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چکیده
بحث از تكفير تنها در ميان ملل اس��المی مطرح نيست، بلكه هرگونه مخالفت با اعتقادات ديگران در ملتهای 
ديگر حتی غير مسلمان را نيز شامل می شود. اما از آنجا كه خاستگاه تكفير در بين مسلمانان، امور اعتقادی 
و كالمی اس��ت و اعتقادات، نقش بس��زايی در رفتار انس��انها دارد، تأثير تكفير را می توان در امور سياس��ی، 
اجتماعی و غيره به خوبی مالحظه كرد. علمای بزرگ ش��يعه و س��نی، در طول تاريخ س��عی كرده اند، تعريف 
جام��ع و مانع��ی از تكفير و علل و عوامل آن ارائه دهند. به رغ��م نهی همه مذاهب از تكفير يكديگر، به علت 
اخت��الف در تعاري��ف و مصاديق كفر، باز هم ش��اهد تكفيرهای فراوانی بين پيروان مذاهب مختلف اس��المی 
هس��تيم. فقها شايسته ترين و تنها افرادی هستند كه می توانند اين حكم را صادر كنند. به همين دليل خاستگاه 
تكفير را افراط و تفريط دينی و عدم آگاهی از ضوابط و معيارهای حكم به تكفير دانس��ته و به بيان معيارها 
و ضوابط تكفير پرداخته اند. موجبات تكفير نيز در ميان مذاهب، اختالفی است. از اين رو دانستن آثار فردی 

)مكفَّر و مكفِّر( و اجتماعی تكفير، به انسان كمك می كند تا از تكفيرهای بی رويه دوری جويد.

کلیدواژه ها: کفر، تکفیر، مذاهب خمسه.
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مقدمه
جهانی كه ما در آن زندگی می كنيم، به صورت دهكده 
واحدی درآمده كه همگان می توانند از عقايد و آرای 
يكديگ��ر به صورت صحيح آگاه ش��وند و در حقيقت 
اين نعم��ت الهی می تواند وس��يله همدلی و همفكری 
ميان مسلمانان باشد، ولی جای تأسف است كه برخی 
پيوس��ته به جای تأكيد بر مش��تركات، ب��ر اختالفات 
دامن می زنند و مانع از آن هس��تند كه نوعی يگانگی 
و همكاری ميان مس��لمانان صورت پذيرد و پيوس��ته 
عقاي��د و افكار برادران دين��ی خود را به صورت غير 
صحي��ح نقل می كنن��د. گاهی غ��رض ورزی به جايی 
می رسد كه يك مسئله فقهی را به صورت يك مسئله 

عقيدتی درآورده و آن را مايه تكفير قرار می دهند.
از اي��ن رو تكفير كه از مهم ترين و ش��ايع ترين موارد 
اختالف انگيز اس��ت، م��ورد نهی ش��ديد تمامی فقها 
و متكلم��ان مذاهب قرار گرفته اس��ت، اما در جوامع 
ام��روزی می بيني��م كه ب��ه راحتی افراد م��ورد تكفير 
يكديگر قرار می گيرند و اين خود اختالفی بس عظيم 
در جوامع اسالمی اس��ت. پس الزم است آثار فردی 
و اجتماعی ناش��ی از تكفيرهای بی رويه را بدانيم و با 
خطرات عظيمی كه جوامع اس��المی را تهديد می كند، 
مب��ارزه كنيم. نتيجه اينكه در ه��ر اختالف و تفاوتي، 
نكت��ه مهم و مطل��وب، عمل به س��خن خداوند متعال 
اس��ت كه مي فرمايد: »واْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلِل َجِميعًا َول 
ُق��وا«؛1 »و همگي به ريس��مان خدا چنگ زنيد و  َتَفرَّ

پراكنده نشويد«.

تاریخچه بحث تکفیر
تكفير تنها در ميان برخی دين داران وجود ندارد، بلكه 
در حوزه غير دينی هم ش��اهد تكفي��ر بوده ايم. تكفير 
را اتهام بی دينی دانس��ته اند، اما با يك نگاه به تاريخ، 
می توان نوعی تكفير انديشه را مالحظه كرد. برخی به 
اتهام افكاری كه داشته اند، از بين رفته اند. در تمدنهای 

1 . آل عمران، 103.

كهن همچون يونان در 350 س��ال قبل از ميالد تكفير 
وجود داش��ته اس��ت.2 در اديان قبل از اسالم همچون 
يهود،3 زرتش��ت و مسيحيت4 نيز به تكفير پرداخته اند. 
بعد از ظهور اس��الم، در آن تكفير نيز ظهور كرد.5 در 
س��رزمينهاي ديگری همچون هند،6 آلمان،7 لهستان،8 
انگلس��تان،9 بغداد10 و اروپا11 نيز بحث از تكفير بوده 
اس��ت. از آنجا كه رفتار انس��ان از اعتقادات او نشئت 
می گي��رد، بس��ياري در جوامع مختل��ف، طبق رفتار، 
ديگ��ری را تكفي��ر می كرده اند كه ريش��ه اعتقادی نيز 
داشته است. اما چون قسمت عمده ای از اين اختالفات 
و دش��منيها، از اختالف در درك مفاهيم و عدم توجه 
به معانی نشئت گرفته است، بنابراين در ابتدا به مفهوم 

شناسی واژگان كليدی پرداخته مي شود.

مفهوم شناسی
1( کفر

»كفر« با ضمه به معنای ضد ايمان اس��ت. جمع كافر، 
كّفاره، كفره و كّفار است.12 اصل »كفر« با فتحه می آيد 
كه مصدرش به معنی پوش��اندن است، مانند: »كفور« 

و »كفران«.13
به گفت��ه راغ��ب، واژه »كافر« به ص��ورت مطلق در 
مورد كس��ی به كار می رود كه وحدانيت خدا، يا نبوت 
يا ش��ريعت و يا هر س��ه اينها را انكار نمايد. اما گاه 
»كافر« به كس��ی گفته می ش��ود كه در انجام تكاليف 

2 . تاريخ ايران باستان، ج2، صص1198و1199.
3 . كتاب مقدس: عهد عتيق و عهد جديد، صص163و164.

4 . تاريخ قرون وسطی، ص286.
5 . ر.ك: دانشنامه جهان اسالم، ج8، صص37و38.

6 . اكبرنامه تاريخ گوركانيان هند، صص28و29.
7 . تاريخ تطبيقی ايران با كش��ورهای جهان، صص159، 165، 171، 

172و196.
8 . همان، ص149.

