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ریشه های پدیدۀ تکفیر و انگیزه تشکیل
کنگره جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم
ایمان و کفر دو مفهوم متضایفند که از اندیشیدن یکی ،دیگری نیز تددایی مدیشدود
این نوع حالت را در فلسفه« ،تضایف» مینامند.
واژه «ایمان» به معنای تصدیق و باور کردن ،و لفظ «کفر» به معنای ستر و احیاندا بده
معنای انکار است و در اصطالح متکلمان ،مقصود از ایمان ،تصدیق نبوت نبدیِّ زمدان و
رسالت او ،و مقصود از «کفر» نادیده گرفتن دیوت چنین فردی و یا انکار اوست.
تاریخ دیوتِ آموزگاران آسمانی ،حاکی اسدت در ردر زمدانی کده بیدامبری مبعدو
میشد و دیوت خود را با دالیلی مبررن می ساخت ،جامعه آن روز ،به دو گروه مدممن
و کافر تقسیم می شدند ،آن کس که به دیوت بیامبری باسخ مثبت میگفت مدممن و آن
کس که به ندای او بشت میکرد کافر خوانده میشد.
برنامه رای تمام بیامبران در دیوت به اصول یکسان بوده و اختالفی در آنردا وجدود
نداشت و گروه مممن در تمام دیوترا افرادی بودند که به خددای خدالق و آفرینندده،
خدای مدبر و مدیر ،ایمان آورده و جز او به معبودی نمیاندیشدیدند و رسدالت بیدامبر
زمان خود را از صمیم دل میبذیرفتند.
آن گاه که اراده الهی بر بعثت بیامبر خاتم تعلق گرفت ،رسول خاتم ،ایمان افراد را بدا
دو کلمه که حاکی از باور باطنی آنرا بود میبذیرفت یعنی رر کس و یا گروردی کده
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«ال اله اال اهلل ،محمد رسول اهلل» میگفت وارد خیمه اسالم میشد و از جرگه کفر فاصله
میگرفت.
از سوی دیگر ،اقرار به کلمه اخالص د که در آن نفی الوریت از ردر موجدودی جدز
خدا سلب شده د در بردارنده اقرار به سه نوع توحید است .1 :توحیدد در خالقیدت .2
توحید در تدبیر  .3توحید در یبادت .زیرا این سه نوع ،از خصایص خدای جهان است
نه مخلوق او.
افزون بر این ،اساس رر دیوت الهی را ایمان به آخرت تشکیل میداد ،طبعا اقرار به
حیات اخروی بسان توحید و رسالت ،از یناصدر سدازنده ایمدان مدیباشدد و در کلمده
اخالص نهفته است.
در سیره نبوی فصلی به نام «یام الوفود» است یعنی سالی که ردزاران نفدر از دور و
نزدیک به صورت فردی و یا گروری به مدینه رو آورده و به حضرتش ایمان آوردند و
با گفتن دو جمله بیشین که حاکی از باور واقعی آنان بود ،مسدلمان خواندده شددند .در
این مورد آیهرای سوره «نصر» نازل شد آنجا کده
َ

ا ا

َر

رَ ر
َ َ َ ر
صا ا
اِ َاافتاُا 
مدیفرمایدد :إذا جاء
ِ
ِ

َ َ ر
َ َ ر َ
َ
اِ أْ َو ااجاء ،بذیرش اسالم این گروهرا فقط با اجدرای ایدن دو
ارأيت افنءس يدخلون ِِف ِدياِ ِ
ِ

جمله انجام میگرفت و مسائل کالمی و یا فقهی مطرح نمیشد مثال ررگدز از آندان در

مورد جایگاه خدا و یا رؤیت خدا در رستاخیز و یا حدو

و قدم قرآن و امثال ایدنردا

سئوال نمی شد .بلکه ایمان اجمالی به رسالت بیامبر خاتم ،آنان را از طدرح ایدن مسدائل
بینیاز میساخت .رم چنین مسائلی مانند جواز توسل به انبیا و اولیا ،و یا نمداز در کندار
قبورشان ،یا زیارت قبور اولیاء اهلل برای آنرا ،مطرح نمیشد.
آغاز فتنه تکفیر

در زمان معاصر ،گروری تندرو و ناآگاه از اصول و مبدانی آیدین محمددی ،اسدالم و
ایمان را گویی برای خود احتکار کرده و از میان رمة مسلمانان ،فقدط گدروه انددکی را
مممن میدانند و دیگران را کافر و مهدورالدم میشمرند .ریشه این نوع تکفیررا به یصر
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ابنتیمیه(ت 827رد  .ق) و بس از وی به ورابیان تندرو برمیگردد و شدّت یمل گروه
دوم بیش از فرد نخستین است ،زیرا ابنتیمیه غالبا از کلمه بدیت بهره مدیگیدرد ،ولدی
گروه اخیر به جای بدیت ،واژة کفر را به کار میبرد و مالک تکفیر نارمارنگی با افکار
آنرا در امثال مسائل بیشین است.
آن را به شدت با حفظ قبور بیامبران و اولیای الهی مخالف رسدتند و زیارتگداهردا را
مظهر بتبرستی قلمداد میکنند! در حالیکه در طول تاریخ اسالم ،قبور انبیای بیشین در
فلسطین و اردن و شام و یراق بیوسته محفوظ بوده و مسلمانان گروه گروه بده زیدارت
آنرا میرفتند و ریچکس چنین کاری را بر خالف توحید توصیف نمیکرد.
حتی روزی که بیت المقدس به وسیله یمربن خطاب فتح شد ،ررگز او بده تخریدب
این مقا مات فرمان نداد ،بلکه شیوه بیشینیان را در حفظ و آرایش آنرا تأیید کرد.
در طول زمان ،بس از رحلت بیامبر ،تمام موحدان به بیامبر اکرم متوسل شده تا
حاجت آنان با شفایت او برآورده شود .اما این گروه این ندوع توسدلردا را بدا توسدل
مشرکان به بترا یکسان مدیگیرندد در حدالیکده ماریدت ایدن دو ندوع توسدل از ردم
جداست ،و از زمین تا آسمان فاصله دارد.
تکفیرِ خشونتبار

تکفیر بیشینیانِ این گروه ،غالبا قلمی و لسانی بود ،اما تکفیر از دورة ورابیان تنددرو،
رنگ خشونت به خود گرفت و بیروانشان بیوسته به قُری و قصبات و آبادیرای اطراف
«نجد» حمله میبردند و آنچه میتوانستند غارت میکردند و از ایدن طریدق بدر قددرت
مالی خود میافزودند.
برای آگاری از جنایت رای بایه گذار این مسلک و جانشینان او بده دو تداریخ معتبدر
ورابیان مراجعه شود :یکی «تاریخ ابنغندام» و دیگدری «تداریخ ابدنبشدر» کده ردر دو،
مدتراست چاپ شده و مورد توجه یلما و دانشمندان است.
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دامن سخن را در این مورد کوتاه کرده و سخن خدویش را بدا ایدن بیدت بده بایدان
میرسانیم:
شرح این رجران و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دگر

بس از اشغال افغانستان به وسیله قوای سرخ شوروی ،تصمیم گرفته شدد کده بدرای
طرد قدرت کفر ،از این سرزمین ،از روح جهادی جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود
تا دشمن را از سرزمین رای اسالمی دور سازند ،این طرح از یک نظر زیبا و خدابسندانه
بود ،اما بر اثر فقدان یالم وارسته و رربری آگاه از موازین جهاد در میان این جمع ،کده
آنان را به صورت صحیح رربری کند ،سرانجام بیکارگران به گونه دیگر ادامه بیدا کدرد
و برخی با تأثیربذیری از افکار ورابیان تندرو ،بر تکفیدر تمدام دولدتردای اسدالمی و
ملترایی که در آن زندگی می کنند ،برداختند .شوربختانه ابتدا ایدن کدار بدا حملده بده
کشوررای مقاوم و استوار در مقابل صهیونیسترا آغاز شد و به جای این که قددس را
آزاد کنند به ندابود کدردن زیرسداختردای کشدوررای سدوریه و یدراق روی آوردندد.
خشونت آنان با کودکان و زنان و بیران وافتادگان و انسانرای بیطرف به گونهای شدد
که چهره اسالم را در جهان مشوَّه ساخت و دیگر کسی در غرب اظهار یالقه به اسدالم
نمیکرد .یمل زش ت و وحشیانه این گروه کجا و وحی الهی کجا! آنجا که مدیفرمایدد:
َ َ ا َ ا َ َ ًّ َ َ ر َ ر
َْ َ َ ر َ ِّ َ ه
َ َ ُّ ر ر
اِ ِفنت َل رم َاف رو كنت ْظء غ ِليظ افقلب النفضوا ِماِ ََ رو ِفا
 مِب رْح ٍة مِ
ِ
ِ
ِ

َ

( آل یمران )151 :و بیدامبر

ُ
رحمت در حدیثی میفرمایدّ « :
یکون يف يشء ّإال زانه ،وال ُینزَ ُع ِمن يشء ّإال أنهنه»
الرفق ال
إن َ

(صحیح مسلم ،ج ،7ص )22مهربانی ورفق با ررچیز که در آمیزد آن را مزیّن میگرداند
و چیزی که رفق و مدارا از آن گرفته شود تباه میگردد.
انگیزه تشکیل کنگره

در این شرایط رقتبار ،مرجعیت یدالیمقدام در حدوزه یلمیده قدم تصدمیم گرفدت
کنگرهای تحت یندوان «جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم » بدرای
معرفی این گروه و بیامدرای یمل آنان ،تشکیل شود و در این مورد از یلمای اسدالم و
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محققان خواسته شد که به ریشهیابی و تبیین ماریت این تکفیدر شدوم و راهردای بدرون
رفت از آن بپردازند .دانشمندان از این دیوت اسدتقبال کردندد و در نتیجده ،آثداری بده
دبیرخانه کنگره رسید که بخش مهمی از آنرا ارزشمند و از محتوای یالی برخوردارند
از اینرو تصمیم گرفته شد این آثار چاپ و منتشر شود و در اختیار ارل نظر و مهمانان
یزیز که از داخل و خارج دیوت شدهاندد قدرار گیدرد تدا از ایدن طریدق گدامی بدرای
جلوگیری از انتشار این غده سرطانی ویرانگر و ویروس مخوف برداشته شود.
در بایان از تالشرای شبانهروزی ایضای محترم دبیرخانه ،سدپاسگدزاری نمدوده و
زحمات توانفرسای آنان را ارج مینهیم و نیز از کلیه کسانی که این فضای روحدانی و
یلمی را بدید آوردهاند ،تقدیر و تشکر میکنیم.
قم د جعفرسبحانی
13/6/7

دیباچه
َ

ر

ا ا ر

ر َ

ا

ََ

ر ا ا

َ

َ ا

َ ُّ َ
َ َا ر
َ
َ
ا
ِّ
ات افش ريط ِءن ِإن اهفك رم َع اد  ٌّا ُّم ِبن( بقره)207
يءأُّيء اف ِذيِ آمنوا ادخلوا ِِف افسْل كآْة اال َت ِبعوا خطو ِ
ِ

در تاریخ اسالم ،جنگرای بسیاری میان مسلمانان روی داده است ،اما به جز خوارج
و جریانرای تکفیری در چند قرن اخیر ،کمتر فرقهای ،سایر مسلمانان را تکفیر نموده و
با استناد به آن ،خون و مال و ناموس ارل قبله را مباح شمرده است .در تداریخ اسدالم،
خوارج طالیه داران تکفیر بودند و در سه قرن اخیر ،جریان تکفیر ،به بهانه دیدوت بده
توحید ،بسیاری از مسلمانان را به خاک و خون کشیده و ابنیه و آثار اسالمی کده دارای
قداست و رویت تمدنی مسلمانان بود را نابود کرده است.
با وجود تالشرای فراوان یلمای بزرگ اسالم برای مقابلده بدا تکفیدر ،متأسدفانه در
یصر حاضر ،شارد رشد و گسترش جریانرای تکفیر ی در گوشه و کنار جهدان اسدالم
رستیم .گروهرایی که جنایترایی را رقم میزنند که نمونه آن را در تاریخ اسالم ،کمتدر
می توان دید .سربریدن ،آتش زدن ،مثلده کدردن ،تجداوز بده ندوامیس ،ندابودی امدوال و
تخریب بنارای مقدس ،گوشه رایی از جنایاتی است کده آندان بده ندام اسدالم مرتکدب
میشوند.
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از سوی دیگر ،ترور یلمای بدزرگ اسدالم ،تخریدب امداکن مقددس و رویدت سداز
اسالمی ،ارتکاب به ایمال شنیع و محرم به نام اسالم مانند جهاد نکداح ،و  ...ضدربات
جبران نابذیری بر بیکر جهان اسالم وارد کرده است.
با نگاری به جغرافیای کشوررای اسالمی  ،رد بای این گروهرا را کمابیش در تمامی
مناطق اسالمی میبینیم .گروهرایی مانند جبهة النصدره ،دایدش ،القایدده ،جندالعددل و
حزب التحریر در آسدیا و گدروه ردایی رمانندد بوکدو حدرام ،الشدباب ،انصدار السدنه و
انصارالشریعه در آفریقا و گروه رای متنوع دیگر ،رمه نشانگر وجدود بحدران در جهدان
اسالم است.
این که چنین وضعیتی معلول چه یواملی است ،بحثرای گستردهای میطلبد که در
مجمویه مقاالت به تفصیل به آن را اشاره شده است ،اما به اجمال ،سهم غرب در بروژه
اسالم رراسی و در بی آن ،اسالم ستیزی را ررگز نمیتوان نادیده گرفت .غرب کده بدا
رشد سریع اسالم در جهان روبه روست ،امروز بروژه اسالم یلیه اسدالم را آغداز کدرده
است که با حمایت از گروهرای افراطی و دامن زدن به اختالفات مدذربی ،گدروهردایی
منتسب به خود مسلمانان ،قدرت و قوت مسلمین را تضدعیف کندد و از طدرف دیگدر،
چهرهای مشوّه از مسلمین در برابر جهانیان ترسیم نماید.
رمچنین قرائت رای انحرافی از مفاریمی مانند توحید و شرک ،ایمان و کفر ،بدیت و
نظای ر آن نیز آنان را به گرداب تکفیر مسلمانان افکنده است.
با این حال به نظر میرسد که جنایترا و تخریبرای جریانرای تکفیدری آنچندان
گسترده و بیمحابا بوده که موجی از نفرت و مخالفت با یملکرد آنان را در جهان اسالم
به وجود آورده است.
برای مقابله یلمی و روشن گرانه با این جریدان ،الزم بدود یالمدان و اندیشدوران بده
ریشهیابی و راهرای خالصی از آن بپردازند ،از این رو کنگره جهانی «جریانرای افراطی
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و تکفیری از دیدگاه یلمای اسالم» ،با اشراف و رددایتردای ارزشدمند مرجدع جهدان
تشیع ،حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی د ادام اهلل ظله د بر آن شد تا در حد توان
از ظرفیت رای یلمی جهان اسالم برای مقابله با تکفیر بهرهبرداری کند .برای ایدن کدار،
چهار کمیته یلمی با یناوین زیر شکل گرفت:
 .1تبارشناسی جریانرای تکفیری
 .2ریشهیابی یقاید جریانرای تکفیری
 .3جریانرای تکفیری و سیاست
 .4راهرای برون رفت و مقابله با جریانرای تکفیری.
محور اول به تبارشناسی جریانرای تکفیری میبردازد .خاستگاه ،آبشخور و مصادیق
تکفیر در طول تاریخ اسالم در این کمیته بررسی میشود.
محور دوم ،انحرافدات یقیددتی و قرائدتردای تکفیدری از یقایدد نداب اسدالمی را
ریشهیابی خوارد کرد .در این کمیته ،اصول و مبانی ایتقادی این گروهردا و جریدانردا،
نقد و انحرافات آنرا از اندیشه اسالمی ریشهیابی میگردد.
محور سوم ،یوامل سیاسی رشد و گسدترش جریدانردای تکفیدری ،وابسدتگیردا و
ارداف آنها را مورد بررسی قرار میدرد.
و محور چهارم ،رارکاررای سیاسی ،اجتمایی ،فررنگی و دینی برای برون رفدت از
تکفیر ،نشان داده خوارد شد.
مقالهرای ی که در این مجمویه گرد آمده است ،ماحصل آراء و نظریات اندیشمندان و
یلمای جهان اسالم ،درباره محوررا و موضویات فوق است.
رم چنین جهت غنای یلمدی ررچده بیشدتر کنگدره ،بد ورشردای مسدتقلی توسدط
اندیشمندان انجام شده است که به اجمال یبارتند از:

کتابشناسیتکفیر


21

 .1تکفیر از دیدگاه علمای اسم  :در این تحقیق ،دیدگاه یلمدای بدزرگ مدذارب و
فرقهرای اسالمی ،درباره نفی تکفیر بیان شده و تالش شده است که از سدهرای بیشین
تا کنون ،دیدگاه یلما و اندیشمندان در مورد حرمت تکفیر ارل قبله آورده شود.
 .2تخریب زیارتگاه های اسممی در کشورهای عربالی :ایدن بد ورش بده کارنامده
تاریک جریان رای تکفیری در تخریب اماکن مقدس و تمدنی جهان اسالم مدیبدردازد.
این تحقیق رمراه با تصاویری از زیارتگاهرا ،قبل و بعد از تخریب است.
 .4فتاوای تکفیری جریانهای تکفیری :جریانرای تکفیری به سبب کجفهمدی ،گداه
فتاوایی را صادر میکنند ،که با ریچ یک از قواید فقهی منطبق نیست و کامال خدارج از
آموزهرای اسالمی است .این مجمویه به جمع آوری فتداوای تکفیدری ایدن جریدانردا
برداخته است.
 .5کتابشناسی تکفیر :با مراجعه به آثار و کتابرایی کده در حدوزه تکفیدر تدألیف
شده است ،شارد تعداد بسیاری از آثار یلمی در این یرصه رسدتیم .کتداب حاضدر بده
معرفی توصیفی آثاری میبردازد که در حوزه تکفیر و نفی تکفیر ،انجام شده است.
 .6موسوعه نقد وهابیت افراطی :در اندیشه ورابیت ،جریانرایی وجدود دارندد کده
مسلمین را کافر میدانند .موسویه نقد ورابیت افراطی مجمویهای از آثار یلمای اسالم
است که از زمان بیدایش این جریان ،به نقد و بررسی مبانی ایتقادی آن برداختهاند.
در بایان آنچه موجب غنای ررچه بیشتر مجمویه مقاالت و رمچندین بد ورشردای
مستقل کنگره جهانی جریانرای افراطی و تکفیری از دیدگاه یلمای اسالم شده اسدت،
اشراف یلمی حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی د ادام اهلل ظله د است که با ررنمودرای
راهگشا ،کمیتهرای یلمی کنگره را رمواره یاری کردهاند.
رمچنین از حجت االسالم والمسلمین دکتر فرمانیان د دبیدر کمیتده یلمدی د کده در
بی گیری و نظم و ترتیب مقاالت زحمات بسیاری را متحمل شدهاند و مددیران محتدرم
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کمیتهرای یلمی حجج اسالم :قزوینی ،میراحمدی ،فرمانیان و جناب آقای دکتدر امیندی
تشکر میشود.
امید که در سایه تالشرای مجاردانه مراجع یظدام تقلیدد و یلمدای اسدالم ،شدارد
تقریب و رمگرایی جهان اسالم و ریشهکن کردن فتنه تکفیر در جهان اسالم باشیم.
رئیس ستاد و قائم مقام دبیر یلمی
کنگره جهانی جریانرای افراطی و تکفیری از دیدگاه یلمای اسالم
سید مهدی یلیزاده موسوی
13/06/22
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مقدمه

در طول تاریخ اسالم افراد و فرقهرا و گروهرایی بودهاند که مخالفان خدود از دیگدر
مذارب و فرقهرای اسالمی را تکفیر و با کوچکتدرین یداملی آندان را از دیدن اسدالم
خارج کرده و حکم به وجوب قتل آنان میدادند .شروع این بدیدده مخدرب از خدوارج
آغاز شده و رم اکنون در دو قرن اخیر در ورابیان تندرو و جریانرای سدلفی تکفیدری
تجلی بیدا کرده است .اینرا جریانرایی رستند که در مقابل امت اسالمی قرار گرفتهاند
و با استفاده از آیاتی که درباره کفار و مشرکان صدر اسالم و اقوام جارلی ندازل شدده،
مسلمانان را متهم به کفر و شرک میکنند و ایمال مسلمانان را مطابق ایمال کفار قلمداد
میکنند .آنرا با داشتن افکاری خشن ،بایث ایجاد اختالف و تشدتتت و درگیدری میدان
مسلمانان شدند و استعمار را خشنود میکنند.
این افکار جارلی و نابسند موجب شدده کده از رمدان ابتددای ظهدور ایدن افکدار و
ایتقادات ،یالمان و اندیشمندان مسلمان به مقابله با این تفکرات بپردازند و بدا نوشدتن
رساله ،کتاب و مقاله به نقد آراء و یقاید این گروهرا و دفداع از یقایدد اصدیل اسدالمی
بپردازند.
با توجه به افزایش خطر افراطگرایی و تکفیر در درهردای اخیدر ،یرضده آثدار ضدد
تکفیری ،رشد قابدل تدوجهی داشدته اسدت و ضدرورت دارد اطدالعرسدانی مناسدب و
شایستهای از این آثار صورت گیرد .کتابشناسی ،به ینوان یکی از مناسبترین مراجدع
در گردآوری ،تنظیم و اشدایه مندابع مکتدوب در موضدویی خداص ،جایگداه و ارزش
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وی های در ارائه خدمات یلمی دارد .رجوع به کتابشناسی مشخص میکند که در چده
زمینهرایی تحقیقات صورت گرفته و در چه زمینهرایی دچار کمبود بد ورش رسدتیم و
به نویی مسیر تحقیقات را معیّن میکند .نیز وجود کتابشناسدی در ردر موضدویی ،از
ردر رفتن وقت ب ورشگران آن حوزه در جستوجوی منابع و آثار گذشته جلدوگیری
میکند .رمچنین نمایی از ب ورشگران حوزهای خاص را نشان میدرد.
آثاری که در حوزه تکفیر نوشته شده را میتوان در چند گروه تقسیم کرد :برخدی از
آثار تنها به بررسدی سدیر تداریخی تکفیدر و تکفیرگرایدی و نیدز جریدانردای تکفیدری
برداختهاند .این آثار بیشتر جنبه گزارشی دارند .گروری دیگر ،ضمن رد تکفیدر افدراد و
گروهرا و دولترا ،آثار و یواقب اجتمایی و امنیتی ایدن بدیدده را در جامعده اسدالمی
بررسی کردهاند .آثاری که ردفشان نقد تکفیر است خود دو گونه رستند :برخی تنها در
ردِت تکفیررای ایتقادی است و بعضی در نقد و رد تکفیررای سیاسی و جهادی است.
شایان ذکر است گروری از تکفیریرا ارل تکفیر ایتقادیاند به این معنا که مخالفانِ
ایتقادی خود را تکفیر میکنند و حکم قتل آنان را میدرند .ابن تیمیه و بیدروان وردابی
او از این دستهاند .رمچنین گروری از تکفیریردا سیاسدی رسدتند و حکدم بده جهداد
میدرند یعنی معتقدند که رر حاکمی که طبق دستوررای الهدی (حکدم بمدا اندزل اهلل)
حکم نکند گرچه مدیی اسالم باشد کافر و طاغوت است و باید به او کفر ورزیده و با
او جهاد و مبارزه شود .برخی سید قطب و گروهرای جهادیِ مدییِ بیروی او را از این
دسته تکفیریرا میدانند 1.آخرین دسته از نوشتهرای تکفیری ،آثاری رستند که در دفاع
از تکفیر نوشته شدهاند ،که البته تعداد اینرا نسبت به آثاری کده در نقدد تکفیدر نوشدته
شده ،خیلی کمتر است.

 .1گارنامه بینش کالمی ،شماره سوم ،بهار  ،1313ص.20
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این نوشتار ،گزارشی از این تالش رای یلمی است که در قالب کتابشناسی تقددیم
خوانندگان می شود .به منظور استفاده بهتر ،آثار اندیشمندان مسدلمان در چهدار بخدش
کتابرا ،مقاالت ،بایاننامهرا و وی هنامهرا معرفی میشوند.
با بررسیرای کتابخانهای و اینترنتی که صورت گرفت 527 ،اثر شامل  235کتداب،
 240مقاله و  41بایاننامه و  4وی ه نامه شناسایی شد .از مجمویه کتابرا 213 ،یندوان
به زبان یربی و  22ینوان به زبان فارسی رستند .رمچنین  115مورد از مقالهرا به زبان
یربی و  45مورد به زبان فارسی رستند .درباره بایاننامهرا ردم  23یندوان یربدی و 26
ینوان فارسی رستند .وی هنامهرای شناسایی شده رمگی به زبان فارسیاندد .بندابراین از
مجموع  527اثر معرفی شده 431 ،ینوان به زبان یربدی و  18مدورد بده زبدان فارسدی
رستند .گفتنی است مقالهرا معرفی شدده در ایدن گدزارش ،شدامل مقداالت نشدریات و
مقاالت مجمویه مقالهرا به وی ه مجمویه مقالهرای رمایش ردای برگدزار شدده دربداره
تکفیر رستند.
بیان برخی توضیحات درباره این ب ورش ضروری است:
 تالش مجری بر این بوده که تمامی آثاری که در حوزه تکفیر در داخدل و خدارج
منتشر شده شناسایی و معرفی شوند .از اینرو با تجربه ده ساله در این یرصه و آشنایی
با بانکرا و منابع اطالیاتی در داخل و خارج ،بررسی جدامع و کداملی دربداره تمدامی
منابع مکتوب در این موضوع صورت گرفت .ولی رمیشه در کار رای کتابشناسدی بده
جهت یدم وجود بانک رای اطالیاتی جامع ،برخی منابع از نظر مجری دور میماند ،از
اینرو این احتمال رست که مجری نتوانسته مواردی را شناسایی کند .البته این احتمدال
بیشتر درباره بایاننامهرای دانشگاری و مقداالت وجدود دارد .خدوشبختانده در حدوزه
کتاب ،بانکرای اطالیاتی خوبی در داخل و خارج کشور موجود میباشد.
 گرچه ترور و خشونت و افراطیگری (در یربی با یناوین االررداب و التطدرف و
الغلو) ارتباط زیادی با تکفیر دارد ،ولی در این کتابشناسی آثاری که مستقال درباره این
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موضویات نوشته شده ،معرفی نشدهاند .از آنجا که تعداد این آثار زیاد اسدت ،نیازمندد
تدوین کتابشناسی جداگانهای است.
 برخی از منابع معرفی شده در این گزارش ،بدون توصیف و چکیده رسدتند ،زیدرا
بخشی از اطالیات این گزارش از طریق بانک رای اطالیاتی کسب شده و برای مجری
امکان دسترسی به نسخه فیزیکی آثار مقدور نبوده ،لذا توصیفی برای این مدوارد نیامدده
است.
 چند مورد بایان نامه معرفی شده که در زمان تهیه این کتابشناسی در حال انجدام
رستند .این موارد با ذکر یبارت "در حال تدوین ( ")1313معرفی شدهاند.
 با نظر ناظر محترم بروژه ،آثاری که موضوع آنرا مالکرا و مصادیق کفر بود نیدز
در این گزارش معرفی شدهاند.
 نسخهرای خطی و نیز روزنامهرا در دامنه بررسی نبودهاند.
 در این کتابشناسی تنها منابع مکتوب معرفی شدده و مندابع صدرفا دیجیتدالی در
دامنه بررسی نبوده و معرفی نشدهاند.
تدوین این اثر به بیشنهاد مدیریت محترم کنگره جهانی بررسی جریانرای تکفیدری و
افراطی از نگاه یلمای اسالم اجرا شد و به اتمام رسید .الزم اسدت از تددبیر و درایدت
مسئوالن محترم کنگره و تالشرایشان در این حوزه تقدیر و تشکر نمایم .نیدز از نداظر
محترم جناب حجت االسالم و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان که در طدول ایدن بدروژه
رارنمایی رای ارزند های داشتند ،قدردانی میکنم .از فرریختگان و ب ورشگران ارجمندد
تقاضا دارم مشکالت و نواقص کار را تذکر درند تا انشداءاهلل در ویدرایشردای بعددی
ایمال شوند.
اباذر نصراصفهانی د مرداد 1313
abazarnasr@gmail.com
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آثار عربي

الف) کتابها

اآلثار األمنية لظاهرة التکفير واإلرهاب .علةی بة اةز ا جحن ةی،
ر زض ،دجر مملک نند حل شر وجحتوز ع4102 ،م074 ،.ص.

بررسی بیامدد ردای امنیتدی بدیدده تکفیدر و تروریسدم ،موضدوع ایدن
ب ورش است .نویسنده که از اساتید دانشدگاه یلدوم امنیتدی ندایف در
یربستان سعودی میباشد ،معتقد است که ضرورت دارد بدیده تکفیدر
و تکفیرگرایی و تروریسم به صورت شفاف بررسدی و تحلیدل شدود،
چرا که تامین امنیت و ثبدات جامعده و حکومدت چندین ضدرورتی را
ایجاب میکند .وی تکفیرگرایی را بازتابِ تفکرات رادیکال و افراطدی
و فتاوای گمراه کننده میداند.

آراء و فتاوی علماء المسلمين في تحريم تکفير أتباا الماااه

اإلسالمية .ت قيق اةاجد کةزم جحمقةدجد  ،تهةرج ،،منمةع جحلقلةي
جحعلمی ،چزپ سوم0241 ،ق210 ،0811/ص ،وز ر .

در این نوشتار فتاوا و دیدگاهرای یلمای شیعه و اردل سدنت در نهدی
تکفیر بیروان مذارب اسالمی بررسی و تحلیل شده است.

آراء ومواقف لجمعية إحياء التراث اإلسالمي فاي فاتن التطار

واإلرهاب والتکفير .جمعي إحيزء جحترجث جإلسالمی ،کو ت ،جمعية

إحيزء جحترجث جإلسالمي ،بیتز88 ،ص.

این جزوه شامل نظریات و موضعگیدری ردای جمعية إحیداء التدرا
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اإلسالمی کویت درباره خشونت ،تروریسم و تکفیرگرایی است.

اإلتحا

فی الرد علی الصحا  :رسالة تحتوي علی قواعد مهمة

فی التکفير والتوحيد ومسائل أخری .عبدجحلطيف بة عبةدجحرحم

ب حس آل جحشيخ ،ت قيق عبدجحعا ا ب عبدجهلل ب إبرجهي جحا ر آل
حمد ،ر زض ،دجر جحعزصم 0201 ،ق0991/.م11 ،.ص.

این رساله در تأیید تکفیر نوشته شده است .نویسنده شیخ یبدداللطیف
بن یبدالرحمن آل الشیخ (درگذشت 1213ق ).از نوادگان محمدد بدن
یبدالوراب است ،که این رساله را در باسخ به یکی از طالب جوان و
منتقد ورابیون به نام یبداللطیف الصحاف نوشته است.

اجما اهل السنة النبوية علی تکفير المعطلاة الجهمياة .جبةرجهي بة

عبدجحلطيف آل جحشيخ ،جمع و ت قيق و تخر ج عبدجحعا اب عبدجهلل جحا ا

آل جحمد ،ر زض ،دجرجحعزصم 0201 ،ق0991/.م012 ،.ص ،وز ر .

بررسی آراء و یقاید یلمای ارل سنت در تکفیر فرقده جهمیده اسدت.
این فرقه از قدیمی ترین فرقه رای کالمی دد اسدالمی اسدت  .بده زیدم
نویسنده آنان معتقد بودند که بر یرش ،خدایی نیسدت .منکدر صدفات
خدا بودند و ایتقاد داشتند که بیامبر به معدراج نرفتده اسدت .کفریدات
آنان فراوان است و یلمای اسالم آنان را فاسق ،بدیت گدذار و کدافرتر
از فرقهرای قبلی معرفی کردند .در این کتاب نویسنده ادیدا کدرده کده
یلمای ارل سنت به اجماع این فرقه را تکفیر کردهاند.

األجوبة الوفية عن األسئلة الزکية :في إقرار العار بالجهل و الارد
علی أرباب التکفير :و يليه نظرياا

فای الادعوة النجدياة .جبةي

م مد جح س ب علي جحکتزني جح سي ي ،بيروت ،دجر جحکتب جحعلمي ،
4117م081 ،.ص.

نویسنده ردفش را در این کتاب ،باسخ به برخی از سماالتی مدیداندد
که بحث و جدل رای زیادی درباره آن در جامعه اسالمی وجدود دارد،
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تا جایی که به ایتقاد وی برادران مسلمان یکدیگر را تکفیر مدیکنندد.،
وی مهم ترین دلیل این بحث رای بیهدوده را یددم آشدنایی بدا قدوانین
شریی و فتوا دادن برخی از یلما بر اساس جهالت میداند.

أحکام التقرير ألحکام مسألة التکفير .مرجد شکر سو دج ،،مرججع

علی ب حسي ب عبد جح ميد جح لبی جألثر  ،ر زض ،دجر جحصميعی

حل شر وجحتوز ع0202 ،ق0992 /.م011 ،.ص.

در این کتاب با استناد به برخی سخنان ابن تیمیه ،و استشهاد به بعضی
بزرگان ارل سنت رمچون ابوحامدد غزالدی انتقدادردایی بده برخدی از
یقاید و رفتاررای تکفیریرا در یصدر جدیدد وارد شدده و شدرایط و
ضوابط تکفیر با توجه به آثار سلف بیان شده اسدت .نویسدنده معتقدد
است در دنیا جز کفرِ تکذیب رسول اهلل کفر دیگری وجود ندارد
و این حکم را برای جمیع گناران چه مکفره و چه غیر مکفره یکسدان
دانستهاند.

أربع رسائل فی التکفير والغلو واإلرهاب .جحمد ب

يی جح نمی،

ت قيةةق جبوهمةةزم م مةةد ب ة علةةی جحصةةومعی جحبيضةةز ی ،هةةزهر ،
دجرجالستقزم 0282 ،ق4108/.م ،.رهعی.

این مجمو یه شامل چهار رساله از شیخ احمد بدن یحیدی النجمدی ،از
مفتی رای منطقه جازان یربستان است .این رسائل درباره تکفیر ،غلو و
ترور است .وی از منظر خود ،دیدگاه اسالم را دربداره ایدن بدیددهردا
بررسی کرده است.

اإلرهاب والعنف علی ضوء القرآن والسنة والتاريخ والفقاه المقاارن.

م س حيدر  ،مقدمه جعفر سب زنی تبر ا  ،بيةروت ،دجرجحةوالء،
0280ق4101/.م 8 ،.جلد.

تحقیقی دربارة موضوع ترور و خشونت و تکفیدر از دیددگاه معدارف
اسالمی با رویکردی قرآنی ،روایدی ،تداریخی و فقهدی اسدت .وجدود
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اتهاماتی به اسالم از جمله دین شمشیر و کشتار ،بیروزی بر دشمنان با
جنگ و مسدلمان نمدودن دیگدران بدا اجبدار و ردم چندین اسدتفاده از
واژهرای جدید ناقض حقوق بشر و تروریسدم در زمدان کندونی یلیده
اسالم ،نگارنده را بر آن داشته تا ابعاد مختلف موضوع را واکاوی کند.
این کتاب در سه جلد منتشر شدده اسدت .در جلدد نخسدت ،مباحدث
مقدماتی رمانند تدرور و خشدونت از دیددگاه اسدالم و روان شناسدی،
اخالق ،سیاست ،حقوق در دنیای غدرب و شدیوه نگدرش دانشدمندان
غربی مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است .جلد دوم بده تدرور و
خشونتگرایی از دیدگاه قرآن برداخته و این سمال مطرح شده که آیا
اسالم ،تروریسم و خشونت گرایی را به ینوان روشرای قهدر آمیدز و
خشن بذیرفته یا نفی کرده است؟ و ثابت شده که اسالم ،دین رحمت
است و جامعه بشریت را به صلح و آرامش و به مبانی اخالقی ،یددل
و مدددارا دیددوت مددیکنددد .در جلددد سددوم رددم ،مسددئله تددرور و
خشونتگرایی از جنبه فقهی بحث شده است.

الوهابيون خوارج أم سنة؟ .ننزح جحطزئی ،ه  ،دجرجحهد 0241 ،ق،.
494ص.

تحلیلی دربارة اندیشه رای تدرور و تخریدب در جهدان اسدالم اسدت.
نویسنده بدا رویکدردی تداریخی ،بیددایش اندیشده ردای تروریسدم را
محصول تفکر سلفیونی امثال ابدن تیمیده و محمددبن یبددالوراب و در
نهایت ،ثمره حکومت رای جور بنیامیه و بنییباس میداند و بدر ایدن
باور است که سنت بیامبر ،از اینگونه اندیشهرا مبراسدت .وی بدا
اشاره به اندیشه رای ابن تیمیده در تکفیدر و تفسدیق دیگدر گدروه ردا و
فرقه رای اسالمی و رم چنین تخریب بقاع متبرکه کده توسدط حامیدان
محمد بن یبدالوراب صدورت بدذیرفت ،خطدرات ایدن جریدان ردای
افراطی را برای جهان اسالم برشمرده است.
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االسالم والعنف قراءة في ظاهرة التکفير .حسةي جحمةد جحخشة ،

مغةةر  ،دجرجحبيضةةزءر بيةةروت ،مرکةةا جحلقةةزای جحعربةةی0247 ،ق/.

4111م418 ،.ص وز ر .

نویسنده ،در این کتاب به واکاوی مسئله خشونت و تکفیدر در اسدالم
برداخته و به بسیاری از سمال رای مطرح شدده دربدارة ایدن موضدوع،
طی بنج فصدل باسدخ داده اسدت .در ایدن اثدر ،نخسدت بده اصدول و
معیار رای تکفیر مسلمانان و اتهام شرک و کفدر وارد کدردن بده آن ردا
برداخته شده ،آن گاه تاریخچه ای از بیدایش تفکرات تکفیری از صددر
اسالم تا یصر کنونی ارائه شده است .نگارندده انکدار کدردن یکدی از
ضروریات دین ،مانند :توحید ،نبوت و معاد را الزمه خدروج افدراد از
اسالم و وارد شدن در مرز کفر و شرک دانسته و خطررا ،آسدیبردا و
شبهات و یجله کردن در تکفیر مسلمانان را گوشزد نموده و افدراط و
تفریط در این موضوع را بررسی کرده اسدت .نویسدنده ردمچندین بده
خاستگاه رای تکفیر اشاره کرده و برخی از وی گدی ردای تکفیدریردا،
گونه را و اشکال آن و رارکار رای گفت وگدو در ایدن زمینده را شدرح
داده است.
این کتاب با ینوان اسالم و خشدونت (نگداری ندو بده بدیدده تکفیدر)
توسدط آقدای موسدی داندش بدده زبدان فارسدی ترجمده شدده و بنیدداد
ب ورش رای اسالمی آستان قدس رضوی در سدال 1310آن را منتشدر
کرده است.

أصول و ضوابط فی التکفير .عبدجحلطيف ب عبدجحرحم ب حس

آل جحشةةيخ ،جعت ةةی ب شةةرهز عبدجحسةةالم ب ة بةةرج

ب ة نزصةةر آل

عبدجحکر  ،ر زض ،دجرجحم ةزر0211 ،ق0911/.م ،.هةزهر  ،دجرجالمةزم

جحمد4111 ،م 12 ،ص.

این کتاب در تأیید تکفیر است و توسط شیخ یبداللطیف آل الشدیخ از
نوادگان محمد بن یبدالوراب نوشته شدده اسدت .وی در ایدن کتداب
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اصول و ضوابط تکفیر را مشخص کرده است.

االعالم بقواطع االسالم من قول او فعل او نياه او تعليا مکفار.

البي جحعبزس جحمد ب م مد ب علی بة حنةر جحمکةی جحهيتمةی،

ت قيق م مد عوجد جحعةوجد ،دمشةق ،دجرجحتقةو 0241 ،ق4111/.م،.
411صر بيروت ،دجرجحکتب0917 ،م041 ،.ص.

این رساله در توجیه فتاوایی است که ابن حجر ریتمی در سال 142ق.
در مکه بیان کرده و بعضى از یلما بر او ایتدرا

نمدوده و تکفیدرش

کرده بودند.

اعالن النکير علی غالة التکفير و معه النصيحة ببيان طرق الجهااد

غير الصحيحه .تزحيف جبي عبدجهلل جحمد ب جبرجهي جبي جحعي ي  ،جث ي
عليه وزکةز مقبة بة هةزد جحةوجدعي ،هةدم حةه م مةد صةفوت

نورجحد  ،هزهر  ،دجر جالثزر حل شر0241 ،ق4112/.م811 ،.ص.

در رد اندیشدده سددید قطددب در تکفیددر حدداکم و بدده طددور کلددی در ردِت
تکفیری رای سیاسدی اسدت .موضدویاتی کده در ایدن کتداب بررسدی
شدهاند ،یبارتاند از :وجوب التزام بده مدنهج سدلف صدالح ،شدرایط
افتاء ،یذر بودن جهل ،لزوم احتراز از تکفیر بدون دلیل ،حکم بده غیدر
ما أنزل اهلل ،کفر اکبر و کفر اصغر ،شرک در تشریع ،فرقهرای غدالی در
تکفیر ،غلو بودن تکفیر کسی که کافری را تکفیر نکند و. ...

اقامة الدليل علی ضعف ادلة تکفير التاويل :دراسة علمية موثقاة.

م مد ب جسمزعي جالمير جحص عزني ،درجسه و ت قيق و تعليةق جبةي
نوح عبدجهلل ب م مد حسي عبدجح ميةد جحفقيةه ،بيةروت ،دجر جبة
حام0281 ،ق4119/.م471 ،.ص.

این رساله در ردِت تکفیری رای افراطی نوشته شده و در آن بده یکدی از
موانع تکفیر که تأویل باشد اشاره شده است .یناوین موضویات مورد
بحث یبارتاند از :مفهوم تکفیر ،شروط تکفیدر ،تأویدل ،یدذر بدودن
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تأویل ،تأویل غیر معذور بودن الزم حق ،مفهوم الزم ،مانعیت تأویل از
تکفیر ،بدیت بودن تکفیر مخالف و. ...

االنتصار ألهل التوحيد والرد علای مان جاادل عان الطواغيا
مالحظا

وردود علی شريط (الکفر کفران) للشيخ محمد ناصار

الاادين األلباااني .عبةةدجحم ع مصةةطفی حليمة  ،جرد ،،دجر جحبيةةزرق،
0207ق.

در این کتاب دیدگاه رای شیخ محمد ناصرالدین البانی دربداره کفدر و
تکفیر نقد و رد شده است .البانی در کتابش با ینوان فتنه التکفیدر ،بده
نقد افکار سید قطب در تکفیر حاکم و تکفیر جامعه برداخته است.

انکار الشفاعه :محاوله جديده للطعن فی السانه و الاتهجم علای
العلماء و تکفير المسلمين و تخليد مرتکا

الکبياره فای الناار.

م مد متوحي جحشعرجو  ،جمع و درجسه و ت قيةق عبةدجهلل حنةز ،
هزهر  ،مکتب جحترجث جالسالمي0248 ،ق421 ،.ص.

نویسنده در این کتاب با انتقاد از کسانی کده بده بهانده شدفایت و توسدل،
یلما و مردم را تکفیر میکنند مینویسد :ما به کسانی که توسدل کننددگان
به بیامبر یا ولیّ را تکفیر میکنند میگدوییم :کمدی در ایدن گفتارتدان
تأمل کنید خوارید یافت که حاد شدن مثدل ایدن گفتدار نتیجده نفهمدی
است.

االيمان والتکفير والاا

واآلخر فی االسالم :دراساة فاي ضاوء

العقل والشريعة .مهةد اضة جهلل ،بيةروت ،دجرجحم نة جحبيضةزء،
4108م841 ،.ص.

در این ب ورش ،ایمان و کفر و بدیدده تکفیدر از منظدر یقدل و شدرع
بررسی و دیدگاه شرع در این باره برجسته شده است.
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االيمان والکفر بين النص واالجما

و البدعاة والتطار  .جةوجد

جحةةورد ،بيةةروت ،موسسةة جحةةبال ر دجر سةةلوني0241 ،ق4111/.م،.

247ص وز ر .

تحلیلی است از دو مفهوم قرآنی و اسالمی ایمان و کفدر و بیامددرا و
تاثیرات روانی و اجتمایی آنرا.

االيمان والکفر فی الکتاب والسنه :رساالة ماوجزة تبحا

عان

حقيقة االيمان والکفر وحدودهما والفرق بين االساالم وااليماان

وحکم تکفير اهل القبلة و تدعو الای الوحادة االساالمية .جعفةر

سب زنی تبر ةا  ،هة  ،ماسسةه جمةزم صةزدق 0201 ،ق،0872/

484ص وز ر .

نویسنده در این رسداله نخسدت ایمدان و کفدر را بدر اسداس آیدات و
روایات تبیین نموده و آنگاه به بررسدی تفداوتردای بدین «ایمدان» و
«اسالم» برداخته است .وی در ادامه به موضوع تکفیرِ مسلمانان اشداره
کرده و با استدالل رای قرآنی و حدیثی ثابت کرده این بدیدده خدالف
اصول اسالمی و انسانی است.

ائمة التکفير :ظاهرة التکفير فی العصر الحاضر :اصولها الفکرياة و

طرق عالجها .م مد عبدجح کي حزمد ،تقد علی جمعة  ،هةزهر ،
دجرجحفزروق0241 ،ق4111 /.م212 ،.ص.

این کتاب بایاننامه دکتری مولف است و در ردِت تکفیری ردای افراطدی
نوشته شده اسدت .ینداوینی کده نویسدنده بررسدی کدرده یبارتندد از:
موضویات کلى :مفهوم کفر ،دیدگاه قرآن و سدنت در مسدئلة تکفیدر،
اصول فکری تکفیر ،تکفیر فرقه رای اسالمی ،تکفیر در یصدر کندونی،
جمایت رای تکفیری ،شخصیت رای تأثیرگذار تکفیری ،آفات تکفیر و
یالج آنرا.
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بد االعتقاد وأخطارها علای المجتمعاا المعاصارة :اإلرجااء

االغلو في الدين (التطر ) ا التصو  .م مد حزمد جح زصر ،جةد،،

مکتب جحسوجد حلتوز ع0201 ،ق0991/.م828 ،.ص.

در این کتاب مباحثی درباره غلو و خشونت در دین و آثدار و مظدارر
آن را و نیز بحثی درباره تصوف آمده است .برخی یناوین مورد بحث
یبارتند از :مفهوم بدیت ،ارجاء و خطررای آن ،حقیقت ایمان ،ارتباط
بین ایمان و یمل ،غلو در دیدن (تطدرف) ،ریشدهردای تداریخی غلدو،
تکفیر نزد خوارج ،تکفیر حاکم به غیر ما انزل اهلل ،تکفیدر مردمدی کده
بیرو حاکم به غیر ما انزل اهلل میباشند ،تکفیر خروج کننده بر جمایت
مسلمین ،راه یالج غلو ،غلو غیر مسلمین ،تندرویرای کفار در طدول
تاریخ.

بدعة التکفير و مناقشة اصولها من الکتاب والسنة .نز ف ب حما
آل م سي ،بیجز ،بیتز441 ،ص.

این کتاب در ردِت تکفیری رای افراطی نوشته شده و نیز به حکم تکفیدر
سیاسی برداخته است .نویسنده در راستای بحث خود ایدن ینداوین را
بررسی کرده است :تعریف ایمان ،موطن ایمان ،فرق بین مطلدق ایمدان
و ایمان مطلق ،فرق بین ایمان و اسالم ،زیاده و نقصان ایمدان ،تخدریج
احادیث صریح در کفر ،حقیقت کفر ،حکم تارک نمداز ،حکدم تدارک
یکى از ارکان اسالم ،اقوال سلف در تکفیر ،حکم حاکم به غیر ما أنزل
اهلل ،حکم سبّ دین ،حکم استهزاء دین و. ...

براءة أهل السنة من تکفيار عصااة األماة .عبةد جهلل شةزکر م مةد

جحن يد  ،هزهر ،،مکتب جحتربي جإلسةالمي إلحيةزء جحتةرجث جإلسةالمي،

0200ق0990/.م19 ،.ص.

کتابشناسیتکفیر


11

براءة علماء المسالمين مان تکفيار الحکاام والمحکاومين .عبةدجهلل
حنز  ،هزهر  ،مکتبه جحترجث جالسالمي0207 ،ق0997 /.م889 ،.ص.

در این کتاب که در ردِت تکفیدری ردای سیاسدی نوشدته شدده اسدت ،ایدن
موضویات بررسی شده است :خوارج ،یدم جواز تکفیر بده جهدت گنداه،
خطر یظیم تکفیر مسلمانان ،غلو ،منشأ تکفیر ،لزوم دوری از غلدو ،تکفیدر
حکتام و محکومین توسط خوارج ،یدم جواز تکفیر حاکم به غیر مدا أندزل
اهلل ،کفر اصغر و اکبر ،کفر ایتقاد و کفر یمل ،مواردی از کفر اصغر و. ...

