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Abstract 

The attribution of infidelity or Islam to religious dissidents has been one of the most 
important issues that has always preoccupied Muslim thinkers. The present research, 
using a problem based approach, has made a pervasive inquiry into the 
jurisprudential texts and has extracted at least three views in this respect. The results 
of the research indicate that although the theory of absolute infidelity of religious 
opponents is observed in the opinions of some Shi'a Akhbari jurists, this view does 
not have a strong support and a significant number of jurists have distinguished 
between the obstinate and non-obstinate opponent and also between a negligent and 
guilty opponent. They hold that the attribution of infidelity to religious opponents, 
assuming their lack of guiltiness and stubbornness, has no justification and is 
controversial. The present study, by adopting a descriptive-analytical method, has 
counted the existing statements and has measured and evaluated the documents of 
each of the views. Finally, it has found the recent view in accordance with the 
Imamiyyah criteria. 
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 یا عدم کفر مخالفاننسبت به کفر  هیامام انهیفقجستاری در موضع 

 یمذهب

 2محمدناجم حصاری، *2، بتول سلحشور1ی محمدیانعل

 رانیدانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ا ،یعلوم انسان ۀدانشکد ار،ی. استاد1

 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ات،یاله ۀدانشکد یدکتر ی. دانشجو2
 (01/10/1400؛ تاریخ پذیرش:1399/ 18/10تاریخ دریافت: ) 

 چكیده

ترین مسائلی است که همواره اندیشووران مسولمان را بوه  وود      ذهبی به کفر یا اسالم در زمرۀ مهماتصاف دگراندیشان م

، به استقصای فراگیر در متون فقهی امامیه پردا ته و در این محور مسئلهمشغول داشته است. جستار حاضر، در پژوهشی 

ی از فقیهوان  ا پواره آن دارد کوه هرننود    سه دیدگاه را استحصال کرده است. نتوای  پوژوهح حکایوت از    کم دستزمینه 

، اما این دیدگاه از پشتوانۀ مستحکمی بر وردار نیست و شومار  اند شدها باری امامی قائل به کفر مطلق مخالفان مذهبی 

انود و اتصواف    زیادی از فقیهان در این زمینه بین مخالف معاند و غیرمعاند و نیز جاهل قاصر و مقصر تفکیک قائل شوده 

. پژوهح حاضور نیوز   اند افتهن مذهبی را به کفر، در فرض عدم تقصیر و عناد ایشان، فاقد وجاهت و قابل مناقشه یمخالفا

 در، هوا  دگاهیو دتحلیلی، پس از احصای اقوال موجود و سنجح و ارزیابی مسوتندات هریوک از   -با اتخاذ روش توصیفی

 .ه استدیدگاه ا یر را منطبق با موازین عدلیه )امامیه( یافت تینها

   واژگان کلیدی

 .یمذهب انمخالف ،کفر ،هیامام فقه مان،یاسالم، ا
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 مقدمه

عنووان   طوالنی در زندگی بشریت داشوته و هموواره بوه    یا موضوعی است که سابقه تکفیر،

کوار   هابزاری برای طرد مخالفان عقیدتی از سوی بر ی پیروان ادیان و مذاهب گونواگون بو  

مهم و کلیدی که هر جریان فکوری   یها یکی از پرسحت که پرواضح اسگرفته شده است. 

 ود نه راهبوردی   دگراندیشان این است که در بر ورد با مخالفان و ،باید بدان پاسخ دهد

از آنجایی اهمیت دارد کوه توا حود زیوادی منطوق      پرسح . پاسخ به این ردیگ یرا در پیح م

 توانود  یریان فکری تا نه حد مو ایشان را بر آفتاب افکنده و مشخص  واهد کرد که آن ج

 رقیب را تحمل کرده و عدالت در مخالفت را محقق سازد. یها انیجر

سوبب   باید توجه داشت که انتساب بر ی عقاید و باورهای ناروا بوه مکتوب امامیوه بوه    

ی مترقی این مکتب وجود داشته است، امر جدیدی نیست. اموا  ها آموزهاقبالی که همواره به 

، ادعای تکفیر مخالفان مذهبی توسط فقهای امامیه اسوت؛ بوا ایون    ها انتسابن نمونۀ ا یر ای

 .وجود داشته است عهیشقاطبۀ فقیهان  انیدر م ریتکفپدیدۀ  اند شدهتوضیح که بر ی مدعی 

موجوب   پرواضح است که ذکر ننین سخنانی گذشته از ایجاد جو منفی علیه مکتب امامیوه، 

 ز  واهد شد.نی یوحدت مذاهب اسالم دنید بیآس

نظر به اهمیت موضوع، پژوهح فرارو با رجوع به میراث مکتوب فقهی امامیوه  واهود   

 یکلو  طوور  به رسد یم نظر بهکوشید تا دورنمایی از این بحث ارائه کند. حسب تتبع نگارنده 

. ن موذهبی وجوود دارد  اکفر و اسوالم مخالفو    صوصمیان فقیهان امامیه در در دیدگاه سه 

ن آن، محودث بحرانوی، از فقیهوان ا بواری اسوت،      ترین قائال که از مهمگاه مطابق یک دید

پیروان مذاهب غیرشیعه محکوم به کفور بووده و مسولمان نیسوتند. گوروه دیگوری از فقهوا        

قائل به تفصیل مخالفان مذهبی را واجد اسالم دنیوی و کفر ا روی دانسته و گروهی دیگر 

ناصبی یا محارب باشوند، یوا بوا علوم بوه حقانیوت       شده و معتقدند که اگر مخالفان مذهبی، 

امامت، از روی عناد آن را انکار کنند، کافرند؛ در غیر این صورت ایشان نیز ماننود شویعیان،   

 و در آ رت وضعیت  اص  ود را  واهند داشت.  هستند مسلمان

رویکورد فقیهوان امامیوه در     با عنایت به مطالب مذکور پرسح پژوهح ایون اسوت کوه   
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، قاطبوۀ ایشوان   شده مطرحایمان یا کفر مخالفان مذهبی نیست و آیا مطابق ادعای  صوص 

یا  یر. در پاسخ  نندک یمدگراندیشان مذهبی را کافر باطنی و مشمول عقاب ا روی قلمداد 

وجو  این است که با استقصا و جست دکن یمبه پرسح مزبور هدفی که نوشتار حاضر دنبال 

ان را استخراج کند و با نگاهی انتقادی تبیین و تحلیل صوحیحی  در میراث فقهی، اقوال فقیه

 از مواضع ایشان ارائه دهد.

ای کوه   پژوهح باید گفت برحسب تتبع نگارندگان، کتاب یوا مقالوه   ۀپیشین  صوصدر 

وجود نودارد و   ،طور مشخص و  اصه با محوریت موضوع محل بحث سامان یافته باشد به

در  حیوبو  شود؛ اگرنه فقیهان اموامی کوم   ی نو قلمداد میحیث جستار حاضر پژوهش نیاز ا

بحوث   موورد  ۀ الل آثار  ود در ضمن بر ی فروع فقهی یا در میان بحث از کافر به مسئل

ه شود حداقلی تحریر  یوشانپاند و مقاالتی با هم و به تبیین دیدگاه  ود پردا تهکرده اشاره 

التکفیور فوی ضوو      راسانی با عنوان  وحید اهلل تیآتقریرات  در  صوصکتابی نیز  1است.

