين رو در امر ربوبيت و تدبير جهان، امور ديگري مانند طاغوت ها، مالئکه، جن، 
کواکب، ارواح و امثال اينها را، بدون اذن الهي و در عرض خداوند متعال، مدبر عالم 
به حساب مي آورده اند )انعام، 76ـ 78(. اين همان چيزي است که موحد بايد از آن 



رم
ها

 چ
اره

شم

15 

رت
زيا

ج و 
ه ح

نام
هش

ژو
پ

13
96

ان 
ست

زم
ز و 

ايي
پ

اعالم برائت کند؛ همچنان که حضرت ابراهيم7، بر اساس توحيد در ربوبيت اهلل 
تعالي، از اين شــرک مشرکان ابراز بيزاري کرد. آن حضرت ابتدا با کمي مماشات: 
}هذا َربِّي{ )انعام، 76( و ســپس اشاره به افول اينها: }ال ُأِحبُّ اْلِفلين{ )انعام، 76(، 

الِّين{ )انعام،  ربوبيتشــان را ابطال کرد: }قاَل َلِئْن َلْم َيْهِدني  َربِّي َلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ
ا ُتْشِرُكون{ )انعام، 78؛ ر.ک:  77( و در نهايت از آن برائت جست: }يا َقْوِم ِإنِّي َبري ٌء ِممَّ

سبحاني، 1411ق، ج2، ص60 و61(.

دوم-  توحيد در تدبير تشريعي، زيربناي برائت از طاغوت ها

توحيد در تدبير تشريعي به اين معناست که اموري مانند حکومت و قانون گذاري، 
تنها در اختيار خداوند متعال اســت و هيچ کس بدون اذن الهي حق دخالت در اين 
امور را ندارد )ابراهيم، 1و 11؛ نساء، 64(، »فال يق الحد ان يتصف ف هذه املجاالت من 

دون اذن اهلل تعاىل« )سبحاني، 1386، ص57(. 

اين قســم از توحيد نيز بي شــک اعالم »برائت از طاغوت ها« را در پي خواهد 
داشت؛ چراکه طاغوت ها خواهان در اختيار گرفتن حکومت، قانون گذاري و در پي 
آن، اطاعت انسان ها از خود مي باشند. اينها اموري هستند که بنا بر اعتقاد به توحيد 
در ربوبيــت و تدبير تنها از آن خداوند متعال اســت: »حق التقنني و الترشيع خمتص باهلل 
تعاىل« )همو، 1381، ج1، ص414؛ ر.ک: اردبيلي، 1383، ج2، ص299( و هيچ کس 

بدون اذن او حق دخالت در آنها را ندارد. بنابراين مؤمن به توحيد در تدبير تشريعي، 
بايد با اعتقاد به انحصار تدبير استقاللي اين امور براي خداوند متعال، برائت خود را 
از تمام کساني که به دروغ اين امور را در اختيار خود مي دانند، اعالم کند. ازاين رو 
در قرآن کريم نيز از شــريک کردن ديگران در اين امور مذمت شده و از کساني که 
خود را موحد مي دانند خواسته شده زمام تشريع، تقنين و بيان حالل و حرام را به 
افرادي که از طرف خداوند متعال مأذون نيستند }َأْربابًا ِمْن ُدوِن اهلِل{ )توبه، 31؛ آل 

عمران، 64( نسپارند.
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با اين نگاه، تنها خداوند متعال، رب و مدبر جهان و انسان است. ازاين رو استقالل 
در تشــريع و اطاعــت، فقط از آن خداوند متعال خواهد بود و تنها اوســت که به 
صورت مســتقل حق ســيادت و قانون گذاري و در نتيجه، اطاعت شدن را دارد و 
مؤمنان بايد از هر قانون و قانون گذاري که »بدون اذن اهلل تعالي« ادعاي ســروري و 
تشريع براي انسان ها را دارد، بيزار باشند و از آنها و قوانينشان برائت بجويند؛ چراکه 
ايــن قانون گذاران باطل، کافر و ظالم هســتند )مائده، 44 و 45 و47(؛ زيرا مخالف 
تشريع الهي حکم کرده و حق قانون گذاري را که مخصوص اهلل تعالي است در غير 

جايگاهش قرار داده اند )ر.ک: سبحاني، 1411ق، ج2، ص84(. 

بر اســاس اين نگاه توحيدي مي توان گفت در عالــم دو نوع قانون وجود دارد: 
يکي »قوانين الهي« که از طرف خداوند متعال وضع شــده و »واجب االطاعه« است 
)نســاء، 59، 64 و80(؛ دوم »قوانين طاغوتي« که از طرف طاغوت ها وضع مي شود 
که خود را مشروع مي خوانند، درحالي که چنين حقي ندارند؛ زيرا از طرف خداوند 
متعال به آنان اذني داده نشــده )يونس، 59. ر.ک: سبحاني، 1425ق، ج1، ص50( و 
حکمشان غير ما انزل اهلل تعالي )مائده، 44ـ47( و حکمي جاهلي است )مائده، 50؛ 
نحل، 116( در نتيجه نه تنها واجب االطاعه نيستند، »واجب البرائه« نيز مي باشند )ر.ک: 

شيخ صدوق، 1413ق، ج3، ص4(.

سه - توحيد عبادي زيربناي برائت عملي

توحيــد عبادي نيز زيربناي برائت از اغيار خصوصًا برائت از طاغوت هاســت. 
توحيد عبادي به اين معناست که تنها خداوند متعال شايسته و مستحق عبادت است 
)ر.ک: شبر، 1424ق، ج1، ص36؛ سبحاني، 1411ق، ج2، ص86( و اين »انحصار« 
همان چيزي است که تمام طاغوت ها با آن مخالفت کرده اند: }َفقاَل َأَنا َربُُّكُم اْلَْعلي{ 
)نازعات، 24؛ شــعراء، 29( و تمام انبياي الهــي: مأمور به ابالغ آن بوده اند و به 
دنبال دعوت به عبوديت اهلل تعالي، انســان ها را بــه اجتناب از بندگي طاغوت نيز 
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اُغوَت{  ٍة َرُســواًل َأِن اْعُبــُدوا اهلَل َو اْجَتِنُبوا الطَّ فرا خوانده اند: }َو َلَقْد َبَعْثنا ِفي ُكلِّ ُأمَّ
)نحل، 36؛ عياشــي، 1380ق، ج2، ص258(. بر اساس اين مرتبه از توحيد، مؤمنان 
بايد همچنان که بنده خداوند تعالي هســتند، از عبادت غير او روي گردان باشــند: 
}ِلَيْعُبــُدوا ِإلهًا واِحدًا{ )توبه، 31(. اهميت اين امر به  اندازه اي اســت که به فرموده 

