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Abstract 

Jurisprudence is tied to all human affairs. The mission of jurisprudence is to explain 

the duties, do's and don’ts of individual and social life. One of the most influential 

factors in Islamic society is how to deal with the followers of religions. How does 

jurisprudence approach this part of life? Is jurisprudence silent on it or a theory can 

be drawn of it? Some refer to jurisprudence as the origin of violence; they consider 

that the intellectual foundations of extremist groups should be found in traditional 

religious jurisprudence. Using a descriptive-analytical method and using the 

jurisprudential texts of Islamic religions, this research seeks to prove the theory that 

a set of social rules of jurisprudence in the field of interaction with religions, 

systemic frame, pursues a major goal in the social context; that is the major goal of 

convergent interaction with followers of religion, but not divergent one. The 

negative view of religious jurisprudence is due to a lack of in-depth view of 

jurisprudence that is inconsistent with the views of the mujtahids of religions. The 

collection of jurisprudential religions take an approach along with the rules that lead 

the Islamic community towards sympathy, love and unity. Therefore, in addition to 

criticizing the basis of violence and physical assaults, religious scholars recommend 
their followers to have positive interaction. They maintain that financial, political, 

and military defense from followers of other religions is as obligatory as their own 

followers.   
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 با پیروان مذاهب اسالمیفقه تعامل 

 *حسین رجبی

 ایران قم، مذاهب، و ادیان دانشگاه مقارن، فقه و حقوق گروه استادیار
 (12/1398/ 13 :پذیرش تاریخ ؛1398/ 06/11 :دریافت تاریخ)

 

 چكیده

 اسهت. اجتمهاعی   های زندگی فردی و نباید ها و باید، بیان وظایآفقه، رسالت فقه با تمام امور انسان، گره خورده است. 

رویکرد فقه به این بخهش از زنهدگی   مذاهب است.  روانیتعامل با پ یوگونگ ی،اسالم ةثرگذار در جامعااز مسائل  یکی

ای را استنتاج کرد؟ برخی، سروشمة خشونت را فقهه معرفهی    توان نظریه وگونه است؟ آیا فقه ساکت است یا از فقه می

بها   تحلیلهی و  -این پژوهش با روش توصیفیدانند.  را در فقه سنتی مذاهب میهای افراطی  کنند و مبانی فکری گروه می

در پی اثبات این نظریه است که مجموعه احکام اجتماعی فقه در حوزۀ تعامهل  گیری از متون فقهی مذاهب اسالمی،  بهره

همگرایانه با پیروان مذاهب کند؛ آن هدف کالن تعامل  واره، یک هدف کالن را در بستر اجتماع دنبال می با مذاهب، نظام

ههای مجتههدان    است نه تعامل واگرایانه. نگاه منفی در فقه مذاهب، ناهی از عدم عم  نگری به فقه است که بها دیهدگاه  

سهوی همهدلی،    را بهه   اسهالمی  ةرویکرد مجموعه مذاهب فقهی همراه با قواعدی است کهه جامعه   مذاهب منطب  نیست.

بر نقد مبنهای خشهونت و برخوردههای فیزیکهی،      بدینسبب دانشمندان مذاهب افزون .دهد واحده، سوق می محبت و امت

را از پیروان مذاهب دیگر مانند مذهب   کنند. دفاع مالی، سیاسی و نظامی پیروان خود را به تعامل مثبت توصیه کرده و می

 .دانند خود واجب می

   واژگان کلیدی

 .مذاهبفقهی در  یگوو گفت فقه تقریب،فقه تعامل، 
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 مقدمه. 1

فرمهود: بهراى کامهل کهردن      )ص(است، پیهامبر و اخالق تعقل  ،اسالم، دین استدالل، برهان

فقه، بخشی از دین را هکل  .(86: 10تا، ج  )طبرسی، بی هاى اخالقى برانگیخته هدم کرامت

از فهاع  دنکاح و طالق، اطاعت از حاکم اسالمی،  ،دهد. فقها در مسائل عبادی، معامالتی می

های خهود را بیهان    دیدگاه دهمنان مشترک، مبانی ودر برابر   مسلمانان و کشورهای اسالمی

 ةترین وظایآ جامع اسالمی، نیاز است تا مهم ةدر جامع فقهاهمیت  سبب امروزه به .اند کرده

برخی از کسانی که در فقه و مبهانی آن اههراف    .هودارائه  تعامل تفسیر و ۀدر نحو  اسالمی

و از حاکمیت دین خشنود نیستند، با استفاده از وضعیت موجود جههان اسهالم، فقهه     ندارند

دهنهد.   به فقه امامیه نیز نسهبت مهی   و گاهدانند  های خشن می سنتی را سروشمة این حرکت

که الزم است  1، نشر یافته است«مبانی تئوری داعش در فقه هیعه»ای با موضوع  اخیراً رساله

بر تبیین نظریة تعامل  مورد توجه قرار گیرد. این مقاله افزون نگر یسطحهای  دیدگاه گونه نیا

های منفی را نقد کرده است، البته طرح این سخنان، بهرای فقهها،    با مذهب مخالآ، این نگاه

فرصتی است تا با بررسی متون فقهی، نقش فقه و فقها را برای رسیدن به جامعة سالم تبیین 

را برطرف سازند. دربارۀ پیشینة بحث هروند تحقیقاتی در مالک  ها های تردید کنند و زمینه

گرایهی   تکفیر از نگاه مذاهب انجام گرفته است، اما فقه تعامل همراه با رویکرد مبانی افهرا  

ههای جدیهدی را    های پهژوهش  بر پاسخ هبهات زمینه در فقه، فصل جدیدی است که افزون

 سازد. فراهم می

بلکهه ههدف    هود،مذاهب تحمیل فقه ت که تعامل مثبت بر هدف این نیسدر این مقاله 

د. آیها  هون یتعامل تبیۀ در نحورویکرد مذاهب مذاهب، های  دیدگاهررسی باین است که با 

