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 چکیده
ای دیگر از آدمیان است. این ها به دو دسته مسلمان و کافـر، به معنـای تصـویر نیافتن دستهتقسیم و تنویع انسان

انکـار شمرده  ای تاریخی و دراز مدت دارد و گویا در نزد عقـل، بدیهـی و در نگاه شـرع، غیر قابلبندی، پیشینهتقسیم
ای وجود دارد که به قدر کافـی، در اقنـاع اذهـان برای پذیرش گروه سومی کند ادلـهها روشـن میشده است. بررسی

ها این عنوان، محقــق ها و عناصری است که بدون آنها، داللت دارند. تحقـق عنوان اسـالم، نیازمند مولفهاز انسـان
ها و شرایطی از قبیل انکار و تکـذی  از سـر اراده، علــم و اختیــار، الزم ر نیز مولفهشود. برای پیدایش عنوان کفنمی

کند. افزون برآن، تقابل مفهومـی شود نه اسـالم در دل و رفتـار، رسوخ میها، نه کفـر، محقـق میاست. با نبود مولفه
بـا منـع از  نگنـای عقلی، روبرو نشده و اثباتـاای است که پذیرش گروه سوم، ثبـوتا با محـذور و تاسالم و کفر به گونه

به گونـه ایجـا  « هر غیـر مسلمانی، کافـر است»شود. بنابراین نادرستی و ناروایی گزاره ناحیه شریعت، مواجه نمی
توان این گروه را مستضعف نامید که احکــام کلی )موجبه کلیه(، حاصل بررسی ادله است. مستند به منابع دینی، می

رسد از یک سو اینان از امتیازات ویژه مسلمانان نابرخوردارند و از سوی دیگر طلبند و به نظر مییژه خود را میفقهی و
 گیرند. قی و محدود کننده کافران نیز قرار نمییذیل احکام تضی
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 مقدمه

تنیـده شـدن و اخـتالی پیـروان ادیـان، مکاتـ  و های برجسـته جهـان معاصـر، درهـمیکی از ویژگی
های مختلف دینی و مشار  گوناگون فلسفی و اجتماعی است. جدای از صـدق و کـذ  محتـوا و فرهنگ

های برتر و بـالتبع گذاری، فراهم شدن فضای ارائه اندیشهها و فارغ از داوری و ارزشمضامین این مجموعه
ترین و آمیز اسـت. اسـالم عـالیته توأم و همراه با همزیسـتی مسـالمترشد آدمیان، نیازمند جوی آرام و الب

آور اندیشـه یکتاپرسـتی و مبتنـی بـر انتخـا  آزاد و خردورزانـه ترین مکت  نیک زیستی و مدارا، پیاممترقی
ـه است. در آموزه های اسالم، رحمت الهی بـر غضـ  خداونـدگاریش سـبقت دارد )یـا مـن سـبقت رحمت 

های کالمـی، شود گاهی اوقات این اندیشه بنیادین، در محدوده دانش کالم و گزارهاس میغضَبه(. اما احس
گذارد. گویا فقـه و فقیـه، فـارغ از کـالم و های فقهی تأثیر خود را نمیو محصور مانده و بر برداشتمتوقف 

د. از جمله ایـن مـوارد، ای در اندیشه آدمیان نداردهد. چنین فتواهایی بازتا  شایستهمبانی کالمی، فتوا می
اصطالح کفر، کافر و احکام مترت  بر آن است. این واژه به صورت مطلق و فراگیر با تقسیمات متعددی که 

اطالق شده که بالتبع احکام و آثار خاص خود را به همراه دارد. طیف وسیعی از « غیرمسلمانی»دارد بر هر 
/ 5د، از دیدگاه مشهور فقه در جرگه کافران هستند )انصاری، انها که از نعمت دین اسالم محروم ماندهانسان
 (.122/ 3؛ خمینی، 331
های جور وکفر، عدم معرفـی و در دنیای امروز بر اثر علل متعددی چون فقر فرهنگی، سلطه حکومت 

های متعدد معیشتی و عدم دسترسی به منـابع و معـارا اسـالمی، ایـن ارائه اسالم اصیل و صحیح، مشغله
ها را در فضایی غیر از اسالم )و نه الزامًا فضای کفر( قرار داده است. از سویی با بررسی منابع، مبانی، سانان

ها، شود تحقق عنوان کفر وکـافر در افـراد، نیـز نیازمنـد مولفـههای فقهی دریافت میهای دینی و گزارهآموزه
گفته، تواند با مصادر و مآخذ پیشواًل نمیشرایط و ضوابطی است و اطالق لفظ کافر بر هر غیرمسلمانی اص

ها به کافر و مسلمان و به دنبال آن، الحاق هر فردی که شرایط اسـالم خوان باشد. تقسیم انسانسازگار و هم
بـه نحـو « هر غیـر مسـلمانی، کـافر اسـت»رسد. نادرستی گزاره را ندارد به خیل کفار، ناصوا  به نظر می

برخاست )محصول( دقت در منابع و توجه به اقتضائات امروزین است. یکی از ایجا  کلی )موجبه کلیه(، 
نامه درست زندگی در قال  تبلیغ رفتـاری و بازتـا  های دینی و شیوههای دین اسالم، معرفی اندیشهویژگی

آن در وجوه مختلف زندگی اجتماعی و اخالقی مسلمانان اسـت. فقـه، بخـش عملـی و نمایشـگر عصـاره 
و باورهای دینی است. به همین جهت این بخش از دین و نحوه معرفی و نـوع نگـاه مخاطبـان در  هااندیشه

ای را بـه عهـده دارد. بـازنگری و بـازپژوهی برخـی راستای تبلیغ و ترویج معارا دینی نقش مهم و سازنده
ر ساخته و تاثیرگذاری ها را آشکاهای آنتواند آسی تر منابع فقهی میتر و عمیقاحکام فقهی و مطالعه دقیق
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فقه و احکام فقهی را روشن نماید. به هر روی، بار منفی موجود در این واژه )کافر( و نگاه خاص به این لفظ 
شود پیروان سایر ادیان و عموم غیرمسلمانان، تصویر مناسـبی از چهـره رحمـانی اسـالم و عنوان، باعث می

و تأثیر مستقیم بر شـیوه رفتـار ایشـان بـا غیـر همکیشـان،  نداشته باشند. شیوع این نگاه در جوامع مسلمان
آورد. ثمـره تـالش ایـن نوشـتار اسبا  بدبینی و بداندیشی نسبت به همه جوان  و جهات دین را فراهم مـی

 های تکفیری باشد که ناهمسو )بلکه متهافت( با روح اسالم هستند.تواند رد قرائت و خوانشمی
ستار به تحلیل واژ هـای صـدق ایـن مفهـوم بـر مصـادیق ها و مالکه کفـر پرداختـه و سـنجهدر این ج 

ها باشـیم کـه آیـا در شود. امیدواریم بتوانیم از منظر فقه پاسخگوی این دسته از پرسشخارجی، کاویده می
شـوند  یـا اینکـه قسـم ها حقیقتًا وفقط و فقط به دو نوع کافر و مسـلمان تقسـیم میهای دینی، انسانآموزه

توان هر غیر مسلمانی را کافر نامید  ادلـه اجتهـادی و ادلــه فقـاهتی، چـه نیز در میان است  آیا میسومی 
کنـد و ها که نه عنوان مسلمان بر ایشان صدق میاقتضایی دارند  آیا در صورت وجود قسم سومی از انسان

بر دسته سوم، متعارض و مخالف شود  آیا اجرای احکام کافران نه کافر، احکام کفار در مورد آنان، اجرا می
 توان در وضع احکام این گروه داشت با مبانی مسلم فقهی و البته کالمی و عقلی نیست  چه رویکردی می

ایـن نوشــتار، مــدعی اســت کــه شایســته )و البتــه روا و صـحیح( نیســت جامــه کفــر بــر قـــامت هــر 
توان به آنان عنـوان مستضـعف داد. د که میها وجود دارغیـرمسلمانی، پوشانیده شود. دسته سومی از انسان

ای داشته باشـند. نگـاهی دوبـاره بـه احکـام رو شایسته و حتی بایسته است احکام ویژه و جداگانهاز همین
دانند، زمینــه بهتـر و مـوترتر ایـن وران آن را خامی میفقهی با رویکرد پرهیز از تصل  و تعص  که اندیشه

 آورد.احکام را فراهم می
 
 فهوم شناسیم

 . واژگان کفر و کافر1
ن و ماده )ک ا ر( گرفته شده و اسم فاعل آن  شناســان اسـت. واژه« کافـر»واژه کفر در زبان عربی از ب 

 اند:ها )مشتقات( ی آن، معانی گوناگونی ذکر کردهبرای این واژه و برگرفته
ه هـر آن چـه را در خـود دارد، پنهـان (. دریا را کافر گویند. چراک711پوشاندن و پنهان کردن )راغـ ، 

پوشـاند. زارع و انـد. شـ  بـا تلمـتش همـه چیـز را می(. به ش  نیز کافر گفته152/ 7کند )واسطی، می
(. در زبان عربی، کافر )به مفهوم 711کند )راغ ، اند. زیرا بذر را در خاک، پنهان میکشاورز را کافر نامیده

رزمین خالی از سکنه، شخصی که در جـایی پنهـان شـده اسـت، انکـار وصفی( به معنای بیابان پهناور، س
 (.797 - 797/ 2کننده و کسی که ایمان به خدا ندارد، آمده است )جوهری، 
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/ 5(، کفر در مقابـل شـکر )ابـن منظـور، 797/ 2؛ جوهری، 111/ 5کفر در مقابل ایمان )ابن منظور، 
 (.وعنای برائت و بیزاری )همم(، کفر به و(، کفر به معنای انکار کردن )هم111

رود اما کفر در گویند کفران، بیشتر در مورد انکار نعمت به کار میدر مورد تفاوت واژه کفران و کفر می
فور )به ضـم کـاا( نیـز در هـر دو معنـی کـاربرد دارد )قرشـی،  (. یکـی از 122/ 2خصوص انکار دین. ک 

شود که باعث بخشش و آمرزش گناه های مالی گفته میهای نزدیک، کفاره است. به اعمالی و پرداختواژه
 (.123، وپنهان کردن، گرفته شده است )هم شود. این واژه از معنای پوشاندن ومی

