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Abstract  
Every knowledge needs terminology to simplify its broad concepts. Sometimes, these 

terms are used in two different sciences. The example of the term "Islam" and 

"infidelity" is in the two sciences of jurisprudence and theology, which have both 

jurisprudential and theological effects. Since there is a fundamental difference between 

these two sciences, it is not the honor of the jurist to say the criterion of happiness, nor 

is the speaker able to speak of the rules. Looking at his works and in a descriptive-

analytical method, we conclude that the jurists of "Islam" have contented themselves 

with expressing the language of martyrdom and have imposed on it such rules as purity, 

marriage, inheritance, respect for blood and property; In this science, the infidel is the 

person who refuses such a statement. Certainly, the mere fact of such a confession or 

denial is not a cause for happiness or fortune. Apart from the rule of reason, verses, and 

hadiths also say that a person achieves salvation by obeying the commands that they 

have made clear to him. And only the unfortunate one who denies it after knowing the 

truth. Therefore, it is appropriate to analyze and gather the evidence that a person may 

be a Muslim from the point of view of the jurists, but the theologians call him an infidel. 

On the contrary, he should be a disbeliever in jurisprudence while he has a spirit of 

submission and a degree of Islam. Therefore, Islam and infidelity are common verbs in 

the two sciences of jurisprudence and theology. 

Keywords: Theological Infidelity, Jurisprudential Infidelity, Verbal 

Sharing of Infidelity. 
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 کالم و فقه دانش دو در کفر و اسالم کاربست تفاوت

  ایران، قم، حدیث و قرآن دانشگاه کالم دکتری دانشجوی   زادهتوکلي سعيد
  

 ایران، قم، حدیث و قرآن دانشگاهکالم،  گروه ،استاد رضوي رسول

 چکیده
 نشدا دو در اصطالحات این ه،گا. دارد اصطالحاتی به نیاز ا،گسترده مفاهیم سازیآسان برای دانش، هر

 آ اری هم هک است کالم و فاه دانش دو در «کفر» و «اسالم» اصطال، نمونه. است شده گرفته کار به گوناگون
 معیار که است فایه شأن نه پ  هست بنیادین تفاوتی علم، دو این میان که آنجا از. کالمی هم و دارند فاهی
 تحلیلی ا یتوصیف رو، به و ایشان آ ار به نگاهی با. دارد را احکام از سخن توان متکلم نه و گوید را سعادت
 ازدواج، ارت،طه چون احکامی آن بر و کرده بسنده شهادتین لسانیِ ابراز به «اسالم» از فاها که رسیم می چنین
 ازب سر اظهاری چنین از که است فردی کافر، علم، این در اند؛ کرده بار آن بر را مال و خون احترام ارث،
 جدای. نیست یبخت شگون یا بختی خو، ساز سبب استنکاف، یا و اقرار چنین مجرد یاین، به حال، این با. زند
 به داشته متسلی بنابر که رسد می رستگاری به کسی که گویند می چنین هم روایات و آیات عال، حکم از

 حایات شناخت و معرفت از بعد که تاس بخت تیره کسی تنها و. کند عمل گشته روشن برایش که دستوراتی
 اهاف دید از فردی دارد امکان که است این ادله میان کردن جمع و تحلیل ماتضی پ . کند انکار را آن

 تسلیم یهروح که حالی در باشد کافرفاهی شخصی ماابل، در. خوانند کافر، متکلمان ولی باشد مسلمان
 . تاس لفظی مشترک کالم و فاه علم دو در کفر و اسالم پ . باشد دارا را اسالم از ای مرتبه و داشته

 .کفر لفظی اشتراک فقهی، کافر کالمی، کفرها: کلیدواژه
  

                                                           
 :نویسنده مسئولsaeed.tavakkoli.zadeh@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-7463-2586
https://orcid.org/0000-0001-5686-5714


 011 | زاده و رضويتوکلي

 

  . مقدمه9

ای هبرای راحت سازی مفاهیمشان و بیان مطالب بلندشان در عبارتهای گوناگون، دانش
اول، اصطال،  آورند. این اصطالحات چهار گونه هستند:کوتاه، رو به اصطال، سازی می
ها. همچون اصطال، استصحاب در در دیگر دانشسودمندی مخصوص به یک علم بدون 

در  «حال»علم اصول. دوم، اصطالحی که در دو یا چند علم به یک معنا است. مانند اصطال، 
د است. ماننعلم نحو و صرف. سوم، گاه از یک حایات، در دو دانش دو گونه تعبیر شده

در فلسفه و اصطال، شارع مادس در فاه که هر دو به خداوند متعال اشاره اصطال، علت اول 
گیری مختل  بدین معنا که گویا این اصطال، اشتراک لفظی دارد. چهارم، یک اسم با بهره
 که در لغت به معنی لزوم و  بوت« واجب»است. نظیر کلمه و دو کاربست گوناگون داشته

، ۱۹0۴؛ ابن ا یر، ۱/21۱، ۱۹۱0؛ جوهری، 7/20۱، ۱۹۱۹صاحب بن عباد، ر.ک؛ است )
( ولی کاربست آن در فاه و فلسفه تفاوت دارد. در فاه، به معنی کاری است که باید ۸/۱۸2

به معنی « الوجودواجب»ولی در فلسفه، اصطال،  (11۸: ۱1۶7ر.ک؛ والئی، انجام گیرد )
 .(۴۱ :۱۹0۹ر.ک؛ ابن سینا، ) ۱ وجودی است که وجود، از خود است.

ال این سؤ ، آنگاههای فاهی و کالمی بسیار از واژه کفر و اسالم استفاده می شوددر کتاب 
مطر، است که این اصطالحات در هر دو علم مشترک هستند یا با هم تفاوت داشته؟ به دیگر 

 سخن، آیا از قسم دوم است یا چهارم؟ 

 . روش پژوهش2
ای حات در علوم به شکلی کلی و کتابخانهرو، تحایق ما چنین بوده که ابتدا فرق اصطال

مورد بررسی قرار گرفته و سپ  با استفاده از قرآن و روایات و تحلیل آنها، ماصود از دو 
ایم. در ادامه معیار سعادت و شااوت را واکاوی اصطال، اسالم و کفر در بینش فاه پرداخته

 ایم. ایم و در انتها به داوری مسأله نشستهکرده

  

                                                           
، از خود است و دیگر دوجوموجودی که  واجب الوجود لذاته و بذاته است. به معنی« واجب الوجود». ماصود از ۱

 .۱۴وجودات از او نشأت گرفته. ابن سینا، شفاء )الهیات(، ص
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 یشینة پژوهشپ .3
فاه و کالم، هر دانشمندی کاربست خود را از  شناسیِ این دو اصطال، در دانشپیرامون معنا

از نظر تاریخی که به مسأله بنگریم گروه زیادی از متکلمان،  است.این دو اصطال، بیان کرده
تد خوانده ررا که اقدام به جنگ با ایشان کرده باشند کافر و م :آن دسته از دشمنان معصومان 

؛ شری  مرتضی، ۱۸۱)ال (،  ۱۹۱1دانند )مفید، م فاهی اسالم را بر آنان جاری میولی احکا
فرق گذاری را  هم در آ ار فاهی و هم در نوشته کالمیشان این ;( شیخ طوسی ۹77، ۱۹۱۸

یگران نیز اشاراتی به مطلب ( د۸۸۸، ۱۹00؛ طوسی، 1۸۴، ۱۹0۸طوسی، ر.ک؛ اند)تبیین کرده
؛ 2/21۹، ۱۹۱2؛ حمصی، 22۹، ۱۹0۹؛ حلبی، ۸۸۴، ۱۹۱۱شری  مرتضی، ر.ک؛ اند)هداشت
( هرچند به نظر، برخی 2/۸۱1، ۱۹2۹؛ شبر، ۱/۹۶، ۱1۸۶؛ محدث ارموی، ۱/1۴، ۱۹0۸امین، 

 از ایشان دچار اشتباهاتی شده باشند. 
واتر هی، متکه روایات امامان معصوم  را درباره معنای کافر فابعد از آن وحید بهبهانی 

دانسته و رو، سلوک ایشان و اصحابشان را  روشن خوانده ]که هرمارّ شهادتین، مسلمان 
زند،  باره اشتباهی سرگوید اگر از فایهی در ایناست و احکام اسالم بر او بار می شود[، می