ترین محهوری   مهمدهد؟.  مخالآ است یا به تعامل مثبت سوق می فقه مذاهب در پی حذف

خهروج از  گیهرد، نسهبت    الت قرار میکند و پایة سایر تعام که این نظریه را اثبات یا نفی می
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کند کهه   به مخالآ است، این نسبت جدایی عمیقی بین مذاهب ایجاد میو هرک  کفر ،دین

بهه  هود که  اهمیت این بحث وقتی روهن می توان آن را برطرف ساخت. با هیچ ویزی نمی

 دری نگهر  یسهطح ، تعامهل  گونهه  نیه اافراطی توجه هود. سروشمة های  تعامل جریان ۀنحو

، هر  ندانستن وجود امام عادل در جهاد ابتدایی و تکفیر مخالآ است. این نوههتار  اجتهاد

 . کند معرفی می را فقه همراه با اجتهاد عمی  در راستای رسیدن به هدف، حل راه

 شناسی تعامل مفهوم .2

 .(153: 2، جق1408در لغت به معناى دادوستد مردم با یکهدیگر اسهت )فراهیهدی،     تعامل:

کهار   در ارتباطات سیاسى، علمى، فرهنگى و اخالقهى بهه   است که بیشترامل، امر طرفینى تع

 .ردیگ یرا فرام ینیازهاى فکرى، فرهنگى، سیاسى و مذهب آن، قلمرو، زیرا رود مى

کهه   ،هها  با محور قرار دادن انسان. 1: کرد ریگوناگون تفسهای  جنبهتوان از  تعامل را مى 

 ، کهزیستى در بین ادیان الهىمه . از حیث2؛ است تیها، انسان سانمشترک بین تمام اننقطة 

در یهک دیهن،   بین پیروان مذاهب نظر رواب  از . 3دارند؛ هاى دین  اهتراک در اصول و پایه

 در خصهوص حیهث   نوههتار  نیه در ا دارند. اختالف امور دیگر مشترک و در یدر امورکه 

خشونت، کهه   وجود دارد: الآ(مذاهب سه نوع برخورد بین پیروان  هود. میبحث  مذاهب

 ههود؛ ب(  ، اعمهال مهی  قتهل و غهارت   و هاى توهین و دهنام، تهدید و تطمی ، تکفیر از راه

، بلکهه  یتفهاوت  و نهه بهى  باهد نوع سوم، نه خشونت ؛ ج( تفاوت بودن، در برابر مخالفان بى

 (.  305: 1388)رجبی،  هداى که هماهنگ و همسو با عقل و دین الهى با انتخاب هیوه

 فقهی مذاهب و . فقه3

)ههاهرودی،  دالیل ههرعی   و ،مبانیوظایآ دینی با استفاده از هناخت  فقه عبارت است از

جههان اسهالم    مذاهب اسالمی، مهذاهب فقههی اسهت کهه در     مقصود از (.18: 1ق، ج1431

حنبلی. مذاهب فقههی  امامیه، احناف، هافعی، مالکی و  مانند هستندپیروانی ای رامشهور و د

 ماننهد عبادات . 1 :ساختاربندی هده استهای فقهی در وند محور  نباید ها و در قلمرو باید

انهد،   طهارت، نماز، روزه، حج، جهاد، دفاع از مسلمانانی که در معرض هجهوم قهرار گرفتهه   
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. دیهات، حهدود، قضهاوت و    3ه، باههر  . معامالت، نکاح، طالق. اطعمه و2زکات و خمس، 

نسهبت کفهر بهه مهذهب      تکفیهر و  (.1: 1377)حلهی،  عناوینی که در فقه وجهود دارد   ریسا

الشهعاع   تواند تمام تعامالت فقهی را تحت مخالآ که از مباحث بنیادین فقه تعامل است، می

، زیرا وقتی محور بیشتر وظایآ مکلآ در قرآن، ایمان و اسهالم اسهت، مجموعهه    قرار دهد

یا ایها الهذین  » فرماید: معامالت می ۀقرآن دربار هود. ون میتعامالت با مذهب مخالآ دگرگ

، واجب هده اسهت  وفای به عهد نسبت به میمنان دراین آیه (،1)مائده:« آمنوا أوفوا بالعقود

کنهد.   پیدا نمی یتمذهب مخالآ، مسلمان یا میمن نباهند، وفای به عهد موضوعپیروان  اگر

، (353: 12تها، ج  )حهر عهاملی، بهی    «د ههروطهم لمیمنون عن» آمده است: ثیدر حدونانکه 

ای که مخاطب را مسلمان یا اهل ایمهان قهرار داده اسهت. بنهابراین اگهر       همچنین سایر ادله

 بر جامعة اسالمی حاکم نخواهد هد.تکفیر در فقه حل نشود، تعامل مثبت  ةمسئل

 در قرآن و فقه  های تعامل اصول و محورهاى شیوه. 1. 3 

 به فقه تعامل، بیان دو مطلب الزم است: پیش از پرداختن

، (10)حجهرات:  تعامالت قرآنى، هیچ کتهاب آسهمانی مثهل قهرآن بهه تعامهل، اخهوّت        

. (103: عمهران  آل) و پراکندگى توصیه نفرموده است یپرهیز از دهمن همبستگى، همکارى،

هاى تعامل  زمینهدر بین ادیان الهى، محورهاى اختالف و اهتراک وجود دارد و این محورها 

در بین مسهلمانان،   (،125؛ نحل: 159: عمران آل) آورد آمیز را فراهم مى و همزیستى مسالمت

فقه بها اسهتفاده از    کند. محورها و اصول بیشترى وجود دارد که ضرورت تعامل را طلب مى

اد ویژه پیروان مذاهب، تحهول اساسهی ایجه    ها به تواند در تعامل با مجموعه انسان وحی، می

 کند. 

