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  »ال اكراه في الدين« هموارد استدالل تفسيري ـ كالمي به آي
  
  

  1مهدي فاني  13/12/1392: تاريخ دريافت
  2محمدحسين رجبي  04/02/1393: تاريخ تأييد

  
  چكيده

استناد  »ال اكراه في الدين« آيه را كه دانشمندان علم كالم بهمقاله حاضر مهمترين مواردي 
شريفه در دو جهت مورد استدالل قرار  آيه مورد بررسي قرار داده است ؛ بر اين اساس، كرده اند

لطف، تشريع قوانين و تكاليف به شرط اختيار  هقاعد: در مورد افعال الهي؛ مانند. 1: گرفته است
و غير  Dاعم از معصومان(شود  ها مربوط مي در مورد آنچه به انسان. 2و نيز امتحان الهي؛ 

و مطرح گرديده  Dكه در ارتباط با معصومان هبحث عصمت و بحث از وظيف: ؛ مانند)آنان
 ،و سرانجام .ها انسان هرابطه با همو آزادي فكر و عقيده در  نفي تقليد در عقايد: مباحثي چون

هاي  از مباحثي است كه در راستاي انديشه و ديدگاهِ گروه »گرايي ديني و نفي جبر كثرت«بحثِ 
از بررسي موارد فوق بدست . مورد تأمل قرار گرفته است) قديم و جديد(مختلف فكري و كالمي 

است كه بر » ر و اثبات اختيارنفي جب«، بحث ترين موضوعي در اين راستاآيد كه محوريمي
  .گيرد هاي ديگر شكل مي اساس آن، استدالل
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  مقدمه
تالوت  »الكرسي آية«كه همراه با  »الْغَي منَ الرُّشْد تَبينَ قَد الدينِ في الإِكْراه«: بقره هسور 256 هآي

از عموم  ،دهاي متعد ترين آيات قرآن كريم است كه گروه شود، از پركاربرد مي و خوانده
، و بدان آن را در مواقع مختلف قرائت ،دانشمندان علم كالم و فقها، مفسرانمسلمانان تا 
نظران علوم  اي است كه صاحب همچون قاعده ،شريفه آيه اين قسمت از .كنند استدالل مي

شريفه استفاده  آيه كه از ظاهرگونه  همان .برند مدعاي خود بهره مي ز آن براي اثباتا گوناگون
اختيار  بر آزادي و ،نگاه نخست و درگردد  نه اجباري در دين توسط آن نفي ميگوگردد، هر  مي

تكوين  هگونه جبري را در مرحلهر  انشمندان علم كالم با توجه به آن،د .شود انسان تأكيد مي
 ؛دانند تكليف مي هشايست انسان را موجودي مختار و ه وكردنفي  رفتار انسان عمال ودر ا

 هتربيت را شيو اجبار در تعليم و تحميل و ، بر اساس آيه،كارشناسان علوم تربيتي و رفتاري
 ورزند هاي اخالقي اصرار مي رفتار هآگاهان بر پذيرش آزادانه و دانند و اي نمي غالب و پذيرفته

انعقاد عقود شرعي فقط از  :دارند شريفه ابراز مي آيه فقها با توجه به؛ )109: 1388رهنمايي، (
 نجفي،(است اند، باطل  كردهعقودي را كه افراد بدون اختيار منعقد  روي اختيار، صحيح است و

را ابالغ  Jپيامبر هوظيف ،ديگر آيات قرآن با توجه به اين آيه و مفسران ؛)260: 22، 1391
 65 :7ق، 1417 طباطبائي،: ك.ر(ند پذير ايمان قلبي نمي هدر مرحلار را پيام الهي دانسته و اجب

   . ...و) 312و
از علوم مورد استفاده و استناد هاي متعددي  شود، اين آيه در عرصه گونه كه مالحظه مي همان
اين مقاله . هاي مناسب خود است زمينه نيازمند زمان كافي و ،كه پرداختن به آن موارد است
علم كالم اشاره نمايد تا  نظران هاي صاحب رخي از اين موارد در ضمن استداللبه ب كوشد مي

  .كندهاي ديگر ياري  گيري آن در عرصه كار ر شناخت اين موارد و بهگران را د پژوهش

  بحث هپيشين

 ،گرديد مفهومي كه از آن استفاده مي قطعاً پس از نزول آيه و ،شريفه آيه استدالل به بحث و
 مذكور كه آيه و الكرسي آيةبه آثار و بركات  Dو ائمه Jپيامبر هتوجه به توصيبا  .مطرح شد

كرد ه آن نزد مسلمانان افزايش پيدا ، اهميت و توجگرديد معموالً همراه با آن تالوت مي
آن،  رشود كه اولين مفس مي با دقت در شأن نزول آيه، فهميده .)337 :2  ،ق1417 ،طباطبائي(

 طبرسي،(كرده است بوده كه مسلمانان را از اجبار ديگران به پذيرش دين منع  Jپيامبر
بحث آزادي تكويني انسان در انتخاب عقيده، جزء  ،توان گفت بر اين اساس مي .)631 :2  ،1372
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 توضيح و ،به يقين .اولين مباحث كالمي است كه با نزول آيه در ميان مسلمانان رايج گرديد
مذكور را نزد مسلمانان  آيه استدالل به بحث و هزمين Dبيت سوي اهل شريفه از آيه تبيين
  .)263 :89 ،ق1404 مجلسي،(كرد فراهم 