9 . ارتداد و آزادی، صص26، 27، 187و406.
10 . تاريخ منتظم ناصری، ج1، ص255.

11 . نابردباری مذهبی، ص76.
12 . تاج العروس، ج1، ص450.

13 . صحاح، ج2، ص807؛ الموسوعۀ الفقهيۀ، ج13، ص227.
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الزامی ش��رعی كوتاهی می نمايد. م��راد از »كافر« در 
بعض��ی از آيات هم به همين معنا اس��ت:14 »َوَأْكَثُرُهُم 

الَْكاِفُروَن«؛15 »و بيشتر ايشان كافر هستند«.
كافر به پنج دسته تقسيم می شود:

1. كافر اصلی: كسی كه هرگز مسلمان نبوده است.
2. كافر تبعی: كس��ی كه به تبع ديگری كافر شده است، 

مثل كفر بچه ای كه پدر و مادرش كافرند.
3. كافر حربی: كسی كه كتابی يا حتی شبه كتابی ندارد 

و قصد محاربه با مسلمانان را دارد.16
4. كافر ذمی: كسي كه صاحب كتاب يا شبه كتاب است 
و در س��رزمين مس��لمانان زندگی می كند و در ذمه اش 
ملتزم به ش��رايط آن سرزمين است، صاحب كتاب مثل 

يهود و نصاری و صاحب شبه كتاب مثل مجوس.17
5. كافر مرتد: كسی كه اسالم آورده و سپس كافر شده 
است. در ادبيات اسالمی، منكران خدا را دهری، ملحد 
و معّط��ل نيز گفته اند، هرچند اصط��الح ملحد را برای 
برخی فَِرق مسلمان مانند اسماعيليه نيز به كار برده اند. 
»زنديق« نيز تنها برای فرقه مانويه به كار رفته اس��ت، 
اما هر مسلمانی را نيز كه سخن كفرآميز بگويد، از باب 

مجاز، زنديق گويند.18
2( ایمان

واژه ايمان از ريشه »أمن« گرفته شده كه اصل »أمن« 
به معنای طمأنينه و از بين رفتن ترس است. »األمانه« 
و »األم��ان« از مص��ادر »أمن« هس��تند.19 »أمن« به 
معنی ضد خوف و »أمانه« به معنی ضد خيانت اس��ت. 
»ايمان« ضد كفر، به معن��ی تصديق يعنی ضد تكذيب 

است.20
در خصوص فرق بين ايمان و اسالم بايد گفت: »اسالم« 
از »سلم« می آيد كه به معنای محفوظ ماندن از آفتهاي 

14 . مفردات الفاظ القرآن الكريم، ص715.
15 . نحل، 83.

16 . المصطلحات، ص961.
17 . همان، ص1122.

18 . فرهنگ شيعه، ص383.
19 . مفردات الفاظ القرآن الكريم، ص90؛ تاج العروس، ج18، ص23.

20 . لسان العرب، ج13، ص21.

ظاهری و باطنی، و س��المت اس��ت. اي��ن واژه در آيه 
ِهْم«؛21 »برای آنها خانه امن و  ِم ِعْنَد َربِّ ًَ »لَُهْم َداُر السَّ
امان نزد پروردگارشان خواهد بود«، به معنای سالمت 
است. در خصوص آيه »َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا ِفي 
ْلِم َكافًَّة«؛22 »ای كسانی كه ايمان آورده ايد! همگی  السِّ
در صلح و آشتی درآييد!«، گفته شده كه »سلم« اسمی 

به جای »حرب« و اسالم دخول در سلم است.
اسالم در شرع دوگونه اس��ت: يكی اسالم بدون ايمان 
كه آن اعتراف با زبان است. همچنان كه خداوند متعال 
می فرماي��د: »َقالَِت اْلَْعَراُب َآَمنَّا ُق��ْل لَْم ُتْؤِمُنوا َولَِكْن 
ُقولُوا َأْس��َلْمَنا«؛23 »عربهای باديه نش��ين گفتند: ايمان 
آورده ايم، بگو شما ايمان نياورده ايد، ولی بگوييد اسالم 
آورده ايم«. ديگري اسالم همراه با ايمان كه آن اعتراف 
و اعتقاد با قلب و با اعضا و جوارح و رضايت است در 
آنچه مقدر ش��ده است. همچنان كه حضرت ابراهيم)ع( 
می فرماي��د: »ِإْذ َقاَل لَُه َربُُّه َأْس��ِلْم َقاَل َأْس��َلْمُت لَِربِّ 
الَْعالَِميَن«؛24 »هنگامی كه پروردگار به او گفت اس��الم 
بياور، گفت در برابر پروردگار جهانيان تسليم شدم«.25

3( تکفیر
واژه تكفير از ريش��ه »كّفر« است و لغت شناسان براي 
آن، معان��ي مختلفي ذك��ر نموده اند. از قبي��ل: فروتني 
نم��ودن، محو كردن و از بي��ن بردن چيزي.26 تكفير در 
لغت در معناي اصل ريشه اش؛ يعني پوشاندن و مخفي 

نگه داشتن است.27
تكفير در اصطالح فقهي به معني نس��بت دادن يكي از 
مسلمانان به كفر است. تكفير همواره در مرحله بعد از 
اعتقاد است؛ يعني نخست بايد شخص به عقيده اي باور 
قلبي داش��ته، يا در ظاهر بر باوري باشد، مثاًل مسلمان 
بوده و بر باور و اعتقادات مسلماني پايبند باشد، آن گاه 

21 . انعام، 127.
22 . بقره، 208.

23 . حجرات، 14.
24 . بقره، 131.

25 . مفردات الفاظ القرآن الكريم، صص240و241.
26 . اقرب الموارد، ذیل کلمه کفر.

