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 چکیده
 ریـ تنف« ،اسـت  نیـی تب ازمنـد یبـه تحـوالت عصـر حاضـر ن     باتوجـه کـه   هـایی  عنـوان  ازجمله

 عنـوان  بـه خلقـت انسـان   ، کـریم  قـرآن  اتیآ موجب به. است» نیدن مردم از دکر انگریز ای
از  يمحبوب و عـار ، انسان متعارف يبرا نید ،ودهب یفطرت اله هیبر پا نید یمخاطب اصل

 ریـ از آنچـه موجـب تنف   نیـ و مبلّغان د آوران امیپ عنوان به زین انو امام امبرانیپ. تنفر است
 یو ضـمن  حینظـر بـه داللـت صـر    ، حاضـر  مقاله هاي افتهیبرابر . دورند به ،شود نیمردم از د

 موجـب  بـه . اسـت  یفقهاي  قاعده مثابه به نیاز د ریحرمت تنف، یقرآن اتیاز آ يادیشمار ز
. عنوان حـرام اسـت   نیهم جهت به ،گردد نیاز د دممر ریتنف سببکه  یهر عمل ،قاعده نیا

آن  ياجـرا ، مـردم شـود   يزگریـ  نیـ د هیـ ما عتیاز شـر  یاحکـام  ایحکم  ياگر اجرا یحت
مگـر آن   ،دافتـ  یمـ  ریتـأخ  بـه ، الزم یو فرهنگ يفکر نهیشدن زم تا فراهم یطیاحکام با شرا

شارع مقـدس   مینباشد که بدا ياستوار يچنان مالك و مقتضا يکه دارا یدسته از احکام
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  مقدمه
 عیو تبـادل سـر   یارتبـاط جمعـ   لیبـه گسـترش وسـا    باتوجـه که امروزه  یاز مسائل
در عصـر  . انـه اسـت  گریز اقـدامات دیـن   ،بااهمیت شده گریاز هر زمان د شیاطالعات ب

، تکفیري با اقدامات غیراسالمی و غیرانسانی خود به نـام دیـن  ـ   ي سلفیها گروهحاضر 
اي  مدد سـلطه رسـانه   حامیان غربی آنان نیز به اند. به ساحت رحمانی و قدسی دین تاخته

تـا از ایـن   کوشـند   مـی این چهره خشن و غیرانسانی از دین کردن  در دینی قلمداد، خود
  .سازندرهگذر بتوانند افکار عمومی جامعه بشري را از شناخت حقیقت اسالم محروم 

در مقام استنباط ها  شیو کژاندیها  برخی بدسلیقگی، انهگریز در کنار این اقدامات دین
اعمـال  . ي شده اسـت گریز هراسی و دین تقویت فضاي اسالمسبب و اجراي احکام دین 

یا فتواهـایی   سوزاندن با آتش، سنگسار، ریقطع گردن با شمش همچونها  برخی مجازات
اسـت  از احکامی است که باعـث شـده    ،زدن مانند جواز استمتاع از زوجه صغیره یا قمه

آیـین  شایند از اسالم در اذهان عمومی شکل گیرد و مایـه تنفیـر مـردم از    تصویري ناخو
  .شود محمدي

ن منبـع  تـری  حکـم تنفیـر از دیـن در اصـلی    تلخ الزم اسـت   هاي نظر به این واقعیت
 ،بررسی شود تا فقیه در استنباط و اجـراي احکـام دیـن    قرآن کریماستنباط احکام یعنی 

دچـار  سـو   یـک ازو نشـود  تـوجهی بـه پیامـدهاي احکـام      بـی  نگـري و  گرفتار سـطحی 
کـردن   عرفـی  درجهتناروا  هاي استنباط دیگر دچار نشود و ازسويافراطی  هاي برداشت

  .نگردد فقه و تبعیت همه احکام دین از سالیق بشري
 بحـث  منـابع فقهـی   مسـتقالً در  ،شرعی ههمچون حکم یا قاعد دین از تنفیر حرمت

در  فاضـل مقـداد   مثالً ؛ن استناد شده استمسائل گوناگون فقهی بدا در ولی، استنشده 
 ،)2 :نـور » (نَیالْمـؤْمن  شْهد عـذابهما طائفَـۀٌ مـنَ   یو لْ: «فرماید می تفسیر این سخن خداوند که

  :آورده است
شـاهد  افران کـ ه اگـر  کن است یا ،شده» نیمؤمن« د بهیمق» فهیطا« هین آیه در اکنیعلت ا

حـد در   هاقامـ رو  نیازهمـ ؛ دن آنان به اسـالم شـود  یبسا مانع گرو چه، حد باشنداجراى 
  .)342ص، 2 ج، 1373، سیوري( ناپسند شمرده شده استنیز ن دشمن یسرزم
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و اقامه  که اگر در شرایطی اجراي مجازاتاند  شماري از فقیهان معاصر تصریح کرده
 هاي سازي اجراي آنها تا زمانی که زمینهاز  ،بدآیند مردم از اسالم گرددباعث حدود الهی 

، 1429، منتظـري ( امتناع ورزیدتوان  می ،الزم براي پذیرش احکام اسالمی صورت پذیرد
  .) 204ـ203ص ،1419، هاشمی شاهرودي /103ص

 یحتـی گـاه   ؛انـد  مورد توجه قـرار داده  بیشتر را مسئلهاین ، فقهی اخیر هاي پژوهش
اسـتنباط و اجتهـاد    فرایندمضمون این قاعده همچون راهنمایی در به پیشنهاد شده است 

اجــراي  هویــژه نقــش ایــن قاعــده در حــوز هبــ ؛)129ص، 1384، نوبهــار(شــود توجــه 
، بـاقري مانـدگار و   /25، ص1392، نیکخـو ( مورد واکاوي قرار گرفته اسـت ها  مجازات

قرآن کـریم و   ندازا چشمحرمت تنفیر از  هجاي بررسی قاعد حال بااین .)163، ص1396
، نظـر دارنـد   بررسی استداللی و جامع آیاتی که مستقیم یـا غیرمسـتقیم بـه ایـن قاعـده     

  .ي اندیشمندان استنگر ژرفهمچنان خالی و نیازمند تأمل و 
تنفیر ، قرآن کریمبر اساس آیات  این است کهحاضر مقاله  پرسش ،همسو با این نیاز

کدام آیات قرآنی بر حرمـت تنفیـر   ؟ جایگاهی دارداز دین در مقام تکوین و تشریع چه 
آیا مصلحت نفـی تنفیـر از دیـن در زمـره      ،قرآن کریمآیات  هبر پای؟ از دین داللت دارد

سـبب  آیا این مصلحت در جریان تزاحم احکام  ،اگر چنین است؟ استمقاصد شریعت 
کـم یـا   اجـراي ح اگـر   دیگـر  عبـارت  به؟ شود میحکمی بر حکم دیگر  تقدیم و ترجیح

 تـوان اجـراي آن احکـام را تـا     مـی  آیـا ، شود مردمي گریز مایه دین ،احکامی از شریعت
  کرد؟الزم متوقف  شدن زمینه فکري و فرهنگی فراهم

قرآنـی و  اي  کوشد با اثبات حرمت تنفیر از دین همچـون آمـوزه   میپیش رو  نوشتار
مـواردي  ، مناسـبت  مقاله به. فراهم سازدها  گویی به این پرسش زمینه را براي پاسخ، فقهی

  .یادآور شده استنیز از استناد به این قاعده در منابع فقهی را 

  آیات فطرت و لزوم جدایی دین از تنفیر و بدآیندي. 1
 معنـاي  بـه فطرت . خداوند انسان را بر فطرت الهی آفریده است ،قرآن کریمگواهی  به

 و خلقـت  نـوع  آنچـه  یعنـی  ،يفطـر  امور و است انسان ژهیو نشیآفر و خاص سرشت
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، جـوادي آملـی  ( باشـد  هـا  انسان همه نمیا كمشتر و داشته را آن ياقتضا انسان نشیآفر
محبـوب و  ، ایمان و مظاهر آن براي انسان متعارف، دین، بر پایه فطرت .)24ص، 1389

  :فرماید می قرآن. دور از تنفر است به
مفَأَق هجکو لدن نِیلفاًیح طْرَتف فَطَرَ  یالَّت اللَّه لَ النَّاسد هایعخَلْقِ لَیالتَبل ـ  اللَّه کذل  نُیالـد 

! نکـ  پروردگـار  خـالص  دین متوجه را خود روى پس :علَمونَیال النَّاسِ ثَرَکأَ نَّکول میالْقَ
 الهـى  نشیآفـر  در دگرگـونى ، دهیـ آفر آن بـر  را هـا  انسان، خداوند هک است فطرتى نیا
  .)30: روم( !دانند نمى مردمبیشتر  ولى ،استوار نییآ است نیا .ستین
 اسـت » اتّبـع « یـا » ألزم« در این آیه منصوب به فعل محذوفی همچون» فطرت« کلمه

فطرت الهی که سرشت تو بر آن اسـت را بگیـر و    ؛ یعنی)185ص، 3ج، 1421، نحاس (
الیه یا بنا بر اینکه مشـار » فاًیحن نِیللد کوجه فَأَقم« جمله ازذکر این جمله پس . پیروي نما

بیانگر آن است که دین الهـی چیـزي بـر     ،)274ص ،7ج ،1430، دره( ذلک فطرت باشد
، آیـه  مطـابق . خالف فطرت انسان نیست و پیروي از دین همان پیروي از فطرت اسـت 

بـه  دادن بشـر   رسالت پیامبران نیز توجه .میل و گرایش باطنی به دین دارد سرشت انسان
 سـوي  بـه دینی که واجب است انسان روي خـود را   ؛ بنابراینهمین گرایش فطري است

