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 کفر چیست و کافر کیست؟
 

 :چکیده
انان از کفر برداشتی نارسا و غیر اخالقی دهم که برداشت متعارف و رسمِی امروز ما مسلمدر این نوشته توضیح می

ً است. ما تصور می مسلمان نبود کافر است. طبق این برداشت، عالوه بر یهود و مسیحیان که  کنیم که هر کس رسما
شوند، پیروان دیگر ادیان نیز مانند هندوئیسم، بودیسم، تائوئیسم، آیین کنفوسیوس و نیز منکران اهل کتاب نامیده می

یادین، هم در امور بنشود که حقیقت آشکاری را، آنانی همه کافر هستند. کافر در زبان دین به کسی گفته میادیان آسم
انکار کرده و در برابر آن موضع عناد و ستیزه جویی گرفته، در اثر آن مورد خشم خدا واقع شده و در نتیجه، باید 

وانستند به وی آسیب برسانند، زیرا او معاند و دشمن خدا مومنان از وی نفرت داشته باشند، و عالوه بر نفرت، اگر ت
است، و انسان مومن هیچ تعهد و مکلفیتی در برابر چنین کسی ندارد، بلکه موظف به دشمنی با اوست. سپس کافر به 

آنان  اساس فقه سنتی به کافر حربی و کافر معاهد و کافر ذمی تقسیم می شود که هر کدام حکم جداگانه دارد، اما همهٔ 
 .به درجاتی دشمن خدا شناخته می شوند

ها و اصطالحات، و با  چه مراد قرآن از این واژهبه نظر من این برداشت که امروز ما از کفر و کافر داریم با آن
های این امر در صدر اسالم بوده است فرق اساسی دارد. از آن جایی که رسالت پیامبر اسالم برای  آنچه مصداق
رسد که منظور قرآن از کفر  اخالق بوده و اهداف محوری قرآن هم اخالق است، درست به نظر نمی تکمیل مکارم

رود. به و کافر همان چیزی باشد که امروزه در میان ما رایج است، و اال موضع قرآن از نظر اخالقی زیر سوال می
های کالمی و ها و کشمکشثیر مناقشهنظر من برداشت امروز ما از این موضوع در گذر زمان پدید آمده، و تحت تا

ای در تمدن اسالمی گسترش یافته است. به اعتقاد من، اگر در این برداشت تجدید نظری صورت نگیرد و دو فرقه
باره به مفهوم اصیل و درست این اصطالحات برنگردیم، ما مسلمانان در جهان امروز موضعی به شدت غیر اخالقی 

ت و نفر هٔ خود را با آنان بر پای کثریت بشر امروز را گمراه و دشمنان خدا بخوانیم، رابطهٔ خواهیم داشت، زیرا باید ا
کینه قرار بدهیم و اصل را بر جنگ و ستیز بگذاریم، و جایی هم که چنین نکرده و وانمود کنیم که با آنان مشکلی 

 .نداریم در حقیقت به تقیه و منافقت روی آوریم
شکار آ رود که حقیقتی برای شخص از نظر معرفتی و اخالقی کامالً برای حالتی به کار میاز نظر من، اصطالح کفر 

غم آن با آن رشده باشد، یعنی حقیقتی را به لحاظ درستِی معرفتی و درستِی اخالقی به خوبی شناخته باشد، ولی علی
ی شود، و مبناگیرد کافر میمی به مخالفت برخیزد، و این مخالفت آگاهانه و آزادانه باشد. کسی که چنین موضعی

ها، به شمول مسلمانان مومن و ملتزم، در انسان هٔ داوری در این باب مبنایی اخالقی است. اما از آن جایی که هم
توان آنان را کافر خواند، زیرا شوند، نمیای از اعمال غیر اخالقی میموارد جزئی، به صورت دانسته، مرتکب پاره

ها عموما شوند، و میان کافر جزئی تا کافر مطلق تفاوت بسیار ژرفی وجود دارد. زندگی انسانمرتکب کفر جزئی می
رسد، پس زیستی میها به همای از کارهای درست و نادرست است، و از این نظر کفر و ایمان در وجود انسانآمیزه

 .ها بر هیچ کس درست و وارد نیست حکم به کفر مطلق از سوی ما انسان
توانست از طریق غیب آگاه شود که موضوع در زمان حیات پیامبر اسالم فرق داشت، زیرا در آن زمان، او میاین 

توانست بر اساس آن در حق وی داوری کند، چرا که با وحی و غیب سر چه کسی کافر مطلق است، و در نتیجه می
قیقت در زمان خود بود و برای آن کار و کار داشت. عالوه بر این، بر اساس باورهای اسالمی، او خود تجسم ح

ها اتمام حجت صورت ماند، و به اصطالح قرآن مجید با انسانای باقی نمیمعجزه داشت، و برای کسی ابهامی یا بهانه
گرفته بود. پس از رحلت وی، از یک سو ارتباط با غیب قطع شده است، و از دیگر سو، هیچ کسی مانند پیامبر تجسم 

کامل وجود ندارد،  هٔ که امکان اتمام حجت در غیاب اسوخود او مالک تشخیص حقیقت باشد؛ و چون حقیقت نیست تا
شود و نه کسی صالحیت دارد که حکم به کفر کس دیگری بکند. از این رو در نتیجه نه کسی به شکل مطلق کافر می

