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ــال هاي پاياني  ــردازي درباره گفت وگو، در س نظريه پ
قرن بيستم مورد اقبال بسياري از انديشمندان قرار گرفت. 
ــاله اي براي انديشمندان نبود و  توجه به گفت وگو تنها مس
ــر مدرن بود كه انسان ها را به سوي  گويي دغدغه و نياز بش

گفت وگو سوق مي داد.
امكان گفت وگو گرچه با انديشه هاي فلسفي قابل نقد 
ــونت هاي اجتماعي  ــت، اما فقدان آن در جامعه به خش اس
ــونت هايي كه انسان  را به جان انسان  منجر مي شود؛ خش
ــان ها فارغ از  ــت كه انس ــدازد. با گفت وگوس ــر مي ان ديگ
ــند. اولين  ــه اي به مفاهمه و توافق مي رس هردين و انديش
ــده، گويي توسط سقراط انجام  نوع گفت وگوهاي ثبت ش
ــد كه افالطون نمونه هايي از آن را ثبت كرده است.  مي ش
ــتجويي  ــوع گفت وگوها  مبتني بر ناداني بود و جس ــن ن اي

ــت و  ــقراط به اعتراف خود نمي دانس بود براي حقيقت. س
ــا تناقضات  ــت ت ــا مدعيان دانايي به گفت وگو مي نشس ب
ــوان گفت اين  ــويي مي ت ــان را معلوم كند. از س مدعياتش

ناداني است كه گفت وگو را ممكن مي سازد. 
ــر يكي از طرفين گفت وگو خود را به تمامه دانا بداند  اگ
ــي، در آن صورت  ــا حقيقت و داناي ــاد ب ــري را در عن و ديگ
گفت وگو يا جنبه تعليمي خواهد داشت يا راهي براي سلطه. 
ــود. با  ــقراط، راه بر گفت وگو ممكن مي ش با اين فرض س
ــع گفت وگو، نتيجه  ــتن يك موضع از مواض حقيقت دانس
ــت و ديگر گفت وگو بي فايده  ــده اس ــاپيش گرفته ش پيش

خواهد بود و نيازي به آن وجود ندارد.
ــان متفاوت و  ــرف از دو جه ــو، دو ط ــك گفت وگ در ي
ــد و از اين رو گفت وگو به دو  ــات متفاوت برخوردارن تجربي

ــي كه در اعتقادات  ــد. وقتي من با كس طرف معنا مي بخش
ــو مي كنم،  ــت گفت وگ ــبيه من اس و تجارب كمابيش ش
تجربه اي به تجاربم افزوده نمي شود. در اين صورت بيشتر 
در يك جلسه سخنراني هستم كه يك بار آن را مي گويم و 
يك بار آن را مي شنوم. از اين رو گفت وگوي اصيل، موجب 
ــه مي شود.  ارتقاي مخاطبان به تراز هاي جديدي در انديش
ديدگاه هاي جديد يا بازسازي و تقويت ديدگاه هاي قديمي 

محصول گفت وگويي اصيل است.
فرآيند تكفير معموال از سوي فرقه ها و مذاهب صورت 
ــه حقيقت را  ــت ك ــر از اين منظر فردي اس ــرد. كاف مي گي
پوشانده است. تكفير در جهان اسالم ريشه در صدر اسالم 
ــنت دارد. برخي از فرقه هاي كالمي ديگران  و در قرآن و س
ــطي  ــيحي نيز در قرون وس را تكفير كرده اند. در جهان مس
ــاهد تكفير برخي انديشمندان توسط شوراهاي كليسا و  ش
دستگاه پاپي بوده ايم. اما در جهان جديد دامنه تكفير كمتر 
شده است و اين تنها گروه هاي تندروي مذهبي هستند كه 
ــد. در تكفير نيز دو طرف  ــون ديگران را تكفير مي كنن اكن
وجود دارد. در اين فرآيند يك سو خود را حق و كافر را فاقد 