در زمینه تفاوت از منابع کتابی که بگذریم، . ۱(۹/۸2۸ :۱۹2۹بهبهانی، ر.ک؛ )نادر است
نوشته « اهاسالم و کفر در ف»مااله  هوی معنایی اسالم و کفر در فاه و کالم، شاید بهترین ا رما

م و اصطال، اسالبعد از ادعای تفاوت معنایی و معیاری محمد رضا یفوریان باشد. نویسنده 
های گوناگون فرهنگ اسالمی از کالم تا تفسیر و اخالق و عرفان و فاه با کفر در عرصه
ک؛ ر.)کندباب طهارت فاه روایات و سیره را شاهد بر مدعی خویش قلمداد میتمرکز بر 
سالم و الکفر و ما یحان به الدم و یهدر عند ضابط اإل»قائنی در مااله . (21 :۱1۴۸یفوریان، 
مراتبی هستند  مان و کفر دارایبا رویکردی انتاادی به تکفیر، بعد از بیان اینکه ای «المسلمین
ن چیزی که فرد با داشتن آن خون و مال و آبرویش در این دنیا محترم می گویند کمتریمی

نهایت . (1۱ :۱۹1۸قائنی، ر.ک؛ )شود شهادتین هست و حساب او در آخرت با خداوند است
های اسالم و کفر در فاه است معنی و ماصود واژهها واکاوی شدهکنشی که در این نوشته

ک ا ر خاص از این اصطالحات ا مانند: تکفیر، نجاست ها یاست. از دید کلی در این نوشته
 اند که دیگر مسائل فاهی چه می شود؟ ا وارسی شده اند. و این پرسش را پاسخ نداده

                                                           
 . در خطوطی که می آید روشن می شود، متاسفانه این ادعای ندرت و قلّت، مطابق واقع نیست!۱
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ند. ایشان ا او تجزیه و تحلیل کرده له را بازیافتهمسأ ها از دید خود،از دیگر سو، این نبشته
اده شود پاسخی درخور ندرخی فاها دیده میمعموال ا در توجیه تکفیری که گاه در لسان ب

از چه روی فایهانی بلند آوازه   ۱دانند؟اند. چرا برخی از فاها گروهی از مسلمانان را نج  می
ه فاهای کشمارند؟ چه توجیهی است بر ایننماز میت را بر گروه زیادی از مسلمانان جایز نمی

تر، این و از همه مهم اند؟ث بردن منع کردههایی از مسلمانان را از ارقله فتح کرده، فرقه
شده از اصطال، اسالم و کفر را در علم کالم ا مگر به اندازه رطوبت ها، محتوای فهمسیاهه

اند. چه رسد به اینکه بستگی و مراوده این دو مفهوم سر انگشتی ا گداز، و پرداز، نکرده
ما را در تحایق مسأله وادار می سازد  چهآن در این دو دانش )فاه و کالم( را بازگو کنند.

پاسخ به این پرسش ها و پر کردن ناا  خالیِ در صفحات علم است و سنجه کیفیت مصداقی 
 این اصطالحات در این دو بینش ا فاه و کالم ا است.

 . تفاوت اصطالحات در علوم4
و یرض، ، جدای از تفاوت در محمول و موضوع دو علم نیب جداسازیِ صورت هایاز  یکی

. آنچه سبب می شود دانشمندان یک علم، به اصطال، سازی روی استاختالف اصطالحات 
نی گسترده در قالب یک کلمه است. بنابراین ایشان برای آنکه مفاهیم اآورند، بیان کردن مع

گسترده مورد استفاده در یک علم و دانش را بتوانند با زبان ساده و گویا برسانند، با قرارداد 
 روی می آورند. در ییر این صورت« اصطال، سازی»افای به این مهم دست می یابند و به و تو

 الزم بود همیشه با عباراتی طوالنی ماصود خود را برسانند.
از آنجا که در نام گذاریِ هر اصطال،، کمترین مناسبت کافی است، بنابراین ممکن است  

ه است ک« حکومت»باشد. نمونه، واژه  در دو علم، دو کاربست از یک اصطال، وجود داشته
در اصطال،ِ دانشمندانِ علم اصول به معنی نظارت و تفسیر یک دلیل نسبت به دلیل دیگر 

( 1/2۴۹ :۱۹10خراسانی، آخوند ر.ک؛ است خواه به شکل توسعه و خواه به صورت تضییق)
است که به ولی در اصطال، علم حاوق و سیاست، این واژه به معنی مجموعه ارگان هایی 

واسطه آنان، حاکم اعمال اقتدار می کند. از این رو، افزون بر قشر سیاسی قوه مجریه مانند 
رئی  کشور، نخست وزیر و هیئت وزیران، شامل مجل  و دستگاه های دیوانی، اداری و 

                                                           
 ها را می آوریم. . در آینده نمونه۱
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در نحو و « ربط»گونه است اصطال، و همین( ۱0۱ :۱1۴۴قاضی، ر.ک؛ اجرایی نیز می شود)
 در اصول و حاوق، و... .« تصویب»در نحو و کالم، « حال»لیه، حکمت متعا

البته در بعضی موارد، این هم نامی به صورت عام و خاص است. یعنی یک واژه در یک  
علم دارای اصطالحی است که چند مرتبه دارد. آنگاه یک یا چند مرتبه همان معنی در علمی 

. زیرا ماصود از این اصطال، در بینش دیگر اصطال، می شود. مانند: شعر در علم منطق
منطای، آنچه مربو  به خیال است و سبب ریبت و یا ترس می شود. البته اگر در وزن و قافیه 

، ۱17۴؛ سبزواری، ۱۱1، ۱۹۱2؛ یزدی، 2۴۴، ۱17۱عالمه حلی، ر.ک؛ باشد خیلی بهتر است)
نی مسجع شده بلکه مت ( به دیگر سخن، در اصطال، اهل منطق، شعر نه تنها شامل نثر۱/1۹1

خیال برانگیز را که آهنگین هم نیست، در بر می گیرد. در حالی که در اصطال، ادبیات، شعر 
ساس ر احتعری  خود را دارد. دهخدا در تبیین شعر و فرق آن با نظم و نثر مسجع، دو عنص

 .(۴/۱۹2۴7 :۱177ر.ک؛ دهخدا، داند)انگیز و موزون را شر  می
ا که نابع آنهترین مویژه در مهمنیز این ترادفِ در اصطال، را شاهدیم. بهدر علوم اسالمی  

اند. از این رو، گاه می بینیم شارع مادس از یک واژه دو یا چند آیات قرآن و روایات
ر است. نمونه، دو اصطال، اسالم و کفکاربست گرفته است و خود به توضیح آن پرداخته

 و کاربست جدای از هم دارد.است که در دو دانش فاه و کالم د
این دو اصطال، ا همچون اصطال، ایمان و شرک و ارتداد ودیگر اصطالحات مشترک  

در آیات متعددی از  ۱باشند.میان فاه و کالم ا مرتبه دار هستند و دارای حالت تشکیکی می
ر یک از ه»نویسد: می امه طباطبائیعلّ 2است.قرآن کریم سخن از ازدیاد ایمان و کفر آمده

( در حایات، از ۱0/۶۴ :۱1۴0، طباطبائی)«شرک دارای مرتبه هستند ایمان، اسالم و کفر و
است و  های الهیها و دستورآنجا که اسالم به معنی تسلیم و اطاعت پذیری نسبت به فرمان

از طرفی این احکام، متعدد و مختل  هستند ا امر، نهی، قضا، قدر، تکوین، تشریع و... ا و هر 
ها دارای مرتبه می حکمی تسلیم خود، را خواهان است، پ  اسالم، به اندازه این فرمایش

شود و از آن طرف، کفر هم مرتبه دار می شود. آخرین درجه اسالم عبارت است از تسلیم 
مسأله که حایات ملک برای  خواهد و به یاین رسیدن اینچه خداوند میمحض دربرابر آن

 .(۱/102 :۱1۴0بائی، طباطر.ک؛ ملکیت استااللی نیست) اوست و هیچ ک  دارای

                                                           
 . جای تذکر هست که این تشکیک، لزوما به صورت طولی نیست بلکه می شود مرتبه های هم عرض باشد.۱

 .1۱؛ مد ر/ ۹؛ فتح /۱17؛ نساء/ ۴0. آل عمران/ 2



 000 | زاده و رضويتوکلي

 