ای، به ویژه دوستان سنتی اه را عدهبهتر است داوری در این باب به روز آخرت وانهاده شود. ممکن است این دیدگ
ایمان و عدم ایمان را به آخرت وابنهیم، که  هٔ گفتند داوری در بارو دوستان سلفی، شبیه دیدگاه مرجئه بخوانند، که می
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گذاری هیچ اهمیتی ندارد، زیرا روند، اما به نظر من این ناماز نظر اهل حدیث/سلفیان آنان اهل بدعت به شمار می
 .اسالم اکثریت مسلمانان مرجئه بودند، به شمول امام اعظم ابو حنیفه رضی هللا عنه در صدر

 

 :درآمد بحث
کافر  کفر و هٔ ها به این سو ذهنم درگیر این بوده است که تعریفی قابل قبول، از نظر عقلی و اخالقی، در باراز سال

بود که چگونه با رحمت و عدالت الهی سازگار  داشت اینبه دست بیاورم. پرسشی که پیوسته مرا به خود مشغول می
است که ملیاردها انسان، موجوداتی مطرود از بارگاه الهی شمرده شوند، و در آن دنیا مستحق عذاب ابدی باشند، 

ای غیر مسلمان به دنیا آمده و نام مسلمان بر آنان نهاده نشده صرفا به این دلیل که به صورت تصادفی در خانواده
دهند، زندگی بدون شرارت و جنایت هایی که مانند مسلمانان اعمال خیر انجام مینه ممکن است انساناست. چگو

کنند از نوعی است که کنند، و اگر خطاهایی هم میدارند، در پی علم و معرفت هستند، به آبادانی زمین تالش می
شان مسلمان ثبت نشده از بارگاه الهی رانده مهدهند، با این حال به ِصرف این که در شناسنامسلمانان نیز انجام می

ها تامل من در این باب، چه تامل در آیات و احادیث، سال هٔ باشند، و این کار با عدالت خداوندی هم سازگار باشد. نتیج
های مختلف دنیا، این بود که باید در تعریف کفر و  و چه آرا و نظرات اهل علم، و چه تجارب عملی از دیدن ملت

کافر بازنگری کرد و برای آن مفهومی در نظر گرفت که از نظر اخالقی قابل دفاع باشد، که اینک در ادامه عرض 
 .کنممی

الزم ایمان و کفر باشد. این دو ت هٔ کنم هیچ موضوعی در علم عقاید و کالم اسالمی به پیچیدگی تعریف دو گانگمان نمی
تواند ما را به فهم دیگری مکن نیست، و از آن سو پی بردن به یکی میبدون دیگری ممعنایی دارند و فهمیدن یکی 

کنند که به معنای پوشیدن و پنهان کردن است، در تعریف کفر اول از تعریف لغوی شروع می هم نزدیک کند. معموالً 
چاریم از کند. از این رو نااما به نظر من، تعریف لغوی و حتی اصطالحِی متعارف کمک چندانی به فهم آن نمی

 .ای دیگر وارد این بحث شویمدریچه
است. امر وجودی یعنی حادثه و  (existential) کفری که مورد نظر قرآن است در اساس خود یک امر وجودی

افتد. سطوح مختلف وجود آدمی یعنی سطح آگاهی، سطح عاطفی، رویدادی که در سطوح مختلف وجود آدمی اتفاق می
عنی کفر عبارت از این است که کسی حقیقتی را به شکل آشکار دریابد، و مقتضای آن سطح ارادی و سطح عملی. ی

چه را به لحاظ اخالقی درک کند، اما آگاهانه و عامدانه در برابر آن بایستد و از پذیرش آن سر باز بزند و از آن
 .مقتضای آن است آگاهانه تخطی ورزد

ن مواد دانیم که کشیدی مانند کشیدن مواد مخدر استفاده کنیم. ما میتوانیم از مثال واضحبرای توضیح این موضوع می
بار است، پس کشیدن مواد مخدر از نظر اخالقی عملی نادرست است، اما کسانی که مخدر در ذات خود عملی زیان

رو یک کشند همه در یک وضعیت از نظر آگاهی و از نظر حکم اخالقی قضیه قرار ندارند، و از این مواد مخدر می
 .آنان صادق نیست هٔ حکم اخالقی بر هم

نخست ارتباط گرفتن با هر چیزی مرحله آگاهی است. مثال، اگر کسی نه مواد مخدر را  هٔ به لحاظ وجودی، مرحل
بشناسد که چیست و نه هیچ تصوری از آن در اختیار داشته باشد، از نظر وجودی هیچ نسبتی با آن برقرار کرده 

یه سالبه گویند قضتوانیم وضعیت صفر مطلق بنامیم. در وضعیت صفر علمای منطق میضعیت را میتواند. این ونمی
به انتفای موضوع است، یعنی چیزی نیست که بشود بر آن حکمی صادر کرد. کسی که نه مواد مخدر را دیده و نه 

با آن است. از این رو هیچ  طرف یا دارای نسبت دیگریتوان گفت که موافق، مخالف، بیاش شنیده نمیدر باره
 هٔ پیامبر، در بار هٔ خدا، در بار هٔ توان صادر کرد. به همین گونه است کسی که هیچ آگاهی در بارحکمی بر او نمی