در  نفي اجبار نجام تكاليف و ا اختيار در :يعني ،آيه هترين موضوع كالمي دربار با توجه به محوري
گروه با توجه به  هر )شيعه، معتزله و اشاعره(كالمي هاي  عمل، پس از پديد آمدن فرقه عقيده و
غالباً بحث . )715: ق1416 خراسانى،(پرداخت  آن مي هخود، به بحث و بررسي دربارعقايد 
 اند مطرح شده و كردهقرآن را تفسير  ،مذكور در تفاسيري كه به صورت مجموعي آيه هدربار
مطرح شدن  پس از .پرداخته است مزبور آيه گانه تنها به تفسير نوشتاري به طور جدا كمتر

هايي كه در  چالش حقوق بشر و ،عقيده آزادي فكر و ،گرايي دينيتكثر: مباحث جديدي چون
ارتباط  نظران به طور جداگانه به تفسير اين آيه پرداخته و ، صاحباين راستا به وجود آمد

گسترش  :در مقام پاسخ به شبهاتي چون ي نيزگاهكردند؛ مفهومي آن را با مباحث جديد تبيين 
، به تبيين مفهوم آيه روي ارتداد وجود دارد هحكم خاصي كه دربار ين اسالم با شمشير وآي

  1.اند نه مقاالتي را به نگارش درآوردهاين زمي و در آورده
نشان دادن مواردي  توصيفي با تكيه بر كالم اماميه است كه به اي همقال ،حاضر همقال

 ،به تبع آن ه وكردشريفه استدالل  آيه د بهآن موار نظران علم كالم در پردازد كه صاحب مي
  .كند يكلي به موضوع را ايجاد م مجموعي و ينگاه

  شأن نزول 

ذكر  »ال اكراه في الدين« آيه هسنت دربار هايي كه غالباً در تفاسير شيعه و اهل شأن نزول
ت يا يهوديت خواستند به آيين مسيحي گروهي از افراد است كه مي هرباركلي د اند، به طور كرده
ند آنان را به قبول دين خواست ، مسلماناني كه ميو در مقابل ،)86و 85 :ق1411 واحدى،(آيند  در

 طبرى،( است داشتهكار باز آنان را از اجبار بر اين »ال اكراه في الدين« آيه اسالم مجبور كنند و
به « :نقل شده كه فرمودند Jسخن پيامبر ،ها در برخي از اين شأن نزول). 10 :3 ق،1412

 ،1372 طبرسي،( »)خيروا اصحابكم( خواهند بروند سوي هر ديني كه ميه ب آنان اختيار دهيد
ها در منابع فريقين عمدتاً به مباحث  ، شأن نزولشود كه مالحظه مي گونه همان .)631 :2 

  .ندارد) تكاليف(اعمال  هر در مرحلنظري به اجبا شود و اعتقادي مربوط مي

                                                      
 .30 -25 :1387 :شهباز؛ 32-22: 1382: نيا قربان: ك.از جمله ر .1
 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

 تاب
جم،

ه پن
مار

، ش
دوم

ال 
، س

مي
كال

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
93

  

96

   ارتباط آيه

قد تبين الرشد من « در مواردي به تنهايي بدون نظر به فراز بعدي »ال اكراه في الدين« آيه گرچه
، ارتباط مفهومي كاملي پيدا آن بخش ولي به يقين با ،مورد استناد قرار گرفته است »الغي
است؛ گويا چنين  »ال اكراه في الدين«علتِ  هبه منزل »قد تبين الرشد من الغي«و در حقيقت كند،  مي

چون راه هدايت  :شود وجود ندارد؟ كه پاسخ داده مياكراهي  اجبار و چرا در دين: شود سؤال مي
، نيازي به اجبار وجود ندارد اينوجود با  هاي انحرافي مشخص گرديده و مستقيم از راه و
از روي اختيار به  به طاغوت كفر ورزد وكس  هر ،بر اين اساس .)343 :2  ،ق1417 طباطبائي،(

  .محكمي دست يافته است هقطعاً به دستگير ،خداوند ايمان آورد
اين بخش علت براي پيش از خود . 1: از چند جهت است »قد تبين الرشد من الغي« آيه اهميت

به  برخي مفسران با توجه به اين قسمت،. 2دهد؛  گيرد و علت عدم اجبار را توضيح مي مي قرار
با توجه به . 3؛ )343 :2  ق،1417طباطبائي، (كنند  استدالل مي »ال اكراه في الدين« آيه عدم نسخ

كرده و در را استفاده » عدم اجبار آنان بر عمل اتمام حجت بر مردم و« هاين بخش، برخي قاعد
  .)132 :1387ميالني،  حسيني( اند مواردي به آن استدالل كرده

  شناسي دين معنا

) 323 :ق1412 اصفهانى، راغب(جزاء  دين را از نظر لغوي به معناي طاعت و ،نظران صاحب
تهانوى، (اند  ، سياست و رأي در نظر گرفتهحال ،، حكم، قضاقهر ،سيره، حساب ،و عادت

   .)814: 1  ،ق 1158
   :از جمله اند؛ طالحي، تعاريفي از آن ارائه دادهاز نظر اص و
مجموعه ( فروعي كه خداوند براي خردمندان قرار داده است اصول و :دين عبارت است از .1
   .)37: 1383،  مكارم شيرازى؛ 251: 6  ،1375 طريحى، ) (قوانين
، سبحاني(احكامي كه با فطرت انسان هماهنگ است  و اصول، عقايد: دين عبارت است از. 2

   .)537: تا بي
 قوانين و اي از منظومه معاد و مبدأ واي از معارف مرتبط با  مجموعه: دين عبارت است از. 3

 هانسان آن را به واسط دست آمده وه اجتماعي و معامالتي كه از طريق وحي ب ،ضوابط عبادي
  .)139 :ق1418 طباطبائي،( نبوت گرفته است

