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 چکیده:
 

مهمی که همواره در طول تاریخ اسالم مطرح بوده و هست بحث تكفیر است که عرفان و ازجمله مسائل 

ایست که با آن فردی از یک ملت یا یک جامعه و حتی یک  اند. تكفیر واژه امان نبوده عارفان نیز از آن در

ه وی را از گردد و با این بهان شود، حكم تكفیر وی صادر می گروه به کفر منسوب، معروف و حتی محكوم می

اند  بوده بانیگر به ی تكفیر دست نمایند. جوامع اسالمی همواره با مسئله امتیازات اجتماعی و الهی محروم می

های مسلمان  میان ملت تا به امروزه نیز در مسلمانان بوده و انیم های خونینی در ساز جنگ و این امر سبب

ای  عنوان معضلی بزرگ تیشه به ریشه اسالم زده و چهره بهاین بلیّۀ بزرگ به بدترین شكل مشهود است و 

ی  یابی مسئله خشن و غیرانسانی از دین اسالم در جهان به نمایش گذاشته است. امید است با واکاوی و ریشه

کنیم. این پژوهش با  تكفیر و معیارهای آن از نظر آیات و روایات دامن جوامع اسالمی را از این ناپاکی پاک

ی  ی تكفیر در تاریخ اسالم و دیدگاه آیات و روایات و عرفا درباره تحلیلی به بررسی مسئله -توصیفیرویكرد 

 پردازد. های گناهكار می ی برخورد با انسان کفر و کافر و تكفیر و نحوه
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 مقدمه -6-6

آن را به نفع  یفهم کجبا عناد و  یا عدهگیر دین مقدس اسالم بوده و ی که از صدر اسالم تاکنون گریبانیكی از مسائل

تكفیر و عرفان یافت ولی  ی مقولهنتوان ارتباطی بین دو  ظاهر بهمسئله تكفیر است. شاید  کنند یمخود تفسیر و تحلیل 

و مكاتب فكری، عرفان و عرفا نیز مورد هجمه تكفیر و  ها نحله ،م عالوه بر علماء و اندیشمنداندر طول تاریخ اسال متأسفانه

. در نظر است در این تحقیق بحث در مورد تكفیر در تاریخ اند خورده ها ضربهاز این مسئله  ها قرنو طی  قرارگرفتهتكفیریان 

سلفی و  یها گروهو  ها یریتكفقرار گیرد. هدف، واکاوی عقاید  موردبررسیباب آن اسالم با رویكرد تكفیر عرفا، علل و اس

)ص( و برخطرناک است و تحلیل سیره پیام یها جریانبا عقاید خوارج و بررسی این  ها آناین عقاید و تشابه  یابی شهیر

چون  ییها واژهو روایات و همچنین کتب مقدس با  . با بررسی آیاتباشد یماین مسئله و صحابه ایشان در حق بهجانشینان 

در این باب هم مشخص است. ما معتقدیم که این معیارها  ها آن یها مالک حال نیدرع، اما میکن یمکفر و کافر برخورد 

 باعث تواند یماز این قواعد و معیارها  سوءبرداشتو هرگونه  شده مشخصتوسط شارع مقدس )خداوند( و رسوالنش معین و 

 خروج انسان از راه مستقیم هدایت و سعادتمندی شده، وی را به قهقرای سقوط و انحطاط بكشاند.

 مسئلهبیان  -6-7

ز مسائل مهمی است که همواره در تاریخ اسالم مطرح بوده و تیغ تیز آن عرفان و عرفا را نیز مورد هدف قرار اتكفیر 

 داده است.

و در اثر آن فرد متصف به کفر از چهارچوب اسالم معنویا  شود یمست که با آن فردی به کفر منسوب ای واژهتكفیر »

.. کفر در اصطالح شرع انكار اصلی از اصول دین یا انكار یكی از .شود میو دیگر احكام اسالم بر او مترتب ن گردد یمخارج 

 (32و  23 :ش1381ج، )صفاتا« ضروریات دین )با علم به آن( در سخن یا کردار است.

معنای ایمان کفر نزد صوفیه به. »میشو یمفرهنگ اصطالحات عرفانی با معانی متفاوتی از کفر و کافر آشنا  ی مطالعه با 

و کفر ظلمت نزدشان عالم تفرقه را گویند و نیز کفر پوشیدن کثرت است در وحدت که تعینات و کثرات  آید میحقیقی 

باقی گشته عین  تعالی حقموجودات را در بحر احدیت فانی سازد، بلكه هستی خود را در ذات الهی محو سازد و به بقای 

هرکه چیزی را بپوشاند کافر است، پس کسی که نعمت پروردگارش را پنهان سازد به آن کفران  عربی ابنوحدت شود... نزد 

تفرقه است. کسی را که از جمع به  مقام  صاحبکافر »دیگر نیز آمده که  درجایی( و 64 :ش1383)سعیدی، « کرده است.

ت حقیقت فرومانده، کافر خوانند... و باالخره فرق آمده باشد کافر گویند. نیز کسی را که از حق غافل شده و دلش از دریاف

 (649 :ش1371)سجادی، « کفر پوشیدن کونینی است بر دل خود و برگشتن از طاغوت نفس.

همواره برای خود اصول و  ها انسانزیرا ؛ پیشینه تاریخی تكفیر را به ابتدای تاریخ بشری نسبت داد توان میجرأت به

و هرکس را که با اصول ایشان معارض بوده،  اند کرده میکه هرگونه مخالفت و تعارض با آن را تحمل ن اند داشتهباورهایی 

)ع( پرستش خدای یگانه را برگزید، که حضرت نوح آنجااست.  خورده گرههم با این مسئله  ءند. تاریخ انبیاکرد میتكفیر 

اندن در آتش محكوم شد. به کفر و سوز ها بترکشی علیه جرم س)ع( بهود تكفیر و طرد شد. حضرت ابراهیمتوسط قوم خ

روحانیان و  )ع( نیزحضرت عیسی در مورد)ع( را به دلیل ایمان نداشتن به خداوندی فرعون کافر دانستند. حضرت موسی

و یهودیت  جرم ترویج سخنانی غیر از شریعت موسی تكفیر نمودند. در تاریخ ادیان بزرگی چون مسیحیتاحبار یهود او را به

یی برای تفتیش عقاید در ها دادگاه، یابیم درمیهم مسئله تكفیر وجود داشته است. با بررسی تاریخچه تفتیش عقاید در اروپا 
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شد که حكم به الحاد مخالفان  و صادرتوسط کلیساها تصویب  ها دادگاهجوامع مسیحی تشكیل و احكام و قوانینی در این 

ملحدین صورت گرفته و اگر کسی سرپیچی  هیعل ها اعدامو  ها شالق، ها شكنجهب این قوانین . به دنبال تصویداد میکلیسا 

 (23-12 :ش1368. )تستا، شد میتكفیر و طرد  کرد می

 ویژه بهبدون تردید همه ادیان آسمانی »تكفیر در تاریخ اسالم با رویكرد عرفاست.  در مورداما در این مجال بحث ما 

دینی به پیشی  یها آموزهاست. در  بناشدهخداوند متعال  مهر و محبت و برابری مردم در پیشگاه پایهبر دین مبین اسالم 

ان و تجاوزگران به مال و جان شكن قانوناست و کیفر و عذاب او مگر بر  شده اشارهگرفتن رحمت خدا بر خشم و غضب الهی 

. پیامبر گرامی اسالم خود دارای اخالق نیک و پسندیده بود و خداوند متعال او را به این رسد میو ناموس و حقوق دیگران ن

)صلواتی، « تو دارای اخالق، روش و منش بسیار نیكویی هستی. (4)قلم/ "مٍیوَإِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِ" :ستاید میصفت نیک 

 (159 :ش1379

تكفیر مسلمانان  که یابیم می)ص( و ائمه معصومین درسیره پیامبر خصوص بهکریم و روایات و و بررسی قرآن مطالعه با

زیرا طبق آیات و ؛ مسلمانی را متهم و تكفیر کرد راحتی به توان مین ؛ وکریم و روایات و سیره ایشان استمخالف آیات قرآن

؛ )ص( است، اگرچه زبانی باشدردانیت خدای یگانه و رسالت پیامبدرجه مسلمانی اقرار و گواهی به وح ترین ابتداییروایات 

لَ" :فرماید میدر این صورت جان و مال ایشان محفوظ خواهد بود. خداوند متعال  که كُمُ السَّالَمَ لَسْتَ یوَالَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِ

 نگویید مسلمان نیستی. کند میبه کسی که اظهار صلح و اسالم ؛ (94)نساء/ "مُؤْمِنًا

إذا قال الرجل ألخیه کافر فهو کقتله و لعن المؤمن کقتله؛ » :که فرمودند شده بیان)ص( رسول اکرماحادیثی هم از 

من کفر مؤمنا صار کافرا؛ » :و فرمودند« هرکس برادر دینی خود را کافر خطاب کند مثل این است که او را کشته است.

روش حضرت  در مورد البالغه نهج 127 ی خطبه)ع( هم در حضرت علی« خود کافر است. کند ریتكفهرکس مؤمنی را 

 با گناهكاران سخن گفته و به روش خوارج ایراد گرفته است.در برخورد ص( )رسول

امروز جامعه اسالمی را آزار داده، همواره موجب تفرقه میان امت اسالمی بوده تكفیر که از صدر اسالم تا به ی مسئله

. اند شده دعوتالهی و اتحاد ریسمانزدن بهچنگه و مسلمین بهشدتأکیدوحدت مسلمانان بسیار در اسالم بر که درحالیاست. 

توسط دستگاه خالفت متهم به کفر  ای عده "رده"ی ها جنگ)ص( در زمان خلیفه اول در جریان بعد از رحلت پیامبر اکرم

)ع( را متهم به کفر کردند. همچنین عثمان را در بر سر مسئله حكمیت علی جریان خوارج پیش آمد که ازآن پسشدند. 

