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  محسن مطلق
به رغ�م اينك�ه جري�ان رس�مي تفكر ش�يعه با 
پرچمداري انقاب اس�امي ايران ن�داي وحدت 
و تقري�ب مذهب س�ر مي دهد؛گروه�ي ديگر كه 
خود را زعيم اس�ام حقيق�ي مي دانن�د برائت از 
ديگر مسلمانان و تكفير ايش�ان را به عنوان يكي 
از مهم تري�ن اصول قاب�ل عرضه در تفكر ش�يعه 
 تبليغ مي كنند. حتي در جريان همين راهپيمايي

 با شكوه اربعين حسيني با حضور همه محبان اهل 
بيت از شيعه و اهل س�نت كشورهاي گوناگون كه 
مي تواند مظهري براي نداي وحدت امت اس�امي 
باش�د، با تبليغ در ش�بكه هاي ماهواره اي و حتي 
در ط�ول مس�ير پي�اده روي اربعين، ب�ه ترويج و 
پررنگ سازي اختافات مي پردازند. حضور برخي 
جوانان طلب�ه در معيت و به عن�وان مبلغ جريان 
مذكور، نشان مي دهد نمي توان از كنار اين مسئله 
به سادگي عبور كرد و مبارزه با تفكر تكفيري چه 
در ميان اهل سنت و چه درميان ش�يعه، نيازمند 
ايجاد تزل�زل منطق�ي در مباني اعتقادي اس�ت 
ك�ه اين جري�ان در اثب�ات حقانيت آن هس�تند. 

   
  ذم تكفير در اعتقاد شيعه

در بررس��ي آيات و روايات اتفاقاً تأكي��د بر همگرايي 
مس��لمانان و  تأكيد نكردن بر وجوه اختالف و نسبت 
نامس��لمان دادن به يكديگر به دلي��ل اين اختالفات 
اس��ت. در آيات ش��ريفه »و ال تقولوا لمن القي اليكم 
الس��الم لس��ت مؤمنا« و »و ال يرضي لعباده الكفر« 
مي توان اجتن��اب از تكفير و انتس��اب كفر به س��اير 
مسلمانان را برداشت كرد. حتي روايات بسيار داريم كه 
مجرد فسق )همان كفر عملي كه در فوق اشاره شد( 
نبايد سبب تكفير ساير مسلمانان توسط بقيه شود. در 
صحيح مسلم و صحيح بخاري از پيامبر نقل است: »اذا 
قال الرجل الخيه يا كافر فقد ب��اء بها احدهما:هرگاه 
مسلماني برادر ديني اش را تكفير كند گناه اين نسبت 

را يكي از آن دو به دوش كشيده است.«
در برخي منابع شيعه و اهل سنت حتي چنين رواياتي 
از پيامبر)ص( نقل شده است:»از اهل امت من كسي 
را تكفير نكنيد گرچه بدانيد اهل گناهان بزرگ است« 

يا »بر هر مرده اي از اهل قبله نماز بگزاريد.« 
 بررس��ي جميع آيات ق��رآن و روايات ش��يعه و عامه 
چنين برداشت مي شود كه اصل تكفير امري مذموم 
اس��ت و اگر در غيرجاي خود به كار رفته و به عنوان 
مستمسكي براي اختالف ميان مسلمانان قرار گيرد، 

خود گناهي بزرگ در محضر خداوند است. 
 جالب اينجاس��ت حتي فقه ش��يعه ضمن مخالفت 
يادشده با تكفير مسلمانان، حتي براي كسي كه ساير 
مس��لمانان را تكفير نمايد، حد ش��رعي و تعزير قائل 
ش��ده اس��ت. برخي فقهاي مخصوصاً معاصر چنين 
حكم داده اند كه »در مسائل اختالفي« ميان مذاهب 

اسالمي، نبايد به تكفير كسي پرداخت. 
تكفير در ميان اسالم شناس��ان شيعه به عنوان امري 
مذموم ياد ش��ده اس��ت و حتي ش��هيد مطهري)ره( 
تكفير و تفس��يق را ابزاري در دس��ت س��نت گرايان 
متحجر و واپس گرا برمي ش��مرد كه »روزگاري علي 
را تكفير مي كردند، روزگاري بوعلي سينا ، مالصدرا و 