ها به معناي وسيعش در نظر  امت هراهي كه خداوند براي هم روش و :دين عبارت است از. 4
شود كه خداوند براي امت يا پيامبر خاصي در  عت به آن راهي اطالق مي، ولي شريگرفته است
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، Jو شريعت محمد jشريعت ابراهيم ،jشريعت نوح :گوييم كه مي مانند اين ؛نظر گرفته
  .)350 :5  ،ق1417 طباطبائي،( استاخص از دين  ،اين شريعتبنابر

 طباطبائي،(پيمايد  ن براي رسيدن به سعادت ميراهي كه انسا: دين عبارت است از. 5
  .)192 :7   ،ق1417

گيرند كه  ها معنايي را در نظر مي ر آنشود كه بيشت مالحظه مي با دقت در تعاريف مزبور
اي است كه  ، منطبق با گسترهاين موضوع در عمل شود و اعمال ديني مي احكام وشامل عقايد، 

  .اند كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد تهنظران براي دين در نظر گرف صاحب

  دين هگستر

هاي  و در عرصهمحدود نكرده » عقايد«شريفه به  آيه مقصود از دين را در ،نظران صاحب
معنايِ  اخالقي را در فضايل رحمه اهللا امام خميني از جمله اند؛ به آن استدالل كرده ديني ديگر،

د دان شريفه، عنصر اختيار را ضروري مي آيه توجه بهبراي رشد اخالقي با  دين دخيل دانسته و
 .)37: 1378، )ره(امام خميني(

مورد  است، اعمالي را كه از روي اجبار صورت پذيرفته در همين راستا نظران برخي صاحب
 توجه بهبر اختياري بودن آن با  ،اخروي اعمال هبراي محاسب و دانند محاسبه در عالم آخرت نمي

 .)358 :5 ،ق1411ـ1409 مدني،(كنند  د ميشريفه تأكي آيه
 رسيدن به سعادت همقدم اي از معارفِ ضروريِ دين و الهي را كه جلوه كسب علم ،گروهي

، ق1412 الصفا، اخوان( شود كرده كه با اجبار حاصل نميتأكيد  مبتني بر اختيار دانسته و است،
 4 :460(. 

دانسته  »شكر منعم« همثل قاعد ،اي عقلي قاعده هشريفه را به منزل آيه ران،نظ برخي صاحب
قانوني  جعل: محتواي اين قاعده آن است كه و ،كه بسياري از علوم اسالمي مبتني بر آن است

 خداوند متعال نيز قبيح خواهد بودبراي  و شود ي مياكراه است، ظلم تلق كه بر اساس جبر و
در بيان اين قاعده با توجه به  ،شود مي گونه كه مالحظه نهما .)298 :4  ،ق1409سبزواري، (

 .اند قوانين تشريعي نيز جاري دانستهآن را در  ،دين هگستر
 ؛اند تكاليف عملي نيز به كار برده وظايف و همزبور را دربار آيه ،فقيهان گروهي از سرانجام و

  :اند ، به آن استدالل كردهاز جمله در اين موارد
، شبر كاظمى( شود و ساقط مياز ا ،بر مكلف متعذّر بودهر واجبي كه انجام دادن آن ـ 
  .)306 :ق1404

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

 تاب
جم،

ه پن
مار

، ش
دوم

ال 
، س

مي
كال

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
93

  

98

  .)876 :ق1425خلخالى، ( اجباري وجود ندارد Dو ائمه Jبيعت با پيامبر هـ در مرحل
بر اساس  داند و شريفه را به صراحت در مورد احكام جاري مي آيه ـ عالمه حلي رحمه اهللا

  .)417: ق1409 عالمه حلي،( داند تكليف مااليطاق در دين را جايز نمي ،آن

  لطف هقاعد

اماميه و . لطف است هقاعد هاند، دربار استدالل كرده »ال اكراه في الدين« آيه از مواردي كه به
مقصود آنان از اين وجوب، به معناي حكم شرعي كه . دانند معتزله، لطف را بر خداوند واجب مي

، آن را انجام ندهد استحقاق فاعل ست كه اگريست، بلكه به اين معنان اصطالحي فقهي است،
 ،لطف. 1: ورزند و در تعريف آن بر چند نكته تأكيد مي) 342 :ق1405، طوسى( ت داردمذم

 ؛او را از نافرماني خداوند دور سازد. 2 ؛چيزي است كه بنده را به اطاعت از خداوند نزديك كند
 آيه باشد، و براي اين موضوع بههيچ اجباري بدون  دوري بايد با اختيار بنده و اين نزديكي و. 3
بايد بنده از  نيست، اند؛ به اين معنا كه چون در دين اجباري استدالل كرده »ال اكراه في الدين«

: ق1409حلي، (گردد از معصيت خداوند دور  به طاعت خداوند نزديك و ،روي اختيار خود
  .)108: ق1424 ،شبّر :ك.ر نيز و .417و110

» عمالا« هشريفه، در محدود آيه در» دين«گردد كه  مزبور مشخص ميبا دقت در استدالل 
  .كار برده شده استه ب) ترك معصيت اطاعت و(

  نهي از منكر وجوب امر به معروف و

نهي از  بحث وجوب امر به معروف و ،اند به آن پرداخته يكي از مباحثي كه در كتب كالمي
ولي  ،كنند آن را در كتب كالمي ذكر مي و استزله از اصول دين اين بحث نزد معت .منكر است

ه ك علت اين ،رسد به نظر مي .كنند آن را در كتب فقهي ذكر مي اشاعره آن را از فروع دانسته و
آن  نيز اماميه. مخالفت اشاعره با داليل عقلي باشد ه دليلب ،اند معتزله آن را در اصول ذكر كرده

ي از منكر را در كتب فقهي ذكر نه و وجوب امر به معروف و حساب آوردهرا از فروع دين به 
  .)189  :ق1421گيالني، (كنند  مي

