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  دهلیز مناسب ورود به قرآن نیست فقیه 
  

  )مجموعه درسگفتارهاي سیري در سپهر قرآن(
  ): سوره معارججلسه پنجم(

  
  12/4/94سایت ملی ـ مذهبی، روز جمعه، مورخ:  :منبع

  
ی از برخی ازمفسران معتقدند بعضالبته  .سوره معارج از سور مکی قرآن است   به آن پرداخته می شود جلسه پنجم سـوره اي که در 

صبر  هاحوال قیامت و تنهایی و بی پناهی انسـان تأکید دارد و هم به مقول  برآیات این سـوره در مدینه نازل شـده اسـت. این سـوره  هم     
 زع و فزع انسانج قرآن در باب بی تابی و هپرداخته اسـت. سـبب اصـلی انتخاب این سوره براي این مبحث پاره اي نکات انسان شناسان   

شود که  تالش مینیز اشـاره  شـده اسـت.     مبتال هسـتند.  بدانخود کاذب و نا پیراسـته اي که کثیري از آدمیان   در این سـوره به  اسـت.  
ــود و  ــمس توضــیح داده ش تفاوت میان باخودي و بی خودي در نظام عرفانی و اخالقی ما  این که آیات این ســوره با غزلی از دیوان ش

  چه آثار و برکاتی براي ما دارد.شناخت این دو مقوله ه نکاتی است و متضمن چ
  

 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیم

تَعرُج الْمالئکَۀُ والرُّوح إِلَیه فی  ﴾3﴿منَ اللَّه ذي الْمعارِجِ  ﴾2﴿للْکَافرینَ لَیس لَه دافع  ﴾1﴿سـأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ  
یوم تَکُونُ  ﴾7﴿ونَرَاه قَرِیبا  ﴾6﴿إِنَّهم یرَونَه بعیدا  ﴾5﴿فَاصبِرْ صبرًا جمیال  ﴾4﴿یومٍ کَانَ مقْداره خَمسـینَ أَلْف سـنَۀٍ   

یبصـرُونَهم یود الْمجرِم لَو یفْتَدي   ﴾10﴿وال یسـأَلُ حمیم حمیما   ﴾9﴿عهنِ وتَکُونُ الْجِبالُ کَالْ ﴾8﴿السـماء کَالْمهلِ  
 یهنبِب ذئموذَابِ ینْ ع11﴿م﴾  یهأَخو هتباحــ ــیلَته الَّتی تُؤْوِیه  ﴾12﴿وص ومنْ فی األرضِ جمیعا ثُم ینْجِیه  ﴾13﴿وفَص

ــَّوى  ﴾15﴿ إِنَّها لَظَى کَال ﴾14﴿ ــانَ خُلقَ  ﴾18﴿وجمع فَأَوعى  ﴾17﴿تَدعو منْ أَدبرَ وتَولَّى  ﴾16﴿نَزَّاعۀً للش إِنَّ اإلنْس
الَّذینَ هم علَى صالتهِم  ﴾22﴿إِال الْمصـلّینَ   ﴾21﴿وإِذَا مسـه الْخَیرُ منُوعا   ﴾20﴿إِذَا مسـه الشـَّرُّ جزُوعا    ﴾19﴿هلُوعا 

 ﴾26﴿والَّذینَ یصدّقُونَ بِیومِ الدّینِ  ﴾25﴿للسـائلِ والْمحرُومِ   ﴾24﴿والَّذینَ فی أَموالهِم حقٌّ معلُوم  ﴾23﴿دائمونَ 
ــْفقُونَ    والَّذینَ هم لفُرُوجِهِم حافظُونَ  ﴾28﴿هِم غَیرُ مـأْمونٍ  إِنَّ عـذَاب ربِّ  ﴾27﴿والـَّذینَ هم منْ عـذَابِ ربِّهِم مش