سيدجمال اسدآبادي را.« 
در تالش هايي كه حدود نيم قرن گذشته براي تقريب 
مذاهب صورت گرفته اس��ت، همواره شيعيان از اين 
موضوع اس��تقبال كرده اند و چه از زماني كه آيت اهلل 
بروجردي زعيم ش��يعيان با حمايت مادي و معنوي 
جريان تقريب در مصر مي كوش��يد تا ريش��ه نسبت 
تكفير و اختالف بين مذاه��ب را از بين ببرد و چه هم 
اكنون كه رهبر معظم انقالب اسالمي پرچمدار تفكر 
تقريب مذاهب اسالمي اس��ت؛ اين موضوع به عنوان 

يكي از راهبردهاي شيعيان مطرح بوده است. 
اين ميان جاي اين س��ؤال مطرح اس��ت كه چگونه با 
وجود اين تالش ها و اين همه شواهد در آيات و سنت 
مبني بر اخ��وت و پرهيز از اخت��الف خاصه در ميان 

شيعه، برخي نسبت تكفير به ش��يعه داده و گروهي 
قليل از جريان هاي شيعه نيز به اين اختالف دامن زده 
و آن را تئوريزه مي كنند. كدام خلط مبحث و اشكال 
سبب مي ش��ود تا اين تفكر حتي از ميان طالب علوم 
ديني طرفداراني پيدا كند. يقيناً با اين مس��ئله بايد 
مواجهه نظري ص��ورت گيرد و صرف انتس��اب فالن 
جريان به انگليس ي��ا اجانب، نمي تواند پاس��خي به 
برخي از ش��بهاتي باش��د كه جريان هاي تكفيري در 
دهها شبكه ماهواره اي خود روز و ش��ب آن را تبليغ 

مي نمايند. 
  كفر عملي و كفر اعتقادي

پيش از هر چيز براي بررس��ي مباني تكفير در تشيع، 
بايد به برخي بنيان هاي مفهوم بح��ث توجه كرد. از 
آن جمله مي توان به تفاوت مي��ان »كفر اعتقادي« و 
»كفر عملي« اشاره داشت. در اسالم و روايات صادره 
از ناحيه سنت ميان واژه كفر در دو منظور به كار رفته 
است. موضوع نخست همان كفر به معني رايج و كفر 
در اعتقاد اس��ت كه به موجب انكار يكي از ضروريات 
دين تحقق يافته و س��بب خروج فرد از دايره اس��الم 
مي ش��ود اما كفر در كاربرد دوم به معني عدم التزام 
عملي به محتواي اين اعتقاد و انجام اعمال در تعارض 
با اعتقادات ديني و انجام »فس��ق« اس��ت. به عنوان 
مثال ارج ننهادن به نعم الهي و به كاربس��تن آنها در 
طرق غيرشرعي در روايات با عبارت »كفر« ياد شده و 
تعبير »كفر نعمت« مصطلح شده است؛ در حالي كه 
اين كفر به معناي اعتقاد نداش��تن فرد به اصول دين 
نيست بلكه نشانگر عدم التزام عملي به دستورات دين 
است. روايات متعدد و شايد بتوان گفت اغلب روايات 
منقول شيعه و عامه كه در آن نسبت كفر وجود دارد،نه 
به كفر اعتقادي بلكه به كفر عملي اشاره مي نمايد. به 
عنوان مثال هدف روايت »من رغب عن ابيه فقد كفر« 
در واقع نسبت كافر دادن به يك مسلمان نيست بلكه 
به كفر عملي و فسق فردي اشاره دارد كه به پدر خود 
بي احترامي نمايد. يا در آيه شريفه »و هلل علي الناس 

حج البيت من استطاع اليه س��بيال و من كفر فان اهلل 
غني عن العالمين« در خصوص كفر تارك حج پس از 
استطاعت، به همين كفر عملي اشاره دارد و برخالف 
برداش��ت ظاهرگرايان حكم به تكفير و ارتداد تارك 

