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 ناسنامهش
 تكوين، تاريخ، جامعهنقد و نقض تفسير الميزان و طرح مقدماتي پيرامون منزلت قرآن كريم در 

------------------------------------------------------------------------------------- 
از  کی چینشناختن جبهه مقابل در ه تیو به رسم دیکفر و توح انیمطلق م یبه ناسازگار« کافرون»وحدت سوره  انیب عنوان جلسه:

 «تکامل»آنان با  یدشمن لیدله سطوح آن ب
 

  تفسیر قرآن( سوره کافرون )جلسه هفتاد و هفت جلسه:

 االسالم و المسلمین مسعود صدوق حجت استاد:

 نژاد  االسالم احمد زیبایی حجت تنظیم:
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 االسالم حسن صدوق حجت خوانی: نمونه

 فهیمه فداکار و ها فاطمه صدوق خانم حروفچینی:
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منزلـت  کفـر و توحیـد در    به ناسازگاری مطلق میـان « کافرون»بیان وحدت سوره ـ 1

 یـک از سـطوح آن   در هـیچ  جبهـه مقابـل   و به رسـمیت نشـناختن  « هدف جامعه»

 «تکامل» ی آنان بادشمن بدلیل

ی  ی مبارکـه  در رابطـه بـا کلتیـتِ سـوره     طباطبـایی  همرحوم عالمـ  االسالممحمدصادقحیدری:حجت

است که برائت خود را از کـی  کفـار    وآله علیه اهلل  صلیفرمایند: این سوره، دستور به پیامبر کافرون می

پذیرنـد و در   گاه دین اسالم را نمی علناً اظهار کرده و خبر دهد که اینان کسانی هستند که هیچ

پـذیرفت و لـذا کفـار از سـازش       دیـن آنـان را نخواهـد    وآلـه  علیـه  اهلل  یصـل گـاه  مقابل، پیامبر هم هـیچ 

فرمایند و  شوند. این کلیتی بود که در رابطه با این سوره می مأیوس میها  با آن وآله علیه اهلل  صلیپیامبر

 وَر مکتی باشد.گویند ظاهر سیاق این است که سوره، از سُ در ادامه می
 

ر رابطه با وحدت سـوره بایـد   بله! این سوره، مکتی است. اما دعودصدوق:االسالموالمسلمینمسحجت

گیرنـد، بـه نحـوی اسـت کـه آنـان        مـی در مقابل کفار  وآلـه  علیه اهلل  صلیموضعی که پیامبر اکرم گفت

توان گفـت خـدای عـالَم دو     نمی ی مشترکی ندارند. زیرا جبهه، هیچ نقطه این دو شوند مطمئن 

توان هم اخـالق   لذا نمیبیشتر ندارد و اوست که همه را خلق کرده است.  عالَم، یک خدا تاست؛

! چنـین کـاری، حکمـی    و هـم اسـتکبار را  ! هم ایثـار  رذیله را امضاء کرد و هم اخالق حمیده را

ی و نیستی در همانند اجتماع و ارتفاع نقیضین را دارد. نقیضین با هم قابل جمع نیستند و هست
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ر داند.  پیشنهاد داده وآله علیه اهلل  صلیچنین چیزی را به پیامبر که کفار آن حال شود؛ یک جا جمع نمی

شوند و بعد به پیـامبر   اصالً ریشه و اساسی ندارند، اما ابتداء برای خود منزلت قائل می کفارواقع 

اصالً شما جـایی در عـالم    اسخ این سوره به کفار این است کهکنیم! پ سازشگویند: بیا  خدا می

 از اساس غیر قابل قبول است.  ـکه ما و شما را در یک سطح قرار دهد ـ ید و چنین منزلتی ندار

بـر   وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی کند و اینکه حضـرت رسـول   ها را مشخص می منزلت اینپس عنوان سوره،   

 اند. دعوتشان ایستادگی کرده

کننـد، ولـی    مشرکین قری  صـلح مـی   چند سال بعد، با کفار و وآله علیه اهلل  صلیالبته پیامبر اکرم  

پذیرش آن صلح و نپذیرفتن این پیشنهاد در ابتدای راه به این دلیل است که چنین پیشـنهادی  

در  ظلـه  دامگرفتن هدف قیام و اصل توحید است! برای مثال، مقام معظـم رهبـری   ه معنای نشانهب

