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معیار شناسی ایمان و کفر از دیدگاه اشعری، ماتریدی، فخررازی1

حبیب اهلل تاجیک2

چکیده
     در ایــن تحقیــق، مباحــث مربــوط بــه ایمــان و کفــر از دیــدگاه اشــعری، 
ماتریــدی و فخــررازی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــا مراجعــه بــه آثــار 
ــد، حقیقــت  ــه ایشــان معتقدن ــن اســت ک ــده، ای ــه دســت آم ــه ب ــان، آنچــه ک آن
ــان  ــل نیســت؛ این ــی اســت و عمــل در ماهیــت ایمــان دخی ــق قلب ایمــان، تصدی
متعلــق ایمــان را »ماجاءبه النبــی« و جایــگاه آن را قلــب می داننــد. هــر ســه قائلنــد 
کــه ایمــان قابــل افزایــش و کاهــش نیســت. تنهــا مــورد اختــاف آنهــا در بحــث 
ــت  ــد اس ــدی معتق ــورد ماتری ــن م ــه در ای ــد؛ ک ــان می باش ــام و ایم ــاد اس اتح
اســام و ایمــان یکــی هســتند، امــا اشــعری و فخــررازی، اســام را عــام و ایمــان 
ــد  ــی“ می دانن ــب “ماجاء به النب ــر را تکذی ــد. ایشــان حقیقــت کف را خــاص می دانن
و حکــم بــه تکفیــر مرتکــب کبیــره و اهــل  قبلــه نمی کننــد. بــا توجــه بــه نظریــات 
آنهــا در مــورد ایمــان و کفــر، قبــول نداشــتن خلفــاء نیــز موجــب کفــر نمی شــود. 
نتیجــه آن کــه بنابــر عقایــد آن هــا بــه راحتــی نمی تــوان کســی را محکــوم بــه کفــر 

کــرد.

واژگان کلیدی: ایمان، کفر، اشعری، ماتریدی، فخررازی.
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2  دانش پژوه دوره کارشناسی فقه و معارف اسالمی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس 
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     مقدمه
در آن هنــگام کــه شــرك و جهالــت همــه جــا را فراگرفتــه بــود و انســان بــدور از 
حقیقــت انســانیت بســر می بــرد، خداونــد بــا نــور وجــود بهتریــن خلــق خــود، مــردم 
را بــه ســوی هدایــت فراخوانــد. اولیــن ســخن ایــن فراخــوان، ایمــان بــه خــدا، پیامبــر 
ــن  ــود کــه ایمــان و کفــر از اولی ــن رو ب ــود. از ای و معــاد، و نهــی از تکذیــب آن هــا ب

اصطاحــات دیــن اســام قــرار گرفــت.
ــدن  ــد آم ــوده و موجــب پدی ــه مســلمانان ب ــورد توج ــاز م ــر از دیرب ــان و کف ایم
ــاله  ــن مس ــده اســت. ای ــخ اســام ش ــول تاری ــی در ط ــای مختلق اندیشــه ها و فرقه ه
ــان اســام  ــته، یکــی از مباحــث مطــرح جه ــز چــون گذش ــروزه نی ــز، ام بحث برانگی
ــرب  ــتعماگران غ ــد، اس ــود می برن ــه از آن س ــانی ک ــا کس ــفانه تنه ــه متاس ــت ک اس
هســتند. آن هــا بــا جمــع بنــدی تجربیــات چندیــن ســاله، بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
ــاد  ــود، ایج ــیطانی خ ــداف ش ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــن راه ب ــن و موفق تری ــه مهمتری ک
تفرقــه در میــان مســلمانان اســت، آن هــا بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود دســت بــه 

ایجاد جو بدبینی و عقاید تکفیری در میان مسلمانان زدند. 
البتــه اختــاف نظــر در مــورد ایمــان و کفــر، در بیــن متکلمــان اســامی، واقعیتــی 
انکارناپذیــر اســت، امــا بایــد مشــخص شــود کــه ایــن اختــاف آراء، بــدان حد نیســت 
ــه  ــای آن دو، ب ــر و معیاره ــان و کف ــن رو بررســی ایم ــد. از ای ــر بیانجام ــه تکفی ــه ب ک

خصــوص از دیــدگاه بــزرگان اهــل ســنت، ضــرورت دارد.

پیشینه تحقیق
ــی  ــات قرآن ــن اصطاح ــر) از مهم تری ــن و کاف ــا )مؤم ــتقات آنه ــر و مش ــان و کف ایم
ــوده  ــی مطــرح نب ــر اکــرم خیل ــان پیامب ــاره آن دو در زم وکامــی می باشــند و بحــث درب
اســت، زیــرا ایمــان و کفــر مســائل پیچیــده و مبهمــی بــه نظــر نمی رســیدند. آنچــه بحــث 
ایمــان و کفــر را بــه جــد در میــان مســلمانان مطــرح ســاخت، مســئله حکمیــت در عصــر 
ــن،  ــگ صفی ــر جن ــود. در اواخ ــام ب ــپاه ام ــوارج از س ــری خ ــاره گی ــی)ع( و کن ــام عل ام
گروهــی از ســپاه حضــرت علــی، از فرمــان آن حضــرت ســر برتافتــه و حکمیــت را بــر او 
تحمیــل کــرده و باعــث شــکل گیــری گــروه بدعــت پیشــه خــوارج شــدند. ایــن جماعــت 
ــاع  ــن اوض ــتند .ای ــت نمی دانس ــق خاف ــه را الی ــی و معاوی ــام عل ــت، ام ــاب خاف در ب
گرچــه دارای ماهیــت سیاســی بــود، ولــی آن هــا ایــن مســئله را بــه عنــوان مســئله ای صرفــًا 
سیاســی، مــورد بحــث قــرار نمی دادنــد .خــوارج بــرای شکســت دادن مخالفــان سیاســی 
خــود )شــیعه و بنــی امیــه( و طــرد و رهبــران آن دو گــروه، پرســش اصلــی خــود را از امت 
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اســامی،  چنیــن مطــرح کردنــد: کســی کــه تابــع علــی اســت، کافــر اســت یــا مؤمــن؟ 
تابــع معاویــه مؤمــن اســت یــا کافــر؟

ــه  ــا کســی ک ــد: آی ــه طــرح کردن ــن گون ــن ســؤال را ای ــان در ســطح نظــری، همی آن
مرتکــب گنــاه کبیــره می شــود، آیــا هنــوز مؤمــن اســت یــا بــه ســبب همیــن امــر، کافــر 
تمــام عیــار اســت؟ از همیــن جــا بــود کــه مســئله مشــهور کامــی »مرتکــب الکبیــره« بــه 
وجــود آمــد. وقتــی پرســش بــه اینجــا رســید، کامــًا روشــن اســت کــه پاســخ مناســب بــه 
آن، بــدون داشــتن نظریــه ای معیــن در بــاب ایمــان و حقیقــت آن، میســر نیســت. همیــن 

امــر، ســبب شــد کــه بحث هــای کامــی تمایــز میــان ایمــان و کفــر بــه میــان آیــد.
البتــه خــوارج بــه جــای اینکــه مســتقیماً بــه مســئله ایمــان بپردازنــد، تمــام توجــه خود 
را بــه مفهــوم کفــر معطــوف می کردنــد؛ یعنــی آنهــا ســؤال نمی کردنــد کــه مؤمــن کیســت 
یــا حتــی کفــر چیســت؟ بلکــه ایــن پرســش را مطــرح می کردنــد، کــه غیــر مؤمــن یــا کافر 
کیســت؟ ایــن جماعــت پذیرفتنــد کــه اعمــال جوارحــی؛ یعنــی انجــام طاعــات، از عناصــر 

متشــکله و از ارکان ایمــان می باشــد و بنابرایــن، مرتکــب کبیــره را کافــر می دانســتند.
ــاره اعضــای گــروه خــود،  ــر و ایمــان، و تبعیــض درب ــر کف ــراط خــوارج در ام اف
موجــب پدیــد آمــدن گروهــی دیگــر بــه نــام مرجئــه شــد، کــه اساســاً مرتبــه عمــل را 
از ایمــان تأخیــر انداختنــد و بــر آن شــدند کــه اعمــال در اصــل ایمــان دخالتــی نــدارد.

ــت و  ــدال رف ــه ســوی اعت ــاب ایمــان ب ــی در ب ــه طــرز تلق ــس از خــوارج و مرجئ پ
تلقــی خــوارج از ایمــان توســط معتزلــه بســط یافــت و آنــان در کل پذیرفتنــد کــه اعمــال 
ــاف  ــر خ ــره، ب ــوص مرتکب کبی ــا درخص ــهم دارد. ام ــان س ــت ایم ــی در حقیق جوارح

گــروه خــوارج، قائــل بــه اصــل منزلــة بیــن المنزلتیــن شــدند.
ــده، ســپس  ــه وجــود آم ــر، در فضــای سیاســی ب پــس بحــث از مســئله ایمــان و کف
انــدك انــدك جنبــه کامــی آن اهمیــت بیشــتری یافت.)جمعــی از پژوهشــگران، 1382ش: 

)28
بعــد از آن متکلمــان نیــز در کتاب هــای کامــی خــودت بــه بحــث چیســتی ایمــان و 

کفــر پرداختنــد.     