ش سـوی  بـه  االهـى  فطـرت و نمایـد  می ه خلقت بدان دعوتکنى است یهمان د، آن کند
  .)178ص ،16ج ،1417، طباطبایی( ندک ت مىیهدا

» فَأَلْهمهـا فُجورهـا و تَقْواهـا   « و) 3: انسـان » (فُوراًکراً و إِما کلَ إِما شایناه السبیإِنَّا هد« آیات
 کرده اسـت خداوند بشر را الهام  دیگر عبارت به؛ ندبیانگر هدایت فطري بشر )8: شمس(

 ،ل نیـز در آیـه یادشـده   یاز سـب  قصودم. تا بر مدار اعتقاد حق و عمل صالح حرکت کند
انسـان   ،پیمودن این راه باشد. میه پیمایش آن بر هر انسانى واجب کو راهى است  سنّت

ن حـق اسـت   یه حاصلش دکرامتى ک ؛دهد رامت و قرب پروردگار سوق مىک سوي بهرا 
  .)123ـ122ص ،20ج، 1417، طباطبایی( ه نزد خداى تعالى همان اسالم استک

محبت باطنی و گرایش فطري نسبت به دین را ، خداوند افزون بر این معرفت فطري
 مکقُلُوبِ  یف نَهیز و مانَیالْإ میکإِلَ حبب اللَّه نَّکول« آیه شریفه. است نیز در دل مؤمنان قرار داده

ک ویکإِلَ رَّهوقَ فْرَکالْ مالْفُسو صالْعبه این لطـف تکـوینی خداونـد اشـاره      ،)7: حجرات» (انَیو
. آراسته استاو  يها دل در ،داده قرار محبوب، انسان وجود خانه نهان در را نید دارد که
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 و مقـررات  و نیـ د یـک پ، نیـ د يانشـا  مبدأ، است انسان وریمایه ز و محبوب، نید اگر
 آشـنا ، انسان يبرا نید و خدا دیگر عبارت به باشد؛ می انسان محبوب یهمگ، نید نیقوان

  .)67ص، 1389 ،الف، جوادي آملی( است ریپذ دل و
ـ  نَ آمنُوا و عملُوا یالَّذ إِنَّ« بر اساس آیه س حاتـالا  یالصدمنُ والـرَّح ـملُ لَهع96: مـریم » (ج(، 

. هـا قـرار داده اسـت    خداوند این محبت و گرایش باطنی را نسبت به اهل ایمـان در دل 
، 1372، طبرسـى ( اسـت گونـاگون   اقـوال  ،هاست کدام دل، باره که مقصود ایندر اگرچه

محبـت در  ، ی خـاص هـای  محبت بـه دل ود و نکردن  به مقید باتوجهولی  ،)822ص ،6 ج
  .)113ص ،14ج ،1417، طباطبایی( شود میهاي همه مردم را شامل  دل

کـه دیـن   اسـت  آفریده اي  گونه بهخداوند وجود انسان را ، آیاتدسته  اینبه  باتوجه
  .محبوب و عاري از تنفیر باشد، الهی براي او معهود

 پیامبران هاي آیات ناظر به ویژگی. 2

بـر اسـاس آیـات قـرآن     . نقش بسزایی در جذب مردم به دیـن دارد ، امتنبوت و ام
/ 124: بقـره ( شـود  نه اکتسابی و به هرکسی عطـا نمـی  ، است یموهبت، این دو مقامکریم 
و رفتارهـایی اسـت کـه    هـا   مندي از صـفت  بهره، الزمه مقام نبوت و امامت .)124: انعام

از بـودن   منـزّه ، همچنین الزمه مقام نبـوت . جذب و هدایت مردم را به دنبال داشته باشد
ها در آیـات   این ویژگی. دارد دنبال بهاوصاف و رفتارهایی است که تنفیر مردم از دین را 

آیـات مربـوط بـه     گـروه در سـه  مـذکور  آیـات  . بیان شده اسـت کریم متعددي از قرآن 
یـات بیـانگر   کننـده صـفات مـوهبتی پیـامبران و آ     آیات بیان، هاي خلقتی پیامبران ویژگی

  .کنیم می این آیات را مرور ادامه در. است بندي دستهقابل ، تکالیف و وظایف پیامبران

  هاي خلقتی پیامبران آیات ناظر به ویژگی. 2ـ1
ـ پ رسـالت  و نبوت رشیبه اینکه پذ باتوجه  مـردم  از ياریامبران در ابتـدا بـراي بسـ   ی

 همچـون  یاجتماع و یروان، یعاطف موانع یخداوند برخ، کرد جلوه می دشوار و نیسنگ
بـا   یاختالف زبان اختالف نژادي و، بودن ناشناخته و گانهیب، بودن الخلقه ناقص، بشرنبودن
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دعـوت پیـامبران بـه دیـن      رشیمـردم از پـذ   گریز يبرا يا بهانه تواند یکه مرا مخاطبان 
  .ده استکرنفی  ،باشد

؛ )95: / اسـراء 10: ابـراهیم ( پیامبران از جـنس بشـرند  ، کریم آیاتی از قرآن بر اساس
ـ م و خورنـد  یم غذا ها انسانهمانند سایر رو  ازاین ـ  راه بازارهـا  در مـردم  انی و  ونـد ر یم

الْـأَرضِ   یانَ فکقُلْ لَو « برخی مفسران از آیه .)7: فرقان( اندو نیازهاي ماديها  داراي غریزه
الئنِّیۀٌ کمئطْمشُونَ ملَیمینَ لَنَزَّلْنا ع لَهِمم ماءنَ السوالًکمسانـد کـه    استفاده کرده) 95: اسراء» (اً ر

 ،1374، مکـارم شـیرازي  ( نـد ک یزنـدگ آنهـا   با و باشد» هیإل مرسلٌ« جنس از دیبا رسول
 اگـر فرشـتگان در زمـین   بنابراین ؛ )463ص، 24ج، 1389، جوادي آملی /291ص ،12ج

پیامبر  عنوان بهرا اي  فرشته، خداوند، شود زیستند و بنا بود پیامبري براي آنان فرستاده می
 تناسب و انس بیشتري به یکـدیگر دارنـد  ، میل، زیرا دو همجنس؛ فرمود می بر آنان نازل

  .)410ص ،21 ج، 1420 ، رازيفخر / 253ص ،7 ج، 1372، طبرسى(
آنان را خلقتی تمـام  ، است خداوند عالوه بر اینکه پیامبرانش را از جنس بشر آفریده

یـا   یا امراض تنفیرآمیزي چون جذام و بـرص بودن  الخلقه ناقص جهت بهبخشیده تا مبادا 
سـید  / 213ص، 1407 ،طوسـى ( تنفیر مـردم گردنـد  سبب شان  بدنامی و فحشاي والدین

بـودن   الخلقـه  اي به ناقص اشارهکریم از آیات قرآن  یک هیچدر  .)62ص، 1250 مرتضی،
گونـاگون  هاي ناروا و تمسخر اقوام  نسبت در آیات متعددي با آنکه. استپیامبري نشده 

 ،آنـان باشـد  بـودن   الخلقـه  نـاقص مـوردي کـه بیـانگر     است، نسبت به پیامبران بیان شده
سـاحر  ، کـذّاب ، در کنار مواردي چون کـاهن  ،اگر چنین نقصی بود. گزارش نشده است

ضـمن اینکـه اسـتفاده از    ؛ )51: قلـم  /6: / حجـر 27: / شعرا36: صافات( شد می ذکر ...و
ویـژه در مقـام بشـارت و     هب ـبرخی پیامبران   درمورد» مبارك« و» زکی« تعبیرهایی چون

همچنـین در   .)31و  19: مریم( آنان چندان سازگاري نداردبودن  الخلقه ناقصبا ، موهبت
ایـن پیـامبران    ،)45: ص» (والْأَبصـارِ  يدیأَالْ یعقُوب أُولیم و إِسحاقَ و یرْ عبادنا إِبراهکواذْ« آیه

روشن اسـت   اگرچه ؛کند نا معرفی مییهاى ب رومند و چشمیهاى ن الهی را صاحبان دست
کنایـه از   ، بلکـه دو عضو مادي مخصوص نیست معناي به» الْأَبصارِو يدیالْأَ یأُول« که تعبیر

بـودن   الخلقـه  نـاقص برخورداري از این دو وصف با ، ولی دو صفت علم و قدرت است
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هـا   افراد ممکن است فاقـد برخـی توانـایی    گونه این اساس برهمین؛ آنان سازگاري ندارد
  .براي انجام رسالت سنگین خود باشند

داراي لکنت زبان بـوده   موسـی که است استفاده شده  گونه ایناز ظاهر برخی آیات 
 /52: زخـرف  /27: طـه ( گره از زبـانم بگشـا   درخواست کرد:از خداوند رو  ازاین؛ است

ى کودکـ دوران  ه درک بود اى سوختگى، این لکنت ه سببکنقل شده است  .)34: قصص
، یقمـ  /170ص ،7ج ،1413، طوسـى  /390ص، 1 ج، 1387، يطبر( جاد شدیدر زبانش ا

هنگام بعثتش مسـتجاب   بهرا  موسیحضرت  يالبته خداوند دعا .)136ص، 2 ج، 1363
 .)86ص، 21 ج، 1371، مکارم شیرازي /36: طه( و مشکل زبانش را برطرف ساختکرد 

اند و  داشتن ایشان شده و منکر لکنت اند نظران چنین استظهاري را نپذیرفته برخی صاحب
، 16 ج، 1378، مطهرى( اند را ابالغ مبین یا تقیه دانسته موسیعلت درخواست حضرت 