البرهان المبين في ضوابط تکفير المعين .عمزدجحد

جمية حلةي

جح سي ي جحشزاعي جالشعر  ،هدم حه سلي م مود علةوج ،جح سةي ي،
بيروت ،شرکه دجر جحمشزر ع0288 ،ق4104 ،.م014 ،.ص.

این کتاب در ردِت تکفیری رای ایتقادی نوشته شده و در آن این یناوین
بررسی شده است :اقسام مردم در مسئلة تکفیر ،لزوم احتدراز از یجلده
در تکفیر ،تکفیر رای معیّن (افراد خاص) توسط ابن تیمیه و محمد بن
یبدالوراب ،تکفیر مسلمانان توسط ورابیدان ،بیدروی از روش محمدد
بن یبدالوراب در تکفیر امت اسالمی.

البرهان المنير في دحض شبها

اهل التکفير والتفجير .عبةدجحعا ا

بة ر ة جحةر  ،جبةومبي ،دجرجالمةزم مزحة؛ر ر ةزض ،دجرجحبي ةةه،
0247ق4111/.م011 ،.ص.
در این کتاب ادله و استنادات رفدت شدبهه و موضدویی کده حامیدان
تکفیریرا در دفاع از ایمال آنان مطرح سداختهاندد ،باسدخ داده شدده
است .برخی از ایدن موضدویات یبارتندد از :تکفیدر حاکمدان ،القدای
شریی بودن جهاد ،شبهات استحالل و انحراف تکفیریرا درباره آن.
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بالء التکفير .بسزم جحصةبز  ،دمشةق ،دجرجحبشةزئر0249 ،ق4111/.م،.
822ص وز ر .

بسام الصباغ ،نویسنده و ب ورشگر سدوری و یضدو اتحادیده یلمدای
جهان اسالم ،در این کتاب ضمن بررسی اسباب و انگیزهرای بیددایش
فکر تکفیری ،راه ردایی بدرای درمدان ایدن بدیدده ندامیمون در جامعده
اسالمی ارائه کرده است .یناوین و سرفصلرای کتاب یبارتند از :یدم
تأثیر اختالف و فکر در تکفیر ،خطر تکفیر و اسباب آن و موقف اردل
سنت و جمایت نسبت به آن ،مذارب فقهی و ایتقادی اسالمی ،تکفیر
و فسوق و نفاق ،تکفیرىرا و اقامه حدود ،مالزمت نداشدتن ظلدم بدا
تکفیر و قتل و تندروی ،شرک و ارتبداط آن بدا تکفیدر ،جددال نقدل و
یقل و نص و تأویل ،سخنان یلما دربارة تکفیر و اختالف.

التاصيل في مسائل االيمان والتکفير .سةفيز ،بة عةز

 ،بيةروت،

موسسة ة جحر ةةةز،ر جرد ،اعمةةةز ، ،دجر جالمةةةزم م مةةةد جالحبةةةزنی،
0288ق4104/.م421 ،.ص.

این کتاب در راستای توصیه به ایتدال در تکفیدر نوشدته شدده اسدت.
نویسنده در ب ورش خود ،به این موضویات برداخته اسدت :اصدول و
قواید تکفیر ،تعریف ایمان ،متهمان به کفر ،توحید در کفر ،انواع کفدر،
شروط تکفیر.

التبصير بقواعد التکفير ،ومعه بيان هيئة کبار العلماء في ذم الغلاو

فی التکفير .علي ب حس عبدجح ميد جالثر  ،بیجز ،جحدجر جألثر ة ،

0248ق4114/.م014 ،.ص.

این کتاب شامل دو بخش است :بخش نخست ،رساله التبصیر بقوایدد
التکفیر است که نویسدنده در آن ضدمن رشددار دربداره فتنده تکفیدر،
دیدگاه اسالم را درباره مرز ایمان و کفر و نیدز اسدباب و یلدل و آثدار
بدیده تکفیر را بررسی کرده است .بخش دوم این کتاب ،بیانیه ریئدت
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کبار العلما در رشدار نسبت به خطر تکفیرگرایدی در جامعده اسدالمی
است .این بیانیه در تاریخ  1411/1/24صادر شده است.

التجديد والتحريم والتاويل بين المعرفاه العلمياه والخاو

مان

التکفياار .نصةةر حزمةةد جبوز ةةد ،بيةةروت ،جحمرکةةا جحلقةةزاي جحعربةةي،
0281ق4101/.م427 ،.ص.

التحاير من التسر في التکفير .م مد ب نزصةر جحعر ةي ،ر ةزض،
مطبع سفير0207 ،ق0997/.م11 ،.ص.

التحاير من الغلو فی التکفير .حمزد عبدجحنلي جحبر ةد  ،رججعةه و

هدم حه عمر ب عبدجحعا ا جحقرشةي ،تقةد عبةدجهلل شةزکر ،هةزهر ،
دجرجب جحنوز 0247 ،ق4111/.م411 ،.ص.

التحاير من فتنة التکفيار ،م مةد نزصةرجحد
جحرأ 0201 ،ق0991 /.م071 ،.ص وز ر .

جحبةزنی ،ر ةزض ،دجر

شناخت کفر و مبانی آن ،محور این کتاب اسدت .مولدف از خاسدتگاه
سلفی به بررسی موضوع برداخته است .رددف وی نقدد آراء خدوارج
(اباضیه) است .وی به شیوه فقه فتوایی و اسدتداللی بده تبیدین مسدئله
اقدام نموده است .او معتقد است که ارائه احکام مغدایر و مخدالف بدا
دستوررای الهی و بنای احکام بر آن ،یکدی از گرفتداری ردای بشدر در
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یصر حاضر است .وی کفر را به دو بخش کفر یملی و کفر جحدودی
تقسیم میکند و میگوید :کفر جحودی یعنی انکار آگارانده و یمددی
آنچه بیامبر آورده است و شامل اسماء و صفات خدا و احکدام و
یبادات الهی یا تاویل معندای آن راسدت کده موجدب خدروج از دیدن
میشود .وی در این زمینه به خوارج و معتزله اشاره میکندد و فتدوای
یلمای ارل سنت در کفر آن را را نقل میکند .به نظر وی یدم تفقه در
قواید شریی موجب کفر و بایث دور شدن از حقیقت دین میشدود.
نویسنده ،با استناد به آیه  127سوره توبده مدیگویدد :از جملده ارکدان
ردایت و دور شدن از کفر ،بیروی از راه مومندان و خلفدای راشددین
است.

التحاير من المجازفة بالتکفير .عمر عبدجهلل کزم  ،بيةروت ،بيسةز،،
0248ق4118 /.م012 ،.ص.

این کتاب در ردِت تکفیری رای ایتقادی و سیاسدی نوشدته شدده اسدت.
موضویات کلی که در آن بررسی شده یبارتندد از :مظدارر انحدراف و
تندددروی ،آفددات انحددراف و تندددروی ،ضددوابط تکفیددر ،قوایددد الزم
المرایات در تکفیر ،بررسی قایده «من لم یکفر الکافر فهو کافر» و. ...

التحاير من المجازفة بالتکفير .سةيد م مةد بة علةو جحمةزحکي،
بیجز ،جوجمع جحکل 0242 ،ق4112/.م041 ،.ص.


این کتاب مشتمل بر نقد و ایترا

محمد بن یلوی المالکی بدر فتنده

تکفیر و مخالفت با این گونه اختالفات میان مسلمانان اسدت .ینداوین
برخی سرفصل رای کتاب یبارتاند از :دیدگاه ابدن تیمیده و شدوکانی
درباره تکفیر دیدگاه محمد بن یبدالوراب درباره تکفیر آیین مخالفت
کشور یربستان ،خاستگاه تکفیر رجوم و بدگویی نیست دشنام دادن به
مسلمانان ،گناه و جنگیدن با او کفر است غرور و خودبسدندی منشدا
تکفیر آفات یجب نهی از تفرقه و اخدتالف یقیددهای کده موجدب

کتابشناسیتکفیر


18

نجات میشود.
این کتاب با ینوان رشدار در خصوص تکفیر رای بیرویه به کوشدش
مرکز ترجمان دینی به فارسی ترجمه و توسدط نشدر مشدعر در سدال
 1371در  104صفحه و در قطع رقعی منتشر شده است.

التحاير والتنفير من األفعال التي تؤدي إلای التکفيار .م مةد بة
جح س جحعرج شي جحمک زسي ،ازس اجحمغةر

 ،م مةد بة جح سة

جحعرج شي جحمک زسي0814 ،ق0984/.م44 ،.ص.

التحرير في مسألة التکفيار .م مةد بة صةزح جحعليمةي  ،ر ةزض،

جمعي إحيزء جحترجث جإلسالمي0280 ،ق4101/.م401 ،.صر عمةز،

اأرد ، ،جحدجر جألثر 0247 ،ق4117/.م.

التحقي في تقرير ادلة االکفار و التفسي  .مو ةد بزحلةه

يةی بة

حما جحعلو  ،درجس مقزرن نزصر م مد م مةد جةزد ،جحم صةور

امصر  ،دجر جحيقي 0280 ،ق4101/.م 4 ،.جلد.

در اصل بایاننامه فوق لیسانس نویسنده بوده و در دیوت بده ایتددال
در تکفیر نوشته شده است.
موضویات کلى :حقیقت ایمان ،مفهوم کفدر ،لدزوم بدر حدذر شددن از
اطالق تکفیر ،منشأ بیدایش تکفیدر در اسدالم ،ضدوابط تکفیدر ،نحدوه
معامله با کفار ،دار االسالم و دار الکفر و. ...
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التطاار

واإلرهاااب فااي المنظااور اإلسااالمي والاادولي ،سةةزح

جحبه سزو  ،کو ت ،دجر جهرأ0247 ،ق4111/.م.

تطهير المناهج من التکفيار ،عبةدجهلل دشةتی ،عةرجق ،شةبک جحفکةر،

0241ق4117/م10 ،ص.

موضوع این کتاب ،شناخت تکفیر و شرک و ارائه رارکارردایی بدرای
دوری جستن از اندیشه رای منجر به تکفیر است .این نوشتار مشدتمل
بر یک مبحث مقدماتی و دو فصل با یناوین «حقیقت توحید مشرکان
در ربوبیت» ،و «آیا مسلمانان رم گرفتار شرک در الوریدت شدده اندد»،
است .نگارنده ،طی این مباحث کوشیده است معیاررا و ضدابطه ردای
تکفیر را شرح داده ،دالیل راه بردن به سوی تکفیدر را برشدمرده و راه
برون رفت از این گونه اندیشه را را شرح درد .این کتاب توسط نشدر
مشعر با مشخصات زیر به فارسی ترجمه و منتشر شده است:

اندیشهها ی تکفیری :ترجمده تطهیدر المندارج مدن التکفیدر.

پرهیز از
ترجمه کاظم حاتمی طبری ،تهران ،نشر مشعر16 ،1310 ،ص ،رقعی.

التعددية الماهبية فای االساالم و آراء العلمااء فيهاا .سةيدجالل
ميرآهز ی ،تهرج ،،جحمنمع جحعزحمي حلتقر ب بي جحمذجهب جالسةالميه،
411 ،0811ص ،وز ر .

اصل این کتاب به زبان فارسی است و دربرگیرندده فتداوای صدادره از
سوی یلمای شیعه ،یلمای ارل سنت ،یلمای زندیه ،و یلمای اباضدیه
در باب معیاررای اسالمی و شروط فتواست .فصل چهارم این کتداب
با ینوان «باسخ به کجاندیشان» شامل دو بخش است1 :دد باسدخ آیدت
اللته العظمی مکارم شیرازی به فتوای  37تن از یلمای ورابی مبنی بدر
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تکفیر شیعیان و جواز قتل آنان 2د متن نامه آیدت اللتده تسدخیری بده
جمعدی از یلمدا و اندیشدمندان جهددان اسدالم جهدت نظرخددواری در
خصوص فتوای فوق و باسخ یلمای جهدان اسدالم بده نامده ایشدان و
محکوم کردن فتوای تکفیری یبد اللته الجبرین.

نسخه جصلي ج

کتز

که به زبز ،ازرسي جست در سةزل  0811بةز

ع وج ،تعدد مذجهب جز د دگز اقهز و جند شةم دج ،مسةلمز ،توسة

منمع جهزنی تقر ب مذجهب جسالمی م تشر شد جست.

التفکير في زمن التکفير :ضد الجهل والزيف والخرافاه .نصةر حزمةد

جبوز ةةد ،هةةزهر  ،مکتبةة مةةدبوحي0991 ،م211 ،.صر عمةةز ،اأرد، ،

دجرجحم زهج0201 ،ق0991/.م.ر بيروت ،سي ز حل شةر0201 ،ق0991/.م،.
وز ر .

نصر حامد ابوزید در این کتاب ،تحلیل مفصلی از اتهاماتی که بده او و
روش تحقیقی اش وجود داشته ،ارائه کرده است .او برخی از نقددرایی
که در مورد او مطرح شده و یا او را تکفیر کردهاند را آورده و به آنرا
باسخ داده است .نویسنده مطالبش را در یدک مقدمده و چهدار فصدل
سامان داده است .در بخش نخست ،که نزدیک به دو سدوم مطالدب را
در بر میگیرد ،تحلیلرا و دیدگاهرا و نظریات ابوزیدد دربداره حادثده
تکفیر و آرای مخالفانش مطرح میشود و در بخش دوم تحت یندوان
ضمیمه اسناد ،متن مکاتبات ،احکدام ،دفاییدات و  ...مدورد اشداره یدا
استفاده در بخش نخست ،ارائه شده است.

التقرير في حکم و خطوره التکفير و التفجير .سليمز ،ب عبدجهلل ب

حمود جبزجحخي  ،هدم حه و هرمه صزح ب اوزج ،ب عبدجحه جحفةوزج،،

ر زض ،سليمز ،ب عبدجهلل ب حمةود جبزجحخية 0281 ،ق4119/.م،.

211ص وز ر .
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التکفير :أخطر بدعة تهدد السالم والوحدة بين المسلمين في نيجيرياا.
إبرجهي صزح ب ون

092ص.

ب م مد ،بيجةز ،بةينةز0212 ،ق0912/.م،.

التکفير :أسبابه ،مبرراته .نعمةز ،عبةد جحةرزجق جحسةزمرجئي ،بيةروتر
جحم زر ،حلطبزع وجح شر وجحتوز ع0212 ،ق0912/.م402 ،.ص.

نویسنده در این کتداب بده بررسدی ایدن موضدویات برداختده اسدت:
ریشه رای تکفیر نزد بیشینیان ،اسباب تکفیر در یصر کندونی ،بررسدی
نظریه سید قطب در کفر حاکم و کفر جامعه و مبحث خروج از کفر.

التکفير بالشبها  .م مد ب جحمدني بوسزق ،ر زض ،جزمعة نةز ف
جحعربي حلعلوم جألم ي 4100 ،م81 ،.ص.

التکفير بين االفراط و التفريط .صزح ب اةوزج ،جحفةوزج ،،ر ةزض،
دجر ک وز جشبيليز0281 ،ق4119/.م27 ،.ص.

التکفير بين حکم الشار والعاطفاة .عبةدجحهزد م مةد جحم مةد،
ر زضر هزهر  ،مکتب جنوجر جحتوحيد0282 ،ق4102/.م094 ،.ص.

در این نوشتار این موارد بررسی شدهاند :مهمترین دالیل ظهور بدیدده
تکفیر ،متون شریی که دربارة کشتار دیگران رشدار میدرندد ،رشددار
به یلمایی که حکم به تکفیر دیگران میدرند ،ارلیت یالم یدا مفتدی و
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کسی که حکم به تکفیر دیگران میدرد ،جایگاه تکفیر نزد مردم.

التکفير بين الدين والسياساة .م مةد ةون  ،تقةد عبةدجحمعطي

بيومي ،هزهر  ،مرکا جحقةزهر حدرجسةزت حقةوق جالنسةز0209 ،،ق/.

0999م017 ،.ص.

نویسنده که از بد ورش گدران مصدری اسدت ،در ایدن نوشدتار سدابقه
تاریخی تفکر تکفیری را بررسدی و نقدد کدرده اسدت .وی در شدش
فصل گزارشی از مواجهه یلما و اندیشمندان با برخی از جریدان ردای
تکفیری بیان نموده است .در این کتاب در فصدول جداگانده قضدایای
تکفیر حالج ،احمد الخزایی ،طبری و ابن رشد بررسی شده است.

التکفير بين العلم والجهل .اهد ب سعد جحاج د جحنه ةي ،ر ةزض،

جحمکتةةب جحتعةةزوني حلةةدعو ،وجإلرشةةزد وتوعي ة جحنزحيةةزت بزحسةةلي،

4112م12 ،ص.

مملف معتقد است سبب اصلی یا ظاررترین سبب که دیگر اسباب بده
آن باز میگردد برای تکفیر جهل به معنای کمی یلم یدا ندادانی مطلدق
است و جهل در مورد این گونه افراد را بر دو نوع تقسیم کدرده :جهدل
کلی به یلم شریی و جهل نسبی به جهت ناآگاری از نحدوة بده کدار-
گیری قواید یلمی.

التکفير :جاوره ،اسبابه ،مبرراته .نعمةز ،عبةدجحرزجق جحسةزمرجئي ،جةد ،
جحم زر0204 ،ق0994/.م442 ،.صر بيروت ،جحم ةزر0211 ،ق0911/.م،.

402ص.

ایددن کتدداب در ردِت تکفیددر سیاسددی اسددت و موضددویات کلددى آن
ریشهها ی تکفیر نزد بیشینیان ،اسباب تکفیر در یصدر

یبارتاست از:

کنونی ،بررسی نظریه سید قطب در کفر حاکم و کفر جامعه و مبحدث
خروج از کفر.

آثارعربی

11

التکفير ضوابط اإلسالم وتطبيقا

المسلمين .أکرم برکزت ،بيروت،

دجر جالمير حللقزا وجحعلوم0281 ،ق4102/.م109 ،.ص وز ر .

التکفير عند جماعا العنف المعاصارة :نقاد المقاوال التأسيساية.

إبرجهي ب صزح جحعز د ،ر زضر بيروت ،مرکا نمزء حلب وث وجحدرجسزت،
4102م812 ،.ص.

السياساة .رؤوف
السلفاي :من العقيادة إلای ّ
التّکفير في الخطاب ّ
دمق ،ربزط امغر  ،ماسس درجسزت وأب زث4102 ،م41 ،ص.

التکفير في ضوء السنة النبوية .بزس ب ايصة جحنةوجبر  ،ر ةزض ،دجر
جحم هز ر جزئا ،نز ف ب عبدجحعا ا آل سعود جحعزحميه0247 ،ق4111/.م،.

401ص وز ر .

بررسی تکفیر با مراجعه به سنت نبوی و سدیره صدحابه موضدوع ایدن
نوشتار است .نویسنده بدس از بیدان مفداریم ایمدان و کفدر ،شدرایط و
ضوابط تکفیر را بر اساس احادیث نبوی و اقوال یلمدای سدلف بیدان
کرده است.
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التکفير فی القارآن و السانة قاديما و حادياا .نعمةز ،عبةدجحرزجق
سزمرجئي ،ر زض ،مرکا جحمل؛ ايص حلب وث و جحدرجسزت جالسالميه،

0241ق4111/.م111 ،.ص وز ر .

اثری در ردِت تکفیر رای سیاسی و ایتقادی است .یناوین موضویاتی که
مورد بحث قرار گرفتهاند یبارتندد از :برخدى از یقایدد خدوارج ،اردل
سنت و یدم تکفیر ،اسباب تکفیر در یصدر قددیم ،اسدباب تکفیدر در
یصر جدید ،کفر و انواع آن ،ایمدان و یمدل ،نفداق و زندقده ،شدروط
اسالم نزد جوانان تکفیرى ،اصطالح جارلیت و ارتباط آن با کفر ،کفدر
دولت و جارلیت مجتمع ،ارتباط جهدل بده کفدر ،دیددگاه ابدن تیمیده
درباره تکفیر ،حکم مخالف اجماع ،تکفیر یام و خواص ،برخورد ابدن
تیمیه با مخالفان خود ،حکم مرتکب گناه کبیدره ،تکفیدر قصدد کنندده
کفر ،حکم منکر صفات خدا ،حکم یجدز از واجبدات و دیددگاه ابدن
تیمیه درباره خوارج.

التکفير في ميزان القرآن و السنة .م مةد سةعد  ،هةزهر  ،جحمرکةا
جحعربي جحدوحي0201 ،ق0991 /.م047 ،.ص ،رهعی.

در این کتاب ،تفکر تکفیری از منظر قرآن و سنت ،نقد و بررسی شده
است .نویسنده با ذکر آیات قرآنی و نیز روایات حضرت رسدول

ثابت کرده که این بدیده خالف اصول اسالمی است.

تکفير المسلم :شروطة وموانعه .زجهد
0201ق0991/.م79 ،.ص.

يی جحارهي ،بغةدجد ،بةینةز،

آثارعربی
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تکفير المسلمين :الواقع والبديل .م يةر جحرکرجکةي ،بةیجةز ،بةینةز،
0911م74 ،.ص.

نویسنده از ارالی فاس و یضو مجلس إرشاد جمایة العدل واإلحسدان
این شهر است.

تکفير المعين .عبدجهلل ب عبدجحرحم جبةزبطي جح نةد  ،ت قيةق و
تعليق رجشد ب عزمر جحغفيلي ،ر زض ،دجرجحسةلفر حةد ا جکةزدمي
بزکستز0208 ،،ق21 ،.ص.

این رساله در تایید تکفیر افراد خاص است و در جواب سوالی درباره
تکفیر نوشته شده است .مولف از مفتیان سرزمین نجد بوده و در سال
1272ق .درگذشته است.

تکفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية :ضوابطه وشروطه .سزر ،ب ةت

ارج ب علي جحعقالء ،مک جحمکرم  ،جزمعة أم جحقةر ،،معهةد جحب ةوث
جحعلمي 0281 ،ق4119/.م041 ،.صر بیجز ،بةینةز0247 ،ق4111/.م،.

99ص.

التکفير مفهومه ،و اسبابه ،و ضوابطه ،و احکامه .علي ب م مد ب

حس زم جحعطيف ،ر زض ،مکتب جحرشد0281 ،ق4101/.م 8 ،.جلد.

اصل کتاب ،بایاننامه دکترای مولف میباشدد و در ردِت تکفیدر سیاسدی
است.
موضویات کلی :یقیددة صدحیح ،توحیدد ،انحدراف از توحیدد ،کلمدة

توحید ،نواقص توحید ،ارل ذمه ،مزهر ،التکفیر ،جمایترای تکفیری و
خطا در منهج و سلوک.
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التکفير؛ نشأته اهدافه ضوابطه .م مد عطزء جهلل ،بيروت ،دجرجحعلوم،
4101م401 ،ص.

در این نوشتار یوامل بیدایش و بروز تفکر تکفیری در یدک مقدمده و
دو فصل بررسدی شدده اسدت .در مقدمده ،مفداریمی رمچدون ایمدان،
خیانت ،کفر و ارتداد به تفصیل مورد بررسدی قدرار گرفتده اسدت .در
فصل یکم موضوع تکفیر در ادیان رندو ،یهود ،مسیحیت و اسدالم بده
تفکیک بررسی و تحلیل شده است .فصدل دوم بده ضدوابط و حددود
تکفیر و مباحث مرتبط با آن در بین مذارب اسالمی اختصداص یافتده
است.

التکفير والتخوين أشهر محاکما

بینز4101 ،م484 ،.ص ،رهعی.

الرأي .کةر

عيسةي ،بيةروت،

التکفياار والتکفياار المضاااد :دراسااة .اةةز اعلي سةةلهب ،دمشةةق،
دجرجحفرهد4117 ،م841 ،.ص.

التکفياار واالرهاااب خامااا

الشاارق و صااناعة الغاارب .جحمةةد

جح سي ي ،ه  ،بینز091 ،0811 ،ص.

آثارعربی
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التکفير والعنف ..واإلرهاب .م صور جحراةزعی عبيةد ،هةزهر ،،جحهيئة
جحعزم حقصور جحلقزا 4102 ،م440 ،.ص.

بررسی بدیده تکفیر ،افراط گرایی و خشونت و تروریسم در اسدالم از
منظر قرآن و سنت موضوع این نوشتار است.

التکفير والهجرة وجها لوجه .رجب مدکور ،مرججع و ت قيق علةی
جر ش  ،هزهر ،،مکتب جحد

جحقي 0911 ،م418 ،.ص.

التکفير و خطورته .مطيع جهلل دخي جهلل جح ربي ،مک جحمکرم  ،مطيع
جهلل ب دخي جهلل جحصرهيد جح ربي0281 ،ق4119/.م20 ،.ص.

التکفير و ضوابطه .جبرجهي ب عزمر جحرحيلي ،کو ت ،جمعي إحيزء جحترجث
جالسةةالمي0280 ،ق4101/.م811 ،.صر دوح ة  ،دجر جإلمةةزم جحبخةةزر ،

0241ق4111/.م814 ،.صر هزهر ،،دجر جإلمزم أحمد0249 ،ق4119/.م،.

811صر کو ت ،غرجس0281 ،ق4119/.م814 ،.ص.

این کتاب در ردِت تکفیر سیاسی است .موضویات کلى که در آن آمدده
یبارتنداز :مباحث مربوط به ایمان ،مبدأ تکفیر بدون دلیل در بین امت،
اسباب تکفیر ،حقیقت کفر ،اطالقات کفر ،شعب کفر ،حکم کفدر اکبدر
و اصغر ،اصول و ضوابط تکفیر از دیددگاه مدذارب اسدالمی ،ضدوابط
تکفیر معین ،شروط تکفیر معیّن و کسانیکه حق نظر و حکم به تکفیر
دارند.
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التکفير و ضوابطه .صزح جحفوزج ،،م  ،دجرجآلثزر 4112 ،م.

التکفير و ضوابطه .م مد ب عمر ب سزح بززمول ،هةزهر  ،بةینةز،
0247ق4117/.م028 ،.ص.

التکفير و ضوابطه .م قذ ب م مود جحسقزر ،مک جحمکرم  ،رجبطة جحعةزح
جإلسالمي4104 ،م007 ،.ص.

در این نوشتار ،احکام و ضدوابط تکفیدر و ملزومدات آن از منظدر شدریی
بررسی شده است .نویسنده نخست ،مفهوم کفر و تکفیر را از متدون دیدن
استخراج کرده و آنگ ه دیدگاه یلمای اسدالمی دربداره تکفیدر دیگدران را
آورده است.

تکفير  +تبيشر = تنصير ،جحسيد عاجحد
دجر جحکتز

جحصواي۵۰۰۲ ،م

مزضي جبةوجحعاجئ  ،بةیجةز،

آثارعربی
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التوبيخ والتشهير باالوث التفجير و التکفير رد علی المقدسي و ابي

قتاده و ابي بصير .جبي عمر جسزمه ب عطز ز ب علمز ،جحعتيبي ،ت قيق
جسزمه ب عطز ز عتيبي ،هزهر  ،دجرجحکتز

و جحس ه4117 ،م87 ،.ص.

التوسط واالقتصاد في ان الکفر يکون بالقول ٲو العمل ٲو االعتقاد
(رسالة فی المکفرا

القولية من خالل اقوال العلماء) .علو بة

عبدجحقزدر جحسقزف ،قرأها و هرمهز عبةدجحعا ا بة عبةدجهلل بة بةزز،

ر زض ،دجر ک وز جشبيليز0247 ،ق4117/.م084 ،.ص.

ثقافة النظام العشوائی :تکفير العقل و عقل التکفير .غةزحی شةکر،،
هزهر  ،کتز

جالهزحی0992،م847 ،.ص.

ثقافة الوسطية في مواجهة التکفير :فصاول مان الواقاع العراقاي

المعاصر .جحمد عبد جحغفور جحسزمرجئي ،بغدجد ،د وج ،جحوهف جحسة ي،
مرکا جحب وث وجحدرجسزت جإلسالمي 0280 ،ق4101/.م880 ،.ص.

الجامع فی الفاظ الکفر :یشتمل یلدی اربعدة کتدب :الفداظ الکفدر (بددر
الرشید حنفی) ،االیالم بقواطع االسالم (ابن حجر ریثمی) ،رسدالة فدی
الفاظ الکفر (قاسم الخانی) ،رسالة فی الفاظ الکفدر (مسدعود الحنفدی).
ایداد مسعود بن احمد حنفی ،تحقیدق محمدد یبددالرحمن الخمدیس،
کویت ،دار ایالف الدولیه1411 ،ق1111/.م417 ،.ص وزیری.

کتابشناسیتکفیر


12

جالء الغمة عن تکفير هاه االمة .علمز ،ب عبدجحعا ا بة م صةور
بیت .
ین  ،
یج  ،ب 
جح زصر  ،ب 

یثمان بن یبدالعزیز الناصری (درگذشدت 1272ق) مفتدی و صداحب
قضاوت در شهر سدیر در زمان ترکی بن یبداهلل بدود .وی بده شددت
میدانسته است .او در
آنه را رمچون خوارج 
مخالف ورابیت بوده و 
این کتاب به شدت یلیه افراطگرایی تفکدرات تکفیدری وردابیون کده
بایث رنج و محنت برای مسلمین شده ،موضع گرفته است.

جماعا

التکفير فی مصار :األصاول التاريخياة والفکرياة .عبةد

جحعظةةي م مةةد رمضةةز ،،هةةزهر ،،جحهيئة جحمصةةر جحعزمة حلکتةةز ،

0201ق0991/.م100 ،.ص.

در این کتاب اصول فکری گروهه ي تکفیری در مصر کده برگرفتده از
افکار حسن البنا و سید قطب اسدت ،بررسدی و تحلیدل شدده اسدت.
نویسنده که از مورخین برجسته تاریخ و جریانها ي مصر است ،سدیر
تاریخی تکفیرگرایی و خشونتگرایی در دورهها ي تداریخی مختلدف
در مصر را بررسی کرده است.

جماعة التکفير والهجرة ،اهد ب م مةد جحقرشةي ،بةیجةز ،بةیتةز،

0241ق.

الجيش والکمين لقتال من کفّر عامة المسلمين .م مد شقرو ،بة

أحمةةد بوجمعةة جحةةوهرجني ،ط طةةز ،دجر جحصةة زب حلتةةرجث بط طةةز،
0204ق0994/.م14 ،.ص.

ایددن رسدداله نوشددته محمددد شددقرون بددن أحمددد بوجمع ة الددوررانی
(درگذشت 121ق ).است .وی در این رساله از جنبه فقهی و ایتقدادی
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حکم تکفیر مسلمان را بررسی کرده است.

حدي

األصدقاء في التکفير والجهااد .جحمةد جألسةوجني ،بةیجةز،

بینز0211 ،ق0911/.م404 ،.ص.

حرمة تکفير المسلمين و االساءة الی مقدسا

االمة االسالمية في

فتاوا و آراء مراجع الدين و العلماء المسلمين الشيعة .پژوهشةکد
حج و ز زرت ،تهرج ،،نشر مشعر17 ،0894 ،ص ،پزحتو ی.

اثر حاضر یالوه بر فتاوای مراجع معظم تقلیدد و نظریدات برخدی از
اندیشمندان و یلمای اسالم ،به بررسی اجمالی فتنه تکفیر ارل قبلده از
نگاه قرآن ،روایات و اندیشمندان اسالمی میبردازد.

حرمة الغلو فی الدين وتکفير المسلمين .عرض و تعليةق جحقصةبي

زح  ،ط طز امصر  ،دجرجحص زب حلترجث0288 ،ق4104/.م412 ،ص.

حرمة الغلو فی الدين وتکفير المسلمين .نةزج جبةرجهي عبةدجهلل و

علي م مد جحشةر ف ،ر ةزض ،مکتبة جحعبيکةز0241 ،،ق4112/م،
099صر هةةزهر ،،مکتبةة جحتةةرجث جإلسةةالمي0244 ،ق4114/.م،.
099ص.

نویسندگان در این کتاب به بررسی یلل بدیده تکفیر و نیدز مظدارر و
آثار منفی آن برای جامعه اسالمی برداختهاند .آنان به شدت بدا بدیدده
غلو و زیاده روی در تکفیر مخالفت کرده و آن را حرام دانستهاند.

کتابشناسیتکفیر


11

حقيقة دعوة االخوان المسلمين و يليه سايد قطا

تکفير المجتمعا

هاو مصادر

االسالمية ،ربيع عبدجحهزد عمير جحمدخلی ،م ،

دجرجالمزم جحمد4104 ،م214 ،.ص ،وز ر .

ال وأصول التکفير في ضوء الکتااب والسانة
الحکم بغير ما أنزل ل ّ
وأقوال سلف األمة  .ويليه هزيماة الفکار التکفياري؛ المقااال

العنبرية في تحکيم القوانين الوضعية .خزحةد بة علةي بة م مةد

جحع بر  ،هةزهر ،،دجرجحم هةز 0248 ،ق4118/.م811 ،.صر ر ةزض،

ماسس جحنر سةي0201 ،ق0991/.م011 ،.صر شةزره  ،جإلمةزرجت

جحعربيةة جحمت ةةد ،،مکتبةة جحصةة زب ر 0241ق4112/.م811 ،.صر

کو ت ،خزحد ب علي ب م مد جحع بر 0201 ،ق0991/.م.

در ایددن کتدداب کدده شددامل دو نوشددتار مس دتقل از خالددد العنبددری ،از
نویسندگان فعال ارل سنت در نقد جریانرای تکفیدری ،اسدت ،ثابدت
شده که ایتقادات و رویکرد رای تکفیریرا ریچ نسبتی با قوانین الهدی
و شریی ندارد و برخالف ایتقادات یلمدای سدلف اسدت .یندوان دو

کتاب یبارتند از .0 :جح ک بغير مز أنال جهلل وأصول جحتکفير اةي ضةوء
جحکتز

وجحس وأهوجل سلف جألم  .4ها م جحفکر جحتکفير .

حکم النبي و اهلبيته علی االرهاب و االرهاابيين ،جحمةد حسةي
عقو  ،ه  ،حسز ،جحصدق0247 ،ق814 ،.ص وز ر .

ب ورشی قرآنی حدیثی درباره ارراب و ترور در شریعت اسالمی است.
این بحث با موضویات دینی محاربه ،فساد در زمین و دشمنی با خدا و
رسول مرتبط است .نویسنده با ردف نقد یقاید ورابیت و بررسی
جنایات و خرابکاری رای آن را ،به بررسی مصادر و مستندات اسالمی
برداخته است .در باب اول ،مفهوم ارراب را به تفصیل بیان نموده و در
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باب دوم ،جنایت افساد و محاربه و اررداب از نظدر شدریی را ،مدورد
بررسی قرار داده و باب سوم را ،به شبهات و تهمت رای غربدیردا در
انتساب ارراب و ترور به اسالم ،اختصاص داده است.

الحکم و قضية تکفير المسلم .سةزح جحبه سةزو  ،م صةور  ،دجرجحواةزء،

0201ق0992/.م801 ،.صر کو ةةت ،دجرجحب ةةوث جحعلميةة 894 ،ص
وز ر .

در این نوشتار ،اندیشه تکفیر نقد و رد شده است .نویسنده بعد از بیان
تاریخ شکلگیری و فعالیت گروه «جمایت المسلمین» در کشور مصر
به معرفی و نقد و رد اندیشه رای ایدن گدروه مدیبدردازد .ایدن گدروه،
جامعه مصر و جوامع اسالمی را از قرن چهارم رجدری تداکنون کدافر
دانسته و از جامعه اسالمی یزلت گرفته و با آن بده سدتیزه برخاسدتند.
در این کتاب بحث مفصلی درباره اندیشه تکفیر صدورت گرفتده و بدا
استفاده از مفاریم قرآن و روایات و منابع ارلسنت این اندیشه نقدد و
رد شده است .نویسنده ،ریشه رای ایتقاد به تکفیر را از زمدان خدوارج
بررسی کرده و نظریات تکفیریردا دربداره خدروج از جمایدت ،کفدر
حاکمان ،کفر مردم ،رابطه اندیشه تکفیدر بدا آثدار سدید قطدب ،احکدام
مختلف نسبت به شرایط سیاسی معاصر و ...را در ایدن کتداب تحلیدل
کرده است و جریانرای فکری این اندیشه را معرفی مینماید.
این کتاب در سال  1377به کوشش سالم افسری به فارسی ترجمده و
توسدط نشددر احسدان بددا یندوان «نقددد و بررسدی اندیشدده تکفیددر» در
427صفحه و در قطع وزیری منتشر شده است.

حوار حول مسائل التکفير .عبدجحعا ا ب عبدجهلل بة بةزز ،ر ةزض،

دجرجحم هز 4108 ،م84 ،.ص ،جيبی.
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خطاب التکفير والتحريم والتأثيم فی القرآن والسنة :دراساة فاي

إطار القواعد والضوابط اللغوية واألصولية .هزسة أحمةد عقةال،،
عمز ،اجرد ، ،دجر زهرج4104 ،،م111 ،.ص.

خطر التکفيار واإلفسااد والتفجيار .سةعيد بة علةی بة وهةف

جحق طزنی ،بیجز ،دجرجالسالم ،بیتز.

بیان برخی آثار و یواقب تفکر تکفیری موضوع این نوشتار است.

خطورة تکفير المسلمين ،م مد سعيد رسةال ،،ر ةزض ،دجرجضةوجء

جحسلف جحمصر 0911 ،م.

خطورة التکفير وما يترت

عليه من أحکام .بيز ،هيئ کبزر جحعلمةزء

حول جحتکفير وجحتفنير ،واتو جحشةيخ عبةد جحعا ةا بة بةزز ،وزجر،
جحشئو ،جإلسالمي وجألوهزف وجحةدعو ،وجإلرشةزد ةة جحمملکة جحعربية
جحسعود 0241 ،ق.

بیانیه ریئت کبار العلمدا در رشددار نسدبت بده خطدر تکفیرگرایدی در
جامعه اسالمی است .این بیانیه در تداریخ  1411/1/24صدادر شدده و
در کتاب التبصیر بقواید التکفیر (نوشته یلی بن حسن االثری ،بیجدا،
الدار االثریة1423 ،ق ).نیز آمده است.

آثارعربی
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الخوارج :األصاول التاريخياة لمساالة تکفيار المسالم .مصةطفی
حلمي ،هزهر ،،دجر جألنصزر0897 ،ق0977/.م94 ،.ص.

الخوارج طليعة التکفير فی االساالم :رساالة الارد علای مساائل
االباضيه .جحمد ب

يي حس ي علو  ،ت قيةق جمةزم ح فةي سةيد

عبدجهلل ،هزهر  ،دجر جالازق جحعربيه0244 ،ق4112/.م440 ،.ص.

داعية و لاي

قاراءة نقدياة لمااه
نبياا ( 

الشايخ محماد بان

عبادالوهاب فای التکفيار) .حسة بة ارحةز ،جحمةزحکي ،عمةز،،

دجرجحرجز ر مرکا جحدرجسزت جحتزر خيةه4112 ،م0241/.ق099 ،.صر

ح د ،،ماسس جحوس حللقزا وجإلعالم0242 ،ق4118/.م022 ،.ص.

حسن بن فرحان مالکى از دانشمندان ارل سنت و از جملده وردابیون
سابق است .او در این کتاب به نقد سخنان و یقایدد بیشدواى ورّابیدان
در زمینه تکفیر مسلمین و نسبت دادن شرک و کفر به رمه کسانى کده
ورّابى نیستند و سخنان او را نپذیرفته ،برداختده اسدت .وی در فصدل
اول به سراغ نقد کتاب کشف الشبهات که از مشهورترین و مهمتدرین
کتابراى محمّد بن یبدالورّاب اسدت مدىرود ،و بده صدورت کدامال
روشنى آن را نقد مىکند .در فصل دوم به نقد سایر کتب او در مسدئله
شرک و توحید مىبردازد .او در فصل سوم به سراغ این مهدم مدىرود
که آیا او از مسئله تکفیر مسلمین یددول کدرده اسدت یدا نده؟ سدپس
بخش یظیمى از تناقضات او را به صورت یلمى آشکار مىسدازد .در
فصل چهارم از موضوع مهمّ دیگرى بحث مى کند کده آیدا بیدروان او
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چشم و گوش بسته رمان مسیر تکفیر مسلمین را دنبدال کردندد و بدر
اشتبارات او صدحّه نهادندد یدا بده نقدد نظریدات شدیخ برداختندد؟ و
سرانجام در فصل بنجم به نقد نظریدات دشدمنان شدیخ مدىبدردازد و
تندروان را از معتدالن جدا مىسازد و خود در صف معتددالن ورّدابى
قرار مىگیرد.

این کتاب با ینوان «مبلتغ ،نه بیامبر :قرائتی انتقادی بر مسدلک تکفیدری
شیخ محمد بن یبدالوراب» به کوشدش یوسدف مرتضدوى ترجمده و
توسط مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذارب در سال 1378منتشر
شده است.

الدامغة لمقاال

المارقة :دعاة التکفير والتفجير .موسی ب عبةدجهلل

آل عبدجحعا ا ،ر زض ،دجر جحب وث وجحدرجسزت جحمعزصر ،وجحتةرجج ،

0241ق4112/.م028 ،.ص.

درء الفتنة عن اهل السنة .بکر ب عبةدجهلل جبوز ةد ،هةزهر  ،دجرجحفةز،
4111م28 ،.ص.

الدرر السنيه وثيقه تکفيرية .حن ة جحب ةوث و جحدرجسةزت بزحطر قةه
جحعاميه ،هزهر ،،مشيخ جحطر ق جحعا م 4111 ،م011 ،.ص.

آثارعربی

17

دعاة القضاة .حس جحهضيبي ،بيروت ،دجرجحسالم0891 ،ق0977/.م،.
414ص.

به نظر میرسد الهضیبی به تنهایی این کتاب را تدوین نکرده ،بلکه جمعی
از شیوخ اخوان المسدلمین در رویدارویی بدا اندیشده ردای سدید قطدب و
شکری مصطفی (رربر تشکیالت جماعة المسلمین یدا جماعةة التکفیدر یدا
جماعة الهجةة ) با او شریک بودهاند .این کتاب از یک سدو اسدالم حدزب
گرا را به ریشهرای احیایی و غیر مبارز خویش بازگرداند و از سوی دیگدر
میکوشد تا رابطه اسالمگرایان و توده مردم را تصحیح کند  .براساس ایدن
اندیشه ،خطای مسلمان یا سهلانگاریاش به برخی واجبات ،او را از دیدن
بیرون نمیکند چنانکه وظیفه اسالمگرایان تحمیل اندیشدهردای خدود بدر
مردم یا نظام سیاسی نیست بلکه وظیفه آن را دیوت به اسالم درست ،بده
شیوهای نیکوست  .به ایدن ترتیدب ،تدوده مدردم ،مسدلماناندد ،ردر چندد
بسیاری از آنان خطا کنند و یندوان داراالسدالم نیدز ردم چندان بدر چندین
سرزمینی باقی میماند .به کارگیری خشونت در درون جامعه اسالمی نیدز
با رر توجیه حرام است و برای مسلمان جایز نیست با ردر درجده بداوری
که به اندیشهرای خویش دارد ،برای اجرای آن ،از خشونت بهره گیرد.

الرد علی تکفير الشيعة .ضيزء جحمشهد  ،ه  ،بقي جحعتةر0241 ،،ق/.
21 ،0811ص ،پزحتو ی.

دفاییهای کوتاه از یقاید و مبانی فکری شیعه در برابر اتهدام تکفیدر از
سوی وردابیون اسدت .در ایدن کتداب ردم چندین نظریدات برخدی از
دانشمندان ارل سنت در ارمیت و جواز یمل بده فقده جعفدری آمدده
است .یمده شبهات ورابیت درباره رد توسل ،زیارت و تبرک و دیگر
یقاید شیعه نقل شده و باسخرایی به آنرا داده شده است.
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رسائل التکفير في فکار حسان البناا .سةزم عيةد ،هةزهر  ،مرکةا
جحم روس حل شر0281 ،ق41102/.م071 ،.ص.

الرسالة الاالثينية فی التحاير من الغلاو فی التااکفير أو "رساالة
الجفر في أن الغلو في التکفير يودي إلی الکفر" .أبوم مد عزصة
جحمقدسي ،بيجز ،م بر جحتوحيد وجحنهزد ،بیتز114 ،ص.

این کتاب که منتسب به گروهرای سلفی د جهادی است ،نوشته یکدی
از مهمترین رربران سلفیرای جهادی به نام ابومحمد مقدسی است.

رسالة في عدم جواز تکفير المسلم .هرطب  ،مکتب جحبلد 0991 ،م.
نویسنده این رساله مشخص نیست.

زبدة التفکير في رفض الس

علي جألمي 4119 ،م71 ،.ص.

والتکفير .سيد علي جألمةي  ،بيةروت،

السجل العلمي لمؤتمر ظاهرة التکفير :ملخصا البحوث المقدمة

بالمؤتمر .إعدجد جزمع جإلمزم م مد ب سةعود جإلسةالمي  ،ر ةزض،
جزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق811 ،.ص.
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سماحة االسالم و فتنة التکفير .بيروت ،دجرجالميةر حللقزاة وجحعلةوم،

0282ق4108/.م487 ،.ص.

این کتاب شامل مجمویه مباحث و مقاالت رمایش سدماحة اإلسدالم
وفتنة التکفیر (بیروت ،تموز 2013م ).اسدت .ایدن رمدایش بده رمدت
اتحادیه یلمای بالد شام و با رمکاری تجمع یلمای مسلمین لبندان در
بیروت برگزار شد و حدود شصت تن از یلما و اندیشمندان برجسدته
از  32کشور جهان در آن حضور داشتند .از جمله محدور ردای کده در
این رمایش مورد بحث و بررسی قرار گرفتند میتوان بده ایدن مدوارد
اشاره کرد :اسالم و تعدد مذارب تکفیر در طول تاریخ بدیده تکفیدر
و رنج رای جهان اسالم خوارج و بیددایش تکفیدر در جهدان اسدالم
دالیل و یوامل تکفیر بزرگان مذارب و مواضع آنان در قبال تکفیر.

سيد قط

والعنف والتکفير :ازمة افکار...ام مشکلة قاراء؟ .معتةا

جحخطيةةب ،هةةزهر ،،مکتبةة مةةدبوحي0281 ،ق4119 /.م071 ،.صر

هزهر ،،مکتب جحفالح0280 ،ق4101/.م.

این کتاب درباره تکفیر سیاسی است و ینداوینی مثدل :سدید قطدب و
مسدئولیت تنددروى ،جمایدتردداى تنددرو ،اشدکال تکفیدر ،تکفیددر و
جارلیت ،سید قطب بین اتهام و دفاع ،گدوارىردایى دربداره تکفیدر و
معرفت و سلطه در آن بررسی شده است.

سيد قط

هو مصدر تکفير المجتمعا

بیجز ،بینز ،بیتز.

اإلسالمية .ربيع جحمدخلی،
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شبها

التکفير .عمر ب عبةدجحعا ا هرشةي ،هةزهر  ،مکتبة جحتربية

جالسةةالمي الحيةةزء جحتةةرجث جالسةةالمی0200 ،ق0990 /.م111 ،.ص

وز ر .

این کتاب در ردِت تکفیری رای سیاسی است که خود را بیرو سید قطب
میدانند .نویسنده با بررسی دالیل و انگیزهرای بیدایش تفکر تکفیری،
برخی از شبهات حول تکفیر را بررسی کرده است .به یقیده وی فکدر
تکفیددری از گذشددتهرددای دور وجددود داشددته و بددا بررسددی تدداریخ آن
مهدم تدرین دلیدل در بیددایش آن را تفداوت فهدم در برخدی معدانی و
اصطالحات دانسته است .وی با استناد به مندابع اردل سدنت رمچدون
قرآن ،سنت نبوی ،اجماع و قیاس این تفکر را رد کرده است.

صفا

التکفيريين بين الخوارج :التحاير من التکفيار .سةعيد بة

م مد بيهي ،کو ت ،دجر جهرأ0241 ،ق4111/.م74 ،.ص.

صلة الغلو فی التکفير بالجريمة .عبدجحسالم بة عبةدجهلل جحسةليمز،،

تقد عبد جحعا ا ب عبدجهلل ب م مد آل جحشيخ و صزح ب اةوزج،
جحفوزج ،،بیجز ،بینز0241 ،ق4111/.م220 ،.ص.

صواع السماء علی کتاب "الفکر التکفيري عند الشيعه حقيقه ام
افتراء؟" .م مد علي حس  ،بیجز ،بینز ،بیتز018 ،ص.
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صيحة ناير من فتنة التکفير .م مد عمزر ،مصطفي ،هةزهر ،،مکتبة

جحفةةةالح0247 ،ق4117/.مر هةةةزهر  ،مکتبةةة جإلمةةةزم جحبخةةةزر ،

0281ق4119/.م12 ،.ص.

ایددن کتدداب در ردِت افراطددیگددری در تکفیددر نوشددته شددده و برخددی
موضویات در این باره را بررسدی کدرده از جملده موضدویات کلدی:
تکفیر بیهوده و مقابلة اسالم با آن ،وحددت امدت اسدالمی ،نظدر اردل
سنت و جمایت دربارة تکفیر ،مبالغهرای فرقدهردا در تکفیدر ،دیددگاه
ابن تیمیه دربارة تکفیر.

ضد التعص  .جزبر عصفور ،هزهر ،،جحهيئ جحمصر جحعزمة حلکتةز ،
4111م212 ،ص وز ر .