بحث اول: کلیات

الف( ایمان در لغت
ــق  ــای تصدی ــه معن ــد و ب ــال می باش ــاب إفع ــن“ مصــدر ب ــه “أم ــان“ از ریش “ایم
اســت.)ابن منظــور، 1375ش، ج3: 113؛ راغــب، 1384ش: 91؛ طریحــی، 1375ش ج6: 

)204
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حاصــل کام اهــل لغــت ایــن اســت کــه، ثاثــی مجــرد مــاده »امــن« در معنــای ضد 
رس اســتعمال می شــود... امــا ثاثــی مزیــد آن اگــر متعــدی بــه بــاء یــا الم باشــد، بــه 
معنــای تصدیــق؛ و اگــر متعــدی بنفســه باشــد بــه معنــی ضــد ترس اســت. )ســبحانی، 

1416ق:10(

ب( ایمان در اصطالح
قاضی ایجی می گوید:

»ایمــان در نــزد مــا عبــارت اســت از: تصدیــق پیامبــر در آنچــه آورده اســت. ایمــان 
ــه  ــی ب ــان شــده اســت و ایمــان اجمال ــا بی ــرای م ــًا ب ــه آنچــه تفصی ــی ب تفصیل

ــا: 384( ــی، بی ت ــتورات اجمالی.«)ایج دس
ــت از  ــارت اس ــی عب ــزد ایج ــان در ن ــت ایم ــوان گف ــه می ت ــورت خاص ــه ص ب

ــت. ــه آورده اس ــر در آنچ ــق پیامب تصدی
شــیخ طوســی در معنــای اصطاحــی ایمــان مــی گویــد: شــیخ ایمــان را تصدیــق 

ــد. ــی می دان قلب

و( کفر در لغت 
ــارت اســت از:  ــی آن عب ــای اصل ــر اســت و معن ــن واژه در اصــل از ریشــه کف ای
پوشــاندن و پنهــان کــردن )راغــب، 1384ش:714 ؛ ابــن منظــور، 1375ش، ج5: 417(
ایــن کلمــه توســعاً در معانــی دیگــر اســتعمال شــده اســت ماننــد: ضــد ایمــان، شــکر 

نعمــت بجــا نیاوردن.)همــان(

ه( کفر در اصطالح
ــد و  ــف کرده ان ــان تعری ــی ایم ــد آن، یعن ــیله ض ــه وس ــر را ب ــن کف ــر متکلمی اکث
ــا خــاف االیمــان آورده اند.)طوســی،1362ش: 293؛  ــی چــون عــدم االیمــان ی عبارات

حلــی،1390ش: 301؛ ایجــی، بی تــا: 386؛ تفتازانــی،1432ق، ج3: 459( 

1(حقیقت ایمان 
در حقیقت ایمان، چهار دیدگاه عمده وجود دارد:

ــه 4.  ــدگاه اقرار گرایان ــه 3. دی ــدگاه معرفت گرایان ــه  2. دی ــدگاه عمل گرایان 1. دی
ــه  ــدگاه تصدیق گرایان دی

اول: ایمان و عمل
اشــعری: وی در دو کتــاب خــود )اللمــع و االبانــه( دو تعریــف متفــاوت از ایمــان 
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ارائــه داده اســت. در کتــاب االبانــه خــود، ایمــان را اینگونــه تعریــف کــرده اســت: »ان 
االیمــان قــول و فعل«)اشــعری، 1998م: 18( در نــگاه اول ایــن طــور بــه نظــر می رســد 
ــر،  ــا حقیقــت ام ــد، ام ــی و اعمــال می دان ــرار زبان ــه اشــعری، ایمــان را مجمــوع اق ک
ایــن چنیــن نیســت ، بلکــه وی ایمــان را تصدیــق و عمــل و قــول را شــاخه هــای آن 

می دانــد.
ــد  ــان خواه ــق بی ــان و تصدی ــث ایم ــل مبح ــعری ذی ــه اش ــل نظری ــح کام توضی

شد.   
ماتریــدی: گرچــه وی مســتقًا بــه بحــث دخیــل بــودن اعمــال در ایمــان نپرداختــه، 
امــا در ضمــن مباحــث ایمــان، اشــاراتی بــه ایــن مطلــب دارد کــه موضع وی را نســبت 

بــه ایــن مســئله مشــخص می کنــد. بــه طــور مثــال در کتــاب التوحیــد، ذیــل آیــه،
ِذیــَن  ــِه َو َمــا َنــَزَل ِمــَن الَحــقِّ َو اَل َیُکوُنــوْا کَالَّ ن تْخَشــَع ُقُلوبُهــْم ِلِذْکــِر اللَّ

َ
ِذیــَن َءاَمُنــوْا أ ِن ِللَّ

ْ
َلــْم َیــأ

َ
»أ

نُهــْم َفاِســُقون«)حدید/16(  َمــُد َفَقَســْت ُقُلوبُهــْم  َو َکِثیــٌر مِّ
َ
وُتــوْا اْلِکَتــاَب ِمــن َقْبــُل َفَطــاَل َعَلیِهــُم اأْل

ُ
أ

ــت و )در  ــرار داده اس ــاب ق ــورد عت ــان را م ــه مؤمن ــن آی ــد در ای ــد: خداون می گوی
صــورت عــدم خشــوع قلــوب آنهــا در بــرار آیــات الهــی( وعــده عــذاب بــزرگ بــه 
آنهــا داده اســت، بنابرایــن روشــن می شــود کــه اســم ایمــان بــرای آنهــا باقــی اســت، در 
نتیجــه قــول کســانی کــه گفته انــد بــا گنــاه، شــخص از ایمــان خــارج می شــود )قــول 
معتزلــه( و همچنیــن قــول کســانی کــه حکــم بــه تکفیــر شــخص گناهــکار می کننــد 
ــه عــاوه بطــان ایــن قــول کــه »ایمــان، اســمی  )قــول خــوارج(، باطــل می شــود، ب

ــات اســت« روشــن می شــود.)ماتریدی، 1419ق: 272(  ــرای همــه طاع ب
در کتــاب شــرح الفقــه االکبــر کــه منســوب بــه وی اســت، نیــز چنیــن آمــده اســت؛ 
ان االیمــان محلــه القلــب و المعاصــی محلــه االعضــاء و همــا فــی محلیــن مختلفیــن 
فــا یتنافیان)دغیــم، 1429ق(  در ایــن عبــارت بــرای نفــی دخالــت اعمــال در ایمــان، 

توجــه بــه جایــگاه آن دو معطــوف شــده اســت، اســتدالل اینگونــه اســت:
اگــر اعمــال جوارحــی در حقیقــت ایمــان دخیــل باشــد، بایــد محــل و جایــگاه آنها 
واحــد باشــد، حــال آنکــه محــل آن هــا متفــاوت اســت، پــس اعمــال در حقیقــت ایمان 

ــت. دخیل نیس
در توضیــح ایــن اســتدالل الزم اســت ذکــر شــود: اگــر دو عنــوان یکــی باشــد، الزم 
اســت، هــر دو در یــک محــل بــروز داشــته باشــد، زیــرا اختــاف مبــدا و محــل ایجــاد، 
داللــت بــر تفــاوت و عــدم دخیــل بــودن آنهــا در یکدیگــر دارد، در نتیجــه عمــل، بــه 

علــت تفــاوت محــل بــروز آن، خــارج از حقیقــت ایمــان اســت.
شــارحان عقایــد ابومنصــور نیــز بــه تبعیــت از وی اعمــال را جــزء ایمــان نمی دانند، 
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ابومعیــن نســفی در ایــن بــاره می گویــد: اگــر ایمــان، اعمــال را نیــز در برگیــرد، بایــد بــا 
انجــام نــدادن همــه اعمــال یــا برخــی از آنهــا، ایمــان شــخص زائــل شــود، در حالیکــه 
ــه مجــرد  ــر آن ب ــد، کــه ایمــان و احــکام مترتــب ب همــه مســلمانان اتفــاق نظــر دارن
اعتقــاد و پیــش از انجــام هــر عمــل و عبادتــی، تحقــق می پذیــرد، بنابرایــن اگــر اعمــال 
را در حیطــه ایمــان وارد کنیــم، بــه تباهــی ایــن اجمــاع می انجامد.)نســفی، 2011م، ج2: 

 )1080
فخــررازی: وی بارهــا ســهیم بــودن اعمــال در ایمــان را نفــی می کنــد، 
)فخــررازی،1378ش، ج1: 272 و 584؛ ج8: 235؛ ج9: 3؛ ج11: 248 و 280( دلیــل 
عمــده ای کــه وی بــرای اثبــات ایــن مطلــب بیــان می کنــد، آیاتــی اســت کــه در آنهــا 
بعــد از ایمــان، عمــل صالــح ذکــر شــده اســت، وی می گویــد اگــر عمــل داخــل در 
ایمــان باشــد، الزم می آیــد کــه در کام خداونــد تکــرار وجــود داشــته باشــد، و ایــن 

امــر محــال اســت.
ــل، اصــل  ــد عم ــه معتقدن ــت: کســانی ک ــوان گف ــتدالل می ت ــن اس ــح ای در توضی
ــان،  ــر ایش ــد. از نظ ــان نمی دانن ــل را، ایم ــدون عم ــان ب ــت، ایم ــان اس ــی ایم اساس
هنگامــی کــه از واژه ایمــان اســتفاده شــود، عمــل را نیــز شــامل خواهــد شــد، زیــرا 
عمــل، حقیقــت ایمــان اســت، بنابرایــن اگــر بعــد از واژه ایمــان، عمــل ذکــر شــود در 
واقــع همــان واژه ایمــان تکــرار شــده اســت و چنیــن تکــراری کــه هیــچ گونــه فایده ای 
بــرای آن متصــور نیســت، از مصادیــق فعــل عبــث اســت کــه در مــورد خداونــد محــال 