ن بوده و همه بـه شناسان، برداشت میبنابراین از آرای واژه  شود تمامی معانی واژه کفر، از یک ریشه و ب 
 گردد.باز می معنای اول یعنی پوشاندن و پنهان کردن،

 . اصطالح کفر2
انـد. برخـی از ای بدون بیان تعریف مشخصی از اصطالح کفر بـه بیـان آثـار و احکـام آن پرداختهپاره

شود. مقصود از این گزارش نه بیان دیدگاه همه اندیشوران، بلکه نشـان تعاریف، به گونه اختصار گزارش می
 شود:دیگری بیان قدر متیقنی از کفر که مرز تلقی می دادن یکی وجود اختالا نظر در تعریف کفر است و

 «و هو الجحود بالقل  دون اللسان مما أوج  الّلـه تعـالی علیـه المعرفـ  بـه»گوید: شیخ طوسی می
هو االنکـار و التکـذی  بشـیم ممـا یجـ  »کند: (. سید مرتضی، کفر را اینگونه تعریف می143)طوسی، 

(. 283/ 2)علـم الهـدی، « مجی الرسـول بـه ةلک و قیل ما علم بالضروربذاالقرار و التصدیق به و الجهل 
« االسـالم  مانع هو ما یخرج به معتقده عن سـموالکفر ال»کند: تعریف محقق از کفر چیزی را واضح نمی

 (.5/ 4)محقق حلی، شرایع االسالم، 
کنـد. مشـخ  می عالمه حلی با افزودن قید انکار، فقط تکلیف یک گروه را در تعریف محقق حلـی،

کننـد: کسانی که تاهرًا مسلمان هستند مانند خوارج و غالیان که مسائل ضروری و آشکار دین را انکـار می
 و هو ما یخرج به معتقده من دین االسالم، سوام کان حربیا، او ذمیـا او مرتـدا، او علـی تـاهر االسـالم اذا»

(. فاضـل 311/ 3)عالمه حلی، قواعد االحکـام، « ةکالخوارج و الغال ةجحد مایعلم ثبوته من الدین ضرور
و هو کّل »کند، اما چیزی افزون بر تعریف عالمه ندارد: هندی، با قیدی دیگر وضعیت قضایی را تصویر می

ما یخرج به معتقده من دین اإلسالم سوام کان حربیًا أو ذّمیًا أصلیًا أو مرتّدًا، أو علی تاهر اإلسالم إذا جحـد 
ه من الدین ضرورة، کالخوارج و الغالة و مستحّل الخمـر و تـرک الصـالة و نحـو ذلـک، إاّل إذا ما یعلم ثبوت

 (.312/ 9هندی، )فاضل« اّدعی الجهل بحکم الشرع و أمکن فی حّقه
« الکفر: عدم التصدیق بما یکون التصدیق به إیمانـا سـوام صـّدق بعدمـه أو ال»بحرالعلوم بر آن است: 

کنـد کـه گرچه الفاظ این تعریف با پیشینیان، متفاوت است اما سرانجام معلـوم نمی(. 171/ 1)بحرالعلوم، 
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توانـد بـه معنـای اسـالم باشـد. ایـن شود  آیا در این تعریف، واژه ایمـان میکدام تصدیق، ایمان تلقی می
هـو اعتقـاد »کنـد: تعریف، ابهام چند الیه دارد. صدر، اعتقاد به دین و مذهبی غیر از اسالم را کفر تلقی می

گوید اگر فردی، یک مورد از دین را قبول نکنـد و در (. اما نمی293/ 9)صدر، « دین أو مذه  غیر اإلسالم
 شود یا نه آن مورد خاص، دیدگاه غیر اسالم را بپذیرد، آیا باز هم عنوان کافر بر او اطالق می

نکار ضروری من الـدین و لـو مـع عدم قبول االسالم، او ا»بیان برخی معاصران، وضوح بیشتری دارد: 
انـد: تری، آوردهای دیگر تعریف کفر بـا روشـنی و عناصـر کامـل(. پاره111)مشکینی، « االنتحال لالسالم

فهو عدم االیمان بما من شأنه االیمان به، فیدخل ما من شأنه االیمان به تفصیاًل کتوحیده سـبحانه و رسـاله »
ع االنکار بها مع التسـلیم ن به اجمااًل، کاالیمان بالضرویات ای ما الیجتمنبیه و یوم قیامته او من شأنه الیما

داند که شأنیت ایمان دارد، خـواه ایمـان (. ایشان کفر را ایمان نداشتن به چیزی می19)سبحانی، «  للرسال
که ایمان تفصیلی، مانند ایمان به اصول دین و خواه ایمان اجمالی، مانند ایمان به ضروریات، یعنی مواردی 

 ها، الزمه ایمان به رسالت نبی اکرم )ص( است.به آن
تر باشد. قدر متیقن اصطالح کفـر عبـارت اسـت از رسد تعریف اخیر از سایر تعاریف کاملبه نظر می

انکار الوهیت، وحدانیت خداوند، رسالت پیامبر اکرم )ص( و ضروری شریعت اسالم و یـا یکـی از مـوارد 
 مذکور.

 اقسام کافر
بندی کلی در فقه، کفـار یا ذمی هستند و یا غیر ذمی. گروه اخیر، خـود سـه نـوع اسـت: یک تقسیم در

 معاهد یا مستأمن، حیادی و حربی. از سویی نیز کافر حربی، دو دسته مصالح و غیر مصالح را در بر دارد.
شـروی ذمـه کافر ذمی، آن دسته از کفار اهل کتا  )مسیحی، یهودی، زرتشتی( است کـه بـا پـذیرش 

 (.262/ 2اند )مغنیه، )مانند پرداخت جزیه و...( تحت ذمه حکومت اسالمی درآمده
کافر معاهد، کافری که نه از اهل کتا  است و نه در جنگ با مسلمانان و نـه ملتـزم بـه ذمـه حکومـت 

(. عالمـه 24/ 1اسالمی. بلکه با مسلمانان، پیمان بسته که در دفع دشمن ایشان را یاری نمایـد )مامقـانی، 
( ولـی صـاح  88/ 0دانـد )عالمـه حلـی، قواعـد االحکـام، حلی، کافر معاهد را همان کافر مستأمن می

 (.88/ 21داند )نجفی، جواهرالکالم، جواهر، کافر مستأمن را اعم از کافر معاهد می
مسـلمانان کافر حیادی، کافری که نه ذمی است و نه معاهد، در جنگ با مسلمان نیست و در ارتبای با 

سـوره ممتحنـه بـه ایـن  8(. آیـه 014/ 1راه صلح و سازگاری و عدم تعرض را در پیش گرفته است )مکارم، 
ْم َو »دسته اشاره دارد:  وکْم ِمـْن ِدیـاِرکْم َأْن َتَبـُروه  یِن َو َلْم یْخِرج  وکْم ِفی الدِّ ِذیَن َلْم یقاِتل  ال یْنهاکم  الّله  َعِن الَّ

وا ِإَلیِه  ْقِسط  ْقِسِطیَن ت  قسطانه (. نیکی به این کافران و در پیش8)الممتحن : « ْم ِإنَّ الّلَه یِحُ  اْلم  گرفتن روش م 
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داشتنی نزد خدا معرفـی آمیز( نسبت به اینان، نه تنها نهی نشده است بلکه توصیه شده و امری دوست)قسط
 شده است.

ود دارد. برخی در حال جنگ بـودن را مـالک کافر حربی: در تعریف این دسته، تکثر و تنوع دیدگاه وج
بودن و یا اعالن جنگ را میزان حربـی (. اما فقیهانی دیگر در جنگ583اند )نجفی، مجمع الرسائل، دانسته

نامند و دانند بلکه هر کافری را که صاح  کتا  )و یا احتمال شبهه کتا ( نیست، حربی میبودن کافر نمی
کننـد و در اند به همین گروه، ملحـق میکه ذمه حکومت اسالمی را نپذیرفتهآن دسته از کفار صاح  کتا  

(. البته با وجود اختالا آرا، تحقق اجماع و ادعـای 262/ 2این زمینه ادعای اجماع نیز شده است )مغنیه، 
ماید. کافر حربی نیز بر دو نوع است: کافر مصـالح و کـافر غیرمصـالح. مصـالح، کـافریدلیل میآن، بی  ن 

/ 21شـود )نجفـی، جـواهرالکالم، حربی است که به جهت مصالح مسلمانان با ایشان عقد صلح بسته می
130.) 

 احکام کافر
ای در فقه اسالمی برای کافران، احکامی ویژه وجود دارد. برخی از این احکام در حق کفار ذمی و پـاره

الد قبل از عاقل و بالغ شدن، ناروایی شود. نجاست بدن، نجاست تبعی اودیگر نسبت به غیرذمی اعمال می
شدن به مسجدالحرام و مسجد النبی )ص(، نامساوی بـودن در قصـاص و دیـه بـا مسـلمانان، عـدم نزدیک

اعتباری قضاوت ایشـان، حرمـت تجهیـز احترام اموال کافر حربی، عدم جواز تصدی منص  قضاوت و بی
دفن در قبرستان مسـلمانان و حتـی وجـو  نـبش  اموات کافر به آدا  مسلمانان مانند غسل، کفن، حرمت

هـا ممکـن اسـت بخشـی از احکـام (. این111ها( و.... )مشکینی، قبر )در صورت تدفین در این قبرستان
 تضییقی و به حق و البته مستند به ادله متکثر و متظافر باشد. حیات و ممات اینان، متأثر از این احکام است.