حقيقت و در حال عناد با حقيقت مي داند.
گفت وگو از اين رو با تكفير ديگري غيرممكن مي شود. 
قائالن به تكفير مخالف معتقدند حقيقت را يافته اند و نيازي 
به نقادي معرفت خود ندارند. از اين رو تكفير باب گفت وگو 
را مي بندد. گفت وگو نيازمند آن است كه طرفين، ديگري را 
تا حدودي ذي حق بدانند و اگر اين شرط وجود نداشته باشد، 
ــا تكفير گفت وگو  ــد نتايج خود خواهد بود. ب ــو فاق گفت وگ
ــود. اگر من معتقد باشم تو حقيقت را مي داني  ممتنع مي ش
اما آن را پنهان مي كني، ديگر گفت وگو براي من فايده اي 
نخواهد داشت و به جاي آن من بايد تو را كه قانع نمي شوي 

و گويي عناد داري حذف كنم.

گفت وگو و تكفير

آيا تكفير در اسالم ريشه دارد؟
ــاني كه صرفا خودشان را مسلمان و  در تاريخ معاصر كس
ــكل گرفته اند كه  بقيه گروه هاي ديگر را كافر مي پندارند، ش
ــتعمار و استكبار دارد.  اين گروه كاركرد خيلي خوبي براي اس
از اين نظر كه مي تواند با رويكرد افراطي خودش تمام فرق و 
گروه هاي اسالمي را به جان هم بيندازد و با تكفير اين دسته 
ــته، شعله جنگ را ميان كشورهاي اسالمي بيندازد.  و آن دس
ــلفي ها به  ــط س ــيعيان توس اين را هم بايد افزود كه تكفير ش
ــيعيان اختصاص ندارد و آنها  كسان ديگري را هم كه جزو  ش

اهل سنت هستند، تكفير كرده اند.
ــودان كه  ــنن در س به عنوان مثال عده زيادي از اهل تس
جزو فرق صوفيه هستند و از نظر عقيدتي به عقايد اهل تسنن 
ــاني كه  ــده اند و همچنين كس ــاد كامل دارند، تكفير ش اعتق
ــرب را دارند و در مصر هستند توسط سلفيان كافر  همين مش
ــود در تاريخ اسالم  ــوند، اما در واقع بايد گفته ش قلمداد مي ش
ــنت قطعي  ــالم كه قرآن و س و بخصوص در منابع اصلي اس
ــت، اين رويكردي باطل است و به هيچ  پيامبر اكرم (ص) اس

وجه قابل قبول نيست.
ــوره نساء مي خوانيم: «اي كساني كه ايمان  در آيه 94 س
آورده ايد، هنگامي كه در راه خدا گام برمي داريد، (و به سفري 
ــي كه اظهار صلح  براي جهاد مي رويد) تحقيق كنيد و به كس
ــتي...» يعني وقتي  ــالم مي كند، نگوييد مسلمان نيس و اس
ــافرت مي رويد بي جهت  ــن حركت مي كنيد و به مس در زمي
اشخاص را تكفير نكنيد و بي دليل كساني را از دايره اسالمي 
بيرون نينگاريد. در شان نزول اين آيه شريفه نقل شده است 

ــد و به صرف اين كه او  ــلمانان چوپاني را ديدن عده اي از مس
ــبت به  ــالمي زندگي مي كند و با طمع نس خارج از حوزه اس
دارايي و گوسفندانش او را كشتند و اموالش را به غارت بردند 
اين آيه نازل شد و اين كار را بشدت مذمت كرد كه اگر كسي 
ــالم داد، كفايت مي كند حكم به ايمان او بشود و  ــما س به ش

خون و مالش محترم باشد.
ــفانه مي بينيم كساني كه امروز سردمدار فرقه  ضاله  متاس
ــتند چنين رويكردي دارند و بي جهت اشخاص  وهابيت هس
ــد و البته منابع مادي را نيز از اين كار  ــم به كفر مي كنن را مته
ــته يا ناخواسته و دانسته يا ندانسته به دست مي آورند.  خواس
ــان هم ندانند حمايت هاي غرب از آنها به دليل  شايد خودش
ــان است. با اين كارغرب ناامني را  همين رويكرد افراطي ش
ــالمي پديد آورده و طبيعتا احساس نياز به  ــورهاي اس در كش
ــت. همچنين با  ــاد امنيت به وجود آمده اس ــرب براي ايج غ