27 . دائرۀ المعارف تشيع، ج5، ص46.
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اگ��ر از آن باورهاي خود به وس��يله اي انكار و بيزاري 
جويد، در اين صورت اين ش��خص منكر را كافر گفته 

و تكفير مي كنند.28
تكفير در قرآن به صورت مجّزا نيامده، بلكه بيش��تر به 
معني پوشاندن به كار رفته است: »َولَْو َأنَّ َأْهَل الِْكَتاِب 
َئاِتِهْم«؛29 »و چنانچه  َآَمُن��وا َواتََّقْوا لََكفَّْرنَ��ا َعْنُهْم َس��يِّ
اه��ل كت��اب ايمان آرند و تقوی پيش��ه كنن��د، ما البته 
ْر َعْنُكْم  گناهانشان را محو و مستور می سازيم« و »نَُكفِّ
َئاِتُكْم«؛30 »م��ا از گناهان ديگر ش��ما درگذريم«.  َس��يِّ
بنابراين اينكه در اصطالح عرب گفته مي شود: »كفرت 
الشمس النجوم«؛ يعني خورشيد ستارگان را پنهان كرد 

و پوشاند.31
اما در قرآن به صورت غير مستقيم به تكفير اشاره شده 
كه به معني نس��بت دادن كفر به ش��خص يا گروه است، 
از جمله درباره كس��اني كه حضرت عيسي)ع( را خدا 
پنداش��تند، بيان ش��ده اس��ت: »لََقْد َكَفَر الَِّذيَن َقالُوا ِإنَّ 
ًئا  اهلَل ُهَو الَْمِس��يُح اْبُن َمْرَيَم ُقْل َفَمْن َيْمِلُك ِمَن اهلِل َش��يْ
ِإْن َأَراَد َأْن ُيْهِل��َك الَْمِس��يَح اْبَن َمْرَيَم«؛32 »همانا آنان 
كه گفتند خدا محققًا همان مس��يح بن مريم است، كافر 
شدند، بگو )ای پيامبر( كدام قدرت می تواند كسی را از 
قهر و قدرت خدا نگه دارد، اگر خدا بخواهد عيسی بن 

مريم را هالك گرداند«.

مبانی تکفیر از دیدگاه مذاهب اسالمی
1( خاستگاههای تکفیر

پدي��ده تكفير از فضايي خالي نيامده و بي جهت رش��د 
نكرده است، بلكه براي اين پديده، عوامل و انگيزه هايي 
وجود دارد. چنانچه انگش��ت بر اين عوامل و انگيزه ها 
بگذاريم، گام آغازين را در راه معالجه و رهايي از اين 
آفت برداش��ته ايم؛ زيرا بيماري را تنها پس از تشخيص 

28 . همان.
29 . مائده، 65.
30 . نساء، 31.

31 . مفردات الفاظ القرآن الكريم، ص717.
32 . مائده، 17.

آن مي ت��وان از مي��ان برد و تش��خيص آن ه��م تنها با 
ش��ناخت عوامل و عوارضش انجام مي شود. بنابراين، 

بايد پرسيد: عوامل اين پديده يا اين آفت چيست؟
واقعيت آن اس��ت كه تكفي��ر عوامل پرش��ماري دارد 
كه برخي دين��ي، برخي فرهنگي، و برخي سياس��ي و 
استعماري هس��تند. گاه اين عوامل دست به دست هم 
مي دهند و ش��خصيتهاي تكفيري چالش زا را مشخص 
مي كنند و نسبت دادن اين پديده به عامل واحد، درست 
نيس��ت؛ زيرا اين كار به معناي نادي��ده گرفتن واقعيت 
اس��ت. در اينجا ب��ه عوامل عمده و اصل��ی وجود جّو 

تكفير در جوامع اسالمي اشاره مي كنيم.
الف( جهل و عدم آگاهى

ناآگاه��ي هم��واره يكي از مهم تري��ن عوامل در وراي 
گس��ترش دش��مني ميان آدمي زادگان بوده است؛ زيرا 
مردم دش��من چيزي هس��تند كه نمي دانند و نس��بت به 
آن جهل دارند، از اين رو، طبيعي اس��ت كه ناآگاهي يا 
سطحي نگري از ويژگيهاي مالزم با خيزشهاي تكفيري 
باش��د. اين وضعيت را در گروه خوارج ش��اهد هستيم 
كه مرتكب گناه كبيره و هركس��ي را كه ديدگاه آنان را 
نمي پذيرفت، تكفير مي كردند و ناآگاهي و قشري گري 
در آنان زبانزد همگان است. امام علي)ع( كه گروه هاي 
تكفي��ري را خ��وب مي شناس��د، مي فرماي��د: »نادان 

بازنمي ايستد و از اندرزها سود نمي برد«.33
ب( افراط گرايي ديني

اگ��ر همچنان كه پيش تر گفتيم، س��طحي نگري در فهم 
دين، نكوهيده و منفور اس��ت، ژرف نگري در دين نيز 
يكي ديگر از امور نكوهيده و منفور به ش��مار مي رود. 
همان گونه كه سطحي نگري، فرد را به تكفير مي كشاند 
يا دس��ت كم در ايجاد فض��اي تكفير نقش دارد، ژرف 
نگ��ري ]=تعميق[ نيز چنين اس��ت. رس��ول خدا)ص( 
فرم��ود: »از ژرف نگري در دين بپرهيزيد«. ابن منظور 
مي گوي��د: »متعمق: كس��ي ك��ه در كار زي��اده روي و 
سخت گيري مي كند و در صدد رسيدن به آخرين درجه 

33 . اسالم و خشونت، ص126.
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آن است«.34
ج( ضعفها و انحرافهاى اخًقى

1. بدفهمي و كج فهمي
ه��رگاه بدفهم��ي با بدگمان��ي همراه ش��ود، نتيجه اش، 
انديشه اي تكفيري و سخت گيرانه است كه ضد ديگري 
فرمان صادر مي كند، بي آنكه او را بفهمد، و بر او س��تم 
مي كند، بي آنكه دليل و توجيهي داش��ته باش��د، و به او 
س��خني را نسبت مي دهد كه نمي گويد، و به او اعتقادي 
را نس��بت مي دهد ك��ه به آن معتقد نيس��ت. مقصود ما 
از بدفهمي يا كج فهمي آن اس��ت كه ش��خص از درك 
متون آن گونه كه هست، ناتوان باشد، چه رسد به درك 
ابعاد و مقصدهاي آنها. برداش��ت اين شخص، ناتمام و 
داوري اش ناقص و نادرست است؛ زيرا داوري درست 

درباره چيزي، فرع بر تصور و فهم آن چيز است.35
2. غرور و خودپسندي

يكي از مهم ترين ضعفهاي انس��ان، كبر و غرور، عجب 
و خودپسندي و خودبيني و خود محوري او است. كبر 
برخالف تواضع اين اس��ت كه انسان خود را از ديگران 
بزرگ تر و باالتر بداند و گردنكشي و سرافرازي بكند. 
عجب اين اس��ت كه انس��ان خودبين و خودپسند باشد 
و ب��ر خود ببالد. در تكبر الزم اس��ت ديگري باش��د و 
انس��ان خود را از او باالتر بداند، ولي در عجب، بودن 
ش��خص ديگر الزم نيست. به همين خاطر ريشه برخي 
اتهامها و تكفيرها را نيز بايد در اين خصلت و خصيصه 

مالحظه نمود.36
3. تعصب مذموم

منظ��ور از تعص��ب مذموم و عصبيت اين اس��ت كه در 
راه س��تم يا عقيده باطل، از فاميل و دوست حمايت و 
طرف داري ش��ود، اما تعصب در راه حق و طرف داري 
از عقايد صحيح و حمايت اهل حق، محمود و پسنديده 
و گاه��ي واجب و الزم اس��ت. بنابراين اگر تعصب در 
راه حق و اهل حق نباش��د و در راه حمايت از مرام و 

34 . لسان العرب، ج10، ص271.
35 . اسالم و خشونت، ص134.

