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کند. چرا که روابط بشر با یکدیگر ها را وارونه و کلیۀ امور اجتماع را ویران میگویی مقیاسدروغ

ه ها چون بهای واقعی آنان بنا نهاده شده است؛ این نیازها و تواناییبر نیازهای واقعی و توانایی

 .تواند تأثیرگذار باشدراستی ابراز شود می

ایمان فطرتی در نفس هر انسانی است، پس اگر انسان با  . دروغ ذاتی استکفر دروغ درونی و  

گیرد و در نتیجه سببی فطرت همساز شود در مسیر درست در این کاروان هستی قرار می این

برای وحدت هستی و وحدت جامعه و سببی برای حرکت به سوی خیر و هدف خلقت است. اما 

اگر انسان واقعیت ایمانش را انکار کند کافر است، یعنی منکِر جایگاه وجودی خویش یا 

معناست که در این رود. این بدان است که به سمت ابدیت میگردان از کاروان هستی روی

کافر  .کافر با نفس خویش و با جامعۀ خویش و با هستی در تناقض است .قافله استثناست

  .کنندۀ فطرت خویش استنقض

اگر به ندرت انسانی را دیدیم که به ایمان طبیعی و فطری خود ایمان نداشت، به سنگ یا بت 

اش به خطا رفته و در منطق آورد و اگر در آن ایمان معذور باشد، عقیدهیا به خدایانی ایمان می

قرآن قاصر است، نه کافر. کافر همان کسی است که ذات و ایمان خویش را منکر است و چون 

از   .خواندگاهی از ایمان روی گردان شد، در حالی که وجدان او را به سوی ایمان فرامیبا آ

رو به تعبیر قرآن کریم هشدار و نصیحت نفعی برای او ندارد، برای اینکه او در قلب خویش این

 .از انحراف خود آگاه است

اهد عالمًا و عامداً منحرف شود، اگر این انسان بخو .شودارادۀ خدا با ارادۀ خود انسان محقق می 

شود و خداوند در خود بر قلب خود مُهر زده است و ارادۀ خداوند هم در ارادۀ انسان متجلی می

او در عذاب است، چرا که   .زنداثر انکار او و هماهنگ با غرورش بر قلب و گوش او مهر می

 .ناقضِ نفس خود و جامعۀ خود و ناقض هستی است

 


