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Abstract  

Assimilating oneself to the infidels, i.e. conforming oneself to a Non-Muslim is 

totally abominable and there is almost no disagreement in this regard. However, 

there is no agreement about the situation of the matter in terms of obligatory 

judgment as well as its generality, specifically about the intension and the 

knowledge of the assimilated person. And despite the necessity of reporting the 

disagreements between the Sunni and Shi'ite jurists and their judgments to determine 

the duties of Islamic Governments when trading with Non-Muslim governments, 

there is no comprehensive and detailed comparative compiled written text. 

Accordingly, the author intends to fill in the gap through describing and evaluating 

different Fatwas of different jurists and to criticize the dominant theory among the 

Sunnis and believes that assimilating oneself to Non-Muslims in terms of their 

behaviors and specific beliefs, provided that they are proven to be proprietary, is 

unlawful only with the aim of promotion of infidelity and undermining Islam and 

they are not forbidden by themselves. It should be also mentioned that instances of 

assimilation are not worship-related and are submissive to the customary opinion 

and consequently depends upon time and place.  
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 چكیده

سند است و در این خصوص تقریباً اختالفی نیست. اما در ناپ الجمله یف رمسلمانانیغتشبه به کفار؛ یعنی همانندسازی با 

، توافاق نشاده   متشابه نسبت به قصاد و علام    ژهیو بهموضوع از جهت حکم تکلیفی و نیز اطالق آن،  تیوضعخصوص 

تعیین وظیفاۀ   منظور به، آنهاو قضاوت میان  هیامامو  عامهاست. در کنار این و با وجود ضرورتِ گزارش اختالف فقهای 

 نیبناابرا ی غیر اسالمی، نوشتۀ تطبیقای مادون و مبساوطی وجاود نادارد.      ها حکومتبا  دادوستدی اسالمی در ها تدول

ی نوع بهپوشش خأل مزبور و  دنبال بهنگارنده در مقالۀ حاضر از طریق توصیف و ارزیابی فتاوای متفاوت فقیهان فریقین، 

در رفتارهاا و اعتقاادات ماصاوص     رمسلمانانیغمانندسازی با بوده و معتقد است که ه عامهیۀ غالب میان نظرنقدی بر 

بالمانع اسات.   خود یخود بهو  حرام، تنها با هدف تبلیغ کفر و تضعیف اسالم هان آ بودنایشان، به شرط اثبات اختصاصی 

 .مکانندو بالتبع در گرو زمان و  عرفمصادیق تشبه نیز تعبدی نبوده و تابع نظر  نکهیاضمن 

   یواژگا  ک ید

 .، تشبه به کفار، تضعیف اسالم، حرام مشروطکفر غیتبل
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 طرح مسئله

در سابک   یهمشاکل  یعنای ؛ کفاار باه   تشبهو جمهور، البته با تفصیل بیشتری،  هیامامفقیهان 

 الجملاه  یفا از کافر، مشرک، اهل کتاب و غیره را  اعم، رمسلمانانیغ خاصِ دیعقازندگی و 

، اناد  دانساته  یاتفااق فقه مسل م و در تاریخ  آن رادن اصل بو عنه مرغوبٌناپسند و مرجوح و 

 ژهیا و بهتکلیفی،  احکامدقیق فقهی آن، از  تیوضعیات موضوع و نیز ینسبت به جز آنکه یب

در زمان حاضر اجماع کرده باشند. البته این مقدار، بارای تعیاین تکلیاف دولات و جامعاۀ      

در فضاای   آنن اسالمی یا اساتقرار و بسا    تشکیل تمد دنبال بهکه  آنجادر  ویژه بهاسالمی، 

، کاه گساترۀ   اباد ی یما این معنا زمانی ضارورت افزونای    .کند ینمهستند؛ کفایت  یالملل نیب

و انعقااد   دادوساتد و نظاام اساالمی نیاز باه      شاود  یما  تار  بازر  هر روز  یالملل نیب ۀجامع

غیراساالمی   یهاا  دولات فرهنگی، با  ویژه بهماتلف،  یالملل نیبقراردادهای دو یا چندجانبۀ 

باه   تشابه »مقااالت  هایی مانند   نوشتههمین ضرورت در طول سالیان  لیدل بهدارد.  شدیدنیاز 

نگاهی به مفهوم و حکام فقهای تشابه باه     »از محسن خرازی در مجلۀ فقه اهل بیت،  «کفار

تشابه باه کفاار در    »فقهای و   ۀپژوهشانام از محمد جواد فالح و همکااران در مجلاۀ    «کفار

باه   یپژوه انساننجفی در مجلۀ  نیالعابد نیزاز  «رایش و رسوم از منظر فقه امامیهآ ،ششپو

یاا از بررسای    اند نسرداخته مسئله تیعموم. اما برخالف نوشتار حاضر، یا به اند دهیرسچاپ 

تحلیلی  -توصیفی  روش به، ار حاضرنوشتدر خاطر  نیهم  به .اند کردهتطبیقی آن خودداری 

شود و سااالت روشن در فقه فریقین  تشبه تیوضعتطبیقی، با بررسی  که تاس شدهتالش 

از نظار فقاه    کفاار، باه   تشابه آیا واقعاً  آنکهاز  عبارتند ها پرسش. این اساسی آن پاسخ یابند

آیاا  نقش دارد؟ و اگر نادارد،   نجایادر اسالمی حرام است؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا قصد 

در فضای مجازی و لزوم تبلیغ معارف  الملل نیبزدیکی جامعۀ و ن جهانی تحوالتامروزه با 

 در همین زمیناه  است؟باقی  همچنانحرمت آن ، کمترو دفع  شتریبجذب  منظور بهاسالمی، 

اجتنااب   کفاار باه   تشابه مباحث؛ مانند تعریاف  گیری از اطالۀ بحث از برخی جلو منظور به

و برخی  عامهمطرح در میان  اتینظرد ماتلف، آغاز و بعد از نق اتینظربا طرح و  شود یم

و ویژه تعدادی از معاصران  به، هیامامیۀ غالب فقیهان نظر یعنی عقیدۀ برگزیدهتبیین ، با هیامام



  077 یهتشبه به کفار در فقه عامه و امام یتوضع یواکاو 

 . گفتنای اسات؛ باه نظار نوشاتار حاضار، تشابه       شاود  یما  جماع  عاماه نیز فقیهان کمای از  

کفار و تضاعیف اساالم، در    ندارد، بلکه تنها با اتگیزۀ تبلیغ  یتیموضوعمانع و  خود یخود به

  رفتارهای ذاتاً مذموم و مغایر با اسالم حرام است.

 اولیۀ نظر

و اندکی از فقیهاان   عامهعقیدۀ مشهور  عنوان به ،هینظراین  مفاددر خصوص  :حرمت مط ق

 :دانستنی است هیامام

و کتااب و غیاره    اهلاز کافر، مشرک،  اعم، رمسلمانانیغاهل اسالم به  تشبه. هرگونه 1

، 1021؛ تبریزی، 20و  11: 1021؛ مقدم، 12 :1010؛ حلبی، 32: 1029حتی غرب )حسینی، 

از عبادات، عادات، اخالق  اعم، آنها( در رفتارهای خاص 91: 2ج ، 1021؛ مکارم، 01: 1ج 

و علام باه    تشابه خواه قصاد   حرام است، خود یخود بهکلی سبک زندگی، ذاتاً و  طور بهو 

، 2222عبادالبر،   ؛ ابن101: 1ج ، 1913اشته باشد یا خیر )صنعانی، ع یا حکم وجود دضومو

 ؛ (11: 0ج 

مسلمانی با قصد  چنانچهدخالت دارد؛ یعنی  متشبهدین  تیوضع. قصد و علم تنها در 2

را انجام دهد، عالوه بر حرمت، خود نیز کافر است. اماا   کفاررفتار و عادات خاص  ،و علم

 همچنانعقاب ولی  مستحق ،حرامارتکاب  لیدل به، تنها گیردام دیگری انج یها زهیانگاگر با 

؛ عثیماین،  191: 0ج ، 1011؛ منااوی،  111: ؛ جبارین 211: 1013، تیمیاه  ابناست ) مسلمان