نهي  ن آن است كه بحث وجوب امر به معروف وعادت متكلما: گويد تفتازاني در اين باره مي
ن جهت شايد از اي و ،در كتب كالمي آورند ،تر است كه به مباحث فقهي شبيه از منكر را با اين

زيرا توبه باعث  ،)كنند كه علماي علم كالم آن را در كتب خود ذكر مي( شبيه بحث توبه باشد
 اي گيرد كه خود مسئله لطف قرار مي همصداق قاعد ،از اين نظر و(گردد  دوري انسان از گناه مي

  ). كالمي است
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ي قائل به عدم گروه ند،نهي از منكر كساني كه قائل به وجوب امر به معروف و در مقابلِ
گويد در دين هيچ  كه مي اند استدالل كرده »ال اكراه في الدين« آيه براي اين منظور به و وجوبند

نوعي اجبار به انجام  نهي از منكر، به معروف و امر :اند بر اين اساس قائل شده و ،اجباري نيست
  .مذكور منافات دارد آيه با يا انجام ندادن عمل است و

 نسخ شده است؛ »ال اكراه في الدين« آيه .1 :دهد دو طريق به اين اشكال پاسخ مياز تفتازاني 
  .)173: 5  ،ق1409، تفتازاني: ك.ر(اجبار نيست  اكراه و ،»نهي امر و« .2

ال اكراه في « آيه ئل به نسخقا مفسران،ل كه تفتازاني به تبع برخي از در توضيح استدالل او
نازل شده  Jپيش از هجرت بر پيامبر »ال اكراه في الدين« آيه :اند است، چنين گفتهشده  »الدين

، اين آيه نسخ شده نزول آيات جهاد ولي پس از هجرت و ،كند دين را نفي مي و هرگونه اجبار در
توان براي عدم وجوب امر  و پس از نسخ آيه، ديگر نمي) 398: ق1424 سليمان، احمدبن(است 

نظران نسخ را  در مقابلِ اين گروه، برخي صاحب. ن استدالل كردبه معروف و نهي از منكر، به آ
در : بقره كه آمده است 256 آيه در: اند نپذيرفته و چنين استدالل كرده »ال اكراه في الدين« آيه در

است؛ به اين معنا  »قَد تَبينَ الرُّشْد منَ الْغَي«دين اجباري وجود ندارد، علتي بيان شده و آن علت، 
چون حق كامالً  حق است و گوييم در دين اجباري نيست، به سبب روشن بودن كه اگر مي
اين معنا چه پيش از نزول آيات  و ،پس نيازي به اجبار براي قبوالندن آن نيست ،آشكار است

 چيزي كه در هر و) حق در هر حال روشن است(سان است  يك ،چه پس از نزول آن جهاد و
بر اين  ؛)344 :2  ،ق1417طباطبائي، (پذير نخواهد بود  ثابت است و تغييري نكرده، نسخ حال

   .قابل پذيرش نخواهد بود ،استدالل اول تفتازاني به نسخ آيه ،اساس
كه قرآن، اجبار چرا ،م گفته شده كه امر به معروف، امرِ اجباري نيستدر توضيح استدالل دو

 تخيير .است »تحذير«نهي او از باب  و »تخيير«امر خداوند از باب ، بلكه كند دين را نفي مي در
ن را انسا، كه به موجب آن تحذير يعني برحذر داشتن يعني بنده در برابر امر الهي اختيار دارد و

 :ك.ر(، با اختيار او منافاتي ندارد كه در اين صورت دارند از عواقب عملي برحذر مي
  .)279 :4  ،1366 المتألهين، صدر

  عدم اجبار در انجام تكاليف

اند، در مورد نفي اجبار در انجام  استدالل كرده »ال اكراه في الدين« آيه يكي از مواردي كه به
چنين چيزي از خداوند  ،معتقدند اند و وجوبِ لطف بر خداوند شده منكر ،اشاعره .تكاليف است

كه اين  استضروري  و واضح و ،است» منع قهري«ا لطف به معناي زير ،صادر نشده است

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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 هاراداز  ،نتيجه و دركنند  بينيم بندگان گناه مي زيرا ما به وجدان مي ،وقوع نيافته است» منع«
   .)298و297 :1 ق، 1425لواسانى، يحسين :ك.ر( گيرد قهري خداوند تخلف صورت مي

، چون نيستهري منع ق و) اجبار(لطف به معناي اكراه . 1 :اما پاسخ اين شبهه آن است كه
انسان  ،تكليف معنايش آن است كه با وجود و ،لطف است ،اصل تكليف :در جاي خود بيان شده

تكليف نه تنها راه لطف خداوند را مسدود  گيرد و دوري از گناه قرار مي در معرض اطاعت و
تشريعي خداوند  هتكليف بر اراد. 2 .بلكه نوعي اتمام حجت بر بنده نيز خواهد بود كند، نمي

 ، بلكه بر آنتشريعي منافاتي ندارد هجاي خود بيان شده تكليف نه تنها با اراد و درداللت دارد 
تكويني  هالبته اگر خداوند با اراد .دنبر مذهب كساني كه قائل به جبر مگر بنا ،كند تأكيد نيز مي

ولي  ،او نبود هف از ارادتخلكند، امكان اطاعت  اجبار بر منع قهري كند و ،خواست از گناهان مي
آن از انجام  بلكه ممتنع است و در جاي خود بيان شده كه اين موضوع از خداوند صادر نشده و

كه بر اساس آن، اكراه و  »ال اكراه في الدين«: فرمايد خداوند در قرآن مي. خداوند قبيح است
 :ك.ر(رفته است ترك محرّمات صورت نگ از جانب خداوند در انجام واجبات و اجباري
   .)298و297 :1  ،ق1425لواسانى،  حسينى

