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چکیده
در قرآن ،ایمان کلید رستگاری و کفر عامل شقاوت انسان است .اما آیا ایمان و کفر در قرآن
یک معنا و یک مرحله دارد؟ از آیاتی از قرآن برمیآید که خداوند به کسانی که ایمان آوردهاند
دستور میدهد که به خدا و پیامبر و کتاب ایمان آورند؛ آیا دستور به ایمان به فرد مؤمن تحصیل
حاصل نیست؟ مفسران برای حل این مشکل بیانهای مختلف و متفاوتی ارائه کردهاند .اما
سخن این نوشتار این است که ایمان دو مرحله دارد ،یکی اصل حقپرستی که فطری است و
دیگری تسلیم شدن در مقابل مصادیق حق .این آیات به این دو مرحله از ایمان اشاره دارند.
همچنین مطابق قرآن کفر نیز دو مرحله دارد ،یکی اینکه باورهای کسی مطابق حق نباشد و
دیگر اینکه با حق عناد داشته باشد .کفر دوم است که باعث هالکت انسان میشود ،اما کفر اول
ممکن است با ایمان فطری جمع شود .کلید نجات و رستگاری همان تسلیم بودن در مقابل
حق ،یعنی ایمان فطری است.
واژگان کلیدی :ایمان و کفر در قرآن؛ مراحل ایمان و کفر؛ ایمان فطری؛ قرآن و نجات؛ قرآن
و تکثرگرایی دینی.

* استادیار دپارتمان فلسفه ،دانشگاه مفید ،قم ،ایران.

Email: asoleimani@mofidu.ac.ir
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مقدمه
بیتردید واژۀ «ایمان» مهمتر ین و اساسیتر ین واژه در مجموعه واژگان قرآن است .اگر دین را
در تعر یفی کالمی و درون دینی به «برنامه خدا برای رستگاری انسان» تعر یف کنیم ،رستگاری
انسان تنها هدف دین به حساب میآید .هرگز نباید تردید کرد که در ادبیات قرآنی رستگاری
انسان به ایمان او گره خورده است ،بهگونهایکه بدون ایمان هیچگونه رستگاری وجود ندارد.
اما ماهیت این ایمان چیست و متعلق آن چه چیزی باید باشد که باعث رستگاری انسان شود؟
پرسش فوق نشان میدهد که مبحث «ایمانشناسی» مهمتر ین بحث در نظام االهیاتی قرآن
است .بحث ایمان در قرآن چنان مهم است که مشتقات این واژه بیش از پانصد بار در این کتاب
بهکار رفته است.
واژۀ مقابل «ایمان» در قرآن کلمۀ «کفر» است که باز مشتقات آن صدها بار در این کتاب
تکرار شده است .اگر «ایمان» در قرآن کلید رستگاری و نجات است« ،کفر» عامل هالکت و
شقاوت ابدی است.
َ
کلمۀ «ایمان» در لغت از ر یشۀ «امن» است و گو یا کسی که ایمان میآورد در امنیت قرار
میگیرد ،کما اینکه آیهای از قرآن به این امر اشاره دارد 1.امام علی (ع) در حدیثی میفرماید:
«من آمن َامن؛ هرکس ایمان َ
آورد در امنیت است( ».آمدی 1410 ،ق)1487 :
ِ
واژه «کفر» در لغت بهمعنای پوشاندن چیزی است 2.اما درباره اصطالح قرآنی آن در حدیثی
از امام صادق (ع) آمده است که این واژه به پنج معنا بهکار رفته است :یکی انکار خدا و قیامت
که خود دو صورت دارد ،یا آ گاهانه است و یا ناآ گاهانه؛ صورت سوم ،کفر نعمت است در مقابل
شکر آن مانند آیۀ  7سورۀ ابراهیم؛ صورت چهارم ترک دستورات االهی است ،مانند آیۀ  85از
سوره بقره؛ صورت پنجم بیزاری جستن است ،مانند آیۀ  4از سوره ممتحنه3.

سخن ما در این نوشتار نه درباره معنای لغوی ایمان و کفر است و نه درباره کاربردهای
گوناگون این واژه در قرآن .سخن ما درباره ایمان و کفری است که نجات و رستگاری یا
 .1نک :انعام.82 ،
 .2نک :راغباصفهانی 1412 ،ق.714 :
 .3نک :الطر یحی 3 :1985 ،و .476-475 /4

ایمان و کفر دو مرحلهای قرآن  /سلیمانی 3

هالکت و شقاوت انسان به آن بستگی دارد .ادعای ما این است که هم ایمان و هم کفر در
قرآن دو مرحله دارد که عدم تفکیک آنها باعث کج فهمی در بحث رستگاری شناسی قرآن
می شود .فهم درست دو مرحله ایمان و دو مرحله کفر مبنایی برای شناخت درست
رستگاری شناسی عادالنه قرآن فراهم می کند .در این نوشتار ابتدا به بحث ایمان دو
مرحله ای و سپس به ب حث کفر دو مرحله ای و در پایان به بحث نتایج نجات شناسانه دو
بحث اول خواهیم پرداخت.