 های صدق عنوان کفرها و مالکجهآیات و روایات: تاملی در سن
ها )مشتقات( ی آن بارها در قرآن به کار رفته است. با بررسی و دقت معلوم . واژه کفر با تمامی برگرفته1

شود کاربرد این واژه در یکی از معانی پنجگانه محصور است: یکی به معنـای جحـود )انکـار ربوبیـت می
با علم به آن(، سوم کفران نعمت، معنای چهارم ترک اوامر الهی الهی(، دیگری جحود )انکار ربوبیت الهی 

 و سرانجام به معنای بیزاری جستن است.
. در کتا  کافی در با  وجوه کفر، روایتی از امام صادق )ع( نقل شده است کـه تأییـد مطالـ  بـاال 2

بر اساس قران کریم، (. تحلیل و بررسی این روایت، گامی روشنگر است. امام )ع(، 379/ 2است )کلینی، 
 نمایند.ها و َاشکال مختلف کفر را، بیان میصورت

صورت نخست: کفر انکار. یعنی انکار ربوبیت بر حس  باورهای غلط. در این نوع از کفر، فـرد دارای 
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شـود و بـا یک زیربنای فکری و اعتقادی است که مبتنی بر آن، ربوبیت و الوهیِت حضرت حق را منکـر می
بندد. مـادیون و مکاتـ  الحـادی از د، چشم و گوش بر ادله و قرائن عقلی و دعوت الهی میتعص  و جمو

َفَمْعَنـی اْلکْفـِر کـُل َمْعِصـی   »...فرماینـد: . در روایت دیگری نیز حضرت در تأیید این معنا می1انداین دسته
ْنکاِر... ه  ِبَها ِبِجَهِ  اْلَجْحِد َو اإْلِ ِصی اللَّ (. قرآن کـریم، مجادلـه حضـرت نـوح )ع( و 32/ 1)حرعاملی، « ع 

ه  »کند: بزرگان کفار را چنین بیان می َه ما َلکْم ِمـْن ِإلـه  َغیـر  وا اللَّ د  وحًا ِإلی َقْوِمِه َفقاَل یا َقْوِم اْعب  َو َلَقْد َأْرَسْلنا ن 
وا ِمْن َقْوِمِه ما هذا ِإالَّ  ذیَن کَفر  وَن * َفقاَل اْلَمََل  الَّ ق  ـه  َأَفالَتتَّ ـَل َعَلـیکْم َو َلـْو شـاَم اللَّ کْم یرید  َأْن یَتَفضَّ  َبَشِر ِمْثل 

لیَن  وَّ
َ
ْنَزَل َمالِئکً  ما َسِمْعنا ِبهذا فی آباِئَنا اَْل

َ
، یعنی هر آینه نوح را به سوی قومش فرستادیم. گفت: ای قوم «ََل

کنیـد  * مهتـران قـومش کـه کـافر میمن، خدای یکتا را بپرستید. شما را خداوندی جز او نیست. آیا پروا ن
خواسـت خواهد بر شما برتـری جویـد. اگـر خـدا میبودند، گفتند: این مرد انسانی است همانند شما، می

 (.21 - 23ایم )المومنون:فرستاد. ما هرگز چنین چیزی در روزگار نیاکانمان نشنیدهفرشتگانی را می
شود: یکی اینکه انکـار نوع از کفر به خوبی روشن می با درنگ و دقت در این آیات، مالک و میزان این

که انکار از سر اراده و اختیار باشد و سوم فرد بـر باورهـای بعد از آگاهی و دعوت الهی باشد. شری دوم این
غلط پیشین خود، تعص  و اصرار داشته باشند و سرانجام این که انکار به صـورت قلبـی و زبـانی و عملـی 

(، از ایـن جـا 08/ 15اند )طباطبـایی، )مالم( را به معنای بزرگان و اشـراا قـوم دانسـته باشد. مفسران واژه
گونـه اکـراه، جبـر و یـا شود که این انکار به صورت ارادی و اختیاری صورت گرفته است و هیچفهمیده می

کند. بـه ور نمیعامل دیگری در میان نبوده است. چراکه کسی بزرگان )مالم( قوم را به دلیل مهتریتشان، مجب
دیگر سخن، این نوع کفر و انکار از سر اراده، اختیار و عالمانه )علم و آگاهی به مبانی اعتقـادی خودشـان( 

 است.
گـاهی نسـبت بـه  صورت دوم: انکار ربوبّیت با وجود علم و شناخت. یعنی کافر علیرغم شـناخت و آ

پـردازد. باور قلبی به مخالفت زبـانی میالوهیت و ربوبیت حضرت حق، وجود او را منکر شده و برخالا 
تفاوت این شکل با صورت نخست در این است که در صورت اول، دلیل انکـار، باورهـای غلـط فکـری و 

شود. اما دارد و منکر وجود پروردگار، بهشت و جهنم میاعتقادی است که فرد را از پذیرش حقیقت باز می
شود. گویی های دیگر، حقیقت را منکر میود خداوند، بنابر انگیزهدر نوع دوم، کافر علیرغم باور قلبی به وج

باشد، چرا که منافق، به قل ، منکر است و به زبان، مِقـر. اما این شکل از کفر، حالت معکوس در نفاق می
وا ِبها َو اْسَتیَقَنْتها َأنْ »خوانیم: سوره نمل می 14جا به گونه دیگری است. در آیه در این ْلمـًا َو َو َجَحد  ْم ت  ه  س  ف 

                                                 
ـــه/ 1 ـــتند: )جاثی ـــا هس ـــن معن ـــه ای ـــاتر ب ـــل ن ـــات ذی ـــافر/21آی ـــد/12(، )غ ـــرا/5(، )رع ـــف/97(، )اس ـــل/37(، )که (، 27(، )نم

 (1/19/12/55/112/119/151(، )آل عمران/2/22/39/121/212/257)بقره/



 002 شمارة                                                      فقه و اصول                                                                       01

ْفِسدیَن  ْر کیَف کاَن عاِقَب   اْلم  ا َفاْنظ  وًّ ل  ، یعنی با آنکه در دل بـه آن یقـین آورده بودنـد، ولـی از روی سـتم و «ع 
 (.14جویی انکارش کردند. پس بنگر که عاقبت تبهکاران چگونه بود )النمل: برتری
شکل کفر، انکاِر بعد از شناخت و باور قلبی اسـت. ترین مالک در این شود مهماز این آیه دریافت می 

یعنی کافر به الوهیت و ربوبّیت حضرت حق، اشراا، آگاهی و علم دارد و قلبا به این باور رسیده است امـا 
تر از خیزد. بنابراین، انکار بعد از دعوت، انکار از روی اراده و اختیار و مهمبه مخالفت زبانی و مقابله بر می

های صدق عنوان کفر در ها و شاخ ترین سنجهار زبانی و عملی، حتی با وجود باور قلبی از مهمهمه، انک
 1این شکل از کفر است. آیات دیگری نیز ناتر به این وجه کفر وجود دارد.

های الهی است که در مقابل شـکر اسـت. صورت سوم: کفر به معنای ناشکری و نادیده گرفتن نعمت 
(. برخی شکر را اعتراا بـه نعمـت، تـوأم بـا 62/ 4ویی در مقابل نعمت است )قرشی، شکر به معنای ثناگ
گوید: شکر، یادآوری نعمـت و اتهـار آن اسـت و (. راغ  می050/ 0دانند )طریحی، تعظیم و احترام می

دانـد: شـکر قلـ  )یـادآوری و پوشاندن نعمت است. وی شکر را سه نوع می ضد آن کفر به معنی فراموشی
(. در توضـیح 462( دیگری شکر زبان )ستایش در مقابل نعمت( و سوم شکر سایر جوارح )راغـ ، نعمت

َن اْلکَتاِ  َأَنا آِتیـک ِبـِه َقْبـَل َأن یْرَتـدَّ » شود:سوره نمل اشاره می 43این نوع کفر به آیه  ِذی ِعنَده  ِعْلِم مِّ َقاَل الَّ
ا ِعن ْسَتِقرًّ ا َرآه  م  ک َفَلمَّ َمـا یْشـکر  ِإَلیک َطْرف  ـر  َوَمـن َشـکَر َفِمنَّ کف  َوِنی َأَأْشـکر  َأْم َأ ی ِلیْبل  َده  َقاَل َهَذا ِمن َفْضِل َربِّ

ی َغِنی کِریِم  ای داشـت گفـت: (، یعنی و آن کس که از علم کتـا  بهـره43النمل:« )ِلَنْفِسِه َوَمن کَفَر َفِمنَّ َربِّ
آورم. چـون آن را نـزد خـود دیـد، گفـت: ایـن بخشـش یمن، پیش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را نزد تو م

پروردگار من است، تا مرا بیازماید که سپاسگزارم یا کافر نعمت. پس هر که سپاس گویـد بـرای خـود گفتـه 
 نیاز و کریم است.است و هر که کفران ورزد پروردگار من بی

استفاده صـحیح از امکانـات و  ترین شری کفر در این صورت، ناسپاسی و عدمبا توجه به این آیه، مهم
هـای خداونـد متعـال، گذاری قلبـی، زبـانی و فعلـی از نعمتهای الهی است. در واقع عدم سپاسنعمت

شـود. شـاید از ها محسو  شده که دربردارنده انکار قلبی، زبـانی و عملـی میپوشاندن و انکار این نعمت
یعنی پوشاندن نعمـت الهـی کـه همـان معنـای کفـر  اند. چراکه ناسپاسیهمین رو، ناسپاسی را کفر نامیده

 2است.
فرمایـد: سوره نسام می 153صورت چهارم: کفر به معنای ترک اوامر الهی است. خداوند متعال در آیه  

وَن ن  » ول  ِلِه َو یق  س  ِه َو ر  وا َبیَن اللَّ ق  وَن َأْن یَفرِّ ِلِه َو یرید  س  ِه َو ر  وَن ِباللَّ ر  ذیَن یکف  ـر  ِبـَبْعض  َو ِإنَّ الَّ ْؤِمن  ِبَبْعض  َو َنکف 

                                                 
 (14/66/131(، )توبه/86/83/81(، )آل عمران/361(، )نحل/14(، )نمل/101(، )نسام/88اند از: )بقره/آیات مرتبط عبارتبرخی از  1
 (22(، )عنکبوت/19(، )نمل/55(، )نور/91(، )انبیا/72کنند: )نحل/آیات دیگری که این معنا را تأیید می 2
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وا َبیَن ذِلک َسبیالً  ِخذ  وَن َأْن یتَّ خواهند میان شوند و می، کسانی هستند که به خدا و پیامبرانش کافر می«یرید 
خواهنـد در پذیریم و میپذیریم و بعضی را نمیگویند که بعضی را میخدا و پیامبرانش جدایی افکنند و می

 (.153راهی برگزینند )النسام:این میانه 
ورزند، اهل کتـا  یعنـی گویند: منظور از این افرادی که به خدا و پیامبران او کفر میبرخی مفسران می

آورند ولی به عیسـی و محمـد )علیهمـا السـالم(، کفـر یهود و نصاری است. یهود به موسی )ع( ایمان می
م( ایمان دارند اما به محمد )ص(، کفر دارند و ایـن دو ورزند و نصاری به موسی و عیسی )علیهما السالمی

پندارند به خدا و به بعضی از رسوالن او کفر نورزیده و تنها بـه بعضـی دیگـر از رسـوالن او کـافر طائفه می
 (.236/ 5اند )طباطبایی، شده

بخشـی از  عامل اصلی کفر این دسته، جداسازی اوامر و نواهی الهی از یکدیگر است. در واقـع انکـار
اوامر الهی، مساوی با انکار تمامی اوامر الهی و نیز مرادا انکار ربوبیت حضرت حق دانسته شـده اسـت. 