 و مرتكبان کبیره را کافر خواندند خصوص بهپایان عمر، طلحه و زبیر را در جریان جنگ جمل و بسیاری از امت پیامبر و 

وارج گروه با پیدایش خمعتقد بودند که با این کفار باید مانند دشمن رفتار کرد و جان و مال و ناموسشان را مباح شمردند. 

تمام گذاشتند و خود را حكومت رسمی و اکثر مسلمانان، سنگپرخاشگری در جامعه اسالمی به وجود آمدند که در ستیز با 

مواره گری در تاریخ اسالم ماندگار شد و در طی قرون هفكر خارجی پس ازآنملتزم به ظواهر نصوص دینی قلمداد کردند. 

)ع( محدود تكفیر فقط به حضرت علی ی حربهمكتب ستیز و پرخاش را دنبال کردند.  فكری وکسانی پیدا شدند که این خط

)ع( نیز مورد تهمت خروج از ع( و امام حسین)تكفیر شدند. امام حسن عباس یبنو  هیام یبننشد، بلكه سایر ائمه نیز توسط 

)ع( را متهم به خروج از دین کرده، فتوای قتل آن حضرت را صادر که شریح قاضی امام حسین آنجاند. تا قرار گرفتدین 

و مباحث کالمی درباره مخلوق بودن قرآن است که سبب تفتیش عقاید و متهم کردن  عباس یبنکرد. مورد بعدی در دوره 

ن مسئله شدت بسیاری از علمای شیعه و سنی به تكفیر شد. در قرون بعد هم با پیدایش فرق مختلف در جوامع اسالمی ای

نهال نوپای اسالم وارد  كریبر پن خصوصیات این مكتب فكری و ضرباتی که برشمردبیشتری یافت. شهید مطهری ضمن 

ترسو شمشیر پوالدین را به  مآبان مقدسیعنی  شهامت بیخوارج » :گوید میبر تاریخ اسالم چنین  ها آنکردند در مورد اثر 

 که طوری بهمتهم کردند.  نوعی بهصاحبان فضیلت افتادند. هر صاحب فضیلتی را  به جانکناری گذاشتند... و با شمشیر زبان 

یافت که هدف تیر تهمت این طبقه واقع نشده باشد. یكی را گفتند منكر خدا،  توان میدر تاریخ اسالم کمتر فاضلی را 

علی )ع( تكفیر  که وقتیتند صوفی... دیگری را گفتند منكر معاد، سومی را گفتند منكر معراج جسمانی و چهارمی را گف

سید شیرازی، فیض کاشانی،  صدرالمتألهینطوسی،  نصیرالدین خواجهتكلیف دیگران روشن است. بوعلی سینا،  شود
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به کامشان ریخته شده  یا جرعهپاکستانی از کسانی هستند که از این جام  محمد اقبال اخیراًاسدآبادی و  الدین جمال

 (165 و 141 و 159 :ش1374)مطهری، « است.

 کهعبدالوهاب و...  بنمحمد، جوزیه قیم ابنحرانی،  تیمیه ابنبیشتر به ریشه عقاید  کنیم میوقتی عقاید خوارج را بررسی 

 .بریم مید، پیان پرداختهتكفیر دیگران ازجمله عرفا  و بههستند  تفكر تكفیری انگذار بنیاناز پدران و 

متعصب ظاهرگرا )همچون بربهاری و  داران دینخودسرانۀ این جماعت  از تكفیرول تاریخ اسالم عرفا هم در ط

به حالج اشاره کرد که به خاطر عقایدش توسط  توان می اند شده. از عرفای به نامی که تكفیر اند بودهامان ن ...( درتیمیه ابن

اعمال  ظاهراًیک اتهام عمده حالج »و الحاد شد و حكم به اعدام وی دادند.  ییگوکفراز علما و فقهای بغداد متهم به  ای عده

 ند. مسئله عشقکرد میکه روسای شیعه وی را بدان متهم  الربوبیت بوداتهام دیگرش عبارت از مسئله دعویسحر بود... و 

ی آزادی و در طی دوران دعوت خویش در بازارها و مسجدها از آن دم زده بود، وی را ها سالکه حالج بارها در  همالهی 

 (146 :ش1385، کوب زرین.« )داشت میمورد سوءظن  شدت به

 "زبده العقاید"و  "تمهیدات"همدانی صوفی، شاعر، حكیم، فقیه و متكلم هم به خاطر عقاید تازه و کتب  القضات عین 

رساله "در کفر و به سرنوشت حالج گرفتار و اعدام شد. خود وی  به  محكومی بسیاری را در زندان گذراند و باالخره ها سال

از دالیل تكفیرش مصدر و ینبوع وجود دانستن خداوند و بیان احواالت و اقوال برخی اهل تصوف که وی  "شكوی الغریب

 (195 -193، همان. )کند می، بیان داند میطور عقل را طوری ورای ها آن

امان  ، از این مسئله دردانند مینظری در جهان اسالم  صوفی و واضع عرفان ترین بزرگهم که بسیاری وی را  عربی ابن

اما نظرها در جهان اسالم پیرامون این شخصیت بزرگ، بسیار مختلف و متضاد است. گروهی مقام او را چنان »نبوده است. 

و این نظر اکثریت عرفای اسالمی است... گروهی دیگر که اکثریت فقهای  اند دانستهکه او را از اکابر اولیای الهی  اند باالبرده

 نیالد برهان( و 661-728) تیمیه ابن ازجملهد. ان پرداختهتحقیر نموده و به تكفیر وی  العاده فوق، او را اند گروهاین  اسالم در

. این تكفیر و رد و "و دیگران عربی ابنتنبیه الغبی الی تكفیر "دارد به نام  عربی ابن( که کتابی در رد 819-885بقاعی )

وجود و سقوط تكلیف و ترویج والیت وحدت :به تعالیم و اصول عرفان مربوط است. از قبیل عربی ابنانكارها بیش از شخص 

 و 187 :ش1391)یثربی، « ...از مسائل از قبیل ایمان فرعون و یا پارهروف و بر نبوت و برخی از شطحیات و دعاوی مع

یافت شود سوختنی است چون مطالبش مظنون  هر جاگفته که  عربی ابنمكیه در مورد فصوص و فتوحات خلدون ابن( 188

را نقد و مذمت  عربی ابنوجود شعرا و مشایخ صوفیه، عقیده وحدت به کفر و الحاد است. عالءالدوله سمنانی از اکابر عرفا و

ش عصر هموجود نوشته که برخی از علمای که کتابی درباره وحدت اند گفتهکاشانی هم مالمحسن فیض در موردکرده است. 

 وی را تكفیر کردند.

سهم را در طرد و نفی عرفا داشته، حمل بر معنای ظاهری کردن برخی شطحیات است  ترین بیشازجمله مواردی که »

و ظاهر آن عبارت با وحی ناسازگار و با دیانت و شریعت  اند راندهبر زبان  یاریناهشبعضی از عارفان در حالت محو و که 

که با هرچه بوی  وهابیت ی اندیشهاصلی  گذار بنیان، تیمیه ابنگری علمایی چون و قشری مغزی خشکمغایرت دارد... 

 (73و  71 :ش1387)طیب، .« باشد میاز دیگر عوامل مخالفت با عرفان و تصوف  اند دشمن دهد میمعنویت 

 پژوهش یها سؤال -6-9

 کفر و کافر چیست؟ در مورد. دیدگاه عرفا 1

 ؟اند شده در طول تاریخ توسط فقها، اهل ظاهر و حاکمان تكفیر عرفا چرا .2

 . عرفان حقیقی چیست؟3

 چیست؟ ها آنو تكفیر  ها انساندیدگاه عرفان حقیقی در مورد -4

 شی پژوهها فرضیه -6-4

 .متفاوت است عرفاریغبا دیدگاه  ظاهر بهمعیار سنجش کفر و کافر از دیدگاه عرفا به سبب رمزی بودن زبانشان،  -
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ی، نگر سطحیدلیل ظاهر، بهقوالشان توسط بعضی از فقها و اهلطول تاریخ برخی عارفان به خاطر عقاید، رفتارها و ادر -

ند، پنداشت مییی عرفا که آن را تهدیدی برای حكومت خود پروا بییی و گو حقتكفیر شدند و حاکمان نیز به علت ترس از 

 ند.کرد میظاهر را همراهی اهل

ایشان و  حق به)ع( و جانشینان )ص( و علیپیامبر ناب اسالمی نشأت گرفته از قرآن و سنت و سیرۀ عرفان حقیقی و -

 بزرگان دین از پیروان حقیقی ایشان است.

 عنوان به)ع( )ص( و روش و سیره علیضرت رسولرا قرآن و سنت ح ها انسانعرفان حقیقی معیار و مالک برخورد با  -

 .داند میالعارفین و المتقین و ائمه اطهار از نسل ایشان و پیروان حقیقی ایشان از بزرگان دین امام

 وهشهدف پژ -6-5

عرفان از فضایلی است که انسان از آغاز به آن گرایش داشته، به همین دلیل در طول تاریخ همواره در کنار عارفان، 

که  )ع(راستین ایشان بوده است. امام علی. عرفان حقیقی، عرفان اولیاءاهلل و رهروان اند کردهنمایان هم خودنمایی عارف

منبع سرشاری از مباحث عرفانی در بعد نظری و عملی  البالغه نهجو  اند دانستهعرفای اسالمی وی را امام عارفان  ترین بزرگ

)ع( و ائمه اطهار حقیقت اسالم، قرآن، شریعت رین اثر را داشته است. عرفان علیعرفان اسالمی بیشت یریگ در شكلاست، 

 یابی دستی زندگی انسان را در برگرفته و راهنمای انسان برای ها جنبهکه همه  اسالمی و معیار واقعی عرفان حقیقی است

به کمال حقیقی است. ازجمله مواردی که باید به سنت این بزرگان تأسی کرد برخورد با کفار، گناهكاران و عقاید مخالف 

امع مسلمان حاکم شود نگاه زیرا اگر این دیدگاه بر جو؛ است که ناشی از سنت نبوی و دستورات الهی و رأفت اسالمی است

دیگران را با معیار خود  راحتی بهکه خود را در جایگاه حق نشانده و  ای عدهجایگزین نگاه  ها انسانالهی و عرفانی به 

دامن اسالم از جو خشونت و لعن و تكفیر زدوده و چهره واقعی آن به جهانیان نشان  و شود می، کنند میسنجیده و تكفیر 

 داده خواهد شد. در این پژوهش به این مهم اهتمام شده است.