ه شود. بها نمایان مینگری در آیات و روایات، این اختالف در مرتبهبا واکاوی و ژرف 
اسالم، آن »است: اسالم چنین شر، داده شدهن نمونه  در گزارشی از امام صادق)ع( عنوا

هادت بر یگانگی خداوند و رسالت اند: شظاهری است که مردم ]یعنی اهل تسنن[ بر آن
و برپایی نماز و ادای زکات و ح  بیت اهلل و روزه رمضان. این اسالم  مبراکرم)ص(پیا

 «را نشناسد، مسلمان هست ولی گمراهاست...و هرک  اسالم را پذیرد و این امر ]والیت[ 
مخالفان ائمه آید، مسلمان نامیدن چه از این روایت به دست می( آن2/2۹ :۱۹07)کلینی، 
، چنین آمده: اسالم بر پن  پایه استوار شده است ولی از دیگر سو، در چندین روایت :اطهار 

ر.ک؛ و مهمترین ایشان والیت است ) :است: نماز، روزه، زکات، ح ، والیت اهل بیت 
( 2/۱۶، ۱۹07کلینی، ر.ک؛ ( و هیچ کدام بدون دیگری کارگشا نیست )2/۱۶، ۱۹07کلینی، 
، ۱۹07کلینی، ر.ک؛ م ]یعنی مخالفان[ آن چهار چیز را گرفتند و والیت را رها کردند)و مرد
ها، صحیح نبودنِ مسلمانی ایشان است. بنابراین در نالی، ( نتیجه این گونه گزار،2/۱۶

 اند و در گزارشی دیگر کافر.مسلمان نامیده شده مخالفان،
ه اسالم، به روشنی از افرادی نفی شده است، ک  هایی رو به رو هستیمافزون بر این، با نال 

که به مردم، خیانت (، آن2/۱۸1، ۱۹07مانند: کسی که به فکر دیگر مسلمانان نیست )کلینی، 
ها جدای از مواردی است که به گروهی از مسلمانان، ( این2/2۶۹، ۱۹07می کند. )کلینی، 

سزاوار است کاربست این پ   ۱اطالق شده است.« کافر»به دلیل نداشتن یک خصوصیت، 
 دو اصطال، را در دو بینش فاه و کالم بازنگری کنیم.

 . اسالم و کفر فقهي 5

انایاد » به معنیرا از سلم به معنای عافیت و صحت گرفته اسالم را « اسالم» گروهی از لغویان
؛ .کر)در حایات، مسلمان، از ابا کردن و امتناع ورزیدن، سالم است دانسته اند.« و اطاعت
می گویند اصل این ماده در ماابل خصومت  دیگر از ایشانبرخی ( 1/۴0 :۱۹0۹ابن فارس، 

، ساز و انایاد ،و درگیری  ا یعنی موافات زیاد در ظاهر و نهان ا  است و از لوازم این معنی
 .(۸/۱۶۶، ۱1۸۶مصطفوی، ر.ک؛ )است
دیگر سخن، دین اسالم  همین معنای لغوی در معنای اصطالحی اسالم اراده شده است. به 

سی، ر.ک؛ مجلبه معنی دینی است که چکیده ا، عبارت است از تسلیم امر خداوند متعال)

                                                           
 . در آینده به نمونه هایی از این دست اشاره می کنیم.۱
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شناسان معروف در ماابلِ اسالم، کفر قرار دارد. لغت. (۶0 :۱1۶۸؛ سبحانی، ۸۸/1۱۸ :۱۹01
؛ ۸/1۸7، ۱۹0۴فراهیدی، ر.ک؛ دانند)را پوشاندن و ستر می« کفر»اصلی  عرب، ماده

( گویا کافر، 7۱۹، ۱۹۱2؛ رایب اصفهانی، ۸/۱۴۱، ۱۹0۹؛ ابن فارس، 2/۶0۶، ۱۹۱0هری، جو
 پ  هر جا اسالم نبود، کفر صادق است.  است.را پوشاندهحق 
است ا و به چه در فاه از اسالم اراده شدهآید آنبا مراجعه به روایات چنین بدست می 

ر د «.اظهار شهادتین»جی ا عبارت است از دیگر بیان، ماصود از اسالم در محدوده عمل خار
خداوند و تصدیق نبوت اسالم، شهادت به یگانگی »خوانیم: می 7گزارشی از امام صادق 

ها از ریختن حفظ می شود و ارث و ازدواج ]و است که به سبب آن خون پیامبر اکرم)ص(
 «ل تسنن[ هستنداحکام ظاهری[ بر آن مترتب می شود و بر ظاهر آن جماعت مردم ]یعنی اه

 (.2/2۹؛ 2/2۸، ۱۹07)کلینی، 
ن چنین گزار، شده: امر به جنگید )ص(ترین منابع اهل تسنن نیز از پیامبر اسالمدر مهم 

گویند؛ پ  هرکه این کلمه را به زبان جاری ساخت « ال اله اال اهلل»با مردم شدم تا زمانی که 
؛ ۸/۱0۴؛ 1/۸؛ ۱/2۴، ۱۹۱0خاری، بر.ک؛ مال و جانش در امان است و حسابش با خداست)

( پ  صرف شعار توحید، موجب حفظ و احترام ۹/۱۶72؛ ۱/۸2، ۱۹۱2مسلم نیشابوری، 
 گردد.خون می
بار « اظهار شهادتین»ر صرف تعداد زیادی از فاهای امامیه احکام فاهی اسالم را ب 
، ۱۹۱2، ؛ عالمه حلی۹/1۱۸، ۱۹۱۹؛ عالمه حلی، 2۱1، ۱۹0۸طوسی، ر.ک؛ اند)نموده
 :۱۹22الغطاء، ؛ کاش ۴/۱1۸ :۱۹۱۸؛ فاضل هندی، ۱0/1۶ :۱۹۱1عاملی، ؛ شهید  انی ۸/202
( هرچند آن شخص نفاق داشته و اعتااداتش با زبانش یکی 2/۶۱ :۱۹۱۶، طباطبائی؛ 2/1۴0

( تا جایی 7/2۸۸ :۱۹۱۸؛ همدانی، ۸/۸۴ :۱۹0۹؛ نجفی، ۹/۸2۹، ۹2۹:بهبهانی، ر.ک؛ نباشد)
ایشان می فرمایند هر چند ما به این مخالفتِ در درون آگاه باشیم و بدانیم  که برخی از

؛ ۱1/1۱7، ۱۹01اردبیلی، ر.ک؛ گوینده، این کلمات را از روی ترس به زبان رانده باشد)
 .(۹/207، ۱۹۱۶؛ خویی، 7/2۸۸، ۱۹۱۸همدانی، 
زار، چندین گبا این حال، گروهی از فاها با استفاده از تحلیل شهادتین و تمسک به  

، می شود. از این جهت« کفر»روایی، معتادند انکار احکامی که ضروری دین باشد، موجب 
ر.ک؛ اند)معتاد هستند مشبهه، مجبره و مجسمه نج  ;در بحث طهارت، شیخ طوسی 

ها، یالت، ( عالمه حلی ، شهید اول ، محاق کرکی  به نجاست ناصبی۱/۱۹ :۱1۶7طوسی، 
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؛ ۱/۱۸۶ :تا؛ عالمه حلی، بی1/22۹ :۱۹۱2عالمه حلی، ر.ک؛ دهند)می خوارج و مجسمه فتوا
( محدث بحرانی نه تنها خود، ۱/۱۸۹ :۱۹۱۹؛ کرکی، ۱/۱2۹، ۱۹۱7شهید اول عاملی، 

گوید، که به مشهور قدمای از امامیه کفر و نجاست همه مخالفان شیعه را نسبت می
 .۱(۸/۱7۸، ۱۹0۸بحرانی، ر.ک؛ )دهدمی
ن ها معتادند از میاماابل این نظریه ناطه که برخی دیگر از ایشان درنآور آشگفت 

ها نج  هستند. یعنی کسی که حق را بعد از روشن بودنش، انکار معاندان آنکافران، تنها 
جهتی ییر  که بهآن کافر حربی کند. بنابراین کافر، اگر ییر معاند بود، پاک است. حتی 

دن مال و قدرت و ... با مسلمانان می جنگد، محکوم به اعتاادی بلکه برای به دست آور
چه تفاوت عمیای است میان فایهی که اهل جبر را نج  . (۱۹ :۱1۶۹صانعی، ر.ک؛ طهارتند)