ح « ضـمن اینکـه تعبیـر    .)76ص، 19 ج، 1406، صادقی تهرانی /136ص در کـالم  »  أَفْصـ
بـودن   داللـت بـر فصـیح    ،)34: قصـص ( تر اسـت  از من فصیح هارونکه برادرم  موسی
، 5ج ،1371، قرشی( بیان و خلوص کالم از تعقید است معناي بهفصاحت . دارد موسی

، 1406، صـادقی تهرانـی  ( شود یفصیح شمرده نم ،و کسی که لکنت زبان دارد) 179ص
مسلّم نیست و بر فـرض   موسیداشتن حضرت  اصل لکنتاساس  براین؛ )76ص ،19 ج

بلکه در اثر حادثـه کـودکی ایشـان بـوده      ،نقص خلقت ایشان نبوده جهت بهپذیرش نیز 
در حـدي نیـز نبـوده اسـت کـه       ،این لکنت به دعاي ایشان برطرف شده. همچنین است

هـاي   جـویی  کـه در بهانـه   چنان ؛را دربرداشته باشد موسیتنفیر مردم نسبت به حضرت 
نیـز نقـل شـده     ایـوب حضرت  درمورد. شود نمیدیده اسرائیل چنین اعتراضی  بنی قوم

 مـردم از وي شـد   گریـز  نفـرت و سبب که گشت بیماري مبتال نوعی که ایشان به است 
و تنـافی بـا   بـودن   مستلزم تنفیر مـردم  جهت بهاین روایات  .)239ص، 2 ج، 1363، یقم(

 /62 و 60صصـ ، 1250، مرتضـى  سـید (انـد   فلسفه رسالت پیامبران مجعول دانسته شده
ن معنـا را  یـ ه اکروایت معارضی نیز وجود دارد  .)303ص ،19ج ،1374، مکارم شیرازي

نقـل   بـاقر از امـام   .)214ص ،17ج ،1417، طباطبـایی ( ندک ار مىکن لحن انیدتریبا شد
ز صـورتش  ینو  بدبو نشدو  ردکدا نیعفونت پ وبیااز ابتالئات  یک هیچاست که شده 
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ـ از بدنش ب كا چریاى خون  حتى ذرهو  دیزشت و زننده نگرد احـدى از  و  امـد یرون نی
 نـداخت یرم نکـ چ جـاى بـدنش   یهـ و  ردکـ وحشـت ن افت و از دیدنش یدن او تنفر نید
  .)399ص، 2 ج، 1362، صدوق(

بر همانندي آنها در ، عالوه بر همانندي پیامبران با پیروانشان در بشربودن قرآن کریم
» و ما أَرسـلْنا مـنْ رسـولٍ إِالَّ بِلسـانِ قَومـه     « بر اساس آیه. کرده است تأکیدنژاد و زبان نیز 

، برخـی مفسـران   اعتقـاد  بـه . دیگو یم سخن خود مردم زبان به يامبریپ هر ،)4: ابراهیم(
ـ ن مردم ه فرهنگکبل، ستین لغت ای لهجه فقط اینجا در زبان از منظور ؛ اسـت  مـدنظر  زی

. باشـد  روشـن  مـردم  نزد او سوابق و بداند را تام قدرت و ضعف نقاط دیبا امبریپ زیرا
جـوادي  ( نندک ینم نکیتم ناآشنا از مردم ؛ زیراباشد امتی امبریپ تواند ینم، ناشناس انسان
  .)47ـ46ص، 1388، آملی

ـ ب» قومش برادر« ریتعب با در برخی آیات، پیامبران براي امتشانبودن  شناخته  شـده  انی
 يا لـه یقب و ينـژاد  خوتا معناي بهآیات  گونه اینبرادر در  .)85 و 73، 65: اعراف( است

ـ نیـز تعب  پیامبر اسالم درمورد .)114ص ،16ج، جوادي آملی(باشد  می بیـان  » نفـس « ری
 و برخاسـته  حجـاز  مـردم  متن از یعنی پیامبر ؛)128: توبه /164: عمران آل( شده است

  .)16: یونس( شده بوده است براي آنان شخصیتی شناخته
باعـث  ، پیروانشـان دیگـر  زبان و نژاد با ، روشن است که همانندي پیامبران در جنس

 صورت دراین؛ گردد پیامبران میجذب و گرایش بیشتر مردم به دین و الگوگیري بهتر از 
نیازها و مشکالت آنان درك کـاملی  ، کنند رهبر و راهنماي آنها از فرهنگ مردم حس می

 گریز بسا مانع پذیرش رسالت پیامبران و موارد چه وجود اختالف دراین که درحالی، دارد
  .مردم از دین شود

  آیات ناظر به صفات موهبتی پیامبران. 2ـ2
بیـانگر اراده و   ،پـردازد  که به بیان صفات موهبتی پیامبران میکریم برخی آیات قرآن 

 ازجملـه . خواست خداوند نسبت به ترغیب بـه دیـن و پرهیـز از تنفیـر از دیـن اسـت      
مندي از صـفت عصـمت    بهره ،که نقش بسزایی در جذب مردم به دین دارد ییها یژگیو
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مـردم نفرسـتاده    سـوي  بـه پیامبر و امـامی را   خداوند هیچ. و دوري از گناه و ظلم است
 ؛)9: انعـام / 64و  33: احـزاب  /7: رحشـ  /213: بقـره ( مگر آنکـه معصـوم باشـد    ،است

: امامت فرزندانش فرمـود  نسبت به خداوند در پاسخ درخواست ابراهیم اساس برهمین
 مطلـق  ،د از ظالمین در آیه شریفهقصوم .)124: بقره( »!رسد نمى ارانکستم به من مانیپ«

 اریبسـ  ظلمـى  آن هم و ظلم یک هک سىکولو  ،شود صادر او از ظلمى هک است ىهرکس
یا  باشد عمرش همه در، تیمعصیا  باشد كشر اعم از اینکه ؛باشد شده بکمرت کوچک

 افـراد  نیا از یک هیچ؛ خیرباشد یا  شده صالح و ردهک توبه پس از آنیا اینکه  و ابتدا در
  .)274ص ،1ج، 1417، طباطبایی( باشند امام توانند نمى

پـس  ؛ اسـت  مطلـق » نیظـالم «نیز  و خداوند» عهد« ،»نَیالظَّالم ينَالُ عهدیالَ« جمله در
ـ آ یاصل محور اگرچه. رسد ینم یظالم چیه عهد الهی به چیه  اًظـاهر ، اسـت  امامـت ، هی

 ظـالم  بـه  امامـت  تنهـا  نه یعنی؛ آن مفهوم نه، باشد می مطرح عهد مصداق عنوان به امامت
 از تیوصـا  و تیوال، امامت، رسالت، نبوت از یکهر هک یاله عهد اصل هکبل، رسد ینم

  .)482ص ،6ج ،1388، جوادي آملی( رسد ینم ظالمان به ،است آن قیمصاد
، دارددنبـال   بـه موهبتی پیامبران که جذب و گرایش مردم را  هاي ویژگیاز دیگر 

: بقـره ( ن اشاره شده استغیبی است که در آیات متعددي بدا علم و آگاهی به امور
 خـود  خاص ،علم غیب، قرآن هاي برابر آموزه ).67: کهف /49: عمران آل /36و  31

 /179: عمران آل( ستین اى بهره آن از را سىک رسوالنش از دگانیبرگز جزو  اوست
  .)27ـ26: جن

مـردم از  . سـت ها انسـان محبت و رحمت نیز دو عامل اصلی گرایش و ارتباط میـان  
رو  ؛ ازایـن نـد ا انگریز، تندخو و زورگو هستند، ي فاقد این دو صفت که سنگدلها انسان

بـه  خـویی و دلسـوزي نسـبت     نـرم ، مهربـانی ، هـاي الهـی بـه پیـامبران     یکی از موهبـت 
تبلور این محبت و رحمت را در آیات مربـوط بـه تـالش پیـامبران بـراي      . هاست انسان

 دعوت به اسـتغفار و طلـب آمـرزش و دفـع عـذاب از آنـان نیـز       ، هدایت مردم به دین
: فرمایـد  مـی  قرآن در توصیف پیامبر .)10: ابراهیم /64: نساء /128: توبه(دید توان  می

و اصـرار   هاى شما بر او سخت است ه رنجکتان آمد سوی بهرسولى از خود شما  نیقی به«
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شدت ایـن   .)128: توبه» (رئوف و مهربان است، و نسبت به مؤمنان ت شما داردیبر هدا
علـت   خـواهى بـه   ى مـى یگـو : «فرماید می که خداوند اي است اندازه بهمحبت و دلسوزي 

ـ اگـر بـه ا   ،نـى ک كخود را از غـم و انـدوه هـال   ، کردارشان » اورنـد یمـان ن یان گفتـار  ی
سـنگدلی و زورگـویی   ، خشـونت ، خداوند صـفاتی چـون تنـدي   ، در مقابل .)6 :کهف(

 ده اســتشــود، از پیــامبرش نفــی کــر مــیتنفیــر مــردم  ســببنســبت بــه مــردم را کــه 
 هـاي  توان این آیات را صرفاً توصیف . نمی)32و  14ـ13: / مریم45: ق /159 :عمران آل(

شـرط ضـروري و اساسـی پیـامبري و دعـوت مـردم       هـا   این ویژگی .کمالی قلمداد کرد
 ]تکـ بر[ بـه « هیبه آرو  ؛ ازاینمردم است ازسويخداوند و پذیرش دعوت آنان  سوي به

، و اگر خشن و سنگدل بـودى ! شدى ]و مهربان[ ] نرم در برابر آنان [مردم، رحمت الهى
ـ امبر نبایـ ه پکـ استدالل شـده اسـت    ،)159: عمران آل» (شدند نده مىکپرا از اطراف تو د ی
  .)303ص ،19ج ،1374، مکارم شیرازي( نده شوندکه از اطرافش پراکچنان باشد 