هدف گم نشود که اگـر هـدف    مراقب باشید تا دهند کهری اسالمی مدام هشدار میرابطه با بیدا

خواهنـد هـدف را نشـانه     جا، ابتدای راه است و کفـار مـی   گم شد، از بین خواهید رفت. پس این

کنند. یعنی بحث این است که اصالً مـا   با این نقشه مقابله می وآله علیه اهلل  صلیبگیرند و حضرت رسول

همان را نشانه گرفتید! لذا خداونـد  برای چه قیام کردیم؟! ما برای توحید قیام کردیم و شما هم 

بـردار نیسـت، بلکـه     کثـرت  پرست  خـدا «. تَعْبُدُونَ ال أَعْبُدُ ما، أَیُّهَا الْکافِرُونَ قُلْ یا»فرماید:  می

 توان تکثیرش کرد.  بردار است و نمی وحدت

 کفار بر سه شـهوت از طرفی، بعثت است.  گذاری برای در حال تبیین هدف ،عنوان سورهلذا   

 1کنند.کنند و پیشنهاد شراکت در قدرت را طرح می تکیه می )ریاست، جنسیت، ثروت( اصلی

ی  ، سـوره که سوره کافرون، یک چهارم قرآن است و از طـرف دیگـر   است نقل شده در روایتی، س:

 .که به نظرم جای توضیح داشته باشداخالص یک سوم قرآن است 
 

 «.کفر، نفاق، ایمان»باید از سه نحله تحلیل داشته باشید:  ن،انتهای قرآ در هر صورت، از ابتدا تا ج:

توسـط حضـرت    و مرزبندی اعتقادی است کـه در تمـامی مراحـل انقـالب     کشی این همان خط

                                                                 
المی هم رسد که به جمهوری اس رسید و روزی می  جمهوری اسالمی نیز فرا خواهد. به نظر ما تحقق چنین شرایطی برای 1

 بدهند! پیشنهاد حقت وتو )شراکت(
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ادبیـات کفـار   در قـرآن  کید قرار گرفته اسـت.  مورد تأ نیز ظلـه  دامو مقام معظم رهبریسره  قدسامام

کـرد! اگـر    همکـاری هـا  توان با آنه هیچ وجه نمیلذا بو است توسط خدای متعال معرفی شده 

پذیرفتنـد، راهـی وجـود داشـت؛ امـا آنـان هـیچ سـطحی از تکامـل را           مراتبی از تکامـل را مـی  

کـه   جنگ ما با کفار هم همین نکته اسـت ی  پذیرند. آنان بر ضدّ تکامل هستند. اصالً فلسفه نمی

، بـه ایـن   اشـاره شـد  دربـاره ایـن سـوره     ی کهاتروای از این رو،اند.  آنان در مقابل تکامل ایستاده

لذاسـت  های قرآن در برابر کفار اسـت.   گیری ی موضع این سوره، روحِ همه معناست که محتوای

 ی شب( و اذکار وارد شده است. قرائت این سوره در بسیاری از نمازها )مانند نافلهکه 
 

زیستی  در جهت هم وآله علیه اهلل  یصلاکرم به پیامبر اعطاء امتیازات کفار برای ـ پیشنهاد1/1

 نزول سوره  زمان گیری قدرت اجتماعی برای نهضت نبوی در شکل گرنشان آمیز، مسالمت

 ، مأمور به ابالغ آن بـه سـران  در این سوره وآله علیه اهلل  صلیپیامبر پیامی کهفحوای از طرف دیگر،   

به تعبیر در حال پیشرفت است.  وآله علیه اهلل  صلیرسول دهد که حرکت حضرت شود، نشان می می کفر

شده  حاصل حضرتبرای ی اه است و قدرت اولیهدیگر حرکت آغاز شده و مورد اقبال قرار گرفت

اند که قبل از این که اوضـاع  نی شرایط، شرایط امتیاز دادن است و به این نتیجه رسیدهاست. یع

گفتنـد: مـا    ؛ بر این اساس مـی حل کرد ثال آنو امتیاز و امقضیه را با تطمیع  تر شود، باید وخیم

شـهوت   پول،یعنی سه شهوت اصلی،  در واقعخدای ما را بپذیرد!  پذیریم و او نیز خدای او را می