 ارتباط آن با فقه عقاید ضروری دین و. 2. 3

است که هر مسلمانی آن را بدون استدالل و نظر   مقصود از ضروری دین: باورها و احکامی

(، 400: 6ق، ج1428داند و تمام مسلمانان بر آن اتفهاق دارنهد )ابهن عابهدین،      جزو دین می

، )ص(توحید، نبهوت حضهرت رسهول    یابی امت نقش اساسی دارد، باور به باورها در هکل

نجهیم،   سهازد )ابهن   مهی اسهالم وارد   همة مسهلمانان را در پوههش   است که ای خیمه مثابة به
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در   اسهالمی کهه امهت    یا به این صورت است واحده، امت هکل یافتن .(613: 1ق، ج1418

ر صهدر  حتهی د توان در تهاریخ   را نمییگانگی  گونه نیا ،دناختالفی نداهته باه باورهاتمام 

وحدت  ،اورهای زیربناییب تمام افراد جامعه دراین است که  صورت دیگر .پیدا کرداسالم، 

محهور وحهدت   باورههای فرعهی،    د: گهاه هو آن نیز به دو گروه تقسیم میغیر دارند، اما در 

 ،یهن جریهان  ا برابر در گیرد. های مذهب هکل می ، در این صورت پایهگیرد گروهی قرار می

ای ضهمن بهاور بهه     هر فرقهه  اند. ها مخالآ یابد که با این دیدگاه ری هکل میهای دیگ هگرو

اسهالم   ةکند یا داخل خیمه  خارج از دین معرفی مییا مخالآ را مذهب عقاید خاص خود، 

تعامهل  پایهة  ایهن صهورت    در ،داند، اگر مخالآ اسالم بداند و حکم کفر را مترتب کنهد  می

 ،اما اگر خهارج از دیهن ندانهد    هود. میتبدیل دوگانگی نیز به امعه جو  گیرد میمنفی هکل 

 ههود.  گرایش بهه یگهانگی جامعهه، فهراهم مهی      اسالم بگیرد، ةآنان را داخل خیم ةبلکه هم

حتی خوارج که قائل بهه تکفیهر صهحابه بودنهد،     مخالفان خود را  اهل سنت، مذاهب فقهی

امها   ،داننهد  مخالآ را باطل میها و مبانی مذهب  هروند دیدگاه ،دانند اسالم می ةداخل خیم

 .  (612: 1ق، ج1418نجیم،  )ابن کنند نمی بار رمسلمانیهرگز حکم غ

 مثبت و منفی تعامل آثار. 3. 3

ی را تحت تأثیر قهرار  رعبادیغتعامل مثبت یا منفی، تمام مسائل فردی و اجتماعی، عبادی و 

بت کفر و هرک، رف  نگهاه  دهد. آثار مهم تعامل مثبت مسلمان دانستن یکدیگر، عدم نس می

ههای فقههی و کالمهی، اقتهدا بهه       بدبینانه، عدم اهانت به مقدسات، مطالعه و تدریس کتهاب 

یکدیگر در نماز، اطاعت از حاکم عادل، دفاع از مسلمانانی که در کشهورهای دیگهر مهورد    

ن تهری  هجمة دهمن قرار گیرند. تعامل منفی آثار خطرناکی برای جامعة اسهالمی دارد، مههم  

ایهن هشهدار را )در خطبهة     )ص(آن، نابودی اساس اسالم و مسلمانان اسهت، پیهامبر اکهرم   

حجةاالسالم( به امت اسالمی، ابالغ فرمود: پس از من ماننهد کهافران بها یکهدیگر برخهورد      

نکنید، برخی گردن برخی دیگر را بزند، بر برادری ایمانی تأکید کردند، سپس فرمودند: مال 

کسی بدون رضایت صاحب مال اجهازۀ تصهرف نهدارد )متقهی هنهدی،       هما احترام دارد و

ی مسلمانی را به قتل راحت بههود: یک مسلمان  (. تعامل افراطی موجب می93: 3ق، ج1409
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هاهان، غسل و کفن نشود، نمهاز بهر    برساند، از ارث محروم و از همسرش جدا گردد، مرده

(. فتهوای  3ق: 1425)عبداهلل بن جبهرین،   آنان خوانده نشود، در مقابر مسلمانان دفن نگردد

ها، وسهایل نقلهی، مراکهز اداری و تجهاری، سهبب       تکفیر، موجب غارت اموال، انفجار خانه

جامعه   رود، مصالح عمومی هود، امنیت و آرامش از بین می هتک حرمت نفوس و اموال می

. هرع مقدس هود از آن نازل هده است، نابود می و حراستکه دستورات هرع برای حف  

(. ایهن رفتهار خشهن را    100: 4ق، ج1426به هیچ کسی اجازۀ تجاوز نداده است )سبحانی، 

سهبب در روایهات قاطعانهه از ایهن روش      پذیرد، بهدین  هریعت اسالم و فطرت انسانی نمی

 ی و از همنشینی با این منحرفان نهی هده است. ریجلوگ

   مذهب مخالف. دیدگاه فقهای مذاهب دربارۀ 4

جریهانی در طهول    مذاهب، وجود داههته اسهت، ههر    است که بین ادیان و  از مفاهیمی کفر

بها ضهوابطی کهه    از دید موافقان، مخالفهت   که قرار داده است را تاریخ، برای خود ضوابطی

، اگهر  نیز . نسبت به ادیان الهیاست انکار واقعیت، زیرا کفر ،است ، یک نوع کفراند رفتهیپذ

زیرا با ضواب  و سهاختار   ،اصطالح فقه، کفر نامیده هده انکار کند، دردین الهی را  ،جریانی

 ةضهعآ اسهت: مرحله    قابل تشهکیک، ههدت و   کفرالبته ح ، مخالفت کرده است.  انیجر

 دیگهر،  ة، حکم این مرحله روهن است. مرحله (25)انعام: هدید آن، انکار وحی الهی است 

 خروج از دیهن اسهت.   ،حله نیز مانند قبلیکند، این مر انکار می ،دین را اتیاصلی از ضرور

 (.399: 2ق، ج1388در روایات از این نوع انکار، به کفر جحهود یهاد ههده اسهت )کلینهی،      

 .پهذیرد  ولی برخی مصهادی  را نمهی  است، نبایدهای آن ملتزم  بایدها و ةبه هم ،سوم ةمرحل

 . اما اگر انکارهود می کفر موجب علم باهد،کند: اگر انکار با  این مرحله دو صورت پیدا می

در  امها  ،انکهار نیسهت   ،وهارم ةمرحل .هود موجب کفر نمی، نبود دلیل باهد هبهه وسبب  به

 ،کند از کفر وجود دارد، به وظایآ دینی عمل نمی یا هود که نشانه رفتار می یا گونه عمل به

ی دهه  پاسخو عدم تارک صالۀ  داند، نظیر کفر ولی اگر از او سیال هود، خود را مسلمان می

برخی روایات از آن به  . این مرحله هروند در(162: 2ق، ج1388به صدای مظلوم )کلینی، 

زیرا کفر عملی با کفر اعتقادی متفاوت کفر یاد هده است، اما با مراحل قبلی متفاوت است، 
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 از مراحل قبلهی داخهل نیسهت    کی چیزیرا در ه ،این فرد مسلمان فاس  است نه کافراست. 

