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چکیده

بررسی سیرة عملی پیامبر اسالم (ص) و پیشوایان بزرگ اسالم اعم از شیعه و اهل سنت ما را
در رسیدن به دیدگاهی مشترک دربارة محدودة اسالم وایمان و احکام و قوانینی که به سبب
آن بر مسلمانان فرقههای مختلف اسالمیو اهل کفر بار میشود ،یاری میکند .بنابراین
ضرورت دارد که معیارهای اسالم و کفر بررسی شود تا باورهای نادرست فرقههای
اسالمینسبت به یکدیگر از میان برود .دراین نوشتار سعی شده است موضوعهایی از قبیل
شاخصهها و محدودة اسالم ،کفر وایمان از دیدگاه فریقین ، ،کفایت اسالم ظاهری و دیدگاه
فقهای کالمیاربعه دربارة تکفیر بررسی شود تا دیدگاههای تکفیریهایی که به هر بهانهای
جمعی از مسلمانان را کافر میدانند عالمانه رد و نقد شوند.
کلیـدواژههــا :اسالم ظاهری ،شهادتین،ایمان ،کفر ،تکفیر.

مقدمه
از آن هنگام که دشمنان اسالم (تکفیریها) تالش خود را با هدف ایجاد تشدید بدبینى و
اختالف در بین فرقههاى اسالمىآغاز کردند تکفیر فرقههاى اسالمىیکى از موضوعهایی بوده
که به گمان آنان می توانست بستر مناسبى برای دور کردن مسلمانان از یکدیگر وایجاد عناد و
کینهورزى در بین آن ها را فراهم آورد .در این میان گذشته از تحلیل ها و موضعگیریهاى
مغرضانه نقش دوستان ناآگاه و عالم نمایان نیز کم نبوده که تنش و حساسیت را بیش از پیش به
وجود آوردهاند .بنابراین ضرورت بحث در مورد اسالم ،کفر و معیارهاى آن و کنکاش
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دانشمندان اسالمى در این مورد ضروری است و یکى از مهمترین وظایف دانشمندان و
اند یشمندان مسلمان زدودن زنگارهاى اختالف و اتهامات نادرست فرقههای اسالمىنسبت به
باورهاى یکدیگر است و جواز تسامح و تحمل فرق سبب بالندگى امت اسالمىخواهد شد .همة
مسلمانان در این مورد اتفاق نظر دارند که براى باقى ماندن بر اسالم ،اصل ایمان به خداوند و
معبود واحد ضرورت دارد و ضعف و قوت آن اثرى بر اصل مسلمان بودن ندارد .همچنین است
تصدیق نبوت محمد(ص)؛ زیرا تردید در رسالت او کفر آشکارى است که فرد را از امت
اسالمیخارج مىگرداند.
اما ترک فریضه یا ارتکاب معصیتى کبیره به همراه احساس گناه سبب خروج از اسالم
نمىشود و مرتکب آن رااندیشمندان و محققان بزرگ آنها موجب خروج از اسالم ندانسته بلکه
مرتکب آن را مسلمانى عاصى و گناهکار مىشمارند؛ نه کافر و مرتد .مستند آنان دراین
موضوعاینایه است:
إِنَّ اللَّهَ لَا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ )»...نساء(84/

از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت ،هر چند کسی که یکی از ضروریات اسالم را انکار کند،
کافر و بیرون از دین است .ولی فرض براین است که هیچ مسلمانی ،خدا ،پیامبر ،قیامت و
دستورات اسالم را انکار نمیکند .اگر هم نظر و عقیدهای در بین فرقههای اسالمیپیرامون مسائل
مربوط به توحید ،نبوت و غیر آن مطرح شده از ضروریات دین نبوده بلکه جزء مسائل نظری
است که انکار آن ،خروج از دین نیست؛ زیرا انکار مسائل غیر ضروری که از طریق اجتهاد
صحیح انجام میشود ،سبب خروج از اسالم نیست .پس ادعای برخی از کژاندیشان که تمام
فرقههای عقیدتی مخالف خودشان را کافر ،مشرک و اهل بدعت میدانند مخالف قرآن ،سنت،
عقل و عرف مسلمانان است .قرآن و به تبع آن پیامبر اکرم(ص) در این باره تکلف و سختگیرى
نکردهاند و گفتن شهادتین را برای مسلمانی هر فرد و احترام به جان ،مال و آبروى او کافی
مىدانند .ولى امروزه برخی از کسانى که ادعاى سلفىگرى (پیروى از سلف صالح) دارند ،به
آسانی سایر مسلمانان را به اتهام شرک و کفر میکشند و از این طریق نه تنها دیگران را نسبت به
اسالم بدبین میکنند بلکه موجب تفرقه و تشتت جامعة اسالمیرا فراهم میآورند.
شاخصههای اسالم و کفر

پیش از پرداختن به مسئلة شرک و کفر و معیارهای آن ،باید اصول ایمان و اسالم بررسی شود تا
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زمینة تشخیص مؤمن از کافر فراهم شود .ایمان در لغت به معناى باور و تصدیق است ،در
اصطالح اسالمی ایمان عبارت است از اعتراف به وجود خداوند یکتا و روز قیامت و رسالت
پیامبر(ص) .این سه رکن ،ستونهاى ایمان و کمترین درجة آن است و سایر اعتقادات بهاین سه
رکن باز می گردد ،مانند بازگشت عدل به توحید  ،و امامت به نبوت به عنوان ادامة آن و لذا این
دو ( عدل و امامت ) را به عنوان اصول مذهب به شمار مىآورند( سبحانی ،ص .(48باالترین
درجة ایمان ،عصمت است که پیامبران الهى و اوصیاى پیامبر اسالم(ص) به آن متصف هستند.
منظور از ایمان در این مباحث ،ایمان اصطالحى به همراه ایمان به متعلقات آن یعنی صفات انبیاء،
برزخ ،جزئیات بهشت ،دوزخ و ... .نیست بلکه همان اسالم اصطالحى است که با شهادتین و
اصول اعتقادى تحقق مییابد ،ولو این که تا تقویت ایمان قلبی و تکمیل آن شرایط دیگرى الزم
باشد.
عضد الدین ایجى در «مواقف» مىگوید:
«ایمان» تصدیق رسول است .در آنچه که به تفصیل آورده ایمان تفصیلى و در آنچه که
اجماالً بیان کرده ،ایمان اجمالى بیاورد(ایجی ،ص )448و امام رضا (ع) از پیامبر(ص) نقل
فرمودهاند که :من مأمور به مبارزه با اینان هستم تا مردم به «ال اله اال اهلل » واینکه من پیامبر او
هستم ،اعتراف کنند ،پس وقتى شهادتین را گفتند ،خون و اموالشان حرمت پیدا خواهد کرد
(مجلسی ،ج ،84ص .)282

در منابع اهل سنت نیز ،اجماع بر این است که اسالم و ایمان عبارتاند از :شهادتین و تصدیق
روز قیامت و نماز پنجگانه به سمت قبله ،حج خانة خدا ،روزة ماه رمضان و زکات (بخارى ،ج،4
ص )84و از خلیفة دوم ،عمر نقل شده که روزی على(ع) خطاب به پیامبر (ص) گفت یا رسول
اهلل(ص) بر چه هدفی مبارزه کنم؟ پیامبر(ص) فرمود :با آنان بجنگ تا به «ال اله اال اهلل» و «محمد
رسول اهلل» شهادت دهند ،وقتى چنین کردند ،قطعاً خونها و مالهاى خویش را از تو محفوظ
داشتهاند ،جز به حق و حساب آنان با خداست(مسلم ،ج ،8ص  )48و همچنین از رسول خدا
(ص) نقل شده که فرمود:
کسى که شهادت به «ال اله اال اهلل» گوید و به سمت قبله نماز بگذارد و ذبیحة ما را بخورد،
مسلمان است ،هر چه بر سایر مسلمانان جاری است بر او هم جاری است و هرچه از آنان
بازداشته میشود از او هم منع میگردد ( ابن اثیر ،ج ،4ص .)454
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بنابراین صدق مسلمان بر هر کسى ،در گرو اقرار به شهادتین است و بهاین وسیله ،جان و مال و
حیثیّت آن شخص به عنوان یك مسلمان ،حرمت پیدا مىکند و رعایت حقوق او توسط سایر
مسلمانان الزم است.
از نگاه شیعه ایمان به این مقدار اطالق نمىشود ،بلکه مؤمن کسى است که عالوه بر شهادتین
به متعلقات ایمان یعنی معاد ،امامت ،بهشت ،دوزخ ،حساب و کتاب و عالوه بر اینها ،در مقام
عمل نیز داراى عمل صالح باشد که شرط نجات در روز قیامت است .همان گونه که امام رضا(ع)
فرمود:
ایمان عبارت است از تصدیق قلبى ،اقرار زبانى و عمل به ارکان( شیخ صدوق ،ج،4
ص.)222
اسالم و حرمت مسلمان