حج نمي دهد. 
اين درحالي اس��ت كه برخي فرق اس��المي از جمله 
وهابيت با ظاهرگراي��ي در تأويل روايت، قائل به عدم 
تمايز ميان اين دو شق از كفر هستند و تا جايي پيش 
مي روند كه انجام اعمال برخ��الف ظاهر دين يا ترك 
اعمال ديني را موجب كفر افراد مي دانند و به عنوان 
مث��ال صراحتاً حكم به تكفير مس��لمان ت��ارك نماز 
مي دهند و به همين بهانه حدود كافر بر ايشان اعمال 
مي نمايند، لذا همينجا مي توان يكي از مباني نظري 
تكفير را در ميان كج فهم��ي و ظاهرگرايي در نگاه به 
قرآن و سنت جس��ت وجو كرد. مشابه همين اختالط 
موضوع مي��ان كفر اعتقادي و كفر عمل��ي را در تفكر 
مناديان تفرقه ميان ش��يعه نيز مي توان جست وجو 
كرد كه ناشي از عدم تعمق در روايات و صرفاً برداشت 

سطحي از ظواهر آيات است. 
  منظور شيعه از كفر منكران امامت

آنچه از مفهوم تكفي��ر به معني مطل��ق و مرتد )قابل 
اجراي حدود ش��رعي و الهي( در ميان علماي شيعه 
و اقوال ايش��ان قابل رديابي اس��ت غالباً در دو عنوان 
بيشتر به چشم مي خورد. موضوع نخست درخصوص 
»ُغالت« است. ش��يعيان به تأس��ي از روايات و سيره 
اميرالمؤمنين)ع( يكي از گروه هايي را كه مس��توجب 
تكفير مي دانند؛ كساني هس��تند كه در خصوص ائمه 
اطهار با اظهارات غلوآميز و نس��بت هاي ناروا، آنان را 
به مقام خدايي رس��انيده يا قائل به حلول خداوند در 
امامان شدند. در زمان خود اميرالمؤمنين)ع( برخورد 
به ش��دت محكمي با گروهي كه قائل به مقام خدايي 
حضرت علي)ع( شدند صورت گرفت و حد كافر و مرتد 

بر ايشان جاري شد. 
و اما گروه ديگر كه ش��يعه بر تكفير آن��ان اتفاق دارد 
»نواصب« هستند. ناصبي در اصطالح به افرادي گفته 
مي ش��ود كه با مذمت كردن و نكوهش امام علي )ع( و 
اوالدشان، ايشان را مورد جسارت قرار دهد. در تعريف 
كلي تر نواصب كساني هستند كه نسبت به ائمه اطهار 
دشمني بورزند يا قصد برپاداشتن و برپا كردن جنگ با 

ايشان يا سوءقصد به ايشان داشته باشند. 
آنچه در اين تعريف مشخص است؛ صرف انكار فضائل 
اهل بيت موجب اطالق ناصبي بودن و حكم به تكفير 
نمي ش��ود بلكه مالك، تظاهر و اعالن دشمني با اهل 
بيت است كه فقهاي شيعه به حكم سنت فتوا به تكفير 

چنين جماعتي داده اند. 
عالمه مجلسي از اعاظم فقه ش��يعه در تبيين مالك 
اسالم حدود مسلماني تعريف بسيار بسيطي دارد كه 
تنها همين دو گروه نواصب و غالت را از آن مس��تثني 
مي سازد:» اس��الم عبارت اس��ت از اذعان ظاهرى به 
وجود خدا و رس��الت پيامبراكرم )ص( و انكار نكردن 
آنچه از ضروريات دين است،بنابراين واليت ائمه )ع( در 
حكم به مسلمانى افراد شرط نيست، چنانكه اقرار قلبى 

در خصوص س�وء برداش�ت مي�ان اهل 
سنت و ش�يعه علمايي كه بايد حقيقت 
را عرضه مي كرده اند؛ گاه از روي حقد و 
كينه اطاعات غلط داده اند و مثًا گفته 
شده شيعيان »رافضي« هستند و توهين 
به مقدسات ساير مذاهب جزو اعتقادات 
آنان است و بدين سان بسياري از عامه 
را دچار »اس�تضعاف فك�ري« كرده اند