تألیف شده است که هرنند در آن به موضوع پژوهح حاضر پردا توه شوده،    الفقه الشیعی

اینکوه تعودادی از ادلوۀ قرآنوی و      جمله ازلکن از بر ی لحاظ با این جستار متفاوت است؛ 

 اسوتدالل  نقود  مانند و همچنین مواردی اند هروایی که در این تحقیق مورد استدالل واقع شد

بور ایون    ، افوزون انود  نشوده در کتاب مزبوور ذکور    ...و اجماع نقد فسق، به مخالفان تجاهر به

 ی حاضر از آرای فقها نیز در این کتاب نیامده است.بند دسته

                                                                                                                                        
 فقهی نفی عدالت از ۀبازپژوهی نظری» .1: اند از عبارتاند  ن مذهبی نگاشته شدهامخالف  صوصبر ی مقاالتی که در . 1

محمدمهدی مرویوان حسوینی،    )محمدتقی فخلعی، محمدتقی قبولی درافشان، سید «رمی آنان به فسق مخالفان مذهبی و

و  کرده (. نگارندگان در مقالۀ مزبور پس از بررسی مفهوم عدل و فسق، ادلۀ دال بر فسق مخالفان را نقد116-77، 1398

نقد ادلۀ روایوی بحرانوی در    ی وبررس»اند. مقالۀ دیگر  هکردامکان تحقق عدالت در عموم مسلمین را تقویت  ۀبا تبیین ادل

( است که در آن استدالل محدث بحرانی با تکیه بر 95-116، 1395انصاری، مهدی فرمانیان،  )محمد «کفر فقهی مخالف

« شناسی نصب در آرای فقهای امامیوه  مفهوم»ن مذهبی مورد نقد واقع شده است. اثر دیگر امخالف روایات برای اثبات کفر

که در آن آرای فقهای امامیه در موورد   است( 75-93، 1390سین صابری، محمود توکلیان اکبری، )محمدتقی فخلعی، ح

 شود یکه مشاهده م ده است. آنچنانیمسئلۀ مورد بحث به نقد کش درمفهوم نصب بررسی و دیدگاه افراطی فقهای ا باری 

 اند. نپردا تهصورت جامع  به ی فقهی موجودبررسی و نقد آرا، به یک از آثار مزبور از حیث نگاه تخصصی به مسئله هیچ
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ی و ا کتابخانوه تحلیلی بوده و با مراجعه بوه منوابع   -روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی

 مآ وذ  و منوابع  شناسوایی  با سامان یافته است که همراه میراث روایی و منابع مکتوب فقهی

 یبنود  طبقه ی،بردار حیف و تطبیق آنها، بررسی ومطالعه  الزم )با لحاظ تقدم و تأ ر زمانی(،

 مجموعوه  شوامل  تحلیلوی -توصویفی  درآموده اسوت. تحقیوق    نگوارش  بوه  و شوده  مرتب و

. اسوت  یبررس مورد یها دهیپد یا شرایط و تحلیل توصیف ها آن هدف که است ییها روش

بوه شونا ت دقیوق مسوئلۀ      توانود  یمو  تحلیلوی -توصیفی تحقیق است که اجرای ذکر  انیشا

در تحقیقات  که آنجا ازهمچنین . مسئله منجر شود تر قیعمفهم  به رساندن ی اری و پژوهح

ی پوژوهح  هوا  بخح نیتر یاساسترین و  ، از مهمشده یآور جمعاسالمی، پردازش اطالعات 

، پژوهح فرارو سعی کرده است ضمن مطالعۀ دقیق منوابع و جامعوۀ آمواری    دیآ یمر شما به

مشوخص و شناسوایی    دقت بهبررسی )اقوال فقیهان امامی در مسئله(، مواضع بحث را  مورد

منظم و هدفمند ارائه کند و در بوتۀ  صورت بهکرده و به تفکیک هریک از مقاصد بحث را، 

 دهد.نقد و تحلیل و محک فقهی قرار 

 مفاهیم پژوهش. 2

 کفر. 1. 2

 ق:1412؛ راغب اصفهانی، 78: 2ج ،1988)ابن درید، است  کفر در لغت به معنای پوشاندن

روست که گویا نیزی روی قلب وی را پوشانده اسوت   کافر ازآن ۀ( و گفته شده تسمی714

 (.  78: 2، ج1988)ابن درید، 

اینکوه گفتوه شوده     جملوه  از؛ اند دهکر فقیهان و متکلمان تعاریف متعددی برای کفر بیان

 نبووت  و توحید همانند باید باورش کرد؛به نیزی است که  نداشتنباور به معنی کفر است 

(. در جای دیگر آمده است کفر عبارت است 49: 1385سبحانی، ) ضروریات دین و معاد و

 (.  171ق: 1406)بحرانی،  )ص( و آنچه آورده استر سخن پیامب آگاهانه انکار از

ترین آنها، تقسویم کفور بوه     که یکی از مهم اند دهی کربند کفر را از جهات گوناگون دسته

رای نمونوه ر.::  بو دنیوی و ا روی است که در تألیفات متعددی به آن اشاره شوده اسوت )  

(؛ توضیح اینکه اصطالح کفر گواه در  123: 5ج ق،1415انصاری، ؛ 60: 6ج ،ق1404نجفی، 

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%91%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%91%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AE%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1


  843 یعدم کفر مخالفان مذهب اینسبت به کفر  هیامام هانیدر موضع فق یجستار

و گاه  شود یمکفر دنیوی، فقهی یا ظاهری تعبیر  عنوان بهاز آن  که رود یمکار  به مقابل اسالم

و به آن کفر ا وروی، کالموی یوا بواطنی اطوالق       رود یمکار  این اصطالح در مقابل ایمان به

که مسلمان نیست و احکوام فقهوی کفوار بور وی      شود یم. کافر فقهی به کسی گفته شود یم

و ازدواج مسلمان با وی جایز نیست. کوافر   برد ینممسلمان ارث رای مثال از بحاکم است؛ 

ی عبوارت  بوه که ایمان ندارد و مستحق عقاب ا روی اسوت؛   شود یمکالمی به شخصی گفته 

 ی ندارد. ا جهینتگفت کفر ایمانی مربوط به جهان آ رت است و در این دنیا نمود و  توان یم

وضعیت مخالفوان موذهبی نسوبت بوه     پژوهح حاضر درصدد تبیین این مسئله است که 

 شووند  یمکفر فقهی و کالمی نگونه است؟ آیا مخالفان مذهبی به این دو قسم کفر متصف 

 یا  یر؟

 اسالم. 2. 2

بردار  کار رفته است و شخص فرمان اسالم در لغت به معنای انقیاد، تسلیم و اظهار  شوع به

، ق1416؛ ابن فارس، 293: 12، جق1406ابن منظور، ) گویند می« مسلم»و مطیع را در لغت 

   .(90: 3ج

بر اینکه به آیوین و شوریعت آسومانی پیوامبر اکورم       واژۀ اسالم افزون در اصطالح امامیه

بور گرویودن و    (،482: 1جق، 1406)هاشومی شواهرودی و همکواران،     شود یم)ص( گفته 

؛ 142: 1، جق1405 ،یزود  )ی اسوت  اطوالق شوده   آن حضورت نیوز  د ول در آیین آسمانی 

از اسالم در پژوهح حاضر، مراد  .(380: 3، جق1408؛ اشتهاردی، 33: 6، جق1415 ویی، 

که موجب ثبوت احکام فقهی  واص بورای    استدا ل بودن در شریعت پیامبر اکرم)ص( 

جستار حاضر درصدد بررسوی ایون مسوئله اسوت کوه آیوا        گرید  عبارت به؛ شود یمشخص 

یا کافر بوده  شود یمه و احکام مسلمانان بر آنها جاری غیرشیعیان نیز مسلمان محسوب شد

 و احکام کفار بر ایشان حاکم است. 