 1گردد.این نوع کفر )صورت چهارم(، هرچند اندکی با نوع اول تفاوت دارد اما به همان نوع اول، بازمی
َقـْد »نه، ناتر به این معنا اسـت: سوره ممتح 4آیه  صورت پنجم: کفر به معنای برائت و بیزاری جستن.

ـا تَ  ا ِمْنکْم َو ِممَّ َرآؤ  ا ب  وا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّ ذیَن َمَعه  ِإْذ قال  ْسَوِة َحَسَنِ  فی ِإْبراهیَم َو الَّ ـِه کاَنْت َلکْم أ  وِن اللَّ وَن ِمـْن د  ـد  ْعب 
ْسـَتْغِفَرنَّ کَفْرنا ِبکْم َو َبدا َبیَننا َو َبیَنکم  اْلَعداَوة  َو اْلَبْغضام  أَ 

َ
بیـِه ََل

َ
ِه َوْحَده  ِإالَّ َقْوَل ِإْبراهیَم َِل وا ِباللَّ ْؤِمن  ی ت  َبدًا َحتَّ

ِه ِمْن َشی نا َعَلیک َتَوکْلنا َو ِإَلیک َأَنْبنا َو ِإَلیک اْلَمصیر  َلک َو ما َأْمِلک َلک ِمَن اللَّ ، یعنی ابراهیم و کسانی «م  َربَّ
پرستید بیزاریم و شما به قوم خود گفتند که ما از شما و از آنچه جز خدای یکتا میکه با وی بودند، آن گاه که 

توزی خواهد بود تا وقتی که به خدای یکتـا ایمـان شمریم و میان ما و شما همیشه دشمنی و کینهرا کافر می
طلبم، زیرا آمرزش میبیاورید، برایتان نیکو مقتدایی بودند. مگر آن گاه که ابراهیم پدرش را گفت که برای تو 

توانم عذا  خدا را از تو دفع کنم. ای پروردگار ما، بر تو توکل کردیم و به تو روی آوردیم و سرانجام تـو نمی
 (.4هستی )الممتحنه: 

در بررسی وجوه مختلف و متعدد، افزودنی است که وجه و صورت پنجم از محل بحث خارج اسـت. 
 فر به این شرح است:در َاشکال دیگر، سنجه و مالک صدق ک

 انکار بعد از آگاهی از دعوت الهی )شکل اول، دوم و سوم(.-
 انکار الوهیت از روی تعص  بر عقیده باطل )شکل اول(.- 

 انکار الوهیت بعد از علم و یقین به ربوبیت حق )شکل دوم(.-
 انکار ارادی و اختیاری )شکل اول، دوم، سوم و چهارم(-

                                                 
 .( به این نوع از کفر اشاره دارند71/75(، )بقره/159آیاتی نظیر )نسام/ 1
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گاهانه، مبتنی ب-  ر عقل و اراده )شکل اول، دوم، سوم و چهارم(انکار آ
 انکار قلبی )شکل اول، سوم و چهارم(-
 انکار زبانی )شکل اول، دوم، سوم و چهارم(-
 انکار فعلی )شکل اول، دوم، سوم و چهارم(-
 انکار نسبی به معنی قبول برخی از اوامر الهی و عدم قبول برخی دیگر )شکل چهارم(.-

 
 هادرنگی در مولفه

هـر »تـوان گـزاره کنـد کـه نمیهای عنـوان کفـر، مـا را اینگونـه رهنمـون میقت در عناصـر و مولفـهد
را به گونه عام و مطلق پذیرفت و هر غیر مسلمانی را کـافر دانسـت. ایـن گـزاره، « غیرمسلمانی، کافر است

ذیرفتنی نیسـت. ممکن است به نحو موجبه جزئیه، صادق باشد. اما به گونه موجبه کلیه و ایجـا  کلـی، پـ
کننده هستند. بدین معنا که عنوان کفر در وضعیتی صادق عناصر آگاهی، رشد )عقل و بلوغ( و انکار، تعیین

توان عنوان کافر را به کار زمان در فرد وجود داشته باشند. در غیر این صورت نمیاست که این سه عنصر هم
ها، انطبـاق عنـوان کـافر و کفـر، فاقـد پشـتوانه مولفه برد. یعنی با فقدان و غیبت حتی یکی از این عناصر و

 استداللی است.
 . رشد )عقل و بلوغ(1
ترین شرِی وجو  احکام و استقرار تکالیف فقهی و شرعی، عنصر عقل و بلـوغ اسـت. اولین و ابتدایی 

و شـرعی شود و اعمـال حقـوقی تا زمانی که فرد فاقد این دو ویژگی است، تکالیف شرعی بر او واج  نمی
شود. از آن رو که ایمـان و کفـر نیـز وی فاقد اعتبار است. همچنان که جرائم و گناهان او نادیده انگاشته می

یابـد. گویـا تحقـق آن، یک صفت درونی است و جنبه اعتقادی دارد، با بلوغ و عقـل، تحقـق و فعلیـت می
مین سب ، کسانی را که فاقـد عقـل و مشروی و منوی به این عنصر است و بدون آن، فاقد اعتبار است. به ه

توان متصف به ویژگی کفر دانست. افزون بر عدم فعلیت، شأنیت کفر و ایمـان در بلوغ )رشد( هستند، نمی
که نه شانیت کفر و اسالم در حق آنان، قابل تصور است مورد این دسته از افراد، قابل تصور نیست. یعنی این

توان آنان را ای است که نه میا اسالم هستند. وضعیت این افراد به گونهو نه در مقام تحقق، متصف به کفر ی
گیرنـد. نتیجـه بندی اسالم و کفر قرار نمیمسلمان دانست و البته نه کافر. بنابراین طبیعی است که درتقسیم

توان ایشـان توانند مسلمان تلقی شوند، از آن سوی دیگر نمیکه غیربالغان و غیرعاقالن، از آن جا که نمیآن
 (.171/ 1را در عنوان و جرگه کفار، وارد دانست )رک: بحرالعلوم، 

 اراده .2
ای ارادی و از سر اختیار شود که به گونهآور تلقی میگاه، واقعی، حقیقی و مسئولیتاندیشه و رفتار، آن 
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و عوارضـی را بـه دنبـال صورت پذیرد. کفر و انکاری که بر اثر اکراه بوده و مستند بـه اختیـار نباشـد، آثـار 
نخواهد داشت. ترت  آثار، مشروی اراده و اختیار است. در شرع مقدس اسـالم، بـر قـول و فعـل صـادره از 

شود، مگر در مساله قتل. اکراه از عناوین ثانویه اسـت و در صـورت عـروض آن بـر مکَره، اثری مترت  نمی
م تکلیفی باشد یا وضـعی. ایـن عنـوان، خـود، شود، خواه آن حکقول یا فعلی، سب  رفع حکم اولی آن می

سوره  21در آیه  (. برخی مفسران از جمله فعلیه )کفروا...(791/ 2ای، شود )مراغهموج  حکم ثانوی می
(. بـه دیگـر سـخن 21/ 1انـد )طالقـانی، مومنون، لزوم شری اراده را در پیدایش و تحقق کفر، استنبای کرده

دمی است که اواًل با اختیار و اراده، مسیر کفر را برگزیده و ثانیًا بر این طریق، جمله فعلیه )کفروا( نشانگر مر
ورزند. به بیان دیگر، هم بیانگر کفر ارادی و اختیاری است و هم مشعر بـر استمرار داشته و بر آن، اصرار می

خبری غفلت و بیاستمرار در کفر پیشگی است. و از این جهت، متفاوت هستند با کسانی که چون بهایم در 
اند. بنـابراین نپـذیرفتن الوهیـت برند و با آنانی که دچار شـک ابتـدایی یـا حتـی شـک اسـتمراریسر میبه

گـاه کـه از بخش( کفر اسـت، نـه آنساز و محِقق )تحققپروردگار و... اگر از سر اراده و اختیار باشد، زمینه
 اختیاری باشد.روی اکراه و بی

گاهی3  . آ
یافتن از محتوای وحی به شکل صحیح و کامل و دریافت پیام وحی و شناخت عنای اطالعآگاهی به م 

مدلول و مفهوم آن از جان  فرد است. انکار آنچه که فرد آن را از جان  خداوند متعال، تلقی ننموده و یا بـه 
کفرآمیز باشد. چرا تواند ذیل عنوان کفر قرار گرفته و شک نمیای صحیح برای وی تبیین نشده است، بیگونه

که اصاًل ابالغی صورت نگرفته که مخالفتی نیز در مقابل آن، تصور شود و گویی سالبه بـه انتفـای موضـوع 
ها، یا اصاًل معارا اسالمی ارائـه و ابـالغ نشـده اسـت و یـا در طیـف است. امروزه در بسیاری از سرزمین

سالم نبوی و علوی، گرفتار آمده یا در عمل، به افـرای های ناسازگار با روح اها و خوانشای از قرائتگسترده
های نامعقول، دچار شده است. نتیجه هر کدام از این عوامل پیدایِش تصویر و تصوری مخـدوش، و تفریط

های عظیم و حجیم تبلیغاتی در دنیای امروز و بـه غیر کامل و ناصحیح از اسالم است. افزون بر آن، هجمه
های معیشـتی، سـب  شـده اسـت تـا های مادی و درگیریتباطی اثرگذار و نیز مشغلهمدد ابزارهای نوین ار

