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چکیده
بحث از تکفیر تنها در میان ملل اس�لامی مطرح نیست ،بلکه هرگونه مخالفت با اعتقادات دیگران در ملتهای
دیگر حتی غیر مسلمان را نیز شامل میشود .اما از آنجا که خاستگاه تکفیر در بین مسلمانان ،امور اعتقادی
و کالمی اس��ت و اعتقادات ،نقش بس��زایی در رفتار انس��انها دارد ،تأثیر تکفیر را میتوان در امور سیاس��ی،
اجتماعی و غیره به خوبی مالحظه کرد .علمای بزرگ ش��یعه و س��نی ،در طول تاریخ س��عی کردهاند ،تعریف
جام��ع و مانع��ی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند .بهرغ��م نهی همه مذاهب از تکفیر یکدیگر ،به علت
اخت�لاف در تعاری��ف و مصادیق کفر ،باز هم ش��اهد تکفیرهای فراوانی بین پیروان مذاهب مختلف اس�لامی
هس��تیم .فقها شایستهترین و تنها افرادی هستند که میتوانند این حکم را صادر کنند .به همین دلیل خاستگاه
تکفیر را افراط و تفریط دینی و عدم آگاهی از ضوابط و معیارهای حکم به تکفیر دانس��ته و به بیان معیارها
و ضوابط تکفیر پرداختهاند .موجبات تکفیر نیز در میان مذاهب ،اختالفی است .از این رو دانستن آثار فردی
(مکفَّر و مک ِّفر) و اجتماعی تکفیر ،به انسان کمک میکند تا از تکفیرهای بیرویه دوری جوید.
کلیدواژهها :کفر ،تکفیر ،مذاهب خمسه.

تاریخچه بحث تکفیر
تکفیر تنها در میان برخی دینداران وجود ندارد ،بلکه
در حوزه غیر دینی هم ش��اهد تکفی��ر بودهایم .تکفیر
را اتهام بیدینی دانس��تهاند ،اما با یک نگاه به تاریخ،
میتوان نوعی تکفیر اندیشه را مالحظه کرد .برخی به
اتهام افکاری که داشتهاند ،از بین رفتهاند .در تمدنهای
 . 1آل عمران.103 ،

مفهوم شناسی
 )1کفر

«کفر» با ضمه به معنای ضد ایمان اس��ت .جمع کافر،
ک ّفاره ،کفره و ک ّفار است 12.اصل «کفر» با فتحه میآید
که مصدرش به معنی پوش��اندن است ،مانند« :کفور»
13
و «کفران».
به گفت��ه راغ��ب ،واژه «کافر» به ص��ورت مطلق در
مورد کس��ی به کار میرود که وحدانیت خدا ،يا نبوت
یا ش��ریعت و یا هر س��ه اینها را انکار نماید .اما گاه
«کافر» به کس��ی گفته میش��ود که در انجام تکالیف
 . 2تاریخ ایران باستان ،ج ،2صص1198و.1199
 . 3كتاب مقدس :عهد عتيق و عهد جديد ،صص163و.164
 . 4تاریخ قرون وسطی ،ص.286
 . 5ر.ك :دانشنامه جهان اسالم ،ج ،8صص37و.38
 . 6اکبرنامه تاریخ گورکانیان هند ،صص28و.29
 . 7تاریخ تطبیقی ایران با کش��ورهای جهان ،صص،171 ،165 ،159
172و.196
 . 8همان ،ص.149
 . 9ارتداد و آزادی ،صص187 ،27 ،26و.406
 . 10تاریخ منتظم ناصری ،ج ،1ص.255
 . 11نابردبارى مذهبى ،ص.76
 . 12تاج العروس ،ج ،1ص.450
 . 13صحاح ،ج ،2ص807؛ الموسوعۀ الفقهیۀ ،ج ،13ص.227
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مقدمه
جهانى كه ما در آن زندگى مىكنيم ،به صورت دهكده
واحدى درآمده كه همگان مىتوانند از عقايد و آراى
يكديگ��ر به صورت صحيح آگاه ش��وند و در حقيقت
اين نعم��ت الهى مىتواند وس��يله همدلى و همفكرى
ميان مسلمانان باشد ،ولى جاى تأسف است كه برخى
پيوس��ته به جاى تأكيد بر مش��تركات ،ب��ر اختالفات
دامن مىزنند و مانع از آن هس��تند كه نوعى يگانگى
و همكارى ميان مس��لمانان صورت پذيرد و پيوس��ته
عقاي��د و افكار برادران دين��ى خود را به صورت غير
صحي��ح نقل مىكنن��د .گاهى غ��رضورزى به جايى
مىرسد كه يك مسئله فقهى را به صورت يك مسئله
عقيدتى درآورده و آن را مايه تكفير قرار مىدهند.
از ای��ن رو تکفیر که از مهمترین و ش��ایعترین موارد
اختالف انگیز اس��ت ،م��ورد نهی ش��دید تمامی فقها
و متکلم��ان مذاهب قرار گرفته اس��ت ،اما در جوامع
ام��روزی میبینی��م که ب��ه راحتی افراد م��ورد تکفیر
یکدیگر قرار میگیرند و این خود اختالفی بس عظیم
در جوامع اسالمی اس��ت .پس الزم است آثار فردی
و اجتماعی ناش��ی از تکفیرهای بیرویه را بدانیم و با
خطرات عظیمی که جوامع اس�لامی را تهدید میکند،
مب��ارزه کنیم .نتيجه اينکه در ه��ر اختالف و تفاوتي،
نکت��ه مهم و مطل��وب ،عمل به س��خن خداوند متعال
«واع َت ِص ُموا بِ َح ْبلِ ا ِ
هلل َج ِميع ًا َوال
اس��ت که ميفرمايد:
ْ
َت َف َّرقُ��وا»؛« 1و همگي به ريس��مان خدا چنگ زنيد و
پراكنده نشويد».