فَمنِ ابتَغَى وراء ذَلک فَأُولَئک هم الْعادونَ  ﴾30﴿إِال علَى أَزواجِهِم أَو مـا ملَکـَت أَیمانُهم فَإِنَّهم غَیرُ ملُومینَ    ﴾29﴿
والَّذینَ هم علَى صـالتهِم   ﴾33﴿والَّذینَ هم بِشـَهاداتهِم قَائمونَ   ﴾32﴿تهِم وعهدهم راعونَ والَّذینَ هم ألمانَا ﴾31﴿

عنِ الْیمینِ وعنِ  ﴾36﴿فَمـالِ الـَّذینَ کَفَرُوا قبلَک مهطعینَ    ﴾35﴿أُولَئـک فی جنـَّات مکْرَمونَ    ﴾34﴿یحـافظُونَ  
ّزِینَ الشالِ عیمٍ  ﴾37﴿منَّۀَ نَعخَلَ جدأَنْ ی منْهرِئٍ مکُلُّ ام عطْمونَ  ﴾38﴿أَیلَمعا یمم م39﴿کَال إِنَّا خَلَقْنَاه﴾  مفَال أُقْس

فَذَرهم یخُوضــُوا  ﴾41﴿علَى أَنْ نُبدّلَ خَیرًا منْهم وما نَحنُ بِمســبوقینَ  ﴾40﴿بِرَبِّ الْمشــَارِقِ والْمغَارِبِ إِنَّا لَقَادرونَ 
ــُونَ   ﴾42﴿ویلْعبوا حتَّى یالقُوا یومهم الَّذي یوعدونَ  ــبٍ یوفض ــرَاعا کَأَنَّهم إِلَى نُص یوم یخْرُجونَ منَ األجداث س

﴿43﴾ ۀً أَبعونَ خَاشدوعي کَانُوا یالَّذ موالْی کلَّۀٌ ذَلذ مقُهتَرْه مهار44﴿ص﴾  
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 مهربانبخشنده  ه نام خداوندب

   	»1«اى پرسیدشوندهاى از عذاب واقعپرسنده
   		»2«اى نیستکه اختصاص به کافران دارد [و] آن را بازدارنده

   								»3«[و] از جانب خداوند صاحب درجات [و مراتب] است
   							»4«روندفرشتگان و روح در روزى که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او باال مى

   			»5«پس صبر کن صبرى نیکو
   		»6«بینندزیرا آنان [عذاب] را دور مى

   	»7«بینیمو [ما] نزدیکش مى
   		»8«روزى که آسمانها چون فلز گداخته شود

   						»9«و کوهها چون پشم زده گردد
  » 10«و هیچ دوست صمیمى از دوست صمیمى [حال] نپرسد

کند که کاش براى رهایى از عذاب آن روز مى توانست دهند گناهکار آرزو مىآنان را به ایشان نشان مى
   							»11«پسران خود را عوض دهد

   				»12«و [نیز] همسرش و برادرش را
   						»13«دهداش را که به او پناه مىو قبیله

   													»14«کردداد] و آنگاه خود را رها مىو هر که را که در روى زمین است همه را [عوض مى
   				»15«کشدنه چنین است [آتش] زبانه مى

   							»16«سر و اندام را برکننده استپوست
   							»17«هر که را پشت کرده و روى برتافته

   	»18«خوانداه داشته] فرا مىو گرد آورده و انباشته [و حسابش را نگ
   	»19«تاب] خلق شده استبه راستى که انسان سخت آزمند [و بى

  » 20«اى به او رسد عجز و البه کندچون صدمه
   								»21«و چون خیرى به او رسد بخل ورزد

  » 22«غیر از نمازگزاران
   		»23«کنندهمان کسانى که بر نمازشان پایدارى مى

   				»24«اموالشان حقى معلوم استو همانان که در 
   					»25«براى سائل و محروم

  » 26«و کسانى که روز جزا را باور دارند
   	»27«و آنان که از عذاب پروردگارشان بیمناکند
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  » 28«توانند بودچرا که از عذاب پروردگارشان ایمن نمى
  » 29«کنندو کسانى که دامن خود را حفظ مى