ها نداشته باشد. تا زمانی که موضوع به سرحد آگاهی نرسیده است، موضوع روز آخرت، و مانند این هٔ اسالم، در بار
 .فی است، و جایی برای صدور حکم نیستاز پایه و اساس منت

آن حاصل شده باشد. با  هٔ ای در بارشود که دست کم آگاهی اولیهدر مورد مواد مخدر، موضوع از زمانی شروع می
ی گیرد. یعنی تصورهای برگشت ناپذیر این کار بر سالمت آدمی، نخستین سطح از موضوع شکل میآگاهی از زیان

خص وجود دارد و حاال او به درکی از خوبی یا بدی آن رسیده است. او در این جا از از مواد مخدر در ذهن ش
تواند وضعیت صفر مطلق عبور کرده است، و در آگاهی خود تصویری از این موضوع به اختیار دارد، هرچند می

 .این فقط آگاهی محض باشد و با سطوح وجودی دیگر پیوندی نیافته باشد
اشیا یا اشخاص همیشه مستلزم ورود به سطوح دیگر مانند عاطفه و اراده و عمل نیست. ما  هٔ آگاهی محض در بار

که، مثال، مساحت صحرای افریقا این اندازه، یا عمق های پراکنده فراوانی داریم در باره مسایلی مانند اینها آگاهیآدم
شود آگاهی ما می هٔ ها وارد حوزمسئله شبیه این مشهور به ماریانا ترینچ در اقیانوس آرام آن قدر است. هزاران هٔ چال

کنیم نه از جنس عشق و محبت و نه از جنس بغض و نفرت و یا از جنس خوف ها پیدا نمیولی ما نسبتی عاطفی با آن
 هٔ و خشیت. این مرحله وضعیت صفر عاطفی است که با صفر مطلق فرق دارد. با عبور از صفر عاطفی به مرحل

 .نهیمعمل گام می هٔ م، و پس از عبور از صفر ارادی و شکل گرفتن اراده به مرحلرسیاراده می
رغم این مضرات به آن اراده کرد و تصمیم گرفت حال، اگر کسی از مضرات مواد مخدر آگاهی پیدا کرد، اما علی

 .شودکفر" گفته میآید که در زبان دین به آن "جا تناقضی به وجود میو سپس به آن عمال اقدام کرد، در این
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اما باید به یاد داشته باشیم که کافر در این جا به معنای کافر مطلق نیست، بلکه کافر به معنای جزئی است که تنها در 
یابد، و این به معنای کفر کامل و فراگیر نیست که تمام شخصیت آن پیوند به یک پرونده، پرونده مواد مخدر، معنا می

رسانی به فقیران و ستمدیدگان، مکن است همین شخص در مورد محیط زیست، در مورد کمکانسان را احتوا کند. م
دیگر موقف و رویکردی کامال سودمند و پسندیده داشته باشد، که منافی کفر  هٔ حقوق همسایه، و صدها پروند هٔ در بار

 دیگر موقفی دارد که ضد هٔ صدها قضیها یا جزئی مرتکب کفر شده، اما در ده هٔ است. با این احتساب، او در یک قضی
شود. ایمان در حقیقت عبارت است از معرفت به اضافه کشش عاطفی، به اضافه کفر است و به آن ایمان گفته می

 .اراده، به اضافه عمل، عمل زبانی یا جوارحی
که شخص در آن  یک موضوع درجاتی دارد، و هر گاه نسبت به یک موضوع کامل گردید، با آن هٔ پس کفر در بار

شود، های دیگری دارای ایمان است، او کافر مطلق نمیکه در زمینهخاص گرفتار کفر شده است، اما چون هٔ زمین
ی است و به درجاتی مانند کفر  زیرا ممکن است تنها در چند موضوع خاص کافر باشد. از این جهت کفر قابل تجز ِ

. یعنی با متصف شدن یک شخص به یک یا چند عملی که از جنس صغیر، و کفر کبیر و کفر اکبر تقسیم شده است
تری برخوردار باشد، کفر است، تا زمانی که این چند عمل در مقایسه با اعمال ایمانی وی از نسبت و میزان ضعیف

اجزا  هٔ توان بر او اصطالح کافر را اطالق کرد. کافر بر کسی قابل اطالق است که هموی به کفر اکبر نرسیده و نمی
 دوسیههم نه در یک یا دو گیری او، شامل آگاهی، عاطفه، اراده و عمل، و آنتصمیم هٔ و قطعات اساسی در سامان

محدود، بلکه در سطحی فراگیر، شامل رفتارهای مختلف وی در زندگی خصوصی و عمومی، گرفتار چنین نابه 
 .سامانی، تناقض، و ناکارایی شود

نگاه کنیم، هر عمل زشت و زیانبار از جنس کفر است، و اعمال فراوانی وجود دارد که اگر از این دید به موضوع 
اند که ها تعبیر کفر به کار رفته است، اما اکثریت علمای مسلمان در تاریخ اسالم اتفاق داشتهدر زبان شرع برای آن

