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  بحث در مورد وجوب کفر به طاغوتادامه 

ْن 
َ

ْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن أ
ُ

ْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أ
ُ

ا أ ْ آَمُنوا ِِبَ ُ هَّنَّ
َ

ِذيَن َيْزُعُموَن أ ََلْ َتَر ِإََل الَّ
َ

ُموا ِإََل الََّّ أ ََ ََا ََ ْن  َي
َ

ِمُروا أ
ُ

اُغوِت َوَقْد أ
ا ُهْم َضََلًلا َبِعيدا لَّ ْن ُُيِ

َ
ْيََّاُن أ  1َيْكُفُروا ِبِه َوُيِريُد الشَّ

 معنای طاغوت و معنای کفر گفته شد که محور بحث تبیین دو نکته است:

ر معنای کف تبیین مفردات در مرحوم راغب در کفر به طاغوت به معنای عدم تسلیم در مقابل طاغوت است.

 فرماید:می

 5[52اآلية ]العنكبوت/ امَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ...ثُمَّ يَوْمَ الْقِي و قد يعبّر عن التّبرّي بالكفر نحو:

 ( است:52ی قرآن )عنکبوت ی شریفهاستدالل ایشان به آیه

َم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر َبْعُضُكْم ِبَبْعٍض َوَيْلَعُن َبْعُضُكْم  َّ ََيْ ُ
اُر َوَما َلُكْم ِمْن َناِصِريَن  ُث َواُُكُ النَّ

ْ
ا َوَمأ  3َبْعضا

 ورزند.در روز قیامت جهنمیان به یکدیگر کفر می

 کنند.ورزند یعنی بعضی از بعضی تبرّی میدر روز قیامت جای کفر و ایمان نیست و این که بعضی به بعضی کفر می
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شوند؛ زیرا هر کافری منشأ جهنمی شدنش را ر نسبت به هم بیزار میکنند ولی کفّامؤمنین به یکدیگر ابراز محبّت می

 :کندی دیگری هم استشهاد میبه آیهدر تبیین این معنا راغب  داند.کفار دیگر می

لٌِي 
َ

ْم َعَذاٌب أ نَي ََلُ اِِلِ ْشَرْكُتُموِن ِمْن َقْبُل ِإنَّ الظَّ
َ

ا أ ْصِرِخيَّ ِإِّني َكَفْرُت ِِبَ ْنُُتْ ِِبُ
َ

 1َوَما أ

 پرستید.جویم از آنچه که شما میزاری میابراهیم علیه السالم مرد توحید است و منظور وی این است که من بی

 :گویددر ادامه میراغب و 

 فالن بالشّيطان: إذا كفر بسببه، و قد يقال ذلك إذا آمن و خالف الشّيطان كَفَرَ و يقال:

 شیطان مخالفت کند و تسلیم او نشود. معنای آن این است که وقتی کسی ایمان آورد، با

 فمن يكفر بالَّاغوت و يؤمن باهلل ..

 . کفر به طاغوت در واقع تبری و جدا شدن از آن است.

ی بحث آیهعلت این که معنای تبری را عدم تسلیم دانستیم این است که وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ  در آیه پس این که

 تبری در این مقام به معنای عدم تسلیم در آن تحاکم است.قرآن در تحاکم است و 

 نشوند.تسلیم در مقابل طاغوت  افراد مأمورند که که شودمی این  پس معنای آیه

به طاغوت فقط به این نیست  کفر ی ترک دارد و کفر جنبه کهفرماید الکرسی میمرحوم عالمه طباطبایی در مورد آیه

 5گیری در برابر طاغوت داشته باشیم و با آن برخورد کنیم.جبههبه این است که در قلب باشد؛ بلکه  انکاری که
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شود تسلیم گیری در مقابل طاغوت باشد، چگونه میاگر به معنای جبهه «و قد امروا ان یکفروا به...»بنا به فراز پس 

است بر  اگر ما باشیم و معنای طاغوت و کفر؛ این آیه ظهور در وجوب تشکیل حکومت ندارد، ولی نصّ آن بشویم؟

 ر به طاغوت.وجوب کف

 وجوب کفر به طاغوت از طریق دیگراثبات 

شود این است که طریق دیگری هم برای وجوب کفر به طاغوت و حرمت مطلب دیگری که در اینجا مطرح می

 تبعیت از او در این آیه داریم و غیر از مسیر فوق است:

و کنار هم  ی وسط آیه استتقریباً جمله «یریدون ان یتحاکموا» که فراز:نساء( 06ی شریفه )رجوع به خود آیهبا 

اند و اند )یا واقعاً ایمان نیاوردهپندارند ایمان آورده، عنوان آیه این است که کسانی که میآیهصدر و ذیل  قرار دادن