معصومين:، اگر کسي هزار ســال خداوند متعال را عبادت کند درحالي که اهل 
برائت از دشمنان او و دشمنان اولياي او نباشد، اين عبادت از او پذيرفته نمي شود؛ 
هرچند روزه بسيار گرفته و نماز بسيار خوانده باشد: »َو إِْن َكُثَرْت َصاَلُتُه َو ِصَياُمُه« )شيخ 
صدوق، 1361، ص399(. همچنين القاي هميشگي اين »انحصار بندگي« در قالب 
نمازـ  که از واجبات عملي مؤمنان اســتـ  نيز نشان دهنده اهميت آن، و بيان کننده 
ضرورت نفي عبوديت از اغيار اســت؛ چنان که در سوره حمد پس از بيان توحيد 
عبادي }ِإيَّاَك َنْعُبُد{ )فاتحه، 5(، لزوم برائت از اغيار نيز بيان شده است )فاتحه، 7(؛ 
عالوه بر اينکه خود تقديم »اياک« بر فعل نيز يعني غير تو نه، که خود نوعي برائت 
اســت )ر.ک: خرازي، 1417ق، ج1، ص69؛ سبحاني، 1386، ص59(. به طور کلي 
بر اســاس توحيد عبادي، کساني که مي خواهند عبد اهلل تعالي باشند، بايد عالوه بر 
بندگي و انابه الي اهلل، در عمل نيز از عبوديت طاغوت اجتناب کنند. ازاين رو در قرآن 
کريم به مؤمناني که با تمســک به اين توحيد، خود را از بندگي غير خداوند متعال 
اُغوَت َأْن َيْعُبُدوها َو َأناُبوا  رها کرده اند، بشارت داده شده است: }َو الَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّ
ِإَلي اهلِل َلُهُم اْلُبْشــري{ )زمر، 17(. اما کســاني که از اهل باطل برائت نمي جويند و 

در حقيقت عبد آنان شده اند »َفَعَبُدوُهْم ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُرون« )کليني، 1365، ج1، 53(، 
مــورد مذمت قرار گرفته اند )حجر، 96؛ طور، 43؛ مريم، 81؛ انعام، 19 و 74. ر.ک: 

سبحاني، 1386، ص60(.

ب( پذيرش واليت، زيربناي اعتقاد به برائت

دومين زيربناي اعتقاد و عمل به برائت، پذيرش واليت اولياءاهلل تعالي است که 
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در طول حاکميت و واليت اهلل تعالي است.1 »واليت« در لغت از ماده »و ل ي« است 
و معاني متعدد آن در دو معناي »محبت« و سرپرستي و حاکميت، خالصه مي گردد 
)طريحي، 1375، ج4، ص533(. واليت در اصطالح در معناي »حق تصرف« به کار 
مي رود که بالذات از آن خداوند تعالي است؛ ولي از جانب خداوند تعالي به بندگان 
خاص خود تمليک و تفويض شده است و ايشان مظاهر واليت الهي هستند )نساء، 
80؛ آل عمران، 32؛ سبحاني، 1407ق، ج1، ص21؛ طباطبايي، 1374، ج6، ص35(. 
بر اســاس روايات اهل بيت: نيز واليت مقام وجوب اطاعت اســت؛ زيرا براي 
بيان مقام »واجب االطاعه« بودن ايشان، به آيه واليت )مائده، 55( استشهاد فرموده اند 
)کليني، 1365، ج1، ص147(. همچنين »واليت« وصف امام است و اطاعت از امام 
واجب شمرده شده است. پس واليت تعبير ديگري از »مقام وجوب اطاعت« است 

)شيخ صدوق، 1362، ص478(.

بر اساس نقل هاي شــرعي، واليت، امري »انحصاري« است: }ِإنَّما َوِليُُّكُم اهلُل َو 
الَة َو ُيْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعون{ )مائده، 55(  َرُسوُلُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيُموَن الصَّ

و اين »انحصار« دال بر اين اســت که با قبول واليت، برائت از کســاني که مدعي 
اين مقام هســتند درحالي که »چنين امري به ايشان تفويض نشده و در اين ادعاي 
خود، ظالم، متجاوز و دروغ گو مي باشند« )محقق کرکي، بي تا، ص29( نيز ضروري 
خواهد بود )ر.ک: حزين الهيجي، 1375، ص95؛ شــيخ صــدوق، 1413ق، ج2، 
ص61(. ايــن ضرورت در قرآن و حديث به دو صورت »نفي و انکار« و »برائت و 

عداوت« بيان شده است:

يک - بر اساس آيات و روايات، هر شخص هنگامي واليت الهي را واقعًا پذيرفته 
است که واليت اغيار را »انکار« کند و از پذيرش واليت واليان دروغين، بيزار باشد 
)ر.ک: محقق کرکي، بي تا، ص29(. آيات و روايات به سه صورت بر اين امر داللت 

مي کنند:
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اول - آيات و رواياتي که مؤمنان را خطاب قرار داده و با عباراتي مانند »ال تتخذوا« 
ايشــان را صريحًا از پذيرش واليت كفار و طاغوت ها »نهي«  كرده اند )ممتحنه، 1؛ 
توبه، 23؛ مائده، 51 و57؛ نســاء، 89 و144؛ آل عمران، 118. عياشي، 1380ق، ج1، 
ص72؛ کليني، 1365، ج1، ص374( يا به دنبال »امر« به پذيرش واليت الهي، »نهي« 

از پذيرش واليت ديگران را نيز بيان کرده اند )مائده، 55 ـ 57(؛

دوم-  آيات و رواياتي که در آنها پذيرش واليت شيطاني »خسران آشکار« دانسته 
شده و از آن برحذر داشته اند )نساء، 119. کوفي، 1410ق ، ص370؛ ر.ک: مازندراني، 

1421ق، ج7، ص91(؛

ســوم - آيات و رواياتي که بر »انحصاري بــودن واليت« براي خداوند متعال و 
اولياي او)لقمان، 30؛ نور، 25؛ حج، 6 و 62؛ عياشي، 1380ق، ج2، ص261؛ حسيني 
استرآبادي، 1409ق، ص39( و »سلب واليت از اغيار« )سجده، 4؛ کهف، 26؛ رعد، 

11؛ شوري، 28( داللت مي کنند.

تمام اين ســه دســته، بيان کننده »لزوم انکار و عدم پذيــرش واليت طاغوتي و 
شيطاني« و شريک قائل نشدن در واليت الهي هستند.

دو- همچنين، بر اساس روايات، قبول واليت عالوه بر اينکه خواهان نفي و انکار 
واليت اغيار اســت، خواهان »اعالم برائت و عداوت با اعداءاهلل تعالي« نيز مي باشد 
)ر.ک: ابــن شــاذان، 1363، االيضاح، ص509؛ حزين الهيجــي، 1375، ص93(. 