مقـدار پـول و هـر زن و هـر میـزان      هـر  » :گویند دهند و می پیشنهاد می را به حضرت ریاستو 

خدای ما را قبـول کنـی و مـا هـم     تو  که؛ مشروط به ایندهیممی به تو را که بخواهی اختیاراتی

! یک سال تو خدای ما را بپرسـت و یـک سـال مـا خـدای تـو را       خدای تو را قبول خواهیم کرد

معـادالت دنیاپرسـتان،   بسیار کودکانه است، اما از نظـر  در نظر ما این حرف  گرچه! «پرستیم می

نـد! ایـن   کن مطـرح مـی  ه است که امروز «آمیز زیستی مسالمتهم»همان  خوبی است و پیشنهاد

کـه   اسـت   ی از قدرت رسـیده حداقلت در زمان نزول این سوره، به اسالمدهد که  ها نشان میبحث

 ند. کنطرح مرا  هاییین پیشنهادچن شود کفار میباعث 
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برای جامعـه اسـیمی و    حیاتآوردن محیط  فراهمپذیرش صلح حدیبیه بر اساس  ـ تحلیل2/1

 ی در مکه ایجاد آزادی برای خداپرست

در  وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی رسـول  حضـرت  گیری قدرت اجتماعی و تشکیل حکومت توسـط  اما با شکل   

بـرای   فضایی و صلح جنگدهد که با  ایشان میاین مانور را به  قدرتِ ،«توازن» ی مسأله مدینه،

 گـذاری  هـدف  ی غیـر از مسـأله  ، رونـد  که این نمایند فراهم یاران خود و تجدید قوای تداوم راه

رغم پذیرش حذف عباراتِ دالت بـر توحیـد و نبـوّت در مـتن      حتی در صلح حدیبیه و علیست. ا

در مکـه   اسـالم  موقعیتی بـرای  شود بلکهقرارداد صلح، هیچ تغییری در هدف قیام پذیرفته نمی

 این است که مسلمانانِ د،شو گرفته می امتیازی که از کفار در صلح حدیبیه یعنی د؛شومی ایجاد

 !اعالم کنند صریحاً را مذهب خودبا آزادی، خدا را بپرستند و بتوانند مکته 
 

-پـرمم »بـه  « ایّهـا الکـافرون   یا» ی مخاطبِ آیه موردتکمیل بیان مرحوم عیمه در ـ 2

  «داران کفر

ـ      ، مـی «قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ»ی اول  عالمه در رابطه با آیهمرحوم  س: ه فرماینـد ایـن آیـه خطـاب ب

ی کفار. دلیل عالمه بر این حرف، با توضـیحی کـه    ی معهود و معین از کفار است، نه همه طبقه

ی سـوره خبـر    در ادامـه  وآلـه  علیـه  اهلل  صلیرسول اند این است که چون حضرت مترجم در پاورقی داده

کفـار   ازدانیم قطعاً تعـدادی   می در حالی که ـآیید   گاه شما به دین من درنمی یچدهند که ه می

گـاه مسـلمان    ای اسـت کـه هـیچ    این خطاب، خطاب به طبقـه  پس ـاند   مسلمان شده در آینده

 شوند.  نمی
 

دارد  یداران پرچموجود آورندگان و ه ب ،هر موضوعی اما به این بیان که ،درست استاین مطلب  ج:

کـه هرگـز از   هسـتند   ی کفر ائمهداران، . در این جا این پرچماینان استمصنوع آن موضوع، که 

 گردند. اعتقاد خود برنمی
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محتوای آیـات قبـل در    سوره در بیان علت تکراراین ذیل  بیین مفهومی از روایتـ ت3

 آیات مهارم و پنجم

 فرماینـد:  مـی « وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُـدُ ، وَ ال أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ»ی بعدی  دو آیهعالمه درباره  س:

ی قبل است و غـرض هـم تأکیـد اسـت.      تکرار مضمون دو آیهمعنای این دو آیه، یک وجه برای 

یا « ثُمَّ کاَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُون، کاَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ» آمده است:« تکاثر»ی  ر که در آیات سورهطو همان

کـه ایـن    نظر عالمه این است«. ثُمَّ قُتِلَ کَیْفَ قَدَّر، فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ»فرموده:  «مدثتر»ی  در سوره

