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(تاریخ دریافت ،1396/7/15 :تاریخ پذیرش)1397/2/23 :

چکیده
موضوع تکفیر شیعه از گذشتههای دور مطرح بوده است .این تفکر در طول تاریخ برای
اثبات ادعای خود دالیل زیادی را مطرح کرده است .این در حالی است که کافردانستن
شیعه موضوعی اختالفی میان اهلسنت است و جمعی از علمای اهلسنت ،شیعه را
مسلمانانی بدعتگذار دانسته و گروهی دیگر حتی تقلید از مذهب جعفری را درست
میدانند .عالوه بر این ،ادله مورد استناد جریانهای تکفیری از حیث روشی و از حیث
محتوایی مخدوش است .و بنابراین اصل تکفیر نادرست است .همچنین تکفیر از نظر فقهی
و بر اساس مبانی فقهی اهلسنت حرام است ،چرا که ادله عامه حرمت تکفیر مسلمان ،بر
حرمت تکفیر شیعه نیز داللت دارد؛ حرمت سب مسلم ،جواز تقلید از مذهب جعفری ،مقاصد
شریعت ،ادله وجوب وحدت بین مسلمین و همچنین ادله حرمت سوءظن به مسلم نیز بر
حرمت تکفیر شیعه داللت دارند.
کلیدواژهها :تکفیر ،شیعه ،اهلسنت ،حرمت ،وحدت مسلمانان.

طرح مسئله

تکفیر از دیرباز در جامعه اسالمی وجود داشته است .حتی در دوران پیامبر اسالم گروهی
به طمع تصاحب اموال ،فردی را تکفیر کردند و اموالش را به غنیمت بردند؛ رفتاری که حتی
 .1دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)mrf_ft@yahoo.com /
 .2دانشیار دانشگاه تهرانhoseini.sm@ut.ac.ir /
 .3دانشیار دانشگاه تهرانabedinmomeni@ut.ac.ir /
 .4دانشیار دانشگاه تهرانdavarzani@ut.ac.ir /
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واکنش قرآن را در پی داشت و خداوند مسلمانان را از تکفیر برحذر داشت (طبری1412 ،ق،
 .)141/5این تکفیر گاهی به دالیل دیگر مانند کینههای جاهلی نیز رخ میداد (فخر رازی،
1420ق )1۹0/11 ،و اما به هر حال حضور شخص پیامبر و برخورد قاطع ایشان در
برابر تکفیر (بخاری1401 ،ق3۶/۸ ،؛ فخر رازی1420 ،ق )1۹0/11 ،مانع از تبدیل تکفیر
به یک جریان عمومی در جامعه اسالمی شد .اما پس از پیامبر تکفیر اندکاندک از حالت
فردی خارج و تبدیل به یک مسئله اجتماعی شد و بسیار اتفاق میافتاد که گروهی ،گروه
دیگر را تکفیر میکرد .شیعیان نیز به عنوان یکی از گروههای مسلمان در معرض تکفیر واقع
شدند و شیعهستیزی تبدیل به یک جریان در درون جامعه اسالمی شد.
این مقاله در تالش است که با توجه به منابع و کلمات بزرگان اهلسنت اثبات نماید که
شیعیان مستحق تکفیر و قتل نیستند .الزم به ذکر است گروههایی که شیعه را تکفیر می کنند،
شیعه را به خاطر شیعهبودن تکفیر نکردند بلکه آنان افراد را صرفنظر از مذهبی که دارند به
خاطر اعتقاد یا فعلی که انجام میدهند شایسته تکفیر میدانند ،چه شیعه باشند و چه اهل
سنت .اما از آنجا که این مقاله درصدد پاسخگویی به تمام ادعاهای جریانهای تکفیری نیست،
تمرکز بحث بر روی ادلهای است که جریانهای تکفیری برای تکفیر شیعه بدان تمسک کرده
اند.

اجماعی نبودن تکفیر شیعه

جریانهای تکفیری میکوشند نشان دهند کافردانستن شیعه امری اجماعی میان عموم اهل-
سنت است (زرقاوی ،بیتا ،)5 ،در حالی که اهلسنت در قبال شیعه سه گروه هستند:
گروه اول معتقدند شیعه یکی از فرقههای اسالمی است .در آثار اهلسنت چنین رویکردی
نسبت به شیعه دیده میشود .برخی از شواهد این ادعا در آثار اهلسنت عبارتند از:
 -1بر اساس گفته سرجانی در کتاب «الشیعه نضال ام ضالل» ،جمهور علمای اهلسنت
معتقدند که شیعیان دوازدهامامی مسلمان هستند (سرجانی1432 ،ق .)13۸ ،با این حال در
میان کلمات علمای پیشین اهلسنت کمتر میتوان تصریحاتی بر مسلمانبودن شیعیان یافت
و نظر آنان در خصوص مسلمانبودن شیعیان را از خالل دیدگاههای آنان در مورد تعامل با
شیعیان در باب صالۀ و نکاح و معامالت و شهادت و قضاء و ...میتوان یافت؛ اما در کلمات
علمای معاصر اهلسنت ،تصریح به مسلمانبودن شیعیان بیشتر قابل مشاهده است .از جمله
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این افراد میتوان به جاد الحق ،مفتی مصر و وزیر اوقاف مصر (جاد الحق200۸ ،م-۸5/4 ،
 ،)۸2حسن البنا ،بنیانگذار اخوانالمسلمین (عماره1430 ،ق )۷3 ،و محمود شیخ دانشگاه
االزهر و وزیر اوقاف مصر (محمود1۹۷۹ ،م )131/1 ،اشاره کرد که به مسلمانبودن شیعه
تصریح کردهاند .ساعدی در کتاب «الشیعه من وجهه نظر اعالم اهلالسنه» ،نظر بیش از 1۶0
عالم اهلسنت در مورد مسلمانبودن شیعیان را ذکر کرده است.
 -2در مبحث شهادت ،علمای اهلسنت اعتقاد دارند که شهادت کافر پذیرفته نیست.
استداللشان هم این است که بر اساس آیات قرآن مثل آیه «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ :و
دو تن (مرد) عادل را از میان خود گواه گیرید( ».طالق ،)2 ،فردی میتواند شهادت بدهد که
از مسلمانان باشد و کافر جزو مسلمانان نیست (کاسانی ،بیتا )2۶۶/۶ ،با این حال افرادی
مانند ابویوسف قاضی (خطیب بغدادی ،بیتا )12۶ ،و شافعی (همان ،)120 ،شهادت شیعیان
را پذیرفتهاند و این بدین معناست که آنان شیعیان را جزو مسلمانان میدانستهاند .البته برخی
دیگر از فقهای اهلسنت ،تصریح دارند که شهادت شیعیان پذیرفته نیست اما همانطور که
ابنعابدین حنفی گفته است ،دلیل رد شهادت شیعیان نه به خاطر شیعهبودنشان بلکه به خاطر
متهمبودن آنان به دروغ است (ابنعابدین1412 ،ق.)4۷2/5 ،
 -3ابنتیمیه در «دقائق التفسیر» مینویسد« :بسیاری از مسلمانان اهلبدعت مانند رافضه
و جهمیه و ...به بالد کفر رفتهاند و به دست آنان جمع فراوانی مسلمان شدند و از اسالم خود
بهرهمند گشتند و مسلمان اهلبدعت گردیدند و اینکه آنان مسلمان اهلبدعت باشند بهتر از
این است که کافر باشند» (ابنتیمیه1404 ،ق.)144/2 ،
 -4اشعری نیز در «مقاالت االسالمیین» ،شیعه را یکی از اصناف مسلمانان ذکر میکند
(اشعری1400 ،ق.)5 ،
 -5محدثان اهلسنت در کتب حدیثی خود ،از راویان شیعه نقل حدیث کردهاند .همچنین
با مراجعه به آثار رجالی اهل سنت ،به موارد متعددی بر میخوریم که در شرح حال یک
راوی ،وی را شیعی توصیف کردهاند و او را مثالً ثقه دانستهاند (ابنحجر عسقالنی132۶ ،ق،
33۷/۷؛ ذهبی13۸2 ،ق .)1۹1/5 ،حتی برخی از افرادی که در کتب رجال اهلسنت به
عنوان شیعه مطرح شدهاند ،جزو راویان صحیح بخاری و صحیح مسلم هستند و از آنجا که
حدیث صحیح ،حدیثی است که توسط فرد عادل و دارای ضبط تام (دقت تمام) نقل شده
باشد ،اتصال سندی داشته باشد و از نظر مفهومی معلَّل و شاذ نباشد (ابنحجر عسقالنی،