(. با توجه به معیارهایی که در بحث بعد خواهد آمهد، روههن   51: 1ق، ج1389باطبایی، )ط

در مراحهل کفهر قهرار      ههای اسهالمی   فرقهه  از کیه  چینگاه فقهای مذاهب، هه  ازهود که  می

جایگاه مذاهب، صورت دوم از مرحله سوم است یعنهی انکهار یهک مسهئله     گیرد، بلکه  مین

ی بلکه اخهتالف در صهغر   ،اختالف در کبرای قضیه نیست .هبهه یا نبود دلیل است سبب به

 است.

 مخالف مذهب کفر با تعامل در امامیه فقهای . دیدگاه5

انکهار کنهد،    ،ضروری دین است نکهیکس ضروریات دین یا یکی از آنها را با توجه به ا هر

نجس های خوارج، غالت، نواصب و اهل تجسیم را  فرقه، هیعهفقهای از دین خارج است. 

ت دین را انکار نکنند، جزو مسهلمانان  یاهای دیگر، ونانچه یکی از ضرور اما فرقه ،دانند می

(. انکار ضروری دین با توجه به ضهروری  169: 1جق، 1408آید )محق  کرکی،  همار می به

تا،  بی یزدی،طباطبایی ) گردد یزیرا انکار ضروری به انکار رسالت بازم است،بودن آن، کفر 

 .  (69: 1ج

با تحق  معیار اسالم، احکام آن مثل طههارت، احتهرام مهال، جهان و غیهر آن دو بهر او       

مشهور فقههای امامیهه، مخالفهان مهذهب      دگاهی(. از د62: 2ج تا، بیهود )خویی،  مترتب می

 .(83: 2ج تا، بیاند )خویی،  پاک« عشر اثنیة های منشعب از هیع خواه اهل سنت یا فرقه»

عشهریه را تکفیهر    اثنهی  ةههای غیهر ههیع    خالفان خود، حتی فرقهه علمای هیعه، هرگز م

دههمنی و   کهه  یعشریه، درصهورت  اثنی ةهای غیر هیع (. فرقه58: 2ج تا، بی کنند )خویی، نمی

باههند و   ناسزاگویی نسبت به امامانی که امامت آنان را باور ندارند، اظهار نشهود، پهاک مهی   

 اسهت اظههار ههود، حکهم آنهان ماننهد نواصهب       یکی از اینها نسبت به ائمهه،   که یدرصورت

   (.119: 1جتا،  بییرالوسیله، حر)ت

حقوق سایر مسلمانان را مانند پیروان آنان،  )ع(فقه امامیه براساس روایات ائمة اهل بیت

 سهی حه    ،مسهلمانش  بهرادر  بر مسلمان: فرمود )ص(خدا رای نمونه، رسولبداند.  الزم می
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او  مسهلمان  بهرادر  عفهو  یها  و حقهوق  این اداى به مگر ،کند ینم حاصل ذمه برائت که دارد

 (.236: 74ق، ج1403)مجلسی، 

هر کس ههادت به وحدانیت خداوند متعهال و  فرماید:  یکی از فقهای محق  معاصر می

بدهد مسلمان است، و جان و عرض و مال او مانند جان و عرض  )ص(رسالت خاتم انبیاء

هرعی هما آن است که با ة و وظیف ت محترم است.و مال کسی که پیرو مذهب جعفری اس

به حسن معاهرت رفتار کنیهد، و اگهر آنهها بهه      ،ههادتین هروند هما را کافر بداند ۀگویند

هما از صرا  مستقیم ح  و عدل منحرف نشوید، اگهر کسهی از    ،ناح  با هما رفتار کردند

او حاضهر ههوید، و    ۀی  جنازآنها مریض هد به عیادت او بروید، و اگر از دنیا رفت به تشی

و »اگر حاجتی به هما داهت حاجت او را برآورید، و به حکم خدا تسلیم باهید که فرمود: 

و به فرمهان خداونهد متعهال    « الیجرمنکم هنأن قوم علی اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی 

(. 31: 1396ری، )کهوث « و ال تقولوا لمن القی الیکم السالم لست میمنا»عمل کنید که فرمود: 

این فتوا که در مقام پاسخ به استفتای گروهی از مقلدان ایشان است، هدف کالن فقهه را در  

اینکه در استفتا  ژهیو بهکند،  زیست میمنانه در بستر اجتماع با رویکرد بسیار روهن تبیین می

د، آیا ما نیز کنن و آنان ما را تکفیر می اند سنتآمده است که در منطقه مخلو  با مذهب اهل 

توانیم مقابله به مثل کنیم و معاملة کفر داهته باهیم. این نمونه، دیدگاه یکی از مجتههدان   می

 دانند.  می انهیگرا افرا های  معاصر سنتی است که برخی فقه سنتی را سروشمة تئوری

 در تعامل کفر مذهب مخالف دیدگاه فقهای اهل سنت. 6

هرع داهته باهد و ضروری دیهن   هایکند، التزام به دستورکس ههادتین بر زبان جاری  هر

ارث، طههارت، ازدواج،  ، مانند هود می او بار را انکار نکند، مسلمان است و احکام اسالم بر

ههای افراطهی در طهول تهاریخ اسهالم       جریهان  ناموس و دفاع از مسلمانان. ،مال ،حف  جان

. یکهی از فقههای   وگهانگی ایجهاد کردنهد   دمخالآ مذهب،  ریبا تکف ریاخ ةدهدو در  ژهیو به