  آیات بیانگر تکالیف پیامبران. 2ـ3
کنـد نیـز بیـانگر     می که وظایف پیامبران را در برابر مردم بیانکریم برخی آیات قرآن 

 وکـردن   را از طـرد پیـامبر اسـالم   ، خداونـد متعـال  . لزوم پرهیز از تنفیـر از دیـن اسـت   
تـوان   . نمـی )52: انعـام ( شـمارد  کند و چنین عملی را ظلم مـی  اندن مؤمنان نهی میگریز
، کافران بـه پیـروانش   گیري در برابر خرده نوح. تنزیهی دانست را صرفاًها  نهی گونه این

یاوري خویش در برابر خداوند درصورت طـرد مؤمنـان    حاضر به طرد آنان نشد و از بی
، آن اسـت کـه طـرد مؤمنـان نـزد پروردگـار       معناي بهامر این  .)30و  29: هود( دادخبر 

  .مبغوض است
و وظیفـه   کند می پیامبران را از تحمیل دین به مردم نهی، قرآن کریمآیات متعددي از 

/ 45: / ق56: کهـف ( ه اسـت کرددست معرفی  تبشیر و عناوینی ازاین، انذار، آنها را ابالغ
 گردانـی از دیـن   در موارد زیادي به روي، پیداست الزام و اجبار .)107: م/ انعا22: غاشیه

  .انجامد می
. منع از دریافت مزد از مردم در برابر رسالت است، نمونه دیگري از تکالیف پیامبران
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اجـر و  ، پیامبران نفی کـرده  ازسويمطالبه هرگونه مزدي را کریم آیات متعددي از قرآن 
/ 47: / سـبأ 145و 128، 109: شـعراء ( خداونـد قـرار داده اسـت   مزد آنـان را بـر عهـده    

توان جذب و گرایش بیشتر مردم به پیـامبران   می هاي این منع را یکی از علت .)90 :نعاما
و تنفیـر   گریـز  ،پیـامبران  ازسـوي مـزد   مطالبه. آنان از دین برشمرد گریز  و جلوگیري از

  .از بعثت انبیا تنافی داردو با غرض است داشته دنبال  بهمردم از دین را 
نقـش   ،به نسبت و قرابتی که با پیامبران دارند باتوجهبستگان و منسوبان پیامبران نیز 

خداوند بـه   اساس برهمین ؛کنند بسزایی در جذب یا تنفیر مردم از پیامبران و دین ایفا می
گرفتـار   ،درصورت ارتکاب آشکاراي اعمـال نـاروا  «دهد که  هشدار می همسران پیامبر

ولـی  ، علت ایـن حکـم بیـان نشـده اسـت      .)30: حزابا» (عذابی دوچندان خواهند شد
توان علت عذاب مضاعف را نقـش آنـان در طـرد و تنفیـر      تناسب حکم و موضوع می به

  .مردم از دین دانست

  آیات ناظر به محتواي دین. 3
برانگیـزي   تمحتواي دین نیز عاري از وصف نفـر  ،قرآن کریمبرابر آیات متعددي از 

  .کنیم می این دسته از آیات را مطالعه درادامه. است

  معاشرت با غیرمسلمان مرتبط باآیات . 3ـ1
که بناي  استغیرمسلمانانی از آن دسته ، حاضر مقصود از غیرمسلمانان در بحث

دربـاره چگـونگی   . ندا بلکه اهل تسالم و توافق ،ندارندجنگ و دشمنی با مسلمانان 
دین اسـالم دانسـته و   فقط با آنکه خداوند دین حق را  ،غیرمسلمانان به دیندعوت 

اکراه و اجبار غیرمسـلمانان بـه    ،)85: عمران آل( پذیرش غیر از آن را نپذیرفته است
منذر و مبشّر معرفی کرده  عنوان به فقطو پیامبرش را داند  نمیپذیرش دین را جایز 

/ 29: کهـف (پـذیرد   نمـی  ،ار و استیصـال باشـد  ایمانی را که در اثر اجب، قرآن. است
  .)85  :غافر

و اکـراه و اجبـار   اسـت  امـري اختیـاري    ،پـذیرش دیـن  ، شـده  اشارهبر اساس آیات 
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موعظـه و  ، اسالم در دعوت بـه دیـن بـر حکمـت     تأکیدبلکه ، غیرمسلمانان جایز نیست
را از هرگونـه جـدال و    مسلمانانباره  دراینقرآن کریم  .)125: نحل( جدال احسن است

 .)46: عنکبـوت (فرمایـد   مـی نهی  ،وگو با اهل کتاب که فاقد حسن و نیکویی باشد گفت
مباحثـات   اساس براین؛ تنفیر و اهانت همراه نباشد، ه با تنديکوست یکن هنگامیمجادله 

خداوند پیامبرش . جایز نیست ،ندارد دنبال بهو مناظراتی که حاصلی جز تنفیر و عداوت 
 دسـتور داده اسـت   اصـول مشـترك  از  بـه اسـتفاده  ، جـاي بیـان مباحـث اختالفـی     ا بهر
کارگیري امـور مشـترکی چـون عـدم      بر به، با اهل کتابرویارویی و در ) 64: عمران آل(

 تأکیـد اعتقاد به نزول کتاب بر پیامبرانشان و تسـلیم در برابـر خداونـد    ، پرستش غیرخدا
  .)46: عنکبوت( استکرده 

به اعراض از مشرکانی که چشمان خـود   دادن پیامبر خداوند پس از فرمانهمچنین 
 ،)105ــ 104: انعـام ( زنند و به ایشان تهمت ناراوا می اند هاي روشن الهی بسته را بر دلیل

» لِّ أُمۀٍ عملَهمکنَّا لیز کذلکرِ علْمٍ یسبوا اللَّه عدواً بِغَیاللَّه فَ دعونَ منْ دونِینَ یو التَسبوا الَّذ« در آیه
ان کهـا و معبودهـاى مشـر    بتدادن به  دهد از دشنام مسلمانان دستور میبه ) 108: انعام(

 باتوجه .دهند به خداوند دشنام می ،از روي ظلم و جهل در مقابلنیز زیرا آنها ؛ بپرهیزند
، ناز اعراض از مشـرک ا قصودشود که م خداوند به مسلمان متذکر می ،به سیاق این آیات

  .ها و معبودهاي مشرکان نیست بت دشنام
فضـاي تـوهین و اهانـت بـه      ،مسـلمانان و غیرمسـلمانان  میـان  اگر فضاي گفتمـانی  

جـذب آنـان بـه دیـن      تنهـا  نـه ، مقدسات یکدیگر و ادبیات آنان دشنام به یکدیگر باشـد 
  .گردد تنفیر آنان نیز می سببشود که  ناممکن می
هایی است کـه   معبودها و بت» نَیالَّذ« ازمقصود  .به مسلمانان است» تَسبواال« خطاب

خداوند مؤمنان را از دشنام به معبودهایی که مشرکان  ؛ بنابراینخوانند مشرکان آنها را می
این شأن نزول در  .)26ص، 2 ج، 1421، نحاس( کند نهی می ،پرستند به جاي خداوند می

مشرکان نیز بـه   .دادند دشنام می را مشرکان يها بت، انمؤمنز گروهی اه ک آیه آمده است
 ن را از چنـین عملـی نهـی کـرد    ااین آیه نازل شد و مؤمن. دادند ن دشنام میاخداي مؤمن

اسـت و بـر حرمـت     یشـرع  مکـ بیـان ح  ،ینهـ  نیا ظاهر .)213ص، 1 ج، 1363، قمى(
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تنزیهی حمل کرد و از بیـان   توان چنین آیاتی را صرفاً بر نهی نمی .کند تکلیفی داللت می
  گذشت.به آسانی  است، علتی که در آنها ذکر شده

یعنـی اگـر شـما از دسـتور خـدا      ؛ باشـد  مـی » تَسبواال« نهیپاسخ » سبوا اللَّهیفَ« عبارت
. دهنـد  آنان نیز خداوند را دشنام می، بدهیدن دشنام او به معبودهاي مشرککنید سرپیچی 

. گردد که نزد خداوند پذیرفته نیست مسلمانان سبب دشنام مشرکان میتحریک و دشنام 
سب خداوند  باعثبلکه سبی حرام است که  ،بر حرمت ذاتی سب داللت ندارد پس آیه

 /75ص، 1 ج، 1415، انصـاري (اسـت  گردد و از باب تسبیب به حـرام و اعانـه بـر اثـم     
  .)122ص ،1 ج، 1417، ىیخو

اسـت و  تعلیـل آورده  ) 108: انعـام » (لِّ أُمۀٍ عملَهمکنَّا لیز کذلک« آیه به عبارت درادامه
مقدسـات هـر    اساس براین ؛»تی عملشان را زینت دادیمچنین براي هر ام این: «فرماید می
ـ « که از آیـه  همچنان ؛محبوب استداشتنی و  دوستنزد آنها  یملت  هِمیلَـد  بِمـا  حـزْبٍ  لُّک

سـب مقدسـات هـر     ترتیـب  بدین ؛شود نیز این مطلب استفاده می) 53: منونمؤ» (فَرِحونَ
اي جـز   و نتیجـه  شـود  مـی تحریک عواطف و تشدید تعصب آنـان  سبب  اي آیین و فرقه

دادن بـه   دشـنام  تنهـا  نه ؛ بنابراینسب نسبت به مقدسات طرف مقابل دربرنخواهد داشت
بلکه دشنام به مقدسات ادیان و مـذاهب دیگـر نیـز     ،پرستان حرام است سنگ و بت بت

  .به این اعتبار جایز نخواهد بود ،که مایه بدآیند آنان شود درصورتی
ـ « تعلیـل  ؛ـ تفریع فیسبوامذکور  به مطالب  باتوجه ـ نَّـا ل یز کذلک ــ و  » لِّ أُمـۀٍ عملَهـم  ک

