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 چکیده

ان نش وضوحبهرا  یتواقع ینمسلمانان، ا یختار یاجمال یبررس

ها نسبت به یرها و تکفاز اتهام یبخش مهم یشهدهد که ریم

 یهایزهانگ همچون: یبه عوامل ،ها و مذاهبگروه ،اشخاص

 ییبه فضا یاو  یو تعصبات مذهب یحزب یهاو عقده یشخص

ی خودمحور ی،ورزینهحسادت، ک ی،خودخواه ،مملو از جهالت

شود تا ضمن یمقاله تالش م یندر ا. گرددیبرم یو حق پندار

 بدعت یک عنوانبهیر ن کردن معنا و مفهوم کفر و تکفروش

 آن بمخرب و نامطلو تأثیراتو  یامدهااز پ یبخش ناپسند،

زشت نشان دادن چهره اسالم، کشتار به جرم مذهب  ازجمله

 موردبررسی مخالف، ایجاد تفرقه، قطع رابطه با جامعه و غیره

 ریانحراف از مس، یدهپد ینا کهو ثابت شود  یردو پژوهش قرار گ

با تمام توان  ینیعلما و دلسوزان د یداسالم است و با یاصل

ارزه مب یرانگرو و ههرز یاهگ ینخود بکوشند با ا یو عمل یعلم

 شوند. یدر جوامع اسالم آن یرکنند و مانع رشد و تکث
 

 .، بدعتیتندرو یی،گراونتش، خیرکفت ها:کلیدواژه

 

  
Abstract 

A concise overview of history of Muslims clearly 

indicates the fact that the basic motivations of 

most false accusations، charges and Takfirs 
against persons، groups and religions are mostly 

due to personal motivations، party grudge، 

religious prejudices، ignorance، selfishness، 
jealousy، hatred، self-contentedness and the right 

to self-understanding. In this study، the scientific 

meaning and concept of the Takfir،as an 
abominable innovation، was attentively illustrated 

and its destructive and undesirable effects 

including the acts of showing Islam badly، 
massacre of innocent people، creation of schism، 

disruption with the society and etc on the society 

especially Islamic society were thoroughly 
studied. Ultimately، it was proved that the Takfir 

is obviously a deviation of the main route of 

Islamic laws، so it is necessary that Muslim 
scholars sternly try to stand against this radical 

and fundamental thought by their scientific and 

practical abilities and also not to let it grow in the 
world anymore. 

 

Keywords: Takfir, Violence, extremism, 
innovation. 
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 مقدمه

های ها و جریانپیچیده و بغرنج جهان اسالم در طول تاریخ وجود و ظهور حرکت مسائلیکی از    

، نظریتنگ، عناد ظاهرگرایانه و افراطی از نصوص دینی و لجاجت، برداشت بارادیکال و تندرو بوده که 

امی که تم پنداشتندبی تا(. چنین می ،؛ سعانی3131،بیگانگان. )شیرزادتأثیر تحت  احیانا   خودمحوری و

جه نتی و ؛باور دارند، جزو اصول اعتقادی اسالم و مالک کفر و ایمان سایرین است آنآنچه را که خود به 

برخورد صحیح و گفتمان منطقی با آراء و احزاب مخالف و توسل به استدالل و  جایبهچنین پنداری 

 الف را جنگ علیه خداترین حرکت مخی اتهام و تکفیر و تفسیق روی آوردند و کوچکبرهان، به حربه

های فراوانی را و حوادث خونین و ویرانی سوزخانمان هایجنگکردند. بدین ترتیب، و رسول قلمداد می

: م 3334؛ ابن سالم، 5/341: 3131به نام دفاع از دین و مذهب بر امت اسالمی تحمیل کردند )طبری، 

با  کشیدند وهای مخالف خط بطالن ی مرتدسازی و تکفیر، بر اندیشهبا دایر نمودن کارخانه و ؛(1/111

نمودند و برای تمام وسایل و ابزار موجود اقدام به سرکوب و انهدام مخالفان عقیدتی و مذهبی خود می

ت ترور، عملیا : تکفیر،ازجملهآمیز خود، از هر ابزاری، ولو نامشروع پیشبرد اهداف تکفیری و تفرقه

« کندهدف وسیله را توجیه می»بردند، چون بر این باور بودند که بهره می کشینسلانتحاری، خونریزی و 

یق، توان با تکفیر و تفستر اقدام کرد؛ وقتی میو نزدیک ترهزینهکمباید از راهی  آنو برای رسیدن به 

دن ی برهان و آوربه أقامه آنست برای مقابله با مخالف را سرکوب و وادار به تسلیم نمود، دیگر الزم نی

گویند: آیاتی که در رابطه با کفار و مشرکان آمده سخت وقت خود را تلف کرد، آنان می هایاستدالل

توان از سالح زور و خشونت و ارعاب می آناست، داللت بر این دارند که برای گسترش اسالم و دفاع از 

 (.3131و تفسیق است استفاده کرد )صفاتاج، و ترور که باالتر از تکفیر 

علما و مجتهدان جهان اسالم، در طول تاریخ با این پدیده خطرناک با تمام توان علمی و شخصیتی 

تر عالم را با جان خریدند و کم هاآنها و ضربات کشنده ها و زیانخود مبارزه کرده و بسیاری از تهمت

نان آ رحمانهبیای ننوشیده و آماج تند و خونین و تکفیر جرعه دردمند و دلسوزی هست که از جام تلخ

ری ع( از حمالت و اتهامات تکفی) علینظیری همچون: امام قرار نگرفته باشد، وقتی شخصیت بزرگ و بی

دهد و به شهادت گرا جانش را از دست میماند و حتی به دست این افراطیون خشونتآنان در امان نمی

(. دیگر تکلیف بقیه علما و صلحای جهان 3/333: 3131؛ طبری، 3/133: 3135رسد )طبرسی، می

 اسالم روشن است.
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ای هالبته نقش مخرب استعمارگران و دشمنان اسالم در دامن زدن به اختالفات مذهبی و درگیری

 یهای استبدادهای خشن و رادیکال و پشتیبانی از حکومتها و جریانای و قومی و ایجاد حرکتفرقه

های سابقه مردم از اسالم و حرکتگرایی و استقبال بیو کودتاگر، برای جلوگیری از رشد اسالم

گر برای تداوم حاکمیت سیاه های سلطهخواهانه و متعادل امت اسالمی را نباید نادیده گرفت. قدرتآزادی

نه را نسبت ینی و نفرت و کیای خود، فضایی ناسالم و بدبخود بر جوامع اسالمی، با تبلیغات گسترده رسانه

مسلمانان و علمای اسالمی را به خود مشغول سازند  وسیلهبدینکنند تا های اسالمی ایجاد میبه شخصیت

، سالنفضعیفافراد خائن و  کارگیریبهو با استفاده از احساسات مذهبی و قومی مردم و جهالت عوام و 

نهایت استفاده ببرند، وقتی جو ظاهرگرایی  هاآنز غفلت های مادی و معنوی آنان را غارت کنند و اثروت

 هایاندیشی و اجتهادات ناسالم و تکفیر و ترور شخصیت و اتهام در جامعه حاکم شود. حرکتو ساده

برند، بلکه این حالت همچون ویروسی مسری، از نسلی به نسل دیگر کاری از پیش نمی تنهانهاصالحی، 

 شود.منتقل می

 ظاهربههای تندرو تکفیری همچون: خوارج و داعش و همفکرانشان با توجه فرقهها و گروه

برخی آیات و احادیث و نصوص  ظاهربهشمرند و مرتکبان گناهان را خارج از دایره اسالم می نصوص،

لح سلف صا کهدرحالیافزایند. ها و توجیهات فراوانی میشاخ و برگ هاآنکنند و بر دینی استدالل می

مبسوط و  ایگونهبهها را این فرقه هایاستداللهای اسالمی توجیهات و ین امت و پیشگامان نهضتا

 اند و آیات واند و شرط خارج شدن از اسالم را اغلب نقض شهادتین بیان کردهکامل و کافی پاسخ داده

 نآاستنتاج حکم شرعی از  دانند نهرا فقط برای تهدید، انذار و وعید مردم می هاآنروایات مورد استناد 

 و کافر شمردن مسلمانانی که مرتکب گناهان شده باشند.

