
 

 

 5045بهلاه و اابتلما    51 شلماه  پژوهی، سلا  هشلم  دوفصلنامه علمی پژوهشی سللیی

 555-500: صیحلللات  40/41/5045ااهیللللللخ اأییلللللللد:   55/40/5045ااهیلللخ دهیلللافللللت: 

 
 ها یر یطاغوت از منظر تکف رینقد لزوم تکف

 *دوستیمحمد عل

 **حسن آل مجدد دیس

 چکیده
کفر به طـاغوت در مـوارد متعـددی مطـرح شـده اسـت. برخـی از ، در شرع مقدس

ایمان یا  ۀتفسیر و از آن، مقدم «تکفیر طاغوت»قرآنی را به لبوم  ۀها، ایک آموز تکفیری
 ینکـها صـرف به یجـهدرنتتکفیـر( را برداشـت کـرده و صـورت عـدم درنقض ایمان )

. ایـک رأی داننـد یماسـالم خـارج  ۀمسلمانی طـاغوت را تکفیـر نکنـد، او را از دایـر
خود ایک طیف مورد  ۀبلکه در اندیش ؛نیستدر میان سلف مسبوق  تنها نهها،  تکفیری

. داننـد یمنآنـان نیـب تکفیـر طـاغوت را الزم  مسـلکان هماز  یا عدهاختالف است و 
گذشته از ایک دو اشکال، تطبی  کفر به طاغوت با لبوم تکفیر آن بـا قواعـد اصـولی و 

 لیت عرب ناسازگار است.
 طاغوت، تکفیر طاغوت، کفر به طاغوت، خروج از اسالم. :ها کلیدواژه

  

                                              
 )نویسندۀ مسئول( تیالب داراالعالم لمدرسة اهل ۀپژوه مؤسس و دانش امام صادق ۀسطح سه مؤسس لیالتحص فارغ* 

 m.alidoost1370@gmail.com 

 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب. **
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 مقدمه
هـای معاصـر، کفـر بـه  از تکفیری یا عدهبا ظهور اسالم، کفر به طاغوت نیب ظاهر شد. 

معنای خروج از  به تفسیر کرده و تمرد از تکفیر طاغوت را« تکفیر طاغوت»غوت را به طا
. نوشـتار پـیش رو، در صـدد بیـان دیـدگاه اند دانسـتهکفـر  ۀاسالم و ورود در ورطـ ۀدایر
در ایک زمینـه و دیـدگاه سـلف و اشـکاالت دیگـری اسـت کـه متوجـه نظـر  ها یریتکف
 .باشد یم ها یریتکف

کاربردی برای مقابله با جریان تکفیر، مقایسـه بـیک عقایـد آنـان و  یها رو یکی از 
اختالفات درونی آنان و دیگر اشکاالتی است که متوجه دیدگاه  افبون برپندارهای سلف 

در کنـار همـدیگر  هـا یریتکفاگر دیـدگاه سـلف و  ینکهابا توجه به  باشد. یم ها یریتکف
دی برای خواننده ملموس تقابل میان ایک دو گروه در مو ،مطرح شوند و  گردد یمارد متعد 

سبایی برخوردار خواهـد بـود. بـا عنایـت بـه ایـک مطلـب، ضـرورت  هاز تأثیر ب یجهدرنت
 .شود یمایک نوع از نوشتار بیش از پیش احساس  یریگ شکل

طاغوت و تحـاکم بـه طـاغوت و همهنـیک آیـات مربـوط بـه ایـک واژه،  خصو   در
سـوی نگارنـده، از گرفتـه صـورت های یبررسـاسـت؛ امـا انجام پذیرفتـه  ییها پژوهش

ایک بوده است که تحقیقـی در ایـک زمینـه  ها یریتکفدرخصو  تکفیر طاغوت از منظر 
 .گردد یمرو ساماندهی و ارائه  پیش   پژوهشصورت نپذیرفته است. بر همیک اساس 

ه شده در لیت و اصطالح پرداخت «طاغوت»حاضر، ابتدا به مفهوم شناسی  ۀدر مقال
 ۀ. در مرحلـبیان گردیده است ها یریتکفطاغوت از نگاه اهل بیت و  ۀو پس از آن، سنج

پایـانی دیـدگاه  ۀاشاره شده و در مرحلـ به لبوم تکفیر طاغوت ها یریتکفسوم، به دیدگاه 
 است. شدهبررسی و نقد  ها یریتکف

 شناسی فصل اول: مفهوم

 طاغوت در لغت

معنای چیبی است که از حـد و حـدود خـود   و به 1«طیی و طیو»مشت  از  ،طاغوت

                                              
د بک مکرم،  . ابک1  .9،  05، جلسان العربمنظور، محم 
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منظـور  ابـک 1« .هر متجاوزی را طاغوت گویند»: نویسد یمتجاوز کند. راغب اصفهانی 
گر را بـرای طـاغوت تجـاوزمعنـای  طریحی نیب 3 2کند. یممانند راغب، طاغوت را معنا 

اق اسـتفاده برخی از اهل لیت برای بیان معنای طاغوت، از تعییک مصد 4.کند یممطرح 
. از دیدگاه ایک گروه، هر موجودی که سردمدار گمراهی باشد، طاغوت محسوب اند کرده

بلکه بر جک و شیطان نیـب  ؛از منظر اخفش، طاغوت به انسان اختصا  ندارد 5.شود یم
 6عنوان مذکور را اطالق کرد. توان یم

 طاغوت در اصطالح

ـد  قید یبعریفی مطل  و : تشود یمطاغوت، دو نوع تعریف مشاهده  بارۀدر و تعریفی مقیَّ
 و همراه با قید.

یف عام  تعار
غیر از خداوند متعال که پرسـتش شـود، طـاغوت  یبیهر چمالک بک انس معتقد است 

8.کند یممعنا  گونه یکهمنووی نیب طاغوت را  7است.
 

یف مقیدتع  ر
پرسـتیده هر چیبی که بر خداوند طییـان کنـد و »: نویسد یمطبری در توضیح طاغوت 

 9«.گیرد یمت عنوان وشود، طاغ
ن که پرستیده شود؛ دوم آ : نوست آنکند یمدو مالک بیان  «طاغوت»تیمیه برای  ابک

                                              
، مفردات ألفدا  القدرآن، ی)الحسیک بک محمد بک المفضل المعروف بالراغب األصفهان «الطاغوت عبارة عک کل معتد.». 1

 (82،  8ج

د بک مکرم،  . ابک2  .2،  05، جلسان العربمنظور، محم 

ة مک طیـا و ». 3 ر و مرحوم مصطفوی در معنای طاغوت چنیک می نگارد: الطاغوت: تاؤها زائدة و هي مشتق  الطـاغوت یـذک 
ء جاوز المقدار و الحد  في العصیان: فهو طاغ و أطییته جعلته طاغیـا؛ و  یؤن   و االسم الطییان و هو مجاوزة الحد  و کل  شي

ی جاوز الحد  في الکثرة.  (05،  3، ج التحقیق في کلمات القرآن الكریم،  )مصطفوی، حسک «طیی السیل: ارتفع حت 
 .098،  0، جمجمع البحرین ،کید  لا ورف. طریحی، 4

د بک مکرم، منظور،  . ابک5  .333،  2، جلسان العربمحم 
 .0357،  8، جمعجم اللغة العربیة المعاصرةحمد موتار عبدالحمید عمر، ا

د، ی. زبید6 د بک محم   .397،  72، جتاج العروس من جوالر القاموس، محم 
 .377،  0، جتفسیر السمعاني ،منصور بک محمد، یالسمعان. 7

 .02،  7، جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یحیی بک شرف، ی. نوو8

د بک جریر، ی. طبر9  .309،  5، ججامع البیان في تأویل القرآن، محم 
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تیمیه تقلید کرده و همـیک  محمد بک عبدالوهاب از ابک 1شدن راضی باشد. که به پرستیده
2.داند یمعنوان طاغوت کافی  یریکارگ بهدو مالک را برای 

 

غیر خداوند که عبادت شود و به عبادت شـدن  یبیهر چ»: نویسد یمصالح الفوزان 
 3«.باشد یمطاغوت  ،راضی باشد

که پرسـتیده شـود و بـدان ابوبصیر طرطوسی نیب طاغوت را چیبی )غیر از خداوند( 
 4.کند یممعرفی  ،راضی باشد

یف مذکور یف صحیح ۀو ارائ بیان اشکاالت تعار  تعر
 ان شده است، جامع و مانع نیستند:تعاریفی که از هر دو گروه بی 

هـر تعریف گروه نوست مانع نیسـت. از منظـر آنـان،  بیان اشکال تعریف نوست:
 چنـیک یکا کـه یدرحال؛ شـود یمطـاغوت محسـوب  ،الله و معبـود باشـد یرغکه  یبیچ