تكفير، جريانى سياسى است، نه اعتقادى
تكفير عالوه بر  مسلمانان، تمام دينداران عالم را تضعيف مي كند

آيا تكفير جايى در مبانى اسالمى دارد؟
ــى كه منكر ضروريات دين بشود،  ما رواياتى داريم كس
ــبت كفر دادن است، اما  ــت و تكفير به معناى نس كافر اس
ــمارد،  ــاله اى كه فرقه اى فرقه ديگر را كافر بش چنين مس
ــالمى سابقه نداشته است. ميان علما و فقها  ميان فرق اس

به طور قاطع در اين زمينه فتوايى وجود ندارند.
ــيعيان را تكفير  ــلفى، ش ــه االن فرق وهابى و س اين ك
ــاس اغراض سياسى است كه دارند و دليل  مى كنند، بر اس
ــتعمار هم  ــراى اين اقدام وجود ندارد. اس ــى و دينى ب فقه
هميشه از همين حربه تكفير براى اختالف افكنى استفاده 
ــوريه ، عراق  وكشورهاى اسالمى  كرده و االن در مصر، س
از همين حربه تكفير براى تفرقه افكنى و رسيدن به مطامع 

سياسى خودش استفاده مى كند.
در تاريخ اسالم شاهد حضور خوارج و استفاده اين 
فرقه از تكفير هستيم. آيا اين گروه براى تكفير منبع 

دينى داشته اند؟
خوارج كسانى بودند كه واليت امير المومنين على ابن 
ــدند. همان  ابيطالب(ع) را نپذيرفتند و معروف به خوارج ش
ــى، اقتصادى و اغراض  ــه سياس ــان هم اين گروه ريش زم
ــاله تكفير همان طور كه اشاره شد در  ــت. مس دنيوى داش
ــابقه ندارد. ما وقتى به دوران نزول مراجعه  كتب فقهى س
ــى پيامبر (ص) ظهور كردند براى  مى كنيم، مى بينيم وقت
ــلمانان از دين اسالم خارج نشوند و تحت تاثير  اين كه مس
ــرار نگيرند، احكامى  ــيحى و يهودى آن زمان ق ــار مس كف
ــالمى محفوظ بماند.  ــادر كردند براى اين كه جامعه اس ص
ــر را تكفير بكنند، مبناى  ــالمى همديگ اما اين كه فرق اس
ــده و به  ــلمانان فرقه فرقه ش محكمى ندارد و بعد خود مس
ــيم گرفتار اين  ــم افتادند. االن ما بايد مواظب باش جان ه

توطئه تفرقه افكنى به نام تكفير نشويم.
برخى انديشمندان مانند شهيد مطهرى پيشنهاد 
ايجاد كرسى ماركسيسم را داشتند و اكنون برخى اسالم 
را به مخالفت با آزادى بيان متهم مى كنند. وجود جريان 

تكفير اين انتقاد را دامن مى زند. حاميان اسالم اصيلي كه 
در آن آزادي بيان يك ارزش است، چه بايد بكنند؟

ــى منكر ضروريات دين بشود مى تواند تكفير  اگر كس
ــود و البته ما در باب ضروريات دين بحث داريم كه اينها  ش
ــامل چه مواردى مى شود. از اين رو ما فقهايى داريم كه  ش
ــود،  ــى منكر ضروريات دينى ش قائل به تكفيرند و اگر كس
ــرار مى گيرد. مثال اگر  ــته از فقيهان ق مورد تكفير اين دس
كسى خدا يا معاد را انكار كند، مورد تكفير واقع مى شود. اما 
ــوى ديگر اگر كسى بحث بكند و انتقادى داشته باشد  از س
اما در مقام انكار نباشد و تنها شك و ترديد ها و پرسش هايى 
داشته باشد كه مطرح كند ما نمى توانيم اينها را تكفير كنيم 
و باالخره اگر كسى سوال و پرسشى داشته باشد نبايد مورد 