الف -ایمان دو مرحلهای قرآن
سخن را از دو آیه بحثانگیز قرآن آغاز میکنیم .شگفتی این دو آیه از این جهت است که در
آنها به کسانی که ایمان آوردهاند دستور داده میشود که ایمان بیاورند:
َ َ
َّ َ َ ُ َ ْ َ َّ
«یا َأ َیها َّالذ َین َآم ُنوا آم ُ
اب ال ِذی َن َّزل َعل ٰی َر ُس ِول ِه؛ ای کسانی که ایمان
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آوردهاید ،به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاده ایمان بیاورید( ».نساء)136 ،
َّ
َ َّ
«یا أی َها ال ِذی َن َآم ُنوا ا َّت ُقوا الل َه َو ِآم ُنوا ِب َر ُس ِول ِه؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،از خدا پروا دار ید
و به پیامبر او ایمان آورید( ».حدید)28 ،
در این دو آیه از کسانی که ایمان آوردهاند خواسته میشود که ایمان بیاورند و این تحصیل
حاصل است .مفسران سخنان متفاوتی برای حل این مشکل دارند:
صاحب التبیان فی تفسیر القرآن سه وجه در تفسیر آیه اول نقل کرده است؛ نخست اینکه،
مخاطب این آیه منافقین هستند .در واقع آیه میفرماید« :ای کسانی که ایمان ظاهری آوردهاید،
ایمان باطنی و واقعی بیاور ید»؛ وجه دوم ،که جبائی و بلخی و زجاج اختیار کردهاند ،این است
که مخاطب آیه عموم مسلمانان است و از آنان میخواهد که به ایمان خود ادامه دهند؛ وجه
سوم ،که طبری انتخاب کرده ،این است که مخاطب آیه اهل کتاب است و از آنان میخواهد که
شما که به خدا و پیامبران پیشین ایمان آوردهاید به پیامبر اسالم ایمان آورید .ایشان قول اول را
مناسب تشخیص داده مناسب مذهب میشمارد 1.صاحب تفسیر مجمع البیان و روض الجنان
 .1نک :طوسی ،بیتا.357 /3 :
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ً
دقیقا همین سه وجه را نقل و قول اول را پذیرفتهاند 1.با این حال طبرسی در کتاب تفسیر دیگرش
ً
ظاهرا قول دوم را برگز یده؛ چرا که میگو ید ،مقصود این است که ای مسلمانان به ایمان خود
استوار باشید و آن را ادامه دهید 2.تعداد قابل توجهی از مفسران نظر اول را پذیرفته و با تعابیر
مختلف آن را بیان کردهاند ،تعابیری از قبیل اینکه« :ای کسانی که با زبان ایمان آوردهاید با قلب
ایمان آورید»؛ یا «ای کسانی که به ظاهر ایمان آوردهاید ،به باطن ایمان آورید» و امثال آنها3.

با ایـن حال برخی از مفسران وجـه دوم را ترجیـح دادهانـد و آیه را این گونه معنـا کردهاند که:
«ای کسانی که ایمان آورده اید به ایمان خود ادامه دهید 4».برخی مفسران از ابنعباس شأن
نزولی برای آیه نقل کردهاند و آن اینکه برخی بزرگان اهل کتاب به پیامبر (ص) عرض کردند که
ما به تو و کتاب آسمانی تو و موسی و عز یر ایمان میآوریم ولی به سایر کتابهای آسمانی و
سایر انبیا ایمان نمیآوریم .آیه درباره آنان نازل شده و به آنان دستور داده که باید به همه ایمان
آورند 5.مفسر دوم ادامه میدهد که اگر از شأن نزول چشمپوشی کنیم میتوانیم احتمال دهیم که
مقصود مسلمانان باشد و به آنان دستور میدهد که ایمان واقعی و باطنی بیاورند.
مفسر دیگری میگوید« ،معنای آیه این است که ای کسانی که تقلیدی ایمان آوردهاید ،تحقیقی یا
علمی یا عینی ایمان بیاورید( ».ابنعربی 1422 ،ق )157 /1 :فخررازی اقوال را در تفسیر این آیه دو
دسته تقسیم کرده ،یک دسته کسانی که میگویند مخاطب آیه مسلمانان هستند و دسته دیگر کسانی
که میگویند مخاطب غیر مسلمانان ،از اهل کتاب یا منافقان یا مشرکان هستند .ایشان میگوید،
«اکثر عالمان قول اول را برگزیدهاند ،یعنی اینکه مخاطب آیه مسلمانان است؛ ایشان میگوید ،حتی
کسانی که قول اول را برگزیدهاند چند قول در بیان آیه دارند :یکی اینکه به ایمان خود ادامه دهید؛ دیگر
اینکه ای کسانی که تقلیدی ایمان آوردهاید تحقیقی ایمان بیاورید؛ سوم اینکه ای کسانی که با دالیل
مجمل ایمان آوردهاید با دالیل تفصیلی ایمان بیاورید و( »....فخررازی 1420 ،ق)242 /11 :
 .1نک :طبرسی 191 /3 :1372 ،و رازی 1408 ،ق.149 /6 :
 .2نک :طبرسی.149 /6 :1377 ،
 .3نک :فیضکاشانی 1415 ،ق510/1 :؛ کاشانی 1410 ،ق360/1 :؛ الهیجی :1368 ،ذیل آیه فوق و قمیمشهدی،
.563 /2 :1368
 .4نک :آلوسی 1415 ،ق163 /3 :؛ زمخشری 1407 ،ق575 /1 :؛ کاشانی 1423،ق 172 /2 :و جاللین 1416 ،ق.103 /1 :
 .5نک :میبدی 730 /2 :1371 ،و مکارم شیرازی.166 /4 :1374 ،
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صاحب تفسیر المیزان میگو ید ،مقصود از آیه این است که« :ای کسانی که بهصورت اجمالی
ایمان آوردهاید ،بهصورت تفصیلی ایمان بیاور ید1».