   					»30«یزانشان که [در این صورت] مورد نکوهش نیستندمگر بر همسران خود یا کن
   	»31«و هر کس پا از این [حد] فراتر نهد آنان همان از حد درگذرندگانند

   					»32«کنندو کسانى که امانتها و پیمان خود را مراعات مى
   	»33«اندو آنان که بر شهادتهاى خود ایستاده
   						»34«رزندوو کسانى که بر نمازشان مداومت مى

   							»35«آنها هستند که در باغهایى [از بهشت] گرامى خواهند بود
   				»36«اند به سوى تو شتابانچه شده است که آنان که کفر ورزیده

   		»37«آورند]گروه گروه از راست و از چپ [هجوم مى
   							»38«بندد که در بهشت پر نعمت درآورده شودآیا هر یک از آنان طمع مى

  » 39«دانند آفریدیمنه چنین است ما آنان را از آنچه [خود] مى
   				»40«کنم که ما تواناییم[هرگز] به پروردگار خاوران و باختران سوگند یاد مى

   					»41«که به جاى آنان بهتر از ایشان را بیاوریم و بر ما پیشى نتوانند جست
   					»42«اند مالقات نمایندرا که وعده داده شده پس بگذارشان یاوه گویند و بازى کنند تا روزى

   				»43«روزى که از گورها[ى خود] شتابان برآیند گویى که آنان به سوى پرچمهاى افراشته مى دوند
دیدگانشان فرو افتاده [غبار] مذلت آنان را فرو گرفته است این است همان روزى که به ایشان وعده داده 

  »44«شدمى
 در سنت شیعی دانسته اند و این که کسی منکر امام علی خالفتو غدیر خم  هرا قص معارج ان شیعی شأن نزول سورهبرخی از مفسـر 

بر این باورند که این سوره اما مفسـران اهل سنت   شـد و به پیامبر اعتراض کرد خداوند نیز او را وعده عذاب او را داد. امامت امام علی 
  قیامت و عذاب آن روز بوده است. هناظر به پرسشی دربار

ظی آن روز را در این سوره نباید به معناي تحت اللف.  تَعرُج الْمالئکَۀُ والرُّوح إِلَیه فی یومٍ کَانَ مقْداره خَمسـینَ أَلْف سنَۀٍ 
در روز ضـرب کنیم و یک عدد ریاضی را  عظمت آن روز اسـت نه به معناي این که پنجاه هزار سـال را   فهمید بلکه به معناي شـدت و  

م چنان که هواقعاً به معناي هزار نیســت بلکه نشــانه تأکید خداوند بر امري اســت.  "الف"قدر نیز  هبه دسـت آوریم. براي مثال در ســور 
یست بلکه ن بار ریاضی صد ،بار گفتم این کار را نکن. این صـد بار  در زبان فارسـی هم یک مادر ممکن اسـت به فرزندش بگوید صـد   

  تأکید مادر بر عدم انجام آن کار است.   هنشان
وفَصــیلَته  .ه وصــاحبته وأَخی .یبصــرُونَهم یود الْمجرِم لَو یفْتَدي منْ عذَابِ یومئذ بِبنیه  .وال یســأَلُ حمیم حمیما 

مضِ جی األرنْ فمو ی تُؤْوِیهالَّت نْجِیهی ا ثُما لَظَى  .یعى .کَال إِنَّهلشَّوۀً للَّى.نَزَّاعتَورَ وبنْ أَدو معى .تَدعفَأَو عمجو.  
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ر آن روز دتنهایی و بی پناهی انســان  در آیات بعدي بهو خداوند احوال روز قیامت را بیان می کند در آیات ابتدایی ،در این ســوره 
و حاضــر اســت تمامی که خود را از عذاب روز قیامت برهاند  که انســان مفر و پناهگاهی ندارد و به دنبال این اســتروزي  می پردازد.

