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 چکیده
ــه بورتابن ــهتیمی ــرین نظری ــای افراات ــه فتواه ــلفیّه ک ــان پرداز س ــری او همنن ــه تکفی گرایان

کشتار مسلمانان است، موضوج ایمان و کفر را از مساه  شـرعی دانسـته وکفـر دستاویوی برای 
بندی کلّی، تکفیـر را بـه مطلـح و معـین کند. وی در ی  تقسیمرا همان عدم ایمان تعری  می

کند؛ در تکفیر مطلح، تنها به بیان اسباب کفر پرداخته و آن را بر وص  عاّمی، معلّـح تقسیم می
دهد؛ ولی در تکفیر معیّن، حکم کفـر بـه فـرد یـا گـروه اختصاص نمی ساخته و به فرد خاصی

از او سـر  شود که قول، عم  یا اعتقاد کفرآمیوی که با اسلام در تناقض اسـت،معیّنی صادر می
شده، تکفیر معیّن را بـه آیـاتی از بندی یادتحلی  دیدگاه خوی  درباره دسته زده باشد. وی در
عنوان کافر معرفـی خاص بهصورتآن خداوند متعال، افرادی را به سازد که درقرآن مستند می

دانـد، مـا در تیمیه برای صدور حکم تکفیر معیّن، ضوابطی را لازم میکه ابنآنجاکند؛ اما ازمی
ایـم کـه ایشـان های ایشان در این خصوص پرداخته و نشـان دادهاین مقاله به بیان و نقد دیدگاه

کنـد، پایبنـد نیسـت و خصوص سل  ایمان و نسـبت کفـر ترسـیم میخود به ضوابطی که در 
 دهد.قت  اه  قبله فتوا می راحتی به تکفیر و وجوببه

 هاواژهکلید
 تیمیه.اسلام، ایمان، کفر، تکفیر مطلح، تکفیر معیّن، ابن
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 ی پيـروی از

لمانان را بـه 

 كـه نجـاآ تا 

 را بـا انـگ 

يـن فرقـه بـا 

ن دست زده 

ی ايشـان هـا

ی از پيروان 

وی دقيقـى 

تيميه  خود ابن

و تالش  درز

و بـر مبنـای 

قـام عمـل و 

كفيـر بـرای 

بندد،  كار مى

 ىبيـانارائـه 

 پرداختـه و 

  است؟

 عنوان بـهـى 

ويژه  ـری بـه

ت آن بــرای 

ی ضـروری 

 دانسته و با ادعای

داند و ديگر مسل ى

.كند ى معرفى مى

ن خـود او مخالفـ

ايـ. سـازد مـتّهم مى

مسلمانان گستردۀ 

هفتوااز مـورد  42

آسانى برای بسياری

تيميه، واكـا ى ابن

بلكه خو ،ماند  نمى

  .د

ور تأكيد مى مانان

و ،هـا فـراد و گروه

در مق ،سـيم كنـد

حكـم تكآسـانى  ه

ك ضوابط تكفير به

اضـمن  كوشد مى

آن یدان، بـه نقـ

نى خويش پايبند 

تيميـه حّرانـ ی ابن

ی تكفيـرها نديشـه

كــه شــناخت ای نــه

های آنـان، امـری ه

دار اسالم ناب عيه

ی اسالم اصيل مى

در مسير گمراهى ،

بت اسالم دانسته و

 خروج از اسالم م

به تكفير  ، حّرانى

8به  نزديكشان، 

آ به ؛ يعنىشود مى

 اگر نسبت به مبانى

ك و كفر در امان 

شود لحاد متّهم مى

بودن تكفير مسلم ر

بخشـى كفـر اف يّن

ـاص بـرای آن ترس

و به يستبند ن پای 

كه در ضرا هايى  فه

ماين مقاله .  است

ويژه تكفيـر معـيّن ه

به چه ميزان به مبان

ها، در فهـم آرای ش

تر ا چه دقيـق ت هر

گو بــه ،گشــا بــوده

كشيدن انديشـه قد

كه خود را داعست 

فتخر به پرچمداری

خود،های  یپرداز

اصول ثاب و را جز

به ارتداد و  ،ستى

تيميه  ابن از خود،

ايش های باش در كت

منتهى م» واّال يقتل

و  كند ل صادر مى

ى از اتّهام به شرك

خويش، به كفر و ا

م نظريه، بر خطير

ّ وج از ايمـان و تعي

عيّن، ضـوابطى خـ

 رد اّدعای خويش

اينكه مؤلف بر فزون

نقدقابل  جدّ   و به

يه بهتيم ز منظر ابن

دور حكم و فتوا ب

ين دسـت پرسـش

در شناخت  سلفيّه،

ظهــور، بســيار رهگ

ريان در جهت به نق

 

استای  سلفيّه، طايفه

صالح، خويش را مف

پ يتخالفت با ذهن

های خويش آموزه

پرس  نفاق و دوگانه

پرد نظريه آرای به

كه با كاوش جايى

يستتاب و« سنگين 

ن اسالم حكم قتل

تنها كسى  پذيرد، نه

های خ اس انديشه

گرچه در مقا يميه

سازی خرو با مدلّل

كفير به مطلق و مع

مور توا به ضوابط

اف ؛دكن ن صادر مى

خطای فاحش بوده

ز ضوابط تكفير از

وی در مقام صد د

ى است پاسخ به ا

داز جريان فكری 

ــای تكفيــری نوظه

گران منتقد اين جر

  .آيد  مى

  

  

 

  مقدمه

جريان س

سلف ص

صرف مخ

باور به آ

شرك و

تمّسك ب

تا جاست 

به حكم 

دين مبين

صورت 

نيز بر اسا

تي ابن

كند ب مى

تقسيم تك

فت صدور

مسلمانان

دارای خ

منسجم ا

نشان دهد

بديهى

پرد نظريه

هــ جريان

پژوهشگر

به شمار 
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 چيستى كفر و حدود آن از منظر عقل و شرع. 1

  كفر در لغت. 1-1

سـاختن  كه همان پوشاندن و مسـتور داردمعنای واحدی  ،سان عربشنا كفر به اتّفاق لغت

منشعب شده است، و ديگر معـانى از  »فْراناً كُ فُوراً وكُ فْراً وكُ فُر كْ فََر يكَ «است و از مصدر 

معنـای انكـار  هری اين واژه را نقيض ايمان و بهجو. شود مصاديق همين معنا محسوب مى

 اهمـان معنـ آوردن بـا فراهيدی نيز .)807ص: 2، ج1407الجـوهری، ( داند نعمت و ضد شكر مى

قـد كفـروا؛ يعنـى : شـود نقيض ايمان است و به اهل دارالحرب گفته مى: كفر«: گويد مى

 .)375ص: 5تا، ج فراهيدی، بى(» سركشى كرده و اّمتناع ورزيدند

  كفر در اصطالح. 2-1

ــ ابن ــه در قل ــى را ك ــته و كس ــان دانس ــدم ايم ــان ع ــر را هم ــه كف ــديق وتيمي   بش، تص

  بـه كفـر اطـالق .ددانـ سـاحت الهـى حاصـل نشـده باشـد را كـافر مىاز بـرداری  فرمـان

قلـب خـويش پوشـش  كند يـا بـا كفـرورزی بـر روست كه حقيقت را نهان مى اين فرد از

ر همـان عـدم ايمـان اسـت؛ چـه كف«: ويسدن مى در تعريف كفر تيميه رو ابن اين از ؛نهد مى

گردانـى همـراه باشـد يـا  ورزيدن يا سرباز زدن و يـا روی  كبارستا ايمانى با تكذيب يا بى

: 7، ج1416ابن تيميه، (» برداری نباشد، كافر است نباشد، پس هر كه در قلبش تصديق و فرمان

  . )639ص

اسـت مفهـوم ايمـان  دانـد، الزم تيميه كفـر را همـان عـدم ايمـان مى كه ابن آنجايى از

دادن بر يگانگى  گواهىهمان : ايمان« :نويسد وی در تعريف ايمان مى. فهم شود درستى به

سـت، و كسـى اوی يگانه نيست و محّمد فرسـتاده ؛ يعنى اينكه خدايى جز خداست خدا

شـك در كـه  ای گونه مؤمن واقعى نيست، مگر آنكه با قلب خـويش بـدان اقـرار كنـد، به

 ،در ايـن عبـارت .)86ص: 10همـان، ج(» همراه با عمل صالح از او منتفى باشـد ،ظاهر و باطن