یکی از اشتباهات تاریخی و خطاهای اجتهادی این احزاب، این است که: آیاتی را که در خصوص 

تمامی احکام مربوط به کفار را  درنتیجهدهند و اند، بر مسلمانان تطبیق میکافران و مشرکان نازل شده

خوارج پرسیده شد، گفت: خوارج  درباره؛ چنانچه وقتی از ابن عمر گذارندآنان به اجرا می درباره

تمسکشان به آیاتیست که در خصوص کافران نازل شده است و اینان همین آیات را بر مسلمانان تطبیق 

توان ظاهر نمی (. معنای این سخن این است که با توجه به داللت31/133: ق 3414دهند. )عسقالنی، می

اند، علیه مسلمانان به کار گرفت و کسانی را که به شهادتین آیاتی را که به عاقبت عمل کافران نازل شده
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و اهل شهادتین برابر دانست یا کسانی را که اقرار به شهادتین دارند و در  مؤمناناقرار و اعتراف ندارند با 

قرار دهیم که علیه کافران نازل شده است و خودسرانه شوند، مصداق آیاتی شمار امت اسالمی محسوب می

 فتح مکه تا پیش از مثال شنیعی انجام داد؛  جنایات هاآنجان و مال و ناموسشان را مباح کرده و در حق 

 هایتندیسو  هابتدر همان زمان  آنکهحالکردند، پیرامون کعبه طواف می مشترکا   مؤمنانو  مشرکان

توان به این بهانه حکم کافران و مشرکان را به اطراف کعبه نصب کرده بودند، ولی نمیزیادی در داخل و 

 اند، حکمدر اطراف کعبه، عبادت و طواف کرده هابت باوجودنیز  هاآنمسلمانان تسری داد و گفت چون 

ه زندگی مکباشند؛ به دلیل اینکه پیامبر نیز زمانی در گیرند و همگی مشرک میهمان مشرکان به خود می

زیادی در مکه و اطراف کعبه وجود  هایبت کهدرحالیکرد و در عمره القضاء کعبه را طواف نمودند می

 (.3135؛ ابن هشام ودیگران، ق 3415 ،داشت. )واقدی

عملشان در ظاهر شبیه هم باشد.  هرچندپس تفاوت آشکار و روشنی بین مسلمان و کافر هست، 

ن دارد و هیچ باوری به بت و شرک ندارد، ولی شخص کافر و مشرک از فرد مسلمان اقرار به شهادتی

 و اهقضاوتاساس با شهادتین و اسالم ناسازگار است و بدان هیچ باور و اعتقادی ندارد، پس باید در 

 مراعات شود. کامال ها مرزبندی و حدودوثغورصدور احکام، این 

 کفر و کافر تعریف

: ق 3431پوشاندن چیزی یا پوشاندن پرده ظلمت شب بر همه اشیا )ابن منظور، کفر در لغت به معنی: 

(. به کار 411: ق 3431نقیض ایمان )راغب اصفهانی،  و ؛(3134(. یا انکار نعمت )ابن الفارس، 5/344

کفر در لغت به معنی پوشاندن چیزی است و توصیف شب به کافر : »گویدمیرفته است. راغب اصفهانی 

 آن کفران نعمت ...پوشاندن اشخاص و کشاورز به کافر به دلیل پنهان کردن بذر در زمین استبه خاطر 

(. در اصطالح شریعت، کفر به 35-1/53: ق 3431)خویی،  «است که شخصی شکر نعمت را ترک کند

 ست( در سخن یا کردار اآن)با علم به  معنی انکار اصلی از اصول دین یا انکار یکی از ضروریات دینی

(. پس کفر در حقیقت به معنی پوشاندن حقیقتی از 4-3: 3413؛ الجزائری، 1/54: ق 3431)الخویی، 

 بدأممعاد، انکار نبوت یا انکار یکی از ضروریات دینی به فکر  انکار خدا، انکار مانندحقایق عینی جهان؛ 

 (.3131)صفاتاج،  و معاد و انکار رسالت بازگشت نماید
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ها است که فقهی کالمی به معنی نسبت دادن کفر به شخصی یا گروهی از انسانتکفیر در اصطالح 

-31-13، )مائده کسانی که حضرت مسیح را خدا پنداشتند ازجملهدر قرآن کریم مصادیق متعدد دارد؛ 

که بر زبان داود  اسرائیلبنیافرادی از  و ؛(311( و افرادی که به مردم جادوگری آموختند )بقره، ص.33

 (.33 ،اند. )مائدهیسی پسر مریم، لعن و نفرین شدهو ع

جا که اند و تا آنمشابهی در تعریف کفر و کافر ارائه داده نسبتا  علما و دانشمندان اسالمی تعاریف 

ها و جریانات تکفیری معاصر خود را در اند تا گروهرا تنگ و محدود نموده آناند، دایره تعریف توانسته

های مخالف خود را از میدان به در نتوانند احزاب و مذاهب و جریان راحتیبه هاآنتنگنا قرار دهند و 

از علوم اسالمی، بذر تفرقه و کینه و دشمنی  اطالعکمکنند و با فریب دادن مردم عوام و جوانان احساسی و 

 و تلخ روبرو سازند. سید کاظم طباطبایی بارخونسنگین و حوادث  هایبحرانبپاشند و امت اسالمی را با 

: کافر کسی است که منکر الوهیت، توحید، رسالت یا امری ضروری از ضروریات دین شود، البته گویدمی

 ایونهگبهداشته باشد،  آنشود که توجه به ضروری بودن انکار ضروری دین، در صورتی موجب کفر می

 (.3131 ،)طباطبائی ، به انکار رسالت بازگرددآنکه انکار 

شود که این فتوا و فتواهای مشابه از جانب علما و مجتهدان سرشناس امت اسالمی، موجب می

آسان و راحت نتوانند از میان جوانان  ایگونهبهو سرخورده شوند و  ناامیدافراطی و تکفیری  هایگروه

توزی م برای ایجاد دشمنی و کینهی دشمنان اسالنقشه درنتیجهاحساسی و مردمان عادی عضوگیری کنند و 

 های مادی و معنوی امت اسالمی ناکام بماند.ای و مذهبی و غارت سرمایهفرقه هایجنگو 

 تکفیر، بدعت خوارج است

تکفیری از صدر اسالم  هایگروهترین دستاوردهای آمیز و از خطرناکتکفیر مسلمانان، عملی بدعت

بود که با خروج و شورش مسلحانه علیه حکومت  است. خوارج اولین گروه تشکیالتی و منسجمی تاکنون

 ریزی کرد و در بین مسلمانانآمیز را پایهاسالمی و خلیفه مسلمانان این بدعت شوم و نامبارک و تفرقه

 رواج و گسترش داد.