توان این مطلب را میاند( کنند که ایمان آوردهکنند یا این که جهل مرکّب دارند و خیال میاظهار ایمان به نفاق می

 ست؛ ایمانی است و این مخصوص زمان خاصی نیتحاکم به طاغوت دلیل بیفهمید که 

، آن که شیطان اراده کرده آنها را گمراه کند-ایمانی افراد هم نبود، عالمت بی «و قد امروا ان یکفروا به»ی جملهاگر 

 تحاکم به طاغوت است. -گمراهی بعید که قابل هدایت نباشند

 :در ذیل این آیه دارندی جالبی جملهمرحوم عالمه طباطبایی 

يتحاكمون عند التنازع إلى الطاغوت و هم أهل الطغيان و المتمردون عن دين اهلل المتعدون على الحق، و قد أمروا 

 1في هذه الكتب أن يكفروا بالطاغوت، و كفى في منع التحاكم إليهم أنه إلغاء لكتب اهلل و إبطال لشرائعه.

ی تحاکم به طاغوت اگر هیچ دلیل دیگری برای کفر به ایشان نداشتیم، همین که کفر به طاغوت نداشتند و اراده

 اند.کافر شدهاند و مام شرایع را باطل کردهها تداشتند، دلیل کافی است برای این که این
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 کنند:که به همین معنا داللت می ی دیگر هم در قرآن داریمغیر از این دو آیهبه 

َك  َو  َفَل ُموَك  َحّتَّ  ُيْؤِمُنوَن  ًل َربي َر  فامي ُيََكي ْ  َشجَ َّ  َبْيََنُ ُ
ُدوا ًل ُث ْنُفِسِهْم  يف َيجِ

َ
ا َحَرجاا  أ ُموا َو  َقَضْيَت  ِِمَّ  1تَْسلاميا  ُيَسلي

 به دارند واختالف نزاع خود میان آنچه در را تو آنکه مگر بود، نخواهند حقیقى مؤمن آنان که سوگند پروردگارت به

 کامل طور وبه نکنند، احساس ناخشنودى و تنگى دل هیچ دروجودشان اىکرده که حکمى از سپس بپذیرند؛ داورى

 .شوند تسلیم

اُس  اكَن  ةا  النَّ مَّ
ُ

ُ  َفَبَعَث  واِحَدا  أ نَي  اهللَّ ِبيي ريَن  النَّ ْنَزَل  َو  ُمْنِذريَن  َو  ُمَبشي
َ

ََقي  اْلِكتاَب  َمَعُهُم  أ َُْكَم  ِباْل اِس  َبنْيَ  ِلَي  فيِه  اْخَتَلُفوا فامَي  النَّ
ذيَن  ِإًلَّ  فيِه  اْخَتَلَف  َما َو  وُُتُه  الَّ

ُ
ُ  ما َبْعِد  ِمْن  أ ناُت  جاَءْْتُ ْ  َبْغياا  اْلَبيي ُ  َفَهَدى َبْيََنُ ذيَن  اهللَّ ََقي  ِمَن  فيِه  اْخَتَلُفوا ِِلَا آَمُنوا الَّ  َو  ِبِإْذِنِه  اْل

 ُ دي اهللَّ  2ُمْسَتقٍي  ِصراٍط  ِإَل َيشاُء  َمْن  ََيْ

 ،[نداشتند زندگى امور در تضادى و اختالف و] بودند دست یك و واحد گروهى[ اجتماع تشکیل ابتداى در] مردم

 و درستى به آنان با و برانگیخت، رسان بیم و دهنده مژده را پیامبرانى خدا[ تضاد و اختالف آمدن پدید از] پس

 اختالف کتاب خود در گاه آن. ]کند داورى داشتند، اختالف هم با آنچه در مردم میان تا کرد، نازل را کتاب راستى

 و دالیل از بعد[ اختالف این] شد، داده کتاب آنان به که کسانى مگر نیاوردند پدید آن در را اختالف و[ شد پدید

 پس. بود خودشان میان در حسد و جویى برترى[ آن سبب و] آمد، آنان براى که بود آشکارى و روشن هاىبرهان

 را که هر خدا و. کرد راهنمایى کردند، اختالف آن در که حقّى به خود توفیق به آوردند، ایمان که را کسانى خدا

 .کندمى هدایت راست راهى به بخواهد

کند که آمدن دین برای هدایت مردم است در آنچه که در آن در این آیه سه مرتبه خداوند این نکته را بیان می

 اختالف دارند. اصالً نزول کتاب و ... برای این بوده که انبیاء میان مردم حکم کنند.
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بعد از حکم خدا، باز هم فرماید که باغی آن کسی است که کند و میرا مشخّص می «باغی» شریفه، حکم آیه