ر مسلمانان بيشتد، با آنكه كن تيميه به جزئيت عمل صالح برای تحقق ايمان تصريح مى ابن

   .دارند عمل صالح را از لوازم و كاركرد ايمان محسوب مى



ايمـان قـرار 

از . ی اسـت

ادتين را بـر 

ی محسـوب 

كفـر كـه  ز

سوره مباركه 

را بـا عنـوان 

تأكيـد  9

رتبـه كامـل 

در او منتفى 

ـوع تقسـيم 

 .كفر معيّن

: 3تـا، ج ـى، بى

كه شـخص 

م منافـات و 

كفـر را در مقابـل ا

ـرد، كفـر اعتقـادی

شـها هـركس كه ی

مسـلمان ظـاهری ،

نوع ااين . دگرد ى

  .شود  مى

آيه چهارم سو  ل

ن درجـه ايمـان ر

مبر گرامـى اسـالم

؛ ولـى بـه ايـن مر

همه اجزای ايمان د

 تكفيـر را بـه دو نـ

كفر مطلق و ك: نند

غّزالـ(صـاص نـدارد 

بدون اينك اند و خته

  :اند ئل شده قا

ی است كه با اسالم

ست كه ايشـان ك

گيـ يمـان قـرار مى

ای گونه ؛ بهر گيرد

نباشـد،نداشـته ح 

مىرباره او جاری 

كفر فقهى ناميده  

 سوره مباركه انفا

بـاالترين دانـد و مى

ه حـديثى از پيـامب

ی از ايمـان دارنـد

شود كه ه وب مى

  ن

بندی،  ك تقسـيم

دان  سنّت معتبر مى

ه فرد معيّنى اختص

 اسباب كفر پرداخ

ع كفر دو مرحله 

، رفتار يا اعتقادی

 المى

اين اس ،از كفريميه 

ی كـه در مقابـل ايم

قابل اسالم نيز قرار

گرچه اعمال صـالح

 اجتماعى اسالم د

ك د، در اصطالحير

دّوم بر اساس آيه 

مراتـب م ك و ذی

بـه سـتنادا نـد و بـا

ای ی از مردم بهـره

محسوى بنده كافر 

-222(. 

ر اطالق و تعيين

هـل سـنّت در يـك

ن اهل او محقّق ن

 عاّمى است كه به

اهل سنّت به بيان  

د، برای اين نوعناز

فر نسبت به گفتار،

فر فقهى و كفر كال

تيم در تعريف ابنم 

 حال آنكه كفری

تواند در مق فر مى

ری كرده است، گ

و احكام فردی و 

گي ل اسالم قرار مى

تيميه  كه ابن جايى

امری مشكّك ان را

كن تعبير مى »اجب

بسا بسياری  كه چه

نتيجه زمانى د و در

221ص: 1429 تيميه، 

ع تكفير به اعتبار

ا عالمـان و ديگر 

لماا و آن را نزد ع

  كفير مطلق

دن كفر بر وصف

 نلمااعهمۀ  بلكه 

ق كافر را معيّن سا

  حله اول

طلق بيان حكم كف

  

  

 

كف. ١-٣

مهم ۀنكت

دهد،  مى

طرفى كف

زبان جار

شود و مى

در مقابل

آنج از

ايما، فتح

ايمان وا«

ورزد مى

رسند نمى

ابن (باشد 

انواع. 2

تيميه  ابن

كنند  مى

تك. 1-2

كرد معلّق

؛ )115ص

و مصداق

مرح) الف

تكفير مط
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ن چنـين اعمـالى اكـه مرتكبـ دكنـ مـىكه به صورت مطلـق بيـان  ای گونه ضّديت دارد؛ به

اين در  ديگر به بيان ؛را در خصوص فرد معيّنى صادر كند كافرند، بدون آنكه حكم كفر

شـده  های بيـان شود، بدون آنكه معيار تنها به بيان معيار و مالك تكفير پرداخته مى مرحله

شود اگر كسى به پيامبر  مثال در تكفير مطلق گفته مىرای ب ؛را بر فرد خاّصى منطبق سازد

دشنام دهد كافر است، بدون اينكه حكم كفر را برای فرد معيّنـى صـادر نمايـد  9اكرم

سوره مائده و آيـه  73و 17در اين مرحله از تكفير مطلق، به آيات . )117ص :ق1429رحيلى، (

  . جويند سوره نساء تمّسك مى 151

  مرحله دّوم) ب

شود؛ مانند طائفه يا فرقـه  در مرحله دّوم از تكفير مطلق، حكم بر وصف خاّصى معلّق مى

آنـان . )همـان(فرنـد يهود كافرنـد، جهميّـه كا :شود يا جماعت خاص؛ مانند اينكه گفته مى

تيميـه  ابن .كننـد هود استناد مى 68صّف و 14بقره،  102برای اين مرحله از كفر، به آيات

كـه در وعيـد مطلـق  گونـه معتقد اسـت همان تكفير مطلق را به وعيد مطلق تشبيه نموده و

كفر  توان در تفكير مطلق نيز نمى ،توان افراد مشخصى را مصداق وعيد مطلق دانست نمى

واسطه آن كفر فرد را  مگر آنكه حّجت و دليل كافى كه به ؛به شخص معيّن نسبت داد را

  . اثبات كند، اقامه شود

ص تكفير مطلق ماننـد وعيـد مطلـق، مسـتلزم تكفيـر شـخ« :دويسن در اين باره مى وی

رو  ايـن از« ؛)164ص: 1، ج1403تيميـه،  ابن(» كه بر كفر او حّجت اقامه شود تا زمانى معيّن نيست

بــر وجــود دليــل معــيّن متوقـّـف اســت و ايــن حكــم بــر ثبــوت شــروط و ] تكفيــر مطلــق[

  .)498ص: 12، ج1416همو، (» بودن موانع آن متوقف است منتفى

  تكفير معيّن. 2-2

كـه  ای گونه كه مرتكب عمل كفرآميز شده است؛ به ه فرد معيّنى استصدور حكم كفر ب

نيـز و موانـع آن بـوده انتسـاب كفـر را دارا  های طل او با اسالم در تناقض است و شرعم

افرادی را  هاآياتى است كه خداوند متعال در آن ،دليل آنان برای تكفير معيّن .منتفى باشد



  ىَ ِإبْلِـيَس َأبـ

رد كـ امتناع 

 اْمَرَأَت نُوحٍ 

مسـر نـوح و 

 ابلـيس، زن 

ود كه لوازم 

خت؛ بلكـه 

لمانان ه مسـ

ف مخالفـت 

كـه كفـر او 

ـرف اينكـه 

اخته باشـد، 

كـافر او را  

خـود  .سـت

باشـد، كـافر 

خطـای او  د

اشـد، شـده ب

ه سـبب آن، 

گونـه تقريـر 

دليلـى بـه او 

فََسـَجُدواْ ِإال ِإ« ۀيـ

ار ك ه از اينكس 

ِذيَن  فَُروا كَ مثًال لِل

زده و آن همس ىثلـ

 صورت معيّن از 

.  