هایی که دا نمودند، همانآنان حمالت خود را ابتدا متوجه اصحاب و یاران و شاگردان رسول خ

 ،؛ الحدید311 ،؛ توبه33 - 13 ،قرآن کریم به ایمان، تقوا، پاکی، مجاهدت و فداکاری و... گواهی داد )الفتح
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 را ستود هاآنص( نیز پرهیزکاری و تقوا و پارسایی و دیانت و دلسوزی و اخالص و... ) پیامبر( و 31

 (.3511 – 3511/ 1: ق 3413)نیشابوری، 

میان سپاه شام و عراق  گرا با حادثه مشهور به حکمیتی متعصب و خشونتیش این فرقهپیدا

( معترض بودند که چرا تن به حکمیت غیر خدا داده است؟ با وصف )ع پیوند داشت، آنان بر امام علی

ی لو خود بدان خطا اعتراف کردند، و اینکه پذیرش مذبور به اصرار و بلکه تهدید خودشان صورت گرفت

راه »، یادآور شد که: هاآن( در خالل گفتگو و مذاکرات طوالنی با ع) علیایم، امام گفتند ما توبه کردهمی

رفتیم مشروط پذی طوربهو این کار را  ما از آغاز روشن بود و به اعتراف خودتان ناگزیر داوری را پذیرفتیم

 رأیبه  هاآننای کتاب و سنت حکم کنند، ولی ثبت شده است که نمایندگان بر مب نامهپیمانو شرط ما در 

 3331؛ دینوری، 51/ 5: 3131)طبری،  «و هوای خود قضاوت کردند و این داوری هیچ اعتباری ندارد

 ناب :ص( همچون) پیامبرمتقن خلیفه مسلمین و سخنان اصحاب  هایاستداللبه اندزها و  هاآن(. 113: م

ع( ادامه دادند، ) علیبه مخالفت لفظی و ظاهری خود با امام  تنهانهتوجهی نکردند و  عباس و دیگران

در جامعه را در دستور  ناامنیو  ومرجهرجبلکه دست به اسلحه بردند و کشتن و ترور مخالفان و ایجاد 

گذراندند و به صغیر و رحمی تمام، مخالفان خود را از دم تیغ میکار خود قرار دادند و با سفاکی و بی

نمونه، عبداهلل بن خباب از یاران رسول خدا و  عنوانبهکردند، و پیر و جوان و کودک و زن رحم نمی کبیر

به قتل رساندند و شکم همسر عبداهلل را دریدند و هر چه زن بیچاره فریاد  همسرش را که حامله بود

و گناه عبداهلل این  تند،به وی اعتنایی نکردند و او را کش« ترسید؟!من یک زنم چرا از خدا نمی»زد: می

او » گویی؟ او در جواب گفت:)ع( چه می علی دربارهبود که وقتی وی را دستگیر کردند، از او پرسیدند: 

عبداهلل را « نافذتری دارد. و بصیرت تربیشاست و در حفظ دینش مواظبت  ترآگاهنسبت به خدا از شما 

: 3131)طبری،  ش جدا کرده و خونش را در نهر ریختندکتف بسته به کنار نهری بردند و سرش را از تن

 (.1/141: ق 3411؛ طبری، 31-31/ 5

های تکفیری همچون داعش و ها و فرقهو امروزه نیز بازماندگان فکری خوارج، در قالب گروه

و  ترینبوکوحرام و طالبان و... این بدعت نامبارک را به نام اجرای شریعت و التزام به سنت با خشن

جنایت و خیانت  و مملو از بارخونای اند و پروندهترین شیوه ممکن در جامعه زنده و اجرا کردهافراطی

اسالمی  های مادی و معنوی فراوانی بر جوامعرحمی از خود به یادگار گذاشته و خسارات و زیانو بی

 اند.تحمیل نموده



 

 تکفیر و بررسی پیامدهای آن در جوامع اسالمی/  301

 

 تکفیر بارزیانپیامدهای 

 المللیبیندر سطح  زشت نشان دادن چهره اسالم در داخل و

 المللیبین و داخلیی عرصه در اسالمی چهره ساختن مشوه، تکفیر گسترش مخرب آثار و پیامدها ازجمله

ی چهره کردن دارخدشه در بسزایی سهم، هاتکفیری افراطی و گرایانهخشونت اعمال حقیقت است. در

، نندبز اسالم علیه تبلیغات به دست کردند تالش اسالم دشمنان که درزمانیاست،  داشته اسالم دین

، ااروپ در حتی و خاورمیانه در تکفیری هایجریان آمیزنفرت و گرایانهخشونت و رحمانهبی رفتارهای

ها ستفادها بهترین، طالیی فرصت این از هاآن و داد قرار هاآن اختیار در مطلوبی و مناسب تبلیغاتی خوراک

 و صلح دورازبه اسالم که کردند ثابتها غربی خصمانه ادعای راستای در و ملموس طوربه و بردند را

 .است جهانی صلح و بشریت برای خطری یمثابهبه و صفا

 در داعش تکفیری هایتروریست: نوشت گزارشی در 3131 سال مرداد 13 در افغان خبرگزاری

 درون درها گروگان نارنجیهای لباس با راای سوریه کودک چند، مسلمانان کردن بد نام پروژه تداوم

 و ردندک تولید مخاطبان برای دیگری منزجرکننده تصویر ،هاآن به آتش کردن نزدیک با و انداخته قفس

 .نمودند مشوه جهانیان منظر در را اسالم دین چهره

 سارسنگ :همچون هولناکیهای جنایت ارتکاب با شام و عراق در همفکرانشان و تکفیری گروه این

 در خود مخالف مسلمانان کردن مصلوب واسیران  سوزاندن اعدام، ذبح، تصاویر انتشار، عام مأل در

 هترینب داشتند، زبان بر شهادتین اعدام هنگام همگی که ؛...و تلویزیونی و اینترنتی و مجازیهای شبکه

 بخشنجات و نورانی احکام نتوانستند اجتماعی و علمیهای عرصه در که کردند ستیزانیاسالم به کمک

 .ببرند سؤال زیر را آن کیفری قوانین و اسالم

 غانستاناف کشور بر طالبان تکفیری گروه حاکمیت زمان در پاکستان جمهوررئیس مشرف پرویز

 پروابی تصویر یک( خود ناشیانه و مخرب و تند عملکرد با)طالبان : گویدمی گراخشونت گروه این درباره

 دشباورمن که زد دینی به زیادی ضربات حقیقت در( طالبان رهبر) عمر مال و دادند ارائه اسالم از زشت و

 آیین اسالم ،ندارد خشن رفتارهای این با ارتباطی هیچ اسالم بگوییم که ماست همه مسئولیت نظرم به، بود