 دیگـر شـرکان بـه   توان حکم حرمت سب را از معبودهاي م مناسبت حکم و موضوع می
 ؛ یعنـی داد تسريبه سایر مقدسات الهی نیز ، از دشنام خداوند متعال نیزمقدسات آنان و 

جـایز   ،ات مسلمانان گرددمقدسدشنام به باعث از مقدسات مشرکان که  هریکدشنام به 
 /22ص، 15 ج، 1429، نـى یلک( در برخی روایات به این آیه استشهاد شـده اسـت  . نیست

  .)217ص، 71 ج، 1403، مجلسى
. تعمـیم داد تـوان   میکالم زشتی  به هر، حکم حرمت را از موضوع سببراین  افزون

 ،)108: انعـام » (لِّ أُمۀٍ عملَهمکنَّا لیز کذلک« با استناد به عموم تعلیلِ عبارت طباطباییعالمه 
مشـمول نهـی آیـه     ،گرددمنجر ات دینی مقدس مورد درکه به بدگویی را هر کالم زشتی 
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  .)315ص ،7ج ،1417، طباطبایی( داند می
به هر عمـل زشـت و   ، توان نهی در آیه را افزون بر کالم با استناد به همین تعلیل می

 .آمده است» عملَهم« تعبیرنیز که در تعلیل حکم مذکور در آیه  همچنان ؛اهانتی تسري داد
بلکـه هـر رفتـار    ، سـب  تنهـا  نـه د که ضمن اینکه مناسبت حکم و موضوع نیز اقتضا دار

اهانـت غیرمسـلمانان بـه     باعـث چنانچـه  ـ   خواه از جنس فعـل یـا تـرك   ـ   تنفیرآمیزي
  .جایز نیست ،ات الهی گرددمقدس

 انـد  داده تسريبه هر فعل و اهانتی  ،برخی فقها حکم حرمت را عالوه بر سب و بدگویی
  :معتقد است مقدس اردبیلی .)238ص، 4 ج، 1415، یزدي /340ص، تا] [بی ،لىیاردب(

که موجب  بلکه فعل واجب نیز درصورتی، فعل مباح تنها نهاین آیه تصریح دارد که 
ن و غیـر آن  اسب معبودهاي مشـرک . باید ترك شود ،سب خداوند و مانند آن گردد

و  و ائمه که موجب سب نبی درصورتی، مانند سب خودشان و سب اصحابشان
 لحـاظ عقلـی نیـز روشـن اسـت      این حکم به. همین حکم را داردن گردد نیز امؤمن

  .)340ص، تا] [بی ،لىیاردب(
بلکه حتـی اگـر فعـل واجبـی نیـز       ،فعل مباح تنها نهکند که  می تأکیداین فقیه قرآنی 

  .انجام آن جایز نخواهد بود ،ن گردداناات مسلممقدسسب باعث 
یم        یا أَیها الَّذینَ آمنُـوا  « آیه أَلـ ـذَابرِینَ علْکَـافل وا وعم اسـقُولُـوا انْظُرْنَـا و نَـا واعلَـاتَقُولُوا ر «

نهـی   ،دارددنبـال   بـه مخالفـان را   سـوء اسـتفاده  مسلمانان را از سخنانی که  ،)104 :بقره(
  :فرماید ن میااین آیه خطاب به مؤمن. کند می

 ]دیـ نک مـى  قرآن اتیآ كدر براى مهلت تقاضاى غمبریپ از هک هنگامى[! مانیباا افراد اى
 براى و! دیبشنو ]شود مى داده دستور شما به آنچه[ و انظرنا: دییبگو هکبل ،راعنا: دیینگو

  .است ىکدردنا عذاب افرانک
 خطـاب بـه ایشـان    یگـاه  ،گفـتن بـود   سـخن  درحال مسلمانان هنگامی که پیامبر

 مـا  تـا  بگـو  سخن یتأنّ باو  نک مراعات را ما حال خود گفتار یعنی در» راعنَا: «گفتند می
 يا واژه هکـ  را» راعنـا « ولـی یهودیـان واژه  ، میبنگـار  ای میسپارب ادی به و مینک كدر را آن
، مسـلمانان  ياسـتهزا  و ریـ تحق و امبریپ به نیتوه و نید در طعن قصد به ،است یعرب
» بشنو کـه هرگـز نشـنوي   « معناي به دشنام و شتم و سب ،آن از کردند و می فرض يعبر
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، 1 ج، 1372، / طبرسـى 478ص، ، 1409عسکري( کردند اراده می» نکق یما را تحم« یا
ـ یلم عنْ مواضعه و کحرِّفُونَ الْینَ هادوا یالَّذ منَ« آیه ).343ص صع نا وعمغَ یقُولُونَ س عم اســ نا و رَ ی

از این کـار زشـت و قصـد پلیـد      ،)46: نساء( »... نِیالد یو طَعناً فا بِأَلْسنَتهِم یمسمعٍ و راعنا لَ
 کنـد  مینهی » راعنَا« تعبیر گفتن از را خداوند مسلمانان رو نیازا؛ دارد یهودیان پرده برمی

 عـالوه بـر بیـان خواسـته     استفاده کنند تا» انْظُرْنَا« جاي آن از واژه به خواهد میو از آنان 
  .ببرند میاناز را گانگانیب استفاده سوء نهیزم، خود

 بلکـه ، کنـد  و حرمت تکلیفـی داللـت مـی    یشرع مکبر ح در آیه» التَقُولُوا« ینه

بـا   ادامـه  درزیـرا آیـه   ؛ شـود  حرمتی مؤکّد از آیه برداشت مـی ، به سیاق آیه باتوجه
و  ورزد می تأکیدبر لزوم تبعیت از این فرمان در مقام قول و فعل » واسمعوا« عبارت

لیم  و« درپایان نیز با تعبیر البتـه   ؛دهـد  به کافران وعده عـذاب مـی   ،»للْکَافرِینَ عذَاب أَ
افرادي باشد که از ایـن  » کَافرِین« مقصود از، که همچون برخی مفسراناساس  براین

/ 248ص ،1ج، 1417، طباطبـایی ( نه یهودیان اسـتهزاکننده  ،کنند می دستور سرپیچی
  .)40ص ،6ج 1389، آملیجوادي 

مخالفان از گفتار و رفتار مسلمانان نـزد   سوء استفادهبنابراین حساسیت و مبغوضیت 
معوا « بلکـه امـر  ، شـود  نمیخداوند چندان شدید است که به صرف نهی بسنده  اسـو » و

» انْظُرْنـا « یعنـی  و حتی عبارت جایگزین آن کالم منهی کند میوعده عذاب را نیز مطرح 
  .شود مییز به مسلمانان یادآور را ن

ویژه با غیرمسلمانان باید مراقـب   مسلمانان در ارتباطات خود به، مذکور آیه موجب به
مخالفـان و تضـعیف    سـوء اسـتفاده  گفتار و رفتار خود باشند تا مبادا رفتار آنان دستاویز 

 بلکـه  ،نداشتن مسـلمانان کـافی نیسـت    رف قصد اهانت و طعنصباره  دراین. دین گردد
آنان باید پیامدهاي رفتـار و گفتارشـان را نیـز درنظـر بگیرنـد تـا ناخواسـته پیامـدهاي         

اینکه نباید رفتارشـان اهانـت و    مسلمانان عالوه بر دیگر عبارت به ؛نامطلوبی نداشته باشد
دیگران وسیله  بهدستمایه اهانت و هتک دین  ،هتک ساحت دین و پیامبر محسوب گردد

  .شودنباید فراهم نیز 
 درمـورد به شـأن نـزول ایـن آیـه و سـیاق آیـات پـیش و پـس از آن ـ کـه            باتوجه
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پیشـگیري از   ،»راعنـا « شود علت نهی از گفـتن واژه  می هاي یهود است ـ روشن  دسیسه
اینکـه  ولـی  ، زدن آنان به دین بوده است یهودیان از گفتار مسلمانان و طعنه سوء استفاده

ر کالم مشـرکان یـا رعایـت ادب و حفـظ حرمـت      جهاتی چون عدم ذک ،علت این نهی
/ 390ــ 387ص، 1ج ،1413، طوسـى ( انـد  گونه که برخی احتمـال داده  آن ،باشد پیامبر
  .خالف ظاهر است ،)57ص ،2 ج، 1364، / قرطبی635ص ،3 ج، 1420، رازيفخر 

امري  ،و حفظ حرمت و ادب محضر ایشان حرمت اهانت به ساحت مقدس پیامبر
نظـر   بـه ولـی  ، )2ــ 1: حجـرات ( مسلّم است و در برخی آیات قرآن نیز بیان شده اسـت 

نبود ذکري از عنـاوین   نیزشاهد آن ؛ رسد نهی در این آیه براي بیان این مطلب نیست می
مراعات حرمـت و   جهت بهاگر این حکم  که درحالی باشد، میدر این آیه شریفه  پیامبر

که در دیگـر آیـاتی    همچنان ؛شد می جا داشت ذکري از ایشان ،بود ادب محضر پیامبر
ماننـد آیـات آغـازین سـوره     ؛ القاب پیـامبر ذکـر شـده اسـت    ، منظور نازل شده یندکه ب

» نبـی «و » رسول« عنواندو  هرـ که   باشد میحجرات ـ که بیانگر آداب محضر حضرت  
  .)2ـ1: حجرات( ذکر شده است

ـ نا واسمع غَیقُولُونَ سمعنا و عصیلم عنْ مواضعه و کحرِّفُونَ الْینَ هادوا یالَّذ منَ« آیه معٍ و  ی سـرَ م
وسـیله   بـه » راعنا« تصریح دارد که واژهنیز ) 46: نساء( »... نِیالد یا بِأَلْسنَتهِم و طَعناً فیراعنا لَ