 ند.اختالف ک

توان قائل شد که در دوران غیبت امام عصر عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف ما با این همه تأکیدات آیات شریفه، نمی

 کم و ... به طاغوت مراجعه کنیم و حکومت دینی تشکیل ندهیم.برای تحا

 طاغوت منع تحاکم بهروایات 

 کنندبه همین داللت میبه غیر از این آیات، روایاتی داریم که 

 :فرمایدنقل می بصیراز ابی یروایت مسندمرحوم شیخ در تهذیب 

 أَبِي عَنْ مُسْكَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ بَحْرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ  الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 إِلَى ابِه تُدْلُوا وَ اطِلِ بِالْب بَيْنَكُمْ الَكُمْ أَمْو تَأْكُلُوا ال وَ -كِتَابِهِ  فِي جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهِ قَوْلُ  ع اللَّهِ  عَبْدِ  لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ بَصِيرٍ

 وَ الْعَدْلِ أَهْلِ حُكَّامَ  يَعْنِ َلمْ إِنَّهُ أَمَا يَجُورُونَ حُكَّاماً اْلأُمَّةِ فِي أَنَّ عَلِمَ قَدْ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ بَصِيرٍ أَبَا يَا فَقَالَ امِالْحُكّ

 إِلَّا عَلَيْكَ فَأَبَى الْعَدْلِ أَهْلِ حُكَّامِ إِلَى فَدَعَوْتَهُ حَقٌّ رَجُلٍ عَلَى لَكَ كَانَ لَوْ إِنَّهُ مُحَمَّدٍ أَبَا يَا الْجَوْرِ أَهْلِ حُكَّامَ عَنَى لَكِنَّهُ

 إِلَى تَرَ لَمْ أَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ الطَّاغُوتِ إِلَى حَاكَمَ مِمَّنْ لَكَانَ لَهُ لِيَقْضُوا الْجَوْرِ أَهْلِ حُكَّامِ إِلَى يُرَافِعَكَ أَنْ

 1.اغُوتِالطّ إِلَى اكَمُوايَتَح أَنْ يُرِيدُونَ قَبِْلكَ مِنْ أُنْزِلَ ام وَ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ابِم آمَنُوا أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ الَّذِينَ

که به حکام  اگر حقی از تو به گردن کسی بود و زمانی که تو به دادگاه عدل دعوتش کردی، نپذیرفت و خواست

و ایمان نیاورده و هستند جور مراجعه کنید، این از همان کسانی است که مصداق یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت 

 باشد.میمنافق 

 فرمایند به این شرح است:نقل می روایت دیگری که مرحوم شیخ در تهذیب از ابابصیر
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 عَنْ  بَصِيرٍ أَبِي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ الْغَنَوِيِّ حَمْزَةَ بْنِ هَارُونَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نِالْحُسَيْ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ

 بَيْنَهُ  وَ بَيْنَهُ لِيَحْكُمَ إِخْوَانِهِ مِنْ رَجُلٍ إِلَى فَدَعَاهُ حَقٍّ فِي مُمَارَاةٌ لَهُ أَخٍ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ كَانَ رَجُلٍ أَيُّمَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي

 أُنْزِلَ  ابِم آمَنُوا أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ الَّذِينَ إِلَى تَرَ لَمْ أَ -جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ بِمَنْزِلَةِ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَى يُرَافِعَهُ أَنْ إِلَّا فَأَبَى

 1.الْآيَةَ بِهِ يَكْفُرُوا أَنْ أُمِرُوا قَدْ وَ اغُوتِالطّ إِلَى اكَمُوايَتَح أَنْ يُرِيدُونَ قَبْلِكَ مِنْ أُنْزِلَ ام وَ إِلَيْكَ

 :نقل نموده است عن ابی عبداهلل علیه السالمروایت دیگری که عیاشی از یونس مولی علی همچنین 

 رَجُلٍ  إِلَى فَدَعَاهُ -مُنَازَعَةٌ  أَخِيهِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ كَانَتْ  مَنْ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عَلِيٍّ مَوْلَى يُونُسَ عَنْ العياشي تفسير

 اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ -الطَّاغُوتِ  وَ الْجِبْتِ إِلَى حَاكَمَ كَمَنْ فَهُوَ -السُّلْطَانِ إِلَى يَرْفَعَهُ أَنْ إِلَّا فَأَبَى -بَيْنَهُمَا يَحْكُمُ أَصْحَابِهِ مِنْ

 5 بَعِيداً قَوْلِهِ إِلَى -اغُوتِالطّ إِلَى اكَمُوايَتَح أَنْ يُرِيدُونَ

 از ابابصیر از امام صادق علیه السالم: ی نیزگرروایت دی

 أَبِي عَنْ  مُسْكَانَ  بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ بَحْرٍ  بْنِ اللَّهِ  عَبْدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ  الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ دَأَحْمَ عَنْ يَحْيَى بْنُ  مُحَمَّدُ 