64

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 14

141۸ق ،)13 ،پس وقتی محدثی مانند بخاری از یک شیعه نقل میکند ،یعنی :اوالً او را
مسلمان میداند؛ ثانیاً اعتقادات وی را بدعت نمیداند؛ ثالثاً اگر آن سخن را هم بدعت بداند،
آن را بدعتی که باعث خروج وی از اسالم بشود ،نمیداند .چرا که عدالت به عنوان شرط
مقوم حدیث صحیح ،به واسطه کذب ،اتهام به کذب ،فسق ،بدعت و جهالت از بین میرود
(سخاوی142۶ ،ق )۹۸/1 ،و طبق نظر رجالیون اهلسنت مانند نووی (سیوطی1415 ،ق،
 )3۸۸/1و ابنکثیر (ابنکثیر ،بیتا ،)۹4 ،حدیث نقلشده توسط بدعتگذاری که به واسطه
بدعتش تکفیر میشود ،رد میشود و اصوالً از شروط پذیرش حدیث ،اسالم است (معلمی،
بیتا.)42/1 ،
 -۶عثیمین در پاسخ به سؤالی در مورد کفر رافضه چنین میگوید« :رافضه مانند دیگر
گروههای بدعت گذار هستند .اگر بدعت منجر به کفر را پایه بگذارند کافر میشوند و اگر
بدعت منجر به فسق را پایه بگذراند فاسق به شمار میآیند و اگر سخنی بگویند که به اقوال
اهل سنت نزدیک باشد و در آن نکته قابل توجهی باشد به آن سخن توجه میشود .بنابراین
نمی توان یک جواب کلی داد و تمام رافضه را کافر یا فاسق دانست بلکه باید به بدعتی که
مطرح میکنند توجه شود و بر اساس آن مورد ارزیابی قرار بگیرند» (عثیمین ،بیتا.)520 ،
گروه دوم معتقدند که شیعه یکی از فرقههای اسالمی است که تقلید از مذهب فقهی آن
نیز ج ایز است .تفاوت این گروه با گروه اول این است که گروه اول تقلید از مذهب فقهی
شیعه را جایز نمیدانستند و اما این گروه تقلید از مذهب شیعه را جایز میدانند .این نظریه
در دوره معاصر مطرح شده است و پیشتاز آن شلتوت است .وی در فتوایی چنین بیان داشت:
«مکتب جعفری ،معروف به مذهب امامی اثنیعشری ،مکتبی است که شرعاً پیروی از آن
مانند پیروی از مکتبهای اهلسنت جایز است».
این متن برای نخستین بار در مجله رساله االسالم وابسته به دارالتقریب مصر منتشر شد.
زمان صدور این فتوا  1۷ربیع االول 13۷۸ق .و زمان انتشار این فتوا  3محرم 13۷۹ق است.
گروه سوم شیعیان را کافر میدانند .این گروه نیز بر دو دسته هستند .گروهی از این افراد
شیعه را به نحو مطلق تکفیر میکنند و گروهی دیگر که نسبت به گروه اول در اقلیت هستند،
به نحو معین شیعه را تکفیر میکنند .تفاوت این دو گونه از تکفیر در این است که گاهی
تکفیر به این صورت است که انجامدهنده یک فعل بدون معین کردن فردی خاص مورد
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تکفیر قرار میگیرد .به این نوع ،تکفیر مطلق گفته میشود (رحیلی200۸ ،م )11۷ ،و اما در
تکفیر معین یک فرد خاص تکفیر میشود (همان.)11۸ ،
غالب علمای اهلسنت که شیعه را تکفیر کردند جزو کسانی هستند که شیعه را به نحو
تکفیر مطلق ،تکفیر نمودهاند .عوده از علمای سلفی میگوید« :جماعتی از علما حکم دادهاند
که شیعیان مسلمان نیستند و حتی برخی از علما ،نقل اجماع بر این حکم کردهاند .البته این
حکم به معنای تکفیر اعیان و افراد آنان نیست» (عوده ،بیتا.)43/11۸ ،
با توجه به آنچه گفته شد روشن میشود که تکفیر شیعه نزد اهلسنت امری اجماعی
نیست و بر خالف تبلیغات گروههای تکفیری ،مسلمانبودن شیعه نزد بسیاری از اهلسنت
امری مقبول است.