اینها مهمتر ین نظرات در تفسیر آیۀ  136از سوره نساء بود .در تفسیر آیۀ  28از سوره حدید
نیز اختالف آرای ز یادی وجود دارد .تعدادی از مفسران بر آن رفتهاند که ،ازآنجاکه آیه قبل از
این آیه دربارۀ مسیحیان و پیروان حضرت عیسی است ،این آیه خطاب به مسیحیان است و از
آنان میخواهد که به محمد (ص) ایمان آورند .در واقع تفسیر آیه این است که ای مسیحیانی
که به خدا و عیسی (ع) ایمان آوردهاید به حضرت محمد (ص) نیز ایمان بیاور ید2.

برخی از مفسران مخاطب آیه را کل اهل کتاب میشمارند و میگو یند مقصود این است که
ای کسانی که به خدا و موسی و عیسی (ع) ایمان آوردهاید به محمد (ص) ایمان آورید3.

محیالدین ابنعربی میگو ید« ،مقصود از آیه این است که ای کسانی که بهصورت یقینی
ایمان آوردهاید پرهیزگاری پیشه کنید و با استقامت در اعمال و احوال خود از طر یق تبعیت از
پیامبر (ص) به او ایمان آورید( ».ابنعربی 1422 ،ق )322 /2 :صاحب تفسیر المیزان سخنی
شبیه همین دارد .ایشان میگو ید« ،مقصود این است که ای مسلمانان با اطاعت کامل در اوامر
و نواهی به پیامبر ایمان بیاور ید( ».طباطبایی 1417 ،ق)174 /19 :
صدرالمتألهین میگوید« ،مقصود این است که ،ای کسانی که به یگانگی و علم و قدرت خدا ایمان
آوردهاید و پیامبران او را تصدیق کردهاید ،تقوا پیشه کنید و به پیامبر او ایمان آورید ».ایشان همچنین احتمال
میدهد که مخاطب آیه اهل کتاب باشند .همچنین از ابنعباس نقل میکند که« ،مقصود این است
که ،ای کسانی که ایمان ظاهری آوردهاید ایمان باطنی بیاورید( ».صدرالمتألهین)304 /6 :1366 ،
صاحب تفسیر روح المعانی از ابوحیان این سخن را نقل میکند که« ،مخاطب آیه مسلمانان
هستند و نه اهل کتاب .ایشان میگو ید ،روایات این قول را تأیید میکند و روایاتی در تأیید آن
نقل میکند( ».آلوسی 1415 ،ق)192 /14 :
 .1نک :طباطبایی 1417 ،ق.112 /5 :
 .2نک :فخررازی 1420 ،ق475 /29 :؛ میبدی503 /9 :1371 ،؛ خطیب ،بیتا800 /14 :؛ جاللین 1416 ،ق544 /1 :؛
الهیجی :1373 ،ذیل آیه فوق و گنابادی 1408 ،ق.152 /4 :
 .3نک :بروسوی ،بیتا 385 /9 :و طبرسی.367 /9 :1372 ،

 6دوفصلنامۀ پرتو وحی /دورۀ  /7شمارۀ  1و  /2پیاپی 12و  /13صص 18 - 1

صاحب تفسیر نمونه میگو ید ،در این آیه دو قول است :یکی اینکه مخاطب آیه مسلمانانی
هستند که ایمان ظاهری دارند ،که از آنان میخواهد که ایمان خود را با پرهیزگاری عمیق کنند؛
قول دوم این است که مخاطب اهل کتاب هستند و از آنان میخواهد که به پیامبر اسالم ایمان
بیاورند .ایشان میگو ید ،اینکه در ادامه آیه سخن از پاداش مضاعف آمده قول دوم را تقو یت
میکند اما آیه بعد قول اول را تقو یت میکند1.

به نظر میرسد ،هیچیک این تفسیرها با ظاهر این دو آیه سازگار نباشند یا حداقل دلیلی بر
آنها نباشد .در این دو آیه کلمه ایمان تکرار شده و ازآنجاکه دستور به امر حاصل و موجود
بیمعناست ،پس باید دید که در خود لفظ آیه چه تفاوتی بین این دو کاربرد وجود دارد .تفاوتی
که در لفظ وجود دارد این است که ،در هر دو آیه در کاربرد اول متعلق ایمان مشخص نشده است
و در کاربرد دوم متعلق ایمان مشخص شده است؛ برای مثال در کاربرد اول از آیه اول گفته شده
ً
است« :یا َأ ُُّی َها َُّال َ
ذین َآم ُنوا» و بیان نشده است به چه چیزی ایمان آوردهاند .در قرآن معموال
هرجا این عبارت به همین شکل به کار رفته از آن «مسلمانان» فهمیده میشود ،اما این در
صورتی است که قر ینهای در کالم نباشد که نشان دهد که مقصود از آن مسلمانان نیست .درست
است که مطابق کاربردهای قرآنی تعبیر «ای کسانی که ایمان آوردهاید» بیشتر مسلمانان را نشان
میدهد ،اما مشکل این است که در ادامه آیه از آنان میخواهد که مسلمان بشو ید و به اصول
ز یربنایی دین اسالم ایمان بیاور ید .پس در اینجا ظاهر لفظ ایمان اول خصوص مسلمانان نیست.
تفاوت ایمان اول با ایمان دوم در این است که ،اولی ایمان به قول مطلق است و در دومی
مصادیق ایمان که خدا و پیامبر و قرآن و غیره است ،مشخص شده است .اما پرسش این است
که آیا ایمان مطلق و بدون متعلق خاص وجود دارد؟ باید کمی درباره معنای ایمان بحث کنیم تا
پاسخ به این پرسش روشن شود.
ایمان یک عمل اختیاری است؛ دلیل آن این است که در آیات متعددی از قرآن ،از جمله دو
آیه فوق ،به آن دستور داده شده و تکلیف تنها میتواند به عمل اختیاری تعلق بگیرد 2.پس ایمان
نمیتواند از سنخ علم باشد ،چراکه علم ،هرچند در بیشتر موارد مقدمات آن اختیاری است ،اما
 .1نک :مکارم شیرازی.394 /23 :1374 ،
 .2برای نمونه ،نک :بقره41 ،؛ آلعمران 179 ،و نساء 47 ،و .171
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خود دانستن اختیاری نیست .ایمان از سنخ یقین نیز نیست و آیاتی از قرآن جمع شدن بین کفر
و یقین را نشان میدهد1.