اســت.
بــر ایــن اســتدالل فخــررازی می تــوان ایــن اشــکال را وارد کــرد کــه، ایــن ســخن 
شــما هنگامــی می توانــد صحیــح باشــد کــه اینگونــه تکرارهــا در آیــات قــرآن نیامــده 
باشــد، حــال آنکــه در آیاتــی از قــرآن بعــد از ذکــر یــک حقیقــت کلــی، مــواردی تکرار 
ــِه َو  ــِه َو َمَلئَکِت لَّ ا لِّ ــد، ماننــد »َمــن کَاَن َعــُدوًّ شــده اســت کــه داخــل در آن حقیقــت بوده ان
ــَن ِمیَثاَقُهــْم َو ِمنَك  ِبیِّ َخْذَنــا ِمــَن النَّ

َ
ْلَکاِفِریــن«  و آیــه »َو ِإْذ أ ــَه َعــُدوٌّ لِّ ُرُســِلِه َو ِجبْریــَل َو ِمیَکئــَل َفــِإنَّ اللَّ

یَثاًقــا َغِلیًظــا« . َخْذَنــا ِمْنُهــم مِّ
َ
یــَم  َو أ ــوٍح َو ِإْبَراِهیــَم َو ُموســَی  َو ِعیســَی اْبــِن َمْر َو ِمــن نُّ

در آیــه اول بــا اینکــه جبرئیــل و مکائیــل در مائــک هســتند، و همچنیــن در آیــه 
دوم، پیامبــر اکــرم، حضــرت نــوح، حضــرت ابراهیــم، حضــرت موســی و حضــرت 
عیســی، در انبیــاء هســتند، ولــی خداونــد اســم آنهــا تکــرار کــرده اســت، در بحــث 

ــن صــورت باشــد. ــه همی ــد ب ایمــان هــم می توان
فخــررازی بــه ایــن اشــکال واقــف بــوده و آن را جــواب داده اســت، وی می گویــد 
مــا تکــرار را قبــول داریــم، امــا تکــرار در جایــی صحیــح اســت کــه آن چیــزی کــه 
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تکــرار می شــود، اشــرف آن کلــی باشــد )مثــل جبرئیــل و مکائیــل، کــه اشــرف مائــک 
هســتند، و پیامبرانــی کــه تکــرار شــده اند بــه علــت، اولوالعــزم بــودن، اشــرف انبیــاء 
هســتند( امــا عمــل صالــح اشــرف انــواع امــوری کــه نامــش ایمــان اســت، نمی باشــد، 

پــس عمــل داخــل در ایمــان نیســت.)همان، ج11: 280(
فخــررازی معتقــد اســت کــه اشــرف ایمــان، ایمــان بــه خــدا و روز قیامــت اســت.

)همان، ج4: 404(
دوم: ایمان و معرفت

ــدگاه اشــعری در مــورد نقــش معرفــت در  ــن ایــن مطلــب کــه، دی اشــعری: یافت
ــاب خــود  ــه کت ــدام از س ــچ ک ــرا در هی ــد، زی ــاده ای نمی باش ــان چیســت، کار س ایم
ــدارد. هنگامــی کــه  ــن مــورد اشــاره ای ن ــه، مقــاالت االســامیین( در ای )اللمــع، االبان
ــاره  ــرده و اش ــنده ک ــا بس ــاد آنه ــل اعتق ــه نق ــا ب ــد، تنه ــل می کن ــه را نق ــول کرامی ق
بــه باطــل بــودن عقیــده آنهــا نــدارد. آن زمانــی هــم کــه نظــر خــود را گفتــه اســت، 
اشــاره ای بــه نقــد دیگــر قولــی کــه ایمــان را معرفــت می داننــد، نداشــته اســت. آنچــه 
کــه می تــوان گفــت ایــن اســت کــه برخــی معتقدنــد، اشــعری بــرای معرفــت تاثیــری 
مهــم در ایمــان قائــل بــوده اســت. بغــدادی می گویــد: معرفــت، اصــل اساســی تصدیــق 
ــدا و  ــق خ ــان تصدی ــد: ایم ــعری می گوی ــن اش ــد، ابوالحس ــه می افزای ــت. در ادام اس
رســوالنش در خصــوص اخبارشــان اســت، امــا تصدیــق درســت نیســت مگــر اینکــه 

ــا معرفــت خــدا همــراه باشــد.)دغیم، 1429ق، ج2: 262( ب
با توجه به این سخن، اشعری معرفت را مقدمه تصدیق می داند.

ماتریــدی: ابومنصــور در کتــاب التوحیــد خــود قســمتی را به این مطلــب اختصاص 
ــد.  ــت می پندارن ــا معرف ــان را تنه ــه ایم ــتند ک ــانی هس ــد کس ــد، وی می گوی می ده
ــا  ــت ت ــد معرف ــا می گوی ــل اســت، ام ــم قائ ــان نقشــی مه ــت در ایم ــرای معرف وی ب
زمانــی کــه بــه تصدیــق منجــر نشــود، دلیــل بــر ایمــان شــخص نمی باشــد. معرفــت 
زمینه ســاز تصدیــق و ایمــان هــم تصدیــق قلبــی اســت. او بیــان می کنــد کــه، ایمــان در 
لغــت بــه معنــای تصدیــق اســت و کفــر کــه ضــد آن اســت، بــه معنــای تکذیــب، حال 
اینکــه معرفــت در لغــت بــه معنــای آگاهــی و ضــد آن جهــل و عــدم شــناخت اســت، 

پــس بــا توجــه بــه معنــای لغــوی ایمــان، بایــد گفــت: ایمــان تصدیــق قلبــی اســت.
ــد و  ــه می کن ــد، توجی ــت می دانن ــان را معرف ــه ایم ــاد کســانی را ک ــی اعتق وی حت
می گویــد: آنهایــی کــه ایمــان را معرفــت می داننــد بــه ایــن علــت اســت کــه معرفــت 
موجــب تصدیــق می شــود، بــه همیــن دلیــل ایمــان را کــه تصدیــق اســت، معرفــت 

نامیده اند.)ماتریــدی،1419م: 273( 
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بنابرایــن از نــگاه ابومنصــور، معرفــت امــری بــس بــا اهمیــت اســت. تــا معرفــت 
نباشــد، تصدیقــی نیســت. اگــر تصدیــق نباشــد، ایمانــی وجــود نخواهد داشــت. انســان 
بایــد اول معرفــت پیــدا کنــد، تــا بــه تصدیــق برســد. اما اگــر در مرحلــه معرفــت بماند 
و تصدیــق نکنــد، بــدون شــک، کافــر خواهــد بــود؛ آن هــم کفــر تنهــا نــه، بلکــه کفری 

کــه بــا عنــاد همــراه اســت.
ــعری  ــد اش ــا همانن ــد، ام ــا نمی دان ــت تنه ــان را معرف ــه ایم ــررازی: وی گرچ فخ
و ماتریــدی بــرای معرفــت اهمیــت قائــل اســت. وی عقیــده خــود را در ایــن مــورد 
ــت باشــد،  ــا معرف ــد همــراه ب ــق اســت، بای ــه تصدی ــد: ایمــان ک ــان می کن اینطــور بی
زیــرا ایمــان بارهــا )در قــرآن( بــرای مــدح بــکار رفتــه اســت و اگــر تصدیــق کننــده، 
شــک داشــته باشــد، از کاذب بــودن در امــان نیســت، و در ایــن صــورت بــه مذمــت 
نزدیک تــر اســت.)فخررازی، 1442ق، ج1: 277( در واقــع در نظــر او معرفــت، مقدمــه 

تصدیــق اســت.
وی در جایــی دیگــر از تفســیر خــود، معرفــت را شــرط ایمــان می دانــد و 
می گویــد: اگــر کســی معرفــت بــه خــدا نداشــته باشــد و بگویــد ایمــان دارم، مؤمــن 
نیســت.)همان، ج1: 301(  از ایــن بیــان مشــخص می شــود، اگــر اقــرار زبانــی همــراه 
بــا معرفــت باشــد، داللــت بــر ایمــان دارد، در واقــع مجمــوع ایــن دو نشــان می دهــد 
کــه شــخص قبــل از اظهــار زبانــی، در قلــب خویــش بــه علــت معرفتــی کــه داشــته، 

ــه تصدیــق رســیده و در وادی ایمــان وارد شــده اســت. ب
نتیجــه: از آنچــه بیــان شــد مشــخص می شــود کــه هــر ســه تــن، بــرای معرفــت 
ــدون  ــق ب ــه تصدی ــد. ن ــق می دانن ــاز تصدی ــه و زمینه س ــد و آن را مقدم ارزش قائلن
معرفــت ارزش دارد و نــه معرفــت بــدون تصدیــق، هنگامــی کــه هــر دو آنهــا بــا هــم 

باشــد، انســان، بــا ایمــان خواهــد بــود.