 ایمان . 3. 2

، مقصوود از ایموان تصودیق و پوذیرش قلبوی اموری اسوت        انود  آوردهکه اهل لغت  گونه آن

 (.  2071: 5، جق1410، ی)جوهر
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تفاده شده اسوت؛ نوه   لفظ ایمان در مصطلح فقهای امامیه در دو معنای عام و  اص اس

وی  های آموزهو   دا و پیامبر اکرم)ص(اعتقاد قلبی به  عبارت است ازمعنای عام اینکه در 

ی از ا بوار وارده  ا پواره با توجه به مفاد معنای  اص، در و  (84: 1ج ،ق1410ابن ادریس، )

 ،1380 )شوهید ثوانی،  )ع(، باور به امامت امامان ایمان نامیوده شوده اسوت    تیب اهلاز طریق 

 .(100ق: 1419؛ مشکینی، 523

مکوارم   اهلل تیآمعنای عام آن است.  ردیگ یممراد از ایمانی که در مقابل کفر کالمی قرار 

سوورۀ   14آیوۀ  طبوق  : دارد یمو شیرازی در  صوص تفاوت دو اصطالح اسالم و ایمان بیان 

انونی دارد و شکل ظواهری قو  « اسالم»، در این است که «ایمان»و « اسالم»، تفاوت حجرات

و احکام اسالم بر  شود یدر سلک مسلمانان وارد م ،هر کس شهادتین را بر زبان جاری کند

یک امر واقعی و باطنی است و جایگاه آن قلب آدمی است « ایمان»ولی ، گردد یاو جاری م

( ایشان همچنین به ذکور روایواتی در   210: 22ج، 1374)مکارم شیرازی،  نه زبان و ظاهر او

ایمان با اسوالم شوریک   »مود: ( که فرعامام صادق) روایتی از جمله از؛ اند پردا تهزمینه این 

« اسوالم »آن است که در دل ساکن شود، اما « ایمان» ،است، اما اسالم با ایمان شریک نیست

)کلینوی،  « شوود  ینیزی است که قوانین نکاح، ارث و حفظ  وون بور طبوق آن جواری مو     

و به تعبیر دیگر هر موممنی   روایت ایمان ا ص از اسالم است(. طبق این 26: 2جق، 1407

آمده است: ( عاز امام صادق). در روایت دیگر مسلمان است ولی هر مسلمانی مممن نیست

، ولی ثوواب  شود یبا اسالم  ون انسان محفوظ، ادای امانت او الزم و ازدواج با او حالل م»

 (.24: 2ج،ق 1407)کلینی، « بر ایمان است

 مخالف مذهبی . 4. 2

 یا وهیشو طریق و یا  راهی جدای از راه فرد معینکه  شود یماشخاصی گفته به اژۀ مخالف و

و لفوظ   (294 ق:1412)راغوب اصوفهانی،   جدای از طریق گروهی  اص را مرتکب شوند 

(و 251: 2ج، توا  یبو بوده )محمود،  ای  اص در فهم مسائل اعتقادی طریقهمذهب به معنای 

رو مقصود از مخالفان مذهبی در ایون   جستار حاضر مذهب شیعه است؛ ازاین مراد از آن در

دارند؛ اعوم از اینکوه همچوون     نظر ا تالفیی هستند که با شیعه ها فرقهپژوهح، مذاهب و 
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اهل سنت منکر والیت باشند یا همچون نواصب به کینه و عداوت و دشمنی با ائمه و اهول  

 ایمان بپردازند.

 شی پژوهها افته. ی3

دیودگاه میوان   سوه  ، یمخالفان مذهب  صوص کفر یا عدم کفردر ی پژوهح، ها افتهمطابق ی

 .شود یما پردا ته  ه بیان آنکه در ذیل بیی است شناسا  قابلامامیه فقیهان 

 دنیوی و اخروی )کفر مطلق(  کفر . 1. 3

موجوب   والیوت و اماموت را   انکاربر ی از ایشان  دهد یموجو در آثار فقیهان نشان  جست

. برای نمونه شیخ طوسی ذیل روایتی در تهذیب بیوان کورده اسوت کوه     اند کردهقلمداد کفر 

جایز نیست اهل ایمان، مخالفان  ود را غسل دهند و بر ایشان نماز بخواننود و وجوه ایون    

 جملوه  از(. 335: 1جق، 1407حکم را کافر بودن مخالفان والیت ذکر کرده است )طوسوی،  

مامت را از ارکان دین دانسته و به کوافر بوودن مخالفوان شویعه تصوریح      فقیهان دیگری که ا

به ابن ادریس حلی، محقق حلی و عالمه حلی اشاره کورد )ابون ادریوس،     توان یم، اند دهکر

(. 360: 8جق، 1412؛ عالمووه حلووی، 579: 2جق، 1407؛ محقووق حلووی، 356: 1جق، 1410

بحوث تفصویلی در    ۀبوا ارائو  و محدث شوهیر قورن دوازدهوم هجوری      فقیهحدائق  صاحب

 از  کفر مخالفان موذهبی داشوته اسوت. وی پوس     اثبات صوص ادله و مستندات، سعی در 

و ا تصاص کفر و نجاست ن مبنی بر اسالم و طهارت مخالفان ابه رأی مشهور متأ ر نکهیا

را بوه  شویعه  عمووم مخالفوان   ناصبی و کافر و نجس بوودن  کند، قول به  اشاره میبه ناصبان 

قرار داده و در ادامه، به نقد  رشیپذ ن نسبت داده و  ود نیز این قول را مورداور متقدممشه

جز  ووارج و غوالت پردا توه     محقق حلی در مورد طهارت و اسالم همۀ مسلمین به تۀگف

 (.175-187: 5ج ،1378است )بحرانی، 

 اسالم دنیوی و کفر اخروی . 2. 3

؛ با ایون  اند شدهدر دنیا و کفر ا روی ایشان ن غیرشیعه پیروا قائل به مسلمان بودن فقها، بر ی

، لکن آنها مممن شود یمتوضیح که در  صوص امور دنیوی احکام مسلمانان بر ایشان جاری 

ظواهرا   . محقق  ویی در این زمینوه معتقود اسوت    شوند یمنیستند و در آ رت کافر محسوب 
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آن است کوه   اهل سنت و غیر ایشان،، اعم از مخالفان مذهب شیعهتمام قول صحیح در مورد 

 گور ید عبارت اگرنه همۀ آنها در حقیقت کافرند و به ؛حکم به طهارت و اسالم همۀ آنها بدهیم

 (.158: 3ج ،ق1418شوند ) ویی،  در دنیا مسلمان و در آ رت کافر محسوب می

صادق روحانی نیز معتقد است که مخالفان مذهبی در آ رت در حکم کفارنود نوه    سید

آن اموال و دمائشوان حوالل و ازدواج بوا آنهوا حورام باشود )روحوانی،         ۀواسط ر دنیا که بهد