 زحمت خود به که ندارند را این فرصت جهان مردم اما، است شعور و عقل بر استوار و مدرن و روندهپیش

 ضاوتق مسلمانان کارکرد روی از را اسالم هاآن کنند. تحقیق اسالمی، معتبر منابع کردن پیدا برای و دهند
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 طریق از نه است، تأثیرگذار هاآن روی که مسلمانان کردارهای و اعمال از دسته آن ویژهکنند؛ بهمی

 چقدر هاآن که ندارد ارزشی آنان برای درواقع اسالمی، روشنفکر افراد و دانشگاهیان اظهارات و واخواهی

 .(114: 3135رانند )مشرف، می زبان بر را حقیقت

 فمخال مذهب جرم بهکشتار 

 حس ایجاد و ارتداد و کفر و شرک اتهام به و مخالف مذهب جرم به گناهبی مسلمانان عامقتل

 آتش کردن روشعله برای تکفیر جریانات بازخوردهای از یکی یکدیگر به نسبت آنان بین در اعتمادیبی

 ام: گویدمی نجدی علمای از ناصر بن محمد مثال  ؛است منطقه در افروزیآتش و جوییانتقام و کینه

 خواندب راها مرده، بماند باقی خود شرک در اما، بگوید اهللرسول محمد و اهلل اال اله ال که کسی گوییممی

 حتی ،است حالل نیز مالش و خون و است مشرک و کافر کند، گرفتاری رفع و حاجت طلب هاآن از و

زینی )ت اس مسلمان که کند تصور و بگیرد روزه و بخواند نماز و بگوید اهللرسول محمد و اهلل اال اله ال اگر

 (.111/ 31: 3411دجالن، 

 مزار رد اینکه تا دانستندمی گمراهان یا کافر را هزاره قوم مذهبشیعه مردم، طالبان تکفیری گروه

 همین به و ؛(33: 3131شیرزاد، )کشتند  را نفر 5111 به نزدیک ملل سازمان برآورد اساس بر شریف

 عراق دیگر شهرهای و فلوجه و موصل در را سنت اهل شهروندان و گناهبی مردمان و علما داعش نسبت

 کردند. اعدام و عامقتل شام و

 سواین هب هاقرن از که بود بودا تاریخی پیکرغول مجسمه تخریب طالبان کارهای بدترین از یکی

 و کشر مظاهر و پرستیبت با مبارزه و مذهبی باانگیزه هاآن، بود ایستاده بامیان به موسومای منطقه در

 وها هتوصی نبودند حاضر و کردند ویران را بشری تاریخ میراث ترینبزرگ بودا، این مذهب گسترش

 برای پاکستان طرف از هیئتی که زمانی و دهند گوش را المللیبین و دینی شخصیت هیچ میانجیگری

 تا ستا خواسته خدا: گفت اعزامی هیئت به او، رفت طالبان رهبر عمر مال نزد مسئله این پیرامون مذاکره

 هاییسوراخ تا فرستاد باران خداوند متمادیهای سال در زیرا؛ شوند منفجرها مجسمه و هاتندیس این

 هک خداست دستوری نشانه این شوند، جاسازی آن درها دینامیت و کند ایجادها مجسمه پیکر در کالن

 (.33: 3131شیرزاد، )شوند  تخریب بایدها مجسمه
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 اسالمیهای حکومت علیه مسلحانه قیام وجوب

 حاکمان .(43/ 3، م 3333بخاری، ) احادیث و( 44 مائده/) آیات برخی به استناد با تکفیری جریانات

 شرعی واجب را هاآن علیه مسلحانه قیام و کنندمی قلمداد اسالم از خارج و کافر را اسالمی کشورهای

 هاآن به تهوابس افراد و حکومتی هایدستگاه و حاکم که معتقدیم ما: گویدمی فلسطینی ابوقتاده، دانندمی

 همسلحان نبرد و خروج و هاآن علیه خروج و مرتدند و کافراند، داده تغییر را اسالمی شریعت احکام که

 (.5تا: بی ،فلسطینی) است عین فرض مسلمانی هر بر هاآن با

 ای غربی سکوالر قوانین به شدن ملتزم دلیل به اسالمی کشورهای حاکمان که پندارندمی آنان

 شد تهگف آنچه به توجه بااند، شده آشکار کفر مرتکب بشری قوانین اجرای و وضع و تقلید ،دیگرعبارتبه

 و ؛(33: م 1115السوری، ) اندشده کافر واند داده اهلل غیر قوانین به حکم حاکمان ایناند مدعی هاآن

 وضع، مائده سوره 44 آیه زیرا(؛ 33تا، بی، فرج)کنند می اجرا اسالمی کشورهای در را کافران قانون

 الهی یرغ قانون از تبعیت صرف و کندمی محکوم کند، تصرف آن در اهلل غیر که را حکمی اجرای و قوانین

 (.343تا: بی ،مریوانی) ندارد استحالل به ربطی و کندمی مرتد را انسان

 امروز حاکمان: گویدمی اسالمی کشورهای حاکمان درباره، تکفیر رهبران از السوری ابومصعب

 ملتشان و خود برای واند کرده تعطیل کلی، چه و جزئی چه، را رسول و خدا احکام ما، اسالمی بالد

 با و است شده گرفته شاننفسانی هوس و هوی روی از یا غرب و شرق از یا کهاند نهاده بنیان قوانینی

 موالا و خون بر بود،( یاسا) نام به خودش زمان در مغول چنگیزخان قوانین از بدتر که جدید قوانین این

 :عبارات هاآن درباره خداوند چنانکه، مرتدند حاکمان این، بنابراین، کنندمی حکم مردم شئون و اعراض و

السوری، )اند شده خارج اکبر کفر به اسالم از آنان لذا، بردمی کار به را «ظالمون و فاسقون، کافرون»

 (.53: م 1115

 وا علیه است واجب مسلمانان همه بر شود مرتد حاکم کههنگامی: گویدمی فلسطینی قتاده ابو

 (.35تا: فلسطینی، بی) اندمتفق آن بر سنت اهل مذاهب همه که است الهی حکمی این و کنند خروج

 ریحغیرص حتی و صریح داللت تکفیری هایگروه استناد مورد احادیث و آیات از کدامهیچ البته

 و غیرواقعیهای مصداق تعیین و نادرست تأویالت با هاآن و ندارد اسالمی کشورهای حاکمان کفر بر

 این اب و ندارند پسند شرع دلیل هیچ که کنندمی تجویز را هاآن علیه مسلحانه جنگ و خروج ،نامقبول
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 زا اسالمی امت بین در تفرقه و ناامنی و ومرجهرج ایجاد و مظلومان و گناهانبی خون ریختن وضعیت

 زآمیصلح قوانین با نه است سازگار آنان گرایخشونت ذات و افکار با، تکفیری گروهای این طرف

 .اسالمی

 مسلمانان نوامیس دانستن حالل

 نوامیس به حتی هاآن دامنه و پروراندمی گوناگونیهای خشونت، خود ذات در تکفیر فرهنگ

 خود، سوادکم و طلبخشونت و تندرو مفتیان هایفرمان و فتواها صدور با هاآن. رسدمی هم مسلمانان