در اسالم به طور کلی شخصیت انسان با هر دین ،آئین و مسلك محترم است .بنابراین جان ،مال
و ناموس مسلمان نیز به طریق اولی محترم است .در روایات فراوانی از اهل بیت (علیهم السالم)
به حرمت جان ،مال و ناموس مسلمان سفارش شده است( کافی ،ج ،2ص.)28
روایت امام صادق (ع):
خون به سبب اسالم حرمت پیدا میکند و امانت ادا گردیده و فروج حالل شده و ثواب نیز
بر ایمان است( همانجا).

بنابراین شرط حفظ خون ،مال و آبروی مسلمان بر اساس این روایات قابل شناسایی است.
هنگامیکه راوى از اسالم و ایمان و تفاوت آن دو سؤال مىکند امام میفرماید:
اسالم ظاهرى؛ شهادت به یگانگی خدا ،وحدانیت و شریك نداشتن او و این که محمد بنده
و فرستادة اوست و اقامة نماز و پرداخت زکات و حج خانةخدا و روزة ماه رمضان است و
این اسالم است(همانجا).

روایت دیگری که پیرامون آیة «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا» (حجرات )48/سخن مىگوید ،مىفرماید:
اگر کسىخیال کند آنان ایمان آوردند ،دروغ گفته (زیرا قرآن مىفرماید ،هنوز ایمان داخل
قلوب آنان نشده) و اگر بگوید آنان مسلمان نشدند ،دروغ گفته زیرا قرآنکریم فرمود
بگویید اسالم آوردیم( همان ،ص.)25
بر اساس این روایات اسالم عبارتاست از :شهادتین و عبادات مختصر ،که به سبب آن مال،
جان و ناموس مسلمان حرمت دارد ،اما ایمان مرتبهاى باالتر است .پس نمىتوان فردى را به
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خ اطر ضعف ایمان یا نقص در اعمال کافر و خارج از اسالم دانست و به قتل او حکم کرد .چرا
که کشتن کافر نیز بدون اذن پیامبر (ص) و امام جایز نیست تا چه رسد به انسانى که به خداوند ،
رسول او (ص) ،قبله و قرآنایمان دارد.
عالمه مجلسى(ره) میگوید:
اسالم همان اعتقاد ظاهرى به خدا و رسولش و انکار ننمودن چیزهایى است که ،از
ضروریات دین اند ،پس در اسالم قبول والیت ائمه( علیهم السالم ) و اقرار قلبى هم شرط
نیست ،بنابراین در این حیطه هم منافقین و هم تمام مسلمین از آنهایى که شهادتین را اظهار
مىکنند ،به جز نواصب و غُالت همگى مسلمان شمرده مىشوند(مجلسی ،ج ،24ص.)288

روایت دیگرى از امام صادق(ع) دربارة تفاوتایمان و اسالم است که فرمود« :اسالم همین
صورت ظاهرى است که مردم دارند ،یعنى شهادت دادن بهاینکه شایستة پرستشى جز خداى
یگانه بى شریك نیست و اینکه محمد بنده و رسول اوست و گزاردن نماز و دادن زکات و حج
خانه کعبه و روزه ماه رمضان .این است اسالم.
این اقرار ظاهرى ،حکم اسالم را بار مىکند ولى اگر بخواهد ایمان هم تکمیل شود باید
معرفت قلبى نیز حاصل شود .سپس امام فرمود :پس اگر اقرار به آن کرد ولى معرفت حاصل نشد،
او مسلمان است ،اگر چه گمراه است(معرفت درست حاصل نکرده است) (کافى ،ج  ،2ص .)28
وقتى پیامبر(ص) معاذ بن جبل را به یمن فرستاد ،فرمود« :از آنان دعوت نما تا شهادتین را بگویند،
سپس نماز یومیه و صدقه بر فقیران و .. .و وقتى اینها را قبول کردند بر حذر باش که متعرض
اموال آنان شوى»( بخارى ،ج ،2ص454؛ مسلم ،ج ،4ص .)451وقتى پیامبر (ص) ،على(ع) را
فرستاد ،حضرت على(ع) فرمود« :تا چه حد با آنان بجنگم :پیامبر(ص) فرمود :تا شهادتین را
بگویند و وقتى این کار را کردند ،خون خود را حفظ کردهاند(یعنى دیگر نباید متعرض جان آنان
شد( ».مسلم ،ج ،8ص )4484گفتن شهادتین برای ورود به محدودة اسالم کافى است ،اما ایمان
قلبى نیاز به معرفتی دارد که برتر از مرتبة لسان است.
شیعه و کفایت اسالم ظاهرى

در دیدگاه شیعه آنچه که از ائمة اطهار (علیهم السالم) رسیده  ،کفایت اسالم ظاهرى ،در حرمت
خون ،مال و ناموس پیروان دیگر مذاهب است .امام صادق (ع) مىفرماید« :اسالم همان ظاهرى
است که مردم برآنند ،شهادت به یگانگى خداوند و رسالت محمد (ص) و اقامة نماز و پرداخت
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زکات و حج خانه خدا و روزة ماه رمضان»(کافى ،ج ،2ص )21و نیز فرمود« :اسالم شهادت به
یگانگى خداوند و تصدیق به رسالت پیامبر خدا(ص) است و به این واسطه خونها حفظ و
ازدواج جارى و میراث تقسیم مىگردد و بر ظاهر همین جماعت مردماند»(همان ،ص )24و
همچنین روایات فراوان دیگرى که مجال پرداختن به همة آنها نیست .بنابراین پیروان مکتب
شیعه نیز باید توجه داشته باشند که پیروان دیگر مذاهب به صرف شهادتین مسلمانند و با عمل بر
این ارکان خون و مال و ناموسشان محترم است .اما ایمان به معنى استسالم و تسلیم امر الهى شدن
از اوامر و نواهى است .ولو اینکه آن اوامر و نواهى الهى مخالف میل او باشد ،لذا فرد در این
صورت تسلیم تمام چیزهایى است که پیامبر(ص) آورده است و این شامل عبادات ،احکام
شرعى ،رفع خصومات و اختالفات و .. .مىشود (ابن منظور ،ص .)284که این برگرفته از آیة
قرآن کریم است که فرمود « :آنچه که پیامبر(ص) امر کرده بگیرید و آنچه نهى کرده رها کنید»
(حشر )8 /یا آیات دیگر که مىفرماید« :نه به خدا قسم آنان مومن نیستند مگر این که در رفع
اختالف تسلیم حکم تو گردند و سپس در دلهاى آنان نیز بر پذیرش حکم تو سختى راه ندهند
و تسلیم محض تو باشند»( نساء )25/بنابراین اسالم حقیقى که همان ایمان است تبعیت مطلق
مىخواهد.
شرایط مسلمان در مکتب اهل سنت