  .شد انگیزه طعنه به اصل دین مطرح می یهودیان و به
ولی نکته اصلی که ایـن   ،بودند اهانت به پیامبردنبال  بهاگرچه یهودیان  اساس راینب
یهودیـان از   سـوء اسـتفاده  دادن مسلمانان بـه دسیسـه و    توجه ،بیان آن استدنبال  بهآیه 

به این نکته و تناسب حکـم   باتوجه. باشد زدن به دین می ضربه درجهتگفتار مسلمانان 
هر کالم  ، بلکهدر این آیه خصوصیت ندارد» راعنا« توان نتیجه گرفت واژه و موضوع می
  .حرام است ،بیگانگان و تضعیف دین گردد باعث سوء استفادهو رفتاري که 

  :نویسد می ،یکی از مفسران معاصر ضمن استفاده این حکم کلی از آیه شریفه
 و اهانـت  یجـ ک دهن بهانه دینبا هرگز هک است نیا بحث مورد هیآ از مستفاد یلک مکح
ـ نبا. اسـت  نمونـه  رکـ ذ و لیـ تمث لیـ ازقب، آمـده  هیآ نیا در آنچه؛ داد دشمن دست به  دی

 و صـحنه  آن هکـ  نونکا هم و بوده یشخص و یمقطع يدستور، مضمون آیه هک پنداشت
 عصر مسلمانان يبرا اتیآ گونه نیا تالوت ثواب و تالوت تنها، بربسته رخت دهیپد آن
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 و مـوارد  نییتع لیازقب بحث مورد هیآ رهنمود و مکح دیگر عبارت به؛ است مانده حاضر
 هرگـز  هکـ  است یلک ضابط هکبل، نباشد آن ریغ به تسري قابل تا ستین اتکز مصارف

، جـوادي آملـی  ( اسـت  جاودانـه  آثـار  فیـ رد در و شد نخواهد يسپر آن امتثال خیتار
  .)39ـ38ص ،6ج ،1389

 درجهتبیگانگان  سوء استفاده باعثبر اساس این حکم کلی چنانچه رفتار مسلمان 
و بـا قصـد الهـی    اشد نفسه مباح ب حتی اگر آن اقدام فی ؛حرام است ،تضعیف دین گردد

  .باشد شدهانجام 
دشمنان و تضعیف  سوء استفاده آشکاربه اینکه تنفیر از دین یکی از مصادیق  باتوجه

بیگانگـان   سـوء اسـتفاده  باعـث  هرگـاه رفتـار مسـلمان     ،رود شمار می و طعن در دین به
تعبیـر یکـی از    بـه . حـرام اسـت   ،آیه بـوده  تنفیر مردم از دین گردد نیز مشمول درجهت

  :مفسران معاصر در ذیل آیه شریفه
ف یـ لکت، اده شـود دسـت دشـمنان د   دهـد بهانـه بـه    ن اندازه اجازه نمىیوقتى اسالم تا ا

نون گـاه اعمـالى از مـا سـر     کهم ا. تر روشن است تر و بزرگ مسلمانان در مسائل بزرگ
ـ  یـا   ه ازسوى دشـمنان داخلـى  کزند  مى رهاى سـوء و  یالمللـى سـبب تفسـ    نیمحافـل ب

ارهـا جـداً   کن یـ ه از اکن است یفه ما ایوظ. شود غاتى آنان مىیرى بلندگوهاى تبلیگ بهره
مکـارم  ( مین مفسـدان داخلـى و خـارجى نـده    یـ دسـت ا  بهانه بـه جهت  م و بىیزیبپره

  .)386ص، 1ج، 1374، شیرازي
توان نتیجه گرفت چنانچه انجام برخی آداب و سنن دینی یا اجراي  می اساس برهمین

بیگانگان براي تضعیف دیـن و تنفیـر    سوء استفادهویز ادست، برخی احکام غیرالزامی دین
  .نیستچنین آداب و اجراي چنین احکامی جایز انجام ، مردم از آن قرار گیرد

تضعیف دین در نگـاه عمـوم مـردم و تنفیـر      ،آنچه در اجراي این حکم مالك است
نه بدآیندي دین و تنفیر از دیـن در نگـاه دشـمنان و     است، افکار عمومی جامعه از دین

 هـاي  را از تبعیت از هوا و هـوس  خداوند متعال در آیات متعددي پیامبر. ورزان غرض
  .)49ـ48: / مائده145و  120: بقره( آنان نهی کرده است

 ،بیگانگان و تنفیر مردم از دین شـود  سوء استفادهباعث آن دسته از احکام الزامی که 
مشمول قواعد باب تزاحم و مرجحات این باب خواهد بود و باید حکم اهم را شناخت 
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نمونـه   براي ؛متفاوت است، ضابط و معیار تشخیص حکم اهم دانیم می .و بدان عمل کرد
بایـد بـدلی را کـه     ،واجبی باشد که داراي بدل و جایگزین اسـت ، تنفیر سبباگر حکم 

 ،اگر واجبی باشد که فاقد بدل و جایگزین اسـت ، ولی انجام داد باشد،فاقد تنفیر از دین 
به اهمیت مـالك حفـظ و    اتوجهب. یابد ترجیح می باشد،تري  حکمی که داراي مناط قوي

  .حکم داراي این مالك مقدم خواهد شد، ترغیب به دین در بسیاري موارد
لـزوم آشـنایی بـا ادبیـات بیگانـه و       ،نکته دیگري کـه از آیـه قابـل برداشـت اسـت     

برخـی   مطـابق . هاي تبلیغاتی بیگانـه بـراي توطئـه علیـه دیـن اسـت       شگردهاي دستگاه
 از نـزول ایـن آیـه از    پـیش ، يعبر اتیادب به آگاهی از باتوجه معاذ پسر سعد، ها گزارش

 /306ص ،1 ج، 1371، بـدى یم( ردکـ  دیتهد را آنها و شد مطلع هودی یجک دهن و سهیدس
، بـه گسـتردگی ارتباطـات در عصـر حاضـر      باتوجـه  .)634ص ،3 ج، 1420،   رازىفخر 

یـک   سازد، میپذیر  انگیزان را امکان فتنه سوء استفادهبرانگیز که  هاي چالش شناخت زمینه
  .ضرورت است

بـه لـزوم توجـه مسـلمانان بـه پیامـدهاي سـخنان و        کـریم  آیات دیگـري از قـرآن   
مؤمنان نباید در مجالسی که به خدا  ،سوره انعام 68به حکم آیه . رفتارهایشان اشاره دارد
یـد مجلـس را تـرك    با ،یا اگر حضـور داشـتند   حضور یابند ،شود و مقدسات توهین می

مناسبت حکم و موضـوع ممکـن اسـت ایـن باشـد کـه        به ،این حکم هاي از علت. کنند
ترغیب آنان به توهین بیشـتر   همچونحضور آنان در چنین مجالسی پیامدهاي نامطلوبی 

  دارد.به مقدسات و تضعیف دین را دربر
جـذب غیرمسـلمانان بـه     برايخداوند بخشی از زکات را ، گفته پیشبر موارد افزون 

هـا والْمؤَلَّفَـۀِ   ینَ علَینِ والْعاملکیإِنَّما الصدقات للْفُقَراء والْمسا« بر اساس آیه. دین قرار داده است
ف و مهالْغارِم یقُلُوبفیالرِّقابِ و ب  ینَ وب  لِیس نِ السـابو ـنَ  یلِ فَریاللَّهضَـۀً م   ع اللَّـهو ـ اللَّـه » مکـی م حیل

ه بـا  کـ سانى اسـت  ک مقصود. باشد می» الْمؤَلَّفَۀِ قُلُوبهم« یکی از مصارف زکات ،)60 :توبه(
مسـلمانان را  یـا   شود  می لیشان به اسالم متمایها دل، شانیات به اکپرداخت سهمى از ز

 دهنـد  ارى صورت مىک ،نىیج دیحوابرخی در برآوردن یا  نندک مى کمکدر دفع دشمن 
  .)311ص، 9ج، 1417، طباطبایی(
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  مسلمان مرتبط با معاشرت با تازهآیات . 3ـ2
مســلمانان یــا  عــواملی کــه نقــش بســزایی در جلــوگیري از پشــیمانی تــازه ازجملــه

مـالی و امنیتـی از آنـان    ، هاي عـاطفی  حمایت، گردانی و بیزاري آنان از اسالم دارد روي
بـه   ،نی کـه بـا شـکنجه و آزار مشـرکان    به مهاجرا قرآن کریمدر آیات متعددي از . است

بشـارت و لطـف    ،انـد  و مهـاجرت کـرده   انـد  مجبور شـده ترك بستگان و دوستان خود 
نیز میان آنها و انصـار   پیامبر .)41: / نحل8: حشر /100: توبه( اي ابراز شده است ویژه

ـ پیوند برادري ایجاد کرد تا بخشی از فشارهاي روانی مهاجران  غربـت  ر اثـر تنهـایی و   ب
  .)505ـ504ص، 1 ج، تا] [بی ،هشام ابن( التیام یابد

بـراي   ،شـد  ر جنگ نصیب مسلمانان مـى یه از غکمى یهمچنین بخشی از اموال و غنا
ران ین اموال براى فقیا: «فرماید میکریم قرآن . حمایت مالی از این افراد اختصاص یافت

ه فضـل الهـى و   کـ  ىدرحـال  ،انـد  اشانه و اموال جدا شـده که از خانه و کمهاجرانى است 
  .)8: حشر» (طلبند رضاى او را مى