  ؛(12 /0ج ، 1933، خیش آل؛ 92: 1ج ، 1022

در شریعت اسالم، پدیدآورندۀ رفتاار   کفار. فرقی میان مباح یا ممنوع بودن اصل رفتار 9

 تشبهآن سبک در زمان  تیفعلیا عدم  تیفعلو نیز  آنهایا غیر  مسلمانانندص ارتکابی که خا

: 1ج ، 1011؛ اشتهاردی، 1: 1ج ، 1013، ریکث ابن؛ 91ج : 2، 1021؛ مکارم، جا هماننیست )

  ؛(11: 1022ی، ی؛ طباطبا191

ه باه  . به رفتارهای شاصی اختصاص ندارد و دولت اسالمی هم بایاد از مطلاق تشاب   0

ی غیراسالمی و غربی اجتناب کند، خواه ضرورت آن را ها دولتعادات و رفتارهای خاص 
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؛ 01: 1، ج 1021؛ تبریازی،  92: 1021؛ مقدم، 32: 1029اقتضا داشته باشد یا خیر )حسینی، 

کاه ضارری    آنجاا و در  آور یسات(. البته برخی، ضرورت 220: 1020؛ سند، 921قحطانی: 

 (؛111)جبرین:  اند کردهو جامعه اسالمی نداشته باشد، را استثنا  برای مسلمانان، دولت

. اماا  اند شدهتغییر  دستاوش آنهاو در طول زمان برخی از  عرفندتابع  تشبه. مصادیق 1

 ؛ سابحانی 01ج: 1، 1021؛ تبریزی، 101: 1019لبانی، اندارد )تأثیری  تشبهدر اصل حرمت 

. گفتنی اسات  شود یمقبل  بامتفاوت ، تناسب هبخاص،  هر چند حکم آن مصداق .(30: الف

نسبت به قضااوت عارف در    شایداتفاقی است. فق   اتینظرتمام  طرفداراناین معنا، میان 

 گرفته باشد.درنزاعی  ،یک مورد خاص

 باه شارح  این گروه از بیشتر منابع اجتهاد، مساتنداتی   :آنهاو ار یابی  اول یۀنظر لیدال

، اناد  شدهسنت مطرح  اهلمزبور غالباً از سوی  لیدالن ذکر است که . شایااند کردهزیر ارائه 

هم شواهدی دارند. بر همین اسااس در اداماه    هیامامهای بعضی از فقیهان   نوشتههر چند در 

 .  شوند یمصورت مالوط مطرح و ارزیابی  سانان و مستندات هر دو گروه، به

   :از عبارتندکه  شوند یمسیم تقه مجموع آیات مورد استناد، به سه دست کتاب: .1

 لیا دالامتی نباشید که باا وجاود    ثلم» مانند ی.ک  طور بهکفار با  یهمساننهی ا   (اول

 همچونای مامنین! » ؛(121 :عمران آل« )روشن اختالف کردند و گرفتار عذاب بزر  شدند

ناد، کشاته   ، اگار نازد ماا ماناده بود    گفتناد  یمکسانی نباشید، که بعد از شهادت برادرانشان 

کساانی کاه باا     و مانناد » ؛(110عمران:  آل، )«شما آگاه است اعمال. و خداوند به شدند ینم

د، کاه  یی از شهر خارج شدند و راه رسیدن به خدا را برای مردم بستند نباشیتکبر و خودنما

آیا وقت آن نیست که برای خادا خاشاع   »( و 01 :انفال« )شما احاطه دارد اعمالخداوند به 

ولی گرفتار قساوت قلب  ،مهلت طوالنی داده شد آنهاو مانند اهل کتاب نباشید که به  شوید

 تشابه در این آیات از مطلق  که گفته شده است .(10 :)حدید« فاسق شدند آنهاو بسیاری از 

( در امور اصلی )اعتقادات( یاا فرعای )احکاام(    09 :1013، تیمیه ابن) آنهاو حتی شباهت با 

 ؛(90: 1ج ، 1099)برکاتی، است شدیداً نهی شده 



  079 یهمامتشبه به کفار در فقه عامه و ا یتوضع یواکاو 

بر اساس بعضی از این آیاات پیاروی    کفار. یرو دنبالهنهی ا  والیت، دوستی و  دوم(

( بازگشات باه عقاب    122 :عماران  آلکتااب موجاب چارخش از ایماان باه کفار )       اهلاز 

در بعضای   .(11:ه)مائاد  شود یم( و در نهایت به جهنم و عذاب الهی منتهی 103 عمران: آل)

، ظلام باه خادا    آنهاا با  یهمسانیهود و نصاری مثل هم و یک خ  معرفی، دوستی و  دیگر

را رهاا   آنهاا قرآن گفته است؛ دوستی باا   زمینهدر همین  .(11و  12 :تلقی شده است )مائده

  باه ( 111 :عماران  آلآکنده از نفرت نسبت به اهل ایماان اسات )   شانیها نهیسکه  کنید؛ چرا

بار ایان   ( 122 :)بقاره  شاوند  ینمن از خود راضی ای مطلق مامنخاطر هم جز با پیرو نیهم

( تشاریع  101 :بقاره ( و قبلاۀ مساتقل )  10 :شاریعت )جاثیاه   ،خداوند، برای مامنین اساس

 پیامبر و امتشان را آزار ندهد. به هر حال گفته شده اسات  ،آنها یها هیکناتا منت و  اند نموده

؛ 12.03 :؛ مائاده 102 :؛ اعراف13، 11 :آن )یونسفراوان دیگر  ها نمونهآیات و  نیاهمۀ  که

 یسااز  همسانمطلق  تیممنوعبرای  روشنی( دلیل 91و  90 :؛ رعد12.01 :؛ توبه119 :انعام

اساالم   احکاام م حرکات در مسایر   ( و لزو210تشبه یا بدون آن )قحطانی: ، با قصد کفاربا 

 کاه  اناد  نوشاته  زمینهدر این  .(11و  10: 1013، تیمیه ابن؛ 922فحطانی:. )شوند یممحسوب 

با تفسیرشان برابر و بارای هماه قابال فهام      آنهاد؛ زیرا قرائت نندارنیاز این آیات به تفسیر 

؛ اگر راه اهال خادا را   شود یمهر کس مسیر دیگری را بسیماید، مثل او  بر این اساساست. 

 گفتاه شاده  روایاات   خااطر در  نیهم بها کافر و شیطانی خواهد بود. مانند آنان وال  ،طی کند

( 30: فراج آل؛ 00 - 09: 1013، تیمیه ابن) انسان مثل کسی است که او را دوست دارد :است

اساالمی هام ضارر     ۀپیش آید و به مسالمانان و جامعا   ناپذیری ضرورت اجتناب آنکهمگر 

 .(130: نرساند )جبرین

عرفای   یرو دنبالهو انحرافات عقیدتی و اخالقی  تشبه،مطابق این آیات تنها اگر  اشکال:

 داشته باشد، مشکل است.  دنبال بهاهل ایمان را 

. شاود  یما سنت استنباط  ژهیو بهمنابع،  یۀبقدیگر از  تشبهاتدرست است، منتها  جواب:

 ؛(20: 21ج ، 1900)عرفه، 

ن بایاد در  امطاابق ایان آیاات مامنا     .در یک حو ۀ خاص کفاربه  تشبهنهی ا   سوم(
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( و در سان گفتن با رساول  91 :اعرافوص خود استفاده کنند )ماص یها نتیزعبادت از 

در  کاه  گفته شاده اسات   .(121 - 120 :)بقره کنندخدا نیز از سبک دشمنان ایشان اجتناب 

در مورد خاص و با داللات التزامای و    تشبهمطابقی از مطلق  به داللتاهل ایمان  آیات نیا

، 1011نقشی نادارد )یازدی،    آنهاو قصد  دان شدهدیگر نهی  یها حوزهتنقیح مناط قطعی در 

 ؛(211: 1ج ، 1013، ریکث ابن؛ 991: 0ج 

مناع   کفاار باه   تشابه زیار از مطلاق    اخباار رسول خدا در  که گفته شده است سنت: .9

 . اند کرده

. من با شمشیر مبعوث شدم تا خداوند عبادت گردد و برای او شریکی قرار داده نشود 1

و حقاارت بارای مااالفین مان قطعای       ذلات قرار داده شده و  ام زهین ۀو روزی من زیر سای