 ضرورت و اهمیت پژوهش -6-1

وارد ی را به پیكر اسالم ناپذیر جبرانمعضل دنیای اسالم است و ضربات  نیتر بزرگدیدگاه تكفیری که امروزه  باوجود

در مقابل دیدگان جهانیان به نمایش گذاشته است، ضرورت دارد با  نیو مسلماز اسالم  ریز خونخشن و  ای چهرهو  کرده

این عقاید و تكفیرهایی که نسبت به عرفان و عرفا صورت گرفته، به  یابی ریشهی سلفی و ها گروهو  ها تكفیریواکاوی عقاید 

)ص( و ائمه اطهار که همان عرفان ناب اسالمی است و از پیامبر ی سیرهنات خطرناک پرداخته و با ارائه بررسی این جریا

پاک و اسالم  ها خشونتره اسالم واقعی را از این چه ناتو مینموده نهی کرده،  زبان جاریتكفیر هرکس که شهادتین را بر 

 ای بهانه ترین کوچک)ص( و عرفان حقیقی را به دنیا معرفی کرد. برخالف آنچه امروزه گروهی به اسم اسالم با ناب محمدی

 )ص(گرامی اسالمند، پیامبرشمار میهر انسانی و حتی مسلمان را تكفیر کرده، جان و مال و ناموسش را مباح  راحتی به

اساس آنچه از سوی بر، لذا سنت نبوی قرارگرفتهمورد خطاب  "للعالمینرحمه"سوی خداوند  و ازمنادی رحمت بوده 

به شیوه و روشی که طی قرون گذشته  ها انسان طورکلی بهاست، مخالف تكفیر مسلمین و  شده وحیخداوند متعال برایشان 

فیرها باقی تك گونه اینو بخصوص امروزه شاهد آن هستیم، بوده است. آیا با مسلط شدن این دیدگاه عرفانی، جایی برای 

 خواهد ماند؟

 پژوهش ی پیشینه -6-2

در طول تاریخ عرفان و عرفا از این  متأسفانهاما ؛ تكفیر و عرفان یافت شود ی مقولهارتباط کمی بین دو  ظاهر بهشاید 

ی بسیاری صورت گرفته و کتب و مقاالت بسیاری ها پژوهشتكفیر و عرفان  در مورد. اند دیدهتكفیرها صدمات بسیاری 

 :د، ازجملهان پرداختهمستقیم و غیرمستقیم به این دو مقوله  طور به
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را  ها آن ی گونه ریتكفخوارج و دیدگاه  در مورد)ع( نظرات حضرت امیرالمؤمنین البالغه نهج جای جایدر  یرض دیس -

 .127 – 125 – 123 – 122 – 98 – 93 - 75 – 61- 41 :یها خطبهآورده است. همچون  ها انساننسبت به 

است،  شده ارائهعرفان که در دو جلد عرفان نظری و عملی  در مورد( در پژوهش خود 1392و  1391یحیی یثربی ) –

است سیر تصوف و عرفان اسالمی، زمینه و منابع  "تحقیقی در سیر تكاملی و اصول و مسائل تصوف"در عرفان نظری که 

را سبب بدبینی و  هر آنچهی معاصر آن دوره را بیان نموده است و ها تشخصیآن را بررسی کرده، در هر دوره افكار و عقاید 

تستری، جنید، مثال در مرحله رشد و رواج عرفان و تصوف بایزید، سهل  طور بهگاه تكفیر عرفا گردیده بیان نموده است. 

وجود، دفاع از شیطان و فرعون و مسئله والیت چون وحدتی تكفیر حالج، عقاید در موردکرده است. حالج و شبلی را ذکر

 دانسته است. اووجود را از اسباب تكفیر وحدتمبحث  عربی ابنو در مورد  داند میرا در تكفیر وی مؤثر 

 صوفیه خراسان، مكاتب آن پرداخته و به واکاوی تصوف و ،"تصوف ایران در جوجست"در کتاب  (1385) کوب زرین -

، موالنا و مكاتب خراسان و بغداد را به تفكیک بررسی القضات عینشبلی، باباطاهر و  حالج و ادرش،بر امام محمد غزالی و

در هر بحثی به  و است شده بررسیو عقاید این صوفیه  نامه زندگیکرده است. اهل مالمت و فتیان، قلندریه و خاکساریه و 

نگر و برخی حاکمان که توسط برخی فقها و علمای قشری و تكفیرهایی ها و هجمه، حمالت ها مخالفتمناسبت موضوع به 

 .پردازد مینسبت به صوفیه و عرفا صورت گرفته است، 

و  عربی ابناز احوال و آثار  "برجسته عرفان اسالمی چهره عربی ابن الدین محی" در کتاب (1383) محسن جهانگیری -

را  عربی ابنوجود در تفكرات همچنین بحث وحدت سخن رانده،ش با اسالف و تأثیرش بر اخالف نیز عقاید و افكارش، ارتباط

کتاب از کسانی چون این در بخشی از  نموده است. بررسیبطور مفصل که مخالفتها وتكفیرهایی را متوجه وی کرده 

وجود وی نظراتی را بحث وحدتمبخصوص  عربی ابنکه نسبت به تفكرات  ، عالءالدوله سمنانی، مقدس اردبیلی و...تیمیه ابن

داده  قرارمداقه و بحث مفصل مورد  طور به سخن گفته ونظرات ایشان را اند،نمودهو گاه وی را از این بابت تكفیر   کردهبیان 

 است.

ی ها دیدگاه. کند میرا ذکر  البالغه نهجی جریان خوارج در ها شاخصه "جمود و خشونت"( در کتاب 1379صلواتی ) -

جهل و جمود  ی مسئلهدر دوازده مورد بیان کرده و به البالغه  در نهجرا  ها آنحضرت علی )ع( در مورد این فرقه و تفكرات 

در حكومت صفوی علیه اهل تسنن  متقابالًدر تاریخ بشر و اسالم پرداخته و از تكفیر در حكومت عثمانی علیه شیعیان و 

 وایات و سنت پیامبر در مورد تكفیر مسلمانان پرداخته است.سخن گفته است و به آیات و ر

، در دو فصل نخستین به "در بیان طریق وسطی و صراط مستقیم عرفان سر حق"( در کتاب 1387مهدی طیب ) -

، بررسی نقد مورد اختصار بهی مخالفان عرفان را ها استداللبررسی خاستگاه عرفان اسالمی و شیعی پرداخته و سپس برخی 

ی مزبور و ناکافی بودن شواهد و دالیل مخالفان را برای اثبات مدعای آنان ها استداللو پاسخگویی قرار داده و نادرستی 

و نفی عرفان توسط  در رد صوفیان دیگر، علت این طرد روشن نموده است. همچنین در این اثر نظر برخی از صوفیه

 ها آنو شیعه در مورد عرفان و تصوف و علل رد و نفی  اهل سنّتعلمای  دانشمندان سایر علوم اسالمی و آراء برخی

 بحث موردی نظری و عملی در سلوک ایشان ها لغزشنمایان پرداخته. یان و عارفنمارفتار صوفی نقد به و است شده بیان

ی، ترک تالش در خوار شرابمخدر، صوفیانه، استفاده از مواد یافشان دستنقد و بررسی سماع، رقص و  مثالًاست.  قرارگرفته

 شئون دنیوی، رهبانیت و ...

. در این پژوهش ماهیت و پردازد میتكفیر  ی مسئلهتخصصی به  طور بهخود  "تكفیر"( در کتاب 1381صفاتاج ) -

جید، منآکه شامل قر و به تكفیر در فرهنگ و بینش اسالمی شده بررسیحقیقت تكفیر، اسالم و کفر و اقسام کفر کافران 

 یافته اختصاص)س(، فقها و علمای اسالم از شیعه و سنی است، )ص( و ائمه معصومینعملی پیامبر اسالم ی سیرهروایات و 

ی اخالقی، جهل و عدم آگاهی اهل ها انحرافو  ها ضعف و عوامل تكفیر مسلمانان واکاوی شده و مواردی چون ها ریشهاست. 

شده است.  جهل متأثر از فضای حاکم و عدم آگاهی نسبت به معارف اسالمی تشریحعلم و نظر از مقصود و منظور عرفا و 

هایی با استفاده از حربه تكفیر، نقد  های خالق و مبتكر و عدم تحمل چنین اندیشه در این نوشتار چگونگی برخورد با اندیشه

فكری و  اسالم و حاکم شدن جمودافراد از  سرخوردگی و بررسی گردیده است. وی ضمن بررسی آثار مختلف تكفیر چون
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مقاومت علیه تكفیر  ی اسوهراه حقیقت و ...، امام خمینی )ره( را الگو و  شدن گمظاهرگرایی در جامعه، افزایش ابهام و 

نفس و دفاع از تكفیر شناساندن معارف اسالمی و تبیین دقیق مرزهای اسالم و کفر، تهذیب حل راهبه  نهایتاًمعرفی کرده، 

 است. شده پرداختهو چگونگی درمان و از بین بردن جوّ تكفیر در جامعه  ناحق بهن شوندگا

های اسالمی  های تكفیری برخی از فرقه ( مروری بر دیدگاه1389) "در بین مسلمانان ییگرا ریتكفبازخوانی تكفیر و " -

در جهان اسالم از زمان  ییگرا ریتكفای از تكفیر و  ضمن بیان پیشینه تهرانی، كزادیناکبر  علیهاست.  و نقد این دیدگاه

 نویسنده ابتدا به یابی این پدیده و عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن پرداخته است. ، به ریشهازآن پسپیامبر اسالم و 

و موجبات کفر را انكار توحید و رسالت نبوی، انكار ضروری دین و مذهب  کرده اشارهمعیارهای اسالم و کفر در جهان اسالم 

به پیشینه تاریخی تكفیر  آنگاهو ارتكاب گناه کبیره دانسته و شرک خفی را نیز موجب کفر افراد محسوب نكرده است. 