از سوی دیگر ایمان با اینکه یک فعل و عمل است ،اما عمل جوارحی نیست ،بلکه عمل
جوانحی و قلبی است 2.مطابق آیات قرآنی ایمان دو صورت دارد ،ایمان درست و ایمان نادرست.
ایمان درست جایی است که متعلق ایمان حق باشد و ایمان نادرست جایی است که متعلق ایمان
باطل باشـد .مطابق قرآن انسـان در جایی که حقانیت چیزی را در یابد باید به آن ایمان آورد3.

به همین جهت خدا به سوی حق هدایت میکند؛ 4و حتی با آیات خود حقانیت خو یش را آشکار
میکند تا به او ایمان آورند 5.پس در واقع متعلق ایمان درست «حق» است .اما از آیاتی از قرآن
برمیآید که کسانی به باطل ایمان میآورند6.

اما ایمان بهصورت مطلق در قرآن معنای مثبت دارد و مقصود از آن ایمان به حق است .ایمان
بهمعنای گردن نهادن یا پذیرش یا تسلیم شدن در مقابل حق (یا باطل) است .اما این پذیرش یا
گردن نهادن یا تسلیم شدن دو صورت و یا بهتعبیر دقیقتر ،دو مرحله دارد :یکی اینکه ،انسان به
اصل حق ،بدون اینکه مصادیق آن را شناخته باشد گردن نهد ،یعنی بخواهد که حق را بپذیرد؛ و
صورت دیگر یا مرحله دوم این است که ،پس از شناخت مصادیق حق به آن گردن نهد.
ایمان مرحله اول ،مطابق قرآن و روایات اسالمی ،امری فطری است؛ به این معنا که انسان
ً
فطرتا حنیف و حقپرست خلق شده است 7.اینکه انسان باید تسلیم حق باشد و به آن گردن نهد
امری اکتسابی و نظری نیست و همه انسانها آن را در درون خود مییابند؛ و البته الزمۀ
حقپرستی و تسلیم حق بودن ،باطلگر یزی و باطلستیزی است.
مرحله اول ایمان این است که ،انسان به ندای باطن و فطرت گوش فرا دهد و بخواهد که
 .1برای نمونه ،نک :نمل.14 ،
 .2نک :حجرات.14 ،
 .3نک :حج 54 ،و هود.17 ،
 .4نک :یونس.35 ،
 .5نک :فصلت.53 ،
 .6نک :عنکبوت 52 ،و نساء.51 ،
 .7نک :روم.30 ،
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تسلیم حق و حقیقت باشد .ازآنجاکه اصل تسلیم حق بودن امری فطری است ،میتوان این
مرحله از ایمان را «ایمان فطری» نام نهاد؛ در این مرحله متعلق ایمان اصل حقیقت است و هنوز
کاری با مصادیق حقیقت ندارد .اما کسی که این مرحله از ایمان را پشت سر گذاشت ،یعنی با
حق عناد نداشت ،بلکه تسلیم آن بود ،وظیفه دوم او آغاز میشود و آن اینکه مصادیق حق را
بشناسد و به آن نیز گردن نهد .این مرحله دوم ایمان است.
مرحله اول ایمان ارتباطی با هدایت ندارد ،چراکه امری فطری است؛ اما در مرحله دوم هدایت
مطرح میشود .هدایت این است که به کسی نشان داده شود که چه چیزی حق است و چه
چیزی باطل؛ در واقع به کسی نمیتوان این را آموخت که باید تسلیم حق باشد ،چراکه خود،
این را میداند و در صورتی که از این امر تخلف کند هیچ عذر و بهانهای ندارد؛ اما به انسانها
میتوان مصادیق حق و باطل را نشان داد .در آیات متعددی از قرآن سخن از این رفته است که
فالن چیز حق است .نشان دادن حق بودن چیزی همان هدایت است.
خداوند در آیهای از قرآن میفرماید« :نشانههای خود را در آفاق [جهاد بیرون] و در درون خود
ً
انسانها به آنان نشان خواهیم داد تا برای ایشان آشکار شود که او مسلما حق است( ».فصلت)53 ،
این معنای هدایت است .خدا حقانیت خود را از طریق آیات و نشانههای خود به انسان نشان
میدهد .همین که حقانیت خداوند برای انسانی ثابت شد هدایت انجام گرفته و زمینه برای مرحله
دوم ایمان فراهم شده ،چراکه مصداق حق نیز روشن شده است .در اینجا انسان به اختیار خود
میتواند ایمان بیاورد ،یعنی به مصداقی از حق که برای او روشن شده گردن نهد.
دو آیه فوق ،یعنی آیۀ  136از سورۀ نساء و آیۀ  28از سوره حدید ،این دو مرحله از ایمان را
بیان میکنند .ایمان اول به مرحله اول ایمان ،یعنی همان ایمان فطری ،اشاره دارد و ایمان دوم
در واقع هدایت به سوی مصادیق حق و دعوت به گردن نهادن به آنها را در بردارد .اگر بخواهیم
آیه اول را بهصورت محتوایی معنا کنیم ،معنای آن چنین میشود:
«ای حقپرستان ،خدا و پیامبرش و کتابی که فرو فرستاده و ...حق هستند ،پس به آنها
ایمان آورید».
به عبارت دیگر :ای کسانی که تسلیم حق هستید و حاضر ید به آن گردن نهید ،اینها مصادیق
حق هستند و شما باید به آنها گردن نهید؛ و در آیۀ دوم آمده است که« :ای حقپرستان و ای
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کسانی که تسلیم حق هستید ،پیامبر خدا حق است و باید به آن گردن نهید ،مبادا نفسانیت و
امثال آن باعث شود که شما به این مصداق حق گردن ننهید!»
در همۀ بیانهای دیگری که از این دو آیه شده ،بهگونهای از ظاهر آیه دست برداشته شده یا
بدون دلیل بر وجهی حمل شده است .اما در بیانی که از دو آیه شد فقط به ظاهر آنها توجه
شد .ظاهر این است که ،وقتی یک واژه تکرار شده ،خداوند امر به چیزی که حاصل است نکرده
است .پس این تکرار تفاوت را نشان میدهد .همچنین در کاربرد اول واژه ایمان ،متعلق ایمان
مشخص نشده است و ما هم مطابق ظاهر ،آن را بر اصل حقپرستی فطری ،بدون توجه به
ً
مصادیق حق ،حمل کردیم .در کاربرد دوم مصادیق حق بیان شده است و ما نیز دقیقا همان را
بیان کردیم.
اصل دو مرحلهای بودن ایمان هم معنای آیات متعددی از قرآن را روشن میسازد و هم مبنایی برای
نجاتشناسی عادالنه و عاقالنه فراهم میکند که در بخش پایانی این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