کهن همچون یونان در  350س��ال قبل از میالد تکفیر
وجود داش��ته اس��ت 2.در ادیان قبل از اسالم همچون
یهود 3،زرتش��ت و مسیحیت 4نيز به تکفیر پرداختهاند.
بعد از ظهور اس�لام ،در آن تکفیر نیز ظهور كرد 5.در
8
س��رزمينهاي دیگری همچون هند 6،آلمان 7،لهستان،
انگلس��تان 9،بغداد 10و اروپا 11نيز بحث از تکفیر بوده
اس��ت .از آنجا که رفتار انس��ان از اعتقادات او نشئت
میگی��رد ،بس��ياري در جوامع مختل��ف ،طبق رفتار،
دیگ��ری را تکفی��ر میکردهاند که ریش��ه اعتقادی نیز
داشته است .اما چون قسمت عمدهای از این اختالفات
و دش��منیها ،از اختالف در درک مفاهیم و عدم توجه
به معانی نشئت گرفته است ،بنابراين در ابتدا به مفهوم
شناسی واژگان کلیدی پرداخته ميشود.
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ظاهری و باطنی ،و س�لامت اس��ت .اي��ن واژه در آیه
السلاَ ِم ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم»؛« 21برای آنها خانه امن و
«لَ ُه ْم َدا ُر َّ
امان نزد پروردگارشان خواهد بود» ،به معنای سالمت
ين َآ َم ُنوا ا ْدخُ ُلوا ِفي
است .در خصوص آیه « َيا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
الس ْل ِم َكا َّف ًة»؛« 22ای کسانی که ایمان آوردهاید! همگی
ِّ
در صلح و آشتی درآیید!» ،گفته شده که «سلم» اسمی
به جای «حرب» و اسالم دخول در سلم است.
اسالم در شرع دوگونه اس��ت :یکی اسالم بدون ایمان
که آن اعتراف با زبان است .همچنان که خداوند متعال
میفرمای��د« :قَالَ ِت أْ َ
اب َآ َمنَّا ق ْ
ُ��ل لَ ْم تُؤْ ِم ُنوا َولَ ِك ْن
ال ْع َر ُ
قُولُوا َأ ْس�� َل ْم َنا»؛« 23عربهای بادیه نش��ین گفتند :ایمان
آوردهایم ،بگو شما ایمان نیاوردهاید ،ولی بگویید اسالم
آوردهایم» .ديگري اسالم همراه با ایمان که آن اعتراف
و اعتقاد با قلب و با اعضا و جوارح و رضایت است در
آنچه مقدر ش��ده است .همچنان که حضرت ابراهیم(ع)
َال لَ ُه َرب ُّ ُه َأ ْس�� ِل ْم ق َ
میفرمای��دِ « :إ ْذ ق َ
َال َأ ْس�� َل ْم ُت لِ َر ِّب
ين»؛« 24هنگامی که پروردگار به او گفت اس�لام
الْ َعالَ ِم َ
25
بیاور ،گفت در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم».
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الزامی ش��رعی کوتاهی مینماید .م��راد از «کافر» در
14
«و َأ ْك َث ُر ُه ُم
بعض��ی از آیات هم به همین معنا اس��تَ :
ون»؛« 15و بیشتر ایشان کافر هستند».
الْ َكا ِف ُر َ
کافر به پنج دسته تقسیم میشود:
 .1کافر اصلی :کسی که هرگز مسلمان نبوده است.
 .2کافر تبعی :کس��ی که به تبع دیگری کافر شده است،
مثل کفر بچهای که پدر و مادرش کافرند.
 .3کافر حربی :کسی که کتابی يا حتی شبه کتابی ندارد
16
و قصد محاربه با مسلمانان را دارد.
 .4کافر ذمی :كسي كه صاحب کتاب يا شبه كتاب است
و در س��رزمین مس��لمانان زندگی میکند و در ذمهاش
ملتزم به ش��رایط آن سرزمین است ،صاحب كتاب مثل
17
یهود و نصاری و صاحب شبه کتاب مثل مجوس.
 .5کافر مرتد :کسی که اسالم آورده و سپس کافر شده
است .در ادبيات اسالمى ،منكران خدا را دهرى ،ملحد
و ّ
معط��ل نيز گفتهاند ،هرچند اصط�لاح ملحد را براى
برخى فِ َرق مسلمان مانند اسماعيليه نيز به كار بردهاند.
«زنديق» نيز تنها براى فرقه مانويه به كار رفته اس��ت،
اما هر مسلمانى را نيز كه سخن كفرآميز بگويد ،از باب  )3تکفیر
18
واژه تكفير از ريش��ه «ك ّفر» است و لغت شناسان براي
مجاز ،زنديق گويند.
آن ،معان��ي مختلفي ذك��ر نمودهاند .از قبي��ل :فروتني
 )2ایمان
26
واژه ایمان از ریشه «أمن» گرفته شده كه اصل «أمن» نم��ودن ،محو كردن و از بي��ن بردن چيزي .تكفير در
به معنای طمأنینه و از بین رفتن ترس است« .األمانه» لغت در معناي اصل ريشهاش؛ يعني پوشاندن و مخفي
27
و «األم��ان» از مص��ادر «أمن» هس��تند« 19.أمن» به نگه داشتن است.
معنی ضد خوف و «أمانه» به معنی ضد خیانت اس��ت .تكفير در اصطالح فقهي به معني نس��بت دادن يكي از
«ایمان» ضد کفر ،به معن��ی تصدیق یعنی ضد تکذیب مسلمانان به كفر است .تكفير همواره در مرحله بعد از
20
اعتقاد است؛ يعني نخست بايد شخص به عقيدهاي باور
است.
در خصوص فرق بین ایمان و اسالم بايد گفت« :اسالم» قلبي داش��ته ،يا در ظاهر بر باوري باشد ،مث ً
ال مسلمان
از «سلم» میآید كه به معنای محفوظ ماندن از آفتهاي بوده و بر باور و اعتقادات مسلماني پايبند باشد ،آنگاه
 . 14مفردات الفاظ القرآن الکریم ،ص.715
 . 15نحل.83 ،
 . 16المصطلحات ،ص.961
 . 17همان ،ص.1122
 . 18فرهنگ شیعه ،ص.383
 . 19مفردات الفاظ القرآن الکریم ،ص90؛ تاج العروس ،ج ،18ص.23
 . 20لسان العرب ،ج ،13ص.21