روايات به شکل هاي گوناگوني اين امر را بيان نموده اند:

اول - عــالوه بر اينکه در برخي از ادعيه و زيارات، به دنبال ســفارش به »قبول 
واليت« مثبت و الهي، به »عداوت و اعالن برائت« از اعداء اهلل نيز توجه داده شــده 
)کليني، 1365، ج1، ص293؛ فاضل، 1412ق، ص94؛ طوسي، 1365، ج6، ص102؛ 
شــيخ صدوق، 1371، ص105(، برخي از روايات، باور به لزوم عداوت و برائت از 
اَءُة ِمْن َأْعَدائِِهْم َواِجَبة«  ْم َواِجَبٌة َو اْلَبَ دشــمنان را نيز »واجب« مي دانند؛ مانند: »َو اْلَواَلَيُة َلُ
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)مجلســي، 1404ق، ج10، ص226؛ فيض کاشاني، 1418ق، ج2، ص927(؛ با اين 
بيان که بندگان خدا بايد همراه با اقرار به توحيد و واليت، به برائت از اعدا نيز اقرار 

کنند )ر.ک: عياشي، 1380ق، ج 2، ص258(؛

دوم  - برخي از روايات، اين مالزمه را »امري ضروري که الجرم حاصل مي گردد« 
مي دانند و بيان مي کنند که واليت و دوستي خالص با هرکس، دشمني با دشمن آن 
شــخص را نيز الزامًا در پي دارد و اين تالزم در واقع وجود دارد؛ چه شــخص آن 
دشمن را بشناسد و چه نشناسد؛ چنان که حضرت امير مؤمنان7 به عمار فرمود: 

اي عمار، هركس موسي و هارون را دوست داشت و از دشمنان ايشان بيزاري جست، 
از گوساله و سامري برائت جسته بود و هركس گوساله و سامري را دوست داشت و 
از دشمنان آنها بيزاري جست، از موسي و هارون برائت جسته بود؛ بدون آنكه خودش 

بداند )سليم بن قيس هاللي کوفي، 1415ق، ص921(؛

ســوم  - در برخي از روايات با تصريح به اينکه برائت از دشمنان »متمم پذيرش 
واليت الهي« اســت، بناي اعتقاد به برائت را بــر اعتقاد به واليت قرار مي دهند »َو 
ِهْم« )ابن ادريس حلي، 1411ق، ص640؛ شيخ  اَءةِ ِمْن َعُدوِّ ُه اَل َيتِمُّ اْلَواَلَيُة إاِلَّ بِاْلَبَ اْعَلــْم َأنَّ

صدوق، 1371، ص106( و بيان مي کنند که باور مؤمنان به واليت بايد باوري ديگر 
را نيز به دنبال داشــته باشد و آن، اعتقاد به لزوم برائت از دشمنان خداوند متعال و 

دشمناِن دوستان اوست.

ج( ايمان، زيربناي برائت2

سومين زيربناي برائت از دشمنان خداوند متعال، ايمان است. ايمان مصدر باب 
»اِفعال« و از ريشه »آَمَن يؤِمُن«، به معناي گرويدن، ايمن گرداندن، باور داشتن، اقرار 
و تصديــق کردن همراه با انقياد، اعتماد و اطمينان خاطر، ســکون قلب و خضوع 
اســت )قرشــي، 1371، ج1، ص124؛ مرتضي زبيــدي، 1414ق، ج18، ص24؛ 
راغب اصفهاني، 1412ق، ج1، ص207(. پيروان مذهب حق، به تبع سخنان امامان 
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معصوم:، نقش درخور توجهي براي تصديق قلبي در ايمان قائل شده اند؛ تا حدي 
که برخي، اساس ايمان را تصديق قلبي دانسته و بعضي اقرار زباني را نيز در کنار اين 
تصديق الزم دانسته اند. اما با توجه به برخي روايات، مي توان ايمان کامل را داراي 
َساِن َو َعْقٌد ِف  سه مؤلفه دانست: تصديق قلبي، اقرار زباني و عمل: »اْلِيَمُن ُهَو اْلِْقَراُر بِاللِّ

ْرَكان« )کليني، 1365، ج2، ص27(.  اْلَقْلِب َو َعَمٌل بِاْلَ

بنابراين پذيرش و تصديق قلبي از جمله مهم ترين مؤلفه هاي ايمان است )مجادله، 
22( که با محبت و عاطفه همراه مي باشــد. ازاين رو مؤمن در نتيجه ايمانش داراي 
عواطفي مانند محبــت )بقره، 165( و اکراه )حجــرات، 7( مي گردد. انزجار قلبي 
از قاطعان طريق هدايت بشــر نيز نوعــي گرايش به حقايق بر پايه عواطف دروني 
است و مرتبه ايمان شخص مؤمن، تعيين کننده ميزان برائت او از اينان است )ر.ک: 
فتــح، 4؛ انفال، 2؛ آل عمران، 173؛ احزاب، 22؛ توبه، 124(؛ زيرا  قلب هم قرارگاه 
ايمان است )نحل، 106 و 108؛ حجرات، 12؛ مجادله، 22؛ جاثيه، 23( و هم کانون 
عواطف. بنابراين همان گونه که مهم ترين پايگاه ايمان، قلب است، بيزاري از دشمناِن 
ايمان نيز از قلب آغاز مي شــود و مؤمن با تمســک و التزام به يکي از محکم ترين 
دستاويز هاي ايمان، يعني حب و بغض در راه خداوند تعالي )برقي، 1371ق، ج1، 
ص263؛ ســند، 1416ق، ص297؛ کليني، 1365، ج2، ص125و127(، هرکس را 
که خدا دوســت دارد، دوست مي دارد و هرکه را مبغوض خداوند است، مبغوض 
مي دارد؛ يعني شــدت و ضعف ميل و محبتش به ديگران به قرب و بعدشان نسبت 
به خدا بســتگي دارد )ر.ک: مازندراني، 1421ق، ج1، ص253؛ خرازي، 1417ق، 

ج2، ص83(.