 ا کند. ولیی که در آن قرار گرفته رهایی پیدبتواند از این موقعیت ســختبلکه  فدا کند تا و کســانی را که در زمین هســتند  شخویشــان
  .و انسانی که پشت به حق کرده است عذاب را می چشد خداوند هشدار می دهد که انسان گناهکار

رآن مطرح ق هدر این آیات دیدگاه هسـتی شناسان . وإِذَا مسه الْخَیرُ منُوعا .إِذَا مسـه الشَّرُّ جزُوعا    .إِنَّ اإلنْسـانَ خُلقَ هلُوعا 
ــود.  ــود و احکام کلی در این زمینه داده می ش ــول بر هماین احکام علی اال می ش ــخص    هص ــود مگر این که ش ــان ها اطالق می ش انس

انسان موجودیست که هم ناشکیب است و هم طاقت خویشـتن داري کند و بر روي خود کار کند تا این اوصـاف را به حداقل برساند.   
ر البته افرادي که صفات ذکر شده د .کمی دارد. در مقابل رنج و سـختی بی طاقت اسـت و هرگاه خیري به او می رسـد بخیل می شود   

اکدامنان ، پندارات، منفقین، امانن. نمازگزاراانسـان صـادر شـد نمی شوند    هکه دربار این احکام کلیآیات بعدي را دارا باشـند مشـمول   
  و... خارج از این احکام کلی هستند.

ــلّینَ  ــالتهِم دائمونَ  .إِال الْمص ــائلِ والْمحرُومِ  .لَّذینَ فی أَموالهِم حقٌّ معلُوم وا .الَّذینَ هم علَى ص در نظام  .للس
ثابه رذایل معارج به م هربه نظر می رسـد اوصـافی که در سو   عرفانی موالنا مفهوم باخودي و بی خودي از یکدیگرتفکیک شـده اسـت.  

 وو از نظر اموالنا قلمداد شود. موالنا باخودي را مذموم شمرده اخالقی بر شـمرده شـد می تواند ذیل مفهوم با خودي در سـنت عرفانی    
رار ق در مقابل بی خوديباخودي . و دروغین ، خود فربه شـده که اصــناف رذایل در او نهادینه شــده اســت  با خودي یعنی خود کاذب 

  که به معناي فاصله گرفتن از خود کاذب و فربه است. می گیرد
بتواند  اگر شخص اوست.کاذب و هناپرورد ناشی از خود انسـان  زودرنج بودن، نا شـکیبا بودن ، شـکننده بودن و حریص بودن   هقصـ 

ــکالت روحی و اعوج ــوداجات روانی بر مش ــورت که خویش فائق بیاید با بی خودي مواجه می ش از او رخت بر می  رذایل در این ص
  زي باقی نمی ماند.از آن انسان حریص و بخیل چی بندد و دیگر

ــی که باخودي، یار چه خار آیدت   !آن نفسـ
  اين نفسـی که باخودي، خود تو شکار پشه آ
ــتآ ــی که باخودي، بسـ ــهغ ابر ۀن نفسـ   ياصـ
ــی کـه بـاخودي، یـار کنـاره می    آ   کندن نفسـ

ــی آن ــرده خزان همچو باخودي، که نفس   ايفس
ــ   توســــت  قرار طلــب از قراریــتبی ۀجمل
ــت ۀجمل ــت گوارش طلب از ناگوارشـ   اسـ

  توســــت مراد طلــب از مرادیــتبی ۀجملــ
ــق مهر یار نی     ــو، عـاشـ ــق جور یـار شـ   عـاشـ

ــی که بی     !خودي، یار چه کار آیدتوآن نفس
  خودي، پیل شکار آیدتوآن نفسـی که بی 
  خودي، مه به کنار آیدتوآن نفســی که بی

ــی کـه بی    آیدت یار ةخودي بـاد وآن نفسـ
ــی که بی   خودي دي چو بهار آیدتوآن نفسـ

ــو، تــا کــه قرار آیــدت طــالــب بی   قرار شـ
  ترك گوارش ار کنی، زهر گوار آیــدت
ــار آیــدت    ــه هـمــه مـرادهــا همچو نث   ور ن
ــق زار آیــدت     تــا کــه نگــار نــازگر عــاشـ
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  رســد چون تبریز از دینشــمس شـرق  خسـرو 
  