  نص معيّ 

شو ى محسوب مى

 به كفر مـتّهم سـا

سـانى كـه در زمـر

كسى را بـه صـرف

ت كوان كافر دانس

ه باشد؛ پس به صـ

جاری سا بر زبان 

تـوان د، نمى باشـ

ختلف، متفـاوت اس

خالفـت ورزيـده با

خطا شده و خداوند

ّجـت بـر او تمـام ش

سناتى باشـد كـه بـه

  .)193ص

گ مه حّجـت را اين

ز قـرآن و سـنّت د

آيـ كنـد؛ ماننـد مى

ردند جز ابليسكده 

ُ م« ۀو آي َضَرَب اّهللاٰ

افر شـدند مثلكـه ـ

، خداوند متعال به

برده است كافر نام 

ت تكفير به شخص

جمله احكام شرعى

افراد را  سادگى ه

ساختن كس ز متّهم

توان هر ك  مبنا نمى

تو كه كسى را مى

ير او وجود نداشته

كفرآميزی را واژۀ

مخالفـت ورزيـده

 احوال و افراد مخ

، مخكـى از باورهـا

ی است كه دچار خ

كه حج ای اندازه ه به

و شايد برای او حس

ص: 3، ج1416تيميه،  ابن

اقامهضابطه  رۀدربا

 اين اسـت كـه از

ن كـافر معرفـى م

مه سجدين؛ پس ه

و )34 :هبقر(» ران بود

كـ ىسـانك یبرا ى

در اين آيات، .)10

عنوان ك لوط به ت

ت الهى در نسبت

مسئله كفر از ج ،ه

بهتوان  نمى رو اين ز

د و ازكرعى عمل 

بر اين  .ب ورزيد

نست؛ بلك، كافر دا

برای تكفيرنيز نعى 

و مرتكب شده يا 

م ز عقايـد سـلف

 حكم با اختالف 

  :يسد

يك ابـ سىك هر  كه

كننده، مجتهدی زاع

در آن مسئله بسا چه

و اصل نشده باشد

ا(ن او را پاك كند 

تيميه د  ديدگاه ابن

ميه اقامه حجت به 

عنـوان ت خاّص بـه

ْ ك وَ  افِِريكَ اََن مَِن ال

افركرزيد و او از 

ىتعال ی لُوٍط؛ خدا

0 :تحريم(» وط است

 نوح و زن حضرت

لزوم وجود حّجت 

تيميه های ابن گاشته

؛ ازپِى دارد را در 

ساس ضوابط شرع

شّدت اجتناب ند، به

ای اعتقادی  مسئله

و مانع  رسيده باشد

مل كفرآميزی را 

ا ای عقيـده هقاد ب

؛ بلكه اطالق اين 

نو  در اين باره مى

گونه نيست اين

بسا نز چه ؛باشد

چو  بخشد را مى

علم برای او حا

خداوند گناهان

د بن عبدالوهاب 

تيم از منظر ابن كه

  

  

 

به صورت

 َ بَر كْ َواْست

بر وركو 

َواْمَرَأَت 

همسر لو

حضرت 

1-2-2 .

نگ مطابق

مختلفى 

بايد بر اس

قرار دارن

در يك 

به اثبات 

كسى عم

يا در اعتق

پنداشت؛

تيميه  ابن

محمد

كند ك مى
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اگر مكلّف اراده كند، آن را بفهمد و اين قاعده در خصوص شرك  كه ای گونه ؛ بهبرسد

او آشكار است؛ پس اگر در اين مسائل، كتاب و سنّت به شخص رسيده باشد، حّجت بر 

حّجت از اهل علـم باشـد؛ بلكـه  ۀكنند شود و در چنين مواردی، الزم نيست اقامه تمام مى

در ايـن بيـان،  .)289ص: تـا ابـن عبـدالوّهاب، بى(توانـد حّجـت اقامـه كنـد  هر كس بخواهد مى

كنـد كـه مستمسـكى بـرای  تيميه مرجعيّت اقامه حّجت را بـه عـرف عـام واگـذار مى ابن

  .های تكفيری نوظهور شده است گروه از سویشتار مسلمانان ساز ك خودسری و زمينه

  تيميه ضوابط تكفير مطلق از ديدگاه ابن. 3

گردانــى از  دارد، روی تيميــه در موضــوع كفــر مطلــق بيــان مــى تــرين اصــلى كــه ابن مهم

رو ايشـان دليـل اصـلى اطـالق عنـوان  اين از ؛های نبوی اعّم از كتاب و سنّت است آموزه

منـدی  او بر اين باور است كه هدايت. داند ن و اهل ارتداد را همين اصل مىاقبه منافكافر 

و در  اسالم ايمـان آورد جزهای اسالم است و اگر كسى به دينى  تنها در پيروی از آموزه

. شـود اسالم گام بردارد، مؤمن نبوده و عنوان كفر مطلق بر او اطالق مىمسير ز جمسيری 

  :نويسد در اين باره مى وی

به ما رسـيده ] اكرم[رسول  سویهمانا علم و ايمان و هدايت تنها در آنچه كه از 

نتيجه نفى صـفات  مطلق كفر است؛ پس در طور د دارد و خالف آن بهاست، وجو

شود يا اينكه بر عرش  كفر است و تكذيب اينكه خدا در آخرت ديده مى] الهى[

بـا حضـرت موسـى سـخن  ، يـا اينكـه خـداتاستوا دارد و اينكه قرآن كالم اوس

خليل انتخاب كرد، كفر اسـت و همچنـين  عنوان بهگفت يا آنكه خدا ابراهيم را 

است حكم آنچه كه در معنای آن باشد و اين همان معنای كالم ائمه اهـل سـنّت 

  .)498-497ص: 12، ج1416تيميه،  ابن(و اهل حديث است 

  تيميه ضوابط تكفير معين از ديدگاه ابن. 4

ى را بيان داشـته و بـه مـوانعى هاي خويش برای تكفير معيّن شرطمختلف در آثار تيميه  ابن

شـده  ياد های طتكفير معين زمانى مجاز اسـت كـه شـراو به باور . كند برای آن اشاره مى



وعيـدی كـه 

رد، مسـتلزم 

» تفـى باشـد

شـرك اكبـر 

يــن شــرك 

 ماننـد قتـل 

ـاز گـزارده 

يـامبر بـرای 

 فـر محكـوم

  : اقامه شود

 يـا كـافر يـا 

 كـه ه اسـت

 به سبب آن 

 بـا كتـاب و 

شـود  ب مى

آن را از ـل 

ظ صـريح و 

بـودن آنهـا  ز

همانا نصوص و« 

نند آن وجـود دار

 بـوده و موانـع منت

 : قرار زير است

، كفـر اكبـر يـا شـ

در خصــوص اي« :

نپذيرد، قتـل وی  

د و بـر او نمـردگ ى

يقت شركى كه پي

ن شخصـى بـه كف

د با كتاب و سنّت 

مخالفـت ورزد،  د

كه دچار خطا شـده

اگر علمى كه ست

ثابت شده   حّجت

ـه تناسـب آن عقـا

آميز دانسته و فاعـ

ى مشـتمل بـر لفـظ

كفرآميـز  شـده و

:نويسد ين باره مى

تكفير، تفسيق و ما

موجود  ها طه شر

تيميه به   منظر ابن

ول او،كه فعل يا ق

دويســن شــرك مى

ت اقامه شود و او

مىن ندفمسلمانان 

رسيده باشد و حقي

اخته باشـد، چنـين

د كه حّجت بايدز

شود  سنّت اقامه مى

ك كه مجتهدی باشد

اس گيرد و همچنين

اگر  ولىده باشد؛ 

ده باشد، بـكرفت 

ل علم آن را كفرآ

ته باشـد؛ يعنـىداش

بيـان اجمال  ـه بـه

ايشان در اي.  باشد

بت به تكص ائمه نس

 نيست، مگر آنكه

  عيّن

از يا قول كفرآميز

 اثبات شده باشد ك

 حــديثى دربــاره ش

ه برای انسان حّجت

ت و در قبرستان م

شد و علم به او نر

نشـنا كـار كـرد را

ورز مىشان تأكيد 

كه با كتاب و  چه

ى است، مگر آنك

گ پاداش مى شتهاد

به او نرسيد مه شده

ده باشد و او مخالف

  .)113ص: 1ج

فعالى باشد كه اهل

  

ت صريح بر كفر د

خالف الفـاظى كـ

و موانع آن منتفى 

ب و سنّت و نصوص

يّنكفير در حّق مع

  .)372ص: 10

تكفير مع های طشر

مربوط به فعل يا ی

عى با داليل شر) 

يميــه در توضــيح 

هنگامى كه ،]كبر

 ديگر واجب است

ا اگر جاهل با؛ ام

ن پيكا آن با مشرك

ايش .)151ص: همان(» 

با آنچ كسىاگر 

فاسق و يا عاصى

سبب اجت بهوی 

حّجت بر او اقا

به او رسيدسنّت 

، ج1416، تيميه ابن(

فعل كفرآميز از اف

 ؛الم خارج بدانند

فعل يا قول، داللت

خ كفرآميز باشد، بر

  

  

 

موجود و

در كتاب

ثبوت تك

0همان، ج(

ش. 1-4

های طشر

)الف

 ؛است

تي ابن

شرك ا[

ن امشرك

دشو نمى

ارزه با مب

شود نمى

ف )ب

ملّت اسال

فع )ج

روشن ك
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گونه الفاظ از كسى كه ايمان او معلوم است، صادر شود، بـر  چه اين نااحتمالى است؛ چن