ب ـ کفر دو مرحلهای قرآن
همانطورکه ایمان دو مرحلهای است ،کفر نیز که در مقابل آن قرار دارد ،دو مرحلهای است.
این نکته را نیز از آیهای از قرآن میتوان برداشت کرد .در این آیه نیز دو بار کلمه کفر بهکار رفته
که نمیتوانند به یک معنا باشند:
« َل َق ْد َک َف َر َّالذ َین َق ُالوا إ َّن َّالل َه َثال ُث َث َال َثة ۘ َو َما م ْن إ َٰله إ َّال إ َٰل ٌه َواح ٌد َو إ ْن َل ْم ْین َت ُهوا َع َّما ُیق ُول َ
ون
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ
ِ
ُْْ ََ ٌ َ
َّ
َ
َ
َ
ٌ
ُ
ل َیم َّس َّن ال ِذ َین کفروا ِمنهم عذاب أ ِلیم؛ همانا کسانی که گفتند :خداوند یکی از سه تا است کافر
شدند و حال آنکه هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست ،و اگر از آنچه میگو یند باز نایستند ،البته
به کافران آنان عذابی دردناک خواهد رسید( ».مائده)73،
مفسران با اینکه در تفسیر این آیه نیز اختالف دارند با این حال اغلب قبول دارند که،
همانطورکه ظاهر آیه همین است ،این دو کاربرد با هم تفاوت دارند .مطابق این سخن حرف
َ
« ِمن» در عبارت «کفروا منهم» بهمعنای تبعیض است و نه تبیین .مطابق این سخن کلمه «ک َف َر»
در اول آیه شامل حال همه کسانی که به تثلیث اعتقاد دارند میشود ،اما تعبیر «کفروا منهم» در
آخر آیه شامل برخی از کسانی که قائل به تثلیث شدهاند ،میشود.
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اما این «برخی از قائالن به تثلیث» ،که به عذاب دردناک خداوند دچار میشوند ،کداماند؟
سخن بسیاری از مفسران این است که آنانی که بر سر این باور خود بایستند و از آن دست
برندارند .ظاهر سخن این مفسران این است که ،بعد از آمدن اسالم و قرآن ،برخی مسیحیان از
دین خود و از جمله تثلیث ،دست برداشته و مسلمان شدهاند؛ اینان با اینکه کفر اول شامل آنان
میشود ،اما کفر دوم شاملشان نمیشود؛ چون به کفر خود ادامه ندادهاند1.

اما به نظر میرسد که برخی مفسران حرف « ِمن» را در تعبیر «کفروا منهم» بهمعنای بیانیه گرفتهاند