ایشـان جـبء  قطعـاا ؛ امـا کننـد یمرا پرستش  نیست؛ زیرا مسیحیان، حضرت عیسی
 .ودش ینمطواغیت محسوب 

قیـد  تعریف گروه دوم جامع نیسـت. از دیـدگاه ایـک گـروه، بیان اشکال تعریف دوم:
موجوداتی که  بسا چه که یدرحالشدن، در تحق  طاغوت الزم است؛  رضایت به پرستیده
نمونـه  عنوان بـهقابلیت ابراز رضایت یا عدم آن را نداشته باشند.  اصالا پرستش شوند؛ اما 

یا عدم آن توانمند نیستند. با توجه بـه  ؛ اما به ابراز رضایتدشون یمپرستش  ،سنگ و بت
طـاغوت خـارج  ۀایک معبودان را از دایـر باید ، داند یمرا الزم  «رضایت»تعریفی که قید 

 بدانیم.
 معنای اصطالحی طاغوتتوان برای  بهتریک تعریفی که می بر اساس آنهه گفته شد،

 است. طاغوت ۀمعنای لیوی کلمبیان کرد؛ همان 
در لیت به معنای تجاوزگر است. در اصطالح شـرعی نیـب  «طاغوت» ینکهاتوضیح 

؛ هرچند به حد پرستش نرسیده نامند یمرا که از حد خود تجاوز کند، طاغوت  یبیهر چ

                                              
 .80،  82، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  . ابک1

 .9،  الواجبات المتحتمات المعرفة علی کل مسلم ومسلمة ،محمدبک عبدالوهاب، ا. 2
 .83،  0، جإعانة المستفید بشرح کتاب التوحید ،فوزانصالح بک الفوزان، . 3

 .73،  شروط الاله اال اللهابوبصیر،  ،. طرطوسی4
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؛ زیرا او از حـد خـود شود یمطاغوت  باشد. در ایک صورت، نه مثل حضرت عیسی
؛ زیرا حـد شود یممعبود را نیب شامل  یها تبو  ها سنگ ینکهاخارج نشده است؛ مضافاا 

ناخواسـته(  صـورت بهبودن است، نه معبود قرار گرفتک و اکنون که )هرچند  سنگ، سنگ
شـمار  طبعـاا از مصـادی  طـاغوت بـهاز حد خود تجاوز کرده اسـت و  معبود قرار گرفته

 دارد.. به بیان دیگر، میان معنای لیوی و اصطالحی طاغوت تفاوتی وجود نآید یم
نکته: با توجه به تعریفی که ارائه شد، هرآنهـه از حـد خـود تجـاوز کنـد، طـاغوت 

 یا ضـربهنمونه، اگر شوصی بدون دلیل به شـوص دیگـری  عنوان به. شود یممحسوب 
. از طـرف شـود یمببند، فرد اول چون از حد خود تجاوز کرده است، طاغوت محسوب 

حـال،  .شده است که بسیار سنگیک است بیاندیگر، در شریعت، احکامی برای طاغوت 
؟ در پاسخ به ایک پرسش باید گفت، بـا شود یمچنیک شوصی اجرا  بارۀآیا ایک احکام در

 ۀطاغوت، مرتبـ ۀ. باالتریک مرتبتوجه به تعریفی که بیان شد، طاغوت دارای مراتب است
مرتبـه  طاغوت تشریع شده است بـه ایـک بارۀاحکام سنگینی که در طبعاا پرستش است و 

 .باشد یمناظر 

 چیستی کفر و تکفیر
معنای پوشـاندن شـیء  کفر به»: نویسد یراغب م 1معنای مطل  جحد و انکار است. کفر به

وی معتقد است  «.پوشاند ی؛ زیرا اشوا  را مگویند یاست و به همیک دلیل شب را کافر م
: نویسـد یی تکفیـر ماو در بیان معنـا 2تریک کاربرد کفر در معنای انکار نعمت است. بیش

 3«آنکه عمل نکرده است. ۀمنبل کردن چیبی است؛ به معنای پوشاندن و قطع تکفیر به»
 ،اصـطالح شـرعیکفـر در »چنـیک بیـان شـده اسـت:  موسوعۀ الفقهیۀ الكویتیهدر 

معنای نقیض ایمان و تکذیب پیامبر است در دستورهایی که از جانب پروردگـار آورده  به
 4«دادن شوص مسلمان به کفر است. ای نسبتمعن . تکفیر بهاست

                                              
 .772،  7، جمجمع البحرین ،کید  لا روف. طریحی، 1

 .757-753،  8، جمفردات ألفا  القرآن ،حسیک بک محمدال، یالراغب األصفهان. 2

 .753. همان،  3
 .883،  07، جالموسوعة الفقهیة الكویتیة .4

 تکفیر. ۀ، ماد73،  2جهان اسالم، زیر نظر حداد عادل، ج ۀدانشنام نک:
 تکفیر. ۀ، ماد835،  8المعارف جهان نویک اسالم، زیر نظر حسک طارمی و دیگران، ج ة: دایرنک
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عربی تفاوت میان کفـر و تکفیـر را در متعلـ  حکـم شـرعی قـرار گـرفتک  ابکقاضی 
هر کفری را  توان ینمبنابرایک، ؛ معنای جحد و انکار است بهکفر »: نویسد یم. او داند یم

، انبیـاو صـفات و  تعـالی یبارمتعل  حکم شرعی دانست. تنها در جحـد و انکـار ذات 
 1«گیرد. یمو در ایک صورت، متعل  حکم شرعی قرار شود  یمشوص تکفیر 
تکفیر اقتضای تعل   احکـام، مثـل نفـی »: فرماید یمتکفیر  بارۀادریس در مرحوم ابک

 2«ارث و نفی تناکح را دارد.
کفـر »: نویسـد یم گونـه یکاعربی را به بیانی دیگر  جناب آذرتا  آذرنو  سوک ابک

خواندن و  دیک یبسازی،  ایمان یبمعنای  کردن است و تکفیر به شاندن و موفیمعنای پو به
احکام مربـوط بـه  توان یمطب  ایک بیان، در برخی از اقسام کفر،  3نامیدن است. ایمان یب

)مثل کفر به نعمت( اما تکفیر در اصطالح، اجرای احکـام را  ؛کافر را جاری نکرد ۀحوز
 به دنبال دارد.

 میان کفر و تکفیر دو وجه تمایب وجود دارد: ،گفته شد بر اساس آنهه
 کفر، عام و تکفیر، خا  است.. 0

بـدان معنـا کـه  ؛؛ اما در کفـر چنـیک نیسـتنظر است مد  شرعی  ۀدر تکفیر جنب. 8
تحق  آن،  صرف به؛ اما در تکفیر شود ینممطل  کفر احکام شرعی بر آن مترتب  باوجود

 .گیرد یماحکام شرعی نیب تعل   

 نسبت به تکفیر طاغوت ها یر یتکفدیدگاه 

تـذکر ایـک نکتـه الزم  ،پیش از تبییک دیدگاه تکفیریان در خصو  لبوم تکفیـر طـاغوت
بـه ایـک  ،معبود مک دون الله امری الزم و ضروری است است که از نظر شیعه نیب تکفیر  

ر گیرد، شیعیان نیب آن عنوان معبود قرا به ،تبارک و تعالی ،معنا که اگر موجودی غیر از الله
تکفیر و اظهار  گاه با چنیک موجودی سازگار نوواهند بود. اساساا  و هیچکنند  میرا تکفیر 

نهفته اسـت. بیـان ایـک جملـه  « لاهقلا لاهلق» ۀبرائت از معبودهای مک دون الله در جمل
یک از ایـت بـرای خداونـد متعـال اسـت. بنـابرمساوی با نفی تمام معبودها و اثبات الوه

                                              
 .335-337،  8، جأحكام القرآن ،محمد بک عبدالله، یبک العربا. 1
ی، ابک2  .789،  8، ج السرائر الحاوي لتحریر الفتاویادریس،  . حل 

 .598-597  ،فارسی -فرلنگ معاصر عربی. آذرنو ، آذرتا ، 3
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مورد  ۀباشد. نکت دیدگاه شیعه، اصل تکفیر طاغوت )= معبود مک دون الله( امری الزم می
کید در نوشتار حاضر، عدم لبوم بیان تکفیـر طـاغوت بـ صـورت مجباسـت. از نظـر  هتأ

شود که آنها شرط ورود به  های تکفیری، عباراتی مشاهده می نگارنده، در منشورات گروه
انـد. بـه  الم را عالوه بر بیان شهادتیک، به بیان تکفیر طاغوت گره زدهاسالم و یا بقا در اس

عبارت دیگر، برخی از تکفیریان عالوه بر بیان شـهادتیک، بیـان تکفیـر طـاغوت را بـرای 
دانند. آنان ورود در اسـالم یـا بقـا در آن را چنـیک  ورود در اسالم و یا بقا در آن، الزم می

 نمایند:  تصویر می
 یک + بیان تکفیر طاغوت = ورود به اسالم یا بقاء در اسالم. بیان شهادت

و در صـدد بررسـی چنـیک اسـت نوشتار پیش رو بر اساس ایک دیدگاه سـامان یافتـه 
 دیدگاهی است.