 .)360ص: 1426، همو(شود  كفر حمل نمى

ّ  های طيكى از شر )د ن آن است كه كفر يا ارتـداد بـه طريـق شـرعى ديگر تكفير معي

تـوان  صحيح، ثابت شود؛ زيرا چيزی از گفتار يا رفتـار مكلّـف در احكـام دنيـوی را نمى

اقـرار يـا مؤثر دانست، مگر آنكه به طريقى كه در شريعت آمده است، اثبات شود؛ مانند 

است، به دو چيز ثابت آميز  قول يا فعل كفر دادن كه همان انجام اما ارتداد. شهادت شهود

، 1347قدامـه،  ابن(اسـت  نلماابيّنه روشن و اين روش مورد اتّفاق همه ع.2 ؛اقرار. 1: شود مى

 .)99ص: 10ج

و شـهادت اجمـالى باشـد تفصيل صورت گرفته  ارتداد بايد بهبرای ادای شهادت  ) ه

  .ده واقع شده است، نه كفر باشد و نه ارتدابسا آنچ چهپذيرفته نيست؛ زيرا 

  موانع تكفير معيّن. 2-4

. تيميه بر اين باور است كه برای اثبات تكفير يا ارتداد نبايد مانعى وجود داشـته باشـد ابن

؛ ولى از عدم آن، وجود حكم يـا عـدم باشد مانع آن است كه با وجود آن، حكم، منتفى

  :شود موانع تكفير معيّن به سه قسم تقسيم مى .حكم الزم نيايد

  فاعل موانع. 1-2-4

شـود و بـه سـبب آن از نظـر  اين نوع موانع مربوط به فاعـل بـوده و بـر فاعـل عـارض مى

 »عـوارض اهليّـت«كه در اصطالح بـه آن  دشو مىمواخذه ن رفتار و گفتاردربارۀ شرعى، 

گردد كـه بـر مكلّـف عـارض  شود و مربوط به اهليّت اداست و به اموری باز مى گفته مى

د كه عبارتنـد كن شرعى از اعتبار ساقط مى لحاظ بهرفتار او را  ياواسطه آن گفتار  شده و به

  .و اكراه جهل، خطا، تأويل: از

ها، جهـل را  كننـده تيميه در ضمن بيان حديثى درباره بعضى از تكفير ابن: جهل) الف

د كه به احكـام كرتوان حكم به كفر فردی  يكى از موانع تكفير دانسته و معتقد است نمى

بـه برخـى از مـردم «: الهى جاهل است، مگر آنكه حّجت عليه او اقامه شـود های و آموزه



كفـر كسـى 

گونـه كـه  ن

گـز  هر ،ـتيم

رخـى امـور 

مـور كـه در ا

 كفر، بـرای 

  را مبعـوث

بيَن كُ  ا ُمَعـذ نـ

ديـدار شـده 

ا آموزهـای 

باحـه امـری 

و يا آنكه به 

 منهاج السـنّه

ــر  دارد تكفي

شـود، و ايـن 

 بسـياری از 

ين و نيـز از 

» عت اسـت

ابـزار  ۀسـط

هـايى از آن 

؛ پـس حكـم بـه ك

همان ؛سـيده باشـد

ما تا رسـول نفرسـ

4(.  

، گـاهى در برست

ك گونـه همان ؛دـو

و وعيد مربوط به 

 بـا آن رسـوالنش

كُ مـا «: ـال فرمـود

نبـوت در آنهـا پد

تا خفى شده باشد

يا ابا دنبو  مشروع

را صحيح دانسته و

ماو در  .ذور بداند
را د 9رســول] ت

ش فسـيق هـم نمى

مسـائل اعتقـادی،

 از صحابه و تـابعي

ل از گفتار اهل بدع

وا ه دارا باشد و بـ

ـى كـه امكـان ره

باشـند؛  معذور مى

غ رسـالت بـه او رس

  نَبَْعَث َرُسوال؛ م ىت

406ص :11، ج1416، 

نيسكى در ايمانش 

شـ و بخشـوده مى 

رو اين از ؛گيرد  مى

حّجـت الهـى كـه 

كه خداونـد متعـ ه

هايى كـه ن و زمان

ثار نبوت در آن مخ

  .)311ص: 1415 

ن به دليل اعتقاد به

وجود دليلى، آن ر

معذ ر ارتكاب آن

حضــرت[روی از 

خطا شـده اسـت، تف

ر مد ولـى اسـت؛ 

 قول از هيچ يك

، بلكه در اصلشود

ت مفهوم اكراه را

كسـبـرای  به قتل 

 

كه بدان سبب  ند

هت ابـالغت از ج

بينَ كُ ما « ا ُمَعذن   َحت

تيميه ابن( )15 :اسراء( 

مؤمنى كه هيچ شك

 شـدهزش و خطا 

ورد بخشش قرار 

ود، مگـر آنكـه ح

گونه همان ؛مه شود

ها و ؛ زيرا مكان)15

ه آثمانى نيست ك

همو،(طا انكار كند 

مسلمانكه شخص 

شود و يا به سبب و

رش، خويش را در

ــر ای كــه نيّــت پي

د كرده و دچار خط

مردم مشهور نزد 

و اين ندكن فير مى

شو مانان ديده نمى

ی است كه در لغت

شود؛ مانند تهديد 

  .)33ص: 8جتا،  بى، 

رنز احكام جهل دا

كه حجت  تا زمانى

«: فرمايد  متعال مى

»يمكن  عذاب نمى

مؤ ،اوبه باور : خطا

اعتقادی دچار لغز 

چار خطا شده و مو

شو معين ثابت نمى

درباره آن فرد اقام

5 :اسراء(» ُسوالَث رَ 

ر حكم مكان و زم

هى را از روی خط

آن است ك: تأويل

ز، آن را مرتكب ش

ی در نظرجود چيز

ــده تأويل«: ــد ا كنن

اگر اجتهاد بلكه ؛

در مسائل علمى] 

طاكنندگان را تكف

ك از پيشوايان مسلم

  .)239ص: 5ج 14

هر آن چيزی: كراه

بودن آن فهم ش راه

حزم، ابن( باشديّسر ن

  

  

 

بعضى از

شود نمى

خداوند 

كسى را 

خ) ب

و علمى 

عملى دچ

شخص م

فرمود، د

  نَبَْعث ىَحت

است، در

رسول اله

تأ) ج

كفرآميز

سبب وج

نويســ مى

شود نمى

]ديدگاه[

خط مردم

هيچ يك

406 همو،(

اك )د

حس اكر

برايش مي
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  از طريـق تهديـد بـه قتـل يـاو پس هنگـامى كـه شـخص مسـلمان بـا اكـراه و اجبـار 

  مرتكـب كـردار يـا رفتـار كفرآميـزی شـود شـود، ضرب و شتمى كه منجـر بـه قتـل مى

  كه موجب خروج از دايره اسالم است، چنين شخصى بـه سـبب ايـن نـوع اكـراه معـذور

  ايـن امـر مـورد اجمـاع .ز باشـدفتار يا رفتـار او كفرآميـشود، گرچه گ بوده و تكفير نمى

سـوره مباركـه نحـل اسـتدال  106است و بر ای اين حكم بـه آيـه مسلمان  های هقهمه فِر

  : شود مى

ِ مِن بَعِْد إيَمانِِه ِإال َمْن أُ كَ من  َ كْ فََر بِاّهللاٰ ن مـن َشـَرَح ِكـِرَه َوقَلْبُُه ُمْطَمـئِن بِاِإليَمـاِن َول

 ْ ِ َولَُهْم َعَذاٌب َعظِيٌم؛ فِْر َصْدًرا فََعلَيهِ كُ بِال َن اّهللاٰ ه پس از ايمان بـه ك ىسكْم غََضٌب م