36 . تكفير، ص99.

مسلك حزبي و گروهي باشد، مذموم و نابجا است.37
4. انتقام جويي و كينه توزي

در اس��الم انتقام جويي و كينه توزي و داش��تن بغض، 
جز نس��بت به كساني كه آگاهانه با حق دشمني و عناد 
مي ورزند، جايز نيس��ت و اگر كسي حقد و كينه اش را 
نس��بت به مؤمني ابراز نمايد، از عدالت ساقط مي شود. 
در ش��رح عبارت فوق بيان ش��ده است: در بين فقهاي 
اسالم، در حرمت حسد و بغض مؤمن، اختالفي نيست 
و در روايات بسياري، به شدت مورد نهي واقع و وعده 

عذاب داده شده كه مضر به عدالت است.38
د( استعمار

قدرته��اي اس��تعمارگر ب��راي تثبيت و تحكيم س��لطه 
استعماري خود بر كشورهاي اسالمي و به غارت بردن 
ثروتهاي مادي و معنوي آنان، همواره با موانع عمده اي 
روبه رو بوده و در هيچ كش��وري نتوانسته اند به آساني 
وارد ش��وند و به س��لطه گري خود و غارت منابع مالي 
و انس��اني اين كشورها بپردازند. در برخي كشورها در 
برخورد با مسلمانان با مشكالت فراواني روبه رو شده 
و در سرزمينهاي ديگر نيز در استمرار روند استعماري 
و س��لطه گري خوي��ش موف��ق نبوده اند؛ زي��را جنبش 
انقالبي مردم و رويارويي آنها با اس��تعمار باعث ش��ده 
تا اس��تعمارگران به راحتي نتوانند بر ثروتهاي مادي و 

معنوي اين كشورها پنجه افكنند.39
2( معیارها و ضوابط تکفیر

الف( تحقيق و تفحص و اطمينان از كفر
تكفير مس��لمان امري خود به خ��ود بزرگ و خطر آن 
بس��يار و زيانش چش��مگير اس��ت، از اين رو اطمينان 
يافتن از كفر و تحقي��ق كامل درباره آن، پيش از اقدام 
به تكفير، ضروري و الزم اس��ت. اين كار بايد از طريق 
اعتماد به وس��ايل شناخته شده قضايي انجام گيرد. نيز 
بايد در تحقيق و گوش دادن به س��خنان گواهان، دقت 
و توجه كامل به خرج داد، تا مبادا به كش��تن و گرفتن 

37 . همان، ص101.
38 . ر.ك: همان، صص103و104.

39 . همان، صص92و93.

12

م 
 نه

ال
س

13
93

ن 
ستا

تاب
-3

ه6
مار

ش



جان افراد گرفتار شويم كه تالفي و جبران آن ناممكن 
است.40

ب( آگاهي از عوامل كفر
دومين معيار تكفير كه بايد رعايت شود، لزوم اطمينان 
از اين نكته اس��ت كه شخص مي داند آنچه را مي گويد 
ي��ا انجام مي دهد يا ب��اور دارد، كفر به خدا و رس��ول 
او اس��ت و با وجود آگاهي از ل��وازم رفتارش، بر اين 
رفتار پا مي فش��ارد. ب��ه عنوان نمونه، چنانچه كس��ي 
ح��ج را انكار كند، با وج��ود اينكه مي داند حج به نص 
قرآن و س��نت واجب اس��ت و نيز توجه دارد كه انكار 
او موجب تكذيب پيامبر و رس��الت آن حضرت است، 
حكم خروج اين ش��خص از دين صادر مي ش��ود. اما 
اگر وي از وجوب حج آگاه نباش��د؛ زيرا تازه مسلمان 
اس��ت و يا توجه ن��دارد كه ان��كارش موجب تكذيب 
پيامب��ر مي گردد، به كفر وي حكم نخواهد ش��د. آري، 
انكار اركان سه گانه اي كه به عنوان اصول دين شناخته 
مي شوند، اگر از روي ناآگاهي باشد يا به اين سبب كه 
دليل اثبات اين اصول به وي نرس��يده يا صداي حق را 

نشنيده باشد، با اسالم جمع نمي شود.41
بنابراين عدم رعاي��ت ضروريات، بدون اعتقاد به عدم 
ضروری بودن آنها باعث كفر نمی ش��ود. هر موضوعی 
كه از ضروريات مذهب يا فرقه خاص اس��المی باشد، 
انكار آن موجب كفر نمی گردد، بلكه تنها موجب خروج 
منكر از حوزه آن مذهب يا فرقه خاص می ش��ود. مثاًل 
اعتقاد به خالفت بالفصل حضرت علی)ع( و فرزندانش 
از ضروريات مذهب ش��يعه اماميه بوده، بنابراين منكر 
آن تنها از حوزه تش��يع خارج اس��ت، ولی به مسلمانی 

وی لطمه ای وارد نخواهد ساخت.42
ج( عمد و قصد

در تكفير تنها آگاهي ش��خص از عوامل كافر ش��دن و 
بيرون رانده شدن از دين، بسنده نيست، بلكه بايد شرط 
ديگ��ري نيز به آن بپيوندد؛ يعني عمد و قصد. به همين 

40 . االنتصار، ج1، ص128.
41 . التحذير، صص59-57.

42 . »مقوله کفر در قلمرو حقوق اسالم«، ص57.