ایمان است. گروه مذکور به بح  تکفیر  ۀالزم «تکفیر طاغوت»، ها یریتکفاز منظر 
 :اند کردهطاغوت از دو زاویه نگاه 

 تحق  ایمان است؛ ۀاغوت مقدمتکفیر ط. 0

؛ بدان معنا که طاغوت از کفار شود یمعدم تکفیر طاغوت ناقض ایمان محسوب . 8
اما پس از  ؛شود. پس اگر فردی مؤمک باشد است و کسی که کافر را تکفیر نکند، کافر می

 .شود یمایمانش نقض  ،و شکل گرفت، طاغوت را تکفیر نکردایمان در ا ینکها

و خروجی هر دو دیدگاه یکی است و آن هم نبود ایمان در فـردی اسـت  نکته: نتیجه
 .کند ینمکه طاغوت را تکفیر 

 نگاه مقدمی به تکفیر طاغوت
کفر به طاغوت به ایک معناست که شوص به بطـالن »: نویسد یممحمد بک عبدالوهاب 

وی  1«معتقد باشد و طاغوت را ترک و اهل طـاغوت را نیـب تکفیـر کنـد. الله یرغعبادت 
وی نیـب در  2.کنـد یمصفت کفر به طاغوت را مشتمل بر شهادت کفر طـاغوت معرفـی 

که برای اثبات کفر سلیمان بک سحیم و پـدر  تـدویک کـرده اسـت، تصـریح  یا رساله
                                              

 ،عبـدالعبیب بـک زیـدالرومـی،  ؛2،  الواجبات المتحتمات المعرفة علی کل مسدلم ومسدلمة ،محمدبک عبدالوهاب، ا. 1
 .737،  0، جمؤلفات الشیخ االمام محمد بن عبدالولاب

 .080-088،  8، جالدرر السنیة في األجوبة النجدیة. علماء نجد، 2
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تکفیـر طـاغوت پرداختـه  ۀلمسـئ ، بهصالح تألیف کرده که برای ابک یا رسالهدر  کند یم
 1است.

یـا از ارکـان ایمـان کفر به طـاغوت یـا از شـروط »: سدنوی یمشنقیطی در ایک زمینه 
عبدالعبیب بک عبداللطیف نیب کفر بـه طـاغوت را از شـروط ایمـان  2«.شود یممحسوب 

 3.داند یم
، بـه نمونـهدر یـک  .ز کفر به طاغوت سوک به میان آمدهبارها ا السنیه درردر کتاب 

مذکور، اسالم تنها با برائت و پدیدآورندگان اثر  زعم بهتکفیر طاغوت تصریح شده است. 
 4.باشد یمصحیح  ها طاغوتتکفیر 

کتاب مستقلی تألیف کرده اسـت.  ،طرطوسی از افرادی است که در موضوع طاغوت
 :نویسد یماو در ایک زمینه 

ارکـان اسـالم اسـت. اولـیک  یکتـر ایمان به خدا و کفر بـه طـاغوت از ببرگ
کفر به طاغوت اسـت. بنـده قبـل از که بنده باید بدان ملتبم باشد،  یا مسئله

مـاه مبـارک  ۀنماز، انجام دادن مناسک حج، پرداخت زکات، ادای روز ۀاقام
کفر به طاغوت داشـته باشـد. هـیچ عمـل  باید رمضان و دیگر اعمال عبادی 

؛ مگر پـس از کفـر ماند یو خون فرد محفوظ نم شود یعبادی از وی قبول نم
 5به طاغوت.

کفایـت  ،یا زبان به طـاغوت کفـر بـورزد فرد در اعتقاد ینکهامجرد »: نویسد یمدر ادامه 
کـردن تکفیر بلکه ایک کفر باید با عمل همراه باشد. منظور از کفر به طـاغوت، کند؛ ینم

مقصود از کفر به طاغوت  شود یمبا توضیح اخیر طرطوسی، مشوص  6«طاغوت است.
 .باشد یم «کفیر طاغوتت»در زبان امثال شنقیطی و عبدالعبیب بک عبداللطیف، 

کفر  ینکها. او پس از پردازد یمطرطوسی در کتاب دیگر  به توضیح کفر به طاغوت 
                                              

 .73،  05، جهمان. 1
، 0، جأضدوا  البیدان فدي إیيداح القدرآن بدالقرآن، یالشـنقیط ی. محمد األمیک بک محمد الموتار بـک عبـدالقادر الجکنـ2

 835  . 
 .735،  القولیه و العملیه نواقض االیمان. عبدالعبیب بک محمد بک علی العبداللطیف، 3
 .57،  05، جالدرر السنیة في األجوبة النجدیة. علماء نجد، 4
 .082،  الطاغوتابوبصیر،  ،. طرطوسی5
 .075-077. همان،  6

، مصطلحات و مفالیم شدرعیه عاللدا غبدار تدأویالت و تحریفدات المبطلدین یجدب تصدحیحهاابوبصیر، ، طرطوسی نک:
 027. 
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بـرای کفـر بـه طـاغوت سـه صـفت بیـان  1پنـدارد، یمتحق  ایمان  ۀبه طاغوت را مقدم
 :کند یم

به کفر طـاغوت و کفـر پیـروان طـاغوت  باید صفت اعتقادی  کفر به طاغوت: فرد . 0
 معتقد باشد؛

بیان کند طاغوت کـافر اسـت و طـاغوت را  باید  صفت قولی  کفر به طاغوت: فرد. 8
 تکفیر کند؛

به جهاد در مقابل طاغوت و سپاه او اقـدام  باید صفت عملی  کفر به طاغوت: فرد . 7
3  2.کند

 

 های یسـتهباعبدالمنعم مصطفی حلیمـه نیـب در توضـیح صـفت کفـر بـه طـاغوت، 
 4.کند یممطرح  اعتقادی، قولی و عملی را

توحیـد معرفـی  یریگ شـکل ۀمد الیلیفـی، تکفیـر طـاغوت را مقدمـعبدالله بک مح
بـرای تحقـ   ،استکه برای تحق  نماز به وضو نیاز  گونه همان»: نویسد یم. وی کند یم

 ۀی، کفر به طـاغوت از مصـادی   مقدمـو یدگاهاز د 5«توحید، تکفیر طاغوت الزم است.
تحقـ   ۀامری واجب و محتوم است. مقدم بودن،وند و موحداجب است. ایمان به خداو

کفـر بـه  ،واجب اسـتواجب،  ۀازآنجاکه مقدمایک امر واجب، کفر به طاغوت است و 
 .باشد یمطاغوت نیب امری واجب 

آن را تحق  ایمان  ۀد تکفیر طاغوت، اولیک فایدابوعبدالملک توحیدی در توضیح فوای
منـوط  هـا طاغوتشدن ایمان بـه تکفیـر  محق  وی،. از دیدگاه کند یماشوا  معرفی 

 6.است
 7.داند یمطاغوت را مساوی تکفیر طاغوت  کفر بهعبدالرحمک شاکر 

فمنلی ف لةاهطاغالتلولیؤمنلةاهلق ۀعمر محمود ابوعمر از آی
تکفیر را برداشت کرده  1

                                              
 .88،  شروط الاله اال الله، ابوبصیر ،. طرطوسی1
 .82-75. همان،  2
 .5-7  ،تفریغ دروس في التوحید والقتال ،یحارث بک غاز، یالنظار. 3
 .05،  شروط ال اله اال الله ،عبدالمنعم مصطفیحلیمه، . 4
رِجئة ،عبدالله بک محمدالیلیفی، . 5 لو الَخوارج وتفِریط الم  وت بین غ   .37-33،  اَلك ْفر  ِبالَطاغ 
 .35،  أجوبة علی مسائل في اإلیمان والكفر ،ابوعبدالملکتوحیدی، . 6
 .803،  شددرح نواقض اإلسالم العشرة ،الله عبدالرحمک شاکر نعمهاشم،  یحلم. 7
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. است. وی معتقد است اسالم بر دو رکک کفر بـه طـاغوت و ایمـان باللـه مبتنـی اسـت
کُفر» ۀازآنجاکه وی کلم کـه  شـود یمدریافـت  ،تفسـیر کـرده اسـت «تکفیـر»را بـه  «ی 