تكفير واقع شود.
بنابراين ما بايد بحث اغراض سياسى را از مسائل علمى 
و فكرى جدا كنيم و آزادى بيان و عقيده در حوزه فكر و علم 
و انديشه مورد تائيد اسالم است. بحث تكفير و احكامى كه 
در فقه براى فرد مرتد و ارتداد بيان شده جنبه سياسى دارد 

و جنبه عقيدتى ندارد.
آيا تكفير ميان مسيحيان نيز وجود داشته است؟

مسيحيان هم چند دسته اند؛ كاتوليك ها، ارتدوكس ها و 
پروتستان ها. كاتوليك ها و ارتدوكسى ها چون سنت گرا ها 
هستند مساله تكفير را دارند، اما پروتستان ها بحث تكفير را 
ندارند، لذا ميان مسيحيان همين اختالف ديدگاه و مشرب 
ــت. هر  ــبى اس وجود دارد. به هر حال تكفير يك بحث نس
ــد و ديگران را در واقع بر باطل  ــى خود را برحق مى دان كس
ــد و بر اين مبنا تكفير صورت مى گيرد و بايد  قلمداد مى كن
براى اين مساله راه حلى پيدا كرد. علماي درجه اول فرقه ها 
و اديان مختلف بايد با هم بنشينند و حدو مرز ها را مشخص 
ــدى را در بحث تكفير  ــررات و فتاواى جدي ــن و مق و قواني

مطرح كنند.
ــا متكلمين كاتوليك الهيات  ــد روز پيش اينجانب ب چن
مسيحى كه از يك دانشگاه آمريكايى بودند، در قم جلسه اى 
ــتم. همين مساله مطرح شد. به نظر ما بايد يك مجمع  داش
ــكيل شود و  جهانى از علماى درجه اول اديان مختلف تش
ــخص بكنند و  يك روز را به عنوان روز اديان ابراهيمى مش
ــنهاد شد اين روز، روز تولد حضرت ابراهيم باشد و اين  پيش

مرزكشى و اختالفات بين اديان كمتر شود.
ما امروز شاهديم تكفير چهره خشنى از اسالم ارائه 
مى كند. به نظر شما آسيب هايى كه جريان تكفير به اسالم 

وارد مى كند، چيست؟
ــى تكفير همين  ــيب مهم و اساس من فكر مى كنم آس
ــلمين و جهان اسالم باشد. ما شاهديم  تكه  پاره كردن مس
ــان عالم مى انجامد. ما در  ــر به تكه پاره كردن متدين تكفي
ــا يك بحث درون دينى و يك بحث برون دينى دارم.  اينج
ــا بحث تكفير  ــلمين ب ــاهديم مس در بحث درون دينى ش
ــده و استعمار و  ــان ضعيف ش ــوند و قدرتش تكه پاره مى ش
ــتفاده كرده و مى كند.  ــتكبار هم همواره از اين حربه اس اس
ــى در روابط بين اديان هم تكفير باعث  ــث برون دين در بح
ــر كره زمين تكه پاره بشوند و  ــود متدينان در سراس مى ش
بى دينى، الئيسيته و بى خدايى و بى اعتقادى به مبدا و معاد 

در دنيا رشد بيشترى بكند.

با حجت االسالم دكتر محمد

جريان تكفير، مح
ــلمين دكتر محمد ابوالقاسم،  ــالم والمس حجت االس
ــال  ــت س ــت. او حافظ قرآن بوده و هش فعال قرآني اس
است مدرس سطوح عاليه حوزه علميه قم است. وي 
12 سال از محضر حضرات آيات تبريزي، فاضل، وحيد 
خراساني و جوادي آملي در زمينه هاي فقه و اصول و 
تفسير بهره مند شده و در كنار شركت در دروس خارج 
به مدت ده سال در مؤسسه تخصصي بقيه اهللا(عج)  
ــش در موضوعات مختلف فقهي  ــوزش و پژوه ــه آم ب
و اصولي پرداخته است. ابوالقاسم تاكنون چند مقاله 
در زمينه هاي مختلف فقهي و اصولي به رشته تحرير 
ــه قرآن و عترت  ــت. مديرعامل موسس در آورده اس
ــا «جام جم»، تكفير را  ــم در گفت وگو ب ــن ق نورالثقلي
ــد كه بزودي به علت اتكا به  ــي مي دان ــي افراط جريان

حمايت غرب از بين خواهد رفت.