ه كـند و حال آنكفر كاند تا اظهار  زور واداشته ه او را بهكشود نه آن ىافر مكخدا 

فـر ك یه دِر دل را بـه روكـآنـان  كـهدلش بـه ايمـان خـويش مطمـئن اسـت، بل

  .)106 :نحل(شان مهياست بزرگ براي ىگشايند، مورد خشم خدايند و عذاب ىم

   آميز موانع در فعل كفر. 2-2-4

 .فعل و رفتار، صراحت در كفر نداشته يا داللت دليل شرعى بر كفر، قطعى نيسـت گاهى

نمونـه  رایبودن آن روشن نيست؛ ب كه كفر زند توضيح آنكه گاهى از انسان فعلى سر مى

قـرار دارد و روشـن نيسـت  كسى كه در حال نماز است و در پيش روی او قبر يا آتشـى

كند يا آنكه به قصـد عبـادت خـدا  كه او به قصد عبادت آتش يا قبر، ركوع و سجده مى

نيز گاهى داللت دليل شرعى، قطعى نيست؛ مانند جايى كه دليل كفر بـه  ؛دگذار نماز مى

چـه  ؛ زيرا روشن اسـت كـه آيـات قـرآن گـرآياتى مستند باشد كه بر كفر تصريح ندارد

 .ظنّى است هاداللت آن ،صدور هستندقطعى ال

  موانع در ثبوت. 3-2-4

به سبب آنكه يكى از  ؛دشو موانعى است كه از ثبوت فعل كفرآميز در كفر معيّن مانع مى

صـغير اسـت و اعتنـايى بـه شـاهد يـا آنكـه  نبوده و شهادت او پذيرفته نيست شهود عادل

  .)85ص: تا الزحيلى، بى(شود  شهادت او نمى



ـت بـه قتـل 

داوند متعال 

مـر، ز 53ـه 

هـای فاسـد 

مرتّد، ضمن 

سـت همـان 

ُ قَْومـاً  ی اّهللاٰ

 ِ ـال مِيَن وَم الظ

قـومى را  ـد

كـافر  روشن

كـه پـس از 

» ربـان اسـت

و  بخشـنده 

 نيا و هم در

همـو، (» شـود

را بـه مشـى 

نهـاده و نـار 

فيلسـوفان و 

 خـود اورو  

رابى و ابـن 

توان دسـ معيّن نمى

ورزد كه خد د مى

 اين مسـئله بـه آيـ

ى كه از اين باوره

194(.  

كافر مذيرش توبه 

نظريه درس«: دكن ى

يـَف يْهـِدكَ «: يـد

ُ ال يْهِدی الْقَْو َواّهللاٰ

ونـٌم؛ چگونـه خدا

داليل رداشتن و  

گر كسانى كم... د

بخشـنده و مهر ار

 ارتداد توبه كنـد،

مرتّد، هم در درد 

ش ه قتل عقاب نمى

داند و همگـان ر ى

ـل، احتيـاط را كنـ

فشـّدت بـا  عقل به

اين از ؛دورز ت مى

فـا لـهجم سالمى از

ور حكم تكفير مع

بر اين نكته تأكيدی 

پذيرد و بر  ك مى

كسى«: دورز مىيد 

ص: 2، ج1403 تيميه، 

لف خويش در پذ

گونه صادر مى  اين

فرما  در قـرآن مى

 َوَجاَءُهُم الْبَينَاُت َو

َ غَفُوٌر َرِحـيٌم ن اّهللاٰ

، 9حقانيّت پيامبر

كند را هدايت نمى 

خداونـد بسـيا قين

از  پس كسى كه 

فر برایه مغفرتش 

وسيله رار گيرد، به

 را امر خطيری مى

عمـ ى درد؛ ولكن ى

دانستن چراغ ع طيل

ى و باطنى مخالفت

 فلسفه و عرفان اس

  ير معيّن

 كه به صرف صد

وی .وبه داده شود

 گناهان حتى شرك

كند و تأكي تناد مى

ابن (» پذيرد  را مى

های مخال  ديدگاه

خويش را  نهايى 

يرا خداوند متعال 

 ُسوَل َحق الر وا َأن

 ِ ل َوَأْصلَُحوا فَِإن كَ َ

به حدادن  گواهى 

 انستمكارداوند 

يق بـه. ح پرداختنـد

به خداوند متعال  

تضى آن است كه

در اين وضعيّت قر

 فراد معيّن 

ظاهر مسئله تكفير

ه تكفير توصيه مى

افراطى و با تعط ۀن

عقلى سلوكرفتِن 

 بزرگان و مفاخر 

ه توبه در تكفيگا

 بر اين باور است 

توفرد د؛ بلكه بايد 

ه را در مورد همه 

انفال است 38وبه و 

د، خداوند توبه او 

يميه در مواجهه با 

، نظريه ی اين آرا

جماعت است؛ زي

عَد ِإيَمانِِهْم َوَشِهُدو

ْن بَعِْد َذ
يَن تَابُوا مِ

و  نآورد از ايمان

خد. كند هدايت مى

و به اصـالح ه كرد

بنابراين  ؛)86 و86 :ن

ر مقتو اين ام ست

باشد و كسى كه د

  .)314ص

تيميه و تكفير افر

ظ بهتيميه   آنكه ابن

حتياطى در مسئله

 روش ظاهرگرايان

گر در پيشه دليل 

ت معين برخى از 

  

  

 

جايگ. 5

تيميه  ابن

كسى زد

توبه بنده

تو11آيه 

توبه كند

تي ابن

نقد جدی

ديدگاه ج

فَُروا بَْعكَ 

ِذي... ِإال ال

كه پس ا

هشدند، 

آن توبه 

عمـران آل(

مهربان اس

آخرت ب

ص: »ب«تا  بى

ت ابن. 6

با وجود 

سلوك ا

مبتنى بر 

به عارفان

به صورت
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سـنجش متـون  گرايى در وی آنها را به داليلـى از جملـه عقـل. ه استكردتكفير را سينا 

سـبب اعتقـاد بـه امكـان شـباهت  بودن عالم، انكار الوهيّـت خـدا بـه دينى، اعتقاد به قديم

ب سـب انكـار ربوبيّـت الهـى بـه، )138و 104صص: 1، ج»الف«تا  تيميه، بى ابن: نك(مخلوقات به خدا 

باور به نظام تكوين عالم بر اساس عقول عشره و انطباق اين عقـول بـر مالئكـه در تفسـير 

: 9، ج1416همـو، (دانـد  كافر مى انكار صفات الهى و معاد جسمانى و نيز وحيانى های آموزه

ــنوی همچنــين . )104ص ــى، صــد اب ــنعرب ــوی، عفيــف تلمســانى، اب ســبعين و  رالدين قون

دانستن صـانع و انكـار خـالق  انكار وجود خدا، تعطيل همچون هايى الفارض را با اتّهام ابن

و نيز انكار صـفات الهـى از قبيـل علـم و قـدرت ) وحدت وجود(سبب اعتقاد به اتحاد  به

: 1، ج1403همـو، : نـك(كنـد  شـّدت تكفيـر مى ، بهنمايد الهى كه با مطالعه آثار آنان ناروا مى

  . )172-171ص

  نقد و بررسى .7

تيميه و پيـروان  های ابن تيميه در اين بحث، انگاره های ابن نگاشتهليل دقيق و تحبا بررسى 

  :قابل نقد است جدّ  او از چند منظر به

عای روشى راهبردی گرايى با اد نص :ظاهرگرايى و بازتاب آن در انديشه تكفير. 1

ی، أرجلوگيری از تفسير بـه  برای تهذيب فهم متون دينى و ابزاری پيشينى و بايسته برای

نگاه افراطـى و  ولى ؛)270ص: 1، ج1408همـو، : نك(تيميه قرار گرفت  شّدت مورد توّجه ابن به

ز كتاب و سنّت، آن های دينى اعّم ا جمودگرايانه در كاربست اين روش در تفسير آموزه

؛ دور از خــردورزی مبــّدل ســاخت هبنيــاد و بــ ی بىأيعنــى تفســير بــه ر ،را بــه ضــّد خــود

اين رويكـرد، . دينى شد باورهایسخيفى در حوزه  شدن آرای بب پديداركه س ای گونه به

  :گذاشتتيميه و تابعين او تأثير  مبانى تكفيری ابنبر از دو جهت 

ويژه آيـات مربـوط بـه  های وحيانى به از يك سو با برداشت ناصحيح از آموزه) الف

در مقابـل، انكـار آن را های ايمان قرار داده شد و  عنوان مؤلفه به باورهايىصفات خبری، 

تنها با باورهای اكثريت مـذاهب اسـالمى مخالفـت داشـت؛  از عوامل كفر پنداشتند كه نه

؛ ماننـد شـد اعتقاد به آنها تنقـيص سـاحت الهـى و كفـر محسـوب مى ،بلكه در باور آنان



ن ايـر منكـر

  .وم شدند

ران متفكـ ی

ط از ظـاهر 

لم و ديگـر 

 آنكـه فهـم 

نگارنـدگان 

ص و دوری 

ى بـه ظـاهر 

د، سبب شو 

 شـد بـدون 

 102 آيـۀ د

 ،شـفاعت ن

ع اصـطالح 

بـادت خـدا 

مسـلمانان را 

پيشينى  ۀبقسا

4(.  