 2مقصود  از کفر به طاغوت همان تکفیر طاغوت است.
 ابوالحسـک 3.کنـد یمیا شرط ایمان معرفـی  کفر به طاغوت را رکک یابوالوفاء التونس

 4.داند یم یمساوطاغوت با تکفیر رشید کفر به طاغوت را 

 ناقض ایمان ،ر طاغوتعدم تکفی
چنـد هر ؛ا تکفیـر نکنـدکسی که طاغوت ر»: نویسد یمابوبصیر طرطوسی در ایک زمینه 

 5«.باشد یمکافر و مرتد  ،شهادتیک را به زبان جاری کند
از مـدتی که ابتدا ایمان داشته باشد و پس  شود یمبدیهی است کسی مرتد محسوب 

 کفر وارد شود. ۀاز ایمان خارج و به دایر
بدالرحیم السلمی، کفر به طاغوت را مستلبم امـوری از قبیـل اجتنـاب و برائـت از ع

کفر  ۀدر ورط . وی معتقد است کسی که به عدم کفر طاغوت قائل باشد،داند یمطاغوت 
 6و اعتقاد به عدم کفر به طاغوت سبب ارتداد شوص است. شود یمافتاده و کافر 

 تکفیر طاغوت ۀنقد اندیش

و  ی. نقـد تفسـیری، اصـولنقـد کـرد موتلـف یها جنبـهاز  توان یما تفکر مطرح شده ر
 تـوان یماست که در ایک زمینـه  یینقدهابوشی از  ،ها یریتکفدیدگاه خود اختالف نظر 

 عنوان کرد.

 ها یر یتکفاختالف دیدگاه در میان 
 به لبوم تکفیر طاغوت قائل نبوده و در میـان آنـان ها یریتکفتمامی ، ها یبررس بر اساس

 دیدگاه چند تک از آنان را بیان کرد: توان یمایک عقیده مورد اختالف است. برای نمونه 
 کفـر بـه طـاغوت،» :نویسـد یمبشر بک فهد البشر در توضیح کفر به طاغوت چنیک 

                                                                                                      
 .857 ،. بقره1
 .32،  الجهاد واالجتهاد تأمالٌت في المنهجبوعمر، ا. عمر محمود 2
 .8-00 ، ور التونسي الكفريالقول الجلي في نقد الدست، یبوالوفاء التونسا. 3
 .05،  وجوب الفصام وحتمیة الصدام بین الكفر واإلسالم. ابوالحسک رشید، 4
 .22،  الطاغوتابوبصیر،  ،. طرطوسی5
 .3،  3، درسأصول العقیدة. عبدالرحیم بک صمایل العلیاني السلمي، 6
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معنای اعتقاد به بطالن آن، بیض داشتک نسبت بدان، ترک و انکار طاغوت و برائـت از  به
 1«آن است.

، با توجه به معنای لیوی کفـر در یالقر امالعلیانی، استاد دانشگاه  دکتر علی بک نقیع
 :نویسد یمتوضیح مراد از کفر به طاغوت 

ازجمله معانی کفـر، پوشـاندن، انکـار، جحـود، دشـمنی، برائـت، امتنـاع، 
انسـان بـا  بایـدطاغوت  بارۀسرپیهی از دستورها، بیض و دشمنی است. در

زد. اگر فرد بوواهد به طاغوت کفـر بـورزد قلب و زبان و عمل به او کفر بور
به خصایص و صفاتی که طاغوت مستح  نیست و بدان تجـاوز  باید الجرم 

کرده است، انکار و دشمنی بورزد. همهنیک الزم است برائت و انکار خود را 
گفـت وی بـا  تـوان یصورت علنی اعالن کند. زمانی که فرد چنیک کرد، م به

 2وت کفر ورزیده است.قلب، زبان و عملش به طاغ
 :نویسد یم بارهمحمد مقدسی در ایک  ابی

چنانهه کفر به طاغوت، به تکفیر طاغوت تفسیر شود و آن )تکفیر طاغوت( 
تفسـیر و عملـی غیـر دقیـ  و نادرسـت  ،شرط صحت اسـالم عنـوان گـردد

مکلفان مأمورند بـه هرآنهـه غیـر  ،صورت گرفته است؛ زیرا در ایک صورت
، مالئکه و صالحان اند، مثل حضرت عیسی قرار گرفتهخداست و معبود 

از عبـادات آنهـا  بایـد به تکفیر آنها مـأمور نیسـتند.  که یکفر بورزند؛ درحال
اجتناب و از الوهیت ایک موارد اظهار برائت کرد و ایـک )اجتنـاب و برائـت( 

 3.همان کفر به طاغوت است که خداوند بر مکلفان فرگ کرده است
که تکفیـر طـاغوت از لـوازم ایمـان و  آید یم دست بهاد مذکور، ایک مطلب از سونان افر

حکم به وجوب تکفیر برای تحق  یا عدم نقض ایمان، برخالف  یجهدرنتاسالم نیست و 
 دیدگاه جمعی از پیروان مکتب تکفیر است.

 نقد تفسیری
آنـان بـرای  ،فـداران وجـوب تکفیـر طـاغوت هویداسـتکـه در عبـارات طر گونه همان

ک مستند ی را کـه در . آیاتاند کردهکردن دیدگاه خویش به برخی از آیات قرآن حکیم تمس 
 دالیل قرآنی ایک گروه عنوان کرد: یکتر مهماز  توان یم آید ادامه می

                                              
 .9،  الكفر بالطاغوت، بشر بک فهد البشر. 1
 .35،  حقیقة الكفر بالطاغوت وعالقته باإلیمان بالله، . علی بک نقیع العلیانی2
 .825،  الرسالة الثالثینیة في التحذیر من الغلو في التكفیر، یبومحمد عاصم المقدسا. 3
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0. ُیوْؤِمنلةِل واُغالِتلَو ْشوُدلِموَنلاْهَغويِّلَفَموْنلَیْ ُفوْ لِةاهطَّ َنلاه ُّ َاویَّ یِنلاَلدلتَّ اهّلوِقلَفَقوِدلَ لِإْکَ اَهلِفيلاهدِّ
اْسَتْمَسَكلِةاْهُعْ َوِالاْهاُلْثَقَیلَ لانِفَصاَملَهَهالَواهّلُقلَسِمیٌعلَبِلیٌ .

1
 

8. وْنلَهوَدیلاهّلوُقل واُغالَتلَفِموْنُه لمَّ ِنلاْبُاُدوْالاهّلَقلَواْجَتِنُاالْالاهطَّ
َ
لأ ُسال ا ٍةلرَّ مَّ

ُ
لأ لَوَهَقْدلَةَعْثَنالِفيلُکلِّ

ْتلَبل ْنلَحقَّ ِةیَنلَوِمْنُه لمَّ الَهُةلَفِسیُ وْالِفيلاَْلْرِضلَفانُظُ وْالَکْیَفلَکاَنلَبااِلَاُةلاْهُمَ ذِّ  2.َلْیِقلاهضَّ

7. نلیَل
َ
یُدوَنلأ نِیَللِمنلاَلْاِلَكلُیِ 

ُ
نِیَللِإَهْیَكلَوَمالأ

ُ
ُهْ لآَمُنالْالِةَمالأ نَّ

َ
ِذیَنلَیْیُبُمالَنلأ َهْ لَتَ لِإَهیلاهَّ

َ
َتَ اَکُمالْالأ

اُغالِتل ا.لِإَهیلاهطَّ لَةِعیدا ُهْ لَضاَل ا نلُیِضلَّ
َ
ْیَطاُنلأ یُدلاهشَّ ُیِ  نلَیْ ُفُ وْالِةِقلَو

َ
ِمُ وْالأ

ُ
َواَلْدلأ

3
 

را به کار برده است. برای رعایت  «طاغوت» ۀکلم 4خداوند متعال در موارد متعددی
اختصار، تنها به بیان دیدگاه مفسران در آیات مذکور پرداخته و از طـرح دیـدگاه آنـان در 

. بـر اسـاس شـود یمهـا اسـتفاده شـده، صـرف نظـر طـاغوت در آن ۀی کـه واژایر آیاتس
سه قرن اول را دارنـد و دیـدگاه ایـک  نظران صاحبادعای پیروی از  ها یریتکف، ها یبررس

. در ایـک قسـمت بـرای داوری صـحیح، دارنـد یمجماعت را بر دیـدگاه دیگـران مقـدم 
، انـد کردهآیات مورد تمسـک بیـان  بارۀدر ها یریتکفضروری است آنهه مفسران مقبول 