دليل، كسي كه سخن كفرآميز را از روي خطا يا غفلت 
و امثال آن بر زبان جاري كند، تكفير نمي شود. خداوند 
فرموده اس��ت: »َولَْي��َس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيم��َا أْخَطأُتْم بِِه 
َدْت ُقُلوبُُكْم«؛43 »و بر شما در مورد آنچه  َولَِكْن َما َتَعمَّ
خط��ا كرده ايد، گناهي نباش��د، بلكه گناه آن باش��د كه 

دلهايتان قصد كند«.
د( اختيار و نفى اكراه

نيز از شرايط تكفير آن است كه شخص در متعهد شدن 
به كفر، خواه در گفتار و خواه در كردار، مختار باش��د. 
از اين رو، چنانچه وي بر گفتن س��خن كفرآميز ناگزير 
ش��ود، تكفير نمي شود. خداوند فرموده است: »َمْن َكَفَر 
يَماِن  بِاهلِل ِمْن بَْعِد ِإيَماِنِه ِإلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاْلِ
َولَِكْن َمْن َش��َرَح بِالُْكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِه��ْم َغَضٌب ِمَن اهلِل 
َولَُهْم َعَذاٌب َعِظي��ٌم«؛44 »هركس پس از ايمان آوردن 
خود، به خدا كفر ورزد ]عذابي س��خت خواهد داشت[ 
مگر آن كس كه مجبور شده و قلبش به ايمان اطمينان 
دارد. ليكن هركس سينه اش به كفر گشاده گردد، خشم 
خ��دا بر آن اس��ت و بر ايش��ان عذابي ب��زرگ خواهد 

بود«.45
نكت��ه: حق تكفي��ر از آن فقها اس��ت. تكفير يك حكم 
شرعی است كه بايد معيارش از سوی خدا و رسول او 
تعيين گردد، همان گونه كه حالل و حرام و واجب بايد 
از س��وی خدا باشد. همچنين تكفير، و گفتار و رفتاری 
كه )در كتاب و س��نت( گاه كفر بر آن اطالق ش��ده به 
معنی »كفر اكبر« نيس��ت كه سبب خروج از دين اسالم 

می شود.
بنابراي��ن- چ��ون بايد حك��م به كفر از س��وی خدا و 
رس��ولش باش��د- جايز نيس��ت كس��ی را تكفير كنيم، 
مگ��ر اينكه دليل روش��نی از كتاب و س��نت بر كفر او 
گواهی دهد، و گمان و احتمال هرگز كافی نيست؛ زيرا 
احكام س��نگينی بر اين حكم بار می شود. هنگامی كه 
م��ا، در مورد حدود معتقديم طبق قاعده »الحدود تدرء 

43 . احزاب، 5.
44 . نحل، 106.

45 . التحذير، ص71.
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بالش��بهات« بايد بدون قطع و يقين اقدام نكنيم، مسّلمًا 
مسئله »تكفير« به خاطر آثار مهمی كه دارد، از حدود 
مهم تر اس��ت و به اين خاط��ر پيغمبر اكرم)ص( همگان 
را از تكفير كس��ی كه واقعًا كافر نيست، برحذر داشته و 
فرموده اس��ت: »هركس به برادر مسلمانش بگويد: ای 
كافر! اگر راست بگويد، طرف مقابل گرفتار عذاب الهی 

می شود و اگر دروغ بگويد به خودش بازمی گردد«.46
3( موجبات تکفیر

اصل اول در اسالم داشتن حسن ظن نسبت به كردار و 
گفتار و اعتقادات ديگر مس��لمانان است. بنابراين هيچ 
مسلمانی ِصرف شك و شبهه يا تأويل سخنان ديگری 
و ي��ا عدم تواف��ق در رأی يا اختالف در اس��تدالل و 
نتيجه گيری كه منجر به ص��دور احكام و آراء متفاوت 
می گ��ردد و نظاي��ر آن، حق تكفير ديگر مس��لمانان را 
ندارد، از اين رو تنه��ا هنگامی می توان حكم به تكفير 
مسلمانی داد كه به يكی از چهار صورت، مخالفت خود 

را با موارد ذكر شده اعالم دارد:
الف( قول

در اينجا ش��رط اساسی اين اس��ت كه شخص عاقل و 
بالغ و دارای مس��ئوليت، با آگاهی كامل از گفتار خود 
و پيامده��ای آن، عقيده انكاری خود را اعالم دارد. در 
ترتيب آثار اين اقرار، تفاوتی ميان هدفهای اقرار كننده 
وجود ن��دارد؛ يعنی اقرار قولی او اعم از اينكه به قصد 
استهزا نسبت به دين صادر شده باشد و يا به قصد عناد 
و لجاج��ت و يا از روی اعتق��اد، موجبات تكفير او را 

فراهم می كند.47 )مشترك بين اهل تشيع و تسنن(
ب( فعل

مثل ترك نماز، در روايتی از پيامبر)ص( آمده اس��ت: 
»تمييزي بين بنده و مشرك جز ترك نماز وجود ندارد، 
پس اگر كس��ی نماز را ترك كرد، قطعًا ش��رك ورزيده 
است«.48 يا اينكه قرآن را سبك شمارد، يا عمداً آن را 
نجس كند، يا اينكه ب��رای نزديكی به اهل قبور، قبرها 

46 . وهابيت بر سر دوراهی، صص175و176.
47 . دائرۀ المعارف تشيع، ج5، ص141.

48 . كنز العمال، ج7، ص279.

را ط��واف كند، يا برای آنها نم��از بخواند، يا اينكه دعا 
و نذرش فقط برای اموات باش��د.49 )مشترك بين اهل 

تشيع و تسنن(
ج( اعتقاد

يعني كس��ی كه اعتقادی داشته باشد، حتي اگر به زبان 
نياورد و عملی مطابق با آن نداش��ته باشد. مانند اعتقاد 
به بخيل يا ظالم بودن خداوند، عدم وجود روز قيامت، 
حيات ديگر و بهش��ت و جهنم، بعضی يا همه پيامبران 
دروغ می گفتند، پيامبري مسيلمه كذاب، شريك دانستن 
ديگران با خداوند در خدايي مثل پيامبران، س��تارگان، 
خورش��يد و ... . بنابراين اين ش��خص كافر و از اسالم 
بيرون اس��ت كه به س��بب اين عقيده، اعمالش باطل و 
جايگاهش جهنم اس��ت. قرآن كريم در رد اعتقاد اخير 
مي فرماي��د: »َذلَِك بَِأنَّ اهلَل ُهَو الَْحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن 
ُدوِنِه ُهَو الَْباِطُل«؛50 »حقيقت اين است كه خدای يكتا 
حق مطلق اس��ت و هرچه جز او خوانند، باطل صرف 
اس��ت«. كس��ی كه اين طور باش��د، كافر با قول، فعل و 
عقيده اس��ت، جمع��ًا.51 )اين قول فقط نظر اهل س��نت 