 . 21انعام.127 ،
 . 22بقره.208 ،
 . 23حجرات.14 ،
 . 24بقره.131 ،
 . 25مفردات الفاظ القرآن الکریم ،صص240و.241
 . 26اقرب الموارد ،ذیل کلمه کفر.
 . 27دائرۀ المعارف تشیع ،ج ،5ص.46

مبانی تکفیر از دیدگاه مذاهب اسالمی
 )1خاستگاههای تكفير

پدي��ده تكفير از فضايي خالي نيامده و بيجهت رش��د
نكرده است ،بلكه براي اين پديده ،عوامل و انگيزههايي
وجود دارد .چنانچه انگش��ت بر اين عوامل و انگيزهها
بگذاريم ،گام آغازين را در راه معالجه و رهايي از اين
آفت برداش��تهايم؛ زيرا بيماري را تنها پس از تشخيص
 . 28همان.
 . 29مائده.65 ،
 . 30نساء.31 ،
 . 31مفردات الفاظ القرآن الکریم ،ص.717
 . 32مائده.17 ،

 . 33اسالم و خشونت ،ص.126
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اگ��ر از آن باورهاي خود به وس��يلهاي انكار و بيزاري
جويد ،در اين صورت اين ش��خص منكر را كافر گفته
28
و تكفير ميكنند.
تكفير در قرآن به صورت مج ّزا نيامده ،بلكه بيش��تر به
«ولَ ْو َأ َّن َأ ْه َل الْ ِك َت ِ
اب
معني پوشاندن به كار رفته استَ :
29
��يئَا ِت ِه ْم»؛ «و چنانچه
َآ َم ُن��وا َوا َّتق َْوا لَ َك َّف ْرنَ��ا َع ْن ُه ْم َس ِّ
اه��ل کت��اب ایمان آرند و تقوی پیش��ه کنن��د ،ما البته
گناهانشان را محو و مستور میسازیم» و «ن َُك ِّف ْر َع ْن ُك ْم
��يئَا ِت ُك ْم»؛« 30م��ا از گناهان دیگر ش��ما درگذریم».
َس ِّ
بنابراين اينكه در اصطالح عرب گفته ميشود« :كفرت
الشمس النجوم»؛ يعني خورشيد ستارگان را پنهان كرد
31
و پوشاند.
اما در قرآن به صورت غير مستقيم به تكفير اشاره شده
كه به معني نس��بت دادن كفر به ش��خص يا گروه است،
از جمله درباره كس��اني كه حضرت عيسي(ع) را خدا
ين قَالُوا إ َِّن
پنداش��تند ،بيان ش��ده اس��ت« :لَق َْد َك َف َر الَّ ِذ َ
َ
��يح ا ْب ُن َم ْر َي َم ق ُْل َف َم ْن َي ْم ِل ُ
ك ِم َن ا ِ
هلل شَ ْ��يئًا
اهلل ُه َو الْ َم ِس ُ
إ ِْن َأ َرا َد َأ ْن ُي ْه ِل َ
��يح ا ْب َن َم ْر َي َم»؛« 32همانا آنان
��ك الْ َم ِس َ
که گفتند خدا محقق ًا همان مس��یح بن مریم است ،کافر
شدند ،بگو (ای پیامبر) کدام قدرت میتواند کسی را از
قهر و قدرت خدا نگه دارد ،اگر خدا بخواهد عیسی بن
مریم را هالک گرداند».

آن ميت��وان از مي��ان برد و تش��خيص آن ه��م تنها با
ش��ناخت عوامل و عوارضش انجام ميشود .بنابراين،
بايد پرسيد :عوامل اين پديده يا اين آفت چيست؟
واقعيت آن اس��ت كه تكفي��ر عوامل پرش��ماري دارد
كه برخي دين��ي ،برخي فرهنگي ،و برخي سياس��ي و
استعماري هس��تند .گاه اين عوامل دست به دست هم
ميدهند و ش��خصيتهاي تكفيري چالشزا را مشخص
ميكنند و نسبت دادن اين پديده به عامل واحد ،درست
نيس��ت؛ زيرا اين كار به معناي نادي��ده گرفتن واقعيت
جو
اس��ت .در اينجا ب��ه عوامل عمده و اصل��ی وجود ّ
تكفير در جوامع اسالمي اشاره ميکنیم.
الف) جهل و عدم آگاهی
ناآگاه��ي هم��واره يكي از مهمتري��ن عوامل در وراي
گس��ترش دش��مني ميان آدميزادگان بوده است؛ زيرا
مردم دش��من چيزي هس��تند كه نميدانند و نس��بت به
آن جهل دارند ،از اين رو ،طبيعي اس��ت كه ناآگاهي يا
سطحي نگري از ويژگيهاي مالزم با خيزشهاي تكفيري
باش��د .اين وضعيت را در گروه خوارج ش��اهد هستيم
كه مرتكب گناه كبيره و هركس��ي را كه ديدگاه آنان را
نميپذيرفت ،تكفير ميكردند و ناآگاهي و قشريگري
در آنان زبانزد همگان است .امام علي(ع) كه گروههاي
تكفي��ري را خ��وب ميشناس��د ،ميفرماي��د« :نادان
33
بازنميايستد و از اندرزها سود نميبرد».
ب) افراطگرايي ديني
اگ��ر همچنان كه پيشتر گفتيم ،س��طحي نگري در فهم
دين ،نكوهيده و منفور اس��ت ،ژرف نگري در دين نيز
يكي ديگر از امور نكوهيده و منفور به ش��مار ميرود.
همانگونه كه سطحي نگري ،فرد را به تكفير ميكشاند
يا دس��ت كم در ايجاد فض��اي تكفير نقش دارد ،ژرف
نگ��ري [=تعميق] نيز چنين اس��ت .رس��ول خدا(ص)
فرم��ود« :از ژرف نگري در دين بپرهيزيد» .ابنمنظور
ميگوي��د« :متعمق :كس��ي ك��ه در كار زي��ادهروي و
سختگيري ميكند و در صدد رسيدن به آخرين درجه