می داند با کسی که معتاد است برخی از کافران حربی، پاک هستند! هردو گروه کالم را به 
 دیگری مسیر تفریط.فاه سرایت داده اند یکی جاده افرا  را پیموده و 

هیچ »سد نویدر موضوع یسل و نماز میت، شیخ مفید و شیخ طوسی و قاضی ابن براج  می  
نمی شود بر آنها نماز میت  یک از مخالفان شیعه را ا در ییر حالت تایه ا نباید یسل داد و

 ; ( ابن ادری ۱/۸۸ :۱۹0۸؛ ابن براج، ۱/11۸ :۱۹07؛ طوسی، ۶۸: )ب(۱۹۱1)مفید،  «خواند
قرآن کریم این رأی ا یعنی جایز نبودن یسل و نماز بر " گوید:بعد از انتخاب این نظر می

 اتَأَحَدٍ مِنْهُمْ م وَ ال تُصَلِّ عَلى﴿ گوید:کند. آنجا که میمرده مخالفان تشیع ا را تأیید می
خال  حق کافر ( و م۶۹)توبه/( نماز مخوان]کفار[ و هرگز به جنازه هیچ کدام از آنان  ﴾أَبَداً

و یا در ارث، فاها می  (۱/11۸ :۱۹۱0ابن ادری  حلی، ر.ک؛ )ما( است بدون اختالف میان
برد نه بر عک . ولی فاضل ماداد به تبعیت از شیخ مفید فرمایند مسلمان از کافر ارث می

گوید یالیان، مجسمه، خوارج، مرجئه و جبریه از دیگر مذاهب می 2(70۱)ب(، ۱۹۱1)مفید، 
، ۱۹0۹، سیوریر.ک؛ نمی برند زیرا ایشان منکر ضروری دین و در نتیجه کافر هستند) ارث
اگر به کلمات ایشان مراجعه کنید می بینید که دلیل ایشان بر کافر دانستن این گروه .  (۹/۱17

                                                           
د که فخر المحااین و محاق کرکی به شری  مرتضی همین رأی را نسبت شاید یادآوری این نکته سودمند باش. ۱

؛ ۱/۱۸۹، ۱۹۱۹؛ کرکی، ۱/27، ۱1۶7دهند. هرچند به نظر، این نسبت صحیح نباشد.)ر.ک: فخر المحااین حلی، می

 .(۶۶، ۱۹۱۸شری  مرتضی، 

لی، وافق نظر مشهور است. )ر.ک: حالبته باید تذکر داد عالمه حلی نسخه دیگری از این کتاب را نال می کند که م. 2

۱۹۱1 ،۴/7۸). 
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ها یا به این جهت است که یک حکم ضروری را انکار کرده اند ا نمونه، مجسمه، قائل به 
ند هستند و جسمانی نبودن خداوند متعال از بدیهیات دین اسالم است ا و جسم داشتن خداو

مانند این گزار، از امام  یا به روایاتی تمسک کرده اند که به ایشان، کافر اطالق شده است.
دری است که خداوند آن را گشوده است. هرک  در آن وارد همانا ]امام[ علی)ع( »باقر)ع(: 

و یا در نالی ( 2/1۶۶، ۱۹07)کلینی، « آن خارج شود کافر است شود، مؤمن است و هر که از
کلینی، ر.ک؛ شوند)خوارج، کافر و مشرک خوانده میمرجئه، قدریه و از امام صادق)ع(

۱۹07: 2/1۶7.) 
با این همه، به نظر صحیح و صواب چنین است که در اسالمِ فاهی ا همان گونه که بیشتر  

ی ری دین، فاط در صورتشهادتین معتبر است و انکار ضروفاها می فرمایند ا تنها اظهار 
شود که به انکار یکی از شهادتین برگردد ا مانند یلو که به انکار توحید بر می  موجب کفر م

 گردد ا و خود به این انکار اعتراف داشته باشد. 
ام ن ها را مجازی و صرفکه کلمات کفرگونه از بعضی گروهبعد از آن جواهر الکالمدر  

 اگر هم قبول کنیم این کلمات در حایات»ای اساسی توجه می دهند گذاری می داند به نکته
مستلزم کفر باشد، ولی خود ایشان در گمانشان، این الزمه را قبول ندارند. چه، مدار در انکار 

، ۱۹0۹، نجفیر.ک؛ ) «ای که خود بدان معترف نیستندضروری، تصریح به آن است نه مالزمه
ای از مسائل اعتاادی ا همچون جبر و اختیار، قضا و قدرا دارای ( گذشته از این، پاره۸/۸2

صدا با ظاهر بعضی از آیات و بسا همنگری داشته و چهپیچیدگی است که نیاز به ژرف
روایات باشد و از این رو اعتااد نداشتن به معنایِ صحیحِ این اصطالحات، انکار ضروری 

 .(7/2۴7 :۱۹۱۸همدانی،  ر.ک؛شود)شمرده نمی
روشن است این است که ایشان با همه مسلمانان برخورد داشتند  :چه از سیره اهل بیت آن 
-ردهها زندگی و ازدواج کها نداشته بلکه گاهی با آنگونه نگر، تکفیرگونه با آنو هیچ

د گفت ( تا آنجا که شاید بشو7/2۸7، ۱۹۱۸؛ همدانی، ۹/۸2۸، ۱۹2۹بهبهانی، ر.ک؛ اند)
« انربیحه مسلمان»، «بالد اهل اسالم»، «سوق مسلمین»منظور ایشان در البه الی سخنانشان از 

ند ا به یاین همه ااگر نگوییم فاط اهل تسنن باشد ا زیرا شیعیان دارای چنین گستردگی نبوده
 ههمه معتادان ب« اجماع مسلمین»گونه که ماصود از مسلمانان فاهی را شامل می شود همان

 .(1/۹12 :۱۹2۱)ر.ک؛ خمینی، دین اسالم با هر گرایشی است
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ونه گهایی که به ظاهر اسالم پایبندند، مرتبه دار بودن اینبا این همه، راز کافر نامیدن گروه 
اسالم، ایمان، شرک، در قرآن کریم و »فرماید: می اصطالحات است. امام خمینی)ره(

های مختل  است... انصاف این است که و مرتبهدارای معانی متفاوت  :روایات اهل بیت 
هایی است که در فاه وارد شده و خلط بین سنخ روایات در معارف، ییر از سنخ حدیث

بَّنا وَ رَ﴿امه طباطبائی در تفسیر آیه شریفة( عل1/۹12ّ :۱۹2۱)خمینی، «ها مشکل ساز استاین
( در تحلیلی که از ۱2۶)باره/ ﴾خویش کن ؛ پروردگارا! ما را مسلماناجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
 دهند معتادند منظور، اولین معناییا مبنی بر مسلمان شدن ا ارائه می )ع(دعای حضرت ابراهیم

 حضرتکند ا عمل نمودن به ظاهر عبادات ا نیست. چرا که که از اسالم به رهن تبادر می
، بعید است این را نداند و از ، صاحب دین حنی  و یکی از پیامبران اولوالعزم ابراهیم)ع(

اختن کعبه که سخداوند متعال در کنار کعبه این مرتبه و یا باای بر آن را بخواهد! ]به ویژه آن
ن است[ افزوو بعد از رسیدن به ماام امامت بوده های پایانی عمر حضرت ابراهیم)ع(در سال

ن را به خداوند نسبت دهد. بنابرایبر این، اسالم، امری اختیاری است و معنی ندارد چنین امری 
ماصود از اسالم در این آیه تمام عبودیت و تسلیم کامل بودن در برابر خداوند است که امری 

 شود ییر از آن معنای متداولموهبتی است. پ  این اسالمی که از خداوند متعال خواسته می
تبه دار و دلیل بر مر مند استاسالم مرتبه » و متبادر از اسالم در نزد ماست. سپ  می نویسند

پروردگار، به او گاه که آن ﴾إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ﴿بودن آن این آیه است 
الم را به اس چراکه خداوند متعال حضرت ابراهیم)ع( (فرمود: اسالم آور! گفت: مسلمان شدم

وب ییر از اسالم موجود اسالم مطلامر می کند در حالی که او مسلمان بود. پ  ماصود از 
 .(۱/2۶1 :۱1۴0، طباطبائی)«در او بود

 . مسلمان و کافر کالمي6
ه مرکز کند بلکقلمرو معارف و حیطه سعادت و شااوت، از صرف اظهار شهادتین تبعیت نمی