بسیاری از این افراد به طور جدی به مسأله دین به طور کلی و یا به دین اسالم به گونه خاص، ورود و توجـه 
ه بـه سـب  توان افـرادی را کـنکرده و دقت و اهتمام کافی را نداشته باشند. در این وضعیت و حالت، آیا می

اند، کافر خوانـد و احکـام فقهـی عدم شناخت و آگاهی و عدم ابالغ صحیح به عرصه مسلمانی وارد نشده
گـاهی و علـم کافران را بر ایشان جاری نمود !. ادله و شم فقاهت، آن را بر نمی تابد. چرا کـه اصـاًل اینـان آ

علم است. طبیعی است کافر قلمـداد کـردن  اند و عدم ورود آنان به جرگه دین از سر جهل و نداشتِن نداشته
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این گروه، با منطِق مستدل دین مبین اسالم، همخوانی ندارد. عالوه بر این، وارد کردن این گروه افراد به حوزه 
زدگـی و ایجـاد ذهنیـت فکری و رفتاری کفر، عوارض و پیامدهای ناخوشایندی دارد. وهن دین و مـآال دین

تواند بخشی از این آثار باشد. نتیجـه روشـن و غیرقابـل تردیـد در اسالم، میغلط و ناصوا  نسبت به دین 
گاهان در فضای کفر دیـده نشـود بلکـه آن هـا را در بایستگی شری آگاهی در تحقق عنوان کفر این است ناآ

ی دینـی و قـرآن عنوان مستضعف، وارد دانسته و در شمار مستضغفان به حسا  آیند. این برداشـت بـا مبـان
شـود کـه دانسـته و خوانی و سازگاری بیشتری دارد. چرا که آیات عذا ، شامل حـال کسـانی میکریم، هم

انـد. عالمانه و از سر آگاهی و به دنبال آن از روی عناد و لجاجت در برابر حـق، تسلیم نشده و ایمان نیاورده
ته است و سخن حق به آنان ابـالغ شـده اسـت و در این افراد کسانی هستند که برای آنان، تبلیغ صورت گرف

اند. برخی ها اتمام حّجت شده اما انبیام و دین را تکذی  نموده و از پیشـرفت آن جلوگیری کردهواقع، بر آن
یعنی آنان کـه کـافر شـده و «. سبیل اللهو کـــذبوا ...و صدوا عن»، قید دیگری دارند: «کفروا»آیات بعد از 

دو « صـد»و « تکـذی »اند. یعنی اند و مانع پیشرفت دین شدهرده و پیامبران را تکذی  نمودهحق را انکار ک
، پس از تبلیـغ و «صد»و « تکذی »(. روشن است که عنوان 127/ 2ویژگی دیگر این کافران است )قرشی، 

لبتـه آیـاتی نمایـد. اجاست که اتمام حجـت، رخ میابالغ و بعد از تحقِق مؤلفه و عنصر آگاهی است. این
وا»دیگری وجود دارد که فقط عبارت  اند و قیدهای دیگر )تکذی  و صد( را ندارند. دارند. یعنی مطلق« َکَفر 

خورند. به دیگر سخن، آیات مطلـق بر مقیـد، حمل این آیات با آیات دسته اول، تقیید یافته و تخصی  می
، مقیـد و مشـروی به ابالغ، تبلیغ و تحقق مولفه شود. یعنی عذا  الهیشده و مراد و منظور همان مقید می

 آگاهی و علم است.
است که عقل و نقل بر اعتبار و « قبـح عقا  بالبیان»از جمله دالیل متقـن بایستگی این عنصر، قاعده 

دانـد. بـر پایـه ایـن ارزشمندی آن، داللت دارند. این قاعده، ایجاد و ایجا  تکلیف قبل از بیان را قبـیح می
گاهعده، کیفر و مجازات، قبل از بیمقا سازی، ناروا و قبیـح است و به همین دهی و هشدار و در واقع قبل از آ

( از ایشـان برداشـته 297( و به طـریق اولـی، عذا  دنیـوی )الشـعرام: 15دلیل، عذا  اخـروی )االسرام: 
کند تـا دالل درخوری را فراهم میگرِی )مکملیت( قیاس اولویت، استشود. قاعده مذکور با نقش تکملهمی

شـود: وقتـی کـه بندی قیاِس اولویت چنین گـزارش میمدعای این نوشتار، بیشتر قرین اثبات شود. صورت
نماید، چگونه ممکن و پوشی میخداوند متعال از هر دو عذا  اخروی و دنیـوی به علت عدم ابالغ، چشم

گاه را با عنوان کا فر در حوزه احکام فقهی خاص و البته سخت، وارد نمود  اگـر محتمل است بتوان افراد ناآ
شـود، بـه طــریق اولــی، عذا  دنیـوی و اخـروی با تبلیغ نکردن و عدم ابالغ وتایف به افراد برطرا می

شدن را دارد. قیـاس اولـویت، چیزی جز همین فرآینـد، احکـام فقهـی در این عالم، قابلیـت رفع و برداشته
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 ه نیست.مسیر و نتیج
 انـکار .1
دهد: قلبی، زبانی و فعلی. تکذی  و انکار که سـب  عـذا  الهـی انکار به سه شکل خود را نشان می 

توان فردی را کـافر نامیـد گاه میهای اصلی کفر است. یعنی آنشود، یکی از شاخ )دنیوی و اخروی( می
کنـد. حتـی اگـر شـرایط و ادی کفـر وارد نمیکه حالت انکار در وی، تحقـق یابد. انکار نکردن، فرد را به و

توان عنـوان کفـر را بـه میـان آورد. اگـر انسـان، های پیشین، فراهم شود، اما انکار صورت نگیرد، نمیمولفه
شـود. آیـاتی کـه در محتوا و مضمون وحی الهی را به هیچکدام از سه شکل انکار ننماید، کـافر تلقـی نمی

اند. اگر مؤلفه و عذا  الهی را مشـروی و منــوی به تکذی  و انکار کرده ها سخن رفت،مولفه پیشین از آن
عنصر آگاهی )مولفه پیشین( در تحقق عنوان کفر، از این آیات به گونه داللت مفهـومی اسـتنبای شـد، امـا 

وقی دریافت لزوم عنصر و مولفه انکار )همین مؤلفه( در پیدایش عنوان کفر از همان آیات، از راه داللت منط
است. یعنی داللت آیات بر عنصر آگاهی، از راه مفهوم بود و اما داللتشـان بـر مولفـه انکـار، از راه منطـوق 

پایه نبودن این دو داللت، بسیار روشن است. قدرت و توان اثبانی منطوق، بسیار بیشـتر از مفهـوم است. هم
بر انکار و تکذی  است. از امـام صـادق شود ورود به وضعیت کفر، متفرع است. از روایات نیز استفاده می

ِد ْبِن ِسَنان  َعِن اْبِن »)ع( با سند معتبر، نقل شده است:  َحمَّ د  َعْن م  َحمَّ ِد ْبِن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن م  َحمَّ َو َعْن م 
ـِه ع َقـاَل: َلـْو َأنَّ اْلِعبـإاَد ِإَذا َجِهلـُ َراَرَة َعْن َأِبی َعْبـِد اللَّ کیر  َعْن ز  واب  وا َلـْم یکفـُر  ـوا َو َلـْم یْجَحــد  ، «وا َوَقف 

اگر بندگان، در وقتی که جهل داشتـه و چیزی را ندانند، بایستند و انکار نکننـد، کـافر ( »32/ 1)حرعاملی، 
 «.نشوند

های تحقق عنوان کفـر، انکـار است؛ خواه به شکل قلبی و تاهری و از همین رو یکی از ارکـان و مولفه
رت زبانی و عملی. بنابراین غیر منکران را در حیطــه کفر وارد کردن، نه تنها فاقـد استدالل فقهی چه به صو

 تابند.است بلکه دالیل فقهی و فقاهتی، آن را بر نمی
بندی یکی از آثار بایستگی و لزوم عناصر فوق در صدق معنای کفر، ورود عنوان و قسم سومی به تقسیم

فر است. افرادی هستند که با وجـود رشـد و اختیــار، ایمــان نیـاورده و اســالم را ها به مسلمان و کاانسان
نپذیرفته اما نسبت به دعوت الهی جاهل هستند. جهل ایشان یا به سب  عدم تبلیغ و تبیین درسـت و کامـل 

لی و احکام معارا دینی و یا نشأت گرفته از تقصیر ایشان است. با این شری که، اقدام به انکار وجود باریتعا
ها به مستضعف، دین به صورت فعلی و قلبی و زبانی ننموده باشند. در زبان روایات، این قسم سوم از انسان

فرماینـد: نامبردار هستند. امام صادق )ع( در تقسیم مردم به اصناا مختلـف و مسـتند بـه آیـات قـرآن می
ْم ِإلی ثَ » وَن کُله  ول  اس  َعلی ِستِّ ِفَرق  ـ یؤ  ـْم َأْهـل  اْلَوْعـَدیِن النَّ ـاَلِل َو ه  یَماِن، َو اْلکْفِر، َو الضَّ اَلِث ِفَرق  ـ: اإْلِ
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ْرَجْوَن  وَن، َو اْلم  ْسَتْضَعف  وَن، َو اْلم  وَن، َو اْلکاِفر  ْؤِمن  اَر: اْلم  َ  َو النَّ م  الّله  اْلَجنَّ ِذیَن َوَعَده  ْمِر الّلِه الَّ
َ
ْم -َِل ه  ب  ِإّما یَعذِّ

ِبِهْم -و   َعَلیِهْم َو ِإّما یت   و ن  وَن ِبذ  ْعَتِرف  وا َعَماًل صاِلحًا َو آَخَر َسیئا-، َو اْلم  ْعَراِا  ً -َخَلط 
َ
/ 1)کلینـی، « َو َأْهل  اَْل

135) 
گردند )همه شش عنوان، قابلیـت ادغـام اند. همه اینان به سه گروه )سه عنوان( باز میمردم شش گروه»