ــتــاره    1هــا واهللا عــار آیــدتاز مــه و از سـ
  

بیش  . شکار پشه بودن کم وشود، فیل شکار او می شد بی خود هرگاهپشـه می شـود و    از نظر موالنا انسـان اگر با خود باشـد شـکارِ   
همان ناشـکیبا بودن و کم ظرفیت بودن اسـت که قرآن بدان اشـاره می کند. زیرا کسی که خود را باال می پندارد و خودخواه است هر    

ابی می با شئونی که براي خود در نظر گرفته است، نیست بی تگاه با دیگران مواجه می شـود و یا رفتاري از دیگران می بیند که مطابق  
کند و فکر می کند چنان که باید او را نشــناخته اند و مورد احترام قرار نگرفته اســت. انســان باخود خیلی متوقع می شــود و انتظار دارد  

شـد. اما از سـویی دیگر انسان اگر بی   همه در خدمت او باشـند. چنین انسـانی حریص نیز می شـود زیرا می خواهد خودش در صـدر با    
خی دارد و دریا فرا هزیرا چنین انسانی هاضم ر او می شودیل شکاپخود باشـد و خود را در میان نبیند نه تنها شـکار پشـه نمی شود بلکه    

ز او زع و فزع ادل اســت.  انســان دریا دل حتی اگر کژي به او برســد آن را در خود می شــوید آن گاه  کم و بیش آن ناشــکیبایی و ج 
البته ما انسـان هسـتیم و احسـاسـات و عواطف داریم و نمی شـود از خود انتظار داشـته باشیم که در مقابل نامالیمات        .رخت بر می بندد

  با سختی ها و نامالیمات مهم است. هاما نوع مواجه کالً خم به ابرو نیاوریم
  ولی انسان بی خود حتی زمستان را نیز بهار می بیند.با خود زیاد غصه می خورد و مثل خزان افسرده است آدمِ 

ه انسان، درباراز آن حکم کلی قرآن این که نمازگزاران و کسـانی که حقی را از مال خودشـان براي سـائلین در نظر گرفته اند،     رِّسـ 
ی به دي می رسند . زیرا انسان وقتمسـتثناء شـده اند، چیسـت؟  از نظر موالنا سرِّش این است که چنین انسان هایی از باخودي به بی خو   

ســائل نظر می کند از خودش به در می آید و معطوف به دیگري می شــود . اگر کســی به روز قیامت  باور داشــته باشــد و زوال و فناي 
رد و نمی نگامور او، خود محورانه نمی شــود ، صــرفاً از منظر خویش دنیا را  هاین دنیا را ببیند روي خودش حســاب باز نمی کند یا هم

. نداز جایی بر می گیرد و به سویی دیگري نظر می کرا  خود دنیاي او فراخ می شـود. کسی که به دیگري توجه می کند یعنی صورت 
 اینر بهسـتند. به همین دلیل عارفان ما حتی بر عشق زمینی نیز تأکید داشته اند زیرا  خودي بی مسـیر   درپاي نهادن چنین کسـی مسـتعد   

سـنی هم که نداشته باشد شخص را از خود خارج ساخته و معطوف به دیگري می کند. از نظر  عشـق زمینی هیچ گونه ح که بودند  باور
  رذائل خودپرستی و خود شیفتگی می باشد.العرفا ام 

ــ عاشــقی گــر  ــن ســر و گــر زان سرس   تزی
        

ــا را بـــدان ســـر رهبرســـت      2عاقبـــت مـ
  

ــا  ــوداي مـ ــوش سـ ــق خـ ــادباش اي عشـ   شـ
ــا اي دواي  ــاموس مـــــ ــوت و نـــــ   نخـــــ

  

  اي طبیـــب جملـــه علـــت هـــاي مـــا       
ــا  ــالینوس مــ   3اي تــــو افالطــــون و جــ
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عرفـا بـه   . مجـاز پلـی اسـت بـه سـوي حقیقـت       قـه . الـی الحقی  ةالمجـاز قنطـر  معروفـی دارنـد:    هو بر همین سیاق هم عرفـا جملـ  
یــک دارو نگــاه مــی کردنــد زیــرا معتقــد بودنــد شــخص عاشــق چــون مفتــون و مســحور دیگــري شــده   مثابــهعشــق زمینــی بــه  همقولــ