راج ادله عدم جواز ا استخهای مذاهب مختلف اسالمی را در این زمینه منعكس کرده است. وی ب مسلمانان پرداخته و دیدگاه

 میان در ییگراریتكفوهابیت را آیین  کریم، روایات نبوی، سیره پیامبر اسالم و سیره و روایات ائمه معصومین،تكفیر از قرآن

در مورد مشرک خواندن شیعیان را نقد و  بن عبدالوهابهای تكفیری محمد دانسته و عقاید و دیدگاه اهل سنتمسلمانان 

 خوارج دوره صدر اسالم را با وهابیان امروزی بررسی کرده است.های  شباهت

در این کتاب برای روشن شدن حقیقت  حسین رجبی( 1389) "یاسالمبررسی فتوای تكفیر در نگاه مذاهب " - 

مذاهب مسئله تكفیر، با نگاهی به قرآن و روایات و گفتار بزرگان مذاهب اسالمی، به بررسی فتوای تكفیر در اسالم و سایر 

است. همچنین  شده معرفیای بسیار خطرناک  ، مسئلهاهل سنّتپرداخته است. به اعتقاد نویسنده، تكفیر در روایات شیعه و 

با «. هرکس نسبت کفر به کس دیگری بدهد که معیار کفر را ندارد، گوینده آن کافر است» :فرماید می باره دراینپیامبر 

کنند، ولی  ای را صادر می باره معیار کفر و اسالم، برخی از افراد، فتوای به کفر عدهتوجه به روش و معیار قرآن و سنت در

 شود که چنین فتاوایی استناد قرآنی و روایی دارد یا از جهالت و تعصب سرچشمه گرفته است؟ این سؤال مطرح می

یابی پدیده تكفیر، برخی از علل و اسباب  در این نوشتار با ریشه ( یوسف قرضاوی1373) "پدیده افراط در تكفیر" -

است. نویسنده پیامدهای خطرناک تكفیر مسلمانان را بیان کرده و ضرورت رجوع به قرآن  شده تحلیلپیدایش آن، بررسی و 

در تكفیر )کافر گفتن  روی زیادهغلو و  کرده است. این کتاب همچنین با عنوان پدیده و سنّت نبوی را به وهابیون گوشزد

جلد  :ش1381 )قرضاوی، فتاوای فقهی معاصر نیز در کتابو  است منتشرشدهبا ترجمه عبدالواحد نهضت فراهی  مسلمان(

 ای به چاپ رسیده است.اول( در قالب مقاله

به  "یا تأیید؟ کند میقرآن و سنت تكفیر را رد " با عنوانتكفیر،  ی درباره یا مقاله( در 1393عبدالرحیم بیرانوند ) - 

 )ص( و روش صحابه و آرای علمایکریم و سنت پیامبر اکرماست. همچنین مخالفت نص صریح قرآنبررسی مسئله پرداخته 

 .کند می)همچون شافعی و اشعری( با تكفیر مسلمانان را تبیین  اهل سنّتشیعه و 

 محمدابوحنبل، بننظرات احمد "و آیندهتكفیر گذشته، حال "( در پژوهشی با عنوان 1392حسن اسكندری ) -

 طور بهبرخی از ایشان  که اسالف تكفیریان امروزی، عنوان بهعبدالوهاب را بنمحمدو  جوزیه قیم ابن، تیمیه ابنبربهاری، 

، بیان نموده است. این نوشتار از پیامدهای دینی و اجتماعی تكفیر، اند کردهرا نیز تكفیر  عربی ابنمشخص عرفایی چون 

 .کند میرا بیان  گناه بیو  کار گناهبه افراد و عدم تفكیک میان  اظهارنظرمواردی چون عدم اعطای فرصت اندیشه و حق 

 مواد و روش پژوهش -6-8

و مقاالت مربوط  ها کتابو  شده  تهیهمطالعاتی  برداری فیشتحلیلی توسط  صورت بهو  ای کتابخانهاین پژوهش به روش 

و سرانجام با  آوری جمعو نشریات مطالب  ها سایتاز  گیری بهرهبه موضوع و در راستای آن، مطالعه و بررسی و با 

 است. شده  تحلیلمنطقی مطالب تجزیه و  -ی عقالنیها استدالل
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 پژوهش ینظر یمبان :فصل دوم
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 مقدمه -7-6

امروزه  که در طول تاریخ اسالم معضل و مشكل تكفیر است. ها گرفتاریمشكالت و  بارترین مصیبتو  ترین بزرگاز 

. این بلیّه عظمی عالوه بر اینكه سدی بزرگ در مقابل پیشرفت و کنند مینرم  وپنجه دستبسیاری از جوامع اسالمی با آن 

 میان دراز اسالم در تمام جهان بشری و بخصوص  ریز خونخشن و  ای چهرهتكامل این جوامع و کل امت اسالم گردیده، 

 آنان که آشنایی عمیقی از اسالم و مبانی و اصول فكری آن ندارند، گردیده است.

یافت که با واژه تكفیر آشنایی  توان میکمتر کسی را  دهد میلخی که امروزه در جوامع اسالمی رخ اتفاقات ت باوجودلذا 

ت قرار گیرد و نظر لغ بررسی موردلغوی و اصطالحی  از نظربحثی مبانی آن اما الزم است برای ورود به هر؛ نداشته باشد

 مورد بیان گردد.شناسان و علمای آن مبحث در این

 لغوی تکفیرتعریف  -7-7

 فارسی و عربی تعاریف متعددی دارد. یها نامه لغتاین واژه در 

 است.« کفر»شده و ثالثی مجرد آن  گرفته« کفّر یكفّر»واژه تكفیر مصدر باب تفعیل است که از ریشه 

نسبت کردن )ناظم االطباء(، به کفر منسوب کردن کسی را، کافر  دینی بیبه  :دهخدا ذیل واژه تكفیر آمده نامه لغتدر 

 ذیل واژه کفر(. :ش1372و مقابل کفر قرار دارد )دهخدا،  خواندن کسی را. ایمان نیز عبارت از تصدیق و وثوق و اطمینان

 (.183 :ش1363است )رامپوری، « و ناسپاسی دنیگرونا»کفر در لغت به معنی 

 خواندن. دین بیپوشاندن، کفاره دادن، کسی را کافر و  :استشده معانی زیر ذکر یز برای تكفیرفرهنگ فارسی معین ن در

، شود میمعنای پوشاندن است. به شب تاریک و ظلمانی نیز کافر گفته است که به شده  گرفته "کفر"تكفیر در اصل از 

)ابن « فقد کفره و کفره» :گویند میهر چیزی که چیز دیگری را پنهان کند،  طورکلی به. پوشاند میاشیا را  اش یكیتارزیرا با 

 (.147و  146، 5ج  :ق1415منظور، 

 «تقول العرب للزارع کافر النه یكفر البذر بتراب االرض»

 (.526، 3ج  :ق1316)زبیدی،  اند گفته، کفارات پوشاند میکه گناهان را  جهت بدینو نیز کفارات را 

و نیز  پوشاند میمعنای پوشاندن چیزی است و توصیف شب به کافر به این دلیل است که اشخاص را بهکفر در لغت 

و  پوشانند میی ثمره که آن را ها پوستهجهت پوشاندن بذر در زمین است و کافور اسم است برای توصیف زارع به کافر به

الكفاره ما یغطی » :فرماید میمت است، خداوند متعال معنای پوشاندن آن به ترک ادای شكر نعکفر نعمت و کفران آن، به

 (.435 و 433 :ق1425)راغب اصفهانی،  پوشاند میمراد از کفاره آن است که گناه را « االثم

و زره،  ی بزرگ، ابر تاریک، سرزمین وسیع رودخانهبه شب، » :گوید میکفر  ی مادهذیل  "المحیطقاموس"فیروزآبادی در 

 (471 :ق1426)فیروزآبادی، .« پوشانند می. چون هریک به نحوی چیزی را گویند میکافر 

 .کند میاست که حقیقت را پنهان  جهت ازآناطالق لفظ تكفیر 

 که طوری بهکردیم یعنی گناهانشان را پنهان« رنا...لكف»و کالم خداوند متعال،  کردن و پوشاندن گناهتكفیر یعنی پنهان»

معنا، از  و این ایم ساخته لیزاما گناهان آنان را از بین برده  :معنای آیه شریفه این باشد که اینیا  از اول، وجود پیدا نكرده،

و بیرون بردن خاشاک از چشم(  کردنمعنای برطرفنمودن بیماری( و تقذیه )به لیزامعنای باب تمریض باشد )که به

 (527، 3ج  :ق1316)زبیدی، .« باشد می

 :معانی دیگر نیز آمده است، از قبیلتكفیر نزد متكلمان به



332 

 

 خضوع کردن انسان برای دیگری، خم شدن انسان و نزدیک رکوع بردن سر برای کسی. -

 به کسی نسبت کفر دادن. -

 (.527، 3ج  :ق1316تاج شاهی را نیز گاهی تكفیر گویند )زبیدی،  -

 .کند میمخفی  سرعت بهآن را  افتد یمدر دریا  آنچهچون  که نحوی به، گردد میبه دریا نیز اطالق  "تكفیر"گاهی صفت 

 «قد کفر درعه» :پنهان نموده گویند ای پارچهبه کسی که زره خودش را با  چنین هم

 که خود را با سالح پوشانده باشد. شود میبه کسی گفته « مكفر»

 (.191، 5ج  :م1994است، زیرا که آن پوشاندن حق است )ابن فارس، « ایمان»ضد « کفر»

ثواب طاعات بعدی و مترتب نشدن آثار  وسیله بهسقوط عقاب گناهان قبلی  :مجلسی چنین آمده است "بحاراالنوار"در 

 .(197، 68ج  :م1983/ق1413)مجلسی،  نامند می "تكفیر"را  ها آنمتوقع از کارهای بد بر 

ج  :ش1393 ،حسینی طهرانیاست ) شده تعریفتكفیر پوشیده شدن آثار عمل بد توسط عمل نیک  "شناسی معاد" در

8 ،341.) 