 إِلَى ابِه تُدْلُوا وَ اطِلِ بِالْب بَيْنَكُمْ الَكُمْ أَمْو تَأْكُلُوا ال وَ -كِتَابِهِ  فِي جَلَّ  وَ عَزَّ  اللَّهِ قَوْلُ  ع اللَّهِ  عَبْدِ  لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ بَصِيرٍ

 وَ الْعَدْلِ أَهْلِ حُكَّامَ  يَعْنِ َلمْ إِنَّهُ أَمَا يَجُورُونَ حُكَّاماً اْلأُمَّةِ فِي أَنَّ عَلِمَ قَدْ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ بَصِيرٍ أَبَا يَا فَقَالَ امِالْحُكّ

 إِلَّا عَلَيْكَ فَأَبَى الْعَدْلِ أَهْلِ حُكَّامِ إِلَى فَدَعَوْتَهُ حَقٌّ رَجُلٍ عَلَى لَكَ كَانَ لَوْ إِنَّهُ مُحَمَّدٍ أَبَا يَا الْجَوْرِ أَهْلِ حُكَّامَ عَنَى لَكِنَّهُ

 إِلَى تَرَ لَمْ أَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ الطَّاغُوتِ إِلَى حَاكَمَ مِمَّنْ لَكَانَ لَهُ لِيَقْضُوا الْجَوْرِ أَهْلِ حُكَّامِ إِلَى يُرَافِعَكَ أَنْ

 3.اغُوتِالطّ إِلَى اكَمُوايَتَح أَنْ يُرِيدُونَ قَبِْلكَ مِنْ أُنْزِلَ ام وَ إِلَيْكَ أُنْزِلَ ابِم آمَنُوا أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ الَّذِينَ
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 1.( نقل شده است500ص2)ج نساء 06ی در ذیل آیهاین چهار روایت در تفسیر برهان 

د، زیرا روایت نممکن است داللت بر حرمت نداشته باش ،باشیم و این روایاتا م اگر ای در این روایات است کهنکته

مربوط به جایی است که تحاکم به حاکم دینی امکان داشته باشد و این در زمان معصوم علیه السالم بوده است. )هر 

علیه السالم است( حضرت در آن زمان افرادی را در مدینه و کوفه و شهرهای دیگر چهار روایت از امام صادق 

 نشین معین کرده بودند که شیعیان برای اختالفاتشان به ایشان مراجعه کنند و به حکام خلیفه مراجعه ننمایند.شیعه

های ایشان بود )بزرگانی زیساکه از جریانامام صادق علیه السالم دو چیز را قرار دادند، یکی همین ریش سفیدی 

از قبایل و ... را برای رفع اختالف بین شیعیان قرار داده بودند( که شیعه را به صورت یك انسجام و تشکیالت در 

مقابل تشکیالت حاکم تقویت و توسعه دادند. )حتّی برای حلّ فصل برخی اختالفات مالی، مبلغی را به یکی از حکام 

های تشکیل شده با اذن فرمایند کسی که از این محکمهار داده بودند( لذا حضرت میمنصوب از جانب خودشان قر

ات نهی از تحاکم به طاغوت متی مراجعه کنند، مصداق آیی حکوهاهای دستگاهنظام رویگردانی کنند و به محکمه

 هستند.

شکیل های تحال ممکن است این نکته مطرح شود که روایات امام علیه السالم مربوط به زمان خودشان و دادگاه

 ی خودشان بوده است.شده

ی حکم؛ زیرا امام صادق علیه السالم در زمانی که تر دارد بر وجوب اقامهجواب این است که این اتفاقا داللت قطعی

ها واجب هایی به وجود آوردند؛ پس در زمان غیبت هم تشکیل دادگاههایی وجود داشته، خودشان محکمهدادگاه

 مستلزم تشکیل حکومت است، بایستی حکومت عدلی تشکیل بشود.است و چون تشکیل دادگاه، 
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حتی اگر حاکم جور، علماء را به ؛ ماندشد، شیعه باقی نمیحفظ نمیگرفت و ی جریانی شیعه شکل نمیاگر پیکره

باز هم اثری ندارد، زیرا تحاکم در زمانی که حکومت دست دیگری است ضامن اجرایی ندارد  عنوان قاضی بگمارد،

تر است( در چنین وضعیتی اگر قاضی حکم بر ضرر کسی که کافی نیست، اجرای آن مهم)محاکمه و تعیین حق 

 وابسته به دستگاه حکومتی است صادر نماید، هیچ اثری نخواهد داشت.

 


