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تكفير انديشه ممنوع است. شايد اين عصاره كالم شهيد 
راه انديشه باشد. وي خود شهيد راه نقد شد و سياه انديشان 
مدعي عقالنيت در لباس نفاق، نعمت حضورش را از جامعه 
ــالمي گرفتند. عالمه شهيد مطهري را مي توان نمادي  اس
از آزادي بيان دانست. وي در كتاب انقالب اسالمي، طرح 
ــم را  از سوى  يك استاد  ــي تدريس ماركسيس ايجاد كرس
ماركسيسم داده بود؛ از اين رو حساب ايشان با بحث تكفير 

روشن است. 
ــود ديني مي داند،  ــه تكفير را محصور جم مطهري ك
ــت وقتي حضرت علي  از سوى افراطيون تكفير  معتقد اس
ــيخ الرئيس،  ــاب نام هايي مانند ش ــر حس ــوند، ديگ مي ش
ــيرازي،  ــدراي ش ــي، مالص ــن طوس خواجه نصيرالدي
ــاني، جمال الدين اسد آبادي و اقبال الهوري با  فيض كاش
اين گروه روشن است. به نظر عالمه شهيد، تكفير از خوارج 
ــد، اما تا امروز ادامه داشته و مانع توليد انديشه هاي  آغاز ش
ــمنداني چون نصر حامد  ــت. پيشتر انديش ــده اس جديد ش
ــهيد مطهري اشاره مي كند اقبال  ابوزيد يا چنان كه خود ش

الهوري، تكفيرشده اند.
به نظر معلم شهيد، روي ديگر سكه تكفير، ايجاد انحراف 
ــان  ــت. به نظر ايش در دين و دخل و تصرف در آن بوده اس
ــت و تكفير محصول  بدعت هاي ديني محصور جهالت اس
ــه و برخالف منظور  جمود. تكفير محصول توقف در انديش
ــهيد معتقدند: «اين جمود از  ــالم است. معلم ش و روح اس
ــت؛ ولي احتياط هايي كه  ــتان محتاط بوده اس ناحيه دوس
ــده و احتياط بچگانه و  ــالم تمام ش صد در صد به ضرر اس

كودكانه بوده است.»
ــد روح تحقيق اند و  ــان تكفيرگران بر ض ــه نظر ايش ب
ــگري را  ــري يعني تحقيق و كاوش مقدس ترين روحيه بش
ــتانند. تكفير تنها رو در روي رسول ظاهري  ــر مي س از بش
ــه معارضه  ــي و عقل نيز ب ــول باطن ــا رس ــتد و ب نمي ايس
برمي خيزد. تكفير گرچه مدعي مخالفت با مخالفان اسالم 
است، اما در واقع به ايشان كمك مي كند. منافقان بي دين 
ــان احمق را عليه مصالح  ــهيد مطهري، مقدس به تعبير ش
ــير و تيِر و كمان دشمنان  ــالم تشويق مي كنند و شمش اس

اسالم مي شوند.
تكفير براي دفع و رفع مخالف به ميان مي آيد و بهانه آن 
انديشه هايي است كه مانند آب آلوده است. اما راه حل از نظر 
ــت كه ايشان معتقدند تشنگان  ــهيد مطهري تكفيرنيس ش
ــان را از آب منع كرد. راه حل  ــتاق آبند و نمي توان ايش مش
ــه هاي مخالف در  ــاي تكفير، رقابت با انديش ــان به ج ايش
ــان معتقدند رهبران ديني  ــت. ايش هر عصر و زمانه اي اس
ــئول اند تا به قدر كافي در زمينه هاي مختلف اسالمي  مس
توليد فكر كنند و اين توليد انديشه است كه آب زالل عرضه 

داشته و مردم را از رفتن به سراغ كفر برحذر مي دارد.
ــت اگر انديشمندان ديني،  شهيد راه حكمت معتقد اس
ــه مردم عرضه  ــي نامعقول را به نام دين ب ــم و معان مفاهي

ــد، حركت هاي ضد  ــه كنن ــردم معارض ــات م ــا فطري و ب
ــن رو تكفير  ــدا خواهد كرد، از اي ــه رواج پي ــي در جامع دين
ــهيد  ــش ياري مي كند. از اين رو به نظر معلم ش به ضدخوي
ــالم جمود است. به نظر  ــمن اس مطهري، بزرگ ترين دش
ــابقه داشته است  ــه نيز س ــان جمود و تكفير در انديش ايش
ــناخت طبيعت اين بود كه  ــي يكي از موانع اصلي ش و زمان
عالمان معتقد بودند شناخت طبيعت همان است كه پيشتر 
ــان قرآن و  ــون انجام داده اند. به نظر ايش ــطو و افالط ارس
ــق برخوردارند و  ــي براي تحقي ــنت از ظرفيت بي پايان س
ــان داد. بنابراين در  ــق در اين زمينه را پاي ــوان تحقي نمي ت
 رقابت با كفر به مثابه انديشه هاي آلوده بايد با آن به رقابت 

پرداخت.