برخـی در  . مسلمان مورد توجه بسیاري از فقیهان قرار گرفته است بر تازه گیري آسان
دانستن  که الزماند  استدالل کرده ازجملهمسلمان  تعلیل عدم وجوب نمازهاي قضا بر تازه

ـ ( شود می تنفر از اسالمباعث قضا بر آنان  ، 2ج، 1413، همـو  /90ص، 7ج، 1412، یحلّ
مسـلمان اعـم از حقـوق     شده تـازه  فوت هاي قضاي عبادت، شماري از فقیهان .)189ص

ه کـ ـ   روزه و حـج ، نمـاز همچون رمالى یو حقوق غ فّاراتکخمس و ، اتکمالى مانند ز
 انـد  وي از اسالم دانسته گریز  را مستلزم تنفیر وـ   افر فوت شده استکاز اسالم از  پیش

، 1419، / همـو 189ص ،2 و ج 90ص ،7 ج، 1412، حلّى( اند و حکم به سقوط آنها کرده
برخـــی  .) 118ص ،1 ج، 1424، / ســـبحانى62ص ،15 ج، 1404 ،نجفـــى/  318ص ،1 ج

به لزوم احترام به قوانین و نظامات حـاکم بـر کشـورهاي    ، فقیهان با استناد به این قاعده
  .)92ـ91ص ،1422، مکیح( اند مسلمانان مقیم حکم کرده ازسويبیگانه 

  شکنی و ظلم آیات مربوط به نهی از پیمان. 3ـ3
که از را ثاق یستن عهد و مکو شاست فرمان داده  ،م به وفاى به عهد و عقدیرکقرآن 
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 ترتیـب  بـدین  ؛)1: مائـده ( ده اسـت کرشدت مذمت  به ،رود شمار می عوامل تنفیر مردم به
: نسـاء  /4: توبـه ( دشمنانی که با مسلمانان عهد و پیمان دارند نیـز جـایز نیسـت   جهاد با 

شـکنی کننـد یـا بـا دیـدن       و پیمان نباشندالبته چنانچه دشمنان به عهد خود وفادار  .)90
بنـدي بـه    دیگر پـاي  ،من نباشندیشان ا و از نقض پیمانبرود بیم خیانت آنان ، هایی  نشانه

خداونـد بـه    در چنـین شـرایطی   .)12: توبـه  /58و  56: انفال(  آن عهد الزم نخواهد بود
ن کـ طور عادالنه به آنها اعالم  به: «فرماید میدهد و  میاعالم لغو پیمان با مشرکان دستور 

 .)58: انفـال ( »»!دارد خائنـان را دوسـت نمـى   ، را خداوندیز؛ مانشان لغو شده استیه پک
روسـت کـه مبـادا     حکم بـه اعـالم ازآن   ،»نَیحب الْخائنیالاللَّه  إِنَّ« به تعبیر ذیل آیه باتوجه

خداوند در جریان فتح رو  ازاین؛ شوندمتهم به خیانت ، اطالعی برخی ر اثر بیبمسلمانان 
ه خـدا و  یـ اعالمـى اسـت از ناح  ، نیو ا: «فرماید می ،مکه ضمن اعالم برائت از مشرکان

امبرش از یـ خداونـد و پ  هکـ ]  د قربانیبر [روز عکمردم در روز حج ا ]عموم[ امبرش بهیپ
: فرمایـد  مـی  دهد و میخداوند متعال همچنین مهلتی به آنان  .)3: توبه» (زارندیان بکمشر

 ،دیـ خواه جـا مـى  [و هر دینکر ین سیدر زم ]ه آزادانهکد یمهلت دار[ چهار ماه حال بااین«
دشمنان فرصت کافی از پیامدهاي این مهلت آن است که  .)2: توبه( »]دیشیندیبو  دیبرو

  .داشته باشند و مسلمانان را به غافلگیري متهم نکنند گیري براي تصمیم
همچنین خداوند اداي امانت و رعایت عدالت در حکم و قضاوت میان مردم را الزم 

دهـد حتـی    و مسلمانان هشـدار مـی   به پیامبر متعال خداوند .)58: نساء( دانسته است
  .)90: / نساء42و  8: مائده( یز عدالت ورزند و ظلم نکنندنسبت به دشمنان و مخالفان ن

خداونـد مؤمنـان را نسـبت بـه عوامـل تنفیرآمیـزي چـون         مـذکور، بر اساس آیـات  
و بـا  دارد  مـی برحـذر   ــ  حتی نسبت به دشـمنان  ـخیانت در امانت و ظلم  ، عهدشکنی

 البتـه  .دور سـازد امـور   گونه اینشدن به  مسلمانان از متهمکوشد  می دستورات پیشگیرانه
پیامـد تنفیـر از دیـن    فقـط  شکنی و ظلم  که راز نهی از پیمانمعنا نیست  بدیناین سخن 

پرهیز از عهدشکنی و ظلـم درهرحـال    و رعایت عدالت ،ضرورت وفاي به پیمان. است
مقصود این است که این امـور  . انسانی و دینی خاص خود را دارد، مبانی استوار اخالقی

امـري  ، نوعی مالزمه دارند و تنفیـر مردمـان از دیـن در شـریعت     ،يگریز با تنفیر و دین
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نسـبت  ) خیانـت ( غدر، در بحث کیفیت جنگیدن با دشمنان محقق نجفی. نامطلوب است
ـ ا ،و در مقام استدالل داند نمیبه دشمنان را جایز  ـ    کـ ن ی ح و یار را بــه خـودى خـود قب

  .) 78ص ،21ج ،1404، نجفى( زارى مردم از اسالم دانسته استیب باعث

  در دین گیري آیات مربوط به آسان. 3ـ4
هـا و احکـام آن    آمـوزه بودن  آمیز دشواري و حرج ،یکی از عوامل بیزاري از یک دین

قـرآن   خداونـد متعـال  . بنیاد اسالم بر آسانی نهاده شـده اسـت  اساس  برهمین ؛دین است
در بلنـداي مضـمون و   ش حقیقـت  باشـد و  میرا که یکی از منابع اصلی دین اسالم کریم 

آیات متعـددي از قـرآن   . براي مردم آسان و در دسترس قرار داده است، مرتبه قرار دارد
سـرْناه  یفَإِنَّما « ،)40 و 32، 22، 17: قمر» (رکرِ فَهلْ منْ مدکسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّیو لَقَد « کریم مانند

سانکبِل شِّرَ بِهتُبتَّق لایالْمماً لُدقَو بِه رتُنْذ یفَإِنَّما « و )97: مریم» (نَ وسانبِل رْناهکس  ملَّهرُونکتَذَیلَع  «
  .بر این مطلب داللت دارد) 58: دخان(

مقصـود از  . اسـت کردن  معناى آسان به» ریسیت« فعل ماضى و مصدر آن» سرْنَای« لمهک
نـد و بـه   کبـه شـنونده القـا    اي  گونـه  بـه ه آن را کـ است نکته ن یاکریم قرآن کردن  آسان

ق یـ هاى ساده و عم براى فهم و ه فهم مقاصدش براى عام و خاصکی درآورد های عبارت
مقصـود آیـه   ممکن است . زى از آن دریابدیبه فراخور فهم خود چ هرکسآسان باشد و 

، در ادى اسـت هاى ع ه بلندتر از افق فهمکو مقاصد بلندش را  یق عالیه حقاکن باشد یا
 ننــدک كتــا عمــوم مــردم آن را در ی درآوردهــای و بیــان در قالــب عبــارت مرحلــه القــا

پندآموزي مردم از قرآن اسـت تـا   ، هدف از این تیسیر .)69ص ،19ج، 1417، طباطبایی(
 ،بـود  داراي صعوبت و تعسر اگر قرآن. د و مردم به آن بگرایندونبه دین حق رهنمون ش

  شد. میو تنفیر مردم  گریز مایه
دور از عسـروحرج   شریعت اسالمی نیز بر یسر و آسـانی و بـه  ، کریم افزون بر قرآن

 ولی بر اساس آیات ،تکالیفی الهی دارند، بندگان براي رسیدن به سعادت. باشد مبتنی می
 ،)286: بقـره » (االّ وسعها نَفساً اهللاُ لّفیکال« ،)185: بقره» (العسر مکبِ دیریال و سرَیال مکبِ داهللاُیری«
ـ  نعمتَـه  تمیل و مکطَهِّرَیل دیری نکول حرَجٍ من میکعلَ جعلَیل داهللاُیری ما«  مـا « و )6: مائـده » (میکعلَ
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اي تشریع فرمـوده   گونه بهخداوند این تکالیف را  ،)7: حج» (حرَج من نِیالد یف میکعلَ جعلَ
سـهل و   بلکـه ، نباشـد  آنـان  عسـروحرج  مستلزم یا بندگان وسع و طاقت که فوقاست 

  .شد می مردم از دین گریزسبب صورت شریعت  ه درغیراینراکچ؛ آسان باشد
 در آیـه . صورت گرفته است نسبت به امت پیامبر اکرم ویژه بهاین تیسیر و تسهیل 

 ،)66: نسـاء » (لٌ منْهمیم ما فَعلُوه إِالَّ قَلکارِیوِ اخْرُجوا منْ دم أَکهِم أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسیتَبنا علَکولَو أَنَّا «
با اشـاره بـه    ،کردند احساس ناراحتى می امبریهاى عادالنه پ ه از داورىکسانى کدرباره 
 واجـب  شما بر را این تکالیف سخت«: فرماید مى، نیشیهاي پ ف سخت امتیالکت برخی

 مـردم  شـتر یب و ردندک یم عملآنها  به مؤمنان از کیاند تنها، میردک یم نیچن اگر ؛میردکن
  .»زدند یباز م سر آن از

از  بعضـی سـخ  راز نَ ولی، استوابسته سخ احکام به مصالح و مفاسد گوناگون نَالبته 
انفـال بـه   سـوره   65خداونـد متعـال در آیـه    . است گیري تیسیر و آسان، احکام شریعت