آن است».
ج) ضعفها و انحرافهای اخالقی
 .1بدفهمي و كج فهمي
ه��رگاه بدفهم��ي با بدگمان��ي همراه ش��ود ،نتيجهاش،
انديشهاي تكفيري و سختگيرانه است كه ضد ديگري
فرمان صادر ميكند ،بيآنكه او را بفهمد ،و بر او س��تم
ميكند ،بيآنكه دليل و توجيهي داش��ته باش��د ،و به او
س��خني را نسبت ميدهد كه نميگويد ،و به او اعتقادي
را نس��بت ميدهد ك��ه به آن معتقد نيس��ت .مقصود ما
از بدفهمي يا كج فهمي آن اس��ت كه ش��خص از درك
متون آنگونه كه هست ،ناتوان باشد ،چه رسد به درك
ابعاد و مقصدهاي آنها .برداش��ت اين شخص ،ناتمام و
داورياش ناقص و نادرست است؛ زيرا داوري درست
35
درباره چيزي ،فرع بر تصور و فهم آن چيز است.
 .2غرور و خودپسندي
يكي از مهمترين ضعفهاي انس��ان ،كبر و غرور ،عجب
و خودپسندي و خودبيني و خود محوري او است .كبر
برخالف تواضع اين اس��ت كه انسان خود را از ديگران
بزرگتر و باالتر بداند و گردنكشي و سرافرازي بكند.
عجب اين اس��ت كه انس��ان خودبين و خودپسند باشد
و ب��ر خود ببالد .در تكبر الزم اس��ت ديگري باش��د و
انس��ان خود را از او باالتر بداند ،ولي در عجب ،بودن
ش��خص ديگر الزم نيست .به همين خاطر ريشه برخي
اتهامها و تكفيرها را نيز بايد در اين خصلت و خصيصه
36
مالحظه نمود.
 .3تعصب مذموم
منظ��ور از تعص��ب مذموم و عصبيت اين اس��ت كه در
راه س��تم يا عقيده باطل ،از فاميل و دوست حمايت و
طرفداري ش��ود ،اما تعصب در راه حق و طرفداري
از عقايد صحيح و حمايت اهل حق ،محمود و پسنديده
و گاه��ي واجب و الزم اس��ت .بنابراين اگر تعصب در
راه حق و اهل حق نباش��د و در راه حمايت از مرام و

الف) تحقیق و تفحص و اطمينان از كفر
تكفير مس��لمان امري خود به خ��ود بزرگ و خطر آن
بس��يار و زيانش چش��مگير اس��ت ،از اين رو اطمينان
يافتن از كفر و تحقي��ق كامل درباره آن ،پيش از اقدام
به تكفير ،ضروري و الزم اس��ت .اين كار بايد از طريق
اعتماد به وس��ايل شناخته شده قضايي انجام گيرد .نيز
بايد در تحقيق و گوش دادن به س��خنان گواهان ،دقت
و توجه كامل به خرج داد ،تا مبادا به كش��تن و گرفتن

 . 34لسان العرب ،ج ،10ص.271
 . 35اسالم و خشونت ،ص.134
 . 36تکفیر ،ص.99

 . 37همان ،ص.101
 . 38ر.ك :همان ،صص103و.104
 . 39همان ،صص92و.93
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مسلك حزبي و گروهي باشد ،مذموم و نابجا است.
 .4انتقام جويي و كينه توزي
در اس�لام انتقام جويي و كينه توزي و داش��تن بغض،
جز نس��بت به كساني كه آگاهانه با حق دشمني و عناد
ميورزند ،جايز نيس��ت و اگر كسي حقد و كينهاش را
نس��بت به مؤمني ابراز نمايد ،از عدالت ساقط ميشود.
در ش��رح عبارت فوق بيان ش��ده است :در بين فقهاي
اسالم ،در حرمت حسد و بغض مؤمن ،اختالفي نيست
و در روايات بسياري ،به شدت مورد نهي واقع و وعده
38
عذاب داده شده كه مضر به عدالت است.
د) استعمار
قدرته��اي اس��تعمارگر ب��راي تثبيت و تحكيم س��لطه
استعماري خود بر كشورهاي اسالمي و به غارت بردن
ثروتهاي مادي و معنوي آنان ،همواره با موانع عمدهاي
روبهرو بوده و در هيچ كش��وري نتوانستهاند به آساني
وارد ش��وند و به س��لطهگري خود و غارت منابع مالي
و انس��اني اين كشورها بپردازند .در برخي كشورها در
برخورد با مسلمانان با مشكالت فراواني روبهرو شده
و در سرزمينهاي ديگر نيز در استمرار روند استعماري
و س��لطهگري خوي��ش موف��ق نبودهاند؛ زي��را جنبش
انقالبي مردم و رويارويي آنها با اس��تعمار باعث ش��ده
تا اس��تعمارگران به راحتي نتوانند بر ثروتهاي مادي و
39
معنوي اين كشورها پنجه افكنند.
37

 )2معیارها و ضوابط تکفیر

 . 40االنتصار ،ج ،1ص.128
 . 41التحذیر ،صص.59-57
« . 42مقوله کفر در قلمرو حقوق اسالم» ،ص.57

 . 43احزاب.5 ،
 . 44نحل.106 ،
 . 45التحذیر ،ص.71
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تکفیر و آثار اخالقی و اجتماعی آن