 اسارت هب نابرابر نبردهای در که کودکانی و دختران و زنان علیه بشری حقوق ضد و غیرانسانی اقداماتی

 و المللیبین قوانین و احوال و زمان مقتضیات وها دگرگونی به توجه بدون و دهندمی انجام گیرندمی

 فکر در و گذارندمی اجرا به هاآن درباره را جاهلیت بردگی منسوخ قوانین، تاریخی و اجتماعی تغییرات

 واند کرده عمل شریعت هایفرمان به که پندارندمی خود تاریک و تنگ اندیشه و کوچک مغز و محدود

 کشیهرهب و بردگی به را زنان کنند،می اعمال هاآن درباره را رفتارترین شرمناک وترین زشت زمینه این در

 :زجملها عراق کردنشین مناطق دختران و زنان از بسیاری، بردگی قانون کردن زنده با و گیرندمی جنسی

 را ...و نیجریه و افغانستان و سوریه و عراق نشینمسلمان مناطق سایر و سنجار مذهبی اقلیت وها ایزدی

 وها شکنجه شدیدترین تحت را هاآن گروهی یا فردی صورتبه و انددرآورده بردگی قید به و ربوده

 .اندداده قرار جنسی تجاوزات ترینشرمناک

 در هک پردازندمی چیزهایی آن گسترش و ترویج به، اسالمی احکام در بدعت طریق ازها تکفیری

 وارج،خ :همچون، تکفیری هایگروه واقعی نمود فرهنگیبی تعبیر، ندارد تمدن و فرهنگ از بویی اسالم

 ماندنمی باقی افراد کیستی یا هویت کند، جلوه معنابی فرهنگ که جایی وها این امثال و بوکوحرام ،داعش

 جنسی ادهسوءاستف و گرفتن بردگی به و دختران و زنان به وحشیانه تجاوز ویژهبه، ناموس علیه خشونت و

 یریگقدرت زمان در ...و بوکوحرام و داعش تروریستی گروه چنانکه گرددبرمی مسئله همین به، هاآن از

 قاصدم با کردند ومی زنان و دبیرستانی دختران ربودن به اقدام، خود سلطه تحت کشورهای و مناطق در

 هایدوربین برابر در... و شکنجه و سنگسار و بردگان سبک به فروش و تجاوزگری همچون شومی

 نداد نشان در همها رسانه و گذاشتندمی نمایش به اسالم از کریهی چهره المللیبین و داخلیهای رسانه

 نگذاشتند. باقی تردید برای جایی، گناهبی دختران و زنان علیهها گریوحشی وها خشونت این
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 مذهبی و قومی هایاقلیت کشتار و اسالمی کشورهای بین تفرقه ایجاد

 اکراه ال» :فرمایدمی که قرآنی توصیه به و اسالمی گیریآسان و تسامح دلیل به، نشینمسلمان مناطق در

 مسیحیان، :همچون فراوانی نژادی و قومی و مذهبیهای اقلیت طبیعی طوربه (.153 بقره/) «الدین فی

 در واند کرده زندگی مسلمانان کنار در صفا و صلح و آرامش کمال با ...و بوداییان زردشتیان، یهودیان،

 لمایع آراء بر تکیه با تکفیریهای جریان ولیاند، برده سر به خود دینی و اجتماعی قوانین چهارچوب

 علیه قتال و جهاد آیات :همچون، اسالمی نصوص از سطحی و ظاهرگرایانههای برداشت و نجدی تندرو

 .زدند دست هاآن اسارت و جمعیدسته کوچ و کشتار و خشونت به، مذاهب و اقوام این علیه، کافران

 میان در تفرقه تخم پاشیدن باعث داد و انجام عراق کردستان کردنشین شهرهای در داعش که کاری همان

 هایکشور در تروریسم شوم پدیده تکثیر و رشد موجب رحمانهبی و خشن رفتارهای همین و شدند هاآن

 ستهتوان و کشانده انزوا به اخیر سال چند در را اسالمی بیداری حرکت که ایگونهبه، است شده اسالمی

 (.3133:31غریبی، ) کند هدایت افول به را هاآن حتی است

 و وحدت حفظ و اسالمی برادری به توصیه در حدیث و آیهها ده به اعتنابی تکفیر،های جریان

 هیما آلودگل آب از تااند بوده مسلمانان صفوف در تزلزل و تفرقه ایجاد درصدد همیشه، یکپارچگی

 تعفنمهای محیط چنین در و شده آفریده خشونت و آشوب و تفرقه برای هاآن وجود گل انگار و بگیرند

 خدا ندگانب» :فرماید( میص) پیامبر کهدرصورتی بپردازند، تکثیر و رشد به توانندمی زاییمیکروب و

انی، سجست)« بماند خبربی خود برادر از شب سه از بیش مسلمانی نیست روا و باشید همدیگر برادر

 (.1/435: ق 3413

 هب حمله برای را زمینه، مسلمانان فقهی و تاریخی و عقیدتی اختالفات کردن برجسته با هاآن

 مذاهب علیه تا اندازندمی دام به را احساساتی و خام و تجربهکم جوانان و کنندمی فراهم خود دشمنان

 حس وسیلهبدین و نورزند دریغ هاآن حق در جنایتی هیچ از و شوند عمل وارد هاآن طرفداران و مختلف

 ارجیخ و خونی دشمنان از بدتر را همدیگر تا کنندمی زنده مسلمانان میان در را خونخواهی و جوییانتقام

 ختیس مشکل مسئله این و است داشته وجود همیشه اسالمی مذاهب ذات در اختالف البته، نمایند قلمداد

 و یرفتار و روحی اختالف به عقیدتی اختالف که گیردمی شکل زمانی مشکل بلکه، آوردنمی بار به

 و وییجستیزه و پراکنی اختالف حال در شدتبه کنونی تکفیری هایگروه که شود منجر گریستیزه
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 بین افکنیاختالف راستای درها تکفیری اقدامات (.3131ای، خامنه)هستند  اسالمی امت در فسادگری

 ترویج .(3131ای، خامنه) اسالمی جوامع گذاشتن معطل: کرد اشاره زیر موارد به توانمی مسلمانان

 مسلمانان نیبدبی برای تالش، اسالم دشمنان خشنودی شریعت، و اسالم نام به تکفیر انحرافی، گراییافراط

 زا شدتبه را مسلمانان هم طرفی از و کشندمی را گناهانبی آنان ،همدیگر به نسبت( سنی و شیعه)

 .سازندمی متنفر و بدبین همدیگر

 در حدمت و یکدل مسلمانان بر توانندنمی گاههیچ کهاند دریافته خوبیبه استعمارگران و دشمنان

 تا مایندن تبدیل اختالف به را وحدت این ممکن، طریق هر به باید پس، کنند پیدا تسلط دشمنان برابر

 «کن حکومت و بینداز تفرقه» باسیاست هاآن(. 3133 جمالی،)کنند  فراهم را سلطه و نفوذ زمینه

 راهمف هاآن شوم اهداف این برای مناسبی بستر تکفیر جریان که برسند خود پنهان اهداف به خواهندمی

 (.15: 3133همتی، ) اندکرده

 باستانی و بناهای مذهبی  آثارتخریب 

 مایعل فتواهای و روایات و پیامبر احادیث از غیراصولی سطحی وهای برداشت با تکفیری هایجریان