است(
د( شك

مثل كس��ی ك��ه بگويد: نمی دانم خدا حق اس��ت يا نه؟ 
من ش��ك دارم، كه اين كفر، كفر شك است، و يا اينكه 
بگويد: من نمی دانم و ش��ك دارم كه روز قيامت وجود 
دارد ي��ا نه؟ و يا پيامبران حق هس��تند يا نه؟ نمی دانم 
و ش��ك دارم كه بهش��ت و جهنم حق است يا نه؟ اين 
ش��خص كافر است و به واس��طه كفرش اگر توبه نكند، 
كش��ته می ش��ود؛ زيرا به دليل نص و اجماع، شك در 
ضروريات دين دارد. البته وسوس��ه غير از شك است؛ 
زي��را در قل��ب مؤمن مس��تقر نمی ش��ود و در ايمانش 
تأثيری نخواهد داش��ت، به دليل روايت پيامبر)ص( كه 
مي فرمايد: »خداوند از آنچه كه در درون بندگان است، 
مادامی ك��ه نگويند و يا به آن عمل نكنند، درگذش��ته 

49 . قضيۀ التكفير بين اهل السنۀ و فرق الضالل، صص147-145.
50 . حج، 62.

51 . قضيۀ التكفير بين اهل السنۀ و فرق الضالل، صص150-148.
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است52«.53 )اين قول فقط نظر اهل سنت است(
4( آثار و احکام تکفیر

آثاری ك��ه بر تكفير مترتب می ش��ود، هم فردی و هم 
اجتماعی است:

الف( آثار فردى
1. آثار تكفير بر مكفَّر

فك��ر تكفيري در جامعه آثاري را برجاي مي گذارد كه 
به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

- اگر مس��لمانی مرتد ش��ود و تا مرگ��ش كافر بماند، 
ارتدادش، ناب��ودی عملش را در پي��ش دارد، به دليل 
آيه ش��ريفه ك��ه مي فرمايد: »َوَم��ْن َيْرَت��ِدْد ِمْنُكْم َعْن 
ِديِن��ِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِف��ٌر َفُأولَِئَك َحِبَط��ْت َأْعَمالُُهْم ِفي 
ِخَرِة«؛54 »و كس��انی از ش��ما كه از دين خود  ْنَيا َواْلَ الدُّ
برگردند، و در حال كفر بميرند، آنان كردارهايش��ان در 

دنيا و آخرت تباه می شود«.
در مذهب مالكيه و حنفيه آمده كه اگر به اسالم برگردد، 
حج و مابقی عباداتش را بايد اعاده كند، به خاطر اينكه 

او با ارتدادش، مثل كافر اصلی می شود.
شافعيه و حنابله بر اين اعتقادند كه الزم نيست عباداتی 
را كه در زمان مسلمان بودنش، مثل حج، نماز، روزه و 
...، انجام داده اس��ت، اعاده كند؛ زيرا هركدام از اينها را 
بر وجهش و درس��ت انجام داده و از ذمه اش بری شده 
است.55 همچنين شافعيه معتقدند كه فقط ثواب اعمالش 

نابود می شود، نه نفس اعمال.56
- به مباح بودن خون و جان افرادي كه تفكير شده اند، 
حك��م مي ش��ود. بنابراين دس��ت به اق��دام عملي زده 
مي ش��ود و افراد تكفير شده، كش��ته مي شوند. به دليل 
روايت پيامبر)ص( كه مي فرمايد: »كس��ی كه دينش را 

تغيير دهد، پس او را بكشيد«.57
- اموال افراد تكفير شده به غارت برده مي شود.

52 . صحيح مسلم، ج1، ص82.
53 . قضيۀ التكفير بين اهل السنۀ و فرق الضالل، صص154-152.

54 . بقره، 217.
55 . الموسوعۀ الفقهيۀ، ج13، ص234.

56 . مغنی المحتاج، ج4، ص133.
57 . كتاب األم، ج1، ص294.

- از آن جهت كه ش��خص كافر عقدش باطل ش��ده و 
س��لطه اي بر همس��ر و دختران خود ندارد، نس��بت به 

نواميس افراد تكفير شده هتك حرمت مي شود.
- اوالد او از سلطه اش خارج مي شوند.

- در صورت��ي ك��ه حاكم باش��د، س��لطه او در جامعه 
اسالمي از بين مي رود.

- به جه��ت اجراي حّد مرتد ب��ر او، محاكمه در برابر 
محكمه قضايي اسالمي براي او واجب مي شود.

- احكام مسلمانان براي بعد از مرگ او اجرا نمي شود، 
مانند غسل، كفن، دفن و ارث.

- ب��رای او طل��ب رحم��ت و مغفرت نمی ش��ود؛ زيرا 
خداوند متعال می فرمايد: »َما َكاَن لِلنَِّبيِّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا 
َأْن َيْس��َتْغِفُروا لِْلُمْش��ِرِكيَن َولَْو َكانُوا ُأولِ��ي ُقْربَى ِمْن 
بَْعِد َما َتَبيََّن لَُه��ْم َأنَُّهْم َأْصَحاُب الَْجِحيِم«؛58 »بر پيامبر 
و كس��انی كه ايمان آورده اند، س��زاوار نيست كه برای 
مش��ركان � پس از آنكه برايشان آشكار گرديد كه آنها 
اهل دوزخند � طلب آمرزش كنند، هرچند خويش��ان 

آنان باشند«.59
ر 2. آثار تكفير بر مكفِّ

كس��ی كه به ديگری نس��بت كفر دهد، يا وصفی به كار 
برد كه متضّمن معنای كفر باش��د، مثل يهودی، نصرانی 
و مجوسی، تعزير می شود، به دليل قول پيامبر)ص( كه 
مي فرمايد: »زمانی كه به مسلمانی گفته شود: اي كافر، 
اين نس��بت به يك��ی از آن دو برمی گردد، پس اگر در 
ش��خصی كه به او نسبت داده ش��ده، وجود داشته باشد 
كه درست است، وگرنه به خود گوينده بازمی گردد«.60

ب( آثار اجتماعي
افزون بر س��وء استفاده استعمار و قدرتهاي سلطه گر و 
حكومتهاي اس��تبدادي از حربه تكفير كه متأسفانه در 
برخي جوامع اسالمي امري طبيعي و رايج است، وجود 
اين حربه در يك جامعه اس��المي داراي آثار س��وء و 
پيامده��اي منف��ي مختلفي از جمله مفاس��د اجتماعي، 

58 . توبه، 113.
59 . ر.ك: قضيه التكفير بين اهل السنۀ و فرق الضالل، صص62-60.