)شایبانی،   شاود  یما محساوب   آنهاکند، از  همساناست. و هر کس خود را با گروه دیگری 

 .(11: 0ج ، 1092، ابوداوود؛ 120: 3ج ، 1021

باه دیگاران و از    تشبهداللت آن، حرمت مطلق  نیکمتر اند که وردهدر حاشیۀ این خبر آ

کاه در برخای    طاور  هماان ، کند یمداللت  متشبهاست، هر چند ظاهر آن بر کفر  کفارجمله 

بن عمر نیز نقال   از عبداهللرا به این معنا تصریح شده است. نظیر این معنا  (11: ه)مائدآیات 

  نماید، و باا ایان   همسانمشرکین زندگی کند و خود را با آنان  مانند بههر کس »که  اند کرده

 یکلا مطلاق و   تشبه، اخبار. مطابق این شود یممحشور  آنهاد، روز قیامت با حال، از دنیا برو

 همچناان  لای مرتکاب حارام شاده و    متشبهی، یجز تشبهولی در  شود یم متشبهموجب کفر 

 متشبهو در خصوص وجه شباهت، کفر  تشبهاست. البته در این فرض هم به میزان  مسلمان

کفرآمیز، گناه یا شاعار اهال کفار باشاد،      خود یخود بهمسل م است؛ یعنی اگر وجه شباهت، 

مطابق این خبر، هر کس با آگاهی باه  »یا  (12: 1013، تیمیه ابن) «رود یم شمار بهکافر  متشبه

شبیه شاود،   یئتیا ه هینقلاز لباس، وسیلۀ  اعم، بدعتگذارانیا  کفارروش اختصاصی فسّاق، 

هم و بعضی  متشبه؛ بعضی به کفر ف شدهاختال، است. ولی در موارد دیگرآرا کافر  اتفاق  به

)صانعانی،   «کند یم دییتأرا  اولفتوای  ،. البته ظاهر حدیثاند دادهبه اسالم و تعزیر وی فتوا 

  .(290: 1ج ، 1913
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نیسات؛   پاذیرفتنی بعضی الفااظ آن   اند گفته اند و برخی خبر مزبور را نسذیرفته ار یابی:

هم در قارآن   که یحالشمشیر مبعوث شده باشد، در با  اعظمچگونه ممکن است؛پیامبر  زیرا

سند خبر  که  آنرحمت عالمیان معرفی شده است. اضافه بر  ۀمای ،ایشان ،اخبارو هم برخی 

  .(101: 0ج ، 1092، ابوداوودبن ثابت ضعیف است ) عبدالرحمن خاطر بههم 

، نیبناابرا سات.  ا ( صدر خبر نیامده100: 0، ج 1012)ابوداوود، ها نقلاشکال: در بعضی 

 ، متن حدیث مشکلی ندارد.دستکم

 همچنانو ضعف آن  شود ینمبا این فرض هم اشکال سندی حدیث مرتفع  والًا جواب:

ثانیااً احتماال    ؛(03: 1ج ؛ 123: 1ج ، 1021حسن تلقی شود )الباانی،   آنکهباقی است، مگر 

 ؛ چون سند هر دو یکی است.بودهمزبور بسیار ضعیف 

؛ زیارا  کناد  ینما ادرستی متنی و حتی سندی این خبار اشاکالی ایجااد    ن که گفتنی است

شایعه هام باا ساند صاحیح، از حضارت        یای روا جوامعدر  ،مضمون و حتی الفاظ ذیل آن

؛ محادث ناوری،   011: 11ج ؛ 021: 01ج ، 1029وارد شده است )عالمه مجلسی،  )ع(امیر

و شاعاع   اخباار میزان داللت  ،کند ایجاد میمشکل  نجایادر  آنچهفق   .(002: 11ج ، 1021

و  تشابه ، حتی بدون قصد تشبهباال مطلق  اخباراین گروه،  ۀاست. مطابق عقید تشبهحرمت 

و مجماوع   تشابه وضاع واژۀ   نظر این تحقیقاما به  ،کند یمعلم به حکم و موضوع را حرام 

  ؛حرام است عمدعلم و تنها با قصد و از روی  تشبه ؛ یعنیکند ینم دییتأ آن رااطالق  لیدال

دشامنان مان    مسایر به قومت بگاو، در   که خود وحی کرد ی. خداوند به یکی از انبیا2

را سوار نشاوید کاه در    آنهانقلیۀ  لیوسااستفاده نکنید و  آنها یها پوششداخل نشوید و از 

: 0ج ، عبدالجبار؛ 911: 2ج ، 1021)اصبهانی،  دیشو یماینان دشمن من  مانند بهصورت،  این

 ؛(292: 1911؛ راوندی، 201: 9ج ، 1021نوری،  محدث؛ 012

، ج 1092، اباوداوود ) شاود  یم آنهاکند، مثل  ینیهمنشن موافقت و اهر کس با مشرک .9

غلبه آماده اسات؛    لیدل بهو  کفارناظر به مطلق  ،مشرک نجایادر  که دانستنی است .(092: 0

  ؛(012: 0ج ، عبدالجبار) مشرکند کفار بیشتر چون

تارهای یهود را مرتکب نشاوید کاه باا کمتارین بهاناه، محرماات الهای را حاالل         . رف0



082  7011، بهار 7، شمارۀ 71دورۀ های فقهی، پژوهش 

ایان روایات در راساتای نهای از     باه   کاه  گفته شده است .(211: 0ج ، عبدالجبار. )دنکن یم

با هار توجیاه و    کفاربه  تشبهمطلق  نیبنابرااستناد شده است.  کفاربه  تشبهتوجیهات جواز 

، ج عبادالجبار ) شاود  یم؛ زیرا موجب تحلیل حرام واهد بودخحرام  یا زهیانگبه هر قصد و 

  ؛(211: 0

. وقتی امت من وجب به وجب )از نوک انگشتان تا موی سر( و گاام باه گاام مطاابق     1

فرمودناد   ؟یعنی فارس و روم که . گفته شدشود یمپیشین عمل کنند، قیامت  یها امتشیوۀ 

( یاا در مقاام تاوبیخ و تاطئاه     122: 3ج ، 1022کسی هم هسات؟ )باااری،    ها نیاغیر از 

! گفتایم؛ یعنای   دیکن یمفرمودند؛ شما وجب به وجب و گام به گام از سنت پیشینیان تبعیت 

نقال شاده    نیهمچن .(122: 3، ج 1022بااری، یهود و نصاری؟ فرمودند: پس چه کسی؟ )

 ۀلا ، برخی اصحاب از رسول خدا درخواسات کردناد کاه مثال قبی    مکهبعد از فتح  که است

 آنهاا  یهاا  اسالحه مکانی برای اساتراحت ساربازان و انبااری بارای      ،ل یهودیاز قبا ،هوازن

در  لیاسارائ  یبنا اختصاص دهند. ایشان فرمودند؛ خواستۀ شاما مثال درخواسات جاهالناۀ     

: 0ج ، 1011. )هیثمای،  دیا ا گرفتهپیشینیانتان را در پیش  روشاختصاص آلهه است. و شما 

(. مطابق ایان  291: 3ج ، 1021؛ شیبانی، 910: 0ج ، 1029رمذی، ؛ ت10: 1021؛ مروزی، 11

و  تشابه تعاارض   خاطر به، پیامبر، ریاخ( 11: 0ج ، 1011نقل صحیح )هیثمی،  ژهیو به، اخبار

، حتی اماور مبااح و   تشبه موجبِاز هرگونه سبب  ،نانابا کمال مسلم کفارحتی مشابهت به 

از ابزارهای جنگی و استراحت  ینگهداربرای  ییجاو اختصاص  یانداز راهضروری؛ مانند 

  .(910: 1013، تیمیه ابن؛ 22: 1ج )شحود،  اند کردهنهی  اند و هرزمندگان کراهت داشت

باا یهاود،    یساز همسانباال، روایات خاصی هم از  عام اخبارعالوه بر  که دانستنی است

ج ، 1900)بیهقی،  جمله پوشش، ماتلف، از یها حوزه)مجوس( در  پرستان آتشنصاری و 

؛ طیالسای،  120: 3ج ، 1021؛ شایبانی،  011: 1ج ، 1011؛ نسائی، 131: 1ج ، 1012؛911: 2