از  آید میاز کلمات اهل لغت بر که چنان آن، از جهت معنای لغوی آن، شود می کاربرده بهکه در مباحث کالمی  واژه تكفیر

 :سه احتمال بیرون نیست

 پنهان نمودن -1

 محو کردن -2

 ازاله کردن و از بین بردن. -3

که معنای اصلی تكفیر همان احتمال اول )پنهان نمودن( است. در کتب لغت نیز  یابیم میبا دقت در کلمات آنان در

. به دنبال توضیح این لغت، از الفاظی شود می از اصطالح قرآنی و کالمی آن ذکر نظر صرفاین واژه و ماده آن با  که وقتی

الكاف و الفاءِ و الراءِ اصل صحیح یدل علی » :آمده است "المقاییس اللغهمعجم" در است. شده استفاده "ستر و تغطیه"چون 

سه حرف )ک، ف، ر( ماده و ریشه صحیحی است که بر یک معنا داللت دارد و آن ستر « »معنی واحد و هو الستر و التغطیه.

 (191، 5ج  :م1994)ابن فارس، « .و تغطیه )پنهان کردن و پوشاندن( است

و مستحق مدح و  عصیت که مستحق عقاب و ذم شده از چنین استحاقی خارج شودانجام دهنده م که اینتكفیر یعنی 

 (421 :ق 1415مقداد، فاضل « )ثواب گردد.

استحقاق  وسیله بهتكفیر یعنی از بین رفتن استحقاق عقاب » :شده گفته "العقایدفصول" نیزو  "الخمسهاالصولشرح"در 

 (23: ق1381، ؛ طوسی422 :م2111/ق1422عبدالجبار، )قاضی« باشد.دومی بیشتر از اولی درجه  که درصورتیثواب، 

کشاورز و  :مثال  عنوان بهاست.  کاررفته بهیا پوشیدن، انكار نعمت و نقیض ایمان  ءمعنای پوشاندن شیکفر در لغت به»

نعمت و مقتضای آن عمل معنای پوشیدن . کفر و نعمت و کفران آن، بهپوشاند میشب را کفر گویند، چون زمین و فضا را 

 (451 :ق1425)راغب اصفهانی، « کردن است.

 تعریف اصطالحی تکفیر -7-9

علمای اسالم  از نظرمبانی دینی  نظر گرفتنپس از تعریف لغوی الزم است معانی اصطالحی کفر در بستر اسالم و با در 

 بیان گردد.

 االسالمدارکفر از چارچوب و در اثر آن فرد متصف به شود میکفر منسوب و متصف که با آن فردی به ستای واژهتكفیر »

، ها معاشرتعنوان کفر در روابط اجتماعی،  رو ازاین. شود میو دیگر احكام اسالم بر او مترتب ن گردد میمعنویا خارج 

ظاهری به اسالم کافی شهادتین و تدین  . در تحقیق اسالم اقرار بهگذارد یمو در نكاح، اکل و شرب و... تأثیر  دادوستدها

  است.
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، مقام امامت ءکفر اجماالً عبارت است از پوشاندن حقیقتی از حقایق عینی جهان؛ مانند انكار خدا، انكار معاد، نبوت انبیا

ش: 1381 )صفاتاج،« دینی که به انكار مبدأ و معاد و انكار رسالت بازگشت نماید یها امامان و یا انكار ضرورتی از ضرورت

 (.33و  27

 است. از آن جمله تعریف آن در علم فقه است. شده بیاناصطالح تكفیر معانی متعددی  در مورد

ات اسالم باشد یاز ضرور یكیا یمعانی متعددی دارد و بر هرکس که منكر خدا و نبوت و  "کافر"در علم فقه عنوان 

ق و یتحق تواند میجهل و غفلت اما  یا از رویتوجه و معرفت باشد )کافر معاند( و  یانكار از رو که آن. اعم از کند میصدق 

مان است، یفاقد توان و استعداد تتبع باشد )کافر قاصر(. پس مقابل کفر عدم ا که اینا یو  تفحص داشته باشد )کافر مقصر(

 (.1383، یقراملك :کافر خواهد بود )ر.ک ناخواه خواههر کس که مؤمن نباشد،  یعنی

ا به یده است یر اسالم گرویاست که به غ کسی آنکافر  :فرماید میکافر  در موردفقهی  از نظر)ره(  ینیحضرت امام خم

ب یا تكذیغمبر و ید که به انكار رسالت پیانكار نما یطور بهن است یات دیاز ضرور داند میرا که  یزیكن چیده ولیاسالم گرو

، ینیاز او سر زند که موجب کفر او شود )امام خم یا کاریو  یا گفتاریعت مطهره برگردد. یا ناقص دانستن شریاو 

 (.211، 1ج  :ش1366

)ص( یا یكی از وحدانیت او، رسالت پیامبر اسالم که خداوندی خدا، یا هرکسی :چنین آمده است "الوثقی عروه"در 

انكار آن ضروری برگشت به انكار  که یا گونه بهضروری است منكر گردد، کافر است. البته  که اینضروریات دین را با توجه به 

 (.67، 1ج  :ش1378/ ق1421رسالت کند )طباطبایی یزدی، 

حترام مال و جان و غیر آن دو، بر او مترتب ا ارت وآنچه در تحقق اسالم دخالت دارد طه» :گوید میخویی  اهلل آیت

ج  :ق1417)خوئی، « ی اسالمی به آن عقیده دارند.ها فرقهاعتقاد به وحدانیت خدا، نبوت و معاد که  :از عبارت است شود می

2 ،62) 

ن و مال از جا، آن لهیوس به و اسالم عبارت از گواهی به شهادتین است :فرماید می "هدایه"شیخ صدوق )ره( در کتاب 

جان و مالش محفوظ خواهد ماند )شیخ صدوق، « اهلل محمد رسول – االاهلل الاله» :و هر کس که بگوید ماند میتعرض مصون 

 (.ایمان ، باب اسالم و291 :ش1376/ ق1418

تكفیر شناخته  در موردکه بیش از هر چیز با نظراتش  ی تكفیریها جریانمبانی فكری  گذار بنیان عنوان به تیمیه ابن

معنای عدم ایمان به خدا و رسوالن است، خواه همراه آن بهکفر » :گوید میکفر  در مورد، در جایگاه فقهی خود شود می

کلی از روی حسد یا کبر، یا پیروی برخی هواهای نفسانی است که طور بهتكذیب باشد یا نباشد. بلكه تردید یا اعراض از آن، 

 (335، 12ج  :ق1397، تیمیه ابن« )بازدارنده از پیروی رسالت است.

د، گویند او را تكفیر گری را به کفر نسبت دادن، چنانچه کسی مسلمانی را کافر بداندی :و در بیان دیگری چنین آمده که

، انصاری« )له به کفر است.التكفیر هو نسبته أحد من اهل القبله الی الكفر؛ تكفیر نسبت دادن یكی از اهل قب» کرده است.

 (227، 13ج  :م1998/ق1418

 .اند گفتهرا کفر  شده نازلگفت انكار حقایق دین و آنچه توسط پیامبر از جانب خدا بر مردم  توان میپس 

ج  :ق1325؛ جرجانی، 213 :ق1415مقداد، فاضل « ))ص( آورده است.الح، انكار مطالبی است که پیامبرکفر در اصط»

8 ،339) 

 کند میگفت اگر کسی جحد داشته باشد، یعنی علم دارد اما طبق علم عمل ن توان میکافر دانستن افراد هم  در مورد

 (618 :م2111 ،یراز رفخ ماما؛ 89، 25 ،5 ج :ق1423 ،آمدی)ص(، کافر است.در مورد خدا و رسول کند میبلكه شک 

 :ق1423؛ آمدی، 617 م:2111، فخر رازی؛ 239 :م1988/ق1419)غزالی، « انكار قطعیات و مسلمات دین کفر است.»