تكفير، تيِر كمان دشمنان اسالم

ــلمانان در  ــونت، غرب از جانب جنبش مس ايجاد جريان خش
اعتراض به مساله فلسطين و ظلم و ستمي كه در ديگر نقاط 

عالم مي شود، احساس آرامش مي كند.

چه  جهت  اين  در  انديشمندان  و  مسلمان  علماي 
وظيفه اي دارند و چگونه مي توانند بحث تكفير را محدود 

و خنثي كنند؟
ــالمي بيان حقايق است و آنها بايد با  ــالت علماي اس رس
توجه به آيات قرآن و سنت قطعي پيامبر اسالم (ص) رويكرد 
خودشان را جذب حداكثري و ورود عده  زيادي به دايره اسالم 
قرار دهند و نه رويكرد تكفير و جدا كردن عده  زيادي از دايره 
اسالم. آنها وظيفه دارند اين رسالت را پيش بگيرند و بر آياتي 
ــما مومنين، تسليم  از قرآن تكيه كنند كه مي فرمايد همه ش
ــته  ــمان الهي چنگ بزنيد و تفرقه نداش ــيد و بر ريس خدا باش
ــيد. علما بايد مردم را متوجه كنند و آنها را از خطرات اين  باش

فرقه ضاله آگاه سازند. 
ــط  ــور مي كنند آنچه توس ــروان مذاهب تص ــي پي بعض
ــود، نگاه اهل تسنن است. شفاف سازي  وهابيت گفته مي ش

ــت  ــاخته دس ــاله كه وهابيت يك فرقه مجعول و س اين مس
ــت و ربطي به اسالم ندارد خيلي مي تواند در شفاف  غرب اس
ــدن فضا موثر باشد. اشخاص با توجه به اين نكته، وحدت  ش
ــد و همه در برابر اين  ــالمي را مي توانند قوي تر كنن فرق اس
ــه ايجاد تنش ميان  ــتند كه ماي ــه مجعول و گمراه بايس فرق

مسلمانان شده است.
تكفير به هيچ وجه به عنوان شاخصه اسالم در نيامده 
است. به رغم وجود گروه هايي مانند خوارج در تاريخ 
اسالم، آينده تكفيريون را چگونه مي دانيد؟ آيا ايشان مانند 

افراطيون مذهبي در گذشته محدود خواهند شد؟
همين االن هم اين گروه وابسته به پول و ثروت مسلماناني 
هستند كه با دست كمك غرب كه از آستين حكام خودفروخته 
درآمده است، ادامه حيات مي دهند و اگر پول نفت كه متعلق 
ــلمانان است و كمك هاي غرب نبود، اين فرقه ذره اي  به مس
ــلمانان جهان اسالم، جا باز نمي كرد. فرقه وهابيت  ميان مس
در واقع به دليل رويكرد افراطي كه دارد هيچ جذابيتي ندارد، 
ــاير  ــت. اگر به س ــار از جذابيت اس ــالم سرش در حالي كه اس
ــود نفرت آور بودن تصورات آنها  عقايد اين فرقه نيز توجه ش
ــود. از جمله اين تفكرات اين است كه  ــكار مي ش ــتر آش بيش
ــان هر گونه جشن براي تولد را حتي براي پيامبر اسالم،   ايش