   (.469: 21ج ،ق1412

ا بوار و روایوات ظواهر در اسوالم مخالفوان       شیخ محمدتقی آملی معتقد استهمچنین 

لکن حکم آنها در آ رت بر اساس روایات و ا بار هماننود کفوار،  لوود در     ،مذهبی است

 .(411: 1ج ،1380ت )آملی، آتح جهنم اس

 تفكیک بین مخالفان معاند و غیرمعاند .3. 3

بوا علوم بوه    ننانچه مخالفت پیوروان غیرشویعه   ند که ا بر این عقیده شماری دیگر از فقیهان

)طباطبوایی یوزدی،    هسوتند  دنیووی و ا وروی  ، کوافر  باشود از روی عناد  و حقانیت امامت

گونوه نباشود،    اما اگر مخالفت ایشوان ایون   ،(306: 2ج ،1380؛ جزایری، 146: 1ج ،ق1417

و تکلیوف ایشوان در    هستنددنیوی باشند، مسلمان شده بلکه از روی جهل مبتال به انحراف 

اگر در تحقیق در موورد حوق،   آ رت به قاصر یا مقصر بودن ایشان بستگی دارد؛ نه اینکه 

 وموا ننانچوه جوز   شووند، ا  این قصوور عقواب موی    سبب قصور ورزیده باشند، در آ رت به

مستضعفان باشند که امکان تحقیق ندارند، یا تحقیق کنند و به حق نرسوند، در ایون دنیوا در    

« المرجون المر اهلل»حکم مسلمان بوده و در آ رت حکم مخصوص  ود را  واهند داشت

؛ 134: 7ج ،1342؛ مازنوودرانی، 2 :29ج ،ق1410 ؛ مجلسووی،140: 5ج ،ق1415)انصوواری، 

 .(188: 1ج ،ق1416؛ تبریزی، 742: 2ج ،1381 محقق سبزواری،

فاسوق بوودن عمووم     ۀشهید ثانی در ضمن بحث شهادت در استدالل محقق حلی دربار

افراد غیرشیعه  دشه کرده و عنوان فاسوق را فقوط بور معانودان آگواه از مخالفوان موذهبی        

 (.160: 14ج ،ق1413)شهید ثانی،  حمل دانسته است قابل

و ه کورد به سخن عالمه حلی در مورد علت کفر مخالفان مذهبی اشواره  گلپایگانی  اهلل تیآ
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دارد کووه عالمووه فرموووده: علووت کفوور آنهووا انکووار نصوصووی اسووت کووه بوور امامووت  بیووان مووی

لوذا از ضوروریات و    ؛ اطر تواتر معلوم و مشخص هسوتند  و به دارندامیرالمممنین)ع( داللت 

 ۀست مراد از کافر،  صوص طبقو شوند. پس ممکن ا معلومات دین محمد)ص( محسوب می

انود. کموا    احکام را از پیامبر)ص( شنیده ولوی انکوارش نمووده    نیاول از مسلمانانی باشد که ا

که در جواهر بدین مطلب تصریح گشته و معلوم است که جز بر وی از علموای عاموه آن     این

ع( علوم  دانند. اما عوام مخالفان مذهب اگر به وجوود نوص بور اماموت علوی)      نصوص را نمی

توان گفت انکار ایون   توان انکار ضروری تلقی کرد. همچنین می ا را نمی نداشته باشند عمل آن

 (.313-315: 1ج ،ق1414)گلپایگانی،  ضروری مثل انکار سایر ضروریات موجب کفر نیست

 که یدرصورت ،ه است جاهل محض که غافل از مسائل استکردمقدس اردبیلی نیز بیان 

 اطر تقصیر یا جهول   اما به ،ن عقل او بر لزوم تفتیح از حقایق داللت کندمقصر نباشد، لیک

با معنای  انیوجود دارد و این ب الجمله یامید د ول به بهشت ف یکاری انجام ندهد، برای و

بیوت   کس از ما اهول  است. بلکه گفته شده است که هر تر کیمذکور به ا بار و روایات نزد

نباشد، امید به بهشت بورایح وجوود دارد )مقودس اردبیلوی،     برائت بجوید و دشمن ما نیز 

 (.220: 3ج ،ق1403

سبحانی دیگر فقیهی است که مخالف مقصر را معاقب، فاسق و ظوالم دانسوته، اموا     اهلل تیآ

 1(.217و215: 2ج ،ق1418مخالفان قاصر را از شمول عنوان فسق  ارج کرده است )سبحانی، 

                                                                                                                                        
، یکوی از  بر ی محققان حوزوی و ادعای انتساب نظرۀ کفر مخالفان مذهبی به جمهور فقهای امامیهپس از اظهارات  .1

ن انظر فقیهان امامیوه در  صووص کفور مخالفو     سیستانی، صحت ادعای ایشان مبنی بر اتفاق اهلل تیشهروندان عراقی از آ

عشری واقعوا  و ظواهرا  مسولمان     اثنی ۀمسلمان غیر شیع»اهلل سیستانی در پاسخ مرقوم داشتند:  . آیتندجویا شدمذهبی را 

نه اینکه فقط ظاهرا  مسلمان باشد. به همین دلیل عباداتشان همانند نماز، روزه و ح  اگر طبوق موذهب  ودشوان     ؛است

حیث که همگوی   نیین شیعه و جمیع طوایف مسلمین از ادرست انجام شده باشد مجزی و مبر  ذمه از تکالیف است. ب

  .https://hawzahnews.com/x9rxn) برگزاری رسمی حوزه: ر.:: ) «واقعا  و ظاهرا  مسلمان هستند فرقی نیست
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 ت. ارزیابی اقوال و سنجش مستندا4

پس از تبیین اقوال موجود در بین فقهای امامیه، در ادامه بوه نقود و تحلیول هریوک از ایون      

 .شود یماقوال پردا ته 

 نقد دیدگاه اول .1. 4

ی از ا پارهی  مانند اجماع و نیز وجود ا ادلهقائالن به نظریۀ نخست در اثبات مدعای  ود به 

 . اند دانستهای ضرورت دین روایات تمسک جسته و کفر مخالفان مذهبی را اقتض

 ،بحوث  مورد ۀمسئل بارۀدر  مفتاح الکرامهصاحب در  صوص ادعای اجماع، ابرای نمونه 

است کوه ایشوان حکوم بوه نجاسوت کفوار اعوم از         کردهبه قول صاحب مدار: اشاره و بیان 

 (.142: 1ج ،ق1419)حسینی عاملی،  داند می عهین و مخالفان مذهبی را شعار علمای شامشرک

در نقد این دلیل باید گفت نیک پیداست که با وجود اقوال گوناگون در مسوئله، ادعوای   

مبنای استوار و محمل مووجهی داشوته باشود، مگور اینکوه مخالفوت فورد         تواند ینماجماع 

را مخل به حجیت اجماع ندانیم، که در این صورت محذور دیگری که وجوود   النسب معلوم

دلیل وجود روایات( بووده و   لمدرکی بودن معقد اجماع )بها  واهد داشت مدرکی یا محتمل

ننین دلیلی قابلیت استناد نخواهد داشت؛ نه اینکه واضح است که ارزش اجماع  جهینت در

مدرکی نیزی ورای اعتبوار و ارزش مودر:  وود نیسوت و در فورض عودم تمامیوت آن        

 روایات، بنیان اجماع نیز سست و متزلزل  واهد شد.