ــت و تاكنون از  ــالمى اس ــفه اس ــاخص در فلس ــن غرويان از چهره هاى ش محس
ــگاه عالوه بر  ــتاد حوزه و دانش ــت. اين اس ــده اس ــته ش وى 40 اثر به زيور طبع آراس
ــى و اجتماعى نيز پرداخته و از روحانيون ــائل سياس  توليد علمى به اظهار نظر در مس

 درجه اول جريان اصولگراست. چاره بحران تكفير از نظر غرويان تشكيل مجمعى 

جهانى ميان روحانيون اديان ابراهيمى است. وى تكفير را بيش از آن كه جريانى 
ــت تكفير هاى اخير در كار مى بيند.  ــتان غرب را پش ــته و دس ــى دانس دينى بداند سياس
غرويان معتقد است تكفير هم مسلمانان را ضعيف مى كند و هم تمام دينداران عالم 

را. مصاحبه «جام جم» را درباره تكفير با وى در پى مى خوانيد.

سلفيان جديد 
ــاي اجتماعي،  ــلفي گري همچون ديگر حركت ه س
نهضتي متكثر است. سلفي گري را بر مبناي عقايد ايشان 
ــلفيان  ــيم كرد. س ــوان به دو دوره قديم و جديد تقس مي ت
ــن عبدالوهاب  ــد بن حنبل تا محمد ب ــم از زمان احم قدي
ــي تا دوران  ــد از تجزيه امپراتوري عثمان ــلفيان جدي و س
ــلفيان جديد از حربه تكفير  ــوند. س ــامل مي ش حاضر را ش
ــتفاده مي كنند. مباني كالمي سلفيه در تبعيت  ــيار اس بس
ــوم،  ــم صحابه تابعان و محدثان قرن دوم و س از روش فه
ــرآن و احاديث، نص گرايي تام و  ــت با تاويل آيات ق مخالف
تقديم نقل بر عقل و دست آخر توسعه مفهوم شرك و كفر 
ــان به نحوي است  خالصه نمود. جزم گرايي فرقه اي ايش
ــته و  كه هدايت يافتگان را صرفا پيروان فرقه خويش دانس

پيروان ديگر فرقه ها را گمراه، كافر و مشرك مي پندارند.
 اصول عقايد سلفيون

ــلفيان جديد در اينجا بر مبناي ميثاق نامه  اعتقادات س
ايشان در دهه 70 و 80 ميالدي است. اين ميثاق نامه ها خط 
ــي سياسيـ  عقيدتي رهبران گروه هاي سلفي را بيان  مش
مي كند. همچنين دفاعيه هاي اعضاي گروه هاي سلفي در 
دادگاه هاي نظامي كه در مجموعه النبي المسلح گرد آمده، 

ديگر منبع  آگاهي از عقايد و تفكرات سلفيان است.
1ـ تبعيت از سلف صالح: در اين خصوص ميان سلفيان 
جديد و قديم افتراق وجود دارد، در حالي كه سلفيان قديم، 
سلف صالح را صحابه و تابعين و پيروان ايشان مي دانستند؛ 
ــند  ــلفيان جديد بيش از آن كه پيرو صحابه و تابعين باش س

خود را به احمد بن حنبل و ابن تيميه نزديك كرده اند.
2ـ تمسك به ظواهر نصوص قرآن و سنت: نص گرايي 
ــان را از  ــه ظاهرگرايي مي ماند ايش ــلفيان كه ب ــديد س ش
ــير آيات و روايات باز مي دارد. همين  هرگونه تاويل و تفس
ــتباهات فاحشي در فهم آيات  ظاهرگرايي بارها سبب اش
ــلفيان جديد در ظاهرگرايي  ــده است. س قرآن و روايات ش

پيرو سلفيان قديم هستند.
ــد بر نقل و مخالفت با علم و دانش جديد: عقل  3ـ تاكي
و عقالنيت براي سلفيان قديم و جديد در روش فهم متون 
ديني جايگاهي ندارد. از اين حيث در روش ايشان منقوالت 