جان افراد گرفتار شويم كه تالفي و جبران آن ناممكن
40
است.
ب) آگاهي از عوامل كفر
دومين معيار تكفير كه بايد رعايت شود ،لزوم اطمينان
از اين نكته اس��ت كه شخص ميداند آنچه را ميگويد
ي��ا انجام ميدهد يا ب��اور دارد ،كفر به خدا و رس��ول
او اس��ت و با وجود آگاهي از ل��وازم رفتارش ،بر اين
رفتار پا ميفش��ارد .ب��ه عنوان نمونه ،چنانچه كس��ي
ح��ج را انكار كند ،با وج��ود اينكه ميداند حج به نص
قرآن و س��نت واجب اس��ت و نيز توجه دارد كه انكار
او موجب تكذيب پيامبر و رس��الت آن حضرت است،
حكم خروج اين ش��خص از دين صادر ميش��ود .اما
اگر وي از وجوب حج آگاه نباش��د؛ زيرا تازه مسلمان
اس��ت و يا توجه ن��دارد كه ان��كارش موجب تكذيب
پيامب��ر ميگردد ،به كفر وي حكم نخواهد ش��د .آري،
انكار اركان سهگانهاي كه به عنوان اصول دين شناخته
ميشوند ،اگر از روي ناآگاهي باشد يا به اين سبب كه
دليل اثبات اين اصول به وي نرس��يده يا صداي حق را
41
نشنيده باشد ،با اسالم جمع نميشود.
بنابراين عدم رعای��ت ضروریات ،بدون اعتقاد به عدم
ضروری بودن آنها باعث کفر نمیش��ود .هر موضوعی
که از ضروریات مذهب یا فرقه خاص اس�لامی باشد،
انکار آن موجب کفر نمیگردد ،بلکه تنها موجب خروج
منکر از حوزه آن مذهب یا فرقه خاص میش��ود .مث ً
ال
اعتقاد به خالفت بالفصل حضرت علی(ع) و فرزندانش
از ضروریات مذهب ش��یعه امامیه بوده ،بنابراين منکر
آن تنها از حوزه تش��یع خارج اس��ت ،ولی به مسلمانی
42
وی لطمهای وارد نخواهد ساخت.
ج) عمد و قصد
در تكفير تنها آگاهي ش��خص از عوامل كافر ش��دن و
بيرون رانده شدن از دين ،بسنده نيست ،بلكه بايد شرط
ديگ��ري نيز به آن بپيوندد؛ يعني عمد و قصد .به همين

دليل ،كسي كه سخن كفرآميز را از روي خطا يا غفلت
و امثال آن بر زبان جاري كند ،تكفير نميشود .خداوند
اح ِفيم�� َا أخْ َطأ ُت ْم بِ ِه
��س َع َل ْي ُك ْم ُج َن ٌ
فرموده اس��تَ :
«ولَ ْي َ
َولَ ِك ْن َما َت َع َّم َد ْت ُق ُلوبُ ُك ْم»؛« 43و بر شما در مورد آنچه
خط��ا كردهايد ،گناهي نباش��د ،بلكه گناه آن باش��د كه
دلهايتان قصد كند».
د) اختيار و نفی اکراه
نيز از شرايط تكفير آن است كه شخص در متعهد شدن
به كفر ،خواه در گفتار و خواه در كردار ،مختار باش��د.
از اين رو ،چنانچه وي بر گفتن س��خن كفرآميز ناگزير
ش��ود ،تكفير نميشود .خداوند فرموده استَ « :م ْن َك َف َر
ُ
بِا ِ
ِيم ِ
ان
ِيما ِن ِه إ اَِّل َم ْن أ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َم ِئ ٌّن بِ إْال َ
هلل ِم ْن بَ ْع ِد إ َ
��م َغ َض ٌب ِم َن ا ِ
هلل
��ر َح بِالْ ُك ْف ِر َص ْد ًرا َف َع َل ْي ِه ْ
َولَ ِك ْن َم ْن شَ َ
ي��م»؛« 44هركس پس از ايمان آوردن
َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
خود ،به خدا كفر ورزد [عذابي س��خت خواهد داشت]
مگر آن كس كه مجبور شده و قلبش به ايمان اطمينان
دارد .ليكن هركس سينهاش به كفر گشاده گردد ،خشم
خ��دا بر آن اس��ت و بر ايش��ان عذابي ب��زرگ خواهد
45
بود».
نکت��ه :حق تکفی��ر از آن فقها اس��ت .تكفير يك حكم
شرعى است كه بايد معيارش از سوى خدا و رسول او
تعيين گردد ،همانگونه كه حالل و حرام و واجب بايد
از س��وى خدا باشد .همچنين تكفير ،و گفتار و رفتارى
كه (در كتاب و س��نت) گاه كفر بر آن اطالق ش��ده به
معنى «كفر اكبر» نيس��ت كه سبب خروج از دين اسالم
مىشود.
بنابراي��ن -چ��ون بايد حك��م به كفر از س��وى خدا و
رس��ولش باش��د -جايز نيس��ت كس��ى را تكفير كنيم،
مگ��ر اينكه دليل روش��نى از كتاب و س��نت بر كفر او
گواهى دهد ،و گمان و احتمال هرگز كافى نيست؛ زيرا
احكام س��نگينى بر اين حكم بار مىشود .هنگامى كه
م��ا ،در مورد حدود معتقديم طبق قاعده «الحدود تدرء

بالش��بهات» بايد بدون قطع و يقين اقدام نكنيم ،مس ّلم ًا
مسئله «تكفير» به خاطر آثار مهمى كه دارد ،از حدود
مهمتر اس��ت و به اين خاط��ر پيغمبر اكرم(ص) همگان
را از تكفير كس��ى كه واقع ًا كافر نيست ،برحذر داشته و
فرموده اس��ت« :هركس به برادر مسلمانش بگويد :اى
كافر! اگر راست بگويد ،طرف مقابل گرفتار عذاب الهى
46
مىشود و اگر دروغ بگويد به خودش بازمىگردد».