ۀ آنهوا  جملو  ازکوه  انود   در اثبات کفر مخالفان مذهبی مورد استناد واقع شده نیزروایاتی 

ایون روایوات    ۀجملو  بر ناصبی بودن مخالفان موذهبی داللوت دارنود؛ از   روایاتی هستند که 

 اند از: عبارت

لَیسَ الناصِبُ مَن نَصَبَ لنَوا أهولَ البَیوتِ    »روایت عبداهلل بن سنان از امام صادق )ع(: . 1

التَجِدَ أحدا  یَقِولُ أنا أبغَضَ مُحَمََّدا  وَآلَ مُحَمََّدِ وَلکِن الناصِب مَن نَصَوبَ لَکُوم وَ هُووَ     لِأنََّکَ

(؛ موراد از ناصوبی   230: 2ج ،ق1406)فویض کاشوانی،   « یَعلَمُ اَنََّکُم تَتَوَلُّونا وَاِنََّکَّم مِن شیعَتَنا

یافوت کوه    تووان  یا نمو نراکوه کسوی ر   ،کسی نیست که با ما دشمنی و عداوت داشته باشد

بگوید من با محمد و  اندان او دشمنی دارم، بلکه مراد از ناصبی کسانی هستند کوه نوون   
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 دانند شما شیعه و محب ما هستید با شما عداوت و دشمنی دارند. می

کتبت إلیه أسأله عن الناصب هول  » بن عیسی با امام هادی )ع(: یمکاتبۀ محمد بن عل. 2

ی اکثر من تقدیمه الجبت والطاغوت واعتقاده بإمامتها؟ فرجع الجوواب:  احتاج فی امتحانه ال

(؛ به اموام هوادی )ع( ناموه    230: 2ج ،ق1406فیض کاشانی، «)من کان علی هذا فهو ناصب.

نوشتم و از ایشان سمال کردم که آیا برای ناصبی بودن، مقدم داشتن طواغوت و اعتقواد بوه    

 گونه باشد ناصبی است. مام فرمودند: کسی که اینامامت ایشان، نیز بیشتری نیاز است؟ ا

بحرانی با اشاره به اینکه کینه ورزیودن بوه شویعیان و تقودیم فوالن و فوالن بور        محدث 

، این روایات را دلیلی بر ناصبی بودن مخالفان شود ینصب محسوب م یها علی)ع( از نشانه

کفر ناصبی و نجاست  ی. از نظر ومذهبی و جاری شدن حکم ناصبی بر ایشان دانسته است

)کوه   ؛ البته وی مستضوعفان شود یشده است و لذا کفر مخالفان نیز ثابت م ایشان امری ثابت

را از شمول مفهووم نصوب    (شوند یمی را شامل شمار انگشتدر انگاره وی جمعیت بسیار 

 (.  186 :5ج ،1378)بحرانی،  داند یاستثنا م

 اند از: وارد شده است که عبارتدر  صوص استدالل به این روایات ایراداتی 

؛  مینوی،  393: 1ج ،ق1418این روایات از نظور سوندی ضوعیف هسوتند)حکیم،      :اوال 

قورار  با روایواتی  در تقابل روایات این  :ثانیا  ؛(399: 3ج ،ق1421؛ صدر، 439: 3ج ،ق1421

مجورد  عوداوت دارد نوه    بیت کسی است که با اهل یکه داللت دارند مراد از ناصب رندیگ یم

؛ ثالثوا : اصووال  مفهووم    (393: 1ج ،ق1418کسی که به عدم امامت آنها معتقد اسوت)حکیم،  

رو  هوا عمووم و  صووص مطلوق اسوت؛ ازایون       ناصبی اعم از مخالف بوده و نسبت بین آن

 از لفظی  اص معنایی عام را برداشت کرد؟ توان یمنگونه 

یکوی  و پوشاندن دلیل انکار  مامیه بهن مذهب اامخالفکه  اند شدهپیروان این نظریه معتقد 

. محقق کرکی در این موورد اظهوار داشوته اسوت     شوند یاز ضروریات دین کافر محسوب م

 ووارج، غوالت، نواصوب و مجسومه      ۀفرق اربعو  واگرنه جز ،کسی که مخالف حق است

زیرا هرکس که منکر ضروری دین باشد تردیدی در  ،نباشد، شکی در نجاستح وجود ندارد

 (.164: 1ج ،ق1414نجاست او نیست )کرکی، مورد 
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شوود کوه    در نقد این دلیل بیان شده است که انکار ضروری دین زمانی موجب کفر موی 

ولی او آن را  ،نزد منکر هم ضروری تلقی شود و ضرورت آن در نزد منکر ثبوت یافته باشد

وشون اسوت   د، مثل انکار صاحب دین و دشمنی و انحراف و سبک شمردن آن و رکنانکار 

؛ سبزواری، 206: 1ج ،ق1415که این مطلب در مورد همگی مخالفان صادق نیست )نراقی، 

همچنین گفته شده اسوت کوه والیوت از ضوروریات دیون محسووب        .(389: 1ج ،ق1417

د؛ بلکوه  شوو  در اسوالم دا ول موی    ،کسی که به آن عالم باشد که هر صورت نیشود، بد نمی

ست که جمیع طبقوات مسولمین نسوبت بودان آگواهی      ضروری دین امری واضح و بدیهی ا

 (.699: 3ج ،ق1432)فاضل لنکرانی،  دارند

است که مراد از انکار ضوروری توسوط دیگور     کردهاین دلیل اظهار  نقد شهید صدر در

باشد، آشکار است که این قضویه در وضووح بوه درجوۀ      )ع( بیت  مسلمانان اگر امامت اهل

از  یا ر بپذیریم که در زمان حودوث بوه ننوان درجوه    ضروری بودن نرسیده است. حتی اگ

اگور   .تردید در استمرار زمان به ننان وضوحی بواقی نمانوده اسوت    بیوضوح رسیده باشد، 

مراد از انکار ضروری توسط دیگر مسلمانان، تدبیر پیامبر و حکمت شریعت باشود، ننوین   

بر مخالف  ینکار این ضرورتر در آن موقعیت است. تحمیل ا مبتنی بر فهمی دقیق یا معادله

اند )صودر،   اند و یا به آن مممن نبوده التفات نداشته یا پذیرفته نیست، نراکه به ننین معادله

 (.396-399: 3ج ،ق1421

به روایواتی نیوز اسوتناد     توان یمزبور و اثبات اسالم مخالفان مذهبی م ۀدر تضعیف نظری

إلسالمُ شَهادَه اَنَّ ال إلهَ إلَّا اَهلل وَالتَصدیقُ اَ»روایت سماعه از امام صادق)ع(:  جمله ازجست. 

بِهِ حَقَنَت اَلدِما َ وَعَلیهِ جَورَت اَلمَنواکِحَ وَالمَواریوثَ وَ عَلوی ظواهِرَه جَماعَوه        )ص(بِرَسولُ اَهلل

کوه  روایت حمران بن اعین از امام صادق)ع( . همچنین (25: 2ج ،ق1407)کلینی، « اَلناسِ...