 .تکرارها برای تأکید است

و « اعبـدتم م»در دو تعبیـرِ   گوینـد:  مـی  اسـت کـه در توضـیح آن    عدم تکراروجه دیگر،  اما  

؛ ای مصـدری در نظـر گرفـت   به معنـ که بل ،به معنای موصوله نه دومی رایِ «ما»باید  ،«مااعبد»

مـن  » :آورد طـور مـی   معنـای آن ایـن  در  المیـزان  متـرجم  که« عِبادَتیوَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ » یعنی

. بـه  «ی پرست  مرا نخواهیـد پرسـتید   و شما هم نحوه ی پرست  شما را نخواهم پرستید وهنح

ی عبـادت خـود را دارم. پـس در دو     ی عبادت خود دارید و من هم نحوه دیگر شما نحوه عبارت

و  «اصـل »یعنـی   ی پرست . و در این جا به نحوهموضوع پرست  اشاره دارد  ی اول به اصل آیه

 معنـا  ایـن  ،عبارت :گویند اند و می را دور از ذهن دانستهوجه دوم عالمه این  پرست ! «کیفیتِ»

 کند.  را مساعدت نمی

 علت این تکرارها، وجه لطیفی آمده است برایگویند: در روایات  می پایان مطالبشاندر  البته  

 .که اشاره خواهیم کرد

الم اختصاص است و عـدم اشـترار را   « الم» فرمایند می «لَکُمْ دینُکُمْ وَ لِیَ دینِ» تفسیر در  

کننـد کـه شـاید     مشترر نیستند. برخی گمان می وآله علیه اهلل  صلیمشرکین با پیامبر یعنی ؛رساند می

غلـط اسـت،    معنـا  ایـن قطعـاً  فرمایند  میعالمه آزادی در انتخاب دین است که  این آیه، معنای

بفرمایـد: شـما    آیه در مقام این است که گوید. در واقع مضمون قرآن، خالف این را میچون کل 
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و نـه   اسـت  مانم و این، دالت بر یک خبر غیبـی  مانید و من هم بر دین خودم می بر دین خود می

 .آزادی در انتخاب دین

 ه تکرار استدر رابطه با وج البرهان ذکر شده است،کتاب سوره در این تنها روایتی که ذیل   

اهل کتب از این روایت را عالمه  البته .اشاره داشتندبه آن که همان وجه لطیفی است که عالمه 

اند ولی روایتی که در البرهان آمده ایـن اسـت کـه ابوشـاکر از ابـوجفعر احـول       نقل کرده نسنتت

وَ ال أَنْـتُمْ عابِـدُونَ مـا     ال أَعْبُدُ مـا تَعْبُـدُونَ  ، نَقُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُو»ی کالم خداوند عزتوجلت:  درباره

درپـی آن را تکـرار    سـپس پـی   آورد و پرسید: آیا خردمند همانند این سخن را بر زبان می« أَعْبُدُ

ابوجعفر احول برای این سـاال پاسـخی نداشـت، از ایـن رو بـه مدینـه رفـت و از امـام          کند. می

اره پرسید و ایشان فرمودند: سبب نزول این سوره و این تکـرار ایـن   در این ب السالمعلیهجعفرصادق

عرض کردند: یک سال تو خدایان ما را بپرست و یـک   وآله علیه اهلل  صلیبود که قریشیان به رسول خدا

پرستیم و دوباره یک سال تو خدایان ما را بپرست و یک سال مـا خـدای    سال ما خدای تو را می

ی ایـن سـخن کـه     اه خداوند همانند آن چه را گفتند، پاسخ داد و دربـاره پرستیم. آن گ تو را می

و « ال أَعْبُـدُ مـا تَعْبُـدُونَ   ، قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ»گفتند: یک سال تو خدایان ما را بپرست، فرمود: 

دُونَ مـا  وَ ال أَنْتُمْ عابِ»پرستیم، فرمود:  ی این سخن که گفتند: یک سال ما خدای تو را می درباره

وَ ال أَنـا عابِـدٌ   »ی این سخن که گفتند: یک سال تو خدایان ما را بپرست، فرمود:  و درباره« أَعْبُدُ

وَ ال »پرسـتیم، فرمـود:    ی این سخن که گفتند: یک سال ما خدای تو را مـی  و درباره« ما عَبَدْتُّمْ

. آن گاه ابوجعفر احول به سوی ابوشاکر بازگشـت و  «لَکُمْ دینُکُمْ وَ لِیَ دینِ، أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ

  1او را از این امر آگاه ساخت. ابوشاکر گفت: این سخن را شتر از حجاز آورده است.