ادله تکفیر شیعه
همانطور که گفته شد ،بخشی از اهلسنت شیعه را به خاطر برخی از اعتقادات و یا افعال
تکفیر می کنند .این افراد در طول تاریخ ادله متعددی را برای اثبات کفر شیعه اقامه کردند.
این ادله را میتوان در ذیل این عناوین کلی جای داد:
 .1اعتقادات شیعیان در مورد امامان
شیعیان مشرک هستند چون در مورد مخلوقات ،عقاید غلوآمیزی دارند و آنان را همردیف
خداوند قرار می دهند .شاهد بر این مدعا این است که شیعیان ،ائمه را واسطه بین خود و
خداوند تلقی می کنند؛ اهل استغاثه به قبور امامان هستند و اصالً این قبور را میپرستند و
نذورات خود را تقدیم این قبور میکنند و از این قبور حاجت میخواهند .شیعیان معتقدند
که امامان حق تشریع دارند و امور دنیا و آخرت در دست امام است .امام میتواند شفا بدهد
و علم غیب دارد و بر وی وحی نازل میشده است و اعمال نیز بر وی عرضه میشود.
طرطوسی 5از دالیل کفر شیعه را همین اعتقادات آنان به ائمه ذکر کرده است (طرطوسی،
بیتا.)2۶ ،
 .5عبد المنعم مصطفى حلیمه مشهور به «ابوبصیر طرطوسی» متولد 1۹5۹م در طرطوس ،از رهبران فکری
سلفی های جهادی القاعدهای است .از جمله آثار وی علیه شیعیان ،کتاب «طائفه الشیعه ،طائفه شرک و رده»
است .وی از نظریهپردازان گروههای معارض سوری مانند جبهه النصره است.
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 .2اعتقاد شیعیان به تحریف قرآن
شیعیان معتقدند که اصحاب بعضی از سورهها مانند سوره نورین و سوره والیت و سوره خلع
و حفد را به طور کامل از قرآن حذف کردند و در برخی موارد هم بعضی از کلمات قرآن که
به والیت و اهلبیت تعلق داشت ،حذف کردند .مثالً اصل آیه  ۶۶سوره نساء چنین بوده
است« :ولو انهم فعلوا ما یوعظون به فی علی لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا» ولی اصحاب،
«فی علی »را حذف کردند (حربی1430 ،ق.)4۹-51 ،
طرطوسی از جمله دالیل کفر شیعیان را همین اعتقاد آنان به تحریف قرآن میداند
(طرطوسی ،بیتا.)۶ ،
 .3تکفیر و سب اکثر اصحاب پیامبر
شیعه اکثر اصحاب پیامبر را تکفیر میکند و به آنان ناسزا میگوید (همان.)42-4۹ ،
آلوسی در کتاب «صب العذاب علی من سب االصحاب» کوشیده است اثبات نماید که
ناسزاگویی به صحابه و تکفیر آنان ،موجب کفر است (آلوسی141۷ ،ق.)331 ،
طرطوسی سب صحابه را از جمله دالیل بر کفر شیعه ذکر کرده است (طرطوسی ،بیتا،
.)41
 .4تکفیر اهلسنت
شیعه اهلسنت را کافر و نجس میداند و حتی وقتی یک نفر شیعه با یک نفر سنی دست
میدهد ،بعد از مصافحه دست خود را تطهیر میکند (ابنجبرین ،بیتا .)25 ،طرطوسی معتقد
است که چون شیعه عموم اهلسنت را تکفیر می کند بنابراین خودشان کافر هستند
(طرطوسی ،بیتا.)41 ،