60 . الموسوعۀ الفقهيۀ، ج13، ص234.
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سياسي و اخالقي است:
1. مس��تور ماندن برخي مطالب علمي و گوشه نشيني 

انديشمندان
بسياري از انديش��مندان فرزانه به منظور دوري از جّو 
مسموم و تكفيرگونه حاكم بر برخي مراكز ديني و علمي 
جامعه ها كه مبادا دام��ن آنها را فراگيرد و جرعه اي از 
اين سم مهلك به كامشان ريخته شود، از آشكار نمودن 

آثار علمي خود سر باز مي زنند.
چه بسيار افراد محقق و انديشمندي كه در طول تاريخ 
و ب��ر اثر برخورد ناصحيح و تكفير و تفس��يق گونه، از 
جامع��ه علم��ي و فرهنگي مطرود و منزوي ش��دند، به 
گوشه غربت و عزلت پناه بردند و تكليف خود را انجام 
ش��ده تلقي كردن��د و به كارهاي فرع��ي و جنبي ديگر 

پرداختند.
هنگام��ي كه پژوهش��گران و انديش��مندان يك جامعه 
ببينند كه ش��خصيتهاي علمي و فرزانه ديني و فرهنگي، 
ب��ه دليل ارائه فكري نو كه با نظريه رايج و يا حاكم بر 
آن جامعه موافقت و مطابقت نداش��ته باشد، به راحتي 
منزوي مي شوند و مورد تكفير و تفسيق قرار مي گيرند 
و حتي مورد حمله و هجوم واقع مي ش��وند و يا زنداني 
مي گردند و فضايي باز و محيطي آرام و عرصه اي براي 
ارائ��ه و تبيين انديش��ه هاي علمي انديش��مندان وجود 
ندارد، از ترس اينكه مبادا به سرنوش��ت ديگران دچار 
ش��وند و مورد تكفير قرار گيرند، آثار علمي نو خود را 
كه با تحقيق به دس��ت آورده اند، پنهان كرده و انتش��ار 

نمي دهند و يا كارهاي تحقيقي خود را رها مي كنند.
2. به وجود آمدن بحرانهاي فكري و اعتقادي و رواج 

بي ديني در جامعه
از ديگ��ر اثرات منفي و پيامده��اي زيان بار جّو تكفير 
در جامعه اسالمي، ايجاد بحرانهاي فكري و نيز متراكم 
ش��دن س��ؤالها و عقده هاي اعتقادي و فكري در درون 
جامعه و نيز در دل كس��اني اس��ت كه درب��اره دين و 
اعتق��ادات خويش س��ؤالي دارند كه ب��ه دليل ترس از 
تكفي��ر، از مطرح نمودن آنها واهمه داش��ته و يا قدرت 

بيان مش��كل فكري خوي��ش را ندارن��د و از ابراز آن 
خ��ودداري مي كنند. معمواًل در دل اين افراد، عقده هاي 
فكري متراكم شده است، به گونه اي كه شخص هميشه 
از وجود آنان در رنج بوده و به سوي تفريط و تندروي 
گام برم��ي دارد و بحرانهاي فكري همچون امواج دريا 
دائمًا او را در كش��اكش موجها به اين س��و و آن س��و 
مي كش��اند و هميش��ه او با افكار و اوه��ام خويش در 

ستيز مي باشد.
3. ايجاد س��لطه فرهنگي و فضاي استبدادي در حوزه 

انديشه و تفكر
يكي ديگر از آثار منفي و پيامدهاي زيان بار جّو تكفير 
در جامعه كه در آن نظرات انديشمندان و پژوهشگران 
و صاحب نظران عرصه انديش��ه و فرهنگ، از س��وي 
عده اي با اس��تفاده از پوش��ش مذهب و دفاع از دين و 
آيين و واليت، آماج حمله و تهمت قرار مي گيرد، ايجاد 
سلطه فرهنگي در حوزه انديشه و تفكر توسط افرادي 
اس��ت كه معتقدند هرچه درباره اسالم مي انديشند دقيقًا 
همان چيزي اس��ت كه اسالم مي گويد و بايد همه آن را 

قبول كنند.
4. سوء استفاده دشمنان

س��وء اس��تفاده از ج��ّو تكفي��ر در جوامع اس��المي و 
اختالفهاي داخلي آنها، مس��ئله اي اس��ت ك��ه همواره 
در طول تاريخ اس��الم مورد توجه دشمنان اسالم بوده 
اس��ت. اين امر كه با آزمنديهاي اس��تعمارگران ارتباط 
تنگاتنگي داشته، موجب شده مردم دشمنان اصلي خود 
را فراموش ك��رده و با دس��ته بندي و جبهه گيري عليه 
يكديگر، زمينه هاي س��وء اس��تفاده دشمنان و دستيابي 

استعمار به اهداف شوم خود را فراهم سازند.
5. به وجود آمدن روحيه بدبيني در جامعه

در جامعه اي كه به جاي آرامش فكري و محيط س��الم 
فرهنگي، تش��نّج و تكفير و تفس��يق حاكم ش��ود و هر 
صاحب فكر و انديشه اي با مطلق انگاري، فكر، سليقه 
و برداشت خود از اسالم را عين اسالم و بقيه را مطرود 
و محك��وم س��ازد و در جهت تضعي��ف و تكفير ديگر 
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انديش��ه ها برآيد، اي��ن آرامش فكري و فضاي س��الم 
فرهنگي، جاي خود را به محيطي عوام زده و آكنده از 

جّو بدبيني افراد نسبت به يكديگر مي دهد.61

نتیجه گیری
1. »تكفير« در اصل از واژه »كّفر« به معنای پوشانيدن 
و در اصط��الح فق��ه، ب��ه معن��ی نس��بت دادن يكی از 
مسلمانان به كفر است كه البته بعد از اعتقاد است؛ يعنی 
شخصی اول مسلمان بوده و عقايدی داشته است، ولی 
از باوره��ا و اعتقادات خود بي��زاری می جويد و كافر 
می ش��ود. معن��ای لغوی واژه »كف��ر« از نظر اهل لغت، 
همان پوش��اندن و كتمان اس��ت. اما در اصطالح فقها، 
تعابير مختلفی از واژه »كفر« به چشم می خورد: برخی 
آن را ض��د ايمان، برخی تكذي��ب پيامبران و و برخی 
انكار ضروري��ات دين مي دانند )اگ��ر از روی عناد يا 

استهزا يا كوچك شمردن دين باشد(.
2. عوامل��ی كه موجب تكفيره��ای بی رويه در جوامع 
می ش��ود عبارتند از: جهل و عدم آگاهی، افراط گرايی 

دينی، ضعفها و انحرافهای اخالقی، و استعمار.