زمينه هاي اخوت در سنت اسالمي پررنگ تر از تكفير است
مرز اسام و كفر در تفكر شيعه و اهل سنت

نيز شرط نيست. بر اين اساس منافقين و همه 
مسلمانان كه شهادتين را اظهار مى كنند، جزو 
نواصب و ُغالت، داخل در اسالم خواهند بود.« 

اما موضوع مه��م در اين ميان آن اس��ت كه با 
وجود چنين تعريفي، در طول تاريخ فقه شيعه 
گاه نسبت كفر به غيرمعتقدان به اصل امامت 
داده شده است و اين نس��بت و مفهوم صحيح 
آن اگر مورد بررسي قرار نگيرد مي تواند منجر 
به ايجاد شبهه گردد و نسبت تكفيري بودن به 
زعماي شيعه دهد،در حالي كه به قرينه آيات و 
روايات نشان داده شد در اسالم اصل بر اخوت 

است و نه جدايي و تكفير. 
  رويك�رد فقه�اي ش�يعه در مواجهه با 

موضوع »امامت«
معتقدان به تكفير در انديش��ه ش��يعه، يكي از 
مس��تندات خود را به فقهاي پيشين اماميه در 
ترسيم اصول دين نس��بت مي دهند. در ميان 
عالماي ش��يعه غالباً بر اين موضوع اتفاق نظر 
اس��ت كه »امامت« از جمله اصول دين است و 
در موضوعات كالمي عمده تفاوت در اصول دين 
ميان اماميه و عامه افزودن دو عنصر »امامت« و 
»عدل« در كنار سه اصل »توحيد«، »نبوت« و 

»معاد« به عنوان اصل است. 
در نگاه برخي از فقها تأكيد بر امامت همسنگ 
نب��وت ب��وده و بزرگان��ي مانند ش��يخ صدوق 
معتقدند »منكر امام مانند منكر نبوت اس��ت 
و منكر نبوت مانند منكر توحيد اس��ت.« شيخ 
مفيد نيز معتقد اس��ت:»اماميه اتفاق دارند بر 
اينكه هر كس يك��ي از امامان را ان��كار و آنچه 
خدا آن را از طاعات واجب كرده انكار كند، كافر 

گمراه است.«
چنين عباراتي در ميان اق��وال و نظرات برخي 
فقهاي بزرگ ديگر شيعه نيز وجود دارد و بايد 
ديد با وجود تأكيدي كه بر ذم تكفير در ابتداي 
سخن رفت، مفهوم دقيق عبارت كافر در چنين 
سخناني چيست و آيا في المثل بين عبارتي كه 
در باال از عالمه مجلسي نقل شد، با اين اظهارات 
اختالف است و ناقض ديدگاه كالمي يكديگرند 

يا برداشت متفاوت صورت گرفته است. 
حقيقت اين اس��ت كه در ش��رح روايات كفر، 
بسياري از فقهاي شيعه اين توضيح را داده اند 
كه آنچ��ه در خصوص »كفر« درب��اره منكران 
امامت آورده شده است، كفر در مقابل »اسالم« 
نيست بلكه كفر در مقابل »ايمان« است. مرحوم 
صاحب جواهر در اين خصوص مي گويد:»آنچه 
از رواي��ات و اخب��ار در خص��وص تكفير منكر 
واليت اميرالمؤمنين)ع( وارد ش��ده ، حمل به 
كفر در مقابل واژه ايمان اس��ت.« مرحوم شيخ 
انصاري نيز با وجود آن كه امامت را جزء اصول 
دين برمي ش��مرد، با انتس��اب كفر به منكران 
اين اصل به شدت مخالفت كرده و مي نويسند: 
»مراد از كفر در اينج��ا، در مفهوم مقابل ايمان 
است )نه اسالم( و ايمان خود اخص از اسالم به 

شمار مي رود.« اين مسئله نشان مي دهد حتي 
فقهايي كه از واژه كفر براي توصيف انكار امامت 
استفاده كرده اند،منظورشان الزاماً همان كفر به 