الاقــل چنــد صــباحی بــه خــود نپــردازد. ولــی بایــد   همــین باعــث مــی شــود  اســت و مــی خواهــد در چشــم معشــوق جمیــل بنمایــد، 
  توجه کرد که :

ــی بـــود       ــی رنگـ ــایی کـــز پـ ــق هـ   عشـ
ــت   ــو باقیسـ ــزین کـ ــده گـ ــق آن زنـ   عشـ

  

ــود ع   ــق نبــ ــود شــ ــی بــ ــت ننگــ   عاقبــ
  4فزایـــت ساقیســـتکـــز شـــراب جـــان

  
 . اما به هر حال معطوفباشــد و محدود و فانی نباشــد ازلیاســت انســان عاشــق کســی شــود که زنده و معشــوق   خوببه تعبیر موالنا ، 

 هتوأم با وفا را با او تنظیم کردن فتح باب خوبیســـت براي این که انســـان بر رذیل هنوعی رابط دیگري شـــدن یا به تعبیر گارســـیا مارکز
  باخودي فائق آید و پاي در مسیر بی خودي نهد.

ــدگاه         ــین از دی ــم چن ــوده و ه ــر نم ــرآن ذک ــول ق ــیري در تح ــاب  س ــان در کت ــدس بازرگ ــه مهن ــان چ ــر  چن ــی دیگ ــرآن  برخ از ق
محـوري مـی    هبیـان شـده  و بیشـتر آیـات ایـن دسـته از سـوره هـا بـه چنـد نکتـ            در سوره هـاي مکـی احکـام فقهـی کـم تـر      ,  پژوهان

ــی.     ــاي انســان و احکــام اخالق ــد، احکــام قیامــت، زوال و فن ــن نکــات محــوري عبارتنــد از:  وحــدانیت و عظمــت خداون ــردازد. ای  پ
ــه تر اخالقیســت. کــم تــر فقهــی اســت و بیشــ  هنجــاري در ســوره هــاي مکــی احکــام هنجــاري آمــده اســت امــا ایــن احکــام  البتــه  ب

و توجــه  فقهــی اســتحجم دســتورالعمل هــاي اخالقــی و هســتی شــناختی و انســان شــناختی قــرآن بیشــتر از احکــام    عبــارت دیگــر
ــا ایــن مــتن مقــدس مهــم و ضــروري اســت. کســانی کــه بــا ســوی    فقهــی بــه ســراغ ه بــه ایــن نکتــه در خــوانش قــرآن و روبروشــدن ب

ــتن    ــرآن و تفکیــک م ــد در خــوانش ق ــرآن مــی رون ــرآن     ق ــدن جــامع ق ــرآن و فهمی ــات ق ــم کــردن آی ــی االه ــم و ف از حاشــیه و اه
  دچار خطاهایی جدي خواهند شد.  

و توازن ت قی و هسـتی شناسانه محل تأمل اس حکام فقهی قرآن نیسـت اما اهمیت این نکات اخال البته این نکته به معناي نادیده گرفتن ا
داشت  باید توجه پیامی که در این متن مقدس قرار داده شـده اسـت، ضـروریسـت.     این موارد براي بهتر فهمیدن هبرقرار کردن میان هم

ــمن احکام فقهی بود بعید بود که ماندگار شــود و دلی   که این متن مقدس با متون دیگر تفاوت دارد . اگر این کتاب مقدس فقط متض
بلکه این  ون احکام فقهی قرآن نشـــدندتنیز در ابتدا مفمخاطبان پیامبر . نمی شـــود با باید و نبایدها دل کســـی را جذب کرد  را برباید.
. شــدند. ور اوون و مســحتدر پیام پیامبر دیدند مف ســوگردانی و پیام هاي هســتی شــناســانه و اخالقیگونه  به دلیل این که یکمخاطبان 