جابر یصدفور ،اسدتاد ادبیدات در دانشدگاه قدارره اسدت .وی در ایدن
نوشتار دالیل بیدایش بدیده تکفیر و نیز آثار و یواقدب آن در جوامدع
اسالمی را برشمرده است .نویسنده تدالش کدرده بدا ریشدهیدابی ایدن
بدیده ،یوامل اجتمایی ،سیاسی و فررنگی که در به وجدود آمددن آن
دخیل رستند را معرفی کند.

ضوابط التکفير باين االما

والياوم .ضة ي جحخطيةب ،بزشةرجف

رضوج ،جحسيد و هشزم نشزبه ،بيروت ،دجرجحبةرجق0241 ،ق428 ،.ص
وز ر .

این کتاب به بررسی دیدگاه رای اندیشمندان اسالمی درباره ضدوابط و
موانع تکفیر برداخته است .موضویات کلى کده در ایدن کتداب آمدده
یبارتند از :تعریف کفر و تکفیر ،ضوابط تکفیدر از دیددگاه فرقده ردای
اسالمی ،ضوابط تکفیر از دیدگاه حرکت رای سیاسدی اسدالمی و آراء
معاصرین در مورد تکفیر مسلمین.
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ضوابط التکفير عند أهل السنة والجماعة .سعد جحةد

بة م مةد

جحکبي ،بيروت ،جحمکتب جإلسالمي0897 ،ق0977/.م89 ،.ص.

در این نوشتار ،ضمن بررسی معنا و مفهوم تکفیدر ،ضدوابط و شدرایط
آن از منظر ارل سنت و جمایت بررسی شده اسدت .اسدباب و یلدل
تکفیر و آثار و نتایج آن در جامعه اسدالمی از دیگدر بحدثردای ایدن
کتاب است.

ضوابط التکفير عند اهل السنة والجماعة .عبةدجهلل بة م مةد جحقرنةي،
مکه ،دجر عزح جحفوجئد0241 ،ق211 ،.ص.ر بيةروت ،موسسةه جحرسةزحه،
0208ق491 ،.صر مک جحمکرم  ،دجر عزح جحفوجئةد0209 ،ق0999/.م،.
وز ر .

این کتاب در ردِت تکفیر سیاسی است و این موضویات در آن بررسی شده
است :اصل دین ،اصل در ثبوت وصف اسالم برای شخص معین ،حقیقت
کفر ،کفر رد ،انواع کفر ،تکفیر معیّن و شروط و موانع آن ،تقیه و اکراه.

ضوابط التکفير في ضوء السنة النبوية .نوجل ب ت عبد جحعا ا جحعيةد،
ر زض0281 ،ق4102/.م74 ،.ص.

این کتاب شامل دو بخش است1 :د ضدوابط یمدومی تکفیدر در برتدو
سنت نبوی 2د شرایط و ضوابط و موانع تکفیر افدراد خداص (تکفیدر
معین) در سنت نبوی.

ضوابط التکفير مستقاه من المصادر السلفية .حسة بة علةي بة
حسي جحعوججي ،جحمد

90ص.

جحم ةور ،،دجر جحبخةزر 0201 ،ق0992/.م،.

بررسی ضوابط تکفیر با اقتباس از منابع و مصادر سلفیه است .در ایدن
نوشتار ،نخست متونی از قرآن و سنت و نیز اقوال یلما دال بر رشدار
و تحذیر تکفیر افراد جامعه آمده است .در ادامه ،دیدگاه یلما در زمینه
حکم دربارة تکفیر و رمچنین شروط و موانع تکفیر آمده است.
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ضوابط تکفير المعين .عبدجحرحم ب نزصر جحبرجک ،ر زض ،مکتبة
جحرشد نزشرو0241 ،،ق4111/.م12 ،.ص وز ر .

ضوابط تکفير المعين عناد شايخي االساالم ابان تيمياه و ابان

عبدالوهاب و علماء الدعوة االصالحية .جبوجحعال رجشد ب جبي جحعال
جحرجشدر هرج و هدم حه و هرمه صةزح بة اةوزج ،عبةدجهلل جحفةوزج،،
ر زض ،مکتب جحرشد0249 ،ق4111/.م891 ،.ص ،وز ر .

این کتاب در ردِت تکفیر سیاسدی اسدت و موضدویات کلدى کده در آن
بررسی شده این را رستند :شروط تکفیر معدیّن در نظدر ابدن تیمیده و
یلماى دیوت شرط قیام حجت در تکفیر معیّن فرق بین امور ظدارر
و امور مخفى در مسئله تکفیر معیّن اندواع الفداظ مکفتدره فدرق بدین
تکفیر مطلق و تکفیر معیّن احدوال کفدر معدیّن در نظدر ابدن تیمیده و
محمد بن یبدالوراب فرقهراى باطنى تکفیر شده توسط ابن تیمیه.

الضوابط الشرعية للتکفير .مصطفی ب کرجم جهلل مخةدوم ،ر ةزض،
دجر ک وز إشبيليز0284 ،ق4100/.م10 ،.ص.

الطري الی السلطة :التکفير  ..و االرهاب .مدحت ااجد ،هزهر ،،دجر
جح شر هزتييه0998 ،م028 ،.ص.

اصل کتاب بایان نامه کارشناسی ارشد مولف میباشد .ایدن کتداب در
ردِت تکفیر سیاسی و ایتقادی است.
موضویات کلدى :تطدرتف ،غلدو ،اررداب ،تشددّد ،یندف ،ریشدهرداى
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تندروى دینى ،تکفیر خوارج ،ارتباط جمعیدترداى تنددرو کندونى بدا
افکار خوارج ،اسالم دین ایتدال در یقیدده و شدریعت ،آزادى فکدر و
ایتقاد در اسالم ،گوارى غرب به تسامح در اسالم ،ایتدال در یقایدد و
یبادات و معامالت ،اسباب انحدراف و تنددروى در مجتمدع اسدالمى
معاصر ،موارد افراطگرى ،آثار و مظارر و خطرراى افراطىگرى ،خطر
تکفیر ،حقیقت تولى و تبرى ،یدم جبر بر دخول بر اسالم ،کفر ظدارر،
تکفیر به معصیت ،تکفیر حداکم بده غیدر مدا أندزل اهلل ،تکفیدر بیدروان
محکوم به غیر ما أنزل اهلل ،تکفیر خارج از جمایدات مسدلمین ،نقدش
دشمنان در گسترش انحرافات و تندروى ،راهراى یالج ،تأثیر ایمان و
شریعت در یالج انحراف و تندروى.

ظاهرة التکفير :شبها و ردود .عبدجحفتزح شزهي  ،بيجز ،دجر جإلسرجء،

0204ق0990/.م084 ،.ص.

ین کتاب در ردِت تکفیر سیاسدی اسدت .برخدی موضدویات کده در آن
بررسی شده این موارد رستند :خطر تکفیر ،اسدباب تکفیدر ،اسدباب از
بین بردن تکفیر و باسخ به شبهات درباره تکفیر دیگران.

ظاهرة التکفير علی ضوء القرآن و السنة الشاريفة .جعفةر جحسةب زني،
تهرج ،،نشر مشعر0281 ،ق009 ،0894 /.ص.
بررسی بدیده تکفیر از منظر قدرآن و سدنت نبدوی موضدوع ایدن
نوشتار است.

ظاهرة التکفير فی الفکر االسالمي :دراسة في تاريخ التکفيار فای

الفکر االسالمي ،و مجتمعاه ،و مبرراتاه .مزحة؛ مصةطفي وهبةي
جحعزملي ،بيروت ،دجرجحهزد 0247 ،ق4117/.م811 ،.ص وز ر .
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ظاهرة التکفير فی المجتمع اإلسالمي (من منظاور العلاوم االجتماعياة

لألديان) .عبدجحلطيف جحهرمزسي ،بيروت ،مرکا جحنا ةر ،حلدرجسةزتر

جحدجر جحعربي حلعلوم0280 ،ق4101 /.م71 ،.ص.

دکتر یبداللطیف الهرماسی ،استاد یلوم اجتمایی در یکی از دانشدگاهردای
تونس است .وی با نگاری تاریخی و نیز از منظر جامعه شناسی مذربی ،به
بررسی و تحلیل بدیده تکفیر و یواقب آن در جوامع یربی د اسدالمی بده
وی ه از ابتدای رزاره سوم برداخته اسدت .وی معتقدد اسدت سدلفیگدری
جهادی ،در فعالیت رای خود تعریف رایج میان یلمای اسالم که جهدان را
به دو بخش اسالم و کفر تقسیم میکنند ،توجهی ندارد بلکه با توسدعه در
مفهوم شرک و کفر ،گروه بزرگی از مسلمانان را نیز از دایرة اسالم خدارج
میکند .از سدوی دیگدر ،آندان در یدین حدال ،رنگدی کدامال سیاسدی بده
فعالیت رای خود میدرند و روش آنان در مبارزه ،جهاد اسدت ،کده بدرای
توجیه آن ناگزیر باید حکم کفر و ارتداد را برای مخالفین خود صادر کنند.

ظاهرة التکفير في ماه الشيعة اإلمامية االثنی عشارية .عبةدجحرحم
م مد سعد دمشقي  ،مصر ،مکتب جحرضوج4111 ،،م041 ،.ص.
این کتاب را یکی از سلفیون به نام یبدالرحمن دمشقیه ،از کارشناسان
ورابی شبکهرای ماروارهای و از ارالی لبنان ،بدر ضدد شدیعیان نوشدته
شده و بر اساس ادیدایش ،بدیدده تکفیدر را در مدذرب شدیعه دوازده
امامی بررسی کرده است .نویسنده معتقد است ،شیعیان امامی ،کسدانی
را که مخالف نظریه امامت باشند ،تکفیر میکنند.

ظاهرة التکفير وأثرها علی النظاام السياساي :رؤياة إساالمية .م مةد

ات ةةةي م مةةةد جحعتربةةةي ،هةةةزهر ،،دجرجحمطبوعةةةزت جحنزمعيةةة ،
0288ق4104/.م214 ،.ص.
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ظاهرة التکفير وموقف أهل السنة منها .نشةتت عبةد جحنةوجد ضةيف،

هةةزهر  ،وزجر ،جالوهةةزف ،جحمنلةة

0201ق0991/.م18 ،.ص.

جألعلةةی حلشةةاو ،جإلسةةالمي ،

ظاهرة الغلو فی التکفيار .وسةف هرضةزو  ،هةزهر  ،مکتبةه وهبةه،

0200ق0991 /.م91 ،.صر هزهر ،،دجر جحطبزعة وجح شةر جإلسةالمي ،
0217ق0917/.م014 ،.ص.ر کو ةةت ،مکتبةة جحم ةةزر جإلسةةالمي ،
0211ق0911/.م91 ،.ص.

ایددن کتدداب در ردِت تکفیددررددای ایتقددادی و سیاسددی نوشددته شددده و
موضویات کلدی آن یبارتندد از :تکفیدر غیدر مسدتحق ،خطدر تکفیدر،
یبارت یلما دربارة تکفیر و. ...
این کتاب توسط دو ناشر به فارسی برگردانده شده که اطالیات آنردا
اینچنین است:
 بدیده افراط در تکفیر .ترجمه مسعود انصاری تدالش ،تهدران ،نشدراحسان13 ،1383 ،ص ،رقعی.
 بدیده غلو و زیارده روی در تکفیر (کافر گفدتن مسدلمان ،ترجمدهیبدالواحد نهضت فراری ،بیجا ،بیتا ،بالتویی.
رم چنین در کتابِ فتاوای فقهی معاصر (یوسف قرضداوی ،جلدد اول،
ترجمه احمد نعمتی ،تهران ،نشر احسان چداپ اول )1370 ،در قالدب
مقالهای به چاپ رسیده است.

ظاهرة الغلو فی الدين (االسباب  -و المظاهر  -و العالج) .عبةود بة
علي جب درع ،ر زض ،دجرجحصميعي0991 ،م202 ،.ص وز ر .
بررسی بدیده غلو در دین و گرایش به سدوی تنددروی و خشدونت و
ترور سیاسی در دوران معاصر ،موضوع این کتداب اسدت .ردم چندین
اسباب این بدیده و راه رای درمان آن از نظر نویسندة سلفی کتاب ،که
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چهره معتدل و موزونی از اسدالم ارائده مدیدردد ،مدورد بحدث قدرار
میگیرد .در این کتاب نخست از اسالم به ینوان دیدن میانده و آسدان
سخن میرود .سدپس از مفهدوم غلدو در اسدالم و ضدوابط و اندواع و
اسباب آن بحث میشود .مهم ترین اسباب غلو به نظر نویسنده یبارت
است از :بدیت ،جهل ،بیروی از روای نفس ،مقددم داشدتن یقدل بدر
نص .وی رمچنین به مظارر جدید و قدیم غلو مدیبدردازد و راهردای
درمان آن را چنین معیّن میکند :آموختن یقیده صحیح از سلف صالح
و ارل سنت و التزام به این آموزهرا و دوری از ارل بدیت و ضاللت.

العار بالجهل والرد علی بدعة التکفير .جمةع وترتيةب جحمةد ار ةد،
هزهر ،،دجر جب جحنوز 0284 ،ق4100/.م74 ،.ص.

العقل االسالمي بين سياط التکفير و سابا التفکيار .حسةي

جحمةد

جحخش  ،بيروت ،دجرجحقمزطي0241 ،ق4111/.م444 ،.ص ،رهعی.

نویسددنده در کتدداب بددا بهددرهگیددری از آیددات و احادیددث و سددخنان
صاحب نظران ،رم چنین با نقد دیدگاه رای تکفیری برخی از مرتجعین،
جایگاه اندیشه و موضوع یقل را در اسالم ،بررسی نمدوده اسدت .وی
در کتاب به این مطالب یمده برداخته است :اصول و ضوابط و مراتب
اسالم و کفر ،موارد منشا تکفیر دیگران ،وی گی رای تکفیری و انواع و
اشکال تکفیر ،و سرانجام اینکه چگونه با تعصب مقابله شود.

لعقل التکفيري؛ قراءة فی المنهج اإلقصائي .حسةي جحمةد جحخشة ،
بيروت ،جحمرکا جالسالمي جحلقزاي4108 ،م204 ،.ص.
در این نوشتار ،ضمن بررسی بدیده تکفیر و خطرات آن بدرای جهدان
اسالم ،رارکاررایی برای برون رفت از این بحدران بیدان شدده اسدت.
بررسی آرای یلمدای مدذارب اسدالمی دربداره تکفیدر و جریدانردای
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تکفیری از بخشرای مهم این کتداب اسدت .نویسدنده کده از شدیعیان
لبنانی است ،توجه وی های به روش حضرت امام یلی در برخدورد
با خوارج ،به ینوان تکفیریرای آن دوران ،داشته است.

عالج التعص

والتکفير .بسزم جحصبز  ،دمشق ،ندو ،جحعلمزء4111 ،م.

سخنرانی مملف در سمینار تقریب بین مذارب اسالمی در سال 2007
در تهران است .مملف با بررسی آسیبرا و مشکالتِ تفکدر تکفیدری،
راهرایی برای درمان این بدیده زشت ارائه نموده است.

عمدة المقال في کفر اهل الضالل .حس بة علةی کرکةی ،ت قيةق
سيدمهد رجز ی ،ه  ،کتز خزنه حضرت آ ت جهلل جحعظمی مرعشی

ننفی0249 ،ق481 ،.ص ،وز ر .

این کتاب درباره کفر مخالفان والیت ائمه به یلت یدم اقرار آندان بده
امامت ائمه اثنی یشر است .در این بد ورش ،ادلده منکدران شدیعه
امامیه و امامان معصوم در مسئله امامت و خالفت نقل و مورد نقد
و ارزیابی قرار گرفته است .نگارنده ضمن بیان دیدگاهردای متعصدبانه
برخی از یلمای افراطی ارلسدنت در تکفیدر شدیعیان تنهدا بده خداطر
ایتقاد به امامت امامان معصوم اینگونه لجاجت و یناد را ندویی کفدر
تلقی کرده و مخالفان و منکران والیدت و امامدت ائمده اثندی یشدر را
مخلدان در آتش جهنم دانسته است.

عوامل التطر

و الغلو و االرهاب و عالجها في ضوء القرآن و السنة.

خزحد عبةدجحرحم جحعة؛ ،دمشةق ،دجرجحمکتبةي0201 ،ق071 ،.ص

وز ر .
ب ورشددی تدداریخی دربدداره ماریددت مفدداریم ذکددر شددده در ینددوان و
ریشه رای آن است که با ردف رشددار دادن نسدبت بده آنردا و بیدان
تبعات خطرناک آنرا و حفدظ وحددت اسدالمی نوشدته شدده اسدت.
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نویسنده با ذکر یباراتی از قرآن و سنت در بیان مفاریم حقیقی اسالم،
مسلمانان را به برادری ،محبت و تسارل و تسامح با مخالفدان دیدوت
میکند .وی مواضع تاریخی و سیاسی قدیم و جدید در اینباره و نیدز
تجربه رای یملی واقعگرایانه را به شیو های نقدی و با استفاده از مندابع
تفسیری ،حدیثی ،تاریخی ،سیره و کتاب رای فکدری جدیدد مدیآورد.
وی معتقد است که مظارر غلو و تندروی و تروریسم ،احیدای دوبداره
مذرب خوارج است و روشی غیدر اسدالمی و بلکده بددیتی حدرام و
انحراف فکری و یملی خطرنداک اسدت کده وحددت امدت اسدالم را
تهدید کرده و به فرقهگرایی و حزب گرایی منجدر مدیشدود و نیدز در
مقابل دین صحیح ،اکثریت را منبع حدق مدیداندد .برخدی از مباحدث
کتاب یبارت اسدت از :تحدریم بسدت ردای دولتدی ،آمدادگی روحدی
واجتمایی مبلغان مسلمان ،حقوق بشر در اسالم ،صدقه و زکات.

عون الحکيم الخبير فی الرد علی کتاب دحض شبها

والتفجير .أبي جحم ذر جح ربي ،تقد
جحنبه 0281 ،ق4119/.م.

أهال التکفيار

جبوم مد جحمقدسی ،بیجةز ،دجر

این کتاب در دفاع از تکفیر و در ردِت کتاب البرران المنیدر فدی دحدض
شبهات ارل التکفیر والتفجیدر (نوشدته یبددالعزیز بدن ریدس الدریس،
ابوظبی ،داراالمام مالک ریدا

 ،دارالبینده1428 ،ق2006/.م ).اسدت.

یبدالعزیز الریس در کتابش ادله و اسدتنادات رفدت موضدویی را کده
حامیان تکفیریرا در دفاع از ایمالشان ،بیان میکند نقدد کدرده اسدت.
این موضویات یبارتند از :تکفیر حاکمان ،القای شریی بدودن جهداد،
شبهات استحالل و انحراف تکفیریرا درباره آن.

العنف واللين ،قضية التکفير .ارحز ،جحکس  ،تقةد جةودت سةعيد،
دمشق ،دجرجحم به0202 ،ق0998/.م91 ،.ص.
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الغلو فی التکفير بين أهل السنة والجماعة وغالة الشيعة االثنی عشرية.

خزحد ب جحمد جحاهرجني ،ر زض ،مرکةا جحفکةر جحمعزصةر0280 ،ق،.

011ص.

در این کتاب دیدگاهرا و اقوال یلمای ارل سنت و شیعه درباره تکفیر
جمعآوری و بررسی شده است .ایدن اثدر در سده فصدل تنظدیم شدده
است :در فصل نخست ،خطرات تکفیدر بدرای جامعده اسدالمی بیدان،
بررسی شده است .فصل دوم درباره ضوابط و قوایدد تکفیدر از منظدر
ارل سنت است و در فصل سوم اقوال و دیدگاهرای برخی از یلمدای
شیعه درباره تکفیر مخالفین آمده است.

فتاوی العلماء في تحريم تکفير المسلمين .ز جحعزبةد
ه  ،ب يزد معزرف جسالمی0241 ،ق84 ،.ص ،جيبی.

شةزبغدجد ،

اثر حاضر شامل فتدوای مفتدی اتحداد یلمداء الصدوفیه اردل سدنت در
باکستان درباره تکفیر مسلمانان است .ایشان در باسخ به سمال مربدوط
به تکفیر مسلمین ،با اشاره به دیدگاه شیخ شلتوت ،این یمدل را جدایز
نمیداند .وی از آیات قرآن و روایات رسول اکرم اسدتفاده کدرده
است .او تصریح میکند که صوفیه ارل سنت و شیعیان امدامی ،جدزو
فرقهرای مسلمانان به شمار میآیند .در این کتاب فتاوای برخی دیگدر
از یلمای ارل سنت نیز درباره تکفیر آمده است.

فتاوی العلماء الکبار فای اإلرهااب والتادمير وضاوابط الجهااد

والتکفير ومعاملة الکفار .جحمد سزح جحمصر  ،ر ةزض ،دجرجحکيةز،،

0241ق4111/.م111 ،.ص.

آثارعربی

72

فتح العلی الکبير ببيان مسائل االيمان و الارد علای شابها

التکفيار.

جعدجد جبی عبدجهلل عزدل ب نصر جحعتزم ی ،هزهر  ،دجر جحتقو ،حل شر و
جحتوز ع4101 ،م.

فتن التکفيريين (العرب الماصرين  .بسزم جحصبز  ،دمشق ،دجرجحبشةزئر،

0280ق4101/م411 ،ص وز ر .

این کتاب جزء دوم و در ادامه کتاب بالء التکفیر از رمین نویسنده اسدت.
این کتاب در ردِت تکفیریرای سیاسی و تاریخ آنان نوشته شده است.
موضویات کلی :گروهرای تکفیری در کشوررای یربی ،تداریخ تکفیدر در
یصددر کنددونی ،فکددر تکفیددری سددید قطددب ،امددرا

اخددوان المسددلمین،

مشهورترین گروهرای مسلحانة تکفیری بعد از حسن البنا ،گدروه تکفیدری
و رجرت ،گروه جهادی ،گروه حزب التحریر در مصر ،انحدراف حرکدت
اسالمی در الجزایر ،حنابله و تکفیر ،طالبان و القایده ،سدلفیت و ورابیدت،
گروه فتح االسالم و جند الشام و...

فتنة التکفير .جحمد کر م  ،هزهر  ،مکتب جإل مز4108 ،،م022 ،.ص.

ال .م مةد
فتنة التکفير؛ فتاوی حول التکفير والحکام بغيار ماا انازل ل ّ
نزصرجحد جالحبزني ،تقر ظ عبدجحعا ا ب عبدجهلل ب بزز و م مد بة

صزح جحعليمي  ،تعليق م مد ب صزح جحعليمي و ليهز اتزو حول
جحتکفير و جح ک بغير مةزجنال جهلل  /حم مةد بة صةزح جحعليمةي  ،و
عبدجهلل ب عبدجحرحم جحنبر  ،و حن جحدجئمه حلب ةوث جحعلميةه و
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جالاتزء  ،جعدجد علي ب حسي جبوحوز ،جعدجد علي ب حسي جبوحةوز،

ر زض ،دجر جب خا مه0201 ،ق0997/.م014 ،.ص.

این نوشتار متن سخنرانی مولف است که در آن بده نقدد افکدار سدید
قطب در تکفیر حاکم و تکفیر جامعه برداخته و دیگدر معاصدران او از
یلمای ورابی بر آن مهر صحت نهداده و سدخنانش را در ایدن زمینده
تأیید کردهاند.

فتنة التکفير بين الشيعة والوهابية والصاوفية .م مةد عمةزر ،،هةزهر ،
وزجر ،جالوهةةزف جحمصةةر  ،جحمنل ة

جالعلةةي حلشةةاو ،جالسةةالمي ،

4111م041 ،صر هزهر  ،دجرجحسالم0281 ،ق011 ،.ص.

دکدتر محمد یماره با انتشار این کتاب ،سر و صدای زیادی در شماری
از رسانه رای مصر بده با کرد و در بی آن وزیر اوقاف مصر مجبور شد
دستور درد تمام نسخه رای کتاب از کتاب فروشدی ردا جمدع شدود و
نویسنده رم ناگزیر با اندکی اصالح ،کتاب را دوباره چاپ کرد.
رددف اصدلی ندویسنده بیان این موضوع است که دین اسالم به مویظه

حسنه ،دیوت به خدیدر و بدرردیدز از شدر تداکدیدد فراوان دارد و می -

گوید :مسلمانان حق دارند به نصیحت یکدیگر بپردازند اما حق ندارند
به تکفیر رمدیگر رمت گمارند .نویسنده در راسدتای ایجداد وحددت

مسلمانان توصیهرایی میکند .وی مطالبش را ذیل این یناوین سدامان

داده است .1 :رمگان به دنبال وحدت مسلمانان کجایند؟  .2تقریب و
رمبستگی  .3توجه به میزان آگاری مخاطبان  .4گفتمان دانشمندان.

فتنة التکفير والحاکمية .م مد ب عبدجحله جح سي  ،ر زض ،م مةد

ب عبدجهلل جح سي 0201 ،ق0991/.م047 ،.ص.
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الفريضة الغائبة .م مد عبدجحسالم ار  ،بیجز ،بینز.
محمد یبدالسالم فرج ،رربر جمایه الجهاد ،این رساله را براسداس فتداوی
ابن تیمیه نوشت .این کتاب یکی از مهمترین کتابرای مورد قبول سدلفیه
جهادی است .وی مهم ترین دیددگاهردایش را در ذیدل موضدویاتی مثدل
دارالکفر و داراالسالم ،ارتداد حاکمان یصر ،مقایسه بین حاکمدان مغدول و
حاکمان یصر ،حکم کمک به افراد مرتد ،حکم مسلمانان فدراری از لشدکر
تاتار ،احکام جنگ با مغوالن ،مجازات ترک جهاد و شبهات فقهی دربداره
جهاد با مغوالن مطرح کرده است .محور سخن در رمه مباحث فوق «کفر
و جهاد با کفار» است .به نظدر محمدد یبدالسدالم فدرج ردرکس از اوامدر
جارالنه و سنت رای کافرانه مغوالن بیروی کند ،از دوستان آنردا خواردد
بود ،اگرچه مسلمان باشد.
محمد یماره این کتاب را نقد و بررسی کرده و با ینوان کتاب اصدلی
«الفةيضة الغائبة» توسط انتشارات دارالوحد منتشر کرده است.

الفصول المهمة في معرفة االئمة ،سيد عبدجح سي شرف جحد  ،ت قيةق
وتعليق حسةي جحرجضةي ،بيةروت ،ماسسةه جحةبال 0248 ،ق4114/م،

117ص.

شیخ نوحِ حنفی در سخنان خود ،شیعه را تکفیر و جواز قتدل آندان را
صادر کرد و سید شرف الدین موسوی در باسخ به وی کتاب نفیسی با

نام «جحفصول جحمهم اي تزحيف جالم » نگاشت و در آن بر بدرادری رمده
مسلمانان تاکید ورزید .در واقع کتاب الفصول المهمة سید شرف الدین
را که از نویسندگان بزرگ شیعه است ،میتوان باسخی به تفرقهافکنان
در میان امت اسالم دانست .مولف در این کتاب بدر محتدوا بدا آوردن
احادیث صحیح از مجمویهرای حدیثی معتبدر اردل سدنت و بدا ذکدر
فتوا رای فقیهان مشهور گذشته و احیانا معاصر یالم اسالم ،فتدوای آن
شیخ تکفیرگر را به نقد یلمی و نقض تاریخی کشیده و سرفصل ردای
ذیل را مورد بررسی قرار داده است :یلم و اسالم و ایمان و ارزش نهاد
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دینی ،برادری شیعه و سنی و ارل نجدات بدودن موحددان ،فتدوا ردای
دانشمندان سدنی مبندی بدر نجدات اردل توحیدد و شدوارد دیگدر آن،
بشارت رای سنت برای شیعه ،نموندهردایی از اجتهداد در برابدر ندص،
بررسی فتوا رای تکفیر ،نقش دروغسازان در تفرقهافکنی و انگیزه ردای
تفرقهافکنی .این کتاب تاکنون دو بار ترجمه شده اسدت از جملده بدا
ینوان:

 .1مباحثی درباره وحدت اسالمی ،ترجمه الفصول المهمه فدی تدالیف

جالم  ،ترجمه سدید ابدراریم سدید یلدوی ،تهدران ،نشدر مطهدر،1370 ،
310ص.
 .2در راه تفارم ،ترجمه محمد یزدی ،قم ،آزادی ،بیتا277 ،ص.

فکر التکفير :قديما و حدياا و تبرئة اتبا ماه

السلف مان الغلاو و

الفکر المنحر  .عبدجحسالم ب سزح ب رجزء جحس يمي ،هةزهر  ،دجر
جالمزم جحمد0241 ،ق4111 /.م491 ،.ص.

این کتاب در ردِت تکفیرردای سیاسدی اسدت و در آن ایدن موضدویات
بررسی شده است :دیددگاه ورابیدان دربدارة تکفیدر حداکم و جامعده،
بررسی افکار اخوان المسلمین و سید قطب در مسئلة تکفیر و دیددگاه
یلمای ارل سنت درباره اخوان المسلمین.

الفکر التکفيري عند الشيعه ...حقيقاة ام افتاراء؟ :دراساة موثقاه
جعل

من مرويا الشيعه و تقريرا

علمائهم اساساا و محاورا

لها في اماطة اللاام عان هااه القضاية الخطياره .عبةدجحمل؛ بة

عبدجحرحم جحشزاعي ،تقد م مةد عبةدجحم ع جحبةر  ،جسةمزعيليه
امصر  ،مکتبه جالمزم جحبخزر 0247 ،ق4111 /.م474 ،.ص.
در این ب ورش نویسنده ادیا کرده ،تفکر تکفیری را در مدذرب شدیعه
بر اساس روایت و دیدگاهرای یلمای آن بررسی کدرده اسدت .وی بدا

ادیارای واری ،اتهام تکفیرگرایی را به شیعه وارد کرده است.
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في مواجهة التکفير .م مد جحسيد عيةد ،هةزهر  ،ماسسةه دجرجحهةالل،

0281ق4102/.م011 ،.ص.

این کتاب در حوزه تکفیررای سیاسی نوشته شده است .نویسنده به بررسی
آثار سیاسی د اجتمایی این بدیده در جوامع یربی و اسالمی برداخته است.
آقای محمد السید یید ،ضمن بررسی دیدگاه اسالم در اینباره به انتقداد از
گروهرای تکفیری در بوشش قرار دادن قرآن و سنت برای فعالیترایشدان
برداخته است .وی با استناد به منابع و مراجع مستند و قابدل ایتمداد و بدا
استناد به قرآن و سنت و دیدگاه فقها به نقد و رد ادیارای حامیان تکفیری
در حال حاضر برداخته و در نهایت ثابت میکند که اسالم دین مدارا ،صلح
و محبت است و نه یک دین ترور و خشونت.

فيصل التفرقه بين االسالم و الزندقه .م مد ب م مد غاجحي ا211
 112ق  ،هزهر  ،مطبع جحترهي0809 ،ق90 ،.صر ت قيق سةليمز،دنيز ،هزهر  ،دجر جحيزء جحکتب جحعربيه0810 ،ق444 ،.صر بيروت ،دجر

جح کم 0217 ،ق041 ،.ص.

گروری از اندیشمندان یصر غزالی وی را تکفیر کرده و طعن بیدیندی
به او زدهاند ،وی این رساله را در باسخ نسبت ردای آندان بده یکدی از
مریدان نگاشته و بیرامون حقیقت کفر و ایمان از دیدد فلسدفی بحدث
کرده و به بارهای از روایترا نیز اشاره میکند و ساحت خود را از بی-
دینی مبرا میداند .مباحث کتاب را موضویاتی چون :مراتب وجدود و
نمونه رای آن ،معنای دروغ انگاری شارع ،قانون تأویل ،اسباب تفکیدر،
یلل و مراتب کافر شدن دیگدران ،مآخدذ شدریی تکفیدر و ...تشدکیل
میدرند.
این کتاب در سال  1311با ینوان فیصل التفرقه به کوشش محمددیلی
خالدیان به فارسی ترجمه شده و توسط انتشارات آراس سنندج در 10
صفحه منتشر شده است.
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قالوا إنما نحن مصلحون :جهل ا غلوا تکفيرا تفجير .عبةد جحةرحم بة

علی ب م مد جحعسکر ،ر زض ،ماسس جحنر سةی0241 ،ق4111/.م،.

011ص.

قضايا اسالمية :االجتهاد و تنو الراى ،التکفير بال دليل! ،المسااجد ل ّل
وحده .جمزل جحد م مود ،هزهر،ر وزجر ،جالوهزف جحمنل جالعلةی

حلشئو ،جالسالمي 0910 ،م018 ،.ص.

قضيه االيمان والتکفير في آراء فرق المسلمين .م مود سزح عبيدجت،
بيروت ،موسس جحرسزح دجرجحبشير0209،ق0999 /.م428 ،.ص.

قضية التکفير بين اهل السنة و فرق الضالل في ضوء الکتاب والسانة.
سعيد ب علي ب وهف جحق طزني ،رججعه صزح ب عبدجهلل جحفوزج،،
ر زض ،ماسس جحنر سي حلتوز ع0207 ،ق0991/.م401 ،.ص.

این کتاب توسط ورابیدان در ردِت تکفیدر دیگدران نوشدته شدده اسدت.
موضویاتی که در این کتاب مطرح شده یبارتند از :مفهوم کفر ،خطدر
انحراف از روش شریی در تکفیر ،مذرب اردل سدنت و جمایدت در
تکفیر ،انواع کفر ،اسباب تکفیر ،حکم حاکم به غیدر مدا أندزل اهلل ،آراء
دربارة تکفیر ارل قبله.
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قضية التکفير فی الفقه اإلسالمي .جحمد م مود کر م  ،بيجز ،بةينةز،

0991م841 ،.ص.

قضيه التکفير فی الفکر االسالمي .م مد سيد جحمد جحمسةير ،هةزهر ،
دجرجحطبزعه جحم مد ه0201 ،ق0991/.م088 ،.ص.

این کتاب به بررسی نظر خدوارج و تکفیدری ردای سیاسدی در تکفیدر
برداخته است .از جمله موضویاتی که مدورد بحدث قدرار گرفتده ایدن
موارد رستند :حکم مرتکب به گناه کبیره ،بررسی آیة (حکم نکردن به
ما أنزل اهلل) ،حکم به کفر ،حکدم بده آثدار دنیدوی و اخدروی ،مفهدوم
حاکمیت ،حکم به تکفیر بر فرقه رای اسالمی ،بررسی حددیث افتدراق
امت ،شرح حدیث توسط یلما و. ....

قواعد التکفير عند أهل السنة والجماعة :ابن تيمياة نموذجاا .م سة
عبدجح ميد ،عمز ،اجرد ، ،دجرجحفرهز4119 ،،م041 ،.ص.

قواعد فی التکفير .عبةدجحم ع مصةطفی حليمةه اجبوبصةير  ،عمةز،،
دجرجحبشير0201 ،ق0991/.م481 ،.ص.

این کتاب منتسب به گروهرای سلفی جهادی و در تأیید تکفیر اسدت.
نویسنده ،که خود وابسته به گروهرای تکفیدری اسدت ،قوایدد تکفیدر
دیگران را آورده است.

کتابشناسیتکفیر
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قواعد وضوابط التکفير والعاار بالجهال .خزحةد اةوز عبدجح ميةد،
جحمد

جحم ور ،،مکتب أضوجء جحم زر0204 ،،ق0990/.م84 ،.ص.

القول المبين فی براءة سيد قط

من تکفير المسلمين .جمع و ترتيب

و تعليق جمةزل بة جحسةيدب راةزعي جحشةز ب ،رججعةه و هةدم حةه

جسةةمزعي م مةةد مصةةبزح جح شةةزر ،مصةةر ،مکتبةةه جوالد جحشةةز ب،

0282ق812 ،.ص.

القول المبين في حکم تکفير المؤمنين .جبوبکر جحناجئر  ،جسةک در ه،

دجرجحبصير0281 ،،ق4102/.م.

کتاب البح عن ادله التکفير والتفسي  .جبوجحقزس جحبسةتي جسةمزعي
ب علي ب جحمد جحا د  ،ت قيق و درجسه جمزم ح في سيد عبةدجهلل،

هةةزهر  ،دجرجآلاةةزق جحعربيةةه0247 ،ق4111 /.م412 ،.ص وز ةةر ر

ت قيق وتقد و لفةرد مزدحونة؛ ،زجبي ةه جشةميتکه ،هةزهر ،،مکتبة
جحفالح0247 ،ق4117 /.م.ر ت قيق وتقد و لفرد مزدحون؛ ،زجبي ةه

جشميتکه ،بيةروتر بغةدجدر م شةورجت جحنمة 0281 ،ق4119 /.م،.

078صر کوحونيز ،أحمزنيز ،م شورجت دجر جحنم 0281 ،ق4119 /.م،.
072صر ت قيق زجبي ه جشميتکه و و لفرد مزدحونة ،،تهةرج ،،مرکةا

نشر دجنشگزهي011 ،0814 ،ص وز ر .

پژوهشي درباره تکفيرر و تفسري از ديرگااه کالمري معتزلر و اشرارره
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است .کفر و فس از جمل مسائلي اسرت کر در رلر فقر و بيشرتر در
رل کالم مورد بحث و بررسي قرار ميايرد .ب ارتقاد نويسنگه ،کفرر
و فس در رل کالم غير از کفر و فس در رل فق است .ب براور وي،
در رل کالم ،تشبي و تجسيگ درباره خگاونگ ب اجماع کفر است ،ولي
نظريات کالمي درباره مصرگا کالمري اير دو يکسرا نيسرت و هرر
فرق اي بر اونر اي از آ تعرير

ارائر کررده اسرت .از اير رو ،وي

بعضي از داليل معتزليا ک براساس آ جبريرا را کرافر مريپنگارنرگ
بياساس ميدانگ .سرفصلهاي کتاب ربارتانرگ از :کفرر و فسر  ،آيرا
تعيي مصگا کفر و فس واجر

اسرت ويژاري کفرر ،داللرت هراي

کفر ،قول ب تشبي  ،خارج شگ از توحيگ و قول ب تفسي .
اي کتاب ه چني در ايرا با مشخصات زير منشتر شگه است:

کشف البهتان :اإلخوان المسلمون :وقائع العنالف وفتالاوی التکفیالر.
یبدددالرحیم یلددی ،قددارره ،دار الرفددایی للطبایددة1431 ،ق2010/.م،.
1157ص.

کلما فی المنهج و ضوابط فی التکفير و الحکم علی الناا ..هشةزم
م مد سعيد برغ  ،جسک در ه ،دجر جحصةفز و جحمرو،ةة جإلسةک در ،
0247ق.

بررسی شرایط و ضوابط تکفیر افراد جامعده موضدوع ایدن نوشدتار
است .نویسنده بس از بیان تعاریف ایمان و کفر ،موانع تکفیر را بدر
اساس دیدگاه یلمای ارل سنت بیان کرده است.

کتابشناسیتکفیر


82

کلمة تاکير بمفاسد الغلو فی التکفير .علةي بة حسة عبدجح ميةد

جح لبي جالثر  ،عمز ،اجرد ، ،جحدجر جالثر 4118 ،م11 ،.ص.

در این کتاب برخی یواقب و نتایج فتنه تکفیر در دنیای معاصر و آثار
ایمال گروهرای تکفیری به وید ه در تخریدب امداکن متبرکده بررسدی
شده است.

التکفير فی القرآن .غزحب حس جحشزب در اجحسو د  ،بيروت ،دجرجحهزد ،
0281ق418 ،.ص.

نویسنده که از ب ورشگران یراقی است ،در سه بخش موضوع تکفیدر
را بررسی نموده است .در دو بخش اول ،تکفیر از منظدر آیدات قدرآن
کریم بررسی و ادله قرآنی مبنی بر تحریم تکفیر مسدلمین آورده شدده
است .در بخش سدوم ،تکفیدر از منظدر دمکراسدی و مدردمسداالری و
حقوق شهروندی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

لماذا و کيف يتحول االختال الفکري الای تکفيار او زندقاه او
قتل او صال

او جلاد او نفاي او حاب

او اتهاام ..؟ التفکيار

والتکفير .جحسز ،توايةق بعةدرجني ،دمشةق ،وزجر ،جالعةالمر مطبعة
جح مزمي0249 ،ق 4 ،.جلد.

نویسنده که از ب ورش گران سوری و مدیر مرکز حفظ قدرآن «األسدد»
سوریه و نیز یضو شدورای ریاسدت مجمدع جهدانی تقریدب مدذارب
اسالمی است در این نوشدتار بده بررسدی دالیدل شدکل گیدری تفکدر
تکفیری برداخته است .وی معتقد است محکوم کردن و نسبت کفدر و
الحاد به فقها و دانشمندانی که اختالف نظر ،فکر و یقیده بدا حاکمدان
داشته اند ،سابقهای تاریخی دارد که دوران ابن رشد ،شداردی بدر ایدن
مدیاست .نویسنده رمچنین بده بررسدی خطدرات و یواقدب اندیشدة
تکفیری در جامعه اسالمی برداخته است.

آثارعربی

82

المتطرفااون خااوارج العصاار .عمرعبةةدجهلل کزم ة  ،هةةدم حةةه وسةةف
جحقرضزو  ،بيروت ،بيسز4114 ،،م801 ،.ص.

مجتمعنا المعاصر بين االيمان الحائر والتکفير الجائر .م مد ب جبرجهي

شقر ،،عمز ،اجالرد ، ،جحمکتب جالسالمي 0990م402 ،.ص.

نویسنده ،انگیزه خود را از نگارش این کتاب ،آشنا کردن مسلمانان بدا
منهج درست یلمی در بررسی مسائل و حل مشکالت و به خصدوص
درباره معضل تکفیدر بیدان کدرده اسدت .او در بخشدی ازکتداب آورده
است :انسان وقتی شهادتین را به زبان آورد و در قلدبش بددان صدادق
بود و ایتقاد جازم به آن داشت و به تمام حقوق آن ایمان آورد در این
صورت مممن است حتی اگر رم تمام گناران آشکار و بنهان را انجام
درد مادامی که انکار و جحود با گناران رمراه نشود.

المحکم و المتشابه فی التکفير والجهاد ،م مةد بة عمةر بة سةزح

بززمول ،هزهر  ،دجر جالستقزمه0249 ،ق209 ،ص.

این نوشتار در ردِت تکفیر سیاسی نوشته شده و در آن ایدن موضدویات
بررسی شده است :احکام تکفیر ،حکم تکفیر ،ضوابط تکفیر و شدروط
آن ،انواع کفر ،باسخ استدالل به آیات متشابهات در مسئله تکفیر.

مسائل التکفير عند جماعا العناف المعاصارة .جبةرجهي بة صةزح

جحعز د ،مد ه م ةور  ،جزمعة جإلمةزم م مةد بة سةعود جإلسةالمي ،

4112م.

کتابشناسیتکفیر
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مشکلة التسر فی التکفير و ما يترت

عليه من دمار و فساد االسباب و

العالج و جهود المملکة العربية السعودية في حلها .جسزمه ب عطز ز ب

علمز ،جحعتيبي ،شزرجه ،مکتبه جالصزحه و جحتةرجث0281 ،ق4119/.مر
جبومبي ،مکتب جألصزح وجحترجث0249 ،ق179 ،4119/.ص.

در این کتاب ضمن رشدار درباره خطدر بدیدده تکفیدر در جهدان اسدالم،
بیشنهادرایی برای ررایی از این بحران یرضه شده اسدت .در ایدن کتداب
این موارد بررسی و بیان شده است :اطالییهراى یلما دربداره محکومیدت
یملیات انفجارى و انتحارى و تکفیر ،بیانیه یلماى ازرر در مورد یملیدات
تروریستى ،بر حذر شدن از تکفیر مسلمانان بددون حدق ،ضدوابط تکفیدر،
شروط تکفیر و موانع آن ،اسباب تسرتع در تکفیر و رارکارراى یدالج آن،
شبهات تکفیرىراى افراطدى و باسدخ بده آنردا ،معنداى طداغوت و کفدر
ورزیدن به آن.

مصباح الظالم في الرد علی من کاب الشيخ اإلمام ونسبه إلی تکفيار

أهل اإليمان واإلسالم .عبةدجحلطيف بة عبةدجحرحم بة حسة آل

جحشيخ،تقر ظ صزح ب عبةدجحعا ا ،ت قيةق عبةدجحعا ا بة عبةدجهلل
جحا ر ،ر زض ،دجرجحهدج  ،بيتز211 ،ص.

این کتاب را یکی از نویسندگان ورابی در ردِت کتاب جالء الغمَّدة یدن
تکفیر رذه األمة نوشدته یثمدان بدن منصدور الناصدری نوشدته اسدت.
نویسنده کتاب جالء الغمة ،به شدت یلیه افراط گرایی تفکرات تکفیری
ورابیون که بایث رنج و محنت برای مسلمین شده ،موضع گرفته است.

مصر القادمة بين التغري

0991م.

و التکفير .رايق حبيب ،هزهر  ،دجر جحشروق،

در این کتاب مجمویهای از مباحث سیاسی و اجتمایی دربداره مصدر
ارائه شده است .از جمله مهمترین موضویاتی که نویسدنده دربداره آن
مباحثی را یرضه کرده ،بدیده تکفیر در جامعه مصر و یواقدب و آثدار
آن است.

آثارعربی
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مصر التصو  ،او ،تنبيه الغبي الي تکفير ابن عربي و تحااير العبااد

من اهل العناد .برهز ،جحد

جبرجهي ب عمر جحبقزعي ،ت قيق و تعليق

عبةةدجحرحم جحوکي ة  ،هةةزهر  ،مطبع ة جحس ة جحم مد ةة 0918 ،م،.

471صر ر ةةةزض ،رئزسةةة إدجر ،جحب ةةةوث جحعلميةةة وجإلاتةةةزء،

0208ق0998/.م421 ،.ص.

مظاهر االخطاء فی التکفير و التفسي  :اسباب ذلک و عالجاه .صةزح

ب غزن جحسدال ،،ر زض ،دجربل سيه0201 ،ق0911/.م11 ،.ص.

این کتاب در ردِت تکفیررای سیاسدی نوشدته شدده اسدت .نویسدنده در
رمین زمینه مباحثش را ذیل این یناوین سامان داده است :منشدأ فکدر
تکفیر اشتباری ،نقش یلما و والیان امدور در جلدوگیری از ایدن فکدر،
صاحبان فکر تکفیری اشتباه ،مظارر غلو داییان تکفیر ،منشدأ خطدا در
تکفیر ،قواید و ضوابط حکم به تکفیر ،اسباب وجود مظدارر تکفیدر و
یالج خطای در تکفیر.

المغير علی شبها

أهل األهواء و أکاذي

التکفير .جبةرجهي بة صةزح بة
0211ق0911/.م112 ،.ص.

ةون

المنکار علای کتااب

جح سة ي ،هةزهر  ،بةينةز،

مفهوم الجاهلية و عالقته باالتکفير :دراساة تقويمياة .جحمةد بوعةود،

بيروت ،دجرجحسالم0282 ،ق4108/.م12 ،.ص ،جيبي.

در این کتاب ،چرایی و چگونگی ارتباط بین گروهرای اسالمی که بده
جهالت مشهورند و بدیده تکفیر بررسی و تحلیل شدده اسدت .رددف
این کتاب یافتن رارکاررایی بدرای بدرون رفدت از ایدن بحدران بدرای
جامعه اسالمی است.
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من أصول السنة :ضوابط فی التکفير ،بدعة التوقف والحکام بغيار ماا

أنزل .جبوم مةد منةد بة حمةد بة أحمةد ،ر ةزض ،مطبعة
جح رج 0240 ،ق4111/.م440 ،.ص.

من تاريخ تکفير التکفيار فای االساالم .وسةف جبةرجهي جحنهمةزني،

دمشق ،دجر حورج0242 ،،ق4118/.م011 ،.ص.

در این کتاب ،تاریخ تکفیر در جامعه اسدالمی بررسدی و نموندهردایی
معرفی شده است .تکفیررایی که نویسنده بده بررسدی حدواد

آنردا

برداخته مربوط به این اشخاص است :ابن رشد ،یلی یبددالرزاق ،طده
حسین ،نجیب محفوظ ،نصر حامد ابوزید ،لیلی یثمان ،سدید القمندی،
یبدالصبور شارین ،ممدوح یدزام ،ندوال السدعداوی ،حیددر حیددر و
فاروق حسنی.

من جهود العالمة األلباني في نصح جماعة التکفير .أجز ع هز م مد
نزصر جحد جألحبزني ،جعت ی بت قيقهز ونشةرهز جحمشةزرک اةي طةرح
جحمسزئ أبي هزش إبرجهي ب م صور جحهزشةمي جألميةر ،سةزمي بة

أحمد ب عبد جحعا ا خيزط ،بيروت ،ماسس جحر ز ،نزشرو ،،بیتز.