حرام مي دانند.
ــن وهابيان فتوا داده بودند  ــاز اختراع تلگراف و تلف در آغ
ــك رويكرد  ــتند، پس اين جريان ي ــايل حرام هس ــن وس اي
ــت كه اصال قابليت بقا ندارد و  ــك و افراطي اس ــيار خش بس
ــت كه  ــلمانان اس تنها عامل بقاي اين فرقه پول و ثروت مس
ــب كرده اند. طبيعتا تا وقتي اين پول و ثروت وجود دارد،  غص
ــه محض اين كه اتفاقي  ــان باقي خواهد ماند، اما ب اين جري
ــالم از  ــود، زايل و عالم اس بيفتد و اين ثروت از آنها گرفته ش
ــت حمايت هاي  ــد. طبيعي اس لوث وجود آنها پاك خواهد ش
ــگي نيست و غرب از مهره هاي خودش تا مدت  غرب هميش
ــدن تاريخ مصرف مهر ه ها  ــر آم خاصي حمايت كرده و با س
ــوس پرتاب كرده يا به  ــن الدن آنها را در اعماق اقيان ــل ب مث
ــكل ديگري آنها را نابود مي كند. در هر صورت قطعا اين  ش
فرقه محكوم به فناست و در آينده نزديك يا دور، طومار اين 

فرقه بسته خواهد شد.
نسبت جريان تكفير با آزادي بيان چيست؟

ــالم دين انديشه و آزادي فكر است و انسان در اسالم  اس
ــهرهايي كه  ــت در ش ــر و بحث دارد. جالب اس ــازه تفك اج
ــت، شما اجازه هيچ گونه بحث و  ــيطره اين گروه اس تحت س
ــت.  مناظره اي با پيروان اين مذهب نداريد و اين كار جرم اس
اگر شخصي بخواهد در گوشه اي با يك وهابي گفت وگويي 
ــتگير  ــده و دس ــرم تلقي ش ــد، مج ــدل كن ــي رد و ب  و كتاب

خواهد شد. 
ــب معروف و  ــما اثري از كت ــا ش ــاي آنه در كتابخانه ه
ــد، در حالي كه در  ــد پيدا كني ــيعه نمي تواني ــع اصلي ش مناب
ــنت وجود دارد.  ــتر كتاب هاي اهل س كتابخانه هاي ما بيش
ــان چون  ــان  مي دهد وهابي ها با رويكرد افراطي ش اين نش
ــد فكر مخالف را تحمل كنند با آن مقابله مي كنند.  نمي توانن
در حالي كه شاخصه اصلي قرآن اين است كه انسان ها، فكر 

كرده و راه خود را انتخاب كنند.

تاريخ تكفير در جهان

ــان موجودي متفكر است، تاريخ انسان از تاريخ  اگر انس
انديشه  او جدا نيست، اما گويي نگاهي به تاريخ انسان نشان 
ــه، تكفير نيز جريان داشته است. با  مي دهد پا به پاي انديش
وجود  آنچه گفته مي شود، تكفير تنها در ميان برخي دينداران 
ــوزه  ــا در ح ــدارد و م ــود ن وج
ــي هم  غيردين

ــاهد تكفير بوده ايم. تكفير را اتهام بي ديني دانسته اند،  اما  ش
با يك نگاه به تاريخ مي توان نوعي تكفير انديشه را مالحظه 

كرد. برخي به اتهام افكاري كه داشته اند از بين رفته اند.
ــفه با يك لكه ننگ روبه رو  در اولين صفحات تاريخ فلس
مي شويم؛ حكم مرگ سقراط. ارسطو نيز از ترس جان خود 
پس از مرگ حامي تاجدارش اسكندر، آتن را ترك مي كند و 
برخالف استادش كه شوكران خورد تا حكم دادگاه آتن اجرا 
ــالم، غزالي، فالسفه  ــود، در غربت جان داد. در جهان اس ش
ــر كرد كه در جواب  ــينا را تكفي ــوص فارابي و ابن س و بخص
ــب شده كه در  ــعري به او منتس اتهام بي ديني اش ش

ــان نبود.  ــت، كفر چو مني گزاف و آس ــينا گفته اس آن ابن س
ــالمي نيز همديگر را به چوب تكفير  برخي مكاتب كالم اس

رانده اند. 
ــطي كه البته جايگاه مهمي در شكل گيري  در قرون وس
ــي موجي از تكفير  ــتگاه مذهب ــرب امروز دارد، افراط دس غ
ــكيل هيات هاي تفتيش  ــمندان را به راه انداخت. تش انديش
عقايد كه به دنبال ايجاد وحدت ديني بود، برخي انديشمندان 
را به ارتداد و شرك متهم كرد. فرآيند تفتيش عقايد، خشن و 
همراه با شكنجه بود. كوپرنيك منجمي كه اعالم كرده بود 
زمين به دور خورشيد مي چرخد، توسط بزرگان كليسا تكفير 
شد. اسپينوزاي فيلسوف نيز كه معتقد به وحدت وجود بود از 