معني ارتداد و خروج از دين اسالم نيست. 
در اين ميان بايد اش��اره كرد در همين راس��تا 
برخي از متفكران و فقهاي بزرگ معاصر اماميه، 
امامت را جزء اصول »مذهب« و متفاوت از اصول 
سه گانه »توحيد«، »معاد« و »نبوت« به عنوان 
شروط اوليه »اسالم« دسته بندي مي كنند كه 
از ميان اين بزرگان مي توان به افرادي همچون 
شيخ محمدحسين كاشف الغطاء، عالمه امينى، 

مرتضي مطهرى، امام خمينى و... اشاره كرد. 
  استضعاف فكري و انكار امامت

نكته مهم ديگر در اين خصوص، توجه به عبارت 
»منكر« اس��ت. وقتي از انكار موضوعي سخن 
مي گويي��م پيش فرض آن اس��ت كه حقيقتي 
بر فردي عرضه ش��ده،اما آن فرد آن موضوع را 
از روي عناد ي��ا هر چيز ديگر رد كرده اس��ت. 
آيا مي توان وقتي حقيقتي بر من عرضه نشده 
باشد و شناختي نس��بت به موضوعات ندارم يا 
اطالعات ناصواب در خص��وص آن به من داده 
ش��ده اس��ت و به همين دليل آن را نپذيرفته 
باشم، من منكر آن حقيقت دانسته شوم. براي 
روش��ن ش��دن موضوع مي توان اينگونه مثال 
زد. اگر فردي به نام »حس��ن« س��الم، راستگو 
و امانتدار باش��د اما ع��ده اي از روي عداوت به 
ديگران بگوين��د فالني كذاب، س��ارق، خائن 
و... اس��ت و اين افراد به دلي��ل اعتمادي كه به 
ناقل سخن داش��ته اند حاضر نشوند پشت آن 
فرد سالم نماز بگزارند، آيا مي توان گفت اينان 
»منكر« حسن به عنوان يك انسان سالم و امين 
شده اند؟ به واقع اينچنين نيست و آن افراد به 
دليل اطالعات غلطي كه به آنان رسيده »منكر« 
يك حسِن ديگر شده اند كه از نظرشان كذاب 

و خائن است. 
در خصوص س��وء برداش��ت ميان اهل سنت و 
شيعه نيز گاه همين موضوع وجود داشته است 
و علمايي كه بايد حقيقت را عرضه مي كرده اند 
گاه از روي حقد و كينه اطالعات غلط داده اند 
و مثاًل گفته شده شيعيان »رافضي« هستند و 
توهين به مقدسات ساير مذاهب جزو اعتقادات 
آنان است و... و بدين سان بس��ياري از عامه را 
دچار »اس��تضعاف فكري« كرده ان��د. حال در 
چنين ش��رايطي بايد براي اين اف��راد به جاي 
حكم منكر اهل بيت، حكم مس��تضعف فكري 

را جاري ساخت. 
از نظر حكم شرعي مشهور ميان فقهاي شيعه، 

مخالفان موضوع امامت كه با عناد و دشمني آن 
را انكار نمي كنند، مس��لمان هستند و در حكم 
عقاب اخروي، با گروه اول يكسان نيستند و در 
روايات اهل بيت)ع( نيز بر اين مسئله تأكيد شده 
است. حضرت علي)ع( در جواب اشعث بن قيس 
كه به آن حضرت از روي اعتراض گفت: »سوگند 
به خدا اگر حقيقت امر اين است كه تو مى گويى 
پس تمام امت غير از تو و غير از شيعيان تو بايد 
از اهل هالك و دوزخ باشند!« فرمود:»سوگند 
به خ��دا اى فرزند قيس! همين ط��ور كه گفتم 
حق با من اس��ت، لكن  از امت هالك نمى شوند 
مگر دشمنان، مكابران، معاندان و منكران و اما 
آن كسانى كه تمسك به توحيد خدا كرده و به 
محمد و اس��الم اقرار آورده اند و از ملت اس��الم 
خارج نشده اند و دشمنان و ستمگران را عليه ما 
تحريك نكرده اند و با ما بناى عداوت و دشمنى 
نگذارده اند، لكن در حقانيت خالفت ما ش��ك 
كرده و اه��ل خالفت و واليت را نش��ناخته اند، 
نه به واليت م��ا اقرار كرده و نه ب��ه عداوت با ما 
برخاس��ته اند، اين گروه مسلمانان مستضعفند 
كه بايد رحمت خدا را درباره آنان اميد داشت و 