ونانکهه   ،ههود  از اهل قبله تکفیر نمهی  کس چینویسد: نظر صحیح این است که ه میهافعی 

، فق  کسی که ضروریات دیهن را انکهار کنهد    ستیهای انحرافی نیز تکفیر آنان جایز ن فرقه

ذهب کهه  مخهالآ مه   :دیه گو یمه حنفهی  از فقهای یکی (. 15 :1تا، ج  )نووی، بی است کافر
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ههود   ضروری دین را انکار نکند، تکفیر نمهی  که یمرتکب بدعت در دین هده است، تا وقت

ههر انکهاری    نکهه یابرخی از فقهای اهل سنت با مبنهای   (.398: 6، ج ق1428)ابن عابدین، 

کفر نیست، بلکه انکار احکام و باورهای یقینی و بدیهی، کفر است، ایهن را اصهل و قاعهده    

فاحف ، هذا االصل فانه ینفعک فی استخراج »دهد:  فروعات زیادی قرار می برای استنبا  و

، همچنین انکار هر اجماعی موجب کفر نیسهت، انکهار   «فروعه حتی تعرف منه صحة ماقیل

توان کفر دانسهت. اگهر در اجمهاع صهحابه،      اجماعی را که احتمال و هبهه داهته باهد، نمی

 بر اجمهاع اهد یا احتمال اجماع سکوتی یا نقل احتمال مخالفت یک صحابی وجود داهته ب

هود، پس مهالک کفهر، اتفهاق، یقینهی و بهدیهی بهودن اسهت         ، موجب کفر نمیتواتر نباهد

به  که ی، تا وقتخوانند میواحد نماز  ةمسلمانانی که به قبل (.344: 6، ج ق1428عابدین،  )ابن

اسهتفاده   سوی قبله و به مانند نمازکنند،  عمل میبه وظایآ خود  و اند دین ملتزم هایدستور

هوند، ونانکهه ارتکهاب    مذهب، از اسالم خارج نمی ی مخالآها ها و آهامیدنی از خوردنی

ههود   از دین خارج نمهی  وکند  آن را حالل نشمارد، به اسالم ضرر وارد نمی که یگناه تا وقت

هوند جز  ب تکفیر نمیمخالفان مذهکند:  نجیم اضافه می ابن .(613: 1ق، ج1418نجیم،  بن)ا

بدیهی، اگر کسی صفات خدا، خل  افعال عباد، جهواز رؤیهت خهدا در     در انکار ضروری و

انجهام   سهبب  ما کسی که از اهل قبلهه باههد، بهه   از نظر هود،  نمی قیامت را انکار کند، کافر

مانند منکران صفات خدا، خل  افعال بندگان و جواز دیدن خهدا در   ،هود یبدعت تکفیر نم

ا اگر کسی با بدعت خود، برخی از امور ضروری را که پیامبر صلی اهلل علیه و آله مقیامت، ا

مانند حدوث عالم، بعث و حشر و علم به جزئیات برای خداونهد،   ،و سلم آورده انکار کند

   .(613: 1ق، ج1418نجیم،  بن)است در این صورت اختالفی در کفر او نی

ایش به تکفیر داهته و دارند، که این روش از دیهدگاه  افرادی گر مذاهب،علمای  نیدر ب

که نقش اساسی در پیهدایش و   مجتهدان مذاهبمحققان مذاهب نقد جدی هده است، زیرا 

نعم یق  فی کل اهل المهذهب تکفیرکثیهر،   : »کنند نمی اند، کسی را تکفیر داهتهرهد مذاهب 

هم و العبهرۀ بغیهر الفقههاء،    الذین هم المجتههدون بهل مهن غیهر     لکن لیس من کالم الفقهاء

، «والمنقههول عههن المجتهههدین ماذکرنههاه وابههن المنههذر أعههرف بنقههل مههذاهب المجتهههدین 
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است، آهناتر  ،منذر که از دیگران به مذاهب مجتهدان ابن (.400: 6ق، ج 1428عابدین،  )ابن

است:  ، آمدهالمصلی منیةداند. در هرح  انکار ضروری دین را به اتفاق فقها، موجب کفر می

ق، 1428عابهدین،   )ابهن  «إن ساب الشیخین و منکر خالفتهما ممن بناه علی هبهة له الیکفر»

پرداختند، از دیهدگاه مجتههدان اههل سهنت      ا آنکه خوارج به تکفیر صحابه میب (.400: 6ج 

توان با کسهانی کهه    که وگونه می این سیال وجود دارد بین اهل سنت در .هوند تکفیر نمی

اوالً، فقهای هیعه فتهوای بهه سهب و    ؟ دهند، تعامل مثبت داهت به دهنام مینسبت به صحا

، اگهر کسهی در بهین فقههای     اًیدروغ و تهمت است، ثاننسبت  نیاند و ا دهنام صحابه نداده

تهوان او را   ، نمیهوا رسید نه از روی عناد وسب و لعن مذهب براساس اجتهاد و اعتقاد به 

بهه   یا یا هبهه ییلاگر کسی به دال بنابرایندین نکرده است. زیرا انکار ضروری  ،تکفیر کرد

اما دربارۀ نسهبت دادن إفهک و رابطهة     .کرداو حکم کفر توان به  پیشینیان ناسزا بگوید، نمی

نامشروع به همسر پیامبر اکرم، اگر کسی به این نتیجه برسد که آیة نفی إفک دربارۀ عایشهه  

گیرد که به همة بایدها و  دی  مرحلة سوم تکفیر قرار مینازل هده و آن را انکار کند، از مصا

نبایدهای اسالم ملتزم است و اختالف مصداقی دارند، البته اگر کسی آیه را قبول دارد، ولی 

تا حکم  گردد یبازنمدر مصداق قائل باهد که فرد دیگری بوده است، به انکار خدا و رسول 

 به کفر هود.