سوي عالمان يهودي كافر خوانده شد. 
ــه كه با نويد حاكميت آزادي روي داد نيز  انقالب فرانس
ــت را به دنبال داشت. اين وحشت محصول  دوره اي از وحش
ــرادي كه ظن  ــي بود كه طي آن اف ــري ضمن تكفي
ــند، به گيوتين سپرده  آن مي رفت ضد انقالب باش
مي شدند. يكي ديگر از انواع تكفير در دنياي مدرن 
توسط ماركسيسم صورت گرفت. انديشه اي كه خود 
ــان گرد ابي شد كه  منادي آزادي بود و حال آن كه نجات انس

مخالفان خود را از دم تيغ گذراند.
ــتالين تحقق يافت،  ــط اس ــه توس اوج اين تكفير انديش
ــت اتحاد  ــتالين به عنوان رهبر حزب كمونيس مخالفان اس
ــه انقالب محكوم و  ــه ضديت با انديش ــوروي ب جماهير ش
تصفيه شدند. دنياي جديد، تكفير ديگري را نيز شاهد است؛ 
ــان آن. هر چند ارقام  ــت و تكفير مخالف تكفير در هولوكاس
ــده خوانده  شده است، اما  ــده در اين ماجرا اغراق ش اعالم ش
ــتور داده بود تا مساله يهود حل  به صورتي ضمني هيتلر دس
ــود. سال ها پس از خشونت هيتلر اما صهيونيسم هركس  ش
ــت مي گذاشت، تكفير  ــت دس را كه بر عدد و رقم هولوكاس
ــلمانان  ــتانه هيتلر، با مس مي كرد و با همان منطق نژادپرس

فلسطين برخورد كرد. 
محدوديت هاي ايجاد شده براي بسياري از انديشمندان 
از جمله روژه گارودي از همين تكفير هاي هولوكاستي است. 
نگاهي به تاريخ حيات بشر نشان مي دهد هرچند دوره مدرن 
ــا هنوز آزادي  ــت و آزادي پيش مي رود، ام ــعار عقالني با ش

انديشه به تمامي مستقر نشده است و تكفير ادامه دارد.

د ابوالقاسم، پژوهشگر قرآني 

حكوم به فناست

اول تكفير مي كنند و بعد مي كشند. موج خشونت مذهبي 
پيشينه اي قوي در اسالم ندارد اما اين روزها تكفيريون دوباره 
ــير بر شيعيان مصر فرود آمد.  ــته و اين بار لبه تيز شمش بازگش
ــتان شاهد استفاده از تيغ  ــتر در عراق، افغانستان و پاكس پيش
تكفير عليه شيعيان بوديم. اما تكفيريون چه كساني هستند؟ 

ــعبان بود كه چند مسلمان اهل  ــتان و نيمه ش اوايل تابس
ــتاي زاويه ابومسلم و  ــنت، چهار شيعه مسلمان را در روس س
ــتار به دنبال حكمي  ــتند. اين كش در الجيزه جنوب قاهره كش
ــف القرضاوي صادر شده بود.  ــوي يوس تكفيري بود كه از س
ــنده معروف مصري در روزنامه االهرام  فاروق الجويده، نويس
ــيعي قلمداد  ــريال ضدش اين قتل ها را اولين صحنه از يك س
ــايد چندي بعد  ــلمان امروز در مصر و ش كرد. بنيادگرايان مس
ــريال غيرانساني و  ــورهاي ديگر اين س در برخي ديگر از كش
ــالمي را ادامه مي دهند. شيعيان مصري مرسي را مسئول  اس
ــتند كه در نشست ياري سوريه اجازه تكفير  اين جنايات دانس

شيعيان را داده است.
هر چند تكفير در تاريخ اسالم اولين بار در زمان جنگ هاي 
اهل رده در زمان ابوبكر مطرح شد اما اولين گروه تكفيري كه 
براساس اعتقادات ديني خود دست به قتل ديگر مسلمان زدند، 
براي نخستين بار در قامت خوارج ديده شد. اين نحله سياسي و 
مذهبي معتقد بودند كه اگر مسلماني گناه كبيره مرتكب شود، 
ــد يا نه، از دين خارج شده  ــي باش فارغ از اين كه اين گناه سياس
است. حكم كسي كه از دين خارج شده نيز مانند كافران معلوم 
ــاند. بر همين مبنا خوارج موالي  ــت، بايد او را به قتل رس اس