ايمان عالوه بر بعد شناختي و عاطفي، داراي ابعاد »لساني و رفتاري« نيز هست؛ 
يعني ايمان قلبي بايد در گفتار و رفتار مؤمن نيز ظاهر شود. ازاين رو اقرار و ايمان 
کامل به خداوند تعالي، پيامبر9 و ائمه:، مســتلزم »اعالم بيزاري« از دشــمنان 
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ايشــان است )ر.ک: عياشــي، 1380ق، ج2، ص116(؛ يعني ايمان در مقام عمل، 
عالوه بر اموري مانند شهادت به توحيد و رسالت، مستلزم ابراز انزجار و دشمني 
در راه خداوند متعال نيز هست )کليني، 1365، ج2، ص124؛ حمود، 1421ق، ج2، 
ص171( و مؤمنان بر اساس بعد عملي ايمان، از کفر و شرک و نفاق بيزار خواهند 
بود )ر.ک: حســيني همداني، 1404ق، ج12، ص178 و ج16، ص241( و همراه 
با ايمان به خداوند متعال، به طاغوت نيز کافر مي شــوند )بقره، 256(؛ يعني ايمان 
به خداوند متعال اجتناب و اعالم بيزاري از طاغوت را نيز در پي خواهد داشــت 
)ر.ک: سبحاني، 1411ق، ج2، ص85(. ايمان خالص در مقام عمل، طرد کننده ظلم 
و تباهي، و مســتلزم پرهيز و دوري از نااهالن و برائت از آنان خواهد بود )کليني، 
1365، ج1، ص413؛ نباطي بياضي، 1384ق، ج1، ص288؛ شــهيد ثاني، 1360، 
ج3، ص299(. بلکه اگر ايمان و عمل صالح، برائت از دشــمنان خداوند متعال را 
به دنبال نداشــته باشد، هيچ فايده اي براي شخص ندارد )کراجکي، 1410ق، ج1، 
ص247؛ شيخ صدوق، 1362، ص138؛ کاشف الغطاء، 1425ق، ص65(؛ چنان که 
بر اســاس رواياتي، جنبه عملي ايمان، خواستار دشمني عملي با دشمنان اولياءاهلل 
تعالي نيز هست )کراجکي، 1410ق، ج1، ص247( و عبادت خداوند متعال بدون 
اعالم بيزاري از دشــمنان او پذيرفته نمي شــود )صفار، 1404ق، ص363؛ برقي، 
1371ق، ج1، ص199(؛ يعني آنچه در قلب مؤمن است، در عمل او نيز بايد آشکار 
شود. »بايد هركه و هرچه را خداوند دشمن دارد، مثل كفار و مشركين و ضالين و 
مضلين و مبدعين و ظالمين و فسق و فجور را دشمن بدارد« )طيب، 1378، ج12، 

ص227(. 

بنابراين، ايمان کامل، خالص و مقبول، مستلزم اعالم انزجار و دشمني با دشمنان 
خداوند متعال در مقام عمل خواهد بود و عدم التزام شــخص به برائت از دشمنان 

خداوند تعالي، نشانه بيماري قلب و نفاق اوست )مائد، 52(.
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2. قلمرو کاربرد برائت

پس از بيان مباني اعتقاد به برائت، بايد بدانيم، اين گونه نيست که مؤمنان بتوانند در 
هر زمان و از هرکس بخواهند، اعالم برائت کنند؛ بلکه برائت داراي محدوديت  هايي 

است که بايد در مقام عمل مورد توجه مؤمنان قرار گيرد.

الف( محدوديت در زمان برائت

اولين محدوديت برائت، محدوديت زماني آن، به ســبب آموزه »تقيه« اســت. با 
اين توضيح که چنان که مي دانيم تقيه نيز مانند برائت مورد ســفارش فراوان اولياي 
الهي اســت؛ به گونه اي که ايشان نه تنها مؤمنان را به اين امر مهم تشويق کرده اند، 
بلکه آن را »واجب« دانســته و مؤمنان را به آن امر کرده و با کلماتي مانند »آُمُرَك« 
)طبرســي، 1403ق، ج1، ص238( و »َعَلْيُكْم« )طوسي، 1414ق، ص293؛ کوفي، 
1410ق، ص366( و به کار بردن لفظ »َفِريَضٌة« )مجلسي، 1404ق، ج72، ص421( 
و »َواِجٌب« )شــيخ صدوق، 1362، ج2، ص607(، مؤمنان را به ســوي تقية بجا و 
به موقع سوق داده اند و با صيغه نهي و ادات تحذير مانند »إِيَّاَك« )طبرسي، 1403ق، 
ج1، ص238(، از ترک آن در موضع الزم برحذر داشته و فرموده اند: چنين کسي از 
ما نيست )طوسي، 1414ق، ص293( و ترک تقيه را مانند ترک نماز )شيخ صدوق، 
1413ق، ج2، ص127(، و سبب خشــم الهي دانسته اند )امام حسن عسكري7، 
1409ق، ص574(. اين همه تأکيد، نشــان دهنده »وجوب تقيه« در شــرايط خاص 
است و از آنجا که احکام، تابع موضوعات اند و هر جا که موضوع پديد آيد، حکم 
نيز به دنبال آن مي آيد، در نتيجه هرگاه شــرايط »تقيه واجب« ايجاد شــود، حکم 
وجــوب تقيه هم در پي آن خواهد آمد و با آمدنــش، حکم برائت و امثال آن، که 
احکام اولي هستند، تعبدًا معلق مي شوند؛ زيرا با تغيير شرايط و از بين رفتن امکان 
تطبيق موضوع با حکم اولي، نوبت به حکم ثانوي مي رسد )ر.ک: خويي، 1419ق، 

ج3، ص511؛ صدر، 1417ق، ج5، ص509(. 
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در توضيح بايد گفت در جاي خود اثبات شــده است که احکام از يک حيث به 
اولي و ثانوي تقسيم مي شوند )ر.ک: آخوند خراساني، 1430ق، ج1، ص348 و ج2، 
ص270(. اولي، حکمي است که بر افعال به لحاظ عنوان نخستين آنهاـ  بدون توجه 
به عوارضي که ممکن است بر آنها عارض شود )مکارم شيرازي، 1425ق، ص497( 
ـ بار مي گردد و ثانوي حکمي اســت که با توجه به عوارض و شرايط موضوع، به 
صورت موقت بر آن منطبق مي گــردد؛ يعني با عروض وصفي بر موضوع، عنوان 
تغييــر مي کند و با تغييــر عنوان، حکم نيز تغيير خواهد کــرد؛ مانند حرمت روزه 
ضرري؛ به عبــارت ديگر هنگامي که اوصاف و عناوين ثانــوي مانند اضطراري، 
ضرري، ضروري، حرجي، نذري، اکراهي، عهدي، قسمي، تقيه اي، حکومتي و امثال 
آن )ر.ک: کالنتــري، 1378، ص184؛ خميني، 1420ق، ج1، ص12( روي موضوع 
قرار گرفتند، به محض تغيير عنوان، حکم اولي »معلق« مي شود و حکم ثانوي ـ که 
در طول حکم اولي است )ر.ک: مشکيني، 1371، ص122(ـ  تا زماني که اين وصف 
براي موضوع باقي است، »به صورت موقت« جانشين حکم اولي مي گردد؛ مثاًل در 
شــرايط تقيه واجب، عنوان »برائت تقيه اي« به وجود مي آيد که عنواني ثانوي است 
و بر اساس آن، برائت، به بيزاري قلبي و دور از چشم مخالفان محدود مي گردد. اما 
زماني که شــرايط عارضي تقيه اي منتفي شد، باز هم همان حکم اولي برائت، يعني 

برائت قلبي، و لساني و عملي بر عهده مؤمنان خواهد بود.