پس از بیان روایات عدم تکفیر و مذموم بودن این مسئله از نظر شیعه الزم است در این جا به
شرایط یك مسلمان که سبب حرمت مال ،جان و عرض او در نگاه اهل سنت مىگردد ،پرداخته
شود .اکنون به نمونههایى از این روایات اشاره میشود:
 .4عبداهلل بن عمر گوید« :عمر بن خطاب به من خبر داد ،روزى در حالى که ما نزد رسول
خدا(ص) بودیم مردى در لباسهاى بینهایت سفید و موهاى به شدت سیاه ،که نشانة سَفَر هم
نداشت و کسى از ما او را نمى شناخت آمد ،تا اینکه روبروى پیامبر (ص) نشست تا حدى که
زانوهایش را به زانوهاى آن حضرت چسباند و کف دستانش را بر روى رانهایش گذاشت و
گفت :اى محم د(ص) از اسالم برایم بگو ،پس پیامبر(ص) فرمود :اسالم آن است که شهادت به
یگانگى خداوند و این که محمد رسول خداست بدهى و نماز را اقامه کرده و زکات بپردازى و
روزة ماه رمضان و حج خانة خدا را در صورت استطاعت انجام دهی»( مسلم ،ج ،4ص 28؛
نسائى ،ج ،4ص  84؛ بیهقى ،ج ،8ص  ،425متقی هندی ،ج ،4ص .)281
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 .2در حدیث عبدالقیس آمده که ،پیامبر(ص) فرمودند« :شما را به ایمان به خداوند یگانه امر
مىکنم ،آیا میدانید ایمان به خداوند یکتا چیست؟ شهادت به یگانگى خداوند و این که
محمد(ص) رسول خداست»(مسلم ،ج ،4ص 45؛ بخارى ،ج ،5ص .)442حدیث ادامه دارد و
اقامة نماز و ایتاء زکات و صوم رمضان و .. .داخل است.
 .4و در حدیث ابن عمر از پیامبر (ص) نقل است که آن حضرت (ص) فرمود«:من دستور دارم تا
با این مردم پیکار کنم تا آن که شهادت به یگانگى خداوند و این که محمد(ص) رسول خداست
بدهند و نماز را بپا دارند و زکات را بپردازند پس وقتى چنین کردند ،خون و مال خود را حفظ
کردهاند ،اال بهحکم شریعت  ،و حساب آنان با خداست» (بخارى ،ج ،4ص 42؛ بیهقى ،ج،4
ص .)428حتى در روایات اهل سنت ،کسى که احتمال داده شود نماز مىخواند ،حال این نماز
خواندن با ای مان درست و صحیح باشد یا خیر؟ چنین کسى جانش محترم است .وقتى پیامبر(ص)
على (ع) و خالد را به یمن اعزام مىکرد کسى به آن حضرت گفت :تقوا پیشه کن ،پیامبر فرمود:
مگر تقوا پیشه نکردم که در این حال خالد پرسید اجازه میدهید گردنش را بزنم؟ پیامبر(ص)
فرمود :خیر شاید نماز مىخواند(بخارى ،ج ،5ص .)218بنابراین طبق عقیدة اهل سنت نیز اسالم
جز شهادتین نیست و حرمت خون و مال و ناموس اشخاص با آن حفظ مىشود و اضافه بر
شهادتین کمال اسالم و تحقق ایمان را مىرساند .ابن عمر نقل مىکند که پیامبر (ص) در حجه
الوداع در سرزمین منى در حالى که اشاره به مکه معظمه مىکرد فرمود:
آیا مى دانید این چه شهرى است :گفتند :خدا و رسولش داناتر است .فرمود :این شهر بلد
الحرام است ( داراى حرمت خاص و ویژه است ) فرمود :آیا مىدانید امروز چه روزى است؟
گفتند :خدا و رسول او داناتر است فرمود :روز حرام است .فرمود :آیا مىدانید این چه ماهى
است؟ گفتند :خدا و رسولش داناتر است .فرمود :ماه حرام است .پیامبر در پایان فرمود:
بهدرستی که خداوند بر شما خون و مال و آبرویتان را حرام کرده مانند حرام بودن این روز
در این ماه و در این شهر»( بخارى ،ج ،2ص.)242

عالوه بر روایات صحیحین ،صحاح دیگر اهل سنت نیز دارای روایات فروانی ازاین قبیل است.
پس چگونه تکفیریها این روایات را نادیده میگیرند و شخص مسلمان نمازگزاری را که حج
میگذارد ،طواف میکند و شهادتین بر زبان دارد را تکفیر میکنند.
اتهام شرك و کفر

با توجه به این که بیشتر اتهامات تکفیریها علیه سایر مسلمانان ،اتهام «کفر و شرک» است باید
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معیار کفر و شرک را از دیدگاه اسالم بررسی کرد .آیا مىتوان مسلمانى را به دلیل انجام عملی
خاص مانند توسل ،زیارت و ،...متهم به شرک کرد ،به نحوى که مال و جان و ناموس او را حالل
شمرد؟ یا این که آیا مىشود این گونه اعمال را با آنچه اهل ردّه (اهل رده کسانى بودند که
زکات را به ابوبکر بعد از رحلت رسول خدا(ص) پرداخت نکردند ،ایشان از نظر اهلسنت بعالوه
کسانى که از دین خارج شدند ،همگى اهل رده نامیده شدند و حکم به کفر آنان نموده و قتلشان
را جایز شمردهاند ).در زمان خلیفة اول انجام دادند ،یا با جهاد پیغمبر(ص) با مشرکان مقایسه
کرد .برای پرداختن به این مسئله دیدگاه برخى از علماى اهل سنت بیان مىشود:
اقدام بر تکفیر مومنین جدّا دشوار است و هر کسى که در دل او ایمان وجود داشته باشد،
تکفیر اهل بدعت و هواپرستى را با وجود گفتار آنان به قول «ال اله اال اهلل ،محمد رسول اهلل» سخن
دشوارى مى شمارد ،چرا که تکفیر امرى است که خطر بزرگى دارد ( شعرانى ،ج ،2ص.)425
گروهى بر این باورند که ،مسلمانى را به خاطر گفتارى در فتوا یا اعتقاد نباید فاسق و کافر خواند،
قطعاً هر کسى که در هر چیزى از فتوا اجتهاد کند و متدین به آنچه را که او حق مىپندارد
باشد ،در هر صورت پاداش دارد حال اگر به حق برسد دو اجر دارد و اگر خطا کند یك
اجر دارد ،این قول ابى لیلى ،ابى حنیفه ،شافعى و سفیان ثورى و داود بن على و هر کسى که ما
او را مىشناسیم که در این مسئله سخنى داشته باشد ،از صحابه است و ما در این مسئله اصالً
اختالفى از آن«ان سراغ نداریم ( ابن حزم ،ج ،4ص .)284بنابراین این اقوال اتهام کفر و شرک
به مسلمانان دیگر به دلیل اختالف نظر در آموزههای اعتقادی و مذهبی ،جایز نیست .با این همه،
عدهاى با تمسك به روایات مختلف ،شیعه و همة کسانى را که معتقد به توسل و زیارتاند ،متهم
به شرک میکنند.
محمد بن عبدالوهاب ،با استدالل به دو روایت ،معیار اسالم را اینگونه معرفی میکند:
 .4روایت ابن عباس از پیغمبر(ص) که وقتى معاذ را به یمن اعزام کرد به او فرمود :تو به سوى
قومىاز اهل کتاب مىروى ،پس باید اولین چیزى را که به آن دعوت مىکنى ،شهادت به
وحدانیت باشد؛ .2در روایت دیگرى مىآورد که .. .تا خدا را به یگانگى یاد کنند ،پس اگر
اطاعت این امر نمودند ،به آنان بفهمان که خداوند پنج نماز را بر آنان در شبانه روز واجب کرده.
 ...از روایت دوم استفاده می کند که شرط این پنج نماز در گرو پذیرش توحید است از سوى
دیگر معیار توحید در نظر او کنار گذاشتن همة حب و بغضها و اختصاص همة آن به خداوند
که این را با قبول توسل و زیارت صالحین در تضاد مىداند .چرا که ایشان در تعریف عبادت
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گف ته بود :عبادت اسم جامع براى تمام چیزهایى است که خداوند دوست دارد و راضى است ،از
قول و عملهاى باطنى و ظاهرى (مجموعهای از نویسندگان وهابی ،ص )444و در «خمسة
رسائل» دارد که« :هر معبودى با عبادت شدن اله هم هست»( ابن تیمیه  ،ص )451با این تعریف
حب صالحین و انبیاء و توسل به آنان عبادت است و با عبادت آنان ،اله میشوند و وقتى اله فرض
شدند توسل و زیارت آنان شرک است و این همان مطلوبى است که در پی آن هستند و آن را بر
اساس ظواهر آیات دربارة کشتن کافران مستند میسازند( توبه .)5 /این را دربارة یك موحد
متوسل یا زائر پیامبر (ص) بهکار مىبرند و چه انسانهاى بى گناهى که به دلیل کوتاه فکرى این
گروه ،جان خویش را از دست دادهاند .برای جلوگیری از اتهامزنی شرک و کفر به دیگران باید
قاعدهای کلی را ترسیم کرد و این قاعدة کلی از البالی آیات و روایات قابل استخراج است که
آن را صحابه و تابعین در برخورد خویش با افراد مختلف بهویژه کسانى که تازه به دین اسالم
مشرف مىشدند ،عمل مىکردند.
تکفیر در فریقین