از گناهان آنان ترسيد.« 
نتيجه اينك��ه اگر مخالفان اه��ل بيت، ناصبي 
يا محارب باش��ند )مانند جماع��ت داعش در 
عصر حاضر( بنا به نظر متفق علماي مش��هور 
شيعه كافر و خارج از اس��الم بوده و بايد حدود 
كافر بر ايشان اجرا گردد، اما در غير اينصورت 
نسبت كفر دادن به افرادي كه اصول »توحيد«، 
»معاد« و »نبوت« را پذيرفته اند چه از س��وي 
شيعه و چه اهل سنت نسبتي ناروا در تعارض 
با روح آيات و روايات است كه دعوت به برادري 
و اخوت كرده  و اگ��ر از واژه كفر نيز در عبارات 
فقهاي شيعه براي »منكران اهل بيت« استفاده 
شده اس��ت؛ اوالً بايد توجه كرد به چه كساني 
مي توان »منكر امامت« گف��ت و ثانياً اين كفر 
همان معناي كفر اعتقادي و خروج از اسالم را 
ندارد بلكه به اعتقاد بس��ياري از فقها در مقابل 

ايمان و نه مقابل اسالم به كار رفته است.  

فقه ش�يعه ضمن مخالفت با تكفير 
مس�لمانان حت�ي براي كس�ي كه 
س�اير مس�لمانان را تكفير نمايد، 
حد ش�رعي و تعزي�ر قائل ش�ده 
است. برخي فقهاي  معاصر چنين 
حك�م داده ان�د ك�ه »در مس�ائل 
اختاف�ي« ميان مذاهب اس�امي 
نباي�د به تكفي�ر كس�ي پرداخت

برخي فرق اسامي از جمله وهابيت 
با ظاهرگراي�ي در تأوي�ل روايت، 
قائل به ع�دم تمايز مي�ان اين دو 
شق از كفر هستند و تا جايي پيش 
مي روند كه انج�ام اعمال برخاف 
ظاه�ر دين ي�ا ترك اعم�ال ديني 
را موج�ب كف�ر اف�راد مي دانند و 
به عنوان مث�ال صراحت�ًا حكم به 
تكفير مسلمان تارك نماز مي دهند

صراط

چن��د وظيف��ه  ب��زرگ وج��ود دارد ك��ه باي��د انج��ام داد... يك��ى تش��كيل  ي��ك 
نهض��ت علم��ى و منطق��ى فراگير از س��وى هم��ه  علماى مذاهب اس��المى اس��ت 
براى ريش��ه كن ك��ردن جري��ان تكفي��ر؛ اي��ن مخص��وص مذهب��ى دون مذهبى 
]ديگر[ نيس��ت؛ همه  مذاهب اس��المى كه دلش��ان براى اس��الم مي س��وزد، اسالم 
را قب��ول دارن��د و ب��راى اس��الم دل مي س��وزانند، در اي��ن وظيف��ه س��هيمند، 
ش��ريكند؛بايد يك حركت علمِى عظيمى انجام بگي��رد... جوان��ان را نجات بدهيد!

 عده اى هس��تند كه تحت تأثير اين اف��كار گمراه كننده قرار مي گيرن��د و بيچاره ها 
خيال مي كنن��د دارند كاِر خ��وب انج��ام مي دهند، مص��داق آيه  ش��ريفه  »ُقل َهل 
نيا َو ُهم يحَس��بوَن  َّذيَن َضلَّ َس��عيُهم فِى الَحيوِة الدُّ نَُنبُِّئكم بِاالَخَس��ريَن اَعمااًل * اَل
َُّهم يحِس��نوَن ُصنًعا« هس��تند؛ خيال مي كنند دارند جهاد فى سبيل اهلل مي كنند.  اَن
 رهبر معظم انقاب در كنگره  جهانى جريان هاى افراطى و تكفيرى 
از ديدگاه علماى اسام 93/9/4

لزوم نهضت علمي براي مبارزه با تفكر »تكفير«