ب( محدوديت در افراد مورد برائت

دوميــن محدوديت برائت، محدوديت در افرادي اســت که مؤمنان بايد از آنها 
برائت بجويند؛ با اين توضيح که افراد و گروه  هايي که از نظر اعتقادي در تعامل يا 
تقابل با مؤمنان و جامعه ايماني هســتند، از دو حال خارج نيستند: يا درون جامعه 
مؤمنان هستند يا بيرون آن. آنها که درون جامعه ايماني هستند، يا بر صراط مستقيم 
ثابت قدم مانده اند يا منحرف شــده اند. ثابت قدمان نيز يا ضعيف االيمان اند يا قوي. 
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اما کســاني که از جامعه مؤمنان خارج اند، يا با مؤمنان دشمني مي کنند يا نمي کنند. 
وظيفه مؤمنان، اعالم برائت از تمام اين افراد نيست؛ زيرا اگر قرار باشد با همه اينها 
يک گونه رفتار شــود، نه معقول است و نه مطلوب. ازاين رو مذهب حق تنها براي 
برخورد با برخي از اينها توصيه به برائت مي کند که شامل دو گروه کلي اند: »دشمنان 
دين در خارج از حلقه جامعه ايماني« و »فاسدکنندگان دين در درون جامعه مؤمنان«.

يک-  لزوم برائت از دشمنان دين و مدارا با غير مؤمنان بي آزار

اولين گروهي که بايد از آنها اعالم برائت کرد، کســاني هستند که َعَلم مخالفت 
برافراشته و در صدد مبارزه با دين حق اند؛ چه مشرک باشند، چه اهل کتاب و چه 
نواصب. اما کســاني که اهل عناد و رويارويي با مؤمنان نيستند و خواستار زندگي 
مســالمت آميزند، اليق مدارا در گفتار و رفتار هســتند؛ هرچند کافر، مشرک يا غير 
امامي باشــند و هرچند مؤمنان در باطن از عقايد و اعمال مشــرکانه و باطل آنان 
بيزار باشــند؛ چنان که حضرت ابراهيم7 با سرپرست مشرک خود با مدارا رفتار 
مي کرد؛ اما زماني که دانســت او نه فقط مشــرک، که »َعُدوٌّ هلِلِ« است، از او برائت 
ا َتَبيََّن َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ هلِلِ َتَبرََّأ ِمْنُه{ )توبه، 114 همچنين ر.ک: طيب، 1378،  جست: }َفَلمَّ
ج6، ص324(. اين ســخن با آيه }ال َيْنهاُكُم اهلُل{ )ممتحنه، 8( و با وصف عدّو در 
ُكْم َأْوِلياء{ )ممتحنه، 1(، نيز بســيار سازگار است )ر.ک:  ي َو َعُدوَّ آيه}ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ
ســند، 1416، ص295(؛ چنان که قرآن کريم به حضرت رســول اهلل9 و مؤمنان 
دستور رفتار همراه با قســط با کافران غير حربي مي دهد: }ال َيْنهاُكُم اهلُل َعِن الَِّذيَن 
يِن ... َأْن َتَبرُّوُهْم َو ُتْقِسُطوا ِإَلْيِهم{ )ممتحنه، 8(. اما از کافران حربي  َلْم ُيقاِتُلوُكْم ِفي الدِّ

اعالم برائت مي کند و دســتور قتال با آنها را مي دهد: }ِإنَّما َيْنهاُكــُم اهلُل َعِن الَِّذيَن 
يِن ... َأْن َتَولَّْوُهــْم{ )ممتحنه، 9(. همچنين آيات ديگري مثل آيه 57  قاَتُلوُكــْم ِفي الدِّ

سوره مائده به صورت مطلق نمي فرمايد با اهل کتاب دوستي نکنيد، بلکه قيد }الَِّذيَن 
اتََّخُذوا ِديَنُكْم ُهُزوًا َو َلِعبا{ را مي آورد.
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ين{ )ممتحنه، 9(، }َعُدوٌّ هلِلِ{ )توبه، 114(،  اوصاف و قيود }الَّذيَن قاَتُلوُكْم ِفي الدِّ
وا ِديَنُكْم ُهُزوًا َو َلِعبا{ )مائده، 57( و  ُكم{ )ممتحنه، 1(، }الَِّذيَن اتََّخــذُ ي َو َعُدوَّ }َعــُدوِّ

همچنين عبارت }َودُّوا ما َعِنتُّْم{ )آل عمران، 118(، همه اوصافي هستند که مي توانند 
مشــعر به عليت و بيان کننده سبب نهي از دوســتي با کافران، بلکه بيزاري از آنها 
باشند )ر.ک: امين، 1361، ج3، ص235(. از طرفي مي دانيم که علت، هم مخصص 
است و هم معمم. بنابراين مؤمنان از کساني که داراي چنين صفاتي نباشند، برائت 
نمي جويند؛ اما هر کس داراي اين صفات باشد، مستحق اعالم انزجار خواهد بود؛ 

هرچند از نزديک ترين افراد به مؤمنان از حيث نسب، مليت و امثال آن باشد. 

بنابراين درست است که برخي آيات مانند }يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلكاِفِريَن 
َأْوِلياَء{ )نســاء، 144(، بر لزوم برائت از همه کافران داللت مي کنند )ر.ک: حسيني 

شاه عبدالعظيمي، 1363، ج2، ص621(، اما اين مطلق بايد حمل بر مقيد شود و مقيد، 
آيه }ال َيْنهاُكُم اهلُل{ )ممتحنه، 8( و امثال آن اســت که به صراحت در ادامه با »انما« 
که مفيد حصر است، نشان مي دهد مؤمنان فقط بايد از کساني که به صورت آشکار 
با مؤمنان دشمني مي کنند، برائت بجويند )ر.ک: مکارم شيرازي و همکاران، 1386، 

ج24، ص31؛ امين، 1361، ج12، ص259(.

بنابرايــن وظيفه مؤمنان، برائت از همه غير مؤمنان نيســت؛ بلکه در صورتي که 
آن غير مؤمنان با ايشــان دشمني نکنند و آزاري به مؤمنان نرسانند، شايسته »روابط 
رســمي و دوستي غير صميمي« نيز هســتند؛ چنان که خداوند متعال در سوره آل 
عمران، مؤمنان را خطاب قرار مي دهد و مي فرمايد: }يا َأيَُّهــا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا 
ِبطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم{ )آل عمران، 118(. اين آيه، مؤمنان را از صميمت در دوســتي با 

غير مؤمن نهي فرموده است؛ نه از دوستي صرف يا از رفتار نيک و عادالنه )کاشاني، 
1373، ج1، ص234(. همچنين در ســوره توبه نيز مطلــق رابطه با کفار را مذموم 
نمي شــمارد؛ بلکه فقط رابطه سّري و بر خالف رفتارهاي متعارف رسمي را مردود 
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وا ِمْنُكْم َو َلْم َيتَِّخُذوا ِمْن  ا َيْعَلِم اهلُل الَّذيَن جاَهــدُ مي داند: }َأْم َحِســْبُتْم َأْن ُتْتَرُكوا َو َلمَّ
ُدوِن اهلِل َو ال َرُســوِلِه َو اَل اْلُمْؤِمنيَن َوليَجًة َو اهلُل َخبيٌر ِبما َتْعَمُلون{ )توبه، 16(؛ زيرا 

»وليجه« به کسي گفته مي شود که محرم اسرار است يا داراي رابطه سّري بر خالف 
جريان عادي و عرفي با کســاني اســت که جزء آنها نمي باشد )ر.ک: مصطفوي، 

1360، ج13، ص197؛ داورپناه، 1375، ج5، ص266(.