که معنای آن این است که ،این دو کاربرد «کفر» از نظر معنا و مصداق هیچ فرقی ندارند و برای مثال
ً
صرفا برای تأکید تکرار شده است 2.البته برخی مفسران هر دو وجه فوق را احتمال دادهاند3.
به نظر میرسد که هر دو وجه فوق بیوجه باشند .سخن مشهورتر که میگفت این تکرار برای
این است که عده قلیلی از مسیحیان را که مسلمان شدهاند خارج کند ،نه با ظاهر میسازد و نه
ً
با منطق؛ مگر کسی در این تردید داشته است که کسی که قبال به تثلیث یا باطل دیگری باور
داشته و اکنون از آن دست برداشته و اعتقاد صحیح و درست را برگز یده است ،به عذاب دردناک
مبتال نمیشود؟ این هم با عقل و هم مسلمات قرآنی روشن و آشکار بوده است.
وجه دوم از این جهت بیوجه است که خالف ظاهر است .وقتی لفظی تکرار شده ظاهر این
است که گوینده قصد خاصی از آن داشته است .ظاهر آیه این است که کسانی که به تثلیث باور
دارند همه کافرند اما اگر از این باور خود دست برندارند به کافران از میان این کافران عذاب دردناک
میرسد .پس کفر دوم اخص از کفر اول است و برخی از افرادی که به معنای اول کافرند به معنای
دوم کافر نیستند .صاحب تفسیر المیزان در تفاوت این دو «کفر» میگوید که تودههای مردم معنای
تثلیث را نمیفهمند و نمیتوانند درباره آن تدبر کنند و چه بسا آن را تشریفی به کار میبرند؛ اینان
مستضعف هستند .اما عالمان که معنای آن را میفهمند و بطالن آن را میدانند و از آن دست بر
 .1نک :طوسی ،بیتا602 /3 :؛ فیض کاشانی 1415 ،ق73 /2 :؛ جاللین 1416 ،ق 123 /1 :؛ میبدی194 /3 :1371 ،؛
رازی 1408 ،ق98 /7 :؛ طبرسی 352 /3 :1372 ،؛ فخررازی 1420 ،ق408 /12 :؛ مکارم شیرازی34 /5 :1374 ،
و مغنیه ،بیتا.152 /1 :
 .2نک :زمخشری 1407 ،ق :ذیل آیه فوق؛ گنابادی 1408 ،ق :ذیل آیه فوق و ابنعربی :1368 ،ذیل آیه فوق.
 .3نک :طبرسی :1377 ،ذیل آیه فوق.
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نمیدارند به این معنا کافرند که دچار عذاب دردناک االهی میشوند .کفر حقیقی ،که شامل حال
مستضعفان نمیشود ،در برخی از معتقدان به تثلیث وجود دارد و نه در همه1.

از سخن ایشان برمیآید که ،هرکس اعتقاد باطلی درباره خدا یا اصول بنیادین دین داشته باشد
به یک معنا کافر است ،چون با باور خود حق را میپوشاند .اما کافر معنای دیگری نیز دارد و
آن این است که کسی با حق عناد داشته باشد ،بهگونهایکه با اینکه حقانیت چیزی برای او
آشکار شده ،با این حال در مقابل آن تسلیم نشود ،یا با اینکه بطالن امری برای او آشکار شده از
آن دست برندارد.
مطابق این سخن اگر یک ایمان فطری داشتیم و آن اینکه انسان در مقابل اصل حقیقت تسلیم
باشد ،یک کفر فطری نیز دار یم و آن این است که ،انسان حقپرست نباشد و به آن گردن ننهد.
مقصود از کفر فطری این نیست که کفر جزو فطرت انسان است ،بلکه مقصود از آن این است
که ،همانطورکه ایمان فطری بهمعنای گردن نهادن به امری فطری بود ،کفر فطری گردن نهادن
و تسلیم نشدن در مقابل یک امر فطری است.
این دو معنا یا دو مرحله از کفر همان دو معنای اول کفر در قرآن است که در روایتی از امام
صادق (ع) که پیشتر نقل شد ،بیان شده بود2.