انکار  گویند کفر، جحود ورگان متکلمان امامیه به صراحت میاعتاادات، دل است نه زبان. بز
( بد عاقبتیِ به 227 :۱۹0۸؛ طوسی، ۸17: ۱۹۱۱شری  مرتضی، ر.ک؛ لب است نه زبان)به ق

ز امام ا دلیل کفر، نتیجه بد انتخابیِ آگاهانه است و نه به زبان نراندن کلمات. در روایتی
ها را مسلمان آفرید و به ایشان امر و نهی کرد و خداوند همه انسان» خوانیم:می صادق)ع(

و خداوند آن هنگام که او گیرد کار عبد در زمان انجامش تعلق می ه بهکفر اسمی است ک
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را آفرید، کافر خلق نکرد بلکه بنده زمانی کافر گشت که حجت خداوند بر او تمام شده و 
)طبرسی،  «حق عرضه شده بود پ  انکار، کرد. بنابراین به دلیل انکار حق کافر می گردد

۱۹01: 2/1۹۱). 
رسد چه به نظر در معیار سعادت و شااوت درست میگفت: آن در این راستا باید 
هر  که خداوند و در نتیجه  واب و عااب است. بدین معنا« همسانی میان هدایت و تکلی »

و تسلیمِ همان تکلی  را  خواهدتکلی  و وظیفه میمادار هدایت داده است همان  اندازه
از او  یعالحجت  اندازهبه  ل ظاهری،اگر فاط عال برای او بود و نه رسوخواهان است. 
ود، عاوبت شهایی که فاط به وسیله پیامبران و اولیا دانسته میو نسبت به وظیفه شودطلب می

 کند. و مجازات را به آمدن رسل و اوصیا و رساندن پیام الهی مشرو  می
ند، ل باشدر سوره انعام، با بیانی سنت گونه، عذاب را از مردمی که نسبت به حق جاه 

ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ﴿کندداند و عاوبت چنین گروهی را ظلم قلمداد میمنتفی می
[ براى این است که پروردگارت مردم این ]فرستادن پیامبران ﴾بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها غافِلُون الْقُرى

ى ستم هالک خبر باشند، از روها را در حالى که اهلشان بىشهرها و آبادى
 .(۱1۱)انعام/کندنمى
عذاب نازل شده ولی پیامبری برایش ا به خاطر انحرافاتش ا دیگر برای گروهی که جای در 

وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا ﴿شودحق اعتراض و انتااد قائل می نیامده باشد،
امبرى ؛ و اگر پیش از آمدن پی﴾سُوالً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزىإِلَيْنا رَ لَوْ ال أَرْسَلْتَ
گفتند: اى پروردگار ما، چرا رسولى بر ما نفرستادى تا پیش از آنکه کردیم، مىعذابشان مى

 امام جعفرگزارشی از و در  (۱1۹طه/)(به خوارى و رسوایى افتیم، از آیات تو پیروى کنیم؟
ة بن حمز» کند:احتجاج خداوند بر مردم را منو  به تبیین و شناساندن معارف می )ع(صادق

به من فرمود بنوی ، سپ  برایم امال کرد: از عایده ماست که  )ع(طیار گوید: امام صادق
 :۱۹07نی، )کلی«کندخدا نسبت به آنچه به بندگان داده و به ایشان معرفى کرده احتجاج می

ناخت ش اندازهبه  باشد،ی که سعادت ساز و شااوت بار میراین تسلیم و کفربناب. (۱/۱۸۹
 حایات است. 

اسالم را  ای ازداند تسلیم باشد و بر وفق آن عمل کند، درجهآدمی اگر به آنچه می 
و بر اساس همین است  عاوبت داراست. و اگر آن را لجوجانه و متکبرانه رد کند سزاوار

ظاهر ناسازگارند سازوار می شوند. زیرا در نال هایی از امامان معصوم  تحلیل، روایاتی که به
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، ۱۹07کلینی، ر.ک؛ )استکسی که والیت امیر مومنان را انکار کند کافر خوانده شده
دو  بینیم. برای مثال،های دیگری از ایشان، مطلبی دیگر میدر حالی که در گزار،( 2/1۶۶

یر کافر اختالف داشتند. فردی به نام هاشم معتاد بود در تفس )ع(نفر از اصحاب امام صادق
ا گفت: اگر والیت رهر کسی والیت را نشناسد کافر است. در ماابل، محمد بن مسلم می

ردند. ب شان این اختالف را نزد امام صادق)ع(بشناسد و بعد انکار کند کافر است. سپ  ای
 ن را گفته اند و نماز و روزه و ح رو به ایشان پرسیدند: آیا کسانی که شهادتی )ع(حضرت
رمودند: ف )ع(آورند ولی والیت را نشناسد کافر است؟ هاشم گفت: بله! امام صادقرا به جا می
 (.2/۹0۱، ۱۹07کلینی، ر.ک؛ )سبحان اهلل!

است هر چند معرفت بهشتی  ۱شهادت می دهم أم أیمن»آمده:  7در روایتی از امام صادق  
بنابراین می شود کسی جاهل به والیت باشد ( ۱/۹0۱، ۱۹07لینی، کر.ک؛ )«به والیت نداشت
 ولی بهشتی.

 همچنین در آیات قرآن کفری که از روی جحود باشد مورد لعنت الهی قرار گرفته است: 

رُوا عَلَى الَّذينَ كَفَ وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ)
و هنگامى که براى آنان از سوى خدا ؛ فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرين

[ آمد که تصدیق کننده توراتى است که با آنان است، و همواره پیش از کتابى ]چون قرآن
دادند، پ  زمانى که نزد آنان آمد، به آن مى نزولش به خودشان مژده پیروزى بر کافران
( در این آیه، ماده کفر ا و به دنبالش ۶۴)باره/ .(کافر شدند؛ پ  لعنت خدا بر کافران باد

نابع چه در ملعنت الهی ا بعد از معرفت که علم جزئی و دقیق است آمده است. بنابراین آن
است معنایی متفاوت از فرآیند فاهی کالمی از مسلمان و کافر در گستره معارف اراده شده

 است. مسلمان آن است که در برابر حایات، تسلیم باشد.  

                                                           
عبداهلل بن ،  ۴شناخته شده تر از نامش هست، کنیز پدر حضرت رسول « أم ایمن»که کنیه ا، « برکة بنت  علبة. »۱

بعدها به دست ایشان آزاد شدند. در  و گردیدبه ارث رسید و کنیز و دایه ایشان  ۴عبدالمطلب بود که به حضرت محمد 

ی تم ایمن را مادر خطاب کرده اند و در نالی دیگر، وی را از زنان بهشأ ،، چنین آمده که ایشان ۴ی از پیامبر اعظم گزارش

خوانده اند. همسر اول او عبید بن عمرو و همسر دومش زید بن حار ه بود که حاصل این ازدواج، اسامة بن زید است. 

 7، همراه امام علی  ۴نه داشت. وی بعد از رحلت پیامبر اسالم م ایمن در جنگ های احد و خیبر حضوری پرستار گوأ

 )ر.ک: دانسته اند. ۴داد. تاریخ وفات او را چند ماه بعد از رحلت پیامبر اکرم  فدکشهادت به مالکیت حضرت زهرا بر 

  (۶/1۸۶، ۱۹۱۸عساالنی، ؛ ابن حجر ۸/101، ۱۹0۴ ابن ا یر،؛ ۹/۱7۴۹، ۱۹۱2 ابن عبدالبرّ،
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 . اشتراک لفظي اسالم و کفر7
گفته شد اسالم فاهی به معنای ابراز شهادتین است و اسالم کالمی به روحیه تسلیم برمی 

نود ر کالمی، فردی عگردد. و در ماابل، کافر فاهی، مجرد به زبان نراندن دو شهادت و کاف
و لجوج است که بعد از مشخص شدن حایایت و معرفت، آن را انکار می کند. برآیند این 
دوگانگی، اشتراک لفظیِ این دو واژه در دو بینش کالم و فاه است. بدین سان که امکان 

دفن  چون نجاست، عدمپذیر است فردی از دید فاها کافر باشد و در نتیجه احکام کفر ا هم
در گورستان مسلمانان، کیفیت تاسیم ارث و... ا بر او بار شود ولی درجه ای از اسالم کالمی 
را داشته باشد. همان گونه که می شود انسانی در فاه، مسلمان باشد ولی در نهایتِ شااوت و 