ین گفته شده است که "بین الرجل و ب مراد از آن کفر به معنای کفر اکبر یا کفر مطلق نیست. مثال، در برخی احادیث
الکفر و الشرک ترک الصالة" )صحیح مسلم( یعنی مرز میان یک شخص با کفر و شرک نماز است. اما اکثریت 

جا کفر اکبر نیست. قدما کفر اکبر را با صفت "الُمْخِرج عن الملة" گویند که مراد در اینپیشوایان علم کالم و عقاید می
شود. داری میکیش و آیین مسلمانی/ایمان (system) هٔ نی کفری که سبب خروج کامل از سامانکردند، یعیاد می

( یعنی بسیاری از 1۰6چنان در قرآن مجید آمده است "و ما یؤمن أکثرهم باهلل إال و هم مشرکون" )سوره یوسف: هم
رجاتی از شرک و کفر قابل جمع است. در رساند که ایمان با دآنان به خدا ایمان ندارند مگر همراه با شرک. این می

حدیث نبوی آمده است "ال یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن و ال یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن" )صحیح 
کند در حین کند در حین زنا کردن مومن نیست و کسی که دزدی می( یعنی کسی که زنا می۲475بخاری، شماره 

اهل تحقیق بر آن  هٔ گوید: "سخن درستی که همووی در شرحش بر صحیح مسلم میدزدی کردن مومن نیست. امام ن
دهد در حینی که ایمانش کامل باشد. و این لفظ از جمله الفاظی اتفاق دارند این است که کسی این افعال را انجام نمی

شود: علمی وجود ندارد یکه گفته م. چناند اما مراد نفی حالت کامل آن استشواست که بر نفی چیزی اطالق می
ای جز شتر وجود ندارد، و یا هیچ معیشتی جز معیشت آخرت وجود ندارد. مگر اینکه علم نافع باشد، یا هیچ سرمایه

اند، او ما از این رو این تأویل را در میان آوردیم زیرا در حدیثی که ابوذر و دیگران از پیامبر اسالم روایت کرده
 اله اال هللا بگوید داخل بهشت خواهد شد، اگر چه زنا و دزدی کرده باشد... همراه با فرموده است: هر کس که ال

که زناکار، دزد، قاتل و دیگر مرتکب شوندگان گناهان کبیره، جز شرک، با گناهان شان کافر اجماع اهل حق بر این
( از این نظر، ۲31، ص ۲ج شوند بلکه مومنانی ناقص االیمان خواهند بود." )النووی، شرح صحیح مسلم، نمی

ها به کفر تعبیر شده یا مترادف کفر تلقی شده است صفات و خصوصیات فراوانی وجود دارد که در زبان دین از آن
 .ها ُمنافی وجود ایمان نیست، بلکه با آن قابل جمع استیک از اینمانند تکبر، ظلم، کذب، حقد و.. اما هیچ 

که به سطح فرشتگان برسد که این هم ها مطلقاً پاکیزه و منزه گردد، جز اینبدی هٔ هم تواند ازجا که انسان نمیاز آن
سو افتد، چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان، و از آناش اتفاق میممکن نیست، انواعی از کفر جزئی در زندگی

شود که به وع باعث میاش وجود دارد، و این موضانواعی از اعمال نیک هم که از جنس ایمان است در زندگی
توان این موضوع را به وجود بیولوژیکی آدمی تشبیه کرد، ندرت کسی به سطح کفر مطلق برسد. از این حیث، می

ای که هر روزه با تناول مقداری غذای سالم، کمیتی مفید از پروتئین، ویتامین، کلسیم، کلسترول و.. وارد بدن به گونه
ها به جای های نو و جایگزین شدن آنوی کافی برای تداوم زندگی به تولید سلولشود، و عالوه بر تولید نیرمی

زمان، با افراط در خوردن شیرینی، دارد. اما همهای فرسوده و در حال مردن، بدن را تازه و شاداب نگه میسلول
هایی نیز کتری و.. آسیبهای آلوده به با چربی، غذاهای سرخ کردنی، تنفس دود، سر و کار داشتن با مواد یا محیط

ها و عناصر سودمند ها به معنای تهی بودن از ویتامینشود. همان گونه که وجود برخی باکتریبه بدن داخل می
ها سبب هالکت ها نیست، و وجود همزمان ایننیست، وجود برخی عناصر سودمند هم به معنای تهی بودن از باکتری

بدن او از کار بیفتد. موضوع  هٔ ه شکل چشمگیری به هم بخورد، و تمام سامانگردد مگر زمانی که توازن بشخص نمی
 .ایمان و کفر هم تا حد فراوانی همین گونه است
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 کافر کیست؟
توان کافر شمرد. کافر اگر به معنای ها، می توان پرسید که چه کسی را میاکنون با در نظر گرفتن این ظرافت

ه ها، به شمول اکثریت قریب بد که از جنس کفر است، یعنی کفر جزئی، همه انساناعمال ناروایی باش هٔ مرتکب شوند
کنند، و اعمال ناروای دیگری از این قبیل از آنان سر گویند، غیبت میاتفاق مسلمانان کافر هستند، زیرا دروغ می