 (28 و 26، 5ج 

و  البته انكار ضروری دین اگر مالزم با انكار اصول دین گردد.« برند مینام  "ضروری دین"گاه از این مسلمات با عنوان »

، 1ج : ق1418؛ همو، 341و  337و  336، 3ج  :ق1393، تیمیه ابنفرد به این مالزمه عنایت داشته باشد موجب کفر است )

 .(334، 9 ج: م1983/ ق1413 ،شهیدثانی ؛222، 1 ج ،یدانشنامه کالم اسالم؛ 116
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تكفیر حكم شرعی است و سبب آن انكار ربوبیت یا وحدانیت یا رسالت یا قول و فعلی است  :گوید میسبكی در الفتاوی 

 (.586، 2ج  :م2114/ق1424 ،نیاید )سبكی حساب بهکه شارع حكم به کفر آن کرده، گرچه انكار 

گفت کفر در اصطالح شرع یعنی انكار اصلی از اصول دین، یا انكار یكی از ضروریات دین با علم به آن  توان می درنتیجه

در اصطالح چهار معنی دارد. اولین معنای اصطالحی کفر، پاک کردن گناهان از عقاب است که در  و در سخن یا کردار

دومین معنای اصطالحی کفر، پرداختن کفاره است برای برخی امور واجب  است. کاررفته بهقرآن، حدیث و کالم علماء بسیار 

اهل که اصطالحی روایی و فقهی است و در قرآن نیامده است. معنای سوم، دست روی دست گذاشتن در نماز است که 

وایی و فقهی است. به آن معتقدند ولی از دیدگاه برخی فقهای امامیه حرام و باطل کننده نماز است و این معنا هم ر سنّت

 اهل سنّتمیان  معنای چهارم، نسبت دادن کفر به کسی است، این معنا هم در قرآن نیامده و اصطالحی فقهی و کالمی، در

برخی بزرگان از  از نظرکه انكار آن  شود میو شیعه است. البته در فقه شیعی مبحث امامت هم از ضروریات دین محسوب 

 .شوند میه آن کافر محسوب علمای شیعی کفر و معتقدین ب

 درآیاتمصادیق تکفیر  عوامل و -7-4

مرتبه لفظ  صادیق متعددی دارد. بیش از پانصدکریم م شخص یا گروه در قرآن تكفیر به معنیِ نسبت دادن کفر به

)ع( را خدا کسانی که حضرت مسیح یاتیدر آاست. از آن جمله  کاررفته بهمتعدد در قرآن  و مشتقات آن در معانی "کفر"

همچنین در  و (112اند )بقره/ آموختند، تكفیر شده و افرادی که به مردم جادوگری می( 73، 72، 17پنداشتند )مائده/

معانی  94و سوره نساء آیه  18، یونس آیه 115، کهف آیه 8، توبه آیه 25، انعام آیه 73و  72مائده آیات  های سوره

 د.مشاهده کر توان میاصطالحی تكفیر را 

مان به یات، این آیاست. خداوند متعال در ا ذکرشدهمنافق  های ویژگیابتدایی سوره بقره معیار ایمان، کفر و  درآیات 

 و ان فرموده استیمان بیاصول ا عنوان بهامت، انجام نماز و پرداخت انفاق را یمان به قیى آسمانى، اها کتابمان به یب، ایغ

 ولى در باطن اعتقادى ندارد. دارم ایمان گوید میمان ندارند و منافق در ظاهر یکافران کسانى هستند که به آنچه گفته شد، ا

 شده بیانکریم عوامل و مصادیق کفر با استناد به آیات قرآن "ر در نگاه مذاهب اسالمىیبررسى فتواى تكف"در کتاب 

 :تبیین شده است تنیز به استناد آیا شود میاست و مواردی که موجب کفر 

 برای او قرار دادنک یا شریخدا و  جای بهبرگزیدن غیر . 1

خداوند همان  :گفتند آنان که؛ (71)مائده/ "مَیحُ ابْنُ مَرْینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیلَقَدْ کَفَرَ الَّذِ" :فرماید میکریم الف( قرآن

  شدند. م است، کافریح فرزند مریمس

كى یخداوند  :گفتند آنان که؛ (71)مائده/ "نَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَۀٍیلَقَدْ کَفَرَ الَّذِ" :فرماید میهمچنین خدای متعال ب( 

  کافر شدند. یقین بهاز سه خداست 

 انكار قرآن. 2

 )ص(امبریآنچه )پ :گویند می؛ کافران (24)انعام/ "نَیرُ اأْلَوَّلِیأَساطِنَ کَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا یقُولُ الَّذِی" :فرماید میمجید قرآن

  ست.یزى نین چیشیى پها افسانه( جز گوید می

  .ستیک سحر آشكار نی)سخن و کالم خداوند( جز  :ندیگو ؛ کافران مى(7)انعام/ "نٌیهذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِنَ کَفَرُوا إِنْیقالَ الَّذِ"

  رسولانكار خدا و . 3

 امبرش را انكار کردند.ی؛ کافران، خدا و پ(81)توبه/ "ذلِکَ بِأَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ" :فرماید میخداوند 

 انكار معجزات الهی. 4

و معجزات  ها نشانه؛ آنان کسانى هستند که (115)کهف/ "اتِ رَبِّهِمْ...ینَ کَفَرُوا بِآیأُولئِکَ الَّذِ" :است چنین اینبیان قرآن 

  .امت را انكار کردندیپروردگار و اعتقاد به ق

 انكار مالقات در قیامت. 5
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و معجزات  ها نشانه؛ آنانى که به(23عنكبوت/) "یرَحْمَتِئِسُوا مِنْیلِقائِهِ أُولئِکَ هِ وَاتِ اللَّینَ کَفَرُوا بِآیالَّذِوَ" :فرماید میقرآن 

 (12 :ش1388،  )رجبى .باشند مید یدند، از رحمت من ناامیامت کفر ورزیپروردگار و روز ق

 اقسام کفر و تکفیر -7-5

گرفته که در ادامه به دو مورد ی مختلفی صورتها بندی تقسیم، برای کفر و تكفیر شده گرفتهواژه تكفیر از ریشه کفر  

 .کنیم میآن اشاره 

 کفر عملی و اعتقادی -7-5-6

 تقسیم کفر به عملی و اعتقادی است.، ها بندی تقسیماین  ازجمله

ا نماز یا قرآن را قبول ندارد یوجود خدا را قبول ندارد  یاگر کس مثالًن، یکفر در اصول و ضروریات د یعنیاعتقادی  کفر

 است. چنین فردی مسلمان نیست. یاعتقاد حكم خدا قبول ندارد، دچار کفر عنوان بهرا 

در مقام عمل  یخدا و قرآن و نماز را قبول دارد ول ین، در این صورت اگر کسیعمل نكردن به احكام د یعنیکفر عملی 

فرد مرتكب  که درصورتیکفر  گونه اینزیرا در ؛ گویند میرا فسق هم  یاست؛ که کفر عمل ی، دچار کفر عملخواند مینماز ن

کبیره را از مرتكب راحتی به توان میبنابراین ن؛ شود میو مسلمان محسوب  شود می، موجب خروج وی از دین نشود میگناه 

کند و با  اسالم خارج کرد و تنها ارتكاب گناه موجب کفر نیست و نسبت دادن کفر به فرد گناهكار را مشروع و مجاز نمی

مانند آنچه توسط خوارج و ؛ توان نسبت ناروا به مسلمانان داد و جان، مال و ناموس آنان را مباح دانست تمسک به آن، نمی

کبیره را کافر دانسته و حكم به قتل وی  به امروز صورت گرفته است و مرتكبدر طول تاریخ اسالم تا  ها آنیاری پیروان بس

 طوسی،؛ 271، 2ج  :ق1419تفتازانی، ؛ 27و  26و  25، 5ج  :ق1423، آمدی، 141و 132: ق1426اشعری، ) .اند داده

 (.538 ،2ج  :ق1392

 دیدگاه امام صادق )ع(انواع کفر در قرآن از  -7-5-7

 :)ع( روایت کرده که کفر در قرآن پنج گونه استرحوم کلینی در کافی از امام صادقهمچنین م

 :فرماید میکریم درباره آنان کفر جحودی )انكار( از روی علم؛ قرآن. 1

ا عَرَفُوا کَفَرُوکَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما نَیالَّذسْتَفْتِحُونَ عَلَىیکانُوا مِنْ قَبْلُ هِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَلَمَّا جاءَهُمْ کِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّوَ"

ى بود که با یها آمد که موافق نشانه ها آناز طرف خداوند کتابى براى  که هنگامی؛ و (89)بقره/ "نَیالْكافِربِهِ فَلَعْنَۀُ اللَّهِ عَلَى

، همه بااینروز گردند( یدادند، )که با کمک آن، بر دشمنان پ روزى بر کافران مىید پیبه خود نو ازاین پیشو  خود داشتند

  ر شدند. لعنت خدا بر کافران باد.آمد، به او کاف ها آنامبرى را که از قبل شناخته بودند نزد ین کتاب و پیا که هنگامی

 :فرماید میکفر جحودی بدون علم؛ خداوند در وصف آنان . 2

؛  (24)جاثیه/ "ظُنُّونیکَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِالَّلَهُمْ بِذلِهْلِكُنا إِالَّ الدَّهْرُ وَ مایا وَ مایا نَمُوتُ وَ نَحْیاتُنَا الدُّنْیحَإِالَّ یقالُوا ما هِوَ"

رند و جز یگ را مى ها آنرند و گروهى جاى یم ست گروهى از ما مىیاى ما در کار نین زندگى دنیزى جز همیچ :گفتند ها آن

زنند )و گمانى  ند علمى ندارند، بلكه تنها حدس مىیگو ن سخن که مىیکند! آنان به ا عت و روزگار ما را هالک نمىیطب

  ه دارند(.یپا بى

 :فرمود که چنانکفر برائت؛ . 3

لْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً یكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَیامَۀِ یوْمَ الْقِیا ثُمَّ یاۀِ الدُّنْیالْحَیفِنِكُمْ یقالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً مَوَدَّۀَ بَوَ"

د که یا ى براى خود انتخاب کردهیها بتر از خدا یشما غ :م( گفتی؛ )ابراه(25)عنكبوت/ "نیلَكُمْ مِنْ ناصِرمَأْواکُمُ النَّارُ وَ ما وَ

گر را لعن یكدید و ییجو زارى مىیگر بیكدیامت از یا باشد سپس روز قیان شما در زندگى دنیه دوستى و محبت میما

  اورى براى شما نخواهد بود.یار و یچ یگاه )همه( شما آتش است و هید و جایکن مى
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 معنای برائت جستن است.به« یكفر»که در آن 

 :فرماید میکریم درباره حج کفر ترک اوامر الهی؛ قرآن. 4

کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ مَنْالً وَیهِ سَبیتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَمَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً وَمَ وَیناتٌ مَقامُ إِبْراهیاتٌ بَیهِ آیف"

هر کس داخل آن )خانه خدا( م، است و ی( مقام ابراهازجملههاى روشن، ) ؛ در آن نشانه(97عمران/ )آل "نیالْعالَمعَنِ یغَنِ