ت یا نفی هود، مانند انکار خل  افعال و جواز رؤیت خدا در ی که با دلیل اثباا هیهر نظر

، ونانکهه  انهد  داخهل هود، زیرا همة این افراد در اسهالم   قیامت و مانند آن، موجب کفر نمی

فرقه هدن امت اسالمی، همة آنها را از امهت خهود دانسهته     73در حدیث  )ص(پیامبر اکرم

فرقه را امت خود معرفی فرمهود. بهر ایهن اسهاس      هفتادوسه...، حضرت تَفْتَرِقُ أُمَّتِی»است: 

 :4ج ق، 1415 ههربینی، ) ههود  انکار مسائل یقینی و مورد اتفاق موجب خروج از دین مهی 

اند که اگهر کسهی یکهی از آنهها را      را مطرح کرده یفقهای اهل سنت مسائل (. برخی از436

، اههتباه کهردن   السهالم  هیه مانند اعتقاد به الوهیت حضرت علهی عل  ،هود قائل باهد، کافر می

جبرئیل در وحی، انکار مصاحبت و...، اما تفضیل علی بر خلفای ثالثه و دهنام صحابه کفهر  

دهد که  مسائل را به رافضه نسبت می گونه نیوی ا(. 400: 6ق، ج 1428عابدین،  )ابن نیست
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 ده است.این لف  در طول تاریخ از جانب مخالفان، به پیروان مکتب اهل بیت نسبت داده ه

هیعه و پیروان مکتب اهل بیت است، روهن اسهت کهه   « رافضی»عابدین از  اگر مقصود ابن

هایی مانند الوهیت برای غیر خدا، اهتباه جبرئیل، انکار مصهاحبت یها    هرگز هیعه به ویژگی

، جهای تعجهب   سهبب  عقیده ندارد. بدین ،«اکرم نسبت نا روا به همسران پیامبر»جریان افک

تها گرفتهار    اسهت  های هیعه مراجعه نکهرده  عابدین در مقام فتوا، به کتاب بناست که ورا ا

از  هایی است که در قرون اولیه هکل یافته و اگر مقصود وی، فرقه. داوری غیرصحیح نشود

 هک و هبهه ایجاد هود.  ةصورت مطل  سخن بگوید تا زمین اند، نباید به بین رفته

کسهانی را کهه بها     ةهمه کنهد:   یت این نظریه نقهل مهی  نجیم، دیدگاه اهعری را برای تثب ابن

، در ند، هرای  دهمنی، برائت و گمراهی را فراهم ساخت)ص(اختالف خود پس از پیامبر اکرم

 یا گونه دوار اختالف هدند، به -بعضی -ۀ، مسلمانان دربار)ص(پس از پیامبر اکرم ،ردیگ یبرم

آنهان   ةجستند. اما در عین حال اسالم، همه  که یکدیگر را گمراه دانسته و از یکدیگر برائت می

، مذهب و عقیده بیشهتر اصهحاب مها    فکر را جم  نموده و تحت پوهش خود قرار داد و این

مذهب مخالآ معروف بهه   ۀ. برخی از کسانی که دربار(613: 1ق، ج1418نجیم،  بناد )باه می

ذهبهی،   و تکفیر توبه کردنهد:  یریگ د، در پایان عمر خود از سختهستن یریگ هدت و سخت

کند که این سخن موجب تعجهب او ههده اسهت. سهپس      سخنی از ابوالحسن اهعری نقل می

کنهد: در هنگهام فهرا رسهیدن      است، زاهر سرخسی نقل میقبول این سخن اهعری »گوید:  می

گواه باش بر مهن کهه    :او رفتم، سپس گفتمرگ ابوالحسن در بغداد، مرا فرا خواند و من نزد 

کننهد و   ، زیرا تمام اهل قبله یک معبود را پرستش مهی کنم نمیمن احدی از اهل قبله را تکفیر 

من به این سخن ابوالحسهن اههعری عقیهده    : »نویسد سپس ذهبی می«. اختالفات، لفظی است

 کهنم...  از امت را تکفیر نمی گفت: من احدی تیمیه در پایان عمرش می ابناستادم دارم، ونانکه 

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: جز میمن بر وضو محافظت ندارد، پس ههر کهس در    «

بیشهتر فقهها    (.542: 11جق، 1426ذهبی، ) نمازها مواظبت بر وضو داهته باهد، مسلمان است

انهد: گهواهی    قل کردهو متکلمان اهل سنت مبنای عدم تکفیر اهل قبله را پذیرفته و از هافعی ن

دارنهد   هود جز فرقة خطابیه که دروغ را روا می در محاکم پذیرفته می اهل سنتهای غیر  فرقه
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(. ارتکاب بدعت براسهاس ههبهه، موجهب کفهر اههل قبلهه حتهی        339: 8ق، ج1325)ایجی، 

 (.  174: 2ق، ج1413هود )زحیلی،  خوارج نمی

 فرقه وهابیت با مخالفان مذهبفقهی امل . تع7

ههای   هاهد جریاناتی بوده است که مخالآ مذهب خود را بها ههیوه    اسالمیمذاهب تاریخ  

و به اصهول  بودند ند. مسلمانانی که به ارکان اسالم ملتزم ددا بسیار تند، مورد هجمه قرار می

ههای زیهادی از    دانستند. با این نگاه خون اسالم باور داهتند، تکفیر و کشتن آنان را جایز می

ر به  در صدر اسالم و مسلمانان در دو قرن اخیهر  )ص(پیامبر اکرم ةبلکه از صحاب ،مسلمانان

نیسهت،   نبهوده و   از مهذاهب اسهالمی   کی چی. این تعامل منفی مورد پذیرش هزمین ریختند

ههای جداگانهه    محققان وهابیت کتهاب دارند: نها را قبول  بلکه علمای وهابیت نیز این مالک

اند، تکفیر مسلمان را بسیار خطرنهاک معرفهی    ر ضواب  تکفیر تدوین کردهدر فتنه تکفیر و د

بهر نهادانی، بهه     انهد، افهزون   در تکفیر ههتاب کهرده   ریاخکرده و جوانانی را که در عصرهای 

(. تکفیر فرد معهین را کهه مرتکهب    59ق: 1425اند )عبداهلل بن الجبرین،  خوارج تشبیه کرده

داننهد )عبهداهلل بهن الجبهرین،      هرای  و نبود موانه  مهی  کفر قولی و عملی هده، مشرو  به 