د. بدیهی است چنانهه مفسران از آیات کفر به طاغوت، تکفیـر آن را برداشـت شوعنوان 
 صحیح است؛ اما اگر آنان دیدگاهی غیر از تکفیر را مطـرح ها یریتکفسوک  باشندکرده 

ی نکـرده، بلکـه ها پیروپیروی از منهج سلف، از آن ادعای رغم به ها یریتکف ،کرده باشند
 .اند کردهها وقعی نگذارده و آرای خود را بر آرای آنان مقدم آن برای دیدگاه

 5بقره ۀمبارک ۀسور  002 ۀتفسیر آی
 بـارۀدر ها یـدگاهداخـتالف  ینکها، پس از ها یریتکفطبری، یکی از مفسران مورد اعتماد 

انکـار ربوبیـت کفـر بـه طـاغوت را  کنـد، یملیـوی آن را بیـان  ۀماهیت طاغوت و ریش
زجاج معتقد است صرف تصدی  الله و آنهـه خداونـد امـر کـرده  6.داند یمالله  ماسوی

                                              
 .857 ،. البقره1
 .77 ،. النحل2
 .75 ،. النساء3
 .03، زمر ؛77، نحل ؛75 ،مائده ؛50- 75 -37، نساء ؛857 -853، . بقره4
5 . ْک  إ 

ْمس  ال  د  اْست 
ق  ه  ف 

اللَّ ْک ب  ُیْؤم  اُغوت  و  الطَّ ْکُفْر ب  ْک ی  م  يِّ ف  ک  اْلی  ْشُد م  ک  الرُّ یَّ ب  ْد ت  یک  ق  ي الدِّ اه  ف  ـا ر  ه  ام  ل  ص  ی ال  اْنف  ة  اْلُوْثق  اْلُعْرو   ب 
ك 

یٌم. ل  یٌع ع  م  ُه س  اللَّ  و 
 .309،  5، ججامع البیان في تأویل القرآن. محمد بک جریر طبری، 6
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 1است. یالهاست، موجب تمسک به ریسمان 
مبنـی  یا نکتهصور و برخی از مصادی  طاغوت را مطرح کرده و هیچ  ،ابک ابی حاتم

مـاوردی، قشـیری، ثعلبـی،  2بر لبوم تکفیر طاغوت برای تحق  ایمان بیان نکرده اسـت.
بیوی، بیضاوی، شوکانی و سیوطی، همهون ابـک ابـی حـاتم از لـبوم تکفیـر طـاغوت، 

 3.اند کردهعبور  تفاوت یب
که به عبادت غیر  داند یممعنای تکذیب هر چیبی  را به «بالطاغوت یکفر»ماتریدی، 

تنهـا  کسـی کـه»: نویسد یم «بالطاغوت یکفر»کثیر، در تفسیر  ابک 4.کند یمالله دعوت 
را کنـار بگـذارد کـه بـه  یبهاییچۀ همو  ها بتخداوند متعال را پرستش کند و همتایان، 

طنطـاوی در  5«تمسـک کـرده اسـت. یالهبه ریسمان  کنند یمپرستش غیر خدا دعوت 
 6.کند یمکثیر، مطالب او را بیان  بدون ذکر نام ابک تفسیر ایک آیه،

از تفاسیر، لـبوم تکفیـر طـاغوت بـرای  تفسیر، در هیچ یک 75با مراجعه به بیش از 
 یا ناقض ایمان بودن عدم تکفیر طاغوت، مشاهده نشد. ایمان یریگ شکل

 شده، موارد ذیل است: بیان ۀدر آی «بالطاغوت یکفر»اقوال گذشته، مقصود از  بنا بر
 انکار ربوبیت غیر الله؛ 

  ؛الله یرغتکذیب داعی به عبادت 

 گذاشتک انداد و اصنام.کنار 

تفسـیری خـالف  «تکفیـر طـاغوت»معهود به  ۀتفسیر آی ،شود یمنیک دریافت همه

                                              
 .779،  0، جمعاني القرآن وإعرابهسحاق البجاج، ابوابک سهل،  یبراهیم بک السرا. 1
 .395 -397،  8، جتفسیر القرآن العظیمحاتم،  یبا، ابک ی. الراز2
 .877،  8، جالكشف والبیان عن تفسیر القرآن، یبراهیم الثعلباحمد بک محمد بک ا. 3

 .782،  0، جتفسیر الماوردی، یالبیداد یبک محمد بک محمد بک حبیب البصر یعل
 .092،  0، جلطائف اإلشارات، یعبد الکریم بک هوازن بک عبدالملك القشیر

 .755،  0، جمعالم التنزیل في تفسیر القرآن، حسیک بک مسعود، یبیو
 .055  ،0، جأنوار التنزیل وأسرار التأویل، عبدالله بک عمر، یبیضاو
 .707،  0ج ،فتح القدیر، محمد، یشوکان

 .88،  8، جالدر المنثور، یالدیک السیوط بکر، جالل یباعبدالرحمک بک 
 .835،  8، جتفسیر الماتریدي )تأویالت ألل السنة(، یبومنصور الماتریدا. محمد بک محمد بک محمود، 4
 .727،  0، جتفسیر القرآن العظیم، اسماعیل، یکثیر دمشق . ابک5
 .592،  0، جالوسیط للقرآن الكریمالتفسیر ، یمحمد سید طنطاو .6
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 مفسران اهل سنت است. ۀه قاطبدیدگا

 1نحل ۀمبارک ۀسور  32 ۀتفسیر آی
 2.دانـد یمعنای دوری از شـیطان و پرهیـب از اغوائـات آن م طبری، اجتناب از طاغوت را به

سـمعانی در  3انـد. غیر الله معنا کرده طبرانی و نسفی، آیه را به دوری از شیطان و هر معبود
خازن و ماتریدی در تفسیر  یکعطیه، عالءالد ابک 4تفسیر  دوری از بت را بیان کرده است.

پیامبران از جانب خداوند متعال مبعوث شـدند تـا بـه عبـادت خداونـد و »: نویسند یآیه م
بدیهی اسـت  5.کند یوی سپس معنای طاغوت را بیان م «دوری از عبادت غیر او امر کنند.

 میان دستور به دوری از شوص یا موجودی، با دستور به تکفیر آن تفاوت وجود دارد.
اجتنـاب طـاغوت را  عباس، سمرقندی، قرطبی، شوکانی و محمـد صـدی  خـان ابک

 6.دانند یممعنای ترک عبادت غیر الله )همهون شیطان، کاهک و بت(  به
از آن  «اجتناوالالاهطواغالت»اره بـه معنـا و تفسـیر کثیر، بیضاوی بدون اش ابکتیمیه،  ابک

 7.اند کردهعبور 

                                              
1 . ُه ی الل  د  ْک ه  ْنُهم مَّ م 

اُغوت  ف  ُبوْا الطَّ ن 
اْجت  ه  و  ن  اْعُبُدوْا الل 

ُسوالا أ  ةه رَّ ي ُکلِّ ُأمَّ ا ف 
ْثن  ع  ْد ب  ق  ل  یُروْا  و  س  ُة ف  الل  ْیه  الضَّ ل  ْت ع  قَّ ْک ح  ْنُهم مَّ م  و 

ان   ْیف  ک  انُظُروْا ک  ْرگ  ف 
 
ي األ .ف  یک  ب 

ذِّ ُة اْلُمک  ب  اق 
 ع 

 .850،  03، ججامع البیان في تأویل القرآن. محمد بک جریر طبری، 2
تفسدیر القدرآن العظدیم )المنسدوب( ل مدام ، یبوالقاسـم الطبرانـا، یالشام ییوب بک مطیر اللوماحمد بک ا. سلیمان بک 3

 نحل. ۀمبارک ۀسور 77 ۀ، ذیل آیالطبراني
 .808،  8، جلنسفي )مدارك التنزیل وحقائق التأویل(تفسیر ا، عبدالله، ینسف

 .038،  7، جتفسیر القرآن، یحمد المروزی السمعانا. منصور بک محمد بک عبدالجبار ابک 4
المحرر الوجیز فدي تفسدیر الكتداب ، یالمحارب یبومحمد عبدالح  بک غالب بک عبدالرحمک بک تمام بک عطیة األندلسا. 5

 .798،  7، جالعزیز
 .37،  7، جلباب التأویل في معاني التنزیل، یالدیک خازن، عل عالء

 .558،  7، جتفسیر الماتریدي )تأویالت ألل السنة(، یبومنصور الماتریدامحمد بک محمد بک محمود، 
 .883،  عباس تنویر المقباس من تفسیر ابن. عبدالله بک عباس، 6
 .837،  8، جبحر العلوم، یبراهیم السمرقنداحمد بک ابواللی  نصر بک محمد بک ا