از مقابلـه بـا آنهـا     ،باشد نر دشمن ده برابر آناکه حتى اگر لشگ دهد مسلمانان دستور مى
م کنْ مـنْ یکم ضَعفاً فَإِنْ یکم و علم أَنَّ فکاللَّه عنْ الْآنَ خَفَّف« هیاین حکم در آ ولی، باز نزنند سر

 ،)66: انفال» (نَیالصابِر اللَّه واللَّه مع نِ بِإِذْنِیأَلْفَغْلبوا یم أَلْف کنْ منْیکنِ و إِنْ یغْلبوا مائَتَیمائَۀٌ صابِرَةٌ 
 مراتـب  بـه حکم ناسخ دراینجا حکمـی  . سخ شد و این نسبت به دو برابر تنزل داده شدنَ

 جهـت این حکم در ،»م ضَعفاًیکعلم أَنَّ ف« به عبارت باتوجه. استتر از حکم منسوخ  آسان
  .نسبت به آنان تشریع شد گیري مراعات حال مکلفان و آسان

 آیات بیانگر اصل تدریج در بیان و اجراي شریعت. 3ـ5

جـذب بـه دیـن و پرهیـز از      جهتاسالم در امکاح و معارف یجیو اجراي تدر انیب
در آیـات متعـددي   کـریم  نزول تدریجی و تفریق قرآن . تنفیر از دین قابل ارزیابی است

اسِ علـى   و قُرْآناً فَرَقْناه لتَقْرَأَه علَى« و) 23: انسان» (الًیالْقُرْآنَ تَنْز یکإِنَّا نَحنُ نَزَّلْنا علَ« مانند   النـَّ
تَنْزکم نَزَّلْناه و بیان شده است) 106: اسراء» (الًیث.  

  :نویسد می کریم در حکمت تنزیل و تفریق قرآن طباطباییعالمه 
ـ  تیـ منظـور تمام  بـه ، هیه آیسوره و آج و بند بند و سوره یتدر ات قرآنى بهینزول آ افتن ی

اقتضاي  ام فرعى و عملى آن و بهکاستعداد مردم در تلقى معارف اصلى و اعتقادى و اح
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علم قرآن با عمـل بـه آن    صورت دراین .نظر بوده است ه براى بشر درکمصالحى است 
، طباطبـایی ( شـود  نمـی  زده ام آن دلکـ طبع بشر از گرفتن معارف و احو  شود می همراه
  .)220ص، 13ج، 1417

هـم ایشـان و هـم    ، به مردم بودکریم تمامی قرآن  ابالغ مأمور باره یک به امبریپ اگر
 دچـار عسـروحرج   ،بودنـد موظـف  آن  هاي مردمی که به فراگیري قرآن و عمل به آموزه

 ؛مـانع از تنفیـر آنـان از دیـن گردیـد     ، خداوند با نزول تدریجی آیاترو  ازاین؛ شدند می
 یصـورت  بـه  خمـر  شرب موضوع طرح بانخست  ،نمونه قرآن کریم در تحریم خمر براي

 ،سوره نحل که مکی است 67ه یآ در .آورد فراهم آن یواقع مکح انیب يبرا يبستر یلک
آنکـه حکـم آن را    بـی  ؛دیگو یم سخن ـ باشد خمر همان» رکس« هکنیا بر بنا ـ شراب از

 در گاه آن. ستین ویکن رزق، شراب هک دارد اشاره »حسنا و رِزقاً« عبارتاگرچه  کند؛بیان 
ـ  حـرَّم  إنَّما قُل« کیم هیآ بیر  شـرَ  مـا  الفَـواحنهـا  ظَهطَـنَ  مـا  و مب  ـ  واإلثـم » رِالحـقّ یبِغَ یوالبغ
 سرِیوالم الخَمرِ عنِ کسئَلونَی« یمدن هیآ در سپس .داند یم حرام حاًیصر را ثمإ ،)33 :اعراف(

ـ بک إثـم  هِمایف قُل  صـراحت  بـه  ،)219: بقـره » (نَفعهِمـا  مـن  بـرُ کأ إثمهمـا  و للنّـاسِ  منـافع  و رٌی
ـ  گونه حتینص و نرم یزبان ه بایآ، ولی شمارد یم ثمإ را يشرابخوار ـ فرما یم  شـراب «: دی

 ».اسـت  شـتر یب گنـاهش  ،آن يهـا  انیـ ز با اسیق در، ولی دارد يتجار و يماد يسودها
ـ  عیتشـر  حاًیصـر  نهیمد در شراب حرمت یعنی یینها مکح گاه آن  /90: مائـده ( شـود  یم

  .)83ص، 17ج ،1389، جوادي آملی
ى یها زوج ،افته بودیه هنوز جامعه اسالمى استقرار نکمورد دیگر اینکه در آغاز اسالم 

. آنان نهى نفرمودبودن یکدیگراز با  امبریگرى مسلمان بود و پیافر و دکى یکه کبودند 
تشـریع   ،نمونه دیگـر  .)10: ممتحنه( ى داده شدیدستور جدا ،که اسالم استوار شدزمانی 

آنـان را   ،تعداد اندك مسلمانان جهت بهخداوند متعال پیش از هجرت . حکم جهاد است
پـس از   .)199: اعـراف  /77: نسـاء ( به مدارا با مشرکان توصیه کرد و از جنگ بازداشت

و ) 39: حـج  /190: بقـره ( حکم جهاد دفـاعی  ،مبه مدینه و تقویت اسال هجرت پیامبر
  .)14 و 5: توبه( پس از مدتی حکم جهاد با مشرکان صادر گردید
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  نتیجه
محبـوب و عـاري از تنفـر     فطـري، ، القاعده ایمان و مظاهر آن براي انسان علی، دین

 باعـث  اوصافی که از آوران و مبلغان دین الهی پیام عنوان بهنیز  امامان و پیامبران. است
بـه   مـردم  جذب آنان داراي اوصافی بودند که مایه. نددور به ،گردد می دین از مردم تنفیر
اجبار مردم بـه پـذیرش   ، عمال تنفیرآمیزي چون طرد اهل ایمانهمچنین از اَ ؛شد می دین

توجه به آیـات مربـوط بـه ارتبـاط     . اند شان منع شده دین و دریافت مزد در برابر رسالت
آیـات مربـوط بـه تیسـیر و      همچنـین مسلمان و دشمنان و  تازه، رمسلمانمسلمانان با غی

بیـانگر ایـن نکتـه اسـت کـه محتـواي دیـن و         ،تدریج در بیان و اجراي احکام شریعت
  .شریعت نیز عاري از وصف تنفیر است

تنفیـر مـردم از دیـن را حـرام      ،شارع مقدس، قرآن کریمبه گواهی آیات متعددي از 
حرمت تنفیر از دیـن  . ه استانه حکم کردگریز و به لزوم اجتناب از اقدامات دین داند می
پایه ایـن   بر. فقهی قابل طرح استاي  قاعده عنوان بهبلکه  ،فقهیاي  مسئله عنوان به تنها نه

اجـراي آن  ، شـود  مردمي گریز هرگاه اجراي حکم یا احکامی از شریعت مایه دینقاعده 
بـر   تنفیر افزون گستره حرمت. جایز نیست، نه فکري و فرهنگیشدن زمی فراهم احکام تا

محتـواي حکـم حرمـت    . ردیـ گ دربرمی زیشارع را ن یاحکام الزام، صاتیمباحات و ترخ
ـ اول مگر آن دسته از احکام، استبر ادله اولیه حاکم  ،تنفیر  چنـان مـالك   يکـه دارا  يا هی

 ازآنجاکـه همچنین . کند ینم نظر صرفاز آنها مقدس در هیچ حالی شارع قوي باشند که 
آن را در  ،گـردد  نوعی به مصلجت حفظ اصل و کیان دیـن بـازمی   یر بهنفی تنف مصلحت

کـی از  ی عنـوان  بهدانست که شارع مقدس در مقام تشریع احکام توان  میشمار مصالحی 
ز اسـتنباط ا  فراینـد این الزم اسـت فقیـه در   بنابر ؛ده استمقاصد شریعت آن را لحاظ کر

  .دکنمتون دینی به آنها توجه 
. اثبات حکم کلی حرمت تنفیر از دین در آیات قرآن بـود  حاضر فقطرسالت نوشتار 
 به مباحث فقهـی مربـوط   ،فقهی سیاري از جزئیات این حکم یا قاعدهپیداست که بیان ب

بسـیار  دینـی   هـاي  رعایت ایـن قاعـده بـراي متولیـان و چهـره     ، لحاظ عملی به. شود می
 اجرت بر تصـدي امامـت در نمـاز   فتواي برخی فقیهان به حرمت اخذ ؛ استتر  ضروري
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 بـاره  ایـن در ،)81ص، 1420، الغطـاء  / کاشف331ـ330ص ،12 ج، 1419، عاملىحسینی (
توجـه بـه نقـش آن    ، عملی آن د مهم دیگر این قاعده جدا از جنبهعب. قابل ارزیابی است

نفـی  و  سو ازیکاستنباط احکام تنفرآمیز از منابع دینی . اجتهاد و استنباط است فراینددر 
از آن توجه به خود قاعـده  تر  مهم ، ولیکارساز است اگرچهتنفیر  آنها با استناد به قاعده

اسـالم و شـریعت تـا    بـودن   فطـري  تعبیـري  به. همچون راهنماي اجتهاد و استنباط است
 کـه در  معناسـت  امـر بـدین   ایـن  .زیادي خود مانع استنباط احکام تنفرآمیز اسـت  اندازه

  .توان تردید کرد می احکام تنفرآمیزبودن  اسالمی
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