دوـ لزوم برائت از فاسدکنندگان دين و مدارا با مؤمنان ضعيف االيمان

دومين گروهي که شارع مقدس برائت از آنان را شايسته مي داند، کساني هستند 
که هرچند در ميان مؤمنان بوده يا هســتند، اما دچار انحراف شــده اند و با انحراف 
خود موجب تزلزل در جبهه حــق و ايمان مؤمنان مي گردند؛ مانند غالت، واقفيه، 
مدعيان دروغين وکالت از امام معصوم7 و هر فاسدالعقيده اي که در جبهه مؤمنان، 
َضِة  َضا7 َذمُّ اْلُغاَلةِ َو امْلَُفوِّ َسِن الرِّ موجب تضعيف نيروي مؤمنان گردند: »ُرِوَي َعْن َأِب اْلَ

اَءُة ِمْنُهْم« )طبرسي، 1403، ج2، ص437(. َو َتْكِفرُيُهْم َو اْلَبَ

معصوميــن:، به صراحت فرموده اند ما از کســاني که در مورد ما ســخناني 
مي گويند که ما خود آن ســخنان را در مورد خودمان نمي گوييم، برائت مي جوييم: 
ُأ إَِلی اهللِ ِمْنُهْم« )مجلســي، 1404، ج25، ص286(؛ مانند کساني که  ُأ إَِلی اهللِ ِمْنُهْم َنْبَ »َنْبَ

گمان مي کنند ما انبياي الهي هســتيم )کليني، 1365، ج1، ص270( و کســاني که 
گمان مي کنند ما ارباب هســتيم )کشي، 1348، ص297( و کساني که بر اين باورند 
که خلق به ســوي ما باز مي گردند و روزي شان بر عهده ماست )مجلسي، 1404، 
ج25، ص343( يا مي گويند ما آلهه زمين هستيم )کليني، 1365، ج1، ص270(. اهل 
بيت:، از تمام اين ادعا هاي کذب و از افرادي که مدعي آن بودند )طوسي، 1411، 
ص397(، اعالم برائت مي  کردند و آنها را لعن و نفرين مي فرمودند )کشي، 1348، 
َر َعْنُه  ص323( و با اين کار، ياران خويش را از آن گمراهان برحذر مي داشتند: »لُِتَحذِّ

َأْصَحاِب« )کشي، 1348، ص554؛ همچنين ر.ک: مفيد، 1413، ص49(. 
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ميزان خطر برخي از اين گمراهان چنان زياد است که اهل بيت:، آنها را دشمنان 
ْم َأْعَداُؤَنا« )نوري، 1408، ج12، ص323( و مبارزه و انکار  ُ خود معرفي مي کردند: »إِنَّ

آنها را به جهاد در رکاب حضرت رسول اهلل9 تشبيه مي فرمودند )همانجا(. 

بنابراين چنين افرادي نيز شايسته برائت اند. اما ساير کساني که در جبهه حق قرار 
دارند، نبايد مورد برائت مؤمنان قرار گيرند؛ هرچند نادان يا ضعيف االيمان باشــند 
يا عقايد کاماًل صحيح هم نداشــته باشــند )طالقاني، 1373، ج1، ص27(. پيشوايان 
معصوم اماميه در اين مورد مي فرمايند درست است که برخي از شما افضل از ديگران 
هســتيد، برخي بيشــتر اهل نمازند و برخي داراي بصيرت بيشتري هستيد و داراي 
درجات متفاوتي هستيد، اما اين دليل نمي شود که بخواهيد از يکديگر برائت بجوييد: 

ُأ َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض إِنَّ امْلُْؤِمننَِي َبْعُضُهْم َأْفَضُل  اَءَة َيْبَ َعْن َأِب َعْبِد اهللِ 7 َقاَل َما َأْنُتْم َو اْلَبَ

َرَجات  ِمْن َبْعٍض َو َبْعُضُهْم َأْكَثُر َصاَلًة ِمْن َبْعٍض َو َبْعُضُهْم َأْنَفُذ َبَصًا ِمْن َبْعٍض َو ِهَي الدَّ

)کليني، 1365، ج2، ص45(.

نتيجه

در اين مقاله در پي يافتن مباني اعتقادي برائت و گستره کاربرد اين آموزه بوديم و 
از آنجا که آيات و روايات فراواني در باب برائت وارد شده است، بناي اين تحقيق 
را بر بررســي اين منقوالت قرار داديم و دانستيم سه آموزه بنيادين توحيد، واليت 
و ايمان، زيرساخت هاي اعتقادي برائت اند. همچنين در تبيين قلمرو برائت توضيح 
داده شد که اواًل تقيه واجب، محدودکننده موقت آموزه برائت است و ثانيًا در اعتقاد 
و عمل به برائت، وظيفه مؤمنان، برائت از »دشمنان خارجي« است که با خداي تعالي 
و مؤمنان سر ستيز دارند و »دشمنان داخلي« که تضعيف کننده ايمان مؤمنان هستند. 
اما برائت از ديگراني که به دين و مؤمنان آزاري نمي رسانندـ  هرچند کافر، مشرک، 
مسلمان غير امامي يا مؤمنان ضعيف االيمان باشند ـ الزم نيست؛ بلکه اينان شايسته 

رفتاري همراه با قسط و نيکي هستند.
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پي نوشت
1. هرچنــد بررســي اين مبنــا در ذيل مبحث 
توحيــد ربوبــي امکان پذير اســت، اما به 
دليل اهميت آن، به صورت مســتقل تبيين 

مي گردد.

2. هرچند توحيد و واليت نيز از متعلقات ايمان 
هســتند، اما از آنجا که مفاهيم ايمان قلبي 
و عملي بــه وضوح در روايات بيان شــده 
و همچنين گفتيم کــه برائت نيز داراي دو 
مرحلــه قلبي و عملي اســت و همچنين به 
دليــل اينکه هم در برائــت و هم در ايمان، 
بعــد عملــي بســيار مهــم و تعيين کننده، 
صداقت و خلــوص در ايمان و برائت قلبي 
اســت، ازاين رو بيان رابطه زيربنايي اين دو 
بسيار حائز اهميت و شايسته بررسي مجزا 

از مباحث قبل است.
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ابــن1ادريــس1حلــي،1محمد1بــن1احمد31.1

)1411ق(.1مستطرفات السرائر،1قم،1جامعه1
مدرسين.

ابن1شــاذان،1فضــل1بن1شــاذان1)1363(.41.1
االيضاح، تهران،1دانشگاه1تهران.