در اینجا دیدگاه پیشوایان و عالمان بزرگ مذاهب اهلسنت ،در باب مسئلة تکفیر اهل قبله مرور
میشود.هرچند خاستگاه مسئلة تکفیر کالمىو اعتقادى است تا فقهى اما به دلیل آثار و پیامدهایى
که در فقه دارد ،این مسئله همواره مورد توجه فقیهان قرار گرفته و فتاوى آنان در این زمینه بسیار
حایز اهمیت است .مطالب این نوشتار نیز آمیزهاى از آراء و دیدگاههاى متکلمان و فقیهان است.
 .5دیدگاه حنفیان

پیشینة مذهب حنفى به امام «ابوحنیفه نعمان بن ثابت»(41-451ق) ،فقیه و متکلم مشهور و
بنیانگذار قدیمىترین مذهب فقهى از میان مذاهب چهارگانه فقهى اهلسنت ،بازمىگردد.
حنفیان در فقه ،پیرو «مذهب حنفى» هستند که ابوحنیفه آن را بنیان نهاد ،اما در اعتقادات و کالم،
از ابومنصور ماتریدى (م 444ق) پیروى مىکنند .ریشه مکتب کالمى ماتریدى را نیز باید در
اندیشههاى کالمىابوحنیفه جستجو کرد .در واقع حنفیان ،عقاید وکالم خود را نیز از طریق
ماتریدى و به روایت وى به ابوحنیفه متصل مىکنند.
 .5 .5دیدگاهها و فتواهاى عالمان حنفى در باب تکفیر اهلقبله

به اعتقاد ابوحنیفه فرد مسلمان تا هنگامیکه آنچه را خداوند حرام کرده است ،حالل نشمارد،

فصلنامة علمی – پژوهشی آینة معرفت ،سال هجدهم ،شمارة پنجاه و پنج  ،تابستان 79
__________________________________________________________________________________________

هرچند گناهکار باشد ،تکفیر نمىشود ،بلکه حقیقتاً عنوان مومن بر چنین انسانى صادق خواهد بود
( قارى ،ص .)425از ابوحنیفه چنین روایت شده است که او هیچیك از اهل قبله را تکفیر
نمىکند و این باور اکثر فقها است( تفتازانى ،ج ،4ص .)822ازاین رو ،کسانى که فتوا به تکفیر
گروهى از اهلقبله داده اند ،نظرى مخالف با دیدگاه عموم فقیهان و متکلمان برگزیدهاند .به
گفتة او ،چون این عده مجهول هستند و فتواى آنان دالیل روشنى ندارد ،حجیت ندارد ،زیرا
مالک در مسائل دینى و اعتقادى ،دالیل قطعى است و تکفیر برخالف دالیل قطعى است .افزون
بر این در تکفیر مسلمان ،مفاسد آشکار و پنهان وجود دارد؛ پس سخن برخى از فقیهان مفید
نیست (قارى ،ص .)425ابوحنیفه احدى از اهل قبله را کافر نمىداند و این نظر اکثر فقها است
(جرجانى ،ج  ،8-4ص .)481ابوجعفر طحاوى ،نظرش را در باب معیار تکفیر چنین بیان مىکند:
ما اهلقبله را تا زمانیکه به آنچه پیامبر(ص) از جانب خداوند آورده است ،اعتراف دارند و
هرآنچه را که او گفته و خبر داده است ،تصدیق مىنمایند ،مسلمان و مومن مىنامیم (ابن ابى
العز الدمشقى ،ص.)822

شارح« العقیدة الطحاویه» ،مقصود از اهل قبله را کسانى مىداند که ادعاى اسالم مىنمایند و به
سوى کعبه نماز مى گذارند ،هرچند در زمره اهل اهواء و معاصى باشند ،چنین افرادى تا وقتیکه
به تکذیب برخى آنچه پیامبر(ص) ازجانب خداوند آورده است ،نپرداختهاند ،اهل قبله و مسلمانند
(همان ،ص  .)828طحاوى همچنین تصریح مىکند که« :الیخرج العبد من االیمان االّ بجحود ما
ادخله فیه»( همان ،ص ( )824انسان از دایرة ایمان خارج نمىشود ،مگر با انکار آن چیزى که به
وسیلة آن وارد حوزة ایمان شده است) .ابن عابدین فقیه بزرگ حنفى این سخن طحاوى را باور
عموم حنفیان دانسته و از آن به عنوان میزان در بحث ارتداد و تکفیر یاد کرده است .براین اساس،
تا به کفر کسى یقین حاصل نشود نمیتوان او را کافر خواند .حتى اگر قراین و شواهد فراوانى
مبنى بر کافر شدن کسى بیابیم ،ولى از آن طرف احتمالى نیز بدهیم که ممکن است او هنوز
مسلمان باشد ،هرچند این احتمال ضعیف و ناچیز باشد ،از باب حسن ظن به فرد مسلمان باید از
تکفیر او پرهیز کرد (ابنعابدین ،ص  .)284وی با اشاره به تأکید فقیهان حنفى مبنى بر احتیاط در
باب تکفیر مسلمان ،با نقل فرازهایى از «جامع الفصولین»« ،الفتاوى الصغرى»« ،الخالصه»،
«البزازیه» و«التاتارخانیه» در این ارتباط ،سرانجام چنین نتیجه مىگیرد:
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والذى تحرر أنه ال یفتى بکفر مسلم أمکن حمل کالمه على مجمع حسن ،أو کان فى کفره
اختالف ولو روایه ضعیفه ،فعلى هذا فأکثر ألفاظ التکفیر المذکوره ال یفتى بالتکفیر فیها وقد
ألزمت نفسى أن ال أفتى بشئ منها ( همان ،ص.)282

به گفتة او هرچند در گفتار برخى حنفیان ،نسبت کفر واقع شده است ،اما آنان جزو فقیهان و
مجتهدان به شمار نمىروند و لذا سخنان آنان از اعتبار برخوردار نیست وی مىافزاید
در«نورالعین» از رسالة فاضل شهیر حسام جلبى نقلشده است که هرگاه آیه یا خبر متواتر قطعى
الدالله در کار نباشد یا خبر متواتر نباشد ،یا شبههاى در آن باشد ،یا در مسئلهاى اجماع همگان
صورت نگرفته باشد ،یا مورد اجماع همگان باشد ،اما اجماع صحابه یا اجماع همه صحابه محقق
نشده باشد ،یا اجماع همه صحابه باشد ،ولى قطعى نباشد بدین صورت که از راه تواتر ثابت نشده
باشد ،یا اگر قطعى است به صورت اجماع سکوتى باشد ،در تمام این صورتها وحالتها ،انکار
موجب کفر نمىگردد (همان ،ص . )818
 .5 .4حنفیان سلفى

