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 سرطان تکفــیر
 

گوناگون گرفتار شود،  یها یماریتواند به ب یم که میسم زنده تصور کنیک ارگانیک تمدن را به مثابه یاگر 
به  شیم همانا گراین سرطان بدخیآورد، ا یاست که آخر آن را از پا در م یامروزه گرفتار سرطان یتمدن اسالم

 است که به دست مسلمانان یزیست، آن چیم مراد خود اسالم نییگو یم یسخن از تمدن اسالم یاست. وقتر یتکف
 است. یدآمده و محصول بشریپد

الهجرة  ر ویا گروهک منقرض شده التکفیر تنها اختصاص به داعش یتصور کند که تکف یغلط است اگر کس
به قوت حضور دارد،  ید قطب و موالنا مودودیمرحوم س که در آثار ر همچنانیش به تکفیگرا یها دارد. رگه

ع یاز تش ییها اند و در شاخه دهیت در غلتیکه به آبشخور سلف یتیحنف یهات و نسخهیسلف یهادر همه شاخه
 هم حضور دارد. یصفو شایو پ یصفو

ص خاز همان آغاز مش یریتکف یهاشیت مرز خود را با گرایخ اسالم با صراحت و قاطعیکه در تار یانیتنها جر
ن أهل ال نکفر أحدا م»ه آشکارا گفت: یهللا علفه رحمتیبزرگ آن امام ابوحن یشوایل بود که پیت اصیحنف، کرد

به  شیوب کم یها به درجات انیگر جریم. دیخوانیکس از اهل قبله مسلمانان را کافر نم چیما ه یعنی« القبلة
رد امام امام محمد شاگ یآراء فقه یدر موقف متشدد ابن حنبل در برابر بعض ن رایاند. ا ر آلوده بودهیتکف یباکتر
گر فرق و یم و ابن عبد الوهاب در برابر دیه و ابن القیمیرانه ابن تیگ د تا مواضع سختیتوان د یم ،فهیابوحن

 یانینما یحنف یل فقهیخواندند، تا رسا یرا ملحد م یو ابن عرب یمانند امام غزال یمسلمان، که کسان یها جماعت
ن شود!! همچناید کافر میاهانت کفشک بگو یرا از رو یکفش عاِلم یدر آن طرف مرز که معتقد بودند اگر کس

 ان.یعیش یاز مراجع مذهب یدگاه برخیان در دیاست مومن ندانستن سن
افته و ی یدر پهنه تفکر اسالم یآور ر جهش سرسامیقرن اخ یو اجتماع یاسیدر اثر تحوالت س ین باکتریاما ا
 یاه تیدانستند به مثابه مرجع یم یرا جوامع جاهل یکه جوامع اسالم یریخطرناک تکف یهاشیبا گرا یکسان

ا سرطان م بلکه بیستیر مواجه نیتکف یماریگر با بیاند. امروزه ما دشده ین مسلمان معرفیسیو در چهره قد یاسالم
ده ید یشه دواندن است. جوانان فراوانیمسلمانان در حال ر یگ مختلف زنده یها هیم که در الییر روبرویتکف

که با  یمچه عالمانیدانند، چه رسد به نین خارج میره دیرا به ِصرف لباس و پوشش از دا یشوند که کسیم
اهل شرک و بدعت خواندن  ین و آن را به آسانیکنند. ایحکم کفر هر ِکه را نپسندند صادر م یی ن بهایتر کوچک

 است. یریش تکفیگرا یها صادر کردن از شاخه یخود حکم گمراه یو در حق مخالفان فکر
دو  روان هریاز پ یست، بخش قابل توجهیان هم نیان سنین معضل اختصاص به افغانستان ندارد و تنها در میا

 ده است.یرس یی نگران کنند ده در افغانستان به مرزین پدیر دارند، اما ایش به تکفیفرقه گرا
اند، اما  وجود داشته یاند عناصر افراطد آمدهیخ پدیکه در تار ییها گفته است در همه تمدن یمحمد عابد جابر