ههود و حهدود الههی     را که در آن نماز اقامه می  اسالمی ةجایز نیست جامع(. 3-7ق: 1425

 تیه دوران جاهل ةمانند جامعه ، دگیر گردد و امر به معروف و نهی از منکر انجام می اجرا می

جاهلیت است که بها کفهر و ههرک    مقصود از مجتم  جاهلی، اجتماع دوران  د.کرتوصیآ 

باطهل اسهت و بها اسهالم سهازگاری نهدارد و در         همراه است، این نگاه به جامعهة اسهالمی  

فرمهود:   )ص(پیهامبر اکهرم   که یدرصورتخطرناکی وجود دارد.  اهدافهای این دیدگاه،  الیه

ر و ، وقتهی پیهامبر اکهرم ظلهم، تحقیه     «کل المسلم علی المسلم حرام: دمه و ماله و عرضهه »

ۀ تکفیر و لعن مسهلمان  دربارگونه تهدید فرموده است  خذالن مسلمان را حرام دانسته و این

گناه هروند کبیره باهد، با التزام به اسهالم،   (.57ق: 1418فرمود )آلبانی،  وگونه برخورد می

بر این صالحیت تکفیر بهرای ههر کسهی وجهود نهدارد، بلکهه        هود، افزون موجب کفر نمی

بنهابر   (.57ق: 1418کنند )آلبهانی،   ، حکم به کفر میاند آگاهکه به حقیقت دین علمای محق  

آنان از آیات وعید و وعهد    یبدفهم ةلیوس تکفیر کردن، روش خوارج است که بهنظر آلبانی 



  669 1592از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسالمی مصوّب « قصاص بدون اذن حاکم»

کافران نازل هده بود، بهر مسهلمانان منطبه      ۀناهی هده است و از سویی آیاتی را که دربار

خود  ۀگوید، دربار خوارج می ۀدربارآلبانی همین سخنی که  .(59ق: 1418)آلبانی،  کردند می

مشرکان صدر  ۀکند! زیرا وهابیان آیاتی که دربار نویسنده و همفکران وهابی او نیز صدق می

نند! نویسندگان وهابی به تناقضات گفتار خویش ک اسالم واردهده را بر مسلمانان منطب  می

گرایی خوارج در تکفیر ناهی از غلهو، جههل و گمراههی     افرا  :ندیگو یم مثالً توجه ندارند.

آنان است که هایستة جوانان مسلمان این نیست که از خوارج و معتزله تقلیهد کننهد، بلکهه    

 (.61ق: 1418های که مذاهب و دالیل اسالم، بیان فرموده، حکم ههود )آلبهانی،    طب  مالک

ین داهتن به مخالفت ح  اسهت و ونهان   از نظر وهابیت، یق های جواز تکفیر یکی از مالک

درصهد احتمهال کفهر داده     99مسلمانی داده هود و  ةفرق ۀای دربار هبهه وه یک احتمال و

هود، اگر اجرای حدود الهی با یک ههبهه رفه  ههود، قههراً      تکفیر داده نمی ۀهود، اجاز می

 99د: اگهر  گویه  امهام مالهک مهی    سهبب  حکم تکفیر دیگری سزاوارتر به رف  آن است، بدین

خاطر حسن  دهید و یک درصد احتمال ایمان وجود دارد، به درصد احتمال کفر کسی را می

 (.62ق: 1418)آلبانی، د کرظن به مسلمان، باید عمل او را بر میمن بودن حمل 

ۀ تکفیهر و  دربهار ای  هیأت کبار علما در عربستان، متشکل از مفتیان وهابیهت، در بیانیهه  

تکفیر، یک حکم هرعی است که باید معیارش »اند:  نوهته  ة اسالمیخطرهای آن برای جامع

که حالل، حرام و واجب باید از سوی خدا  گونه هماناز سوی خدا و رسول او تعیین گردد، 

باهد، و اطالق کفر بر گفتار و رفتار در قرآن و سنت، به معنای کفر اکبر که خروج از دیهن  

باهد. پس تکفیر جایز  )ص(از سوی خدا و رسولجهت حکم کفر باید  است، نیست. بدین

کهه در مهورد    نیست مگر دلیل روهنی از کتاب و سنت وجود داههته باههد، زیهرا هنگهامی    

« اجرای حدود باید قط  و یقین باهد، در تکفیر که آثار مهمی دارد از حهدود کمتهر نیسهت   

 (.  100: 4ق، ج1426)سبحانی، 

هود،  ۀ اسالم و کفر استفاده میدربارمشخصه  های فقهای مذاهب وند از مجموع دیدگاه

 کند: ها، مبنای استخراج جزئیات تعامل بین مسلمانان را مشخص می مشخصه نیاز اهریک 

 . انکار ضروریات دین، یا یکی از آنها با علم به ضروری بودن، کفر است؛1
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 . قبولی قبلة واحد نشانة اسالم و وحدت معبود است و انکار آن کفر است؛2

 ة دلیل یا هبهه انکار هود، کفر نیست؛لیوس به. انکار عقیدۀ غیرضروری که 3

. انکار اجماع صحابه در صورتی موجب کفر است که نقل آن، متواتر باههد، احتمهال   4

سکوتی و احتمال خالف حتی نسبت به یک صحابه وجود نداهته باهد، اما اجماع علمهای  

است و اثهری بهرای پیهروان مهذاهب دیگهر      یک مذهب برای خود آن مذهب پذیرفته هده 

 ندارد؛

 . علم و جهل هر  کفر و عدم کفراست؛5

 است؛ بر اسالمدلیل  در محکمه. قبولی ههادت 6

همهة آنهها را از امهت خهود      )ص(فرقه که پیامبر اکهرم  هفتادوسه. با توجه به حدیث 7

اههل بهدعت    هرونهد ی دین منحرف هود، رضروریغی که از اصول ا فرقهدانسته است، هر 

 هود؛  باهد، در اسالم داخل است و منتهی به کفر نمی

. انکار هریک از ضروریات مذهب، موجب خروج از مذهب است نه دین، و مقصهود  8

 ، کفر به مذهب است؛از کفر

 برای آنان کفر است. تیالوه. غلو دربارۀ پیامبران و اولیا و مقام 9

ۀ اههل بیهت اخهتالف    دربهار اسهت. البتهه   بیهت کفهر    و اهل. نصب و دهمنی با انبیا 10

سبب هبهه یا نبود دلیل، فرد یها افهرادی    ، بهمذاهب مصداقی بین مذاهب وجود دارد، برخی

دانند، در این صورت کفر نیست. ولی نصب کسانی کهه بهه اتفهاق     را مصداق اهل بیت نمی

یم و مذاهب، از اهل بیت هستند، کفر است، زیرا محبت اههل بیهت از نصهوص قهرآن کهر     

 روایات است، بلکه از ضروریات دین است. 