شایان ذکر است که برخى از حنفیان ،اخیراً تحت تأثیر جریان سلفى و وهابیت قرار گرفتهاند.
آنان نه تنها با شیعه سر دشمنى را گشودهاند ،که همة سنیّان و از جمله ماتریدى وحنفیان غیر
سلفى مثل ماتریدیه را که اکثریت مطلق حنفیان را تشکیل مىدهند ،از منسوبان به ناحق به
ابوحنیفه مىدانند وآنان را بدعتگذار و خارج از دین تلقى مىکنند! اینعده تالش دارند از
ابوحنیفه نیز یك چهره سلفى و سازگار با اندیشههاى سلفى وهابى ترسیم کنند .از باب نمونه
مى توان به شمس سلفى افغانى اشاره کرد که معتقد است ابوحنیفه یك سلفى مذهب بوده و
ماتریدیان نمىتوانند به ابوحنیفه منسوب باشند .وى کتاب عداءالماتریدیـة للعقیده السلفیـة را بدین
منظور نگاشته و در بیان علت انتخاب این نام براى کتابش مىگوید:
کلمه «عداء» را بدان جهت در عنوان کتاب افزودم ،تا بیانگر این باشدکه ماتریدیه از طوایف
سنى نیست بلکه از دشمنان عقیده سلفیه است( سلفى االفغانى ،ص.)41
 .4دیدگاه اشاعره

اشاعره در واکنش به افراطیگریهاى دو جریان معتزله و اصحاب حدیث در عقلگرایى و
عقل ستیزى ،ظهورکرد .رویارویى این دو جریان آنان را به سوى تکذیب و طرد دیدگاههاى
یکدیگر سوق داد و سرانجام باعث گردید که هریك ،گروه رقیب را متهم به مخالفت با قرآن یا
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اصول مسلم اعتقادى نمایند .در این میانه ،اشعرى کوشید تا ضمن پرهیز از افراط و اجتناب از
تفریط ،راهى میانه برگزیند؛ پس از اشعرى ،بسیارى از پیروان او این شیوه را ادامه دادند و
نظریههاى کالمىخود را بر همین اساس پرداختند .این میانهروى را در زمینه برخورد با مخالفان و
تحمل آنان ،مىتوان دراندیشههاى خود اشعرى و برخى پیروان او از جمله غزالى ،رازى ،تفتازانى
و قاضى ایجى ،مشاهدهکرد.
ابوالحسن اشعرى در مقدمة «مقاالت االسالمیین» مىگوید« :مسلمانان بعد از پیامبر(ص) در
امور عدیدهاى دچار اختالف شدند ،به گونهاى که برخى از ایشان برخى دیگرى را گمراه دانسته
و از یکدیگر برائت مىجستند .بدینگونه آنان به فرقههاى متباین و گروههاى پراکندهاى تبدیل
شدند ،اما در عینحال اسالم همه آنان را جمع نموده و تحت پوشش قرار مىدهد») اشعرى،
ص .(48ذهبى درکتاب « سیر أعالم النبالء» در ترجمة ابوالحسن اشعرى ،مىگوید به گفتارى از
اشعرى برخوردم که مرا در شگفتى فرو برد؛ این سخن او ثابت است و آن را بیهقى روایت نموده
است .ابوحازم عبدوى از ابن احمد سرخسى( از بزرگترین شاگردان اشعرى ) نقل مىکند که او
مىگوید:
وقتى مرگ ابوالحسن اشعرى در بغداد در منزل من نزدیك شد ،مرا فراخواند و فرمود :گواه
باش که من هیچیك از اهل قبله را کافر نمىدانم ،زیرا همه به معبود واحد اشارت دارند و
اختالف آنان در عبارات است»)ذهبى ،ص.(44

تفتازانى در ذیل مبحثى تحت عنوان «فى حکم مخالف الحق من اهل القبله» مىگوید:
مخالف حق از اهل قبله تا آنگاه که با ضروریات دین مانند حدوث عالم و مسئله حشر
اجساد ،مخالفت نکند کافر نیست) تفتازانى ،ص.(825

او مىافزاید اشعرى و اکثر پیروان او بر این عقیدهاند و این گفته شافعى که «من شهادت
هیچیك از اهل اهواء را به جز خطابیه رد نمىکنم» ،بیانگر همین نظر است .به گفتة او ،نظر امام
فخر رازى نیز این است که هیچ فردى از اهلقبله را نمىتوان تکفیر کرد .امام رازى ،میان اصولى
از اسالم که مورد اتفاق همه است و در داللت کتاب و سنت بر آنها تردیدى وجود ندارد و
اصولىکه در بین مسلمانان مورد اختالف است و دستیافتن به نظرحق در مورد آنها نیازمند
تعمق و تأمل فراوان ،تفاوت قایل مىشود و بر این عقیدهاست که تنها مخالفت با دسته نخست
موجب کفر مىگردد) تفتازانى ،ص. (824
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قاضى ایجى نیز مىگوید« :جمهور متکلمان و فقیهان بر این باورند که احدى از اهلقبله را
نمىتوان تکفیرکرد» )جرجانى ،ج ،8ص .(481جرجانى نیز با اشاره به فرازى از ابوالحسن اشعرى
در آغاز «مقاالت االسالمیین» که پیش از این آن را نقل کردیم ،این نظر اشعرى را به اکثر
اشعریان نسبت مىدهد( جرجانى ،ج ،8ص .)481شیخ تقى الدین سبکى در پاسخ به پرسش
شهاب الدین اذرعى در باب تکفیر اهل اهواء و بدع گفته است« :اقدام به تکفیر مؤمنان کار بسیار
دشوار است .کسى که در قلبش ایمانى باشد ،تکفیر اهل هوى و بدعت نیز برایش دشوار است،
چه اینکه آنان «الاله اال اهلل ومحمد رسول اهلل» مىگویند.
شیخ ابو طاهر قزوینى در کتاب سراج العقول براى اثبات مسلمان بودن همة گویندگان
شهادتین ،حتى اهل هوى و بدعت اصرار ورزیده است و همة فرقههاى اسالمىرا در نهایت اهل
نجات دانسته است وى مىگوید که جمهور عالمان و خلفا ،اهل تأویل و کسانى را که در اثر خطا
در تأویل با ب رخى امورى که پیامبر(ص) از آن خبر داده است ،مخالفت ورزد ،نه از روى انکار،
کافر ندانسته و فتوا به جایز بودن ریختن خون و مباح بودن اموال آنان ندادهاند ،بلکه تا روزگار ما
بر آنان احکام مسلمانان را جارى دانستهاند( شعرانى ،ص .)488-484نووى ،مالک کفر را انکار
وج ود خداوند و رسالت پیامبران یا تکذیب یکى از پیامبران یا انکار حرام و واجبى که اجماع بر
حرمت و وجوب آن است و یا آهنگ کفر ،مىداند( ابن حجر هیثمى ،ص.)414-444
بنابراین کسى که کفر را به هر چیزى که مخالف نظریة اشعرى ،یا نظریة معتزلى ،یا نظریة
حنبلى یا در واقع هر نظریة دیگر است ،تعریف مىکند ،پاک جاهل و نادان است .چنین انسانى
نابینا و پیرو متعصب مرجع خود است( غزالى ،ص .) 485لذا براى اینکه معیارى براى تکفیر ارائه
دهد ،به تعریف کفر مىپردازد و آن را چنین تعریف مىکند« :کفر عبارت است از تکذیب
پیامبر(ص)» ( همان ،ص .) 448معناى تکذیب آن است که به شخصى نسبت دروغ دهیم و آنچه
را که او مى گوید دروغ انگاریم .بنا براین معیار اساسى تکفیر ،عبارت است از نسبت دروغ به
پیامبر(ص) دادن و دروغ انگاشتن آنچه او از جانب خداوند آورده است .وی ضمن توصیه به
خوددارى از تکفیر همه کسانى که اظهار اسالم و تصدیق پیامبر (ص) مىنمایند و بر این
ادعاىشان پاى مىفشارند ،مىگوید« :عاقالنه خواهد بود که از محکوم کردن کسانى که رو به
قبله نماز مىگذارند و شهادتین را بر زبان مىآورند ،بدون اینکه این شهادت را با گفتار
وکردارشان تکذیب کنند ،زبان خود را بازدارید» (همان ،ص . ) 485
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 .3اهلحدیث و سلفیه