ج -نتایج قرآنی و اعتقادی ایمان و کفر دو مرحلهای
ایمان و کفر دو مرحلهای معنای بسیاری از آیات قرآنی را روشن میسازد .به نمونههای ز یر
توجه کنید:
«من جز بیم دهنده و بشارتگر برای کسانی که ایمان دارند ،نیستم( ».اعراف )188 ،آیا پیامبر
فقط به مؤمنان بیم و بشارت میدهد؟ پاسخ از آنچه گذشت آشکار است .تنها کسی هدایتپذیر
است که ایمان فطری مرحله اول را داشته باشد ،یعنی بخواهد تسلیم حق باشد.
«در این امر نشانههایی برای گروهی که ایمان دارند وجود دارد( ».نمل86 ،؛ عنکبوت24 ،
و زمر« )45 ،همانا در این امر نشانهای است ،اگر مؤمن باشید( ».آلعمران« )49 ،همانا در
 .1نک :طباطبایی 1417 ،ق.70 /6 :
 .2نک :الطریحی 3 :1985 ،و .476-475 /4
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این نشانهای برای مؤمنان است( ».حجر )77 ،آیا آیات خداوند تنها برای مؤمنان نشانه است؟
پاسخ این است که کار نشانه هدایتگری است و هدایت تنها شامل حال کسی میشود که بخواهد
به حق گردن نهد ،یعنی ایمان فطری را داشته باشد.
«این است کتابی که در آن تردیدی نیست [و] مایه هدایت تقواپیشگان است( ».بقره )2 ،آیا
قرآن تنها متقیان را هدایت میکند؟ پاسخ این است که ایمان پرهیزگاری میآورد و ایمان فطری
پرهیزگاری خاص خود را بهدنبال دارد که میتوان آن را پرهیزگاری فطری نامید .این کتاب تنها
کسی را میتواند هدایت کند که هم ایمان فطری و هم پرهیزگاری متناسب با آن را داشته باشد.
خدا تنها کسی را میتواند هدایت کند که در مرحله اول مؤمن باشد و نه کافر و کسی که در
این مرحله کافر باشد هدایتپذیر نیست تا خدا او را هدایت کند« :چگونه خداوند ،قومی را که
بعد از ایمانشان کافر شدند ،هدایت میکنند؟ با آنکه شاهد بودند که این رسول ،بر حق است و
برایشان دالیل روشن آمد و خداوند گروه ستمپیشگان را هدایت نمیکند( ».آلعمران )86 ،پس
کسانی که حق را میشناسند و به آن گردن نمینهند ،هم کافرند و هم ظالم و هم فاسق و
ناپرهیزگار .خدا اینان را هدایت نمیکند ،چون هدایتپذیر نیستند.
«خداوند گروه کافران را هدایت نمیکند( ».بقره264 ،؛ مائده67 ،؛ توبه 37 ،و نحل)107 ،
«خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمیکند( ».بقره258 ،؛ آلعمران86 ،؛ مائده51 ،؛ انعام،
144؛ توبه 19 ،و 109؛ قصص 50 ،و احقاف« )10 ،خداوند گروه فاسقان را هدایت نمیکند».
(مائده108 ،؛ توبه 24 ،و  )80همه کسانی که خداوند یا پیامبر یا قرآن آنان را هدایت نمیکند،
هدایتپذیر نیستند چون مرحله اول ایمان را ندارند .کسی که نمیخواهد تسلیم حق باشد ،نشان
دادن مصادیق حق به او به حالش سودی ندارد ،چون به آن گردن نمینهد.
از آیاتی از قرآن برمیآید که هدایت قرآن تنها شامل مسلمانان میشود« :این کتاب را که
روشنگر هر چیزی است و هدایتگر و رحمت و بشارت برای مسلمانان است به سوی تو فرو
فرستادیم( ».نحل« )89 ،بگو :آن [قرآن] را روحالقدس از طرف پروردگارت به حق فرو آورده،
تا کسانـی را که ایمان آوردهانـد استوار گرداند و برای مسلمانان هدایت و بشـارت باشد».
(نحل )102 ،همانطورکه ایمان دو مرحله دارد ،اسالم نیز ،که به معنایی معادل آن و به معنایی مالزم
آن است ،دو مرحله دارد ،یک مرحله اسالم فطری و دیگری اسالم مصداقی و ظاهری .مقصود از
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کلمه «مسلمان» در دو آیه فوق مسلمان فطری است ،یعنی کسی که بخواهد تسلیم حق باشد.
بنابراین با دو مرحلهای شدن ایمان و کفر معنای بسیاری از آیات قرآن آشکار میشود.
نکته دیگر اینکه مطابق آیاتی از قرآن پس از نزول قرآن همه انسانها وظیفه دارند به این دین
جدید بگروند و مسلمان شوند 1.پس همه کسانی که بر دین خود باقی بمانند به یک معنا کافر
هستند؛ چراکه اعتقادات و اعمالشان مطابق حق نیست .اما اکثر یت این کافران با حق عناد
ندارند اما به عللی حق برای آنان روشن نشده است و شاید در این نشناختن حق تقصیری نداشته
باشند .این اکثر یت به یک معنا مؤمن و به یک معنا کافر هستند .اینان ایمان فطری و اسالم
فطری را دارند.
حال پرسش این است که آیا نجات و رستگاری در گرو ایمان و اسالم فطری و مرحله اول
است یا اینکه باید ایمان و اسالم مرحله دوم را نیز داشته باشد؟ پاسخی که برخی عالمان دادهاند
و با آیات متعددی از قرآن منطبق است این است که ،اگر کسی ایمان و اسالم فطری را داشته
باشد ،یعنی تسلیم حق و حقیقت باشد و به اندازه وسع و توان خود برای شناخت مصادیق حق
تالش کرده باشد ،ولی به آن نرسیده باشد ،چنین انسانی اهل نجات و رستگاری است 2.جمع
بین آیاتی که به همگان دستور میدهد که به دین خاتم گردن نهند ،و آیاتی که ظاهرشان این است
که غیرمسلمانان نیز مؤمن و اهل نجاتند 3،همین است .اگر آنان به خدا ایمان دارند و تالش
خود را برای شناخت حقیقت انجام دادهاند و به حقانیت دین اسالم نرسیدهاند ،آنان نه بهخاطر
دین خود ،بلکه به واسطۀ ایمان خود ،یعنی تسلیم بودن در مقابل حقیقت ،اهل رستگاری
هستند .پس مالک و معیار رستگاری ایمان است ،اما ایمان مرحله اول .براساس همین تقسیم
است که قرآن اهل کتاب را تقسیم میکند:
«همه آنان [اهل کتاب] یکسان نیستند .از میان اهل کتاب گروهی درست کردارند که آیات
االهی را در دل شب میخوانند و سر به سجده مینهند؛ به خدا و روز قیامت ایمان دارند و به
کار پسندیده فرمان میدهند و از کار ناپسند باز میدارند و در کارهای نیک شتاب میکنند و
 .1نک :بقره41 ،؛ آلعمران 19 ،و  110و نساء.47 ،
 .2نک :مطهری ،بیتا.320 :
 .3نک :بقره 62 ،و مائده.69 ،
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آنان از شایستگاناند و هرکار نیکی انجام دهند هرگز درباره آن ناسپاسی نبیند و خدا به حال
تقواپیشگان داناست( ».آلعمران)115-113 ،
از این آیات برمیآید که برخی اهل کتاب ،با اینکه مسلمان نیستند ،اما ایمان دارند و اعمال
شایسته مورد قبول خداوند انجام میدهند .اینان صالح و متقی و مؤمن ،و در نتیجه اهل نجات
و رستگاری هستند .همه این مقامات بهخاطر این است که ایمان مرحله اول را دارند.
در آیات متعددی از قرآن آمده است که شرط پذیرش اعمال توسط خداوند ،ایمان است:
«و کسانی که کارهای شایسته کنند ـ چه مرد باشند یا زن ـ درحالیکه مؤمن باشند ،آنان
داخل بهشت میشوند ،و بهقدر گودی پشت هستهی خرمایی مورد ستم قرار نمیگیرند».
(نساء124 ،؛ مقایسه کنید با :نحل97 ،؛ اسراء19 ،؛ طه112 ،؛ انبیاء 94 ،و غافر)40 ،
مطابق این آیات شرط پذیرش عمل صالح این است که فرد مؤمن باشد .اما آیا این ایمان
مرحله اول است یا دوم؟ پاسخ ما این است که مقصود ایمان مرحله اول است .مقصود این آیات
این است که عمل ،حتی اگر بهظاهر شایسته باشد ،در صورتی ارزشمند است که حقپرستانه
انجام گرفته باشد .عملی که باطلپرستانه انجام گرفته باشد ،حتی اگر بهظاهر خدمت به خلق
خدا یا دین خدا باشد ،هیچ ارزشی ندارد .عمل در صورتی مورد رضایت خداوند است که انسان
چون آن را حق میداند و بهخاطر حق بودنش انجام دهد ،اما عملی که بهظاهر مطابق حق است
اما فرد به گمان باطل بودن یا با هدفی باطل انجام میدهد هیچ ارزشی ندارد .انفاق مال اگر برای
ر یا یا فر یب مردم و امثال آن باشد ،این عمل مؤمنانه و حقپرستانه نیست ،اما عمل نیکو یی که
به قصد خیرخواهی و خدمت باشد ارزشمند است ،هرچند انجامدهنده آن حتی به خدا باور
نداشته باشد .شاهد آن عالوه بر عموم آیاتی که میگو ید هیچ عملی خیری بیپاداش نمیماند1.