، 1092، اباوداوود ؛ 1001: 9ج ؛ نیشابوری، 111: 1ج ، 1023شیبه،  بیا؛ ابن 90: 0ج ، 1013

، 1021ناوری،   محدث؛ 120: 0ج ، 1023عبادت )کلینی،  ،(291: 1ج بوعوانه، ا؛ 111: 0ج 

؛ 110: 2ج ، 1023؛ حار عااملی،   192: 1ج ، 1019، هیا بابو ابنآرایش صورت ) ،(021: 1 ج
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( نهای  113: 0ج ، 1029( و نحاوۀ ساالم دادن )ترماذی،    011: 0ج ، 1020فیض کاشاانی،  

؛ 012: 0ج ، عبادالجبار ) اناد  دادهشبیه به اینان فرمان  یها لباسو حتی به آتش زدن  اند کرده

 .(09: 11ج ؛ نوری، 902: 2ج ، 1021منذری، 

علت حکم دانساته شاده    رمسلمانانیغ، مطلق تشبه به اخبارکه در این  اند گفته ار یابی:

(. اما 121: 1، ج 1020)فیض کاشانی،  کند یمبحث را ثابت  محلی ادعا تیعموماست که 

آن ی و با توجه به نوع اشاتقاق تشابه،   درست بهبرداشت مزبور ضعیف است؛ زیرا اهل لغت، 

( و باا ایان تقریار    12: 0، ج 1022)مصاطفوی،   اند آورده شمار بهعمل قصدی )حقوقی(  را

؛ منتظاری،  229: 10 ، ج 1019؛ 210: 1، ج 1011قصد و التفات ضروری اسات )روحاانی،   

مربوط به نحوۀ سالم دادن،  اخبارسند برخی از آنها؛ مانند  آنکه( اضافه بر 120: 2، ج 1011

بسیار بعید است برای تشابه   نکهیا(. مایّد آن هم 113: 0، ج 1029)ترمذی،  ندهست  فیضع

و عواقب سات ]مانند اساتحقاق جهانم و ساوزاندن ابزارهاای      مجازاتتفننی و جاهالنه، 

؛ شهیدی، 22: 1913؛ ایروانی، 912: 20، ج 1020ی شده باشد )فیض کاشانی، نیب شیپتشبه[ 

 (؛91: 1911

: 1ج ، 1021، تیمیه ابنلکه عدم الاالف شده است )اجماع ب یادعا مسئلهدر  :اجماع .7

  .(112: 1ج ، 1020؛ سلمان، 901: 11ج ، 1011؛ 01: 9ج ، 1011قاسم،  ؛ ابن90: 0ج ؛ 013

 :زیر وارد است هایبه این دلیل ایراد .ار یابی

محال   هیا نظریاات  یاجماع وجود دارد و جز مسئلهدر  الجمله یفکه  اند گفته. گروهی 1

در همین حد هم باز با تردید گفته شاده اسات، شااید     آنکهمضاف بر ن است. بحث فاقد آ

 ؛(911: 1013 ه،یمیت ابن) شهرت باشد نه اجماع

 زناد  یما لطماه   اجمااع  دارد که به اعتباار  یگمنامن ادر زمان حاضر ماالف یۀ باالنظر. 2

  (؛911: 1013تیمیه،  ابن)

 رد.  . اجماع مزبور مدرکی است و ارزش استقاللی ندا9

به ایان عناوان تصاریح نکارده اسات، اماا        هینظراین  طرفدارانکسی از دلیل عقل:  .7

 از:  عبارتندکه  ردیگ یماز عقل نشأت  شانتقریرات
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خورشیدپرساتان نساخ    ژهیو بهکتاب و دیگران و  اهلاز  اعم، رمسلمانانیغمسلک  (اول

؛ 223 - 221: 9ج ، 1022از عقال سالیم اسات )عثیماین،      دور باه  آنهاا از  یرو دنبالهشده، 

  ؛(939: 1020فراج،  ؛ آل239: 1ج ، 1013اثیوبی، 

زیاادی   یهاا  ضاربه مسلمانان همیشه از ناحیۀ موافقت با دشامنان خادا و اساالم     م(دو

خاطر نفس ماالفت با اینان، فارغ از موضوع ماالفت و قصد اهل  نیبه هم. اند شده متحمل

  ؛(212: 1019است )البانی،  ارزشمندهدف و  ،اسالم

، نوعی برخورد متقابل است؛ زیرا یذم کفار، در خصوص کفاربه  تشبه تیممنوع (سوم

ن و حتی رسول خدا نداشاتند و همیشاه، از جملاه در    انابه مسلم تشبهی برای یبنا اینان هم

  ؛(101: 1019البانی، ) کردند یم یچیسرپدستورات ایشان از ض، یارتباط با همسر حا ۀمسئل

حربای   کفاار  ،خالف عقل سلیم است؛ چون مطاابق آیاات قارآن    کفاربه  شبهت م(چهار

ن را ندارند، از رسیدن هرگونه شر و بدی به ایشان، انامسلم یخوش و ریخابداً تحمل  تنها نه

 .(221: 1ج ، 1020. )حوّی، شوند یمخوشحال هم 

از جملاه  و دیگار   یها امتباال، عقل، بستن راه مراودات با  یها گزارهدر کنار  ار یابی:

قطعاً مسدود شدن راه ارتبااط   هینظراین  تیعمومکه  آنجاو از  داند یمملل کفر را هم قبیح 

در حاوزۀ علام و    خصاوص  باه  آنهاا دیگر و استفاده از رفتارهای مباح  یها ملتبا دولت و 

 آنکاه . جمع میان دو حکم هام  شود یمرا در پی دارد، میان دو حکم عقلی تعارض  یورافن

 نظار  باه . در خصوص اقادام متقابال هام    استبا قصد تبلیغ، حرام و بدون آن بالمانع  هتشب

و فقدان انگیزه در  کردند یمبه قصد تحقیر با قواعد اسالمی ماالفت  ی،ذم کفار که رسد یم

و  تفانن ال ا نداشته باشند و تشبهمسلمانان هم باید قصد  نیبنابراصادق نیست.  آنهاخصوص 

رفتاار   قبولمعنای  به ،و بدون قصد نهجاهال تشبه نکهیاضرری ندارد. کما  ،ی دیگرها زهیانگ

  ؛نیست یذمحربی یا  کفارنادرست 

حارام؛ یعنای    یهاا  راهدر راستای بستن  کفاربه  تشبه که گفته شده است سد ذرائع: .1

 ذلات از یاک طارف و    کفاار مواالت، تقلید از سبک زندگی، تقویت و وابستگی مطلق باه  
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و  نفاس   باه  اعتماد، تحقیر نفس، سلب تیشاص، وهن حکومت اسالم، نقص در نانامسلم

از فرهنگی، سیاسی، اقتصاادی و غیاره و نیاز تغییار در      اعمماتلف،  یها حوزهاستقالل در 

؛ 039: 1099و فطرت الهی مسلمانان از طرف دیگر، مطلقاً حرام است )شحود،  هیاول اخالق

قاسم،  ؛ ابن111و  119، 101: 1ج ، 1913؛ صنعانی، 11 :1013؛ 102: 1ج  ،1021، تیمیه ابن

؛ 119: 1ج ، 1021؛ قباانجی،  12: 1099؛ برکااتی،  919: 1020فراج،  ؛ آل011: 11ج ، 1011

مسایر یگاانگی حاق و باطال را      کفاار باه   تشبهبه بیان دیگر، حرمت  .(021: 1022حکیم، 

اسالمی و تشاکیل مجتماع    یزسا تمدنراه در مقابل ( و 223: 1ج ، 1021مسدود )جلعود، 

 به همین دلیل حرام و ترک آن واجب است. .(913: )قحطانی کند یماسالمی را هموار 

سد ذرائع تردید دارند و حتی  تیحج، در هیامام ونیاصولاجماع  آنکه با وجود ار یابی:

. اما ددرستنحرام  ۀمقدمولی بیانات باال از باب حرمت عقلی  ،قائل به عدم اعتبار آن هستند

ماوارد   ۀو بقیا  کفاار و نیز بدون قصد، مقدمه و موجاب والیات    نهحتی جاهال تشبهمجرد 

 باه آن ( و فقا   112: 11ج ، 1023)کلینای،  تلقای  مکاروه   آنی یحد نهاا  در نتیجهنیست. 