 بدبختی در آخرت باشد.
؛ ۱۱0مائده/ ؛۸۱؛ نساء/۱0۸شاهد آنکه در آیات پرشماری از قرآن کریم )نمونه: باره/ 
ای از اهل کتاب به دلیل عنادشان در برخورد با حایات، کافر ( به جرگه2؛ حشر/۹1رعد/

وَ لَمَّا جاءَهُمْ کِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ کانُوا مِنْ قَبْلُ ﴿ اطالق شده است:
و چون ؛ ﴾ما عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْکافِرینَ عَلَى الَّذینَ کَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ یَسْتَفْتِحُونَ

کننده آنچه با آنهاست )تورات(، در براى آنها کتابى از جانب خدا آمد )قرآنى( که تصدیق
حالى که آنان پیش از آن، همواره خبر از پیروزى خود )به وسیله آورنده آن کتاب( بر کسانى 

شناختند برایشان آمد بدان دادند، )با این همه( چون آنچه آن را مىمى اندکه کفر ورزیده
 .(۶۴)باره/« کفر ورزیدند؛ پ  لعنت خدا بر کافران باد
وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ  اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ﴿ و گاه به ایشان، شرک نسبت می دهد:

نان آ؛ ﴾أُمِرُوا إِالَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً ال إِلهَ إِالَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونالْمَسیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما 
دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به خدایى گرفتند؛ در حالى که 

ه و پاک زّمأمور نبودند مگر اینکه معبود یگانه را که هیچ معبودى جز او نیست بپرستند؛ من
و در بعضی از آیات قرآن چنین آمده که ۱(1۱)توبه/ (دهند.است از آنچه شریک او قرار مى
 اند و کردار نیکشان از بین نمی رود:گروهی از اهل کتاب با ایمان

                                                           
 در بیشتر موارد، مشرکان را به کفار و اهل کتاب عط  می کند که دلیل بر دوگانگی میان ایشان است. نمونه:البته . ۱

همانا  ؛مَ الْقِيَامَةِوَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْ ينَ وَ النَّصَارَىئبِاإِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ الَّذِينَ هَادُواْ وَ الصَّ)

اً خدا اند، حتماند و صابئان و نصارى و زرتشتیان و کسانى که شرک ورزیدهآنان که ایمان آوردند و آنان که یهودى

 (۱7)ح / (کندروز قیامت میانشان داورى مى
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مِنُونَ يُؤْ*  لِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَلَيْسُواْ سَوَاءً  مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ الَّيْ﴿
لَئكَ  أُوْبِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ االَخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فىِ الْخَيرْاتِ وَ

یکسان  اهل کتاب ؛﴾لِيمُ  بِالْمُتَّقِينوَ مَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيرْ فَلَن يُكْفَرُوهُ  وَ اللَّهُ عَ*  مِنَ الصَّالِحِينَ
ر حالی دخوانند آیات خدا را در ساعاتى از شب مى که از اهل کتاب هستندگروهی نیستند، 
امر به معروف و نهی از منکر می آورند و به خدا و روز قیامت ایمان مى * کنندسجده مىکه 
و هر کار خیرى انجام دهند، *  نندشتابند؛ و اینان از شایستگاو در کارهاى خیر مى کنند

)آل (هرگز درباره آن مورد ناسپاسى قرار نخواهند گرفت؛ و خدا به تاواپیشگان داناست
پذیر است گروهی هم اهل کتاب باشند و هم مشرک و یا بنابراین امکان. (۱۱۸-۱۱1عمران/

 کافر و یا سعادتمند. 
به گروهی از ایشان، کفر یا شرک اطالق  های زیادی داریم کهدر رابطه با اسالم هم نمونه 

 های فراوان وروایت»نویسد: می ذشته به آن اشاره شد. امام خمینی)ره(شده است که در گ
م کفر است که می دانیر و مشرک به کسانی نسبت داده شدهشماری داریم که در آنها کافبی

م. انصاف این است که و شرک ظاهری ندارند؛ آنها را بر مراتب کفر و شرک حمل می کنی
زیادیِ کاربرد ماده کفر و شرک در ییر از مرتبه ظاهری به اندازه ای است که برای این دو 

 .(1/۹۸0 :۱۹2۱)خمینی، «ماده ظهوری در مرتبه فاهیِ آن نمانده است
بنابراین  ابت شد در تعبیر روایات و قرآن کریم با گروهی مواجه هستیم که مسلمان فاهی  

در مرحله  واب و عااب کافرند و با آنها معامله کفر می شود. پ  در ماابل هم  هستند ولی
به  اند ولی درجه ای از تسلیم را دارا هستند. البته این تحلیلباید افرادی باشند که کافر فاهی

و کثرت راه نجات نیست! بلکه می گوییم هرچند تنها راه سعادت،  ۱معنی پلورالیسم دینی
به یاین، مصداق آن، مسلمان فاهی نیست. چه، در قرآن و روایات به اسالم است ولی 

صراحت از بعض کسانی که شهادتین گفته اند، نه تنها اسالم نفی شده که کافر و یا مشرک 
است. کسی خوشبخت می شود که به حاایق دریافتی ا، عمل کند و در ماابل، اطالق شده

 عملی در خور نداشته باشد. انسانی شگون بخت می گردد که عناد داشته و

                                                           
حق یا باطل بودن  و . پلورالیسم یا کثرت گرایى دینى، تفسیرى است از تعدد و تنوع ادیان نسبت به رستگارى اخروى۱

آن ها و بدان معناست که گرچه حایات در نف  االمر و واقع واحد و  ابت است، ولى آن گاه که حایات واحد در 

دسترس فکر و اندیشه و تجربه ى دینى بشر قرار مى گیرد به تکثر رنگین مى شود و از آن جهت که همه ى آن ها به 

 ( 7۹، ۱1۶۱)خسروپناه،  ر نجات و رستگارى شریک اند.نحوى به حایات دسترسى پیدا مى کنند، د
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به دیگر سخن، میان اسالم ا و این گونه است کفرا فاهی و کالمی، نسبت عموم و  
خصوص من وجه برقرار است. یعنی با انسانی مواجهیم که از دید فاهی مسلمان است ولی 
در دید متکلمان و به تعبیر بهتر از منظر سعادت و شااوت، کافر است. همچنین ممکن است 
کسی در بینش فاهی کافر باشد ولی درجه ای از تسلیم را دارا باشد. و شخصی هم می تواند 

 هم در فاه و هم در کالم، مسلمان یا کافر باشد.
با این حال، بسیاری از پژوهش وران با اینکه در قسمت اول، مسلمانِ کافر ا یعنی کسی  

ند ولی اختی باشد ا را پذیرفتهکه از دید فاهی مسلمان است ولی در نهایت شااوت و بدب
 گویا از تعبیر کافرِ مسلمان ابا دارند و این گروه را مستضع  می نامند.  

ی معتادند همانگونه که بر کسی که به دلیل نبود عالم و یا ضع  در بدن امه طباطبائعلّ 
کند، همچنین به کسی که توان عمل به دستورات اسالم را نداشته، مستضع  صدق می

نش به معارف دین نرسیده و معاند هم نیست ا بلکه بنایش این است اگر حق را یابد از آن ره
 .(۸/۸۱ :۱1۴0ی، )طباطبائتبعیت کند ا این نام گذاری صحیح است

گویا وجه این احتراز، عمل نکردن به دستورات دین باشد. این فرد نماز نخوانده و روزه  
رین باشد چنین فرد را مسلمان کالمی دانست که کمت نگرفته است. ولی به نظر ایرادی نداشته

 نتیجه آن عذاب نشدن باشد.
به هر روی، تعبیر کافر مسلمان صحیح باشد یا نباشد در معیار سعادت و شااوت ناشی  

ندارد و دست کم کسی که جهل به معارف دارد ا نه از جهت کوتاهی و کم کاری ا و 
نیست. بل از روایات، بهشتی شدنش برداشت می شود: دشمنی را ابراز نکند، سزاوار عاوبت 

هر ک  کار نیک بیاورد، ؛ ﴾مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴿درباره آیه  )ع(از امام صادق
( چنین پرسیده شد: آیا این مطلب برای کسانی که ۱۸0)انعام/(پاداشش ده برابر آن است

می شود؟ فرمودند: این فاط برای مؤمنان است. دوباره  والیت شما را نمی شناسند هم جاری
سوال کردم: اگر کسی روزه بگیرد و نماز گذارد و از گناهان پرهیز کند و ورع داشته باشد 
 )ع(ولی والیت شما را نداند و عداوتی هم با شما ندارد وضعش چگونه است؟ امام صادق

 :۱17۱برقی، ر.ک؛ کند)می فرمودند: خداوند ایشان را با رحمت خویش وارد بهشت
۱/۱۸۶). 
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 آورد اشتراک لفظي. دست7
ای هاندیشه اشتراک لفظیِ دو اصطال، اسالم و کفر در دو بینش فاه و کالم دارای بازده

 کنیم:بها است که به چند شاهد بسنده میگران
وحیه ر کردار نیک کافران: کافران فاهی هر چند احکام ظاهری خود را دارند ولی اگرال . 