 یریگ جهینت. 8

واره و منسهجم، ههدف    . مجموعه احکام اجتماعی فقه، در حوزۀ تعامل با مهذاهب، نظهام  1

کند، آن هدف کالن تعامل مثبت و همگرایانه بها پیهروان    کالنی را در بستر اجتماع دنبال می

بهر مسهلمان و    کهه  یاحکهام حقیقت از نمونه  مذاهب است نه تعامل منفی و واگرایانه. این
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پوهش اسالم قرار  در یاسالمهای  تمام فرقه نکهیاافراد میمن مترتب هده است، با ضمیمة 

 آید.  می دست بهدارند، 

ی تکفیهری در فقهه مهذاهب،    ها گروه. نظریه نگاه منفی به فقه و دانستن مبانی تئوری 2

ههای مجتههدان مهذاهب منطبه       است که با دیدگاهنگری به فقه  اهتباه و ناهی از عدم عم 

را   اسالمی ةرویکرد مجموعه مذاهب فقهی همراه با اصول و قواعدی است که جامع نیست.

 دهد. واحده، سوق می سوی همکاری، همدلی، محبت و امت به

را  یا فرقهه ههایی از مفهاهیم دینهی،     سبب برداهت ونانچه برخی از فقهای مذاهب به .3

تأویلی نه تنزیلهی، کفهر اصهغر نهه اکبهر       و کفراین کفر، کفر عملی نه اعتقادی، کند،  ریتکف

داننهد، بلکهه پیهروان خهود را بهه       است. خود آنان، این فتاوا را مبنای خشونت فیزیکی نمی

را از پیروان مذاهب دیگر  نین دفاع مالی، سیاسی و نظامی چکنند. هم تعامل مثبت توصیه می

 دانند.  اجب میمانند مذهب خود و

 کهدام  چیهاست، اما  و فقهدهنام دادن، اهانت و سایر رفتارهای منفی، خالف اخالق . 4

جز در جایی که با علم و بدون هبهه به انکار خدا و رسول برگردد.  هود، به کفر منتهی نمی

ر هههادتین به  کهه  ها را  فرقه  تمامی روایی، و یفقهای مذاهب براساس معیارها و مبانی قرآن

و تهرک  به واجبهات   به اصول اساسی وحی و سنت نبوی باور دارند و ،کنند زبان جاری می

احکام و آثاری که در قرآن و سنت بر مسهلمان یها    دانند. میداخل اسالم اند،  ملتزممحرمات 

هود و بر پیروان مذاهب الزم  را هامل می  میمن، مترتب هده است، پیروان مذاهب اسالمی

الت عبادی، مالی، خانوادگی، سیاسی اعمال کنند. هر جریانی که با اهداف است که در تعام

منفی بخواهد آثار آن را در سهبک زنهدگی مهذهبی حهاکم کنهد، بهرخالف        و تعاملسیاسی 

 دیدگاه مذاهب فقهی است. 

. جریان وهابیت در عین حساسیت نسبت به تکفیر مذهب مخالآ که از آن به تکفیهر  5

علمای وهابی از  هروندکنند.  برخورد می انهیگرا افرا  صورت بهر عمل کنند، د معین یاد می

انهد، امها    این تعامل خشن جوانان سلفی تکفیری، ناراحت و آنان را به خوارج تشهبیه کهرده  

 هرگز برای جلوگیری از آن اقدام نکردند.
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در جامعهه   تعامل تکفیهر ، براى معالجه آن فقه تب  بهو  هایى که قرآن کریم یکى از راه. 6

جهو نکهردن از بهاطن و    و کار گرفته است، تعامل براساس رعایت ظواهر اسالم و جسهت  به

 است. از تجسس جلوگیرى هدهفقه ، در سبب ها است. بدین نیت
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 بیروت: اعلمی. کتاب العین،ق(. 1408فراهیدی، احمد ) .24

اى، محق ، محمهدباقر   محمد باقر کمره ة، ترجماصول کافى ق(.1388) ابوجعفر کلینی، .25

 .االسالمیةمکتبة : اکبر غفارى، تهران بهبودى و على

قهم:   حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان از دیدگاه علمای ههیعه، (. 1396کوثری، احمد ) .26

 داراالعالم لمدرسة اهل البیت.

 .)ع(، قم: میسسة آل البیتجام  المقاصدق(. 1414محق  کرکی، علی بن الحسین ) .27

، ههرای  االسهالم  ق(. 1377محق  حلی، جعفربن حسن بن یحیهی بهن سهعید الحلهی )     .28

 ن: مکتبة العلمیه االسالمیة.  تهرا

 داراحیاء التراث العربى.بیروت:  بحاراالنوار، ق(.1403باقر )مجلسی، محمد .29

 بیروت، الداراالسالمیة. ،«الجهاد»الموسوعة الفقهیة ق(. 1410مروارید، علی اصغر ) .30

 ، تهران: امیرکبیر.فرهنگ فارسی(. 1380معین، محمد ) .31

 قم: اسماعیلیان. یر الوسیلهتحرتا(.  اهلل )بی موسوی خمینی، سید روح .32

 مبهههانی تئهههوری داعهههش در فقهههه سهههنتی، ق(. 1393موسهههوی عقیقهههی، محمهههد ) .33

http://booyebaran.ir. 

 ، قاهره: حلبی.هرح صحیح مسلمق(. 1349نووی، یحیی بن هرف ) .34
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