  نفي مغلوبيت خداوند

ندگان مطرح شده، اين است كه خواست الهي از ب يكي از شبهاتي كه در راستاي اراده و
حال اگر  ؛كاران اطاعت خواسته است از گناه مسلّم است كه خداوند از كافران ايمان و :اند گفته

، چون موجب عجز يا مغلوبيت خداوند خواهد شد ،كاري اطاعت نكرد گناه كافري ايمان نياورد و
  .)307: ق1413 عالمه حلي،(ف خواست خداوند رفتار شده است خالبر

 ؛تكويني و تشريعي بيان شود هبراي پاسخ به اين شبهه در ابتدا الزم است تفاوت بين دو اراد
ف اين اراده از مراد خداوند تخل و ،هكردپيدا ق اي است كه به ايجاد چيزي تعل رادهتكويني ا هاراد
 تنها كند، اراده را چيزى گاه هر كه است چنين او فرمان«: فرمايد قرآن ميخداوند در  .كند نمي
تشريعي  ه؛ اما اراد)82: يس( »شود مى موجود درنگ بى نيز آن! باش موجود: گويد مى آن به

صالح دنيوي و اخروي آنان هدايت بندگان به م و ،امتحان اي است كه مبتني بر آزمايش و اراده
   )94 :17  ،ق1417 ، طباطبائي: ك.ر(گناه تخلف كند  مراد الهي با نافرماني و تواند از است و مي

كه كافري ايمان نياورد  جايي گرديد، دردو نوع از اراده بيان  هبا توجه به توضيحي كه دربار
اعت را اط آيد، زيرا خداوند ايمان و خداوند پيش نمي مغلوبيت ، ضعف وكردكاري اطاعت ن اهيا گن

 جا از روي اختيار بنده است، و بلكه خواست خداوند در اين، خواهد از روي جبر از اين دو نمي
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جا  خداوند در اين هو اراد »ال اكراه في الدين«اجباري قرار نداده اعت، اط خداوند در ايمان و
با ايمان نياوردن يا اطاعت نكردن، الزم  ؛ از اين رو،ندارد فاتيتشريعي است كه با اختيار بنده منا

؛ 307 :ق1413 عالمه حلي،: ك.ر( كافر غالب گرديده است آيد خداوند مغلوب شده و نمي
  .)295 :ق1410،شيرازي حسيني

  امتحان الهي و اختيار

اند، بحث امتحان  به آن استدالل كرده »الاكراه في الدين« آيه يكي از موضوعاتي كه در راستاي
الهي است؛ با اين بيان كه خداوند، امرِ ايمان را بر توانايي و آزادي انسان بنا كرده و بر اجبار و 

رازي، (معنا خواهد شد  تحميل قرار نداده است، زيرا در صورت اجبار، آزمايش و امتحان الهي بي
آيد  تحان از كسي به عمل مي؛ لذا دنيا ظرفي براي امتحان قرار داده شده و ام)15: 7ق، 1420

كه اختيار داشته باشد، نه مانند ساير موجودات طبيعى، آثار و حركاتش جبرى و طبيعى باشد 
 را شما تا آفريد را حيات و مرگ كه كس آن«: فرمايد خداوند مي). 99 :12  ق،1417طباطبائي، (

كس را از آزادي  اساس، هيچ ؛ بر اين)2: ملك(» كنيد مى عمل بهتر شما از يك كدام كه بيازمايد
: بگو«: و يا كفر بورزدتا هر كس بخواهد ايمان آورد ، »ال اكراه في الدين«و اختيار خود منع نكرده 

 پذيرا را حقيقت اين و( بياورد ايمان خواهد مى كس هر! پروردگارتان سوى از است حق اين
    ).1414: 1 ق، 1409مرعشي، : ك.ر) (29: كهف(» گردد كافر خواهد مي كس هر و ،شود

  Jعصمت پيامبر

 Jاند، بحث عصمت پيامبر استدالل كرده »الاكراه في الدين« آيه از موارد ديگري كه به
ر انسان هرچه موجب تنف و فراموشي از گناه و Jواجب است پيامبر :اند گفته است، و چنين

گناه و  ،با آن موهبتي در وجود انسان ِمعصوم است كه ملكه و ،عصمت .، معصوم باشداست
اند كه اين گناه  بر اين نكته تأكيد كرده و ،شود فراموشي صادر نمي معصيت از او در حالت عمد و

الاكراه في « آيه آنان براي نفي اين اجبار، به. اجباري استبدون هيچ  از روي اختيار و ،نكردن
   ).19: 3  ،1382؛ استرآبادي، 74: ق1401عالمه حلي، (اند  استدالل كرده »الدين

  : شود كه از استدالل مذكور استفاده مي
اعمال است، در نظر  هكه در محدود» پرهيز از گناه«جا به معناي  را در اين» دين«. 1
  اند؛  گرفته
  .دانند مي نيز صادق Jعمل اختياري پيامبر هرا دربار »الاكراه في الدين«شريفه  آيه .2

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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  Jپيامبر هوظيف

 ،اين وظايف هاز جملاست؛ در پيشگاه الهي داراي وظايفي  Jپيامبر ،بر اساس آيات قرآن
ايمان به  مردم در پذيرش و اجباري بر كه تحميل و بدون اين ،رساندن پيام الهي به مردم است

اين موضوع، از آيات متعددي از قرآن قابل استفاده است؛ از . باشدرسالت ايشان وجود داشته 
 و). نيست شما اعمال مسئول و( ندارد) الهى( پيام رسانيدن جز اى وظيفه پيامبر،«: جمله