ً در حاش ابند و ین عناصر به متن آن تمدن راه یشد. هرگاه ایده نمیشان چندان شن یه آن تمدن، که صدایغالبا
 شود.یمرگ آن تمدن آغاز م ،معتدل بچربد یروهاین یآنان بر صدا یصدا

 است. یگرید یتر از هر صدا یقو یدر تمدن اسالم یریتکف یهاشیگرا یامروزه صدا
ن سرطان را از یم تا ایبزن یناک سخت و درد یم دست به جراحیریگ یم میا تصمیم، یندار یما انتخاب چندان

 م. انتخاب با ماست.یها تن بده یریآن به دست تکف یجید به مرگ تدریا بایم، ین تمدن خارج کنیکره ایپ
 گذارم:یان مین باب با دوستان در میچند مالحظه را در ا

 ر:یتکف باره در وگوگفت .1
ست و ا یهمگان یوگو در باره خطر ر، گفتیده تکفیمانند پد یساز حاد و سرنوشت یایوگو در باره قضاگفت

کند گمان  ید نمیجوامع ما را تهد ین خطرید که چنیبگو یابد. اگر کسید ادامه بین رو مهم است، و بایاز هم
ل از عوام یکی یریو تکف یم، و افکار افراطیده یم یش را قبول کند. ما هر روزه قربانیادعا یکنم کس ینم

مان لمس یگر از کشورهاید یم، در برخیابرده یش پیوب ن خطر کمیت است. ما اگر امروزه به این وضعیا یاصل
 یوسف قرضاویخ یقرن گذشته بود که ش یالدیها به صدا در آمده بود. در دهه هشتاد م ن زنگیش ایاز چند دهه پ
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ار د ار معنایبس یز با توجه به آن مقطع زمانیرا نگاشت. عنوان آن رساله ن« ریالتکف یالغلو فظاهرة»رساله 
او اذعان کرده بود که  یعنیم. ییگویده میپد یبه فارس را به کار برده بود، که« ظاهرة»بود، چراکه اوالً کلمه 

« ریالتکفیالغلو ف»ر یاً او از تعبیست. ثانیک حالت شاذ و گذرا نیشده و صرفاً  یاجتماع دهیل به پدیر تبدیتکف
 است!!ده یروانه خود رس ادهیز و زیر به مرحله غلوآمیتکف یخود، ول یر به جایاصل تکف یعنیاستفاده کرده بود، 
شتند ر قد برافرایز در برابر موج تکفیاالزهر مصر، ن ینهاد رسم خصوص، به یگریکسان د یعالوه بر قرضاو

ن کن شود. آن زما شهیده رین پدیکه انیبکاهند، بدون ا« ریز تکفیده غلوآمیپد»و موفق شدند از شدت و حدت 
فت ن صیبه ا ،شد یر و الهجرة خوانده میمخالفانش بنام التکف ین که از سویک گروه بنام جماعة المسلمیتنها 

آن کمتر از سه  یدادند همه اعضا یبه دست م یکه در آن زمان مراجع رسم ییمعروف شده بود. طبق آمارها
احساس خطر کردند و در برابرش  یعرب یدر مصر و کشورها یمذهب یهاصد نفر بودند. با آنهم همه جناح

در جهان عرب، نوشته  یاسالم یهال کوپل، و جنبشیغمبر و فرعون، نوشته ژیپ یهاابستادند. )کتیا
 (در آن باره دارند. یها نوشته و بعداً ترجمه شدند اطالعات مفصلان، که همان سالیرادکمجیهرا
 طالبان یاعضا و شوند،یم زده نیتخم نفر هزار چهار تا سه نیب داعش یاعضا تنها ما کشور در امروز، اما
 یفکر هم آنان با اما ستند،ین طالبان عضو رسما   که یکسان و شوند،یم زده نیتخم هزار شصت تا پنجاه نیب

ک ای کردن ریتکف اصل   در آنان هستند. هانیا برابر نیچند کوبند یم ریتکف حربه با را خود مخالفان و دارند  ُمشر 
 اختالف ،کنند ریتکف یطیشرا چه در و را یکس/کسان چه کهنیا اما داستانند، هم همه ،خود مخالفان خواندن