  ؛(021: 1022توصیه شده است )حکیم، 

ب که حرمت مطلاق تشابه باه کفاار از ساوی اصاحا       معتقدند عامه. مذهب صحابه: 6

نموناه   عناوان  باه (. 20: 1900و عمل شده است )عرفه،  دییتأپیامبر هم  نانیهمنشنزدیک و 

 دیپرسا  یم، از کعب شد یمو برای نماز آماده  المقدس تیباند که وقتی عمر داخل  نقل کرده

ی، پشت به صاره بااوان! عمار   خواه یم؛ اگر از من گفت یمبه کدام سمت نماز باوانم؟ 

. ارمزگا  یما رسول خدا به سمت قبله نماز  همچونی. نه من ده یمد فتوا مشابه یهو گفت یم

 اهال ی با سابک  همسانی ابریشم، امت اسالمی را از ها لباسۀ پوشیدن مسئلیا هم ایشان در 

بن یمان به مهمانی دعاوت   ( یا حذیفه110: 1، ج 1023شیبه،  ابی ابن) دادند یمشرک پرهیز 

: هر کاس  گفت یمدید و از مجلس خارج شد و  اعاجمبه رفتارهای شبیه  آنجاشده بود. در 

باه مالاک رفات، در     اناس . یاا جاوانی نازد    شاود  یممحسوب  آنهاشبیه قومی رفتار کند، از 

را بتراش یا بلناد و   آنهاگفت یا  انسشاخ تزیین کرده بود.  به شکلموهای خود را  که یحال

 (.20: 1900رها کن. شیوۀ تو، رفتار یهود است )ر.ک. عرفه، 
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ج ، 1021حلای،   محققاستقاللی مذهب و قول صحابه ) تیحجعالوه بر عدم  ار یابی:

 تشابه  ،از گفتار صحابۀ مزباور  قنیمتاز مدعاست؛ زیرا قدر  اخص( استدالل مزبور، 102: 2

 دارد. تکلف، آنهااطالق قبول  وعامدانه و با التفات است 

 یۀ دومنظر

: 2ج ، 1011نجایم،   ابان  )رک. عاماه شافعی از  ه.تشبدر  یاولاصل  عنوا  بهکراهت مط ق 

مفید، مانند شیخ مفید ) هیامام( و برخی فقیهان 201: 0ج حزم،  ؛ ابن020: 1ج ، قدامه ابن؛ 09

: 2 ج، 1010عالماه حلای،   )یحلا ( و عالمه 102: 2ج ، 1021محقق، ) محقق ،(911: 1019

مکاروه   داًیشاد و  یکلیک قاعدۀ  ،خود یخود بهرا،  کفاربه  تشبهمنع از ( 122 و 220، 221

 تشابه خاواه قصاد    ؛اناد  دانساته (011: 1ج ، 1022؛ صیمری، 211: 1932، ییبها)رک. شیخ 

(و 011: 1ج ، 1013ایشان در کناار ضاعیف شامردن )مارداوی،     وجود داشته باشد یا خیر. 

 لیا دل باه ، ماوارد  برخی اند گفته( 22: 20ج ، 1021)رک. مقدم،  حرمت یۀنظرگمان دانستن 

 .(901: 2ج ، 1010کرکی،  محقق)رک.  ندهست  حراماستثنا و  هقاعداین خاص از 

 از:  عبارتنداین گروه  لیدال :آنهاو ار یابی  لیدال

، بین اصحاب مشهور بلکه اجماعی اسات  تشبهاصل کراهت  که اند نوشته ( اجماع.اول

یاا کراهات    ؛ هر چناد در خصاوص حرمات   میا دهیندو ما کسی از اصحاب را ماالف آن 

  .(01 :1022)بعلیّ،  شده استاختالف  خاص تشبهاتبرخی 

اجماع و حتی شاهرت باا    یادعاقبل گذشت،  یۀنظرکه در  هاییعالوه بر ایراد ار یابی:

 حرمت، عجیب است.  یۀنظر وجود طرفداران زیادِ

خای  ایشاان انجاام دادن بر   دهاد  یما که مطالعۀ فتاوای اصحاب نشاان   اند گفته دوم( استقرا.

یی، خاو ی تولاد، ) ها جشنو برگزاری  ادیاع؛ مانند تبریک ها فعلمراسم و بعضی از فعل یا ترک 

(، قارار گارفتن اماام در محاراب )منااوی،      210: 1، ج 1021تیمیاه،   (، ترک ختنه )ابن002: 2ج 

، 1011(، بلند گذاشتن محاسن و شوارب )منااوی،  211: 1، ج 1023؛ کاشانی، 111: 1، ج 1011

(، افطاار زن حاایض در   212: 1(، نوشیدن مایعات در ظروف طال و نقره )سابکی، ج  010: 9ج 

(، تبدیل قبور به مسااجد  201: 0حزم، ج  )ابن شود یمکه بعد از طلوع فجر پاک  آنجاماه رمضان، 
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(، پوشایدن لبااس مشاکی،    910: 12، ج 1029)رک. عالماه مجلسای،    آنهاا و اقامۀ نماز در کنار 

ی خاز، ابریشام   ها لباس(، پوشیدن 20: 1020)حائری،  )ع(ز عزای ساالر شهیداندر غیر ا ژهیو به

(، بستن لناگ  191: 2، ج 1011؛ سرخسی، 932: 2، ج 1022و حریر توس  مردان، )شهرستانی، 

(، نقش صلیب و نیاز اناداختن ازار روی   201: 0 ، ج 1012ی، حلیا دستمال باالی پیراهن )عالمه 

(، بوییادن  901: 2، ج 1022(، تکفیر در نماز )طباطبایی، 00و  01: 9 ، ج1013، اوللباس )شهید 

از  اعام ، رمسالمان یغتشبه به  لیدل به( را 911: 1019)شیخ مفید،  دار روزهبرای  ژهیو بهگل نرگس 

یاۀ  اولو اگر بناا باود حکام     اند دانستهو غیره مکروه  عباس یبنکفار، مشرکان، اهل کتاب، جبابرۀ 

. پس باید اصل، کراهات و  آمد یمالزم  اکثرموارد استثنا باشند، تاصیص به  تشبه، حرمت و این

 (.  01: 1022مصادیق حرمت، استثنا باشد. )بعلیّ، 

  :زیر هم تمام نیست جهات بهناقص،  ژهیو بهاستقرا،  تیحجعالوه بر عدم  ار یابی:

انی، . کراهت در خصوص تمام یا برخی مصادیق باال قطعای و اتفااقی نیسات )شاوک    1

  ؛(901: 2ج ، 1010کرکی،  محقق؛ 0910: 3ج ، 1319

شود. مضااف   اکثرحدی نیست که عرفاً موجب تاصیص به  . تعداد مصادیق مزبور، به2

هم حرمات   ،خاطر برخی نیبه همدر افراد قبیح است نه عناوین.  اکثرتاصیص به  آنکهبر 

و  یکلا  ۀادیق بااال از قاعاد  و هم به تاصیص تمام یاا برخای مصا    اند دانستهرا مسل م  تشبه

 ؛(0910: 3ج ، 1319؛ شوکانی، 22: 20ج ، 1021)مقدم،  اند شدهقائل  آنها کراهت

 یهاا  مناسابت تولاد و   یها جشن، ادیاعدر  تشبهبرخی از موارد مذکور مانند  دستکم. 9

( یاا  002: 2ج ، ییخاو متعارض ) ۀادل، جمع میان تشبهدیگر، از باب تشکیک در مصداقیت 

ی ق( مکروه تل010: 9ج ، 1011؛ مناوی، 210: 1ج ، 1021، تیمیه ابنا از قاعدۀ حرمت )استثن

   ؛دنندارارتباطی کراهت  یمند قاعدهو با  اند شده

در برخی موارد سیرۀ  که گفته شده است الهی. احکاموافقت عم ی اجمالی با م سوم(

، موجب ماالفت تشبهحرمت  ست وآنهادینی  دیعقاتابع  ،اهل کتاب نانیمتد ژهیو بهو  کفار