ابن1شاذان،1محمد1بن1احمد )1407ق(.1مائة .51
منقبة من مناقب أميرالمؤمنين واألئمة،1قم،1

انتشارات1مدرسه1امام1مهدي/ .1
ابن1شهرآشوب،1محمد1بن1علي1)1379ق(.61.1

المناقب،1قم،1انتشارات1عالمه.
ابن1طــاووس،1علي1بن1موســي1)1367(.71.1

إقبال األعمال، تهران،1دارالكتب1اإلسالمية.1
ابن1قولويه،1جعفر1بــن1محمد1)1356ق(.81.1

كامــل الزيــارات،1نجف،1انتشــارات1
مرتضويه.

ابن1منظور،1محمد1بن1مكــرم )1414ق(. .91
لسان العرب،1بيروت،1دار1صادر.

اســتر1آبادي،1سيدعلي1)1409ق(.1تأويل .101
اآليات الظاهرة،1قم،1جامعه1مدرسين.

برقــي،1احمد1بــن1محمــد1)1371ق(. .111
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المحاسن،1قم،1دارالكتب1اإلسالمية.
حزين1الهيجي،1محمدعلي1بن1ابي1طالب121.1

ميراث1 تهــران،1 الســبل،1 فتح   .)1375(
مکتوب.

امام1حسن1عسکري17)1409ق(.1تفسير .131
امام1،7قم،1مدرسه1امام1مهدي].

حســن،1عبداهلل1)1427ق(. مناظرات في .141
العقائد و االحکام،1قم،1دليل1ما.

سيدمحمدحســين151.1 تهرانــي،1 حســيني1
)1426ق(.1امام شناسي،1مشهد،1نشر1عالمه1

طباطبايي.
حســيني1علــوي1،1محمداشــرف11بــن161.11

عبدالحبيــب )1381(. عالقــة التجريد، 
تهران،1انجمن1آثار1و1مفاخر1فرهنگي.

حســيني1همدانــي،1سيدمحمدحســين171.1
)11404ق(،1انــوار درخشــان،1تهــران،1

کتابفروشي1لطفي.
حمود،1محمد1جميل1)1421ق(. الفوائد .181

البهية في شــرح عقايد االمامية،1بيروت،1
مؤسسة1االعلمي.

)11426ق(.191.1 بن1جعفــر1 عبداهلل1 حميري،1
قرب االسناد،1تهــران،1انتشارات1کتابخانه1

نينوي،1نرم1افزار1جامع1االحاديث.
خزاز1رازي،1علــي1بن1محمد1)1401ق(.201.1

کفاية االثر،1قم،1انتشارات1بيدار.
بداية .211 )1417ق(.1 سيدمحســن  خرازي،1

المعارف االلهية في شرح عقايد االمامية، 

قم،1النشر1االسالمي.
خميني،1سيدروح1اهلل1)1420ق(.1الرسائل .221

العشرة،1قم،1نشر1آثار1امام1خميني.
)1419ق(.231.1 سيدابوالقاســم1 خويــي،1

دراســات في علم االصول،1قم،1مؤسسه1
دائرة1المعارف1في1فقه1االسالمي.1

ديلمي،1حســن1بن1محمــد1)1412ق(،241.1
إرشاد القلوب،1انتشارات1شريف1رضي.

راغــب1اصفهاني،1حســين1بــن1محمد251.1
القرآن،1 المفردات في غريب  )1412ق(. 
دمشق1ـ1بيروت،1دار1العلم1ـ1الدار1الشامية.

زمخشــري،1محمود1بن1عمر1)1979م(.261.1
أساس البالغة،1بيروت،1نرم1افزار1قاموس1

نور،1چاپ1اول.
271.1.)1381( جعفــر1 تبريــزي،1 ســبحاني1

االنصاف في مســائل دام فيها الخالف،1
قم،1مؤسسه1امام1صادق7.

----------------1)1382(.1واليت .281
تشــريعي و تکويني در قرآن مجيد،1قم،1

مؤسسه1امام1صادق7.
----------------1)1386(.1العقيدة .291

االسالمية،1قم،1مؤسسه1امام1صادق7.
301.1.)1386( 1----------------

سيماي عقائد شيعه،1ترجمه1جواد1محدثي،1
تهران،1نشر1مشعر.

)1407ق(.311.1 1-------------------
مفاهيم قرآن،1قم،1سيد1الشهداء1العلمية.1
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)1411ق(. .321 1-------------------
االلهيات علي هدي الکتاب و الســنة و 
العقل،1قــم،1المرکز1العالمي1للدراســات1

االسالمية.
)1425ق(. .331 1-------------------

الفکر الخالد في بيان العقائد،1قم،1مؤسسه1
امام1صادق7.

)1428ق(.341.1 1-------------------
محاضرات فــي االلهيات،1تلخيص1علي1
رباني1گلپايگاني،1مؤسسه1امام1صادق7.

ســبزواري،1هادي1بن1محمــد1)1383(.351.1
اسرار الحکم،1قم،1مطبوعات1ديني.1

ســليم1بن1قيس1هاللي1)1415ق(.1کتاب .361
سليم بن قيس،1قم،1الهادي7.

ســند،1محمــد1)1416ق(.1الصحابة بين .371
العدالة و العصمة،1قم،1لسان1صدق.

شبر،1ســيدعبداهلل1)1424ق(. حق اليقين .381
في معرفة اصول الدين،1قم،1انوار1الهدي.

شهيد1ثاني،1زين1الدين1بن1علي1)1409ق(. .391
حقائق االيمان مع رســالتي االقتصاد و 

العدالة،1قم،1کتابخانه1آيت1اهلل1مرعشي.1
الصوارم .401 شوشــتري،1نوراهلل1)1367ق(.1

المهرقة،1تهران،1چاپخانه1نهضت.
احقــاق .411 )1409ق(.1 1------------

الحق و ازهــاق الباطل،1قــم،1کتابخانه1
آيت1اهلل1مرعشي.

شــيخ1صدوق،1محمد1بن1علي1)1361(.421.1

معاني األخبار،1قم،1جامعه1مدرسين.
431. .)1362( 1-------------------

األمالي،1قم،1انتشارات1كتابخانه1اسالميه.
441.1.)1362( 1-------------------

الخصال،1قم،1انتشارات1جامعه1مدرسين.
451.1.)1364( 1-------------------

ثواب األعمال و عقــاب األعمال،1قم،1
انتشارات1شريف1رضي.1

461.1.)1371(1---------------------
اعتقادات االمامية،1ترجمه1حسني،1تهران،1

انتشارات1اسالميه.
471.1.)1378(1---------------------

عيون أخبار الرضا7، تهران،1انتشارات1
جهان.

)11395ق(.481.1 1-------------------
کمال الدين،1قم،1دار1الکتب1االسالمية.1

)11398ق(.491.1 1-------------------
التوحيد، قم،1انتشارات1جامعه1مدرسين.