روایاتی است که میگو یند عمل نیک حتی اگر از سوی کافر یا مشرک انجام گیرد ،حداقل اثرش
این است که از عذاب او میکاهد 2.پس شرط ارزش عمل نزد خداوند این است که مؤمنانه،
یعنی حقپرستانه ،و نه کافرانه ،یعنی باطلپرستانه ،انجام گرفته باشد.

 .1نک :زلزال.7 ،
 .2نک :مطهری ،بیتا.338-336 :
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کلید رستگاری انسان در قرآن ایمان مرحله اول ،یعنی تسلیم بودن در مقابل حق است .هر
ً
انسانی که واقعا تسلیم حق باشد و به اندازه توان خود تالش کرده باشد که مصادیق حق را
بشناسد او همه وظایف خود را انجام داده است .اگر نجات و رستگاری به چیزی غیر این بستگی
ً
داشته باشد ،اوال الزمهاش این است که خداوند انسان را به چیزی فوق قدرت و طاقتش تکلیف
ً
کرده باشد و این نه با آیات قرآنی سازگاری دارد 1،و نه با عقل و خرد؛ و ثانیا الزمهاش این است
که رستگاری با چیزی غیر از سعی و تالش خود انسان حاصل بشود و این نیز هم با قرآن
ناسازگار است 2و هم با عقل و خرد .پس ایمان و کفر دو مرحلهای نهتنها معنای روشن آیاتی از
قرآن است ،و نهتنها بدون آن معنای بسیاری از آیات قرآن قابل فهم نیست ،بلکه بدون آن یک
نظام رستگاریشناسی عادالنه و عاقالنه نمیتوان ارائه داد.

نتیجهگیری
بحث این نوشتار را با این نکته آغاز کردیم که در این تردیدی نیست که مطابق قرآن ،ایمان
کلید رستگاری انسان و بنابراین واژه ای بسیار مهم و اساسی در نظام دینی قرآن است .اما
نکته این است که در برخی آیات به کسانی که ایمان آورده اند دستور داده شده که به خدا و
پیامبر و قرآن یا به پیامبر ایمان آورند .چگونه می توان به کسی که ایمان آورده دستور داد که
ایمان بیاورد ،چرا که این تحصیل حاصل است؟ مفسران در تفسیر این آیات اختالف کردهاند.
سخن این نوشتار این بود که ایمان دو مرحله دارد :یکی اصل تسلیم شدن به حق ،که چون
اصل حق پرستی فطری است ،این ایمان را نیز فطری می نامیم؛ مرحله دوم ایمان ،ایمان
مصداقی است ،یعنی اینکه انسان پس از شناخت مصادیق حق به آنها گردن نهد .این آیات
در واقع این دو مرحله از ایمان را دربردارند و در واقع به حق پرستان دستور می دهند که به
مصادیق حق ایمان آورند.
همچنین از آیهای از قرآن استفاده میشود که کفر نیز دوگونه است و دو مرحله دارد :یک
مرحله آن این است که اعتقاد کسی مطابق حق نباشد؛ و مرحله دیگر آن این است که فرد با حق
عناد داشته باشد و با اینکه مصادیق آن برای او آشکار شده تسلیم آن نشود .این کافر نوع دوم
 .1نک :بقره 223 ،و  286و مؤمنون.62 ،
 .2نک :نجم.39 ،
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است که به عذاب االهی دچار میشود ،اما کافر نوع اول ممکن است ایمان فطری را داشته
باشد .نجات و رستگاری انسان در گروی ایمان فطری یعنی تسلیم بودن در مقابل حق است.
کسی که در مقابل حق تسلیم باشد و برای شناخت مصادیق حق به اندازه توان خود تالش کرده،
ً
او حتما اهل رستگاری است .اگر اینگونه نباشد ،نظام رستگاریشناسی ،عادالنه و عاقالنه
نیست .پس ایمان و کفر دو مرحلهای نهتنها مطابق آیات قرآن است ،بلکه یک امر ضروری
است که بدون آن از نظام رستگاریشناسی نمیتوان دفاع کرد.
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