در این کتاب به تالش رای محمد ناصرالدین البدانی در اصدالح رویده
گددروهرددای تکفیددری اشدداره شددده و برخددی از ایتقددادات او در نقددد
تکفیریرا را بیان کرده است .البانی معتقد است :مسئله تکفیر بدهطدور
یمومی (نه برای حکام تنها بلکه برای ملت را و رییت ردا نیدز) یدک
فتنه بسیار بزرگی است کده بایدث ایجداد آن ،خدوارج بدوده اسدت و
متاسفانه برخی از داییان ،گاری بدا ندام قدرآن و سدنت بدا را فراتدر از
دستوررای قرآن و سنت میگذارند و دچار فتنه تکفیر میشوند.
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المنقا من التطر واالرهاب :تکفير الحکام والدول بين البح

العلمي

و االرهاب الفکري .خزحد بة علةي م مةد جحع بةر  ،هةزهر  ،م ةزر،
جالسالم0281 ،ق4102/.م499 ،.ص.

این کتاب در راستای رشدار جامعه اسالمی به خشونت و تروریسم و
گسترش جریان رای تکفیدری نوشدته شدده و نویسدنده تدالش کدرده
روش و فهم تکفیریرا در تکفیر حاکمان و دولترا را نقد و بررسی
کند .مولف بیان داشته به ایتقاد اکثر یلما ،تکفیر حاکمان بدون توجده
به ایتقادات آنرا ،بدرخالف روش و سدیره نبدوی اسدت و بده ندویی
بیروی از ایتقادات خوارج است .وی تحریف معانی ایتقدادات دیندی
رمچون ایمان و کفر را از بازی رای اصحاب تکفیری دانسته و نسدبت
به آن رشدار داده است .این کتداب در سده بداب تنظدیم شدده اسدت:
تکفیر حاکمان ،تکفیر دولت ردا ،خطدر تکفیدر و اندواع و ضدوابط آن.
نویسندة این کتاب از اساتید سابق دانشگاه رای بزرگ سعودی است و
به شدت بر ضد جریانرای تکفیری است.

منهج ابن تيمية في مسألة التکفير .عبدجحمنيد ب سزح بة عبةدجهلل
جحمشبعي ،ر زض ،جضوجء جحسلف0201 ،ق0997/.م 4 ،.جلد.

این کتاب درباره میزان در تکفیر ردای ایتقدادی از دیددگاه ابدن تیمیده
است .از اینرو این موضویات بررسدی شدده اسدت :ماریدت ارتدداد،
افعال و اقوال کفرآمیز ،ضوابط تکفیر معدین ،فرقده ردای غیدر کدافر از
دیدگاه ابن تیمیه ،فرقه رای کافر از دیدگاه ابن تیمیه ،دیدگاه ابن تیمیه
دربارة افراط و تفریط در تکفیر.

منهج اإلمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التکفيار .جحمةد جةاجع

م مد جحرضيمز ،،ر زض ،دجر جحفضيل 0241 ،ق4111/.م271 ،.ص.
این کتاب ،بایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده در جامعة اإلمام محمد بن
سعود است که در سال  1425قمری دفاع شده است .نویسنده با ردف
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دفاع از محمد بن یبدالوراب ،به تبیین تکفیر از منظر و نگاه او برداخته
است و دربارة برخی تحریفات درباره یقاید او رشدار داده است.

منهج ائمه الدعوة في مسائل التکفير و الخاروج .صةزح بة اةوزج،
جحفةةوزج ،،و اهةةد ب ة جبةةرجهي جحفعةةي  ،ر ةةزض ،دجر ک ةةوز جشةةبيليز،

0249ق4119/.م11 ،.ص.

مواجهة الفکر المتطر

فی االسالم :مناقشاة موضاوعية الفکاار

جماعة التکفير و الهجرة من واقع سجال

و م مد عبد جحعظي و عبدجحفتزح

المحکمة .حزمد حسز،

ی کزمة جحمةد ،تقةد

کزم جحمد ،هزهر  ،مطبع جحنبالو0911 ،،م011 ،.ص.
النبي المسلح .سيد جحمد راعت ،ح د ،،ر زض جحر

ةی

0990 ،م4 ،.جلد.

این کتاب ،مهمترین مرجع موثق درباره مبانی و اندیشهرای گروهرای
اسالمی است که از طریق آنرا میتوان به تبیین ارداف ،یلل ظهدور و
انتشار این نهضت را در دره رای اخیر و تأثیرات آن بر حیات سیاسدی
اجتمایی مصر و دیگر کشوررای یربی و اسالمی بی برد .تحلیل اصول
ایتقادی سلفیان جدید ،در این کتاب براساس میثاقنامهرای این گروهرا
در دره  80و  70میالدی است .این میثاق نامه را که از جانب رربران و
برای تبیین خط مشی سیاسی ،یقیدتی گروه را صادر میشدند به رمراه
دفاییهرای ایضای گروهرای مذکور در دادگاهرای نظامی مصر ،در این
کتاب گردآوری شده است .جلد اول بدا یندوان فریدی الرافضدون ،بدا
مقدمه ای کوتاه و تحلیلی درباره یلدل شدکل گیدری اندیشده تکفیدر و
خشونت دینی ،از سیداحمد رفعت آغاز میشود .بس از آن ،متن اصلی
میثاق نامه رای سرتی گروه رای اسالمی درده رفتداد ،بددون ردیچگونده
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تحلیلی ارائه شده است .در جلد دوم با ینوان فریی الثائرون ،بدس از
تحلیل مفهوم «اسالم ایتراضی» میثاقنامهرای اصلی سلفیان دره رشتاد،
به رمرا دفاییهرای آنان در دادگاهرای نظامی مصر ،ارائه شده است.

نزعة التکفير خطورتهاا و عالجهاا .اةالح جسةمزعي م ةدکزر ،مة ،

دجرجآلثزر0911 ،م..

بررسی گرایش به تکفیر در جهان اسالم و نیز یواقب و آثار آن بدرای
جامعه اسالمی موضوع این نوشتار است.

النزعة التکفيرية في فکار الوهابياة :التکفيار باين ابان تيمياه و ابان

عبدالوهاب .جحيمزني جحفخرجني ،هزهر  ،دجرجحمدبوحي4104 ،م484 ،.ص.
نویسنده روند شکل گیری تکفیر میان مذارب و فرقه ردای اسدالمی را
بررسی کرده و تالش کرده این مسیر را بهوی ه در میان ورابیون تشریح
کند .کتاب شامل سه فصل است :در فصل اول روند شکل گیری تفکر
تکفیری نزد محمد بن یبدالوراب با بررسی نامهرای او بیان شده است.
در این فصل ،نامه رایی که محمد بن یبدالوراب به بادشاران و یلمای
دوران خود نوشته بررسی شده است .در فصل دوم موضع ورابیدت را
در برابر فقها و فقه آورده و تبیین شده است کده چگونده محمدد بدن
یبدالوراب و یاران و بیروانش اقدام به تکفیدر فقهدا و یلمدا از جملده
ابوحنیفه کرده است .در فصل سوم با ینوان «فتداوای یلمدای نجدد در
تکفیر امت اسالمی» به بررسدی جایگداه یلمدای نجدد کده بادشداران
سعودی نیز از این منطقه رستند و رمچنین روش آنان برداخته است.

نصر حامد ابو زيد بين التفکير و التکفير مسئله حصانة االنسان فی

االسالم ،برهز ،زر ق ،دمشق ،دجرجح ميرر دجرمعةد0997 ،م812 ،.ص
وز ر .

بحثی انتقادی در دفاع از نصر حامد ابو زید و دیدگاه ردا و نظریدات و
مالحظات او درباره یقل و یقیده و مفهوم آزادی و ارتدداد در اسدالم
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است .نویسنده حکم قاضی مصری را مبنی بر ارتداد نصر حامد ابو زید
و جدا شدن رمسرش از وی مورد نقد قرار داده است .حمل اظهارات
ابو زید در کتاب التکفیر فی زمن التفکیر بر دشمنی او با یقاید اسالمی
را ساخته مخالفانش دانسته که با انگیزهردایی خداص صدورت گرفتده
است .ردف نویسنده ،دفاع از آزادی فکر و یقیده در اسالم بوده است
و با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی و یمل صحابه نخست تدوین
شده است .او حکم دادگاه مزبور را مخدوش شمرده و معتقد است که
مجازات مرتد ،مجازاتی اخروی است نه دنیایی .روش نویسنده ،تطبیقی
است و آراء فالسفه و روان شناسان غربی را درباره آزادی فکر دینی و
غیر دینی گردآوری و بررسی کرده است.

نصر حامد ابوزيد بين التکفير و التنوير :حوار شهادا

وثائ  .م مةد

هزش  ،تقد عزدل حمةود ،،هةزهر  ،مرکةا جحم روسة حلب ةوث و
جحتدر ب0997 ،م011 ،.ص.

نصيحة المؤمنين فی الاب عن تکفير المسلمين وإثبا المعجزا
وشفاعة سيد المرسلين وکراماا

المتقاين .وسةف بة شةبيب،

أمرتسر اجحه د  ،مطبع جحقرآ ،وجحس 0842 ،ق0917/.م12 ،.ص.

نفي ظاهرة التکفير عناد اإلمامياة ،کتااب يقاوم بإبطاال دعاوی

الوهابية والدمشقية ،في اتّهام اإلمامية بتکفير جمياع أهال السانّة.
جبوم مد جحسزعد  ،تهرج ،،نشر مشعر۰۰۰ ،0894 ،ص ،وز ر .

نقد و بررسی جریدان تکفیدری و رد افترائدات آندان دربدارة شدیعیان،
موضوع این نوشتار است .نویسنده با استناد به آرای یلمای ارل سنت
جریان تکفیری را انحرافی دانسته و وجدود آن را بدرای دنیدای اسدالم
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خطرناک میداند .این کتاب در یک مقدمه و دو بخش کلی اسدت .در
مقدمه ،حقیقت جریان تکفیری و خطرات این جمایت بررسدی شدده
است .در بخش نخست ،موقعیت جریان ورابیت در بدین مسدلمانان و
نیز برخی از افکار و یقاید آنان نقد و بررسی شدده اسدت .در بخدش
دوم ،اتهامات و افترائات یکی از نویسندگان ورابی ارل لبندان بده ندام
یبدالرحمن محمد سعید دمشقیه باسخ داده شده است.

نقض أصول التکفير وفيه أربع مسائل :حد اإليمان ،الحکم بغير ما
ال تعالی ،تار الصاالة کساال ،المشاارکة فای المجاال
أنزل ل ّ

النيابية .سمير عبدجحرزجق صةزح  ،عمةز ،اجألرد ، ،دجر زاةز جحعلمية ،
0241ق4117/.م27 ،.ص.

نواقض االيمان االعتقادية و ضوابط التکفير عند السالف .م مةد بة
عبدجهلل ب علي جحوهيبي ،ر زض ،دجر جحمسةل 0244 ،ق4110/.م4 ،.
جلدر هزهر  ،دجرجح نزز0282 ،ق4108/.م149 ،.ص.

این کتاب در ردِت تکفیدر سیاسدی و ایتقدادی اسدت .نویسدنده بدس از
بررسی مباحثی دربارة ایمان مثل مفهوم ایمان ،نسبت ایمان به اسدالم،
زیاده و نقصان بذیر بودن ایمان و نسبت معاصى به ایمان بده بررسدی
ضوابط و موانع تکفیر ،موانع تکفیر (جهل ،خطا ،اکراه ،تأویل ،تقلیدد)
و نیز نواقض ایمان برداخته است.

الوحدة اإلسالمية في مواجهة فتنة التکفير .مةاتمر جحوحةد ،جإلسةالمي

ا4111م ، .بيروت ،مرکا درجسزت جحوحد ،جإلسالمي 4111 ،م484 ،.ص.
گزارشی از مباحث رمایش «الوحد اإلسالمية فی مواجهة فتنةة التکفیر»
است که در ربیع االول 1426ق 2005/.در بیروت برگزار شدده اسدت.
در مقاالت و سدخنرانی ردای ایدن رمدایش ،ضدرورت اتحداد جامعده
مسلمین به وی ه یلما و اندیشمندان مسلمان در مواجهه با فعالیترا و
ایتقادات جریان رای تکفیری بررسی شده و رارکاررایی جهت بدرون
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رفت از این وضعیت بیشنهاد شده است.

الوطنية والتکفير السياسي :مصر في بداية و نهاياة القارن العشارين.
وحيد عبدجحمنيد ،هزهر  ،مرکا جحدرجسزت جحسيزسي وجالسةترجتيني ۹۱۱۱،
م092 ،.ص.

این کتاب در حوزه تکفیررای سیاسی است .در این کتداب ندزاعردا و
کشمکش رایی که در طول قرن گذشته بین برخی جریان و گروهرا در
مصر مثل الحزب الوطنی (یا رمان رادیکدالردا) و حدزب االمده (یدا
اصالحگرایان) وجود داشته بررسدی شدده اسدت .نویسدنده در رمدین
ارتباط ،برخی تروررا و اتهاماتی که این گروهردا نسدبت بده ردم وارد
کردهاند ،به وی ه اتهام تکفیر یکدیگر را ،بررسی و تحلیل کرده است.

هزيمة الفکر التکفيري ومناقشة هادفة للکتااب ومقالاة المرجئاة.

خزحد ب علي جحع بر  ،عنمز ،،مکتب جحفرهز0240 ،،ق.

نویسنده در این کتاب تفکرات و ایتقادات گدروهردای تکفیدری را رد
کرده و رویکرد آن را را برخالف سیره و سنت گذشدتگان و بدرخالق
قوانین شریی میداند .وی رم چنین در مورد یواقب این ایتقادات در
بین جوانان رشدار داده است.
این کتاب مورد انتقاد برخی از مجامع سدلفی مثدل هيئةة کبدار العلمداء
یربستان قرار گرفته است .نویسنده ضمن رشدار به اینکه بدیده تکفیر
از از زمان خوارج شکل گرفته و اکنون در میان جوانان رو به گسترش
است ،مشکالت و خطرات آن را برای جامعه اسالمی بیان کرده است.

هموم مسلم :التفکير بادال عان التکفيار .نضةزل عبةدجحقزدر جحصةزح ،
بيروت ،دجر جحطليع 0209 ،ق0999/.م099 ،.ص.

در این نوشتار یکدی از مهدم تدرین مشدکالت و نگراندیردای جامعده
اسالمی یعنی بدیده تکفیر بررسی شده است .نویسنده ،مشکل بدزرگ
اسالم در دوران معاصر را جایگزینی بدیده تکفیدر بده جدای تفکدر و
استدالل میداند.

ب) پایاننامهها

اآلثار األمنية لتکفير المعين .عبد جهلل ب زهير ب علي جحشةهر  ،پز ةز ،نزمةه کزرش زسةی
جرشد ،به رجه مز ی م مد جحمدني بوسزق ،هس جحعدجح جحن زئية  ،کلية جحدرجسةزت جحعليةز،

جزمع نز ف جحعربي حلعلوم جألم ي  ،ر زض اعربستز ،سعود 4104 ،م.

در این ب ورش ،حکم شریی تکفیر و خروج بر امام بررسی شده و در ادامده ،آثدار
و یواقب امنیتی تکفیر در جامعه تحلیل شده است .نویسنده رمچنین مجازاتردای
در نظر گرفته شده برای تکفیریون را بررسی کرده و تناسدب آن را بدا ایمدال آنردا
بررسی کرده است .آخرین بحث این رساله ،بیشنهاد رارکاررایی بدرای کشدورردای
اسالمی جهت نجات از جریانرای تکفیری است.

االشاعرة وموقفهم من التکفير .سمير عمر سعيد جحمد جحبرزنني ،پز ز ،نزمه دکتةر  ،بةه
رجه مز ی م مد رمضز ،عبدجهلل ،کلي جالمزم جالعظ  ،د وج ،جحوهف جحس ي اعرجق 4101 ،م.

بررسی دیدگاه اشایره درباره تکفیر موضوع این رساله است .نویسدنده ضدمن ایدن
بحث ،جایگاه و سیر تکفیر را در این فرقه بررسی و تحلیل کرده است.

التکفير عند اإلمامية االثنی عشرية دراسة تحليلية نقدية .صفي سليمز ،وج

جحتو نر ،

پز ز،نزمه دکتر  ،به رجه مز ی عبدجهلل ب عمر جحدميني ،هس جحعقيد ،،کلي جحدعو ،وأصول
جحد  ،جزمع أم جحقر  ،مک جحمکرم 0284 ،ق.
التکفير عند الفرق و الجماعا المعاصرة :عرض و نقد .رنز مزجد جحمةد حمةدج ،جحلةوح،

پز ز ،نزمه کزرش زسی جرشد ،به رجه مز ی جحمد جزبر جحعمصي ،هسة جحعقيةد ،وجحمةذجهب
جحمعزصر ،،کلي جصول جحد  ،جحنزمع جالسالمي  ،غا 0284 ،ق4100 /.م.
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در این رساله موضوع تکفیر از نظر گروهرا و جمایترای اسالمی معاصدر بررسدی
گردیده است .در فصل نخست با ینوان حقیقت کفر ،سه مبحث آمده است :نخست
انواع کفر و مفاریم مرتبط با آن و نیز ضوابط و احکام شریی این موضوع بیان شده
و در ادامه ،ریشهرای شکلگیری بدیده تکفیر طی دورهردای مختلدف و در نهایدت
ضمن بیان حکم تکفیر ،مظارر و خطرات تکفیدر بیدان شدده اسدت .در فصدل دوم،
تکفیر از منظر فرقهرا و جمایترای اسالمی مثل قادیانیه ،احباش ،جمایت التکفیدر
والهجر  ،و نیز گرورای سلفی د جهادی معاصر بررسی گردیده است.

تکفير المسلم (دراسة کالمية) .جحمد صبزح شةهز  ،پز ةز،نزمةه کزرش زسةی جرشةد ،بةه
رجه مز ی حبيد جبرجهي جحمد ،کلي جصول جحد  ،جحنزمع جحعرجهي  ،بغدجد4111 ،م.

التکفير والمکفرا  .حس ب علي ب حسي جحعوججي  ،پز ز ،نزمه کزرش زسی جرشةد ،بةه
رجه مز ی عبدجحکر ب مرجد جالثر  ،جحنزمع جالسالمي  ،جحمد جحم ور0211 ،،ق.
جهود اإلمام محمد بن عبد الوهاب في بيان مسائل التکفير .جحمد ب جاجع جحرضيمز،،

پز ز ،نزمه کزرش زسی جرشد ،به رجه مز ی نزصر ب عبد جحکر جحعق  ،کلي أصةول جحةد ،

جزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي  ،ر زض اعربستز ،سعود 0242 ،ق.

سد ذرائع اإلرهاب :دراسة تأصيلية .رشود ب عبد جحعا ا آل رشود ،پز ز،نزمه کزرش زسی

جرشد ،به رجه مز ی م مد جحمدني بوسزق و مشزور جةالل جحةد

م مةد صةزح  ،هسة

جحعدجح جحن زئي  ،کلي جحدرجسزت جحعليز ،جزمع نز ف جحعربي حلعلوم جألم ي  ،ر زض اعربستز،
سعود 4108 ،م.
السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة مخاطر الفکر التکفيري .حززم جحنم  ،پز ز ،نزمةه
دکتر  ،کلي جحشر ع وجحقزنو ،،جزمع جألزهر ،هزهر 4102 ،م.

در این رساله ،برنامهرا و سیاسترای امنیتی در مصر جهت مواجهده بدا گدروهردای
تکفیری بررسی شده است .نویسنده ضمن بررسدی خطدرات تفکدر تکفیدری بدرای
جامعه مصر و نیز دولت ،تالش کرده کارآیی این سیاسترای دولتی در حل معضل
گروهرای تکفیری در مصر را بررسی کند.
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التکفير :عرض و نقد .عمر عبةد جحعا ةا جبوجحمنةد حسة هر شةی ،پز ةز،نزمةه

کزرش زسی جرشد ،به رجه مز ی م مد طلعت جبوصةير و طلعةت م مةد حسة  ،جزمعة

جألزهر ،هزهر 0911 ،م.
شبها

الجماعا

التکفيرية المعاصرة :عرض ونقد .م زر ب ت علمز ،جحخضير ،پز ةز،نزمةه

کزرش زسی جرشد ،به رجه مز ی نزصر ب عبد جهلل جحقفزر و مشزور م مد ب عبدجهلل جحةوهيبي،

کلي جحشر ع وجحدرجسزت جإلسالمي  ،جزمع جحقصي  ،بر د ،اعربستز ،سعود 0281 ،ق.

صلة الغلو في التکفير بالجريمة .عبدجحسالم ب عبدجهلل جحسليمز ،،پز ةز ،نزمةه کزرش زسةی
جرشد ،به رجه مز ی م مد جحمدني بوسزق ،هس جحعدجح جحن زئية  ،کلية جحدرجسةزت جحعليةز،
جزمع نز ف جحعربي حلعلوم جألم ي  ،ر زض اعربستز ،سعود 0242 ،ق4118 /.م.

ضوابط التکفير عند اهل السنة .عبدجهلل ب م مد جحقرني ،پز ز ،نزمه کزرش زسی جرشد ،بةه
رجه مز ی برکزت عبدجحفتزح دو دجر ،هس جحعقيد ،،کلي جحدعو ،وأصول جحةد  ،جزمعة أم
جحقر ،،مک جحمکرم 0201 ،ق0991/.م.

ضوابط التکفير في ألفاظ الام فی القرآن الکاريم .مصةطفی م مةد حسة جحشةر ف،

پز ز ،نزمه کزرش زسی جرشد ،به رجه مز ی نسي ش د ،زسةي  ،هسة جحعقيةد ،وجحمةذجهب
جحمعزصر ،،کلي أصول جحد  ،جحنزمع جألسالمي  ،غا 0284 ،ق4100/.م.

ظاهرة التطر

الديني :دراسة علمية حول التطر

الاديني والتکفيار ومفااهيم الغلاو

بشکل عام .سفير جحمد جحنرجد ،پز ز،نزمه کزرش زسی جرشد ،بةه رجه مةز ی حسةزم جحةد

اراور و مشزور م مد رجتب جح زبلسي ،هس جحدرجسةزت جإلسةالمي  ،کلية جحشةر ع بةدجر
جحفتو ،،جزمع بيروت جالسالمي  ،بيروت احب ز4111 ، ،م.

ظاهرة التکفير بين األم

واليوم .ز

جحعزبةد

م مةد جحشةيخ ،پز ةز،نزمةه کزرش زسةی

جرشد ،به رجه مز ی شوهي بشير عبد جحمنيد ،هس جحعقيد ،،کلي أصول جحةد  ،جزمعة أم

درمز ،جإلسالمي  ،خرطوم اسودج0207 ، ،ق0997 /.م.

ظاهرة التکفير واثارها فی الدعوة االسالمية فای العصار الحاضار .خزحةد بة جبةرجهي

جالدر سی ،پز ز،نزمه کزرش زسی جرشد ،به رجه مز ی عبدجهلل ب ضيف جهلل جحرحيلی ،جزمعة
جالمزم م مد ب سعود ،ر زض اعربستز ،سعود 0208 ،ق.
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ظاهرة التکفير بين الفرق اإلسالمية :دراسة تحليلية نقدياة .سةعيد هزسةمي ،پز ةز ،نزمةه
کزرش زسی جرشد ،به رجه مز ی جحسزمرجئي حسةيب حسةب جهلل ،جزمعة جألميةر عبةدجحقزدر

حلعلوم جإلسالمي  ،هس طي اجحناج ر 0207 ،ق0997 /.م.

ظاهرة التکفير فی العصر الحاضر أصولها الفکرية وطرق عالجهاا .م مةد عبةدجح کي

حزمد جحمد ،پز ز ،نزمه دکتر  ،به رجه مز ي ،کلي دجر جحعلوم ،جزمعة جحقةزهر .،جحنيةا،امصةر ،

0991م.

در این رساله بدیده تکفیر در یصر جدید در مصر از سدال  1154مدیالدی بده بعدد
بررسی شده است .نویسنده بس از تبیین مفهوم کفر از جنبه لغوی و شریی ،دربداره
ریشهرای شکلگیری و ظهور تکفیر بحث کرده است .وی ضمن معرفی مهدمتدرین
گروه رای تکفیری در مصدر ،وضدعیت و فراواندی آنردا را در جامعده امدروز مصدر
بررسی کرده است .بخش مهمی از این رسداله بده بده سده گدروه تکفیدری التکفیدر
والهجة  ،جماعة الفنية العسکةية و جماعة الجهاد اختصاص یافته است .در بخشدی از
این رساله دیدگاهرای چهره رای تاثیرگذار بر جمعیت رای تکفیری ،مثل ابن تیمیه و
سید قطب بررسی شده است .در آخرین بخش این بایان نامده ،رارکدارردای بدرون
رفت از تکفیر و تکفیرگرایی معرفی شده است.

الغلو فی الفکر الجهادي اإلسالمي المعاصر في ضوء الضوابط الشرعية .زمية اةزد

شزمي  ،پز ز،نزمه کزرش زسی جرشد ،کلي جحدرجسةزت جإلسةالمي  ،جزمعة جإلمةزم جألوزجعةي،

بيروت احب ز4101 ، ،م.

نویسنده در این رساله ضمن بررسی ریشهرا و دالیل ظهور غلو در اندیشه گروهرای
اسالمی ،یواقب این بدیده را در یقاید و شیوهرای برخی از جمایترای اسالمی که
معموال منجر به تشکیل گروهرای جهادی و تکفیر دیگدران مدیشدود ،را بررسدی و
تحلیل کرده است .نویسنده دلیل این امر را یدم توجه این گروهرا به مبانی اسدالمی
دانسته است.

مسائل التکفير عند جماعا

العنف المعاصرة :عرض ونقد .جبرجهي ب صزح ب سزح

جحعز د ،پز ز ،نزمه کزرش زسی جرشد ،به رجه مز ی م مد ب عبد جهلل جحوهيبي ،شعب جحعقيد،،
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هس جحلقزا جإلسالمي  ،کلي جحتربي  ،جزمع جحملة؛ سةعود ،ر ةزض اعربسةتز ،سةعود ،
0281ق4119/.م.

نقد و بررسی تکفیر و تکفیرگرایی در میدان گدروهردای خشدونت طلدب در دنیدای
معاصر موضوع این رساله است.

منهج ابن تيمية في مسألة التکفير .عبدجحمنيد ب سزح ب عبةدجهلل جحشةعبي ،پز ةز ،نزمةه

دکتر  ،به رجه مز ی صزح ب سعد جحس يمي ،شعب جحعقيد ،،کلي جحدعو ،و جصول جحد ،
جحنزمع جالسالمي  ،جحمد

جحم ور4111 ،،م.

بررسی روش و نوع نگاه ابن تیمیه درباره مسئله تکفیر ،موضوع این ب ورش اسدت.
از جمله موضویاتی که در این کتاب آمده این موارد رستند :ماریت ارتداد ،افعدال و
اقوال کفرآمیز ،ضوابط تکفیر معین ،فرقه رای غیر کافر از دیدگاه ابن تیمیه ،فرقه رای
کافر از دیدگاه ابن تیمیه ،دیدگاه ابن تیمیه دربدارة افدراط و تفدریط در تکفیدر .ایدن
رساله در سال 1417قمری توسط انتشارات اضواء السلف ریا

به صدورت کتداب

منتشر شده است.

منهج اإلمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التکفيار .جحمةد بة جةاجع بة م مةد
جحرضيمز ،،پز ز،نزمه کزرش زسی جرشد ،به رجه مز ی نزصر ب عبد جحکةر جحعقة  ،جزمعة
جإلمزم م مد ب سعود ،ر زضاعربستز ،سعود 0241 ،ق4111/.م.

در این رساله ،روش و دیدگاه محمد بدن یبددالوراب دربداره تکفیدر بررسدی شدده
است .این رسداله در سدال 1426قمدری توسدط انتشدارات دار الفضةيلة ریدا
487صفحه منتشر شده است.

در

ج) مقالهها

«األثار األمنية لظاهرة التکفير ومواجهتها عالميا» .مختزر حسي شبيلي ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی بدیده تکفیر و بیشرفت آن و آثار امنیتی رشد تفکر تکفیری از قبیل دیوت-
رای مخرتب ،اشایة جوّ خوف ،تشکیل گروه ردای مسدلحانه موضدوع ایدن نوشدتار
است .نویسنده رمچنین به راهکاررای مواجهه با گروهرای تکفیری اشاره کرده است
از قبیل :یملیات بازدارنده ،مقابله میدانی ،رمکاری دولدتردا در مواجهده بدا تدرور،
تالش دولترا به جهت مقابله با زور و ارراب.

«آثار ظاهرة التکفير» .جسمزء ب ت سليمز ،جحسو ل  ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير:
ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
در این مقاله این موارد بررسی شده است :آثار فردی تکفیدر از قبیدل تهدیدد شددید
الهی ،خروج از جمایت مسلمین آثار اجتمایی تکفیر از قبیل از بین رفدتن الفدت و
مودّت بین افراد ،از بین رفتن قوه جامعه و دور شدن از منافع.

للغزالاي .»404-444
«اآلخر االقصي في ضوء ميزان التکفير باين الفيصال والمستصافي ّ

سزمي جبرجهي  ،جالسزحيب جحفکر وجحعلمي حت قيق جحتقر ب بي جحمذجهب جالسةالمي  :امنموعةه
مقزالت جحماتمر جحةدوحي جحرجبةع وجحعشةر حلوحةد ،جالسةالمي ة شةوجل . 0280ق اتهةرج،،
جحمنمع جحعزحمي حللتقر ب بي جحمذجهب جالسالمي 0284 ،ق0891/.ش، .ص .22-08
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«ابوحامد الغزالي :تکفير المقلدين لاه و رأياة فاي الاردة و الکفار» ،جحم ةزر ،رجةب
0841ق ،.ص .112

«االتجاها التعصبية والتکفير أية عالقة؟» .جحعربي ارحةزتي ،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر
مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة سةعود
جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این مقاله این یناوین بررسی شده است :ظهور بدیده تکفیر داخدل فکدر دیندی،
تقسیم شدن مردم از قدیماالیام به مممن و کافر ،انکار معلوم ضروری ،یامدل کفدر و
خروج از دین ،بدید آمدن دیدگاه رای تکفیری در نتیجه شناخت و برداشت خداص
اشتباه از دین ،تأثیر نوع تربیت و تعلیم دینی در گرفتن مواضع تکفیدری ،تعصدب و
فهم اشتباه از مسائل دین در نتیجة تربیت و تعلیم دیندی خداص ،غدرور بده یلدم و
معرفت یامل بدید آمدن تعصب فکری و تکفیر ،مسدلک ردای تکفیدری ،مشدکالت
خلط بین آزادی اندیشه و آزادی تکفیر.

«اثر التکفير في تقويض جهود الوحدة» .علمز ،م مةد جةز  ،رسةزح جحتقر ةب ،ش ،18
م رم و صفر 0284ق ،.ص .19-10

ب ورشی در زمینه نقش منفی تکفیر در یدم تحقق وحدت و تقریدب بدین مدذارب
اسالمی است .ابتدا تعریفی از تکفیر و انواع کفر از منظر فقه اسدالمی ارائده شدده و
سپس به نقد تفکرات تکفیری از منظر فقه شیعه و ارل سنت برداخته است .رمچنین
آثار و بیامد رای منفی این بدیده بر جهان اسالم و رمگرایی مسلمانان مدورد تجزیده
و تحلیل قرار گرفته است .نویسنده در ادامه به تاریخچه گرایش به افکار تقریبدی در
بین برخی از یلمای مسلمان برداخته و یوامل گسترش چنین اندیشهرایی در یصدر
کنونی را بررسی نموده است .وی احکام شریی و شرایط تکفیر یدک مسدلمان را از
منظری روایی مورد بحث و بررسی قرار داده و دیدگاه رای فقه امامیه و ارل سنت را
در این زمینه منعکس کرده است .در ادامه ،سیره بیامبر اسالم را در ایدن زمینده
مطرح کرده و رارکاررای برونرفت از تفکرات تکفیری را بررسی نموده است.
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«أثر التکفير في عقيدة اإلسالم ومستقبله "البعد العقدي"» .علةي بة عبةدجحعا ا علةي

جحشب  ،جحسن جحعلمي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

«أثر التکفير في مستقبل اإلسالم» .سعود ب ارحز ،م مةد جح بالنةي ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف در این مقاله به خطر تکفیر و آثار سلبی و منفی آن بر آینده اسالم و مسلمین
از ناحیة دینی و تعلیمی و اجتمایی و امنیتی و سیاسی و اقتصادی برداخته است.

«أثر التکفير في مستقبل اإلسالم دراسة في ضوء الکتاب والسنة» .عبدجهلل ب عبدجحرحم

جحخطيب ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این نوشتار ضمن بررسی بدیده تکفیر از منظر قرآن و سنت ،خطرات و یواقدب
آن برای آینده جهان اسالم بررسی شدده و رارکارردایی بدرای بدرون رفدت از ایدن
بحران بیان شده است.

«أثر المناهج الدينية في القضاء علی ظاهرة التکفيار» .عبةدجهلل بة م مةد جحسةمزعي ،

جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم
م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
مملف معتقد است روشرای تعلیم ،نقش بسیاری در شناختن ذرن انسان و فکدر او
داشته و تأثیر بسیاری در نحوه تعامل انسان با جامعده و حدواد

موجدود دارد ،لدذا

مملف درصدد بحث از خصوصیات روش رای تعلیم دینی و اثر آنردا در اصدالح و
مقابله با بدیده تکفیر برآمده است ،زیرا روشرای دینی بر تقویت ایمان بده خددا در
نفوس و نهادینه کردن آن در دل از راه شعور به مراقبت خداوند متعدال و اسدتقامت
سلوکی و تصحیح مواقف خود و تحصیل مصدالح دنیدا و آخدرت و دفدع شدرور و
مفاسد و صفای روح و طهارت قلب و آرامش دل تأکید دارد.
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«أثر وصفية الخطاب الحرکي في تردی المجتمعاا

اإلساالمية علای تنمياة الفکار

التکفيري ،ومقارنتها بالخطاب النبوي» .عمزر ب عبدجهلل نزص علةوج ،،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

این مقاله درصدد رد تکفیری رای سیاسی برآمده که جوامع اسالمی را متصف به جامعده
جارلیت کرده و فقط خود را مسلمان مدیدانندد .نویسدنده معتقدد اسدت بیدامبر در
خطاباتش ریچ گاه امتش را تکفیر نکرده حتی اگر برخی از افدراد آن کفدر صدریح داشدته
باشند.

«احکام الدينيه في تکفير قزلباش» ،حسي ب عبدجهلل شروجني ،صفو ه در عرصةه د ة ،
اره  ،و سيزست ابه کوش

رسول جعفر ز ، ،جلد  ،0ص .017-17

«األخطار االقتصادية لظاهرة التکفير ،السياحة و جماعا

التکفير في مصر نموذجاا».

عبدجحعظي جحمد عبدجحعظي  ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث
جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف در این مقاله درصدد بیان نظر شرع درباره گردشگری و رد شبهات گروه رای
تکفیری درباره مباح بودن کشتن گردشگر و اثر این فکر تکفیری بر اقتصداد مصدر و
یلیالخصوص گردشگری است.

«األدوارالوظيفية التي يضطلع بها اإلعالم الهاد

في إعاداد جيال النخباة لمواجهاة

ظاهرة التکفير» .جنصزف أ و جحموم ي ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصةزت
جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
موضویاتی که در این مقاله به آنرا برداخته شده یبارتند از :ارمیت نقدش وسدایل
ارتباط جمعی در بدیدد آوردن گروردی نخبده بده جهدت مقابلده بدا بدیدده تکفیدر،
بارز ترین توجیهات و ارشادات برای ایالم ردفمندد بده نخبگدان ،احتیداج مبدرم بده
تفاسیر جدید برای قرآن ،حسن تعامل با قرآن ،تجدید خطاب اسدالمی و تفسدیر آن
متناسب با روح یصر و به نحوی که رمه فهم باشد ،قدرائن مربدوط بده فقده غدرب
رفتهرا ،تربیت ایمانی مستمر ،رشد یلمی مستمر و. ....
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«االرتباط بين التکفير واإلرهاب» .إبرجهي جألنصزر جحخوئي ي جحاننزني ،رسزح جح نةف،

ش ،04م رم 0249ق.

در این مقاله دالیل نزدیکی دو بدیده تکفیر و تروریسم معرفی و تحلیل شده اسدت.
نویسنده ایمال و رفتار جریان رای تکفیدری را در راسدتای اردداف دشدمنان اسدالم
دانسته است.

«االرتداد والتکفير فی الديانة اليهودية» .نيقوالس روز ر نبوت ،جحسن جحعلمي حمةاتمر
مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة سةعود
جإلسالمي 0284 ،ق. .

«االرهاب مخاطرة و سبل مکافحتة».
ة صفر 0241ق ،.ص .81-08

يی جحمد ننزر ،رسزح جحتقر ب ،ش  ،27م ةرم

تحلیلی از تروریسم و خشونت و بیان آسیبرا و خطرات آن برای مخددوشکدردن
چهره اسالم است .نویسنده ضمن بحث از نشانه رای تدرور و خشدونت ،ضدرررا و
خطرات دینی ،سیاسی ،اقتصادی و امنیتی این بدیده را نام برده و در ادامه ،با اسدتناد
به آیات و روایات و سیره بیامبر ،مشروییت آن را رد نموده است .ارراب مبتنی
بر نظریه خاصی از انسانشناسی بوده و نگارنده با بررسی دیدگاه مترقدی اسدالم در
ارتمام به حقوق انسان و کرامت او ،به نقد مبانی و راه کار ردای حدذف آن برداختده
است.

«اإلرهاب ،والعنف ،والتطار

فاي ضااوء القارآن والسانة» .عبةدجهلل بة جحکيالنةي

جألوصيف ،جحماتمر جحعزحمي ع موهف جإلسالم م جإلرهز
سعود جإلسالمي 0241 ،ق. .

اجزمعة جإلمةزم م مةد بة

بررسی تروریسم ،افراط گرایی و خشونت در اسالم از منظر قرآن و سنت موضدوع
این نوشتار است.

«أسباب التکفير وآثاره وعالجه» .عبدجحقزدر جحشيخلي ،جحسن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .
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این مقاله ،بررسی یلل و اسباب شکل گیری بدیدده تکفیدر و یواقدب و آثدار آن در
جامعه و نیز رارکاررای برون رفت از این وضعیت را بیگیری کرده است.

«األسباب الفکرية لظاهرة التکفير» .ح ز ،ب ت م مد ب حسي جست يه ،جحسن جحعلمي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف در این مقاله به مهمترین دالیل شکل گیری تفکر تکفیری برداخته که یبارتند
از :انحراف در التفات به یدک سدخن ،تعصدب در رأی ،تجاردل در اصدول مناقشده
قضایای خالفی ،غایب بودن مرجع شریی ،ایتمداد بدر نداارالن در گدرفتن حکدم و
توسعه دایره محرمات .او در آخر دیوت به یالج بدیده تکفیر از راه مقابله فکری با
یقاید گروهرای تکفیری و افکار انحرافی آنرا میکند.

«األسباب الفکرية لظاهرة التکفير» .عبدجحعا ا بة عبةدجهلل بة علمةز ،جحهلية  ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی اسباب و یلل فکری که منجر به ظهور تکفیر مدیشدود موضدوع ایدن مقالده
است .نویسنده در رمین زمینه این موارد را برشمرده است :جهل ،بیدروی از ردوای
نفس ،تأویل اشتباه ،رمراری با گروهردای انحرافدی .ردمچندین بده اسدباب جهدل و
مراتب جهلی که منجر به تکفیر میشود اشاره نموده است.

«األسباب الفکرية لظاهرة التکفير» .مسيک ب ت عزصة بة عبةدجهلل جحقر وتية  ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این نوشتار ،یلل ظهور تفکر تکفیری بررسی شده است .برخی از یناوین مدورد
بحث در این مقاله یبارتند از :تعریف تکفیر ،خطر تکفیدر ،یوامدل تکفیدر ظالمانده
(جهل ،بیروی از روای نفس ،تأویل فاسد ،معاشرت با گروهرای انحرافی).

«األسباب الفکرية للتکفيار» .علةي عقةو  ،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر:
ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
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بررسی اسباب انحراف بسیاری از گروهرای تکفیری موضوع این نوشدتار اسدت .در
رمین زمینه این موارد بیان شده است :جهل به حقیقت اسالم ،بیروی ردوای نفدس،
تأویل اشتباری از نصوص قرآن و سنت نبوی و سوء برداشت از آن دو ،معاشرت با
صاحبان افکار انحرافی ،یدم اخذ غلو از یالمان راستین و...

«االسباب الفکرية لمنزلقا التکفير» .جدر

مقبول ،جحسن جحعلمي حماتمر مةزهر ،جحتکفيةر:

ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی اسباب تکفیر و راهرای درمان این بدیده موضوع این مقاله است .در رمدین
زمینه این یناوین مورد بحث قرار گرفته است :از کار افتادن افراد بدا تکفیدر ،امکدان
یالج تکفیر از راه تعلیم و تربیت و گفت وگوی آرام ،اسباب تکفیر( :جهل بده نگداه
شریی ،سریت در نتیجه گیری ،حاکم شدن ذرنیت غضب و خشم ،بسته بودن یقل،
ضعف برداشترای یلمی و.)...

«األسباب الفکرية المؤدية لظاهرة التکفير» .عبدجحعا ا بة جليةدجف جحظفيةر  ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی یلل شکلگیری تفکر تکفیری موضوع ایدن مقالده اسدت .لدذا ایدن ینداوین
بررسی شدهاند :تعریف تکفیر ،خطر تکفیر ،یوامل تکفیر ظالمانه (جهل ،بیدروی از
روای نفس ،تأویل فاسد و معاشرت با گروهرای انحرافی).

«األسباب الفکرية المؤدية لظاهرة التکفير» .عبدجحقزدر ب م مَّةد عطةز صةواي ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این نوشتار ،اسباب و یواملی که منجر به تکفیر میشود ،بررسی شدهاند .مملدف
معتقد است جهل یعنی تلقی غیر منضبط از یلم و سوء فهدم از نصدوص شدریی و
اشکاالت موجود در روش تلقی احکام از اسباب و یوامل منجدر بده تکفیدر اسدت.
مقصود او از جهل ،جهل به حقوق والیان و جهل بده حقدوق مسدلمین و جهدل بده
مقاصد شریعت و جهل به مفهوم تولی و تبری و جهاد و جهل بین حکم بر گنداه و
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بین تنفیذ یقوبت بر مرتکب آن است و مقصود او از سوء فهم ،فهم فاسدی است که
از قرآن و سنت گرفته نشده و با فهم سلف این امت توافق ندارد و از جمله خللرای
واقع در روش برداشت را گرفتن یلم از ناارالن ،مقدم داشتن رأی بر ندص ،تأویدل
اشتباه از نصوص برشمرده است.

«األسباب الفکرية المؤدية لظاهرة التکفير» .م زل ب ت سلي جحصةزعد  ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی اسباب بیدایش و گسترش بدیده تکفیر موضوع مقاله اسدت .نویسدنده ایدن
یوامل را در ظهور این بدیده مهم دانسته است :یوامل ناشی از جهل ،یوامل ناشی از
بیروی از روای نفس ،یوامل ناشی از تأویل اشدتباه ،یوامدل ناشدی از معاشدرت بدا
گروهرای انحرافی.

«األسباب المؤدية الي التکفير (األسباب الفکرية)» .م مةد عبةدجحعا ا جحعقية  ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف در این مقاله به مهمترین یلل تفکر تکفیدری برداختده اسدت .جهدل ،بیدروی
روای نفس ،تأویل اشتباه ،رمراری با گروهرای انحرافی از جمله این یوامل رسدتند.
وی رم چنین رارکاررایی برای برون رفت از ایدن وضدعیت توصدیه کدرده از قبیدل
وجوب نشر دیوت سلفیه صحیح ،تأسیس مراکدز تخصصدی در راسدتای مقابلده بدا
افدراطگرایدی و خشددونت و تحقیدق و بد ورش دربدداره اسدباب آن توسدط اسدداتید
متخصص در یلوم شریعت و روانشناسی و جامعهشناسی و جرمشناسی ،بدر رندگ
کردن نقش معلمان و اساتید دانشگاه را و مشارکت امامان مسداجد و خطبدا در بیدان
این امر و بر حذر داشتن مردم از آن ،اختصاص برنامده ردای تلویزیدونی و رادیدویی
برای مناقشه افکار تکفیری ،انتشار کتابرایی در ردِت کتب تکفیری.
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«األسباب المؤدية لظاهرة التکفير» .عفزف ب ت حس مختةزر ،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر
مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة سةعود
جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف در بخش اول مقاله به اسباب مربوط به جهل کده منجدر بده تکفیدر مدیشدود
برداخته که یبارت است از :جهل به وحی و یقل سلیم ،جهل به منهج سلف صالح،
جهل به داللترای نصوص و اسباب نزول ،جهل بده سدنتردای ربدانی ،جهدل بده
حقیقت ایمان ،جهل به مراتب احکدام و مدردم ،جهدل بده لغدت یربدی و جهدل بده
تاریخ) .در بخش دوم به اسباب مربوط به روای نفس برداخته کده منجدر بده تکفیدر
میشود از قبیل گمان بیروی حق ،بیروی از متشابهات ،اردل وارد شددن در مسدائل
اصلی نبودن و ایتماد بر آراء و خواب را .در بخش سوم به اسباب مربوط به تأویدل
اشتباه برداخته که منجر به تکفیر میشود از قبیل :خلل در روش اسدتدالل ،تحریدف
ادله ،تمسک به آراء مجمل ،یدم جمع بین ادله.
در بخش چهارم به اسباب مربوط به معاشرت با روابرستان برداختده کده منجدر بده
تکفیر میشود از قبیل( :ایرا

از یلمای ربانی ،از بین رفتن موقعیت یلمای ربانی،

یدم التزام به شوری و نصیحت ،وسایل تدوجیهی فاسدد در جامعده ،ردم نشدینی بدا
روابرستان ،دوری از مجالس یلما ،شاگردی کوتهفکران) و. ...

«األسباب النفسية النتشار ظاهرة التکفير» .نور کيخيةز ،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .

مملف مقاله درصدد بیان اسباب نفسی برای بدیده تکفیر از نظر روانشناسدی اسدت
که بر ایتقادات و افکار شخصی انسان تدأثیر گذاشدته و سدپس در سدلوک و اقدوال
انسان نیز تأثیرگذار است و نیز در این مقاله به بخشی از یملیدات روحدی و فکدری
برداخته شده که حالت تکفیر را در ذرن انسان آماده میسازد و برخی از خطدا ردای
فکری که در این تصمیمگیری دخالت دارد مورد مناقشه قرار گرفته است.
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«األسباب النفسية لظاهرة الغلو فی التکفير» .بکر م مد سعيد عبةدجهلل ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی اسباب و یواملی است که انسان را به شرک غلو در تکفیر افدراد یدا جوامدع
میکشاند از قبیل خطارای مفهومی ،مغالطات منطقی ،تعصب ،یدم ایتدال شخصیتی
و...

«استحالل المعصية مفهومه وضوابطه والرد علی شبهه» .م مةد بة سةعود بة رجشةد

جح ربي ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

موضویاتی که در این مقاله به آنرا برداخته شده یبارتند از :مفهوم استحالل ،اندواع
و ضوابط آن ،اقامه ادله بر کافر بودن مستحلت حرام ،انواع استحالل ،ضابط اسدتحالل
کفرآور ،شبهات استحالل و رد آنرا و...

«إستراتيجيا تربوية تعليمية في عاالج ظااهرة التکفيار» .کةونی صةوجحي و ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی روشرای تعلیم و تربیتی در درمان بدیده تکفیر موضوع این مقاله است.

«االسالم دين االنسانيه ال دين االرهاب» .معةي دهيةق ،رسةزح جحلقلةي  ،ش  ،17پةز يا
0241ق ،.ص2ة.01

پژوهشي در مورد د دگز م في جسالم در مورد ترور سة و پزسةخ بةه شةبهزتي در ج ة

زمي ه جست .در ج

مقزحه سعي شد جست بز مرججعه به آ زت و روج زت و سير عملي و

نظر معصومي  و در رجس آ،هز پيزمبر جسالم ،مخزحفت د

جسةالم بةز جشةکزل

مختلف ترور س نشز ،دجد شود و د دگز آموز هز جسالمي در مورد کرجمةت جنسةز،،
بدو ،در نظر گرات د و آ ي جو ،به تصو ر کشيد شود .نو س د به آ ةزت و روج ةزت

متعدد در زمي ه نقد هرگونه مظزهر ترور س جشزر کرد و د

جسالم رج د ی جنسةزنی

معرای نمود که هيچ گز به خزطر ت مية د ةدگز هةز جعتقةزد خةو

 ،متوسة بةه
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خشونت و ترور نمیشود و هموجر بز عق و م طةق و بهةر گيةر جز ع صةر عزطفةه و

م بت ،در پی دعوت د گرج ،بود و زندگي مسزحمت آميا همةه جد ةز ،و مةذجهب رج در

ک زر کد گر ،خوجستزر جست.

«االسالم دين الرف و االمن و لي

دين عنف و ارهاب» .حسة م مةد سةفر ،دعةو،

جح ق ،ش  ،7-1ني سزل جول 0911م ،.ص .41-41

در این نوشتار ضمن مخالفت با ایمال گروهرای تکفیری ،با استناد به کتاب و سنت
نشان داده شده که خشونت و افراطگرایی در فررندگ اسدالمی جایگداری نددارد و
اسالم برای آسایش و امنیت افراد ارتمام و توجه وی های دارد.