)1413ق(. .501 1-------------------
انتشــارات1 قم،1 الفقيه،  اليحضــره  من 

اسالمي.
)1416ق(.511.1 1-------------------

صفات الشيعة،1تهران،1انتشارات1اعلمي.
صاحــب1بن1عبــاد،1اســماعيل1بن1عباد521.1

اللغة،1بيروت،1 )1414ق(.1المحيط فــي 
نرم1افزار1قاموس1نور،1چاپ1اول.

بحوث .531 صدر،1سيدمحمدباقر1)11417ق(.1
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فقه1 دائرة1المعارف1 قم،1 في علم االصول،1
اسالمي.

صفار،1محمد1بن11حسن1)1404ق(. بصائر .541
الدرجات،1قم،1كتابخانه1آيت11اهلّل1مـرعشي.

کاشــف .551 1.)1373( نظرعلي1 طالقانــي،1
االسرار،1تهران،1خدمات1فرهنگي1رسا.1

561.1.)1374( سيدمحمدحســين1 طباطبايي،1
الميزان في تفسير القرآن،1ترجمه1موسوي1

همداني،1قم،1جامعه1مدرسين.
طبرســي،1احمــد1بن1علــي1)1403ق(.571.1

االحتجاج،1مشهد1مقدس،1نشر1مرتضي.
طبرسي،1فضل1بن1حسن،1اعالم الوري، .581

تهران،1دار1الکتب1االسالميه.
طريحي،1فخرالدين1بن1محمد،1)1375(. .591

کتابفروشــي1 تهران،1 البحريــن،1 مجمع 
مرتضوي.1

طوســي،1محمد1بــن1حســن1)1365(.601.1
التهذيب،1تهران،1دار1الكتب1اإلسالمية.

)11411ق(.611.1 1----------------
الغيبة،1قم،1مؤسسه1معارف1اسالمي.1

)11411ق(.621.1 1----------------
فقه1 بيروت،1مؤسســه1 المتهجد،1 مصباح 

الشيعة.1
)1414ق(.631.1 1----------------

االمالي ، قم1،1دار1الثقافة.
طيب،1سيدعبدالحســين1)1378(. اطيب .641

البيان في تفسير القرآن،1تهران،1انتشارات1

اسالم.
عسکري،1ســيدمرتضي1)1378(. عقايد .651

اسالم در قرآن کريم،1ترجمه1کرمي،1قم،1
مجمع1علمي1اسالمي.1

عالمه1حلي،1حسن1بن1يوسف1)1407ق(. .661
نهــج  الحق  و كشــف  الصــدق ، قم1،1

دار1الهجرة.
)11409ق(. .671 1-------------------

األلفين،1قم،1دار1الهجرة.1
عياشي،1محمد1بن1مســعود،1)11380ق(.681.1

تفسير العياشي،1تهران،1چاپخانه1علميه.1
فاضل1مقداد،1مقداد1بن1عبداهلل1)1412ق(.691.1

االعتماد في شرح واجب االعتقاد،1مجمع1
البحوث1االسالمية.

فراهيــدي،1خليل1بن1احمــد1)1410ق(.701.1
العين، قم،1انتشارات1هجرت.1

فيض1کاشــاني،1محمد1بن1شــاه1مرتضي711.1
)1418ق(. علم اليقين في اصول الدين،1

قم،1انتشارات1بيدار.
قاضي1ســعيد1قمــي،1محمدســعيد1بن721.1

توحيد  شــرح  محمدمفيــد1)1415ق(.1
الصدوق،1تهران،1وزارت1فرهنگ1و1ارشاد1

اسالمي.
قطب1راوندي،1سعيد1بن1هبة1اهلل1)1407ق(. .731

الدعوات،1قم،1مدرسه1امام1مهدي].1
قمي،1علي1بن1ابراهيم1)11404ق(. تفسير .741

القمي،1قم،1دار1الكتاب.
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كفعمــي،1ابراهيم1بن1علــي1)11405ق(.751.1
المصباح، قم،1انتشارات1رضي.1

کاشف1الغطاء،1جعفر1)1425ق(. العقائد .761
الجعفرية،1قم،1مؤسسه1انصاريان.

کراجکي،1محمد1بن1علي1)11410ق(.1کنز .771
الفوائد،1قم،1دار1الذخائر.

کالنتري،1علي1اکبر1)1378(.1حکم تقيه در .781
تشريع اسالمي،1قم،1دفتر1تبليغات1اسالمي.1

کلينــي،1محمد1بــن1يعقــوب1)1365(. .791
الکافي،1تهران،1دار1الکتب1االسالمية.

ابراهيــم1)11410ق(. .801 کوفي،1فرات1بــن1
تفسير فرات،1مؤسسه1چاپ1و1نشر.

مازندراني،1محمدصالح1)11421ق(.1شرح .811
اصول کافي،1بيــروت،1دار1احياء1التراث1

العربي.1
مجلســي،1محمدباقــر1)11404ق،1الف(. .821

بحار األنوار،1بيروت،1مؤسسة1الوفاء.
------------1)11404ق،1ب(1مــرآة .831

العقول،1تهران،1دار1الکتب1االسالمية.1
محقق1کرکي،1علي1بن1حســين1)بي1تا(.841.1

نفحــات الالهوت في لعــن الجبت و 
الطاغوت،1بي1جا،1بي1نا.

مدرسي،1سيدمحمدتقي1)1377(. تفسير .851
هدايت،1مشهد،1آستان1قدس1رضوي.

مرتضــي1زبيــدي،1محمد1بــن1محمد861.1
)1414ق(.1تاج العروس،1بيروت،1نرم1افزار1

قاموس1نور.1

مشــکيني،1علــي1)1371(.1اصطالحات .871
االصول،1قم،1نشر1الهادي7.

مظفر،1محمدحســين1)1422ق(. دالئل .881
قم،1مؤسســه1 الحــق،1 لنهج  الصــدق 

آل11البيت:.
مفيــد،1محمد1بــن1محمــد1)1413ق(.891.1

االمالي،1قم،1کنگره1شيخ1مفيد.
مقدس1اردبيلي،1احمد1بن1محمد1)1383(. .901

حديقة الشيعة،1قم،1انتشارات1انصاريان.
)1425ق(.911.1 ناصــر1 شــيرازي،1 مــکارم1

انــوار الفقاهــة، قم،1مدرســه1حضرت1
اميرالمومنين7.

مــکارم1شــيرازي،1ناصر1و1همــکاران921.1
)1386(.1تفسير نمونه،1تهران،1دار1الکتب1

االسالمية.
موسوي،1سيدمرتضي1)1411ق(.1الذخيرة .931

في علم الکالم،1قم،1نشر1اسالمي.
ابراهيــم1)11397ق(.941.1 بن1 نعماني،1محمد1

الغيبة،1تهران،1مکتبة1الصدوق.
يزدي1مطلــق1و1جمعي1از1نويســندگان951.1

)1381(.1امامت پژوهي،1مشــهد،1دانشگاه1
رضوي.