 .057،  05، جالجامع الحكام القرآنمحمد بک احمد قرطبی، 
 .093،  7، جفتح القدیر، محمد، یشوکان

وج یالبوار یالله الحسین ابک لطف یمحمد صدی  خان بک حسک بک عل نَّ  .835،  3، جفتح  البیان في مقاصد القرآن، یالق 
 .073،  5، جكبیرالتفسیر التیمیه،  الدیک، ابک . تقی7

 .887،  7، جأنوار التنزیل وأسرار التأویل، یالبیضاو یعبدالله بک عمر بک محمد الشیراز
 .535،  3، جتفسیر القرآن العظیم، اسماعیل، یکثیر دمشق ابک
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را دلیل « اجتناالالاهطاغالت»که عنوان شد، هیچ یک از مفسران جهان اسالم  گونه همان
هستند که برای رسـیدن بـه اهـداف  ها یریتکفبر تکفیر طاغوت ندانسته است. تنها ایک 

 اند. را مطرح کرده ای پایه یب یرهایتفسخود، یعنی تکفیر اهل شهادتیک، چنیک 

 1نساء ۀمبارک ۀسور  22 ۀتفسیر آی
از دیـدگاه واحـدی،  2معنای تکذیب حکم طاغوت است. به ،«ی ف والةق»از منظر طبری، 

به ایک معنا که خداوند به مؤمنـان امـر  .معنای عدم مواالت و دوستی است به «ی ف والةق»
ماتریدی، معتقد  3دوستی نداشته باشند. خویش مواالت و یشانک همفرموده است با غیر 

یکفـر »، مشـارالیهابقره است. وی در آیـه  ۀسور 857 ۀآی ۀمثاب به «ی ف والةق» ۀجملاست 
قشـیری از آیـه، تـرک  4دانسـته اسـت. اللـه یرغمعنای تکذیب داعی به  را به «بالطاغوت

ه نقـل از مقاتـل جوزی در تفسیر ایک بوش از آیه، بـ ابک 5طاغوت را استفاده کرده است.
ی از »: نویسد یم قاسـمی و  یکالـد جمالعبـاس، محمـد  ابـک 6«مراد است. ها کاهکتبر 

 7.اند دانستهاسماعیل حقی الولوتی تبری از طاغوت را مراد ایک آیه 
بـر لـبوم  ها یریتکف، بسیاری از مفسران سلف و خلف، از آیاتی که شدبیان  که چنان

لبوم تکفیر را قائل نبوده و به نکاتی غیر از تکفیـر اشـاره  کنند، یمتکفیر طاغوت استفاده 
 .اند کرده

 نقد اصولی
. ضروری است قبل اند کردهموضوعیه و حکمیه را بیان  ۀشبهعلمای اصول فقه، مباح  

                                              
1 .  ل  م ا ُأنب  م  ْیك  و  ل   إ 

ل  ا ُأنب  م  ُنوْا ب  ُهْم آم  نَّ ْبُعُمون  أ  یک  ی  ذ 
ی الَّ ل  ر  إ  ْم ت  ل  ن أ  ـُروْا أ  ـْد ُأم  ق  ـاُغوت  و  ـی الطَّ ل  ُموْا إ  اک  ح  ت  ن ی  یُدون  أ  ك  ُیر  ْبل  ک ق 

ا. یدا ع  الا ب  ال  ُهْم ض  لَّ ن ُیض  اُن أ  ْیط  یُد الشَّ ُیر  ه  و  ْکُفُروْا ب   ی 

 .553،  2، ججامع البیان في تأویل القرآن. محمد بک جریر طبری، 2
 .830،  الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، یالواحد یحمد بک محمد بک علابک  ی. عل3

 .000،  تفسیر الجاللین، یبکر السیوط یباالدیک عبدالرحمک بک  و جالل یحمد المحلاالدیک محمد بک  : جاللنک
 .835،  8، جتفسیر الماتریدي )تأویالت ألل السنة(، یبومنصور الماتریدا. محمد بک محمد بک محمود، 4
 .738،  0، جلطائف اإلشارات، یبدالملك القشیر. عبدالکریم بک هوازن بک ع5
 .387،  0، جزاد المسیر في علم التفسیر، یبک محمد الجوز یبوالفرج عبدالرحمک بک علاالدیک  . جمال6
 .37،  عباس تنویر المقباس من تفسیر ابن. عبد الله بک عباس، 7

 .097،  7، جتأویلمحاسن ال، یالدیک بک محمد سعید بک قاسم الحالق القاسم محمد جمال
 .875،  8، جروح البیان، یالولوت یالحنف یبک مصطفی اإلستانبول یسماعیل حقا

 .855،  0، جمراح لبید لكشف معنی القرآن المجیدإقلیما، التناري بلدا،  یالبنتن یالجاو ی: محمد بک عمر نوونک
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 :شودها، توضیحی در ایک زمینه ارائه  از بیان نقد تفکر تکفیری
مکلف به حکـم عـالم مشوص،  یالهموضوعیه بدان معناست که اصل حکم  ۀشبه

مثال، حرمت شراب برای  عنوان بهاست؛ اما به علل خارجی، موضوع مورد تردید است. 
ف معلوم است؛ لیکک نس آیا آن شراب است  ینکها ۀبت به مایع موجود در لیوان دربارمکل 

د است.یعنی در یا آب، تردید دارد؛ چنانهه مکلف،  1حقیقت موضوع حکم برای وی مرد 
 آن مایع آب است، آن را بنوشد، مستح  عقاب نیست. نکهیابه گمان 
حکمیه بدان معناست که مکلف، به اصل حکم جاهل باشـد. جهـل موجـود،  ۀشبه

 ناشی از یکی موارد ذیل است:
 عدم نص؛. 0

 اجمال نص؛. 8

 تعارگ دو دلیل.. 7

خاطر عدم نص شرعی یا اجمالی کـه در نصـو  وجـود  هدیگر، مکلف یا ب بیانبه 
 2.داند ینمرا  یالهجهل افتاده است و حکم  ۀدر ورطیا تعارگ دو دلیل،  دارد

 بـارۀتیمیـه در ابـک. اند کردهبیان  ها یریتکفقواعد مذکور را علمای اهل سنت و حتی 
که حجـت بـر وی  گیرد یمتنها کسی مورد تکفیر قرار »: نویسد یمتکفیر شوص جاهل 

مـورد  ،باشد ( جاهلیالهی که به شرع )حکم ارائه شده و بدان علم داشته باشد؛ اما فرد
حکمیـه  ۀکسی که دچـار شـبه تیمیه، ابک ، از دیدگاهبیان به دیگر 3«.گیرد ینمتکفیر قرار 

: نویسـد یمحکمیـه  ۀشـبه بـارۀ. محمد بـک عثیمـیک درماند یمباشد، از تکفیر مصون 
هرچند  4«.بدان علم داشته باشد که وی شود یماحکام شرعی زمانی بر مکلف واجب »

پیدا کرده و امروزه میان جاهـل بـه  تری یشبهر روز به تکفیر مسلمیک گرایش  ها یریتکف
تیمیـه و دیگـر اندیشـمندان ایـک طیـف،  بنا بر تصریح ابک .اند قائلاصول و فروع تفاوت 

 تکفیر کرد؛ هرچند جهل در مسائل اصولی باشد. توان ینمجاهل به حکم را 
حکمیه و  ۀبه شبه د به وجوب تکفیر طاغوت، با توجهدر بح  حاضر، حتی با اعتقا

                                              
 .055،   فرلنگ اصطالحات اصولی،  . موتاری مازندرانی، محمدحسیک1
 مان.. ه2
 .858،  االستغاثة في الرد علی البكريحمد، ا، هتیمی . ابک3
 .8،  ملخص القواعد الفقهیة. محمد بک صالح بک محمد العثیمیک، 4
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 ؛خـارج از ایمـان دانسـت کسی که طاغوت را تکفیر نکرده اسـت، توان ینمموضوعیه، 
فردی که طاغوت را تکفیر نکرده است، به اصل حکم )وجوب تکفیـر طـاغوت(  بسا چه

کـه  مصداق خارجی طاغوت اسـت، جاهـل باشـد؛ بـه ایـک معنـا ینکهایا به جهل دارد 
، تکفیر طاغوت از نظر شرع مقدس واجب است؛ اما به ایک مورد که آیا ایک فـرد داند یم

جهل دارد و به همیک دلیل، از تکفیـر آن  یا نه کند یمخارجی عنوان طاغوت بر او صدق 
 .کشد یمشوص دست 

 گیری نتیجه
تفسـیر و  رو بـه معنـا و پیش   پژوهشدر شرع اسالم،  «کفر به طاغوت» ۀبا توجه به مقول