ليـد از ائمـه 

ول را اصـل 

عنـای آن را 

عنـای آن را 

گيـرد؛ بلكـه 

  .)175ص

ر مقابل، تكفي و د

به كفر محكو هاآن

های  متون و نگاشته

فهـم و تفسـير غلـط

 وجـود، قـدم عـا

 سـاخت و حـال 

سـبب اصـرار ن  به

عـرف خـاص ب در

سـندگىرو ب ايـن  از

مى شمردهلى آن 

گـرا، سـبب  و متن

ظـاهر آيـاتى ماننـد

 اسـالمى همچـون

عو بـا اختـرا )115-

مور به عبأم را تنها

د، بسـياری از مكنـ

ای كه هيچ س واژه

421ص: 2، ج1408ه، 

تقل ،تيميـه ابنـاور 

كـالم خـدا و رسـو

معچـه  ؛دا بپذيرند

 گرچه حقيقت مع

ول، اصـل قـرار گ

ص: 1، ج1420، همو(ت 

او بر عرش یستوا

سبب انكار آ نان به

رگرايانه، در فهم 

تيميـه بـر اسـاس ف

مانند وحـدت ،ى

فـر و الحـاد مـتّهم

يقت اين كلمات،

قصد تخاطبدليل  

نـاتوان اسـت؛  ـه

اصل های ز شاخصه

 .  شده است

نگـر وجزءتلقّى ر 

مّسك صرف به ظ

رئ، برخى از شـعا

110ص: ق1410همـو، 

ر اساس آن بنده ر

ك ت الهـى منـع مى

و ؛هيّت متّهم سازد

تيميه ابن(ّمت ندارد 

بـه بـ: ی همگـان

واجب است كه ك

امام مورد اقتد وان

، ص ايمان آورند

كـالم خـدا و رسـو

تاب و سنّت است

اس هى در آخرت،

كه اكثر مسلمان )6

ن نوع نگرش ظاهر

ت كـه ابن جايى تا د

اسالمى لمان و متك

ى، آنان را بـه كف

در دستيابى به حقي

رمزی در متون، به

م به عرصـه عاميانـ

از ها اصطالح اين 

ه در مسئله تكفير 

به سبب اتكا بر ميه

پذير و با تم نه عقل

ره سبأ و مانند آن

هم( بداندوه شرك 

كه بر»  در الوهيّت

ورزی در عبادت ك

ر به كفر در الوهئا

ى در ميان سلف ا

ح باب اجتهاد برای

بر مردم و.  نيست

عنو بهرا  كنند و آن

 بايد به لفظ نصوص

ورای كـامـری ت 

ط به موافقت با كت

يت الهؤعتقاد به ر

65ص: 1422همو، ( ها

از سوی ديگر اين

آفرين بود نيز نقش

فيلسوفان، عارفان 

ی فلسفى و عرفانى

محور، د يانه و متن

ستفاده از كلمات ر

نتقال آن مفاهيمز ا

بودن  كه رازآلود

ويژه به طای فاحش

تيم نوع نگرش ابن

گرايانه  تحليل واقع

ورس22آيۀ هف و 

و توّسل را از وجو

توحيد «عنوان  با 

 از هرگونه شرك

اين شعا دادن نجام

های اسالمى حتّى ه

فى تقليد و انفتاح

ه اهل سنّت جايز

ه و از آن تبعيّت ك

پس .و چه نفهمند

جايز نيستهرگز و 

منوط هر موضوعى

  

  

 

وجوب ا

ورهاين با

ا) ب

اسالمى ن

فكلمات 

های آموزه

گري ظاهر

آن بر اس

جستن از

كلماتى ك

بروز خط

اين ن

توّجه به 

سوره كه

زيارت و

 یجديد

دانسته و 

سبب ان به

وزدر آم

نف. 2

چهارگانه

قرار داده

بفهمند و

و نفهمند

هپذيرش 
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تـرين ابـزار  از مهم بسنده نكرد، بلكه برای تحكيم ديدگاه خويشنيز او به اين اندازه 

كسـى كـه در تقليـد، بـه يـك كـرد و بيـان  بهره جستنيز يعنى تكفير  ،خويشاعتقادی 

تعّصب ورزد؛ مانند كسى كه بـه مالـك، شـافعى، احمـد يـا  9شخص معيّن غير از نبى

رزد و معتقد باشد كه سخن ايـن شـخص خـاص، تنهـا قـول صـحيحى حنيفه تعّصب و ابو

است كه شايسته پيروی است، نه سخن امامى كه مخـالف اوسـت، جاهـِل گمـراه، بلكـه 

، 1416همـو، (كافر است و چنين فردی بايد توبه داده شود و اگر توبه نكرد، بايدكشته شود 

  .)252ص: 2ج

و بـه  هاهـل سـنّت را انكـار كـرد ۀچهارگانـ های فرقهبر اينكه  افزون ،او با اين سخنان

كه بـر اسـاس  ای گونه به گذارد؛ شناسد، دست همگان را برای اجتهاد باز مى رسميّت نمى

ّ  اين ديدگاه، هر كس مى ن افـراد دسـت بـه اجتهـاد شخصـى تواند حتى درباره تكفير معي

   :يمكن ه مىهايى از آن اشار دارد كه به نمونه در پىچنين سخنى آثار وسيعى  .زند

شـناختن اجتهـاد همگـان در  رسميّت ناشى از به پلوراليزم افراطى در معرفت دينى) 1(

  .معارف دينى

برداشت ناصحيح از متون قرآن و سنّت به دليل نگاه جزءگرايانه به آيات قرآن و ) 2(

  .احاديث نبوی

المى و آن حـرج و مـرج در جوامـع اسـ در پىِ تعارض اجتهاد افراد با يكديگر و ) 3(

  .گرايى زدن به فرقه دامن

ــه ســوء ايجــاد )4( ــه زمين ــر اســتفاده فرق ــزار ق ــرای ها در اب ــر ب ار دادن اصــطالح تكفي

  .دانستن هر نوع جنايت و كشتار اهل قبله مشروع

تيميه به دليل ابتنای عقايد هر فرد مسلمان بر  بطالن كل قواعد و ضوابط تكفير ابن) 5(

  .تيميه و ديگران به پيروی از ضوابط مورد نظر ابن نداشتن اجتهاد شخصى و التزام

 كـه تيميـه پرسـيد توضيح مورد اخير اينكه بر اساس طرح چنين ديدگاهى بايـد از ابن

و  ها هتبعيّـت، نظريـ نبودن ايزآيـا ايـن جـ اگر تقليد از ائمه و بزرگان مذاهب جايز نباشد،

آن چيـزی  ۀكـه نتيجـ اسخ منفى باشدپگيرد يا خير؟ اگر  مى را نيز دربر اوهای دينى  يافته

توانيم بگوييم حكـم  نيست؛ ولى اگر پاسخ مثبت باشد، مىخود او های  جز نقض ديدگاه



سـت؛ زيـرا 

د در چنـ هر 

دربـاره  زی

ك احتيـاطى 

ويش را زير 

خـويش،  ی

ر مصـنّفات 

وجـوب  ل؛

شـان دربـاره 

در مشـرك 

َوِإن « :ســت

نْيا َمعُْروفًا؛ د 

در  ىن؛ ولـ

 .انـد ن آمده

 اين آيه. )15

فرزنـد، امـر 

ايـن در . نـد

ن از نـواقض 

مطلق، خـود 

سـت؛ ولـى 

للوالـد هـو مـن 

اعتبار اس كند، بى ى

 ؛ـل كـرده باشـند

پردا ر مقام نظريـه

و با پيشنهاد سلوك

خو وابط مورد نظر

آرای مخـالف بـا ی

 اسـاس كـاوش در

اّال يقتـليسـتتاب و

از فتـاوای ايش خـى

واز حكـم قتـل پـد

ۀ زيــر در تنــافى ا

َوَصاِحبُْهَما فِى الد 

نكاطاعتشان م ،ىه

مـن یه بـه سـوكـ 

5 :لقمان(» نمك ىه م

ورزی ف ـر شـرك

كن حكـم مى زنـد

يح آيـات قـرآنر

 در بحث تكفير م

كفرآميـز اس رهـای

ه وهـذا األمـر والنهـى ل

  