هـر گـاه قرائـت ایـن سـوره را بـه پایـان         السـالم علیهامام جعفرصادقهمچنین نقل شده است   

 فرمود: دین من اسالم است. رساند، سه بار می می
 

                                                                 
 ای! فراگرفته السالمعلیه ـ یعنی این سخن از خود تو نیست و از امام جعفر صادق1
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دال بر این است که تا آخر عمر ایـن   ،فرمایند: تکرار در کالم قری  عالمه می زاده:سالمكرماالحجت

 بـار  بـه دو  سال ما و یک سال شما تا آخر عمر؛ نه این که منحصر یکیعنی کار را انجام دهیم. 

 را چهار بار این فقرات آمده است.رساند که چ روایت این را میدر حالی که  ،باشد تکرار
 

اند، خداوند تعالی هـم تکـرار    چون آنها تکرار کرده قضیه است که ادبی روایت درصدد بیان علت ج:

ی تـاریخ   که کفار، ایـن پیشـنهاد را بـرای همیشـه     مشخص است از نظر مضمون،اما . است کرده

از طرف کفار هم این  تکرارعلت نیست!  و دو سالبحث امروز و فردا و یک سال  کنند و طرح می

 وآلـه  علیـه  اهلل  صـلی رسول به حضرت به این وسیله جدیت خود را در این پیشنهادخواستند  می بوده که

، بـودن  گو و عهدشکندروغ یعنی بدلیل   !کار هستیم طالح بگویند ما پاینشان دهند و به اص

قـرآن هـم متناسـب بـا      به نحوی قضیه را درست کنند! نند تامجبورند از این ادبیات استفاده ک

 .1دهد می ع، پاسخهمین وض

سـازی خـود،    که وقتی موضوع حساس و مهم باشد قرآن سعی دارد با فرهنگ نکته دیگر آن  

 واقعه و کیفیت پاسخ خود را در اذهان مردم زنده نگه دارد. عینِ
 

ی  یا آیه 2«یُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ ،فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً»ی  آیه قبال در تفسیر اهللصدوق:االسالمروححجت

لـی نـاظر   ی اوّ آیهدر بیان علت تکرار فرموده بودید  3«ثُمَّ کاَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُون، کاَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ»

توان همین  اظر به دوران نفاق است، حال آیا در اینجا نیز میی دومی ن است و آیه به دوران کفر

 مطلب را گفت؟
 

                                                                 
ونگی کنتـرل اوضـاع بـوده،    متن مذاکرات ساوار در روزهای آخر عمر رژیم طاغوت که موضوع آن، چگـ  آقایقانوني:ـ 1

یکـی از  افتیـد؛ در جـایی از آن آمـده اسـت      وقتی آن را مطالعه کنید یاد حوادث صدر اسـالم مـی   ،منتشر شده است

 !«که نیست  مینی باالخره یک نقطه ضعفی دارد، امیرالمامنینآقای خ»گفته بود که  ها ساواکی

اگـر بخواهنـد نقطـه ضـعف حضـرت      نیست، امـا   السالمعلیه ، امیرالمامنینره این حرف درست است که حضرت امام ج:

ا شما نقطه ضعف ایشان را به م»بروند و بگویند:  فرجه تعالی اهللعجلعصر باید به خدمت حضرت ولی ره را بدست آورند، امام

ایمـان    داننـد بلکـه آن کسـی کـه    کفار، نقطه ضعف مامنین را نمـی  عبارت بهتر، به! «بگویید تا بر ایشان غلبه کنیم

 تر را بگوید!  تواند نقطه ضعفِ فرد پایینبیشتر است، می

 .6و  5  ی انشراح آیه سوره ـ2

 .4و  3  ی تکاثر آیه سورهـ 3
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اما در این جـا روایـت بـه    کردیم.  تأکید میبر آن  نیزو ما  ن روایت بودبیاتحلیل آن بحث، ! خیر ج:

همـان توضـیحی کـه     ، لذا مـا نیـز  نیست ویلیو بدلیل تصریح، قابل تأ اشاره دارددیگری  مطلب

 پذیریم. فرمودند را می السالمعلیهمعصوم
 

نیـوی و تلـذذ از   در جهت حفظ منافع د ؛کفاردر رفتار  «وحدت»جای ه ب «تلوّن»بودن  ـ اصل1/3

 دنیا در هر سطح ممکن

اگر خورشـید  »که  وآله علیه اهلل  صلیرسول حضرتی آن جمالت معروف از  با سابقه کفار :جنابآقایقانوني

، «شـوم  من از دعوت خـود منصـرف نمـ    و ماه را در دست چپ من بدهید دست راست من در را 

 صـلح  یـا  معاملـه  هـم  بـا  خواهند می اهگ چون اند؟! چنین پیشنهادی را به حضرت نمودهچگونه 

 وآلـه  علیـه  اهلل صـلی پیـامبر  بـا  هـدف  سـر  بر خواهند می گاه اما دهند ادامه حیاتشان به بتوانند تا کنند

 .ندارند حضرت از شناختی هیچ و نیستند متوجه اصالً اینان که دهد می نشان این. کنند معامله
 

 بـرای مثـال، رئـیس جمهـور فعلـی     د! ورن وطهغ همیشه در ذهنیت خودشان کفاردر هر صورت  ج:

هماننـد  تـا  داشـت  نیـز  نظـر  شاید در  و را مطرح کرد «تغییر»، شعار مریکا در مبارزات انتخابیا

رفتاری که گذشتگان او با اتحاد جماهیر شوروی در پی  گرفتند، وارد مذاکره با ایران شود. امـا  

 را در ی خـود  مقادیر عظیمی از پول و بودجـه  و دیگر خبری از شعار تغییر نبود 88فتنه  با آغاز

هـایی   چهره هزینه کردند. حتی با وجود اینکه سران فتنه از و جنب ِ سبز حمایت از فتنه جهت

شـدند؛   و همگی از مقامات بلندپایه نظام محسوب می دوست باشند نابا آنکه در گذشته نبودند 

 اما به آنها امید بستند.

 سـازش  فـوراً پیغـام   ود را ببیند،خ اهل دنیاست، وقتی دست خالی در واقع کافر و کسی که  

افتند، پیغـام   طور هستند. وقتی که به ضعف می همین ،ی معادالت قدرت دهد. یعنی در همه می

 این گونه نیست بچرخد؛ ی شانباید دنیا چون در هر صورت بدهیم! یم امتیازدهند که حاضر می

رنـگ عـوض    هـا ، میلیونآنها بجای چنین کاری! توحید باشند گرا و اهل خواه یا وحدت که آرمان

 !هستند ها در تئوری و اهل تلوّن دنکن می
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آیات مشابهِ  و «لَکُمْ دینُکُمْ وَ لِیَ دینِ»به آیه « آزادی در انتخاب دین»بطین انتساب ـ 4

 «تکامل»ازگاری آن با معارف قرآن و ناس بدلیل تعارض آن با ؛آن

 حرف در دین، که بحث آزادیهم باید توجه داشت « لَکُمْ دینُکُمْ وَ لِیَ دینِ» یهآ در رابطه با  

 و و درگیری بـا دشـمنان اسـت    توحید ی قرآن، دعوت به ربطی است چون اساساً همه بسیار بی

در واقـع بایـد در   خدای تعالی ذرّه ای آزادی در این موضوع را به رسمیت بشناسـد.  محال است 

آیـا در  در چـه چیـزی آزاد هسـتیم؟!     اطلی این سـوال را مطـرح کـرد کـه    مقابل چنین حرف ب

آزاد هستیم؟! آزاد هستیم تا ضد تکامل حرکـت کنـیم؟! ایـن چـه آزادی      خسارت زدن به خود

 از این حرف امکان ندارد!فاسدتر است؟! 
 