   .)99: مائده( »داند مى ،داريد مى پنهان آنچه و آشكار آنچه خداوند
، به اجبار كنند و را به پذيرش دعوت خود مجبور نمي توجه به اين آيات، پيامبران مردم با

. )241 :12  ،ق1417 ،طباطبائي(كنند  معاصي به اطاعت وادار نمي از كفر به ايمان و مردم را از
يعني ابالغ بدون  ،اين وظيفه مورد بحث آيه خصوص ، بهن آيات ديگري از قرآنبا ضميمه كرد

ه كرداي استخراج  ، قاعدهاين بحث بر اين اساس است كه برخي از .كامالً روشن خواهد شد اجبار
ميالني،  حسيني( اند ناميده »ملعدم اجبار آنان بر ع اتمام حجت بر مردم و« هو آن را قاعد

1387: 132(.  
ن قاعده رفتار نيز خواهيم يافت كه آن حضرت مطابق اي Jعملي پيامبر ها مراجعه به سيرب
رفتند  در ايام حج به سراغ قبايل مختلف عرب مي Jدر تاريخ آمده است كه پيامبر. كردند مي
ام از شما را كد من هيچ: فرمودند در مقابل مي خواستند از ايشان حمايت كنند و از آنان مي و

فقط در برابر دشمنان از من حمايت كنيد تا بتوانم رسالت الهي را  ،كنم مجبور به پذيرش نمي
ان به حمايت از ايشان حاضر نشدند كدام از آن بر عهده دارم به انجام برسانم؛ گرچه هيچكه 

  ) 36: 2  ،1389يعقوب،  ابى بن احمد(
موضوع  ،دنكن در اين باره اشاره مي Jعملي پيامبر هكه به سير ت ضمن اينياروا برخي

روايات  در اين نوع. است» ذم استحقاق مدح و« آن بحث و ،دنكن مي را نيز متفرع بر آن ميكال
به اسالم  ،خواستند مردمي را كه هنوز مسلمان نشده Jانان از پيامبرگروهي از مسلم: آمده

به  Jابل، پيامبردر مق ؛قدرت آنان افزايش پيدا كند تعداد مسلمانان وآوردن مجبور كنند تا 
به قرب  ثواب را نخواهند داشت و استحقاق مدح و ديگر ،اگر اين كار را انجام دهم: آنان فرمودند

  .)412 :2  ،ق1403، طبرسى(الهي نايل نخواهند شد 
فردي كه داراي تكليف است بايد در انجام عمل  ،كنند نظران علم كالم تأكيد مي صاحب

اجبار، با  ثواب است و استحقاق مدح و ،مجبور نباشد، چون غرض از تكليف وباشد اختيار داشته 
  .)120 :ق1406، طوسي(كند  اين استحقاق تحقق پيدا نمي



 

 

103 

 آي
 به
مي
كال

 ـ 
ري

سي
ل تف

دال
است

رد 
موا

« ه
ين
الد

ي 
اه ف

كر
ال ا

«  

  امامت و گسترش آيين

. است» لطف«بحث  ،اند ه كردبحث امامت مطرح  هدرباريكي از مباحثي كه در كتب كالمي 
اصل وجود امام لطف  :دارند ابراز مي امام قائل شده و هنظران مراتبي از لطف را دربار صاحب
فقير  و ؛ ضعيف از قويشود پارچگي تبديل مي بندگان به يك هرقزيرا با وجود اوست كه تف ،است

صورت  و در ؛شود مي از غفلت بيدارغافل  جاهل برطرف و جهلِ تواند دادخواهي كند؛ از غني مي
نهي از  جهاد و امر به معروف و :چونو بيشتر احكام دين و اركان اسالم،  شريعت نابود ،نبود امام

كاشاني،  فيض(رد انتظار از دين منتفي خواهد شد مو هفايد گردد و قضاوت تعطيل ميو  منكر
  .)501: 1  ق،1418

زمان  لطف الهي در هوازدهم در سايبا توجه به اين موضوع، يكي از تصرفاتي كه پيشواي د
؛ منتهي اين )243 :5  ق،1422حر عاملي، ( موضوع گسترش اسالم است ،ظهور انجام خواهد داد

  دهند؟ الم و دين توحيدي را گسترش ميآيد كه ايشان چگونه اس سؤال پيش مي
 fزمان شرايط ظهور امام هتي درباردر شرح رواي ،از عالمان قرن دهم مالصالح مازندراني،

ير مردم را به حضرت با شمش «: نويسد ها اشاره دارد، مي امل شدن عقل انسانكه در آن به ك
تا فقط يك دين را در جهان حاكم  كند و مخالفان را قلع و قمع مي خواند مي سوي خداوند فرا

قائل در زمان پيشواي دوازدهم  اين شارح به نوعي به گسترش اسالم با شمشير ،؛ از اين رو»كند
 ،مازندراني) (اين مسئله ندارد داللتي بر ،پردازد روايتي كه به شرح آن ميكه  با اين(شده 
گسترش آيين توحيد در  نظران معاصر عقيده دارند، ولي برخي از صاحب. )399 :1 ،ق1388

گيرد،  صورت ميپذيرد، بلكه از راه تبليغ  اجبار صورت نمي زمان پيشواي دوازدهم از طريق زور و
است،  »ال اكراه في الدين« آيه كه بر اساس Jو براي اين موضوع به روش و سنت پيامبر

  .)287 :1386 ،مكارم شيرازي( كنند استدالل مي

  نفي تقليد در عقايد

نفي تقليد در  ،»الْغَي منَ الرُّشْد تَبينَ قَد الدينِ في إِكْراه ال«: شريفه آيه يكي از موارد استدالل به
بر اساس اين آيه، كسي  .)253 :ق1418، طباطبائى( اثبات نظري بودن اعتقادات است عقايد و
هر فردي خود بايد راه رسيدن به ايمان را طي كند، زيرا  و كرد توان به ايمان آوردن اجبار را نمي