 و آن دارند سوی بهى رفتن یکه توانا ها آنو براى خدا بر مردم است که آهنگ خانه )او( کنند،  شود در امان خواهد بود

ت. )که ترک حج را کفر از اسین ان، بىیان رسانده(، خداوند از همه جهانیکس کفر ورزد )و حج را ترک کند، به خود زهر

 ین آیه ترک حج کفر تلقی شده است.در ا  گفته است(

 :معنای ترک شكرکفر به. 5

  (؛41)نمل/ "مٌیکَریغَنِ یکَفَرَ فَإِنَّ رَبِّنَفْسِهِ وَ مَنْشْكُرُ لِیشَكَرَ فَإِنَّماأَشْكُرُ أَمْ أَکْفُرُ وَمَنْ أَ  یبْلُوَنیلِ یفَضْلِ رَبِّقالَ هذا مِنْ"

کس شكر کنم؟! و هر ا کفران مىیآورم  مى جا بها شكر او را یش کند که آیتا مرا آزما ن از فضل پروردگار من استیا :گفت

 م است.یش نموده است، که( پروردگار من، غنىّ و کریان خوید )به زیکس کفران نماکند و هر کند، به نفع خود شكر مى

 (.1 تیروا 114-112، 4ج  :ش1375، )کلینی رازی

و معیارهای  شده بیان روشنی بهو مصادیق آن از مسائلی است که در قرآن  "کفر"نتیجه گرفت که مبحث  توان میپس 

و  باشد میبنابراین با استناد به این معیارها مرز میان ایمان و کفر مشخص ؛ است شده مشخصآن طبق آیات و روایات 

و روایات که توسط فقها  درآیات شده مطرحی ها مالککلی این بحث را از دین جدا دانست بلكه باید طبق طور به توان مین

به استناد ظن و گمان یا برداشت خود دیگری را متهم به  تواند مین هرکسیشفاف شرح و تفسیر شده عمل کرد و  طور به

 کفر کند و حكم تكفیرش را صادر نماید.

 مطلقو  تکفیر معین -7-5-9

 است. شده تقسیمتكفیر به معین و مطلق  اهل سنّتمیان علمای  بندی تقسیمدر یک 

اقسام تكفیر، شرایط تكفیر و حرمت  ی درباره تفصیل به، "مجموع الفتاوی"ی خود، ازجمله ها کتابدر برخی از  تیمیه ابن

کرد.  قلمداد تكفیری ضد ای توان چهره می، وی را تیمیه ابنتكفیر سخن گفته است. با نگاهی به این بخش از سخنان 

 .کند میتقسیم « معین»و « مطلق»ابتدا تكفیر را به دو بخش  تیمیه ابن

در این قسم از تكفیر، اسناد تكفیر با توجه به نفس عمل است و کار به افراد ندارد در مورد کالم، فعل یا  :تكفیر مطلق

مطلق به کسی که چنین دیدگاهی داشته باشد  صورت به چنین هماعتقادی است که با مبانی اسالم در تضاد و تناقض است؛ 

 معروف و مشهور است.« نواقض االسالم»سم از تكفیر به نیست. این ق موردنظر؛ اما فرد خاصی شود میکافر اطالق 

داده است و  با اصول و مبانی اسالم انجامحكم به تكفیر شخص معین و خاصی است که عملی را در تضاد  :تكفیر معین

 (116، 3ج : ق1381 ،تیمیه ابن) شود میبه سبب وجود شروط تكفیر در وی و نبودن مانع، کافر خوانده 

 مالصدرا از نظردرجات کفر  -7-5-4

حتجاب کفر عبارت از ا» :کند میمشرب فلسفی خود کفر را چنین تعریف  اساسبرفیلسوف بزرگ شیعی  صدرالمتألهین

مانند اهل کتاب که  ق بودند و یا حجاب از دین استاز حکه مشرکان حاجب  طور همانحق است  است و احتجاب از

و لكن محجوب از دین ممكن است محجوب  باشد میحق بودند و قهرا محجوب از حق، محجوب از دین هم محجوب از دین

 (273 :ش1366)صدرالدین شیرازی، « کنند میخدعه  مؤمنانکه با خداوند و  اند منافقاناز خداوند نباشد که اینان 

کفر در مقابل ایمان معتقد است کفر دارای درجات مختلفی است و در ازای  قرار دادنهمین تعریف و با  اساسبروی 

 :از اند عبارتاز کفر قرار دارد که  ای مرتبهاز ایمان،  یا مرتبههر 

نخستین درجات کفر، مفر قالب است که هرکس از آن آگاه است بنابراین هر کس که منكر ضروریات دین یا حكمی از »

بت بزرگ و طاغوت  درواقعکفر نفس است، زیرا  دوم واجب و عذاب اخروی وی قطعی است. احكام شریعت گردد قتل او
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)ع( که در قرآن دعای ابراهیم بسا چهاجتناب کردن از بت هوای نفس واجب است «. ارایت من اتخذ الهه هواه»اعظم است. 

 ها بتپروردگارا! من و فرزندانم را از پرستش  ؛(35)ابراهیم/ "الْأَصْنامَنَعْبُدَ أَنْ یبَنِوَ  یاجْنُبْنوَ"آمده است به همین معنا باشد. 

عارف تجلی کند و پرده از روی قلبش بردارد و سوم کفر قلب است و آن این است که هرگاه حق در مرآت سرّ .دار نگاهدور 

اما اگر ؛ کند میر آن )قلب( تجلی حق در آن ظهور و بروز کرده و جمال احدیت دو زنگار را از آن برطرف کند نور کدورت

انانیت و نفسانیت در وجود او باقی باشد، در این صورت  ای ذرهخود را حق بپندارد و  که یا گونه بهاین تجلی کامل نباشد و 

 (175 و 174 :ش1363)صدرالدین شیرازی، « است. پیداکردهکفر قلب در او راه 

 عرفا از نظرکفر و ایمان  -7-1

عرفانی که محور اصلی این تحقیق  از نظرگاهدر ادامه بحث از کلیات موضوع، بهتر دیدیم که گریزی هم به کفر و ایمان 

 است، داشته باشیم و از اقوال برخی اکابر قوم در این باب بهره ببریم.

نیست. بالطبع عرفا نیز زبان خاص  یمستثنهر علمی اصطالحات خاص خود را دارد، عرفان نیز از این امر  که ییازآنجا

خاص زبانی رمزگونه در بیان نظرات خود دارند. اگر کسی با این رموز و اصطالحات آشنایی  طور بهخود را دارند، بلكه 

قرار ، عرفا مورد تكفیر میا بودهدر طول تاریخ عرفان شاهد  که چنان آننداشته باشد، شاید زبان به مذمت ایشان گشاید و یا 

رمزگونه  ایشیوهن شد متفاوت نیست اما گاه به. معنای کفر و کافر در اصطالح عرفا، در اصل چندان با معانی که بیاندگیر

 نظر برسد.متفاوت به ظاهر بهکه ممكن است  اند کردهآن را بیان 

 ، ازجملهاند کردهعرفای مسلمان مبتنی بر آیات و روایات و در چارچوب دین برای هر اصطالحی معانی خاصی را بیان 

 است. شده ارائه معنایی خاص کفر و ایمان همبرای 

در  "المكیهالفتوحات"عرفان نظری اسالمی، در کتاب معروف خود  گذار بنیانمعروف به شیخ اکبر،  عربی ابن الدین محی

پرهیز کنید؛ زیرا آنان دارای والیت عامه  "االاهلل الاله"از دشمنی با اهل » :گوید میباب وصایا درباره کفر و تكفیر چنین 

شرک  گونه هیچو ایشان به خداوند  سنگین از خطا داشته باشند ای پروندهخطا کرده و  اگرچه. اند یالهو اولیای  هستند

 :تابی ،عربی ابن« )و هر کس والیتش ثابت شود نبرد با او حرام است. دهد می، زیرا خداوند خطاهایشان را مغفرت ورزند مین

 (449 و 448، 4ج 

 :گوید میاز عارفان دوره سلجوقی،  "پیل  ژنده"رفای قرن چهارم و پنجم معروف به احمد جامی، از ع االسالم شیخ

و هرچه را که برای خود  که مسلمان آن بود که هرچه برای خود بپسندد، برای مسلمانان هم بپسنددفرماید  میپیامبر  »

بزرگی است در جمله کارها. قومی  است اما اصل سخن یکد برای هیچ مسلمانی نیز نپسندد این سخن از سبب پسند مین

و در  گویند میو فحش  دهند میو دشنام  خوانند میکه یكدیگر را مبتدع و کافر  داند میخود هم صالبت مسلمانی را آن 

و  و نه فرمان خدای است و نه سیرت صحابه است رسول استو این نه سنت  دارند ینمو هیچ باک  کوشند یمآزار یكدیگر 

 (131 :ش1387)جامی، « و نه در علم است. نه در عقل است

 که یمادام» :فرماید میتكفیر مسلمانان  در موردغزالی اصولی، فقیه، فیلسوف و صوفی قرن پنجم هجری قمری  حامدابو

نزد ما » :گوید می( و نیز 863 :م1961)غزالی، .« کرد ریتكفرا  ها آن توان میدارند، ن تأویلکنندگان مالزمت با قانون  تأویل

تكفیر، غلبه بر مبادرت به»و اینكه ( 158 :م1988/ق1419 ،همو« )موجب تكفیر است. تأویلثابت نشده که خطای در 

میل پیدا کند دوری از تكفیر آن آنچه سزاوار است محصل به»و ( 91)همان، « حاکم است. ها آندارد که جهل بر  ییها طبع

وحدانیت خداوند و رسالت قبله که تصریح به سوی بهو اموال نمازگزاران  ها خونزیرا مباح کردن ؛ که راه دارد آنجاتا  است

)همان، « است از ریختن کمی از خون مسلمان. تر آسانکافر در زندگی  اشتباه است و اشتباه در ترک هزارمحمد دارند، 

را و آن هستند اهلل محمد رسولو  االاهلل الالهگوینده  که مادامیی بازدار، توان میزبانت را از اهل قبله آن مقدار که ( »157

خطری و نقض آن )عدم تكفیر ایشان( تكذیب رسول خداست، زیرا در تكفیر خطر بزرگی است و در سكوت  اند كردهنقض ن

 (85 :م1961، همو.« )ستین

 .اند نمودهصوفیه برای کفر عالوه بر معانی مصطلح آن تعاریف خاص دیگری بیان 
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کفر حقیقی فنای عبد است و  اند گفتهکفر در ادب عرفانی، ظلمت عالم تفرقه و پوشیدن وحدت در کثرت است. برخی »

 (36، 3ج  :ش1366)مستملی بخاری، « کافر آن است که از مرتبه صفات و اسما و افعال گذشته باشد.