 آثار تخریب به اقدام مردگان، قبور بر بنا احداث وها مجسمه وها تمثال و صور اتخاذ عدم بر مبنی اسالم،

 و هابت پرستش برای هاییمکان را هاآن و کنندمی مذهبی و ملی بناهای و فرهنگی میراث و باستانی

 منهدم آثار این تمامی باید که معتقدند و شمرندمی بر باستانی آلودشرک و خرافیهای آیین ترویج و شرک

 .(3/31 اإلفتاء: و العلمیه االئمه اللجنه فتاوی ؛1/531: م 3333جبرتی، )شوند 

 بکهش یک در، پالمیرا باستانی شهر درباره داعش به موسوم اسالمی دولت گروه عملیاتی فرمانده

 ما کنیم،نمی حمله شهر این به بولدوزر با کنندفکر می بسیاری که طورآن ما»گفت:  سوریه در رادیویی

 پرستش گمراهان که را هاآن در موجود هایتندیس وها مجسمه اما کنیم،نمی ویران را باستانی شهر این

 کرد. خواهیم پودر کردند،می

 و عراق و سوریه در تاریخی بناهای و قبور تخریب ،مذاهب دیگر و مسلمانان قبور تخریب 

 در راکب تل ،عجاجه تل ویرانی و غارت ،شیث و جرجیس ،(ع) نبی یونس مقبره تخریب مثل افغانستان

 امثال افراطی هایگروه اعمال و کردار از... و افغانستان در بودا مجسمه تخریب، سوریه شرقی شمال

 است.... و طالبان و داعش
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 قهیف هایکتاب در که است اسالم علمای فتوای و احادیث، هاآن فقهی مستند شد گفته همچنان که

 :ازجمله، کرد مشاهده را هاآن توانمی وفوربه فریقین

 ؛143/ 3: ق 3414صدوق، ) «3تمثاال فیه بیتا ال و کلب فیه بیتا تدخل ال المالئکه آن: »حدیث -3

 (.1/141: 3134نباطی، 

 ؛333/ 1: م 3333بخاری، ) «1مساجد انبیائهم قبور اتخذوا النصاری و الیهود اهلل لعن: »حدیث -1

 (.3/453: 3135فیض کاشانی،  ؛333/ 3: ق 3414صدوق،  ؛53/ 33: ق 3134مجلسی، 

 هین قبور بر بنای از خدا رسول: »فرمود پیامبر که کندمی روایت خذری سعید ابو: حدیث -1

 (.3/434: ق 3153قزوینی، ) «کرد

 اهللولرس بعثنی ما علی ابعثک اال: »فرمود( ص) پیامبر که کندمی روایت( ع) علی امام: حدیث -4

المنذری،  ؛134/ 1: ق 3413نیشابوری، « )1سویته اال مشرفا قبرا ال و طمسته اال تمثاال التدع آن( ص)

 (.33/ 33: ق 3134مجلسی،  ؛1/551: ق 3411ابن طاووس،  ؛514/ 3: 3133

 آن از منع در که روایاتی صحت خاطر به؛ است ممنوع اجماعا قبور بر بنای: اجماع ادعای -5

 .(531: 3133رضوانی،  ؛3131صفاتاج، )است  شده وارد

 چیست، اسالم در تندیس و مجسمه حکم پرسش به پاسخ در قرضاوی دکتر: علما فتوای -3

 زا مجسمه اگر و است کرده حرام باشد، حیوان یا انسان شکل که راای مجسمه هرگونه اسالم» :گویدمی

 از یکی ازای مجسمه یا و مریم و عیسی :همچون، پیامبری یا فرشتگان مانند؛ ستایشیقابل مخلوق یک

 که یجای تا بود خواهد بیشتر مراتببه آن تحریم باشد، ...وها هندی نزد گاو همچون پرستانبت خدایان

 «شودمی کافر بداند حالل را آن هم کس هر و گردد آن شبیه یا کفر به تبدیل( مجسمه اتخاذ) عملی چنان

 و عامه از صالحان و انبیاء قبور روی بر که مشاهده» :گویدمی تیمیه (. ابن131/ 1: 3133قرضاوی، )

: ق 3415ابن تیمیه، ) «است شده وارد اسالم دین در که است حرامیهای بدعت از همه، بناشده بیتاهل

                                                           
 ای که در آن سگ و تندیس وجود داشته باشند نخواهند رفت.همانا فرشتگان به خانه 1

 خداوند یهود و نصارا را لعنت کند که قبور انبیا خود را محل عبادت و مسجد قرار دادند. 2

قبر که بنایش  از بین ببری و هیچ فرستم که رسول خدا مرا به آن فرستاد این که هیچ تمثال و تندیسی را نیابی مگر آن رامی تورا ماموریت 3

 کنی. برافراشته است، نیابی مگر آن که آنرا با خاک یکسان
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 «دشو ساخته بنا یا قبه، قبر روی بر که دارد کراهت» :گویدمی الجزیری عبدالرحمان .(413-415/ 1

 (.413/ 3: ق 3413جزائری، )

 حبمست یا مباح نفسهفی عملی اگر قاعده این مطابق ذرایع؛ سد قاعده به استدالل: عقلی دلیل

نشود  داده سوق حرام سویبه آن سبب به کسی تا است حرام عمل آن شود، حرام به منجر ولی باشد،

 .(151 :3134زیدان، )

 ال» :آیه ازجمله است، کرده تمسک بسیاریی ادله به قاعده این به استدالل در جوزی قیم ابن

 بأرجلهن یضربن وال» :آیه و( 313انعام/ ) «علم بغیر عدوا اهلل فیسبوا اهلل دون من یدعون الذین تسبوا

 زمین به پاها کوبیدن و هابت به توهین که مقدمه، آیات این در( 13 نور/) «زینتهن من یخفین ما لیعلم

 ،زینت ها و خلخال ها شدن آشکار و خداوند به توهین همان که بزرگتر مفسده به تا شده ممنوع، است

 (.1/343: ق 3413جوزی، ) نشود منجر

 ای،مقدمه هر نه ،است واجب موصله مقدمه، مبحث این در مقدمه از منظور گفت باید جواب در

 که خانه بام پشت بر صعود و رفتن مثل؛ است واجب، رساندمی واجب به را ما کهای مقدمه آن یعنی

 نآ خصوص یعنی؛ است مطرح حرام مقدمه در نیز مطلب همین، نردبان یا پلهراه نصب بر است متوقف

 در که آنچه مانند، آیدمی حساب به حرام و است حرام مقدمه باب از، برساند حرام به را ما که عملی

 (.413-3/451: ق 3433 مکارم شیرازی،) شد مطرح بحث مورد آیات

 موجب آن در مبالغه و غلو ولی است مطلوب کاری( ذرایع سد) به دادن اهمیت که نیست شکی

 باورند نای بر دانشمندان اند،شده مبتال بدان تکفیری هایگروه چنانکه، شودمی تندروی و افراط بیماری

 سد در یسختگیر گاهی زیرا، ندارد تفاوتی آن وانهادن با ذرایع سد اصل کارگیریبه در مبالغه و افراط که