 (.  62: 2ج ،ق1407کلینی، )وارد شده است  با مضمونی مشابه

طبق این روایات شهادت به یگانگی  داوند و تصدیق پیامبر بسیاری از فقیهان معتقدند 

؛ فاضل لنکرانوی،  360: 1ج ،ق1262الغطا ،  اکرم)ص( برای تحقق اسالم کافی است )کاشف

اینکوه معیوار اسوالم    روایات، افزون بر  نیدر اامام  مینی معتقد است (. 698: 3ج ،ق1432
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اسالم و ایمان نیز توجه شده است و با وجود این روایوات،   ۀبه تفاوت دو مقول ،تبیین شده

 ماند که اطالق کافر بر مخالفان بوه مفهووم ظواهری آن هرگوز شایسوته نیسوت       تردیدی نمی

ر ن بوه کفو  اگر اشکال شود که روایات مورد استناد قائال.  البته (437: 3ج ،ق1421) مینی، 

شوود کوه    مخالفان، مقید یا حاکم بر روایات بیانگر معیار اسالم هستند؛ در پاسوخ گفتوه موی   

از قبیول  با عنایت بوه توواتر ایون قبیول ا بوار، ننوین اموری        ننین امری ممتنع است، زیرا 

 (.396: 3ج ،ق1421)صدر،  استقبیح شود که عرفا   تخصیص اکثر می

 ۀمثابو  بوده که بوا مخالفوان بوه    گونه نیز ایشان اسیره و بنای عملی در زمان ائمه و پس ا

مسوتمر اصوحاب دایور بور      ۀن و سویر اشد و عدم اجتناب ائمه از مخالفو  مسلمانان رفتار می

؛ صودر،  360: 2ج ،ق1262الغطوا ،   )کاشوف  معاشرت با ایشان، کاشوف از اسوالم آنهاسوت   

که ایون مسوئله از   رود  ( و گمان نمی699: 3ج ،ق1423، فاضل لنکرانی، 397: 3ج ،ق1421

 .(437: 3ج ،ق1421سر تقیه باشد) مینی، 

 نقد دیدگاه دوم .2. 4

اسوت و غیرشویعیان را دارای اسوالم     تور  قیو رقنسبت به دیدگاه نخست هرنند این دیدگاه 

کند، اما از حیث اتصاف ایشان به کفور ا وروی ننوین دیودگاهی محول       یمظاهری معرفی 

 مناقشه و تردید است. 

؛ بنوابراین  دهسوتن متجاهر به فسق  ن این دیدگاه ننین است که غیرشیعیاناستدالل قائال

 (.324: 1ج، تا یب) ویی،  استاعمال عبادی ایشان باطل 

ایرادی که در وهلۀ نخست بر استدالل مذکور وارد است، اینکوه نوه دلیلوی بور فسوق      

در این میان، بوین  مطلق، اقامه شده است. آیا ضرورت ندارد  طور به هم  آنمخالفان مذهبی، 

کورده و عالمانوه در برابور حقیقوت     مافرادی که از روی عناد بر اعتقاد باطل  ود پافشواری  

و افرادی که انکار آنها نه از سر لجاجت و عنواد، بلکوه از سور جهول و      کنند یمی ریگ جبهه

 ناآگاهی و عدم عرضۀ حق بر آنهاست تفکیک کرد؟

دیدگاه استوار بر ی متفکران معاصور قورار    دی،شایان توجه آنکه در برابر ننین رویکر

دارد که معتقدند اگر اشخاصی واجد ویژگی تسلیم و  ضوع در برابر حقیقوت باشوند، اموا    
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مسوتوجب کیفور    تنهوا  نوه حقیقت دین بنا به دالیلی از آنها پنهان مانده باشد، ننین افورادی  

 1.کار برد را به« مسلمان فطری»تعبیر  توان یمنیستند؛ بلکه در مورد ایشان 

نکتۀ دیگوری کوه در وور    نظر شود،  نیز اگر صرف مذکوراز تمامی ایرادات و اشکاالت 

ی بین باطل بودن اعمال عبادی شخص و تجاهر وی به فسق ا مالزمهدرنگ است اینکه نه 

گونه توجهی به باطل بودن عمل  وود ندارنود و    وجود دارد؟ زیرا مطابق فرض، ایشان هیچ

؛ نوه  ورزنود  یمو صحت و به قصد ترتب ثواب، به انجام آن اعموال مبوادرت   بلکه با فرض 

کسی که نماز  وویح را )از روی جهول( در جهوت عکوس      دیآ یماینکه برای نمونه، الزم 

بطالن ننین ادعایی بسیار واضوح اسوت و صورفا  در     آنکه حالقبله بخواند نیز فاسق باشد؛ 

را در مورد اشخاص به کوار بورد کوه ایشوان      عنوانی از قبیل تجاهر به فسق توان یمفرضی 

، ؛ روحوانی 574ق، 1424، یسوبحان عملی را بوا علوم بوه بطوالن آن مرتکوب شووند)ر.::       

 .(345: 14، جق1412

 ایضاح قول سوم و تبیین دیدگاه برگزیده. 3. 4

نحو مووجهی   از آن به توان یمبا  دشه در ادلۀ دو قول نخست، دیدگاهی که  رسد یم نظر به

کرد، قول سوم بوده و بایسته است که در این زمینه بین معاند و غیرمعانود و نیوز بوین     دفاع

 99و  98 شوریفۀ  آیوات  جاهل قاصر و مقصر تفکیک داده شود. صاحب المیزان در تفسویر 

الَیهْتَودُونَ  الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَوالِ وَ النِّسَوا ِ وَ الْوِلْودَانِ الَیسْوتَطِیعُونَ حِیلَوه وَ      » نسا: ۀسور

                                                                                                                                        
. نه اینکه شود ینمفالن فرد مسلمان است، نظر به واقع امر  شود یمشهید مطهری معتقد است اغلب وقتی گفته  .1

و اسالم ایشان عمدتا  تقلیودی بووده و    کنند یمافیایی افرادی را که در یک سرزمین مشخص زندگی از حیث جغر

 ود ارزش نندانی   ودی . باید توجه کرد که این جهت بهمینام یمسینه به سینه به آنان منتقل شده است، مسلمان 

صود این است که فرد قلبا  در مواجهه ندارد؛ زیرا آنچه به حسب واقع دارای اهمیت است، اسالم واقعی بوده و مق

معنا که اگر حقیقت بر وی عرضه شد، ابایی از پذیرش آن نداشته و از قبول  با حقیقت  اضع و تسلیم باشد؛ بدین

آن سر باز نزند. بنابراین اگر فردی دارای صفت تسلیم بوده و بنا به دالیلی که  وارج از ارادۀ وی اسوت حقیقوت    

نده باشد، ننین فردی اهل نجات  واهد بود و تجویز کیفر در بواب ننوین شخصوی قبویح     دین بر وی پوشیده ما

 (.269-270 :1388)مطهری، هستند « مسلم فطری»عبارتی  است. زیرا این قبیل افراد عناد نورزیده و به
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تأملی را  در ورمطالب  1«.ئِک عَسَی اللَّهُ أَنْ یعْفُوَ عَنْهُمْ وَ کانَ اللَّهُ عَفُوّا  غَفُورا ٰ  فَأُول -سَبِیال 

، هرگواه  شوود  یمو اند که حسب  آنچه از آیات شریفه برداشت  ایشان بر آن. ندیفرما یمبیان 

نات دسترسی به فهم صحیح معوارف  عدم شنا ت حقایق دینی، ناشی از دوری فرد از امکا

متعوال   پروردگوار بوده و انکار وی از روی عناد و تعصب نباشد، ننین اشخاصوی در نوزد   

 .(52و  51: 5، جق1417طباطبایی، معذور  واهند بود )

و  2«عَهاالیکلِّفُ اللَّهُ نَفْسا  إِلَّوا وُسْو  »و آیۀ « الیسْتَطِیعُونَ حِیلَه وَ الیهْتَدُونَ سَبِیل ا» ۀفراز شریف

نود و  ا که ننوین اشخاصوی مستضوعف    دهد ینشان م 3«وَ ما کنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُول ا»آیۀ 

اگرنه فقط مفید رجا  گفته حیدر آیه پ« عَسَی اللَّهُ أَنْ یعْفُوَ عَنْهُمْ»جملۀ  مورد عفو  دا هستند.