 ؛صحيح است و نه جايز نه ،تقليد كردن در اصول عقايد؛ لذا راه درست از راه روشن آشكار شده
تواند از كسي كه معتقد به وجود خداوند است  كسي به وجود خداوند شك دارد، نمي اگرمثالً 

انفسي  عقلي خود در آيات آفاقي و قدرت فكري و هكند، بلكه الزم است به اندازتقليد 
   .)59 :1  ق،1421، حمود(ود خداوند پي برده و معتقد شود تا به وج كندجو و جست
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  عقيده آزادي فكر و
) زيرا( نيست، اكراهى دين، قبول در«: بقره هسور 256 آيه نظران بر اساس روهي از صاحبگ
؛ بر اند عقيده در اسالم شده قائل به آزادي فكر و، »است شده روشن انحرافى، راه از درست راه

ديگران  گزيند وخواهد، بر يار دارد عقيده يا فكري را كه ميگويند، هر انساني اخت اين اساس مي
را فقط  Jپيامبر ه، وظيفقرآن كنند؛ لذاحق ندارند كسي را مجبور به پذيرش اعتقاد يا فكري 

 فقط تو كه ده رتذك پس«: فرمايد خداوند مي .داند، نه اجبار و زور مي »ارشاد ر وتذك«
؛ )22و21: غاشيه(» كنى مجبورشان) ايمان بر( كه نيستى آنان بر گر سلطه تو اى؛ دهنده رتذك

هاي ديني  براي اقليت و كند رخورد مياديان ديگر با تسامح ب اسالم با صاحبانِ بدين جهت،
  .)404 :2 ، 1386 ،سبحاني( هايي قائل است آزادي حقوق و
راه درست را از راه انحرافي ارشاد رها نكرده، بلكه  اسالم، مردم را بدون توجيه وچنين  هم
 اين عوامل هاز جمل. است صحيح است مبارزه كردهر و با عواملي كه مانع تفك هكردروشن 

گسترش خرافات و دامن زدن به  بسط و، تفتيش عقايد، ناداني باقي ماندن بر جهل و: عبارتند از
يابي به حقيقت  ها را به تفكر صحيح براي دست از اين رو، انسان .تمايالت فاسد ز جنسي وغراي
ترين دليل اين باشد كه  شايد روشن و ،است آورده ر را برترين عبادت به شمارتفك خوانده وفرا

 اسالم به نزد مسلمانان بيايند و ه، براي مطالعدهد تا در ميدان جنگ به مشركان فرصتي مي
تو  اگر يكي از مشركان از و« :فرمايد مي توبه هسور 6 آيه خداوند در. بشنوندسخن خداوند را 
سپس او را به محل )! در آن بينديشد و( را بشنود سخن خدا به او پناه ده تا ،پناهندگي بخواهد

 .)406-405: 1386 ،سبحاني( »آگاهند ها گروهي نا ، چراكه آنامنش برسان
اند، برخي ديگر از  را دليل بر آزادي عقيده گرفته »الاكراه في الدين« آيه در مقابل كساني كه

طباطبائي چنين از جمله عالمه  ؛داللتي براي آيه در اين جهت قائل نيستند نظران صاحب
 ،آيد ، تناقض پيش ميشريفه بر آزادي عقيده داللت دارد آيه اگر قائل شويم. 1 :كند استدالل مي
 كردقانوني تشريع  ،يتوان از سوي و نمي است  اسالمى احكام و نواميس تمامى اساس ،زيرا توحيد

خواهيد انجام  اگر نمي و هيد انجام دهيدخوا ، در عمل به قانون آزاديد؛ ميديگر بگوييم از سوي و
 اختيارى عمل ،آن شدن حاصل شود، پيدا انسان ذهن در اگر ،)تصديقى درك( عقيده .2 .ندهيد
 بلكه ،گذاشت آزاد ديگر هعقيد در يا و منع عقيده، فالن از را شخص فالن بتوان تا نيست، انسان
 :4  ق،1417طباطبائي، ( است عملى عقيده لوازم ،آيد درمي تكليف تحت عقايد، مورد در آنچه
117(.   

قائل به ، »ال اكراه في الدين« آيه توان گفت، كساني كه با توجه به اين دو ديدگاه مي هدربار
اس آن، انسان را موجودي مختار شان آزادي تكويني است كه بر اسهستند، مقصود آزادي عقيده
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 هآن را در مرحل ،نيستندموضوع آزادي عقيده قائل ولي كساني كه داللتي براي آيه بر  بينند، مي
باطل از  هعقيد و كندانسان موظف است دين حق را انتخاب  ،دانند كه در مقام وظيفه تشريع مي

 برابر در تسليم و( اسالم جز كس هر و«: فرمايد ميخداوند در قرآن . شود آنان پذيرفته نمي
 كاران زيان از آخرت، در او و شد نخواهد پذيرفته او از كند، انتخاب خود براى آيينى) حق، فرمان
   ).85: عمران آل( »است

  نفي جبر

اند، براي ردّ كساني است كه قائل  استدالل كرده »ال اكراه في الدين« آيه يكي از مواردي كه به
اعم  ،چيز قائلند خداوند همه مرجئه جهميه و ،هايي چون اشاعره اين بيان كه گروه به جبرند؛ با

تمام افعال انسان مستند به خداوند  و آفريند ايمان را مي كفر وضاللت و  هدايت و شر، از خير و
 ،ق1413، زنجاني موسوي(ترك اعمال ندارد  در انجام و اختياري قدرت و، اراده، انسان است و