پاسخ به ادله تکفیر
هر چند جریان تکفیری به ادله زیادی برای اثبات کفر شیعه تمسک کرده است اما این دالیل
بدون پاسخ نیستند.
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 .1نقد دلیل اول
اولین دلیل بر تکفیر شیعه این بود که شیعیان عقایدی غلوآمیز در مورد امامان خود دارند.
در پاسخ به این دلیل توجه به نکات ذیل ضروری است:
 -1تمام اموری که به عنوان رفتارهای غلوآمیز شیعیان قلمداد میشوند همگی مصادیقی
از خضوع هستند و خضوع هر چند در تعریف عبادت لحاظ میشود اما باید به این نکته
توجه داشت که هر خضوعی عبادت نیست .ابنعبدالوهاب در نقد دیدگاههای برادرش محمد
بن عبدالوهاب مینویسد« :هر خضوعی که از اعتقاد به این باور برخیزد که فردی که برای
او خضوع می شود خداوند و پروردگار جهان است و یا تدبیر همه امور عالم یا برخی از آن
به او واگذار شده است یا کسی که سرنوشت بندگان در دست اوست کسی جز اهلل است چنین
خضوعی حتی در پایینترین مراتبش عبادت است و فردی که چنین اعتقادی دارد مشرک
است .در نقطه مقابل چنین خضوعی ،خضوعی قرار دارد که از این اعتقاد سرچشمه نگرفته
باشد .بنابراین خضوع یک نفر در مقابل یک موجود دیگر و بزرگداشت وی هر چند هم که
در این خضوع مبالغه کند اگر این خضوع از اعتقاد به الوهیت سرچشمه نگرفته باشد نه
شرک است و نه عبادت آن موجود است» (ابنعبدالوهاب1۹۹۸ ،م.)13 ،
بر این اساس شیعیان را صرفاً به این دلیل که در مقابل امامان خضوع دارند ،نمیتوان
مشرک یا کافر دانست.
 -2اصوالً شیعیان امامان خود را واسطه میدانند و هر جایی که فردی اعتقاد داشته باشد
که اثرگذار فقط خداوند است و او آفریننده سبب و مسبب است در چنین صورتی نمیتوان
دارنده چنین اعتقادی را کافر دانست (شطی حنبلی1۹۹۷ ،م.)14 ،
البته توسل اختصاصی به شیعیان ندارد و دیگر مسلمانان نیز به توسل باور دارند .ولی این
اعتقاد تالزمی با کفر ندارد چرا که مسلمانان اعتقاد دارند که قدرت انبیا و اولیاى الهى منبعث
از قدرت مطلقه خداوند و در طول قدرت الهى است و تمامى کارهاى ایشان با اذن و اراده
او -جل اسمه -صورت مىگیرد .بر اساس این واقعیت است که هیچگاه در ذهن آن مسلمانى
که به انبیا متوسل مىشود ،این تصور که قدرت آنان در عرض قدرت خداست ،نیامده است.
حتى مسلمانان کسانى را که چنین اعتقادى درباره برخى از انبیا یا اولیاى الهى دارند ،محکوم
مى کنند .اعتقاد به سلطه غیبى در مورد خدا نیز اگر با این عقیده همراه باشد که تمام این
امور به خداى متعال مستند است ،شرک نخواهد بود .با عنایت به این مطالب مذکور ،نمىتوان
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مسلمانى را که به انبیا و اولیاى الهى متوسل شده و از آنها درخواست حاجت مىکند،
بالفاصله مشرک خواند؛ زیرا نفسِ مسلمانبودن ،بزرگترین قرینه است تا عمل وى حمل بر
صحت گردد.
 -3آنچه در خصوص توسل مورد اختالف است توسل به فرد درگذشته صالح است.
گروهی که شیعیان را به خاطر این نوع از توسل تکفیر می کنند به این نکته توجه ندارند که
فردی که به خدا به واسطه یکی از بندگانش توسل می کند نظر به جنبه مادی آن شخص
ندارد .یعنی برایش اهمیت ندارد که آن فرد دارای چه طول و عرض و حجم و جرمی هست
و چه رنگی دارد و چه مقدار فضا را گرفته است .چرا که اگر نگاه فرد فقط به جنبه مادی
آن شخص باشد یعنی مجموعهای از گوشت و پوست و استخوان را واسطه خود قرار داده
است و فردی که توسل میکند اصالً چنین چیزی را در نظر ندارد چون نه معقول است و نه
مقبول .فردی که توسل میکند در واقع به چیزی فراتر از جنبه مادی آن شخص نظر دارد و
آن چیز ،همان عنصر جاودانهای است که با روح فرد همراه است و همان چیزی است که در
وجود آن شخص بوده و به واسطه آن محبوب خداوند شده است ،یعنی اموری مانند ایمان،
اخالص ،محبت ،صفا ،یقین ،طاعت ،جهاد ،علم ،صبر ،معرفت و اعمال صالح گوناگونی که
آن عنصر جاودانه را تشکیل داده است و آن فرد مصدر و سرچشمه همه این ویژگیها بوده
است.
این عنصر جاودانه ،با حقیقت انسان در زندگی دنیوی و اخروی وی مالزمت دارد .فرد
با همین ویژگیها از دنیا میرود و این ویژگیها حفظ میشود و در برزخ نیز همراه اوست و
در روز قیامت نیز بر پایه همان ویژگیها مورد داوری خداوند قرار میگیرد .پس جنبه شخصی
و مادی آن فرد در توسل اهمیت ندارد و اگر اهمیتی هم دارد به اعتبار آن است که این کالبد
مادی ظرف آن عنصر جاودانه و آن ویژگیها بوده است.
آنچه از توسل فهمیده میشود ،همین معنایی است که گفته شد و شیعیان نیز مانند بقیه
مسلمانان چنین نگاهی به توسل دارند (ابراهیم1425 ،ق.)۸ ،
 -4یکی از اشکاالتی که به شیعیان وارد میشود موضوع زیارت قبور ائمه است که در
ذیل همان دلیل اول تکفیر مطرح است .ادله نقلی بسیاری بر جواز این کار داللت دارد از
جمله این که قرطبی از مفسران اهلسنت در ذیل آیه «أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ :تفاخر به بیشتر داشتن،
شما را غافل داشت( ».تکاثر )1 ،سه نکته را متذکر میشود:
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الف :راه عالج سنگدلى و تسلیم در برابر اوامر خداوند ،عبارت است از .1 :یادآورى
مرگ؛  .2مشاهده افراد در حال مرگ؛  .3زیارت قبور اموات.
ب :از این سه امر ،زیارت قبور ،بهترین راه براى عالج سنگدلى و دفع فتنههاى شیطان
است؛ زیرا یادآورى مرگ موجب توجه نفس به عاقبت خویش است ،ولى به اندازه مشاهده
افراد در حال مرگ مؤثّر نخواهد بود .مشاهده افراد در حال مرگ نیز براى همه افراد در هر
ساعتى ممکن نیست .پس زیارت قبرها بهترین راه است؛ چون هم قابل دیدن است و هم در
دسترس!
ج :باید هدف از رفتن به مقبرهها اصالح قلب و توجّه به خدا و قیامت باشد و یا به قصد
تالوت قرآن و قرائت فاتحه و دعا براى اموات (قرطبی1405 ،ق.)1۷1/20 ،
در مورد رفتار شیعیان و زیارت قبور ائمه مسلم است که آنان در رفتن به مقبرهها
هدفى جز اصالح قلب و توجه به خدا و قیامت و تالوت قرآن و قرائت فاتحه و دعا براى
اموات ندارند و بنابراین نمیتوان با استناد به این که شیعیان به زیارت حرم امامان می روند
آنان را تکفیر نمود.
تذکر این نکته ضروری است که اموری چون توسل و شفاعت و اعتقاد به کرامت که به
عنوان اعتقادات غلوآمیز به شیعه نسبت داده میشود و بر اساس آن شیعه تکفیر میشود ،در
میان د یگر فرقه های اسالمی نیز وجود دارد و آنان نیز آثار متعددی در اثبات مشروعیت
توسل و اعتقاد به شفاعت نگاشتهاند و دیدگاه جریان تکفیری را نقد کردهاند .از هر مذهب
فقهی اهلسنت دو نمونه از آثاری که در اثبات توسل و شفاعت و زیارت و نقد مخالفان این
امور نگاشته شده است را ذکر میکنیم.
مذهب حنفی:
 -1کتاب «محق التوقل فی مسئله التوسل» ،تألیف محمد زاهد کوثری؛
 -2کتاب «االسعاد فی جواز التوسل و االستمداد» ،تألیف عبدالهادی محمد خرسه.
مذهب مالکی:
« -1تعریف االنام بالتوسل بالنبی و زیارته علیه الصاله و السالم» ,تألیف محمد بن محمد