نیم. کافر را اطالق ک هٔ نان کلمزند، اما این کفر جزئی است و به اصطالح مخرج عن المله نیست که ما بتوانیم بر آمی
های وجودش  پرونده هٔ اما اگر کافر را به معنای کافر کامل یا کافر مطلق بگیریم، در آن صورت او کسی است که هم

ارد، و ای وجود دسطوح به هیئت کفر در آمده باشد. یعنی مثال فرض کنیم او یقین داشته باشد که خدای یگانه هٔ در هم
ها و تعالیمی فرستاده است، و یقین داشته باشد که این تعالیم واجب االتباع شد که این خدای یگانه پیامیقین داشته با

رغم آن این تعالیم را زیر پا کند، و آن هم نه تنها در سطح عمل، بلکه در سطح است و قید و استثنا ندارد، ولی علی
ست اما من قبولش ندارم، همین گونه است موضوع ایمان دانم این حکم خدانظر نیز موضعش این باشد که: هرچند می
ترین اضحکند. وها. این حالتی است که در آن کفر حقیقی و کامل تحقق پیدا میبه پیامبران، ایمان به آخرت، و مانند این

ه به کرد ک مثال کفر حقیقی و کامل، همان است که در قرآن در داستان آفرینش آدم آمده است که خداوند به ابلیس امر
دانست که اگر این کار را نکند مستوجب عقوبت که این حکم خداست، و میآدم سجده کند، و او با وجود یقین به این

( 34خواهد شد، با آن هم با عناِد تمام در مقابل آن ایستاد و کافر گردید: "أبی واستکبر و کان من الکافرین" )بقره: 
 .کافران بودیعنی: سرپیچید و تکبر ورزید و از 

گردد که از نظر وجودی باید پشت سر نهاده شود، به شمول اعمال نیک و بد شامل همان مراحل می هٔ از این نظر هم
مسایل بنیادی عقیده مانند ایمان به خدای یگانه، ایمان به پیامبران، ایمان به آخرت و غیره، و بدون تکمیل آن چهار 

ود خدا، وج هٔ ها، به هر علتی و سببی، چیزی در بارکسی از انسانیابد. برای مثال، اگر سطح وجودی، کفر تحقق نمی
ر مواد مخد هٔ نبوت پیامبر اسالم، وجود روز آخرت، دنیای بعد از مرگ، و غیره نشنیده باشد، مانند آن کس که در بار

توان چ صورت نمیپایه و بنیاد منتفی است، و بر او به هی او از هٔ چیزی نشنیده است، موضوع کفر و ایمان در بار
اش نسبت به این که هیچ تصویری از موضوع در ذهن ندارد و در سطح آگاهیکلمه کافر را اطالق کرد، چون

 یک موضوع هٔ گیری آگاهی در باربرد. هر گاه امری مانع شکلموضوع در خأل کامل یا وضعیت صفر مطلق بسر می
های مواد مخدر ندارد، و در نتیجه ه هیچ آگاهی از زیانرود، مانند کسی کبشود، آن شخص معذور به شمار می

توان او را به خاطر آن به لحاظ اخالقی سرزنش کرد. کسانی که آتئیست شناخته می شوند، اگر در حد توان خود نمی
در  که هاییتالش به خرج دادند که ساز و کار جهان را برای خود قابل فهم بسازند، اما مطالعات شان با تکیه بر داده

اختیار آنان قرار دارد آنان را به این نتیجه رساند که جهان در ذات خود جاودانی یا متکی به خود است و نیرویی 
شوند، شان، به لحاظ دینی معذور شمرده میمتافیزیکی در آن حضور و دخالت ندارد، جدا از صحت و سقم برداشت

آگاهی آنان نشده است که آنان را به وجود خدای یگانه به  هٔ وزچراکه چیزی از طریق این مطالعات و تامالت وارد ح
دی برای مخالفت با حقیقت وجود گونه ای که پیروان ادیان بزرگ معتقدند، قانع و باورمند بگرداند. در این جا تعمُّ

افر را اطالق ک هٔ شوند و نباید بر آنان کلمندارد، و موضوع در سطح خطای ذهن است، و در نتیجه معذور شمرده می
 .کرد
یک حقیقت شنیده باشد، اما تصویری که به او داده شده است قابل درک و برایش  هٔ چنان، اگر کسی چیزی در بارهم

ها و توان او را کافر خواند. برای نمونه، مردمانی که در فرهنگبخش نباشد، باز هم معذور است و نمیقناعت
شان با مسلمانان تفاوت دارد و این تفاوت بنیادی است. چارچوب نگریجهان هٔ اند پایهایی سراپا متفاوت به دنیا آمدهتمدن
نگری مسلمانان چهارچوب توراتی است که پیروان هر سه دین ابراهیمی در آن مشترک هستند، سه دین یهودیت، جهان

یونانی قرابت دارند. خدا -با چارچوبی غربی (cosmology) فهم جهان هٔ در عرص مسیحیت و اسالم. این سه دین
شود که تنها با صفت بال کیف و اشاره به تنزیه، از وار تعریف میدر ادیان ابراهیمی به صورت متشخص و انسان

های شرقِی هند و چین و جاپان مبنای فرهنگ (ontology) شناسیِ شناسی و هستییابد. اما جهانانسان تفاوت می
اش یک پیکره است و این پیکره دارای روح شود که گویا همهای شناخته میگونه جا جهان بهدیگری دارد، و در آن