«اإلسالم في مواجهة فتاوی التکفير و االساتحالل» .م يةع عبةدجح لي م مةود ،رسةزح
جحتقر ب ،ش  ،20م رم و صفر 0241ق ،ص .11-29
بررسی دیدگاه اسالم درباره تکفیر و استحالل ،موضوع این نوشتار است.

«اإلصالح الفکري وظاهرة التکفير فی المؤسسا

التربوية والتعليمية» .جالستزذ ب نعم

عبدجحغفزر ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی راهرای مقابلده بدا تفکدر تکفیدری در ممسسدات آموزشدی و مراکدز تربیتدی
موضوع این نوشتار است.

«اإلقتصاد واإلعتقاد دراسة في التکفير وآثارة اإلقتصادية» .زسةر عبةد جحکةر م مةد

جح ورجني ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف در این مقاله درصدد ارتباط دادن بین دیددگاه تکفیدری و تدأثیر منفدی آن در
اقتصاد و تجارت است.

«األمة بين حمال

التکفير ومحاوال

جالسالمي  ،ش  ،21مزرس 4111م.

إبعادها عن اإلسالم» .مصةطفي ملة ،،جحوحةد،
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«االنعکاسا

األمنية لظاهرة التکفير فی الجماعاا

االساالمية (الجزائار نموذجاا)».

ار د بلفرجق ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف معتقد است بدیده تکفیر از آفت رای اجتمایی قدیم االیام بوده که آثدار سدوء
دینی و سیاسی و اقتصادی و فررنگی در جوامع گذاشته است و اینکه حرکت ردای
تکفیری جدید که در کشور رای اسدالمی بدیدد آمدده نتیجدة خد روحدی در بدین
جوانان است.

«انوا التکفير و احکامها (التکفير المطل وتکفير المعاين والفارق بينهماا)» .سةلو

بطي جحمسعود  ،جحسن جحعلمي حماتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة
بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
بررسی تکفیر مطلق و تکفیر معیّن (افراد خاص) و احکام و وی گی ردای ردر کددام
است .از جمله یناوینی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفتهاند این موارد رستند:
شروط تکفیر معین ،موانع تکفیر معین ،یام و مطلق بودن بیشدتر تکفیدر ردای قدرآن،
تکفیر مطلق مستلزم تکفیر معیّن نیست ،لزوم آگاهسازی بدران و مادران و مربیدان از
خطر تکفیر ،توجیه مردم نسب به حقوق مسلمین و. ....

«انوا الکفر واحکامها» .سلو ب ت م مد جحم مزد  ،جحسن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .

یناوین مورد بحث در این مقاله یبارتند از :مفهوم لغوی و اصدطالحی کفدر ،اندواع
کفر و احکام آن ،حکم کفر اکبر و حکم کفر اصغر.

«أهمية مقاصد الشريعة في معالجة ظاهرة التکفير» .بتبغور عبةدجحقزدر ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این مقاله با بیان اینکه جورر اسالم ایتدال و میانه روی است ،غلدو و افدراط در
دین را از مظارر انحراف دانسته و آن را در تنافی با ارداف اسدالمی دانسدته اسدت.
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نویسنده در رمین زمینه ،ضرورت و ارتمام یالج تفکر تکفیدری در جامعده را بیدان
کرده و راهرایی را بیشنهاد کرده است.

«بين الدفا الشرعي و الممارسه االرهابيه» .خزحد غفةور  ،اقةه جهة جحبيةت ،ش ،84
زمستز0242 ،ق ،.ص .01-1

ب ورشی در مورد فرق میان دفاع شریی و تروریسم در کشتن افراد بی گنداه اسدت.
در این مقاله ،نخست تعریفی از دفاع مشروع ،شرایط و مبانی فقهی آن ارائه شدده و
سپس ،مولفه رای مهم تروریسم ،بیان گردیده است .نویسنده ،دفاع مشدروع را یکدی
از واجبات دینی و موجب حفظ کیدان اسدالمی و جامعده مسدلمین دانسدته و ادلده
مشروییت آن و وی گی رای دفاع مشروع را بیان نموده اسدت .در ادامده ،بده تبیدین
فررنگ تروریسم و افکار انحرافدی مربدوط بده آن برداختده و آثدار مخدرب چندین
فررنگ غلطی را برای جوامع اسالمی و انسانی بیان نمدوده اسدت .وی ،فدرق میدان
دفاع مشروع و ترور را نیز مطرح نموده و احکام شریی و فقهی رریک از آن ردا را،
ذکر کرده است.

«التحاير من الغلو في ضوء القرآن الکريم» .بدر ب نزصر جحبدر ،جحسن جحعلمي حماتمر
مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة سةعود
جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی غلو در دین از منظر آیات قرآنی موضوع این نوشتار است .نویسنده با بیدان
اینکه غلو در دین آفتی در بین امتراسدت ،دوری از غلدو را دسدتور دیدن دانسدته
است .در این مقاله این یناوین دربارة غلو با بهره گیری از قرآن بررسی شده اسدت:
آثار سوء غلو ،اسباب فردی و اجتمایی غلو (ایرا

بسیاری از مسدلمانان از دیدن،

کم شدن نفقه در دین ،ضعف یلم شریی ،اخذ غیر صدحیح یلدم ،دوری از یلمدای
اصیل ،رجوع به یالمان سوء ،غرور افراد) ،مفاسدد فدردی و اجتمدایی غلدو ،یدالج
بدیده غلو ،شفافیت در طرح مسئلة غلو یامل یدالج ایدن بدیدده ،لدزوم توجده بده
شبهات غالت و رد بر آنرا ،لزوم گفتوگوی آرام با غالت.
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«التاحاير من کتاب هزيمة الفکر التکفيري لمؤلفه خالد العنبري» .صةزح بة اةوزج،
جحفوزج ،،منل جحدعو ،،عدد  ،0729ربيع جآلخر 0240ق.

این مقاله در تأیید تکفیر و در ردِت کتاب هزيمة الفکر التکفیری نوشته خالدد العنبدری
(یجمان ،مکتبة الفرقان1421 ،ق ).اسدت .خالدد العنبدری در ایدن کتداب ضدمن رد
تفکرات و ایتقادات تکفیریرا ،رویکرد آنرا را برخالف سیره و سنت گذشتگان و
برخالق قوانین شریی میداند .وی رمچنین نسبت به یواقب این ایتقادات در بدین
جوانان رشدار داده است.

«التطر

فای اإلساالم» .جحمةد صةدهي جحةدجزني ،رسةزح جحتقر ةب ،ش  ،81زمسةتز،

0248ق ،.ص .414-428

ب ورشی درباره تندروی و افراطگرایی و موضع دیدن اسدالم در ایدن زمینده اسدت.
دراین مقاله سعی شده تا دین اسالم ،براساس ایتدال گرایدی و دور از افدراط گرایدی
معرفی شود و مبانی ایتدال در اسدالم ،بیدان گدردد .نویسدنده بددین منظدور ،یلدل
افراط گرایی و تندروی توسط برخی از گروه رای اسالمی و بهانه دادن آنان به دسدت
دشمنان اسالم مبنی بر خشونت گرایی مسلمانان را ،تجزیه و تحلیل قرار کرده است.
وی برخی از مظارر خشونتگرایی در میان مسلمانان را برشمرده و مقوله مقاومدت
در برابر اشغال گری اسراییل را نه تنها افراطگرایدی نمدینامدد ،بلکده از آن بدهیندوان
مصداق جهاد و دفاع مشروع ،حمایت مینماید .وی چگونگی برخورد بدا مصدادیق
افراطگرایی را نیز برشمرده و دیدگاه منفی اسالم در این زمینه را نیز برجسدته کدرده
است.

«تعليم العربية للناطقين بغيرها والوقاية من التکفير األبعاد الفکرياة وآلياا

التنفياا».

طزرق سعد شلبي ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة
بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی یدم آشنایی با زبان یربی و بدیده تکفیر موضوع این نوشتار اسدت .مملدف
معتقد است آگاه نبودن بسیاری از غیدر یدربردا از زبدان یربدی آندان را در تکفیدر
گرفتار کرده و لذا باید درصدد تعلیم زبان یربی اصیل به غیر یربرا بود.
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«تقرير عن الندوه االسالميه الدوليه ،ظاهرة االرهاب في العالم المعاصر و تاثيره علاي

االمن الفردي و االستقرار السياسي و السالم الدولي» .م مدعلی تسةخير  ،جحتوحيةد،

ش  ،49ذ جح نه 0217ق ،.ص .081-041

سخنرانی آیت اهلل تسخیری در بنجمین نشست سازمان کنفرانس اسالمی در کویدت
( 1178میالدی) است .در این نشست مباحثی درباره افدراط گرایدی و خشدونت در
اسالم مطرح شده است .آیت اهلل تسخیری در این نشست به بررسی آثار و یواقدب
ترور و خشونت در جامعه اسالمی برداخته است.

«التکفير» .مرجد وهبه ،مالک جح قيق جحمطلقه اهزهر  ،دجر غبزء0999 ،م ، .ص .421-440
«التکفير بمواالة الکفار :شبها

والرد عليها» .علمز ،ب معل م مةود بة شةيخ علةي،

جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم

م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

این مقاله درباره تکفیر کسانی است که به مواالت و دوستی با کفار مبادرت میکنند.
نویسنده ضمن دفاع از دوستی و ارتباط مسلمانان با کفار ،دالیدل تکفیدریردا را در
این باره رد کرده است.

«التکفير بين األم

و اليوم» .سزح علي جحبه سزو  ،جحغد ر ،ش  ،08-04رجب و شعبز،

0200ق ،.ص .71-18

بررسی سیر تاریخی و جریانشناسی تکفیر ،موضوع این نوشتار است.

«التکفير حقيقته ا أسبابه ا شروطه وضوابطه ا آثاره وأخطاره ا عالجه» .عبدجحرحم
ب عبدجحعا ا جحسد

 ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم

بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این مقاله این موارد بررسی شده است :حقیقت تکفیر ،خطر تکفیر از نظر قرآن و
سنت و منهج سدلف صدالح و اقدوال اردل یلدم ،مهدمتدرین اسدباب بدیدده تکفیدر
(اجتمایی ،فکری و )...مهم ترین شروط و لدوازم الزم االجدرا بده جهدت مقابلده بدا
تکفیر ،وسایل و اسلوبرای درمان بدیده تکفیر.
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«التکفير ضوابطه» .مر طزهر طزحبي مدخلي ،جحسن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر:
ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
بررسی ضوابط و احکام تکفیر موضوع این مقاله است.

«التکفير فتنة تهدد المجتمعة و يج

التصدي لها» .اوزج ،جحفوزج ،،،رسزح جإلسةالم ،ش

 ،7ربيع جألول 0281ق4102/.م ،.ص .01-1

در این مقاله آثار و خطرات تفکر تکفیری برای جامعده اسدالمی بررسدی و تحلیدل
شده و راهرایی جهت ررایی از این بدیده بیشنهاد شده است.

«التکفير :ماهيته وأحکامه» .م مد سعد أحمد حسزني  ،جحسن جحعلمي حماتمر مةزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .

یناوین مورد بحث در این مقاله یبارتند از :ماریت و احکام تکفیر ،اصدول و یقایدد
ارل سنت و جمایت درباره تکفیر ،اسباب و ضوابط و شروط و موانع و آثار تکفیر،
حرمت تجاوز از حد در تکفیر ،خطر تکفیر.

«تکفير المااه

اإلسالمية ا الماه

ش  ،41شتزءة ربيع4102م.

الشيعي االثنا عشري أنموذجاا» .جح يةز ،جحطيبة ،

در این نوشتار ضمن بررسی بدیده تکفیر در جهان اسالم ،تکفیدر شدیعیان از سدوی
جریانرای تکفیری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

«تکفير المسلمين عند ابن تيمية قاراءة فای األسا

والمرتکازا » .حبيةب عبزسةی،

تعر ب شيخ علی م س  ،جحم هز  ،ش  ،71تزبستز0282 ،ق4108/.م ،.ص .410-418

ابن تیمیه گروه رای فراوانی از مسلمانان را تحت یناوین گوناگون تکفیر کدرده و از
دایره اسالم خارج کرده است که با این نگرش تعداد کسانی که در دایره اسالم باقی
میمانند بسیار ناچیزند .در این مقاله بس از بیان مفهوم کفدر از دیددگاه ابدن تیمیده،
گروهرایی از جامعه که او تکفیر کرده معرفی شدهاند .در ادامده ،طدرز تفکدر وی بدا
استناد به سنت و سیره نبوی و متون دینی مورد نقد و بررسدی قدرار گرفتده اسدت.
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اصل این مقاله به زبان فارسی است و بدا یندوان «تکفیدر از دیددگاه ابدن تیمیده» در
بایگاه اطالع رسانی دانشگاه باقرالعلوم  منتشر شده است.

«تکفير المسلمين واآلثار األمنية المترتبة علياه» .عبةدجهلل بة مطلةق جحمطلةق ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی خطرات و آثار امنیتی تکفیر موضوع این نوشتار است .مملدف معتقدد اسدت
تکفیر آثار امنیتی خطرناکی در بی دارد از قبیل :تکفیدر امدام ،کفدر رمکداران تحدت
والیت امام ،خروج بر امام ،حکم جواز قتل امام و رجال امنیتدی و مسدئوالن دولدت
او ،انفجار ساختمانرا و اماکن مربوط به دولت و.)...

«التکفير المطل والمعين وأحکامهما» .جسمزعي ب غصز ب سليمز ،جحعدو  ،جحسن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی انواع تکفیر شامل تکفیر مطلق و تکفیدر معدیّن (تکفیدر افدراد و گدروهردای
خاص) موضوع این مقاله است .در راستای بحث ،این یناوین بررسی شدده اسدت:
توحید در تکفیر ،سمعی بودن تکفیر و یدم دخالت یقل در آن ،احتیداج بده ارلیدت
برای تکفیر ،لزوم احتیاط در تکفیر ،احکام کفدر و ارتدداد ،تکفیدر مطلدق و معدیّن و
لزوم تفریق میان آن دو ،یدم تالزم بین تکفیدر مطلدق و معدین ،دخالدت اجتهداد در
تکفیر معین ،داخل شدن تکفیر گروری در تکفیر مطلق ،لزوم دوری کردن طالب از
تکفیر معیّن و واگذاری آن به یلما.

«التکفير وآثاره في أمن الفرد والمجتمع» .عبد جح ميد م مد علي زرؤم ،جحسن جحعلمي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف در این مقاله به خطر تکفیر و نقش آن در از بدین رفدتن اسدتقرار و امنیدت و
صلح در جوامع و تأثیر منفی آن بدر اقتصداد ،تجدارت گردشدگری ،سیاسدت ،فکدر،
اجتماع ،نفس ،ورزش و ...برداخته است.
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«التکفير و أثره في تصور الهوية فی الخطاب اإلسالمي المعاصر» .م مد بة جمزعة ،
جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم

م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف معتقد است :رویت دارای ابعاد گوناگون بوده و یواملی در آن مدمثر اسدت و
لذا درصدد یرضه خطا رای ایتماد بر یک رویت و به طور خصوص رویدت دیندی
در تشکیل شخصیت افراد و جوامع برداخته و بده تأثیربدذیری آن از مفهدوم تکفیدر
اشاره کرده است.

«التکفير والتفسي و التبديع صفا

موضوعية صريحة ،أم مظااهر طائفياة قبيحاة؟!».

جنور ورد ،،رسزح جحتقر ب ،ش  ،14ذوجحقعد و ذوجح نه 0280ق ،.ص .094-018

نقدی بر افکار و اقدامات تکفیری برخی از مذارب متعصب اسالمی بده وید ه فرقده
ورابیت و نقش تخریبی چنین اندیشه رایی در شکل گیدری وحددت و تقریدب بدین
مذارب اسالمی است .در این مقاله دیدگاه برخی از فرقهردای مسدلمان در فاسدق و
کافر خواندن بعضدی دیگدر از گدروه ردا و مدذارب اسدالمی و در نتیجده گسدترش
خشونت و اختالف بین مسلمانان ،مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و یدم مشروییت
تفکرات تکفیری از منظری قرآنی و روایی بحث و بررسی شده است.

«التکفير والعنف» ،م مد جحطزحبي ،هضز ز جسالمي معزصةر ،،ربيةع و شةتزء 0249ق ،.ش
 ،81 -81ص .011-070

بررسی اسباب ویلل و نیز آثار و یواقب افراطیگری و خشونت که در نهایت منجر
به تکفیر افراد میشود ،موضوع این نوشتار است.

«التکفير و ضوابطه فی السنة النبوية» .ب در ب نزاع ب برکزت جحعبدحي ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی احکام و ضوابط تکفیر از منظر سنت نبوی موضوع این مقاله است.
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«التکفير و مستقبل اإلسالم (مستويا

التأثير وإستراتيجيا

المواجهة)» .عصزم م مةد

عبد جحشزاي ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف در این مقاله بر تأثیر تکفیر بر آینده اسالم و سیاست رای مواجهه با این تدأثیر
برداخته و این بدیده را بدید های دشوار دانسته زیدرا یوامدل ذاتدی آن متعددد و بدا
بدیدهرای دیگری رمچون غلو و تعصب و افراط و خشونت ،درگیر و دررم آمیخته
است.

«التکفيريون و صورة االسالم الصحيح» .زسر جح ر ةر  ،جحوحةد ،جالسةالميه ،ش ،011
شعبز0281 ،ق ،.ص .1

در این نوشتار بخشرایی از سخنان حسان یبداهلل ،رئیس تجمع العلماء المسدلمین،
درباره خطر گروهرای تکفیری برای جهان اسالم آورده شده است.

«ثقافة التکفير :األس

الفکرية والجاور التاريخية  -مفهوم الحاکمية أنموذجا» .جح يز،

جحطيب  ،ش  ،41شتزءة ربيع4102م.

بررسی یلل و ریشهرای شکلگیری تفکر تکفیری و مسدئولیت دولدتردا در برابدر
گروهرای تکفیری موضوع مورد بررسی در این مقاله است.

«ثقافة التکفير و موقع رجال الدين منها» .معي دهيةق ،رسةزح جحلقلةي  ،ش  ،14صةيف
0281ق ،.ص .01-2

در این نوشتار ضمن بررسی بدیده تکفیر و خطرات آن برای جامعه اسالم ،وظیفه و
مسئولیت یلما و اندیشمندان در برابر آن بررسی شده است.

«الجاور التاريخية لظاهرة التکفير عند الخاوارج النشاأة ا التطاور ا اآلثاار» .م مةد

عيسی جح ر ر  ،جحسن جحعلمي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة
بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این مقاله بس از بررسی مفهوم لغوی و اصطالحی تکفیر ،یلدل بیددایش بدیدده
تکفیر به وی ه در گروه خوارج بررسی شده است .در ادامه جریان شناسی گروهرای
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تکفیری معاصر بررسی شده و در انتها برخی ارداف و مقاصد جمایت رای تکفیری
تبیین شده است.

«الجاور التاريخية لظاهرة التکفير عند المسلمين» .رشيد ب حس م مد علي ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی ریشهرای تاریخی ظهور تفکر تکفیری در اسالم موضوع این نوشتار است.

«الجاور التاريخية لظاهرة التکفير عند المسلمين» .نزصر م مد م مد جةزد ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این مقاله ،یلل بیدایش تکفیر در جامعه اسالمی بررسی شده است .مملف معتقد
است بیدایش تفکر تکفیری قبل از انقرا

یصر صدحابه بدوده و بده ظرفیدت ردای

بیدایش بدیده تکفیر در تاریخ اسالمی و بیشرفت آن برداخته و بده مهدم تدرین آراء
تکفیری اشاره کرده است.

«الجاور التاريخية للتکفير ا المعتزلة نموذجا :دراسة تاريخياة 742-891ق -188 /

168م .».ات ي وسف جحشوجور ،،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت
جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی دیدگاه معتزله درباره تکفیر و اتهاماتی است که نسبت به خلفدا و صدحابه و
برخی از یلمای ارل سنت در سالرای بین  117تا  248قمری وارد کردهاند.

«الجاور التاريخية للسلفيين والوهابيين والتکفيريين» .جحمد صةمزد  ،رسةزح جح نةف،
جحعدد جح زد عشر ،خر ف 4117م  /ذو جح ن 0241ق.

در این نوشتار بس از بیان واژه و مفهوم تکفیر ،سده گدروه مهدم تکفیدری در طدول
تاریخ یعنی خوارج ،جمایت التکفیر والهجره و گروهرای سلفی د ورابی را معرفدی
کرده است .رمچنین چند تن از شخصیترای برجسته این گروهرا مثل ابدن تیمیده،
احمد بن حنبل ،محمد بن یبدالوراب معرفی شدهاند.
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«جاور التکفير والعنف عند اليهود والنصارى» .عةالء م مةد سةعيد ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی ریشهرا و اسباب تکفیر در یهود و نصارا موضوع این نوشتار است.

«جذور مزهر ،جحتکفير اي جألد ز ،جحکتزبي درجس عقد وتزر خي » .سةعيد م مةد حسةي
معلو  ،جحسن جحعلمي حماتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این مقاله بس از بررسی مفهوم لغوی و اصطالحی تکفیر این موضویات بررسی
شده است :بدیده تکفیر نزد یهود در تورات و تعالیم تلمود ،تکفیر انبیا توسط یهود،
بدیده تکفیر نزد مسیحیان ،آثار بدیده تکفیر نزد مسیحیان تاکنون و. ...

«الجاور الفکرية التاريخية لداء التکفير ودواؤه :خبرة صادر اإلساالم» .جحسةيد م مةد

جحسيد عمر ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

«الجاور الفکرية لظاهرة التکفير عند المسلمين» .جبو بکر م مد زکر ز ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی یلل و اسباب فکری تکفیر بین مسلمین موضدوع ایدن مقالده اسدت .مملدف
تکفیر را حکم شریی دانسته که باید مستند به قرآن و سنت باشد و برای آن احکدام
و تبعاتی فر

نموده که بدون دلیل نمیتوان بر آن اقدام نمود و تکفیر گنداه کدار و

خروج بر حاکم را جایز نمیداند و مبدأ تکفیر مسلمین را خوارج به حسداب آورده
و به ریشهیابی فکر تکفیری در یصر کنونی برداخته است.

«الجاور والمظاهر العقدية للتکفير فی النصارانية» .م مةد عبةدجح لي بيشةي ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

کتابشناسیتکفیر


228

بررسی ریشهرای شکل گیری بدیده تکفیر و نیدز مظدارر آن در نصدرانیت موضدوع
این نوشتار است .مملف درصدد اثبات این مطلب است که تاریخ نصرانیت مملدو از
تکفیر بیروان ادیان دیگر و حتی بیروان مذارب خود است.

«الجهل بالعلم الشرعي وأثره فاي نشاوء ظااهرة التکفيار» .عبةدجحرزجق بة جسةمزعي

هرمزس ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

موضویات کلی که در این مقاله بررسی شدهاند این مدوارد رسدتند :ارتبداط بدیدده
تکفیر با غایب شدن یلم شریی ،جهالت رایی که یامل بیدایش بدیت تکفیر اسدت،
کشیده شدن بدیده تکفیر در طول تاریخ ،یوامل اختفای یلم شدریی کده منجدر بده
تکفیر است ،لزوم بر حذر کردن جارالن از دخالت در مسائل اصلی و فریدی ،ورود
افراد جارل در مسائل دینی یامل بدید آمدن بدیترا ،مظارر ارتباط تکفیر در یصر
کنونی به اختفای یلم شریی ،غلو در دیوای حاکمیت ،سوء فهدم برخدی از قایددة
تولی و تبری و اسباب رواج آن در این یصر ،راه ارشاد داییان تکفیر.

«الجهل بمدلول مصطلح العصمة مان الناحياة الفقهياة ومادی تاأثيره علای الفکار

التکفيري تأصيل وتطبي » .نور ب ت مسل جحم مزد  ،جحسن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .

در این مقاله مباحثی درباره ارتباط جهل و تکفیر آمده از جمله :جهل فکدر تکفیدری
به مفهوم حرمت خون و جان مسلمین و اساس آن در شریعت اسدالمی ،خدونریزی
از راه ترور و انفجار توسط تکفیری را ،تعدی صریح بر حرمدت بده دسدت آمدده از
ناحیه شریعت اسالمی و. ....

«الجهل والهوي سببان رئيسان لظاهرة التکفير خطورتهما وصلتهما باالتکفير» .عبةدجهلل

جحبخزر  ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
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در این نوشتار ،جهل و بیروی از روای نفس ،از مهمترین اسباب فکری که موجدب
بدید آمدن تکفیر است ،معرفی شده است .نویسنده معتقد است به سبب جهل بدود
که خوارج حضرت یلی را تکفیر کرده و او را از دین خارج نمودند و به سدبب
روای نفس بود که خوارج بعد از روشن شدن حق به حق ،بازنگشتند.

«جهود المؤسسا

الشرعية بالمملکة العربية السعودية فاي عاالج ظااهرة التکفيار».

حزمد ب مد جحندعزني ،جحسن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث
جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

معرفی فعالیت رای موسسات حکومتی در یربستان در مقابله با تکفیرگرایی به وید ه
تکفیر حاکمان در این کشور و اصالت بخشیدن به راه ایتددال و حمایدت از یقیدده
اسالم است.

«حد الکفر والتکفير» .حطف جهلل ب مالعبدجحعظي خوجه ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير:
ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
موضویات کلی که در این مقاله آمده یبارتند از :مفهدوم لغدوی و اصدطالحی کفدر،
قول و یمل بودن کفر ،قابل زیاده و نقصان بودن کفر ،شعب کفر ،کفر اصغر و اکبدر
و ضابطه آن دو ،انواع کفر باطنی (قولی و یملدی) ،کفدر جدوارحی ،کفدر تکدذیب،
استکبار ،اباء ،ایرا

 ،شک و نفاق ،ثبوت کفر به شرع ،شروط تکفیر معدیّن (یقدل،

تکلیف و قصد) ،موانع تکفیر معیّن (جهل ،اکراه ،اشتباه).

«الحرکا

اإلسالمية وسالح التکفير» .جح يز ،جحطيب  ،ش  ،41شتزءة ربيع4102م.

«الحرکا

التکفيرية والعالم اإلسالمي» .نبي علةي صةزح  ،جحم هةز  ،ش  ،71تزبسةتز،

0282ق4108/.م ،.ص .884-801

بررسی خطرات و یواقب فعالیت رای گدروهردای تکفیدری بدرای جامعده اسدالمی
موضوع مورد بررسی در این مقاله است.

«حقيقة التکفير و حکمه» .جحمد م مود کر م  ،نهج جإلسالم ،سزل 4108م.
بررسی یلل و اسباب ظهور بدیده تکفیر و آثار آن در جامعه است .این مقالده قدبال
در رمایش سماحة اإلسالم وفتنة التکفیر (بیروت ،تموز 2013م ).ارائه شده است.
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«حقيقة الکفر والتکفير عند علماء السلف» .حس ب علةي جحعةوججي ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

موضویاتی که در این مقاله بررسی شده این موارد رسدتند :معدانی مختلدف کفدر و
تکفیر ،کفر در قرآن و سنت  ،یدم تفریق بین کفر اصغر و اکبدر یامدل کشدتار بدین
مسلمین ،ارتداد با کفر ایتقادی ،فرق بین کفر یملدی و کفدر ایتقدادی ،حمدل تمدام
اطالقات کفر در نصوص به کفدر ایتقدادی یامدل اخدتالف بدین مسدلمین و تکفیدر
یکدیگر ،جهل و تأویل و تقلید مانع تکفیر ایتقادی.

«حک تکفير جحمعي و جحفرق بي هيزم جح نه و اهة جح نةه» ،عبةدجحرحم بة حسة
آل شيخ ،عقيد ،جحموحد و جحرد علي جحضةالل و جحمبتةدعي  ،اطةزئف ،مکتبة جحطةراي ،
0200ق ، .ص .092-011

«خطورة ظاهرة التکفير» .جحمد عبدجحکر شوکه جحکبيسي ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .

بررسی خطرات اندیشه تکفیری در جهان اسالم موضوع این مقاله اسدت .نویسدنده
بس از بیان آثار مخرب تکفیر ،ارتباط تکفیر با انفجاررا و تأثیر این دو را در جامعده
بررسی کرده است.

«خطورة التکفير وضوابطه في السنة النبوية» .ب در ب نزاع ب برکزت جحعبةدحي ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بیان خطرات و یواقب تکفیر مسلمانان موضوع نوشتار است .نویسنده در رمین زمینه
این موارد را بررسی کرده است :تحریم تکفیر مسلم بدون جهت ،تقسیم کفر به کفر
اکبر و کفر اصغر ،لزوم فرق گذاشتن بین تکفیر نوع و تکفیر معدین ،احتیداج تکفیدر
معیّن به قیام حجت و ثبوت شروط و انتفای موانع ،یدم جواز خروج بر حاکمان مگر
با بنج شرط.
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«خطورة وأثر التکفير علی الفرد والمجتمع» .عزحيه صزح سعد جحقرنةي ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف به آفات بدیده تکفیر بر فدرد و جامعده برداختده از قبیدل :شدرک در تکفیدر،
مخالفت روش ارل سنت و جمایت ،ایجاد تفرقده و خدونریزی ،طعدن بده یلمدا و
مردم ،مشوّه کردن چهرة دین و جهانی بودن آن ،تحجر فکری و. ....

«خالصة فی التکفير» .حطف جهلل ب مال عبدجحعظي خوجه ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .

«درء التکفير بالشبها » .م مد جحمدني بوسزق ،جحسن جحعلمي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر:
ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
در این مقاله بس از بیان خطرات تکفیر ،روش یلما در دفدع تکفیدر بدا شدبهات بررسدی
شده است .رم چنین جرم تکفیر به جهت طعن در ایتقاد و آبرو و نسدب افدراد بررسدی
شده است.

«درجة الوعي بظاهرة التکفير من وجهة نظر تربوية لدى عينة من طالب کلياة التربياة

بجامعة الطائف» .ج مز ،ب ت إبرجهي ب م مد جحعمر طي ،جحسن جحعلمي حماتمر مةزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .

صاحب این مقاله معتقد است :برخی دانشب وران بده بدارهای امدور ،آگداری کامدل
ندارند ،لذا باید آنان را در آن امور توجیه کرد از قبیل مفهوم تکفیر و احکام شدریی
آن ،اسباب تکفیر ،آثار اجتمایی و اقتصادی تکفیر ،مهمترین راهرای یالج تکفیر.

«دور بعض مؤسسا

المجتمع في مواجهة ظاهرة التکفير» .جحمد مختزر مکي و مةر

طز ر طزحبي ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم ی م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

کتابشناسیتکفیر


211

موضوع این مقاله ،بررسی نقش موسسات و نهادرا در مواجهه با بدیده تکفیر است.
نویسندگان معتقدند :بحث از ممسسات تنها راه صحیح برای مقابله با بدیدده تکفیدر
است زیرا اگر ممسسات موجود به وظایف خود یمل نمایند ایدن انحدراف فکدری
ایجاد نخوارد شد و لذا درصدد طرح راهکاررایی برای فعال شدن این ممسسات در
مواجهه تکفیریرا و فکر آنان رستند.

«دور العلماء في تفسير التفسيرا

والمفاهيم الخاطئة لقضايا التکفير والجهاد والاوالء

والبراء وبيان حقوق الوالة :دکتر» .م مد ب

يي ب حس جح نيمي ،ماتمر جإلرهةز

بي تطرف جحفکر واکر جحتطرف اجزمع جإلمزم م مد ب سةعود جإلسةالمي  ،ربيةع جحلةزني

0280ق. .

در این نوشتار بس از بیان مفهوم تولی و تبدری و جهداد ،حقدوق والیدان امدور و...
نقش یلما در تصحیح مفاریم اشتباری در قضیة تکفیر بررسی شده است.

«دور العوامل الفکرية في تشکيل العقلية التکفيرياة» .م مةد زرمةز ،،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف به بحث از یوامل فکری تشکیل فکر تکفیری توسط گروه ردای انحرافدی در
کشور رای اسالمی برداخته و مبدأ آن را یصر خوارج دانسته است .او بدیده تکفیدر
را اتفاقی ندانسته بلکه آن را مولود اسباب فکری و تربیتی و نفسدانی و اجتمدایی و
اقتصادی میداند که در بیدایش فکر تکفیر نقش داشدته کده از آن جملده :جهدل بده
دین ،جمود در فهم ظارر نصوص ،خودبینی و بسته فکر کردن است.

«دور مناهج التربية اإلسالمية في الحد من ظاهرة التکفير :رؤية تطبيقية لمناهج التربياة

اإلسالمية فی المرحلة» .مروج ،ب صزح ب عبدجحعا ا جحصقعبي ،جحسن جحعلمي حماتمر
مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة سةعود
جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف درصدد اثبات ایتدال در اسالم بوده و این که روش ردای تربیدت اسدالمی در
تأسیس یقل فردی مبتنی بر ارتباط با قرآن و سنت نبدوی مدمثر اسدت .آن گداه بده
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برخی از نمونه رای تربیتی و تعلیمی اشاره کدرده کده توانسدته مشدکل تکفیدر را بده
صورت مباشر یا غیر مباشر حل نمایدد و ایدن کدار را بدر یهدده اسداتید و معلمدان
گذاشته تا با اقتدار تمام با استفاده از راه کار رای تربیتدی یملدی نمایندد تدا از بدیدده
تکفیر جلوگیری نمایند.

«دور المؤسسا التعليمية في معالجة ظااهرة التکفيار» .رهيةه طةه جحعلةوجني ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف در این مقاله به نقش ممسسات تعلیمی و معلم و اسدتاد و روش ردا و ارشداد
نفسی و اجتمایی در تربیت دانشب وران و مهار کردن فکر آنان اشاره نمدوده تدا در
خطر تکفیر گرفتار نشوند.

«دور وسائل اإلعالم فی الترويج لألفکار التکفيرياة» .رضةز عبدجحوججةد جمةي  ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

نویسنده معتقد است که وسایل ارتباط جمعی با کثرت و بیشدرفت آن ردا نقدش بده
سزایی در گسترش تکفیر داشته است خصوصا آنکه مردم جامعه نیز بده خدوبی در
این زمینه توجیه نشده اند و بیشنهاد میدرد تا آراء تکفیری ردا ،توسدط متخصصدان
تجزیه و تحلیل و نقد شود.

«رساله في تکفير الروافض» .جب کمزل بزشز شم
بزشز ،ت قيق سيد بزغنوج ،،خم

0241ق4111/.م. .

جحد

جحمد ب سةليمز ،بة کمةزل

رسزئ اةي جحفةرق و جحمةذجهب اهةزهر  ،دجرجحسةالم،

«رؤية عالجية لظاهرة التکفير في ضوء الوسائل واألسالي

النظرية والتطبيقية» .م مةد

عبدجحدج علةي سةليمز ،و م مةد جحن ةد  ،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر:
ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
موضویات کلی که در این مقاله بررسی شددهاندد یبارتندد از :خطدر بدیدده تکفیدر،
مشوّه شدن چهره اسالم با تکفیر ،یواقب وخدیم فکدر تکفیدری بدر فدرد و جامعده،
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مخالفت تکفیر با ایتدال و سماحت اسالم ،امکان یالج درد تکفیر بدا دقدت نمدودن
در تشخیص آن ،ضرورت تشکیل مراکدزی جهدانی و فعّدال و متخصدص در زمیندة
مواجهه با تکفیر ،دور کردن اسالم از نتایج فکر اررابی ،ضرورت فعّال کدردن نقدش
ممسسات خیر در ترویج مفاریم وسطیت و ایتدال.

«سبل معالجة ظاهرة التکفيرا الجزائر نموذجا» .م مد طزهر حمةوش ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این مقاله رارکار رای درمان بدیده تکفیر در جامعه اسدالمی بده وید ه در کشدور
الجزایر بررسی شده است.

«سماحة االسالم وفتنة التکفير» .جحوحد ،جالسالمي  ،ش  ،021رمضز ،ة شةوجل 0282ق،.

ص .01-0

گزارشی از رمایش سماحة اإلسالم وفتنة التکفیر (بیروت ،تموز 2013م ).است .ایدن
رمایش به رمت اتحادیه یلمای بالد شام و با رمکاری تجمع یلمای مسلمین لبنان
در بیروت برگزار شد و حدود شصدت تدن از یلمدا و اندیشدمندان برجسدته از 32
کشور جهان در آن حضور داشتند .از جمله محورردای کده در ایدن رمدایش مدورد
بحث و بررسی قرار گرفتند میتوان به این موارد اشاره کرد :اسالم و تعدد مذارب
تکفیر در طول تاریخ بدیده تکفیر و رنج رای جهان اسالم خوارج و بیدایش تکفیر
در جهان اسالم دالیل و یوامل تکفیدر بزرگدان مدذارب و مواضدع آندان در قبدال
تکفیر.

«السيناريوها المحتملة لمستقبل ظاهرة التکفير» .عةالء عبةدجح فيظ م مةد ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این مقاله سناریو رای مختلفی برای آینده بدیده تکفیر و یواقب آن بیدان شدده و
برای رر کدام راهکاررایی معرفی شده است.
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الشبه التکفيرية ومهارا
« ُ

التعامل معها» .عبدجهلل ب نزصر آل سليمز ،أ .صزح ب بخيت

جحدو  ،جحسن جحعلمي حماتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی نقش ممسسات تربیتی و نهادرای آموزشی در محافظت نوجوانان و جواندان
از افتادن در ورطه تکفیر است .مملف معتقد است ممسسات تربیتی وظیفه دارند تدا
برنامه رایی را برای حمایت فکری از خانواده را ریخته و آن را یملیاتی کنند تا افراد
آن را از افراطگری فکری محافظت نمایند.

«شبها

استحالل الدماء واألموال والرد عليها وفا الضاوابط الشارعية» .هزحة ب ةت

م مد ب حسي جست ي  ،جحسن جحعلمي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث
جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این نوشتار ،مفهوم استحالل ،ضدوابط تحدریم ،شدبهات مربدوط بده اسدتحالل و
مناقشة آنرا بر طبق ضوابط شریی و موضویاتی دیگر در این ارتباط آمده است.

«شبها جماعة التکفير والهجرة عرض و نقد» .نزصةر م مةد م مةد جةزد ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این مقاله مملف به نقد و بررسی برخی شبهات مطدرح شدده از سدوی جمایدت
التکفیر والهجر برداخته است .شبهاتی از قبیدل :بدایینتدرین حدد اسدالم ،توقدف و
تبیین ،تکفیر با اصرار بر گناه ،تکفیر مقلد ،یمل ،شرط صحت ایمان و شدبهه تکفیدر
به تأویل .وی ثابت کرده یقاید شکری مصطفی و گروه او رمانند خوارج بدا تعدالیم
اسالم سازگاری ندارد زیرا اسالم بدرای افدراد بده مجدرد اقدرار بده شدهادتین ثابدت
میشود و نیز درصدد ابطال نظر جمایات تکفیری در انکار تقلید است.

«شبها

الجماعا

الرد عليهاا» .کةرم
التکفيرية المعاصرة المتعلقة بالتکفير والجهاد و ّ

حلمي ارحزت جحمد ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدمة
بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
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نویسنده بس از بیان مفهوم تکفیر و جهاد در لغت و شرع ،شبهات مربوط به تکفیدر
را که از سوی گروهرای تکفیری مطرح شده باسخ داده است .این شدبهات یبارتندد
از :تکفیر مسلمانان به سبب وقوع در معصیت ،تکفیر معیّن بددون ضدوابط شدریی،
تکفیر حاکم به غیر ما انزل اهلل به طور مطلق ،تکفیر بیروان محکومین به غیر ما انزل
اهلل ،تکفیر خروج کننده بر جمایت مسلمین ،تکفیر کسی که در جامعه خود اقامدت
نموده و از آنجا رجرت نکرده ،حکم بدر دیدار مسدلمین بده یندوان دیدار کفدر و...
رم چنین شبهات مربوط به جهاد مثل شبهه جهداد بدا حاکمدان ،کشدتن شدهروندان،
ردف قرار دادن گردشگران ،شبهه این که در اسالم جز جهاد نیست و شبهه این کده
تنها راه رسیدن به مقصد جهاد است.

«شبها الخوارج فی التکفير والرد عليها في ضوء الکتاب السنة» .عبدجحرزجق حسي جحمد،

جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم

م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

نقد و بررسی و ردِت ایتقادات خوارج در مفهوم ایمان و تکفیر ،موضوع ایدن نوشدتار
است .رم چنین آثار خطرناک فکر تکفیری خوارج بیان شده و راهرایی بدرای یدالج
آن ذکر شده است.

«الشبها العقلية والنقلية عند الخوارج وابطالها» .عزحية صةزح سةعد جحقرنةي ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف به بیان شبهات خوارج در کفر معصیت کدار برداختده و مخالفدت آنردا را بدا
آیات قرآن به اثبات رسانده و مدیی است تمدام اسدتدالل ردای خدوارج بدر تکفیدر
مرتکب کبیره از باب بیروی متشابهات و استدالل بده ادلده یدام و رردا کدردن ادلده
خاص است.

«شبها

الفکر التکفيري فی االستحالل ومناقشتها وف الضوابط الشرعية» .جحمةد بة

عبد جحعا ا جحقُصَير ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة
بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
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مملف درصدد بیان معنای استحالل و حکدم آن برآمدده و ایدن کده اصدحاب فکدر
تکفیری در بیان آن انحراف بیدا کرده و رر حالل شمارنده محرمی را کافر بده کفدر
اکبر دانسته و او را از اسالم خارج نموده و نیز آندان در بیدان امدوری کده بدا آن ردا
استحالل شناخته میشود منحرف شده اند زیرا گمان کرده اند که با احراز انسدان بدر
فعل حرام استحالل صادق است و نیز بیان کرده که اصحاب فکر تکفیری از تکفیدر
تمام افرادی که متهم به استحالل میباشند ابایی ندارند گرچه معدذور باشدند و لدذا
خون و ایمالشان را حالل میشمارند .آن گاه درصدد اثبات مخالفت اقوال و ایمدال
آنان با ضوابط شریعت برآمده و حق را بیان داشته است.

«شبها الفکر التکفيري المتعلقة بالوالء والبراء ومناقشتها وفا الضاوابط الشارعية» .کةرم
حلمي ارحزت جحمد ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدمة
بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
مملف به شبهات جمایات تکفیری در زمینه والء از قبیل :انحصار آنان در جمایدت
مسلمین ،تعصب و تحزتب ،تنها مصدر حق بودن ،تنها رربدر مسدلمین بدودن و نیدز
شبهات براء از قبیل :تبری از جوامع اسالمی ،تبری از کفار و تعامل با آنان ،تبدری از
یلما و تکفیر آنان با شبهه برداخته است.

«شروط التکفير» .خزحد عبةدجحلطيف م مةد ،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر:
ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
«شروط التکفير» .وازء غ يمي م مد غ يمي جحمد ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير:
ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
«شروط التکفير» .م ير ،ب ت حمود جحبةدرجني ،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر:
ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
«شروط التکفير فی الفقه اإلسالمي» .م مد ب مرعي جح زرثي ،جحسن جحعلمةي حمةاتمر
مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة سةعود
جإلسالمي 0284 ،ق. .
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بررسی شروط تکفیر بر اساس فقه اسالمی موضوع این مقاله است .در رمین زمینده
این موضویات بررسی شده است :معندای تکفیدر ،ارتبداط بدین حکدم بده تکفیدر و
ارتداد ،خطر تکفیر ،فرق بین تکفیر مطلق و معین ،شروط تکفیر کننده و تکفیر شده
و....

«شروط التکفير و ضوابطه» .خزحد عبدجحلطيف م مد نور ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .

بررسی شروط و ضوابط تکفیر از منظر قرآن و سنت موضوع این نوشتار است.

«شروط التکفير و ضوابطه» .وازء غ يمي م مد غ يمي ،جحسن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .

«شروط التکفير و ضوابطه» .وحيد ب م مد عبدجهلل جحعلي ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .

«شروط التکفير و موانعه» .م ير حمود سعد جحبدرجني ،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق. .

در این مقاله ،شروط تکفیر از قبیل تکلیف ،اختیار ،یلم به مخالفدت ،یددم اجتهداد،
یدم تأویل و نیز موانع تکفیر بررسی شده است.

«شروط وموانع تکفير المعين وأهم قواعد» .علي ب عبةدجحعا ا علةي جحشةب  ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی شروط و موانع تکفیر معیّن (تکفیر افراد خداص) و قوایدد در ایدن نوشدتار
بررسی شده است.
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«شيعة آل البي في الهند بين التکفير و التطهير» .م مدسعيد جحطر ي ،جحموسة  ،ش -17
 ،11ص .811-811
بررسی مشکالت و وضعیت شیعیان رند در مواجهه با جریانرای تکفیدری در ایدن
کشور موضوع این مقاله است.

«الغلو وأثره في ظاهرة التکفير» .جمزل م مد جحسيد عبدجح ميد ،جحسن جحعلمي حمةاتمر
مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة سةعود
جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این نوشتار ،غلو و اثر آن در بدیده تکفیر مدورد بررسدی قدرار گرفتده اسدت .در
رمین زمینه این موضویات بررسی شده است :حقیقت غلدو ،اسدباب غلدو ،مظدارر
غلو ،یالج غلو ،اثر غلو در تکفیر ،ریشه رای تاریخی غلو ،اندواع غلدو ،خطدر غلدو،
ضوابط غلو ،رابطة بین غلو و تکفیر ،مظارر غلو در تکفیر و...

«الصحوة االسالميه بين التطر

واالعتدال؛ نتائج التطر  :التکفير والتفسي والتبديع»،

م مود هرموش ،رسزح جحتقر ب ،ش  ،00م رم ة صفر 0207ق ،.ص .401-419

آسیب شناسی بیداری اسدالمی از منظدر حرکدت ردای افراطدی و خشدونتگرایانده
موضوع این نوشتار است .نویسنده یواقدب برخدی رفتدار ردای خشدونتگرایانده و
تکفیری را بر بیداری اسالمی و آینده جهان اسالم بررسی کرده است.

«ضروريا

الدين و الماه  :دراسة فی المنطلقا

لظاهرة التکفيار» .م مةدهزد

آل

رجضي ،جحم هز  ،ش  ،21تزبستز0241 ،ق ،.ص 448-417ر ش  ،27پز يا 0241ق ،.ص

.018-11

«ضوابط التکفير» .جبرجهي جمي جحمد عقو  ،جحسن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر:
ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
موضویات کلی که در این مقاله بررسی شدده یبارتندد از :ضدوابط تکفیدر مطلدق و
معین ،فرق تکفیر مطلق و معین ،موانع تکفیر ،راه کار رای جلوگیری از تکفیدر (نشدر
گفتار ارل یلم و رربران دینی ،بربایی جلسدات ،تددریس سدخنان بزرگدان ،بخدش
ایالمیهرا ،تذکر خطبا).
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«ضوابط التکفير في ضوء السنة النبوية» .نوجل ب ةت عبةدجحعا ا جحعيةد ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

در این نوشتار ضوابط ،شروط و موانع تکفیدر در برتدو سدنت نبدوی بررسدی شدده
است.

«ضوابط التکفير فی الفکر اإلسالمي :بين النظرية والتطبي » .ثزئر علةي جح ةالق ،منلة
جزمع دمشق حلعلوم جالهتصزد وجحقزنوني  ،سزل  ،41شمزر 4104 ،0م ،.ص .211-280
«ضوابط التکفير و شروطه» .وحيد ب م مد ب عبدجهلل جحعلي ،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر
مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة سةعود
جإلسالمي 0284 ،ق. .

«الطرق المرجوة لعالج ظاهرة التکفير» .سعيد ،س جنور رزق ،جحسن جحعلمةي حمةاتمر
مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة سةعود
جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف در این مقاله به بارزترین راه رای یدالج بدیدده تکفیدر و نیدز ارمیدت نقدش
خانواده در حفظ فرزندان در برابر انحراف و اثبات ایتدال شریعت اسدالمی و لدزوم
بیروی از سیاست رفق و مدارا با افراد تکفیری برداخته است.

«ظاهرة التکفير ...تخلف حضاري» .م مد ز جحد  ،بصزئر ،ش  ،21تزبستز0281 ،ق/.
4119م ،.ص .411

«ظاهرة التکفير :عوامل النشأة و طرق العالج» .م مةد شةقير ،جحم هةز  ،ش  ،11شةتزء
0280ق ،ص .047-008

بررسی یلل و اسباب بدیده تکفیر و رارکارردای یدالج ایدن بدیدده موضدوع ایدن
نوشتار است.

«ظاهرة التکفير فی األمم األخری تاريخ التکفير فی الکناائ

الغربياة» .عةزدل م مةد

جحمد سليمز ،،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة
بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
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بررسی جریان تکفیر در ادیان غیر اسالم در طول تاریخ ،موضوع این نوشتار است.

«ظاهرة التکفير الماهبي باين الاديني و الفقهاي و السياساي» .م مةد شةقير ،رسةزح
جحتقر ب ،ش  ،10رمضز ،و شوجل 0280ق ،.ص .24-49
در این مقاله ،اسباب و نتایج و نیز آثار بدیده تکفیر از منظر دینی ،فقهدی و سیاسدی
از منظر مذارب اسالمی بررسی وتحلیل شده است.