 یخا  پرداخته و نتایج صورت به ها یریتکفعام و از منظر  صورت بهمقتضیات ایک امر 
 :ازجمله را ارائه کرده است

دو نـوع تعریـف بـرای طـاغوت یافـت.  توان یمدر کلمات اندیشمندان اسالمی، . 0
ه تعریفی مطل  )هر معبودی غیر از خداوند( و تعریفی مقید )معبودی غیر از خداوند کـ

 (.به عبادت خویش رضایت داشته باشد

. روست روبهبرای طاغوت، با اشکال عدم مانعیت و جامعیت  شده مطرحتعاریف . 8
که برگرفته از معنای لیـوی  باشد یمبهتریک تعریف برای طاغوت، مطل  تجاوزگر از حد 

 ایک واژه است.
مـری الزم و . از نگاه اصیل اسـالمی، اصـل نفـی و تکفیـر معبـود مـک دون اللـه ا7

مشـاهده نمـود. لکـک  « لاهقلاهلقلا لاهلق»توان ایک قاعده را در جمله  ضروری است و می
زدن ورود به اسالم و یا بقا در آن با اظهـار تکفیـر  های دینی است، گره آنهه خالف گباره

و شـود  میطاغوت است. از نظر اسالم، ورود در اسالم با صرف بیان شـهادتیک محقـ  
 طلبد. یر طاغوت در آن نهفته است؛ اما بیان مجبا را نمیهرچند تکف

ها، دوئیت بیک شـهادتیک و تکفیـر طـاغوت را  . نگارنده، از عبارات برخی تکفیری3
است. به بیان دیگـر، پنـدار  و بر ایک اساس ایک دیدگاه را نقد نمودهاست  کرده برداشت 

ها عالوه بر بیان شهادتیک، بیان  آناست که  های تکفیری ایک بوده نگارنده از عبارات گروه
دانند. ایک دیدگاه است کـه  ، الزم میآندر  د در اسالم و یا بقاتکفیر طاغوت را برای ورو
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 حاضر مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.در نوشتار 
 ، دو دیدگاه برای لبوم تکفیر طاغوت وجود دارد:ها یریتکفدر میان . 5

 ایمان است. ۀدایر به ها انساند ورو ۀتکفیر طاغوت مقدم .الف
 .شود یمعدم تکفیر طاغوت از نواقض ایمان محسوب  .ب
، وجوب و لبوم تکفیر ها یریتکفهیچ یک از مفسران سلف، از آیات مورد تمسک . 7

 طاغوت را برداشت نکرده است.

تـوان  موضوعیه و حکمیه، بر فرگ وجوب تکفیـر طـاغوت، نمی ۀبا توجه به شبه. 3
 ایمان خارج دانست. ۀیر، از دااند نکردهرا که طاغوت را تکفیر مکلفانی 

بر لبوم تکفیر طاغوت اتفاق دیدگاه ندارند و در ایـک امـر میـان  ها یریتکفتمامی . 2
 ایک دسته، اختالف رأی وجود دارد.
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 منابع
یم  .0 .قرآن کر
.8 : محمد عبد القادر عطـا،تحقی ، أحکام القرآن ،بکربواله محمد بک عبدال یالقاض، یبک العربا 

 .ق0383، چا  سومدار الکتب العلمیة،  بیروت:

، مصـدر الواجبات المتحتمات المعرفة علی کالل مساللم ومساللمة ،محمدبک عبدالوهاب، ا  7.
 الکتاب: موقع مشکاة اإلسالمیة.

اللـه بـک دجـیک دعب، تحقیـ : االستغاثة في الرد علی البکالر ، بک عبدالحلیم حمدا، هتیمی ابک  3.
 ق.0387، چا  اولمکتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع، ریاگ: السهلي، 

دارالکتـب  بیـروت: عبدالرحمک عمیره، :، تحقی التفسیر الکبیر، بک عبدالحلیم حمدا، هتیمی ابک  5.
 تا. بیالعلمیه، 

.7 م،الرحمک بـک محمـد بـک قاسـ، تحقی : عبـدمجموع الفتاوی بک عبدالحلیم، حمدا، هتیمی ابک 
 ق.0307مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف،  مدینه:

دار  جـا: بی ، تحقی : سامي بک محمد سـالمة،تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل، یکثیر دمشق ابک  3.
 ق.0385طیبة للنشر والتوزیع، چا  دوم، 

.2 ق.0303 چا  سوم،دار صادر،  بیروت: ،لسان العر نظور، محمد بک مکرم، م ابک 
الجلیل عبده : عبدتحقی ، معاني القرآن وععرابهبک سهل،  یبراهیم بک السرابجاج، سحاق الابوا  9.

 م.0922 چا  اول، ،عالم الکتب بیروت: شلبي،

.05 ا.ت بی نا، : بیاج ، بیبحرالعلوم، یبراهیم السمرقنداحمد بک االلی  نصر بک محمد بک بوا 
: یاسـر بـک ، تحقیـ عانيتفسالیر السالم، یالجبار السـمعانبوالمظفر منصور بک محمد بک عبـدا  00.

 م.0993، چا  اول ،دار الوطک ریاگ: إبراهیم و غنیم بک عباس بک غنیم،

، با مقدمه: الشیخ أبو محمد القول الجلي في نقد الدستور التونسي الکفر ، یالوفاء التونسبوا  08.
 تا. نا، بی جا: بی بی .المقدسي

.07 تا. ، بیان بی :جا بی، الجهاد واالجتهاد تأمالٌت في المنهج ،عمر محمودعمر، بوا 
.03 تا. بیدارالفکر،  بیروت: ،روح البیان ،بک مصطفی یسماعیل حقا، یالولوت یالحنف یاإلستانبول 
المحالرر  ،الرحمک بک تمام بـک عطیـةبک عبدالح  بک غالب بومحمد عبدا، یالمحارب یاألندلس  05.

دار الکتـب  بیـروت: الشافي محمـد،: عبدالسالم عبدتحقی ، الکتا  العزیز الوجیز في تفسیر
 ق.0388، چا  اول ،العلمیة

.07  .0729، چا  دوازدهم، نشر نی تهران: ،فارسی -فرهنگ معاصر عربینو ، آذرتا ، آذر 
.03 .تا ، بیان بی :جا بی، الکفر بالطاغوتبشر بک فهد البشر،  
.02 بیروت: الرزاق المهدي،، تحقی : عبدمعالم التنزیل في تفسیر القرآن، حسیک بک مسعود، یبیو 
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ل،   ق.0385دار إحیاء التراث العربي، چا  او 
الرحمک المرعشي، ، تحقی : محمد عبدأنوار التنزیل وأسرار التأویلالله بک عمر، ، عبدیضاوبی  09.

ل،  دار إحیاء التراث العربي،بیروت:   ق.0302چا  او 
.85 .تا ، بیان بی :جا بی، أجوبة علی مسائل في اإلیمان والکفر ،ابوعبدالملکتوحیدی،  
یـ : اإلمـام أبـي ، تحقالکشف والبیان عن تفسیر القالرآن ،براهیماحمد بک محمد بک ا، یالثعلب  80.

 م.8558، چا  اول، دار إحیاء التراث العربي بیروت: محمد بک عاشور،

أضواء البیالان فالي عیضالاح  ،د األمیک بک محمد الموتار بک عبدالقادرمحم، یالشنقیط یالجکن  88.
 م.0995، دارالفکر بیروت: ،القرآن بالقرآن

، زاد المسیر فالي علالم التفسالیر ،بک محمد یالرحمک بک علبوالفرج عبداالدیک  جمال ،یالجوز  87.
 ق.0388 چا  اول، ،دار الکتاب العربي بیروت: ،یالرزاق المهد: عبدتحقی 

نَّ  یالبوار یالحسین  فتُح البیان في  ،الله ابک لطف یمحمد صدی  خان بک حسک بک عل، یوجالق  83.
اع بیروت: ،مقاصد القرآن ة للطب  کتبة العصریَّ ْشرالم   م.0998، ة والن 

: تحقیـ ، ویاللمحاسالن التأ ،الدیک بک محمد سعید بـک قاسـم محمد جمالالحالق القاسمي،   85.
 ق.0302 چا  اول، ،دار الکتب العلمیه بیروت: محمد باسل عیون السود،

ی، ابک  یر الفتاویادریس،  حل  دفتـر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه  قـم: ، السرائر الحاو  لتحر 87.
 .ق0305ا  دوم، چ ، قم ۀعلمی ۀمدرسیک حوز ۀجامع

یر نظر ۀدانشنام  چـا  اول،  المعارف اسـالمی، ةبنیاد دایر تهران: حداد عادل، جهان اسالم، ز 83.
0727.  