سوم: ایمان و اقرار
اشــعری: بیانــات مختلــف اشــعری موجــب شــده اســت، تــا هــر کــدام از پیــروان 
وی، در مــورد حقیقــت ایمــان، نظــر خاصــی را بــه وی نســبت دهــد. یکــی از پیــروان 
ــد،  ــرط می دان ــان ش ــت ایم ــی را در حقیق ــرار زبان ــعری اق ــت: اش ــه اس ــه گفت وی ک
فخــررازی می باشــد، وی در تفســیر خــود هنگامــی کــه نظریــات در مــورد ایمــان را 
ــق بالقلــب و اللســان معــًا، و  ــی: أن الیمــان هــو التصدی ــد: »القــول الثان ــد، می گوی ــان می کن بی
هــو قــول بشــر بــن عتــاب المریســي، و أبــي الحســن األشــعري«)همان، ج1: 271(  قــول دوم )در 
چیســتی ایمــان(: ایــن اســت کــه ایمــان مجموعــی از تصدیــق قلبــی و زبانــی باشــد، و 
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ایــن قــول بشــر ابــن عتــاب و ابوالحســن اشــعری اســت.
فخــررازی ، معتقــد اســت کــه وی اقــرار زبانــی را در حقیقــت ایمان شــرط می داند، 
اینجــا ایــن ســوال مطــرح اســت، کــه فخــررازی چــرا ایــن قــول را بــه اشــعری نســبت 
ــد  ــت، نمی توان ــه اس ــاب االبان ــارت وی در کت ــود، از عب ــه ش ــر گفت ــت. اگ داده اس
ــرده  ــف ک ــول و عمــل تعری ــه ق ــان را ب ــرا اشــعری در آنجــا، ایم ــح باشــد، زی صحی
اســت، نــه قــول و تصدیــق. و اگــر بگوییــم، بــه ایــن علــت اســت کــه اشــعری قــول 
ــرا وی عمــل  ــح نمی رســد، زی ــه نظــر صحی ــم ب ــاز ه ــد، ب ــان می دان ــروع ایم را از ف
ــی در  ــه راحت ــوان ب ــر حــال نمی ت ــه ه ــد. ب ــروع ایمــان می دان ــم از ف جوارحــی را ه
ایــن مــورد قضــاوت کــرد و نظــر قطعــی داد. امــا ایــن امــر مســلم اســت، کــه اشــعری 

ــد.  ــرار را در حقیقــت ایمــان ســهیم نمی دان اق
ماتریــدی: ابومنصــور اقــرار زبانــی را بــه تنهایــی ایمــان نمی دانــد. وی بــرای اثبــات 
ایــن مطلــب بــه آیــات فراوانــی اســتدالل کــرده اســت. بــه طــور مثــال می گویــد: اگــر 
ایمــان زبانــی کافــی بــود، بایــد ایمــان منافقــان مــورد قبــول واقــع می شــود، در حالــی 
ــِه  ــا ِباللَّ ــاِس َمــن َیُقــوُل َءاَمنَّ کــه خداونــد، خبــر از مؤمــن نبــودن آنــان داده اســت. »َو ِمــَن النَّ

َو ِباْلَیــْوِم ااْلِخــِر َو َمــا ُهــم ِبُمْؤِمِنین« )بقــره/8( )ماتریــدی، 1419ق: 268(
ُغــوِت َو ُیْؤِمــن ِباللــه« می گویــد: همانطــور  ــْر ِبالطَّ وی ذیــل آیــه 256 بقــره،» َفَمــن َیْکُف
ــا زبــان نیســت، ایمــان نیــز همینطــور اســت.)همان: 271(  کــه کفــر بــه طاغــوت، تنهــا ب
مقصــود وی از ایــن عبــارت ایــن اســت کــه، اگــر طاغــوت فقــط بــا زبــان انــکار 
شــود، کافــی نیســت، بلکــه در قلــب نیــز بایــد انــکار شــود. ایــن امــر در ایمــان نیــز 
جــاری اســت و اگــر کســی تنهــا بــا زبــان تصدیــق کنــد، کافــی نیســت، بلکــه بایــد 

همــراه بــا تصدیــق قلبــی باشــد.
نکتــه ای کــه بایــد متذکــر شــد ایــن اســت کــه، ماتریــدی تاثیــر اقــرار زبانــی را نفی 
ــر ایمــان  ــت ب ــی، دالل ــه تنهای ــان ب ــا زب ــرار ب ــد. گرچــه وی معتقــد اســت، اق نمی کن
نــدارد، امــا می گویــد اگــر کســی بــه زبــان اظهــار ایمــان کــرد، احــکام ظاهــری بــر او 
ــر در  ــا از حقیقــت ام ــرا م ــه کفــر او کــرد، زی ــوان حکــم ب جــاری می شــود، و نمی ت
مــورد شــخص اطــاع نداریــم. او می افزایــد: صــرف اجــرای احــکام ظاهــری موجــب 
نجــات شــخص نمی شــود، بلکــه اگــر در درون شــخص ایمــان نباشــد، موجــب دوری 

از رحمــت و غفــران الهــی و مســتلزم عــذاب اســت.)همان، 270(
فخــررازی: وی معتقــد اســت اگــر شــخصی در قلــب، اعتقــادِ از روی علــم دارد، 
امــا از اقــرار امتنــاع مــی ورزد، حکــم بــه ایمــان می شــود، زیــرا امتنــاع از جــاری کــردن 
بــر زبــان را، معصیــت قلمــداد می کنــد و می گویــد چــون معصیــت بــا ایمــان منافــات 
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ــان اســت.)فخررازی، 1442ق، ج1: 300(  ــن شــخص ایم ــدارد، در نتیجــه حکــم ای ن
درنتیجــه از دیــدگاه وی نیــز اقــرار زبانــی ایمــان نیســت.

چهارم: ایمان و تصدیق
تمایــز معرفــت و تصدیــق: نکتــه ای کــه قبــل از بیــان نظریــات در ایــن مــورد، نیــاز 

بــه ذکــر آن اســت، ایــن اســت کــه بایــد میــان معرفــت و تصدیــق تمایــز قائــل شــد.
ــت  ــه ایمــان را معرف ــق صــرف و کســان دیگــری ک ــه ایمــان را تصدی کســانی ک
تنهــا می داننــد، یقینــاً میــان معرفــت و تصدیــق، فرق هایــی قائلنــد و نمی شــود گفــت 
کــه اختــاف آنــان تنهــا نــزاع لفظــی اســت. بــه طــور کلــی دو فــرق میــان تصدیــق و 

معرفــت ذکــر شــده اســت:
1. تصدیــق، مقابــل و ضــد تکذیــب اســت، در حالیکــه معرفــت، در مقابــل جهالــت 

ــد. می باش
ــن،  ــه آن دارد، بنابرای ــم ب ــه عل ــت ک ــزی اس ــه چی ــی ب ــد قلب ــق، پیون   2. تصدی
تصدیــق، امــری اختیــاری و اکتســابی اســت و از همیــن رو بــه آن امــر می شــود و بــه 
آن پــاداش و کیفــر تعلــق می گیــرد. امــا معرفــت بــه یــک امــری، صــرف آگاهــی پیــدا 

کــردن  نســبت بــه چیــزی اســت.)جمعی از پژوهشــگران، 1382ش، ج3: 31( 
    برخــی از آیــات قــرآن صراحــت دارد کــه میــان یقیــن و علــم و ایمــان، فــرق 

ــره/146 و 114( اســت.)نمل/14؛ بق
 اشــعری: در نــگاه نخســت تعییــن موضــع وی نســبت بــه حقیقــت ایمــان دشــوار 
بــه نظــر می رســد، آن هــم بــه علــت عبــارات متفاوتــی اســت کــه در کتاب هــای وی 
آمــده اســت. ایــن تفــاوت در عبــارات، موجــب شــده اســت کــه نســبت هــای متفاوتی 

بــه وی داده شــود.
ابــن حــزم، اشــعری و جهــم را در کنــار هــم قــرار می دهــد و بــه هــر دو ایــن نظــر 
را نســبت می دهــد: ایمــان معرفــت قلبــی خداســت و بــس، اساســاً مهــم نیســت کــه 
انســان بــه زبــان اظهــار کفــر و ایمــان بــه تثلیــث کنــد، یــا در قلمــرو اســام بــدون تقیه 
صلیــب را بپرســتد.)ابن جــزم، 1435ق: ج2: 3(  عامــه حلــی نیــز می گویــد: گرایــش 
اشــعری ایــن بــوده اســت کــه، ایمــان معرفــت اســت.)حلی،1390ش: 449(  اســناد این 

نظــر بــه اشــعری یقیناً خطاســت. 
ایــن اختــاف برداشــت ها از دیــدگاه اشــعری، ناشــی از ایــن واقعیــت اســت کــه 
توصیف هــای متفاوتــی از موضــع اشــعری بــه دســت مــا رســیده اســت. چنانچــه قبــا 
ذکــر شــد، وی دو تعریــف کامــًا متفــاوت از ایمــان، در دو اثــر عمــده کامــی خــود، 
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کتــاب االبانــه و کتــاب اللمــع ارائــه می دهــد. در االبانــه بــه وضــوح بیــان می کنــد کــه 
ایمــان عبــارت اســت از: »قــول و فعــل«. واقعــاً جــای تامــل اســت، کــه چــرا وی حتــی 
تصدیــق را ذکــر نمی کنــد و تنهــا بــه ذکــر، قــول و فعــل بســنده کــرده اســت. هنگامــی 
ــه تعریــف دیگــر وی در اللمــع مراجعــه می شــود، روشــن می شــود کــه ایــن بیــان  ب
نکــردن تصدیــق، داللــت نــدارد کــه تصدیــق را در ایمــان ســهیم نــداد، بلکه بــر عکس، 
تصدیــق را چنــان مهــم و ضــروری می دانــد کــه نیــازی بــه ذکــر آن نمی بینــد. شــاید 
علــت ایــن تعریــف وی از ایمــان، ایــن باشــد کــه وی تنهــا متوجــه اســتدالل بــر ضــد 
مرجئــه، )جهمیــه و کرامیــه( اســت و تاکیــد دارد کــه نبایــد قــول و فعــل را از حقیقــت 