غربی قابل -واحدی است که در کالبد آن سریان دارد. در این دیدگاه، خدا به معنای معروف در نزد ادیان ابراهیمی
آنکه آنان دشوار است بیفهم نیست، و حتی پس از توضیح از سوی پیروان ادیان ابراهیمی، درک آن برای بسیاری از 

دی در نپذیرفتن آن داشته باشند. از نظر آنان، جها فعل و انفعاالت آن به او  ن دارای روحی متعالی است که همهٔ تعم 
های گوناگون تجلی وار است، و این روح متعالی در آینهگردد، ولی این روح متعالی منزه از صفات انسانبر می
 .ها خود او نیستنددهد، اما هیچ یک از این آینهها خود را به دیگران نشان میینهکند، و فراخور ظرفیت آمی

و  های شرقی شرحهنگامی که پیروان ادیان ابراهیمی خدا را با تکیه بر الگوی متعارف میان خود برای پیروان آیین
شان یشود که برار آسمان معلوم میزده بر تختی دکنند برای آنان انسانی در اندازه و مقیاس کالن و تکیهتوصیف می

تصدیق  که فاقد تصور هستند، فاقدمتشخص، چون هٔ اعتقاد به خدای یگان هٔ رسد. یعنی آنان در زمینپذیرفتنی به نظر نمی
اعتقادی در وضعیت صفر قرار دارند و بالموضعند، و از این رو کفر در حق  هٔ هم هستند. آنان در پیوند با این گزار

وار برای آنان قابل فهم نیست، سایر لوازم این کند. وقتی که اصل اعتقاد به خدای متشخص انساندق نمیآنان ص
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 وار در دنیای دیگر همههای آسمانی و برپا داشتن دادگاهی انساناعتقاد مانند فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب
 .رسدغیر قابل درک به نظر می

اصی فرهنگی خ هٔ ها از خردسالی در درون سامانت سیستم آگاهی است. سیستم آگاهی انسانمشکل در تفاو هٔ جا ریشاین
ریزد و ها و مفاهیم را درون این سامانه میپدیده هٔ شود، و از آن پس همنگری ایشان میگیرد و مبنای جهانشکل می

اند، فرهنگی سراپا متفاوتی پیدا شده و بالیده هٔ گرداند. دو انسانی که در دو سامانبه کمک آن برای خود قابل فهم می
 شناختیِ هستی هٔ مثال یک مسلمان یا یهودی، در برابر یک جاپانی یا چینی، در درک متقابل از مفاهیم پیچید

(ontological concepts)های شان به شدت مورد قبول طرف مقابل دچار مشکل هستند، همان گونه که زبان
الی است که یک مسلمان در مقابل یک یهودی، یا یک چینی در برابر یک جاپانی چنین متفاوت است. این در ح

 .شان گشوده استهای گفتگو و تفاهم میانشان راهشناختیهای کالن هستینیست، و بنا به تشابه چارچوب
 را که از اسالم در ایاگر مسلمانی، فرضا، بخواهد یک بودایی جاپانی را دعوت به اسالم کند، و همان شکل و کلیشه

بستر تاریخ شکل گرفته و افراز شده است به وی عرضه کند، به سختی ممکن است که مورد پذیرش او قرار بگیرد، 
فاوت را مت شناختی در میان آنان مفقود است. مثل این که کسی دو سیستم کامپیوتری کامالً زیرا زبان مشترِک جهان

به راحتی با هم ارتباط برقرار کنند. به همان اندازه که درک سخن و پیام با هم وصل کند و توقع داشته باشد که 
 .مسلمان برای آن بودایی دشوار است، درک آن بودایی نیز برای مسلمان دشواری دارد

که تصمیم بگیرد که شخص متعلق به چنان فرهنگی را به اسالم دعوت کند، و اگر جا، مسلمان قبل از ایندر این
نگری خاص او را برای خود قابل فهم بسازد رفت با او به دشمنی برخیزد، اول باید تالش کند که جهاندعوت را نپذی

ای و فرم شناختی آن بودایی را از صورت کلیشهتا ببیند که آیا اساسا آن شخص کافر هست یا نه. اگر اعتقادات جهان
 گوید نزدیکتر ازچه اسالم میژرف آن هٔ و به جوهرژرف آن برسیم شاید ببینیم که ا هٔ بیرونی جدا کنیم و به جوهر

داند، و به تعبیر قرآن او به زبان حال معنا و پوچ نمیبسیاری از مسلمانان باشد، به این معنا که مثال جهان را بی
 ( و نیرویی متعالی را در چرخش منظم این جهان حاضر1۹1گوید: "ربنا ما خلقت هذا باطال" )سوره آل عمران: می

ها و همچنان کمر یابد، و به مقتضای این باور که دوری گزیدن از آزاررسانی به مخلوقات و هستندهو جاری می
کند. در آن صورت چگونه ممکن است چنین کسی در ردیف کافر قرار بگیرد؟ بستن به کارهای مفید است، عمل می