به حرمت نیازی نیسات و کراهات شادید     خاطر نیهم. به شود یمخداوند  احکامعملی با 

  .(211: 1932، ییبها)شیخ  کند یمکفایت 



088  7011، بهار 7، شمارۀ 71دورۀ های فقهی، پژوهش 

، ماالفت باا احکاام خداوناد    کفاردینی اهل کتاب و  دیعقاهرگونه ماالفت با  ار یابی:

کتاب و سنت رسیده باشاد. عاالوه بار     دییتأمزبور نسخ نشده و به  دیعقا آنکهنیست، مگر 

دین است؛ اگر به دین اسالم باشد کاه دیگار اهال کتااب و کاافر       به کداماین تدین ایشان 

به آنان مانعی ندارد و اگر به دیان خاود تادین دارناد کاه منساوخ اسات و         تشبهنیستند و 

 خداوند نیست.  احکامضرورتاً ماالفت با  ،ماالفت با آنها

 احکاام در برخای از   کاه  گفتاه شاده اسات    .متعارض ۀادلجمع میا   حاصل چهارم(

نهای   آنهادادن از انجام  کفاریکی در راستای ماالفت با  اند: شرعی دو دسته دلیل وارد شده

متعارض، قبل از  اخبارکه جمع  آنجارا واجب دانسته است. از  آنهاکرده و دستۀ دوم امتثال 

 .(22: 20 ، ج1021)مقدم،  شوند یمحمل بر کراهت  ،نهی اخبارست، آنهاطرح 

که در تعارض وجوب و حرمت، حق تقدم با حرمت است  معتقدند ونیاصول ار یابی.

و  اباحاه ؛ زیرا در این موارد، نصاوص تحاریم، اصال    رسد ینمۀ ادلو نوبت به جمع میان 

 لیدالصراحت  تنها ، نهآن. عالوه بر کنند یمرا از اعتبار ساق   هیاولقاعدۀ  عنوان بهبرائت 

، آشکارا باا کراهات ساازگار هام     گذارند ینمیی برای کراهت جاحرمت،  اخبار ژهیو بهو 

دلیل هم  نیبه هم. و اند دادهبه سوزاندن ابزارهای تشبه فرمان  آنهانیستند؛ چون برخی از 

، ج 1021گیرد )مقادم،   یمانجام  حیرصریغجمع، وجیه نیست؛ زیرا جمع تنها در اطراف 

 ؛(22: 20

و از  کفاار باه   تشابه از شافعی نقل شده است که ماا از   یی ا  عسر و حرج.رهاپنجم( 

هام   آنهاا کاه   میخاور  یما ؛ چون ماا از چیزهاایی   میا نشدهنهی تحریمی  ،جمله اهل کتاب

و  شائون ( یعنی اگر بنا بر حرمت باشاد؛ بسایاری از   290: 1ج ، 1023)کاشانی،  خورند یم

 . شود یمو حرج  یات زندگی حرام و موجب عسریجز

فق  در امور ناپسند و فاقد دلیل جواز، حرام است و ایان ماوارد هام در     تشبه .ار یابی

ن باه حرمات،   بعضای قاائال   آنکاه کند. مضاف بر ایجاد حدی نیست که عرفاً عسر و حرج 

  ؛نیستنیاز  یکلبه کراهت  پس .اند کردهحرج را استثنا  موجبو  آور یساتاضطرارِ 

هستند؛ زیارا مجارد    یهیتنزنهی  ۀادل که گفته شده است ر کراهت.د ظهور نهی م(شش
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قطع دلیل بر حرمت نیست یاا داللات آن بعیاد اسات؛      طور به، کفاربا  یهمشکلمساوات و 

با سجده بر خدا حرام نیست و دلیل دیگاری   شیهمسان لیبه دلمثل سجده بر بت، که تنها 

؛ 901: 2ج ، 1010اصل بر کراهت است )محقق کرکای،   آنکهبر  عالوه. کند یماقتضا  آن را

 .(221: ؛ خوانساری910: 12ج ، 1012مجلسی،  عالمه

ظهاور در حرمات دارد.    دساتکم ، ، نهای ونیاصاول به اعتقاد مشهور بلکه اتفاق  .ار یابی

بین مجارد   تیسببغیر از این، ادعای عدم مالزمه و  .(901: 2ج ، 1010)رک. محقق کرکی، 

شاباهت   ۀمسائل ؛ زیرا دلیل مزبور مناسب شود محسوب می رمت، غیر از مدعامساوات و ح

 ، که محل نزاع است. آنهابه  تشبهنه  بوده کفاربه 

 یۀ سومنظر

ایان   شااذ  طرفاداران  در  ما  کنونی. دستکمبه کفار،  تشبهعدم حرمت و حتی کراهت 

یاا از   تشبه که معتقدند النیحجر عسق هستند، از جمله ابن عامهکه تماماً یا عمدتاً از  هینظر

از دسات دادن مصاادیق و برخای     لیدل به، امروزه دستکمآغاز حرام و مکروه نبوده است یا 

که شاید هناوز هام    پرستان بتبا  یهمسان، مگر در مورد اند شدهمصالح دیگر، هر دو منتفی 

 کفاار به  تشبه که اند نوشته در مقطع کنونی مسئله تیوضعممنوع باشد. برخی در خصوص 

در لباس، رسومات زندگی و بسایاری از   یا عدهدر طول تاریخ حرام بوده است، اما امروزه 

کاه تنهاا نمااز، روزه و     ییجا، تا کنند یمو اجانب اقتدا و از آنان پیروی  کفاربه  ،امور دیگر

و را یاری  آنهانیز بعضی از اهل علم،  زمینهحج در شریعت اسالم باقی مانده است. در این 

  .(901: 11ج ، 1011قاسم،  )ابن کنند یممنظور توجیهات و مستندات دینی فراهم  نیبه ا

  :از عبارتنداین نظر  طرفداران لیدال .آنهاو ار یابی  لیدال

حجر عسقالنی نقل شده که گفته اسات در ماواردی، رساول خادا باا برخای        . از ابن1

نموناه هنگاام    عناوان  باه . کردند یمشویق ت آنهارفتارهای یهود موافقت و امت اسالمی را به 

به روزه، رفتارشان را پساندیدند   هان آی یهودیان و تعظیم دار روزهورود به مدینه، با مشاهدۀ 

کنیاد. ایان فرماان نشاان      امار ی دار روزهو تأکید کردند که اطفال را هام باه    مرو به روزه ا

آناان   بار  فرمانو مسلمانان  کنند ینمیی که امر جاکتاب در  اهلکه ایشان موافقت با  دهد یم
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کردناد )رک. طبسای،    است را منع نمای  پرستان بتکه ماالف رفتار  آنجا ژهیو به، دنشو ینم

1022 :21 .) 

ایشان و دیگران در خصوص ماالفت با یهود در مسائل روزۀ  آنچهاین بیان با  ار یابی:

چطاور   تعارض دارد؛ زیارا ، ندا کردهیا پوشیدن کفش هنگام نماز از رسول خدا نقل  عاشورا

 .(21: 1022طبسای،  ) شاود  یما با رفتاار یهاود برداشات     حضرتشاناز این بیانات موافقت 

باه  تعارض دارد و  ریاخنیست، با دو مورد  ظاهراًاگر هم نقل باال درست باشد، که  نیبنابرا

، یمیاه ت ابان ( )کفاار باه   تشابه با اصل شریعت )حرمت یا کراهات   ریاخموافقت موارد  لیدل

   ؛شوند یمیا هر دو ساق   اول( فق  نقل 212: 1013

 ییجا، در تشبه( حرمت عنوان 111: 20ج ، 1023)حر عاملی،  اخبار. مطابق برخی از 2

جبهاۀ کفار تلقای     یبار  فرماان ، تقویات و  تشابه قرار داشتند و  تیاقلبود که اهل اسالم در 

تغییار،   تیوضاع زماین، ایان    اقطاار آن در تماام   تیحاکم. اما بعد از ظهور اسالم و شد یم

  .(19: 20ج  .ب  سبحانیرک. ) شدنیز منتفی  تشبهحرمت  آن دنبال بهو  جا جابه

تقویت کفر باشد، که هست، بعاد از ظهاور    تشبه، وجه حرمت ادعااگر مطابق  ار یابی؛

موجاب   ،عاالوه بار تقویات کفار     تشبهاسالم و خصوصاً با وجود تشکیل مجتمع اسالمی، 