ن، کفـر و گمراهی. و ایشان، اهل وعـد و وعیدند که خدا بهشـت و دوزخ را در سه عنوان را دارد(: اهل ایما
( مؤمنــان و 1انـد از( )اند( و آن شـش گـروه )عبارتبه ایشان وعده داده است )یعنی مخاط  فرامین الهی

انـد. )وضـعیت و حکـم ایـن ( جماعتی که به تأخیر افتادگان1( ناتـوانان )مستضعفان( و )3( کافران و )2)
پـذیرد کند ایشان را یا توبه آنان را میروه اخیر، موقوا است به نزول فرمـان خدا درباره آنان( یا عذا  میگ

و عمـل نیـک و »( گروهی که به گناهان خویش اقرار و اعتراا دارند، )اما( 5)اشاره به آیات قرآن کریم( و )
 «.( اهل اعراا2کریم( و ) )اشاره به آیات قرآن« کردار دیگر را که بد است به هم آمیختند

 
 اصل عملی

االسـالم الکفر و حالـت سـوم مشکوکاالسالم، دیگری معلومسه حالت، قابل فرض است: یکی معلوم
الکفـر(. وضعیت و حکم دو حالت اول و دوم، مصداقا و حکما مشخ  اسـت. امـا در حالـت )مشکوک

اشت یا کفر  در هنگام شک در کافر یا مسلمان کند  بنا و اصل را باید بر اسالم گذسوم، اصل چه حکم می
بودن افراد )به عنوان مثال در بحث لقیط، حدود، جهاد، میراث و ارتداد( آن هم در جایی کـه راهـی جهـت 
علم به موضوع وجود نداشته باشد، آیا اصل عملی وجود دارد  اصل عملی و فقاهتـی چـه اقتضـایی دارد  

 (:733/ 2ای، ل تصور است )مراغهکفر یا اسالم  چهار انگاره، قاب
 الکفر ة. انگاره اصال1
گوید اگر شک شود فردی، کافر است یا مسلمان، باید بنا بر کفر وی گذاشت. این بـاور این دیدگاه می 

ای را به سود خود، اقامه کند. نخست این که اسـالم، امـری وجـودی و حـادث اسـت. تقابـل تواند ادلهمی
قابل ملکه و عدم ملکه است. در هنگام شک، وقتی که دلیلی بر وجود حـادث نباشـد، اسالم و کفر از نوع ت

شود. هر چنـد حالـت میانـه و واسـطه، اصل عدِم حادث، اجرا شده و آن حادِث وجودی، منتفی اعالم می
ثبوتا قابل تصور است. چرا که از مقوله تناقض نیستند که حالت سـوم ومیانـه قابـل تصـور نباشـد امـا ادلـه 

شناسد. سرانجام بـه دلیـل عـدم اتصـاا بـه ای را بین اسالم و کفر، به رسمیت نمیاثباتی، حالت و واسطه
 شود.اسالم، فرد مشکوک، متصف و منتس  به حالت مقابل یعنی کفر می

ه  َرُبکم  اْلَحُق »سوره مبارکه یونس است:  02کند، آیه دلیل دیگری که باور فوق را مدد می َفما  َفذِلکم  اللَّ



            21                                         مسلمان، از کفر تا استضعاف ریغ                                   9317 بهار

وَن  ْصَرف  ی ت  الل  َفَأنَّ این الله، پروردگاِر حقیقی شماست، بعد از حقیقت جـز گمراهـی «: ذا َبْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ الضَّ
شناسـد؛ (. گویا قرآن، فقط دو راه مسیر را به رسـمیت می02آورید  )یونس:چیست  پس به کجا روی می

چه را کـه در مقابـل داند و آنن، راه حقیقت را اسالم مییکی راه حقیقت و دیگری راه ضالل و گمراهی. قرآ
کند. چیزی که در مقابل اسالم و در واقـع، غیراالسـالم گیرد، گمراهی )غیراالسالم( تلقی میاسالم قرار می

شود اگر کسی در عنوان حقیقت )اسالم( نباشد است، کفر است. در نتیجه از تقابل این دو چنین فهمیده می
توان مسلمان نامید. پس باید او را کافر دانست. به دیگـر مراهی )کفر( است. فرد مشکوک را نمیدر عنوان گ

سخن هر چه غیر از اسالم است، کفر و گمراهی است وگرنه خداوند متعال به طور مطلق از عنـوان ضـالل 
راالسـالم )کفـر( و کرد. بنابراین کسی که دلیلی برای اثبات اسالمش نیست، داخل در عنوان غیاستفاده نمی
 کافر است.

 االسالم ة. انگاره اصال2
بودن )اسالم( است نه کفر. داند. هنگام شک، اصل بر مسلماناین دیدگاه، فرد مشکوک را مسلمان می 

ـ»کند. آیه شریفه: این نظریه، باور خود را مستند به قرآن و روایت، می یِن َحنیفًا ِفْطَرَت اللَّ ِه َفَأِقْم َوْجَهک ِللدِّ
ـوَن  ـاِس ال یْعَلم  کَثـَر النَّ ین  اْلَقـیم  َو لکـنَّ َأ ِه ذِلـک الـدِّ اَس َعَلیها ال َتْبدیَل ِلَخْلِق اللَّ تی َفَطَر النَّ ، یعنـی بـا «الَّ

یکتاپرستی روی به دین آور. فطرتی است که خدا همـه را بـدان فطـرت بیافریـده اسـت و در آفـرینش خـدا 
 (.03دانند )روم:این است ولی بیشتر مردم نمیتغییری نیست. دین پاک و پایدار 

ها بر فطرت پاک و در واقـع با این استدالل که به مقتضای این آیه، آفرینش اولیه و سرشت اصلی انسان
بر اساس اسالم است. کفر، اعتقاد و رفتاری بر خالا مسیر فطرت و مقابل اقتضـای آفـرینش اولیـه آدمـی 

منحرا شده است. در این بحث، گویا شک داریم آیا فرد از مسیر فطرت است و کافر از مسیر فطری خود، 
)که به گونه اولیه و طبیعی آن را دارد( خارج شده و حالت غیر طبیعی )ثانویه( به خود گرفته اسـت یـا نـه  
یعنی اگر بین اسالم )مسیر فطرت و حالت اولیـه( و کفـر )بر خـالا فطـرت و حالـت ثانـویه(، شـک بـه 

گویند حالت ثانـویه، نیازمنــد دلیـل و آید، اصـل را بر اسـالم )فطـرت و حالت اولیه( گذاشته و میوجود 
توان به مدد اصـل، آن را بر کرسی اثبـات و اعتبـار محتاج اثبات است و با اصـل، قابلیـت اثبات ندارد نمی

 نشاند.
نَّ َخ »سوره نسام، دلیل دیگر این نگرش است:  118آیه  هَفَلیَغیر  دهم تـا ، یعنی و به آنان فرمان می«ْلَق اللَّ

خلقت خدا را دگرگون سازند. آیه در بیان مذمت و تقبیح رفتار کافران است. کفار با فـرار از وادی ایمـان، از 
خلقت اصلی خود که اسالم بوده، دور شده و فاصله گرفته و آن را )یعنی اسالم که همانا، خلقت و آفـرینش 

اند. به دیگر سخن، کفر یعنی تغییر در سرشت و خلقت اولیه )اسالم( و تبدیل گون ساختهانسان است(، دگر
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آن به حالت ثانویه )حالت تغییریافته(. این حالت تغییریافته، چیزی غیر از وضعیت اول است. اگر وضعیت 
دلیلی اثباتی بر کفـر اول را اسالم بدانیم، حالت دوم، نقطه مقابل آن یعنی کفر خواهد بود. نتیجه آن که اگر 
 یا اسالم در دست نباشد، بایستی به اصل اولیه انسان که همان اسالم است، رجوع شود.

ود  یوَلد  َعَلی اْلِفْطـَرِة َفـَأَبَواه  »داند: این انگاره، سومین مستند خود را روایت پیامبر اکرم )ص( می کل  َمْول 
َسانِ  َراِنِه َو یَمجِّ َداِنِه َو یَنصِّ شـود و )امـا ( یعنی هر فرزندی بر فطـرت، متولـد می181/ 58)مجلسی، « ِه.یَهوِّ

کنند. روایـت بـه نـ  و این( پدر و مـادرش هستند که او را یهودی یا نصرانی و یا مجوسی )زردتشتی( می
تصریح بر فطرت پاک آدمی داللت دارد و هر انسانی را در ذات و فطرت خود، منسو  به اسالم )نـه ادیـان 

داند. اما این بشر در ادامه بر اثر محیط )به ویژه تربیـت خـانوادگی( از اصـالت اولیـه خـود، دور ر( میدیگ
شـود. با شک در این که آیا فرد از فطرت )که بر آن زاده شده است و آن هم دیـن اسـالم اسـت نـه حتـی می

توان گفت از فطرت فاصله نگرفتـه داده است یا نه  به استناد اصل میادیان دیگر( فاصله گرفته و آن را دست
شـود و است. این حالت دوم و ثانویه است که به دلیل نیاز دارد. حالت نخستین )اسالم( با اصل، ثابت می

 محتاِج دلیل دیگری نیست.
 . انگاره توقف3
ی دهد. هر گونه اصل را نفاین نظریه در هنگام شک در اسالم و کفر، هیچکدام را اصل و مبنا قرار نمی 

ها بـه بایـد دلیـل باشـد و کند. کفر و اسالم، هر دو، امری وجودی هستند و برای انتسا  هر کدام از آنمی
داند. اگر نتوان فردی را به اسالم، منسو  کرد، به کفر نیز قابـل انتســا  اصاله العـدم، هر دو را منتـفی می

نیز توجیه ندارد. نتیجـه ایـن اسـتدالل، توقـف نیست. یعنی اگر او را نتوان مسلمان دانست، کافر دانستن او 
تر است در حق آنان است؛ نه اسالم و نه کفر. اما ازجهت احکـام فقهی، احکامـی که به اصل عدم، نزدیک

شود. یعنی در احکـام مربوی به این افراد که حد واسط و میانـه اسالم وکفر هستند )که نه کفر آنان، عمل می
تر، حکمـی است که با اصـل عــدمی، تالئـم و تناسـ  سالم ایشان(، حکم مناس قابل اثبات است و نه ا