ایمــان خــارج دانســت و هیــچ تاثیــری بــرای آن دو قائــل نشــد.
اشــعری در اللمــع خــود هنگامــی کــه می خواهــد ایمــان را تعریــف کنــد، قــول و 
فعــل را ذکــر نمی کنــد، بلکــه می گویــد: اگــر کســی ســوال کنــد کــه ایمــان در نــزد 
شــما چیســت؟ بــه او می گوییــم ایمــان تصدیــق خداونــد است.)اشــعری،1952م: 123( 
در هــر صــورت، آیــا می تــوان بــه طــور قطــع گفــت کــه حقیقــت ایمــان از نظــر 
وی تصدیــق اســت، یــا آنکــه در کنــار تصدیــق، اقــرار و عمــل جوارحــی را نیــز شــرط 
می دانــد؟ شــاید از آنچــه متکلمــان مکتــب وی در ایــن بــاب از وی گــزارش کرده انــد، 

بتــوان بــه نتیجه ای رســید.
ــی،  ــق می داند.)جرجان ــان را تصدی ــعری ایم ــه اش ــی دارد ک ــاور قطع ــی ب جرجان
1419ق: ج4: 351( شهرســتانی نیــز قاطعانــه می گویــد کــه بــه نظــر اشــعری تصدیــق 
ــا زبــان و عمــل بــه ارکان، از شــاخه ها و  تنهــا امــر ضــروری ایمــان اســت و اقــرار ب

ــروع آن.)شهرســتانی، 1998م: 81(  ف
بــا توجــه بــه ســخن شهرســتانی، از نظــر اشــعری ایمــان همــان تصدیــق باطنــی 
اســت و اقــرار زبانــی، مســتند بــه تصدیــق معیــاری عملــی اســت کــه بــه واســطه آن 
می تــوان حکــم کــرد کــه آیــا انســانی مؤمــن اســت یــا خیــر؟ در نتیجــه اقــرار و عمــل 

جوارحــی نشــانه ای بــرای حکــم ایمــان اشــخاص اســت، نــه اصــل آن. 
 ماتریــدی: بــه عقیــده وی، حقیقــت ایمــان، همــان تصدیــق قلبــی اســت. ســخنان 
ابومنصــور در بحــث حقیقــت ایمــان، بــه اینگونــه اســت کــه ابتــدا دیگــر احتمــاالت 
ــه ایــن  ــا ب ــه آیــات قــرآن، رد کــرده ت ــا توجــه ب ذکــر شــده در حقیقــت ایمــان را، ب

نتیجــه برســد کــه ایمــان همــان تصدیــق قلبــی اســت.
ــان  ــه ایم ــات اینک ــرای اثب ــتدالل ب ــن اس ــرات، چندی ــر نظ ــن رد دیگ وی در ضم

ــد. ــان می کن ــت، بی ــی اس ــق قلب تصدی
ابومنصــور آنجایــی کــه می خواهــد، دلیــل عقلــی بــر رد اینکــه ایمــان اقــرار زبانــی 



ــادات  ــه اعتق ــا ب ــد، و م ــان تعق ــن، و االدی ــه دی ــد: » الن ــد، می گوی ــه کن نیســت، اقام
ــن  ــن شــکل اســت: ایمــان همــان دی ــه ای ــن اســتدالل ب ــر ای ــان القلــوب«. تقری االدی
اســت، دیــن چیــزی اســت کــه بایــد آن معتقــد باشــیم، حــال وســیله اعتقــاد، قلــب 
ــه همــان ایمــان  ــن، ک ــه موجــب دی ــزی ک ــز دیگــر، در نتیجــه آن چی ــه چی اســت ن

ــب اســت.)ماتریدی، 1419ق: 270(  ــود، قل ــی ش اســت، م
ــت  ــان اس ــه ایم ــی ک ــت آن چیزهای ــناخت حقیق ــد: ش ــر می گوی ــی دیگ در جای
)متعلقــات ایمــان(، بــه وســیله تفکــر و دقــت نظــر اســت، و ایــن تفکــر و دقــت نظــر، 
عملــی قلبــی اســت. هنگامــی کــه شــناخت متعلقــات ایمــان عمــل قلبــی اســت، خــود 

ایمــان نیــز بایــد عمــل قلبــی باشــد.)همان: 271( 
مقصــود وی ایــن اســت کــه، امــکان نــدارد شــناخت متعلقــات یــک امــر بــا قلــب 
باشــد، امــا اصــل آن عمــل قلبــی نباشــد. بــه طــور مثــال شــناخت خــدا و معــاد، بــا 
ــا اقــرار زبانــی و  ــه آنهــا قلبــی نباشــد و ب ــا می شــود اصــل ایمــان ب قلــب اســت، آی
غیــر آن باشــد. از دیــد ماتریــدی ایــن امــر محــال اســت و بایــد اصــل آن نیــز عمــل 

قلبــی باشــد. 
ــی اســت. ــق قلب ــان تصدی ــه، ایم ــد ک ــان می کن ــه صراحــت بی ــررازی: وی ب فخ

)فخــررازی، 1442ق: ج1: 272 و 451؛ ج9: 30(  

2(متعلق ایمان
اشــعری: وی معتقــد اســت کــه متعلــق ایمــان یگانگــی خداونــد و آنچــه پیامبــر از 

جانــب خداونــد آورده اســت، می باشد.)شهرســتانی،1998م: 81( 
ماتریــدی: وی صراحتــاً متعلــق ایمــان را بیــان نکــرده اســت، امــا هنگامــی کــه تاثیر 
قــرار را در حقیقــت ایمــان رد می کنــد، ایــن عبــارت را آورده اســت؛ »و علــی هــذا مــا 
بینــا مــن اآلیــات فــی العلــم باالیمــان و امــر القلــوب فیمــا جــاء بــه النصوص«)ماتریــدی،1419ق: 
270(  بــا توجــه بــه ایــن عبــارت می تــوان گفــت: ابومنصــور متعقــد اســت کــه متعلــق 
ایمــان، آن چیزهایــی اســت کــه در نصــوص آمــده اســت. بــه احتمــال فــراوان مــراد 
وی از نصــوص، آیــات قــرآن و احادیــث قطعــی پیامبــر باشــد، یــا بــه عبــارت دیگــر 
آموزه هایــی کــه توســط پیامبــر بیــان شــده، حــال چــه بــه صــورت آیــات قــرآن و چــه 

بــه صــورت ســنت قطعــی پیامبــر.
فخــررازی: وی متعلــق ایمــان را ضروریــات دیــن پیامبــر می دانــد؛ اإلیمــان عبــارة 
عــن التصدیــق بــکل ما عــرف بالضــرورة کونــه مــن دیــن محمد.)فخــررازی،1378ش: 
567؛ 1442ق: ج1: 272( نکتــه ای کــه در بیــان فخــر بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد، 



قیــد بالضــروره اســت. مــراد وی از ایــن قیــد، ایــن اســت کــه آن امــوری در متعلــق 
ایمــان شــرط اســت کــه بــدون شــک جــزء آموزه هــای دیــن پیامبــر باشــد. آن امــوری 

کــه مــورد اختــاف اســت را نمی تــوان متعلــق ایمــان دانســت.

 3(جایگاه ایمان
اشــعری: از آنجایــی کــه اشــعری ایمــان را تصدیــق می دانــد، بایــد جایــگاه آن را 
نیــز قلــب بدانــد. زیــرا تصدیــق امــری قلبــی اســت و آیــات قــرآن نیــز جایــگاه ایمــان 

ــد. ــان کرده ان ــب بی را قل
ماتریــدی: وی در بحــث ایمــان بارهــا اشــاره کــرده اســت کــه جایــگاه ایمــان قلــب 
ــورد ایمــان  ــد ســخن اعــراب در م ــد: خداون ــه 14 حجــرات می گوی ــل آی اســت. ذی
ــدی،1419ق: 268(  در  ــان نبود.)ماتری ــای آن ــان در قلب ه ــرا ایم ــد زی ــل می کن را باط
جایــی دیگــر، علــت مؤمــن نبــودن منافقــان را مخالفــت قلــوب آنــان بیــان می کنــد. 
ْکــِرَه َو َقْلُبــُه 

ُ
ــِه ِمــن َبْعــِد ِإیَماِنــِه ِإالَّ َمــْن أ )همــان: 269(  همچنیــن وی ذیــل آیــه »َمــن َکَفــَر ِباللَّ

ُمْطَمئــنُّ  ِبااْلیَمــان« می گویــد: خداونــد بــه علــت اقــرار زبانــی، کفــر را بــرای مکــره قــرار 
نــداده اســت و ایــن بــه علــت وجــود ایمــان در قلــب اســت. پــس ثابــت می شــود کــه 

جایــگاه ایمــان قلــب اســت.)همان( 
فخــررازی: او نیــز جایــگاه ایمــان را قلــب می دانــد. وی همچــون دیگــران بــرای 
اثبــات ایــن مطلــب بــه آیــات قــرآن اســتدالل می کنــد. وی ذیــل آیــه »َو َقْلُبــُه ُمْطَمِئــنٌّ 
یمــاِن« می گویــد: »یــدل علــی أن محــل الیمــان هــو القلــب « اطمینــان قلبــی بــه وســیله  ِباْلِ
ایمــان، نشــانه ایــن اســت کــه محــل ایمــان قلــب اســت.)فخررازی، 1442ق: ج7: 255(

4(اسالم و ایمان
ــالم  ــد: “االس ــد و می گوی ــاص می دان ــان را خ ــام و ایم ــام را ع ــعری: وی اس اش