فاسی؛
« -2الزیاره النبویه فی ضوء الکتاب و السنه» ،تألیف محمد مالکی حسنی.
مذهب شافعی:
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« -1اتحاف الزائر و اطراف المقیم للسائر فی زیاره النبی ،»تألیف ابنعساکر؛
« -2تبرک الصحابه بآثار الرسول و بیان فضله» ،تألیف محمدطاهر کردی.
مذهب حنبلی:
« -1الصواعق االلهیه فی الرد علی الوهابیه» ،تألیف سلیمان بن عبدالوهاب.
« -2النقول الشرعیه فی الرد علی الوهابیه» ،تألیف حسن شطی حنبلی.
 .2نقد دلیل دوم
در خصوص دلیل دوم تکفیر شیعه یعنی اعتقاد شیعیان به تحریف قرآن ،یک نکته را نمیتوان
انکار نمود و آن هم این است که در برخی از کتب نگاشته شده به وسیله شیعیان ،روایاتی
وجود دارد که داللت بر این دارد که شیعه قائل به تحریف قرآن است اما چند نکته را باید
در نظر داشت:
 -1بزرگان شیعه در طول تاریخ به عدم تحریف قرآن تصریح دارند .از جمله ابنبابویه
از علمای شیعه در آغاز غیبت کبری مینویسد« :به اعتقاد ما (شیعیان) قرآنى که خداوند بر
پیامبرش نازل فرموده ،بیشتر از قرآنى که اکنون در دست مردم موجود است نبوده و تعداد
سورههاى قرآن نزد مردم  114سوره مىاست و نزد ما سوره ضحى و الم نشرح روى هم
یک سوره است و همچنین سوره ایالف و «الم تر کیف» نیز یک سوره محسوب مىشود.
کسى که به ما نسبت دهد و بگوید ما گفتهایم قرآنى که بر پیامبر نازل گردیده بیشتر از
قرآنهاى موجود است ،دروغگوست (و به ما طایفه امامیه ،تهمت ناروا مىزند)» (ابنبابویه،
141۷ق .)5۹ ،علمای شیعه اعم از علمای پیشین و علمای معاصر نیز همین نظر را دارند و
می توان گفت اجماعی است و بر طبق نظر شریف مرتضی اگر در این زمینه نظر مخالفی هم
هست بدان اعتنا نمیشود (شریف مرتضی1411 ،ق.)3۶4 ،
 -2علمای شیعه تالشهای علمی متعددی را برای اثبات تحریفناپذیری قرآن انجام داده-
اند و ادله نقلی و عقلی متعددی را برای اثبات عدم تحریف قرآن اقامه نمودهاند .آثاری نیز
به طور مستقل در این خصوص از سوی عالمان شیعه بهویژه در دورههای معاصر نگاشته
شده است و این تالش علمی حاکی از این است که شیعیان اعتقادی به تحریف قرآن ندارند
و آن را رد میکنند .برخی از آثار در این زمینه عبارتند از:
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 «کشف االرتیاب فی عدم تحریف کتاب رب االرباب» ،تألیف محمود بن ابی القاسممشهور به معرب تهرانی1303 ،ق؛
 «حفظ الکتاب الشریف عن شبهه القول بالتحریف» ،تألیف هبه الدین شهرستانی؛ «البرهان علی عدم تحریف القرآن» ،تألیف میرزا مهدی بروجردی13۷4 ،ق؛ «صیانه القرآن عن التحریف» ،محمدهادی معرفت141۶ ،ق. -3شیعیان حتی تصور تحریف قرآن را محال میدانند .شریف مرتضی در این زمینه
میگوید «:علم به صحت نقل قرآن مثل علم به شهرها و حوادث بزرگ و وقایع عظیم و مثل
کتابهاى مشهور و اشعار مدون عرب است؛ چون اهتمام و انگیزه مسلمانان شدیداً بر این بود
که قرآن را حفظ و حراست کنند چون قرآن معجزه پیامبر و مأخذ علوم شرعى و احکام
دینى است و علماى مسلمین در حفظ و حمایت از قرآن به حدّ اعلى رسیدند ،به نحوى که
حتى اگر در اعراب ،قرائت ،حروف و آیاتش اختالفى رخ مىداد ،کامالً به موارد اختالف
آشنا بودند ،پس با این شدت اهتمام و شناخت کامل ،چگونه ممکن است قرآن کریم تغییر
و یا نقصى بر آن وارد شده باشد؟» (همانجا).
 -4یکی از آثاری که بر اساس آن اتهام تحریف قرآن به شیعه نسبت داده میشود کتاب
«فصل الخطاب» است .در خصوص این کتاب باید این نکته را در نظر داشت که بخشی از
روایات آن ،برگرفته از منابع اهلسنت است و از افرادی مانند کسائى ،قتاده ،مجاهد ،عکرمه،
عائشه ،ابننهیک ،شعبى و ...اخذ شده است که همگی جزو رجال اهلسنت هستند (جعفریان،
13۸2ش .)132 ،همچنین تعدادی از روایات مشکالت سندی دارند راویان آنها در دانش
رجال ،ضعیف ،متهم ،مجهول و ...قلمداد شدهاند؛ مانند :احمد بن محمد سیارى (خویی،
1413ق ،)2۸2/2 ،حسین بن حمدان خصیبى (همان ،)224/5 ،ابوسمینه کوفى (همان،
 )31۹/۷و ...و سوم اینکه برخی از مصادری که محدث نورى این روایات را از آنها گرفته
است ،مصادر قابل اعتمادی نیست؛ مانند :تفسیر ابىجارود که از طریق ابوسهل کثیر بن
عیاش نقل شده و شیخ طوسى وى را تضعیف کرده است (همان.)322/۷ ،
همچنین این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که تحریف اقسامی دارد از جمله تحریف
به نقیصه ،تحریف به زیادی ،تحریف به تغییر و تبدیل .بنابر گزارش تهرانی ،شاگرد محدث
نوری ،کتاب فصل الخطاب هرگونه تحریف به زیادی یا تغییر و تبدیل را از قرآن نفی کرده
است و خود محدث نوری معتقد بوده است که قرآن موجود همان قرآنی است که عثمان
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جمع آوری کرده است و هیچ تحریفی در آن در طول این قرون ایجاد نشده است و فقط
مرادش ،اسقاط بعض وحی منزل الهی است (تهرانی1۹۷5 ،م.)232/1۶ ،
 .3نقد دلیل سوم
سومین دلیل بر تکفیر شیعه سب صحابه بود .یکی از دالیل تکفیر شیعه ،سب صحابه ذکر
شده است .این در حالی است که یکی از موانع تکفیر ،تأویل است و اگر در موردی فردی
بر اساس تأویل سخنی بگوید ،نمیتوان به استناد آن ،فرد را به کفر محکوم نمود.
توضیح این که تأویل به معنای برگرداندن لفظ از معناى ظاهرى به معنایى مخالف ظاهر
است .این گونه تصرف در معنا گاهی به سبب وجود دلیل است و گاهی بدون دلیل است.
اگر این تصرف با دلیل باشد ،همان تأویلی است که به عنوان مانع تکفیر قلمداد شده است
اما اگر برگرداندن به معناى مخالف ظاهر ،بدون هیچ دلیلى باشد ،تأویل نیست ،بلکه در واقع
تکذیب دلیل محسوب مىشود (عثیمین ،بیتا.)۹2/1 ،
تقریباً همه علما اتفاق نظر دارند بر اینکه شخص متأوّل بهویژه مجتهد اگر در مسئلهاى
تأویل کرد تکفیر نمىشود .ابنتیمیه نیز تأویل را مانع از تکفیر میداند (ابنتیمیه141۷ ،ق،
.)32۸
در مورد سب نیز چنین خصوصیتی وجود دارد .در کتاب حاشیه ابنعابدین (رد المختار)
از علمای حنفی آمده است« :قول صحیح در خصوص معتزله و رافضه و دیگر بدعتگذاران
این است که به کفر آنان حکم نمیشود هرچند صحابه را سب نمایند و قتل ما را جایز
بشمارند .چون آنان به خاطر چیزی که دلیل میپندارند چنین اعتقادی دارند .همانطور که
خوارج که قتل صحابه را جایز میشمردند ،کافر نمیدانیم» (ابنعابدین1412 ،ق.)11/5 ،
ابنحجر هیتمی در «الصواعق المحرقه» مینویسد« :قواعد مذهب اقتضای این را دارد که
توجیه روافض برای عدم تکفیر آنان پذیرفته شود چرا که یک رافضی با تأویل سب و لعن
می کند .درست است که این تأویل جاهالنه و از روی تعصب است اما در خصوص تکفیر
باید احتیاط شود» (ابنحجر هیتمی13۸5 ،ق.)132/1 ،
سبکی از علمای شافعی مینویسد« :اصحاب ما [علمای شافعی] ...معتقدند که کسی که
پیامبرٌ را سب نماید به واسطه این سب تکفیر میشود و کسی که اصحاب را سب نماید فاسق
است و اما در خصوص کسی که شیخین را سب نماید دو وجه است .یک وجه این است که

عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهلسنت

73

چنین فردی تکفیر میشود چون امت بر امامت آنان اجماع داند و وجه دوم این است که
چنین فردی فقط تفسیق میشود اما تکفیر نمیشود» (سبکی141۶ ،ق .)5۷۷/2 ،غزالی جزو
گروهی است که سبکننده شیخین را تکفیر نمیکند .وی میگوید« :ما حکم به کفر کسی که
معتقد به فسق ابوبکر و عمر است نمیکنیم بلکه حکم به فسق و گمراهی و مخالفتش با
اجماع امت میکنیم» (غزالی1422 ،ق.)14۹ ،
 .4نقد دلیل چهارم
چهارمین دلیل بر تکفیر شیعه این بود که شیعیان اهلسنت را تکفیر میکنند و این در حالی
است که اکثر علمای شیعه در مسلمانبودن مخالفان و در ترتب همه یا اغلب احکام ظاهری
اسالم بر آنان همداستانند .بزرگانی مانند حلی (حلی1413 ،ق ،)1۹2/1 ،مقدس اردبیلی
(مقدس اردبیلی1403 ،ق ،)1۷2/1 ،میرزای قمی (میرزای قمی141۷ ،ق )41۶/1 ،و نجفی
(نجفی1404 ،ق )۸3/4 ،در این شمارند .استناد اینان به موارد ذیل بوده است:
 -1اجماع علمای شیعه بر مسلمان بودن مخالفان (همان)5۷/۶ ،؛
 -2سیره قطعی پیامبرٌ و پیشوایان شیعه و اصحاب و پیروان آنها در معاشرت با مخالفان
به گونهای که جایی برای احتمال تقیه باقی نمیگذارد (همان)۸3/4 ،؛
 -3عمده ادله نجاست و تکفیر گروههایی از مسلمانان همچون نواصب اجماع است و
چنین اجماعی در مورد همه غیر شیعیان وجود ندارد (همان)5۹/۶ ،؛
 -4روایاتی که داللت بر کفر مخالف دارد از نظر سندی قابل اثبات نیست و از نظر داللی
نیز قابل حمل بر برخی از مراتب کفر هستند که در مقابل ایمان قرار دارد و نه در مقابل
اسالم .چرا که اسالم و ایمان و شرک در کتاب و سنت در کتاب و سنت در معانی مختلفی
به کار رفته ،از مراتب متفاوت و درجات زیادی برخوردارند ،چنانکه روایات بدان تصریح
کردهاند و از تدبر در آیات نیز همان به دست میآید ...به ازای هر مرتبه از مراتب اسالم و
ایمان ،مرتبتی از کفر و شرک قرار دارد ....روایات حاکی از کفر مخالفان را یا باید بر احکام
باطنی مثل ثواب در آخرت حمل کرد چنان که روایت صیرفی تصریح دارد یا باید بر برخی
از مراتبی حمل کرد که ربطی به احکام ظاهری ندارد .اما حمل آنها بر کفر حقیقی آنها
علیرغم جریان احکام اسالم ظاهری -ولو از باب مصالح واال و از باب پرهیز از تفرقه میان
گروههای مسلمانان -دیدگاهی است ناموجه( .خمینی1421 ،ق 432/3 ،و .)43۸/3