عناد و سرکشی نداشتند، کارهای خیری که در راستای خدمت به بشریت کرده اند مورد 
گیرد. به دیگر سخن، هر چند در قرآن کریم رفتار پسندیده قبول خداوند متعال قرار می

ولی به نظر، این گونه آیات به کافران  (۸۹کافران مورد پذیر، قرار نگرفته است )توبه/
فکر خیرخواهانه داشت و ت رد نه کفار فاهی. بنابراین اگر انسانی عملکردیکالمی اشاره دا

ای نداشت، و به قصد خدمت به مردم و انگیزه های متعالی ا و نه رسیدن به شهرت لجوجانه
 هایش قبول می شود.یا ماام یا  روت ا کارهایی انجام دهد، کنش

هادتین م ظاهری وابسته است پ  هرکه شجا که انگاشتِ تکفیر به اسالپندار تکفیر: از آنب.
را اظهار کرد مسلمان است هرچند اعتااداتی داشته باشد که به نظر ما مستلزم کفر حایای 

 است.

درجات ارتداد: از آنجا که اصطال، ارتداد، به معنی رجوع از اسالم به کفر است ا خواه ج.
ز طرفی گفته شد اسالم و کفر، ( و ا۹۱/۸00 :۱۹0۹نجفی، ر.ک؛ قبلش اسالم داشت یا نه ا )

  اگر شود. پمند میدارای مرتبه و تفاوت در معنا هستند، بنابراین ارتداد از اسالم هم مرتبه
و در (  ۸ :1413مفید، ر.ک؛ ) جز سه نفر، بعد از پیامبر اسالم مردم به  در روایتی گفته شد

د شدند و در گزارشی از امام ( مرت۸۹ :۱۹۱1ر.ک؛ مفید، ) نالی دیگر بعد از امام حسین)ع(
، کلینیر.ک؛ « )یابماگر شیعیان امتحان شوند، همگی را مرتد می»خوانیم می )ع(کاظم

-گاه احکام فاهیِ مرتد همچون اعدام و جدایی همسر بر آنها بار نمی(، هیچ۶/22۶ :1407

در  ، )ص(المشود. و از همین جهت است که با وجود روایت بر ارتداد مردم بعد از پیامبر اس
م و اول را ترس از ارتداد مرد نسبت به خلیفه (گزار، دیگری علت بیعت پذیری امام علی

(. بنابراین چنین ۶/2۴۸ :1407کلینی، ر.ک؛ است)پرستی و انکار شهادتین بیان شدهبت
 افرادی از دید کالمی و عاوبتی مرتد هستند.
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 گیریو نتیجهبحث 
ن مفاهیم بلندشان در کلمات کوتاه، رو به اصطال، سازی های گوناگون برای رسانددانش
ای ههر چند ممکن است یک اصطال، در دو علم وجود داشته باشد ولی کاربست آورند.می

آن در این دو دانش متفاوت است. در بینش فاهی، اسالم، به معنی اظهار و ابراز شهادتین 
از به زبان نراندن این دو شهادت. است و در رویاروی آن کفر قرار دارد که عبارت است 

ا و معارفی هقلمرو سعادت و شااوت از گستره زبان جداست. تسلیم بودن نسبت به حایات
که به آن رسیده، معیار سعادت است. و مالک شگون بختی، عناد و لجاجت و انکار بعد از 

افر باشد ک امکان این هست که کسی در فاه مسلمان باشد ولی از دید کالمی شناخت است.
سالم ا و در ماابل فردی بنابر تعری  فاها کافر باشد ولی معیار سعادت نهایی را داشته باشد.

ارهای ک اند هر چند در خود علم کالم مشترک معنویند.و کفر در فاه و کالم، مشترک لفظی
ر، فیپندار تک نیک کافران فاهی که عناد ندارند مورد قبول خداوند متعال قرار می گیرد.

ر هوابسته به کفر در ظاهر است. پ  کسی که شهادتین را به زبان جاری کرد، مسلمان است 
 . چند از دید متکلمان کافر باشد

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 

 منابع
 قرآن کریم
 بی نو. بیروت: دارالفکر.. فی معرفة الصحابة اسد الغابة ق(.۱۹0۴) علی بن محمد. ابن ا یر،

 چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسالمی.السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی.  ق(.۱۹۱0)  حلی. ابن ادری 
چ دوم، قم: دار الشری   . واب األعمال و عااب األعمال. ق(۱۹0۸). ابن بابویه، محمد بن علی

 الرضی.
محاق و مصحح: جمعی از پژوهشگران تحت اشراف جعفر المهذب.  ق(.۱۹0۸ابن براج، عبدالعزیز. )

 چ اول، قم: دفتر انتشارات اسالمی.سبحانی، 
عادل احمد عبد  :تحایق .اإلصابة فی تمييز الصحابة ق(.۱۹۱۸)عساالنی، احمد بن علی. ابن حجر 

 . چ اول. بیروت: دارالکتب العلمیة. الموجود و على محمد معوض
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بی نو، قم: کتابخانه مصحح: سعید زاید، الشفاء )الهیات(.  ق(. ۱۹0۹)حسین بن عبداهلل.  ابن سینا،
 .آیت اهلل مرعشی نجفی

تحایق: علی محمد . فی معرفة االصحاب اإلستيعاب ق(.۱۹۱2)یوس  بن عبداهلل.  ابن عبدالبرّ،
 البجاوی. چ اول. بیروت: دارالجیل. 

محاق: عبدالسالم هارون. چ اول، قم: مکتب  .ةمعجم مقاييس اللغ  ق(.۱۹0۹) ابن فارس، احمد.
 می.اإلعالم اإلسال

محاق: مجتبی  .مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد األذهان ق(.۱۹01)اردبیلی، احمد بن محمد. 
 چ اول، قم: دفتر انتشارات اسالمی. عراقی و دیگران،

 بی نو، بیروت: دارالتعارف. .اعيان الشيعة ق(.۱۹0۸)امین، محسن. 

تعلیاه: عباسعلی زارعی سبزواری، چ با . كفاية االصول ق(.۱۹10). خراسانی، محمد کاظمآخوند 
 ششم، قم: مؤسسة النشر االسالمی.

محاق: محمد تای . الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة ق(.۱۹0۸)بحرانی، یوس  بن احمد. 
 چ اول، قم: دفتر انتشارات اسالمی.ایروانی و عبدالرزاق مارم، 
چ دوم، قاهره: وزارة األوقاف، المجل   .صحیح البخاری ق(.۱۹۱0) بخاری، محمد بن اسماعیل.
 األعلی للشئون اإلسالمیة.

محاق: جالل الدین محدث، چ دوم، قم: . محاسنالق(. ۱17۱برقی، احمد بن محمد بن خالد. )
 دارالکتب اإلسالمیة.
 .مؤسسة العالمة المجدد الوحيد البهبهانیچ اول، قم: . مصابیح الظالم ق(.۱۹2۹) بهبهانی، محمد باقر.

محاق: احمد عبدالغفور، چ اول، بیروت: دارالعلم  .الصحا، ق(.۱۹۱0) جوهری، اسماعیل بن حماد.
 .للمالیین

 بی نو، قم: الهادی. تاریب المعارف. ق(.۱۹0۹)حلبی، تای الدین. 
 چ اول، قم: مؤسسة النشر اإلسالمی. المناذ من التالید.. ق(۱۹۱2حمصی، سدید الدین. )
چ دوم. قم: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی کالم جدید.  ،(.۱1۶۱)خسروپناه، عبدالحسین. 
 حوزه علمیه. 
 .۱چ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آ ار امام خمینی . كتاب الطهارة ق(.۱۹2۱) خمینی، رو، اهلل.