اجباری در پـذیرش   هیچ توان گفت می« ال إِکْراهَ فِی الدِّین» در معنای آیهاما  زاده:االسالمكرمحجت

 .بردار نیست اکراه ؛ چون باور قلبی،ندارید دین
 

نـه ایـن کـه     یعنی مدیریت خداوند متعال از سنخ مدیریت حذفی نیسـت؛ « ال إِکْراهَ فِی الدِّین» ج:

کنـد و   کافری که با هر نفس کشـیدن  عـالم را فاسـد مـی     آیا !کسی در انتخاب دین آزاد است

فقـط   شناسد، نمیبه رسمیت  لذا خداوند آزادی او را؟! باشدآزاد د بای، است مستحق نزول عذاب

 دهد. حیات میبه او حق 

ی کـه انسـان و جـنت    عهـد  از تنها این آیه مدنظر نیست، بلکه در مواضع مختلف قرآن البته  

بـا وجـود   د کـه  همانند مالئکه نیستن است. یعنی این دو نوع از مخلوقات،صحبت شده د، ان بسته

ست. بـر ایـن   انسانها خستگی و رنج مربوط بهزیرا  خسته نشوند؛ ه به تسبیح،زاران سالهاشتغال 

توانـد بـر آزادی    نمی «ال إِکْراهَ فِی الدِّین»یا   «لَکُمْ دینُکُمْ وَ لِیَ دینِ» ای از جمله آیههر  اساس،

و  ست  کنیداصالً تمام دستور و فرمان قرآن این است که خدا را پردر انتخاب دین داللت کند. 

محال است کـه   د، چه عواقبی در پی خواهد داشت. در واقعنپرستیخدا را که اگر  دهد نهیب می

طور  همان !«بر ضد تکامل حرکت کنیتو آزاد هستی که  !ای انسان» :بگوید حکیم علی االطالق
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ریف تع ، هماناین ی االطالق محال است وتوسط حکیم عل ،طریق تکامل که اجبار انسان بر طیّ

 شود، نه آزادی!  اختیار می

تواننـد از   ود. اما جنت و انس میخارج ش اش از فطرت و شاکلهتواند  حیوان نمی که آن  توضیح  

ی  توانایی، مخصـوص ایـن دو طایفـه اسـت و بقیـه      تر بروند. این ملک باالتر و یا از حیوان پایین

ایـن دو طایفـه اسـت. حـال      مطلب، تعریف اصـل خلقـت بـرای    این ین طور نیستند.ا مخلوقات

بـه طـرف ابلـیس     دحق نداری باید به طرف من بیایید وید فرما میبه این دو طائفه دائماً وند خدا

ای نفـس  هودارای  انسان گوید: می کند و و هم خود انسان را معرفی میهم دشمن انسان  د!بروی

 ند.خود باشد تا سقوط نک مراقب و باید کند او را وسوسه می خناس است و

و اختیـار  ی  قـوه اشاره به  2«إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً» یا 1«ال إِکْراهَ فِی الدِّین»آیاتی مانند پس   

اگـر   خودشان است. یعنـی  و مسئولیت این دو دسته در قبال اعمالمختار آفریدنِ انسان و جنت 

اما اگـر وجـه و جهـت     ،رشد خواهد کرد ،سوی دستگاه الهی کندخود را به   وجه و جهتانسان 

اختیار انسان  لذا چونبه سمت تجزیه و تناقص خواهد رفت.   خود را به سمت دستگاه کفر کند،

 . ه است که انسان، هر کار غلطی را انجام دهداجازه نداد خدای تعالیو گو باشد  باید پاسخ دارد
 

ایمان در گذشته و حال و به مرزبندی بین کفر و « دین یَلِ م وَکُم دینُکُلَ»ـ تبیین آیه 5

 آینده تا عالم قیامت

سه خط کفـر   اشاره به آیین و فرهنگ و مشی است که در  ،«لَکُمْ دینُکُمْ وَ لِیَ دین»بنابراین   

لَکُمْ دینُکُمْ »دهد.  کشی است که خداوند انجام میاین یک خط شود و متبلور میو نفاق و ایمان 

نه در گذشته و نه در امـروز  را  السالمعلیهمدیکی به ائمه معصومینامکان نزکفار، یعنی « وَ لِیَ دین

                                                                 
 .256  ی بقره آیه ـ سوره1

 .3ی انسان آیه  ـ سوره2



(14) 

 

امـا   ؛«بدهیدهم به ما  از نورتان»گویند:  می اًمرتب قیامت نیز در عالمندارند.  و نه در عالم قیامت

 است!شده تمام کار دیگر 

 

 

 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین وصلی
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