بعاد از اساالم    تشابه . پس حرمت شود یمنیز شریعت، حکومت و جامعۀ اسالمی تضعیف 

  ؛از قبل بیشتر است مراتب به

و اساتفاده   یالمللا  نیبو تعامالت  دادوستدراه  ،در زمان حاضر کم دست تشبه. حرمت 9

در و  بنادد  یما و پزشاکی را   یورافنا  ،در زمیناۀ علام   ژهیا و بهکشورهای کفر،  محسناتاز 

  .(100و  102: 1ج ، 1029)رک. فوزان،  شود یمعسر و حرج  ز موجبنیمواردی 

تنهاا در   کفاربه  تشبهکلیت آن پذیرفته است؛ زیرا  برخالفاصل این استدالل  .ار یابی

ل ا با حفظ این ادیگر در دین و عقیده ممنوع است و ریتعب  به( و ابتر) دهیفا یب، ارزش یب امور

که در موارد اضطراری و  بالمانعو  زیجا تنها نهآنان  یفنمی و عل یها ینوآوردو، استفاده از 

و  102: 1، ج 1029فاوزان،  ، واجب و حتی ترک آن حرام است )تر یقوبا مصلحت مهم و 

  ؛(11و  10: 1013، تیمیه ابن؛ 100
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 بارخالف ذمای،   کفارو شمول آن نسبت به  تیعمومدر فرض  ژهیو به، کفاربه  تشبه. 0

 شاود  یما و نقاض حقاوق آناان     یریسااتگ ام به قرارداد ذمه و موجاب  اصل نیکی و احتر

 .(911: 1011ه، ی)ضیمر

، تشابه ، مسامحه و نیکی به آنان با حرمات  یذم کفارمیان رعایت حقوق کامل  .ار یابی

است. بر هماین   کفاراز  یرو دنبالهغیر از دوستی و  ،قطعاً مسامحه و نیکی و منافاتی نیست

باه   تشابه و از مودت، دوستی و والیت و در نهایت  امر ی،ذم کفار اساس نسبت به نیکی به

و قرارداد ذماه   یذم کفارحقوق  وجز یبر فرمانو  تیتبعآنان نهی شده است. عالوه بر آن، 

  ؛(911: 1011ضیمریه، ) کنند ینمپرداخت  یا هیجزمنظور  نیبه انیست و ایشان هم 

ی و وظیفۀ هار مسالمان و   اسالم ضیرافیکی از  ،به اسالم کفار. از یک طرف دعوت 1

کراهت تشابه باه کفاار بارای     دولت اسالمی است و از طرف دیگر، حرمت و حتی  ویژه به

بایاد در ماواردی باا     کفار،تألیف قلوب  منظور به. لذا کند یمانجام دادن این مهم مانع ایجاد 

 پرساتان  بات باا   اهلل لیا خلابراهیم  نکهیا( کما 199: 21ج ، باز بنشد ) همشکلآنان همراه و 

آن را تاطئاه نکارد، از آن    تنها نهرا اثبات کند و خداوند هم،  دشانیعقاهمراه شد تا بطالن 

 فرمودند.تعبیر و به آن توصیه  احسنبه جدال 

 .کناد  ینم، وسیله را توجیه بر فرضهدف نیست و  اما ،دعوت به اسالم واجب ار یابی.

نیست.  زیجانیز دعوت آنان به اسالم  قصد بهت خیر و حتی با نی کفاربه  تشبه بر این اساس

بلکاه یاک    ؛قصد واقعای نداشاتند   ،اما حضرت ابراهیم در رفتار خود .(199: 21ج ، باز بن)

 تشبه بر این اساسطرف مقابل ترتیب دادند.  یها شهیاند دام انداختناقدام صوری برای به 

 بالاشکال است.  حسنامحاجه و جدال  عنوان بهاما صوری و  ،واقعی حرام

 یۀ چهارم و برگزیدهنظر

در  شیوبا  کام  هرچناد هساتند،   هیامامکه عمدتاً از  هینظراین  طرفداران تشبه مقید.حرمت 

: 1ج ، 1011؛ حصافکی،  11: 2ج ، 1011نجایم،   )ابان  شاود  یمجمهور هم دیده  های  نوشته

را قباول   آنهاا  تیا مومعاطاالق و   ،اول یۀنظرو عقلی  ییرواقرآنی،  ۀادلضمن قبول . (019

؛ یعنای  تشابه حرام نیست، مگر به قصد  خود یخود بهبه کفار،  تشبه که معتقدند اند و اشتهند
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 و تضاعیف اساالم   آنهاا  دادن  نشاان  برتار با انگیزۀ ترویج سبک زندگی خاص اهل کفار و  

 : تزیر حرام اس  یشرا، تنها با احراز تشبهبر این اساس،  .(211: 2ج ، 1301)شهید ثانی، 

تبلیغ مذهب کفر و نیز تضعیف اساالم و شاریعت را    یانیبه بو  تشبهقصد  ،متشبه (اول

سیساتانی،  حساینی  ؛ 019: 1ج ، 1011؛ حصافکی،  11: 2ج ، 1011نجایم،   داشته باشد )ابن

  .(192: 9ج ، 1011؛ منتظری، 03: 2ج ، 1022، یا خامنهحسینی ؛ 210: 2222

شود؛ چون در آیات و روایات،  حقوقی محسوب می تشبه، عمل قصدی و نکهیادلیل آن هم 

از تشبه، دوستی و والیت سان گفته شده اسات کاه بادون اراده، مصاداق ندارناد. )روحاانی،       

(. اضافه بر آن، اهل لغت نیاز،  120: 2، ج 1011؛ منتظری، 229: 10 ، ج 1019؛ 210: 1، ج 1011

( کاه  12: 0، ج 1022، )مصاطفوی،  اناد  دانساته را در آن الزم  تکلاف خاطر نوع اشتقاق تشبه،  به

 (.931 - 930: 1، ج 1010پذیرد )حکیم،  یماز نظر عرفی، تنها با قصد انجام  دستکم

 نیبناابرا نفاس.   کاف مجرد ترک است، ناه   ،لفظی، منظور از نهی ۀادلاساساً در  اشکال:

 نقشی ندارد. ،قصد

  :زیر ایراد وارد نیست لیدالبه  جواب:

چنین باشد )منتظری، که بحث بعید است  محلدر  دستکم وی نیست . این معنا اجماع1

از کفاار و  بایاد تبعیات    تشابه ( زیرا هدف 211: 2ج ، 1301؛ شهید ثانی، 192: 9ج ، 1011

 ؛دگیر یمنفس انجام  کفتنها با  ها نیاو  باشد آنهاقبول والیت 

در قتال فای   اخالصبه ، بعد از توصیه کفاربه  تشبه، نهی از مسئلهآیاتِ . در برخی از 2

( و وحادت سایاق   923: 2ج ، 1012، ریا کث ابنو فراوانی یاد خدا وارد شده است ) اهلل لیسب

   باشد؛هم الزم  کفاربه  تشبهو یاد خداوند، در  اخالصقصد الزم در  که کند یمحکم 

قصاد  کاه   اند آمده امر( با زبان 120 :انعام؛ 122 :عمران آل) مسئلهلفظی  ۀادل. برخی از 9

  ؛باشند تشبهنفس در نهی از  کف دییتأمفسر مناسبی برای  توانند یمنیاز دارد و 

ج ، 1913؛ ایروانی، 912: 20ج ، 1020)فیض کاشانی،  با علم مرتکب شود متشبه دوم(

: 1ج ، 1011؛ روحاانی،  همانجاکافی است )علم اجمالی ( النهایه 91: 1911؛ شهیدی، 22: 1

 ؛(111: 2ج ، 1011منتظری،  ؛229: 10 ج ، 1019؛ 210
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باه رفتارهاای    تشابه  صاورت گیارد. پاس   به سبک زندگی خاص اهل کفر  تشبه سوم(

؛ 210: 2222سیساتانی،  حساینی  ابداع کرده باشند ) آن را کفارمشترک مانعی ندارد، هرچند 

: 9ج ، 1011؛ منتظااری، 03: 2ج ، 1022، یا خامنااهحسااینی ؛ 221: 10 ج ، 1019روحااانی، 