«ظاهرة التکفير :بحا

فقهاي اساتداللي» .رسةزح جحتقر ةب ،ش  ،11جمةزد جالوحةي

وجمزد جآلخر 0284ق ،.ص .81-40

ب ورشی در زمینه ابعاد فقهی بدیده تکفیر و یوامدل گسدترش آن در زمدان حاضدر
است .در این مقاله ابتدا به بررسی اقسام تکفیر و شرایط فتوا دادن به کفر یک فرد و
یا گروه مذربی به جهت داشتن ایتقادی خاص به یکدی از مسدائل دیندی و مدذربی
برداخته شده و سپس موازین فقهی آن بررسی گردیده است .نویسنده ،ضمن تجزیه
و تحلیل آیات قرآنی مربوط به تکفیر ،به بیان اسباب کفدر و الحداد و انکدار یقایدد
دینی از منظر قرآن کریم برداخته و اقسام انکار و شرایط تحقدق کفدر و ارتدداد را از
لحاظ فقهی بررسی نموده اسدت .در ادامده ،نویسدنده بده بیدان انحرافدات ایتقدادی
گروه رایی مانند نواصب ،غالت ،مجسمه ،مجبره و خدوارج برداختده و وارد کدردن
اتهام به یک فرقه و مذرب از مدذارب اسدالمی را امدری بیچیدده ارزیدابی کدرده و
حساسیت موضوع را تبیین نموده است.

«ظاهرة التکفير بين الدين والسوسيولوجيا» .جعفةر م مةد حسةي اضة جهلل ،جحوحةد،
جالسالمي  ،ش  ،027جمزد جالوحي 0281ق ،.ص .41
بررسی بدیده تکفیر از منظر دین و جامعه شناسی موضوع این نوشتار است.

«ظاهرة التکفير واالرهاب داخل المجتمعا

االسالمية وخارجها اساتراتيجية العاالج

والمواجهة» .م مد حس جحا ةر ،جحسةن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت
جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مؤل

معتقگ است پگيگه تکفير در دو جهت ظهور و بروز دارد :يکي فکري و فرهنگي ک

افکار اشتباهي را بر اساس فه فاسگ از احکام اسالم و فتاواي امراه کننگه در نتيجة سلوک
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انحرافي از مقاصگ شريعت داراي اذشت ررض ميکنگ و ديگري جهت رملري اسرت کر
سلوک افراد را مخرّب و معارض افراد و جامعر مرينمايرگ .او نيرز راهکارهرايي در راسرتاي
رالج اي پگيگه در داخل و خارج بيا کرده است.
«ظاهرة التَّکفير ..وجهة للمعالجة» .جحسيد جعفر اض جهلل ،منل جحوحد ،جإلسالمي .

«ظاهرة الغلو في التکفير» .وسف جحقرضزو  ،جحمسل جحمعزصر ،ش  ،9جحم ةرم ة صةفر
0897ق ،ص .91-18

بررسی غلو و افراطیگری در جامعه اسالمی و نتدایج آن بده وید ه در تکفیرگرایدی
موضوع این نوشتار است.

«عقلية التکفير وسما شخصيته رؤية نفساية واجتماعياة» .م مةد جحشةزمي ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

موضویات کلی :نشانه رای تکفیریرا (جوان بودن ،کم خردی و اندیشة کم ،اخذ به
ظارر یبادت و یدم درک باطن آن ،یدم شناخت فقه خالف ،احتدرام نگذاشدتن بده
مخالف ،ارانت به مخالف ،بی احترامی به بزرگان مردم) ،اسباب اجتمدایی گسدترش
فکر تکفیری (جهالت یلی الخصوص به مسائل دیندی ،کوتداری یلمدا در مقابلدة بدا
مخالفان ،شیوع ظلم ،جدایی بین جوانان و مربیان ،دخالت کفدار در بدالد مسدلمین،
خلل در روش رای برخی از احزاب و گروهرای معاصر ،کوتهنظدری و کمدی صدبر،
غرور ،تندروی و افراطگری) ،راه یالج این بدیده نفسی و اجتمایی و. ....

«عالج ظاهرة التکفير رؤية فقهية تأصيلية» .عبدجحستزر جبرجهي جحهيتةي ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

موضویات کلی که در این مقاله بررسی شده یبارتند از :بیددایش فکدر تکفیدری در
قدیم و جدید ،نظر یلما درباره تکفیر ،یالج بدیدده تکفیدری معاصدر از راه فکدر و
یمل و طریق ایتدال رمراه با ایتماد به نصوص شریی و بدون ارمال نقش مقاصدد
یامة تشریع و افتادن در دشنام و سب.
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«علماء األمة في مواجهة فتنة التکفير» .حس علي جحتر کي ،نهج جإلسالم ،سزل 4108م.
بررسی وظایف و مسئولیت یلما و اندیشمندان در برابر گروهرای تکفیری موضدوع
این مقاله است .این مقاله قبال در رمایش سةماحة اإلسدالم وفتنةة التکفیدر (بیدروت،
تموز 2013م ).ارائه شده است.

«العوامل التربوية غير السليمة المؤدية إلی انتشار ظاهرة الفکر التکفيري لدی الشاباب

من وجهة نظر طلبة جامعة الملک فيصل» .جحمد جحقوجسم و عبدجحشزاي جحمد ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد

ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف درصدد آشنا کردن مخاطب به یوامل تربیتی غیرسالمی اسدت کده منجدر بده
گسترش بدیده اندیشه تکفیری نزد جوانان شده است.

«الغلو فی التکفير وأثر في مستقبل اإلساالم» .جبةرجهي طلبة حسةي  ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف معتقد است :غلو در تکفیر موجب شدیوع دشدمنی و تفرقده و اخدتالف بدین
مسلمانان و سبب ضعف قوت آنان گشته و بر آیندة اسدالم تأثیرگدذار اسدت و نیدز
موجب میشود ریختن خدون ردایی حدالل شدود و ندزد غدرب اسدالم تنهدا خطدر
تهدیدکننده به حساب آید و نیز غلو در تکفیر از اسباب گسدترش تدرور شدده و در
یقول مردم به اسالم نسبت داده خوارد شد.

«الغلو فی التکفير واستباحة الدماء» .اهد ب صةزح جحعنةال ،،منلة جحبيةز ،،ش ،840
جمزد ،جألوحی 0281ق/.مزرس 4102م.

بررسی نتایج غلو و افراط گرایی در دین در بیدایش تفکر تکفیری است.

«الغلو فی الدين سب من أسباب ظاهرة التکفير» .صزح بة حزمةد جحراةزعي ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
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در این مقاله اسباب و مظارر غلو که منجر به تکفیر میشود و نیز وسایل یدالج آن
مورد بررسی قرار گرفته است .مولف ضمن تبیین سماحت اسالم بیان داشته اسدالم
دین مدارا و رحمت و به دور از شدت و قساوت و حد وسط بین افدراط و تفدریط
است.

«الغلو فی الدين و مجاوزة الوسطية» .عدنز ،ب عبد جحةرزجق جح مةو جحعلبةي ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی غلو در دین و اسباب بیدایش بدیده انحراف و آثار انحراف در دین (انتشدار
تکفیر دیگران ،غلو در دین) ،راهکاررای یالج انحراف موضوع این نوشتار است.

«فتوي سماحة الشيخ احمد کفتارو المفتي العام للجمهورية العربية الساورية ساابقا ا

ال المفتي العام للجمهورية العربية السوريةا رئي
يرحمه ل ّ

مجل

االفتاء األعلي فاي

عدم تکفير المسلم» .آاةزق جح ضةزر ،جالسةالمي  ،سةزل  ،9ش  ،07صةفر 0241ق ،ص

.291-292

عبادال القرضااوي» .رسةزح جحتقر ةب ،ش ،14
«فتوی فضيلة الشيخ الدکتور يوساف
لّ

ذوجحقعد و ذوجح نه 0241ق ،ص 421-407ر آازق جح ضزر ،جالسالمي  ،ش  ،07صةفر

0247ق ،ص .140-299

باسخ یوسف قرضاوی در جواب به سوالی درباره تکفیر افراد مذارب دیگر است.

«فتوی فی الحار من کتاب :إحکام التقرير في أحکام التکفير» .جحبيز ،،ش  ،080رجب
0209ق ،.ص .07-01

«فتوی :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء بالسعودية حول کتابي :التحااير مان

فتنة التکفير ..صيحة ناير» .عبدجهلل ب عبدجحرحم جحغد ز ،و بکةر بة عبةدجهلل جبوز ةد،
جحبيز ،،ش  ،011ص .87-81

«الفضائيا العربية...وظاهرة التکفير دعم أم مواجهة» .سزمي جحشر ف ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
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«فکر التکفير عند جماعا االسالم السياسي» .جحالم م مد جحسةعد ارهةود ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

مملف معتقد است :جوامع یربی کنونی در قرن بیستم با گذشته را فاصله زیادی بیدا
کرده و تعامل با افکار مغایر خود را نمیبذیرد و لذا به تکفیر دیگدران روی آورده و
این فکر با ایتدال اسالم سازگاری ندارد و بده طدور یمدده مملدف درصددد نقدد و
تحلیل افکار تکفیری جمایت رای اسالمی سیاسی در مصر از یصدر سدیدقطب بده
بعد برآمده است.

«فهم الخوارج الخاطئ للتکفير واآلثار المرتبة علی ذلک» .سليمز ،ب سزح جحسة يمي،

ماتمر جإلرهز

بي تطرف جحفکر واکر جحتطرف اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي ،

ربيع جحلزني 0280ق .

بررسی فهم خوارج از تکفیر و آثار و یواقب این فهم بر جهان اسالم موضدوع ایدن
نوشتار است .برخی یناوین مورد بحث یبارتند از :اسباب ظهور تکفیر به غیر حدق
در بین امت ،خوارج اولین تکفیریرای امت اسالم ،یدم تفریق بین اطالقدات کفدر،
تکفیر با گناه و...

«في إديولوجيا التکفير -قراءة تحليلية نقدية» .جح يز ،جحطيب  ،ش  ،41شتزءة ربيع4102م.
«في سبيل اإلصالح :التکفير بغيآ و عدوانآ غير التکفير تأويآل و نظرآ  -األحادي

في

ذلک ،و خطار الرواياة باالمعني» ،م مةدتقي جحهالحةي ،جحشةهز  ،ش  9 ،077رجةب
0827ق ،ص .1-2

«في مفهوم التکفير» .خلي جبورحمه ،منله کلي جحدرجسزت جالسالمي و جحعربي  ،ص.011-71

«فيض القدير في تبرئة السلفية من الغلو والتکفيار» .واةزء ب ةت صةزح جحفةز ا ،سةن
جحب وث و جورجق جحعم جحمقدم ح دو ،جحسلفي مة هج شةرعي و مطلةب وط ةي ،جحمنلةد
جحلزحا ،ص .814-801
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«قضايا التکفير وآثارها المترتبة علی التطورا

السياساية واالجتماعياة» .جشةرف بة

م مد هزش و سيوطي ب عبدجحم زس ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصةزت
جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
موضویات کلی که در این مقاله بررسی شده یبارتند از :مفهوم تکفیر ،ارتباط تکفیر
با فتنه ،بر حذر کردن یلما مردم را از خطر اتهام دیگران به کفر ،ندزاع و اخدتالف از
آثار تکفیر و. ....

«القواعد الفقهية المعالجة لظاهرة العلاو فای التکفيار» .حزمةد بة مةد بة حميةدج،

جحندعزني ،منل جزمع أم جحقر  ،ش  ،14ربيةع جألخةر 02484ق /مةزرس 4100م ،ص

.472-010

بررسی قواید و احکام فقهی در یالج و درمان بدیده تکفیدر موضدوع ایدن نوشدتار
است.

«کفر االستحالل :المفاهيم والضوابط ورد الشبها » .مصةطفی جحشةيخ ةزحي ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

موضویاتی که در این مقاله بررسی شده یبارتند از :مفهوم صحیح از کفر اسدتحالل،
تصحیح فهم اشتباری بدرای برخدی از مسدائل فقهدی مبتندی بدر سدوء فهدم از کفدر
استحالل ،مفهوم استحالل ،ارتباط استحالل با جحود و تکدذیب ،اقسدام اسدتحالل،
ضوابط شریی حاکم بر استحالل ،تکفیر اصرار کننده بر معصیت.

«الکفر واإليمان في ميزان الوحدة» .حس أحمد جحهزد  ،جحوحةد ،جالسةالمي  ،ش ،029
رجب 0281ق ،ص .11

در این مقاله ضمن بررسی ریشهرای تفکر تکفیری ،شاخصهرای ایمدان و کفدر را از
منظر شرع مقدس بررسی کرده است.

«الکفر ودالالته في األحادي
ربيع4102م.

النبويةا قراءة تحليلياة» .جح يةز ،جحطيبة  ،ش  ،41شتزءةة
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«المباحاة و المناظرة :تکفير أزهري للمؤمنين بظاواهر القارءان» ،م مةد رشةيد رضةز،
جحشهز  ،ش  ،487رجب 0814ق ،ص .299-211

«متطلبا

تجسيد األمن الفکري من خالل المناهج التعليمية» .جحسعيد سليمز ،عوجشر ،

جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم
م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
مملف در این مقاله به تعریف مفاریم اساسی متداول درباره ارمّ اسباب انحدراف در
دین و اثر روش رای تعلیمدی در آن ،نقدش روش ردای تعلیمدی در محقدق سداختن
امنیت فکری و دوری از انحراف برداخته است و در آخر به خطر تکفیر و نقدش آن
در از بین بردن استقرار و امنیت و صلح در جوامع و تأثیر بدر اقتصداد و تجدارت و
گردشگری و فکر و اجتماع و روح و ورزش اشاره کره است.

«المجتمع اإلسالمي وشبهة عدم تطبيقه للشريعة» .سليمز ،وحدخسةزل ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

مملف درصدد مناقشه حکم به تکفیر دولتردای یربدی و اسدالمی بده دلیدل حکدم
کردن آنان به غیر ما انزل اهلل است و در حقیقت ،درصدد مناقشه آراء سدید قطدب و
بیروان اوست که ارل تکفیر سیاسی بوده اند و لذا مملف بیشنهاد صبر در برابر چنین
حاکمانی را میدرد.

«المرات

الشرعية لعالج الظاهرة التکفيرية» .جسةمزعي بة م مةد علةي عبةدجحرحم ،

جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم

م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

مملف در این مقاله به مفهوم تکفیر و بیدایش و حکدم آن و مراتدب شدریی یدالج
بدیده تکفیر از راهرای بازدارندگی و مداوا برداخته است.

«مسائل فی التکفيار» ،عبةدجحعا ا م مةد آل عبةدجحلطيف ،جحبيةز ،،ش  ،11ربيةع جحلةزني
0208ق ،ص .22-81
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«مسلمون و تکفير اهل القبله» ،جعفر سب زني تبر ةا  ،رسةزئ و مقةزالت تب ةا اةي
موجضيع السفيه و کالميه و اقهيه و ايهز جحدعو ،جحي جحتقر ب بي جحمذجهب اه  ،موسسة
جالمزم جحصزدق 0240 ،ق  ،ص .449-419

«مسؤولية المؤسسا

اإلجتماعية في عالج داء التکفير :مقارباة تأسيساية أولياة مان

منظور قرآني» .جحسيد عمر ،جحسن جحعلمي حماتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث
جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

در این نوشتار بس از بیان مفهوم کفر و ارتباط آن بدا تکفیدر رارکدار ردای مدداوا و
درمان تکفیر از منظر قرآن بررسی شده است.

«مسؤولية المؤسسا التنشئة االجتماعية (األسرة والمساجد)» .دجود بورهيبة  ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

بررسی نقش مهم خدانواده و مسدجد در جوامدع اسدالمی در محافظدت جواندان از
گرایش به تفکرات تکفیری است.

«مسؤولية المؤسسا

الدعوية في عالج ظاهرة التکفير» .حميزء ب ةت سةليمز ،جحطو ة ،

جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم

م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بیان نقش ممسسات دیوت و ارشاد در یالج تکفیر موضدوع ایدن مقالده اسدت .بده
یقیده نویسنده ممسسات دیوت و ارشاد بایدد راه ایتددال کده از خصدائص اسدالم
است را بیش گرفته و آن را در نفوس جوانان نهادینه نمایند و میانده روی و ایتددال
اسالم در امر به معروف و نهی از منکر و مقابلة با تکفیدر اسدت و نیدز مدردم را بده
حقوق والیان امر و یلما تذکر درند.

«مسؤولية المؤسسا

الدعوية فاي عاالج ظااهرة التکفيار» .عبةدجحرحي بة م مةد

جحمغذو  ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
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مملف درصدد بیان راه رایی بدرای ممسسدات دیدوت و ارشداد اسدت تدا بده طدور
زیربنایی با بدیده تکفیر مقابله نمایند.

«مسؤولية بعضي مؤسسا

المجتمع في عالج ظاهرة التکفير» .م مد حمد ک ز ،ميغةز،

جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم

م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

مملف معتقد است نهادرای تعلیم و تربیت مدیتوانندد بدیدده تکفیدر را بدا انتخداب
رارکار رای مناسبی یالج نمایند .وی برخی از این راهرا را برشمرده از جمله :تأکید
بر معیار رای اخالقی ،تأکید بر ایمان راسدتین و یلدم ندافع و یمدل صدالح ،ریایدت
معیار رای شریی برای انتخاب رربران دینی ،امتیاز یلمی داشتن و صبور و متواضدع
بودن و مدارا نمودن با مردم ،محقق ساختن مصالح دنیوی و اخروی برای یموم بده
شریعت ،داشتن برنامهرای سمعی بصری در بیان آثار سوء بدیدده تکفیدر بدر فدرد و
اجتماع.

«المسؤولية األمنية للمعلم» .م مد يی غيال ،،جحسن جحعلمي حماتمر مةزهر ،جحتکفيةر:
ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .
نویسنده به نقش معلم در تربیت و توجیه و بیان شبهات و رفع اشدکاالت شداگردان
برداخته که این واجب باید با تمکتن یلمی او رمراه باشد و نیز مشارکت دولدت در
انجام این وظیفه را ضروری میداند و نیز شبهات خدوارج در کفدر معصدیت کدار را
ذکر کرده و از آن را باسخ داده و اثبدات کدرده تمدام شدبهات آندان از قبیدل بیدروی
متشابهات و رجوع به ادلة یام و ترک خاص بوده در حالیکه خاص مقدم بدر یدام
است.

«مفاهيم خاطئة حيال المنهج السلفي ربط المنهج السلفي بالتکفير» .حطيف ب ةت عبةدجهلل

ب م مد جحنلعود ،سن جحب وث و جورجق جحعم جحمقدم ح دو ،جحسلفي م هج شةرعي و
مطلب وط ي ،جحمنلد جحلزحا ،ص .104-290
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«مفهوم الجاهلية وعالقته بالتکفير ،دراساة تقويمياة» .جحمةد بوعةود ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

این مقاله در ردِت تکفیر سیاسی نوشته شدده و دیددگاه سدید قطدب در آن نقدد شدده
است.

«مقاربة األمن العقدي:مدخل للدورة الوقابية لمواجهة المنظومة التکفيرياة» .عبةدجحقزدر

سعيد عبيکشي ،جحسن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة
بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

این مقاله در ردِت سید قطب و گروه رای تکفیری جهادی است که جوامع اسدالمی را
جامعه جارلی نامیده و فقط خود را مممن واقعی میدانند و برای خود امیری معدیّن
کرده و با او بیعت میکنند و خود را امثال صحابه میدانند.

«منهج أبي حامد الغزالي في معالجة التکفير و آثارها علی الدعوة اإلسالمية» .جزبر ب

زج د جحسمير  ،ماتمر جحدعو ،جإلسالمي و متغيةرجت جحعصةر ا 1-7ربيةع جالول 0241ق/.

 07-01أبر

4111م .

در این تحقیق ،خطر شیوع تفکر تکفیری در جامعه اسالمی بررسی و تحلیدل شدده
است .نویسنده در دستیابی به رددفش ،رارکارردای ابوحامدد غزالدی جهدت دوری
جامعه از این بدیده را بررسی و معرفی کدرده اسدت .نویسدنده از اسداتید دانشدکده
اصول الدین دانشگاه اسالمی غزه است.

«المنهج القرآني في عاالج ظااهرة التکفيار» .صةزح

ب ةت جحشةر ف حسةي م مةد

جحهنزر  ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

استفاده از تعالیم قرآنی در درمان بدیده تکفیر موضوع این نوشدتار اسدت .از جملده
موضویاتی که نویسنده مورد بحث قرار داده این موارد رستند :تعریف تکفیر ،خطدر
تکفیر ،لزوم یدم تشکیک در اسالم دیگران ،لزوم بررسدی قبدل از حکدم کدردن بدر
دیگران ،تأکید بر اخوت ایمانی ،توصیف گروهرای در حال جنگ به ایمدان ،امدر بده
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اصالح بین افراد در حال نزاع ،تأکید بر برادری ایمانی ،نهدی از غلدو و نسدبت دادن
بدون یلم به خدا ،دیوت بر طلب یلم صحیح ،حسن تعامدل بدا دیگدران ،اسدلوب
گفت وگو و قنایت نمودن به حجت ،تمسک کردن به خدا و دوری از تفرقه ،امر بده
طایت اولی االمر.

«منهج الوسطية في التشريع اإلسالمي وأثره فی الوقاية من ظاهرة الغلو والتکفير» .نورجحةد

بوحما ،،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة بةزحماتمر

اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

مملف معتقد است :بارزترین قضایای شریی که در آن انحراف از حد ایتددال بدیدد
آمده مسئلة غلو در تکفیر است امری که موجب تعدی و ظلم بر خونرا و اموال و
آبرو رای مردم شده است و لذا مملف درصدد بیان مهمتدرین راهحدلردا بدرای ایدن
بدیده برآمده که بر اساس فعال کردن روش ایتدالی اسالم در تعلیم و تربیت و نشر
تعالیم صحیح اسالم از راه حکمت و مویظه حسنه و ریایدت حقدوق شدریی بدین
افراد جامعه است.

«مواجهة التکفير واالحتالل» .هيئت جحت ر ر ،رسزح جحتقر ب ،ش  ،11جمزد جالوحةي و
جمزد جآلخر0247 ،ق ،ص .1-1

«موقف السنة النبوية من الغلو فی الدين» .غزد ،عبد جحلطيف جح ليبةي ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

بررسی غلو در دین از منظر سنت نبوی اسدت .نویسدنده غلدو را از اسدباب بدیدده
تکفیر دانسته و بیشنهادرایی برای دوری از این انحدراف داده اسدت .وی در رمدین
زمینه بحثی درباره سماحت شریعت ارائه کرده است.

«موقف ائمه المسلمين من التکفير» .ثقزا جحتقر ب ،ش  ،27اةرورد
.011

 ،0891ص -91

«نصاب اإليمان والکفرا في نقد ملّة التکفير ومقوالته» .جح يةز ،جحطيبة  ،ش  ،41شتزءةة
ربيع4102م.
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«النصوص الشرعية المتشابهة وأثر الغلط فاي فهمهاا علای األمان الفکاري کابعض

النصوص في الجهاد أنموذجا» .عبدجهلل ب عبدجحعا ا جحغمالس ،جحمةاتمر جحةوط ي جألول
حألم جحفکر ت ت شعزر اجحمفزهي وجحت د زت اجزمع جحمل؛ سعود0281 ،ق.
«نماذج من شبه الجماعا

التکفيرية المعاصرة والرد عليهاا» .عبةدجهلل بة مطلةق بة

عبدجهلل جحمطلق ،جحسن جحعلمةي حمةاتمر مةزهر ،جحتکفيةر :ملخصةزت جحب ةوث جحمقدمة
بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق. .

«نموذج تشخيصي وإطار بحاي مقترح لدراسة ظاهرة التکفير باعتبارها مهاددا لألمان

الفکري» .عبدجهلل جحبر د  ،ب وث جحماتمر جحةوط ي جألول حألمة جحفکةر ت ةت شةعزر
اجحمفزهي وجحت د زت اجزمع جحمل؛ سعود0281 ،ق .
«وسائل و اسالي عالج ظاهرة التکفير» .حص ب ت م مد ب مبزرک جحخةزطر ،جحسةن
جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مةد
ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

مملف درصدد یالج بدیده تکفیر از راه دروس یلمی و روش رای درسی ،خطبه را،
برنامهرای توجیهی ،جلسات ،اجالسرا و نیز برخی اسلوبردای بازدارندده برآمدده
است.

«الوسائل واالسالي

القرآنية في عالج ظاهرة التکفير» .جهبةزل بة عبةدجحرحم جبةدجح،

جحسن جحعلمي حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم

م مد ب سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

در این نوشتار نویسنده درصدد بیان تفصیلی اسلوبرای خطدابی و تدوجیهی قدرآن
در بر حذر داشتن مردم از واقع شدن در تکفیر برآمده و در استقرای این گونه آیدات
و نیز روایات اسلوب یلمی را دنبال کرده است.

«وسائل عالج ظاهرة التکفير» .عزص ب عبدجهلل جحقر وني ،جحسن جحعلمي حماتمر مزهر،
جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بزحماتمر اجزمع جإلمزم م مد بة سةعود جإلسةالمي ،
0284ق .
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مملف به مهم ترین وسایل یالج بدیده تکفیر از قبیل نشر یلم برگرفته شده از قرآن
و سنت و سلف امت و برجسته کردن جایگاه یلمای ربانی و برریز کدردن از اخدذ
یلم از افراد جارل و احتراز از مفارقت جمایت و شذوذ و ضرورت ینایت به نشدر
کتاب رای امامان سلف برداخته و نیز گفتوگو و نصیحت با صاحبان فکر تکفیدری
را وظیفة مهم یلما دانسته و مقابلة با این فکر انحرافی را مسئولیت بدزرگ حاکمدان
دانسته است .او در آخر طرح تأسیس مرکزی برای بحث کردن بدا تکفیدری ردا و رد
شبهات آنان و چاپ کتاب رای سلف و برگزیدة از کالم امامان را به لغات مختلدف
میدرد.

«وقفا تأصيلية التکفير بين العلم والجهل» .اهد بة سةعد جحاج ةد  ،جحسةن جحعلمةي
حماتمر مزهر ،جحتکفير :ملخصزت جحب وث جحمقدم بةزحماتمر اجزمعة جإلمةزم م مةد بة
سعود جإلسالمي 0284 ،ق .

«هل يجوز تکفير المسيحيين؟ قراءة من واقع الحياة في کتاابين مسالمين حادياين».
کمي حشيمه ،جحمشرق ،شمزر  ،72کزنو ،جحلزني و حا رج ،4111 ،ص .412-421

2
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الف) کتابها

اسم و خشونت :نگاهی نو باله پدیالده تکفیالر .حسدین احمدد
الخشن ،ترجمه موسی دانش ،مشهد ،بنیاد بد ورشردای اسدالمی
آستان قدس رضوی340 ،1310 ،ص ،وزیری.
این اثر ترجمه کتاب جالسالم وجحع ف هرجء ،اةي مةزهر ،جحتکفيةر (نوشدته
حسین احمد الخشن  ،مغرب ،دارالبیضاء بیروت ،مرکز الثقدافی العربدی،
1428ق2006 /م203 ،ص ،وزیری) است .نویسنده ،در کتاب حاضدر بده
واکاوی مسئله خشدونت و تکفیدر در اسدالم برداختده و بده بسدیاری از
سمال رای مطرح شده دربارة این موضدوعردا باسدخ داده اسدت .کتداب،
مشتمل بر بنج فصل است و نگارنده طی آنرا به تبیین اصول و معیاررای
تکفیر برداخته ،خاستگاهرای تکفیر و برخی وی گدیردای تکفیدریردا را
برشمرده ،به گونهرا و شکل رای تکفیر اشاره کدرده ،و در بایدان گفتمدان
تکفیری را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

اسم و کفر :تعریف اسم و کفر ،معیار هالای اسالم و کفالر،
بررسی فتاوای تکفیریها( ...مجموعه مقاالت بیسالت و یکمالی
همایش علمی ال تحقیقی مذاهب اسالممی کمیسالیون کممالی..
گروه ب ورشی موسسه مذارب اسالمی ،چابهدار ،نهداد نماینددگی
مقام معظم رربدری در امدور اردل سدنت سیسدتان و بلوچسدتان،
دبیرخانه825 ،1377 ،ص ،وزیری.
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مجمویه مقاالت ارائه شدده بده کمسدیون کالمدی بیسدت و یکمدین
رمایش یلمی د تحقیقی مذارب اسالمی در سال  1371میباشد کده
بدا رمکداری نویسدندگانی از فدریقین تددوین یافتده اسدت .مقداالت
کمیسیون کالمی در این دوره یمددتا در موضدوع تعریدف اسدالم و
کفر ،معیاررای اسالم و کفر و بررسی فتاوای تکفیریرا بوده است.

اسم و نفی خشونت و افراط گرایی .سلیمان مال ،تهدران ،نشدر
احسان282 ،1311 ،ص ،رقعی.
نویسنده در کتاب حاضر به بررسی دیدگاه اسالم دربارة تروریسدم و
خشونت برداخته است .در این ررگدذر ابتددا مهدم تدرین اصدول در
دیوت انبیا و مراحل مسالمت آمیز آن بررسدی شدده اسدت و سدپس
دیدگاه ادیان و مکاتب نسبت به ضدرورت اجتمدایی جندگ مطدرح
گردیده است .آن گاه قوانین کارش درنده خسدارت ردای جنگدی در
اسالم معرفی و ایترافات برخی از دانشمندان واقع گرای غرب درباره
جنگ رای ررایی بخش اسدالم ارائده شدده اسدت .در ادامده ،موضدع
صریح اسالم درباره معتقدان سیاسی درون مکتبی و مخالفدان بیدرون
مکتبی بیان و ریشهرای تاریخی بدیدآورندگان نگدرشردای افراطدی
دربارة جنگ مورد مطالعه قرار گرفته است .در بایان ،ضمن برداختن
به مفهوم شریی جهاد و موقعیت شناسدی آن در قدرآن ،تفداوت ردای
بنیادین میان یملیات استشهادی و اقدامات انتحاری بازگو و دیددگاه
اسالم دربارة جنگ تمدنرا آورده شده است.

بازخوانی تکفیر و تکفیرگرایی در بی مسلمانان .یلی اکبدر نیدکزاد
تهرانی ،قم ،نوای قلم82 ،1371 ،ص ،بالتویی.
مروری بر دیدگاهرای تکفیری برخی از فرقهرای اسالمی و نقد ایدن
دیدگاهراست .نویسنده ضمن بیان بیشینهای از تکفیر و «تکفیرگرایی»
در جهان اسالم از زمان بیامبر اسالم  و بس از آن به ریشهیدابی
این بدیده و یوامل اجتمایی ،سیاسی و فررنگی آن برداختده اسدت.
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وی ابتدا به معیاررای اسالم و کفدر در جهدان اسدالم اشداره کدرده و
موجبات کفر را انکار توحید و رسالت نبوی ،انکار ضدروری دیدن و
مذرب و ارتکاب گناه کبیره دانسته و شرک خفی را نیز موجب کفدر
افراد محسوب نکرده است .آنگاه به بیشینه تاریخی تکفیر مسدلمانان
برداخته و دیدگاهردای مدذارب مختلدف اسدالمی را در ایدن زمینده
منعکس نموده است .وی ادله یددم جدواز تکفیدر را از قدرآن کدریم،
روایات نبوی ،سیره بیامبر اسالم و سیره و روایات ائمه معصومین

استخراج نموده و ورابیت را به ینوان یک آیین تکفیرگرایی در میان
مسلمانان ارلسنت معرفی کرده و یقاید و دیدگاهرای تکفیری محمد
بن یبدالوراب در مورد مشرک خواندن شیعیان را نقد کرده و شبارت
رای خوارج دوره صدر اسالم را با ورابیان امدروزی بررسدی نمدوده
است.

بررسی فتوای تکفیر در نگاه مذاهب اسممی .حسین رجبی ،تهدران،
نشر مشعر74 ،1371 ،ص ،بالتویی.
در این کتاب برای روشن شدن حقیقت مسئله تکفیر ،بدا نگداری بده
قرآن و روایات و گفتار بزرگان مذارب اسالمی ،بده بررسدی فتدوای
تکفیر در اسالم و سایر مذارب برداخته اسدت .بده ایتقداد نویسدنده،
تکفیر در روایات شیعه و ارل سنت ،مسئلهای بسیار خطرناک معرفی
شده است .رمچنین بیامبر در اینباره میفرماید« :ررکس نسبت کفدر
به کس دیگری بدرد که معیار کفر را ندارد ،گوینده آن کدافر اسدت».
با توجه به روش و معیار قرآن و سنت دربداره معیدار کفدر و اسدالم،
برخی از افراد ،فتوای به کفر یدهای را صادر میکنندد ،ایدن کده فتدوا
استناد قرآنی و روایی دارد یا از جهالت و تعصب سرچشدمه گرفتده
است ،سئوالی است که اذران را به خود مشغول داشته است.
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پدیده افراط در تکفیر .یوسف قرضاوی ،ترجمه مسعود انصداری
تالش ،تهران ،نشر احسان13 ،1383 ،ص ،رقعی.
این کتاب ترجمهای از کتاب ظارر الغلو فی التکفیر (نوشته یوسف
قرضاوی ،قارره ،مکتبه وربه1411 ،ق1110 /م16 ،ص) است .گفتنی

است این کتاب با ینوان بدیده غلو و زیدارده روی در تکفیدر (کدافر
گفتن مسلمان) با ترجمه یبدالواحد نهضت فراری نیدز منتشدر شدده
است .رم چنین در کتابِ فتاوای فقهدی معاصدر (یوسدف قرضداوی،
جلد اول ،ترجمده احمدد نعمتدی ،تهدران ،نشدر احسدان چداپ اول،
 )1370در قالب مقالهای به چاپ رسیده است.

پدیده غلو و زیادهروی در تکفیر (کافر گفت مسلمان ..یوسدف
القرضاوی ،بیجدا ،یبدالواحدد نهضدت فراردی ،بدیتدا100 ،ص،
بالتویی.
در این نوشتار با ریشه یابی بدیدده تکفیدر ،برخدی از یلدل و اسدباب
بیدایش آن ،بررسی و تحلیل شده است .نویسنده بیامد رای خطرناک
تکفیر مسلمانان را بیان کرده و ضدرورت رجدوع بده قدرآن و سدنتت
نبوی را به ورابیون گوشزد کرده است.

پرهیز از اندیشه های تکفیری .یبداهلل دشتی ،ترجمه کاظم حاتمی
طبری ،تهران ،نشر مشعر16 ،1310 ،ص ،رقعی.
این اثر ،ترجمه فارسی کتاب تطهیر المنارج من التکفیر (نوشته یبداهلل
دشتی ،یراق ،شبکة الفکر1427 ،ق2008/م71 ،ص) اسدت .شدناخت
تکفیددر و شددرک و ارائدده رارکاررددایی در راسددتای دوری جسددتن از
اندیشهرایی که منجر به تکفیر میشود ،موضوع اصلی این کتاب است.
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پیامبر اعظم و تروریسم و خشونت طلبی .یلی اصغر رضوانی،
قم ،مسجد مقدس جمکران62 ،1375 ،ص ،رقعی.
در این کتاب این موضویات بررسی شده است :بررسی مفهوم ترور
اولین ترور در اسالم حکم ترور از دیدگاه شرع بررسی آیه ارراب
اقدام برای دفاع از جان توجیه برخی از تروررا اسالم و خشدونت
مفهوم خشونت انواع خشونت مبارزه ریشهای بدا جدرم و انحدراف
نمودرای رحمت الهی در مجازاترا خشونترا و مداراترای نیک.

پیشوای ضملت :حقایقی درباره تکفیر شالی احمالد احسالایی.
محمدحسین زیدی برستی ،قدم ،بوسدتان داندش160 ،1310 ،ص،
رقعی.
مروری بر زندگانی شیخ احمد احسائی ،موسس فرقه شدیخیه اسدت.
در این نوشتار ،با اسدتناد بده مندابع تداریخی ،ادوار مختلدف زنددگی
احسایی و حاالت وی و چگونگی شکل گیری فرقده مدذکور توسدط
او ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فراز و نشیب رای زنددگیاش،
تبیین شده است .نویسنده به توصیف محل زنددگی احسدایی ،دوران
تحصیل ،مسافرت را و خواب ردای او اشداره کدرده و بده ادیدا ردای
بلندبروازانهاش در احضدار ارواح ائمدهاطهدار ،فهدم دقیدق قدرآن،
فراگددرفتن یلددوم معنددوی و غریددب در خددواب و ادیددای دیدددار بددا
امامان برداخته و زمینه سازی وی برای فرقهسدازی و توطئدهردای
استعمار غرب برای ایجاد انحراف در افکار و ایجداد فرقده توسدط او
را ،تحلیل نموده است .نگارنده در ادامه ،به ورود احسایی به ایدران و
فتوای کفر وی توسط مجتهدان شیعه اشداره کدرده و مسدافرت ردای
متعدد او به شهر ردای مختلدف ایدران بدرای تدرویج افکدار انحرافدی
خویش را گزینش نموده و موضع گیری یلمای شیعه ضدد وی را بدا
توجه به افکار انحرافی و یملکردش ،منعکس کرده است.
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تعدد مذاهب از دیدگاه فقها و اندیشمندان مسلمان .سید جدالل
میرآقایی ،تهران ،مجمع جهانی تقریدب مدذارب اسدالمی،1376 ،
342ص ،وزیری.
این کتاب دارای یک مقدمه و بنج فصدل اسدت .فصدل چهدارم ایدن
کتاب با ینوان «باسخ به کجاندیشان» شامل دو بخش است1 :د باسخ
آیت اللته العظمی مکارم شیرازی به فتوای  37تدن از یلمدای وردابی
مبنی بر تکفیر شیعیان و جواز قتدل آندان 2دد مدتن نامده آیدت اللتده
تسدخیری بدده جمعدی از یلمددا و اندیشددمندان جهدان اسددالم جهددت
نظرخواری در خصوص فتوای فوق و باسخ یلمای جهان اسدالم بده
نامه ایشان و محکوم کردن فتوای تکفیری یبد اللته الجبرین.

این کتاب با ینوان التعددية المذهبيةة فیاالسدالم و آراء العلمداء فیهدا
توسط مجمع جهانی تقریب مذارب اسالمی به یربی ترجمه شده و
در سال  1376در  281صفحه منتشر شده است.

تکفیر .مجید صفاتاج ،تهران ،دفتر نشدر فررندگ اسدالمی،1370 ،

247ص ،وزیری .

در این نوشتار چگونگی برخورد با اندیشدهردای خدالق و مبتکدر و
یدم تحمل آن از طرف برخی افکار حاکم با استفاده از حربده تکفیدر
مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .ردف نویسنده فدرارم سداختن
زمینه ابراز نظر رای مخالف و نقد سالم افکار و اندیشهراست .وی با
بهرهگیری از آیات ،منابع حدیثی ،تفسیری ،فقهی ،تداریخی و کالمدی
به این مباحث برداخته است :ماریت و حقیقت تکفیر اتهام و تکفیدر
در فررنگ و بینش اسالمی منشأ و ریشهرا و یوامدل یمدده وجدود
تکفیر در جوامدع اسدالمی آثدار منفدی آن در میدان مسدلمانان امدام
خمینی الگوی مقاومت یلیه تکفیر و چگونگی درمان و از بین بردن
جو تکفیر در جامعه.
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تکفیرشدگان در تاری  .برویز صانعى ،تبریدز ،راشدمی سدودمند،
88 ،1374ص ،رقعی.
این مجمویه به بررسی تکفیر د به منزلة نویی اتهام مدذربی رمانندد
اتهام سیاسی برای از میدان به در کردن رقبا د از دیدگاه جامعهشناسی
تاریخی ،اختصداص یافتده اسدت .بدر ایدن اسداس ،نگارندده تکفیدر
دانشمندان و متفکران مسیحی را برای حفظ مندافع اقتصدادی کلیسدا
میداند .رم چنین به تاریخ تکفیر در جهان اسالم در دوران حکومدت
بنیامیه و یباسیان ،اشاره میکند و چهرهرای تکفیر شده در این دوران
را برمیشمارد ،سپس مفاریم تقیه ،تکفیر و رفض و آثار منفی این سه
کلمه را بازگو کرده است.

فتاوا و نظریات مراجالع عظالا تقلیالد و اندیشالمندان اسالممی
درباره حرمت تکفیر مسلمانان و اهانت باله مقدسالات مالذاهب
اسممی .تهیه کننده ب ورشکده حج و زیارت ،تهران ،نشر مشدعر،
61 ،1312ص ،بالتویی.
یلما و مراجع یظام تقلید و بیروان مکتدب اردل بیدت اراندت بده
مقدّسات مذارب اسدالمی و تکفیدر بیدروان سدایر مدذارب را جدایز
نمیدانند و با صراحت بر حرمت چنین ایمدالی فتدوا داده اندد و نیدز
بسیاری از اندیشمندان و یلمدای شدیعه دیددگاه ردای مشدابهی را در
زمینه حرمت تکفیر مسلمانان و ارانت به مقدسات مدذارب اسدالمی
ارائه کرده اند ،لذا حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت بر
آن شده تا با انتشار این فتاوا و آراء ،گدامی مهدم در جهدت تقویدت
مبانی تقریب مذارب اسالمی و نزدیک تر شدن ررچه بیشدتر یلمدا و
اندیشمندان سایر مذارب در راستای مقابلة نظری با تکفیر و جنایات
تکفیریان بردارد.
اثر حاضر یالوه بر فتاوای مراجع معظم تقلیدد و نظریدات برخدی از

کتابشناسیتکفیر


211

اندیشمندان و یلمای اسالم ،به بررسی اجمالی فتنه تکفیر اردل قبلده
از نگاه قرآن ،روایات و اندیشمندان اسالمی میبردازد .نظریات آیات
یظام خامنهای ،سیستانی ،فاضدل لنکراندی ،مکدارم شدیرازی ،وحیدد
خراسانی ،صافی گلپایگانی ،جوادی آملی ،شبیری زنجدانی ،موسدوی
اردبیلی ،محمدسعید حکیم ،جعفدر سدبحانی ،بشدیر نجفدی ،حسدین
مظارری ،یوسف مدنی تبریزی ،آصف محسنی ،مهدوی کنی ،محمدد
یزدی ،محمدمهدی آصفی در این مجمویه آمده است.

این کتاب بده یربدی نیدز ترجمده شدده و بدا یندوان «حرمة تکفيةر

جحمسلمي و جإلسزء ،إحی مقدسزت جألمة جإلسةالمي اةي اتةزو وآرجء
مرججع جحد و جحعلمزء جحمسلمي جحشيع » منتشر شده است.
کفر و ايمان :از ديدگاه علماا و بزرگاان ،م مدصةزح دهقةز،زجد ،
پيرجنشهر ،آرجس071 ،0891 ،ص ،رهعی.

بررسی مبحث کفر و ایمان با توجه به نظدر یلمدا و مفسدران و مرحدوم
«احمد مفتیزاده» موضوع کتاب حاضر است .نگارندده ابتددا بده تعریدف
لغوی و اصطالحی ایمان و کفدر و نفداق در کتداب «دربدارة کردسدتان»،
تعریف ایمان در کتب «احیاء یلوم الدین» و «تفسدیر المندار» مدیبدردازد.
سپس مبحث کفر را با مطدالبی چدون معندای اصدطالحی کفدر ،کفدر از
دیدگاه استاد شیخ «محمد یبده» ،قضیه اتمام حجت و ارمیت آن مطدرح
میکند .بعد از آن ،به بحث تکفیر در تفسدیر «روحالمعدانی» و حددیثی از
«صحیح بخاری» میبردازد و در آخر اتفاق و افتدراق و شدرک و کفدر را
با بیان مطالبی چدون اتحداد و اخدتالف شدرک و کفدر ،ابدزار رددایت و
تأثیربذیری آن بیان میکند.
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مبلّغ ،نه پيامبر :قرائ

انتقادی بر مسلک تکفيری شيخ محمد بن

عبدالوهاب .حس ب ارحز ،مزحکی ،ترجمةه وسةف مرتضةو ،

ه  ،مرکا مطزحعزت و ت قيقزت جد ز ،و مذجهب477 ،0817 ،ص.

این اثر ،ترجمه کتاب داعيةة و لیس نبیا (قراء نقديةة لمدذرب الشدیخ
محمد بن یبدالوراب فی التکفیر (نوشدته شدیخ حسدن بدن فرحدان
مالکی ،یمان ،دارالرازی مرکز الدراسات التاریخیده2004 ،م1425/ق،
111ص) است .مطالب این کتاب در بنج فصل تنظیم شده است .نقد
سخنان و یقاید بیشواى ورابیان در زمینه تکفیر مسدلمانان و نسدبت
دادن شرک و کفر از سوی آن را به رمه کسانى که وردابى نیسدتند و
سخنان او را نپذیرفته اند ،موضویی است که در ایدن کتداب بررسدی
شده است.

مرداب انتحار  .عليرضز کيخز ،ه  ،سةههر آذ ة 071 ،0894 ،ص،

رهعی.

نقد یملیات انتحاری توسط جریان رای تندروی اسالمی با استناد بده
آموزه رای قرآن و سنت است .در ایدن نوشدتار ابتددا تاریخچدهای از
بیدایش خوارج و ظهدور افدراد خودسدر و افراطدی در تداریخ صددر
اسالم ارائه شده و سپس رشدار رای رسول خددا و ائمده اطهدار
در مورد ضرر فتنه این قبیل از افراد منعکس گردیده است .در ادامده
بدده بحددث در مددورد گسددترش یملیددات انتحدداری توسددط برخددی از
مسلمانان افراطی با انگیزه رای قومی و مذربی برداختده شدده و ایدن
قبیل از ایمال به نام اسالم و قرآن مورد نقد و ارزیدابی قدرار گرفتده
اسددت .نویسددنده ،ظدداررگرایی ،تعصددب و لجاجددت ،تکفیددر سددایر
مسلمانان ،برداشت ردای سدطحی از قدرآن و سدنت ،ایجداد تفرقده و
ترویج خشدونت توسدط یددهای از فرقدهردای انحرافدی مسدلمان را
بزرگ ترین ضربه به اسالم در لباس اسالم ینوان کرده و بده بررسدی
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شخصیت منفی برخی از این افراد و گروه رای تروریسدتی و یوامدل
انتحاری برداخته است.

نقد و بررسی انديشه تکفير .ترجمه سةزح جاسةر  ،تهةرج ،،نشةر
جحسز241 ،0811 ،،ص ،وز ر .

این اثر ترجمه فارسی کتاب الحکم و قضية التکفیدر المسدلم (نوشدته
سددالم البهنسدداوی ،منصددوره ،دارالوفدداء1415 ،ق315 ،ص ،وزیددری)
است .در این کتاب بس از بیان تاریخ شکل گیدری و فعالیدت گدروه
«جمایت المسلمین» در کشور مصر ،اندیشهرا و ایتقادات آن را نقدد
و بررسی شده است .در ایدن کتداب بحدث مفصدلی دربداره اندیشده
تکفیر صورت گرفته و با استفاده از مفاریم قرآن و روایدات و مندابع
ارلسنتت ،این اندیشه نقد و رد شده است.

وهابیان تکفیری .یلی اصغر رضوانی ،تهران ،نشدر مشدعر،1310 ،
177ص ،رقعی.
در این نوشتار ،جریان ورابیت از منظر تفکر تکفیری مورد بررسی و
تحلیل قرار گرفته است .نویسدنده بدس از بیدان توضدیحاتی دربداره
ایمان و کفر ،دیدگاه قرآن و بیامبر  و برخی از صدحابه در نهدی
تکفیر را آورده و آنگاه به بررسی یوامل ظهور فکر تکفیری برداخته
است .وی یواملی رمچون جهل ،تعصدب ،اکتفدا بده مطالعده کتدب،
یجب و خودبزرگ بینی و یالقه به بیشتاز بدودن را از دالیدل ظهدور
تفکر تکفیری دانسته است .از دیگدر موضدویاتی کده در ایدن کتداب
بررسی شده یبارتند از :آثار تکفیر ،یالج فکدر تکفیدری ،جواندان و
خطددر تکفیرگرایددی ،فکددر تکفیددری و مقابلدده بیددامبر بددا آن،
تکفیریرای قرن چهارم ،ابن تیمیه تکفیری قدرن رشدتم ،محمدد بدن
یبدالوراب تکفیری قرن دوازدرم ،مقایسهای بین خوارج و ورابیدان،
ورابیان تکفیری از دیدگاه ارل سنت.
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هشدار از خطر .ابوالحار

یلی بن حسدین حلبدی اثری ،ترجمه

جلیل بهرامینیا ،تهران ،نشر احسان77 ،1375 ،ص.
کتاب حاضدد در حاوی آرا و نظریددددات محمد ناصدد در الدین البانی،
یبدالعزیز بن یبدالله بن باز ،محمد بن صدد دالح الدد دعثیمین ،در باب
مسئله "حکم به غیر ما انزل الله" میباشد.

هشدار در خصوص تکفیر های بی رویه .ترجمده مرکدز ترجمدان
دینی ،تهران ،نشر مشعر104 ،1371 ،ص ،رقعی.