را ط��واف کند ،یا برای آنها نم��از بخواند ،یا اينكه دعا
و نذرش فقط برای اموات باش��د( 49.مشترک بین اهل
تشیع و تسنن)
ج) اعتقاد
يعني کس��ی که اعتقادی داشته باشد ،حتي اگر به زبان
نیاورد و عملی مطابق با آن نداش��ته باشد .مانند اعتقاد
به بخيل يا ظالم بودن خداوند ،عدم وجود روز قیامت،
حیات دیگر و بهش��ت و جهنم ،بعضی یا همه پیامبران
دروغ میگفتند ،پيامبري مسیلمه کذاب ،شريك دانستن
ديگران با خداوند در خدايي مثل پیامبران ،س��تارگان،
خورش��ید و  . ...بنابراين این ش��خص کافر و از اسالم
بیرون اس��ت كه به س��بب این عقیده ،اعمالش باطل و
جایگاهش جهنم اس��ت .قرآن كريم در رد اعتقاد اخير
ك بِ َأ َّن َ
ميفرماي��دَ « :ذلِ َ
ون ِم ْن
اهلل ُه َو الْ َح ُّق َو َأ َّن َما َي ْد ُع َ
ُدو ِن ِه ُه َو الْ َب ِ
اط ُل»؛« 50حقیقت این است که خدای یکتا
حق مطلق اس��ت و هرچه جز او خوانند ،باطل صرف
اس��ت» .کس��ی که اینطور باش��د ،کافر با قول ،فعل و
عقیده اس��ت ،جمع�� ًا( 51.این قول فقط نظر اهلس��نت
است)
د) شک
مثل کس��ی ک��ه بگوید :نمیدانم خدا حق اس��ت یا نه؟
من ش��ک دارم ،که این کفر ،کفر شک است ،و یا اینکه
بگوید :من نمیدانم و ش��ک دارم که روز قیامت وجود
دارد ی��ا نه؟ و یا پیامبران حق هس��تند یا نه؟ نمیدانم
و ش��ک دارم که بهش��ت و جهنم حق است یا نه؟ این
ش��خص کافر است و به واس��طه کفرش اگر توبه نکند،
کش��ته میش��ود؛ زيرا به دلیل نص و اجماع ،شک در
ضروریات دین دارد .البته وسوس��ه غیر از شک است؛
زي��را در قل��ب مؤمن مس��تقر نمیش��ود و در ایمانش
تأثیری نخواهد داش��ت ،به دلیل روایت پیامبر(ص) كه
ميفرمايد« :خداوند از آنچه که در درون بندگان است،
مادامی ک��ه نگویند و یا به آن عمل نکنند ،درگذش��ته

 . 46وهابیت بر سر دوراهی ،صص175و.176
 . 47دائرۀ المعارف تشیع ،ج ،5ص.141
 . 48کنز العمال ،ج ،7ص.279

 . 49قضیۀ التکفیر بین اهل السنۀ و فرق الضالل ،صص.147-145
 . 50حج.62 ،
 . 51قضیۀ التکفیر بین اهل السنۀ و فرق الضالل ،صص.150-148
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اصل اول در اسالم داشتن حسن ظن نسبت به کردار و
گفتار و اعتقادات دیگر مس��لمانان است .بنابراین هیچ
مسلمانی ِصرف شک و شبهه یا تأویل سخنان دیگری
و ی��ا عدم تواف��ق در رأی یا اختالف در اس��تدالل و
نتیجهگیری که منجر به ص��دور احکام و آراء متفاوت
میگ��ردد و نظای��ر آن ،حق تکفیر دیگر مس��لمانان را
ندارد ،از این رو تنه��ا هنگامی میتوان حکم به تکفیر
مسلمانی داد که به یکی از چهار صورت ،مخالفت خود
را با موارد ذکر شده اعالم دارد:
الف) قول
در اينجا ش��رط اساسی این اس��ت که شخص عاقل و
بالغ و دارای مس��ئولیت ،با آگاهی کامل از گفتار خود
و پیامده��ای آن ،عقیده انکاری خود را اعالم دارد .در
ترتیب آثار این اقرار ،تفاوتی میان هدفهای اقرار کننده
وجود ن��دارد؛ یعنی اقرار قولی او اعم از اینکه به قصد
استهزا نسبت به دین صادر شده باشد و یا به قصد عناد
و لجاج��ت و یا از روی اعتق��اد ،موجبات تکفیر او را
فراهم میکند( 47.مشترک بین اهل تشیع و تسنن)
ب) فعل
مثل ترک نماز ،در روایتی از پیامبر(ص) آمده اس��ت:
«تمییزي بین بنده و مشرک جز ترک نماز وجود ندارد،
پس اگر کس��ی نماز را ترک کرد ،قطع ًا ش��رک ورزیده
است» 48.یا اینکه قرآن را سبک شمارد ،یا عمدا ً آن را
نجس کند ،یا اينكه ب��رای نزدیکی به اهل قبور ،قبرها

است( 53.»52این قول فقط نظر اهلسنت است)
 )4آثار و احكام تكفير

آثاری ک��ه بر تکفیر مترتب میش��ود ،هم فردی و هم
اجتماعی است:
الف) آثار فردی
 .1آثار تکفیر بر مک َّفر
فك��ر تكفيري در جامعه آثاري را برجاي ميگذارد كه
به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
 اگر مس��لمانی مرتد ش��ود و تا مرگ��ش کافر بماند،ارتدادش ،ناب��ودی عملش را در پی��ش دارد ،به دلیل
��ن َي ْر َت ِ
��د ْد ِم ْن ُك ْم َع ْن
«و َم ْ
آیه ش��ریفه ك��ه ميفرمايدَ :
��ر َف ُأولَ ِئ َ
ِدي ِن ِ
��ت َأ ْع َمالُ ُه ْم ِفي
ك َح ِب َط ْ
��ه َف َي ُم ْت َو ُه َو َكا ِف ٌ
الدن َْيا َو آْ َ
ال ِخ َر ِة»؛« 54و کس��انی از ش��ما که از دین خود
ُّ

 . 52صحیح مسلم ،ج ،1ص.82
 . 53قضیۀ التکفیر بین اهل السنۀ و فرق الضالل ،صص.154-152
 . 54بقره.217 ،
 . 55الموسوعۀ الفقهیۀ ،ج ،13ص.234
 . 56مغنی المحتاج ،ج ،4ص.133
 . 57کتاب األم ،ج ،1ص.294