 (.1/33: 3133قرضاوی، )است  مفاسد از برتر که سازدمی نابود را آشکاری بسیار منافع ذریعه

 اولیاء و انبیاء قبور تعظیم در مبالغه از ترس، را مذکور احادیث و روایات در نهی علل علما بعضی

 الیهود اهلل لعن) حدیث ذیل، الباری فتح کتاب در عسقالنی حجر ابن (.1/335: م 1113نووی، )اند دانسته

 لهقب را هاآن و کردندمی سجده خود انبیاء قبور بر نصاری و یهود کههنگامی» :گویدمی( ...النصاری و

 مسلمانان و کرد لعنت را هاآن( ص) خدا رسول، پرستیدندمی بت همچون را هاآن و دادندمی قرار خود

 اطرخ به تبرک قصد به صالحی انسان قبر کنار در مسجدی کسی اگر اما، نمود منع اعمالی چنین از را
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 تهدید و ینه این، نباشد او به توجه و شخص آن تعظیم مسجد این از او نیت و کند ایجاد قبر محل نزدیکی

 (.3/515: ق 3414عسقالنی، )نیست 

 اشد،ب عادی فرد قبر بر بنا کهدرصورتی: گویند و نموده کراهت بر حمل را نهی دیگر بعضی و

 .(3133رضوانی، ) است مستثنا کراهت این از باشد الهی اولیای از یکی قبر بر بنا اگر ولی، دارد کراهت

 رد تخصیصی هیچ و دارد عمومیت روایات ظاهر و است کافی مدرک و دلیل فاقد استثنا نوع این ولی

 در نهی گویندمی دیگر بعضی و ؛باشد کرده مستثنا را قبور بعضی که است نشده روایت پیامبر از اینباره

 دارد شارع کالم در زیادی استعمال که است کراهتی نهی بلکه، ندارد حرمت بر صریح داللت روایات این

 سند نظر از را( ع) علی امام حدیث ازجملهمذکور،  احادیث علما ازبرخی دیگر . (535: 3133رضوانی، )

 اتخاذ منع علت که باورند این بر دیگر بعضی و ؛(3/311،3/413: ق 3115عسقالنی، )اند دانسته ضعیف

 سودی هیچ و بوده کاری اسراف و مال تضییع عدم خاطر به مذکور، روایات در هاآن هدم و قبور بر بنا

: ق 3411صنعانی، ) ندارد ایرادی شود مترتب هاآن از نفعی اگر ولی، شودنمی مردگان عاید هاآن از

 را رقب نمازگزار انسان که است این، قبور دادن قرار مسجد معنای: گوید حوثی بدرالدین (. عالمه1/333

 و شرعی مستند فاقد نیز اجماع . ادعای(13: ق 3433حوثی، )بخواند  نماز آن بر و داده قرار قبله

 حیث از هم و حدوث حیث از هماند، داده تحریم به فتوا علما همه بپذیریم اگر معنا این به، تاریخیست

 .است نرسیده اثبات به و نشده محقق چیزی چنین، بقا

 تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر

گردد و هرکس را که مخالف شریعت خدا با عزم و اقتدار آغاز می ظاهربهی تکفیر ی آغازین اندیشهنقطه

ن که رسد، به دلیل ایگرایی مهلک میی منفیپاید که به مرحلهسازد، اما دیری نمیباشد، متهم به کفر می

معتقدند امر به معروف و نهی از منکر از هیچ جایگاهی برخوردار نیست، زیرا امر به معروف و نهی از 

که آنان کافرند و  آنحال  .گواهی دادن به ایمان مردم و درخواست تکلیف از آنان است معنی: منکر به

را امر به معرف و نهی از منکر نمود،  هاآنی ایمان صحیح وارد شوند، بعد ی نخست باید به دایرهدر وهله

 وال عمومی و اذیت ودهند که تلف کردن امبر همین مبنای فکری و فقهی است که برخی از آنان فتوا می

آزار رساندن به جان و مال افرادی که از جماعت آنان نیستند، مباح است و حتی جزو ایمان به حساب 
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دانند علمای اسالم غافلند و نمی کهدرصورتی(. 115: 3133؛ بهنساوی، 314: ق 3413بهنساوی،) آیدمی

 شرایط محقق آناند و تا برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر شرایط و مقرراتی وضع کرده

ایجاد زمینه و شرایط مناسب  :گردد؛ بعضی از این شرایط عبارتند ازنشود، انجام این فریضه میسر نمی

 و... آنو درستی و شیوه اجرا و انجام  بودن معروف و منکر ، مورد اجماع یا مورد توافقآنبرای اجرای 

های مخرب تکفیری و اندیشه هایگروهبه همین دلیل در عملکرد (. 113-3/153: ق 3433المقدسی، )

تر شدن مردم به سوی خدا و آیین اسالم باشند، مایه تنفر و اینکه سبب نزدیک جایبهبینیم می هاآن

فیری تک هایگروهدر تمامی مناطقی که  دن و دور نمودن آنان از اسالم شده است.نگرانی و حتی بدبین کر

اجرا  آناند و به گمان خود احکام شریعت و امر به معروف و نهی از منکر را در سلطه داشته آندر 

 (.43: 3135، )باپیر اند، چنین نتایجی آشکار و برجسته استکرده

 قطع رابطه با جامعه

وَأَعْتَزِلُکُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّی عَسَى أَلَّا أَکُونَ »ی ی تکفیر با استناد به آیهاندیشهرهبران 

اند اند و از دین اسالم برگشتهپنداشتند که مردم دچار فساد و تباهی شدهمی .(43 )مریم،« بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا

آید، پس دوری جستن از مساجد و عزلت گزیدن ی مساجد ضرار به شمار میرهدر زم هاآنو مساجد 

: 3133بهنساوی، ) ای زندگی کند، او سزاوار سرزنش استاز جامعه واجب است و هرکس در چنین جامعه

 داعیان به سوی درهای»باز مستند ادعای آنان حدیثی به روایت حذیفه از پیامبر است که فرمود: (. 141

پرسد: اگر ص( می) پیامبرو حذیفه از « شودرا اجابت کند، وارد جهنم می هاآنرکس که دعوت دوزخ، ه

لمانان با جماعت مس»ص( فرمود: ) پیامبرکنی؟ گرفتار چنین وضعیتی شدم، مرا به چه چیزی سفارش می

ر کنند؟ ید چکاحذیفه گفت: اگر مسلمانان نه جماعتی داشته باشند و نه امامی با« و امامشان پایبند باش

ها دوری گزین؛ حتی اگر مجبور باشی تا فرا رسیدن مرگ به تنه درختی از تمام فرقه»پیامبر )ص( فرمود: 

 (.1/31: 3413نیشابوری، ) «پناه ببری

گویند: ابراهیم اینان می .«دوری گزیدن حضرت ابراهیم )ع( از جامعه خود است»دلیل دیگر آنان: 

بهنساوی، ) هاسترد و این به معنای هجرت از جوامع جاهلی و دوری از آنی جاهلی هجرت کاز جامعه

هجرت حضرت ابراهیم به معنی پرهیز از افعال و اعمال مشرکان و بتان مورد  کهدرصورتی. (141: 3133

این هجرت به دستور خدا و  ،ها و دوری از جامعه، عالوه برآنپرستش آنان بود نه پناه بردن به کوهستان
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 ؛1/314: ق 3433، )ابن کثیر ع( نبود) ابراهیمهدفی مشخص صورت گرفت و به اجتهاد یا اختیار  برای

ص( در حدیث مذکور مردم را به عزلت و ) پیامبردیگر این که  و ؛(43 آیه: 33 جزء، 3131، طباطبایی

ها و احزاب و دستجاتیست که علت مذکور را دارا هستند و کند، منظور دوری از فرقهدوری توصیه می

شود و گیری نیز منتفی میعلت، گوشه آنکند و با نفی علت باشد، عزلت نیز صدق پیدا می آنزمانی که 

کنند و مردم را به دوزخ نفوذ می آنوی جهنم از طریق علت همان وجود گسستی است که داعیان به س

 تواند به این بهانه از جامعه دوری کندافکنند که این وضعیت در عصر حاضر منتفی است و کسی نمیمی

 و به کوهها و غارها پناه ببرد.