پیشینة به کارگیرى واژة «سلفیه» به سدههاى متأخر اسالمى باز مىگردد .پیش از سدة هفتم ق.
بیشتر با اصطالحاتىچون اصحاب اثر  ،اهل حدیث یا اصحاب حدیث مواجه هستیم .اهلحدیث،
عنوان گروهى از عالمان و جریانى در سدههاى نخست اسالمىاست که با وجود گوناگونى در
گرایشها و روشها ،در زمینة معارف و اعتقادات دینى ،بر منابع نقلى از احادیث و آثار ،اعتناى
ویژه داشته اند .این جریان در اصل یك جریان فقهى و اجتهادى بود و در برابر «اصحاب رأى»
قرار داشتند .آنان این شیوة خود را در عقاید نیز به کار گرفتند و با هرگونه اندیشهورزى و بحث
عقلى در بارة قرآن و احادیث مخالفت نمودند (برنجکار ،ص .)424واژة اهل حدیث و واژگان
هممعناى آن از همان آغاز شکلگیرى ،به لحاظ معنایى و به کارگرفتن آن در مورد گروهها و
طیفهاى فکرى نسبتا گوناگون ،مراحلى را پشت سر نهاد تا آنکه در در نیمة نخست سدة سومق،
اصحاب حدیث با بار معنایى پیروان حدیث نبوى ،مفهوم افتخار آمیز مىیابد و سنت گرایان
برجسته اى چون امام احمدبن حنبل و اسحاق بن راهویه ،خود و همفکرانشان را اصحاب حدیث
مىخوانند و به تدریج این اصطالح به تمام گروههاى سنتگراى متقدم و متأخر اطالق مىشود و
شخصیتهاى چون سفیان ثورى ،اوزاعى و مالك را نیز شامل مىشود در این میان امام احمدبن
حنبل ،به دلیل نقش مهمىکه در ماجراى «محنت» ایفا کرد و کوششى که براى تنظیم مبانىفکرى
طریقه اصحاب حدیث انجام داد ،به عنوان شخصیت برجسته و رهبر مهم فکرى اصحاب حدیث
مطرح گردید و شهرت بسیار یافت .احمد بن حنبل ،هرچند بعدها در زمرة یکى از پیشوایان
بزرگ فقهى اهل سنت قرار گرفت ،اما پیش از آن به عنوان پیشوایى در عقاید مطرح بود .هرچند
امام احمد بن حنبل در موضوع عقاید و اصول فکرى اصحاب حدیث ،کتاب مفصل و مشخصى
تألیف نکرده است و گفتههاى او از شاگردان و پیروانش نقل شدهاست .روایات شاگردان و
پیروان او نیز گاه متناقض و ناهمگون مىنماید آنان خود به اختالفات موجود میان روایات
منسوب به احمدبن حنبل و اینکه به کدام بیشتر مىتوان اعتماد کرد ،اشاره کردهاند (ابن تیمیه،
ص .)882به هرصورت ،پس از درگذشت احمدبنحنبل ،اندیشهها و افکار وى نزدیك به یك
قرن مالک سنت و بدعت بود ،تا اینکه عقاید وى تحت تأثیر انتشار مذهب اشعرى به تدریج از
رونق افتاد .در قرن چهارم ابومحمدحسنبنعلىبنخلف بربهارى(م428ق) براى احیاى
سلفىگر ى تالش کرد ،اما چندان کارى از پیش نبرد .در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم
احمد ابنتیمیه ( )224-824و سپس شاگرد او ابنقیم جوزى ،عقاید حنابله را بهگونهاى افراطىتر
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احیا کردند .ابن تیمیه به احیاى تنها اکتفا نکرد ،بلکه به نوآورىهایى در مکتب حنبلى دست زد،
از جمله بدعت بودن سفر زیارت ،ناهمگونى تبرک و توسل با توحید و انکار برخى از
فضیلتهاى اهل بیت(ع) که در روایات صحاح شش گانه و حتى در مسند ابن حنبل آمده بود.
این قرائت نو از اندیشة اهلحدیث و سلفىگرى در برابر مخالفت دانشوران اسالمى یاراى
مقاومت پیدا نکرد و فروکش نمود .تا آنکه محمدبن عبدالوهاب بن سلیمان تمیمى نجدى
(4445-4212ق) با الهام ازاندیشههاى ابنتیمیه و شاگرد او ابنقیم جوزى و با طرح مجدد ادعاى
بازگشت به اسالم اصیل ،اندیشة پیروى از سلف صالح را بار دیگر و با قرائت بسیار افراطى به
عرصه منازعات کالمىآورد .او با آنچه خود آن را بدعت و خالف توحید مىخواند ،به مبارزه
برخاست و به تکفیر مخالفان خود دست یازید .وى مسلمانان را به سادگى اولیه دین و پیروى از
سلف صالح دعوت نمود و مظهر بارز سلف صالح از منظر او امام احمدبنحنبل بود .به اعتقاد
وهابیان ،مذهب وهابیت نه نحله اى جدید ،بلکه همان مذهب سلف صالح است و ازاینرو ،خود
را «سلفیه» مىنامند؛ زیرا آنان مدعىاند که در اعمال و افعال خود ،از سلف صالح ،یعنى از
اصحاب پیامبراکرم (ص) و تابعین آنان پیروى مىکنند .به هر حال باید دانست که یك مذهب
ممکن است پس از شکلگیرى ،در اثر عوامل و شرایط گوناگون فرهنگى و سیاسى -اجتماعى و
بر اساس موقعیت اجتماعى و تاریخى خود و مخالفانش و نیز رهبرانى که آن را هدایت کردهاند،
در گذر زمان ،تحوالتى را بپذیرد .از این رو ،آنچه در مطالعه جریان موسوم به اهلحدیث و
سلفیه مهمتر است و شناخت آن الزمتر ،به دست آوردن سیر تطور این جریان مذهبى است که
در گذرگاههاى تاریخى خود گرفتار تغییرات اساسى شده است .اهلحدیث و سلفیه آنگونه که
در سدههاى نخستین اسالمىبوده است ،یا تغییراتى که در سدة هشتم در آن ایجاد شدهاست ،با
آنچه بعدها در سده دوازدهم به عنوان وهابیت ظهور کرد ،تفاوت دارد.
دیدگاه شیعة امامیه

عالمان شیعى با تأسى از سنت پیامبر اکرم (ص) و با الهام از معارف ائمة اهل بیت (ع) ،تکفیر اهل
قبله را روا نشمردهاند .این مطلب به وضوح از گفتههاى آنان در بارة ماهیت اسالم و کفر و بیان
مالک آن دو و برخى موضعگیریهاى صریح آنها در قبال مسئلة تکفیر اهل قبله به دست مىآید.
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ماهیت اسالم و معیار مسلمانى از دیدگاه شیعه

عالمان و فقیهان شیعى در تبیین ماهیت اسالم یعنى آنچه به وسیلة آن اسالم تحقق مىپذیرد و
مسلمان بودن صدق مىنماید ،دو دسته شدهاند :برخى اقرار به شهادتین و تدین ظاهرى به دین
اسالم را در تحقق آن کافى دانسته اند ،اما برخى دیگر اعتقاد باطنى و باور درونى را نیز الزم
شمردهاند .بنابر نظریه نخست ،منافقان و انسانهاى شاک(که در ظاهر اقرار به شهادتین مىنمایند،
ولى در باطن دچار تردید و ناباورى هستند) جزو مسلمانان شمرده مىشوند ،ولى برمبناى نظریة
دوم احکام کفار بر آنها جارى مىگردد .از فقیهانى که نظریة نخست را برگزیدهاند مىتوان به
شیخ صدوق در کتاب الهدایه ،محقق حلى در شرایع ،عالمه مجلسى در بحاراالنوار ،صاحب