  :ازجمله ست؛ا به آياتي از قرآن استدالل شده ،نددّ كالم كساني كه قائل به جبربراي ر .)131 :2 
: بقره( »است شده روشن انحرافى، راه از درست راه) زيرا( ،نيست اكراهى دين، قبول در«. 1
256.(  

  ).3: انسان( »ناسپاس يا) گردد پذيرا و( باشد شاكر خواه داديم؛ نشان او به را راه ما«. 2
 حقيقت اين و( بياورد ايمان خواهد مى كس هر .پروردگارتان سوى از است حق اين: بگو«. 3

  ).29: كهف( »گردد كافر خواهد مي كس هر و) شود پذيرا را
هدايت  ارشاد و خداوند پس از بيان دليل و: گويد مي اماميه بر اساس چنين آياتي هشيع
 هكردترك عمل را نيز به آنان عطا  قدرت بر انجام و براي آنان تكاليفي را مقرر داشته و ،بندگان

 »ال اكراه في الدين« آيه ها در افعال خود است و قائل به اختيار انسانميه اما هاست؛ بنابراين، شيع
  .)133 :2 ،ق1413، زنجاني موسوي: ك.ر( داند را مستندي براي اين موضوع مي

هاي كالمي  برخي از فرقه به اشاعره و ،قائل به جبرندافعال انسان  هدرباركساني كه 
فلسفي در قرون  بلكه بسياري از مكاتب فكري و ،اند زيسته مياختصاص ندارند كه در گذشته 

دار  طرف ماركسو يا  ؛ براي مثال، دوركيماخير نيز به نوعي در نظريات خود قائل به جبرند
 دارند صريحاً ابراز مي قائل به جبر اجتماعي بوده و و ندا تماعي در مقابل اصالت فردياصالت اج

پرتوى از  ،فرد دارد هرچه نيست؛برخوردار آزادى  از و اى ندارد اراده و فرد در جامعه هيچ اختيار
رسد،  به نظر مي). 789 :15 ، 1387 ،مطهري: ك.ر(است  آن چيزى است كه جامعه به او داده

  .نقش محوري داشته باشد »ال اكراه في الدين« آيه گونه نظريات، استدالل به براي پاسخ به اين
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  گرايي ديني كثرات

الزم : اند كند، گفته كه اكراه و اجبار در دين را نفي مي »اكراه في الدين ال« آيه برخي بر اساس
ن مختلف را داشته باشد، كافي ديني از اديا بلكه هر كرد،را ملزم به دين خاصي  نيست انسان

اين موضوع در حقيقت همان سخني است كه در . )277: 1، 1387، مطهري :ك.ر( است
طلب  سعادت هاى براساس آن، انسان ند وقائلبه آن ) ىگرايى دين كثرت(پلوراليسم دينى 

به تعاليمش عمل كنند و به حقيقت  ، برگزينند،خواهند توانند هر يك از اديان الهى را كه مى مى
  .)170: 1386، تحقيقات اسالمي هپژوهشكد( متعالى برسند

و يكى بيش  پذيرد ند كه دين، كثرت نمىآن شيعيان بر: در پاسخ به اين شبهه بايد گفت
ند است؛ خداوندى كه سلطه و است كه همانا تسليم در برابر خداو  حقيقت دين، يكى. نيست

به تى بسته سزد؛ اما هر ام ش تنها او را مىست و پرستحاكميت مطلق و آفريدگارى از آنِ او
گاه از نظر. اين دين يگانه فراخوانده شده استاش، به  زندگى هتوانايى و دانايى و عصر و دور

ا پس از ظهور اسالم، اند، ام هاى پيشين در روزگار خويش حقانيت داشته شريعت هاسالمى، هم
تحقيقات  هدپژوهشك(ت تنها از آنِ دين اسالم است حقانياند و از آن پس،  نسخ شده و كنار رفته

  .)172: 1386، اسالمي

  گيرينتيجه
گردد،  شامل عقايد و اعمال ـ هردو ـ ميكه  »ال اكراه في الدين« آيه معنايي هبا توجه به گستر

تكوين، هيچ اجباري از سوي دين براي انسان در پذيرش  هتوان نتيجه گرفت كه در مرحل مي
مند خواهند بود و در اين راستا  ها از آزادي تكويني بهره عقيده وجود ندارد؛ از اين جهت، انسان

ايشان بر پذيرش اجباري دين نبوده فقط ابالغ بوده و هيچ اجباري از سوي  Jپيامبر هوظيف
 هنيز تحقق خواهد داشت، و به ضميم Jجانشينان معصوم پيامبر هالبته اين وظيفه دربار. است

شود كه اسالم به زور شمشير گسترش پيدا نكرده  ثابت مي Dتاريخ و سنت پيامبر و ائمه
تشريع آزاد  هگفت انسان در مرحلتوان  نمي »ال اكراه في الدين« آيه عالوه بر اين، با توجه به. است

باطل  هاست كه هر ديني را خواست بپذيرد، زيرا انسان وظيفه دارد دين حق را قبول و از عقيد
اي با  قاعده ،»ال اكراه في الدين قد تبين الرّشد من الغي«: شريفه آيه اجتناب كند، زيرا با توجه به

شود كه مسئوليت انتخاب  استفاده مي» ملع عدم اجبار آنان بر اتمام حجت بر مردم و« عنوان
 توان نتيجه گرفت، موارد مي هاز مالحظه مجموع .گرداند دين را متوجه خود انسان مي

در  نفي اجبار نجام تكاليف و، بحث اختيار در اهاي كالمي در استدالل ترين موضوع محوري
  .عمل است عقيده و
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