 . 58توبه.113 ،
 . 59ر.ک :قضیه التکفیر بین اهل السنۀ و فرق الضالل ،صص.62-60
 . 60الموسوعۀ الفقهیۀ ،ج ،13ص.234
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برگردند ،و در حال کفر بمیرند ،آنان کردارهایش��ان در
دنیا و آخرت تباه میشود».
در مذهب مالکیه و حنفیه آمده که اگر به اسالم برگردد،
حج و مابقی عباداتش را باید اعاده کند ،به خاطر اینکه
او با ارتدادش ،مثل کافر اصلی میشود.
شافعیه و حنابله بر این اعتقادند که الزم نیست عباداتی
را که در زمان مسلمان بودنش ،مثل حج ،نماز ،روزه و
 ،...انجام داده اس��ت ،اعاده کند؛ زيرا هرکدام از اینها را
بر وجهش و درس��ت انجام داده و از ذمهاش بری شده
است 55.همچنين شافعیه معتقدند که فقط ثواب اعمالش
56
نابود میشود ،نه نفس اعمال.
 به مباح بودن خون و جان افرادي كه تفكير شدهاند،حك��م ميش��ود .بنابراين دس��ت به اق��دام عملي زده
ميش��ود و افراد تكفير شده ،كش��ته ميشوند .به دلیل
روایت پیامبر(ص) كه ميفرمايد« :کس��ی که دینش را
57
تغییر دهد ،پس او را بکشید».
 -اموال افراد تكفير شده به غارت برده ميشود.

 از آن جهت كه ش��خص كافر عقدش باطل ش��ده وس��لطهاي بر همس��ر و دختران خود ندارد ،نس��بت به
نواميس افراد تكفير شده هتك حرمت ميشود.
 اوالد او از سلطهاش خارج ميشوند. در صورت��ي ك��ه حاكم باش��د ،س��لطه او در جامعهاسالمي از بين ميرود.
حد مرتد ب��ر او ،محاكمه در برابر
 به جه��ت اجراي ّمحكمه قضايي اسالمي براي او واجب ميشود.
 احكام مسلمانان براي بعد از مرگ او اجرا نميشود،مانند غسل ،كفن ،دفن و ارث.
 ب��رای او طل��ب رحم��ت و مغفرت نمیش��ود؛ زيراين َآ َم ُنوا
خداوند متعال میفرمایدَ « :ما َك َ
ان لِل َّن ِب ِّي َوالَّ ِذ َ
َأ ْن َي ْس�� َت ْغ ِف ُروا لِ ْل ُمشْ ِ
ين َولَ ْو َكانُوا ُأولِ��ي ق ُْربَى ِم ْن
��ر ِك َ
يم»؛« 58بر پیامبر
اب الْ َج ِح ِ
��م َأنَّ ُه ْم َأ ْص َح ُ
بَ ْع ِد َما َت َب َّي َن لَ ُه ْ
و کس��انی که ایمان آوردهاند ،س��زاوار نیست که برای
مش��رکان ـ پس از آنکه برایشان آشکار گردید که آنها
اهل دوزخند ـ طلب آمرزش کنند ،هرچند خویش��ان
59
آنان باشند».
 .2آثار تکفیر بر مک ِّفر
کس��ی که به دیگری نس��بت کفر دهد ،یا وصفی به كار
متضمن معنای کفر باش��د ،مثل یهودی ،نصرانی
برد که
ّ
و مجوسی ،تعزیر میشود ،به دلیل قول پیامبر(ص) كه
ميفرمايد« :زمانی که به مسلمانی گفته شود :اي کافر،
این نس��بت به یک��ی از آن دو برمیگردد ،پس اگر در
ش��خصی که به او نسبت داده ش��ده ،وجود داشته باشد
60
که درست است ،وگرنه به خود گوینده بازمیگردد».
ب) آثار اجتماعي
افزون بر س��وء استفاده استعمار و قدرتهاي سلطهگر و
حكومتهاي اس��تبدادي از حربه تكفير كه متأسفانه در
برخي جوامع اسالمي امري طبيعي و رايج است ،وجود
اين حربه در يك جامعه اس�لامي داراي آثار س��وء و
پيامده��اي منف��ي مختلفي از جمله مفاس��د اجتماعي،
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سياسي و اخالقي است:
 .1مس��تور ماندن برخي مطالب علمي و گوشهنشيني
انديشمندان
جو
بسياري از انديش��مندان فرزانه به منظور دوري از ّ
مسموم و تكفيرگونه حاكم بر برخي مراكز ديني و علمي
جامعهها كه مبادا دام��ن آنها را فراگيرد و جرعهاي از
اين سم مهلك به كامشان ريخته شود ،از آشكار نمودن
آثار علمي خود سر باز ميزنند.
چه بسيار افراد محقق و انديشمندي كه در طول تاريخ
و ب��ر اثر برخورد ناصحيح و تكفير و تفس��يق گونه ،از
جامع��ه علم��ي و فرهنگي مطرود و منزوي ش��دند ،به
گوشه غربت و عزلت پناه بردند و تكليف خود را انجام
ش��ده تلقي كردن��د و به كارهاي فرع��ي و جنبي ديگر
پرداختند.
هنگام��ي كه پژوهش��گران و انديش��مندان يك جامعه
ببينند كه ش��خصيتهاي علمي و فرزانه ديني و فرهنگي،
ب��ه دليل ارائه فكري نو كه با نظريه رايج و يا حاكم بر
آن جامعه موافقت و مطابقت نداش��ته باشد ،به راحتي
منزوي ميشوند و مورد تكفير و تفسيق قرار ميگيرند
و حتي مورد حمله و هجوم واقع ميش��وند و يا زنداني
ميگردند و فضايي باز و محيطي آرام و عرصهاي براي
ارائ��ه و تبيين انديش��ههاي علمي انديش��مندان وجود
ندارد ،از ترس اينكه مبادا به سرنوش��ت ديگران دچار
ش��وند و مورد تكفير قرار گيرند ،آثار علمي نو خود را
كه با تحقيق به دس��ت آوردهاند ،پنهان كرده و انتش��ار
نميدهند و يا كارهاي تحقيقي خود را رها ميكنند.
 .2به وجود آمدن بحرانهاي فكري و اعتقادي و رواج
بيديني در جامعه
جو تكفير
از ديگ��ر اثرات منفي و پيامده��اي زيانبار ّ
در جامعه اسالمي ،ايجاد بحرانهاي فكري و نيز متراكم
ش��دن س��ؤالها و عقدههاي اعتقادي و فكري در درون
جامعه و نيز در دل كس��اني اس��ت كه درب��اره دين و
اعتق��ادات خويش س��ؤالي دارند كه ب��ه دليل ترس از
تكفي��ر ،از مطرح نمودن آنها واهمه داش��ته و يا قدرت