جواهر در جواهرالکالم ،آیت اهلل حکیم در مستمسك العروه ،آقارضا همدانى در کتاب الطهاره
و آیت اهلل خویى در التنقیح ،اشاره کرد .به عنوان نمونه شیخ صدوق در کتاب الهدایـة مىگوید:
اسالم عبارت است از اقرار به شهادتین و همین اقرار است که به وسیله آن جان و مال از
تعرض مصون مىماند و کسىکه بگوید «الاله االاهلل محمدرسول اهلل» ،جان و مالش محفوض
خواهد بود (شیخ صدوق ،ص.) 54

عالمه مجلسى در تعریف اسالم گفته است« :اسالم عبارت است از اذعان ظاهرى به وجود خدا
و رسالت پیامبراکرم (ص) و انکار نکردن آنچه از ضروریات دین اسالم است ،بنابراین والیت
ائمه(ع) در حکم به مسلمانى افراد شرط نیست ،چنانچه اقرار قلبى نیز شرط نیست .بر این اساس
منافقین و همة مسلمانان که شهادتین را اظهار مىکنند ،جز نواصب و غالت ،داخل در اسالم
خواهند بود»( مجلسى ،ج  ،24ص  .)288آیت اهلل خویى نیز بر این باور است که در تحقق اسالم
صِرف اظهار شهادتین بر زبان ،کفایت مىکند ،هرچند شخص اعتقاد قلبى بدانچه بر زبان
مىآورد نداشته باشد .وى مىگوید « :ظاهر آن است که در حکم به مسلمان بودن شخص ،اظهار
شهادتین کفایت مىنماید ،هرچند بدانیم که آنچه در زبان مىگوید با باور درونى او مخالف
است ،تا زمانیکه که انکار یا ترددش را اظهار نکند» (خویى ،ج ،8ص .)214به نظر اینعده از
فقیهان اعتقاد قلبى ،براى تحقق ایمان الزم است ،نه مسلمان بودن .این دسته از فقیهان به سیرة
قطعى در عصر پیامبر اکرم(ص) مبنى بر حکم به اسالم کافران به صرف اظهار شهادتین ،استناد
کردهاند .پیامبر(ص) با منافقین به گونه افراد مسلمان رفتار مىنمودند و با آنان معاشرت داشتند،
در حالیکه قرآن کریم به عدم اعتقاد قلبى آنان خبر داده بود« :وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ)
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(منافقون )4/عالوه بر این به روایاتى تمسك جسته اند که از جمله آنها روایات زیر است (خویى،
ج ،4ص .)28
 .5صحیحه حمران از امام باقر(ع):

واالسالم ما ظهر من قول أَو فعل و هو الّذى علیه جماعه النّاس من الفِرَق کلّها و به حقنت
الدّماء و علیه جرت الْمواریث و جاز النّکاح و(...کلینی ،ج ،2ص.)52
 .4موثقه سماعه به نقل از امام صادق(ع):

االسالم شهاده أَن الإله إال اللّه و التّصدیق برسول اللّه(ص) به حقنت الدّماء و علیْه جرت
الْمناکِح و الْمواریث و على ظاهره جماعه النّاس و(...همان ،ص.)42

آیت اهلل خویى در مورد کسانى که در خانوادة مسلمان زاده مىشوند مىگوید این افراد تا
آنگاه که اظهار کفر نکردهاند ،حکم مسلمان را دارند .دلیل این امر سیرة قطعى متصل به زمان
معصوم (ع) است ،زیرا چیزى از ایشان مبنى بر الزام کسانى که به سن بلوغ مىرسیدند ،بر اقرار به
شهادتین به ما نرسیده است .عالوه بر این روایاتى که کفر را در مورد مسلمانان مبتنى بر جحد و
انکار مىکنند ،بدین معنا که فرد مسلمان تا مسیر جحد انکار را پیشه نکرده ،محکوم به اسالم
است .اما کسانیکه در ابتدا کافرند و بعد مىخواهند وارد اسالم شوند ،براى تحقق اسالم ،اظهار
اسالم به وسیلة اقرار به شهادتین کافى است ،هرچند اقرار صورى باشد ،نه از روى اعتقاد قلبى،
زیرا پیامبر(ص) در ا سالم آوردن کافران به صرف به زبان آوردن شهادتین اکتفا مىنمود؛ از این
رو با منافقین نیز همان رفتارى را مىکرد که با دیگر مسلمانان انجام مىداد .دلیل دیگر روایات
فراوانى است که اسالم را جز اقرار به شهادتین نمىداند .عالوه بر روایاتى که از طریق شیعه نقل
شدها ند ،رویات زیادى از طریق غیر شیعه نیز براین مطلب داللت دارد(خویى ،ج ،4ص .)22از
باب نمونه در صحیح بخارى و صحیح مسلم از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است که:
أمرتُ أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن ال إله إال اهلل و أن محمدا رسول اهلل و یقیموا الصاله و
یوتوا الزکاه فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم و أموالهم إال بحق اإلسالم و حسابهم على
اهلل(بخاری ،ج ،4ص 45؛ مسلم ،ج ،4ص.)85

دستة دوم از فقها معتقدند اقرار به شهادتین به تنهایى براى مسلمان بودن کافى نیست ،زیرا اقرار
نشانة اعتقاد است و بدون آن فایدهاى ندارد .شیخ انصارى در کتاب الطهارة ،سید محمد کاظم

طباطبایى یزدى در عروه الوثقى ،آقاضیا عراقى در نهایـة االفکار و امام خمینى در کتاب الطهاره
بر این نظرند .به عنوان نمونه آقا ضیا عراقى مىگوید:
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بدون تردید ،تنها اظهار شهادتین براى مسلمان بودن کفایت نمىکند ،زیرا حقیقت اسالم
ع بارت است از اعتقاد به خداوند متعال و تصدیق نبوت پیامبر اسالم(ص) و اکتفا به اظهار
شهادتین از آن جهت است که که نشانهاى از اعتقاد درونى است( عراقى ،ص.) 482

سید محمد کاظم طباطبایى یزدى ،صاحب العروه الوثقى معتقد است« :در حکم به اسالم کافر
اظهار شهادتین کافى است ،هرچند موافقت زبان او را با قلبش ندانیم ،اگرعلم به مخالفت اقرار با
اعتقاد درونى داشته باشیم ،اقرار کفایت نمىکند و نمىتوان حکم اسالم را بر او جارى کرد»
(طباطبایى ،ص .) 414امام خمینى نیز مىفرماید:
آنچه در حقیقت اسالم معتبر است ،به گونهاى که متدینین نسبت به شخصى مسلمان بگویند،
چیزى جز اعتقاد و باور داشتن به اصول سهگانه یا چهارگانه ،یعنى الوهیت و توحید خداوند،
نبوت پیامبر اکرم(ص) و معاد بنا بر احتمالى ،نیست(امامخمینى ،ص.)428

یکى از دالیل طرفداران این نظریه ارتکاز ذهنى متشرعه است .یعنى افراد پایبند به اسالم ،به
کسى مسلمان مى گویند که معتقد به توحید ونبوت باشد؛ از این روکافرانى را که اظهار اسالم
مىنمایند ،ولى آنان مىدانند که دروغ مىگویند و اعتقاد قلبى ندارند ،مسلمان نمىشمارند .این
فقیهان در مورد روایات مورد استناد گروه اول ،مىگویند روایاتى که اقرار به شهادتین را
درتحقق اسالم کافى دانستهاند ،از آن جهت است که اقرار نشانه اعتقاد و راه دستیابى به قلب
است؛ از این رو اگر بدانیم که شخصى بدانچه اظهار مىکند اعتقاد ندارد و دروغ مىگوید،
نمىتوان او را جزو مسلمانان به شمارآورد .اینان رفتار پیامبر را با منافقین صدر اسالم که گویى
آنان را مسلمان مىدانستند ،با آنکه به دروغگویى آنان اطمینان داشتند ،به دلیل مصالح زیر
دانستهاند:
 .4حفظ همبستگى جامعة اسالمىو جلوگیرى از بروز درگیریهاى داخلى در جامعة اسالمى.
 .2توجه به فزونى جمعیت مسلمانان در برابرکفارى که به صورت صریح بانداى اسالم مخالف
بودند.
 . 4تعلیم اصل اکتفا به ظاهرحال مسلمانان ،چه در صورت خدشهدار شدن این اصل ،عدهاى سوء
استفاده نمایند و به این بهانه به مسلمان واقعى حمله برند .ممکن است مصالح دیگرى نیز
مدنظر پیامبر(ص) بوده که براى ما اکنون روشن نیست بنابراین ،مبنای فتوای به کفر عبارت
است از انکار ضروریات یا انکار چیزی که به انکار ضروری دین برگردد.
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نتیجه