متقيان را كشتند. آنها خود را معيار خروج از دين نهاده بودند. 
تكفيريان امروز اما ريشه در سلفي گري دارند و  رواياتشان 
مبتني بر آثار احمد بن حنبل، احمد بن تيميه، ابن القيم الجوزيه 
و محمد بن عبدالوهاب تميمي نجدي است. سلفيان از زمان 
ــط محمد بن سعود، جان  ــتان توس ــكيل حكومت عربس تش
تازه اي گرفتند. نفوذ اين آيين جديد در عربستان محدود نماند 
ــيد. نمونه آن را مي شد در  ــورهاي مسلمان رس و به ديگر كش
ــيعيان از حلقوم  ــت بن الدن ديد و حاال صداي تكفير ش حرك

سلفيان مصر مي آيد. 
ــار كتاب «المصطلحات األربعه في القرآن» نوشته  با انتش
ــته سيدقطب،  ابواالعلي مودودي و «معالم في الطريق» نوش
تكفير كه نتوانسته بود به عنصري اصلي در فرهنگ اسالمي 
ــالمي  ــد. جوانان تندرو در ممالك اس ــود، باز زنده ش بدل ش
موجي تازه از تكفير را به راه انداختند. شمشير تكفير مسلمانان 
ــنت اما دو لبه داشت، لبه اول ضدغربي بود و لبه ديگر  اهل س
ضدشيعي. انديشمندان ميانه رو مسلمان در مقابل اين انديشه 
ــي تكفيريون را مي توان در  ــتند.  امروزه پايگاه اصل به پاخاس
گروه هاي القاعده و طالبان ديد. گرو ه هايي كه به ياري آمريكا 
ــتان توسط شوروي مورد حمايت قرار  در زمان اشغال افغانس
ــه خود آمريكا حمله   ــال ها بعد اما همين گروه ها ب گرفتند. س
كردند. پس از حمله به عراق موج ترور مذهبي در كنار حمله به 
ــغالگران در دستور كار اين گروه ها قرار گرفت، حاال شاهد  اش
آن هستيم كه تكفيريون شمشير خود را عليه شيعيان در مصر 

به كار مي برند.

رسالت علماي اسالمي بيان حقايق است و آنها 
بايد با توجه به آيات قرآن و سنت قطعي پيامبر 

اسالم (ص) رويكرد خودشان را 
جذب حداكثري و ورود عده  
زيادي به دايره اسالم قرار 
دهند و نه رويكرد تكفير و 

جدا كردن عده  زيادي از 
دايره اسالم. آنها 

وظيفه دارند اين 
رسالت را پيش 

بگيرند

ابوالقاسم:

خدا و رسالت نبي مكرم اسالم و اقامه صالت و پرداخت زكات 
ــروط حفظ اسالم ذكر شده و البته در روايات صحيح  تنها ش
ديگري از رسول گرامي اسالم نماز و زكات نيز شرط اسالم 
 دانسته نشده است و فقط گفتن شهادتين براي مسلمان بودن 

كفايت مي كند.
ــالم و ايمان، سنت شريف  ــرايط اس ــاله ش جداي از مس
ــلمانان را  ــديداً و طي احاديث فراوان، بصراحت مس نبوي ش
ــبت به اتهام مسلمانان ديگر به كفر، برحذر داشته است.  نس
ــت و از  از جمله اين احاديث، حديث متفق عليه ابن عمر اس
ــده كه فرمود: اگر كسي به برادرش  پيامبر اكرم(ص) نقل ش
بگويد، اي كافر، به يكي از اين دو سرنوشت گرفتار مي آيد: يا 

واقعا هماني است كه گفته يا نه و به خود او باز مي گردد.
حديث ابوذر نيز از اين دسته است كه از پيامبر اكرم(ص) 
ــي را به كفر خطاب  ــده كه مي فرمايد: هر كس، كس نقل ش
ــد، به خودش  ــمن خدا و چنان نباش كند يا به او بگويد  اي دش
ــه حديثي از ابوقالبه، مويد  ــردد و در پايان نگاهي ب بازمي گ
همين مساله است كه در آن پيامبر اسالم مي گويد: هر كس 
مومني را متهم به كفر كند، مانند آن است كه او را كشته باشد. 
از اين رو مالحظه مي شود كه تكفير جايگاهي مستحكم در 

صدر اسالم نداشته است.

ي

ميثم قهوه چيان

تكفيريون چه كساني هستند؟

معماي تكفيري ها