 .چ اول، قم: مؤسسة إحیاء آ ار اإلمام الخویی .موسوعة اإلمام الخوئی ق(.۱۹۱۶)خویی، ابوالااسم. 
 .چ دوم، تهران: دانشگاه تهران لغت نامه. ،(.۱177) دهخدا، علی اکبر.

 . چ اول، بیروت: دارالالم.مفردات الفاظ الارآن ق(.۱۹۱2) رایب اصفهانی، حسین بن محمد.
 .7چ دوم، قم: مؤسسه امام صادق  اإلیمان و الکفر فی الکتاب و السنة. ،(.۱1۶۸) سبحانی، جعفر.
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 تصحیح: حسن حسن زاده، چ اول، تهران: ناب.. شر، المنظومة ،(.۱17۴)سبزواری، هادی. 
، چ محاق: عبداللطی  حسینیالتنایح الرائع لمختصر الشرائع.  ق(.۱۹0۹) السیوری، ماداد بن عبداهلل.

 . ;اول، قم: کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی 
 : انوار الهدی.چ دوم، قم .حق اليقين فی معرفة اصول الدين ق(.۱۹2۹). شبر، عبداهلل

چ اول، قم: دفتر انتشارات . اإلنتصار فی انفرادات اإلمامية ق(.۱۹۱۸) شری  مرتضی، علی بن حسین.
 اسالمی.

محاق: احمد حسینی، بی نو، قم: مؤسسة النشر . فی علم الكالم ةالذخير ق(.۱۹۱۱)اااااااااااااااااا . 
 اإلسالمی.

 چ اول، بیروت: عالم الکتاب. .فی اللغةالمحيط  ق(.۱۹۱۹)صاحب بن عباد، اسماعیل. 
 جا: میثم تمار.چ چهل و ششم، بی رساله توضیح المسائل.(. ۱1۶۹صانعی، یوس . )

محاق: محمد بهره مند و فی تحایق المسائل بالدالئل.  ریاض المسائل ق(.۱۹۱۶)، علی. طباطبائی
 :.دیگران، چ اول، قم: آل البیت 

 چ دوم، بیروت: مؤسسه اعلمی. المیزان فی تفسیر الارآن.  ق(.۱1۴0)، محمد حسین. طباطبائی
محاق: محمد باقر خرسان، چ اول، اإلحتجاج علی اهل اللجاج. ق(. ۱۹01طبرسی، احمد بن علی. )
 مشهد: نشر مرتضی.
 چ دوم، بیروت: داراألضواء. .اإلقتصاد فیما یتعلق باإلعتاادق(. ۱۹0۸)طوسی، محمد بن حسن. 

محاق: حسن خرسان، چ چهارم، تهران: دارالکتب  تهذیب األحکام. ق(.۱۹07)اا . اااااااااااااااا
 اإلسالمیة.
محاق: محمد تای کشفی، چ سوم، تهران: . المبسوط فی فقه اإلمامية ق(.۱1۶7)اااااااااااااااااا . 

 المکتبة المرتضویة إلحیاء اآل ار الجعفریة. 
 چ دوم، بیروت: دارالکتاب العربی.. د الفقه و الفتاویالنهاية فی مجرق(. ۱۹00)ااااااااااااااا . 

چ اول، قم: مؤسسة  مسالک األفهام الی تنایح شرائع اإلسالم.ق(. ۱۹۱1) عاملی، زین الدین بن علی.
 المعارف اإلسالمیة.
چ دوم، قم: دفتر انتشارات  .الدروس الشرعية فی فقه اإلمامية ق(.۱۹۱7) عاملی، محمد بن مکی.

 اسالمی.
م محاق: ابراهی تحربر األحكام الشرعية علی مذهب اإلمامية. تا(.)بی حلی، حسن بن یوس .مه عال

 .7بهادری، چ اول، قم: مؤسسه امام صادق 
 . :چ اول، قم: آل البیت  تذکرة الفاهاء، ق(.۱۹۱۹)ااااااااااااااا . 
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: محسن بیدار فر، چ پنجم، مصحح الجوهر النضید فی شر، منطق التجرید. ،(.۱17۱)ااااااااااااااا . 
 قم: بیدار.
 چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسالمی. ة.فی احكام الشريع ةمختلف الشيع ق(.۱۹۱1)ااااااااااااااا . 
 . چ اول، مشهد: مجمع البحوث اإلسالمیة.منتهی المطلب فی تحایق المذهب ق(.۱۹۱2) ااااااااااااااا .

 .۹0-21، ۹مطالعات فاه معاصر «.و کفر در فاهاسالم »  ،(.۱1۴۸)یفوریان، محمد رضا. 
چ اول، قم: دفتر . کش  اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ق(.۱۹۱۸) فاضل هندی، محمد بن حسن.

 انتشارات اسالمی.
. محاق: إیضا، الفوائد فی شر، مشکالت الاواعد ق(.۱1۶7فخر المحااین حلی، محمد بن حسن. )
 اول، قم: اسماعیلیان. سید حسین موسوی و دیگران، چ

  چ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. .تفسیر مفاتیح الغیب ق(.۱۹20) فخررازی، محمد بن عمر.
 .وم، قم: هجرتچ د کتاب العین.ق(. ۱۹0۴)فراهیدی، خلیل بن احمد. 

 چ شصت و یکم، تهران: نشر میزان. بایسته های حاوق اساسی.،(. ۱1۴۴قاضی، ابوالفضل.)
ات میا «.ضابط االسالم و الکفر و ما یحان به الدم و یهدر عند المسلمین» ق(.۱۹1۸) ی، محمد.قائن

 .۸۸-1۱، ۹۱ح 
چ اول، قم: دفتر  .كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ق(.۱۹22) کاش  الغطاء، جعفر بن خضر.

 تبلیغات اسالمی. 
 .:چ دوم، قم: مؤسسه آل البیت . اعدجامع المااصد فی شر، الاو ق(.۱۹۱۹) کرکی، علی بن حسین.
. محاق: علی اکبر یفاری و محمد آخوندی. چ چهارم. کافیال ق(.۱۹07)کلینی، محمد بن یعاوب. 

 تهران: دارالکتب اإلسالمیة. 
چ دوم. بیروت:  .: بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ق(.۱۹01) ر. مجلسی، محمد باق

 لعربی.دار إحیاء التراث ا
 نو، تهران: انتشارات انجمن آ ار ملی.بی تعلیاات ناض. ،(.۱1۸۶)محدث ارموی، میر جالل الدین. 

مصحح: محمد فؤاد عبدالباقی، چ اول، قاهره: . صحیح المسلمق(. ۱۹۱2)بن حجاج. انیشابوری، مسلم 
 دارالحدیث.
تهران: وزارت فرهنگ و . چ اول، التحایق فی کلمات الارآن الکریم،(. ۱1۸۶مصطفوی، حسن. )
 ارشاد اسالمی.

چ اول، قم:  .اوائل المااالت فی المذاهب و المختارات ق()ال (.۱۹۱1مفید، محمد بن محمد. )
 کنگره شیخ مفید.

 چ اول، قم: کنگره شیخ مفید. ق()ب(.۱۹۱1) المانعة.ااااااااااااااا . 
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محاق: عباس قوچانی و علی  م.جواهرالکالم فی شر، شرائع اإلسالق(. ۱۹0۹نجفی، محمد حسن. )
 آخوندی، چ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 چ ششم، تهران: نشر نی. ل.فرهنگ تشریحی اصطالحات اصو،(. ۱1۶7). والئی، عیسی

محاق: محمد باقری و دیگران، چ اول، قم: مصبا، الفایه. ق(. ۱۹۱۸)همدانی، آقا رضا بن محمد. 
 التراث و مؤسسة النشر اإلسالمی.مؤسسة الجعفریة إلحیاء 
ر چ دوم، قم: مؤسسة النش .الحاشیة علی تهذیب المنطق للتفتازانی ق(.۱۹۱2) یزدی، عبداهلل بن حسین.

 .االسالمی
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 و فاه دانش دو در کفر و اسالم کاربست (. تفاوت۱1۴۴زاده، سعید، رضوی، رسول. )توکلیاستناد به این مقاله: 

 . ۱2۸-۱0۸(، 1) 2، پژوهشنامة کالم تطبیای شیعهکالم. 
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