این اثر ترجمه فارسی کتاب التحذیر من جحمنززهة بدالتکفیر (نوشدته

محمد بن یلوی مدالکی ،بدی جدا ،جوامدع الکلدم1425 ،ق120 ،ص)
است .نویسنده این کتاب درصدد بررسی و رشدار درباره تکفیرردای
بیرویه در طول تاریخ بوده است و به اندیشهرای تکفیدری برداختده
است .این کتاب شامل دیباچه ،توضدیحات متدرجم و مقدمده اسدت.
ومباحثی در مورد دیدگاه ابن تیمیه وشوکانی ومحمدبن یبددالوراب
درباره تکفیر و بیانیه شیخ یبدالعزیز بن بدازدر مدورد تکفیدر و منشدأ
تکفیریرا وبحثردایی نیدز از نهدی تفرقده و اخدتالف در اسدالم را
بررسی کرده است.

ب) پایاننامهها

امکانسنجی تحقق همگرایی جهان اسم در مواجهاله بالا تهدیالد جریالان تکفیالری.
محسن محمدی الموتی ،به رارنمایی سعید وثوقی و مشاوره سیدیحیی رحیم صدفوی و
سیدمهدی یلیزاده موسوی ،رشته روابط بینالملل ،دانشکده حقوق و روابط بین الملدل،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یلوم و تحقیقات اصفهان.1313 ،
در این رساله ضمن رشدار در مورد خطرات جریانرای تکفیری به ضرورت اتحداد
و رمگرایی کشوررای اسالمی در مقابله بدا گسدترش ایدن بدیدده توجده داده شدده
است .نویسنده ضمن بررسی شرایط کلی امروز جهان اسالم بیان داشته آنچه امروزه
در روابط میان اکثر کشوررای جهان اسالم در یرصهرای مختلف مشارده مدیشدود
نشان از روند رای واگرایانه و گریز از مرکز دارد و کشدورردای اسدالمی بده منظدور
تحصیل منافع خود یا بر سیاست رای مجزا تأکید داشته ،یا درون خود یلیه یکدیگر
جبههبندی نمودهاند .بدیهی است در چنین فضدایی ،تحقدق ایدده رمگرایدی جهدان
اسالم به طور یام و در خصوص مقابله با تکفیریرا به طور خاص بدا مشدکالت و
موانعی مواجه خوارد بود .از این رو ،با توجه بده ضدرورتردا و مشدکالت اشداره
شده ،مسئله اساسی این ب ورش را امکان سنجی تحقق فرآیند رمگرایی در مواجهه
با تهدید جریان تکفیری تشکیل میدرد.

بررسی احکا مربوط به کفر در مذاهب پنجگاناله اسالممی .محسدن شدکوریان مهدر،
بایان نامه کارشناسی ارشد ،به رارنمایی کاظم مدیرشانه چی و مشداوره مهددی صدانعی،
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رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشدکده الهیدات و معدارف اسدالمی ،دانشدگاه آزاد
اسالمی ،واحد مشهد.1370 ،
بررسی تکفیر از نظر مذاهب اسممی .یذرا یوسفی ،بایداننامده کارشناسدی ارشدد ،بده
رارنمایی قاسم جعفری و مشاوره حمیدرضا طیبینسب ،رشته الهیات ،گروه فقه و مبانی
حقوق اسالمی ،دانشگاه بیام نور.1311 ،
در قسمتی از چکیده این رساله آمده است :تکفیر یلل و یوامل بسیاری دارد که رر
کدام از این یوامل به نوبه خود منجر به آثار و بیامدرای زیانبداری خوارندد شدد از
جمله این بیامدرا میتوان به افزایش ابهامرا و گم شدن راه حقیقدت ،سدوء اسدتفاده
دشمنان و  ...اشاره کرد .با بررسی ریشهرای تکفیر و تبیین یوامل اصلی آن میتوان
ارداف ،یقاید تظاررات و دیددگاهردای یالمدان و اندیشدمندان مدذارب خمسده را
بررسی کرد و با شناخت دقیق دیددگاهردای ردر کددام سدعی در ایجداد وحددت و
رمبستگی بیشتر نمود.

بررسی روایالات کفالر مخالالفی  .میدثم صدادق ،بایدان نامده کارشناسدی ارشدد ،رشدته
شیعهشناسی ،دانشکده شیعهشناسی ،دانشگاه ادیان و مذارب ،قم.1312 ،
بررسی ریشه های تکفیر در اندیشه فقهی (مطالعه مالوردی در موضالوعات نصالب و
رفض ..محمود توکلیان اکبری ،بایان نامه دکتری ،به رارنمایی محمدتقی فخلعی ،رشدته
الهیات و معارف اسالمی ،دانشکده الهیات ،دانشگاه فردوسی مشهد.1311 ،
در چکیده این رساله آمده است :یکی از مهمترین مشکالت جهدان اسدالم در رمده
ادوار گذشته و به وی ه در یصدر حاضدر ،مسدئله تکفیدر اسدت .در چدارچوب ایدن
موضوع ،رساله دکتری حاضر ،دو موضوع نصب و رفض را که دستاویزی بدرای دو
گروه بزرگ جهان اسالم برای تکفیر یکدیگر شده ،بررسی میکند .بدیتردیدد ،ارائده
تحقیقی مستقل و جامع در این مقوله  ،بدون مالحظات جانبدارانه مذربی مدیتواندد
به تعدیل و اصالح مواضع فکری و رفتاررای یینی کمک نماید.

بررسی فقهی حقوقی مصادیق و احکا کفر .سید سعید راشمی سلیمی ،رشته الهیدات
و معارف اسالمی ،دانشکده الهیات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بابل.1312 ،
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بررسی فقهی سلفیگری و تکفیری .زینب ملکی ،بایاننامده کارشناسدی ارشدد ،رشدته
الهیات ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،در حدال
تدوین (.)1313
بررسی معیار تکفیر در مذاهب اسممی .ییسی باقری ،بایاننامه سطح سوم حدوزه ،بده
رارنمایی حسین رجبی و مشاوره رسول رضوی ،رشته فلسدفه و کدالم اسدالمی ،مرکدز
مدیریت حوزه یلمیه قم.1310 ،
بررسی و نقد تکفیر غزالی نسبت به فیلسالوفان مساللمان .کبدرا میدرزازاده ،بایداننامده
کارشناسی ارشد ،به رارنمایی یلیرضا کهنسال و مشاوره یزیزاهلل فیا صابری ،رشدته
الهیات ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد.1310 ،
در چکیده این رساله آمده است :غزالی در بیست مسدئله بدر فالسدفه خدرده گرفتده
است و در سه مسئله قدم یالم ،یلم خدا به جزییات و معاد ،ایشان را تکفیدر کدرده
است .ارزش برسش رای او و سدنگینی اتهدام تکفیدر ،ضدرورت بدرداختن بده ایدن
موضوع است .در این ب ورش بیشتر کوشش شده است که مبانی و دالیل فالسفه و
متکلمان بررسی گردد تا منشأ ابهام آشکار گردد .فرضیه محقق در اشدکاالت غزالدی
آن است که رر سه برسش او برخاسته از یددم تامدل در مبدانی فیلسدوفان اسدت و
تکفیر او نیز فاقد محمل شریی است .اساس رای غزالی درقدم یالم ،جواز جددایی
قادر مختار از فعل خود است تا به استدالل استوار یدم انفکاک یلت تامه از معلول
باسخ گوید که البته کوششی است بی ثمر .دریلم باری به جزئیات ،کلی بده معندای
ثابت را درنیافته و آن را به معنای مقابل جزیی به کار برده است.

تحلیل و نقد دالیل غزالی در تکفیر اب سینا .مریم باقری ،بایاننامه کارشناسی ارشدد ،بده
رارنمایی محمدجواد رضایی و مشاوره بهجت واحدی ،رشته فلسدفه و کدالم اسدالمی،
دانشکده الهیات ،دانشگاه تربیت معلم.1377 ،
در بخشی از چکیده این رساله آمده است :غزالی در کتاب تهافت الفالسفه نظریات
و دالیل فیلسوفان مشایی در اثبات قدم یالم و یلم کلی خداوند به جزئیات و انکار
معاد جسمانی را نقل و نقد کرده است .او در کتاب مذکور دو ردف را دنبدال کدرده
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است :یکی اثبات تناقضگویی فیلسوفان و نادرستی ضعف اسدتداللردای آنردا در
اثبات مدیای خویش و دیگری اثبات کفر آنان به مجرد داشتن چنین ایتقداداتی .بدا
مطالعه کتابرای ابن سینا ،کده غزالدی او را بده یندوان نمایندده فیلسدوفان مشدایی
انتخاب کرده و در کتاب خود مشخصا آرا و آثار او را نقد کرده ،ردمچندین مطالعدة
کتاب تهافت الفالسفه و دیگر تألیفات غزالی مدیتدوان فهمیدد کده غزالدی مطالدب
فالسفه را به درستی درک نکرده و در نقل مطالب آنرا جانب امانتداری را نگرفته
است ،بنابراین نه استدالرای او برای اثبات تناقضگویی فیلسدوفان تمدام اسدت نده
الزمة یقاید فلسفه خروج از دایرة ایمان است .یالوه بر ایدن ،بدا مطالعده و تحلیدل
یقاید غزالی معلوم میگردد که رم مطابق تعریف و تحلیل او از ایمان ،اتهام کفر بده
فیلسوفان وارد نیست و رم یقاید او متناقض و مستلزم نتیجهای اسدت کده او آن را
جواز تکفیر فیلسوفان میداند.

تروریسم از دیدگاه اسم  .یلی اسود انوری ،بایان نامه کارشناسی ارشد ،بده رارنمدایی
نجف لکزایی ،مرکز جهانی یلوم اسالمی ،مدرسه یالی فقه و معارف اسالمی.1376 ،
بررسی دیدگاه اسالم و قرآن در باره خشونت و تروریسم و تبیین یدم ارتباط آیات
مربوط به جهاد با تروریسم و خشونت اسدت .در ایدن نوشدتار ،تعریدف جدامعی از
تروریسم و وی گی یملیات ردای تروریسدتی و اندواع و اشدکال گونداگون آن ارائده
گردیده ،سپس آموزه رای قرآن و اسالم در باره حرمت جان و مدال انسدان ،تحدریم
محاربه و لزوم دفاع مشروع از کیان اسالمی بیان شده است.

تکفیر از دیدگاه مفید و غزالی .سمیه اشرفی ،بایاننامه کارشناسی ارشد ،بده رارنمدایی
فروغ السادات رحیمبور و مشاوره سیدمهدی امامی جمعده ،دانشدکده ادبیدات و یلدوم
انسانی ،دانشگاه اصفهان.1310 ،
در چکیده این تحقیق آمده :این رساله در صدد است با رویکرد کالمی بده تبیدین و
توضیح و مقایسة ماریت ایمان و کفر ،نحدوة نگدرش بده مسدئله تکفیدر و مصدادیق
تکفیر از دیدگاه ابوحامد غزالی ،متفکر بزرگ اشعری ،و شدیخ مفیدد ،متفکدر بدزرگ
شیعه ،بپردازد .غزالی در مورد مسئله تکفیر دو رویکرد متفداوت دارد :در یدک دوره
از زندگیاش دستهرا و گروه رای مختلفی را محکوم به کفر میکند و ایدن تکفیرردا
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گاه در مورد کسانی بوده که مومن به دین اسالم بودهاند .ولی در اواخر یمر ،به نهی
از تکفیر کردن میبردازد و با تاکید بسیار توصیه میکند که مردم باید تدا آنجدا کده
میتوانند از تکفیر دیگران خودداری کنند .به این ترتیب به نظر میرسد کده در آثدار
و آراء غزالی در مورد تکفیر ،نویی تغییر رویة بسیار بدزرگ روی داده اسدت .شدیخ
مفید رم دستهرا و گروهرایی را محکوم به کفدر کدرده اسدت ،ولدی رویکدرد او بده
مسئله تکفیر در تمام طول زندگیاش یکسان بدوده و تفداوت رویکدردی در آثدار او
دیده نمیشود .فقط چون کفر را به دو قسم تقسیم کرده است ،بدا توجده بده رمدین
تقسیمبندی ،مصادیقی که به ینوان مصادیق کفر معرفی کدرده اسدت متفداوت شدده
است .گاری منظورش از کفر ،خارج شدن از اسالم است و گداری خدارج شددن از
ایمان.

تکفیر از نگاه مذاهب خمسه .داوود مهدیلوی ،بایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد اردبیل.1312 ،
بررسی دیدگاه رای یالمان و اندیشمندان مذارب خمسه درباره تکفیر و تکفیرگرایی
موضوع این رساله است.

تکفیر اهل قبله ،مفهو  ،دیدگاهها و خاسالتگاههالا .محمدشدریف حیددری ،بایداننامده
کارشناسی ارشد ،به رارنمایی یصدام یلدی یحیدی العمداد و مشداوره قاسدم جدوادی و
محمدامین احمدی ،رشته ادیان و مذارب ،گرایش مذارب اسالمی ،مدرسده یدالی امدام
خمینی(ره).1375 ،
در این رساله ،نخست مفاریم مدرتبط بدا تکفیدر شدرح داده شدده و آنگداه دیددگاه
مذارب اسالمی در این باره بیان گردیده است .در فصل سوم تکفیر بر اساس متدون
دینی بررسی شده و در فصل چهارم به بررسی نظریات و دیددگاهردای بیشدوایان و
یالمان بزرگ مذارب اسالمی در زمینه تکفیر ارل قبله برداخته است .در فصل بنجم
رم مهمترین دالیل و انگیزهرای برخی مخالفدان شدیعه را در تکفیدر شدیعه بررسدی
کرده است.
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تکفیر در اسم  .رضا محمدزاده ،بایاننامه کارشناسی ارشد ،بده رارنمدایی غالمحسدین
ابراریمی دینانی و مشاوره سید محمدباقر حجتی و احمد طارری یراقی ،رشته تبلیدغ و
معارف اسالمی ،دانشگاه امام صادق.1361 ،
نویسنده در این رساله ابعاد حقیقی ایمان و کفر و نظریات دانشدمندان و فرقدهردای
اسالمی درباره این دو مقوله را بررسی و تحلیدل کدرده اسدت .وی در صددد تبیدین
قایده شریی رمه جانبهای برای شناخت مرتد است .رساله دارای یک مقدمه و سده
فصل است که این موضویات را بررسی کرده است :مفهوم و معدانی ایمدان و کفدر
کفر از دیدگاه قرآن تکفیر در شریعت اقسام ارتداد ضروریات دین راهرای ثبدوت
ارتداد تکفیر در کارنامه تاریخ تکفیر در فرق اسالمی تکفیر فقها و فالسفه.

تکفیر شیعه :مدعیات و مستندات .یمار خزایی فدائن ،بایاننامه سطح سوم حوزه ،بده
رارنمایی فاضل و مشاوره نهاوندی ،رشته تخصصی کالم اسالمی ،مرکز مدیریت حوزه
یلمیه خراسان ،مشهد.1377 ،
در فصل اول این تحقیق ،تاریخچه تکفیر شیعه و معنای ایمان ،اسالم ،کفدر ،شدرک،
بدیت ،مرتد ،یبادت از دیدگاه فرقه را و بزرگان اسالم ،ردم چندین معندای شدیعه و
اقسام توحید از نگاه ورابیت بیان گردیده است .فصل دوم شامل شرک در توسّدل و
شفایت و استغاثه به غیر خداوند است .در فصل سوّم بحث از زیارت ،بنای قبور و
نمازگزاردن در کنار قبور است .فصل چهارم متضدمن سده مسدئله دیگدر اسدت کده
شیعیان به خاطر آن را متتهم به شرک شده اند :بحث اول نذر کردن برای غیر خداوند
و رم چنین مسئله ذبح(قربانی کردن) برای غیر خداوندد و حلدف(سدوگند) بده غیدر
خداوند است .در این فصل نیز رمچون دو فصل گذشته بده معندای ندذر ،حلدف و
ذبح برداخته شده ،سپس به ذکر سخنان آن را درباره شرک این امور اشاره شده و در
نهایت به باسخ این ادله برداخته است.

تکفیر مخالفان در قرآن و روایالات اهالل بیالت .محمدد شداه حسدینی ،بایداننامده
کارشناسی ارشد ،به رارنمایی سیدکاظم طباطبائی و مشاوره رسول رضوی ،رشته یلدوم
حدیث ،گرایش کالم و یقائد ،دانشکده یلوم حدیث قم.1310 ،
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در بخشی از مقدمه این رساله آمده اسدت :تکفیدر سدالحی مدوثر بدرای جداسدازی
بلیدی و کفر از دامان اسالم است ،دقت و توجه به معیاررا و موارد جواز تکفیدر در
به کار گیری صحیح و بجا از آن ضروری است .شناخت دایره اسدالم و مسدلمین و
تفکیک آن از دایره مومنین دارای ارمیت فراواندی اسدت .قدرآن کدریم قوایدد کلدی
تکفیر (خارج شمردن مسلمانی از اسالم) و نموندهردایی از تکفیدر را در خدود دارد،
رم چنین در گستره روایات و در مواجهه با گروهرا و مکتب ردای فکدری متفداوت،
بیامبر اکرم و ائمه اطهار دربارة تکفیر و یا تعامل با مخالفان جبههگیریردای
مختلفی داشته اند .و ما در بسیاری از موارد از تکفیر مخالفان مذربی خود نهی شده-
ایم.

تکفیر و جایگاه کممی آن از دیدگاه عممه مجلسی و ابال تیمیاله .محمدود یلیخدانی
کشکک ،بایان نامه کارشناسی ارشدد ،بده رارنمدایی حسدن اسدالمی و مشداوره رسدول
رضوی ،رشته مذارب کالمی ،دانشکده مذارب ،دانشگاه ادیان و مذارب.1371 ،
در چکیده این رساله آمده است :یالمه مجلسی و ابن تیمیده مسدلمانان را از تکفیدر
یکدیگر بر حذر میدارند ،و تأکید میکنند ردر کسدی صدالحیت تکفیدر دیگدران را
ندارد .شخصی که متهم به کفر است ،باید بر او اتمام حجت شود ،بس اگدر کفدر او
آشکار شد ،تکفیر میشود .در غیر این صورت کسی که اسدالم او بده یقدین دانسدته
شده است ،با شک از او زائل نمیشود و تکفیر او بدر خدالف مبدانی اسدالم اسدت.
نویسنده در این رساله با بیان برخی ادله بیان داشته ،به نظر میرسد این دو با این که
از نظر مفهومی تکفیر را دقیق مطرح و معیار ردای سدختی بدرای تحقدق آن معرفدی
کردهاند ،ولی در مصداق ،التزام کاملی به آن معیاررا نشان ندادهاند.

حکم فقهی تکفیر از دیدگاه وهابیت .معصومه کارگر ،بایان نامه کارشناسدی ارشدد ،بده
رارنمایی سید حسن یاملی کلخوران و مشاوره جواد واحدیزاده ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد اردبیل.1310 ،
کفر و ایمان در اندیشه اما محمد غزالی .بابک محمدبور ،بایان نامه کارشناسی ارشدد،
رشته الهیات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یلوم و تحقیقات ،در حال تدوین (.)1313

کتابشناسیتکفیر


266

ماهیت ،اقسا و احکا کفر .فهمیه اکبریی نفت چالی ،بایاننامه کارشناسدی ارشدد ،بده
رارنمایی جواد سرخوش و مشداوره شدریف طدبرسدتانید ،دانشدکده الهیدات و معارف
اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.1371 ،
بررسی ماریت و اقسام و احکام کفر موضوع این بایان نامه است .در بخش نخست،
بس از بررسی تعاریف لغوی و اصطالحی کفر ،دیدگاه آیات و روایات و رمچنین
نظریات یلمای شیعه و سنی را در این باره بیان کدرده اسدت .در بخش دوم ،اقسدام
کفر و در بخش سوم درباره احکام کفر سدخن گفته که مفصدلترین قسدمت رسداله
رمین بخش است .در این قسمت اقوال فقهای شیعه و سنی مورد بحث قرار گرفتده
است.

مبالانی کممالالی سالاللفیان تکفیالالری :جماعااة التکفیالالر یالالا الجهالالادیون (..1920-2006
سیدحسین نظامالدینی کچوئی ،به رارنمایی سعید یدالتن اد و مشاوره سیداحد موثقی،
رشته الهیات فلسفه و کالم اسالمی ،بایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشدگاه آزاد اسدالمی،
واحد یلوم و تحقیقات.1371 ،
این نوشتار میکوشد با بیان خاستگاه و اندیشه رای سلفیان جدید ،مهم ترین گروه را
و رربران آنرا ،یلت شهره شدن این گروه را به «تکفیری» یا «الجهادیون» را بررسی
کند .نویسنده درصدد اثبات این نکته اسدت کده سدلفیان تکفیدری در آراء و مبدانی
کالمی ،مشابه سلفیان قدیماند ولی به لحاظ روشی ،برای دستیابی بده اردداف خدود
قائل به استفاده از خشونت رستند .رمچنین تکیه بر اصدل جهداد و اندیشده تکفیدر،
اساسیترین مبانی ایتقادی سلفیان تکفیری را تشکیل میدرد.

مفهو شناسی کفر از منظر قرآن .رنگامه دفتدری بشدلی ،بایداننامده کارشناسدی ارشدد،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری.1312 ،

مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی اخوان المسلمی با گروه های سلفی تکفیری (با تاکیالد
بر سازمان القاعده ..رضا صداقت ،به رارنمایی جلیل رحیمی جهدان آبدادی و مشداوره
محسن مدیر شانهچی ،بایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسدالمی ،واحدد مشدهد،
.1371
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در مقدمه این رساله آمده است :مهمترین و تاثیر گذارترین جنبش سدلفی در جهدان
اسالم جنبش اخوان المسلمین است که در مصر بایه گذاری شد و به سراسر جهدان
اسالم نشر و گسترش یافت .طی سالیان متمادی از این جندبش انشدعابات فراواندی
بدیدار شدهاند که یکی از مهمترین آنرا سلفیرای تکفیری میباشدند .اگرچده زیدر
بنا و بایه و اساس یقاید رر دو جنبش تفکرات سلفی گرایانه است اما تحدت تداثیر
شرایطی خاص در بسیاری از آرا و ایمال متفاوت و متمایز شدهاند به گوندهای کده
از دل جنبش اخوانی یک سازمان متمایل به کار اصالحی و حزبی در جهدان اسدالم
متولد شده و از طرف دیگر گروه رای تکفیری ناسازگار با تمامی جلوه رای سیاسدی
و اجتمایی موجود در کشور رای اسالمی شکل گرفتده اسدت .بندابراین ،شدناخت و
بررسی تطبیقی آرا و اندیشه سیاسدی ایدن دو گدروه سدلفی مدیتواندد در شدناخت
چگونگی بدیداری و یملکرد این نحله رای فکری در جهان اسالم کمک فراوانی به
ب ورشگران این حوزه بنماید.

ممکهای کفر از نگاه زیدیه و اسماعیلیه و مقایسه آن با امامیه .محمدد انصداری ،بده
رارنمایی مهدی فرمانیان و مشاوره حمید شریعتمداری ،رشته فرق تشیع ،دانشکده شیعه
شناسی ،دانشگاه ادیان و مذارب ،قم.1311 ،
در مقدمه این رساله آمده است :صدور حکم تکفیر به جهت رزینه سدنگینی کده بده
لحاظ مالی و معنوی برای انسانرا به بار مدیآورد ،دچدار آسدیب ردای اجتمدایی و
سیاسی سهمگینی شده است .مفهوم کفر در مقایسه با مفاریم ایمان و اسدالم ،نتدایج
وی های را منتج میشود ،به یبارت دیگر اگر کفر در مقابل ایمان دیده شود و یدا بده
اصطالح ،کفر کالمی خوانده شود یک نوع آثاری خواردد داشدت ،و اگدر در مقابدل
اسالم دیده شود و یا به اصطالح کفر فقهی گفته شود ،آثاری دیگر را در بر خواردد
داشت .آن نوع از کفر که حکم در خصدوص آن منجدر بده نتدایج سدهمگینی بدرای
بشریت میشود ،کفر فقهی است .اگر کسی تکفیر شود ،آثاری رمچون یدم ازدواج،
یدم توار

و  ...را به دنبال خوارد داشت .این تحقیق بر آن است تا با بررسی ردای

موشکافانه مالک رای کفر در فرقه رای زیدیه و اسماییلیه از فرقهرای تشیع و تطبیق
و مقایسه با فرقه امامیه به یک رارکار مشخصی در این خصوص برسد .در نهایدت
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یک دستور العمل و رارکار متقن در باب تعیین مالک رای کفر در فرق تشدیع ارائده
خوارد کرد.

نقش منازعات عثمانی ال صفوی در تکفیرگرایی .یلی اکبر نیکزاد تهرانی ،به رارنمایی
محمدرضا بارانی و مشاوره حمیدرضا شریعتمداری ،رشته شیعهشناسی ،دانشکده شدیعه
شناسی دانشگاه ادی ان و مذارب قم ،در حال تدوین( .)1313

ج) مقالهها

«ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک گفتمان تکفیر» .معمر اسن ،ترجمه محمدد مدرادی قوشده
بالغ ،سراج منیر ،ش  ،10تابستان  ،1312ص .126-108
مفهوم تکفیر غیر از اشاره به «کافر بودنِ» دیگدران ،دارای ابعدادی دیندی ،سیاسدی و
ایدئولوژیک نیز رست .یموما گفتمان تکفیر ،دست آویزی برای بیرون رانددن افدراد
از یرصه رای بسیار ،از جمله دیدن ،سیاسدت و حتدی اقتصداد بدوده اسدت .تکفیدر،
رویکردی مبتنی بر دفع است و توانایی ایمال نفوذ و غلبه خویش را تحت یناوینی
مانند حزب ،تشکیالت سیاسی و بارتی ،مذرب ،مکتب و غیره تداوم بخشیده است.
به ایتقاد مولف ،سنتت تکفیر با مبانی توحیدی اندیشده اسدالمی مغدایرت دارد .وی
معتقد است سنت تکفیر گرچه روزگاری با رمپوشانی مملتفهرای فررنگدی ،سیاسدی
و ایدئولوژی تقویت میشده ،لدیکن در گدذر زمدان وجدهای صدرفا دیندی و اقتددار
گرایانه یافته است.

«از حکم تکفیر استفاده نکنید :نگاهی به فتاوای فقهی شی االزهر ،آیت اهلل سیستانی
و شی احمد کفتارو در جایز ندانست تکفیر مذاهب هشتگانه اسممی» .سدید جاسدم
موسوی ،مطالعات تقریبی مذارب اسالمی ( فروغ وحدت) ،ش  ،4تابسدتان  ،1375ص
.81-66
این نوشتار بس از آوردن بیانیه کنفرانس بین المللی «حقیقت اسالمی و نقش آن در
جامعدده معاصددر» اسددت کدده در تدداریخ  15-13تی در  21-28/1374جمددادی االول دی
1421ق .دریمان بایتخت اردن راشمی برگزار شدد .گزیددهای از فتداوای آیدت اهلل
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سیستانی ،شیخ االزرر و شیخ احمد کفتارو ،مفتی سوریه در یدم جواز تکفیدر ذکدر
شده است .گفتنی است ،کنفرانس مذکور در سال  1374در کشور اردن برگزار شد.

«از مؤاخات تا تکفیر! بیان معیار های مسلمان بودن و مرز کفر؛ زمیناله سالاز اخالوت
اسممی» .محمدمهدی افضلی ،اندیشه تقریب ،ش  ،7باییز  ،1375ص .72-61
این مقاله در کتاب زیر نیز به چاپ رسیده است:

استرات ی تقریب مذارب اسالمی (مجمویه مقاالت رجدرمین کنفرانس بین المللدی
وحدت اسالمی) ،تهران ،مجمع تقریب مذارب اسالمی.
ردف این نوشتار تبیین مسئله جواز و یدم جواز اختالفنظدر و روایدی و نداروایی
حکم به خروج از دایره ایمان است .توصیه اسالم به بیروان خود درباره برخدورد بدا
یکدیگر مبتنی بر مواسات و موافات و شفقت میباشد .امدا برخدی یوامدل موجدب
شده است مسلمانان نسبت به یکدیگر برخالف آموزه رای قطعی دین که حکدم بده
مواسات و موافات میکند ،نگرش منفی بیدا کنند و نابردباری بیشه سازند .بده نظدر
نویسنده ،مهم ترین یوامل اختالف در امور سیاسی است که برخی رمانند نگرش به
یدالت صحابه در ایتقادات دخالتی ندارند و برخی دیگر رمانند خالفدت و امامدت
نزد تشیع که جزء اصول ایتقادی است ،بایث تمسک به این شیوه نشده است ،ولی
نزد ارلسنت به رغم آن که از مسائل فریی فقهی بده شدمار آمدده اسدت در برخدی
موارد موجب در بیش گرفتن رویکرد منفی به مخالفان شده است .نویسدنده معتقدد
است که با نگاه به کتاب و سنت و اندیشه متفکران مسدلمان ایدن نتیجده بده دسدت
میآید که معیار ایمان و کفر ،ایتقاد به مبدا و معاد ،رسالت انبیای الهی ،کتداب ردای
آسمانی و وحی است .ایمان نداشتن به این موارد موجب خروج از دین و ورود در
دایره کفر تلقی شده است ،ولی با ایمان به آن اختالف نظر در دایره ظنیات و فدروع
فقهی به شرط روشمند بودن و اتکا به کتاب و سنت نه تنها موجب کفر نمدیشدود،
که بایث بالندگی و بویایی جامعه اسالمی خوارد بود.

«استعمار و تکفیر» .حوزه ،ش  ،16شهریور .1365
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بررسی یکی از ریشه رای مهم تکفیر در جامعده اسدالمی موضدع ایدن مقالده اسدت.
نویسنده ،نقش استعمار در بدیده تکفیر را بررسی کدرده اسدت .بده زیدم نویسدنده،
استعمارگران با اشایه جوّ نفاق و بدبینی واتهام در بدین مسدلمانان از حربده مدذرب
یلیه مذرب یعنی تضعیف اسالم به وسیله خود اسالم استفاده کرده و با شدیوهردای
بسیار بیچیده به میدان آمده واز یلما یوام زده و جهالت یوام با تکیده براحساسدات
مذرب شان و از افراد خائن و ضعیف االخالق بده یندوان یوامدل داخلدی در اجدرا
کردن برنامهرای خوداستفاده نمودند.

«اسم و تکفیر» .حوزه ،ش  ،18آبان .1365
در بخشی از مقدمه این مقاله آمده است :جوّ اتهام و تکفیر در جامعه ،بیانگر ندویی
رابطه سوء در برخورد و معاشرت است رابطهای که در آن ،بدبینی و بدگمانی ،کینه
و ...جایگزین اخوت و یگانگی یطوفت و مهربانی گشته و رابطه بدین افکدار و آراء
در جامعه بر بدترین بایهرا استوار است به جای اینکه بدر منطدق و اسدتدالل تکیده
شود تا روح تفارم و حقیقت جویی زندده گدردد بده چمداق تکفیدر و اتهدام بدرای
کوبیدن طرف مقابل و اشباع روح تفوق طلبی روی آورده میشود .بنابراین ،قبدل از
آنکه موضع صریح اسدالم را دربداره جدوّ تکفیدر بیدان کندیم نخسدت بایدد روابدط
اجتمایی اسالم را به صورت گذرا مورد بررسی قرار داده تا ببینیم رابطه بدین افدراد
جامعه بر چه اصولی استواراست؟آیا در تعالیم اسالم زمینهای بدرای بدروز و ظهدور
چنین جوّی در جامعه اسالمی وجود دارد یا نه؟ و به دیگر بیدان ،میدزان مخالفدت
اسالم با این مسئله تا چه اندازه است؟ آیا مخالفت اصولی و زیربنایی است؟

«امت اسممی و امواج تقریب و تکفیر» .سید احمد زررانی ،مطالعات تقریبی مدذارب
اسالمی (فروغ وحدت) ،ش  ،33باییز  ،1312ص 3د.4
در مقدمه این مقاله نوشته شده :مسلمانان در دو قرن اخیر ،برچم اتحداد اسدالمى و
تقریب بین بیروان مذارب اسالمى را برافراشته و در دلرا تخدم بدرادرى و دوسدتى
کاشته اند .چهره رایى از قبیل سید جمال الدین اسدآبادى ،محمد یبده ،اقبال الرورى،
کاشف الغطاء ،شهید حسن البناء ،امام خمینى ،ابواالیلى مودودى ،شدهید مطهدرى و
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مقام معظم رربرى رمه نداى برادرى مسلمانان را سرداده و بر مشترکات دینى تأکید
کرده اند .در اثر رمین مجاردترا ،رایحه دل انگیز اتحاد ،مشدام جدانردا را ندوازش
داده و امت اسالمى با راست قامتى در برابر استعمار ایسدتاده اسدت .خاسدتگاه ایدن
رویکرد روشمندانه ،و سنت و شناخت نقشهراى مستکبران و تجدید حیات تمددن
اسالمى در یصر حاضر بوده اسدت .امدا در مقابدل امدواج سدازنده اتحداد اسدالمی،
استکبار ساکت ننشسته و به خلق امواج تکفیرو تفسیق مبادرت کرده است.

«بازپژوهی زیرساخت های نظری تکفیر در رسالاله «فیصالل التفرقاله» .احمدد صدادقی
یلویجه ،مطالعات تقریبدی مدذارب اسدالمی (فدروغ وحددت) ،ش  ،22زمسدتان ،171
ص.26-11
در چکیده این مقاله آمده است :در سیر فکری امام محمد غزالی ،بدا چندد برداشدت
برماجرا روبه رو رستیم کده تالقدی معماگوندهای دارندد :گشداد دسدتی در تکفیدر و
تفسیق فالسفه و باطنیه از یک سو و تنگ گرفتن بر تکفیرگدران متعصدب از سدوی
دیگر ،از جمله این تالقیراست .غزالی برخالف آنچه در تهافت الفالسفه نگاشدت،
در رساله «فیصل التفةقة بین االسالم والزندقة» ،بازب وری زیرساخترای مفهدومی و
مصداقی مسئله کفر و توسیع وجورات ما جاء به النبی و تبیین قانون تأویدل را
بی گرفت تا بدیده تکفیر را در مسیری بر بیچ و خم درانداخته و بر فررنگ تکفیدر
خیز و کافرجوی زمانه خویش ،نقدی روششناختی زند .این مقاله حداوی تدأمالتی
انتقادی بر انگیزه ،روش و نگرش امام غزالی در این رساله است.

«برداشت های القاعده از افکار جهادی سید قطب» .مجیدد فداطمیند اد ،سدراج منیدر،
ش ،12زمستان  ،1312ص.52-31
سید قطب یکی از نظریه بردازان بزرگ جمعیت اخوان المسدلمین مصدر اسدت کده
توانست با نوشتن کتابردایی ،افکداری رمچدون تقسدیم جهدان بده داراالسدالم و
دارالکفر ،طاغوت بودن تمام حکومترا را مطرح و رارکار آن را جهاد یدا رجدرت
ایالم کند .بیان این گونه افکار آثار شگرفی در جوانان یرب نهاد به طوری که بس
از ایدام وی ،گروهرای جهادی از جمله القایدده تشدکیل شددند کده غالبدا متداثر از
افکار او بودند .آنرا در فکر و روش خود بیرو سید قطدب بودندد ،ولدی در فقده و
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ایتقادات از سلفیون چون ابن تیمیه تقلید می کردند القایده به ینوان از گدروهردای
تکفیری در جهان اسالم ،گروری تلفیقی است که راربردِ خود را از افکار سید قطب
و ایتقادات خود را از ابن تیمیه اخذ کرده است و امروزه شداردیم کده ورابیدت بدا
سوءاستفاده از نظریات قطبی ،جوانان یرب را به جنگ و جهداد دیدوت مدی کندد،
ولی با اردافی خاص که ریچ یک با ارداف سید قطب مطابقت ندارد.

«بررسی تطبیقی ایدهها و رفتار های خوارج و وهابیت» .اکبر اسد یلیزاده ،سراج منیدر،
ش  ،6تابستان  ،1311ص .136-111
این مقاله ب ورشی تطبیقی در خصوص اندیشهردا و رفتدار ردای فرقده خدوارج ،بده
ینوان اولین گروه تکفیری در جهان اسالم ،و ورابیت است .نویسنده ابتددا توضدیح
کوتاری درباره معرفی این دو گروه داده و سپس در چهارده ینوان به بررسی برخی
از شبارترای گروه خوارج و ورابیت درایده را و یملکردرا برداخته است.

«برگزاری کنفرانس تکفیری ضد شیعیان» .اخبار شیعیان ،ش  ،24آبان  ،1376ص .26
«بمی تکفیر ،مصیبت اسم و مسلمی » ،مهدی مکارم شدیرازی ،سدراج منیدر ،ش ،11
باییز  ،1312ص .10-8
بیان برخی از وی گیرا و شاخصهرای تفکر تکفیری در یصر حاضدر موضدوع ایدن
نوشتار است.

«بنیانگذاران و مبلغان سبّ و لع با نا و نشان در اسم » .مصدطفی معلمدی ،تداریخ
فررنگ و تمدن اسالمی ،ش  ،4باییز  ،1310ص .171
امروزه در بخشرایی از جامعه مسلمانان ،سخنانی در قالب سبّ و شتم و یا لعنِ بدا
نام و نشان و حتی تکفیر دیگران شنیده میشود .به نظر میرسد در گذشته رای دور
نیز این رفتار بیشینه داشته است و در سده ردای قبدل نیدز داییده داران حکومدت و
تفکرات مذربی چنین رفتاررایی داشته اند .از نخستین حرکدت ردای ردفمندد بدرای
تخریب رقیب ،شیوه بنی امیه در ترویج سبّ و لعن آل ابدی طالدب بدوده اسدت.
گروه رای دیگر نیز رریک با توجه به گرایش رای خود واکنشرایی در برابر حرکت
بنی امیه نشان دادند .کیسانیه یکی از رمین گروه راست که با بیکان حمالت زبانی،
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دو خلیفه اول و دوم را نشانه رفت .بررسی رای انجام شده در ایدن بد ورش نشدان
می درد دو گروه بنی امیه به ینوان نظام حاکم و کیسانیه به ینوان یدک جریدان ،بده
گسترش سبّ و شتم و لعنِ با نام و نشان دامن زده اند .بنی یبداس نیدز کده میدرا
خوار کیسانیه بوده اند تا بیش از به قدرت رسیدن ،در ترویج آن کوشیده اند.

«پدیده تکفیر در پرتو قرآن و حدیث» ،جعفر سبحانی ،به کوشش حامد فقیهی ،میقات
حج ،ش  ،75باییز  1312ش  ،76زمستان  ،1312ص .145-120
«تاملی در مفهو رفض و کفر رافضی» .محمود توکلیان اکبری و محمدتقی فخلعدی و
حسین صابری ،تاریخ و فررنگ ،ش  ،71باییز و زمستان  ،1311ص .27-1
بازشناسی دقیق مفهوم رفض ،وی گیرا و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن ،بسیار
حائز ارمیت است .به وی ه با ینایت به این کده فقیهدان اردل سدنت ،آثدار و احکدام
خطیری چون کفر را بر رافضی ترتیب داده اند .این مقاله بدا ورود بده میددان بحدث
فقهی ،آرای گوناگون در باب مفهوم رفض و مهم ترین ادلده فقیهدان اردل سدنت در
تکفیر رافضی را مورد تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده که رفض ،صدرفا یدک
نام گذاری تاریخی بر گروردی از مسدلمانان اسدت کده در مسدئله جانشدینی بیدامبر
موضعی معار

در برابر آنچه واقع شد ،گرفتند .کفر رافضی نیز فاقد بایه و اسداس

بوده و ریشه در دشمنیرای مذربی دارد.

«تعریف ایمان ،کفر ،ارتداد و ضابطه تکفیر» .مولوی محمد یمدر سدربازی (خددادآباد

باریک) ،مجمویه مقاالت دومین رمدایش یلمدی د تحقیقدی وحددت (زارددان )1382
(زاردان ،مارنامه اسوه ،)1388 ،ص .36-31
در این مقاله بس از بیان معنای ایمان و کفر ،اقسام کفر ذکدر شدده اسدت .در ادامده
توضیحاتی درباره ارتداد ،به ینوان یکی از نمودرا و جلدوهردای کفدر ،آمدده اسدت.
«اقسام کفر از نظر تفتازانی» و «ضابطه تکفیر» ینداوین مباحدث بعددی ایدن نوشدتار
رستند.

«تقریب مذاهب اسممی راه حلی برای مقابله با جریان تکفیری» .حوزه ،ش  ،22مهر
و آبان .1366
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«تکفیر» .سیف اهلل صرامی ،دانشنامه جهان اسالم ،جلد  ،7ص .38
در بخشی از این مقاله آمده است :بیشینه تکفیر در جهان اسالم ،به صدر اسدالم بداز
میگردد .برخی حواد

مهم تاریخ اسالم به سدبب تکفیدر روی داده ،ردمچندانکده

برخی رخداد رای سیاسی و اجتمایی زمینه تکفیر را فدرارم آورده اسدت .از جملده
رویداد رای مهم دوران بس از رحلت بیامبر اکرم ،جنگ رای «رِدّه» در زمدان ابدوبکر
بود که در این جنگ را دستگاه خالفدت معارضدانِ خدود را کدافر و خدارج از دیدن
خواند.

«تکفیر» .محمدرضا انصاری ،دجئر ،المعارف تشیع (تهران ،شهید محبی ،)1367 ،جلد ،5
ص .47-46
در بخشی از این مقاله آمده اسدت :تکفیدر در اصدطالح فقهدا نسدبت دادن یکدی از
مسلمانان به کفر میباشد .کفر سه گونه است )1 :ارتداد  )2شدرک  )3انکدار نمدودن
یکی از ضروریات دین .آثار تکفیر ،گروهرایی کده در فقده امامیده تکفیدر شددهاندد،
کسانی که در حق تکفیر دارند ،احکام و مسائلی جز این ردا در مقالده بررسدی شدده
است.

«تکفیر پیروان مذاهب هشتگانه اسممی جایز نیست» .آفاق مهدر ،ش ،18فدروردین و
اردیبهشت ،1375ص .107
این نوشتار بیانیه صادره از کنفرانس بدین المللدی «حقیقدت اسدالمی و نقدش آن در
جامعدده معاصددر» اسددت کدده در تدداریخ  15-13تی در  21-28/1374جمددادی االول دی
1421ق .دریمان بایتخت اردن راشمی برگزار شد .در این بیانیه بر اسداس نظریدات
فقهی آیت اهلل سیستانی ،شیخ االزرر و مفتی مصر ،مراجدع مختلدف شدیعه (اغدم از
جعفری و زیدی) ،مفتی یمان ،مجمع فقده اسدالمی وابسدته بده سدازمان کنفدرانس
اسالمی ،مجلس ایالی امور دین ترکیه ،مجمع فقهی اردن ،و ریئدت صددور فتدوا و
شیخ یوسف قرضاوی بیان شده که تکفیر مذارب رشت گانه اسالمی جایز نیست.

«تکفیر در ترازوی قرآن و سنت» .تاجالدین حامد راللدی ،اسدترات ی تقریدب مدذارب
اسالمی (مجمویه مقاالت رجدرمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی) ،ص .150
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در این مقاله این یناوین دربارة تکفیر بررسی شده است :احکامی که بر تکفیدر یدک
مسلمان وجود دارد اندواع کفدر بددیت تکفیدر مربدوط بده خدوارج اسدت بیدامبر
اکرم میآموخت و تکفیر نمیکرد نهی بیامبر از تکفیر مسلمانان.

«تکفیر در جهان اسم » .یلی اکبر ذاکری ،دو مارنامه حوزه ،ش  ،156بهدار و تابسدتان
 ،1371ص .238-177
«تکفیر سیاسی و گویندگان درباری» .جعفر سبحانی تبریدزی ،کدالم اسدالمی ،ش ،80
تابستان  ،1377ص  41-30افق حوزه ،ش  ،231خرداد .1377
این نوشتار در باسدخ بده دیددگاه شدیخ یدادل بدن سدالم الکلبدانی ،امدام جمایدت
مسجدالحرام ،در زمینه تکفیر یلمای شیعه نوشته شده است.

«تکفیر و تروریسم» .جعفر سبحانی تبریزی ،درسهایی از مکتب اسالم ،سال  ،46ش،10
دی  ،1375ص .11-8
این مقاله در مجمویه مقاله زیر نیز به چاپ رسیده است:
سیمای فرزانگان( :حاوی بیش از  70مقاله و رساله دربدارة مسدائل کالمدی ،قرآندی،
والیی ،فقهی و تاریخی) (قم ،موسسه امام صادق ،ص )307-304

«تکفیر و سیره سلف صالح» .ریئت تحریریه مجله ،کالم اسالمی ،ش  ،63بداییز ،1376
ص .33-28

این مقاله در کتاب سیمای فرزانگان (حاوی بیش از  73مقاله و رساله دربارة مسائل:
قرآنی ،والیی ،حدیثی و تاریخی) (قم،موسسه امام صدادق ،ص  )63-56نیدز بده
چاپ رسیده است.

«تکفیریها بمی جان شیعیان پاکستان» ،گفت وگدو بدا جنداب یبداس کمیلدی ،اخبدار
شیعیان ،ش  ،71مرداد  ،1311ص .14-13
این نوشتار ،گفتوگویی با جناب یباس کمیلدی ،یضدو سدابق مجلدس سدنا و و از
رربران شیعه در باکستان و رئیس ائتالف جعفریه است که درباره شیعیان باکستان و
خطراتی که این گروه را تهدیدد مدیکندد مثدل خطدر جریدانردای تکفیدری سدخن
میگوید.
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«تناقضات اب عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمی » ،حسین قاضدیزاده ،سدراج منیدر،
ش  ،11باییز  ،1312ص .12-63

ابنیبدالوراب برای تکفیر مسلمین ادلهای را اقامه کرده است که در این مقالده بعدد


از بیان ادله ابن یبدالوراب ،تناقضات موجود درآنرا بیان شدده و در نهایدت اثبدات
شده که این ادله با وجود رزینهرای جانی و مالی برای اسدالم ،دچدار فداحشتدرین
اشکال یعنی تناقض است .این تناقضات با سه ینوان مختلف .1( :مقلد یدا مجتهدد
 .2جواز استغاثه به مخلوق فیما یقدر یلیه  .3تکفیر اجمایی یا اجتهادی) بده اثبدات
رسیده است .مراد از تناقض این است که محمد بن یبددالوراب در اصدل معتقددات
خود گرفتار تناقض شده است.

«حربه تکفیر» .حوزه ،ش  ،14اردیبهشت  ،1365ص .75-68
این مقاله به بررسی بیآمدِ منفی تکفیرگرایدی در جامعده مسدلمین برداختده اسدت.
نویسنده در بررسی آثار سوء تکفیر برخی موارد را بیان کرده است از جملده :رتدک
شخصیترا ،ایجاد روحیه بدبینی ،گم شدن ردف ،ایجاد فضدای اسدتبدادی ،از بدین
رفتن روحیه تحقیق ،مستور ماندن برخی از مطالب یلمی ،منزوی شددن نیدرو ردای
مفید.
در این سلسله مقاله ،ریشهرا و بیامدرا و یلل گسترش تکفیدر در جوامدع اسدالمی،
شیوه برخورد مکتب و گذشتگان با این موضوع و نیز راه حل رای جامعده اسدالمی
برای ازبین بردن این معضل مطالبی آمده است.

«حربه تکفیر :راهکار های عملی برای رهایی» .حوزه ،ش  ،20خرداد و تیدر  1366ش
 ،21مرداد و شهریور  ،1366ص  101-77ش  ،22مهر و آبان .1366
در این مقاله رارکار رای یملی برای برون رفت از وضعیت تکفیر در جامعه اسالمی
بررسی شده است .برخی از این رارکاررا یبارتند از :شناختن و شناساندن بیآمددرا
و مضار حربه تکفیر دشمن شناسی و تالش در راه منع اسدتفاده دشدمنان از حربده
تکفیر ارمیت دادن به تهذیب نفوس از روا رای نفسانی و وساوس شیطانی (کده در
برخی از موارد ،سبب بهره گیری از حربه تکفیر می شود) شناخت زبدان و مقاصدد
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یکدیگر دفاع از تکفیر شدگان به ناحق شدناخت مدذارب از یکددیگر و در نتیجده
مذارب اسالمی و بر طرف شدن سوء تفارمات و تورمات.

«دعائم وحدت و مقابله با تکفیر و اهانت» .سید ابوالحسن ندواب ،مجلده خدط ،ش ،6
مهر و آبان  ،1311ص .105-103
این نوشتار ،سخنرانی حجت االسالم سید ابوالحسن نواب در اردوی ساالنه اتحادیه
بین المللی امت واحده است .وی در این گفتار ،رارکارردایی بدرای نجدات جامعده
اسالمی از جریانرای تکفیر و خشونت طلب ،بیان کرده است.

«ریشهها و انگیزههای تکفیر» .حوزه ،ش  ،15تیر  ،1365ص .82-58
بررسی و شناخت انگیزهرا و ریشهرای تکفیر و نیز بررسی دیدگاه اسدالم ،موضدوع
این نوشتار است .نویسنده ریشه رمه بددبختی ردای مسدلمین و یامدل اصدلی رمده
دشمنیرا و تهمترا و تفرقهرا را جهل نادانی دانسته و در رمین رابطه انواع جهدل
را بررسی کرده است.