منکر هیچ حقیقتی به صورت آگاهانه نیست، بلکه برای  او هیچ تعمدی در نپذیرفتن حقیقت و زیر پا نهادن آن ندارد، و
ای برای وصل شدن به حقیقت بهتر از درون و کند که هیچ سرچشمهورزد، و تصور میرسیدن به حقیقت تالش می

کشد، اما به علت تفاوت ماهوی فرهنگی که در آن رشد یافته است، باطن آدمی نیست، و برای این هدف ریاضت می
 .شودیم متعلق به سپهر فرهنگی دیگر عاجز است و برایش قناعت بخش معلوم نمیاز درک مفاه

دهند و هم اعمال بد، به حکم ها عادتا هم اعمال نیک انجام میاگر از موضوع باورها بگذریم، به لحاظ عملی، انسان

که ارتکاب اعمال چنانهم :سرشتی که قرآن مجید اشاره کرده است: "فألهمها فجورها و تقواها" )سوره شمس
ردد، گشود، وجود ایمان مانع ارتکاب کفر جزئی نمیناروای از جنس کفر مانع وجود اعمال نیکوی از جنس ایمان نمی

کند. تنها کفر کامل و ایمان کامل است که با هم قابل را همزمان با خود حمل میو هر انسان درجاتی از کفر و ایمان 
ه توان یافت که در تمام زندگی دروغی نگوید، بافتد. یعنی به ندرت کسی را میجمع نیستند، و این به ندرت اتفاق می

ر کامل در وجود کسی اتفاق افتاد اش به خشم نیاید، هیچ انسان یا حیوانی را نیازارد و.. هر گاه کفخاطر خودخواهی
که تشخیص چنین کاری مستلزم اشراف بر مراحل باطنی وجود حق داریم که او را رسما کافر بخوانیم، اما چون

 تکفیر را ِگل هٔ اوست این کار برای ناظر بیرونی دشوار است. پس بهتر است، و بلکه الزم است، از اساس دریچ
عی به کفر کسی خودداری کنیم و داوری در این باب را به خدای علیم و حکیم بگیریم و از صادر کردن حکم قط

 .بگذاریم تا در روز قیامت خودش در میان بندگانش داوری کند
دیدگاه من در این زمینه بسیار نزدیک به دیدگاه مرحوم عالمه احمد مفتی زاده، از دانشمندان فقید کردستان، و از 

یم تواناست. ایشان نیز به این باور بود که در عصر حاضر ما به غیر مسلمانان نمی مجتهدان شافعی مذهب آن دیار
ردم عرضه درستی به م هٔ کند که حقیقت دین به شیوکافر بگوییم، زیرا از نظر ایشان کفر فقط وقتی تحقق پیدا می

دعوت شان مبتنی بر حکمت  گردد، و دعوت کنندگان به دین مانند پیامبر اسالم خودشان اسوه حسنه باشند، و روش
و موعظه حسنه و جدال باللتی احسن باشد، و برای طرف مقابل هیچ ابهام و اشکالی باقی نماند و پس از آشکارگی 
تمام و کماِل حقیقِت دین، آنان به صورت آزادانه و آگاهانه با آن به ستیزه و دشمنی برخیزند. از نظر ایشان شرایط 

توانیم غیر مسلمانان را کافر بخوانیم، و حتی حاضر فراهم نیست، و از این رو ما نمیتحقق چنان وضعیتی در عصر 
ها جنگ مسلمانان و غیر مسلمانان است جنگ آنان با مسلمانان را جنگ ایمان و کفر تلقی کنیم، بلکه این نوع جنگ

ایمان و کفر، وبسایت مجاهد کورد، شود. )عالمه کاک احمد مفتی زاده، های سیاسی و اقتصادی انجام می که با انگیزه
 (۲۰1۲ژوئیه  ۲5تاریخ 

مرحوم مفتی زاده تا حدی تفاوت داشته باشد، اما نتایجی که به  یدگاهدمن در تحلیل این موضوع با  یدگاهدممکن است 
ه حیث ا بدر هر حالت مبنای چنین تحلیلی مبنایی اخالقی است، به این معنا که خداوند ر رسیم شبیه هم است، وآن می

دانیم، و معتقدیم که احکام سنگین متعلق به کفر و کافران که در انصافی میذاتی عادل و منزه از هر گونه ستم و بی
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

کند که در زمان حیات پیامبر اسالم هیچ عذری در فهم هایی صدق میقرآن مجید آمده است تنها بر افراد و جماعت
 .ها متعلق به هر دین و آیینی که باشند از چنین احکامی مبرا هستندانسان هٔ اند. بقیحقیقت و در قبول آن نداشته

ایم، غیر که ما از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده و به شکل میراثی دارای این دین شدهچناناز منظر اخالقی، هم
اند، و در را به ارث برده شانمسلمانان نیز از پدر و مادری هندو، بودایی، زرتشتی، و غیره به دنیا آمده و دین

ً ای غیر مسلمان به دنیا میوضعیت عملی تفاوت چندانی با ما ندارند. ما هم اگر در خانواده دنبال همان راه  آمدیم قطعا
رفتیم که به ما به میراث رسیده بود. هم مسلمانِی ما و هم نامسلمانِی دیگران معلول علل متعددی است، و رسمی می