ال »جانب عفو را تقویت کرده و به تأیید آیوۀ  « وَ کانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورا »و امید است؛ ولی جملۀ 

 4.(297-298 :1388 ،یمطهر) شود یبه عفو حاصل م نیقی« یکلِّفُ اللَّهُ نَفْسا  إِلَّا وُسْعَها

شایان توجه است که در بر ی از روایات عمووم اهول سونت از مصوادیق مستضوعفان      

وایت کرده اسوت کوه حضورت    از امام صادق)ع( ر اال بار یمعاناند. صدوق در  قلمداد شده

انود؛ و هور    هستند که بر ی از آنها با بر ی دیگر مخوالف  ییها مستضعفان گروه» فرمودند:

 5.(200ق: 1403، )صدوق «شخصی از اهل قبله که ناصبی نباشد مستضعف است

                                                                                                                                        
یابنود. ممکون    یای دارند، و نه راهوی مو   ند؛ نه نارها مستضعف قتا یآن دسته از مردان و زنان و کودکانی که حق» .1

 «. است  داوند آنها را مورد عفو قرار دهد؛ و  داوند عفوکننده و آمرزنده است
 «.کند  داوند هیچ کس را، جز به اندازۀ تواناییح، تکلیف نمی: »286/بقره .2
فشوان را  )تا وظای میو ما هرگز)قومی را( مجازات نخواهیم کرد؛ مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باش: »15اسرا / .3

 «.بیان کند(
کوه در   گوردد  یمی از آیات مستفاد ا پاره اگرنه از مدلول: »دیگو یهمچنین در مورد مستضعفان مشهید مطهری  .4

سیاق آیه ننین از  لکن؛ باب این قبیل اشخاص بهتر است گفته شود که سرنوشت ایشان به اراده الهی بستگی دارد

رحمت الهی قرار  واهند گرفت. در مجموع باید گفت آنچه از مجمووع  که آنان مشمول عفو  و  شود یمبرداشت 

 کنود  ینماین است که عقاب و کیفر شامل افراد قاصر نشده و  داوند متعال ایشان را عذاب  شود یمادله برداشت 

 (.297-298 :1388 ،ی)مطهر
البته بودیهی   «.لَمْ یکنْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَۀِ نَاصِبا  فَهُوَ مُسْتَضْعَفٌ أَنَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ ضُرُوبٌ یخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضا  وَ مَنْ» .5
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بیوت )ع( حتوی در موورد باغیوان و      عدم اتصاف مخالفان به کفر و فسق در تعالیم اهل 

در اموام صوادق )ع(   . شوود  یمو نیز مشواهده   اند کردهحاکم معصوم قیام  هیعلشورشیانی که 

أَنَّ عَلِیا )ع( لَمْ یکنْ ینْسُبُ أَحَدا  مِنْ أَهْلِ حَرْبِهِ إِلَی الشِّرْ: وَ لَا إِلَی النِّفَواقِ  »فرمودند: روایتی 

 ،دندیجنگ یاز کسانی را که با او م کی چیعلی)ع( ه«. وَ لَکنَّهُ کانَ یقُولُ هُمْ إِ ْوَانُنَا بَغَوْا عَلَینَا

موا   هیو آنان برادران ما هسوتند کوه عل  : »گفت یآنان م ۀو دربار کرد یمتهم به شر: و نفاق نم

(. 94ق: 1406؛ حمیوری،  83: 15جق، 1409حرعواملی،  «)اند! دست به تجاوز و نافرمانی زده

صدر امیرالمممنین، ۀ به سعبنگر : »نگارد یمرحوم منتظری پس از بیان روایت مذکور ننین م

انود بر وورد    و اینکه حضرت نگونه با مخالفان و کسانی کوه بوا وی بوه جنوگ بر اسوته     

)منتظری، دیو گو یو عبارات نیکو سخن مو  ییرو ، و راجع به ایشان با عفو و  وشدینما یم

1385 :409.) 

)ع( رسویدیم؛  با حمران یا بکیر به محضر اموام بواقر  » :کند یزراره نقل م در روایتی دیگر

)برای دوست داشتن موردم   میریگ یبه حضرت عرض داشتم: ما افراد را با نخ بنَّائی اندازه م

و برائت از آنها میزانی داریم(؛ هر کس مثل ما شیعه باشد؛  واه علوی باشد و  واه نباشد؛ 

د: . حضرت فرمودنمییجو یو هر کس با ما مخالفت کند از او تبرَّی م میدار یاو را دوست م

صادق باشد،  ییگو یتر است؛ اگر آنچه م ای زراره! سخن  داوند متعال از سخن تو صادق»

إِالَّ اَلْمُسْتَضْوعَفِینَ مِونَ اَلرِّجوالِ وَ اَلنِّسوا ِ وَ     : »دیو فرما یپس سخن  داوند متعال آنجا کوه مو  

نوه   1پوس المرجوون المور اللَّوه    ؟ شود ینه م« اَلْوِلْدانِ الَیسْتَطِیعُونَ حِیلَه وَ الیهْتَدُونَ سَبِیال 

کجوا   2« َلَطُووا عَمَوال  صوالِحا  وَ آ َورَ سَویئا      : »دیفرما یها م ؟ آنها که  دا درباره آنشوند یم

                                                                                                                                        
، کننود  یمی انکار ورز غرضاست که سخن حضرت)ع( شامل آن دسته از اشخاصی که حقیقت را از روی عناد و 

 نخواهد شد.
«. إِمَّا یعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا یتُوبُ عَلَیهِمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکیمٌ وَ آ َرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ»سورۀ توبه:  106اشاره است به آیۀ  .1

کنود، و یوا    اند)و کارشان با  داست(؛ یا آنها را مجوازات موی   فان( به فرمان  دا واگذار شدهعگروهی دیگر)مستض

 است. می؛ و  داوند دانا و حکردیپذ یتوبۀ آنان را م
وَ آ َرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ  َلَطُوا عَمَال  صَالِحا  وَ آ َورَ سَویئا  عَسَوی اللَّوهُ أَنْ     »به: سورۀ تو 102اشاره است به آیۀ  .2
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جمیل بون درّاج   .«کجا هستند؟ 2«اَلْمُمَلَّفَه قُلُوبُهُم»؟ شوند ینه م 1«اصحاب االعراف»رفتند؟ 

( بر  داونود  یپندار یای زراره! آیا )م» رمود:که امام)ع( ف کند یاز زراره در این ماجرا نقل م

 3.(382-383: 2، جق1407کلینی،  ) «واجب است که گمراهان را به بهشت نبرد؟!