اوســع مــن االیمــان، و لیــس کل اســالم ایمانا“.)اشــعری،1998م: 17(  
ــدگاه وی اســام و  ــد؛ از دی ــدی: ابومنصــور اســام و ایمــان را یکــی می دان ماتری
ایمــان تنهــا مغایــرت مفهومــی دارد و در مصــداق و وجــود یــک چیزنــد. بــر خــاف 
ْســَلْمَنا َو 

َ
ــْم ُتْؤِمُنــوْا َو اَلِکــن ُقوُلــوْا أ ــا  ُقــل لَّ ْعــَراُب َءاَمنَّ

َ
بســیاری مفســران کــه از آیــه »َقاَلــِت اأْل

ــا َیْدُخــِل ااْلیَمــاُن فــِی ُقُلوِبُکــم« مغایــرت و تعــدد اســام و ایمــان را اســتفاده کرده انــد،  َلمَّ
ــر آن اســت کــه  ــه تنهــا تغایــر مفهومــی را اســتنباط می کنــد و ب ماتریــدی از ایــن آی
چــون اســام در آن زمــان بــار معنایــی خــاص، و شــاید بــار سیاســی ویــژه ای داشــته 
اســت، کفــاری کــه می خواســتند بــه دیــن اســام بگرونــد، ابائــی نداشــتند کــه بگوینــد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــودداری می کردن ــلمنا« خ ــن »اس ــی از گفت ــم، ول ــان آورده ای ایم



خداونــد امــر کــرده تــا بگوینــد اســام آورده ایم.)ماتریــدی، 1419ق: 284(
ــه عــام بــودن  فخــررازی: دیــدگاه فخــر هماننــد اشــعری اســت؛ یعنــی معتقــد ب
اســام و خــاص بــودن ایمــان اســت. وی تعریــف اســام را متفــاوت از تعریــف ایمــان 
بیــان می کنــد. » اســام عبــارت اســت از: تســلیم شــدن، و ایــن اشــاره دارد بــه انقیــاد 
نســبت بــه تکالیــف صــادره از خداونــد و اظهــار خضــوع و تــرك تمــرد؛ امــا ایمــان 
عبــارت اســت از: عــارف شــدن قلــب نســبت بــه اینکــه، واجــب الوجــود لذاتــه، واحد 
اســت و هــر چیــز غیــر از او مخلــوق و تحــت تدبیــر او اســت.«)فخررازی،1442م: ج6: 

)289
ْخَرْجَنــا َمــن کَاَن ِفیَهــا ِمــَن اْلُمْؤِمِنیَن*َفَمــا َوَجْدَنــا ِفیَهــا َغیــَر َبْیــٍت 

َ
وی اســتدالل بــه آیــه »َفأ

ــَن اْلُمْســِلِمیَن«)الذاریات/35 و 36(  را اینگونــه جــواب می دهــد؛ مســلم اعــم از مؤمــن  مِّ
ــر مؤمــن در  ــدارد. پــس اطــاق مســلم ب ــر خــاص مانعــی ن اســت و اطــاق عــام ب
ــودن اطــاق  ــح ب ــرای صحی ــدارد. وی ب ــودن آنهــا ن ــر یکــی ب ــت ب ــات، دالل ــن آی ای
عــام بــر خــاص مثالــی را ذکــر می کنــد: اطــاق عــام بــر خــاص مثــل آنجایــی کــه 
کســی ســؤال کنــد: آیــا کســی از مــردم در خانــه بــود؟ در جــواب بگوییــد: هیــچ یــک 
از حیوانــات غیــر از زیــد در خانــه نبــود.  در ایــن اســتدالل حیوانــات کــه عــام اســت، 

بــر مــردم کــه خــاص هســتند، اطــاق شــده اســت.)همان: ج10: 181(

5( افزایش و کاهش ایمان
اشــعری: بیــان شــد کــه اشــعری ایمــان را تصدیــق دانســته و اعمــال و اقرارزبانی را 
از فــروع آن. وی در مــورد افزایــش و کاهــش اصــل ایمــان )تصدیــق(، ســخنی بــه میان 
نیــاورده اســت. امــا بــه احتمــال فــراوان نبایــد افزایــش و کاهــش را قبول داشــته باشــد، 
زیــرا تصدیــق متصــف بــه زیــاده و نقصــان نمی شــود. در مــورد فــروع آن بــه صراحت 

بیــان می کنــد کــه، افزایــش و کاهــش در آنهــا متصــور است.)اشــعری،1998م: 18( 
بــا توجــه بــه اعتقــاد اشــعری می تــوان گفــت: اشــاعره اصــل ایمــان را قابــل افزایش 
و کاهــش نمی داننــد، امــا بــه علــت آنکــه اعمــال را از فــروع ایمــان می داننــد، قائــل 

بــه تفــاوت در ایمــان کامــل هســتند. )ایمانــی کــه همــراه بــا فــروع آن اســت(
ــت، از  ــرده اس ــث ک ــان بح ــورد ایم ــور در م ــه ابومنص ــی ک ــدی: در مباحث ماتری
افزایــش و کاهــش ایمــان ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت، امــا از آنجایــی کــه ایمــان 
نــزد ماتریــدی تصدیــق اســت، نمی توانــد قائــل بــه افزایــش و کاهــش ایمــان باشــد، 
زیــرا تصدیــق امــری بســیط و دایــر مــدار نفــی و اثبــات مــی باشــد، از ایــن روی کمــی 

و زیــادی در آن متصــور نیســت.



فخــررازی: وی بــه علــت دیدگاهــش در ایمــان، قائــل بــه عــدم افزایــش و کاهــش 
اســت، وی بــه همیــن مطلــب بــه صراحــت اذعــان دارد.)فخــررازی، 1378ش: 571( 

ِذیــَن  نکتــه ای کــه قابــل تامــل اســت، ایــن اســت کــه فخــررازی در ذیــل آیــه »ِإنَّ الَّ
َءاَمُنــوْا ُثــمَّ َکَفــُروْا ُثــمَّ َءاَمُنــوْا ُثــمَّ َکَفــُروْا ُثــمَّ اْزَداُدوْا ُکْفًرا«)نســاء/ 137( می گویــد: »دلــت اآلیــة علی 
أن الکفــر یقبــل الزیــادة و النقصــان، فوجــب أن یکــون الیمــان أیضــا کذلــك ألنهمــا ضــدان متنافیــان، 
فــإذا قبــل أحدهمــا التفــاوت فکذلــك اآلخــر.« ایــن آیــه داللــت بــر ایــن دارد کــه کفــر زیــاده 
ــد همینطــور باشــد. ــه ضــد آن اســت، بای ــان، ک ــس ایم ــد، پ ــول می کن و نقصــان قب

)فخررازی، 1442ق: ج3: 433( 
گرچــه وی ایمــان را متصــف بــه افزایــش کــرده اســت، امــا در واقــع مــراد وی چیــزی 
دیگــری اســت. فخــررازی وقــوع زیــادت در ایمــان را بــه طــور مجــازی صحیــح می داند، 
وی در ایــن دربــاره می گویــد: الزیــادة إنمــا وقعــت فــي مراتــب االیمــان و فــي شــعائره، 
فصــح القــول بوقــوع الزیــادة فــي االیمــان مجــازا. افزایــش ایمــان در مراتــب و نشــانه های 

آن اســت، پــس افزایــش ایمــان مجــازاً صحیــح اســت.
اَس  ــاُس ِإنَّ النَّ ِذیــَن َقــاَل َلُهــُم النَّ وی در بیــان معنــای مجــازی افزایــش ایمــان، ذیــل آیــه » الَّ
َقــْد َجَمُعــوْا َلُکــْم َفاْخَشــْوُهْم َفَزاَدُهــْم ِإیَماًنــا«  می گویــد: مــراد از افزایــش ایمــان آنان این اســت: 
هنگامــی کــه ایــن کام خــو ف دار را شــنیدند، بــه آن توجــه نکــرده، بلکــه بــرای جنــگ با 
کفــار و اطاعــت از پیامبــر در اوامــر و نواهــی ایشــان، چــه بــزرگ و چــه کوچــک، تصمیم 
جــدی تــری در قلــوب آنهــا ایجــاد شــد. چــرا کــه مســلمانان زخم هــای شــدید داشــتند 
و نیازمنــد بــه درمــان بودنــد، بــا ایــن حــال در قلــب هایشــان اطمینــان ایجــاد شــد کــه 
خداونــد آنــان را در مقابــل دشــمن یــاری کــرده و در جنــگ کمــک شــان می کنــد. پــس 

این اســت مــراد خداونــد از »َفزاَدُهــْم ِإیمانًا«.)همــان، ج4: 434(
نکتــه دیگــری کــه فخــررازی بــا آن اشــاره دارد، جمــع بیــن اقــوال اســت. بــه علــت 
ــرای اثبــات ادعــای  ــه هــر دو قــول )تفــاوت و عــدم تفــاوت ایمــان(، ب آنکــه قائلیــن ب
خــود بــه آیــات قــرآن اســتدالل می کننــد )طرفــداران تفــاوت در ایمــان، بــه آیاتــی کــه 
ایمــان را متصــف بــه افزایــش کــرده انــد؛ و طرفــداران عــدم تفــاوت در ایمــان، بــه آیاتــی 
کــه در آنهــا ایمــان را بــه معنــای تصدیــق آمــده اســت.(، فخــررازی بیــن دو قــول، وجــه 
جمعــی بیــان کــرده اســت. جمــع وی بــه ایــن طریــق اســت: اعمــال از ثمــرات ایمــان 
اســت، هــر آیــه و دلیلــی کــه بــر عــدم افزایــش و کاهــش ایمــان داللــت کننــد، برگشــت 
آن بــه اصــل ایمــان اســت؛ و هــر آیــه و دلیلــی کــه بــر افزایــش و کاهــش داللــت کننــد، 
ــا عمــل همــراه باشــد.)فخررازی،  ــه ب ــی ک ــل اســت. )ایمان ــه ایمــان کام برگشــت آن ب