 عدم مشارکت در کارهای حکومتی

ؤمن و معتقد نباید در مجالس قانونگذاری و ی تکفیر بر این باورند که یک فرد مبرخی از رهبران اندیشه

هایی به معنی رضایت بر کفر زیرا چنین مشارکت های حکومتی حاکمان غیراسالمی مشارکت نماید؛پست

به دلیل این که زمانی سران قبایل  (.53 ایه، 3134باپیر، ) است و اصوال  کفر چیزی غیر از این نیست

 (.3/135: 3135، )ابن هشام را رد کرد آندادند، پیامبر نپذیرفت و  ص( پیشنهاد پادشاهی) پیامبرعرب به 

ص( ) پیامبرزیرا پیشنهاد پادشاهی به  ها از ریشه باطل و قیاس مع الفارق است؛این استدالل تکفیری

ی آنان بود و اگر عضویت در پارلمان یا مشارکت در مشروط به ترک اسالم و پذیرش جاهلیت و عقیده

ی اسالم باشد، در این حالت های کشورهای اسالمی و غیراسالمی، مشروط به کنار نهادن عقیدهوزارتخانه

ر( رت )رضایت به کفی عباو درباره حرام است آنو شرکت در  است، کفر صریح و آشکار آنرضایت به 

 «انما االعمال بالنیات»فرماید: ص( می) پیامبراند؛ زیرا ها نیت خوانی کرده و به خطا رفتهباز تکفیری

 هاآنبنابراین قاعده،  ؛(3/31: ق 3434حرعاملی،  ؛3/31: ق 3413، طوسی ؛3/1: 3135الزبیدی، )

ی ان رضایت به کفر است و چگونه چنین فتواکنندگان در وزارت یا پارلمچگونه فهمیدند که نیت مشارکت

 ؟!اندکردهقاطعی صادر 

های دمکراسی موجود در جهان کنونی نمایندگان پارلمان از مصونیت پارلمانی در نظام کهدرصورتی

گرایان را مورد بازخواست قرار دهد و اسالم هاآنتواند برخوردارند و هیچ سازمان یا نهاد حکومتی نمی

توانند در جهت اصالح قوانین می .(133 :3134، )زیدان «جلب مصلحت و دفع مضرت» قانونبا توجه به 
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اعتماد مجلس، قوانینی به مصلحت مسلمانان و دیگر شهروندان  رأیضد اسالمی بکوشند و با جلب 

تر مجتهدان های حکومت را به چالش و استیضاح بکشانند و تقریبا  بیشتصویب کنند و حتی سیاست

توافق دارند و امام عز بن عبدالسالم گوید: برای جلب مصلحت و دفع مفسدت،  رأیاسالمی بر این 

 ستاحاکم هستند، جایز  آنپذیرش مسئولیت قضاوت توسط قاضی مسلمان در سرزمینی که کافران بر 

 (.35: ق 3433ابن عبدالسالم، )

 گیرینتیجه

ی تکفیری برای تکفیر و تفسیق مسلمانان و تولید خشونت و ایجاد هاتمامی دالئل فقهی و دینی جریان

گری و تفرقه در میان جوامع اسالمی، با موازین صحیح علمی و دینی منطبق آشوب و ناامنی و تخریب

ای از قرآن و سنت و اقوال و آرای علمای بزرگ اسالمی به همراه ندارد، بلکه نیست و هیچگونه پشتوانه

در این زمینه ناکارآمد، خام، احساسی و فاقد حجت شرعیست و کسانی که با  هاآن ایهاستداللغالب 

استناد به این دالیل و برای انتشار و گسترش دین مبین اسالم و اجرای فرمان امر به معروف و نهی از 

طق نهای غیراصولی و به دور از ممنکر و مقابله با تفکرات انحرافی و خرافات مذهبی و غیره به روش

آیین اسالم، آیین برهان و منطق زیرا  ؛باشندشوند، از منطق و دانش قوی برخوردار نمیاسالم متوسل می

یروان پ گاههیچاست و برای تبلیغ دین و دفاع از حق و دعوت توحید و کوبیدن باطل و خرافات مذهبی، 

 بارزیانگرایانه و افراطی و اعمال های نامشروع و ناحق و اعمال خشونتخود را به استفاده از شیوه

، قوه قهریه، ترور و تکفیر مخالفان را راجبار، اکراه، فشار، زو دعوت نکرده و استفاده از ابزاری همچون:

راه حل نهایی انتخاب ننموده و به مردم ارائه نداده است و بر این باور است که باید اندیشه را با  عنوانبه

رسیدن به هدف مقدس، باید از ابزار و وسایل پاک و مقدس استفاده کرد و با اندیشه پاسخ داد و برای 

ت و پرداخ آناقامه برهان و ازاله شبهات و اسلحه علم و دانش به نبرد با آفت تکفیر رفت و به معالجه 

 هاآنگردد و موتور پیشروی و رونق گرا متزلزل میهای باطل احزاب خشونتاز همین راه است که پایه

 تنهاهن. بدیهی است که استفاده از ابزار تکفیر و خشونت و تندروی برای پیشرفت اسالم، افتدز کار میا

دین شود بلکه دانسته یا ندانسته، آب به آسیاب دشمن ریخته و در بینمی آنموجب رشد و پیشرفت 

ار رو و معتدل بسین میانهگرایاهای انحرافی و مخالف اسالم و منزوی کردن اسالمکردن افراد و رشد جریان

ین، بار و افراطی با مردم به نام دبنابراین تکفیر دانشمندان و برخورد خشونت ؛موثر و کارساز بوده است

دینی، سرخوردگی، بدبینی، سوء ظن، ظاهرگرایی، چاپلوسی، موجب رواج بی هاآنهای برای تغییر دیدگاه
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جتماعی و سیاسی و اخالقی خواهد شد و دشمنان اسالم روحی و معنوی و مفاسد ا هایبحرانخونریزی، 

و  های مادینهایت استفاده را ببرند و سرمایه هاآناندازد تا از غفلت و سردرگمی را بیشتر به طمع می

 ماندهرا عقب هاآنمعنوی آنان را تاراج کنند و جوامع اسالمی را به همدیگر مشغول نموده و برای همیشه 

 رند.و وابسته نگه دا
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