بودن، موافق اصل طهارت اولیه اشـیام )یعنـی عـدم داشته باشد. مثاًل در موضوع طهارت، حکم به مسلمان
نجاست اشیام( است. به دیگر سخن با اجرای اصل عدمی )عدم نجاست( و اصاله الطهاره، در حـق آنـان، 

شود. البته گاه حکم به کفر، موافِق اصل است. مـثاًل در ذبــح، تـا مـادامی کـه بـه رت جاری میحکم طها
شـود. فـرد مشـکوک طریـق شرعی و با احراز شرایط، عملیات ذبـح انجـام نشـود، حلیــت، حاصـل نمی

بـائح اال االسالم، اگر اقدام به ذبح کند، به استناد اصِل عدم حلیت مگر با وجود شرایط )اصل عدم حلیـه ذ
اش، همانند جایی است که کافر، اقـدام بـه ذبـح کـرده شود که نتیجهمع الشرائط(، حکم به عدم حلیت می

شود. خواه اثـر و نتیجــه آن، موافـِق کفـر فــرد باشد. بنابراین در مورد این دسته افراد، اصل عدمی اجرا می
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 دانستن وی.مشکـوک باشد یا هماهنگ با مسلمـان
 االستضعاف ةصال. انگاره ا4
بر پایه این نگرش با شک در اسالم و کفر، هیچیک اصالت نداشته و از تاصل، برخودار نبـوده و اصـل  

شـود کـه مسـلمان اسـت گیرند. یعنی اگر شک کنیم فردی، مسلمان اسـت یـا کـافر  حکـم نمیقرار نمی
هـایی اسـت. یکـی فرضو پیش شود. این دیدگاه مبتنی بـر اصـولکه حکم به کفر وی نیز داده نمیهمچنان

که همانگونه که اسالم امر وجودی است و استقرار آن نیازمند دلیل است، کفـر نیـز بـه عنـوان یـک امـر این
شود و اثبات آن نیز محتاِج دلیل است. بـه عبـارت دیگـر اسـالم، امـری وجـودی وجودی در نظر گرفته می

آن را در درون نداشـته اسـت. از سـوی دیگـر کفـر هـم  است. یعنی انسان باید حالتی را ایجاد کند که قبالً 
وضعیت و حالتـی، وجودی است. چراکه انسان ذاتًا آن را ندارد بلکه باید اعتقاد و رفتاری را در پیش بگیـرد 

گفته، عـدم اتهاِر انکـار، تکذی  و کفر به یکی از که بتوان او را کافر دانست. بر اساس آیات و روایات پیش
بخشد. اصل عدم، موید همـین اسـت. بـه بی، زبانی وعملی، این حالت و وضعیت را تحقق نمیَاشکال قل

فرض، اصـل، عدم اسالم و عـدم کفـر دیگر سخن، اصل، عدم کفر است. به گونه اختصار، نتیجه این پیش
 فرض دوم این است که تصویر و تصور حالت واسطه و میانه بین اسالم و کفـر، خـالی از قـوتاست. پیش

نیست. بلکه هیچ دلیل عقلی و نقلی آن را غیرممکن نمرده و آن را محـال، ندیـده اسـت. بنـابراین شـدنی و 
های کفر نیز بـر او منطبــق قابل تصور است که فرد به اسـالم، تشرا نیافته و از سوی دیگر، شرایط و مولفه

ماید. البته وجود نباشد. در چنین وضعیتی، آن حالت واسطه، رخ می واسـطه ایـن چنینـی، در فقـه، قابـل ن 
گاه که ذاهل است یـا سـخن هیچکـدام از شود در حالی در خوا  یا آنتصور است. مثاًل کسی که بالغ می

گونه موارد، این دیـدگاه، اصـل را حـق و باطل را نشنیده است یا در ترجیح یکی از این دو تردید دارد. در این
نهد. این نگره ادعا دارد که به دلیل نداشتن هـیچ نام مستضعف می بر استضعاا قرار داده و بر این شخ ،

مند نشود و از آن کدام از دو عنوان اسالم و کفر، این فرد از امتیازات ویژه و حقوق اختصاصی مسلمانان بهره
 کننده و محدودکننده کفار نیز از وی برداشته شود. این نظریه وضـعیت افـرادی راسوی دیگر، احکام تضییق

 سازد.اند، روشن میکه همچنان در تحیر میان اسالم و کفر، بالتکلیف مانده و هنوز به هیچ سویی نگرویده
قاعده عقلی لطف از جمله دالیل پشتیبان این انگاره اسـت. خداونـد مهربـان، عـالم بـه وجـود خیـل 

از تشـرا بـه دیـن  هایی است که در بسیاری از موارد به سب  عوامـل و شـرایط مختلـف،عظیمی از انسان
ها و مالکات عنوان کفر نیز بر آنان، منطبق نیست. خداوندی که مهربان اسـت اند، اما سنجهاسالم بازمانده

آلود با این دسـته از خالیـق خـود، سـخن گفتـه و و عالم به این واقعیت، چگونه ممکن است با لحن عتا 
باشـد بـرای عمـوم غیرمسـلمانانی کـه مالکـات و قاصر و مقصر را در هم بیامیزد  به حکم عقـل اگر قرار 
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دهند، مبتنی بر آیـات قـرآن پایـانی ها را تشکیل میهای کفر را نیز دارا نیستند و خیل عظیمی از انسانمولفه
پاسخ بماند: آیا آفرینش انسان بـه جهـت تعـالی و رشـد تلخ و سوزان را متصور شویم، شاید این سئوال، بی

کند نه تنها عـذا  اخــروی سازی  در نتیجه عقل مبتنی بر لطف الهی، حکـم میبوده و یا به جهت جهنم
بلکه عقوبات دنیوی و احکـام دنیوِی خاص کفار نیز به طریق اولی بر ایشان حمل نشـود. شـهید مطهـری 

به نظر حکمای اسالم از قبیل بوعلی و صدرالمتالهین، اکثریت مردمی که بـه حقیقـت اعتـراا »گویند: می
/ 1)مطهـری،  «رند قاصرند نه مقصر. چنین اشخاصی اگر خداشناس هم نباشند مغـذ  نخواهنـد شـدندا

(. قاعده لطف و قیاس اولویت، دالیلی هستند که بـه اثبـات و اعتبـار ایـن نگـرش، مساعــدت ویـژه 312
 کنند.می

آورد. روایـت مـی رقی  باالمؤیدات و بلکه دالیل روایـی، این نگرش و انگاره را تا سرحد دیدگاهی بی
ـِذی »معتبر زراره از امام باقر )ع( چنین است:  ـَو الَّ ْسَتْضَعِف. َفَقاَل: ه  َسَأْلت  َأَبا َجْعَفر  )علیه السالم( َعِن اْلم 

یَماِن؛ اَل َیْسَتِطیع  َأْن ی   َر؛ َو اَل َیْهَتِدی َسِبیاًل ِإَلی اإْلِ ْفِر، َفَیْکف  َر؛ اَل َیْهَتِدی ِحیَلً  ِإَلی اْلک  ْؤِمَن َو اَل َیْسَتِطیع  َأْن َیْکف 
م  اْلَقَلـم   ـوِع َعـْنه  ـْبَیان َمْرف  ـوِل الصِّ ق  َساِم َعَلی ِمْثـِل ع  َجاِل َو النِّ ْبَیان  َو َمْن َکاَن ِمَن الرِّ م  الصِّ / 2)کلینـی، .« َفه 

( درباره مستضعف پرسیدم(، زراره می191 اَلم  . فرمـود: او کسـی اسـت کـه نـه گوید از امام باقر )َعَلْیِه السَّ
توانـد ایمـان آورد و نـه تـوان کفـر یابد که کافر شود و نه راهی به سوی ایمان. نـه میراهی به سوی کفر می

ورزیدن. پس آنان کودکان و مردان و زنانی هستند که عقلشان چون کودکان است )و( قلم )تکلیف( از آنـان 
 برداشته شده است.

ت حدیث، گفتنی است یکی این است کـه بیـان واژه کودکـان و محجـوران از چه که در بررسی داللآن
توان موارد و مصادیق استضعاا را منحصـر بـه آن دانسـت. رو نمیبا  ذکر مصداق و مثال است. از همین

، افــراد «توانـد کفـر بـورزدنه راهی به سوی ایمان دارد و نه می»فرماید زیرا تحلیل و تعلیل امام )ع( که می
های دینی هستند و های الزم در خصوص آمـوزههایی که فاقد آگاهیتواند در برگیرد. انسانیگری را نیز مید

های کفر، آنان را از نعمت اسـالم، محروم ساخته است و خود نیز در ایـن محرومیـت، یا سیطـره حکومت
)ع( باشند. نکته شایان ذکر در این توانند مشمول تعلیل امام قاصـرند. طبیعی و بدیهی است که این افراد می

است. گویا امام )ع(، قلـم تکلیف را متوجـه ایـن افـراد )مستضـعف( « مرفوع عنهم القلم»روایت، عبارت 
داند، ممکن است کـه ایشـان را از داند. این عبارت عالوه بر این که آنان را موضوعا و مصداقا کافر نمینمی

رج نماید. بنابراین با برداشتن احکام مربوی به کفار از ایـن دسـته از ذیل احکام مربوی و مختِ  کفار، خـا
ها، به اجتهاد و تفقهی نوین و تدوین احکام و قوانین جدیدی برای ایـن گـروه نیـاز خـواهیم داشـت. انسان

احکامی که رویکردش این است که نه امتیازات مسلمانان را در برداشته باشـد و نـه همچـون احکـام ویـژه 
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، توأم بـا سـختگیری و عـدم احتـرام باشـد )حـذا امتیـازات مسـلمانان در کنـار برداشـتن احکـام کافران
 گیرانه کافران(.سخت

داند، به تشـکیل قسـمتی از افزون بر این دالیل، بخشـی از مفاد ادله انگاره دوم که افراد را ذاتًا کافر نمی
کند. ادله نظریه و انگـاره دوم، مبتنــی بـر ک میدانیم، کمقیاس و استدالل ما که افراد مشکوک را کافر نمی

ها باشد، هرچند که قبل سرشتی انساننبودن کفر و بر پایه طهارِت ذاتی آدمیان است. اگر اصل بر پاکفطری
توان شوند اما در صورت نداشتن مالکات کفر نیز نمیاز اعتقاد و اقرار قلبی و زبانی به جرگه اسالم وارد نمی

فر به حسا  آورد. به دیگر سخن، روح پاک آدمی، علت و سب  کرامت و تکریم او اسـت. اگـر ایشان را کا
اصل کرامت ذاتی و اولیه انسان، پذیرفته شود، هر چند نتوان فرد مشکوک را در جرگه اسالم، وارد نمـود امـا 

ی انسـان ایـن توان وی را از جمعیت کافران، جدا ساخت. یکی از نتایج طهارت و کرامت ذانـکم میدست
 است که در چنین موقعیتی )حتی اگر نتوان او را مسلـمان شمرد(، او را کافر ندانیم.