  که: تنی استگف .(192

آن از سوی اهل دادن خارجی ثابت شود و مجرد انجام  لیدال. ویژه بودن رفتار باید با 1

: 2ج ، 1022، یا خامناه حسینی ؛ 11: 10ج ، 1011)اشتهاردی،  کند ینممشکل درست  ،کفر

   ؛قید مزبور، شرط است و باید احراز شودنیست،  ساز موضوع عام آنکه( زیرا عالوه بر 03

 کفار که ییجادر  تشبه که اند گفته اند و دانستهرفتار ارتکابی را هم الزم  تیفعلخی . بر2

 اطاالق ، مانعی نادارد. اماا از   اند کردهرا، به هر دلیلی، موقت یا برای همیشه رها  رفتار خود

پاس   .نیسات رفتار یاا غیار آن    تیفعلفرقی میان و  شود یم، خالف آن استفاده اخباربرخی 

 ؛(911: 19ج ، 1011، یاشتهارد) حرام است مطلقاً تشبه،

ولای در   ،که ابداعی مسلمانان باوده  کفاربه آن دسته از رفتارهای  تشبهبعضی  به نظر. 9

، حارام  دیا آ یما  شامار  به کفارسبک ماصوص  تشبه،و در زمان است گذر تاریخ رها شده 

 ؛کند یم دییتأ آن راخالف ، هادل( ولی اطالق 29: 9ج ، 1021، هتیمی ابن) .نیست

، مذموم باشد؛ یعنی کتااب و سانت   تشبهو فارغ از  خود یخود بهرفتار ارتکابی  م(چهار

ل اا  شود واکفر و برتری  اسالمآشکارا از آن نهی کرده باشند و موجب نابودی دین، شریعت 

؛ 11: 2ج ، 1011نجایم،   ؛ ابان 03: 2ج ، 1022، یا خامناه حسینی )تشبه مانعی ندارد. مجرد 

نیاز  و  کفاار به  تشبه با این وصف (12: 1ج ، 1319؛ شوکانی، 019: 1ج ، 1011حصفکی، 

، امور نظامی، دفااعی و ماورد نیااز جامعاۀ     یورافنغرب در امور اداری، شهرسازی، علم و 

آیاتی مانناد   تیعموم خاطر بهآن؛  امثالو  ییروشناانسانی و اسالمی؛ مانند خوردن، خواب، 

 در رمسالمانان یغ یفنااور در اساتفاده از علام و    اکارم سیرۀ نبی  ،«و اعدّوا لهم ما استطعتم»

هنگام جنگ و صلح و حتی فرماان صاریح ایشاان در ماورد طلاب علام حتای از چاین و         

مشرک در قبال آموزش یک یاا چناد مسالمان، حارام      و آزادی اسیران جنگیِ رمسلمانانیغ

 .(20و  29: 1021مستحب یا حتی واجب است )مقدم،  ،نیست و بسته به مورد
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 یریگ جهینت

 ؛تمام نیست تشبهحرمت  اطالق( برای عامهیۀ مشهور نظر) اولیۀ نظرمستندات  .1

برای مطلق کراهت تشبه به اساتثنای ماوارد    هیامامشافعی و برخی  لیدالاصل و فرع  .2

 نیستند؛   کننده قانعخاص، 

مشکلی ایجاد  ها نیاو دعوت به اسالم و امثال  یالملل نیببرای تعامالت  تشبهحرمت  .9

یۀ نظر لیدال نیبنابرا. هستند  جمعهم منافات ندارد و قابل  یذمو با احترام به کفار  کند ینم

 سنت بیشتر مطرح است، استحساناتی بیش نیست؛  اهلسوم که در میان 

از  معادودی  وویاژه تعادادی از معاصاران     به، هیامامدر مجموع، حق با غالب فقیهان  .0

ماانع و   خود یخود به ،آنهاو همانندسازی با  کفاربه  تشبه یشان اعتقاد دارند کهاست. ا عامه

کاه تبلیاغ کفار، از یاک      آنجاا ندارد و مشکل، عوارض موضوع است؛ یعنی تاا   تیموضوع

و حارام   کند ینمدر میان نباشد، مشکلی ایجاد  ،اسالم از سوی دیگر ۀطرف و تضعیف جبه

ندارند و مهم، تبلیغ  یتیخصوصمانند آمریکا هم  ییاکشورهغرب و حتی  نکهیانیست. کما 

  .دیآ یمدنبال آن  کفر و تضعیف اسالم است که هر وقت محقق شدند، حرمت به

  



  095 یهتشبه به کفار در فقه عامه و امام یتوضع یواکاو 

 کتابنامه
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 .  رسیندمۀ جامعقم: انتشارات  چ دوم، ،هیالفق حضرهیا منق(.  1019) محمد، هیبابو ابن .0

 عاالم دار، چ هفاتم، ریااض:   میالمسهتق  الصهراط  إقتضاء ق(. 1013) نیالاد  یتق، هیمیت بنا .1

 . الکتب 

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.اول، چ یالکبر یالفتاو ق(. 1021)اااااااااااااااااا ااا .0

 . دارالفکر، بیروت: اولچ ، یالمحلّ تا(. )بی حزم، محمدعلی ابن .1

 .دارالکتب العلمیهبیروت:  ،اولچ  ،ااستذکار (.2222)، یوسف عبدالبر ابن .1

 .مکتبه المدینهدینه: چ ششم، م ،هیّرر السّنالدّ ق(. 1011) قاسم، محمد ابن .3

بیاروت:   ،اولچ  ،هیه میت ابهن  یفتاو مجموع یعل المستدرک ق(. 1011)ااااااااااااااا  .12

 .دارالکتب

 .دارالکتاب العربی، بیروت: اولچ  ،یالمغن تا(. ، عبداهلل )بیقدامه ابن .11

 .هیالعلم  دارالکتببیروت:  ،اولچ  ،میالعر القرآن ریتفس ق(. 1013) ، اسماعیلریکث إبن .12

   .  محمدعلی بیضون، بیروت: اولچ  ،الرائق البحر ق(. 1011) ، عبداهللمینج ابن .19

  بیروت: دارالمعرفه. ،دمسن تا(. )بی بوعوانه، یعقوبا .10

 .بروم دار آل، ریاض: اولچ  ،یررا سنن النسائ ق(. 1013) محمدإثیوبی،  .11
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 .دارالفکر، بیروت: اولچ  ،سنن ق(. 1029) ترمذی، محمد .23
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 .نیقیدارال، ریاض: اولچ  ،هوالمعادا هالمواا ق(. 1021) جلعود، محماس .92
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 الشهداء. دیس ۀماسس، قم: اولچ  ،المعتبر ق(. 1021) جعفر (،قق)محی حل .02

 دارالسالم.  :قاهره ،چ ششم ،ریالتّفس یاألساس ف ق(. 1020)حوی، سعید  .09

 المدرساه ، قام:  اولچ  ،هیه الروضهه البه  یعله  قهات یالتعل تا(. )بی نیالد جمال ،یخوانسار .00

 .الرضویه

  . ، قم: داوریاولچ  (،)المکاسب الفقاهه مصباا(. ق 1019) یی، سید ابوالقاسمخو .01

 .   ، قم: دارالحدیثاولچ  ،النوادر .(1911) اهلل راوندی، فضل .00

 .  ، قم: دارالکتابچ سوم ،الصادق فقه ق(. 1019)روحانی، سید محمد صادق  .01

 . ، قم: علمیه، چ چهارمالفقاهه منهاج ق(. 1011)اااااااااااااااااااااااااا  .01

 . قم :اولچ  ،الزمان و المکان ریتأث یف سالهر (.الفتا  بی)، جعفر سبحانی .03

  . : قماول، چ هیالمسائل الفقه سلسله (.بتا  بی)ااااااااااااااا  .12

 دارالمعرفه. بیروت:  ،یالسبک یفتاو تا(. )بی نیالد یتقسبکی،  .11

  .هیالعلم دارالکتب، بیروت: اولچ  ،ریالکب ریالس ررا ق(. 1011) نیالد شمس سرخسی، .12
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 نا. جا: بی ، بیالمعاصره هیالفکر المذاهب یعل الرد موسوعهتا(.  )بی اااااااااااا .11
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