1378ش: 571(



حقیقت کفر
اشــعری: وی در دو کتــاب کامــی خــود )االبانــه و اللمــع( اشــاره ای بــه حقیقــت 
ــی  ــان تفتازان ــه بی ــا توجــه ب ــدگاه وی را ب ــوان دی ــا شــاید بت ــر نداشــته اســت. ام کف
نســبت بــه کفــر، توضیــح داد. تفتازانــی می گویــد: کفــر نــزد هــر گروهــی مقابــل آن 
چیــزی اســت کــه ایمــان را بــه آن تعریــف کــرده اســت.)تفتازانی، 1432ق: ج3: 459( 

بنابرایــن اشــعری بایــد کفــر را تکذیــب )عــدم تصدیــق( بدانــد.
ماتریــدی: ابومنصــور هماننــد اکثــر متکلمیــن کفــر را مقابــل ایمــان قــرار می دهــد؛ 
ــه  الکفــر ضــد االیمــان و باالیمــان تنتهــی عــن الکفــر ؛ کفــر ضــد ایمــان اســت و ب

ــی حاصــل می شــود.)ماتریدی، 1419ق، 269( ــر رهای وســیله ایمــان از کف
از آنچــه در حقیقــت ایمــان گفتــه شــد، معنــای ضدیــت کفــر مشــخص می شــود 
ــب( آن  ــتن )تکذی ــر دروغ دانس ــه کف ــت ک ــد اس ــدی معتق ــت: ماتری ــوان گف و می ت

ــد. ــر آورده اســت، می باش ــه پیامب ــی ک چیزهای
ــد:  ــف می کن ــان تعری ــی ایم ــد آن، یعن ــه ض ــا توج ــر را ب ــر کف ــررازی: فخ فخ
کفــر عبــارت اســت از تصدیــق نکــردن پیامبــر در آنچــه کــه بــه بداهــت و ضــرورت 

می دانیــم، آن را پیامبــر آورده اســت.)فخررازی، 1378ش: 572(  
فخــررازی در تفســیر خــود بــه ایــن مســئله پرداختــه و تمــام احتمــاالت را ذکــر 
کــرده اســت. او می گویــد: یکــی از ســخت ترین مســائل بــر متکلمــان، بیــان تعریــف 
و حــدود کفــر اســت. همانطــور کــه گفتــه شــد کفــر در نــگاه وی تصدیــق نکــردن 
پیامبــر اســت در آن چیزهایــی کــه آورده؛ حــال آنچــه بــه عنــوان آورده هــای پیامبــر بــه 
مــا رســیده اســت، بــه عبــارت دیگــر، آنچــه بــه عنــوان دیــن محّمــد بــه مــا رســیده، 
صحــت آن یــا بــه بداهــت روشــن اســت، یــا بــا اســتدالل یــا بــه وســیله خبــر واحــد. 

اینجــا ســوال ایــن اســت: تکذیــب کــدام یــک موجــب کفــر می شــود؟
ــر  ــه تعبی ــا ب ــر اســت، ی ــن پیامب ــای دی ــه طــور قطــع از آموزه ه ــه ب ــوری ک آن ام
قبــل، جــزء دیــن بــودن آن هــا بدیهــی باشــد، اگــر مــورد تکذیــب واقــع شــود، موجب 
ــرای  ــود. فخــررازی ب ــان می ش ــا موجــب ایم ــق آنه ــل تصدی ــود. در مقاب ــر می ش کف
ایــن آموزه هــا نمونه هــای را ذکــر می کنــد: آن امــوری کــه انــکار آنهــا موجــب کفــر 
می شــود، ماننــد: انــکار وجــود خــدا، انــکار صفــات خــدا )مثــل: عالــم بــودن، قــادر 
ــوت  ــکار نب ــا(، ان ــا و آفت ه ــودن از نقص ه ــزه ب ــودن، من ــا ب ــودن، یکت ــودن، مختارب ب
ــا  ــودن آنه ــن ب ــه جــزء دی ــکار شــریعت هایی ک ــم، ان ــرآن کری ــا صحــت ق ــر ی پیامب
ــا و شــراب؛  ــا حرمــت رب ــل وجــوب نمــاز، زکات، روزه، حــج، ی بدیهــی اســت، مث
ــق  ــرك تصدی ــکار اینهــا، ت ــرا ان ــکار هــر یــک از اینهــا موجــب کفــر می شــود، زی ان



پیامبــر اســت، در آن چیزهایــی کــه علــم ضــروری داریــم کــه جــزء دیــن وی اســت. 
امــا آن امــوری کــه از طریــق اســتدالل مشــخص می شــود کــه جــزء دیــن پیامبــر 
اســت، ماننــد اینکــه آیــا خداونــد عالــم بــه وســیله علــم خــود اســت یــا ذاتــاً عالــم 
اســت؟ یــا اینکــه مرئــی اســت یــا نامرئــی؟ یــا اینکــه خالــق اعمــال بنــدگان اســت یــا 
خیــر؟ ایــن امــور انــکار و تصدیــق آنهــا داخــل در ماهیــت ایمــان نیســت، و موجــب 
ــان  ــت ایم ــا در ماهی ــر اینه ــن اســت، اگ ــب ای ــن مطل ــل ای ــود. دلی ــز نمی ش ــر نی کف
دخیــل بــود، پیامبــر تــا هنگامــی کــه اشــخاص حــق را در ایــن مســائل نمی شــناختند، 

نبایــد حکــم بــه ایمــان هیــچ یــک می کردنــد. 
ــن  ــناخت ای ــل از ش ــر قب ــد: پیامب ــل می گویی ــه دلی ــه چ ــه ب ــود ک ــوال ش ــر س اگ
مســائل، حکــم بــه ایمــان اشــخاص مي کردنــد؟ در جــواب بایــد گفــت: اگــر پیامبــر 
بعــد از ایــن مســائل حکــم بــه ایمــان می کردنــد، بایــد ســخنان پیامبــر در ایــن مســائل 
ــود، در  ــل می ش ــر نق ــور متوات ــه ط ــرد و ب ــدا می ک ــهرت پی ــامی ش ــت اس ــن ام بی
صورتــی کــه چنیــن نقــل متواتــری وجــود نــدارد. ایــن عــدم نقــل داللــت بــر ایــن 
دارد کــه پیامبــر ایمــان را متوقــف بــر ایــن مســائل نمی دانســتند. در نتیجــه هنگامــی 
کــه امــر چنیــن باشــد، تصدیــق ایــن مســائل داخــل در ایمــان نیســت و انــکار آنــان 

موجــب کفــر نیســت.
در مــورد مســائلی کــه فقــط از طریــق خبــر واحــد شــناخته می شــود، نظــر فخــر 
ایــن اســت کــه ایمــان و کفــر بــر آنهــا نیــز متوقــف نخواهــد بود.)فخــررازی، 1442ق: 

ج1: 282( 

 تکفیر     

اول: مرتکب کبیره
اشــعری: وی عمــل را از فــروع ایمــان می دانــد و اصــل آن را تصدیــق، بــه همیــن 
علــت مرتکب کبیــره را کافــر قلمــداد نمی کنــد و بلکــه معتقــد اســت، مرتکب کبیــره 
ــل را  ــه آن عم ــت ک ــر اس ــره کاف ــی مرتکب کبی ــد هنگام ــت. وی می گوی ــق اس فاس
حــال بدانــد. اّن مــن عمــل کبیــره مــن هــذه الکبائر ـ مثــل الزنــا و الســرقه و ما اشــبههماـ مســتحاًل 
ــدم  ــه ع ــز ب ــن حکــم وی نی ــد لتحریمهــا کان کافرا)اشــعری،1998م: 7( ای ــر معتق لهــا غی
ــر  ــد، اگ ــل ش ــررازی نق ــه از فخ ــخص. چنانچ ــل ش ــه عم ــردد ن ــر می گ ــق ب تصدی
ــر  ــی اســت، حــال بشــمارد، موجــب کف ــت آن بدیه ــه حرم ــزی را ک شــخص چی

اســت، زیــرا مســتلزم تکذیــب پیامبــر اســت.



وی سه امر را موجب کفر می داند:
 1. تشبیه خداوند به مخلوقاتش.