  سراي قرآن شد.بنابراین قرآن شناسی ما نیز باید این گونه سامان پیدا کند و از این منظر و دهلیز باید وارد 
  احوال کافران و در رسیدن قیامت است. هآیات انتهایی سوره معارج نیز دربار

                                                             
  زرگر آوردن به سمرقند به رسوالن پادشاه ، فرستادن9 اول ، بخش دفتر معنوي، مثنوي  4 .
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افر فقهی و میان کمطابق منطق قرآنی کافران سـخن می گوید مراد از کافران چه کسـانی هسـتند؟ باید توجه داشــت     هباروقتی قرآن در
ن معنا کافران سخن می گوید در باب کافران حقیقی است نه کافران فقهی . به ایه . آیاتی که دربارکافر حقیقی باید تفکیک قائل شـد 

که از نظر فقهی کافر کسـی اسـت که کافر به کتاب قرآن است و پیروان ادیان دیگر که قرآن را قبول ندارند کافر محسوب می شوند   
ات قرآن آمده اسـت که کثیري از غیر مسلمانان نیز   . روشـن اسـت که این معناي از کفر محل کالم قرآن نیسـت. زیرا در بعضـی از آی    

اما در عین  دنشـامل کسـانی که اهل کتاب نیست   رویکرد قرآنی، احکام قرآنی در باب کفر حتی مطابقمهتدي هدایت خداوند هسـتند.  
باب  ادقانه درانی که صاین احکام حتی بر کس یز نمی شـود. در یک سطح باالتر هسـتند ن مانند بودیسـم و زرتشـت    ادیانیحال باورمند 

  بار نمی شود.   یز نهستی و عالم متافیزیک غور و تفکر کرده اند،  و به نتایج دیگري غیر از آنچه پیامبران توصیه کرده اند برسند، 
وگرنه  ندو کافر کسـی است که عامداً و عالماً امري را می داند و بر آن پاي می نهد و آن را انکار می ک کفر به معناي پوشـاندن اسـت   

ر جشن د کافر محسوب نمی شود. به این درك نائل نشود، اگر یمجدانه به دنبال درك حقیقت باشد حتهم نه و ااگر کسـی هم صـادق  
سـالگی برتراند راسـل فیلسـوف انگلیسی و ملحد معاصر ، خبرنگاري از او پرسید که ظاهراً شما پیرترین و مشهورترین ملحد روي     90

نیست  شما اشتباه کردید که می گفتید خدایی در کارعالم خبري است و  در ایناز دنیا رفتید و متوجه شدید که زمین هسـتید اگر شما  
راسـل  با حاضـرجوابی همیشـگی خود پاسـخ می دهد که اگر آنچه شما می گویید رخ دهد من در آن دنیا      , آن وقت چه می گویید؟

ــخن را     به احترام کالهم را بر می دارم و به خدا می گویم ــی این س ــم. اگر کس ــتید که من به تو برس ــانه نگذاش چرا در دنیا این قدر نش
  صادقانه و مجدانه بگوید به نظر نمی رسد که مشمول احکام کافران در قرآن شود.

ــا   ــنید در قرآن در بـاب کـافران از کسـ ــخن می گوید که در هنگام شـ  و ماالمال از نفرت و کینه آن ها دل ،یاد و ذکر خداوندن نی سـ
انکار متفاوت از نفرت اســت. کسـی که صــادقانه و مجدانه کوشــیده اســت اما اعتقاد به خداوند پیدا نکرده   بنابراین  شـمئزاز می شــود. ا

اسـت متفاوت از کسـی اسـت که عامداً و عالماً حق را می پوشاند . فرد اول دچار خطاي معرفتی شده و فرد دوم دچار خطاي اخالقی    
  .ران در قرآن مشمول خطاي اخالقی است نه خطاي معرفتیگشته است. احکام کاف

  هدایت را فراخ تر نمود. هبا تفکیک خطاي اخالقی و خطاي معرفتی می توان دایره کافران را مشخص کرد وجاد
  
  