 
 رویکرد احکام ویژه

بنابراین به جاست که با تدوین اصل فقهی استضعاا، هنگام شک در کفر و عدم کفر افراد، حکـم بـه  
گاه را که نه داستضعاا ایشان نمود. در این صورت انسان ر جان  ایمان و اســالم هسـتند و نـه در های ناآ

بایست احکام فقهی متناس  شک میالکفر، مجزا و جدا کرد. بیتوان از افراد مسلمحـوزه کفر و انکار، می
با وضعیت ایشان تعیین شود. چرا که روا نیست فردی که از روی آگاهـی، اختیار و کمـال، اما از سر عنـاد، 

طرا که به سب  عوامل مختلـف، هنـوز کند با افراد بیا انکار و تکذی  میاصـول دین و ضروریات دین ر
ردیف باشند و با نگاه و روش یکسان با ایشان رفتار شود و البته از سوی سنگ و همباشند، همبالتکلیف می

قلـ  ایشـان دیگر نیز روا نخواهد بود این دسته از افراد که دارای شرایط اسـالم نیستند و نور ایمان هنوز بـر 
 پرتو نیافکنده، از حقوق و امتیازات مساوی با مسلمانان برخوردار شوند.

در فقـه اسالمی، هر کدام از کافر و مسلمان، احکام و تکالیف ویژه خـود را دارنـد. امـا بایسـته و الزم 
چنـد کـه ای شده و احکام و قوانینی متناس  وضع شـود. هراست به عنوان و افراد مستضعف نیز توجه ویژه

این دسته از افراد به دلیل نداشتن شرایط اسالم، حق بهره بـرداری از حقـوق و مزایـای خـاص مسـلمانان را 
توان احکـام خـاص کـافران را بـر ندارند ولی از دیگر سو به حکم عقل و به استناد اصول مسلم فقهی، نمی

انزوا و فشار بر کفـار، تشریع شـده  ها اجرا نمود. احکامی که با رویکرد تحدید )محدودسازی(، تحقیر،آن
ها، تبیـین حـدود و ثغـور آن، نیازمنـد یابی به عنوان سومی )عنوان مستضعف( بـرای انسـاناست. با دست

اجتهاد و بیان احکاِم مخت  به این دسته است. پیدایش مرزبندی روشن و مـآال صـدور احکـام و فتـاوای 
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ایسته است. گفتنی است مدعای ما نه صدور و رسـیدن بـه متناس  با موضوع حکم، امری شایسته و بلکه ب
متن فتاوا و احکام ویژه در این نوشتار است بلکه بیان لزوم و بایستگی صدور این احکام مبتنی بر محرومیت 

گیرانه اسـت( در از امتیازات خاص مسلمانان از یک سو و البته اجرا نشدن احکام ویژه کافران )کـه سـخت
 مورد آنان است.

هایی برای تردد به امـاکن مقــدس شدن مناسبات و زمینهه عنوان نمونه، حکم به عدم نجاست، فراهمب
های دینی، رفتـار توأم با احتــرام بـا ایشـان و فـراهم آوردن مقـدماتی گیری از آمـوزهمسلمانان به قصد بهره

رسـمیت شـمردن برخـی از جهت آمیختگی با مسلمانان در مناسبات اجتماعی و مناسـک مذهبی و نیز به 
تواند ناشی از رویکرد مورد نظـر، باشـد. ایـن رویکـرد و احکـام ویـژه و حقوق قضایی و زناشویی و... می

توانـد راهگشـا و تر از احکام مخـتِ  کـافران اسـت، میتر و سبکخاص عنوان مستضعف که قطعًا مالیم
توان افراد غیرمسلمانی را تصـور کـرد بنابراین می ساز ورود این افـراد به عرصـه ایمـان و اسـالم شود.زمینه

تر از گرفته از حکومت اسالمی و مهمکه نه در جنگ با مسلمانان باشند و نه در معاهده و مصالحه و نه امان
های هـا و شـاخ همه، عنـوان کافر بر آنان اطالق نشود. در این صورت هرگاه این افراد دربردارنـده مالک

 از اینکه اهل کتا  باشند یا نباشند، حکم کفار بر ایشان جاری نخواهد شد. کفر نباشد، فارغ
 

 گیرینتیجـه

ها وجود دارند که مستند به منابع دینی، عنـوان مستضـعف غیر از کافر و مسلمان، قسم سومی از انسان
گه مسلمانی، آدا  و بر آنان، قابل اطالق است. این گروه افراد نه عنوان مسلمان را دارند )چراکه ورود به جر

های کفر را. مالکـات و عناصری که تا در وجود فرد نباشد، توصـیف ها و مولفهشرایط را دارد( و نه شاخ 
تابند. بـه همـین جهـت نـه از آن گـروه او به وصف و عنوان کافر، نه منطق ادله و نه شم فقاهت آن را برنمی

وهی نه محـذور و تنگنای عقلی دارد و نه منـع شـرعی. هستند و نه جزم این دسته. تصویر و تصور چنین گر
اجـرای  شناسـد. افزودنـی اسـت کـهبندی، این گروه را به رسـمیت میای وجود دارد که در تقسیمبلکه ادله

آیـد، از نتـایج ایـن بررسـی و اصـل استضعاا در هنگامی که در مسلمان یا کافربودن افراد، شک پیش می
است. پس بهتر است که این گروه و دسته، احکام و مقررات شرعی و فقهـی ویـژه موید این مدعا و پیشنهاد 

خودشان را داشتـه باشند. رویکرد ما این است که در صدور احکام و فتاوای مربوی و مرتبط با اینـان، نـه از 
 مند شوند و نه ذیل احکام سخت و شدیدی کـه مخـت  کـافرانامتیازات خاص و مخت  مسلمانان، بهره

امتیازتر از مسلمانان. طبیعـی و بـدیهی اسـت ایـن نگـاه تر از کافران و کمت، قرار گیرند. احکامی مالیماس
 تواند در جل  و جذ  آنان به فضای نورانی دین اسالم، کمک شایانی بنماید.می
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 ق. 1121، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام )ره(، چاپ اول، کتاب الطهارةخمینی، روح الله، 
یق صفوان، عدنان داودی، بیروت، دارالعلـم الـدار ، تحقالمفردات الفاظ القرآنراغ  اصفهانی، حسین بن محمد، 

 ق. 1112الشامیه، 
 ق. 1127، قم، موسسه امام صادق )ع(، چاپ دوم، االیمان و الکفرسبحانی، جعفر، 

 ق. 1191، بیروت، دار احیام، چاپ هفتم، جواهر الکالمصاح  جواهر، محمد حسن بن باقر، 
ی(، مشهد، موسسـه صـاح  الزمـان )ع(، چـاپ اول، )محش مجمع الرسائل______________________، 

 ق. 1115
 ق. 1423، دار اَلضوام للطباع ، لبنان، چاپ اول، ما وراء الفقهصدر، محمد، 

 .1322، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، تفسیر پرتوی از قرآنطالقانی، محمود، 
 .1371، انتشارات اسالمی، چاپ پنجم، ، موسوی همدانی، قمترجمه تفسیر المیزانطباطبایی، محمدحسین، 

ینطریحی، فخرالدین بن محمد،  ، سید احمد حسینی، تهـران، کتابفروشـی مرتضـوی، چـاپ سـوم، مجمع البحر
 ق. 1112

یق الرشادحسن، طوسی، محمد بن   .1015ستون، چاپ اول، ، تهران، کتابخانه چهلاالقتصاد الهادی إلی طر
 ق. 1113، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، االحکامقواعد عالمه حلی، حسن بن یوسف، 

یف المرتضیالهدی، علی بن حسین، علم ، سـیدمهدی رجـایی، قـم، دارالقـرآن الکـریم، چـاپ اول، رسایل الشر
 ق. 1195
، قـم، انتشـارات اسـالمی، چـاپ اول، قواعـد اححکـاماللثام و اإلبهام عن کشفحسن، هندی، محمدبن فاضل 
 ق. 1112
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 ق. 1112، هفت جلدی، تهران، دارالکت  االسالمیه، چاپ ششم، قاموس القرآنرشی، علی اکبر، ق
 ق. 1129، قم، دارالحدیث للطباعه و النشر، چاپ اول، الکافیکلینی، محمدبن یعقو ، 

، قـم، مجمـع الـذخائر، چـاپ اول، غایه اآلمال فی شـرح کتـاب المکاسـ مامقانی، محمد حسن بن عبد الّله، 
 ق.1312

، جمعی از محققان، بیروت، داراحیـا التـراث العربـی، چـاپ دوم، بحار االنوارمجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، 
 ق. 1193

 ق. 1197، محمد علی بقال، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، شرایع االسالمحسن، محقق حلی، جعفر بن 
 ق. 1111ر للطباعه، چاپ اول، ، بیروت، دارالفکالعروستاج مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، 

 ق. 1127، قم، جامعه مدرسین قم، الفقهمصطلحات مشکینی، علی، 
یممصطفوی، حسن،   ق. 1192، تهران، مرکز الکتا  للترجمه و النشر، چاپ اول، التحقیق فی کلمات القرآن الکر
 ق. 1135، تهران، انتشارات صدرا، چاپ نوزدهم، آثار مجموعهمطهری، مرتضی، 

 ق. 1421، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، فقه اإلمام الصادق علیه السالمنیه، محمد جواد، مغ
 ق. 1121، قم، مدرسه امام علی ابن ابی طال  )ع(، چاپ اول، کتاب النکاحمکارم شیرازی، ناصر، 

 