من، ی، ی، سومالیبیگر مانند لین دیر در جامعه ما و چند کشور مسلمان نشین خطر تکفیبنا بر ا دارند. قهیسل
 یانه و برخیم یایآس یگر مانند کشورهایه و عراق به صورت بالفعل و در جوامع مسلمان دی، سوریمال

 یمراجع رسم یهم هست. تنها در مصر برخ یار جدیبه صورت بالقوه وجود دارد و بس یعرب یکشورها
ان گر مسلمانین کشور دیکه در ا یشوند، اما کسانین زده میک هزار نفر تخمیداعش در حدود  یند اعضایگو یم

ن ویلیبه چند م یر رسمیغ یها نیتخم ین هستند. در بعضیش از ایار بیخوانند بس یرا مشرک و مبتدع م
 رسند.یم

م در یم. اگر کوشش کنیوگو بر سر آن ندار ن موضوع و گفتیجز پرداختن به ا یچ راهین جهت ما هیاز ا
 شدن اگر درست هم باشد در ید تفاهم وجود دارد. احساساتیشتر امیب ،میشو یخود کمتر احساسات یوگوها گفت

 شود!یگناهان م یب ختن خونیل ریسبب تسه ییدرست است که فتوا ییجا
 احمد: امام موقف .2

امالً ن برداشت کیام. اخوانده یرین کرده و او را تکفیتصور کنند که من به امام احمد بن حنبل توه ید شماریشا
پسندم، و خودم  یرا نم یچ مذهبیکس از ه چیبه ه یاحترام یبزرگ احترام دارم و ب یخطاست. من به همه علما

 کنم.یشه از آن اجتناب میهمهللا شاءز انین
شده است و معادل آن در حساب یریها تعباشاره کردم. رگه یریش تکفیاز گرا« ییهارگه»ن نوشته به یمن در ا

 یریکفظ تیکرد قاطع و غلیان مسلمان صدر اسالم تنها خوارج بودند که رویاست. در م« فةیالنزعات الخف» یعرب
ربه از ح یریگ خود با سخت یبان فکریه نسبت به مخالفان و رقیث و حشویاهل حد یهاگروه یداشتند. اما برخ

گر از ید یز از حکم کردن به کفر برخین ییکردند و در جاهایها استفاده م نیضاللت و بدعت و مانند ا
 کردند.ینم یمسلمان خود دار یها جماعت
گر به راه انداختند ید یها عه، و مرجئه و جماعتیه، شیث با احناف، معتزله، جهمیاز اهل حد یکه برخ ییدعواها
که  یسرفتند. کیش میز به پین یاهل رأ یآشکار با فقها ین دعوا تا به مرز دشمنیست. در ایده نیپوش یبر کس
ته برجس یهاچهره خصوصبه  ،یاهل رأ یداند که مخالفت با فقهایداشته باشد م یین مباحث آشنایخچه ایبا تار

ت یآمد از روا یات میث و روایدر سند احاد یبود که هر گاه نام و ییتا جا ،فهیان مانند امام ابوحنین جریا
 یدشمن ،اش و هم بعد از آن یگفه هم در زندهیث با امام ابوحنیاز اهل حد یاریکردند. بسیکردنش اجتناب م

 مراجعه کرد. یب بغدادیغداد از خطخ بیتوان به تار یم ین دشمنیبردن به حجم ا یپ یداشتند. برا یآشکار
ان یدر م یگاهیدارد و چه جا یخ فقاهت اسالمیدر تار یبلند گاهیست که امام محمد چه جایح نیالزم به توض

 یاهل رأ یر علمایث با او و ساید اهل حدیخ بشر احراز کرده است. اما در مقابل، مخالفت شدیدانان تارحقوق
 ندارد. حیبه توض یازین ،ث چقدر بحث شده استیدر کتب اهل حد یدر مذمت رأن که یست. ایده نیپوش یبر کس

 
 پایان
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