بيان مش��كل فكري خوي��ش را ندارن��د و از ابراز آن
خ��ودداري ميكنند .معمو ً
ال در دل اين افراد ،عقدههاي
فكري متراكم شده است ،به گونهاي كه شخص هميشه
از وجود آنان در رنج بوده و به سوي تفريط و تندروي
گام برم��يدارد و بحرانهاي فكري همچون امواج دريا
دائم ًا او را در كش��اكش موجها به اين س��و و آن س��و
ميكش��اند و هميش��ه او با افكار و اوه��ام خويش در
ستيز ميباشد.
 .3ايجاد س��لطه فرهنگي و فضاي استبدادي در حوزه
انديشه و تفكر
جو تكفير
يكي ديگر از آثار منفي و پيامدهاي زيانبار ّ
در جامعه كه در آن نظرات انديشمندان و پژوهشگران
و صاحب نظران عرصه انديش��ه و فرهنگ ،از س��وي
عدهاي با اس��تفاده از پوش��ش مذهب و دفاع از دين و
آيين و واليت ،آماج حمله و تهمت قرار ميگيرد ،ايجاد
سلطه فرهنگي در حوزه انديشه و تفكر توسط افرادي
اس��ت كه معتقدند هرچه درباره اسالم ميانديشند دقيق ًا
همان چيزي اس��ت كه اسالم ميگويد و بايد همه آن را
قبول كنند.
 .4سوء استفاده دشمنان
�و تكفي��ر در جوامع اس�لامي و
س��وء اس��تفاده از ج� ّ
اختالفهاي داخلي آنها ،مس��ئلهاي اس��ت ك��ه همواره
در طول تاريخ اس�لام مورد توجه دشمنان اسالم بوده
اس��ت .اين امر كه با آزمنديهاي اس��تعمارگران ارتباط
تنگاتنگي داشته ،موجب شده مردم دشمنان اصلي خود
را فراموش ك��رده و با دس��تهبندي و جبههگيري عليه
يكديگر ،زمينههاي س��وء اس��تفاده دشمنان و دستيابي
استعمار به اهداف شوم خود را فراهم سازند.
 .5به وجود آمدن روحيه بدبيني در جامعه
در جامعهاي كه به جاي آرامش فكري و محيط س��الم
فرهنگي ،تش��نّج و تكفير و تفس��يق حاكم ش��ود و هر
صاحب فكر و انديشهاي با مطلق انگاري ،فكر ،سليقه
و برداشت خود از اسالم را عين اسالم و بقيه را مطرود
و محك��وم س��ازد و در جهت تضعي��ف و تكفير ديگر

انديش��هها برآيد ،اي��ن آرامش فكري و فضاي س��الم
فرهنگي ،جاي خود را به محيطي عوام زده و آكنده از
61
جو بدبيني افراد نسبت به يكديگر ميدهد.
ّ

 . 61ر.ک .تکفیر ،صص.141-125
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نتیجهگیری
« .1تکفیر» در اصل از واژه «ک ّفر» به معنای پوشانیدن
و در اصط�لاح فق��ه ،ب��ه معن��ی نس��بت دادن یکی از
مسلمانان به کفر است كه البته بعد از اعتقاد است؛ یعنی
شخصی اول مسلمان بوده و عقایدی داشته است ،ولی
از باوره��ا و اعتقادات خود بی��زاری میجوید و کافر
میش��ود .معن��ای لغوی واژه «کف��ر» از نظر اهل لغت،
همان پوش��اندن و کتمان اس��ت .اما در اصطالح فقها،
تعابیر مختلفی از واژه «کفر» به چشم میخورد :برخی
آن را ض��د ایمان ،برخی تکذی��ب پیامبران و و برخی
انکار ضروری��ات دین ميدانند (اگ��ر از روی عناد یا
استهزا يا کوچک شمردن دین باشد).
 .2عوامل��ی که موجب تکفیره��ای بیرویه در جوامع
میش��ود عبارتند از :جهل و عدم آگاهی ،افراطگرایی
دینی ،ضعفها و انحرافهای اخالقی ،و استعمار.

 .3ب��رای تکفیر معیارهایی وج��ود دارد که عبارتند از:
تحقی��ق و تفحص و اطمین��ان از کفر ،آگاهی از عوامل
کفر ،عمد و قصد ،و اختیار و نفی اکراه.
 .4حق تکفیر جز بر خدا و رس��ول و جانشینان بر حق
ایشان نمیباشد؛ زيرا شتاب در تکفیر خطرات عظیمی
را به دنبال خواهد داشت.
 .5موجب��ات تکفیر یا قولي و زبانی اس��ت ،یا با فعل
و انجام عملی اس��ت که منک��ر و مخالف ضروری دین
باش��د .یا اعتقادی است حتي اگر به زبان نیاورد ،یا به
واسطه ش��ک کردن اس��ت .دو قول آخر فقط مختص
اهلسنت است.
 .6آث��ار تکفی��ر به دو دس��ته تقس��یم میش��وند :آثار
فردی مکفَّر و مک ِّفر ،و آثار اجتماعی که ش��امل موارد
ذیل میش��ود :مس��تور ماندن برخ��ی مطالب علمی و
گوشهنشینی اندیش��مندان ،از بین رفتن روحیه تحقیق
در فرهنگ و دانش ،ب��ه وجود آمدن بحرانهای فکری
و اعتقادی در جامعه ،ایجاد فضای استبدادی در حوزه
اندیشه و تفکر ،و سوء استفاده دشمنان.
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 وزارۀ االوقاف و الش��ؤون االس�لامیه ،الموس��وعۀالفقهیۀ ،کویت ،ذات السالسل1408 ،ق.
 هاشمی ،سید حسین ،ارتداد و آزادی ،قم ،پژوهشگاهفرهنگ و اندیشه اسالمی ،چاپ اول1384 ،ش.
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