معتبرتر و مورد وثوق تر از معقوالت و ديگر دانش هاست.
ــرك و كفر: يكي از  ــي و مصداقي ش ــعه معناي 4ـ توس
ــلفيان دوره  ــلفيان بخصوص س مهم ترين وجوه كالم س
ــعه معنا و مصاديق كفر است. اين گستردگي  متاخر، توس
ــامل همه پيروان ديگر اديان و مذاهب  ــت كه ش چنان اس
اسالم را دربرمي گيرد. ايشان معتقدند مسلمانان امروز بايد 
با الهام از شرايط زندگي پيامبر اسالم، زندگي خود را سامان 
دهند و بهره گيري از امكانات دنيوي به هر ميزان بيشتر از 

زندگي پيامبر، كفر محسوب مي شود.
ــه سلفيه  5ـ  تاكيد بر اصل جهاد: مفهوم جهاد درانديش
نقش محوري دارد. در انديشه سلفيان جديد جهاد دو گونه 
است: جهاد آشكار و جهاد نهان. جهاد به نحو مطلق براي 
ــروعيت دارد به نحوي كه جهاد به هر  ــلفيان جديد مش س

شكل و روشي از نظر ايشان جايز است.

پيشينه تكفير در جهان اسالم، به صدر اسالم باز مي گردد. 
ــبب تكفير روي داده ،  ــالم به س برخي حوادث مهم تاريخ اس
ــي و اجتماعي زمينه  ــان كه برخي رخدادهاي سياس همچن
ــت. از جمله رويدادهاي مهم دوران  تكفير را فراهم آورده اس

ــس از رحلت پيامبر اكرم(ص)، جنگ هاي «ِرّده»  پ
ــتگاه  ــود كه در اين جنگ ها دس ــان ابوبكر ب در زم
خالفت معارضاِن خود را كافر و خارج از دين خواند. 

ــي ديگر  ــه مهم تاريخ واقع
ــر، غائله خوارج  درباره تكفي

ــياري از فرقه هاي خوارج  است. بس
ــي را كه مرتكب يكي از گناهان  كس

ــت پيامبر را  ــد و حتي ام كبيره مي ش
ــش تكفير در  ــر مي كردند. اما نق تكفي

حذف مخالفان به سده هاي متاخرتر 
ــن تيميه حراني كه  بازمي گردد. اب
ــت مي زيسته  در قرن هفت و هش
ــال 728 هجري  ــاي س و متوف
ــوان يكي  ــت، به عن ــري اس قم
ــاي  ــن ايدئولوگ ه از مهم تري
ــر كه يد طواليي  مكتب تكفي

ــالمي دارد،  ــالمي و مقابله با اعتقادات اس در تكفير فرق اس
ــناخته شده و وهابيون  ــواي جماعت تندرو ش به عنوان پيش
تكفيري افكار و آثار او را با تيراژ وسيع در جهان اسالم منتشر 
ــبت به  ــت كه اين گونه حكم كردن نس مي كنند. بديهي اس

ــيره و سنت رسول گرامي اسالم است،  مسلمانان خالف س
ــهادتين و اقامه صالت و  ــان مالك اسالم را ش چرا كه ايش
ــتند، چنان كه بخاري در صحيحش  پرداخت زكات مي دانس

از رسول گرامي اسالم نقل كرده است:
ــل الناس حتى  ــرت أن أقات «أم
يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمدا 
ــوا الصاله ويؤتوا  ــول اهللا و يقيم رس
ــوا ذلك عصموا منى  الزكاه فإذا فعل
دماءهم وأموالهم اال بحق االسالم 

وحسابهم على اهللا.»
ــه با افراد  ــده ام ك «من مامور ش
ــه وحدانيت خدا و  ــگ نمايم تا ب جن
ــالت محمد(ص) شهادت داده  رس
ــته و زكات دهند  ــاز به پا داش و نم
ــد خون و  ــون چنين كردن و چ
ــن  ــه م ــان از ناحي اموالش
محفوظ است مگر حق 
اسالم و حسابشان كه 

با خداست.»
در اين روايت شهادت به يگانگي 

تكفير  در صدر اسالم و سيره نبوي
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