61 . ر.ك. تكفير، صص141-125.

3. ب��رای تكفير معيارهايی وج��ود دارد كه عبارتند از: 
تحقي��ق و تفحص و اطمين��ان از كفر، آگاهی از عوامل 

كفر، عمد و قصد، و اختيار و نفی اكراه.
4. حق تكفير جز بر خدا و رس��ول و جانشينان بر حق 
ايشان نمی باشد؛ زيرا شتاب در تكفير خطرات عظيمی 

را به دنبال خواهد داشت.
5. موجب��ات تكفير يا قولي و زبانی اس��ت، يا با فعل 
و انجام عملی اس��ت كه منك��ر و مخالف ضروری دين 
باش��د. يا اعتقادی است حتي اگر به زبان نياورد، يا به 
واسطه ش��ك كردن اس��ت. دو قول آخر فقط مختص 

اهل سنت است.
6. آث��ار تكفي��ر به دو دس��ته تقس��يم می ش��وند: آثار 
فردی مكفَّر و مكفِّر، و آثار اجتماعی كه ش��امل موارد 
ذيل می ش��ود: مس��تور ماندن برخ��ی مطالب علمی و 
گوشه نشينی انديش��مندان، از بين رفتن روحيه تحقيق 
در فرهنگ و دانش، ب��ه وجود آمدن بحرانهای فكری 
و اعتقادی در جامعه، ايجاد فضای استبدادی در حوزه 

انديشه و تفكر، و سوء استفاده دشمنان.

- قرآن كريم.
- آل ابراهي��م عامل��ی، حبي��ب، االنتص��ار، بي��روت، 

دارالسيره، چاپ اول، 1422ق.
- ابن منظ��ور، محمد بن مكرم، لس��ان العرب، بيروت، 

دارصادر، چاپ اول، بی تا.
- اعتماد الس��لطنه، محمدحس��ن خ��ان، تاريخ منتظم 

ناصری، تهران، دنيای كتاب، 1367ش.
- اعداد مركز المعجم الفقهی، المصطلحات، بی جا، بی نا، 

بی تا.
- بندرچ��ی، محمدرضا، »مقول��ه كفر در قلمرو حقوق 

اسالم«، ماهنامه دادرسی، شماره 23، 1379ش.

- بيات، عزي��زاهلل، تاريخ تطبيقی ايران با كش��ورهای 
جهان، تهران، اميركبير، چاپ دوم، 1384ش.

- پژوهش��كده تحقيقات اس��المی، فرهنگ شيعه، قم، 
زمزم هدايت، چاپ دوم، 1386ش.

- پيرني��ا، حس��ن، تاريخ ايران باس��تان، تهران، دنيای 
كتاب، 1375ش.

- جوه��ری، اس��ماعيل بن حم��اد، صح��اح، بيروت، 
دارالعلم للماليين، چاپ چهارم، 1407ق.

- حداد عادل، غالمعلی، دانشنامه جهان اسالم، تهران، 
بنياد دائرۀ المعارف اسالمی، 1375ش.

- خش��ن، حسين احمد، اس��الم و خشونت )نگاهی نو 

  کتابنامه
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ب��ه پديده تكفير(، ترجمه موس��ی دانش، مش��هد، بنياد 
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوي، 1390ش.

- راغب اصفهانی، حس��ين بن محم��د، مفردات الفاظ 
القرآن الكريم، بی جا، طليعه النور، چاپ اول، 1387ش.

- زبيدی، تاج العروس م��ن جواهر القاموس، بيروت، 
دارالفكر، 1414ق.

- شافعی، كتاب األم، بيروت، دارالفكر، 1403ق.
- ش��ربينی، محمد بن احمد، مغن��ی المحتاج، بيروت، 

داراحياء التراث العربی، 1377ش.
- ش��رتونی، سعيد، اقرب الموارد، بيروت، مكتبه لبنان، 

1992م.
- صدرحاج س��يد جوادی، احم��د؛ و فانی، كامران؛ و 
خرمشاهی، بهاءالدين، دائرۀ المعارف تشيع، تهران، نشر 

شهيد سعيد محبی، 1375ش.
- صفات��اج، مجي��د، تكفير، تهران، دفتر نش��ر فرهنگ 

اسالمی، 1380ش.
- قحطانی، سعيد بن علی، قضيۀ التكفير بين اهل السنۀ 

و فرق الضالل، رياض، بي نا، 1409ق.
- كامل، عمر عبداهلل، التحذير، بيروت، بيسان، 2003م.

- كت��اب مق��دس: عهد عتي��ق و عهد جدي��د، ترجمه 
فاضل خان همداني، ويليام گلن و هنري مرتن، تهران، 

اساطير، چاپ اول، 1380ش.
- ماله، آلبر، تاريخ قرون وس��طی، ترجمه عبدالحسين 

هژير، تهران، دنيای كتاب، بی تا.
- مب��ارك، ابوالفضل، اكبرنامه تاري��خ گوركانيان هند، 

تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1385ش.
- متق��ی هندی، عالءالدين علی، كن��ز العمال، بيروت، 

مؤسسۀ الرسالۀ، 1409ق.
- مس��لم بن حجاج نيشابوري، صحيح مسلم، بيروت، 

دارالفكر، بی تا.
- مظف��ری، محمدحس��ين، نابردب��اری مذهبی، تهران، 

مؤسسه فرهنگی انديشه معاصر، 1376ش.
- مكارم ش��يرازی، ناصر، وهابيت بر سر دوراهی، قم، 
مدرسه امام علی بن ابی طالب)ع(، چاپ نهم، 1386ش.

- وزارۀ االوقاف و الش��ؤون االس��الميه، الموس��وعۀ 
الفقهيۀ، كويت، ذات السالسل، 1408ق.

- هاشمی، سيد حسين، ارتداد و آزادی، قم، پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسالمی، چاپ اول، 1384ش.
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