نشر کنگـره، چـا   تهران: ،، زیر نظر حسک طارمی و دیگرانالمعارف جهان نوین اسالم ةدایر   82.
  .0722اول، 

مکتبة نبار  عربستان: : أسعد محمد الطیب،تحقی ، تفسیر القرآن العظیمحاتم،   یبا، ابک یالراز  89.
 ق.0309، چا  سوم مصطفی الباز،

.75 ،دار النشـر دمش : ،مفردات ألفاظ القرآن ،محمد بک المفضل الحسیک بک، یالراغب األصفهان 
 تا. بی، دار القلم

اللجنـة جـا:  بی، کفالر واإلسالالموجو  الفصام وحتمیة الصالدام بالین ال ،الحسک ابیرشید،   70.
 ق.0383، چا  اولاإلعالمیة للجماعة السلفیة للدعوة والقتال، 

.78 ، تحقی : مجموعة مک المحققیک،تاا العروس من جواهر القاموسد، ، محمد بک محمیزبید 
 تا. یب دار الهدایة جا: بی

: یاسر بـک إبـراهیم تحقی ، تفسیر القرآن ،حمداالجبار ابک منصور بک محمد بک عبد، یالسمعان  77.
 م.0993، چا  اول: دار الوطک، ریاگوغنیم بک عباس بک غنیم، 
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ل، دار ابـک کثیـر ودار الکلـم الطیـب دمشـ ، بیـروت: ،القدیر فتح، محمـد، یشوکان  ، چـا  او  73.
 ق.0303

مؤسسـة  جـا: بی ،بشالرح کتالا  التوحیالدععانة المستفید الله الفوزان، صالح بک فوزان بک عبد  75.
 .ق0387، چا  سومالرسالة، 

.77 جـا: بی : أحمـد محمـد شـاکر،تحقی ، في تأویل القرآنجامع البیان  ،محمد بک جریر طبری، 
 م.8555، چا  اولمؤسسة الرسالة، 

د بک جریر، یطبر  .73 جـا: بی ، تحقی : أحمـد محمـد شـاکر،جامع البیان في تأویل القرآن، محم 
ل، ةمؤسسة الرسال  ق.0385، چا  او 

.72 تا. بی نا، : بیجا ، بیالطاغوت ،ابوبصیر طرطوسی، 
ــی  ــیر ،طرطوس ــا  دوم، www.abubaseer.bizland.com، شالالروط الالالاله اال اللالاله، ابوبص ، چ 79.

 م.8507

یفالات ، ابوبصـیر ،طرطوسی  مصالطلحات و مفالاهیم شالرعیه عالهالا غبالار تالأویالت و تحر 35.
 تا. ، بیان بی :جا ، بیالمبطلین یجب تصحیحها

ینطریحی،   .30 تا. ، بیان بی :جا بی، مجمع البحر
یم ،محمد سید، یطنطاو  لطباعـة والنشـر دار نهضة مصر ل قاهره: ،التفسیر الوسیط للقرآن الکر 38.

 تا. ، چا  اول، بیوالتوزیع، الفجالة

.37 تا. دارالفکر، بی: بیروت، الدر المنثور، یالدیک السیوط بکر، جالل یباعبدالرحمک بک  
دار وجمعیـة  جـا: بی ،شالالرح نواقض اإلسالم العشرة هاشم، یالله حلم عبدالرحمک شاکر نعم  33.

 م.8503أبناء األصول، 

، مصـدر الکتـاب: دروس صـوتیة قـام أصول العقیالدة، یالسلم یالرحیم بک صمایل العلیانعبد  35.
 .http://www.islamweb.net اإلسالمیةبتفرییها موقع الشبکة 

جامعـۀ  عربسـتان: ،مؤلفات الشیب االمام محمد بن عبالدالوها بدالعبیب بک زید الرومی، ع  37.
 تا. بیاالمام محمد بک سعود االسالمیۀ، 

مـدار  ریـاگ: ،نواقض االیمان القولیاله و العملیالهعبدالعبیب بک محمد بک علی العبداللطیف،   33.
 .ق0383چا  دوم، الوطک للنشر، 

: إبـراهیم البسـیوني، تحقیـ ، لطائف اإلشالاراتك القشیري، الملعبدالکریم بک هوازن بک عبد  32.
 تا. ، بیچا  سوم ،الهیئة المصریة العامة للکتابمصر: 

طاهر محمد بک : مجدالدیک أبوتحقی ، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباسعبدالله بک عباس،   39.
 تا. کتب العلمیة، بیدار ال لبنان: یعقوب الفیروزآبادی،

: محمـد تحقیـ ، أنوار التنزیل وأسرار التأویالل، یالبیضاو یمحمد الشیرازالله بک عمر بک عبد  55.
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 ق.0302 چا  اول، ،دار إحیاء التراث العربي بیروت: ،یالرحمک المرعشلعبد

یط الُمرِجئةعبدالله بک محمد الیلیفی،   .50 نـا، مکه: بی، َالُکْفُر ِبالَطاُغوت بین ُغلو الَخوارا وتفِر
 تا. بی

.58 .تا ، بیان بی :جا بی، شروط ال اله اال اللهمه، عبدالمنعم مصطفی حلی 
اللـه بـک : أبوحمید عبدتحقی ، ملخص القواعد الفقهیة ،محمد بک صالح بک محمدالعثیمیک،   57.

 تا. ، بیان بی :جا بیحمید الفالسي، 

.53 بیروت: محمد علي شاهیک، حقی :، تلبا  التأویل في معاني التنزیل، یالدیک خازن، عل عالء 
ل،   ق.0305دار الکتب العلمیة، چا  او 

بـک الرحمک بـک محمـد : عبـدتحقیـ ، الدرر السنیة في األجوبة النجدیةعلماء نجد األعالم،   55.
 .م0997 چا  ششم، ا،ن بی :اج بی قاسم،

، تحقی : صـفوان الوجیز في تفسیر الکتا  العزیز، یالواحد یحمد بک محمد بک علابک  یعل  57.
 ق.0305، چا  اولالدار الشامیة،  ،دار القلم دمش ، بیروت: عدنان داوودي،

، تفسالیر المالاوردی، ی، الشهیر بالمـاوردیالبیداد یبک محمد بک محمد بک حبیب البصر یعل  53.
 تا. بیدار الکتب العلمیة،  بیروت: الرحیم،مقصود بک عبدال: السید ابک عبدقی تح

.52 .تا ، بیان بی :جا بی، حقیقة الکفر بالطاغوت وعالقته باإلیمان بالله ،علی بک نقیعالعلیانی،  
چـا  عـالم الکتـب،  جـا: بی ،معجم اللغة العربیة المعاصرة ،الحمیدحمد موتار عبداعمر،   59.

 .ق0389، اول

تفسالیر  ،بکـر یباالرحمک بک الدیک عبد جالل، یالسیوطو حمد االدیک محمد بک  جالل ،یالمحل  75.
 تا. بی ، چا  اول،دار الحدی  قاهره: ،الجاللین

مالراح لبیالد لکشالف معنالی القالرآن إقلیما، التناري بلـدا،  یالبنتن یالجاو یمحمد بک عمر نوو  70.
 ق.0303، چا  اولدار الکتب العلمیة،  بیروت: أمیک الصناوي،: محمدتحقی ، المجید

،  انجمـک قلـم ایـران تهـران: ، فرهنگ اصطالحات اصالولی،  موتاری مازندرانی، محمدحسیک  78.
0733.  

یم،  مصطفوی، حسک  نشـر وزارت فرهنـگ و ارشـاد  تهـران: ، التحقیق في کلمات القرآن الکالر 77.
  .0772چا  اول،  ،اسالمی

.73 ق.0725دوم،  چا ، البیت مؤسسة آل قم: ،دعائم اإلسالم ،نعمان بک محمدمیربی،  
، منبر التوحید الرسالة الثالثینیة في التحذیر من الغلو في التکفیر ،محمد عاصم یبا ،یالمقدس  75.

 تا. والجهاد، بی

.77 تا. ، بیان بی :جا بی، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة: کویت، الموسوعة الفقهیة الکویتیة 
، تحقیـ : یوسـف علـي تفسیر النسفي )مالدار  التنزیالل وحقالائق التأویالل(الله، عبد ،ینسف  73.
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ل، دار الکلم الطیب،  بیروت: بدیوي،  ق.0309چا  او 

یغ دروس في التوحید والقتال ،یحارث بک غاز، یالنظار  مالحم لإلنتاج مؤسسة الجا:  بی، تفر 72.
 تا. اإلعالمي، بی

حیـاء التـراث دار إ بیـروت: ،المنهاا شرح صحیح مسلم بن الحجاا، یحیی بک شرف، ینوو  79.
 ق.0798، چا  دوم، العربي