ق يا معيّن تكفير مى

جتهاد خـويش عمـ

تيميه د ابن : قرآن

رد وشما روری مى

 در مقام فتوا، ضو

ای سـيس رويـهأو ت

بـر  كـه ای گونه به

«مورد عبـارت  4

كـه برخ تا بدانجا 

اسـت؛ ماننـد جـو

ۀكــه بــا آيــ )474ص

بِِه عِلٌْم فََال تُطِعُْهَما

من قرار ده كري

بـاش  ىسـانكراه 

ن آگارا از اعمالتا

تـالش بـ صـورت 

فرز دسـت بهشرك 

يه، مخالفت با صر

تيميه  ابن: قام فتوا

باورهای  ن مؤلفـه

ن يأمره وينهاهأبل له  ؛ه

 .»راهته نزاع بين العلماء

به صورت مطلقكه 

جت همه آنان به ا

  . شند

ّص صريح آيات

بطى را الزم و ضر

كند، ولى  منع مى

آميـز و ـى تنـاقض

؛ بدهـد ـه فتـوا مى

28نزديك به  مل

.دشو منتهى مى »ن

قرآن در تعارض ا

ص: 14، ج1416تيميــه،  ن

َ  بِى َما لَيَس    ِ كَ ل ب

را شر یدانسته چيز

ن و پيـرو ركـتـار 

من شما ر  است و

در و مـادر حتـى 

پدر مشميه به قتل 

تيمي ابنديگر مبانى 

 

وابط تكفير در مق

بيـا پـىِ  و تنهـا در

                     
شرك ليس له أن يطيعه

جاز للولد قتله وفى كر

كهره تمام كسانى 

ممكن است اوظريه 

چار خطا شده باش

جتهاد در مقابل نص

طلق و معيّن، ضواب

 از تكفير ديگران 

طريقـى مودنو با پي

 بـه قتـل اهـل قبلـ

شامفتاوای ايشان  ،

نكردن هصورت توب

صراحت با آيات ق

ابــن: نــك( 1فرزنــد 

كَ َأن تُْشرِ  ىَعل كَ 

ه ندكوشند كدو ب

رفت ىشايستگ ها به

من یت همه به سو

 معاشرت با پـدر و

تيم ابنكه  حالى  در

بر اساس مت كه 

  . شود حسوب مى

ضو نكردن راعات

بيند و ام فتوی نمى

                        

لد إذا دعا الولد إلى الش

ج ليه وإذا كان مشركاً إن 

  

  

 

درباروی 

نظمطابق 

اجتهاد د

اج. 3

تكفير مط

شّدت  به

پا نهاده و

آسانى  به

،تيميه ابن

قتل در ص

ص كفر، به

 دسـت به

َكَجاَهَدا

اگر آن د

دنيا با آنه

بازگشت

به حسن 

؛ كند مى

حالى است

ايمان مح

مر. 4

را در مقا

             

فان الوا«. 1

االحسان
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و كـرده كفيـر مـتّهم های مختلـف را بـه ت آسانى گروه ضابطه خود را مراعات نكرده و به

امر به قتـل  مطلق طور پيشوايان شيعه به ۀنمونه درباررای كند؛ ب جواز قتل آنان را صادر مى

تيميه در اينجا  ده و به كفر محكوم نشوند؛ به بيان ديگر ابنكرهرچند اظهار توبه  ؛دكن مى

را تكفيـر د آنـان توان دهد كه بر اساس ضوابط خويش نمى آشكارا به قتل كسانى فتوا مى

داند؛ ولى در اينجا به شرط  را شرط صدور حكم قتل مى نكردن و با وجود آنكه توبه كند

كسـى كـه بـه « :دويسن مى زمينهايشان در اين . دپندار اثر مى خود پايبند نبوده و توبه را بى

گرچـه  ؛دشـو شـود، كشـته مى او جز بـه قتـل برداشـته نمى كند و شرّ  گمراهى دعوت مى

كند و بـه كفـر او حكـم نشـود؛ ماننـد پيشـوايان رافضـه كـه مـردم را گمـراه  اظهار توبه

  .)555ص: 28ج ،1416 ،تيميه ابن(» شوند مطلق كشته مى طور به ها اين دّجال ...كنند مى

م قرار دارد و مرتكـب كفر فقهى در مقابل اسال :خلط ميان كفر فقهى و اعتقادی. 5

نكه كفر اعتقادی در مقابل ايمان است و ايمان شود و حال آ اسالم خارج مى ۀآن از داير

ى دچـار وضـوعم بـهايمان  درمراتب بوده و مرتكب آن گرچه ممكن است دارای امری 

. ماند اهب اسالم ظاهری محروم نمىاسالم خارج نشده و از مو ۀاز داير ،ضعف شده باشد

ى كـه در دايـره روی كسـ از طرفى ترتّب احكام ظاهری مربوط به اسالم بوده، از ايـن نيز

كـه يـك شـهروند جامعـه اسـالمى از آن  احكام ظاهری اسالم اسالم قرار دارد، از منافع

منـد  برخوردار است؛ مانند تزويج با مسلمان و ارث و ديگر امور فـردی و اجتمـاعى بهره

مطالــب بــا توجــه بــه . محــروم اســتكــافر فقهــى از چنــين مــواهبى  ،در مقابــل .دشــو مى

ده كـرن كفر اعتقادی و فقهى خلط مياتيميه  شود كه ابن مشاهده مى وضوح ، بهگفته پيش

در مقـام بيـان  كـه ای گونه به ؛را بـر كفـر اعتقـادی بـار نمـوده اسـتو احكام كفر فقهـى 

  :نگارد ايمان چنين مى های طشر

ترين گناهان كفر است و ايمان امری وجـودی اسـت، پـس كسـى مـؤمن  بزرگ

ه اصـل ايمـان را كـه همـان شـهادت بـه شـود، مگـر آنكـ ظاهری محسـوب نمى

  اســت، ظــاهر ســازد و كســى مــؤمن 9يگــانگى خــدا و رســالت پيــامبر اكــرم

همـان، (شود، مگر آنكه در قلب خود بدان اقرار داشـته باشـد  باطنى محسوب نمى

  .)86ص: 20ج



بـا چنـين . د

ّدی به مبانى 

حكـم تكفيـر 

سـت و هـر 

خـود عمـل 

حرج و مرج 

سـوی ـد از 

تيميـه  گاه ابن

، گذشـتت 

كه محمد بن 

ت در تكفير 

ـه بخواهـد، 

ويزی بـرای 

 است كه بـا 

 ـى از مبـانى

ی از مبـانى 

انى خويش 

تيميـه  از ابن 

ساس مبانى 

رد پـذيرش 

ق بـا كـدام 

بـر مبـانى ى، 

صدور فتـوا 

شـود  مشـاهده مى

  . سته است

كى از نقدهای جّد

حّجت و صدور حك

ام واگـذار شـده ا

عيّن بـه تشـخيص خ

و سبب ح شدواهد 

ه اقامـه حّجـت بايـ

ديدگ. واهد داشت

ضابطه اقامه حّجـت

ك چنان ؛گذارد مى

در مسئله قيام حجت

شد و هـر كـس كـ

همـين فتـوا، دسـتاو

 