با توجه به آنچه از آیات ،روایات و گفتار فقهای بزرگ مذاهب شیعه و اهل سنت بیان شد
هرکسى که به یگانگى خداوند و رسالت پیامبر اکرم(ص) اقرار نماید و ارکان اساسى و
ضروریات اسالم مانند نماز ،روزه ،زکات و حج و احکامىرا که مورد اتفاق همة مسلمانان است،
انکار نکند ،مسلمان است و تمام احکامىکه براىیك مسلمان در دنیا در مورد او جارى است .بر
همین اساس شیعه با اعتقاد کامل به حقانیت مذهب خود که مذهب اهلبیت(ع) مىباشد ،اعتقاد
به امامت ائمه اثناعشر(ع) را شرط مسلمان بودن نمىداند ،بلکه آنرا شرط تشیع مىداند .از نظر
شیعه:
 .4مال و جان و حیثیت پیروان مذاهب اهلسنت محترم است و ضرر رساندن به آنان حرام و
موجب ضمان .همچنین دفاع از آنان در مقابل دشمن واجب است.
 .2ازدواج مرد شیعه با زن سنى و ازدواج مرد سنى با زن شیعه صحیح است.
 .4بدن اهلسنت پاک و ذبیحه آنان حالل است.
خالصه آنکه شیعه تمام پیروان مذاهب اهلسنت را مسلمان مىداند و تمام احکام اسالم بر آنان
جارى مىنماید .براساس معیارهاى مورد قبول اهلسنت نیز به استثناى برخى گروههاى افراطى
آنان ،شیعه ،مسلمان و تمام احکام اسالم در مورد شیعیان جارى است .مسئلة امامت که از مسائل
اختالفى مهم و اساسى میان شیعه و اهلسنت است ،در نظر اهلسنت از فروعات دین است و
مخالفت در آن موجب تکفیر نمىشود .هرچند برخى از اهلسنت شیعه را به دلیل برخی
اختالفاتى که در باره برخى مسائل دینى با اهلسنت دارند ،در زمرة اهل بدعت و فرقههاى بدعت
گذار قرار دادهاند ،اما تکفیر نکردهاند .البته شیعه به هیج وجه چنین اتهامىرا نمىپذیرد و تمام
عقاید و احکام خود را مأخوذ از قرآن و روایات پیامبر(ص) و ائمه اهلبیت(ع) مىداند« .والسالم
علی من اتبع الهدی»
منابع

قرآن
ابن ابى العز الدمشقى ،على بن على بن محمد؛ شرالعقیدة الطحاویه ،بیروت ،موسسـةالرسالـة،
 4844ق .
ابن اثیر ،مبارک بن محمد ،الجامع االصول  ،بیروت  ،دار الفکر  4814 ،ق.
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ابن حجر العسقالنى ،أحمد بن على ،فتح البارى فى شرح صحیح البخارى ،بیروت ،دارالکتب
العلمیه 4828،ق .
ابن حجر هیثمى ،احمدبن محمدبن على ،تحفه المحتاج بشرح المنهاج ،بیروت  ،مکتبه التجاریه
الکبری  458 ،ق .
ابن حزم ،علی بن احمد  ،الفصل فى االهواء و الملل و النحل ،بیروت ،دار الجبل ،تحقیق محمد
ابراهیم نصر و عبدالرحمن عمیره.
ابن سعد ،ابوعبداهلل ،طبقات ابن سعد ،بیروت  ،دار الصادر. 4821 ،
ابن عابدین ،محمد امین بن عمر  ،رد المحتار ،ج ، 2بیروت ،دار احیاء التراث  4818 ،ق.
ابن عربى ،محى الدین ،فتوحات مکیه ،المکتبـة العربیه  4815 ،ق.
ابن منظور ،محمد بن مکرم  ،لسان العرب ،ادب حوزه 4815 ،ق.
اشعرى ،ابوالحسن؛ مقاالت االسالمیین ،بیروت  ،دارالنشرفرانز شتاینر  4811 ،ق.
بخارى ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخارى ،بیروت ،دار احیاء التراث العربى.
برنجکار ،رضا ،آشنایى با فرق اسالمى ،قم ،کتاب طه 4848 ،ق .
ترمذى ،محمد بن عیسى ،سنن  ،بیروت ،دار الفکر 4814 ،ق.
تفتازانى ،سعدالدین ،شرح المقاصد ،بیروت ،عاله الکتب 4848 ،ق .
حسینى ،سید شرف الدین ،الفصول المهمه ،قم ،مؤسسة بعثت4824 ،ق.
خویی  ،سید ابوالقاسم  ،التنقیح فى شرح العروه الوثقى ،قم ،التوحید للنشر 4844،ق.
خمینى ،روح اهلل  ،کتابالطهاره  ،ج ، 4تهران ،مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی . 4441،
ذهبى ،شمس الدین محمد بن احمد ،سیرأعالم النبالء ،بیروت ،مؤسسة الرساله 4848 ،ق .
رى شهرى ،محمد ،میزان الحکمه ،قم ،دارالحدیث. 4485 ،
سبحانى ،جعفر ،بحوث قرآنیه ،قم ،انتشارات مؤسسة امام صادق(ع) 4848 ،ق.
سجستانى ،ابوداود ،سنن ابوداود سجستانى ،بیروت ،دارالفکر 4841 ،ق.
سلفى االفغانى ،الشمس ،عداء الماتریدیه للعقیدة السلفیـة ،بیروت  ،مکتبه الصدیق  4848 ،ق.
شعرانى ،احمد بن على ،الیواقیت و الجواهر ،بیروت ،دارالکتب العلمیه4848 ،ق.
شیخ صدوق ،ابوجعفرمحمد  ،عیون اخبار الرضا(ع) ،نجف اشرف ،نشر حیدریه 4442 ،ق.
شیخ صدوق ،محمدبن على ابن بابویه؛ کتاب الهدایـة ،قم  ،مؤسسة امام هادی .4482 ،
طباطبایى یزدى  ،سید محمد کاظم  ،العروة الوثقى ،تهران ،دینا.4482 ،
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عاملى ،شیخ حر ،وسائل الشیعه ،قم ،موسسه آل البیت(ع) 4848 ،ق.
غزالى ،فیصل التفرقه بین االسالم و الزندقه ،بیروت ،دارالکتب العلمیه 4844 ،ق.
قارى ،مالعلى ،شرح کتاب الفقه االکبر(متن الفقه االکبر) ،بیروت  ،دارالبشائراالسالمیه 4848 ،ق.
قاضی عیاض ،الشفاء ،دار الفیحاء ،عمان  4818 ،ق.
کلینى ،محمد بن یعقوب ،اصول کافى ،تهران ،مطبعه االسالمیه4444 ،ق.
متقى هندى  ،کنزالعمال ،ج ، 2تحقیق :بکرى حیانى ،و صفوه السقاء ،بیروت ،موسسه الرساله ،
4818ق.
مجلسى ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،ج  ، 24بیروت  ،موسسه الوفاء 4814 ،ق.
مجموعهاى از نویسندگان وهابى ،الجامع الفرید ،جده ،دار االصفهانى ،بیتا.
مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،بیروت ،دار احیاء التراث العربى.
نسائى ،احمد بن شعیب ،سنن نسائى ،بیروت ،دار الفکر 4814 ،ق.
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