ان را درک کنیم، و غیر اخالقی است که رفتن به دنبال دین موروثی را برای خود بپسندیم و برای و باید عذر دیگر
اند و نه نامسلمانان سراپا عیب، بلکه هر دو گروه عیبعملی، نه مسلمانان سراپا بی هٔ دیگران ناپسند بدانیم. در عرص
اند و دارند. حتی از نظر اخالقی، فراوانی داشته کنند و هم هر دو خطاهایاند و میهم کارهای خوب فراوانی کرده

 .برخی جوامع غیر مسلمان، مثال جاپان، بر بسیاری از جوامع اسالمی برتری دارند
و نیز تاریخ ادیان،  (Comparative Religion) ایبر این بیفزاییم که از منظر علم دین شناسی تطبیقی/مقایسه

فهمیم، مفهومی توراتی است که از فرهنگ یهود آمده، و می شناسیم و میای که ما مفهوم کفر و تکفیر به گونه
فته رای پذیرفتنی به شمار میای برای تمامیت خواهی بوده است. پیش از آن تعدد ادیان وجود داشته و پدیدهوسیله

رست بوده است خطا و صواب یا درست و ناد هٔ است، و اگر بگو مگویی در این باب بوده است، حد اکثر در محدود
نه در سطح تکفیر و پیامدهای آن. احکام تند و آتشین در برابر مخالفان اعتقادی از دوران دیانت یهودی شروع شده 
و دیانت مبتنی بر کین و نفرت از طریق آنان به ملل دیگر سرایت کرده است. امروزه برخی از دانشمندان یهودی 

ین موضعی به هیچ صورت قابل دفاع اخالقی نیست. در میان پیروان اند چراکه چننیز شروع به تجدید نظر کرده
شان با موازین اخالقی در جریان است. رهایی های دینیتراز کردن آموزههایی اصالحی برای همادیان دیگر هم تالش

و  اخالقی کین و نفرِت دینی و گشودگی در برابر بندگان خدا، و داشتن حسن ظن به عاقبت آنان، امری هٔ از چنبر
ها به دوزخ بروند و برای ابد گرفتار زندگی شوق ما معطوف به این باشد که اکثریت انسان هٔ خردپسند است. نباید هم

 .جهنمی شوند
 

 :نتیجه گیری
های بنیادینی مانند ایمان و کفر تجدید نظر کنیم، و دو باره به عصر نزول  واژه اگر ما مسلمانان موفق شویم در کلید

نگی های سیاسی و فرهردیم، و دیگر رسوبات کالمی را که در این زمینه در بستر تاریخ و در اثر کشمکشقرآن برگ
ای به وجود آمده است کنار بگذاریم، از یک تنگنای بزرگ اخالقی و بلکه یک تنگنای بزرگ فرهنگی عبور و فرقه

بشری  هٔ توانیم صادقانه با خانوادد بود، بلکه میخواهیم کرد، و در آن صورت تعامل ما با دنیا بر مبنای منافقت نخواه
وارد همکاری شویم و نقش مثبتی در دنیای امروز برای خود تعریف کنیم. بدون آن، از یک سو ناچاریم با کشورهای 
 مختلف جهان، از هند و چین تا کره و جاپان، و از اروپا و افریقا تا امریکا و استرالیا در تعامل باشیم، و همزمان
آنان را کافر، دشمنان خدا، رانده شده از درگاه الهی، و مساوی با حیوانات و چارپایان تصور کنیم، اما در ظاهر 

گذاریم و به مشارکت با آنان در این دهکده شان احترام میوانمود کنیم که با هم همکاری متقابل داریم و به فرهنگ
های اخالقی های اخالقی اسالم و منافی تمام ارزشخالف ارزشجهانی خرسندیم. این تناقض و دوگانگی در کار ما 

ای از غیر مسلمانان هم آگاهی دارند که ما شمول است و ما را در تنگنای تمدنی سختی قرار داده است. پارهجهان
 هٔ گردن کنیم. عبور از ایندانیم ولی در وقت تعامل با آنان به چیز دیگری تظاهر میآنان را کافر و دشمن خدا می

ها و بازگشت به موضع قرآن در عصر نزول آن است. البته صعب العبور نیازمند بازنگری در تعریف این کلیدواژه
رستی د هٔ های آنان نیست. داوری در بارکه غیر مسلمانان را کافر نخوانیم به معنای تایید کامل اعتقادات و دیانتاین

ست، ولی تفاوت بسیار بزرگی است میان خطا دانستن یک عقیده تا کافر ای او نادرستی اعتقادات موضوع جداگانه
 .دانستن صاحب آن

کنم، یکی برای آشنایی بهتر با مفهوم ایمان و کفر، با عنوان: مفهوم دو کتاب را برای مطالعه در این باب توصیه می
برای آشنایی با ادیان بزرگ و  ایمان در کالم اسالمی، از توشیهیکو ایزوتسو، ترجمه زهرا پورسینا، و دیگری

های معنوی ادیان جهان، نوشته هانس کونگ، ترجمه حسن ها، با عنوان: ساحتو تفاوت آن های شباهتعرصه
 .قنبری

 .کنمانتقادهایی را که در این زمینه مستدل و روشمند مطرح شود با جبین گشاده استقبال می
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