بیوت)ع(    در ا باری که از اهول  اگرمعتقد است مرحوم مطهری پس از نقل روایت مزبور 

نکتوه اسوتوار   صادر شده است، دقت و تأمل شود، متوجه  واهیم شد که تأکید ائمه بور ایون   

جز این نیست که حقی بور ایشوان عرضوه     ها انسانی بخت نگونبوده است که محور شقاوت و 

شود و آنان با علم به حقانیت آن، در پذیرش ننین حقی لجاجت و عناد ورزند؛ لکن افورادی  

در  توان ینمسبب قصور در: و یا به جهات دیگر در موقعیت و شرایطی قرار دارند که   که به

کار گرفت، این گروه در زمره مستضعفان و افرادی هسوتند   د آنها عنوان عنود یا منکر را بهمور

 گوردد  یمو  داوند با رحمت  ویح با ایشان مواجه شود و از روایات مستفاد  رود یمکه امید 

 .(299: 1388بیت بیشتر مردمان در این طبقه جای دارند )مطهری،  که از نظر اهل 

                                                                                                                                        
و گروهی دیگر به گناهان  ود اعتراف کردنود؛ و کوار  ووب و بود را بوه هوم       «.یتُوبَ عَلَیهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

 ا را بپذیرد؛ به یقین  داوند آمرزنده و مهربان است.رود که  داوند توبۀ آنه ؛ امید میختندیآم
وَ نَادَی أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَاال  یعْرِفُونَهُمْ بِسِیمَاهُمْ قَوالُوا مَوا أَغْنَوی عَونْکمْ     »سورۀ اعراف:  48اشاره است به آیۀ  .1

شناسند صدا  یان را( که از سیمایشان آنها را می)از دوز  و اصحاب اعراف، مردانی«. جَمْعُکمْ وَ مَا کنْتُمْ تَسْتَکبِرُونَ

)از مال و ثروت و آن و فرزند( و تکبّرهای شما به حالتان سودی  دیدید که( گردآوری شما»)گویند:  زنند و می می

 «.نداد!
«. ینَ عَلَیهَوا وَ الْمُمَلَّفَوۀِ قُلُووبُهُمْ...   إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَا ِ وَ الْمَسَواکینِ وَ الْعَوامِلِ  »سورۀ توبه:  60اشاره است به آیۀ  .2

 یکشند، و کسانی که برا آوری( آن زحمت می )جمع ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای زکات

 شود. جلب محبّتشان اقدام می
تُ لَهُ إِنَّا نَمُدُّ الْمِطْمَارَ قَالَ وَ مَا الْمِطْمَوارُ قُلْوتُ التُّورُّ    دَ َلْتُ أَنَا وَ حُمْرَانُ أَوْ أَنَا وَ بُکیرٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ)ع( قَالَ قُلْ» .3

مِنْ تَوَلَّینَاهُ وَ مَنْ  َالَفَنَا مِنْ عَلَوِی أَوْ غَیرِهِ بَرِئْنَا مِنْهُ فَقَالَ لِی یا زُرَارَۀُ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ  رِهِیفَمَنْ وَافَقَنَا مِنْ عَلَوِی أَوْ غَ

 ال وَ حِیلَوۀ   یسْوتَطِیعُونَ  ال الْوِلْودانِ وَ  النِّسوا ِ  وَ الِإِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِونَ الرِّجو   -لِک فَأَینَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّقَوْ

 الْمُمَلَّفَوۀِ  أَیونَ  الْأَعْرافِ أَصْحابُ أَینَ سَیئا  رَآ َ وَ الِحا ص عَمَل ا  َلَطُوا الَّذِینَ أَینَ اللَّهِ لِأَمْرِ الْمُرْجَوْنَ أَینَ سَبِیل ا یهْتَدُونَ

بَینِی وَ بَینَهُ قَالَ لِی یا زُرَارَۀُ حَقَّا  عَلَی اللَّهِ أَنْ لَا یودْ ِلَ الضُّولَّالَ    الْکلَامُ کثُرَ فَلَمَّا زُرَارَۀَ عَنْ جَمِیلٌ فِیهِ زَادَ وَ... قُلُوبُهُمْ

  «.الْجَنَّۀَ
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کوه یگانوه نظریوۀ موجوود در بوین فقهوای        اند شدهچه گذشت اگرنه بر ی بر آن مطابق آن

امامیه، کفر مطلق مخالفان مذهبی است؛ اما در این زمینه حداقل سه نظریوه موجوود اسوت.    

اجمواع،   دالیلی مانندطور مطلق اشاره دارد و مبتنی بر  دیدگاه اول به کفر مخالفان مذهبی به

قابول نقود   ادعوایی  ؛ لکن تموامی ادلوه   استدین  تضرورفان بر ابتنای کفر مخالروایات و 

است و همچنین احتمال رجوع آن بوه  با وجود مخالفان بسیار، منتفی  اجماع ادعایی هستند.

دیگر مدار: شرعی وجود دارد که باید دید میزان اعتبار و داللت آن ادله به نه میزان است 

بر ضعف سندی از نظر داللی  ادی نیز عالوه. روایات استنشود ینمو دلیل مستقلی محسوب 

فارغ از ابتالی آنها به روایات معوارض، اعوم از مودعا بووده و از منظور      قابل  دشه بوده و 

زیورا اوال  اماموت ضوروری     ،دلیل سوم ایشان نیز مردود است. ندهست دیترد موردعقلی نیز 

شود کوه نوزد    ب کفر میانکار ضروری دین زمانی موج ا یمذهب است نه ضروری دین و ثان

دیدگاه دوم  منکر هم ضروری تلقی شود و این مطلب در مورد تمام مخالفان صادق نیست.

بر اسالم ظاهری و کفر باطنی مخالفان استقرار یافته است. قائالن ایون دیودگاه مخالفوان را    

از سوی  تجاهر به فسق ؛ اما در نقد این نظریه آورده شد کهاند کردهمتجاهر به فسق قلمداد 

نه اینکه ایشان عمل  ود را با قصود تقورب و رضوای الهوی      غالب مخالفان معلوم نیست؛

ی ا هیو نظر رسد یم نظر بهبا رد دو دیدگاه نخست،  .پندارند یو آن را صحیح م دهند یمانجام 

، دیدگاه سوم مبتنی بر تفصیل بین معاند و غیرمعانود و نیوز بوین جاهول     استکه قابل دفاع 

صر بوده و این نظریه مستظهر به مستندات قرآنی و روایی است و دلیل عقلی نیز قاصر و مق

 بر رجحان این نظریه داللت دارد.

و « فسق»، «کفر» ،«مانیا» مانند یواژگان تیبا توجه به اهم که شود یم شنهادیدر  اتمه پ

 یام فقهو از احکو  یا دائرمدار بوودن پواره   نیو همچن یدر سنت اسالم لیقب نیاز ا یمیمفاه

 راموون یمذاهب و مسائل و احکوام پ  بیتقر ۀکه به حوز یپژوهشگران م،یمفاه نیانسبت به 

 یفقهوا  کورد یو رو یشناس موضوع نیو همچن یخیتار ینسبت به تبارشناس ،ندمند آن عالقه

  دست از واژگان همت گمارند. نیبه ا یمذاهب اسالم
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