«ریشه های پدیده تکفیر در گذر تاری » .جعفر سبحانی ،کدالم اسدالمی ،ش  ،78بداییز
 ،1312ص .17-1
در این مطلب تالش شده بدیده زشت تکفیر به ینوان امری که بدا قدوانین اسدالمی
کامال مخالف است و ریشه در یصر رسول خدا دارد مورد توجه قرار گیرد .در
زمان آن حضرت ،دو مرتبه و توسط اسامة بن زید و ولیدبن یقبه ،این بدیده اتفداق
افتاد و رر دو نفر نکورش شدند .بس از آن دو نیز خوارج به این بدیده دامن زدند.
مملف با اشاره به اینکه ارزشرای واالی انسانی از نظدر قدرآن و سدنت مدانع از آن
است که به این آسانی خون انسانی ردر شمرده شود و بیامبر گرامی اسالم ،بیوسدته
با بذیرش دو شهادت از طرف مقابل ،ایمدان و اسدالم او را مدی بدذیرفت و ررگدز
دربارة مسائل کالمی که دستاویز تکفیری راست سخن نمی گفت .در این نوشتار به
یناوین و سرفصلرایی مثل مفهوم تکفیر ،خوارج ،تکفیدری ردای معاصدر ،اسةامةبن
یزید ،ولیدبن یقبه ،مالک ایمان ،مالک کفر و خلق قرآن توجه شده و مورد تحلیلدی
ب ورشی قرار گرفته است.
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«سلفیان تکفیری یا الجهادیون خاستگاه و اندیشهها» .سعید یدالتند اد و سیدحسدین
نظام الدینی ،تاریخ و تمدن اسالمی ،ش  ،13بهار و تابستان  ،1310ص .117-165
سلفیان تکفیری ،گروهرایی از مسلمانان اند کده بده یلدت بدارهای از اندیشدهردا ،از
جانب مخالفانشان به این نام مشهور شده اند .خاستگاه نخستین این گدروهردا مصدر
است و سپس اندیشه رای آنان به دیگر کشور ردای مسدلمان سدرایت کدرد .از مهدم
ترین گروه رای سلفی جدید میتوان به تنظیم الفنیه العسکریه ،جماعة المسدلمین یدا
جماعة التکفیر و الهجره ،و جمایة الجهاد اشاره کرد .این مقالده مدیکوشدد بدا بیدان
خاستگاه و اندیشهرای سلفیان جدید ،معرفی مهمتدرین گدروهردا و رربدران آنردا،
یلت شهره شدن این گروهرا به «تکفیری» یا «الجهادیون» را بررسی کند.

«سلفیگری مساوی تکفیری نیست :گفت و گو با احمد مبلغی» .مصاحبه کننده :احمد
یگانه ،خیمه ،ش  ،106تیر  ،1313ص .68-64
«سم تکفیر؛ مژد های به استکبار؛ گزیده بیانات مقا معظم رهبری» .معدارف ،ش ،101
بهمن و اسفند  ،1312ص .4-3
سرفصل رای مهم ایدن نوشدتار یبارتندد از :جهالدت ،مهدمتدرین وی گدی تکفیدری
یبودیت در مقابل طواغیت زنده ابزار دست سرویسردای جاسوسدی تکفیدری در
خدمت رژیم صهیونیستی تکفیر م دهای به جهان استکبار.

«سونامی تکفیری در جهان بشری؛ در گفت وگو با دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی».
به کوشش حسین احمدی ،معارف ،ش  ،101بهمن و اسفند  ،1312ص .8-4
در این گفتوگو این موارد بررسی شدده اسدت :چرایدی و چگدونگی شدکلگیدری
جریان رای تکفیری جایگاه یقدل در تفکدر جریدانردای تکفیدری بررسدی نسدبت
جریانرای تکفیری با مسلمانان و ارل سنت خطدر

جریدان ردای تکفیدری بدرای

جهان اسالم و رارکاررای برون رفت از بحران تکفیر در جهان اسالم.

«شریعت علیه تروریسم» .لئونیدد سدوکیاینن ،خبرنامده دیدن ب وردان ،ش  ،1مدرداد و
شهریور  ،1371ص .11-1
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بررسی نقش شریعت اسالم در مقابله با بدیده تروریسم و نقد اندیشهرای جهادگرانه
سازمانرای افراطی مسلمان در راستای ترویج بدیده تروریسم است .اساس این مقاله
را ،مفاد کلیدی گزارشی تشکیل میدرد که توسدط اسدالمشدناس و یضدو برجسدته
شورای مبارزه با تروریسم در آکادمی یلوم روسیه (نویسنده) ،با یندوان جنبده ردای
حقوقی د اسالمی مبارزه با تروریسم ،تدوین شده است .در این گزارش ،بده مبدارزه
یقیدتی با تروریسم براساس شریعت ،توجه خاصی مبذول شده است .نویسدنده در
ابتدا ،به دیدگاه سازمان رای افراطی اسالمی در زمینه مبارزه بدا غیرمسدلمانان اشداره
نموده است .رربران این سازمانرا ،سعی میکنند تا نظریه جهاد و برخورد با کفار را،
به ینوان استدالل توجیه کننده جنایات خود جلوه درندد .بسدیاری از فقهدای معاصدر
اسالمی با این اندیشه مخالف بوده و معنای دیگری بدرای جهداد در راه خددا ارائده
میدرند .وی در ادامه ،به تبیین دیدگاه صحیح اسالم در اینباره برداخته است.

«شیعیان افراطی و تکفیری؛ ابزار جدید فتنه» .مرزبدان نامده ،ش  ،1خدرداد  ،1313ص
.108-101
ردف این مقاله واکاوی چگونگی ظهور و تطور جریانردای افراطدی و تکفیدری در
جهان اسالم است .ردف نویسنده ،نشان دادن ماریت وابسته آنرا به غدرب و ابدزار
بودنشان برای ایجاد تفرقه در جهان اسالم است.

«گفتمان تقریب و گفتمان تکفیر» .حجت اهلل جودکی ،نسدیم بیدداری ،ش ،31ص -34
 35بنجره ،ش  ،203تیر .1313
«گونهشناسی جریان های سیاسی ساللفی» .شدجاع احمدوندد و احمدد زارع و محمدد
جهانی ،رریافت انقالب اسالمی ،ش  ،25زمستان  ،1312ص .3-2
در این مقاله تالش شده است تا با محور قرار دادن نوع مواجهه سلفیگری با تشیع،
تقسیمبندی مناسبی از جریان رای سلفی ارائه شود .در این راستا ابتددا بدا توجده بده
بیش فر

ذرنی نگارندگان از یدک تقسدیمبنددی جغرافیدایی مبندی بدر محوریدت

اندیشهرای سه حوزه جغرافیایی اصلی سلفیگری در جهان اسالم ،یعنی شدبه قداره
رند و شبه جزیره یربستان و کشور مصر ،جریان ردای سدلفی در قالدب دو جریدان
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قائل به تعامل با تشیع و رمچنین جریان قائل به تقابل با تشیع تقسدیمبنددی شددند.
در ادامه کار جریان رایی که معتقد به تقابل با تشیع بودند به دو دسته تقسیم شدهاند:
دسته اول گروری که شیعیان را کافر دانسته و حکم تکفیر آن را را صادر میکنندد و
دسته دوم گروری که کمی مالیمتر بوده و شیعیان را مشرک میدانند و حکم تکفیدر
صادر نمیکنند .در این مقاله یالوه بر رویکرد اندیشهای گروهردای مختلدف سدلفی
در قبال تشیع به وجه یملی آنرا نیز در این مورد برداخته شدده و تدالش شدده تدا
گروهرای مهمی که در این تقسیم بندی قرار میگیرند به ینوان نمونه ارائه شود.

«مراتب و اقسا کفر ،عد جواز تکفیر مسلمان» .مولوی یبدالصمد ساداتی ،مجمویده
مقاالت دومین رمایش یلمی-تحقیقی وحدت (زاردان ( )1382زاردان ،مارنامه اسدوه،
 ،)1388ص .16-11

در این نوشتار بس از تعریف ایمان و کفر ،حقیقت ایمان بیان شده است« .ایمدان در
احادیث نبوی »و «چگونگی ایمان» یناوین بعدی این مقاله رستند .نویسنده در
ادامه وارد بحث کفر شده و بس از تغریف کفر ،اقسام کفر و ادله یدم جدواز تکفیدر
مسلمان را ذکر کرده است.

«مرز ایمان و کفر از دیدگاه فرق و مذاهب اسممی» .محمدحسدین تبراییدان ،مسدجد،
ش  ،23آذر و دی  ،1384ص .50-31
در این مقاله ضمن بررسی معنا و مفهوم کفر برخی دیدگاهرایی که از سوی یالمدان
مسلمان از مذارب مختلف درباره مرز ایمان و کفر بیان شده ،آورده شده است.

«نشر ارزش های مکتب جعفری بهتری روش مقابله با تکفیریها» .اخبار شدیعیان ،ش
 ،25آذر  ،1376ص.21
«واکاوی تکفیر اب سینا از سوی غزالی در مسئله علم خداونالد باله جزئیالات» ،زردره
توازیانی ،ب ورشرای فلسفی کالمی دانشگاه قم ،ش  ،52تابستان  ،1311ص .111-13
واکاوی منشا تکفیر ابنسینا از سوی امام محمدد غزالدی در مسدئله یلدم خداوندد و
تاکید بر وجود یک سوءتفارم به ینوان منشا این اتهام موضوع این نوشتار میباشدد.
در مقدمه مقاله آمده :غزالی ،در کتاب تهافت الفالسفه به بریشان گدویی فیلسدوفان و
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تناقضات آن را در مسئله یلم خداوند میبردازد .انگشت اتهدام او ،صدریحا متوجده
شخص ابن سینا درخصوص تلقی او از چگونگی یلم خداوند به جزییات است کده
به گمان غزالی ،این نوع تلقی ،یمال انکار یلم خداوند بوده و موجدب کفدر اسدت.
غزالی گمان میکرد که مشائیان و به طور مشخص ابن سینا ،از ترس راهیافتن تغییر به
ذات خداوندی ،یلم خداوند به جزییات را انکار کرده اند و این در حالی اسدت کده
مشائیان ،قدیم متغیر را ،دارای فرضی یقلی میدانستند .بس بهتر آن بود که با مبنای
خودشان ،یلم خداوند به جزییات را میبذیرفتند و نگران تغییر رم نمیبودندد .امدا
غزالی توجه نکرده که خدا از نظر مشائیان ،نمدیتواندد رمدان قددیم متغیدر باشدد و
بنابراین ،این نتیجه در بایان این نوشته به دست آمده که انگیزه مشدائیان و خصوصدا
شخص ابن سینا در تبیین و تفسیر چگونگی یلم خداوند به جزییات ،مقددس تدر از
آن بوده که نسبت کفر به آنرا روا باشد.

«وقتی تکفیریها جهان اسم را به آتش میکشند :تأملی کوتاه درباره خطری بزرگ
در میان اهل سنت» .بنجره ،ش  20 ،138خرداد  ،1311ص .5
در این نوشتار خطرات جریان رای تکفیر در جامعه معاصر اسالمی تحلیل و رشدار
داده شده است.

«ویژگی های پدیده تکفیر و موضوع سنت نبوی نسالبت باله آن» .احمدد مبلغدی،
اندیشه تقریب ،ش  ،12باییز  ،1376ص .47-31
مقاله حاضر ،ضمن تجزیه و تحلیل وی گی ردای بدیدده تکفیدر ،بده بیدان دیددگاه و
موضع سنت در قبال آن میبردازد .از جمله وی گیرایی که نویسنده برای تکفیدر در
نظر گرفته یبارتند از :محور قرار دادن «تکفیر» در معامالت و تعدامالت و گسدترش
یرصه آن یدم ایطای فرصت اندیشه و حق اظهارنظر به دیگدران کشدتار جمعدی
شرکت در مشوّه ساختن چهره اسالم ایجاد تفرقه و براکندگی میان مسلمانان.

این مقاله در مجمویه مقاله وی گیرای سیره بیامبر ایظدم( مجمویده مقداالت)
بیستمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی فروردین (1376تهران ،مجمع جهدانی
تقریب مذارب اسالمی ،ص  .)466-455نیدز منتشدر شدده و ترجمده آن بدا یندوان
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«خصائص ظارره التکفیر و موقف السةنة النبويةة منهدا» در کتداب خصدائص السدیره
النبویه الشریفه:مجمویه مقاالت الموتر الدولی العشرون للوحددة االسدالمیة (تهدران،
مجمع جهانی تقریب مذارب1427 ،ق ).به چاپ رسیده است.

د) ویژهنامهها

بینش (ویژه تکفیر و تکفیریها ..شماره  ،3بهدار 216 ،1313ص
وزیری.
سومین شماره از گارنامه کالمی بینش ،به بررسی موضوع تکفیر
و تکفیریرا اختصاص دارد .این گارنامه ،نشریهای است که ردف
آن ارتقای بینش روحانیون و کارگزاران کاروانرای حج و زیارت
در موضویات مختلف به وی ه حوزه یربستان ،سوریه و یراق اسدت و در ب ورشدکده
حج و زیارت تهیه و تدوین میشود .در این شماره ،که زیر نظر یلدی اصدغر رضدوانی
تهیه شده ،مقاالت و گزارشرایی درباه مبانی ایتقادی و سیر تطور و یملکرد تکفیریدان
آمده است .مطالب این وی هنامه ذیل رشت بخش سامان یافته است:
در بخش نخست با ینوان «تکفیر :مبانی و باوررا» ،مفهوم تکفیر ،یوامل ظهدور فکدر
تکفیری افراطی ،موانع تکفیر و اقسام تکفیدر بررسدی شدده اسدت .بخدش دوم دربداره
«تکفیریرای ایتقادی» است و در آن این مباحدث مطدرح شدده اسدت :سدیر تداریخی
تکفیری رای ایتقادی ،مخالفان تکفیر ایتقادی ،منتقدان تکفیریردای ایتقدادی ،دربداری
بودن تکفیری رای ایتقادی و موارد اتفاق بر کفر .سومین بخش بررسدی «تکفیدریردای
سیاسی» است و در آن ،مبانی تکفیریرای سیاسی و مخالفان تکفیر سیاسی بررسی شده
است .بخش چهارم به بررسی و نقد کتاب «منهج ابن تیمیه فی مستح التکفیدر» نوشدته

یبدالمجید بن سالم بن یبداهلل المشعبی (ریا

 ،مکتب اضواء السلف1417 ،ق 2 ،جلد)
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اختصاص یافته است« .معرفی قربانیان تکفیر» ینوان بنجمین بخش این وی هنامده اسدت
که به معرفی شهید محمد سعید رمضدان بدوطی و شدهید یالمده شدیخ حسدن شدحاته
برداخته است« .اخبار تکفیر» ششمین بخش است که خبررایی دربداره شدیعهرراسدی و
جنایات تکفیریرا از خبرگزاریرا گردآوری شده اسدت .بخدش رفدتم گدزارش از دو
رمایش مهم درباره تکفیر است :نخست گزارشی از رمایش «ظةاهة التکفیرد األسباب ـ
اآلثار ـ العالج» است .این رمایش از  22شوال  1432قمری به مدت سده روز در شدهر
مدینه برگزار شد و مجمویه مقالهرای آن نیز در  1جلد منتشدر شدد .رمدایش دوم بدا
ینوان «سماحة االسالم و فتنة التکفیر» است که توسط مرکز بین المللی اتحاد یلمای بالد
شام در روز رای بیست و سوم و بیست و چهدارم شدعبان سدال 1434قمدری در شدهر
بیروت برگزار شد .بخش رشتم و بایانی این نشریه بدا یندوان «کتدابشناسدی تکفیدر»،
معرفی کتابرای اندیشمندان ارل سنت دربارة مسئله تکفیر است .در این قسمت ،چهل
ینوان از مهمترین آثار ضدتکفیری ارل سنت معرفی شده است.
پرسمان (ویژه جریان های تکفیری و سلفی) .شدماره  ،138-136اردیبهشدت و خدرداد
47 ،1313ص.
نشریه برسمان در شماره  138-136دو برونده دارد :یکدی از ایدن برونددهردا وید ه
جریان رای تکفیری و سلفی است .در این برونده مطالبی درباره تکفیدر و جریدانردای
تکفیری ذیل این یناوین آمده است :تکفیر میکنم بس رستم /نوشته محمدیلی لیدالی
کت و شلوار ،حرام خون مسلمان ،حالل! :جنگ اسالم با اسالم ،به جای جنگ اسالم با
کفر /نوشته محمدمهدی مهتدی نام :تکفیدری ،شدغل :مسدلمان کشدی جریدانشناسدی
گروه رای سلفی در جهان اسالم /نوشته مهدی فرمانیان مرگ ورابیدت وا قعیدت دارد/
نوشته محمدباقر بورامینی این ره که تو میروی به قبرستان است! :گفتوگو با حجدت
االسالم سیدمهدی یلیزاده موسوی/به کوشش حسدین احمددی سدلفیان در سراشدیبی
سقوط /نوشته احمد نبوی موریانهرایی بر درخت اسدالم /نوشدته سدیدمهدی یلیدزاده
موسوی تافته جدابافته معرفی چند کتاب ورابیت و سلفیگری.
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نشریه برسمان به صاحب امتیازی نهاد نمایندگی مقام معظم رربری در دانشدگاهردا و
سردبیری محمدیلی لیالی ،از سدوی معاوندت آموزشدی و ب ورشدی اسدتادان و دروس
معارف اسالمی منتشر میشود.
مرزباننامه (ویژه نقد و بررسالی مبالانی و جریانالات تکفیالری..
شماره  ،1خرداد 170 ،1313ص.
نهمین شماره از مارنامه مرزبان نامه اختصاص بده جریدانردای
تکفیری یافته است .این نشریه در معاونت فررنگی و تبلیغی دفتدر
تبلیغات اسالمی حوزه یلمیه قم تهیه و تددوین مدیشدود .در ایدن
وی ه نامه این مطالب آمده است:
مصائب گروهرای تکفیری برای جهان اسالم واکاوی نگرانیرای ابراز شده از سوی
مقام معظم رربری در سال  12دربارة خطر تکفیر سلفیگری تکفیری :مفهومشناسدی و
جایگاهیابی در میان مذارب ارل سدنت خاسدتگاه ،بیشدینه و سدیر تطدور سدلفیگدری
تکفیری مبانی فکری گفتمان تکفیر مصاحبه با حجتاالسالم والمسلمین استاد طبسدی
دربارة خطر ورابیت تکفیری برای جهان اسالم در جستوجوی رویکردرای تکفیدری
در جهان اسالم :صورتبندی طیفرا و جریانرای سلفی معاصر واگرایدی و تعدار
متقابل ورابیت و ارل سنت ورابیت تکفیری :تالشی برای گسترش قلمرو جغرافیدایی،
خطری برای امنیت منطقهای کتابشناسی کتب ضد تکفیر معرفی کتاب سلفیگدری و
ورابیت منبعشناسی تکفیر در آثار انگلیسی مروری بر برخی فتاوای تکفیریرا :از آغاز
تا کنون جلوهرایی از شیعهستیزی در فتاوای تکفیریرا نگاری به جنایات ورابیدت در
طول تاریخ تکفیر و بحران سوریه در نگاری آماری معرفی گروهرای تکفیری فعال در
بحران سوریه تفکر تکفیر در ترازوی نقد یصام العماد در انتظار باسدخ :برسدشردای
سلفی بیشین از سلفیون فتاوای یلما و مراجع شیعه در مورد تکفیر شیعیان افراطدی و
تکفیری ابزار جدید فتنه گزارش رمایش خطر جریانردای تکفیدری (سدنندج -اسدفند
.)1312
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در انتهای این وی هنامه ،بروندهرای وی ه یربستان باز شده و مطالبی با این یناوین در
آن آمده است :یربستان سدعودی مهدمتدرین حدامی تکفیدر یربسدتان مدروج تکفیدر و
شیعهرراسی گزارش تلخیصی از کتاب «خوابیدن با شیطان» جایگاه قدرت نرم مذربی
در سیاست خارجی یربستان سعودی.
گزارش تصویری از تروریست رای تکفیری و جنایات آنرا بخش بایدانی وید هنامده
است.

مکر تکفیر (ویژهنامه کنگره جهانی خطر جریان هالای افراطالی و
تکفیالالری از دیالالدگاه علمالالای اسالالم  ..شددماره  ،1خددرداد ،1313
200ص ،خشتی.
اولین شماره از وی هنامه کنگره جهدانی جریدان ردای افراطدی و
تکفیری از دیدگاه یلمای اسالم است که با نظارت یلمی سیدمهدی یلیدزاده موسدوی،
قائم مقام دبیر یلمی کنگره ،منتشر شده است .در این شماره بس از مقدمه دبیر کنگدره،
اطالیاتی درباره ساختار و برنامهرا و ارداف کنگدره آمدده اسدت .در ادامده ،مقداالت و
گفتوگورا و گزارشرا ذیل چهار بخش تنظیم شده است:
در بخش نخست با ینوان «تکفیر ،آسیبرا و تهدیدات» این موضویات آمده است:
د خطر جریانرای تکفیری در اندیشة حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
د خاستگاه و جریانشناسی تکفیر
د مصاحبه با شیخ دکتر بدرالدین حسون مفتی ایظم سوریه
د خدمات متقابل اسالم رراسان و تکفیریون (بدیده تکفیر در رکاب اسالم رراسی)
د مروری بر برخی فتاوای تکفیریرا
د تکفیر از نظریهبردازی تا یملگرایی :با تأکیدد بدر نقدش ابدن تیمیده و محمدد بدن
یبدالوراب (گفتوگو با حجت االسالم دکتر یلیزاده موسوی رییس ستاد کنگره)
د تکفیر :مبانی و نقد د ایمان و کفر در قرائت تکفیریرا.
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بخش دوم با ینوان « جبهه متحد جهان اسالم در مواجهه با افراط گرایی» شامل ایدن
موضویات است:
د مروری بر برخی مواضع تکفیری یلمای ارل سنت (در بخش نخست این نوشتار،
فتاوای یلمای سلف مثل ابووائل ،ابی العز حنفی ،ابن یبدالبر ،قرطبی ،ابن ناصر دمشقی
بیان شده و در بخش دوم برخی موضعگیریرای یلمای معاصدر اردل سدنت رمچدون
شیخ یبداهلل کتمتو ،شیخ احمد القطان ،شیخ یبدالقادر قاردا ،شدیخ یداکف ،یبدالناصدر
جبری و اتحادیه یلمای شام آمده است).
د یالمان جهان اسالم از خطر تکفیر و افراط میگویند (گزارشی از گفدتوگدوردای
صورت بذیرفته در حاشیه رمایش «یلمای جهان اسالم و بیداری اسالمی» (اردیبهشت
 -1312تهران) دربداره خطدر جریاندات تکفیدری بدرای جهدان اسدالم اسدت .یلمدا و
شخصیت رای شرکت کننده در این گفتوگورا یبارتندد از :محمدد صدالح جدودی (از
تونس) ،دکتر نجیب معروف (استاد دانشگاه در سوریه) ،دکتر یبدالناصر یبداهلل الجبری
(از لبنان) ،شیخ زریر یثمان الجعید (از لبنان) ،شیخ مروان العبیدی (از یراق) و محمدد
ذیب صالح (از اردن))
د یلمای ارل سنت ایران بیشتازان مقابله با تکفیر و ارراب (این نوشتار مدروری بدر
برخی فتاوای و دیدگاه رای یالمان ارل سنت ایران دربارة تکفیر و نیز ارائه گزارشی از
دیدگاه رای مطرح شده یلما و اندیشمندان ارل سنت در رمایش «تفکر آری تکفیر نه»
که توسط موسسه یلمی د فررنگی رفت اقلیم شرق برگزار شده ،اسدت .مولدوی سدید
یبدالصمد ساداتی ،مولوی مفتی محمدقاسم قاسمی ،مولوی سید یبدالرحمن مالزردی،
مولوی نظام الدین روانبد ،مولوی یبدالملک ملکیبور از جملده یالمدانی رسدتنند کده
دیدگارشان بیان شده است)
د برخی فتاوا و مواضع یلمای شیعه در مواجهه با تکفیر (یلمای متأخری که دیدگاه
و فتاوایشان بیان شده یبارتند از آیدات یظدام :مقدام معظدم رربدری ،مکدارم شدیرازی،
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سبحانی ،سیستانی ،فاضل لنکرانی ،وحید خراسانی ،صدافی گلپایگدانی ،جدوادی آملدی،
شبیری زنجانی و سیدمحمدسعید حکیم)
د معرفی برخی رسانهرای فعال بر ضد تکفیر (این گزارش شامل سده بخدش اسدت:
بخش نخست معرفی تعدادی از شبکه رای ماروار رای فعال در مقابله بدا تکفیدر اسدت.
این شبکهرا یبارتند از :شبکه والیت ،شبکه ارل البیدت ،شدبکه تلویزیدونی الصدوفیه و
شبیر تی وی .در بخش دوم تعدادی از مهم تدرین بایگداهردای اینترنتدی فعدال بدر ضدد
جریان رای تکفیری معرفی شده است که یبارتند از :بایگاه تخصصی ورابیدتشناسدی،
بایگاه شاخ شیطان ،بایگاه اینترنتی مبارله ،بایگاه مذارب اسالمی .در آخرین بخش ردم
فهرستی از دیگر بایگاهرای اینترنتی که به موضوع تکفیر برداختهاند ،آمده است).
د فهرستی اجمالی از برخی کتابرای ،مقاالت و بایاننامهرای ضد تکفیر
د منبعشناسی تکفیر در آثار انگلیسی
د معرفی ممسسات فعال در زمینه مقابله با جریدان ردای تکفیدری (در ایدن گدزارش
اطالیات مختصری درباره ده ممسسه و دو بایگاه اینترنتی فعال در مواجهه بدا اقددامات
جریان رای تکفیری یرضه شده است .این مراکز یبارتند از :ب ورشکده حج و زیدارت،

ممسسه داراالیالم حمدرس اردل البیدت ،مجمدع جهدانی تقریدب مدذارب اسدالمی،
ممسسه الصوفیه ،ممسسه فرق ،مرکز آموزشرای کاربردی دفتر تبلیغات اسالمی حدوزه
یلمیه قم ،مرکز باسخگویی به شبهات ورابیت ،مراکز وابسته به طریقت یزمیده ،اتحداد
طالب العالم االسالمی)
د گزارشی از کنگرهرای برگزار شده مرتبط با تکفیر (ایدن نوشدتار شدامل اطالیداتی
دربدداره یندداوین ،محددوررددای مباحددث ،میهمانددان و سددخنرانان و نتددایج رمددایشرددا و
نشست رای برگزار شده در موضوع تکفیر در سالیان اخیدر اسدت .ایدن گدزارش در دو
بخش تنظیم شده است :در بخش اول ،رمایشرا و نشست رای خارجی و بین المللدی
معرفی شدهاند .یناوین رمایشرای معرفدی شدده در ایدن بخدش یبارتندد از :رمدایش
بینالمللی «تسامح اسالم و فتنه تکفیر» (بیروت ،تیر  )1312امام خمینی :وحدت امت و
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مقابله با تکفیر (بیروت ،خرداد  )1312رمایش «تکفیر از منظر اسالم» (قارره د دانشگاه
االزرر ،مهر  )1311رمایش «بدیده تکفیدر و تروریسدم» (نجدف ،تیدر  )1371سدمینار
«اندیشه تکفیری و تأثیر آن در جهان اسالم» (شهر جرش (اردن) ،تیر  )1310کنفدرانس
چیستی بنیادگرایی دینی و خطرات برای دنیای امروز (آکدادمی بریتانیدا ،فوریده )2013
کنفرانس بین المللی تکفیر :چشم انداز تحوالت زمانی (مادرید ،اکتبر  .)2011در بخدش
دوم این گزارش ،اطالیات بنج رمایش و نشست یلمی که در ایران برگزار شدده ذکدر
شده است .این رمایشرا در شهررای تهران ،مشهد و زاردان برگزار شده است).
در بخش سوم با ینوان «گام به گام با کنگره» این یناوین به چشم میخورد:
د ضرورترا و ارداف بربایی کنگره در مصاحبه بدا حجدت االسدالم دکتدر یلیدزاده
موسوی (رییس ستاد کنگره)
د گزارش مراسم آغاز به کار دبیرخانه کنگره بین المللی «خطر جریانرای تکفیری»
د گزارش برگزاری اولین بیشنشست کنگره در سوریه
د گزارش سایر فعالیترای دبیرخانه کنگره.
د آخرین بخش این وی هنامه با ینوان «تکفیدر در امدروز جهدان اسدالم» شدامل ایدن
موضویات است:
د معرفی برخی از شخصیت رای برجسته تکفیری (این افراد یبارتندد از :اسدامه بدن
الدن ،ابومصعب زرقاوی ،ایمدن الظدوارری ،یددنان یریدور ،احمدد االسدیر و یوسدف
قرضاوی)
د مروری بر برخی اخبار و رویدادرای مرتبط با تکفیر در ماهرای جاری
د برونده تصویری جنایترای تکفیریرا.
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اسد علیزاده ،اکبر290 ,

التویجر  ،صفیة سلیمان وایل72 ,

اشرفی ،سمیه261 ,

الجدعانی ،حامد بن مده206 ,227 ,

افضلی ،محمدمهد 293 ,

الجزائر  ،ابوبکر94 ,

اسن ،معمر267 ,

افسر  ،سالم246 ,

الجحنی ،علی بن فایز14 ,

الجراد ،سفیر أحمد70 ,
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ل
عبدال207 ,
الجلعود ،لطیفة بنت

الجمل ،حازم71 ,

الجند  ،محمد210 ,

الرضیمان ،احمد نزاع محمد74 ,71 ,44 ,

الرفاعی ،صالح بن حامد200 ,
الرکراکی ،منیر54 ,

الجنید  ،عبد لال شاکر محمد00 ,

الریس ،عبدالعزیز بن ریس05 ,

الجهمانی ،یوسف ابراهیم45 ,

الزرقی ،زاهد یحیی55 ,

الجوابره ،باسم بن فیصل50 ,

الزاید  ،فهد بن سعد250 ,51 ,

الحارثی ،محمد بن مرعی219 ,

الزهرانی ،خالد بن احمد93 ,
ل
عبدال16 ,
الزیر ،عبدالعزیز بن

الحربی ،محمد بن سعود236 ,
الحربی ،مطیع لال دخیل لال59 ,

الساعد  ،ابومحمد44 ,

السامرائی ،احمد عبد الغفور57 ,

الحریر  ،یاسر224 ,

السحیمی ،عبدالسالم بن سالم95 ,

الحبالنی ،سعود بن فرحان77 ,
الحربی ،ابی المنذر67 ,

الحریر  ،محمد عیسی224 ,

الزیر ،محمد حسن202 ,

السامرائی ،نعمان عبد الرزاق55 ,51 ,52 ,

الحسنی ،ابراهیم بن صالح40 ,
الحسین ،محمد بن عبد لال91 ,

السدالن ،صالح بن غانم40 ,

الحسینی ،نمیل حلیم05 ,

السقار ،منقذ بن محمود54 ,

الحلبی االثر  ،علی بن حسن249 ,43 ,04 ,

ل
عبدال70 ,63 ,
السلیمان ،عبدالسالم بن
ل
عبدال بن محمد77 ,
السماعیل،

الحورانی ،یاسر عبد الکریم محمد239 ,

السویلم ،اسماء بنت سلیمان79 ,

الحسینی ،احمد56 ,

الحالق ،ثائر علی203 ,

الحلیبی ،غادة عبد اللطیف252 ,

السحیمي ،سلیمان بن سالم204 ,

السدیس ،عبدالرحمن بن عبدالعزیز222 ,
السقاف ،علو بن عبدالقادر57 ,

الحمو العلبی ،عدنان بن عبد الرزاق205 ,

السمیر  ،نابر بن زاید253 ,

الخاطر ،حصة بنت محمد251 ,

الشابندر ،غالب حسن43 ,

الخشن ،حسین احمد259 ,69 ,17 ,

الشافعی ،عبدالملک بن عبدالرحمن95 ,

الخطیب ،ضحی62 ,
ل
عبدال بن عبدالرحمن77 ,
الخطیب،

الشایب ،نمال بن السید94 ,

الشبل ،علی بن عبدالعزیز علی214 ,77 ,

الخمیس ،محمد عبدالرحمن57 ,

الشریف ،علی محمد42 ,

الدو  ،صالح بن بخیت214 ,

الشعبی ،عبدالمجید بن سالم74 ,

الخضیر ،منار بنت عثمان70 ,

الخطیب ،معتز47 ,

الدنانی ،احمد صدقی223 ,

الراشد ،راشد بن ابی العال60 ,
الرحیلی ،ابراهیم بن عامر59 ,

الشامی ،محمد201 ,

الشریف ،سامی205 ,

الشریف ،مصطفی محمد حسن70 ,
الشعراو  ،محمد متولی02 ,

الشواورة ،فتحی یوسف226 ,

نمایهپدیدآورندگان
الشهر  ،عبد لال بن زهیر72 ,
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العمریطی ،ایمان بنت إبراهیم212 ,

الشیخ ،زین العابدین محمد70 ,

العنبر  ،خالد بن علی73 ,44 ,41 ,

الصاعد  ،منال بنت سلیم235 ,

العواد ،محمد عواد03 ,

الشیخلی ،عبدالقادر232 ,

الصباغ ،بسام92 ,64 ,04 ,

الصقعبی ،مروان بن صالح211 ,
الصومعی ،محمد بن علی19 ,
الطالبی ،محمد225 ,
الطائی ،نجاح14 ,

الطریحی ،محمدسعید217 ,

الطویل ،لمیاء بنت سلیمان204 ,

العوانی ،حسن بن علی213 ,71 ,61 ,

العید ،نوال بنت عبد العزیز203 ,61 ,
ل
عبدال بن عبدالرحمن205 ,
الغدیان،
ل
عبدال بن عبدالعزیز251 ,
الغمالس،

الفایز ،وفاء بنت صالح204 ,
الفخرانی ،الیمانی49 ,

الفعیم ،فهد بن ابراهیم46 ,
ل
عبدال بن محمدحسین03 ,
الفقیه،

الظفیر  ،عبدالعزیز بن نلیداف230 ,

الفوزان ،صهالح بهن فهوزان,223 ,46 ,54 ,52 ,

العاید ،ابراهیم بن صالح بن سالم75 ,

القحطانی ،سعید بن علی96 ,

العبدلی ،بندر بن نافع بن برکات213 ,

القرشی ،فهد بن محمد43 ,

العتیبی ،اسامه بن عطایا41 ,57 ,

القریوتیة ،مسیکة بنت عاصم231 ,
ل
عبدال251 ,
القریونی ،عاصم بن

العدو  ،اسماعیل بن غصاب220 ,

القصیر ،احمد بن عبد العزیز216 ,

العربی فرحاتی74 ,

الکبی ،سعد الدین بن محمد61 ,

العاید ،ابراهیم بن صالح42 ,50 ,
العبدلی ،بندر بن نافع225 ,
العتامنی ،عادل بن نصر92 ,

العتربی ،محمد فتحی محمد64 ,

العثیمین ،محمد بن صالح04 ,
العجالن ،فهد بن صالح200 ,

العرایشی ،محمد بن حسن04 ,

العرینی ،محمد بن ناصر06 ,

221

القرشی ،عمر بن عبدالعزیز06 ,

القرنی ،عالیه صالح سعد216 ,212 ,
ل
عبدال بن محمد70 ,61 ,
القرنی،

القصبی زلط42 ,

القواسمة ،احمد200 ,

الکبیسی ،احمد عبدالکریم شوکه213 ,

العسکر ،عبد الرحمن بن علی96 ,

الکتانی الحسینی ،حسن بن علی16 ,

العقالء ،سارة بنت فراج54 ,

اللوح ،رنا ماند احمد72 ,

العطیف ،علی بن محمد54 ,

الکسم ،فرحان67 ,

العقیل ،محمد عبدالعزیز235 ,

المحماد  ،سلو بنت محمد234 ,

العلو  ،یحیی بن حمزه04 ,

المدخلی ،ربیع47 ,

العلوانی ،رقیه طه210 ,

العلی ،ولید بن محمد203 ,
ل
عبدال214 ,
العلی ،ولید بن محمد

المحماد  ،نوره بنت مسلم224 ,

المدخلی ،ربیع عبدالهاد عمیر41 ,

المسعود  ،سلو بطیح234 ,

کتابشناسیتکفیر


296
المسیر ،محمد سید احمد99 ,

المشبعی ،عبدالمجید بن سالم44 ,
المشهد  ،ضیاء49 ,

المصر  ،احمد سالم93 ,
ل
عبدال بن مطلق251 ,220 ,
المطلق،
المغذو  ،عبدالرحیم بن محمد204 ,
المقداد  ،فؤاد کاظم14 ,

آل راضی ،محمد هاد 217 ,

آل رشود ،رشود بن عبد العزیز71 ,
ل
عبدال بن ناصر214 ,
آل سلیمان،

آل شیخ ،عبدالرحمن بن حسن213 ,

آل عبداللطیف ،عبدالعزیز محمد209 ,

آل منسی ،نایف بن حمزه00 ,
ل
عبدال الزیز16 ,
آل زیر،عبدالعزیزبن

المقدسی ،أبومحمد عاصم44 ,

بازمول ،محمد بن عمر بن سالم42 ,54 ,

المؤتمر سماحة االسالم و فتنة التکفیر47 ,

باقر  ،مریم262 ,

النجمی ،احمد بن یحیی19 ,

برکات ،اکرم50 ,

المومنی ،انصاف أیوب233 ,

الناصر  ،عثمان بن عبدالعزیز43 ,

باقر  ،عیسی262 ,

برغش ،هشام محمد سعید97 ,

النجیمی ،محمد بن یحیی211 ,

بستی سجستانی ،اسماعیل بن احمد94 ,

الورد ،نواد01 ,

بلفراق ،فریده234 ,
ل
بن باز ،عبدالعزیز بن عبدال40 ,

الوادعی ،مقبل بن هاد 03 ,

بعدرانی ،احسان توفیق43 ,

الوهرانی،محمد شقرون بن أحمد43 ,
ل
عبدال47 ,
الوهیبی ،محمد بن

بن علو المالکی ،محمد09 ,

الهجار  ،صالحة بنت الشهریف حسهین محمهد,

بورقیبة ،داود204 ,

الهرماسی ،عبداللطیف64 ,

بوعود ،احمد253 ,

ل
عبدال231 ,
الهلیل ،عبدالعزیز بن

بیهی ،سعید بن محمد63 ,

امین ،رضا عبدالواند210 ,

تبراییان ،محمدحسین241 ,

الهاد  ،حسن أحمد206 ,
253

الهاللی ،محمدتقی204 ,

الهیتی ،عبدالستار ابراهیم201 ,
انصار تالش ،مسعود243 ,

بوحمزة ،نورالدین252 ,

بوساق ،محمد المدنی212 ,52 ,

بیشی ،محمد عبد الحلیم229 ,
پژوهشکده حج و زیارت240 ,42 ,

تسخیر  ،محمدعلی222 ,

انصار زنجانی ،ابراهیم232 ,

توازیانی ،زهره241 ,

انصار  ،محمدرضا296 ,

نامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة44 ,

آل الشیخ ،ابراهیم بن عبداللطیف16 ,

نریشة ،علی59 ,

انصار  ،محمد269 ,

انور  ،علی اسود261 ,

آل الشیخ ،عبداللطیف بن عبدالرحمن,17 ,16 ,

41

توکلیان اکبر  ،محمود295 ,263 ,
ناه ،عثمان محمد74 ,

نستنیة ،هالة بنت محمد214 ,

نستنیه ،حنان بنت محمد231 ,

نمایهپدیدآورندگان
نماعة ،محمد225 ,
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رنبی ،حسین257 ,

نمعیة إحیاء التراث اإلسالمی14 ,
نودکی ،حجت لال242 ,

رسالن ،محمد سعید45 ,

حاتمی طبر  ،کاظم243 ,

رضوانی ،علی اصغر246 ,242 ,

نهانی ،محمد242 ,

حامد ،محمد عبدالحکیم01 ,

رزق ،سعیدة یسن انور203 ,

رشید رضا ،محمد209 ,
رفعت ،سیداحمد46 ,

حبیب ،رفیق41 ,
ل
عبدال05 ,02 ,
حجاج،

زارع ،احمد242 ,

حسانین ،محمد سعد أحمد221 ,

زرهانی ،سید احمد291 ,

حسنی علو  ،احمد بن یحیی44 ,

زریق ،برهان49 ,

حسین ،ابراهیم طلبة200 ,

زید پرستی ،محمدحسین242 ,

حلمی ،مصطفی44 ,

ساداتی ،عبدالصمد241 ,

حسان ،حامد46 ,

حسن ،محمد علی63 ,

حسون ،بدرالدین244 ,

حشیمه ،کمیل250 ,

حلیمه ،عبدالمنعم مصطفی99 ,02 ,
ل
عبدال53 ,
حمود ،سلیمان به
حموک ،محمد طاهر215 ,

رمضان ،عبد العظیم محمد43 ,
زرمان ،محمد211 ,

زرؤم ،عبدالحمید محمدعلی220 ,
زکریا ،ابو بکر محمد229 ,

زین الدین ،محمد203 ,

سهههبحانی ،نعفهههر,296 ,295 ,204 ,65 ,01 ,

297 ,299

سرباز  ،محمد عمر294 ,

حنفی ،مسعود بن احمد57 ,

سعد  ،محمد55 ,

حیدر  ،محمدشریف260 ,

سفر ،حسن محمد239 ,

حیدر  ،محسن19 ,

خامنه ا  ،سیدعلی249 ,243 ,

خزاعی فدائن ،عمار265 ,
خونه ،لطف لال بن مالعبدالعظیم212 ,227 ,
دانش ،موسی259 ,
ل
عبدال243 ,07 ,
دشتی،

سعید ،عالء محمد229 ,
سلهب ،فایزعلی56 ,

سلیمان ،عادل محمد احمد203 ,
سلیمان ،محمد عبدالدایم210 ,
سوکیاینن ،لئونید243 ,

سویدان ،مراد شکر 19 ,

دفتر بشلی ،هنهامه266 ,

شابغداد  ،زینالعابدین93 ,

دمشقیة ،عبد الرحمن محمد سعد64 ,

شاه حسینی ،محمد265 ,

دهقان زاده ،محمدصالح245 ,

شبیب ،یوسف44 ,

دقیق ،معین224 ,236 ,
دمق ،رؤوف50 ,

ذاکر  ،علی اکبر296 ,

شامیة ،زمیل فاد 75 ,
شاهین ،عبدالفتاح65 ,

شبیلی ،مختار حسین79 ,
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شرف الدین ،سید عبدالحسین90 ,
ل
عبدال233 ,
شروانی ،حسین بن

عبدالقادر ،بتبغور234 ,
ل
عبدال ،بکر محمد سعید236 ,
ل
عبدال ،نانح ابراهیم42 ,

شکرى ،غالی57 ,

عبدالمناس ،سیوطی بن206 ,

شقرة ،محمد بن ابراهیم42 ,

شقیر ،محمد202 ,203 ,

عبدالمجید ،وحید73 ,

شکوهیانمهر ،محسن247 ,

عبید ،منصور الرفاعی59 ,

شهاب ،احمد صباح71 ,

عبیکشی ،عبدالقادر سعید253 ,

صادق ،میثم263 ,

عصفور ،نابر62 ,
عطاء لال ،محمد56 ,

شلبی ،طارق سعد223 ,

صابر  ،حسین295 ,

صادقی علویجه ،احمد291 ,
صالح ،نبیل علی227 ,

صالح ،نضال عبدالقادر73 ,

صانعی ،پرویز240 ,

صداقت ،رضا266 ,
صرامی ،سیف لال294 ,
صفاتاج ،مجید241 ,

صماد  ،احمد226 ,

صوالیحو ،کونی236 ,

عبیدات ،محمود سالم96 ,
عدالتنژاد ،سعید297 ,


عقالن ،قاسم أحمد45 ,

عک ،خالد عبدالرحمن64 ,
ل
عبدال ناصح233 ,
علوان ،عمار بن

علی ،عبدالرحیم94 ,

علیخانی کشکک ،محمود264 ,

علیزاده موسو  ،سیدمهد 244 ,243 ,
عمارة ،محمد91 ,62 ,

عمر ،السید204 ,

صوفی ،عبدالقادر بن مح َّمد عطا230 ,

عمر ،السید محمد السید229 ,

طالبی ،مریم طایر212 ,

عید ،سامح44 ,

ضیف ،نشأت عبد الجواد66 ,

عواشریة ،السعید سلیمان209 ,

طبسی ،نجم الدین249 ,

عید ،محمد السید94 ,

عباسی ،حبیب221 ,

غزالی ،محمد بن محمد94 ,

عایش ،سفیان04 ,

عیسی ،کریم56 ,

عبدالحمید ،نمال محمد السید217 ,

غفور  ،خالد237 ,

عبدالحمید ،محسن99 ,

غیالن ،محمد یحیی207 ,

عبدالحمید ،خالد فوز 94 ,

عبدالرحمن ،اسماعیل بن محمد علی209 ,

عبدالشافی ،عصام محمد224 ,
ل
عبدال46 ,
عبدالعزیز ،موسی بن

عبدالعظیم ،عبدالعظیم احمد233 ,
عبدالعظیم ،محمد46 ,

غنیمی ،وفاء غنیمی محمد214 ,
فاطمی نژاد ،مجید290 ,
فخلعی ،محمدتقی295 ,

فرج ،محمد عبدالسالم90 ,

فرهود ،احالم محمد السعد 204 ,

فرید ،احمد69 ,

نمایهپدیدآورندگان
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فضل لال ،السید نعفر201 ,
فضل لال ،نعفر محمد حسین202 ,
فضل لال ،مهد 02 ,

مدخلی ،مریم طاهر طالبی221 ,

فؤاد ،مدحت60 ,

مراد ،سمیر47 ,

فقیهی ،حامد295 ,
قاسمی ،سعید75 ,

یزاده ،حسین299 ,
قاض 

قرشی ،عمر بن عبدالعزیز63 ,

مختار ،عفاف بنت حسن234 ,
مخدوم ،مصطفی بن کرامة لال60 ,
مدکور ،رنب59 ,

مرکز ترنمان دینی249 ,
معلمی ،مصطفی295 ,

معلو  ،سعید محمد حسین229 ,

قرضاو  ،یوسف296 ,243 ,205 ,201 ,66 ,

مقبول ،ادریس230 ,

کارگر ،معصومه264 ,
ل
عبدال42 ,09 ,
کامل ،عمر

مکی ،احمد مختار212 ,

مال ،سلیمان254 ,

کریمة ،احمد92 ,

ملکی ،زینب262 ,

قریشی ،عمر عبد العزیز حسن70 ,

کرکی ،حسن بن علی64 ,

مکارم ،مهد 295 ,

ملص ،مصطفی239 ,

کریمة ،احمد محمود227 ,99 ,

مندکار ،فالح اسماعیل49 ,

کمال باشا ،احمد بن سلیمان210 ,

مهدیلو  ،داوود260 ,

کیخا ،علیرضا244 ,

میرآقایی ،سید نالل241 ,

کفتارو ،احمد205 ,

کمیلی ،عباس299 ,
کیخیا ،نور234 ,

موسو  ،سیدناسم267 ,

مؤتمر الوحدة اإلسالمیة47 ,
میرزاده ،کبرا262 ,

مالکی ،حسن بن فرحان244 ,44 ,

میغا ،محمد حمد کنان207 ,

محمد ناد ،ناصر محمد 214 ,226 ,04 ,

نبوت ،نیقوالس روزیر232 ,

محمد ،خالد عبداللطیف219 ,

نظام الدینی ،سید حسین297 ,266 ,

مبلغی ،احمد240 ,243 ,

محمد علی ،رشید بن حسن226 ,

محمد ،عبدالهاد محمد52 ,

ناصر ،محمد حامد00 ,

نجار ،یحیی احمد232 ,

نواب ،سید ابوالحسن294 ,

محمد ،عالء عبدالحفیظ215 ,

نور ،خالد عبد اللطیف محمد214 ,

محمدزاده ،رضا265 ,

نیک زاد تهرانی ،علی اکبر264 ,254 ,

محمدپور ،بابک264 ,

نورالدین ،محمد صفوت03 ,

محمد الموتی ،محسن247 ,

وردة ،انور225 ,

محمود ،عثمان بن معلم222 ,

وهبه ،مراد222 ,

محمود ،نمال الدین96 ,

محمود ،منیع عبدالحلیم239 ,

ولدخسال ،سلیمان209 ,

وهبی العاملی ،مصطفی65 ,

کتابشناسیتکفیر
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هاشم ،اشرف بن محمد206 ,
هاشم ،محمد44 ,

هاشمی سلیمی ،سید سعید263 ,

یعقوب ،ابراهیم امین217 ,
یعقوب ،علی231 ,

یعقوب،احمد حسین41 ,

هرماس ،عبد الرزاق بن إسماعیل224 ,

یهانه ،احمد243 ,

تاجالدین حامد296 ,
هاللی ،

یونس ،ابراهیم صالح52 ,

هرموک ،محمود217 ,
هیئة کبار العلماء45 ,

یاحی .مصطفی الشیخ206 ,

یوسفی ،عذرا263 ,
یونس ،محمد51 ,