74

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 14

ادله حرمت تکفیر شیعه
در بخشهای قبل کوشیدیم نشان دهیم که تکفیر شیعه امری اجماعی میان اهلسنت نیست و
ادله مطرح از سوی تکفیریها با نقدهای جدی از حیث روشی روبهروست .در این بخش به
این مطلب میپردازیم که اصوالً تکفیر شیعه حرام است .البته ممکن است فردی که شیعه را
کافر میپندارد ،این ادله را نپذیرد اما به هرحال طرح این ادله کمک خواهد کرد که جریانهای
تکفیری در عرصه تکفیر شیعه خود را یکهتاز ندانند و اگر کسی از اهلسنت به دنبال یافتن
شیوه صحیح برخورد با شیعیان است ،بداند که در کنار همه آنچه جریانهای تکفیری در
خصوص شیعه میگویند این گونه از ادله و مباحث نیز مطرح است.
ادلهای که میتواند حرمت تکفیر شیعه را اثبات نماید عبارتند از:
 .1ادله عامه حرمت تکفیر مسلم
پیش از این توضیح دادیم که جمع قابل توجهی از اهلسنت ،شیعیان را مسلمان میدانند .از
سوی دیگر از برخی ادله استفاده میشود که تکفیر شیعه حرام است .مثالً آیه «يَا أَيههَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ الَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْکُمُ السَّالَمَ لَسََْ مُؤْمِناً:
اى کسانى که ایمان آوردهاید ،چون در راه خدا سفر مىکنید [خوب] رسیدگى کنید و به
کسى که نزد شما [اظهارِ] اسالم مىکند ،مگویید « :تو مؤمن نیستى» (نساء )۹4 ،داللت
بر این دارد که تکفیر مسلمان حرام است .یعنی همین که فرد ولو ظاهراً مسلمان محسوب
شود دیگر کسی حق ندارد او را تکفیر کند .این حکم حتی منافقانی را که در دل اعتقادی به
اسالم ندارند اما در ظاهر مسلمان هستند ،در بر میگیرد (جصاص1415 ،ق.)312/2 ،
چندین حدیث نیز بر این حکم داللت دارند از جمله اینکه پیامبر فرمودند« :إذا قال
الرجل الخیه یا کافر هو باء به احدهما :هر مردی که به برادر خود بگوید ای کافر همانا آن
کفر به یکی از آنان برمیگردد( ».بخاری1401 ،ق .)543/۶ ،از این روایت نیز چنین برداشت
شده است که تکفیر مسلمان حرام است (ابنحجر هیتمی13۸5 ،ق.)3۸۸/10 ،
 .2ادله حرمت سب مسلم
همان طور که پیش از این گفته شد ،شیعیان مسلمان هستند و از ادله حرمت سب مسلم
میتوان برای اثبات حرمت تکفیر مسلمان استفاده نمود.
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در کتب فقهی در تعریف سب آمده است« :به هر سخن زشت سب گفته میشود و بنابراین
استخفاف (کوچکشمردن) و منتسبکردن نقص به یک نفر هم جزو سب به حساب میآید»
(دسوقی ،بیتا .)30۹/4 ،فقها در کتابهای فقهی خود مصادیقی را برای این سب برشمردهاند.
یکی از این مصادیق گفتن عبارت «یا کافر» است و حتی مجازات تعزیر برای وی ثابت
است (ابننجیم مصری1۹۹۷ ،م.)۷1/5 ،
 .3داللت مقاصد الشریعه بر حرمت تکفیر شیعه
مهمترین مقصد تشریع احکام در نزد اهلسنت جلب مصالح واقعی انسانها و دفع مفاسد
واقعی از آنهاست .رسیدن به این مقاصد و مصالح شریعت بعد از تتبع و استقراء منتهی میشود
به ضروریات ،حاجیات و تحسینیات .البته عدهای دیگر کمالیات و تعبدیات را نیز اضافه
کردهاند (جوینی1400 ،ق۹3۷/2 ،ـ )۹13و اما مهمترین آنها قسمت ضروریات است که
بسیاری از احکام شریعت اسالمی به جهت تحقیق و تأمین آنها مشروع گردیده است (شاطبی،
141۷ق )300/2 ،و از آن به عنوان کلیات پنجگانه حیات انسانی یاد میکنند و عبارت است
از دین ،جان (نفس) ،عقل ،نسل و مال که فهم تمامی روایات احکام شریعت باید بر محور
این مقاصد پنجگانه دور بزند (غزالی ،بیتا.)41۷/1 ،
با مقاصد شریعت میتواند عمومات اخبار را تخصیص زد و یا تقیید نمود یا در مقام
تعارض آن را مقدم کرد (شوشتری13۹4 ،ش .)۹۹ ،
با در نظر گرفتن نسبت تکفیر با مقاصد شریعت روشن است که تکفیر آثار متعددی بر
زندگی شخصی و اجتماعی فرد بر جای میگذارد .این آثار یعنی اینکه وقتی فردی تکفیر
میشود دیگر خونش هَدَر است و مالش بین ورثه مسلمانش تقسیم میشود و همسرش باید
از وی جدا شود (مرداوی1۹5۷ ،م .)33۹/10 ،چنین فردی دیگر امنیت جانی ندارد و باید
از خانه و وطن خود آواره شود و به جایی دیگر مهاجرت کند و رنج آوارگی را نیز برای
زندهماندن به جان بخرد .این تکفیر اگر با حکم و اجازه حاکم شرعی باشد و واقعاً فرد
مرتکب یکی از موجبات کفر شده باشد ،جا دارد اما همانطور که گفتیم شیعیان مسلمان
هستند و ادلهای که برای تکفیر شیعه مطرح میشود نمیتواند کفر شیعه را ثابت کند و همچنین
موانع تکفیر در خصوص شیعه موجود است .در این صورت تکفیر با مقاصد شریعت در
تضاد است.
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هیئت کبار علمای سعودی در بیانیه خود درباره تکفیر و اثبات حرمت آن ،به مقاصد
شریعت تمسک کرده است (الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة و اإلفتاء و الدعوۀ و
اإلرشاد ،بیتا.)35۹ ،
 .4داللت حکم به تقلید از مذهب جعفری بر حرمت تکفیر شیعه
یکی از ادلهای که با استفاده از آن میتوانیم بر حرمت تکفیر شیعه استدالل نماییم داللت
حکم به تقلید از مذهب جعفری است (شلتوت13۷۹ ،ق .)22۷ ،این داللت بدین صورت
است که وقتی تقلید از مذهب جعفری صحیح باشد ،بدین معناست که افرادی که مذهب
جعفری را انتخاب کردند و به عبارت دیگر افرادی که شیعه هستند جزو مسلمانان به شمار
میآیند و وقتی مسلمان باشند ،تکفیر آنان حرام است.
شایان ذکر است که برخی از مخالفان تشیع در میان اهلسنت ،شلتوت را به خاطر صدور
این فتوا فردی معرفی کردند که فریب شیعیان را خورده است (قفاری142۸ ،ق )1۸2/2 ،و
معتقدند که اصوالً نمیتوان به مذهب شیعه به عنوان یک مذهب اسالمی نگاه کرد چون
مذهب شیعه در اصول و مبانی با اهلسنت تفاوت دارند (خطیب ،بیتا .)10 ،پاسخی که
برخی دیگر از اهلسنت به این ادعا دادهاند این است که مصادر اصلی تشریع در نزد شیعه
و اهلسنت یکسان است و البته نباید افراد انتظار داشته باشند که همه به یک نحو اجتهاد
کنند و نتیجه همه اجتهادها یکسان باشد بلکه مهم این است که اجتهاد بر اساس منابع و
روش درست باشد (رافعی1۹۸4 ،م.)۶۹ ،
 .5داللت ادله وجوب وحدت بین مسلمین بر حرمت تکفیر شیعه
در آیات و روایات مجموعه ادلهای وجود دارد که داللت میکند مسلمانان باید با یکدیگر
وحدت داشته باشند .این ادله به سه بخش تقسیم میشوند .برخی از ادله ،داللت صریح بر
وجوب وحدت دارند (عبدالکریم200۹ ،م )324 ،و دستهای دیگر بر این داللت دارند که
تفرقه بین مسلمانان حرام است (همان )32۶ ،و دسته دیگر از ادله هم بر اموری داللت دارند
که جز با وحدت امکان تحقق ندارند (همان .)325 ،در هر صورت از آنجا که تکفیر یکی از
اسباب ایجاد تفرقه میان مسلمانان است پس به نحو حرمت غیری تکفیر هم حرام است
(بدوی2000 ،م.)3۶1 ،

عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهلسنت

77

 .6ادله حرمت سوءظن به مسلم
تکفیر یک شخص به طور معین فرایند خاص خودش را دارد یعنی باید همه عناصر جرم
(عنصر مادی و عنصر معنوی جرم) محقق شده باشد تا بتوان یک فرد را تکفیر نمود .آن
شرایط به طور اجمال عبارت بودند از:
الف :علم :شرط تکفیر ،علم به این مطلب است که فرد در معرض تکفیر میدانسته که آن
کار یا سخن یا اعتقاد کفر است و با عقاید توحیدی در تضاد و تغایر است اما اگر آن فرد
چنین علمی نداشته است و حق و صواب را نمیدانسته تکفیر وی جایز نیست .زیرا خداوند
فرموده است« :مَا کُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً :و ما تا پیامبرى برنینگیزیم ،به عذاب
نمىپردازیم( ».اسراء( )15 ،ابنتیمیه141۶ ،ق)231/3 ،
ب :عمدیبودن :اگر فردی از روی خطا و اشتباه و یا از روی غفلت و بیتوجهی دست
به اقدامی زد که کفرآمیز است باز چنین فردی تکفیر نمیشود .شرط تکفیر این است که فرد
عالوه بر علم ،از روی عمد یکی از موجبات کفر را مرتکب شود (ابنتیمیه1422 ،ق،
)225/1
ج :قصد و اختیار :فردی که مرتکب موجب کفر شده است در صورتی تکفیر میشود که
از روی قصد و اختیار مرتکب شده باشد اما اگر از سر اجبار و از روی اکراه یکی از موجبات
کفر را مرتکب شود ،چنین فردی تکفیر نمیشود (ابنتیمیه141۷ ،ق.)341-342 ،
د :عدم وجود تأویل :ممکن است فرد در اثر وجود یک نوع تأویل و اجتهاد سخنی بگوید
که بر اساس یک نظر دیگر کفرآمیز است .چنین فردی تکفیر نمیشود (ابنتیمیه141۶ ،ق،
.)201/25
هـ :فردی که قصد دارد دیگری را تکفیر نماید باید با حجت شرعی برایش ثابت شده
باشد که آن فرد ،مرتکب موجب کفر شده است و تمام شرایط در وی جمع بوده است اما
اگر حجت شرعی در بین نباشد ،او نمیتواند و حق ندارد آن فرد را تکفیر نماید .عالوه بر
این باید این نکته را هم در نظر داشته باشد که بین کفر صریح و کفر استلزامی تفاوت هست
به این معنا که گاهی اوقات فرد اعتقادی دارد که بالصراحه کفر نیست ولی لوازم آن اعتقاد
کفر است .در این گونه موارد سیره سلف بر این بوده است که الزم مذهب را مذهب تلقی
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نمیکردند یعنی فرد را به خاطر این که الزمه سخنش کفر است مؤاخذه نمیکردند و وی را
محکوم به کفر نمیکردند (کامل.)۷۷ ،2003 ،
حال در این میان فردی که گرفتار سوءظن است با مشاهده رفتار یا شنیدن سخنی از
فردی دیگر بر اساس پیشفرضهای ذهنی خود ،آن فرد را متهم میکند و رفتار و سخن وی
را خطا و از مصادیق کفر میداند و اقدام به تکفیر وی مینماید .در اینجا سوءظن باعث شده
است که بسیاری از این ضوابط که در باال بدان اشاره کردیم نادیده گرفته بشوند و فرد فقط
بر اساس ذهنیات خود اقدام به تکفیر کرده است .حال اگر به این نکته توجه کنیم که سوءظن
که منشأ تکفیر است از حرمت برخوردار است به تبع آن تکفیر هم که برخاسته از همین
سوءظن است حرام میشود (عبداهلل1425 ،ق.)1۸0 ،
حال که سوءظن حرام است و باید از روی حسنظن با اقوال و افعال مسلمان روبهرو
شد ،در نتیجه تکفیر شیعه که برخاسته از همین سوءظن است حرام میگردد ،چرا که شیعیان
برای کارهایی که می کنند توجیهات و تأویالتی دارند و افعال خود را بر اساس اجتهادات
خود منتسب به دین مینمایند و هیچ یک از شیعیان تصریح نمیکنند که در حال ارتکاب
موجب کفر هستند بلکه رفتار خود را موحدانه میدانند و بنابر آنچه نقل شد نباید به صرف
وجود وجوهی از کفر ،شیعیان را تکفیر نمود و نسبت کفر به آنان داد.
عالوه بر این نکته ،قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» نیز در ذیل همین عنوان جای میگیرد.
این قاعده هر چند در مورد مستندات روایی آن مباحثی وجود دارد (ابنحزم ،بیتا،
 ،)153/11اما به عنوان یک قاعده فقهی پذیرفته شده است و یکی از مهمترین مبادی شرعی
در بحث حدود است و از آنجا که آثار تکفیر از قبیل جواز قتل و ...در ذیل حدود قرار
می گیرند ،این قاعده نیز قابلیت اجرا در مورد بحث تکفیر نیز دارد و فقهای اهلسنت نیز به
این قاعده برای جلوگیری از تکفیر استناد کردهاند.

نتیجه
هرچند اندیشه تکفیر پیروان حضرت علی از دهههای نخستین تاریخ اسالم وجود داشته
است ،هیچ گاه به عنوان یک دیدگاه مقبول نزد همه مسلمانان شناخته نشد .پیروان مذاهب
اهلسنت ،عمدتا شیعیان را مسلمانانی بدعتگذار میشناسند و البته در دوره معاصر ،گروهی
از اهل سنت ،بر این باورند که پیروی از مذهب فقهی شیعه مشروع است .به هرحال نگاه
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غالب اهل سنت به شیعه این است که شیعیان مسلمان هستند و بر اساس همین نوع نگاه ،از
شیعیان نقل حدیث میکردند و به شهادت آنان در محاکم قضایی اعتماد مینمودند و به طور
کلی با آنان همانند سایر مسلمانان تعامل مینمودند و بنابراین تمام ادلهای که میتواند تکفیر
مسلمان را تحریم نماید شامل حال شیعیان نیز میگردد و بنابر آن ادله ،تکفیر شیعیان نیز
حرام است.
با توجه به مجموع نکات گفتهشده در این مقاله ،موارد ذیل نیز به عنوان پیشنهاد برای
مقابله با اندیشه تکفیری ارائه میگردد:
 .1روشنگری در خصوص نتایج سوء اختالفات مذهبی و تفرقه میان مسلمانان؛
 .2ترویج آموزه اخوت اسالمی در میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی؛
 .3تالش اندیشمندان و مصلحان و بزرگان جامعه اسالمی برای ایجاد وفاق و سازش
میان گروههای درگیر؛
 .4توجهدادن مسلمانان به ارزشهای مورد پذیرش از سوی همه؛
 .5گسترش جلسات و همایشهای علمی برای پرداختن به موضوعات مورد اختالف و
نزاع؛
 .۶پرهیزدادن مذاهب اسالمی از تکفیر یکدیگر؛
 .۷ایجاد سازمانهای بزرگ اسالمی با مأموریتهای متعدد با حضور و مشارکت تمامی
پیروان مذاهب اسالمی.
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