 2. خداوند را در حکمش ستمکار دانستن یا خبرش را دروغ بشمار آوردن.
 3. رد آن چیــزی کــه مســلمین اجمــاع دارنــد، از پیامبــر است.)اشــعری، 1427ق: 

 )221
ــه بحــث ایمــان  ــل از آنکــه ب ــد خــود قب ــاب التوحی ــدی: ابومنصــور در کت ماتری
بپــردازد، بــه ایــن پرســش پاســخ می دهــد کــه مرتکــب گنــاه را چــه می نامنــد؟ و آیــا 
ــدا اقــوال را  ــر؟ وی ابت ــا خی ــاه، شــخص از ایمــان خــارج می شــود ی ــا ارتــکاب گن ب
ذکــر کــرده و ســپس نظــر خــود را بیــان مــی دارد. او خاطــر نشــان می کنــد کــه وقتــی 
حکــم بــه ایمــان اهــل کبائــر را کنیــم، بــه طریــق اولــی شــامل اهــل گناهــان صغیــره 

ــود. ــز می ش نی
وی حکــم ایــن را کــه مرتکب کبیــره از ایمــان خــارج نمی شــود، مبتنــی بــر دیــدگاه 
خــود در بــاب مفهــوم ایمــان قــرار می دهــد؛ وی چــون معتقــد اســت کــه شــخص بــه 
صــرف تصدیــق قلبــی مؤمــن اســت، می گویــد: انســان مؤمــن بــا انجــام گنــاه، اســم 
ایمــان از او برداشــته نمی شــود. ابومنصــور بــه برخــی از آیــات نیــز اســتدالل می کنــد 
کــه بنابــر آنهــا، عنــوان مؤمــن و ایمــان بــر اشــخاص گناهــکار اطــاق شــده اســت. 
ِذیــَن َءاَمُنــوْا ُکِتــَب َعَلْیُکــُم اْلِقَصــاُص فــِی اْلَقْتلی «)بقــره/۱۷۸(  ــا الَّ یهَّ

َ
بــه طــور نمونــه در آیــه »َیأ

ــد در  ــاء/43( خداون ــَکاَرى« )نس ــْم ُس نُت
َ
ــوَة َو أ َل ــوْا الصَّ ــوْا اَل َتْقَرُب ــَن َءاَمُن ِذی ــا الَّ یهَّ

َ
ــه »َیأ ــا در آی ی

ایــن آیــات افــرادی را کــه مرتکــب گناهــان کبیــره ای همچــون قتــل و شــرب خمــر 
ــا الَِّذیــَن َءاَمنـُـواْ« مخاطــب  شــده اند، مؤمــن بــه شــمار آورده و آنــان را بــا عنــوان »یَأیهَّ
ــره از  ــاه کبی ــا گن ــخص ب ــه ش ــود ک ــن می ش ــن روی، روش ــت، و از ای ــاخته اس س
ســلک ایمــان خــارج نمی شــود و هنگامــی کــه در زمــره مؤمنــان باشــد، ســرانجام بــه 
اِلَحــاِت ِمــن  بهشــت خواهــد رفــت؛ زیــرا خداونــد فرمــوده اســت: »َو َمــن َیْعَمــْل ِمــَن الصَّ
ة«)نســاء/124( و شــخص مرتکب کبیــره، هــر  ْوَلئــَك َیْدُخُلــوَن اْلَجنَّ

ُ
نثــَی  َو ُهــَو ُمْؤِمــٌن َفأ

ُ
ْو أ

َ
َذَکــٍر أ

چنــد گناهــکار اســت، مؤمــن اســت و اعمــال صالــح نیــز دارد. پــس ســرانجام بهشــت 
می رود.)ماتریــدی، 1419ق: 241( 

فخــررازی: وی نیــز ماننــد اشــعری، مرتکب کبیــره را مؤمــن می دانــد. وی 
می گویــد: مرتکــب کبیــره در نــزد مــا بــه علــت ایمانــش مؤمــن و مطیــع اســت و بــه 

علــت معصیتــش فاســق.)فخررازی،1378ش: 570 ؛ 1442: ج1: 569(
ادلــه وی بــر ایــن مطلــب، هماننــد ابومنصــور، آیاتــی هســتند کــه ایمــان را همــراه 
ِذیــَن َءاَمُنــوْا َو َلــْم یَهاِجــُروْا َمــا َلکــُم  بــا گنــاه ذکــر کرده انــد. بــه طــور مثــال وی بــه آیــه »الَّ



ــن شــْیٍء َحتــَی  یَهاِجــُروْا«  اســتدالل کــرده اســت. گنــاه ترك مهاجــرت بزرگ  ــن َوَلَیتِهــم مِّ مِّ
اســت، بــا ایــن حــال خداونــد اســم ایمــان را از آن هــا برنداشــته اســت. پــس گنــاه 

ــره موجــب کفــر نمی شــود.)فخررازی، 1442ق: ج1: 462(  کبی

دوم: تکفیر اهل قبله
اشــعری: وی در مــورد اهــل قبلــه بــه صراحــت می گویــد کــه هیــچ یــک از آنهــا 
تکفیــر نمی شــود. )اشــعری،1998م: 17(  همچنیــن می گویــد: هــر کســی از اهــل قبلــه 
بمیــرد، بــر او بایــد نمــاز خوانــد چــه نیکــوکار باشــد چــه بــدکار. بــه عــاوه از او ارث 

ــرده می شــود.)همان: 19و20(  ب
ماتریــدی: آنچــه در ســخنان ابومنصــور در مــورد اهــل قبلــه آمــده، بســیار کوتــاه 
اســت، ولــی می تــوان بــا کنــار هــم گذاشــتن عبــارات وی نتیجــه ای بدســت آورد. وی 

در جایــی از کتــاب التوحیــد خــود، دو امــر را بــرای اهــل قبلــه اجماعــی می دانــد: 
1. نمازخواندن بر هر کسی که از اهل قبله بمیرد.

  2. استغفار و ترحم برای آنها.)ماتریدی، 1419ق: 242( 
ــش  ــر نظریات ــی ب ــوان مبتن ــه را می ت ــل قبل ــورد اه ــدگاه وی در م ــررازی: دی فخ
ــرار داد؛ وی اختــاف در مســائل کامــی را موجــب کفــر  در مــورد حقیقــت کفــر ق
نمی داند.)فخــررازی، 1442ق: ج: 271؛ ج9: 468(  وی بــه نقــل از ابــا القاســم انصــاری، 
تکفیــر معتزلــه را بــه علــت قائــل شــدن بــه تفویــض رد می کنــد و می گویــد : آنــان 
بــرای حفــظ حکمــت الهــی ایــن مطلــب را بیــان کرده اند.)همــان، ج1: 294(  در جایــی 
دیگــر می گویــد: اگــر کســی قیــاس را قبــول نداشــته باشــد و بــدان عمــل نکنــد، کافــر 
ــز  ــاس نی ــر می شــود و قی ــه حکــم خــدا موجــب کف ــرا عمــل نکــردن ب نیســت، زی
حکــم خداونــد نیســت. عــاوه بــر آن، امــت اجمــاع دارنــد بــر ایــن مطلــب کــه تــارك 

عمــل بــه قیــاس، تکفیــر نمی شــود.) همــان، ج5: 197( 
ــد: »ال یکفــر أحــد مــن هــذه األمــة و ال نکفــر  ــن عقایــدش می گوی ــه علــت همی وی ب
أربــاب التأویــل « هیــچ یــک از ایــن امــت تکفیــر نمی شــود و همچنیــن کســانی کــه اهــل 
ــل  ــک از اه ــچ ی ــد: هی ــل هســتند.)همان: ج1: 282( در المحصــل خــود می گوی تاوی
قبلــه را تکفیــر نمی کنیــم، زیــرا منکــر چیــزی هســتند کــه، جــزء دیــن پیامبــر بــودن 
آن بــه بداهــت مشــخص نیســت، بلکــه از مســائل نظــری اســت.)فخررازی، 1378ش: 

 )572
چنانچــه ماحظــه شــد، وی کفــر را انــکار آن امــوری کــه بــه بداهــت و ضــرورت 

جــزء دیــن پیامبــر اســت، می دانــد، هیــچ یــک از اهــل قبلــه را تکفیــر نمی کنــد.



نتیجه گیری
بــا بررســی دیــد  گاه اشــعری، ماتریــدی، فخــررازی در مــورد ایمــان و کفــر نتایــج 

ــد. ــه دســت می آی ــر ب زی
ــد کــه اعمــال در  ایــن ســه شــخص، ایمــان را تصدیــق قلبــی می داننــد و معتقدن

ــد. ــل نیســت، بلکــه از ثمــرات آن بشــمار می آی حقیقــت ایمــان دخی
از نظــر ایشــان، اقــرار زبانــی بــه تنهایــی موجــب مؤمــن بــودن شــخص نیســت، 

ــا می شــود. ــراز ایمــان و ســبب اجــرای احــکام اســام در دنی بلکــه تنهــا وســیله  اب
بــا توجــه بــه عقیــده ایــن ســه شــخص در حقیقــت کفــر، نبایــد بــه راحتــی حکــم 
بــه کفــر فــرد یــا افــرادی نمــود، زیــرا بیشــتر مســایل اختافــی در بیــن فــرق اســامی، 
ناظــر بــه امــور نظــری و اســتداللی اســت کــه در زمــان پیامبــر مطــرح نبــوده اســت. 

آنچــه کــه موجــب کفــر می شــود، تکذیــب آموزه هــای قطعــی پیامبــر اســت.
ــه دلیــل قبــول  ــراد ب ــر اف ــزرگان اهــل ســنت، تکفی ــد ب ــای عقای ــر مبن ــن، ب بنابرای
نداشــتن خلفــاء یــا بــرای اعمالــی چــون، زیــارت، توســل، تبــرك و ... صحیــح نیســت، 
زیــرا نــه تنهــا حرمــت ایــن اعمــال ثابــت نیســت، بلکــه مؤیداتــی در کتــاب و ســنت 

ــت می شــود. ــا یاف ــرای آنه ب
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مفیــد، محمــد بــن محمــد،)1362ش( تصحیح االعتقــاد بصــواب االنتقاد، منشــورات - 

ــی، قم. رض
مفیــد، محمــد بــن محمــد،)1382ش( اوائــل المقــاالت فی المذاهــب و المختــارات، - 

موسســه مطالعات اســامی دانشــگاه تهــران، چــاپ دوم.