که پیرو دین حق ناسپاس، کفران کننده، کسی» :صوفیه چنین معنی شده است از نظردر فرهنگ اصالحات صوفیه کفر 

کافر آمده است. کفر نزد ، ج کفار، کفره، کافرین، ستمگر، ظالم، پوشاننده، پنهان به معنی گروندهنا، ایمان بی، دین بینباشد، 

 و کفر ظلمت نزدشان عالم تفرقه را گویند و نیز کفر، پوشاندن کثرت است در وحدت آید میمعنای ایمان حقیقی صوفیه به

 تعالی حقود را در ذات الهی محو سازد و به بقای که تعینات و کثرات موجودات را در بحر احدیت فانی سازد. بلكه هستی خ

ات اسماء جاللی این عبارت اقتصار گردیده که کفر از مقتضیکاشانی، بهن وحدت شود. در اصطالح عبدالرزاقباقی گشته عی

گویند که  کافر در اصطالح صوفیه آن را :کفر حقیقی عبارت از فنا است و نیز آمده که :اللغات آمده کهاست و نیز در کشف

. کفر طلب ظلمت، عالم پوشد میرا هستی و تعینات و تكثرات  تعالی حقباشد.  درنگذشتهاز مرتبه صفات و اسماء و افعال 

هر که چیزی را بپوشاند کافر است،  :عربی ابنو بر اعتقادات فاسده در امور، الهیه اطالق کنند. نزد  کثرت و تفرقه را گویند

ش را پنهان کند، به آن کفران کرده است، هر صورتی که حق را پنهان سازد، بر حق حجاب پس کسی که نعمت پروردگار

 (646و  645 :ش1383)سعیدی، « و هر که حق را پنهان سازد در صورت خلق کفر ورزیده است. است

تفرقه، کسی را  مقام  صاحبکافر، » :آورده است که "فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی"و نیز سجادی در اثر خود 

و دلش از دریافت حقیقت فرومانده، کافر  که از جمع به فرق آمده باشد کافر گویند، نیز کسی را که از حق غافل شده

 خوانند.

 در بند کفر مانده و ایمانم آرزوست             ایمان و کفر همه رخسار زلف توست

کفر  :اند گفتهکفر پوشیدن وحدت در کثرت است. برخی  :اند گفتهدر ادب عرفانی ظلمت عالم تفرقه را کفر گویند. نیز 

 حقیقی، فنای عبد است. کافر آن است که از مرتبه صفات و اسماء و افعال نگذشته باشد.

 کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا        معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا

 (649 :ش1371)سجادی، « و برگشتن طاغوت نفس. و باالخره، کفر پوشیدن کونین است بر دل خود

 .دارد یبازم حق بهحجاب و پوششی است که انسان را از وصول کفر در ادبیات عرفانی 

تا این کفر را واپس  اند نهادهکفر  خانه خراباتشمع و شاهد را در » :گوید میهمدانی، عارف قرن ششم،  القضات عین

 (341 :ش1373، القضات عین« )نگذاری مؤمن ایمان احمدی نشوی.

 :داند میی حق جوجستسنایی نیز کفر و ایمان را در 

 له گویان کیال شروحده                                            کفر و دین هر دو در رهت پویان

 (باب اول، 23 :تابی)سنایی، 

 :افتی دست توان میبه عشق حقیقی  ها آنکه با گذشتن از  داند می ییها حجابعمید زنجانی نیز کفر، اسالم و دین را 

 بگذری از کفر و از اسالم و دین      جوهر عشق ار تو را بودی یقین

 عشق حق را عاشق صادق شوی      آن زمان تو عشق را الیق شوی

 (374 :ش1366)عمید زنجانی، 

 داند میعرفا همان حقیقت است  از نظرعشق که کفر و دین را حجاب "عبهرالعاشقین" در کتابهمچنین شیخ روزبهان 

 :که باید از میان برداشته شود تا عاشق به سرای عشق واصل شود

در راه عشق منسوخ است، کفر و دین از سرای عشق محجوب است، آفاق در اشراق عشق محترق است،  ینه و امر»

 کون در تحت ستم رخش عشق مضمحل است. 

 اوست در پردهکفر و دین هر دو       که عشق رهبر اوست کس آنپیش 

 «اند پل طاق همه در راه عشق      جزء و کلن کائناتهر چه در 

 (144 :م1987/ش1366 ،یرازیش یبقل)
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ثواب  نیتر عارفان تنها گناه، غفلت از حق است. بر گرینزد موالنا و دگوید: می "فیهماگزیده فیه"ای در الهی قمشهاستاد 

 بقول جامی: است. حجاب غفلت نیپوشش و پرده است، هم یمعنابه زیکفر ن شانیخداست، نزد ا ادی

 در آن دم کافر است، اما نهان است          است زمان کیدلی کو غافل از حق 

 در اسالم بر وی بسته بودی                   اگر آن غافلی پیوسته بودی

 (216: ش1371 ،موالنا) 

 که نزاع و کفر ماست رو ازآننی                 بر کفر زان رو که قضاست ام یراض»

 «هر دو یكسان کی بود خود حلم و خلم                و قضای کفر علم کفر جهل است

 ، دفتر دوم(مثنوی، همو)

کفر و ایمان و نور و ظلمت کل( وجود در )نظام که اینیعنی کفر ما نشان جهل ما و محجوب بودن ما از حق است، اما 

 .گیرد میاحسن( سرچشمه ر شده است، از علم الهی به )نظامهر دو تقدی

 جمله اسیر تواند بر همه افسون بخوان         کافر و مؤمن مگو، محسن و فاسق مجو

 دست کرم برفشان، نیست تو دستمهره                                      تو نیست پرست عشوه، کیست که مست تو نیست

 (2155غزل  :ش1381 ،)دیوان شمس

و وحدت رسید. پس کفر  به حقیقتگفت که کفر و دین هر دو حجابند که باید از میان برداشته شوند تا  توان میپس 

 اینجا همان حجاب و پوشاننده حقیقت است.

، القضات همدانیعین) .اند نمودهورای کفر و ایمان اشاره  یا مرحلهصوفیه گاهی کفر و ایمان را یكی دانسته و حتی به 

 (228: ش1373

 چه گناه یگانگی، چه طاعت راه در         در کوی خرابات، چه درویش و چه شاه

 رخسار قلندری، چه روشن چه سیاه         ماه هبر کنگره عرش، چه خورشید و چ

 (1623 رباعی ،دیوان شمس)

 ازلحاظفرق دارند وگرنه  باهماسم  ازلحاظکفر و ایمان » :ن بن منصور چنین است کهیحس نظراز مان یو هم کفر و ا

 (33 :ش1391)ماسینیون، « حقیقت فرقی میان آن دو نیست.

 -و در نظام کل آفرینش»برای حقیقت و یا دربان عشق هستند،  یا پوستهکه  داند میموالنا هم گاه کفر و ایمان را یكی 

 :1371)مولوی، « عاشق حقند. نوعی بهو هر یک  دارند  حقکفر و ایمان و نیک و بد همه روی در - ها بتنه در عالم نس

158) 

 :گوید میوی در مثنوی 

 عاشق او هم وجود و هم عدم      حضرت پر رحمت است و پر کرم

 آن کیمیا ی بندهمس و نقره       کفر و ایمان عاشق آن کبریا

 ، دفتر اول(مثنویمولوی، )

 :درجای دیگر با همین مضمون چنین سروده

 اندبر خداوندیش هر دو ساجد      اندکفر و ایمان شاهد نیازا پس

 ، دفتر دوم(همان)

 الجرم از کفر و ایمان برترست       زانک عاشق در دم نقدست مست

 پوستکوست مغ و کفر و دین او راست                  کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست

 ، دفتر چهارم(همان)

 :گوید میاز یكی بودن و حجاب راه بودن کفر و ایمان  "مافیهفیه"و نیز موالنا در 

 همه نیااصل خود پیوندد، زیرا اکنون بعضی خواهند که هیچ یاری و عشق و محبت و کفر و ایمان نماند تا به»

 (76 :ش1371، مولوی« )فراخی است و وحدت مطلق.و آن عالم موجب  دیوارهاست و موجب تنگی است و دویی است
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Blasphamy is one of the important issues which have existed in all history 

of Islam, so that the mystics were not safe of it. Blasphamy is a state that 

individuals from a nation, society, and even from a group are condemned to 

infidelity. For this reason they are deprived from social and divine privilege. 

Consistently Islamic societies have encountered with blasphamy, which is 

caused bloody wars among Muslims. Today this issue is existed among 

most the Muslim nations and it want to destroy the bases of Islam, and also 

show barbarian and inhuman face of Islam. It is hoped that we clear Islamic 

societies from blasphamy with investigation and derivation of its cause and 

with providing of mystical truth. This study investigates blasphamy issue in 

Islamic history, mystics’ signs and narratives about infidelity, blasphamy, 

and infidels, dealing with sinful men, and mystics’ view towards 

blasphamy. Finally this study provides some reasonable solutions about 

blasphamy which is the big problems of Muslims. 
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