تيميه آن  رای ابن

ـاق نظـر در برخـى

در بسـياریامـروزه 

كدام، مبا ارد و هر

بايد  رو اين ؛ ازدنر

 اختالف، بايد بر ا

تيميـه، مـور نى ابن

تيميه منطبق ت، ابن

ر قرآنـى و دينـى

شمارد و ص دود مى

ر فقهى و اعتقادی

مجاز دانسرا لمانان 

يك :ت دركفر معين

ت كه مرجع اقامه ح

عـان امر به عـرف 

ه حّجت بر كفر مع

خوای ايجاد  سترده

خواهد شد يا آنكه

خو در پىرا  عدی

كه در بيان ض گونه ن

 را به عرف عام وا

تيميه د ير كالم ابن

ت از اهل علم باش

و ه )289ص: تـا ب، بـى

  .فيری شده است

نقد ديگر به آ :فير

اتّفـ رغم سالم و به

ادا و انكار نبّوت، 

الف نظر وجود د

شمار را مردود مى

ه در مسائل مورد 

كـه مبـانآنجا ازـز 

های غيرسلفى نيست

بـا كـدام معيـاو  د

را مرمسلمان  های

ح خلط ميان كفر

قتل بسياری از مسل

جعيّت اقامه حّجت

كفر معيّن آن است

آيا اين .خص نيست

حكم تكفير و اقامه

گسحران اجتماعى 

خر جامعه اسالمى 

بعن صورتى نيز نقد 

 برخى موارد همان

صدور حكم تكفير 

هابى در تقريسته و

ه حّجت الزم نيست

ابن عبدالوهاب(» دازد

تكف های نوپديد قه

صدور حكم تكفي

اسجهان در  ختلف

 انكار الوهيت خد

هب مختلف، اختال

ديگران ر باورهای

ويژه ر كفر معيّن به

نيـ ؟عمل شـودمى 

ه ى و حتّى حنبلى

دانـد مىد را محّق 

ه هقفر مبانى ديگر 

وضوح ين عبارت به

قتتيميه  بنااحشى، 

جود ابهام در مرج

 در بحث ضوابط ك

مشخ در آرای او ن

تواند در صدور ح ى

بح صورت،اين در 

حتى دهای مدنى 

باشد كه در چنين 

ّوش است كه در 

 اقامه حّجت و ص

برجس نلمااع ازب 

كنند اقامه«: نويسد 

بپر  به اقامه حّجت

 جنايت توسط فرق

گرايى در ص حصار

و مذاهب مخ ها رقه

مانند حكم تكفير،

و مذاه ها هن فرقميا

ب با واقع دانسته و 

صدور زمينۀدر  كه

اسالمهب قه و مذ

اسالمى های هز فرق

لى و شرعى، خود

مهر تأييد نهاده و 

  

  

 

در اي

خطای فا

وج. 6

تيميه  ابن

فرد معيّن

كسى مى

دكند كه 

ه و آسيب

 اهل علم

چنان مشو

مرجعيّت

عبدالوهاب

معين مى

تواند  مى

همه نوع 

انح .7

وجود فر

صدور ح

ممذهبى 

را مطابق

ك پرسيد

كدام فرق

بسياری ا

معيار عقل

خويش م
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بنـدی بـه  دهـد و ديگـران را بـه پـای درباره تكفير ديگران را در انحصار خويش قرار مى

ر ايـن مسـئله، بسـياری از بـر اسـاس نگـاه افراطـى ايشـان د ؟ددانـ مبانى خويش ملزم مى

ايـن شود كه  ا داده مىافراد جوامع اسالمى فتو مسلمانان تكفير شده و به وجوب قتل اكثر

تيميـه مـدعى پيـروی از آنـان اسـت،  با منطق اسـالم و مسـلك سـلف صـالح كـه ابنامر 

  .سازگاری ندارد

بـر اساسـى  های يكـى ديگـر از اشـكال: خلط ميان كفر اعتقادی و كفر عصـيان. 8

ايشـان بـر اسـاس ضـوابط . تيميه، خلط ميان كفر عملى و كفر اعتقادی اسـت ديدگاه ابن

نمـاز، روزه، زكـات و (برخى از واجبـات چهارگانـه  ندادن به كفر و ايمان، انجاممربوط 

وی اين حكم . چند فرد، منكر اصل وجوب اين واجبات نباشد هر ؛ددان را كفر مى) جهاد

، حـال آنكـه بـر اسـاس )610ص: 7، ج1416ابن تيميه، : نك(سازد  را به احاديث نبوی مستند مى

؛ بلكـه كفـر عملـى را شود نمىعمل مستلزم كفر اعتقادی  مسلمان، ترك عالمانديدگاه 

  .ندارد در پىدر پى دارد و لوازم كفر از جمله مسائل مربوط به نجاست و حكم قتل را 

  گيری نتيجه

دانـد وكفـر را همـان عـدم ايمـان  تيميه موضوع ايمان و كفر را از مسـائل شـرعى مى ابن

برداری نسبت به ساحت الهـى  و فرمانكند و هر كس را كه در قلبش تصديق  تعريف مى

تكفير مطلق  كه دارد بيان مى ،كفر به مطلق و معيّن  تقسيم باايشان . شمارد نباشد، كافر مى

كردن كفر بر وصف عاّمى است كه به فرد معيّنى اختصاص نـدارد و  در نظر ايشان، معلّق

م نسبت به گفتار، رفتـار مرحله اّول تنها بيان حك :ی اين نوع كفر دو مرحله قائل استبرا

ن آن را اكلّـى مرتكبـ صـورت كه بـه ای گونه يا اعتقادی است كه با اسالم منافات دارد؛ به

بدون آنكه در مقام صدور حكم تكفير برای فرد خاّصى باشد؛ بـه عبـارت  ؛داند كافر مى

حله دّوم در مر. شود و معيار كفر پرداخته مى ها به بيان مالك ديگر در اين نوع كفر، تنها

شود؛ مانند طائفه يا فرقه يا جماعت؛ ماننـد  تكفير مطلق، حكم بر وصف خاّصى معلّق مى

كنـد كـه مسـتلزم  ايشان تكفير مطلق را به وعيـد مطلـق تشـبيه مى. يهود، جهميه و رافضه

   .تكفير شخص معيّن نيست



مرتكـب كـه 

ن اين قسـم 

ه وجـود آن 

 موانع را در 

بـر  پردازی ه

و تـالش  ـد

 ـى نقـدهای

 هـای  تكفير

ج و مـرج و 

 هستند؛گير 

نسته و حتى 

م تكفيـر را 

زشـى قائـل 

 های  آسيب

تيميـه  ی ابن

د معيّنـى اسـت ك

ايشان. تناقض باشد

ى قائـل اسـت كـه

آن نبود كه مارد 

يه در مقـام نظريـه

دانـ مى و دشـوار ر

ولـ ،وگيری كنـد

ر شمار زيـادی از 

ن امـر سـبب هـرج

 اسالمى با آن درگ

دانمحور ويش را 

ند و صـدور حكـم

ارزنيز ديگران نى 

د و بدين سبب كر

هـای كـه در آموزه

  .ارد

فرد دربارۀكم كفر 

ل او با اسالم در ت

ىهايطرای آن شـر

شم برمى موانعى را 

تيمي رغم آنكه ابن

ی خطيـرفير را امر

گى دامنـه آن جلـو

نكه ايشان درمله آ

ايـن كهد گذار  مى

وضوح جوامع   به

های خو تنها آموزه

كن المى معرفى مى

دين ديگر باورهای 

كی و فقهى خلط 

با وجـود آنك كرد؛

جّدی وجود د ی

تيميه صدور حك ن

كه عمل ای گونه  به

د؛ بلكه بردان ر نمى

فير الزم دانسته و 

ر به .پندارد ری مى

و تكف زند گام مى

خاص، از گسـتردگ

از جم ؛وارد است

باز   اين امر خطير

و امروزه انجامد ى

دور حكم تكفير، ت

اسال جزء مسلّمات

بدون آنكه برای  

ن كفر اعتقادیمياى 

مت اسالمى وارد ك

ها ير ابهامفكحكم ت

   

ر معيّن از منظر ابن

فرآميز شده است؛

يك قاعده فراگير

را برای حكم تكف

كفير ضرورحكم ت

گدالى و احتياطى 

با تعيين ضوابط خ

ووی  نظر و عمل 

در ست همگان را 

مىمسلمان  گستردۀ

در بيان صداو كه 

خود را ج باورهای

 ؛داند صار خود مى

از طرفىاو  مچنين

كيان امبه جتماعى 

رجعيّت صدور حك

  

  

 

تكفير

عمل كفر

اخير را ي

ر ها طشر

انتساب ح

مشى اعتد

كند ب مى

جّدی بر

معيّن دس

گكشتار 

ديگر آنك

بعمل به 

در انحص

هم. باشد

جدی اج

مر بارۀدر
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